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Этнопедагогический аспект народных праздников 

В статье рассмотрен вопрос об этнопедагогическом богатстве празднично-обрядовой культуры. В на-
родной педагогике праздники являются не только важным средством воспитательного воздействия, 
способствующим приобретению знаний о моральных принципах, нормах и правилах общественного 
поведения, формирующим идеалы, убеждения, навыки и привычки поведения, но и действенными 
формами организации жизни и деятельности подрастающего поколения в возрождении этнокультур-
ного сознания. 

Ключевые слова: народные праздники, этнопедагогика, традиция, молодое поколение, культура. 

Во все времена и у всех народов основной целью воспитания являлось сохранение, укрепление и 
развитие добрых народных обычаев и традиций, забота о передаче подрастающим поколениям жи-
тейского, производственного, духовного и педагогического опыта, накопленного предшествующими 
поколениями. Сила народной педагогики, народных традиций и обрядов заключается в человечном, 
добром, гуманном подходе к личности воспитуемого и требовании с его стороны взаимного челове-
колюбивого отношения к окружающим [1]. 

Народная педагогика — составная и неотъемлемая часть общей духовной культуры народа. Из-
вестный русский педагог К.Д.Ушинский говорил о том, что «воспитание существует в русском наро-
де столько же веков, сколько существует сам народ» [2]. И также он замечает, что народная педаго-
гика возникла в глубокой древности, что она исторически предшествовала научной педагогике и 
влияла на её ранние формы. Исследователи народной педагогики К.Д.Ушинский, А.С.Макаренко, 
В.А.Сухомлинский в своих работах продемонстрировали взаимовлияние и взаимообусловленность 
официальной и народной педагогики, которые дополняют и обогащают друг друга. 

В современных исследованиях вопрос обращения к народной педагогике не нов. В последние 
годы ее проблемами заинтересовались такие ученые, как Д.И.Латышина, В.А.Николаев, 
И.П.Малютин и другие. Изучая опыт народной педагогики, они отмечают, что русский народ имеет 
богатые традиции в области воспитания, которые развивались и совершенствовались в течение мно-
гих веков. Многообразие приемов и средств народного воспитания обеспечивало успешную подго-
товку детей к труду, семейной жизни, защите Родины, позволяло воспитывать подрастающее поколе-
ние на лучших образцах народной морали. 

В народной педагогике праздники являются, по мнению многих педагогов, не только мощным 
средством воспитательного воздействия, но и комплексными формами организации жизни и деятель-
ности подрастающего поколения [3]. Известно, что праздник — это народные традиции, передавае-
мые из поколения в поколения, которые содержат в себе разнообразные средства и формы воспита-
ния. Традиции организуют связь поколений, на них держится духовно-нравственная жизнь народа. 
Обычаи, обряды и праздники входят в состав народного наследия, то есть являются исторически 
сложившейся системой обязательных ритуальных действий. 

Народные праздники как древние явления, образованные на почве мифологического и эпическо-
го сознания, выражают самые практические и утилитарные интересы человека труда — земледельца, 
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скотовода, охотника и рыбака. Практическое внимание было связано с благополучием жизни народа, 
зависящим от природных условий, поэтому необходимо было договориться с силами, которые управ-
ляли Солнцем (чтобы оно ярче светило и давало необходимое количество тепла), Небом (чтобы оно 
вовремя покрывалось дождевыми облаками и тучами), Матушкой-Кормилицей-Землей (чтобы она 
одаривала труд людей изобилием зерна, овощей, фруктов). Будучи непонятными нашим далеким 
предкам, эти силы воспринимались живыми и властными существами, в результате чего они олице-
творялись и обожествлялись. В их честь совершались красочные обряды, сопровождавшиеся много-
численными ритуалами, играми, песнями и плясками. Это и были первые праздники, многие из кото-
рых пережили века, тысячелетия, и именно их мы теперь называем народными. 

Главной целью нравственного воспитания на основе народных обрядов и праздников является 
наследование многовекового духовного достояния народа. Основные задачи нравственного воспита-
ния школьников в процессе ознакомления с народными праздниками и обычаями — это приобрете-
ние знаний о моральных принципах, нормах и правилах общественного поведения; воспитание нрав-
ственных чувств, потребностей и отношений; формирование идеалов, убеждений, стойких навыков и 
привычек поведения. Многообразные воспитательные функции народных праздников (развивающая, 
информационно-просветительная, культурно-творческая, рекреативно-оздоровительная, воспита-
тельно-образовательная, развлекательная) обусловливают целесообразность широкого использования 
этой формы эстетического и нравственного воздействия в системе воспитания [4]. Как отмечает 
М.Г.Стельмахович, современная система праздников — это «своеобразная педагогическая система, 
которая органически связана со всей воспитательной работой в данной социальной общности. Она 
обеспечивает постоянное воспитательное воздействие на людей, отражает их мировоззрение» [5]. 

Праздники играли и играют значительную социальную роль в жизни русского народа. Прежде 
всего, они способствовали консолидации народа: общее массовое гуляние сближало людей, поддер-
живало чувство коллективизма; содействовали укреплению связей, развитию взаимопомощи. Инте-
рес к народному творчеству, к праздникам сегодня не случаен: в современной общественности четко 
просматривается тенденция к разобщенности и утрате накопленных народом тысячелетиями куль-
турных ценностей. По этой причине появилась необходимость изучения и возрождения народного 
творчества — народных праздников и обрядов, для достижения которого способствуют увеличение 
количества специализированной литературы по народному творчеству, появление на телевидении и 
радио специальных передач по фольклору и этнографии, введении элементов народно-прикладного 
творчества на уроках трудового обучения в школах, появление учебных видеоматериалов. 

Возобновлению интереса к народной культуре способствуют народные праздники, так как их 
многообразные воспитательные функции обусловливают целесообразность широкого использования 
этой формы эстетического и нравственного воздействия в системе воспитания, в первую очередь мо-
лодое поколение. К народным праздникам относится Масленница, являющаяся древним славянским 
праздником. Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту. Праздник харак-
теризуется приемом обильной и сытной пищи. Блины являются непременным атрибутом масленицы 
и имеют ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они являют собой символ солнца, которое 
все ярче разгораетя, удлиняя дни. Считалось необходимым полакомиться, отведать самых разнооб-
разных блюд и не отказывать себе ни в чем, так как безудержное масленичное чревоугодие и веселье 
рассматривались как магическое предвестие будущего благополучия, процветания и успеха во всех 
деловых, домашних и хозяйственных начинаниях. Каждый день масленной недели носит определен-
ное название. Масленица начинается в понедельник, который называется «встреча», поскольку в этот 
день встречают Масленицу, наряжают куклу-чучело, строят снежные горы. Вторник — «заигрыши». 
Строят снежные и ледяные крепости, скоморохи поют свои частушки. Среда — «лакомка», в этот 
день зятья приходят на блины к тещам. Четверг — «разгул», самый веселый день: возят чучело на 
колесе, катаются, песни поют, начинают колядовать. Пятница — «тещины вечерки», когда зять при-
глашает тещу к себе, угощает блинами. Суббота — «золовкины посиделки». Невестка преподносит 
своим золовкам (сестрам мужа) подарки. В этот день сжигают чучело Масленицы и окончательно 
прощаются с зимой. Пепел развеивают по полю, чтобы был хороший урожай. Последний день Мас-
леницы — «прощеное воскресенье», «прощеный день», или «проводы». Заканчивается гулянье, на 
ледяных горках разводят костры, чтобы лед растопить, холод уничтожить. Прощения просят, мило-
сердные дела творят. Сегодня представленный сценарий последовательно не выдерживается. Инте-
ресным представляется то, что сегодняшний день вносит свои дополнения, отражающие современ-
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ную реальность. Так, во время сжигания Масленицы участники бросают записки, в которых выска-
зывают проблемы, неудачи, в надежде на благополучное изменение в их жизни. 

Современная система массовых народных праздников это своеобразная педагогическая система, 
которая органически связана со всей воспитательной работой в данной социальной общности. Она 
обеспечивает постоянное воспитательное воздействие на людей, отражает их мировоззрение. Празд-
ник осуществлял образовательные функции, расширяя кругозор народа с помощью общения, предос-
тавляя возможность отдохнуть от будничных дней, наполненных трудами и заботами. Чередование 
будней и праздников считалось необходимой составляющей нормального течения жизни. В празд-
ничное время люди демонстрировали свои творческие способности, физические возможности, пере-
давали свое умение молодым. Сила праздника в его всеобщности, универсальности, в способности 
легко и плодотворно, свободно добиваться значительных результатов в деле формирования личност-
ных качеств человека, а порою определять всю его судьбу [6]. Народные праздники служат формиро-
ванию национальной гордости, патриотизма, единства народа. Именно такая педагогическая функция 
определяет место массовых праздников в современной системе воспитательной работы. 

Обращение к истокам народной культуры, соприкосновение с народным искусством и тради-
циями, участие в народных праздниках духовно обогащают учащихся, воспитывают гордость за свой 
народ, поддерживают интерес к его истории и культуре. Всенародно любимые праздники в наиболь-
шей степени характеризует народ, так как в праздниках отражается характер, культура и самобыт-
ность каждого этноса. Даже территория, на которой этот народ проживает, накладывает свой отпеча-
ток, придает колорит, свойственный только этой местности. Одним из наиболее ярких и любимых 
праздников в нашей стране является праздник Наурыз. Наурыз мейрамы — праздник весеннего об-
новления в Казахстане. По восточному календарю Наурыз — начало нового года, совпадает с днем 
весеннего равноденствия. Праздник является символом весеннего обновления, торжества любви, 
плодородия и дружбы. В старину до прихода Наурыза люди приводили свои дома и хозяйство в по-
рядок, в честь праздника сажали деревья, цветы. Считалось, что если Наурыз входит в чистый дом к 
хорошему хозяину, то болезни, неудачи, невзгоды обходят его стороной. Считается, что щедрое 
празднование праздника Наурыз принесет в дом изобилие и успех на целый год. Эти убеждения объ-
ясняют изобилие праздничных ритуалов и обычаев. Празднования сопровождаются повсеместным 
весельем, играми, конскими скачками и другими увеселениями. Главным ритуальным блюдом этого 
праздника является наурыз-коже, который должен состоять из 7 ингредиентов, символизирующих 7 
элементов жизни (мудрость, здоровье, благосостояние, гостеприимство, скорость, рост и божествен-
ную защиту). 

Безусловно, современные очертания праздника существенно отличаются от их прежнего содер-
жания. Это не только театрализованные представления и богато убранные юрты, вкусно приготов-
ленный наурыз-коже, но и проведение благотворительных акций, народно-спортивных игр, уход за 
зелеными насаждениями, посадка деревьев, очистка парковых и других зон отдыха, улиц и площадей. 
В наши дни Наурыз мейрамы стал общенародным праздником весны, труда и единства. Сегодня этот 
праздник одинаково дорог всем народам, живущим в многонациональном Казахстане. Древний 
праздник Наурыз гармонично трансформировался в современную жизнь, сохранив преемственность 
традиций древности. Народные праздники способствуют тому, чтобы дети хорошо знали и уважали 
свое прошлое, свои истоки, историю и культуру своего народа. Через народные праздники происхо-
дит приобщение детей к истокам русской народной культуры и истории. 

В связи с современной тенденцией глобализации, взаимодействием культур большое влияние на 
молодежь оказывает европейская праздничная традиция. Так, одним из заимствованных современных 
праздников является Хэллоуин. Празднование Хеллоуина ведет начало от кельтского ритуального 
празднества Самайн, усвоенного переселившимися в Британию германскими племенами после VI 
века нашей эры. Хэллоуин отмечается 31 октября, в канун Дня всех святых и традиционно праздну-
ется в англоязычных странах. С конца XX века, в ходе процесса американизации и глобализации, мо-
да на атрибутику Хэллоуина возникла также в большинстве неанглоязычных стран Европы и в СНГ. 
В Казахстане Хэллоуин появился не так давно. В нашей стране раньше он никогда не отмечался, 
только на Святки еще сохранилась традиция наряжаться в костюмы, изображающие нечистую силу. 
Но в последнее время Хэллоуин приобретает массовый характер среди молодежи, поскольку старшее 
поколение не признает Хэллоуин как праздник. Молодое поколение этот праздник привлекает тем, 
что есть возможность нарядиться в необычные карнавальные костюмы, повеселиться, выплеснуть все 
свои эмоции. Главное праздничным атрибутом являются костюмы: маски и облачения должны быть 
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самыми страшными и экзотическими. Например, костюмы персонажей классических фильмов ужа-
сов, мумии, вампиры, ведьмы, призраки, зомби и т.д. Следует отметить, что празднование Хэллоуина 
в нашей стране ограничивается только вешними атрибутами (костюмами), без заимствования сопут-
ствующих празднику обычаев и традиционного угощения. 

Таким образом, заложенные в традиционной культуре высокая духовность и нравственность вы-
ступают гарантами ведения здорового образа жизни народа, гармонизированной организации быто-
вого уклада, уважения к традициям, доброжелательных отношений с окружающими, любви и береж-
ного отношения к природе. Следование канонам традиционной культуры развивает у молодого поко-
ления чувство собственного достоинства и национальной гордости, способствует осознанию роли 
своего народа в мировой цивилизации. 
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М.К.Пак, Т.Н.Витковская 

Халық мерекелерiнің этнопедагогикалық аспектісі 

Мақалада мерекелік-ырым мəдениетінің этнопедагогикалық ерекшеліктері қарастырылған. Авторлар 
мерекелер халық педагогикасында тек қана тəрбиелік құрал ретінде ғана емес, олар имандылық 
ұстанымының, жүріс-тұрыс ережесі, дағды жəне тəртіп туралы білімін, əдеттерін белгілі жүйеге 
келтіреді, сонымен қатар жеткіншектердің өмірі мен əрекеттерінің дұрыс ұйымдастырылып, олардың 
сана-сезімдерінде этномəдениеттің қалыптасуына əсер ететін маңызды формалардың бірі болып 
табылады деген қорытынды жасайды. 

M.K.Pak, T.N.Vitkovskaya 

Ethnopedagogical aspect of national holidays 

This article discusses the question of ethnopedagogical wealth of festive and ritual culture. In folk pedagogy 
holidays are not only an important means of educational influence, conducing the acquisition of knowledge 
about moral principles, norms and rules of public behavior that forms the ideals, beliefs, skills, and habits of 
behavior, but effective forms of organization of the life and work of the younger generation, in the revival of 
ethnocultural consciousness. 
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Структурно-семантические признаки 
пословиц и поговорок с зоонимами в казахском языке 

Статья посвящена изучению структурно-семантических признаков пословиц и поговорок с зоонимами 
в казахском языке. Каждый язык имеет свою структуру в соответствии с типом языка. Авторы статьи 
на основе анализа исследуемого материала показали, что большая часть пословиц и поговорок 
казахского языка представлена бессоюзными и сложноподчиненными предложениями, а семантика 
пословиц и поговорок отражает менталитет нации, мудрость, дух и настроение, жизненный опыт и 
способ жизни. 

Ключевые слова: семантика, паремии, фразеологизмы, метафора, пословица, поговорка, зоонимы. 

В последнее время возобновился интерес к паремиологии, что связано с появлением новых на-
учных направлений, таких как лингвокультурология, когнитивная лингвистика, психолингвистика, 
социолингвистика, и разработкой новых методов исследования. Паремии становятся объектом иссле-
дования отдельного раздела языкознания — паремиологии, рассматривающей различные аспекты 
языковых единиц: этимологический, семантический, грамматический, стилистический, прагматиче-
ский и т.д. 

Материалом исследования послужили пословицы и поговорки казахского языка, а теоретиче-
ской базой стали научные работы российских и казахстанских ученых. 

Паремии (греч. рareimia — пословица, поговорка) — «это народные изречения, выраженные 
предложениями, а также короткими цепочками предложений» [1]. Анализ исследуемого материала 
показывает, что в отношении термина «паремия» не существует единого мнения, поскольку паремии 
совмещают свойства фразеологизмов со свойствами предложений и свободных сочетаний. Так, 
И.А.Осовецкий считает, что изучение пословиц и поговорок должно входить составной частью в изу-
чение лексики и фразеологии; «пословицы и поговорки не похожи на фольклор, они никогда не «ис-
полняются», а существуют в языке и функционируют в нем так же, как и другие фразеологические 
обороты» [2]. 

По мнению А.Е.Карлинского, паремии являются самостоятельным классом языковых клише, 
выступающих в качестве объекта отдельной языковедческой дисциплины паремиологии. Паремиоло-
гия — наука об «устойчивых стереотипах речи предикативного характера, отражающих типизиро-
ванные ситуации в условиях культуры и этноса. В отличие от фразеологии, паремиология изучает и 
более сложные фрагменты действительности, через образы, как некую совокупность субъективной 
картины мира, пространственные и временные характеристики событий с различной степенью обоб-
щения» [3]. 

По Е.М.Дибровой, «пословицы и поговорки следует считать определенным типом фразеологии в 
широком смысле, наряду с идиомами, фразеологическими сочетаниями, крылатыми словами, рече-
выми штампами» [4]. Подобной точки зрения придерживается и К.Аханов: «Фразеологиялық 
оралымдардың ішінде құрылымы жағынан да, мазмұны жағынан да тіл коммуникативті единицасы 
сөйлемге сəйкес келетіндері бар. Бұлар мақалдар мен мəтелдер, қанатты сөздер. Мақал мен мəтелдер 
жəне қанатты сөздер фразеологизмдердің қатарына жатқызылғанда, олардың сөйлеу кезінде тыңнан 
жасалынбай, даяр қалпында жұмсалатыны, құрамының тұрақтылығы ескеріледі» [5; 223]. 

Н.Ф.Алефиренко и Н.Н.Семененко, исследуя природу паремии, утверждают: «Паремии 
отличаются от фразеологизмов смысловой и интонационной завершенностью и синтаксической 
численностью. Очень важен и тот факт, что в основе пословицы лежат не понятия, как у фразеоло-
гизмов, а суждения» [6]. 

С точки зрения Р.Д.Тажибаевой, пословица входит в группу клишированных языковых выраже-
ний, имеющих эстетическую ценность. В эту группу она включает также фразеологизмы, поговорки, 
крылатые выражения, афоризмы, загадки, притчи, басни, сказки и т.д. 

Краткий обзор специальных работ убеждает в том, что пословицы и поговорки представляют 
собой особый структурно-семантический фонд языковых единиц в системе устойчивых изречений. 
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Выделение пословиц и поговорок в отдельную группу связано с уточнением понятийного аппарата: 
пословицы — устойчивые изречения, грамматически и ритмически организованные, в которых запе-
чатлен практический опыт народа и его оценка и которые выступают в речи как самостоятельные су-
ждения. Поговорки — устойчивые изречения, образно определяющие факт реальной действительно-
сти и получающие конкретный смысл в тексте. 

Предметом нашего исследования стали пословицы и поговорки с зоонимами в казахском языке. 
Истоками казахских пословиц являются мудрость, собранная веками, определяющая дух и опыт 
казахской нации. Исследователь казахских пословиц и поговорок А.А.Диваев отмечал: «Казахские 
пословицы, как пословицы других народностей, складывались и вырабатывались в течение веков и 
являются результатом работы коллективного народного ума. В них отражаются взгляды народа на 
различные предметы явления и отношения окружающего мира. Казахская степь помогла своим 
сынам долгое время сохранять в неприкосновенности и первоначальной чистоте национальный 
характер и обособленный народный облик» [7]. 

Материал исследования показал, что многие пословицы и поговорки представляли собой устные 
выражения известных острословов. В казахском народе таких людей ценили и уважали не только за 
их острый ум, находчивость и мудрость, но и за умение решить спор. Они, как правило, становились 
главой рода, поэтому народ добавлял к их имени слово «би»: Егіз ешкі сауын болмас, екі жалқау 
ауыл болмас (букв. «Две козы не годятся для дойки, два лентяя не станут аулом») (Майқы би, XII ғ.) 
[8; 15]; Өлеңді жерде өгіз семіреді, өлімді жерде молда семіреді (букв. «Жирность быка — от 
сочности травы, тучность муллы — от числа покойников») (Төле би, XVII ғ.) [8; 67]; Ит жақсыны 
да, жаманды да қабады, Жалақор өз жазасын өзі табады (букв. «Cобака и хорошего и плохого 
кусает, наказание клеветника — его язык») (Есей би, XVII ғ.) [8; 139]; Тышқан көп жылы тоқшылық 
болады. Қоян көп жылы жоқшылық болар (букв. «Eсли в году много мышей, то это к достатку, если 
в году много зайцев, то — к голоду») (Есенкелді би, XVIII ғ.) [8; 154]; Жабағы тайды қорлама жазға 
шықса ат болар. Жас жігітті қорлама, жұртына ертең бас болар (букв. «Не мучай жеребенка, к 
лету он будет конем, не издевайся над молодым джигитом, завтра он будет главой народа») 
(Құрмысы би, XVIII ғ.) [8; 217]; Бота ойнақтаса, молшылық болар. Тайлақ ойнақтаса, тоқшылық 
болар. Кəрі түйе ойнақтаса, жоқшылық болар. (букв. «Если резвится верблюжонок — будет 
изобилие. Если резвится годовалый верблюженок — достаток. Если старый верблюд резвится, 
случится голод») (Сапақ Датқа XIX ғ.) [8; 225]; Жылқының үсті — жел, сүті — ем. Мінсең — 
тұлпар, ұшсаң — сұңқар (букв. «На лошади — как на ветру, молоко — лекарство. Сядешь — 
крылатый конь, полетишь — сокол») (Досбол би, XIX ғ.) [8; 247]. 

Надо заметить, что источником появления подобных устных выражений могли быть реальные 
ситуации прототипического характера. Например, в возникновении пословицы Өлеңді жерде өгіз 
семіреді, Өлімді жерде молда семіреді (букв. Жирность быка — от сочности травы, тучность муллы 
— от числа покойников) лежит прототипическая ситуация, произошедшая с Төле би: Ташкеннің 
Шыршық жағындағы қыстақта бір бай молда тұрады екен. Ол елге жағымсыз, тілемсек, өзі сараң 
жəне қарынды болыпты. Сол мінезі үшін ол бірер кездескенде Төле биден сөз естіп ықтап жүреді 
екен Төле би түйесін бағып жүрген жігіттің бір жаққа жұмсап, түйесін өзі қайырып келе жатса, 
алдынан есек мінген баяғы сараң молда кездесе кетіпті. Ол Төле бидің түйеге мініп, түйесін өзі 
қайтарып жүргенің мазақ еткісі келеді: 

 Ау, биеке, түйені өзіңіз бағып жүргеніңіз қалай, түйешіңіз жоқ па еді? 
 Өз малын өзі баққан ар-намыс болып па? 
Төле би ел қамын ойлап, күн-түн ұйқыдан безіп, жүдеңкіреп жүрген кезі болса керек. Əлгі молда 

тағы да кекете сөйлепті: 
 Өзіңіз əбден арықтап тұралап бітіпсіз ғой.  
Сонда Төле би оған: 
 Өлеңді жерде өгіз семіреді, өлімді жерде молда семіреді, — депті [8; 67]. 
Наблюдения за повадками животных находят отражение и в словах-назиданиях. Так, в словах 

назиданиях Байдибек бия (1356–1419) встречаются названия домашних и диких животных: Керуен 
басы білікті болса, түйе азбайды. Қолбасы білікті болса, сарбазы тозбайды (букв. «Если 
предводитель каравана будет умным, верблюд не исхудает. Если полководец будет умным, воины не 
будут истощенными» [8; 42]; Қасқыр мен ұры мінездес — Екеуі де түнді андиді. Бұлбұл мен гүл 
мінездес — екеуі де күнді андиді. (букв. «Волк и вор имеют схожий характер — оба ночь ждут. 
Жаворонок и цветок — день ждут» [8; 42]. 



Структурно-семантические признаки ... 

Серия «Филология». № 3(71)/2013 9 

Среди других источников появления пословиц и поговорок следует указать на жизненные 
условия казахов. Географические условия казахстанского ареала (лесостепи, степи, пустыни, 
полупустыни) определили характер и основные направления развития материального производства. 
Скотоводство было основным источником жизни: пища, одежда, домашняя утварь. Места для зимо-
вок выбирались возле рек, так как на берегах водоемов росли густые заросли камыша и кустарники, 
служившие зимой кормом для скота. Кочевой образ жизни развил исключительную наблюдатель-
ность территории, прежде всего, кормовых угодий для ведения хозяйства. 

По своей структуре большинство пословиц и поговорок с зоонимами в казахском языке пред-
ставляют собой бессоюзные сложные предложения (БСП) и сложноподчиненные предложения 
(СПП). Если БСП состоит из двух предикативных единиц, то они могут быть нераспространенными и 
распространенными, например: 1) Ит — опа, қатын — қапа. (Собака — верность, баба — печаль) 
[9; 391]; 2) Ит — жеті қазынаның бірі. (Собака — одно из семи сокровищ) [9; 390]. 

В БСП выражаются различные смысловые отношения: 1) сравнение: Ат жақсысы бозы болар, 
ит жақсысы тазы болар. — Лучший конь — белый конь, лучшая собака — тазы (гончая) [10; 229]; 
2) сравнение с оценкой: Сиыр сипағанды білмейді, жаман сыйлағанды білмейді. — Корова не пони-
мает ласки, дурень не ценит уважения [10; 324]; 3) сопоставление: Жұртсыз ер болмас, үйірсіз ат 
болмас, ұясыз құс болмас. — Герой не бывает без народа, лошадь без стада, птица — без гнезда 
[10; 12]. 

Из сложноподчиненных предложений можно выделить следующие конструкции: 1) СПП с при-
даточным условным: Аюмен жолдас болсан айбалтан жанында болсын. — Если медведь будет дру-
гом тебе, пусть топор всегда будет при тебе [10; 403]; 2) СПП с придаточным времени: Сиыр су 
ішкенде, бұзау мұз жалайды. — Когда корова пьет воду, теленок лижет лед [10; 45]; 3) СПП с прида-
точным противительным: Ешкі егіз тауып, қойдан аспас. — Коза, хоть и двойню родит, а все овец 
числом не догонит [9; 68]; 4) сопоставительные СПП: Мың қойың болғанша, бір оқыған ұлың болсын. 
Чем тысячей овец владеть, лучше ученого сына иметь [9; 68]. 

Среди художественных приемов, использующихся в паремиях, следует обратить внимание на 
такие наиболее распространенные тропы, как метафора, метонимия, сравнение, антитеза. Метафора 
позволяет полнее раскрыть человеческую сущность за счет наделения животных человеческими ка-
чествами и распространения на них действий и отношений, возникающих среди людей. Используя 
образы животных в качестве иносказательного отражения человеческой сущности, метафора в посло-
вицах способствует созданию аллегории. Выступая как средство для образования новых значений, 
метафора в паремиях может обозначать те понятия, которые не имеют непосредственной семантиче-
ской связи со словами-компонентами пословиц и поговорок. Например, Ит итті жұмсайды, ит 
құйрығың жұмсайды — Собака собаке дело поручит, а та своему хвосту перепоручит (о безответст-
венности) [9; 53]. 

В контексте пословиц и поговорок часто встречается сравнение, выражаемое существительны-
ми, обозначающими человеческие свойства, качества и состояния. Например, Ақылсыз жігіт — 
ауыздықсыз ат. — Глупый джигит — лошадь без узды [11]. Сравнение может сочетаться с повтора-
ми: Ит жаманы тұз қорыр, жігіт жаманы қыз қорыр. — Плохая собака пустоту пасет, плохой джи-
гит девушек пасет [9; 19]. 

Встречаемая в контексте метонимия основана чаще всего на замене целого частью, например: 
Түймедейді түйедей етіп (в значении сделать из мухи слона) [12; 104]. 

Антитеза чаще всего создается при помощи антонимов: Жаман қойшы жайлауын бір күн жейді, 
жақсы қойшы жайлауын мың күн жейді. — У плохого пастуха пастбище за один день пустеет, у хо-
рошего пастуха пастбища хватает на тысячу дней (о расточительности) [9; 384]. 

Значимым для денотативного аспекта паремий является понятие денотативного пространства 
языка-мышления как системы обобщенных образов и представлений реалий действительности. Дено-
тативный анализ паремий предполагает определение состава тематической группы, в пределах кото-
рой регулярно используются тематически организованные группы денотатов. На основе собранного 
языкового материала мы отметили несколько предметно-тематических групп с зоонимичными ком-
понентами: 

1. Родная земля. Родина. Народ. Əр елдің заңы басқа, иттері қара қасқа. — В каждой стране за-
коны свои, даже собаки другие [9; 6]. 

2. Человек, его сущность и свойства. Жігіттің құны — жүз жылқы, ары — мың жылқы. — Цена
мужчины — 100 лошадей, а его честь — 1000 лошадей [13]. 
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3. Родственные отношения. Төрт аяқтыда бота тату, екі аяқтыда бажа тату. — Среди четвероно-
гих — верблюжата дружны, среди двуногих — свояки дружны [9; 37]. 

4. Дружба, вражда. Айналада ел болмаса, ит те жолдас. И собака тоже друг, если нет людей во-
круг [6; 27]. Алысты жақындататын ат, жақынды алыстататын жат. — Конь даль приближает, 
близких расстояние отдаляет [9; 34]. 

5. Труд. Қасқырдың тамағы аяғынан, қойшының тамағы таяғынан. — Волка ноги кормят, чабана
— его палка [9; 40]. 

6. Денежные отношения. Жылқы құлыннан өнеді, ақша тиыннан өнеді. — Без копейки нет
рубля, без жеребенка нет коня [9; 66]. 

7. Жадность.Түлкі түсінде де тауық көреді. — Лиса и во сне курицу видит [9; 72]. Қомағай түйе
жабуын жер. — Прожорливый верблюд готов свою попону съесть. Екі тышқан бір байдың жұртына 
таласыпты. — Две мыши перегрызлись из-за байского мусора [9; 72]. 

8. Богатство, бедность. Кедей менен бай жолдас болмас, қасқыр менен қой жолдас болмас. —
Овца не товарищ волку, богач не друг бедняку [9; 81]. Қойың болмаса, байлықта ойың болмасын. — 
Баранов не держать — богатства не видать [9; 81]. 

9. Польза, терпение. Өлі арыстаннан тірі тышқан артық. — Живая мышь лучше мертвого льва
[9; 88]. Асықпаған арбамен қоян алар. — Тот, кто умеет ждать, сумеет зайца на повозке догнать [9; 89]. 

10. Здоровье. Ауру атаңды да шөктірер. — Болезнь и верблюда свалит [9; 97].
11. Сила, власть. Нар жолында жүк қалмас. — У верблюда на пути груз не останется [10; 41].

Тышқанның тəңірі — мысық. — Бог мыши — кошка [10; 120]. 
12. Скромность. Қой аузынан шөп алмас. — У овцы травинку не отнимет [12; 66].
13. Гость, гостеприимство. Құтты қонақ келсе, қой егіз туады, құтсыз қонақ келсе, қойға

қасқыр шабады. — Добрый гость придет — овца двойню принесет, недобрый гость придет — волк на 
стадо нападет [12; 71]. 

14. Воспитание. Сақтықты сұңқардан үйрен, кішілікті түйеден үйрен. — У верблюда учись
смирению, у сокола учись осторожному поведению [10; 106]. 

15. Трусость. Өлі бөріні ит аттамас. — Собака и мертвого волка обходит [10; 403].
16. Знание. Мың қойың болғанша, бір оқыған ұлың болсын. — Чем тысячей овец владеть, лучше

ученого сына иметь [10; 63]. 
17. Бережливость. Аттан айырылсаң да, ер-тоқымнан айырылма. — Коня лишившись, седло не

выбрасывай [10; 67]. 
18. Благодарность. Ит атасын танымас. Собака и своего отца не признает [10; 95].
Каждая из представленных тематических групп содержит определенное количество денотатов, 

репрезентирующих тему. Например, основными для тематической группы «жадность» являются де-
нотаты, выраженные существительными түйе (верблюд), ешкі (коза), ет (мясо), тауық (курица), 
тышқан (мышь) и глаголами таласыпты (перегрызлись), сұрапты (спросил), көреді (видит): Түйе 
сойған ешкі сойғаннан ет сұрапты. — Заколовший верблюда, спросил мясо у заколовшего козу. 
Түлкі түсінде де тауық көреді. — Лиса и во сне курицу видит. Екі тышқан бір байдың жұртына 
таласыпты. — Две мыши перегрызлись из-за байского мусора. 

Таким образом, паремии и фразеологизмы — это разновидности устойчивых выражений, каждая 
из которых характеризуется своим набором структурных, семантических и функциональных особен-
ностей. При узком понимании паремиями считаются только пословицы и поговорки, поскольку они 
выполняют функцию нравоучения. 

Денотативное пространство паремий казахского языка представляют наиболее актуальные для 
народного мышления зооморфные образы: ат (конь), қой (овца), атан (верблюд), бота (верблюжо-
нок), ит (собака), қасқыр (волк), түлкі (лиса), қоян (заяц), тышқан (мышь), ешкі (коза), с помощью 
которых осмысливаются и характеризуются сложные понятия, относящиеся к разряду базовых цен-
ностей культуры. В пословицах и поговорках казахского языка отмечены такие художественные 
средства, как метафора, сравнение, метонимия. 
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Қазақ тіліндегі зоонимдері бар мақал-мəтелдердің 
құрылымдық-семантикалық ерекшеліктері 

Мақала құрамында зоонимдер бар мақал-мəтелдердің құрылымы мен семантикалық белгілерін 
зерттеуге арналған. Əр тілдің өзінің ерекшеліктеріне қарай сөз құрылымы болатындығы 
қарастырылды. Зерттеу материалын талдаудың негізінде мақал-мəтелдердің жалғаулықсыз жəне 
құрмалас сөйлемдер арқылы жасалатыны анықталды. Мақал-мəтелдердің мағынасы ұлттың 
менталитетін, даналығын, рухы мен көңіл-күйін, өмірлік тəжірибесін жəне өмір сүру тəсілін 
айқындайтындығы сөз болды. 
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Structural and semantic peculiarities of proverbs  
and zoonyms in the Kazakh language 

The article is devoted to semantic and structure signs of proverbs and sayings with zoonyms in the Kazakh 
language. Each language has its own structure of organization in accordance with types of language. Seman-
tics of proverbs and sayings reflect the mentality of nation, wisdom, soul and spirit, life experience and mode 
of living. The analysis of the material showed that the main part of Kazakh language proverbs and sayings is 
represented with compound sentences. 
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Eponyms in teaching of politics and international relations  

This article explains the concept of eponym from the linguistic point of view to give an idea how to get know 
history and the content of international relations through eponyms. It presents various examples from Ameri-
can and European historical events, which are presented through eponyms. Linguistic categorization and his-
torical context give opportunities to deepen knowledge and competencies in chosen topics to everyone who 
concerns in it. The article covers political and ideological doctrines, principles, streams, and tenures. The 
purpose of such content is to find out a new way in acquisition of history for researchers, students and teach-
ers. 
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0 Introduction 

In the process of teaching, besides diachronic determination, the historical events have to be analyzed, 
defined, described, and explained. Key ideas require systematic approaches and very often basic encyclopae-
dic knowledge. One of interdisciplinary ways in teaching history and international relations is mapping prop-
er and significant terms related to certain historical period, as well as political and ideological lines and ten-
dencies. Eponyms involve in themselves the essentials and that is why each testing through eponyms stimu-
lates a learner to response in the form of very precise answers. In professional communication eponyms re-
place a lot of sentences; some eponyms express and explain human attitudes and feelings to historical events 
(Dubcek´s socialism with human face) and persons (chauvinism). This linguistic form enables to communi-
cate more accurately and concisely. The fact that the eponyms were widely used in our past and in each 
epoch is a proof that justifies a need to get know eponyms for expressing a knowledge base and ideas related 
to the various subjects and fields. 

1 Definition, Characteristics and Classification of Eponyms 

Eponyms are words that describe a phenomenon or object that is associated with a real or legendary 
person (from the Greek eponymus — conferring the name to someone or something). The eponym uses the 
name of the person who discovered a certain phenomenon, implemented it, or described the phenomenon as 
the first. He or she is closely associated with it, that his/her name became the name for the idea, event or 
epoch. The Slovak terminology expert Ivan Masár called these types of names «dedikačné termíny», from 
Latin dedicare, in English: dedicate or devote (1991), concepts are named in honour of the certain author, 
inventor, politician, hero...etc. [1–8]. 

The eponyms form an important part of the political and diplomatic dictionaries. They are newly 
created adjectives or substantial adjectives and verbs that reveal a relationship with a person or place (topo-
nyms), whose names have come together with an indication of a phenomenon, a process of ideological power, 
period, subject or event. Those words are often meaningful and determined by their simple or elaborated defini-
tions. Lexicology, stylistics and grammar of all languages deal with the words that are derived from their own 
nouns (metaphor, metonymy, and synecdoche) or by conversion (Ouirk-Greenbaum in 1980. 442–443). 

Tom Mc Arthur eponyms classified into certain types: simple eponyms, compounds and attributive con-
structions, possessives, suffix- based derivatives, and blends. 

In simple eponyms the person's name is used for naming of another person, for example: quisling is 
named after Vidkuma Quisling (1887–1945), an officer and the Norwegian prime minister, who headed the 
government in Norway during the German occupation in World War II. The Oxford Advanced Genie dictio-
nary the word quisling defines as a person who helps and enemy that has taken control of his or her country. 
United Nations Commission for war crimes, the mentioned term defined as follows: «quisling is anyone who 
served the enemy, a war criminal.» (Sujan 1968 s. 50). In English there is also the verb «to quisle» with the 
omission of the last syllable «ing», which means cooperate with the enemy, who occupied someone´s coun-
try, respectively a person who betray the nation. Quisling as an English adjective can be translated as a col-
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laborationist. Language proofreaders or spelling checkers include some forms of eponyms and they have be-
come a part of the standard vocabulary. 

Derived eponyms came into existence by suffixations in lots of languages. The Slovak language has the 
suffix-izmus eg. mečiarizmus, leninizmus. The suffix — ism is added in English and «-izm» (= «-изм») in 
Russian (e.g. ленинизм, шовинизм, буддизм, сталинизм). The noun with «-ism» expresses a political 
movement, philosophical or social system. The ending «-ism», came through Greek into Latin. The suffix-
ism, is derived from the word βάφτισιμιός «(vaftisimios / baptismos), which means baptized, or godson, 
βάφτιση (vaftisi) means immersion, sinking... Later was the expression generalized and used for indicating 
the larger organized systems, beliefs, ideologies, doctrines, ceremonies. The immersion is metaphoric. Im-
mersion is the act of putting somebody or something into a liquid so that they or it are completely covered. 
Logically, it is possible to be immersed in certain ideas, similarly to be baptized and consequently to be a 
member of certain group: 

Marxism — ideology of K.Marx 
Leninism — ideology of V.I.Lenin 
Stalinism — the system of governing which is similar to Stalin´s practices 
Trockism — Trotsky´s ideas and policy 
Eponyms take different suffixes. The surname of a soldier Nicolas Chauvin we have in a lot of Euro-

pean languages, in English, for example: chauvinism, chauvinist, chauvinistic, chauvinistically. Nicholas 
Chauvin (1780 -?) is a mythical figure, eager to serve Napoleon, he was wounded seventeen times and with 
enthusiastic pathos expressed his devotion to Napoleon and France. His chauvinism depictured in satirical 
theatre plays (vaudeville). Name of Italian politician Niccolo di Bernardo Machiavelli (1469–1527) is used 
as a stem in the words as Machiavellian, Machiavellianism indicating usage of malicious, unscrupulous 
means to achieve goals, especially in politics. This definition is based on Machiavelli's views in the work 
«Prince», where the author writes that building a strong state up, must be based on the fact that people are 
not motivated by moral ideals, but they are motivated by material interests and that´s why unlimited dictator-
ship exists and is achieved by such means as: malicious murder, and fraud. The dictator is master in such arts 
which force people to love him. 

1.1. Eponyms in History and Politics during the Last Century 

The very frequent eponym was for example Gaullism. It was a policy or doctrine of gen. De Gaulle and 
his supporters. It was a centre-right doctrine (set of principles), largely pragmatic with the idea of a strong 
state that made the pressure on the full sovereignty of France, often in opposition to the USA and Great Brit-
ain. In the eighties the gradual extinction of the direct De Gaulle´s collaborators as well as changes in the 
world started using the term with prefix neo-Gaullism. Then, for example, Stalinization takes also prefix de-
Stalinization. Decode meaning eponym requires a summary of knowledge, or the whole complex informa-
tion. Eponyms notify the difficult context. Therefore is usage of the eponym so frequent, one eponym replac-
es the entire theory. For example, replace the eponym of «Thatcherism» with one synonymous word is im-
possible. To replace the word dictatorship with one synonymous word (absolutism) is possible. Under the 
concept of «Thatcherism» a person can understand a lot of information: 

 The period in which the Conservatives were in power and led by Margaret Thatcher 
 Fight with the unions 
 Reduction of government expenditure 
 Conversion of monetary policy by monetarism 
 Reformation of the tax system 
 The process of deregulation (privatization, elimination of trade union power) 
 Refusal of the «closed shop» (the fact that union membership influences employees ‘work contracts 

by prolonging, employer's obligation to consider trade unions as a single speaker of workers, changing a sit-
uation that trade unions have a possibility to support political parties, etc.) 

The concept: «Reaganomics» involves: 
 A period (1981–1989) when was President Ronald Regan (1911–2004) in his position.
 Reduction of federal expenditures.
 Fall of taxation rates (after 40 years).
 Monetarisms — emphasises monetary policy aiming to reduce inflation rate.
 Reduced taxes — higher incomes.
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 Traditional conservative values (individual freedom, initiative as a base of success, minimal interfer-
ence of the state to the life of person. 

 Increasing value of dollar rate. 
 Depression in federal budge. 

 
Blends are formed by blending of two words: Nixonomics (Nixon economics) describes the economic 

policies of U.S.President Richard Nixon. Reaganomics (Reagan + economics) indicates policy of eighties. 
English „blends» words entered in to international dictionaries: Words Reaganomics and Thatcherism 

were like borrowings in many Slavonic languages such as: «reganomika» in Polish, Slovak, Czech, Serbian 
and others (in Polish language: Co to jest ekonomia podaży lub reganomika? — What is the economics of 
supply or Reaganomics?) or «Tačerizam»in Serbian (Nije slučajno da je veliki obračun sa inflacionom kri-
zom kao neumoljivim pokazateljom ograničenosti filozofije intervencionizma dobio ime po dva političara — 
tačerizam i reganomika — It is no accidentally that the big showdown with the inflation crisis as an indicator 
of unrelenting philosophy of limited intervention, named after the two politicians — Thatcherism and 
Reaganomics.) — (Bojarov, 1997). 

2 Doctrines in European and American History 

The compound is the eponym in the function of a determinant. Determined words are: a doctrine, prin-
ciple, effect, plan, decree, decade, etc. In recent decades the most frequent terms have been especially doc-
trine. 

2.1 Doctrines and Cold War in Europe 

More than forty years ago, Brezhnev doctrine was the term used in word politics. In 2008 Brezhnev 
doctrine was used again in the context of Georgian-Russian conflict, in the occasion of the Soviet occupation 
anniversary in Czechoslovakia in 1968. This compound eponym «Brezhnev doctrine» expresses a dogma 
about limited sovereignty. (In practice this meant that when the Soviet satellite went beyond the limits of the 
Soviet political line, consequently it became the legitimate reason for the Soviet intervention. This com-
pound eponym did not die with L.I, Brezhnev doctrine, but according to some experts, it was applied against 
Georgia in 2008. After many years, some eponyms had returned, and others remained unused (e.g. «Ulbricht 
Doctrine» named after Walter Ulbricht (1893–1973), who was representative of the East Germany.) 

Hallstein doctrine, named after German policy advisor of chancellor Konrad Adenauer — Professor 
Walter Hallstein (1901–1982) was the doctrine of West German policy, the idea was that the FRG (Federal 
Republic of Germany) in international relations represents the whole German nation (also GDR — German 
Democratic Republic) and the FRG (Federal Republic of Germany) is the only legitimate German state. In 
practice, the application of this doctrine meant refusal of diplomatic relations with all countries that recog-
nized the GDR. Doctrine was applied in the late sixties by FRG. This doctrine was rejected by the upcoming 
chancellor Willy Brandt. Opposite of Hallstein doctrine is «Ostpolitik» or Ulbricht Doctrine, in which the 
essential idea is based on mutual recognition of full sovereignty between the two German states. 

2.2 Doctrines in the U.S.A in the 20th century 

Several doctrines are related to the U.S. presidents in office: Carter Doctrine, Eisenhower Doctrine, 
Johnson Doctrine, Kennedy Doctrine, Nixon Doctrine, Reagan Doctrine, Truman Doctrine. Each the U.S. 
president had a doctrine which determined attributes, principles, positions, strategies... for example: 

Monroe Doctrine was formulated by the fifth U.S.President James Monroe (1758–1831) is until now 
the valid principle for U.S. foreign diplomacy in relation to Latin American countries. The essence of the 
idea is that the Western hemisphere (i.e. the Americas) is considered a U.S. sphere of influence («America 
Americans»). The role of the USA is to prevent European colonization or influence in the Western hemi-
sphere. The U.S. considered such European attempts as a threat to American security. At the same time, 
American policy reciprocally agreed with the non-interference policy in the affairs of European states. Mon-
roe doctrine of isolationism determined U.S. policy towards Europe and also to Japan and China as well. In 
the initial phase Monroe doctrine played a progressive role, because it supported the former Spanish colonies 
in their struggle for independence in Central and South America. The interpretation of the doctrine directed 
to the inadmissibility of intervention in the Americas by European powers, but not the U.S. powers. From the 
time when the U.S. joined World War II and the Cold War (NATO) Monroe doctrine is not strictly observed. 
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2.2.1 The Eisenhower and Truman Doctrines 

It is the policy program of Dwight D.Eisenhower (*1890–†1969) concerning the Middle East. In 1956, 
Egypt nationalized the Suez Canal, which led to a «Suez crisis», but Eisenhower refused to engage in con-
flict. In 1957, «Eisenhower Doctrine» promised economic and military aid to all nations in the Middle East. 
The aim was to guarantee the use of military force in response to any possible communist-oriented aggres-
sion. Those economic and military supports should stop spreading of Soviet influence. The next year the 
Lebanese president asked Dwight Eisenhower to sent 15,000 soldiers to Lebanon as part of Operation 'Blue 
Bat’ and a U.S. and UK ought to stabilize the situation in the region. 

On 12th March 1947, the Truman Doctrine was proclaimed. Harry Truman (*1884–†1972), the 
U.S.President, dealt with the issue of tension between Greece and Turkey. It was the economic and military 
aid to these two states to prevent their incorporation into the Soviet zone. It contained a commitment of the 
United States to defend democracy everywhere. 

2.2.2 Decrees, Effects, Plans, Decades and Others 

Eponym Benes Decrees is one of the most frequent eponym in Czech-Slovak-Hungarian and German 
relations. It is the frequent international eponym, in relation to former Czechoslovakia and the present suc-
cessor states. Its understanding requires to study decrees and to take into consideration historical context. 

Fisher Effect — The international Fisher Effect means that the currency with low inflation rate will be 
recovered in relation to currencies with higher inflation rates. Morgenthau Plan — designed by Henry 
Morgenthau, Jr. (1891–1967) from the U.S.Treasury Department. In 1944, he proposed post-war arrange-
ment of Germany consisting of small states with no industry and with no possibility to produce weapons. 
The plan was prepared by his deputy Harry Dexter White. Germany should be an agrarian country, 

Marshall Plan — Following the Truman Doctrine in 1948, there is the Marshall Plan (official name: the 
European Recovery Plan), the initiator of the plan was Carlett George Marshall (1880–1959), U.S. minister 
of foreign affairs in the years 1947–1950, rewarded by Nobel Peace Prize. Marshall Plan contributed to the 
economic reconstruction of Western Europe; Eastern bloc states did not adopt it. 

Gierek Decade — the period (1970–1980) when he was first secretary of the Polish Workers' Party, 
Edward Gierek (1913–2001), in the first half characterized by high economic growth because of the large 
indebtedness of Poland in the second half of the economic crisis. 

Possessive eponyms consist of proper names in the form of Anglo-Saxon genitive and nouns, e.g. Dub-
cek's policies, Dubcek and Socialism with a human face. Sometimes added words are taken from the original 
language: Gorbachev's Perestroika, glasnost. 

3 Conclusion 

Humanities and sciences cannot afford to ignore such a linguistic phenomenon as eponyms that make 
possible to create a valuable teaching material by defining, naming and identifying important chapters of 
global, glocal and local history. Eponyms sporadically occur in textbooks and encyclopaedias, very often in 
dictionaries (e.g. dictionaries of diplomacy, medicine, biology, etc.). This material is very motivating be-
cause it arouses natural curiosity. The most people are more interested in the names of persons than in ab-
stract concepts, material objects, and figures. Nowadays, there are several dictionaries of eponyms in Eng-
lish, which do not reflect eponyms of all countries. It is a challenge for all who work in teaching the humani-
ties and natural sciences to list all global and local eponyms in various specializations. 

Teaching and testing through eponyms enables to meet objectives and deliver to learners the contents 
with a meaningful and fundamental value. It is evident that eponyms have global and local usage and to 
know them is the basic condition for communication, especially in diplomacy. 
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С.Бенчич 

Халықаралық қатынастар мен саясатты оқытудағы эпонимдер 

Мақала эпонимдердің зерттелу тарихына арналған. Эпонимдер жалпыхалықтық тілдің құрамындағы 
жеке қызмет атқаратын, сондай-ақ экстралингвистикалық ақпаратты, атап айтқанда, халықаралық 
қатынастар тарихын көрсететін лексикалық бірлік ретінде қарастырылды. Автор шығу тегі Америка 
жəне Еуропа тарихында елеулі орын алатын атақты қайраткерлердің атымен байланысты эпонимдерді 
талдады. Аталған лексемалардың көп деңгейлі тілдік классификациясы беріліп, олардың тарихи шығу 
төркіні көрсетілді. 

С.Бенчич 

Эпонимы в преподавании политики и международных отношений 

Статья посвящена исследованию эпонимов как лексических единиц, которые реализуют индиви-
дуализирующую функцию в рамках общенационального языка, отражают различную экстралингвис-
тическую информацию, в частности, об истории развития международных отношений. Автором рас-
смотрены эпонимы, происхождение которых связано с именами выдающихся деятелей, сыгравших 
значимую роль в истории Америки и Европы. В статье представлены многоаспектная лингвистиче-
ская классификация исследуемых лексем и исторический контекст их возникновения (политические и 
идеологические доктрины, принципы и формы правления). 



Images of Rome in Polish and Serbian literature  ... 

Серия «Филология». № 3(71)/2013 17 

UDС 81’ 

T.Ewertowski 

Adam Mickevich University, Poznan, Poland 

Images of Rome in Polish and Serbian literature of the Romantic Period 

The main aim of thepaperisto analyze and interpret variousimagesof Romein Polish and Serbian literatureof 
the Romanticperiod. The mainconceptsarebasedonimaginarygeography. Michael Foucault's concept to fhete-
rotopiais also used. The primary focus of the paper is the literary works of the following Serbian and Polish 
authors: P.Njegoš, L.Nenadović, A.Mickiewicz, J.Słowacki, Z.Krasinski, C.Norwid. It corroborates how 
various philosophical ideas and ideological values are demonstrated in representations of the ruins of Rome. 

Key words: Rome, Romantic period, Słowacki, Krasiński, Mickiewicz, Njegoš, Nenadović, imaginary geo-
graphy. 

Introduction 

For writers of the 19th century, as was for Polish and Serbian romantic writers, travelling to Italy was 
not just an entertainment ortourist trip. Almost always, a journey to Italy created an opportunity for intellec-
tual and spiritual developmentthroughcontact with an enormously rich cultural heritage, let alonethebeautiful 
Mediterranean landscape. Olga Stuparević even usesthe formula,‘a pilgrimage to culture and art’(Stuparević, 
1976, p. 103)*. Stanisław Burkot claims that Italy was the main destination for romantic artists, historians, 
poets and anyone who wanted to learn more about the classical heritage (Burkot, 1988, p. 309). 

One of the significant points on the map of those cultural pilgrimages, if not the most important, was 
Rome. From the many comments about the greatness and stature of Rome, a remark by Adam Mickiewicz†, 
from a letter to his daughter, may be considered fairly evocative‡. The Polish poet compared Rome to a gold 
mine: 

Nabytki twoje w wiadomościach i uczuciach zostaną ci od teraz na zawsze. Słyszałaś, jak ludzie pracują 
w Kalifornii na kawałek złota: teraz dla ciebie Rzym jest tą kopalnią (Mickiewicz, 2005, p. 153, emphasis 
mine). 

Your discoveries in knowledge and feelings will be kept by you forever. You’ve heard how people 
work in California for a piece of gold. Now Rome is such a minefor you§. 

In this paper, what Polish and Serbian romantic authors found in this ‘spiritual mine’ will be analysed. 
The topic is broad, so the purpose is to give a meaningful overview and to provide the reader with carefully 
selected examples which showthe most important general traitsof the receptions of Rome in Polish and Ser-
bian literature of the Romantic period. 

Textual Rome, imaginary Rome 

In a monograph on textual approaches to the Eternal City, Catherine Edwards emphasizes that Rome 
has inspired many books over the centuries. It could even be said that every stone in Rome has an additional, 
symbolic meaning. Edwards claims that ‘the notion of Rome has been detached from its material aspect to 
take on an endlessly mobile symbolic life’ (Edwards, 1996, p. 135). Representations create additional ideo-
logical value and symbolic meaningto a place. This phenomenon is universal, but the Eternal City shows this 
aspect of a textual reality very pointedly due toitscultural significance of being the capital of an empire. This 
part of the paper will present how such an ancient place could be described in different ways and how it 
could gain diverse meanings and ideological values. 

* See also Živančević-Sekeruš(2009, p. 17).
† Adam Mickiewicz [1798-1855] was a key poet of the Romantic period in the Polish literature; he is also considered the most 

important Polish writer in history and one of the most important European authors of the Romantic period. His most important works 
were Dziady, Pan Tadeusz, andKonrad Wallenrod. Mickiewicz was also a revolutionary politician and religious activist. He was 
educated as a classical philologist and lived in Rome from 1829 to 1831 – on this period, see Litwornia(2005) – and again in 1848. 

‡ An interesting interpretation of Mickiewicz’s letter could be found in Ziemba (2003). 
§ All translations into English are my own, unless otherwise indicated. Translations were made to ensure the paper is coherent

for non-Polish and non-Serbian speaking readers. I have sought to provide exact translations; however, they cannot be acknowledged 
as proper literary translations. 
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The Serbian traveller Ljubomir Nenadović* described the ruins of the Roman Forum, using the idea of 
historical punishment: 

Rimski forum, gde su se tolika istorijska dela svršila, gde je ugovaran rat i mir; forum, gde se sudbina 
sveta rešavala, leži u razvalinama i sada se zove «kravlja pijaca»« (…) Grabež i pljačka su i osnažili Rim, 
grabež i pljačka oborili su ga i pretvorili u ruine. Ko sabljom seče, od sablje pogine. Što su Goti, Vandali i 
Huni ostavili uspravo, došli su Normani i oborili. Opljačkani narodi po dalekim krajevima Azije, Afrike i 
Jevrope davno su osvećeni.Na ognjištu njihovih tirana, na forumu starih Rimljana, goveda plandu-
ju.(Nenadović, 1907, p. 97–98). 

The Roman Forum, where so many historical deeds took place, wherewar and peace were negotiated, 
where the fate of the world were decided, now lays in ruins and is called ‘cows’ market’ (…) A pillage and a 
plunder strengthened Rome, a pillage and a plunder overthrew and turned it into ruins.He who lives by the 
sword shall die by the sword. What the Goths, the Vandals and the Huns had left, was destroyed by the Nor-
mans. Robbed nations from far-away lands of Asia, Africa and Europewere avenged a long time ago. In the 
heart and home of their tyrants, at the old Roman Forum, cattle grazes. 

Later, Nenadović compared the fate of ancient Rome and other ancient cities to the future of capitals of 
modern empires: 

A o čemu bi drugom nego o prošlosti mogao čovek misliti na razvalinama Koloseuma, pored koga taj 
Rim, taj veliki balsamirani mrtvac, leži. I za varoši, i za države, priroda ima svoje zakone. I one imaju svoju 
mladost, svoju starost, svoju smrt. Niniva i Memfis, one velike varoši, oko kojih se jedva za dan i noć obići 
moglo, poznaju se danas po kamenim stubovima što vire iz zemlje; a London, sabor i magacin sveta, podigao 
se na onom mestu, gde su divlji zverovi svoje pećine imali. Rim pao i postao nejak; Mars preselio svoje 
dvorov u Pariz. — Pa koliko miliona godina treba, da tako jedna varoš, kao što je Niniva i Memfis, poraste 
do najvišeg stupnja, i da se svim svojim stanovništvom, sa svim svojim bogovima i oltarima, i sa svojom 
slavom, propadne? Ni pune sve hiljade godina! (…) Doći će vreme, kada će putnici dolaziti na obale reke 
Sene i Temze, i kopati zatrpano kamenje, da pronađu gde je Pariz i London. Uništenje ovako velike 
varoši, i rasturiti jedan mravinjak, za prirodu je sve jedno(Nenadović, 1907, p. 116, emphasis mine). 

About what else than the past could man think on the ruins of the Coliseum, around which Rome, that 
great embalmed corpse, lays. Nature has its laws for cities and states, too. They also have their youth, their 
old age, their death. Nineveh and Memphis, those great cities, which could be barely walked around in a day 
and night, are today recognized only by stone columns protruding from the ground; whereas London, the 
world’s council and warehouse, grew on the place where wild beasts had had their caves. Rome fell and be-
came weak; Mars moved his court into Paris. But how many millions of yearsare needed for such a city like 
Nineveh and Memphis to grow to the highest level and to vanish with all its population, with all its gods and 
altars, with all its glory? Even not a thousand years (…) The time will come, when travelers will approach 
the banks of the Thames and Seine, and dig stones to find where Paris and London are. Destroying such a big 
city and destroying an anthill, for nature it is the same. 

It seems obvious that Nenadović looked at the ruins of Rome from the standpoint of the philosophy of 
history.The current state of Forum Romanum is a sign of punishment. Although he used a quote from the 
Bible, his concept of history wasnot religious. It wasbased on the idea of metamorphose as a basiclaw of na-
ture. 

The Polish poet Zygmunt Krasiński† also describedthe ruins of Rome, based on a similar philosophical 
idea of historical punishment. However, his general conclusion was different. Firstly, Nenadović referred to 
the laws of nature, whereas Krasiński wrote about God as a factor in history (about Krasiński’s philosophy of 
history, see (Janion, 1962; Waśko, 2001). In the poem dedicated to his wife Eliza, the Polish poet useda rep-
resentation of the ruins of Rome to show his ideas on history: 

* Ljubomir Nenadović [1826-1895] was a Serbian writer, diplomat and politician. He came from the famous Nenadović family,
which played a key role in Serbian politics and culture of the 19th century. He published a lot of poems; however, in the history of 
Serbian literature he is important as the author of travel writings (Pisma iz Italije, Pisma iz Nemačke, Pisma iz Švajcarske, Pisma o 
Crnogorcima) (Popović, 1972, p. 233–272). He travelled to Italy in 1851 and 1852 and described his travels in the book Pisma iz 
Italije (‘Letters from Italy’). 

† Zygmunt Krasiński [1812-1859] is one of the most important Polish poets of the Romantic period. Heis called a prophet-poet 
(wieszcz in Polish, an equivalent of Latin vates), along with Mickiewicz and Juliusz Słowacki. He belonged to an aristocratic family 
and his outlook on the world was more conservative and catholic than those of other important Polish romantic poets. He lived for 
many years in Rome. He is best known for his works Nie-Boska komedia, Irydion (the drama is set in ancient Rome), Przedświt. 
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Biada im wszystkim, ludziom krwawej dłoni,/ Bo Bóg piorunem z świata ich wygoni/ I śladu po nich 
w świecie nie zostanie!/ Patrz! wokół ciebie na rzymskiej równinie / Co zostało z dumy!/ Pośród pustyni 
mętny Tyber płynie, / Wkoło zwalisk rumy./ I tu chadzali w purpurze i złocie / Niesprawiedliwości -/ A 
dziś ich świątyń marmury śpią w błocie/ Nad prochem ich kości. (Krasiński, 1973a, p. 116, emphasis 
mine). 

Woe betide all the people of a bloody hand,/ Because God will drive them out of the world with ligh-
tening,/ And not a trace will be left./ Look! Allaround you on the Roman plain/ What’s left of the pride!/ 
Through a desert the muddy Tiber flows/ All around rubbles of ruins/ Here they walked [dressed] in purple 
and gold/ Of injustice/ And today marbles of their temples sleep in mud/ Over the dust of their bones. 

Krasiński, as with Nenadović, used the description of Roman ruins to formulate a general conclusion 
about principles of history, whichhe alsoapplied to the political landscape of the 19th century. However, his 
political ideas were different. Nenadović used examples of France and Great Britain as contemporary world 
powers whose greatness would pass away just as the greatness of Rome had passed due to the natural law 
oftemporality. Krasiński used the example of Rome as a harbinger of the fall of the Russian empire, which 
was perceived by him as an embodiment of evil in history(Fiećko, 2005). In Krasiński’s autobiographical 
novel Adam Szaleniec (‘Adam the Madman’), the main character compared Rome and Russia: 

Marzyłem wśród ruin. Świat starożytny, u stóp mych powalony przed krzyżem drewnianym, milczenie 
grobów ponad nim, burze naszego stulecia, wspomnienie mojej ujarzmionej ojczyzny, wszystko mieszało się 
w moim mózgu. Pocieszałem się, patrząc na Rzym leżący wśród gliny i błota; gdyż w dzieciństwie 
poprzysiągłem zemstę innemu Rzymowi i depcąc pierwszy, sądziłem, że kiedyś deptać będę drugi. Nocą, 
idąc z Kolizeum do grobu Cecylii, brałem w ręce z uśmiechem ironii złomy porfiru, jaspisu: ciskając je o 
kamienie cieszyłem się, że pryskają w tysiąc okruchów. „Tak będzie kiedyś z dumą Północy». (Krasiński, 
1973b, p. 190). 

I dreamed among the ruins. The ancient worldhas fallen in front of a wooden cross, the silence of tombs 
above it, storms of our age, reminiscence of my subjugated homeland, everything was messed up inside my 
brain. I consoled myself, looking at Rome laying in clay and mud, because in my childhood I had sworn a 
revenge on the other Rome and while I was trampling the first, I thought that one day I would trample the 
other. At night, while walking from the Coliseum to the tomb of Cecilia, I took in my hands chunks of por-
phyry and jasper with an ironic smile. I was throwing them on the stones and was glad to see that they shat-
tered into thousands of fragments. ‘It will happen to the pride of the North someday’. 

In Krasiński’s vision, in the history of Rome and ruins of the Eternal City, the contemporary political 
situation of Poland and Russia and a metaphysical concept of history were mixed. In comparison with Ne-
nadović, some similarities in motives and ideas are clearly visible (ruins as the sign of historical punish-
ment).However, differences in conclusions are striking. The Polish poet, while describing Roman ruins, in-
troduced theChristian philosophy of history and heralded the fall of the Russian Empire. For the Serbian au-
thor, remains of Forum Romanum demonstrated the law of metamorphose in nature, and because of it all 
capitals of modern empires would turn into ruins some day. 

Of course, the fact that the two aforementioned authors’ descriptions of Roman ruins are different could 
be easily explained by a different outlook on the world. The main concept of this paper is based on the notion 
of imaginary geography. According to the theorist of this orientation, a description is always an expression 
of outlook on the world and cultural background of the author. Erazm Kuźma, in reference to Jurij Lotman 
and Roland Barthes, emphasizes that the language of space could also be a language of values and ideas. 
Even basic geographical notions, like the West and the East, very often carry ideological meaning (Kuźma, 
1980). Edward Said introduces the concept of imaginative geography and history: ‘So space acquires emo-
tional and even rational sense by a kind of poetic process, whereby the vacant or anonymous reaches of dis-
tance are converted into meaning for us here (…) For there is no doubt that imaginative geography and his-
tory help the mind to intensify its own sense of itself by dramatizing the distance and difference between 
what is close to it and what is far away’ (Said, 1977, p. 55).Maria Todorova demonstrates connections be-
tween ‘Discovery’, ‘Invention’ and ‘Classification’ on the example of the Balkans. In any description of a 
new place, discovery goes hand in hand with invention of the place, while the imagination of the subject 
plays a key role in the creation of an image of the place. Moreover, new information is ‘classified’ into pat-
terns which do not exist in reality, but which are invented by the perceivers (Todorova, 2009, p. 116–117)*. 

* Compare: Bassin, 1991; Jezernik, 2007; Wolff, 1994.
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The aforesaid theoretical concept isapplied in this paper to analyse different images of Rome in Polish 
and Serbian literature of the romantic period. As the cases of Nenadović and Krasiński show, Rome could be 
transformed into an object of ideological discourse. And concepts of imaginative geography help analyse 
such transformation. 

Rome as a palimpsest, Rome as a heterotopia 

Both Polish and Serbian authors quite often wrote about the feeling that Rome is an exceptional place. 
Adam Mickiewicz, in the letter to his daughter Maria quoted above, expressed admiration for the grandeur of 
Rome: 

‘Rzym jest dotąd największą rzeczą na ziemi’ (Mickiewicz, 2005, p. 152). 
Rome has so far been the greatest thing on Earth 
Petar II Petrović Njegoš*, in a letter to his friend Dmitrije Vladislavljević, also emphasizes the greatness 

of Rome: 
Ah, Rim, veličestveni Rim! Te razvaline velikoga Rima! (Njegoš, 1981, p. 203) 
Ah, Rome, magnificent Rome! Those ruins of great Rome! 
Why was Rome perceived as a special place? This is not merelya question of magnificent buildings. 

This part of the paper will analyse how cultural heritage and historical legacy influenced the perception of 
the Eternal City as a space of exceptional experience. 

Johann Wolfgang von Goethe, the precursor of romanticism, introduced several Italian topics into the 
European literature of the 19th-century in his travel report Italian Journey. On pages of that book, huge admi-
ration for Rome is clearly evident.One of the most important feelings is a feeling of visiting aplace that is 
familiar even though it is only being visited for the first time: 

‘All the dreams of my youth have come to life; the first engravings I remember — my father hung 
views of Rome in the hall — I now see in reality, and everything I have known through paintings, drawings, 
etchings, woodcuts, plaster casts and cork models is now assembled before me. Wherever I walk, I come 
upon familiar objects in an unfamiliar world; everything is just as I imagined it, yet everything is new’ 
(Goethe, 1970, p. 129). 

This feeling is common among the 19th century Polish and Serbian writers. Nenadović, while describing 
his first visit to Rome, also madethe claim that he had been visiting a place already well-known. 

Kad stranac prvi put po ulicama Rima ide, čini mu se da ide kroz neku varoš, gde je proveo svoje de-
tinjstvo. Pita za Panteon, za Koloseum, za Kapitol, za forum, kao za kakve stare svoje poznanike 
(Nenadović, 1907, p. 84). 

When a foreigner walks for the very first time on the streets of Rome, it seems to him that he walks 
through a city where he spent his childhood. He asks about the Pantheon, the Coliseum, the Capitol, the Fo-
rum, as if he asks about his old friends. 

Zygmunt Krasiński described his first visit using very pathetic words. The similar feeling of familiarity 
appears however: 

Jest pewne uczucie, które dojeżdżając do Rzymu mimowolnie do duszy się wkrada. Coś jakby 
tchnącego poszanowaniem przed tyloma wiekami sławy, wielkości, zbrodni i nieładu (Krasiński, 1963, 
p. 214).

There is one feeling, which unwittingly creeps into soul while approaching Rome. Something redolent 
of respect for so many centuries of glory, greatness, crime and disarray. 

In this context, Duncan Kennedy is to the point, that ‘Rome visited is always in some sense Rome revis-
ited’ (Kennedy, 1991, p. 19). Kennedy shows how complicated are the relations between time, space and 
narration in writings about Rome. He does not write about Polish and Serbian romantic writers; nevertheless, 
his conclusions are also valid for the authors who are the focus of attention in this paper. 

The experience of history in Rome is very different to that in other places. The subject feels that he is at 
the centre of events. Goethe claimed: ‘It is history, above all, that one reads quite differently here from any-
where else in the world. Everywhere else one starts from the outside and works inward; here it seems to be 

* Petar II Petrović Njegoš [1813-1851] was the vladika (the political and religious leader) of Montenegro and one of the most
important poets of South Slavic literature. He is considered a great Serbian poet and, nowadays, he is also a key figure of Montene-
grin cultural canon (about this problem, see Zieliński, 2005). His most famous works are Górski wieniec, Luča mikrokozma, Lažni 
car Ščepan mali. He visited Rome in 1851 (Kilibarda, 1999, 2012; Pižurica, 1998), that year in Naples, Italy, he met Ljubomir Ne-
nadović and then travelled for a few months together.  
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the other way around. All history is encamped about us and all history sets forth again from us. This does not 
apply only to Roman history, but to the history of the whole world’ (Goethe, 1970, p. 148). 
Similar observationshave been formulated by Polish and Serbian authors. Mickiewicz, in a letter to his friend 
Franciszek Malewski, stated that it is very interesting to familiarize himself with the past in Rome, where 
events took place. 

Liwiusz tu na miejscu ma dziwny urok, bo w wieczór można iść oglądać scenę wypadków czytanych z 
rana (Mickiewicz, 1998, pp. 614–615). 

Reading Livius here has a specific charm, because in the evening you may go to see a scene of events 
about which you read in the morning 

Nenadović expressed similar feelings. Rome is so deeply connected with the history of the world that 
visiting it is like visiting the scene of historical events known from books: 

Kada čovek prvi put ulazi u ovakvu jednu varoš, s kojom je svetska istorija tako tesno skopčana, 
obuzmu ga neka osećanja, o kojima ne može sam sebi računa dati: osvrće se svuda, gde će da vidi one ljude i 
događaje, o kojima je čitao i slušao. Kad smo se približili kapijama Rima, sve što sam iz istorije o 
Rimljanima znao, ponovilo mi se u mislima (Nenadović, 1907, p. 83). 

When a man enters such a city, with which the world’s history is so tightly linked, he is overwhelmed 
by some feelings, which are not easy to describe. He looks back everywhere to see those people and events 
about which he reads and hears. When we were approaching the gates of Rome, all that I knew about the his-
tory of the Romans were repeated in my thoughts. 

The abundance of symbolical meaning makes Urbs Aeterna an exceptional space. The Polish poet Cyp-
rian Norwid*, in his short prose Zarys z Rzymu (‘A sketch from Rome’), made a paradoxical statement in 
trying to describe the place of action, negating a sensual attribute of the Eternal City: 

Ten Rzym, miejsce tak mało, tak prawie wcale nie mające zmys łowego miejsca charakteru — 
Rzym to środek, punkt prawie w matematycznym rozumieniu — Rzym to owa kolumna na 
starożytnym forum, na której były zapisane odległości miast państwa, czyli świata…(Norwid, 1973, p. 11). 

This Rome, the place which has few, hardly any traits of sensual qualities — Rome is the centre, almost 
a point in a mathematical sense — Rome is this column on the ancient forum, where distances between cities 
of the state, or the world, were written 

Following Norwid’s remark, the city Rome is the centre of the world, for it rules the state which con-
trols the world. Therefore, the city loses its material character, because it is linked to such a waste of histori-
cal and cultural heritage, that symbolic meanings cover material substance (to be comparedwith Edwards’ 
words about ‘endlessly mobile symbolic life’ in the notion of Rome). Krzysztof Trybuś claims that Rome is 
a model of the world for Norwid(Trybuś, 2000, pp. 68–69). In general, for Polish and Serbian writers from 
the Romantic period, Rome and its history represented a universal value. According to Radosław Piętka, de-
liberations over Roman history were one of the basic approaches to any reflexion on history. Piętka uses a 
very evocative expression: ‘A primer of the philosophy of history’(Piętka, 2007, p. 15). 

At the end of this part, three different terminological concepts will be introduced to describe specific 
qualities of the Eternal City in the literature. Firstly, to emphasize the special characteristics of Rome, it 
could be said that the Eternal City is a heterotopia. According to Michel Foucault, heterotopia juxtaposes 
several spaces and functions in relation to all the remaining spaces (Foucault, 2005). It describes romantic 
visions of Rome — the Eternal City is linked to various other places and events for the romantic writers. 
Secondly, Catherine Edwards uses the term ‘palimpsest’ to describe the multi-layered cultural and historical 
heritage of Rome (Edwards, 1996, p. 28). Thirdly, Kwiryna Ziemba uses the term ‘symbol’ in the sense of 
Paul Ricoeur, in writing aboutthe abundance of Rome’s symbolical meanings in Mickiewicz’s works. The 
city is material for various symbolical senses. Those three terms, ‘heterotopia’, ‘palimpsest’, and ‘symbol’, 
create a perspective for understandinghow and why Rome was so exceptional a place for Polish and Serbian 
romantic authors. 

* Cyprian Norwid [1821-1883] was a very important poet of the Romantic period in Poland. He belonged to the second genera-
tion of Polish romantic poets and his works are specific. Because of that, he was not recognized during his life and his poetry is quite 
different from other great romantic poets, sometimes he is called a classicist (Fieguth, 2009; Stefanowska, 1993; Trybuś, 2009). Nev-
ertheless, nowadays he is considered ‘the fourth great poet’ of the Romantic period, along with Mickiewicz, Słowacki and Krasiński. 
He spent a few years in Rome and a few of his works are set in the Eternal City (Biliński, 1973). 
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The city of ruins 

Ruins are the most important element in the image of Romefrom the 19th-century, at least according to 
romantic writers. It should be emphasized that Rome was not a modern metropolis then. The capital of a 
weak and reactionary Papal State was a small city, and a lot of the ancient monuments (e.g. Coliseum) were 
outside the city borders and thus were left unattended.A popular motive in 18th and 19th century paintingswas 
a shepherd on ruins and which evocatively shows the rural character of Roman Campagna(Mocarska-
Tycowa, 2003). As Radosław Piętka insists, for the writers of the romantic period, Rome was ‘the Rome of 
melancholic ruins’ (Piętka, 2003, p. 120). 

Romantic attitude towards the ruins of Rome was full of ambivalence. A very interesting example of 
this phenomenonis the words from Njegoš’s letter, quoted above: 

Te razvaline velikoga Rima. Kada čovjek u njemu dođe, ne znada ali ga udivlenije potpiri u više 
ushićenje, ali mu žalost vše dušu ugasi i opečali nad grobnicom veličija svijetskoga. Doista su se kod mene 
obadva elementa borila kao zla svekrva sa dobrom snahom(Njegoš, 1981, p. 203, emphasis mine). 

Those ruins of great Rome. When man comes there, he does not know if he goes into raptures of admi-
ration, or sorrow will dampen his soul and sadden him over the tomb of world greatness. Really, those two 
elements foughtinside me like a bad mother-in-law and a good daughter-in-law. 

A very interesting example of such ambivalent attitude to the Roman ruins is a fragment of Zygmunt 
Krasiński’s letter to his father: 

Ruiny, ślady przemocy, potęgi i ucisku teraz leżą w błocie i glinie. Kampania Rzymska jest szeroką 
mogiłą opasaną Apeninami, nagą, bez krzewu, bez drzewa, zielona rzadką murawą, z niebem wiecznie 
błękitnym, z słońcem podobnym do słońca pustyni; tu i ówdzie pasą się trzody nad grobem wielkich mężów 
(Krasiński, 1963, p. 236). 

Ruins, traces of violence, power and oppression now lay in mud and clay. Roman Campagna is a 
wide grave rounded by the Apennines, bare, without bushes, without trees, with thin layers of grass and eter-
nally blue sky, with the Sun like the desert Sun. Here and there, flocks graze over a tomb of great people. 

In Njegoš’s letter, admiration for the magnificent heritage of Rome is mixed with sorrow over its de-
parted greatness. In Krasiński’s letter, ruins are simultaneously the sign of power and crime, of might and 
decay*. 

A comparison of those two statements shows some valid points about the romantic attitude towards 
Roman ruins. To examine this problem thoroughly, various research concepts should be taken into account. 
Radosław Piętka emphasizes an interesting ambivalence towards the Roman ruins(Piętka, 2003). On the one 
hand, they are a symbol of human fragility and of the inevitable law of temporality. On the other hand, they 
demonstrate the might of ancient civilizations. However, in both cases, man is overwhelmed by the power of 
time and by the greatness of the ancient heritage. 

Chloe Chard analyses ‘ghosts and ruins as repositories of memory in travel writings’ (Chard, 1999, p. 
127). In late 18thcentury and 19th-century writings, ruins are often connected with nights and ghosts. There is 
theghost of a lost mistress who might appear, supernatural beings manifest themselves, and suppressed 
memories return. Ruins are the space for the uncanny and alienated. 

Duncan Kennedy pays attention to the temporal perspective of ruin writings (Kennedy, 1991). In his de-
scription of Roman ruins, reflexions on the past of Rome are juxtaposed with the narrator’s present time and 
thoughts about the future (which was already demonstrated in Nenadović’s and Krasiński’s works). 

Grażyna Królikiewicz gives acomprehensive analysis of the romantic image of ruins (Królikiewicz, 
1993). The researcher points to the ambivalence and complexity of this topic in the literature and paintings of 
the Romantic period. Ruins have a dual nature because they are simultaneouslya part of nature and culture. 
They are at the same time new entities and fragments of the past. What is more, ruins introduce some herme-
neutical problems, because they are perceived as a semiotic object, as a sign of the past. Meditations on re-
mains of ancient buildings also show the mechanism of memory and imagination. As traces of the past, ruins 
are used to introduce topics from the field of the philosophy of history, which was already demonstrated by 
examples taken from Nenadović and Krasiński. Ruins could also be perceived as an aesthetic object. For the 
anticlassicist movement, ruins were an example of the picturesque and sublime, because decayed buildings 
were more interesting than the classical beauty of perfection. 

It should also bepointed out that ruins were an important element of Rome, also for the ancient writers. 
For example, Marcus Terentius Varro described the Saturnian remains, visible on the Palatine, and in Eneida 

* In general, Krasiński’s views on ancient Rome and Christianity were full of ambivalence,see Śliwiński (1986).
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Aeneas observed on the same hill ‘monuments of earlier man’(Edwards, 1996, p. 11). Consequently, looking 
at Rome through the prism of ruins had been done from the very beginning. 

Among all the ruins of Rome, the Coliseum is the most famous. Njegoš named this building as the most 
interesting sight in Rome, along with Saint Peter’s Basilica and Raphael’s painting Transfiguration(Njegoš, 
1981, p. 204). In the description of this place, some common, important motives appear which show how the 
ruins of Rome tend toacquire ideological value. 

In writings about the remains of the Flavian Amphitheatre, the aforementioned complex of ideas, con-
nected with ruins and the philosophy of history, is present. Ljubomir Nenadović comparedthe Coliseumto the 
corpse of a giant and with satisfaction emphasized that in the ancient times this building had beenat the cen-
tre of Rome while in the 19th century it was outside the city. 

The Flavian Amphitheatre was often used to introduce the topic of games in the arena and Christian 
martyrdom. Among the notes of Njegoš about Rome and ancient civilisation, remarks about games are very 
common (Njegoš, 1956)*. It is one of the most important topics in nineteenth century writings about ancient 
Roman culture. A description of bloody entertainment was often used to stereotype the Romans as a nation 
of primitive, brutal conquerors, with cruel soldiers in foreign countries and bloodthirsty spectators of gladia-
tor games at home. This connection between Roman imperialism and arena games is underlined by the fact 
that wild beasts for games were brought from subdued lands†, that amphitheatres were built by slaves, and 
that people killed during games were often slaves from conquered nations‡. 

Thirdly, the Coliseumwas often presented as a symbol of the triumph of Christianity. The most impor-
tant reason for this interpretation of the ruins of the Flavian Amphitheatre was the fact that in the centre of 
the circus, where Christians had been killed in the ancient times, a wooden crossstood tall. The Roman Em-
pire felt and Rome became the Papal city. The cross in the Coliseum was very important especially for 
Krasiński. The Polish poet, at his first visit to Rome, was disappointed by Saint Peter’s Basilica§. In the letter 
ter to his father, he claimed that at the basilica men thought too much about human artand there is no real 
Christian spirit in the church (Krasiński, 1963, p. 215). However, the cross in the Coliseum was the real cen-
tre of Christian faith for Krasiński**. 

Ten krzyż wart wszystkich kościołów Mediolanu i Rzymu. Przezeń żywiej Bóg przemawia niż przez 
sklepienia złotem, srebrem, drogimi kamieniami zasute. Ten krzyż temu tysiąc lat, taki sam jak dzisiaj, 
deptany był w tych miejscach, za niego rzucano tygrysom i lwóm chrześcijańskie dziewice. Wtenczas 
Koliseum stało wielkie, pyszne (…); a teraz rozsypuje się on w gruzy i upada, a krzyż się nie odmienił, z 
drewna jak wtenczas, a jednak stoi pośród budowy, stoi nad ziemią, która go prześladowała, i panuje tam, 
gdzie nim pogardzano (Krasiński, 1963, p. 216). 

This cross is worth all the churches of Milan and Rome. Through it, God speaks more lively than 
through vaults full of gold, silver and precious stones. This cross, one thousand years ago, the same as today, 
was trampled at these places. For it, Christian virgins were thrown to the tigers and lions. That time, the Co-
liseum was great, haughty (…) and now it is crumbling and falling, while the cross has not changed, made of 
wood like that time, and stays in this building, over the country which was persecuting it. 

As Krasiński’s words show, for the image of Rome in romantic literature it is very important that Rome 
is not only the capital of an ancient empire, but is also the place of the Holy See. However, this topic is 
linkedto a number of other questions related tothe romantic attitude towards religion and Christianity as well 
as relations between Orthodox and Catholic churches, issues that are well beyond the scope of this paper. 

To recapitulate the most important problems mentioned in this article, one poem, which evokes a great 
number of issues, will now be analysed. Juliusz Słowacki’s††Rzym (‘Rome’) described a vision of Rome as 
decayed space of ruins and meadows, which was compared to a desert: 

* On ancient topics in the notes of Njegoš, see Flašar (1997, p. 253–304).
† About animals in the context of Roman games, see Śliwiński (1992, p. 201–204). 
‡ It is interesting to compare statements made about the Coliseum with similar remarks made by another Serbian traveller, Mi-

lan Jovanović Morski (1834-1896) about the ancient amphitheatre in Naples (Jovanović, 1898, p. 56). However, the question of 
whether Jovanović belongs to the Romantic period is a problematic issue (Tartalja, 1984). 

§He shared this feeling with Njegoš, who wrote a poem on the cupola of Saint Peter’s Basilica Radi čovjek sve što radit može .
In the first part of the poem, the lyrical voice admires the magnificence of the church. However, in the second part, the Basilica is 
compared with dust, because it is only a creation of weak human beings. The real temple of God is the cosmos. 

** About Krasiński’s religious anxiety, see Przybylski (1999, p. 23–37). 
†† Juliusz Słowacki [1809-1849] is considered one of the greatest poets of Polish literature. He wrote many interesting dramas 

and poems (Kordian, Balladyna, Beniowski, Król-Duch, etc). In his lifetime, he was overshadowed by Mickiewicz; however, he is 
now perceived as a great rival of the older poet. He visited Rome in 1836. 
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Nagle mię trącił płacz na pustym błoniu:/ ‘Rzymie! nie jesteś ty już dawnym Rzymem’./ Tak śpiewał 
pasterz trzód siedząc na koniu/ Przede mną mroczne błękitnawym dymem/ Sznury pałaców pod Apeninami,/ 
Nad nimi kościół ten, co jest olbrzymem./ Za mną był morski brzeg i nad falami/ Okrętów tłum jako łabędzie 
stado,/ Które ogarnął sen pod ruinami./ I zdjął mię wielki płacz, gdy tą gromadą/ Poranny zachwiał wiatr i 
pędził daléj/ Jakby girlandę dusz w błękitność bladą./ I zdjął mię wielki strach, gdy poznikali/ Ci aniołowie 
fal — a ja zostałem/ W pustyni sam — z Rzymem, co już się wali./ I nigdy w życiu takich łez nie lałem,/ Jak 
wtenczas — gdy mię spytało w pustyni/ Słońce, szydzący bóg — czy Rzym widziałem? (Słowacki, 2005, 
p. 113).

Suddenly, a cry of sorrow touched me on the empty meadow:/ ‘Rome! You are not old Rome any-
more’,/ a shepherd on a horse was singing it./ In front of me, dim with blue smoke,/ a string of palaces 
[standing] on the foot of the Apennines/ above them [palaces] was the church… a giant./ The shore was be-
hind me,/ and a fleet of ships in waves, like a flock of swans,/ were seized with sleep under the ruins./ And 
then tears overcame me, when this flock [of ships]/ were moved by a wind, and [a wind] drove them far 
away/ as a garland of souls into wan blueness./ And fear overcame me, when they [ships] disappeared,/ those 
angels of the waves — And I was left alone/ in the desert — with Rome, which was collapsing./ And I have 
never in my life shed such tears/ as then, when in the desert/ the Sun, a deriding God, asked me, if I had seen 
Rome. 

The poem is a variation on the theme of the famous elegy by the sixteenth-century Sicilian humanist 
Janus Vitalis, very popular in Polish and European literature (Graciotti, 1991; Zarucchi, 2013). The main 
topic of the poem is a feeling of alienation and fragility in being confronted with ruins (Inglot, 2002; 
Kuczera-Chachulska, 2002; Mikołajczak, 2002; Zgorzelski, 1980). The image of Rome in the poem is sub-
jective, metaphorical and emotional. Three elements are contrasted: 1) contemporary Rome with palaces and 
Saint Peter’s Basilica; 2) ancient ruins in decay; 3) ships on a shore. According to Czesław Zgorzelski, there 
is strong opposition in the poem: a static Rome and a dynamic movement of ships that make the lyrical voice 
cry (Zgorzelski, 1980, p. 28). Ships may be a symbol of ‘reserves of imagination’ (Foucault, 2005, p.124). 
When they disappear, the lyrical voice is overcome with sadness, because Rome, in the past the greatest city 
on earth, is now in decay, is ‘collapsing’. As demonstrated above, among the ruins of Rome poets felt over-
whelmed by a feeling of inevitable fragility. In this context, it should be noted that the lyrical voice meets 
two ‘characters’. The first is the shepherd. According to researchers, this person introduces a contrast be-
tween the old Rome, imperial city, now in ruins, and present-day Rome, which is inhabited by peasants and 
in decay.The second ‘character’ is a symbolic one — the Sun, ‘a deriding god’. According to Chloe Chard, 
ruins are repositories of the unconscious and supernatural and such is the case with Słowacki’s poem. It 
should also be pointed out that the Sun appears in a place described as ‘the desert’. Rome, which used to be 
the capital of an empire, the city of the gods (Edwards, 1996, p. 44–68), the centre of Catholicism, is de-
scribed in the poem as the desert where ‘a deriding God’ reveals itself. The final question (‘Have I seen 
Rome?’) and the lyrical voice’s tears introduce a contrast between the overwhelming power of time and na-
ture (symbolized by the deriding Sun) and the fragility of human deeds and achievements that are even as 
magnificent as Rome itself. 
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Т.Эвертовски 

Поляк жəне серб əдебиетінің романтикалық кезеңіндегі Рим бейнесі 

Мақалада поляк жəне серб əдебиетінің романтикалық кезеңіндегі Рим бейнесі қарастырылды. Мақала 
авторы P.Njegoš, L.Nenadović, A.Mickiewicz, J.Słowacki, Z.Krasinski, C.Norwid сияқты поляк жəне серб 
жазушыларының туындылары негізінде Рим бейнесіне салыстырмалы талдау жасады. Ол Рим 
бейнесін үш тұрғыдан қарады: «Рим утопия ретінде», «Рим дүниежүзілік өркениеттің өшу символы» 
жəне «Рим сияқты еуроөркениеттің мультимəдени факторы». Аталған концептілер мəтін 
үзінділерімен, сондай-ақ поляк жəне серб мəдениетінің, XIX ғасыр саяси жəне əлеуметтік өмірінің 
философиялық жəне идеологиялық аспектілерінің терең талдауымен нақтыланды. 

Т.Эвертовски 

Образ Рима в польской и сербской литературе романтичного периода 

Автором статьи представлен сравнительный анализ образа Рима в произведениях польских и сербских 
писателей P.Njegoš, L.Nenadović, A.Mickiewicz, J.Słowacki, Z.Krasinski, C.Norwid. Выявлено три кон-
цепта, лежащих в основе интерпретации этого образа в польской и сербской литературах: «Рим как 
утопия», «Рим как символ увядающей мировой цивилизации», «Рим как фактор мультикультурной 
составляющей европейской цивилизации». Каждое из положений подтверждается не только тексто-
выми фрагментами, но и глубоким анализом философских и идеологических аспектов польской и 
сербской культуры, политической и социальной жизни XIX века. 
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ҚАЗАҚ  ТІЛ  БІЛІМІ 
КАЗАХСКОЕ  ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ƏОЖ 81’ 

А.С.Əділова,  М.Ш.Қабанов 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (E-mail: adilova2010@mail.ru) 

Қазақ толғауларындағы қаратпа сөздер 

Мақалада жыраулар туындыларында жиі қолданылатын қаратпа сөздер арнау түрінде болатындығы 
жайлы айтылды. Авторлар жыраулар өмір сүрген замандағы хандардың жəне басқа да тұлғалардың 
аттарының шығарма ішінде пайдалануынан көрініс табатын қаратпа сөздерді жіктеп берді. 
Айналадағы жансыз дүние немесе абстракт мəндегі қаратпа сөздердің мақсатты қолданысы айрықша 
екендігін дəлелдеді. 

Кілт сөздер: толғау, жырау, жыраулар поэзиясы, мəтін, қаратпа сөздер, мағына, оқшау сөздер, қарату. 

Қаратпа сөздер тіл біліміндегі жіктеу бойынша «оқшау сөздердің» біріне жатады. Себебі олар 
сөйлем мүшесі бола алмайды. Қаратпа сөздердің мағынасы біреуге қарата айтылған ойды, пікірді 
білдіреді. Бұл — сөйлеуші мен тыңдаушы арасындағы байланысты жүзеге асырушы белгілі бір тілдік 
тұлға. Ондағы мақсат автордың тарапынан белгілі бір хабарға адресаттың назарын аударту болып 
табылады. Тіл білімі оқулықтарында қаратпа сөздердердің даму тарихына қатысты: «Зат есімнің осы 
таптарының қаратпа сөз ретінде жұмсалуының өзіндік эволюциясы бар. Сонда, ең алдымен, жалқы 
есім, одан кейін, жалпы есім, келе-келе барлық жан-жануар, тіпті, барлық тіршілік атауы, соңынан, 
сөйлеу тілінің ең дамыған сатысында абстракт заттардың да қаратпа ретінде жұмсалуы қалыптасты. 
Бұған қарап зат есімдердің барлық категориялары қаратпа сөз ретінде жұмсалатыны нақты 
дəлелденіп отыр» [1], — деген пікір бар. 

Поэзияда бастапқы қарату мағынасы көмескіленіп оның орнына басқа талаптар енеді. Ғалым 
М.Серғалиев: «Стилистикалық фигуралардың бірі ретінде танылған стилистикалық қаратпа 
сөйлеушінің немесе жазушының кімге, неге қарата сөйлейтінін немесе жазатынын білдіреді. 
Стилистикалық қаратпа, əсіресе, көркем шығармада, соның ішінде поэзияда, өте жиі қолданыс тауып 
жүр» [2; 238], — деп көрсетеді. 

Поэзиядағы қаратпалар ондағы синтаксистік ерекшеліктің бірі ретінде қарастырылады. Олар 
коммуникативтік мəнімен қатар, көркемдік жүкті де көтереді. Оның үстіне ұйқасқа да 
қатыстырылады. Қаратпа түрінде келген бір адамның аты немесе оған қатысты сөздер өлеңнің көп 
жерінде тұрақты орында келіп, сол күйінде ырғақты да үстеп тұрады. Өлшем мəселесі де тыс 
қалмайды. Жыраулар поэзиясындағы қаратпа сөздердің адамның өз атымен, ол адамның лауазым 
атымен жəне сол адамның беделіне қатысты сөздермен келетін жерлерін байқата аламыз. Бір 
ерекшелігі — мұндай қаратпалар туындының бойындағы барлық сөйлем ішінен орын алады. 

Үмбетей жырау: 
Уа, Алатаудай Ақшадан 
Асып туған, Бөгембай, 
Болмашыдай анадан 
Болат туған, Бөгембай! 
Құбыла көшкен байтақтың 
Ордасындай, Бөгембай! [3; 131]. 
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Бұқар жырау: 
Қайғысыз ұйқы ұйықтатқан, ханым-ай, 
Қайырусыз жылқы бақтырған, ханым-ай, 
Қалыңсыз қатын құштырған, ханым-ай... [3; 37]. 

Кең Абылай, кең аям, 
Шұбар ағаш құба жон 
Мекен еткен шөлде, аям, 
Төлі менен тентегің 
Иіліп алдыңа келді, аям! [4; 88]. 

Бұл толғаулар жолдарындағы қаратпалар əр сөйлем соңында келген. Олар шығарманың ұйқасын 
да ырғағын да қоса атқарысып тұр. 

Н.Ə.Егіншібаева қаратпалардың қызметін былайша жіктеп көрсетеді: «Жалпы қаратпа сөздердің 
үш түрлі қызметін белгілеуге болады: 1. Лирикалық кейіпкердің эмоциялық күйінің көрсеткіші 
(қайғылы ай, қайғылы қайың) сияқты сөз тіркесіне құрылған. Қаратпалар автор-субъектінің 
қабылдауында алынған. 2. Сипаттама мінездеу қызметі (бота көз, сиқырлы сөз Гүлсім ханым, қысық 
көзді, күншығыс т.б.). 3. Қаратпа сөздің номинативтік қызметі» [5]. 

Лирикада қаратпалардың жақсыз, абстракт заттарға қаратып айтылуы көп. Орыс 
лингвистикасындағы И.В.Ковтунованың мына пікірі сөзімізге дəлел болады: «Речевой диалог как 
способ приближения и познания объясняет то, что в лирике возможны обращения к любым вещам, 
существующим в мире (или в представлениях о мире), без каких бы то ни было ограничений. Тем не 
менее есть смысл дифференцировать основные предметные (тематические) разновидности 
обращений в поэзии, поскольку они имеют свои коммуникативные нюансы, свои семантические 
особенности в структуре поэтического текста» [6; 96]. 

Поэзиядағы қаратпалар арналу сипатына қарай «адамзат», «ғаламзат» деген атаулармен 
берілетін екі түрмен ерекшеленеді. «Адамзат» бұл адам баласының сан түрлі атауларымен берілетін 
қаратпалардың жиынтығы. Ал «ғаламзат» адамнан басқа зат не құбылысқа арнала айтылған өлең 
сөздердегі қаратпалардың жалпы атауы болып табылады. 

Бұл тұста И.В.Ковтунова оны: «Выделяются обращения к лицам и не к лицам. Среди обращений 
к лицам различаются, помимо самого говорящего, некоторые наиболее типичные для лирики типы 
обращений» [6; 96], —деп көрсеткен. 

И.В.Ковтунова кеңістік-уақыттық жақындықтың тууы автор мен сөз арналып айтылған адам, зат 
не құбылыс арасындағы тілдесудің нақты сол кезде болып жатқандай əсерге бөлейтінін атап өтеді: 
«Обращения к другу, возлюбленной и другим близким, лирическому герою, адресату обладают 
наименьшей степенью условности. Воображаемая диалогическая ситуация ближе всего к реальной — 
действительной или возможной. Пространственно-временной сдвиг приближения адресата к 
говорящему создает иллюзию совпадения воображаемого диалога с моментом речи. Диалогическое 
общение с адресатом может приближаться к естественному речевому диалогу, возможному в 
реальной устной коммуникации» [6; 96]. 

Шығарма авторы тарапынан сол өмір сүріп жатқан кезеңнен бұрын өмір сүрген, не сол 
кеңістіктен бөлек нəрсеге сөз арнау, тіл қату тек поэзияда ғана мүмкін болады. Ал жыраулар 
поэзиясының жанрлық болмысына сəйкес ондағы мазмұн кез келген дүниеге қарата айтыла бермейді. 
Толғау мазмұны өз мəтіндеріндегі қаратпалардың өзіндік қатарын қалыптастырады. 

Жыраулар қоғам, ел басқару ісіне белсене араласқан тұлғалар болғандықтан, əрі 
шығармашылықтары осы төңіректе өрімделгендіктен, жеке тұлғаларға қарата айтылған 
қаратпалардың молдығымен сипатталады. Оны Р.Сыздықова: «Асан Қайғы, Шалкиіз, Жиембет, 
Марғасқалар көп толғауларын өз қожалары — сөздеріне немесе өзге хандарға арнайы айтады. Асан 
толғауларынан Жəнібек хан, Шалкиізден Би Темір, Жиембеттен Еңсегей бойлы Ер Есім, Марғасқадан 
Тұрсын хан деген билеушілердің аттарын көреміз» [7], — деген жолдармен байқатады. 

Толғау мəтіні ішінде қаратпа сөздердің қатыстырылуына əр түрлі факторлар əсер етеді. Оның 
бірі автордың стилі болса, енді бірі — өлең идеясы. Өз заманында мемлекет ісі тұрғысындағы мүдде 
ел басқарған хандарға, ел қорғаны батырларға ақыл-кеңес, тілек-өтініш жасауға себепкер болған. 

Осыған байланысты жыраулар шығармаларында, ең алдымен, хандарға қатысты қаратпалардың 
мол кездесетіні байқалады. Шығарма авторының замандасы, серіктесі ретіндегі өзара байланыс мына 
жолдардағы қаратпалардың қолданылуының басты негізі болған. Бұл өз кезегінде туынды 
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жолдарындағы тұлғалық байланыс қатарын жасаған. Жақындық сипатының туынды мазмұнындағы 
орны ерекше бола отырып, өзінен кейін келген жолдарды мағыналық жəне құрылымдық жетекке 
алып тұр. 

Шалкиіз жырау: 
Арық хан! 
Менің ием Темір іс етсе, 
Айналаңды берік етер... [3; 76]. 

Жиембет жырау: 
Əмірің қатты, Есім хан, 
Бүлік салып бұйырдың, 
Басын бер деп батырдың... 
Еңсегей бойлы, ер Есім, 
Есім, сені есірткен 
Есіл де менім кеңесім 
Ес білгенден, Есім хан, 
Қолыңа болдым сүйесін... [3; 98]. 

Марғасқа жырау: 
Ей, Қатағанның ханы Тұрсын, 
Кім арамды ант ұрсын, 
Жазықсыз елді еңіретіп 
Жер тəңірісіп жатырсың... [3; 103]. 

Асан Қайғы: 
Ай, хан, айтпасам білмеймісің, 
Айтқаныма көнбейсің... 
Ай, Жəнібек, ойласаң, 
Қилы, қилы заман болмай ма... [3; 60]. 

Əр жырау өз заманының сырын шертеді. Сонымен байланысты сол кезеңнің тыныс-тіршілігі 
көрініс табады. Шалкиіз жырау Арық ханды, Жиембет жырау Есім ханды, Марғасқа жырау Тұрсын 
ханды, Асан Қайғы Жəнібек ханды жырларына қосқандықтан, ол хандардың аттары сол 
шығармалардың ішінде кездесіп жатады. Бұл берілген толғаулардың барлығы да арнау түріндегі үлгіге 
жатады. Сондықтан олардың құрылысында мазмұнына сəйкес қаратпалардың қатыстырылуы — заңды 
жайт. 

Толғаулардың ішінен Абылай ханға арналғандары жиі кездеседі. Ондай мəтіндерде Абылай 
атымен келетін қаратпалар мол қолданылады. Ол қаратпалар арқылы белгілі бір бөлікке екпін түседі, 
ырғақ қалыптасады, ұйқас қатары жасалады. Бұған төменде келтірер жолдар дəлел бола алады. 

Үмбетей жырау: 
Ей, Абылай, Абылай, 
Абылай ханым, бұл қалай, 
Бұл қалайдан сескеніп, 
Сөзімді қойма тыңдамай [3; 132]. 

Бұқар жырау: 
Ал тілімді алмасаң, 
Ей, Абылай, Абылай!... [4; 20]. 

Ей, Абылай, Абылай, 
Қатын алма қарадан, 
Қара тумас сарадан... [4; 21]. 

Хан Абылай, Абылай, 
Қайғылы мұндай хабарды 
Сұрамасаң не етеді? [4; 21]. 

Бұл қаратпа сөздер өздері қатыстырылған жолдардың басында тұрып ой-пікір мегзелген тұлғаға 
қаратылады. Бұқар жыраудың келесі толғауынан берілген үзінді жолдарында қаратпа сөз ырғақ 
талабын өтеуге басымырақ келетіндей: 
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Ақиық бүркіт төмендер, 
Екі қанат талғанда. 
Сөге көрме, Абылай, 
Мен пақырда сын бар ма? [4; 35]. 

Егер ханның аты мəтін басындағы бірінші тармақта келсе, көбіне қайталанып келеді. Толғаудың 
басында келген қаратпалар стильдік жүкті де атқарады. 

Бұл жолдардағы қаратпалар жалқы есімдерден болып тұр. Белгілі бір тұлғаның аттары 
кездесетін толғауларда жалқы есім қаратпалар осындай сипатта кездесті. 

Ал көп толғаулар қаратпалары хан сөзінің тəуелденген түрімен келіп отырады. Сондықтан 
жалпы есімді қаратпалар да қолданылатын жерлер жиі кездеседі. 

Жиембет жырау: 
Алдыңа келген мен бір жас, — 
Кессеңіз, ханым, міне бас! [3; 97]. 

Ағбытпа, ханым, күннен соң, 
Сіздің естен кеткенмен 
Біздің естен кеткен жоқ... [3; 100]. 

Қайырылып хайыр қылуға 
Қылғаның жоқ ұнаған. 
Қайратым қанша қайтса да, 
Мұныңа, ханым, шыдаман! [3; 100]. 

Ат сауырсын берермін, 
Алыста дəурен сүрермін, 
Қарамасаң, ханым, қарама 
Сенсіз де күнімді көрермін! [3; 100]. 

Бұқар жырау: 
Бəйгелі жерде бақ болған 
Сіздей жүйрік тұлпарға 
Қайғырмаңыз, ханзадам, 
Келмей тұр аузым айтарға, 
Батырың өтті, Бөгембай [4; 28]. 

Мына толғауларда тəуелдік жалғауының бірінші жақ қосымшасы ие сөзіне жалғанып, қаратыла 
айтылған. Ал олардың алдынан хан, сұлтан сөздері келіп отырады. Бұлардың мəтіндегі орындары əр 
түрлі. Тармақ басында да, ортасында да, аяғында да келеді. Мұндай орындарына қарап, олардың 
өздері қатыстырылған шығарманың ырғақ қатарын жасап тұратынын байқаймыз. 

Жиембет жырау: 
Атадан жалғыз мен емес, 
Хан ие, ісің жол емес, 
Жолбарыстай Жолымбет 
Құрбандыққа қол емес... [3; 98]. 
Бұқар жырау: 
Ешбір жаман қылмадың. 
Əділетпен жүрдіңіз, 
Əдепті іске кірдіңіз. 
Арманың бар ма, хан ием, 
Мəртебелі төбеге, 
Жауыңды алып жайладың... [4; 35]. 

Шалкиіз жырау: 
Білерді білмес не демес, 
Сұлтан ием, сен менің 
Бармай тапқан қағбамсың!.. [3; 77]. 
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Жүк тиесең кетерсің, 
Ниет етсең жетерсің, 
Жетсең тауап етерсің, — 
Етектеп жиған көп халқың, 
Сұлтан ием, кімге асмар етерсің [3; 81]. 

Тебірде жұрттың не ісі бар, 
Тепкісіздің сеніменен не ісі бар, 
Сұлтан ием, жұрт иесі өзіңсің! [3; 82]. 

Ел қорғаны батырлардың есімімен келген қаратпалы толғаулар да кездеседі. Көбіне толғау 
жолдары батырлардың атымен келіп отырады. Одан соңғы жолдардың бірыңғай мазмұны алдыңғы 
қаратпаның иесінің əрекеті болады да, қатар келген сөйлемдердің байланысы осы арқылы қазықтала 
түседі. Нəтижесінде сол мəтіннің тұтас құрылымы мағыналық жағынан жымдасып тұрады. 

Ақтамберді жырау: 
Уа, Қарт Бөгембай, 
Құяр жауын аспаннан 
Қара бұлт торласа... [3; 116]. 

Бұқар жырау: 
Сен, Қанжығалы Бөгембай, 
Тақымы кеппес ұры едің, 
Түн қатып жəне жүр едің. 
Қабанбайдан бұрын найзаңды 
Қашан жауға тіредің? [4; 20]. 

Үмбетей жырау: 
Ей, Ақтамберді, Қабанбай! 
Суытпа босқа түсіңді, 
Қайрама онша тісіңді... [3; 130]. 

Бірінші жəне екінші толғау бойында Бөгенбай батырдың, соңғы толғау құрамында Қабанбай 
батырдың аттары əр тармақтың басында келіп отырады. 

Толғаулардағы қаратпа сөздердің қолданылуын жыраулар поэзиясының кейбірі арнау түрінде 
келетіні айқындайды. Бұл жырау мен хан, жырау мен батыр, жырау мен табиғат ара қатынасымен 
айқындалатын арнау деп айтуға болады. 

Өлеңді шығарманың бір ерекшелігі онда арнау тек жанды заттарға ғана емес, жансыз 
дүниелерге, нақты айтсақ, табиғат құбылыстарына да бағытталатынын жоғарыда атап өткен 
болатынбыз. Мұндай жолдар толғауларда да бар. Мұның мəнін толғаулардың философиялық сарында 
келетінімен байланыстырамыз. Ал мұндай жағдайда жалпы кеңістіктегі кез келген дүние сөз бола 
алады. Бұл сипатты қаратпа түріне байланысты М.Серғалиев: «Енді бір ретте қаратпа қызметіндегі 
сөздің адам емес, абстрактылы ұғым (мəселен, сөз патшасы) атқаруы тосын құбылыс болмаса керек» 
[2; 259], — дейді. 

Айналадағы қоршаған заттар мен құбылысқа негізделген қаратпалар мына толғаулар 
жолдарынан кездесті. 

Доспанбет жырау: 
Айналайын Ақ Жайық, 
Ат салмай өтер күн қайда. 
Еңсесі биік боз орда, 
Еңеке кірер күн қайда, 
Қара бұлан терісін 
Етік қылар күн қайда... [3; 70]. 

Мұндағы қаратпаның өзінен автордың сағыну күйін байқай аламыз. Ақтамберді жыраудың 
толғауындағы қаратпа ризалық, қанағат сезімінің көрсеткіші бола алады: 

Ел аман болсын ылайым, 
Тілегін берді бəрін де 
Разымын, құдайым! [3; 121]. 
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Үмбетей жыраудағы қаратпа тілек-өтініш сипатын нақтылай түседі: 
Сондай ерлер көп тусын, 
Деп тілей бер, а құдай!... [3; 136]. 

Ал Ақтамберді мен Бұқар жыраулар толғаулары жолдарындағы қаратпалар өкініш мəнін 
көрсетуге негізделген: 

Жағама қолдың тигенін, 
Жалғыздық, сенен көремін, 
Жамаулы киім кигенім, 
Жарлылық, сенен көремін…[3; 106]. 

Əй, заман-ай, заман-ай, 
Түсті мына тұман-ай, 
Істің бəрі күмəн-ай... [4; 31]. 

Бұл толғаулардан жансызды жанды етіп бейнелеген амалды да байқауға болады. 
Қаратпа сөз болған соң, ондағы одағай сөз бен анықтауыш мүшелердің де маңызын айта кеткен 

жөн секілді. Себебі аталған тілдік элементтер қаратпа сөздерді мағыналық əрі құрылымдық жағынан 
толықтырып тұрады. Ең алдымен, одағаймен келген қаратпаларды көрсетеміз. Қаратпа сөздердің ей, 
əй одағай түрімен келіп басталатындары мына арнаулар жолдарындағы сөйлемдер ішінде кездеседі. 

Үмбетай жырау: 
Ей, Абылай, Абылай, 
Абылай ханым, бұл қалай [3; 19]. 

Бұқар жырау: 
Ал тілімді алмасаң, 
Ей, Абылай, Абылай [4; 20]. 

Əй, Абылай, сен он бір жасыңда 
Əншейін-ақ ұл едің... [4; 35]. 

Бұл қаратпа сөздер жырау мен оның сөзі бағытталған тұлға арасындағы кеңістіктік 
жақындықтан, ойға үлкен серпіліс берумен байланысты қолданылған деп көрсетеміз. Оның үстіне, 
өлшем заңын да назардан тыс қалдыра алмаймыз. Ғалым Қ.Жұбанов мұндай ерекшелікке: «Қазақтың 
халық əдебиеті де сахна əдебиеті болатын, көпшіліктің тыңдауына бейімделген шығарма болатын-
дықтан, тыңдалатын шығарма мағынаның артық қоюлығын көтермейді. Олай болса, тыңдаушының 
миын шаршатады. Сондықтан халық шығармасында шығарманың тақырыбына қатысты сөздердің 
аралығына тыңдаушының миына гимнастика болғандай «басы артық» сөздер енгізілетін. Мұндай 
қыстырма сөздер шығарушының шеберлігіне қарай, бірде тақырыптан өте алыс кетіп, тек ұйқасым 
үшін тұрады да, бірде алыстан орағытып келіп, тақырыптың бір жерінен жанасатын», — деп 
сипаттама береді [8]. 

Енді бір толғауларда адам есімдерімен келген қаратпалардың алдынан оларды сипаттап тұратын 
анықтауыш мүшелер келеді. Автор қандай тұлғаны алса да, көбіне оларға қатысты сыртқы суретін де 
беруді жөн көріп отырған. Бұлардың тармақ бойындағы өзінше танылатын тұсы да осы. Бұндай 
тіркес бір тармақ көлемін түгел алып жатады. 

Жиембет жырау: 
Еңсегей бойлы ер Есім, 
Есім, сені есірткен 
Есіл де менің кеңесім...[3; 98]. 

Ақтамберді жырау: 
Уа, қарт Бөгембай! 
Құяр жауын аспаннан 
Қара бұлт торласа... [3; 116]. 

Бұқар жырау: 
Қазақтың ханы Абылай, 
Ақиықаты аспанға 
Ұшпастай ғып торлады... [4; 28]. 

Бұл толғаулардың ішіндегі адам аттарының алдынан келген анықтауыш мүшелер көбіне сол 
адамның сыртқы тұлғасына байланысты сипаттарды береді. Еңсегей бойлы ер Есім деп оның дене 
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тұрғысын, батырлық мінезін берсе, қарт Бөгенбайдың үлкендігіне, беделіне маңыз береді. Ал 
Бұқардан келтірген мысалдағы анықтауышта Абылайдың ел арасындағы орны айтылады. 

Қаратпалардың негізгі міндеті — тыңдаушының назарын аударту. Сол арқылы белгілі бір 
аралық байланыс туады. Бірақ поэзияда олар бұл функциясын тікелей атқармайды. Онда автор мен 
тыңдаушы арасындағы тікелей коммуникативтік байланыс болуы шарт емес. Мұнда аталмыш мүдде 
болмаса да сол шығарманың белгілі бір мəтінқұрылымдық міндеттерін атқарып тұрады. Осы сипатты 
қаратпалар толғаулар мəтіндерінде біраз шамада кездеседі. Бұған себеп — ол шығармалардың 
мазмұны мен тақырыбы. Жыраулар шығармаларынан кездескен қаратпалардың негізін толғаулардың 
тақырыптары айқындайды. 
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А.С.Адилова, М.Ш.Кабанов 

Слова-обращения в казахских толгау 

В статье рассмотрены особенности употребления слов-обращений в поэзии казахских жырау. 
Авторами статьи они определены как арнау и дана классификация слов-обращений, встречающихся в 
виде имен ханов и других деятелей того времени. В текстах толгау проанализированы слова-
обращения абстрактного значения и обозначающие окружающий мир. 

A.S.Adilova, M.Sh.Kabanov 

Words appeal to the Kazakh tolgau 

The article discusses the features of word-of references in the poetry of the Kazakh bard. The authors define 
them as arnau and classify word-treatment, occurring in the form of names of Khans and other figures of the 
time, by the use in the works of Kazakh akyns and bard. Analyze the word-handling abstract, represent the 
world in texts tolgau. 
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Əңгіме жанрының бастапқы жəне соңғы сөйлемдерінің  
авторлық баяндаумен берілуі 

Мақалада əңгіме жанрының бастапқы сөйлемдеріндегі авторлық баяндауда нақ осы шақ формасы 
жиірек жəне сөйлемге экспрессивті реңк бере қолданылатындығы айтылды. Етістік баяндауыштардың 
сөйлемді шартты түрде аяқтап, мағыналық жағынан əлі айтары бар болып түзілуі əңгіме жанрының 
бастапқы сөйлемдерінде жиі кездесетіні дəлелденді. Соңғы сөйлемдердегі баяндауыштар əңгіменің 
соңғы шегінің мазмұнына сай, белгілі бір стильдік мағынада қолданылса, ал бастапқы сөйлемдерде 
табиғат құбылысын суреттеуге арналатындығы қарастырылды. 

Кілт сөздер: əңгіме жанры, бастапқы сөйлем, соңғы сөйлем, авторлық баяндау. 

Əңгіме жанрының бастапқы, не соңғы сөйлемдердерінде авторлық баяндаумен берілетін табиғат 
құбылысына қатысты баяндау-сипаттаулар əңгіме мазмұнына өзек болып қана қоймай, шығарманың 
əсерлі басталып, əсерлі аяқталуына ықпал етеді. 

Əңгіме жанрының бастапқы сөйлемдеріндегі үшінші жақтық авторлық баяндауда нақ осы шақ 
формасы жиірек жəне сөйлемге экспрессивті реңк бере қолданылады: 1. Той дүрілдеп жүріп жатыр 
(К.Жүністегі. Жетімнің оралуы). 2. Операция сəтті жүріп жатыр (С.Ғаббасов. Алғашқы махаббат). 

Бұлардағы етістік-баяндауыштарды дүрілдеп, сəтті сөздері бейнелеуіш амал ретінде пысықтап, 
оқырманға іштей «Бəрекелді!» дегізіп, оның көңілінде үлкен ризашылық туғызғандай əсерлі ретте 
тұр. 

Сондай-ақ тұр қалып етістігінің əңгімені аяқтаушы соңғы сөйлемдерде де жиі қолданылып, 
оқырманға əңгіменің финалын əсерлі жеткізуде де елеулі қызмет атқарады: 1. Ал дəл ауыл үстінен 
өткен жоғары вольтты бағаналар телефон сымындай емес, уілдеген мұңлы үн де шығармай, серейіп 
тұр (О.Бөкей. 200 грамм энергия). 2. «Шіркін!» Жүрек əлдеқайда алып-ұшып елеуреп-ақ тұр 
(Т.Нұрмағамбетов. Қайықшы). 3. Ернияз жарты жолда шолақ жеңі бұлғалақтап, жападан-жалғыз 
көзі жасаурап селтиіп тұр (М.Қаназов. Ескі қыстау). 4. Құлашаның шоты адалбақанда əлі ілулі тұр 
(О.Бөкей. Құлашаның шоты еді). 

Келтірілген бастапқы сөйлемдердегі осы шақтағы іс-қимылды білдіріп, негізгі етістікпен 
тіркесіп келген тұр етістігінің оқырман көз алдына бейнеленген жай-күй, іс-əрекет, құбылыстарды 
қазір болып жатқандай елестетін əсерлі сипатқа ие. Демек, Бағаналардың серейіп тұрғаны; Ерекең 
қарттың жүрегінің алып-ұшып елеуреп-ақ тұрғаны; Ернияздың селтиіп тұрғаны əңгіменің соңғы 
шеніндегі авторлық баяндауды ашымды етіп, нақтылай түседі. 

Ғалым Г.Əзімжанова жедел өткен шақ тұлғасының -ды қосымшасымен келген түрінің қолданыс 
аясының кең екеніне көңіл аудартады [1]. Мысалдарды көрейік: 1. Қоңыржай, жұмсақ көктемнің 
жазға ауысар уағы-ды (К.Ахметбеков. Жасаулы жасыл дүние). 2. Хасекеңнің ит жүгіртіп, құс 
салып, мылтық атып жүргенде айтатын шынға бергісіз өтірігі ел арасына кең тараған-ды 
(Ғ.Оралбаев. Хасекеңнің əңгімесі). 3. Əңгіме қымыздан басталып кеткен-ді (Ғ.Сланов. Жылқышы). 
4. Серкеш, таңсəріден түрегеп бір сағаттай жүгіріп, жаңа ғана ішке кірген-ді (Е.Əкімқұлов.
Кішкентай тарақан). 

Алғашқы мысалдан басқасында -ды қосымшасы есімшелі етістік арқылы берілген. Бірінші 
бастапқы сөйлемде -ды қосымшасы сөйлемге модальдылық сипат беріп тұрса, екінші мысалда басты 
кейіпкердің іс-əрекетін бірыңғай мүшелермен (ит жүгіртіп, құс салып, мылтық атып жүргенде) 
тізбектей беріп, оның шынға бергісіз өтірігінің кеңінен жайылғанын білдірсе, үшінші мысалда 
əңгіменің бір нəрсе жайынан тез басталып кеткенін, соңғы мысалда кейіпкердің бір істен екінші іске 
ауысуын білдіріп сөйлемдерге ерекше стильдік əр беріп тұр. Ғалымдар Р.Əмір, Ж.Əмірова: «Жедел 
өткен шақ етістіктен жасалған баяндауышты стильдік ая таңдамай еркін жұмсалатын негізгі форма 
деп есептейміз», — деп атап көрсетеді [2; 122]. 

Бастапқы сөйлемдердің синтаксистік-стилистикалық құрылымына стильдік реңк беруде 
-тын, -тін, -ті қосымшалары да жұмсалады: 1. Совхоздың бас бухгалтері баласын үйлендіріп, 
кешелі-бері бұл ауыл той дүрмегімен қапылуда-тын (Б.Шаханов. Сырнай сазы). 2. Түс мезгілі-тін 
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(С.Асылбеков. Əке). 3. Жансейіт пен Бексейіт аттары ұйқас жандар болғанымен, бір селоның 
жерін жерлеп, суын сулағанымен, жас мөлшерлері де жиырма бестен не əртін, не бертін 
түйісетіндей межелес келгенімен, ара-тұра «сəлем» деп қолдарын əуелете селтеңдетіскендері 
болмаса, ет-бауыр жақын, етене таныс емес-ті (Е.Қонарбаев. Көршілер). 

Сөйлем мағынасы бұл қосымшаларсыз бұлдыр, əрсіз қабылданатын сияқты, ал -тын, -тін, -ті 
қосымшалары бастапқы сөйлемдердің семантикасына бір өзгеше үн қосып тұрғандай қабылданады. 
Автор бұларды болып жатқан оқиғаларға, баяндауларға модальдық мағына үстейтін стильдік əдіс 
ретінде пайдаланған. Ғалымдар Р.Əмір, Ж.Əмірова -ған, -ген тұлғалы баяндауыштар туралы: « -ған, 
-ген тұлғалы баяндауыштардың қызмет ерекшелігі — есімшеден жасалуына байланысты. Есімше іс-
қимылды статикалық қалыпта, субъектіге тəн қалып, сапа тұрғысынан атайды», — деп 
тұжырымдайды [2; 122]. Ғалым Ж.А. Жақыпов -ған/ген, -қан/кен қосымшалары туралы: «-ған/ген, 
-қан/кен тұлғалы есімшенің өткен шақтық мағынада қолданылатыны белгілі. Ал контексте мұның 
осы шаққа айналуында теориялық заңдылықтар бар. Ол заңдылықтар функционалды-
коммуникативтік тұрғыдан түсінікті бола алады. Шақ категориясы грамматикада екі деңгейде 
қолданылады: 1. Морфологиялық шақ. 2. Синтаксистік шақ. Морфологиялық шақ етістіктің 
формасына ғана сүйенеді, контекст ықпалы шарт емес, ал синтаксистік шақта контекст басты шарт 
болып есептеледі», — [3] деп тұжырымдайды. Əрине, ғалымның шақ категориясын грамматикалық 
тұрғыдан осылай жіктеп қарауын соны да орынды айтылған пікір деп қабылдаймыз. 

1. Тұқат оянғанда, сағат тілі тоғызды көрсетіп тұрған (Ө.Кəріпов. Мейрам сөзі). 2. Бір
бөлмеде тұратын төрт жігіттің үшеуі той жабдығымен ертелеу кетіп қалған (Т.Нұрмағамбетов. 
Таңғы жауын). 3. Алматының тымырсық түні маужырай толықсып, артынан тысырлап жаңбыр 
жауған (Г.Сəрсенова. Тағдыр үкімі). 

Бастапқы сөйлемдердегі есімшелі баяндауыштар статикалық қалыптағы жай-күйді 
оқырмандарына таныстырудан бастайды. Автор баяндауындағы бастапқы сөйлемдерде шиеленіскен 
оқиға жоқ. Ал мына мысалдардағы бастапқы сөйлемдерінің есімше баяндауыштары өзінен кейін 
болатын оқиғаға жол сілтейді: 1. Жолаушылар поезы екпіндей кеп, бүйірін соға тоқтаған бетте-ақ, 
Жуатəлі де таласа-тармаса ішке енген (М.Сқақбаев. Қайыркеш). 2. Оқып жүрген кезіндегі жазғы 
практикада Гурьевте болғанда, Ақтай сондағы балық комбинатында Гүлжəміш деген қызбен 
танысқан (Б.Аманшин. Адасқан хат). Басты кейіпкердің басынан өтетін жағдай əрі қарай ішке 
енгеннен кейін басталатынын сөйлем семантикасынан, есімшелі баяндауышқа аяқталған сөйлем 
мазмұнынан түсінеміз. Екінші мысалда, бірінші мысалдағыдай, есімшелі баяндауыш сөйлемді тек 
шартты түрде аяқтағанымен, сөйлемде əлі айтылмаған ойдың ұшығы жатыр. Оқырмандарын 
жалықтыратын бірсарындылықпен бастамай авторлар өзіндік стильдік əдісті тиімді пайдаланған. 
«Есімшенің -ған жұрнақты өткен шақ формасынан жасалған баяндауыштар оқиғаның болып 
өткендігін ғана емес, қазіргі уақытқа да жалғасты, сабақты болатынын да аңғартады» [4]. 

Өткен шақ мəнмəтінде осы шақ қызметінде жұмсала алады: 1. Əркім өзінің үйленгенін айтып 
жатты (Б.Соқпақбаев. Мен қалай үйлендім). 2. Аудандық партия комитетінің бірінші секретары 
асығыс жиналып жатты (Н.Қапалбеков. Қара жол). 3. Кезінде ұзақ жыл облыс басқарған, министр 
тағына да отырып көрген Аймағамбет Есқараев пенсияға шыққан соң, Алматының тау жақ 
бөктеріне саяжай-коттедж салдырып, өзінің ең соңғы зейнетті өмірін өткізіп жатты 
(Қ.Жұмаділов. Дөңгеленген дүние-ай) деген бастапқы сөйлемдердің етістік-баяндауыштары жедел 
өткен шақ (-ты) тұлғасында (негізгі етістікпен тіркестіре) берілсе де, олар осы шақтағы оқиғаны 
білдіріп тұр. Бұлардан оқырман автор баяндап отырған оқиғаны, жағдайды анық көріп отырғандай 
сезімде болады. Бұл етістік информемалардың өздерінен кейін айтары мол: əңгіме желісі осыларға 
жалғаспақ. 

Етістік баяндауыштардың сөйлемді шартты түрде аяқтап, мағыналық жағынан əлі айтары бар 
болып түзілуі əңгіме жанрының бастапқы сөйлемдерінде жиі кездеседі. Өзінен кейін айтары бар бұл 
құбылыс əңгіменің соңғы шеніндегі аяқтаушы бірліктердің соңғы сөйлеміне де тəн құбылыс екені 
байқалды. Демек, автор əңгімесін аяқтаса да, соңғы сөйлем мазмұны жағынан да, етістік 
баяндауыштарының грамматикалық мағынасына қарай да айтылатын ойдың əлі де жалғасы барын 
байқатып тұрады. Əңгіме автор үшін тəмамдалады да, оқырман үшін ол (көркем шығарма) 
толығымен аяқталмағандай ыңғай танытады. Мұндайда əңгіме финалын оқырман кейде өз 
топшылауы, өзіндік дүниетанымы, өмірден түйгендері т.б. бойынша қорытуы да мүмкін. 

1. Ақпанның сақылдаған сары аязында ақын жігіт аңыратып көктем туралы жыр оқып келе
жатты (Т.Нұрмағамбетов. Бұлақ). 2. Ой мен қырды елер емес, əкесінің қиялы жетіп, қолы тимеген 
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сүбелі тыңға тартып барады (Ж.Кейкин. Мұрагер). 3. Осы күйдің бəрін сезіп ішіне бүккендей 
«Қазотының» кең жазығы тым бұйығы қарауытып, тылсым мүлгиді. Ал «Абайкөк» əлі айтылып 
келе жатқан (Б.Шаханұлы. Аяштың Абайкөгі). 4. Қараңдаған екеу ақырындап клубтың сыртына 
қарай жүре бастады (С.Мұратбеков. Жанболат). 

Авторлар əңгімелерінің шешімін ашық қалдырған, демек оқиғаға қатысты нақты нəтиже 
айтылмай, оқырманның өз қалауы бойынша топшылауына мүмкіндік берілген. Мəселен, сыншы 
Б.Майтанов «Психологизм — прозадағы жаңашыл арна» деген ғылыми мақаласында соңғы 
мысалымыз С. Мұратбековтың «Жанболат» əңгімесінің: «Клубта ағасы мен жеңгесіне бос орын 
тауып отырғызған Жанболат өзі ептеп сытылып сыртқа шығып кетті. Кешікпей «Жəмила!» — 
деген даусы естілді оның. «Мен мұндамын!», — деді қыз. Қараңдаған екеу ақырындап клубтың 
сыртына қарай жүре бастады» деген соңғы жолдарын (абзацын) келтіріп: «Шығарма осымен бітсе 
де, баяндаушының жас серігіне арнар таза ықыласы, ақ пейілі үзілмей жалғаса беретіндей», — деп 
жазады [5]. Осы тəрізді жыр оқып келе жатты, сүбелі тыңға тартып барады, «Абайкөк» əлі 
айтылып келе жатқан тіркесімдері де оқырманға жанды сурет келбетін көрсетіп қана қоймай, 
оқиғаның əрі қарай əлі де жалғасы барын жəне оның қалай аяқталуға тиіс екенін аңғартады. Соңғы 
сөйлемдердегі етістік-баяндауышқа байланысты айта кететін тағы бір жайт — баяндауыштар 
есімшенің келер шақ жасайтын -ар, -ер жұрнағын, көсемшенің ауыспалы осы шақ жасайтын -е 
қосымшасында тұрып, «болашақтан үміт күтеді». Соңғы сөйлем əңгімені қорытып, тұжырымдамай, 
кейіпкердің мақсат-тілегінің қалай орындалатынын болжауды оқырман еншісіне қалдырады. 
Ғалымдардың «істің болашақта болу, болмауы кесіп айтылмай, болжау, шамалау мəні -ар тұлғалы 
есімшелермен беріледі», — деуі де сондықтан [6; 163]. 

Мысалдар: 
1. Кім білген, сол бір атаусыз да, арзымсыз жылдар, аты жоқ адамдар туралы қариялар,

мүмкін, енді шешіліп, енді ағытылар (М.Есламғалиұлы. Аты жоқ адам). 2. Қой-қырқым науқаны 
өтер. Ел пунктен көшер. Сонда келер бір жылдары Қамбар қасқаның сүйегі қалған жұртқа бұрын-
соңды ешкім көріп-білмеген ғажайып қарақасқа гүлдер өсіп шығар... (Ш.Мұртаза. Көкемарал 
гүлдегенде). 3. Биыл өткен жылдағыдан екі есе көбейген қой отарлары Бұйрат құм өзектерін қойға 
толтырар (С.Беғалин. Қой ұйытқысы қоныс). 

Есімшенің -ар жұрнағы соңғы сөйлемдерге эмоционалды-экспрессивті рең жамап, істің 
орындалуын алдағы күндерге мегзейді. Бірінші мысалдағы модальдік сөздер (кім білген, мүмкін) 
баяндаушының мақсат-тілегінің болашақта іске асуын -ар жұрнағы жалғанған есімше баяндауыш 
арқылы білдіріп тұр. Екінші мысалдағы соңғы абзац баяндауыштары (өтер, көшер, өсіп шығар) 
қатарынан есімше тұлғасында келіп оқырманына ерекше əсер етіп, стильдік қызмет атқарып тұр. 
Баяндауыштардың бір формалы, тұлғалас келуі мəнмəтінге ерекше сипат беріп тұр. Ғалымдарымыз 
есімшенің бұл жұрнағының қызметі туралы: «Қазақтың халық тілінде -ар тұлғалы есімшелер əр қилы 
мағынада, неше түрлі қисында жұмсалады. Соның бір көрінісі — мақал-мəтел құрамында жəне ауыз 
əдебиеті мен бұрынғы ақын-жазушылар тілінде қолданылу ерекшеліктері», — деп жазады [6; 164]. 

Соңғы мысалдағы келер шақ тұлғасындағы етістік баяндауыш тілек-мақсатты білдіріп тұр. 
Бұндай құрылымды соңғы сөйлемдер оқырмандарды да ағысты арманға елітіп, өзімен бірге 
ойландырады, алдағы өмірдің тамаша болатындығына үміт артқызады, оған оқырмандарын да 
сендіргісі келетіндей. 

Соңғы сөйлемдерде -п бара жатты аналитикалық форманты жиі қолданылып, іс-қимыл, оқиға 
оқырманның көз алдына болып жатқандай əсерде қалдырады: Ойыннан өрт шықты. Осыны енді 
ғана пайымдаған ол Сандалкөкті кілт бұрып, Мітісбектің ауылына қарай шауып бара жатты. 
Бурыл тартқан жусанды далада Сандалкөк теңбілденіп, бірте-бірте қарайып бара жатты 
(Т.Əлімқұлов. Қаралы қызық). 2. Осы бір лағынет атқан жалғыздық кебін ол қалай да үзе алмай 
кетем бе деп күрсінсе, көкірегі қарс айрылатын... Өмір деген зымырап ағып жатты (К.Рақымжан. 
Жалғыздық). 

Мысалдардағы -ып, -іп бара жатты аналитикалық форманты іс-əрекеттің өтілу барысын, дəл 
қазір болып жатқандай, іс-қимылдың осы шақтағы көрінісін, баяндаушы дəл қазір айтып тұрғандай 
мағынаны білдіреді. Əңгіме аяқталса да, авторлар оқырманын əсерлі сезімде қалдырып, жанды бір 
көріністі елестетеді. Соңғы сөйлемдердегі -ып, -іп бара жатты күрделі аналитикалық форманты 
біртұтас грамматикалық мағынада тұрып, іс-қимылдың нақ қазір болып жатқандай өтілуімен, 
көрсетуімен экспрессивті. Соңғы сөйлемдерде автор баяндауындағы -дай, -дей қосымшасымен 
берілген баяндауыштар да сөйлемге айрықша бір сипат, интонациялық жағынан өзіндік бір əуен 
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үстеп тұрғандай болады: Табиғаттың жазықсыз шетінеген шерлі перзенттері шалғайда сыңсып 
жатқандай (Т.Əлімқұлов. Сары сыбызғы). 2. Ал, туы, сонау шырқау биікте қара ноқат қалықтап 
жүр. «Ол қыран» дейміз барлығымыз да бір ауыздан. Қанат қақпайды, көк жүзінде еркін жылжиды. 
Бүкіл даланы үстінен шолып жүргендей (С.Мұратбеков. Қыран құс көк жүзін шарлап кетті). Бұл 
мысалдардағы -дай, -дей тұлғалы баяндауыштар автордың негізгі ойын, əңгіменің идеялық түйінін 
нақты көрсету үшін жұмсалған. Ал мына соңғы сөйлемдердегі -дай, -дей формалы есімше 
баяндауыштар авторлық тұжырымды, қорытылған ойдың бір белгісін білдіреді: 1. Хадиша Валяны 
қолынан жетектеп, қыстай құлыптаулы тұрған өз үйіне қарай осыға адымдады. Асықпаса, адасып 
барып тапқанынан айрылып қалатындай (Ш.Мұртаза. Бір нəзік сəуле). 2. Жиналыс біткен соң, 
Женяны қолтықтап үйіне дейін əкелдім. Ешқайсымыз лəм демедік. Жұлдызды аспан, хош иісті ауа 
бой сергіткендей (Б.Тоғысбаев. Операция). 

Бірінші, екінші мысалдардағы -дай, -дей тұлғалы баяндауыштар, автордың негізгі ойын, 
əңгіменің идеялық түйінін нақты көрсету үшін жұмсалған. 

Бұл -дай, -дей тұлғалы есімше баяндауыштың қолданылуы соңғы сөйлемдерде жиі болса, 
бастапқы сөйлемдерде аса сирек: 1. Тас төбеге тырмысып шыққан күн тапжылмай тұрып 
қалғандай (К.Жүністегі. Тұлпар тағдыры). 2. Үп еткен желі жоқ, түстік жақтың қапырық түні бір 
жұтым салқын самалға зар қылғандай (К.Жүністегі. Кездесу). 

Соңғы сөйлемдердегі сөз болып отырған тұлғадағы баяндауыштар əңгіменің соңғы шенінің 
мазмұнына сай, белгілі бір стильдік мағынада қолданылса, ал бастапқы сөйлемдерде табиғат 
құбылысын суреттеуге арналған. 
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М.К.Жунусова, Б.М.Рахимова 

Представление начальных и конечных предложений жанра рассказа  
в авторском повествовании 

В статье рассмотрено частое употребление форм собственно-настоящего времени в начальных 
предложениях авторского повествования в жанре рассказа. Доказано частое функционирование в 
начальных предложениях жанра рассказа глагольных сказуемых, оканчивающих предложение в 
условном виде, как бы показывая незавершенность в смысловом отношении. Кроме того, раскрыта 
следующая особенность: если сказуемые в конечных предложениях в соответствии с содержанием 
последнего предложения рассказа используются в определенном стилистическом значении, то в 
начальных предложениях они служат для описания природных явлений. 

M.K.Zhunusova, B.M.Rakhimova 

Presentation of the initial and final proposals story genre in the author's narrative 

This article refers to the more frequent use of forms of property present in the initial proposals of the author's 
narrative in the genre of the story, as well as giving them the suggestion of expressive color. Proved a 
frequent operation in the initial proposals of the genre narrative verbal predicates graduating proposal in the 
form of a conditional, as if to show a semantically incomplete.The paper also addresses the following feature: 
if predicates in the final proposals in accordance with the contents of the last sentence of the story used in a 
certain stylistic value, the initial proposals are intended to describe natural phenomena. 



38 Вестник Карагандинского университета 

ƏДЕБИЕТТАНУ  ЖƏНЕ  ФОЛЬКЛОРТАНУ 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ  И  ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

ƏОЖ 81’255.2 

Р.С.Каренов 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (E-mail: 22gulim1988@mail.ru) 

А.Байтұрсынов өмірі мен қызметінің салмақты саласы — 
 ақындық, аудармашылық еңбектері 

Мақалада Ахмет Байтұрсыновтың аударма ісінің майталман шебері екендігі көрсетілген. Ең алдымен, 
ол ұлы орыс жазушысы И.А.Крыловтың мысалдарының негізгі бөлігін қазақ тіліне аударып, оларды 
«Қырық мысал» кітабында жариялады. Байтұрсынов өзінің еңбектерінде өз замандастары бойында 
кездесетін əділетсіздікті, қаталдықты, сараңдықты, надандықты жəне тағы басқа кемшіліктерді 
əжуалап сынағаны дəлелденген. Оның орыс ақындары С.Я.Надсонның жəне Ю.В.Жадовскаяның 
бұрын жарияланбаған өлеңдерін асқан шеберлікпен аударғаны айтылған. Байтұрсыновтың еркіндік 
пен əділдікті жыр еткен, ақ патша үстемдігіне қарсылық танытқан, демократиялық қоғам құруға 
шақырған тамаша поэмасына ерекше көңіл аударылған. 

Кілт сөздер: аударма, кітап, мысалдар, ақын, рухани мұра, ғибрат, күрес, қоғам, үлес. 

Ахмет Байтұрсыновтың көркем аударма дамуына қосқан үлесі 

А.Байтұрсынов қалдырған бай мұраның бір саласы — оның көркем аударма дамуына қосқан 
үлесі. Жиырмасыншы ғасырдың алғашқы жылдарында бір топ ақын-жазушылар (А.Байтұрсынов, 
М.Жұмабаев, М.Дулатов, т.б.) көркем аударма ауқымын кеңейтіп, Шығыс пен Батыс елдері 
əдебиеттері үлгілерін, орыс классиктерінің шығармаларын қазақ тіліне аударып, көркем қазынаның 
бұл саласын байытуға қызмет етті. 

А.Байтұрсынов орыстың жазушысы И.А.Крылов мысалдарының бір тобын қазақ тіліне аударып, 
«Қырық мысал» деген атпен жеке кітап етіп жарыққа шығарды. 

«Қырық мысал» — 1909 жылы Петерборда 116-бетпен, 1911 жылы — Орынборда, 1922 жылы 
Қазанда 96-бетпен басылым көрген. Орыс-қазақ мектебінде дəріс алған А.Байтұрсынұлы орыс 
əдебиетімен жақсы таныс болса керек. Ол мысал жанрына көңіл бөліп, шағын көлемді өлеңдер 
арқылы маңызды ойлар айта білудің, оны астарлап сөйлетудің мүмкіншілігі зор екендігін терең 
түсінген. Жəне патша саясатының ұзын құрығынан құтылудың жолын əлеуметтік ортаға мысал-
өлеңді тəржімалау арқылы насихаттауды мақсат еткен. Ақын 1922 жылы қайта басылым көрген 
туындысының мұқабасының ішкі бетіне «Орысшадан қазақшаға 1901–1904 жылдары тəржімалаған 
Ахмет Байтұрсынов» деп жазған [1]. 

Ахмет Байтұрсынұлының мысалдары көлемі жағынан, сюжеттік дамуы барысынан басқа сөз 
зергерлері туындыларынан дараланып тұрады. Оның мысалдарында халықаралық сюжеттік жүйенің 
мазмұны қазақ өміріне бейімделеді. Алуан-алуан ойға жетелейтін «Қайырымды түлкі», «Ала қойлар», 
«Үлес», «Қартайған арыстан», «Өгіз бен бақа», «Қайыршы мен Қыдыр», «Ат пен есек», «Қасқыр мен 
Тырна», «Қасқыр мен Қозы», «Аңдарға келген індет», «Қасқыр мен Мысық», тағы басқа 
мысалдарында əлеуметтік-қоғамдық жағдайларды мегзейтін оқиғалар, адамдар психологиясымен 
сарындас əуездер, тағылымды, ғибратты тұжырымдар мол орын алған. Ақын мысалдарының үлкен 
тобы — озбырлықты, зорлықты, аярлықты əшкерлейтін туындылар. Енді осы мысалдардың біразын 
салыстырмалы түрде талдап, Ахмет мысалшылдығының өзіндік сарынына тəн қасиетін айқындап 
көрелік. 
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Аудармашы «Қырық мысал» жинағына жазған «Замандастарыма» деген кіріспеде [2; 28] 
аударманың мəн-мақсаты, оны қандай қиындық жағдайларда орындағаны туралы айтады: 

Орыстың тəржіме еттім мысалдарын, 
Əзірге қолдан келген осы барым. 
Қанағат азға деген, жоққа — сабыр, 
Қомсынып қоңырайма, құрбыларым! 

Бабы жоқ жұмыстағы мен бір арық, 
Күй қайда үздік шығар топты жарып? 
Ат тұрмас аяғында желі болса, 
Дүсірлеп шапса біреу қиқу салып. 

Бар болса сондай жүйрік қызар деймін, 
Естілсе құлағына дүбір барып. 
Əйтпесе арық шауып оңдыра ма, 
Жүргенге қамыт басып, қажып-талып?! 

Ақын қазақ оқығандарына құлақ қағыс жасай отырып, олардың ұлттық санасының оянуы үшін 
намысын қамшылайды. 

Ахмет Байтұрсынұлы мысал жанрына өзіндік қолтаңбасымен келді. Мəселен, ол Крыловтың 
шығармасында он жолақтан тұратын «Шымшық пен Көгершін» атты мысалды отыз екі жолға дейін 
ұлғайтты. Сондықтан осы мысалды [2; 29,30] мүлдем басқа туынды деңгейіне көтерді: 

Бір шымшық торға түсті соры қайнап, 
Барды ма, кім біледі, ажал айдап. 
Пəлені қаза менен қайда деме, 
Ғаріп боп, отыр сорлы көзі жайнап! 

Жанына жас көгершін ұшып келді, 
«Не қара басты торға түсіп? — деді, 
Тал түсте торды көрмей, соқыр ма едің, 
Есалаң! ақылың жоқ, күшік, — деді. 

Түсер ме есі дұрыс күндіз торға?! 
Ақылың жоқтығынан қалдың сорға. 
Мысалы, мені алдап еш уақытта, 
Тор түгіл, түсіре алмассың онан зорға. 

Кім күлмес бостығына сен жаманның, 
Алдырған айласына бір наданның? 
Мен саған қол берейін түспесіме, 
Қайласы саған ғана мол адамның». 

Десе де, ақыл серік қонған баққа, 
Ем болмас бастан бағың таяр шақта. 
Пысықсып көгершінім отырғанда 
Қалыпты өзі түсіп қыл тұзаққа. 

– Ақылың қайда кетті, данышпаным?
Серт айтып түспеске қол алысқаның? 
Біреуге күлсең, келер өз басыңа, 
Табалап мұнан бұлай күлме, жаным! 

Ақын өз жанынан қосқан ойлары арқылы бұл мысалды қазақтың төлтума рухани мұрасына 
айналдырды. 
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Осындай ерекшелік «Өзен мен Қарасу» мысалына [2; 83–85] да тəн. Осындағы: 
Мысалы, үлкен өзен тынбай аққан — 
Халықтар мехнат шегіп, рақат тапқан. 
Жетісіп ғылым, өнер баршасына, 
Толып тұр ханасына қонған бақтан. 
Мегзеймін Қарасуды, қазақ, саған, 
Талпынбай талап ойлап, қарап жатқан. 
Барады қатар жұрттың бəрі озып, 
Ілгері жылжымайсың жалғыз аттам. 
Оянып, жан-жағыңа сал көзіңді, 
Түбіңе жетпей қалмас қамсыз жатқан. 
Өткізіп уақытты өкінерсің, 
Пəледен, басқа келмей, деймін сақтан. 

Қазағым, сал құлағың нақылыма, 
Түсініп айтқан достық ақылыма. 
Сөз емес еріккенде ермек еткен, 
Айтамын жаным ашып жақыныма. 
Козғалмай бұл күніңмен жата берсең, 
Боларсың Қарасудай ақырында, — 

деген жолдар ақын тарапынан ұлтына айтылған ғибрат екенін түсіндіріп жатудың өзі артық. 
А.Байтұрсынов мысалдарының көлемді болуына олардың əрқайсысына ғибратнамалы-түсінік 

шумақ беруі себеп болған. Мысалы, алты шумақты «Малшы мен Маса» мысалының [2; 50,51] соңғы 
бөлімі екі шумақтан құралған: 

Бір малшы көлеңкеге келіп жатып, 
Қасқырдан иттеріне сеніп жатып, 
Үстінде көк шалғынның, самал жерде 
Тырайып қалды сабаз ұйықтап қатып. 

Келеді қара жылан шағайын деп, 
Қапысын ұйықтағанда табайын деп. 
Малшыны сол уақытта Маса шақты, 
Оятып, бұл пəледен қалайын деп. 

Ұйқысын малшы оңды ашпай тұрып, 
Өлтірді шағып тұрған Масаны ұрып. 

Көтеріп жерден басын біраздан соң, 
Қарады жан-жағына мойнын бұрып. 
Жыланды көрген шақта малшы өкінді, 
Достығын Сарымасаның сонда ұғып. 
Сөзімнің сөкпеңіздер шолақтығын, 
Демеңдер сөз жазуға олақтығын. 
Жыланды малшы көріп болғаннан соң, 
Келмеді бір-біріне жолатқызғым. 
Мысалы, қазақ малшы ұйықтап жатқан, 
Жыланды пəле делік аңдып баққан. 
Пəленің түрін көрген мен — Сарымаса, 
Халықты оянсын деп сөзбен шаққан. 

Ойлаймын осы сөз де жетеді деп, 
Қатты айтсам, сөзім батып кетеді деп. 
Ұйқысы ашылмаған жұрт өзімді 
Қорқамын Сарымасадай етеді деп. 
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Бұл мысалда басты ой соңынан түйінделіп, ғибрат ретінде ұсынылған. Жеті шумақтан тұратын 
«Екі бөшке» мысалының [2; 45] төрт шумағы да ғибрат болып табылады: 

...Созбайын сөз аяғын көп мылжыңдап. 
Билігін өздеріңіз айтыңыздар, 
Бөшкенің қайсысының пұлы қымбат? 
 
Құр бөшке салдыры зор, бағасы кем, 
Бағасыз құр даурыққан адаммен тең. 
Алыстан əлдеқандай болса-дағы 
Жай мəнін жақындасаң білерсің сен. 
 
Екінші толық Бөшке мысалы сол, — 
Адамдар көп даурықпас ақылы мол, 
Сарп етпей босқа сөзін жұртқа жарлап, 
Үндемей жүріп ісін істейді ол. 
 
Байқамас оны ешкім жақындаспай, 
Істес боп ой сынасып, ақылдаспай. 
Бөшкеде не зат барын білеміз бе, 
Қақпағын я бір жерін тесіп ашпай? 

А.Байтұрсыновтың «Қасқыр мен Тырна» атты мысалында [2; 76–78] оқиға ұзақ кіріспеден 
басталады: 

Бір қасқыр сапар шекті елден жырақ, 
Неше күн таппай азық, қалды жарап: 
Жемтіктің жақын жерде иісін сезіп, 
Қасекең келе жатыр, соған қарап. 
 
Қасқырдың кім білмейді қомағайын, 
Көңілден, жемтік көріп, кетті уайым. 
Келді де бір сүйекті салды ауызға 
Шетінде бөлегірек жатқан дайын. 
 
Кемірмей, сол қалпынша жұтып қалды 
Тамақта жүрмей сүйек тұрып алды. 
Қақалып, дем ала алмай, сасқанынан 
Алақтап, жан-жағына көзін салды. 
 
Қақалды, сүйек жүрмей тамағына, 
Болмады əр түрлі еткен амалына. 

Сүйекке қақалып өлгелі тұрған жерінен өзін құтқарған тырнаға қасқыр алғыс айтудың орнына 
оны бас салып жемтік қыла қоймақ болады: 

Бұрынғы мықтылықты былай қойып, 
Тырнаға сөз сөйлейді кішілікпен: 
«Шырағым, дүниеде ұмытпайын, 
Құтқарсаң мені қазір осы дерттен. 
 
Танысып, сеніменен дос болмаққа — 
Жүруші ем кез келгей деп, тілеп көптен. 
Білуші ем əкеңді де, тырна, сенің, 
Дүниеде кім бар еді онан өткен?! 
 
Ежелден олқылық жоқ нəсілінде, 
Көз салып қарап тұрсам арғы түптен. 
Баласы алтайының сен бір асыл, 
Сыртыңнан жүрміз əлі зор үмітпен. 
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Біле алмай не қыларын, сасқалақтап, 
Алдында ағаң отыр есі кеткен. 
Тырнажан, неғылсаң да енді өзің біл, 
Айдынның сарқыны едің жұртқа жеткен». 

Тырна естіп мына сөзді, судай тасты, 
Қасқырдың тамағына тықты басты. 
Суырып сүйекті алып тастап еді, 
«Уа!» — деп қасқыр сонда көзін ашты. 

Құтқарған зор пəледен тырнасына 
Ол бірақ көрсетеді ықыласты. 
Еңбегін бер деп тырна сұрап еді, 
Қасекең сау күндегі əнге басты. 

«Не дейсің, ойын ба осың, шын ба, тырна? 
Қажауға мəжнүн жоқ саған мұнда. 
Ақы алып өзгелерден дəндеп қапсың, 
Қой, Тырнам, ойнап мені əуре қылма! 

Мен саған олжа болар серің бе едім, 
Құтқардың сөзім сыйлап, ерінбедің. 
«Сыйға — сый» дегендейін, таз басыңды 
Аузыма салып тұрған кемірмедім. 

Көрінбей, жоғал шапшаң, көзіме енді, 
Түсініп айтқан достық сөзіме енді. 
Аш бөрі неше күндей дəм татпаған, 
Ұялмас тап беруге өзіңе енді. 

Бұл — ежелгі Эзоптың осы аттас мысалынан жалғасын тапқан, мысалшыларды көп 
қызықтырған желінің бірі. Бұл желіні орыс əдебиетіне алғаш əкелген А.П.Сумароков. 

«Аққу, Шортан һəм Шаян» атты мысалында [2; 28,29] ақын оқырманына қатысты жаңа ой, соны 
пікір, толғаулы сөзді өз жанынан қосады. 

Жүк алып шаян, шортан, аққу бір күн, 
Жегіліп, тартты үшеуі дүркін-дүркін. 
Тартады аққу көкке, шаян кейін, 
Жұлқиды суға қарай шортан шіркін. 
Бұлардың машақаты аз болмады, 
Жұмысы орнына кеп мəз болмады. 
Тартса да бар күштерін аямай-ақ, 
Асылы, жүк орнынан қозғалмады. 
Онша ол жүк артық ауыр емес, 
Құр сырттан пəлен деу де тəуір емес. 
Жүк бірақ əлі күнге орнында тұр, 
Бірыңғай тартпаған соң бəрі тегіс. 
Жігіттер, мұнан ғибрат алмай болмас, 
Əуелі бірлік керек болсақ жолдас. 
Біріңнің айтқанына бірің көнбей, 
Істеген ынтымақсыз ісің оңбас, — 

деп елді тұтастық, ынтымақ жалауының астына шақырады. 
Ахаң елдің азып-тозуына байланысты сарындарды жұмбақтап жеткізеді. Ал, «Қасқыр мен Қозы» 

атты мысалында [2; 35–37] осы мəселеге байланысты ойларын ашық айтады: 
…Алыпсың жаман əдет қарсыласып,
Сенімен тұрам ба мен мылжыңдасып. 
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Айтайын, білгің келсе, Қозым саған, 
Кінəң сол — жегім кеп тұр қарным ашып». 

Шоршиды қозы байғұс құлқын танып, 
Құтылар білгенменен онан неғып?! 
Болсын ба қозы жұмыс қасекеңе, — 
Жөнелді иығына салып алып. 

*** 
Орманға қасқыр кетті қозыны алып, 
Белгілі етер ісі алып барып. 
Осындай жазықсызды жазғыратын 
Əр жерде күштілер де бар ғой қалып. 

Қасқырдың зорлық болды еткен ісі, 
Ойлаймын — оны мақтар шықпас кісі. 
Нашарды талай адам талап жеп жүр, 
Бəрінен артық дейміз оның несі. 

Көп аудармаларында ақын көркем ойға ой, суретке сурет қосуға талпынады. Сондықтан пікірді 
ұштап, жаңа сарын-əуез тудырып отырады. Мысалы, «Қартайған арыстан» деген мысалында [2; 43–45]: 

…Дариға! Ол заманның бəрі өтті,
Кəрілік деген пəле келіп жетті. 
Тіс түсіп, тырнақ мұқап, əл кеткен соң, 
Сорыма бəрі мұның ер боп кетті. 

«Тебем» деп келіп тұрған мынау Есек, 
Аяқта жатушы еді болып төсек. 
Кешегі дəурен баста тұрған шақта 
Мұны кім айтушы еді жан деп есеп. 
Көп шығар, жоқ демеймін, кінəм менің, 

Ризамын бақ, пəлеңе бірдей сенің. 
Тұяғың бұл жаманның тигізбей ал — 
Қорлықтан, мұнан көрген, жеңіл өлім». 

*** 
Айтылған бірдей емес осы аңдар, 
Ішінде жақсы, жаман, осалы бар. 
Арыстан, Жылқы, Өгіз, Есекке ұқсас 
Ойласақ, табылмай ма неше адамдар. 

Ерлер бар заманында дəурен сүрген, 
Дұшпанын ерегіскен жалғыз бүрген. 
Қартайған Арыстандай əлі кетіп, 
Қаруы бұл уақытта азып жүрген. 

Бақ қонса сыйлар Алаш ағайын да, 
Келе алмас жаман батып маңайыңа. 
Басыңнан бақыт құсы ұшқан күні 
Құл-құтан басынады малайың да, — 

деген жалғасты түйін жасайды. 
Енді Ахаңның «Үлес» атты өлеңін [2; 68,69] оқып көрелік. Бірнеше кісі тіл таба алмай, берекесі 

кетіп, өртке шалдығып, үлестен құр қалады. Осы аудармасында ақын өз позициясын ашық көрсетеді. 
Қосылып, бірнеше адам ортақтасып, 
Үй салып, ортасынан дүкен ашып. 
Саудасы жұғымды боп байып əбден, 
Шат болып көңілдері судай тасып. 
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Ақшаны төбедей ғып үйіп қойып, 
Үлесіп отыр еді шуылдасып. 
«Үй жанып барады!» — деп хабар берді, 
Жүгіріп келіп біреу түсі қашып. 
«Жүріңдер, — біреуі айтты, — барайық, — деп, — 
Есепке қайтып келіп салайық», — деп. 
Айтады екіншісі: «Мың сомым кем, 
Тоқтаңдар, соны əуелі санайық», — деп. 
«Кем, — деді, — екі мыңым, — жəне бірі, — 
Қараңдар, ап-анық тұр кемі, міні!» 
«Қой», — десті өзгелері, — бұл өтірік, 
Болмаса керек қате ондай ірі». 

Тауыса алман сөздерінің бəрін теріп, 
Əйтеуір зор жанжалдың кірді түрі. 

Бірталай ерегіспен мезгіл өтті, 
Ұмытты, жанжалдасып, бəрі де өтті. 
Есептің бітуіне от қарар ма, 
Олдағы түтіндетіп келіп жетті. 
Шығарға жол жоқ, жалын қамап алған, 
Бəрі де мал-мүлкімен күйіп кетті. 

Ойласақ, уақиға емес болмайтұғын, 
Ел қайда өзін даудан қорғайтұғын? 
Қазіргі пайдасына бəрі жетік, 
Адам аз алдын қарап болжайтұғын. 
Аңдыған бірін-бірі жаудан жаман, 
Ойласам, ел белгісі — оңбайтұғын. 

Бұл белгі табылып жүр біздің жұрттан, 
Таласып бір-бірінің жүзін жыртқан. 
Алданып арадағы дау-шарына, 
Қатерден қапері жоқ келер сырттан, — 

деп терең маңызы бар əлеуметтік ой толғайды. 
Ахаң «Ала қойлар» атты мысалында [2; 62–64] отаршылдық саясаттың бет-пердесін сыпырып, 

зұлым саясаттың сырын ашады. Ақ патшаның отар елдерді қандай айлалы тəсілмен қанап 
отырғандығын суреттейді. Онда Арыстан (орыстың ақ патшасы), Аю мен Түлкі (жақын кеңесшілері), 
Ала қойлар (бұратана халық). «Əділ» патша «Ала қойларды» көргенде көңілі бұзылатынын, оларды 
көргенде көзі ауратынын айтып, олардан құтылудың жолын «кеңесшілерімен» ақылдасады. Өз ойын 
оларға ашық айтып, өзінің беделіне көлеңке түспейтіндей болуын сұрайды: 

Жазықсыз қан төкті деп айтпастай 
ғып, 

Əр түрлі бұған керек амал таппақ», — 
дейді. 

Сонда «күшке мықты, ойға олақ» аю: 
Бəрін де ала қойдың қырсаң, тақсыр, 
Тұқымын не бар құртып, жоймайтұғын?! — 

деп өзінің жауыздық ойын жеткізеді. Аюдың бұл ойын Арыстан құп ала қоймайды. Сонда саясатқа 
шебер сұм түлкі оңай жолды таба қояды. Ол қойларды қасқырға бақтыруды ұсынады. «Табылған 
ақылды» Арыстан тез қабыл алады [3]. 

Мысалдың соңында Ахмет: 
…Арыстан Түлкі ақылын қабыл алды,
Бөріден өңшең көкжал қойшы салды. 
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Қойларды қасқыр бағып оңдырар ма? 
Ала түгіл, ағы да аз-ақ қалды. 

Ал сонда не деп айтты өзге аңдар, 
Қойлардың таусылғанын көрген жандар? 
«Жарықтық Арыстаннан еш кінə жоқ, 
Бұзықтар қасқырлар ғой, ант ұрғандар! 

*** 
Бұл сөзге дегенім жоқ жылар-күлер, 
Адам аз алдын болжап анық білер. 
Көкжалдар қойшы болса, кім біледі, 
Береке ала қойға кірсе кірер… — 

деген салмақты ой тастайды. Өйткені кезінде Ахаңды Крылов мысалдарының ішінде ең бір қатты 
қызықтырған да, назарын аударған да осы «Ала қойлар» тағдыры еді. 

«Қырық мысалда» Пушкиннен аударылған «Ат», «Данышпан Аликтің ажалы», «Балықшы мен 
балық», «Алтын əтеш», Крыловтан аударылған «Сорлы болған Мұжық», «Қаздар», Лермонтовтан 
аударылған «Мцыри» (поэмадан үзінді) шығармалары да берілген. Бұлардан басқа А.Байтұрсынов 
орыстың лирик ақыны С.Я.Надсонның «Шайылған көз жасымен…» атты өлеңін [4; 30] қазақшаға 
аударған: 

Шайылған көз жасымен жердің бетін, 
Өткізіп тым өлшеусіз өкіметін, 
Жауыздық жалғандықпен қаптағанға, 
Адал жоқ, ақ ниетті арам жеңіп, 
Жазықсыз жанды қинап, қанды төгіп, 
Бұзықтық түзуіңді таптағанға. 

Қиналып, кім болсаң да, талыққандар, 
Түңіліп, үміт үзіп, жабықпаңдар! 
Қайтадан жақындық кеп, қастық қашып, 
Жарқырап жақсылыққа атар таң бар. 
Еңкейіп еңсесіне бейнет артпай, 
Шөгер тəж шынжыр киіп, азап тартпай. 

Жақындық келер күшті сəулетінде, 
Көз жасы — тірі мола, құлдық, қорлық, 
Дар ағаш, қылыш, қанжар, өштік, зорлық, — 
Бірі жоқ жақындықтың дəулетінде. 
Жанға жұт, жарық сəуле, жоқ мұқтаждық, 
Сырт берер адамзаттың əулетіне. 

Артықша тасқан қайтып, толған солып, 
Құритын кез келмекші нəубетіне. 
Демеңдер, жақсылық — таң, жай үміт құр, 
Заман тар, жауыздық зор, тым қысып тұр. 
Айналаң қараңғы түн тым түнерген, 
Қиналып, талар дүние азап шегіп, 
Қалжырар жалмауыздар қанға бөгіп. 

Болдырар алыс-жұлыс жолына ерген. 
Жүре алмай, демі құрып сонда əрі, 
Соқпалы, содыр жолдан шығар бəрі. 
Талған күш, қиналған тəн, ауырған жан 
Дертіне жақындықты етер дəрі. 

Кезінде Надсон өлеңдерін Шəкəрім де аударған. Қазақ ақындары Надсонның Петербургта əр 
кезде жарық көрген шығармаларымен таныс бола отырып, оған зор ынта, ықылас қояды. Көп 
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жағдайда олар одан өз ой-толқындарына, ізденістеріне, сезім дүниелеріне ықпал ететін үйлесімділік, 
сəйкестік тапқан деуге болады. Надсонның таланттылығы, сүйкімді бейнесі, аянышты өмірі, небəрі 
25 жыл ғана ғұмырында соншалықты маңызды да қомақты мұра қалдыруы, одан адам өмірінің сан 
алуан күй сырлары шеберлікпен шертілуі, қоғамға өзіндік қатынасының айқындығы, философиялық 
ой-толғаныстары, т.б. қадір-қасиеттері зерделі жастарды қызықтырғанға, еліктіргенге ұқсайды. Бұл 
да болса, сол кездегі бір топ қазақ ақындарының томаға-тұйықтықтан аулақ болып, көршілес елдерде 
не игі іс бар, соған көңіл аударып, оларды өз халқының қажетіне жаратып, үнемі рухани ізденістерде 
болғанын байқатады [5]. 

А.Байтұрсынов орыс ақыны Ю.Жадовскаядан аударма жасаған. Юлия Валериановна Жадовская 
Ярославль губерниясының Любимов уезіндегі Субботино селосында дворян отбасында дүниеге 
келген. Ю.Жадовскаяның баспа бетін көрген алғашқы екі өлеңінің бірі — «Лучший перл таится...» 
туындысы [6]: 

Лучший перл таится 
В глубине морской; 
Зреет мысль святая 
В глубине души. 
Надо сильно буре 
Море взволновать, 
Чтоб оно, в бореньи, 
Выбросило перл! 
Надо сильно чувству 
Душу потрясти, 
Чтоб она, в восторге, 
Выразила мысль. 

Ахаң Жадовская жырын таза қазақы өлеңге былай айналдырған: 
Мінсіз таза меруерт 
Су түбінде жатады. 
Мінсіз таза асыл сөз 
Ой түбінде жатады. 

Су түбінде жатқан зат 
Жел толқытса шығады. 
Ой түбінде жатқан сөз 
Шер толқытса шығады. 

Өлеңнің басында «Жадовскаядан» [4; 129] деген жазу тұр. 
Ю.Жадовскаяның «Лучший перл таится...» атты өлеңі 1843 жылы «Москвитянин» журналының 

12-санында жарияланған екен. Қазақтың ұлы тұлғасының қолынан шыққан Жадовская жырының 
қазақ нұсқасы əбден қырланып, сырланып тұр. «Мінсіз таза меруерт...» деп басталатын жауһар 
жырдың иесі, аудармашы Ахмет Байтұрсынов өлеңді барынша ширатқан, жұмырлаған, ақыры 
афористік айшыққа жеткізген. Бірер оқығанда жатталады да қалады. 

Ахмет Байтұрсынов өмірі мен қызметінің салмақты саласының бірі — оның ақындық еңбегі 

Ахаң — ХХ ғасырдың басындағы қазақ əдебиетін бостандық пен тəуелсіздік жолындағы күрес 
идеясымен байытқан ақын. Қазақ əдебиетінде Хакім Абай үлгісін жалғастырған Ахмет поэзиясынан 
заман мұңы, халық трагедиясы, ақынның дүниетанымы, терең философиялық толғамдары, азаматтық 
аңсаған арман-мақсаты айқын байқалды. Оның ең өткір, ең үздік өлеңдері үкімет тарапынан қуғын 
көріп отырды. 

А.Байтұрсынұлының азаматтық арман-мақсаты бейнеленген өлеңдері «Маса» деген атпен 1911 
жылы Орынборда жеке кітап болып жарық көрді. Деректерге сүйенсек, ұлт ұстазының «Тіл құралы» 
жиырма бес рет, «Əліпбиі» жеті рет басылып шыққан екен. Сондай-ақ қазақ мұғалімдері үшін 
жазылған «Баяншы» оқулығы сегіз мың таралыммен, «Оқу құралы» елу мың данамен, «Тіл құрал» 
бірінші жылдық — отыз бес мың, «Тіл құрал» екінші жылдық — жиырма бес мың, «Маса» кітабы бес 
мың данамен таралған екен [7]. 
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«Масаның» негізгі идеясы — жұртшылықты оқуға, өнер-білімге шақыру, еңбек етуге үндеу. 
Ақын халықты қараңғылық, енжарлық сияқты кемшіліктерден арылуға шақырды. Оның 
отандастарының бойында жоғары сезімді оятуға ұмтылысы зор болды. Сондықтан Ахмет жинаққа 
қойған атына едəуір ой, салмақты жүк артты: 

Ызыңдап ұшқан мынау біздің маса, 
Сап-сары аяқтары ұзын маса, 
Өзіне біткен түсі өзгерілмес, 
Дегенмен қара яки қызыл маса. 

Үстінде ұйықтағанның айнала ұшып, 
Қаққы жеп қанаттары бұзылғанша. 
Ұйқысын аз да болса бөлмес пе екен, 
Қоймастан құлағына ызыңдаса? 

Ақынның «Сөз иесінен» деген осы өлеңінде [2; 5] «ызыңдап ұшқан... маса» — сергектікті, 
серпіліс пен ізденісті сəулелейтін астарлы дүние. Ол «үстінде ұйықтағанның айнала ұшып», 
қоғамның жалқау, ұйқыдағы күйінен оянуына қызмет етеді. 

Ахмет бала кезінен қазақ ішінде көркем сөз құдіреті жоғары саналатынын көріп, естіп, сезініп, 
ойланып өседі. Сондықтан ол айналаны тану, білу, сезіну қалпын поэзия тілімен, өлеңмен жеткізуге 
ден қояды. Өлеңді өзінің ағартушылық идеясына пайдалануды көздейді. Жас Ахмет «Жазушының 
қанағаты» деген туындысында [2; 5]: 

Бұл сөзді біреу алмас, біреу алар, 
Құлағын біреу салмас, біреу салар. 
Теп-тегіс көпке ұнау оңай емес, 
Кейіне жарамаса, кейіне жарар. 

Қайсысы ықыласын салып тыңдар, 
Жаратпай қайсыбірі теріс қарар. 
Дүниеде сүйгенім бар, күйгенім бар, 
Солардан аз да болса белгі қалар, — 

дейді. 
А.Байтұрсыновтың біліктілігін, ойлау жүйесінің кеңдігін, оның тіршілікке деген көзқарасын 

«Тілек батам» атты өлеңінен [2; 13,14] аңғаруға болады: 
Я, Құдайым! Аққа жақ! 
Өзіңе аян — мен нахақ. 
Аққа деген жолымның, 
Абыройын ашпай жап. 
Аят пенен хадисте, 
Адал ниет, ақ іске, 
Жаңылмасам жоқ еді 
Жаза тартсын деген бап. 
Мені ұстатып, айдатып, 
Зығырданды қайнатып, 
Масайрасып, мəз болып, 
Қуанғанды өзің тап! 
Аз күндікке алданып, 
Аз нəрсеге жалданып, 
Адасқанын Алаштың 
Түзу жолға түсір, хақ! 
Жақын жерден жау шығып, 
Мақұл сөзден дау шығып, 
Дұшпан ұстап қолымнан, 
Иттер тістеп тонымнан, 
Маған тосу болған шақ. 
Тұтқын болып тарығып, 
Жалғыз жатып зарығып, 



Р.С.Каренов 

48 Вестник Карагандинского университета 

Ашу қысып ойды алып, 
От жайылып бойды алып, 
Дерт жүрекке толған шақ. 
Қатты айтты деп кектемей, 
Сиынғанды тек демей, 
Он екі имам əулие, 
Жиырма сегіз əнбия, 
Қолда өңшең аруақ. 
Қара палуан Жəнібек, 
Қаздауысты Қазыбек, 
Жетім қалған халқыңа, 
Тұлға болып артыңа, 
Кім тиянақ қазық ед? 
Құнсыз болып еріміз, 
Жесір болып жеріміз, 
«Жан менікі» дей алмай, 
«Мал менікі» дей алмай, 
Ит пен құсқа азық ек. 
Барын салып таласқа, 
Арын салып қалашқа, 
«Жұрт болалық» деген жоқ, 
Жұрт қайғысын жеген жоқ, 
Іріп, шіріп азып ек. 
Мұны көріп көзіміз, 
Бірігер деп сөзіміз, 
Кен болар деп балшықты, 
Көл болар деп шалшықты, 
Біз үмітпен қазып ек. 
Дəреті жоқ аяқтар, 
Қорсылдаған саяқтар, 
Былғамасын қасыңды, 
Қасиетті басыңды, 
Дегеніміз болмаса, 
Қазаққа не жазып ек? 
Байлаттырған қолымды, 
Бөгеттірген жолымды, 
Жақыным бар, жатым бар, 
Хабарлана жатыңдар, 
Мен сендерге жүгіндім, 
Төресі əділ қазы деп. 

1905–1907 жылдардағы бірінші орыс революциясы жеңіліске ұшырағаны тарихтан белгілі. 
Сондықтан елде реакция кезеңі басталды. Полицейлік озбырлық орнады. Шерулерге, митингілерге, 
тіпті қалаларда топтасып серуен құруға да тыйым салынды. Патша үкіметінің басшысы Столыпиннің 
аграрлық саясаты белсенді түрде жүзеге асырылды. Столыпин заңдары күшіне кіргеннен кейін 
Қазақстанға қоныс аударғандар толқыны одан сайын күшейді [8]. 

Ресейдегі революциялық қозғалыстың өріс алуының əсерінен Қазақстанда ұлттық сана өрлеу 
үстінде болды. Қазақ қоғамындағы ұлттық қозғалыс бүкіл халықтық сипат ала бастады. Ұлттық 
қозғалыстың əр түрлі ағымдары қалыптасты. Оның негізгі күші ұлттық интеллигенция болды. 

Сол тарихи кезеңде Ахмет Байтұрсыновтың қоғамдық-саяси қызметі ерекше маңызға ие болды. 
Ақынның ел күйін өзгертудің ағартушылық жолдан басқа бір арнасын іздеп сезіне бастағаны 
байқалды. Ол ізденіс 1905–1907 жылдар оқиғаларына байланысты туды деуге болады. Мысалы, 
«Бақ» деген өлеңінде [2; 16] Ахаң: 

Бұлттар басып жасырған, 
Жаңа түсіп басылған, 
Таң шапағы сөніп тұр. 
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Жаңаланған өмірден, 
Жаңа шығып көрінген, 
Гүл қамауда семіп тұр. 
Балалықтан басталып, 
(Тастаймын аз жасты алып, 
Есім нағыз енгенше). 
Көрдім қызық, көрмедім? 
Көрсем — баға бермедім, 
Бозбала жас келгенше. 
Құстай түлкі алатын, 
Жайып алтын қанатын, 
Уылжыған от лепті 
Жігіттік жас келді де, 
...ойды біраз бөлді де, 
Тұрағы жоқ ол өтті. 
Қудым бақты, іздедім, 
«Табамын ғой тез», — дедім. 
Азап шекті тəн-жаным. 
Қарап жақын-жырақты, 
Жақтым түрлі шырақты, 
Таптырмады қуғаным, — 

дейді. Мұндағы, «Жаңа түсіп басылған, таң шапағы сөніп тұр», «Жаңа шығып көрінген, гүл қамауда 
семіп тұр» деген символдық бейнелер жаңа ғасыр көгіндегі көрініс-құбылыстар əкелген бағыт-бағдар 
мен реакция жылдар елесі екені сөзсіз. 

Ақын ізденуден, үміттенуден, ұмтылудан жалықпайды. Өз толғауында ол былай армандайды: 
Үміт сүйрер жыраққа, 
Жетесің деп мұратқа, 
Талықсам да ізденіп. 
Қашан көңіл жасарар, 
Арқа-басың босанар, 
Рақатты жаз келіп? 
Қашан жанып шамшырақ, 
Сəуле беріп жарқырап, 
Болар жарық төрт тарап? 
Қашан маған іздеген, 
Күліп жылы жүзбенен, 
Болар серік бақ қарап? 

Бұл тамаша өрнектер тек бір ақынның жан-күйі ғана емес. Ол төңкеріс алдындағы қазақ 
қоғамының рухани ізденістерінің белгісі, алда жанар шамшырақты, бостандық кезді армандап күту, 
аңсау əрі сену сарыны. 

Ахаң Қарқаралы маңында мұғалім болып тұрғанында патша үкіметіне қарсы əрекет жасағаны 
үшін түрмеге қамалып, оның артынан жер аударылғаны көпшілікке мəлім. Бұл оның патша түрмесін 
алғашқы көруі болған. Осы уақытта ақын «Қа... қаласына» деген өлеңін [2; 17] шығарған: 

Қош, сау бол, Қа... жуылмаған, 
Айдай бер қалса адамың қуылмаған. 
Əдепті, сыпайы елдің қалпында жоқ, 
Жасырын дыбыс шықты шуылдаған. 

Бүркеніп арсыздардың шайнауына, 
Жем тапты пісірмеген, қуырмаған. 
Шыққан соң талғамайтын доңыздардың, 
Қасыңа қиын болар жуу маған. 

Ахмет бұл өлеңін М.Ю.Лермонтовтың «Прощай, немытая Россия...» деген туындысының ізімен 
жазғаны белгілі. Орыс поэзиясын жақсы білетін ақынға өзімен мұңдас Лермонтовтың осы өлеңі 
көңіліне ұнаған болса керек. 
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Ақын бесік жыры үлгісімен жазылған «Жұбату» өлеңін [2; 17–19]: 
Қайран еркін 
замандарың! 
Тарлыққа жоқ 
амалдарың! 
Еркін дала, 
Еркің қайда? 
Еркіңдегі 
Көркің қайда? 
Нулы, нулы 
Жерің қайда? 
Сулы, сулы 
көлің қайда? 
Еркін көшкен 
Елің қайда? 
Ел қорғаны – 
Ерің қайда? 
Тура айтатын 
Биің қайда? 
Би бардағы 
Күйің қайда? 
Адал көңіл 
Ақтық қайда? 
Жалған анттан 
Сақтық қайда? 
Бауыр тартқан 
Жүрек қайда? 
Намыс қызған 
Сүйек қайда? — 

деген жолдармен бастайды. Алты ауыз алауыздықтың салдарынан өзге елге бодан болған елін: 
Малың алдау, 
Талауда тұр. 
Жаның арбау, 
Қамауда тұр. 
Аяғыңды тұсау 
Қысты. 
Жақтарыңды 
Құрсау қысты — 

күйінде көреді. Ұлықтарың «біз тұрғанда қам жеме, ұйықтай бер» деп, «əлдилейді», ондай «əлдиге» 
сеніп қалма деп, халқын қырағылыққа үгіттейді. 

«Жұртыма» деген өлеңінде [2; 17] ақын қазақтың тағы бір тиімсіз мінезіне қадалады: 
Бірлік қып іс етуге шорқақ, жұртым, 
Табылса оңай олжа ортақ, жұртым. 
Сияқты қара қарға шуылдаған, 
Үрейсіз, қоян жүрек қорқақ, жұртым. 

Білмейсің жөнің менен терісіңді, 
Ел болып іс етпейсің келісімді. 
Үміт қып бəйге атындай талай қосып, 
Байқадық шабыс түгіл, желісіңді. 

Жөн айтқан жұртшылыққа адам болса, 
Шығасың қолыңа ала керісіңді. 
Батырап бет-бетіңе жөнелгенде, 
Көрдік қой жайылатын өрісіңді. 
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Келгенде өзді-өзіңе мықты-ақсыңдар, 
Қайтейін, өзге десе көнгішіңді. 
Сықылды сынық бұтақ төмендесең, 
Кім жұлмас оңайдағы жемісіңді?! 

Ақындардың бір-біріне жазған арнау өлеңдерінде олар өмір сүрген дəуірдің тыныс-тіршілігі, 
бет-бейнесі бар. Мысалы, А.Байтұрсынов халық бостандығы жолындағы күрес жылдарында да, 
əдебиет саласында да онымен қатар жүрген серігі М.Дулатовқа арнап жазған «Ақын ініме» атты 
өлеңінде [2; 20, 21]: 

Азырақ құлағың сал, ақын інім, 
Ойымыз рухымыз жақын, інім. 
«Ағалық правосын қолыма алып, 
Келемін айтайын», — деп ақыл, інім! 
«Өзімді ағаңмын», — деп үлкейтемін, 
Онымды көремісің мақұл, інім. 
Адасқан ағаңыздың жері болса, 
Тілеймін ете гөр деп ғафу, інім. 
Жай жатсаң жаңылмайсың, адаспайсың, 
Күресте кім кетпейді ғапыл, інім. 
Ат қойған аз-көбіне қарамастан, 
Ақылға біздер жарлы пақыр, інім. 
Доңыздай талғамай жеп семіргендер, 
Саналып ақылдыға жатыр, інім. 
Сүйікті миллəтіңе болам десең, 
Нашардың көбірек же хақын, інім. 
Сыйласын десең жұртың қадір тұтып, 
Айғырсып момындарға ақыр, інім. 
Білімді ел ішінде болам десең, 
Шешенсіп, жоқты сөйлеп лепір, інім. 
Қолыңнан мұның бірі келмес болса, 
Кісімсіп ең болмаса қақыр, інім. 
Сөзіңді тыңдатайын десең жұртқа, 
Ет асып табақ-табақ шақыр, інім. 
Аузымен орақ орып, бəрін де етер, 
Қымызды шара-шара сапыр, інім. 
Ет пенен қымыз беріп сөйлеп көрсең, 
Айтқаның жұртқа балдай татыр, інім. 
Ақылың Аплотондай болса-дағы, 
Қымыз бен ет жоқ құр татыр, білім, — 

деп патша заманының қулық-сұмдығын келемеж-кекесінмен жеткізеді. Сүйікті болғың келсе, 
«нашарлардың хақын көбірек же», сыйласын десең «айғырсып момындырға ақыр», білімді боламын 
десең, «шешенсіп жоқты сөйле, лепір», — дейді Ахаң. 

А.Байтұрсыновтың ақын інісіне айтқан осы «ақылы» қазір де құнын жойған жоқ. Ел қамын 
жеген болып, трибуналардан көлгірсіп, көсемсіп сөйлеу, əлсіздерге күш көрсету, күле кіріп, күңірене 
шығу əлі де бар екенін жасыра алмаймыз. 

Ахмет Байтұрсынұлы ақындығына тəн бір сипат — ол өз поэзиясы арқылы ХХ ғасырдың бас 
кезіндегі қазақ əдебиетіне ел азаттығы жолындағы күрескер-қаһарман бейнесін əкелді [9]. Оның 
«Досыма хат» өлеңіндегі [2; 7, 8]: 

Қырағы қия жазбас, сұңқарым-ай,! 
Қажымас қашық жолға, тұлпарым-ай! 
Үйілген өлексенің өрге сүйреп, 
Шығармақ қыр басына, іңкəрім-ай! 

Жарқырап жақсылықтың таңы атпай тұр, 
Түнерген төбемізден бұлт арылмай. 
Көк етті, көн терілі көніп қалған, 
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Сықса да шыдай беру жұрт жарылмай. 
Кім біліп ер еңбегін сезіп жатыр? 
Кім шыңдап жолдастыққа төзіп жатыр. 
Сасық ми, салқын жүрек санасыздар, 
Алаңсыз ақ малтасын езіп жатыр. 

Сынайтын жақсы менен жаманды өлшеп, 
Құлдықтың қолдарында кезі жатыр. 
Кешегі кеңшілікте керек қылған, 
Бостандық болмаған соң безіп жатыр. 

Айтқанмен таусылар ма оны-мұны? 
Талайдың таңдамалы түпкі сыры: 
Жанасқан шын көңілмен жақындық аз, — 
Көбінің іші салқын, сырты жылы. 

Ақшаға абыройын, арын сатып, 
Азған жұрт адамшылық қалмай сыны. 
Жаны ашып, жақыны үшін қайғырар ма, 
Жаны мал, жақыны — мал, малдың құлы?! — 

деген жолдардағы «сұңқар», «тұлпарға» теңелгендер бостандық пен тəуелсіздіктің жоқшысы. Қиын-
қыстау күндерде мақсат пен тілек біріктірген серіктестердің қайраткерлік тұлғасының бедерлі 
бейнесі. Егер «Қырағы қия жазбас, сұңқарым-ай, Қажымас қашық жолға, тұлпарым-ай» деген 
метафоралық өрнектер бұрыннан көркемдік арсеналда болса, «Үйілген өлексенің өрге сүйреп, 
Шығармақ қыр басына, іңкəрім-ай» ақынның өзі тапқан көркемдік тіркесі. Мұның өзі айтылмыш 
ойды үдете, үстемелей жеткізу қызметін атқарып тұр. 

Ахаңның кез келген өлеңі елінің тағдыры, мұңы, оның бүгінгі мен ертеңін толғауға арналған: 
Қалтылдақ қайық мініп еспесі жоқ, 
Теңізде жүрміз қалқып кешпесі жоқ. 
Жел соқса, құйын қуса жылжи беру, 
Болғандай табан тіреу еш нəрсе жоқ. 

Бұл күйге бүгін емес көптен кірдік, 
Алды-артын аңдамаған бетпен кірдік. 
Шығармай бір жеңнен қол, бір жерден сөз, 
Алалық алты бақан дертпен кірдік. 

Бейне бір құдіретті сынағандай, 
«Сақтар деп сақтар болса» сертпен жүрдік. 
Жат жақты жаратқанға күзеттіріп, 
Жақынмен ырылдастық, иттей үрдік. 

Білдірдік елдің сырын, ердің құнын, 
Еліріп ерегіске екі-үш күндік. 
Кіреді тентек есі түстен кейін, 
Мүшкілін халқымыздың жаңа білдік. 

Əлі де саңылаусыз салтын бағып, 
Түрі жоқ іс ететін пəлен дерлік. 
«Ұлы той көппен көрген» жалғыз мен бе, — 
Деп отыр, не болса да жұртпен көрдік, — 

дейді Ахмет тебіреніп. Осы «Қазақ қалпы» өлеңінде [2; 6, 7] елшілдік туын көтерген ақын позициясы 
айқын таңылады. 
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А.Байтұрсынұлының Мəскеуде жарық көрген «Ер Сайын» жыры Шоқан Уəлихановтың досы, 
əйгілі орыс ғалымы Г.Н.Потанинге тарту ретінде шығарылған. А.Байтұрсынов «Г.Н.Потанинге» 
деген арнау өлең де [2; 24–25] жазған. Бұл туынды: 

Атақты Сібір ұлы қарт Потанин, 
Ер сүйсе, сендей сүйсін ел — Отанын. 
«Қазақсың, қалмақсың», — деп алалау жоқ, 
Отанның тең көресін барша жанын. 
Қазаққа Потаниннің аты ардақты, 
Иəміштің біліп отыр қанша шалын?! 

Сексенді сен атқардың жұмыспенен, 
Күндерде қарлы жаңбыр жүріспенен. 
Өзіңді көзіңе айтып мақтау емес, 
Бізсіз де ісің айғақ тұр істеген. 
Ұл туып ұлы жолда қызмет етсе, 
Онан зор ұлтқа бар ма ырыс деген?! 

Ергенге жолың сара лақпайтын, 
Туың зор атын оқпен құлатпайтын. 
Сырыңды жыр ғып сөйлеп жеткізуге, 
Көп сөзді көршілер тұр ұнатпайтын. 
Жаз келер, жадыраған күндер туар, 
Жыр жырлап ту түбінде шуақтайтын, — 

деп басталды да, былай аяқталады: 
Біз едік қадірі жоқ ұл əкеге, 
Көп жатқан мешел болып келекеде. 
Əл бітіп, жаңа ғана аяқ басып, 
Іліндік біз де жетіп мерекеге. 
Тойыңа шашу алып шаттанамыз, 
Білдіріп жүрек лебін Грекеңе!!! 

Алдында Алаш тарту ұсынып тұр, 
Қорының сыйы нашар қысылып тұр. 
Жағдайсыз шаруаға шарт туғызған, 
Алаңды зор «соғыстың» тұсы боп тұр. 
«Орамал тонға емес, жолға» — деп ал, 
Əзіргі ат-шапаны осы боп тұр. 

Алты Арыстың ардақты жанашыр көсемі 1932 жылы Ақтеңізде айдалып жүрген кезінде Шығыс 
Қазақстан облысы, Қатонқарағай ауданынан Серікбай Мамырханов деген азаматпен кездеседі. 
Серікбай — Найман елінде Мамырхан деген бидің баласы, арабша оқып зеректікпен хат таныған, 
Əбдікерім Ережепұлы деген белгілі болысқа хатшы болған, сөз ұғар, сауатты жігіт. Ол 28 жасында он 
жылға кесіліп, Беломор-Балтық каналының тоңын қазуға барады. 

Ахаң да сол каналдың тоңын қазушылардың арасында екенін білген Серікбай бір қолы қалт 
еткенде сəлемдесіп, Ахметтің жатқан барағына барып, жөнін айтыпты. Семейде болған Ахаң, сауатты 
Əлихан Бөкейхановпен Орман академиясының дайындық курсын бірге бітірген Қаратай елінің 
Əбдікерім болысын танып біледі екен. 

Ахаң: «Қарағым, сөз білетін жігіт екенсің, қойын дəптерің болса, бес-алты ауыз сөз жазып 
берейін», — дегенде, қуанып кетіп, сиялы қарындашы мен дəптерін ұсынады. Сонда қазақтың Ахмет 
ағасының жазған «Елге сəлем» атты 10 шумақ толғауы [2; 25–26] келесідей: 

Талапты жастың бірі — сен бір балам, 
Келіпсің дəмің айдап Қаратайдан. 
Қаңбақтай жел аударған ажырапсың, 
Ел жұрттан, туысқаннан кейін қалған. 
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Басынан ер жігіттің нелер кетпес, 
Қажыма, қайратты бол, ешнəрсе етпес. 
Бейнетің көрген түстей болар ұмыт, 
Шығарсың азаттыққа ерте иə кеш. 
Басың жас, қызығың көп көрер алда, 
Мұңайма бақсызбын деп бүгін таңда. 
«Ұлы той көшпен көрген», — деген бар ғой, 
Байқасаң аман қалған адам бар ма?! 

Не білгір, не данышпан бəрі келген, 
Жас та көп, бұл арада кəріменен. 
Танысып талай жұрттың жайын біліп, 
Жолдас боп жүрсің, міне, бəріменен. 

Осының үлкен олжа өзі саған, 
Не көрді елде қалған басқа адам. 
Өкінбей мұнда өткен өміріңе, 
Өрге жүз, өрнек алып осыларды. 

Күн туар, есен-аман үйге қайтар, 
Қызықтың бастан кешкен бəрін айтар. 
Ысылып тең құрбыңның алды болсаң, 
Көргендер, көріскендер басын шайқар. 

Ақыры сергелдеңің болмай теріс, 
Өзіңе қайырлы боп мұнда келіс. 
Ел-жұртты бізден бұрын көре қалсаң, 
Сəлем айт алты арысқа бізден тегіс. 

Айтарсың: Ақ теңіздің аралында, 
Айдалған ағаларым қамауында. 
Баяғы көксегені сенің бағың, 
Жүрсе де бақтаушының қарауында. 

Кеш жатып, ерте тұрып жабығады, 
Кеттік деп сенен алыс қамығады. 
Сарыарқа сайран еткен қайран мекен, 
Ерте-кеш соны ойлап сағынады. 

Ызғарлы Ақ теңіздің күні тұман, 
Бар екен ағаларда үлкен шыдам. 
Бел байлап тəуекелге жүріп жатыр, 
Басқа сөз айтқаны жоқ дерсің бұдан. 

Кейін С.Мамырханов Архангел облысындағы Ақтеңіз аралдарының бірінде орналасқан лагерден 
аман-есен қайтқан көрінеді. Ол 1988 жылы «Біздің Отан» газетінде Ахаңның оған жəдігер етіп жазып 
берген өлеңін жариялайды [10]. 

1937 жылы тұтқындалған А.Байтұрсынов түрмеде отырып, өзінің соңғы өлеңін жазады [11]: 
Не жазып ем, құдай-ау мен қазаққа, 
Мұншама ғып салғандай 
бұл азапқа?! 
Адамшылық есебіне кірісіп, 
Қолы жетсін дегенім бе азатқа? 

Жөн көрсеттім қазақ деген намысқа, 
Жол сілтедім жақын емес, алысқа. 
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«Өзге жұрттар өрге қадам басқанда, — 
дедім, — сен де қатарыңнан қалыспа!» 
 
Бар ма, қазақ, мұнан басқа қылғаным? 
Неңді шаштым, неңді бұздым, былғадым? 
Аштан өлген аталарың бар ма еді, 
Тамақ үшін сатқан иттер иманын. 
 
Көң тасыған көк есектер, бəріңе, 
Қалдырмастан жағалай жас-кəріңе, 
Үрім-бұтақ нəсіліңе қалғандай 
Нық басылар кетпейтін мөр тəңіне. 
 
Бəріңді де іздеп қарап көрермін, 
Тапқанымды тастамаспын, терермін. 
Миллат үшін еңбектері сіңген деп, 
Өсиет қып, кейінгіге берермін. 
 
Асықпаңдар, артымызда қазы бар, 
Тергеп талай, сүйектерің қазылар. 
Пайғамбарды сатып отыр тілла алған, 
Яһудамен бірге аттарың жазылар. 
 
Қинамайды абақтыға жапқаны, 
Қиын емес дарға асқаны, атқаны. 
Маған ауыр осылардың бəрінен, 
Өз ауылымның иттері үріп, қапқаны. 

Ахмет Байтұрсынұлының «Туған тілім», «Дағдарыс», «Қоян» деген үш өлеңінің мəтіні ақын 
есімі ақталғаннан кейін (1989, 1992 жж.) баспасөз беттерінде жарияланды [12]: 

1. «Туған тілім». А.Байтұрсынұлының бұл өлеңі 1916 жылы қазақ елінің жазу тілінің тарихи 
таласқа түскен тұста жазылып, 1916 жылы «Қазақ» газетінің 31 қаңтар № 167 санында жарияланған. 

2. «Дағдарыс» атты өлеңі — «Қазақ» газетінде 1915 жылғы желтоқсан айының 16-сы күнгі 
№ 116 санында «Оқшау сөз» айдарымен жарияланған. Өлең — сол тұстағы əділетсіздік жайлаған 
билеуші топқа көңілі қалып, əділеттілік күткен қоғами ортамен бірге дағдарған кейіпкердің бір 
құдіретке зарлай арнаған толғауы іспетті. 

3. «Қоян» 1915 жылдың 31 желтоқсанындағы № 163 санында («Қазақ») жарық көрген. Бұл өлең 
ақынның 1922 жылғы өлеңдер жинағына енбеген. Аталған өлеңде мұсылманша жыл қайыру атауына 
ие болған «Қоян» жылының қашанда елге жайсыз тигені жырланады. 

Ахаңның бұл еленбей келген жырлары ғалымның бес томдық жинағының бесінші томына алғаш 
рет енді [13]. 

Қорыта айтқанда, А.Байтұрсыновтың өлеңдер топтамасы — көп ғасырғы қазақ поэзиясының 
дəстүрлерін, демократтық-ағартушылық əдебиет үлгілерін, жаңа тарихи жағдайда дамытып, 
жалғастырған идеялық-көркемдік деңгейі жоғары туындылар. 

Ахметтің азаматтық сарыны басым «Жиған-терген» өлеңі 

Отаршылдықтың езгісін көріп отырған қазақ елінің басқа жұртпен теңдігін, ғылым-біліммен 
көзінің ашылуын армандаған Ахаң өз шығармаларында соны өзек етеді. Сондықтан ол халқына 
«Жиған-терген» деген тамаша толғауын [2; 8–11] ұсынады. Бұл өлең ұлы Абайдың «Сегіз аяғы» 
үлгісімен, əсерімен жазылған шығарма. Осы еңбегінде А.Байтұрсынов қазақ қоғамының көптеген 
көкейтесті мəселелерін көтерген: 

1. Мына өлең жолдары ақынның қоғам қалпы туралы ойланғанын көрсетеді: 
Əр жолды ойлап, 
Ойыма бойлап, 
Ұқтым тайыз, тереңді. 
Сайраған тілмен, 
Зарлаған үнмен, 
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Құлағы жоқ кереңді — 
Ұқтыра алмай сөз əуре, 
Тек тұра алмай біз əуре. 

2. Мына өлең жолдары — қоғам мен тұлға арақатынасы күрделілігінің көрінісін, азаматтық
лириканың үлгісін, яғни автордың əлеуметтік ортаға деген көзқарасы Абай көтерген қоғамдық 
ойлармен қабысатынын, бейнелейді: 

Салып дауға, 
Сатылып жауға 
Болыстықты алысты. 
Қазық боп жұртқа, 
Қорған боп сыртқа, 
Кім ойлады намысты?! 
Мақтады ұлық, — болды мəз, 
Қауым үшін қайғы аз. 
Оқытты жасын, 
Өсіріп шашын, 
Мал табуға салынды. 
Қаламнан, хаттан, 
Жауаптан айтқан 
Білді жалғыз алымды. 
Кейбірі шен алмақта 
Дінін шаншып қармаққа. 
.............................................. 
Балалық қалып, 
Ес біліп анық, 
Ер жеткелі жиырма жыл, 
Баяғы қалпы, 
Баяғы салты, 
Бұ неткен жұрт ұйқышыл?! 
Болсын кедей, болсын бай, 
Жатыр бейғам, жым-жырт жай. 

3. Мына өлең жолдары аңқау адамдарды алдап, мал жинап, кəсіп етіп жүрген арамза
молдаларды, халық бойындағы енжарлық, бейқамдық мінездерді сынға алады: 

Басында — сəлде, 
Аузында — алла, 
Молдаларда не ғамал. 
Көздерін сүзіп, 
Жүздерін бұзып, 
Алдап жұртты жимақ мал. 
Жұмақ молда қолында, 
Сауда-саттық жолында. 

Бергенге жұмақ, 
Бермесе — дозақ 
Деп үйретер халыққа. 
Жұмақтың кілтін, 
Алланың мүлкін, 
Арендаға алып па? 
Молда сатса тиынға, 
Ол алла емес, сиынба?! 

Шалқаңнан жатып, 
Алланы сатып, 
Аламын деп қорлама! 
Еңбексіз ит жер, 
Бейнетсіз бит жер, 
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Берсеңдер, бер молдаға! 
Өзіңді, бірақ алдама! 
Ақшаға жұмақ жалдама! 

4. Мына өлең жолдары қазақ ауылындағы əлеуметтік теңсіздіктің бəрін көріп толғанған
ақынның ойлы тұжырымын білдіреді: 

Ұлғайып қайғы, 
Уытын жайды, 
Айтпасыма болмады. 
Қабағын түйіп, 
Қаһарын жиып, 
Көкті бұлт торлады. 
Жаңбыр жаумай, жауса қар, 
Жұрт жұтайтын түрі бар. 

5. Мына өлең жолдары — озбырлық, үстемдік ету үшін жүргізіліп отырған саясаттың нəтижесін
баяндайды: 

Ұйқышыл жұртты, 
Түксиген мұртты 
Обыр обып, сорып тұр. 
Түн етіп күнін, 
Көрсетпей мінін, 
Оятқызбай қорып тұр. 
Обыр болса қамқорың, 
Қайнағаны сол сорың! 

6. Мына өлең жолдары — ел ішіндегі азын-аулақ зиялы азаматтар сөзіне құлақ қоюдың
аздығына күйінуден туған: 

Оянған ерге 
Ұмтылған жерде, 
Еруші аз да, серік кем. 
Қас білген досты, 
Дос білген қасты, 
Мұндай елді көріп пе ең? 
Қыс ішінде бірер қаз, 
Келгенімен, қайда жаз. 

7. Мына өлең жолдары — өзінен-өзі мəтелге сұранып тұрған түзілімдер:
Қиыннан қиып, 
Қиырдан жиып. 

Немесе: 
Ашынса етің, 
Ашылмақ бетің. 

Немесе: 
Иланбасам айтпаймын, 
Иманымнан қайтпаймын. 

8. Мына бір астарлы екі жол нақыл кітабына немесе мақал-мəтел жинағына əбден қосуға
татитындығы даусыз: 

Бір күн тойса есектер, 
Ми жоқ алдын есептер. 

Шынында, «есектер» деген атаудың астарында есірек пенденің қаншасы жүр?! 
Сонымен, Ахмет өз туындысында сөз ұғар, көңіл көзі сергек қауым алдына нелер келеңсіз көріністер 
сырын ашқан. Ақын жырын былай аяқтаған: 

Қазағым — елім, 
Қайқайып белің, 
Сынуға тұр таянып. 
Талауда малың, 
Қанауда жаның, 
Аш көзіңді оянып. 
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Қанған жоқ па əлі ұйқың, 
Ұйықтайтын бар не сиқың. 

Бұл сөздерді патша цензурасы кезінде жарыққа жібермей тастаған. 
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Р.С.Каренов 

А.Байтурсынов — мастер поэтического слова  
и переводческого дела 

В статье показана роль Ахмета Байтурсынова как непревзойденного мастера перевода. В книге 
«Қырық мысал» дан авторский перевод на родной язык басен великого русского баснописца 
И.А.Крылова. Кроме того, А.Байтурсынов открыл для казахских читателей малоизвестные стихи рус-
ских поэтов С.Я.Надсона и Ю.В.Жадовской. В творчестве, как в переводной литературе, так и в своих 
произведениях, А.Байтурсынов бичевал несправедливость, жестокость, тупость и другие человеческие 
пороки. Как поэт А.Байтурсынов воспевал идеи торжества свободы и справедливости.  

R.S.Karenov 

A.Baytursynov — the master of the poetic wordand  
the translation business 

It is stated that Ahmet Baitursynov was a past master of the translation business. It is noted that the first thing 
he translated into the native language of most of the fables of the great Russian writer Ivan Krylov and pub-
lished them in the book «Kyryk cape» («Forty fables»). It is proved that in his work Baitursynov ridiculed 
and castigated the injustice, cruelty, greed, greed, stupidity, and other human vices of many of his contempo-
raries. Describes how masterfully he turned a little-known Russian poetry and poets S.Ya.Nadsona 
Yu.V.Zhadovskoy. Highlights the remarkable poetry A.Baitursynov, which was riddled with ideas triumph of 
freedom and justice, the fight against autocracy, the construction of a new democratic society. 
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Көркем шығармадағы «мінез» бен «жағдай» мəселесі 

Мақалада көркем шығармадағы «мінез» бен «жағдай» ұғымдарының мəні мен қызметі жəне олардың 
өзара ара қатынасы қарастырылды. «Мінез» бен «жағдайдың» өнерде бейнеленуі зерделеніп, олардың 
тұтас жүйе екендігі аталып көрсетілді. «Жағдайдың» көркемдік-эстетикалық ерекшелігі толық 
айқындала қоймаған əдеби категория ретіндегі сипаты анықталып, мағыналық ара-жігін ажыратуға 
қатысты пайымдаулар жасалды. «Мінездің» «жағдайды» өзгертетін ықпалы жəне «мінез» бен 
«жағдай» байланысы көркем шығармадағы шындықты танудың, игерудің нəтижесі ретінде көрсетілді. 

Кілт сөздер: көркем шығарма, мінез, жағдай, мінез мəселесі, ұлттық əдебиет, тартыс, ұлттық проза, 
драматургия жанры, драматизм табиғаты. 

Қазіргі əдебиеттану ғылымында мінез мəселесі объективті өмірдегі əр түрлі жағдайлардың адам 
өміріне жасаған моральдік, рухани қысымына деген қарсылығымен де көрінген. Бұл көзқарас 
біршама еңбектерде арнайы зерттеу нысанасына алынған. Бірақ мінез бен жағдайдың арасындағы 
байланыс əлі күнге дейін арнайы қарастырылмаған. Ішінара атап айтқанда, ұлттық əдебиетімізде 
М.Əуезов, Н.Ғабдуллин, Р.Бердібаев, А.Нағыметов, Ш.Елеукенов, Б.Майтанов, Т.Есембеков, 
Е.Адаева т.б. сияқты ғалымдар, ал орыс əдебиеттану ғылымында Л.И.Тимофеев, А.Н.Иезуитов, 
Д.Тамарченко, Е.Хализов, В.Петров, Д.Крамарска, Л.Лавров, Ю.Борев сияқты ғалымдар көркем 
шығарманың концепциясы тұтас алғанда «характер мен жағдайдың» байланысына қатысты екендігін 
атап көрсеткен. Бір назар аударатын мəселе — əр түрлі əдеби-эстетикалық бағыттардың өкілдері 
мінез бен жағдайдың өнерде бейнеленуін зерттей келе, олардың жеке-жеке ұғым емес, тұтас жүйе 
екендігін атап көрсетуі. 

«Жағдай» — сөз өнері ғылымында көп ретте көркемдік-эстетикалық ерекшелігі толық 
айқындала қоймаған əдеби категория. Табиғаты күрделі, қызметі сан қырлы ұғым. Көбіне жағдайды 
нақты қоғамдық ортамен ғана байланыстыру басым, оның көркем шығармадағы өзіне тəн 
спецификасы идея, тартыс, орта сияқты негіздерге байланысты. «Жағдай» ұғымы көркем шығармада 
автордың сол қоғамдық ортаның талап-тілегі бойынша қалыптасатын болғандықтан, сол қоғамдық-
əлеуметтік кезеңге тəн қасиеттерді өз бойына жинақтауы тиіс. Бірақ бұл көзқарас көркем 
шығарманың тұтас болмысын аша алмайды. Сондықтан қоғамдық жағдайды сөз еткенде алдымен 
оның көркем шығармадағы көркемдік-эстетикалық ерекшелігін ескеру əдебиеттану ғылымы үшін ең 
маңызды көрсеткіш болғаны тиімді. 

Қазақ көркем прозасы өз даму тарихында күрделі өзгерістерді басынан кешіргені белгілі. 
Қоғамдық жағдайлардың жиі ауысып отыруы ұлттық əдебиетіміздің сапалық өлшемдерінің 
тұрақсыздануымен, əр түрлі күштердің үнемі əсер етіп отырғандығымен де байланысты. Өткен ғасыр 
көркем прозасы өзінің астарына «мəңгілік тақырыптар» деп аталып жүрген (өмір, өлім, жақсылық, 
жамандық, жалғыздық, жатсыну) сияқты жағдай тудыратын ұғымдарды тұмшаламай, олардың адамға 
қаншалықты қайшылықты əсер ететінін де таразылап берді. Сондықтан да мына өмірде, қоғамда, 
табиғатта үстемдік етуші тəртіп пе болмаса, хаос па дейтін мəңгілік сұраққа жауап іздеу əлі де 
жалғасуда. Өмірдегі кейбір мағынасы тұрақты ұғымдардын мысалы, жақсылықтың жамандыққа, 
дұрыстың бұрысқа айналып кетуі адамды тығырыққа тіреді. Кейде дəл осы тығырыққа тірелу қарама-
қайшылықты өмірді танудың жаңа жағдайларын ұсынып отырды. Ол жағдайлардың өзі де сол 
идеологиялық жүйенің жасап беретін парыз, намыс, міндет, құндылық деген ұғымдарының желісіне 
байлаулы екенін айта кету керек. Осы негізде үнемі қарама-қайшылықтағы қоғамдық жағдайлардың 
көркем əдебиеттегі мінездің бейнеленуін көркемдік эстетикалық тұрғыдан зерттеу қызық əрі 
маңызды болуда. Прозалық туындылар əлем мен адамның арасындағы күрделі драмалық 
қақтығыстардың əр қилы жағдайлардағы көркемдік шешімін ұсынуда. Осы жайларды ескере отырып, 
көркем шығармадағы «жағдай» ұғымының мəні мен қызметінің қаншалықты ауқымды екенін 
бажайлауға болады. 

Жағдай ұғымы өмірде соншалықты жиі қолданылатындықтан, оның мағыналық ара-жігін 
ажырату да күрделі болып отыр. Өйткені жағдай ұғымының астарына қоғамдық жағдай, əлеуметтік 
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жағдай, психологиялық жағдай, тұрмыстық, тарихи-философиялық жағдай деген ұғымдар біте 
қайнасып кеткен. Аталмыш ұғым туралы философиядағы «табиғат заңдарын білгеннен кейін адамдар 
өз іс-əрекетіне қолайлы жағдайлар жасап, қолайсыздарын жояды. Жағдай құбылыстар мен 
процестерге ықпал жасай отырып, өзі де солардың ықпалына ұшырайды. Мəселен, адамдардың 
материалдық жəне рухани өмірінің белгілі бір жағдайында пайда болған қандай да болмасын 
жағдайдың өзін одан əрі түбірімен өзгертеді» делінген пікірге назар аударуға болады. 

Шығармада мінез бен жағдайдың ара қатынасын гармониялық түрде бейнелеу мəселесі күн 
тəртібіне бүгін ғана қойылып отырған жоқ. Өйткені көркем əдебиеттің негізгі нысанасы — адам 
өмірінің ақиқатын мүмкіндігінше толық, əсерлі етіп таныту. Осы орайда авторлардың ұнамды деген 
кейіпкердің басына барлық жақсылықты жиып беріп, кіршіксіз періште еткен кездері болған. Ал 
сынайтын адамына жамандық атаулыны төндіреді. Бұндай тəсілмен көркем туындының қадірі, əсері 
артпаса керек. Қайта бұл қаламгерлердің өмір байланыстарын терең зерттемей, үстірт 
жазғандарының айғағы деген пікір көркем шығармадағы жағдай ұғымының табиғатын жете меңгеру 
— мінездің жетілу процесін, өсу бағытын айқындайтынына мысал. 

Көркем шығарма нақты бір ортадан тысқары тұрып жазылмайтындықтан, сол ортаға тəн 
ерекшеліктер туынды идеясына сай мінездің бойына жинақталатыны жөнінде Н.Ғабдуллиннің 
«Уақыт сыры» атты еңбегінде «Адам мінездерін жағдай жасайды. Сондықтан көркем шығармада 
геройдың мінездерін беталды ойша қарастыруға болмайды. Автор адам мінездеріндегі кездейсоқ 
жайларды теріп немесе кейіпкердің сырт бітімін күлкілі етіп көрсетумен адам мінездерін жасай 
алмайды, бұл үшін өмір шындығына терең бойлап, белгілі бір əлеуметтік ортаға тəн сипаттарды 
жинақтап, образ арқылы көрсету керек» [1] деген пікіріне назар аудару қажет сияқты. Сонымен қатар 
Р.Бердібай: «Көркем əдебиет қаһармандарының жасалу шарттылығы — аса күрделі теориялық 
мəселелердің бірі. Шығармада тұлғалардың толысып шығуын көптеген тəсіл-амалдар шешеді» деген 
пікір мінез жасау бір ғана жолмен шешілмейтінін ескертеді. Ғалымның мінез жасау үшін жазушыға 
қажетті теориялық білімнің бірі жағдайды жан-жақты таныту керектігі туралы тұжырымдары көңілге 
қонымды. Ол аталмыш еңбегінде «характердің жетілу процесін, өсу бағытын белгілейтін — жағдай» 
[2] деп орынды пікір айтқан. 

«Қазақ романдарында осы жағдайға көп мəн бермейтіндіктен, көркемдік талап орындалмайды. 
Оқырманды иландырмайтын, сендірмейтін туындылардың басты кемшілігі автордың жағдайды тани 
алмауынан, суреттеп бере алмағандығынан шығып жататына назар аудартады» [3]. Мінездің негізгі 
əлеуметтік əрекетіне түрткі болған жағдайды толық аша білу — көркем туындының негізгі шарты 
деген көзқарасты қолдау қажет. Жағдай көркем шығармада нақты бір сəт (ситуация) арқылы да 
көрінуі мүмкін. Н.Драгомирецкая бұл жөнінде: «Характер мен оның даму логикасын анықтайтын 
нақты тарихи сəт сол мінездің ашылуына қатысы бар жағдайды да анықтайды. Демек, мінез бен 
жағдай байланысы — көркем шығармадағы шындықты танудың, игерудің нəтижесі» [4], — дейді. 
Жағдай ұғымын түсіну үшін оның астарындағы мінездің ашылуына тікелей қатысты компоненттерді 
(тартыс, сəт, оқиға) білу шарт. 

Көркем туындыда мінез бен жағдайдың тоғысар бір жері — тартыс. Жағдай мен мінездің түйісу 
тұсы қақтығыс, перипетия десек, тартыс үстінде мінез де, жағдай да дамитыны белгілі. Тартыс 
барысында оқырман да мінезді жан-жақты тани алады. Сонымен бірге сан қилы қақтығыс арқылы 
автор да адам болмысының мағыналық қабаттарын аша алады, оған қоса тартыс көркем мəтіндегі 
мінездерді топтау, даралау, жинақтау қызметін атқарады деп жүрген пікір орынды сияқты. Тартыс 
үстінде жағдайлар жиі өзгереді, перипетиялық іс-əрекет барысында адамның бұрын байқала бермеген 
қырларын көрсету үшін жазушылар жағдайдың сипатын ауыстырып отырады, яғни коллизия мен 
перипетияларды дамыту, оларды жаңаша құрастыру арқылы объективтік жəне субъективтік 
жағдайлардың тарихи-əлеуметтік астарына үңілу мүмкін болатынын білетін қаламгерлер аз болмаған, 
олардың жетістіктері де баршылық. 

Тартыс шығармадағы бүкіл оқиға мен мінездің дамуын қозғалысқа келтіретін негізгі күш деп 
тану артық емес. Тартыс адамның сын сəтте көрінетін ішкі рухани-адамгершілік сапасын, бойындағы 
көмескі, кейде мəн беріле бермейтін белгілерін жинастырып мінездің ашылуына септігін тигізетін 
қасиетке де ие. Осы орайда сөзіміз дəлелді болу үшін мына бір пікірді келтіру орынды сияқты: 
«тартыс» (латынша conflictus — қақтығыс, айқас, кейде colliso — ала ауыздық, талас) — өмірдегі 
қайшылықтардың өнерде көрінісі, адам тіршілігіндегі түрліше қарама-қарсылықтардың, адамға тəн 
əр түрлі көзқарастағы, идеядағы, сенімдегі, нанымдағы, іс-əрекеттегі мақсат-мүддеге кереғар 
құбылыстардың өнер туындысындағы жинақталуы, суреттелуі [5]. 



Көркем шығармадағы «мінез» бен «жағдай» ... 

Серия «Филология». № 3(71)/2013 61 

Адамды қозғалысқа, алға ұмтылуға бастайтын идеяға тікелей қатысы бар жағдай мінезге өзінше 
талап қояды, өзі онда ерекше көрініс табады, сол арқылы кейіпкердің əлі ашыла қоймаған, жасырын 
сырларын ашуға көмектеседі. Көркем шығармада жағдай қаһарманның іс-əрекетінің себеп-салдарын 
ашу үшін ғана жасалмайды. Ол белгілі бір туындыда сөз болып отырған құбылыстардың объективтік 
заңдылықтарын да ашуға мүдделі. Реализмнің заңдылықтарын анықтауда «типтік жағдайдағы типтік 
мінез» ұғымын қалыптастырған Ф.Энгельс өзінің шығармалар жинағында: «Əдеби туынды көркемдік 
жетістіктің шыңына шығу үшін онда əрбір бейне — тип, сонымен қатар толыққанды қалыптасқан 
тұлға болуы шарт» [6], — дейді. Бұл жерде өнердегі жағдай ұғымының мəні сан қырлы, көп қабатты 
екендігіне ғана мəн берілген. Сонымен қатар мінез бен жағдайдың арасындағы диалектикалық 
байланысты аша отырып, ойшылдың «мінез жағдайға, жағдай характерге бағынышты» деген ойына, 
пікіріне түсіністікпен қарау керек, өйткені тарихи болмысты біржақты мансұқтағаннан ешкім абырой 
тапқан емес. 

Ұлттық əдебиеттің тарихи дамуынан көрініс беретін адамның рухани өмірдегі əр түрлі драмалық 
дағдарысқа ұшырап отырған өзгерістері əдеби үрдістегі өзгермелі жағдай ұғымының аясында 
талданғаны жөн. «Эстетикаға кіріспе» еңбегінде Ю.Борев: «Суреткердің шеберлігіне бағынбайтын, 
одан тəуелсіз адам характері мен жағдайдың болатындығы дау туғызбайтын жайт. Характер мен 
жағдайдың өнердегі байланысы өмірдегі шындықты танытудың нəтижесі» [7], — дейді. 

Шығармадағы қаһарманның мінез-құлқын кеңінен көрсетуде жағдаймен қатар авторлық 
идеяның, тақырыптың, тартыстың, сюжеттің, сəттің (ситуация), коллизия, перипетия, драматизм 
сияқты ұғымдардың қызметі ерекше. Əдебиеттану ғылымында көркем туындыны талдау барысында 
бұл ұғымдардың қатынасы аралас-құралас зерттеліп жүргені белгілі. Негізгі себеп əр ұғымның мəнін, 
көркем шығармадағы эстетикалық табиғаты мен өзіндік орнын дұрыс тани, талдай білмеуден дер 
едік. 

Көркем əдебиеттегі əр түрлі қоғамдық-əлеуметтік, қарама-қайшылықты жағдайлардың мəнін 
ашуда кейіпкерді өмір сүретін ортасымен бірге алып жəне сол жайды автордың өзінше түсініп, 
қабылдау шешімімен байланыстыра қарастыру — өнімді тəсіл. Өйткені жазушының көркем шығарма 
тудыру процесінде жағдайларға деген өзіндік қызығушылығы, сезімімен бірге алдын ала дайындаған 
өзіндік ұстанымы болатыны белгілі. Сондықтан өмірдегі күрделі жағдай арқылы өнерде бейнеленуі 
де өте күрделі процесс. Ол көркем шығармадағы тұлғаның таңдауында шыңдалумен оған автордың 
белсенді əсер етуімен байланысты. Өмірдегі қарама-қайшылықтың ашылуына эстетикалық күш-қуат 
беретіні белгілі. Ол жөнінде Х.Редеккер былай дейді: «Өмірдегі объективті шындықтың көркем 
туындыдағы эстетикалық бағытталуы — жазушылардың алдындағы күрделі мəселелердің бірі. Бұл 
мəселелерді зерттеуде əр түрлі əдіс-тəсілдерді, негізгі факторларды жете меңгеру əдебиеттану 
ғылымының жаңа сапаға көтерілуі болар еді» [8]. 

Сол себепті жағдайдың өнердегі қалыптасуын анықтауда оған ықпал ететін əр түрлі объективті 
жəне субъективті факторлардың əсерін саралау өте маңызды. Тек сол объективті жəне субъективті 
факторлардың тоғысқан жерінде ғана өмірдегі тартыстың өнердегі эстетикалық құндылығы туады. 
«Қазіргі əдебиеттану ғылымында өнердегі тартысты эстетикалық категория ретінде бағалауға негіз 
бар ма?» деген сұрақ төңірегінде таластар жүріп жатыр. Кейбір ғалымдар: «Тартысты өз алдына жеке 
категория ретінде зерттеу артық нəрсе. Өйткені тартыс пен сюжет кейіпкердің характерін ашуда бір 
бірімен өте тығыз байланысты. Ол екеуін мінезден жеке қарастыру дұрыс емес» [9] деген пікір 
айтады. Бұған жақын пікірлер ұлттық əдебиеттануда да кездеседі. Осы арада «өнердегі өмірлік 
тартыс — көркем шығарманың идеялық мазмұнындағы үзілмес желі, көген арқау, керек десеңіз, 
күллі өнер туындысына тіршілік беріп тұрған жұлын, жүйке. Олай болса, əдеби шығармадағы табиғи 
тартыс оның сюжеті мен композициясын өрбітер өзгеше құрал, қозғаушы күш екені өзінен-өзі 
түсінікті» [10; 83] деген пікірге мəн беру дұрыс сияқты. 

Сонымен қатар өмірдегі жағдай мен өнердегі тартыстың арасындағы алшақтық жөніндегі 
айтылған мына бір пікірлер назар аударарлық: «Өнердегі тартысты жағдай, біріншіден, адамтану 
мəселесіне негізделген. Сондықтан оның өмірлік-танымдық жағы көркем шығарма идеясына 
негізделген. Екіншіден, өмірлік тартыс белгілі бір адамдар тобы арасында ғана болса, ал өнердегі 
тартыс адамзаттың қаламгердің мықтылығы көркем туынды жазу кезінде өмірдегі тартыспен 
байланысы бар жағдайларды дəл тауып, көркемдік шешім ұсына білуінде» [10; 83]. 

Автордың алға қойған мақсаты кейде тəжірибе жасау алаңы сияқты. Ол өмірдегі жағдайды дəл 
сол күйінде қайталамай, жаңа көркемдік жағдай ұсынады. Сонымен қатар өмірдегі шындық əр кезде 
жазушының ұстанымымен сəйкес келе бермейтіні де бар ғой. 
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Тартыс табиғатын оның басталуы, аяқталуы, айырылуына қатысты айқындауда бірізділік бар, 
болмыстың өнердегі тартыс дəрежесіне жетілуі үшін əр түрлі авторлық өңдеуден өтетіндігі жөнінде 
айтылған мына пікірге де назар аудару орынды сияқты: «Көркем шығарманың драмалық сипаты 
бастау алу үшін өз кезегінде белгілі бір сатылардан өтеді. Қарапайым «айырмашылық» қарама-
қайшылыққа ауып, ол жағдай дəрежесіне көтеріледі. Жағдай белгілі бір сəт (ситуация) əсер еткенде 
айқындала түседі. Коллизия (ала ауыздық, талас) — белгілі бір нақты сəтте дамитын қарама-
қайшылықтың ашылу формасы. Ал драматизм болса, осы ұғымдардың барлығын біріктіріп көркемдік 
дəреже бере алатын негізгі күш [11; 41]. Өз кезегінде бұл ұғымдар драматизм табиғатын ашатын 
оның ең бір негізгі көріну түрлері ретінде айқындалады. Соңғы кездегі ғылыми-теориялық 
еңбектерден драматизмнің мағынасын «тəртіп параметрі» тұрғысынан бағалау көрініс беретінін 
байқауға болады. Драматизмді əдеби тектермен өзара байланыста қарастырып, олардың бір-біріне 
тигізер ықпалы, көркемдік ауыс-түйістері сөз етіліп, осы құбылыстың белсенді мүшесі драматизм 
ұғымының табиғаты жайында талқыланған ғылыми еңбектер де бар [11]. 

Мінез бен жағдайдың байланысу деңгейлерін зерделегенде оған əдеби процестің қаншалықты 
əсері болғанын анықтау қажет, өйткені бұл байланыстардың əдебиеттану ғылымындағы өзіндік 
орнын нақтылайтыны белгілі. 

Жиырмасыншы ғасырдың басындағы əлеуметтік-қоғамдық жағдайдың əдеби үдеріске əсері 
айтарлықтай болды. Ғасырдың алғашқы жылдары қазақ прозасында негізінен мінез бен жағдайдың 
байланысының мынадай түрлері байқалады: 

а) қалыптаса бастаған жағдайды өздері өзгертуге мүдделі жігерлі мінездер (мысалы, ауылды 
сауаттандыру, колхоздастыру т.б.); 

ə) Қазан төңкерісінен кейінгі орнаған кеңестік жаңа жағдайларды қабылдағысы, өзінің бұрынғы 
мұратына адал, көзқарастарын өзгерткісі келмейтін бейнелер; 

б) кейбір шығармаларда қалыптасқан жағдай мінездерге пəрменді əсер ете алмайтын 
болғандықтан, бұл ретте мінезді жан-жақты ашу үшін жасанды жағдайлар жасылынды. 

«Жағдай дегеніміз — адамның сезімдері, ойы, іс-əрекетімен бірге өзі өмір сүріп отырған ортаның 
барлық саяси, экономикалық, экологиялық сипаттарын өз бойына сіңірген тарихи ортасы», — дейді 
А.Иезуитов [12]. 

«Адам мінездерін жағдай жасайды. Сондықтан көркем шығармада геройдың мінездерін беталды 
ойша қарастыруға болмайды. Автор адам мінездеріндегі кездейсоқ жайларды теріп, немесе 
кейіпкердің сырт бітімін күлкілі етіп көрсетумен адам мінездерін жасай алмайды, бұл үшін өмір 
шындығына терең бойлап белгілі бір əлеуметтік ортаға тəн сипаттарды жинақтап, образ арқылы 
көрсету керек», — деген Н.Ғабдуллин пікірі жанды [13]. 

Көркем туындыда қаһарман жасау — аса күрделі теориялық негіздемелерге арқа сүйейтін үрдіс. 
Тұлға жасау, бейне ашу, мінез болмысын көрсету толып жатқан көркемдік тəсіл-амал арқылы жүзеге 
асырылады. Көркем туындыда мінез бен жағдайдың тоғысар жері — тартыс. Тартыс — шығармадағы 
бүкіл оқиға мен мінездің дамуын қозғалысқа келтіретін негізгі күш. Тартыста негізгі өлшем мінездің 
қоғамдық бейнесін анықтайтын ішкі рухани сапасына байланысты. Тартыс сын сəтте көрінетін ішкі 
рухани адамгершілік сапасын, бойындағы көмескі, кейде мəн беріле бермейтін белгілерін 
жинастырып, мінездің ашылуына септігін тигізетін қасиетке де ие.  

Жағдай тартыстың объективті заңдылығын анықтауда елеулі орын алады. Шығарма 
қаһарманының мінез-құлқын ашуда жағдайдың, тартыстың, сюжеттің, сəттің, коллизия, драматизм 
ұғымдары елеулі жүк көтереді. Əдебиет зерттеу еңбектерде бұл ұғымдардың ара-жігін ашып 
қарастыру жағы кемшін. 

Өмірдегі тартыстың өнерде көрсетілуі — аса күрделі шығармашылық процесс. Жекелеген 
зерттеушілер тартыс категориясын көркемдік таным тұрғысынан зерделеуге қатысты мынадай ойлар 
айтады: «... тартысты өз алдына жеке категория ретінде зерттеу — артық нəрсе. Өйткені тартыс пен 
сюжет кейіпкердің характерін ашуда бір-бірімен де тығыз байланысты. Ол екеуін мінезден жеке 
қарастыру дұрыс емес» [14]. 

Əдеби шығармадағы тартыстың сюжет пен құрылымға қозғаушы күш мəнінде əсер етеді. 
Өмірдегі тартыс пен өнердегі тартыстың өзіндік қырлары туралы айтатын болсақ, өнердегі тартыстың 
тəрбиелік, адам болмысына бойлау міндеті бар. Өнердегі тартыс өмірдегі тартыстың мəнін, 
мағынасын ашуға бағытталады. «Көркем шығарманың драмалық сипаты бастау алу үшін, өз 
кезегінде белгілі бір сатылардан өтеді. Қарапайым «различие» қарама-қайшылыққа ауып, ол жағдай 
дəрежесіне көтеріледі.  
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Əдебиеттану, əдебиет теориясында мінездің жағдайды өзгертетін ықпалы айтылады. Расында да 
жағдайды туғызатын — адам мінезі. Ал жағдай өз тарапынан мінезді ашады, көрсетеді. Бұл өзара 
сабақтас тіршілік иірімдерін көркемдік кеңістікте, соның ішінде драматургия жанрында көрсетудің 
өзіндік шарттары бар. 

Драмалық туындыда жағдай мінез арақатынасы ширыға түсіп, ықшам, жедел көрсетіледі. Пьеса 
барысында жағдай туғызған мінез-құлық кереғарлықтары тұтас көрініс табады. Яғни тартыс 
шарықтау шегіне, шешіміне жетеді. ХХ ғасырда қазақ əдебиеті көркемдік дамуда əр қилы кезеңдерді 
өткерді. Қоғамдық-əлеуметтік ауытқулар мен ауысулар адам мінезіне жаңа сапалар дарытып отырды. 
Тіршілік жағдайлары да өзгеріске түсті. Осыған орай тақырыптық туындылар өндіріс, ауыл 
тұрмысын бейнелеген шығармалар жазылды. 

50–60-жылдарда əдебиетте адамгершілік иірімдеріне тартқан шығармалар туып жатты. Қазақы 
болмыстың қаймағы бұзылмағанымен, заман лебі шарпыған ауыл өмірі ондаған туындылардың 
арқауына айналды. 

Жалпы əдебиеттану, өнертану ауқымында «характер мен тартыс» мəселесі — көп зерттелген 
жайдың бірі. Сонда негізінен тартыс жағдайдан туады деген тоқтам айтылады. 50–60-жылдардағы 
адам мен табиғат арасы, үдей түскен əлеуметтік, адамдық қайшылықтар мінезге трагедиялық ахуал 
дарытқаны айтылады. 

Сəттер жиынтығы мінезді тұтас бейне деп танытуға, оны əдеби органикалық бірлік есебінде 
қабылдауға түрткі болады, мұнда ХХ ғасырдағы қазақ əдебиеті адамды қалыптастырушы, 
бағыттаушы əлеуметтік жағдайлар — тұрмыс əрекеттері мен еңбекке, өмірлік мұрат-мақсатқа, 
идеялық ықпал етуге арқа сүйеді. Əдеби бейнені жасайтын көркем шығарма кейіпкерінің ерік, жігері, 
құлшыныс, құштарлығы, елігу мен шабыт сияқты күрделі құбылыстардың тоғысуы. Автор 
идеясының тартыс, мінез мəселесінде өзіндік орны бар. 

Ұлттық прозада, драматургия жанрында жағдай мен мінездің қалыптасқан тұрақты 
байланыстары туралы айтылады. Мəселен, ХХ ғасырдағы күрделі қоғамдық-əлеуметтік төңкерістер 
адамның мінез-құлқының өзгеруіне жаңа жағдайлар жасады. Көркем шығармада тұлға тұғырында 
бейнеленген кейіпкерлер жағдайды өзгертуде ықпалды жəне соған құлықты болды. Өзіне қалаған, 
қолайлы жағдай жасау үшін əрекет етті. Өмірлік жағдайларды қабылдамай, қарсылық білдірген 
мінездер туа бастады. Мінез бен жағдай арақатысында өзара бейімдеу, ықпалдасу, синхронды өзгеру 
үрдісі байқалды. 

Жалпы қазақ əдебиетінің қай жанрындағы туындының да болмысын тартыстың мінез бен 
жағдайға қатысы туралы іргелі, күрделі зерттеулер жоқтың қасы. 50–60-жылдары қазақ прозасында 
мінездің өмірлік, əлеуметтік жағдайларға іштей қарсылығы айқын көрсетіліп, жазыла бастады. Əдеби 
туындыда характер белсенділігі арта түсті, автор идеясына мінез бойындағы ынсап пен ындынның 
арақатынасы мазмұн болды. Замана бағытындағы күрделі адамгершілік меже, биік моральдік сапа 
мінез дамуы үшін өнімді жағдай жасағанмен, өмір ағысы, тіршілік ақиқаты адам жанын 
кереғарлықтармен қаумалады. Осы кезең қаламгерлері тұрмыс пен болмысты əр қырында тануға, 
ашуға, адамның өзіндік ұстанымын айқындай түсуге ден қойды. Экстремалды сəттер, рухани 
дағдарысқа, əлеуметтік қарама-қайшылықтарға толы жағдайдағы мінездің ішкі бұлқынысы мен 
сыртқы іс-əрекетіне, имплициттік, эксплициттік сырларына үңілу арқылы қаламгерлер бейне ашуда 
тың көркемдік барлауларға барып отырды. 

ХХ ғасырдағы қазақ прозалық туындыларының ендігі бір парасында мінез жылжымалы, 
өзгермелі, ауыспалы жағдайларға əсер етеді. Күнделікті күйбең тіршілік, дағдылы ортада мінездің 
ішкі сырын, жасырын арманын, құпия мақсатын ашып көрсету мүмкін бола бермегендіктен, 
қаламгерлер адамды кездейсоқ сəт, парадокске толы оқиғаға араластыра отырып, оның басты 
қасиеттерін, басым өмірлік ұстаным мен дүниетанымының терең қабаттарын ашуды авторлық 
мақсатқа айналдырады, яғни басты көркемдік нысана — жағдай арқылы мінездің болмысын анықтау, 
айқындау. Бұл тұрғыдан келгенде, мəселенің екінші қыры — бағыттау жайы бас көтереді. Өмірлік 
ситуациялар ашылуының арғы астарында тəрбиелеу, бағыттау мүддесі бар. 
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Ж.А.Рустемова, К.М.Шакирова 

К вопросу о «характере» и «обстоятельстве» в художественном произведении 

В статье рассмотрены содержание, функции и взаимосвязь понятий «характер» и «обстоятельство» 
в художественном произведении. Проанализированы образность понятий «характер» и «обстоятель-
ство» в искусстве, художественно-эстетические особенности этих понятий и их роль в произведении в 
создании смыслового пространства художественного текста. Исследована взаимосвязь данных кате-
горий в произведении искусства для воссоздания жизненной правды. 

Zh.A.Rustemova, K.M.Shakirova 

To the question of «character» and «condition» in the work of art 

There are considered in the article the contents, functions, and interrelation of the concepts «character» and 
«circumstance» of a work of art. Investigating figurativeness of concepts of «character» and «circumstance» 
in art, they are shown as complete system. Art and esthetic features of these concepts and their role in work in 
creation of semantic space of the art text are considered. The interrelation of these categories in a work of art 
is investigated for a reconstruction of the truth of life. 
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Ахмет Байтұрсынов — халықтың ой-санасын биік белеске  
көтерген қайраткер  

Мақалада А.Байтұрсыновтың ХХ ғасырдың басында баспа ісіне қосқан үлесі көрсетілген. Патша 
үкіметінің үстемдігіне қарсы күреске халықтың көкірегін ояту ісінде өзі бас редактор болған «Қазақ» 
газетінің рөліне баға берілген. А.Байтұрсынов беделді мүшесі болған «Алаш» қозғалысына сипаттама 
жасалып, оның бұрынғы Кеңес Одағы құрамында болған Қазақстанның шекараларын нығайту үшін 
қандай үлкен рөл атқарғандығы туралы қорытындыланған. Қуғын-сүргін жылдары Ахмет 
Байтұрсыновтың жəне оның отбасы мүшелерінің қудалауға ұшырағаны бейнеленген. Осынау «Алаш» 
қозғалысының көрнекті өкілінің сан қырлы саяси, қоғамдық, əдеби, аудармашылық қызметі туралы 
зиялы қауымның пікірлері келтірілген. 

Кілт сөздер: басылым, редакциялық алқа, ағарту, кітап, қайраткер, үкімет, Алаш, мұра, 
шығармашылық, зиялы, азамат, өркениет. 

Ахаң — қазақ баспасөзін көркейткен көсемсөздің көшбасшысы 

ХIХ ғасырдың аяғында жəне ХХ ғасырдың басында қазақ тілінде жарық көрген газет-журналдар 
туралы сөз қозғалғанда ең алдымен ауызға «Түркістан уəлаяты» (1870–1882) газеті, «Айқап» 
журналы (1911–1915), «Қазақстан» газеті (1911–1913) жəне «Дала уəлаяты» (1888–1902) газеті түседі. 

Бірінші болып Ташкентте «Түркістан уəлаяты» газеті шықты. Түркістан генерал-
губернаторының ресми үнқағазы — «Туркестанские ведомости» газетіне қосымша ретінде қазақ жəне 
өзбек тілдерінде алма-кезек шығып тұрды. 

Бұл басылым жабылған соң, 1888 жылы Дала генерал-губернаторының Омбыдағы кеңсесі 
жанынан «Дала уəлаяты» газеті деген атаумен екінші басылым жарық көре бастады. Жаңа газет 1902 
жылға (кейбір деректерде 1894 жылға) дейін шықты. Ресми тарихнама бойынша, аталған екі басылым 
мерзімді қазақ баспасөзінің басы деп саналады. 

Көп ұзамай өзге басылымдар да шыға бастады. Мысалы, 1905–1907 жылдардағы бірінші орыс 
төңкерісі тұсында шығып, қазақтың қоғамдық өміріне онша ықпал ете алмай ғайып болған «Серке» 
газеті солардың қатарында. 

1911 жылы шыға бастаған өзге екі басылым — «Қазақстан» газеті мен «Айқап» журналы 
əлдеқайда салмақты көрінді жəне дəуірі ұзағырақ болды. 15 нөмірі жарық көрісімен, отаршыл 
биліктің күштеуімен жабылған «Қазақстан» газетіне қарағанда, 500 данамен басылатын «Айқап» 
журналының тұрақты оқырмандары қалыптасқан еді. «Айқап» журналының алдыңғы 
басылымдардан, əсіресе патша əкімшілігінің ресми баспа үні болған «Түркістан уəлаяты» мен «Дала 
уəлаяты» газеттерінен ерекшелігі — журналда қазақтың ХХ ғасыр басындағы əдеби-мəдени 
қозғалысы мен қоғамдық пікірінің дамуы айтарлықтай көрініп тұрды. Сорбонна (Париж) 
университеті зерттеушілерінің мəліметінше, «тарихшылар, педагогтар, лингвистер мен ақындардан 
құрылған тамаша ұжымның арқасында «Айқап» журналы өте жақсы көркемделген 20 бет болып 
басылып тұрды» жəне «Əдеби қазақ тілінің қалыптасуы мен əдебиеттің дамуына едəуір үлес қосты, 
ұлттық мəдениетке ерекше ден қойған журнал көп ізденісін халық шығармашылығы мен қазақ 
этнографиясына арнады». Ахмет Байтұрсынұлының да қазақ тілі бойынша тұңғыш зерттеулерін осы 
«Айқап» журналында жариялағанын айта кеткен дұрыс. Алайда 1915 жылы 80-нен аса саны жарық 
көрген, қазақтың тұңғыш ағартушы журналы болған «Айқапты», бір мəлімет бойынша, отаршыл 
əкімшілік күштеп жапты, басқа дерек көздеріне сəйкес, қаржы тапшылығынан жабылды [1]. 

Осы газеттер мен журналдар арасында ұлт ұйтқысы болуға талпыныс жасаған жəне діттеген 
мақсатына жеткен басылым «Қазақ» газеті еді. Орынбордағы қазақ шəкірттері ынтасымен жəне 
қолдауымен жарық көрген газеттің ыстығына күйіп, суығына тоңған Ахаң болған. Оның қажымас 
қайрат пен тапжылмас табандығының арқасында 1913 жылдың 2 ақпаны күні Каримов-Хусаиновтар 
баспаханасынан аты кейін аңызға айналып кеткен «Қазақ» газетінің бірінші саны жарық көрді. 
Алғашында үш мың дана болып басылған газеттің данасы бір жылдың ішінде сегіз мыңға жетті [2; 10]. 
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Редакциялық алқа 1914 жылғы жаңа жылдық 45-нөмірінде газетті он облыстың қазақтары 
жаздырып алатынын хабарлаған. Бұған қоса оны Орынбор, Уфа, Қазан, Петербург, Мəскеу, Томск 
қалаларындағы, басқа да бірқатар қалалардағы, сондай-ақ Түркия мен Қытайдағы оқырмандар алып 
тұрған [3; 705]. 

Газеттің бас редакторы А.Байтұрсыновпен бірге қазіргі ұғым бойынша оның орынбасары, 
редакцияның жауапты хатшысы сияқты міндеттерді қоса атқарған сенімді серігі Міржақып Дулатов 
қосқан үлес те ұшан-теңіз болған. Жəне газеттің жетекші бағытын белгілеуде энциклопедиялық 
тұрғыдағы ғұлама Əлихан Бөкейханов зор рөл атқарған. 

Біртұтас болып біріккен ғажайып үштік — А.Байтұрсынов, М.Дулатов, Ə.Бөкейханов қалың 
қазақ елінің мүддесін білдіріп, оның шамшырағы болған ғасырдың ұлттық газетін құра білді. Олар 
«Қазақ» газетінің төңірегіне қазақ демократиялық зиялыларының бүкіл бетке ұстарларын топтастыра 
алды. Дегенмен де, негізгі идеялық-теориялық салмақты А.Байтұрсынов, Ə.Бөкейханов, М.Дулатов 
көтерді. 

«Қазақ» газеті өз беттерінде келесідей өзекті мəселелерге көңіл бөлді: 
 бірінші нөмірінде басылған бағдарламалық мақаласында А.Байтұрсынов газеті «ұлттың көзі, 

құлағы жəне тілі» деп атады. Редактордың пікірінше, газет адамдардың мүдделеріне қызмет етуге, 
білімді таратушы, халықтың қорғаушысы, оның рухани тəлімгері болуға тиіс; 

 ХХ ғасырдың басындағы азаттық қозғалысының стратегиясын анықтап берді; 
 халықты топтастыру, оның ежелгі мəдениетін жəне демократиялық Ресей құрамындағы қазақ 

ұлттық мемлекеттігін қайта түлету проблемалары газет қызметінің өзегіне айналды; 
 халықты ағарту, кітап шығару мəселелеріне басымдық берді; 
 аграрлық проблеманың Ə.Бөкейханов бастаған көрнекті білгірлері отаршылдықтың мəнін, 

қазақ шаруаларының құнарлы жерлерін алып қою арқылы қоныс аудару қоры құрылуының, 
шаруалардың жерсіз қалуы үрдісінің мəнін ашып көрсетті; 

 мұсылман діні мəселесі бойынша ғылыми негізделген тактиканы ұстанды; дінді мектеп пен 
мемлекеттен бөлуді жақтап, діни экстремизмге қарсы шықты; 

 барлық ресейліктердің заң алдында тең екенін жариялап, жеке адамның бас бостандығы мен 
оның еркіндігіне қол сұқпауды қорғады; 

 өзінің нысаналы жарияланымдары арқылы ұлттың тарихи санасын қалыптастырды, Абай 
сияқты аса көрнекті тұлғалардың өмірі мен қызметі үлгісімен ұлттық мақтанышқа тəрбиелеу 
міндеттерін белгіледі; 

 халықаралық жағдайға жүйелі түрде талдау жасады, елдегі жəне шетелдегі демографиялық 
жағдайды ашық көрсетіп, бүкіл түрік дүниесінің, мұсылмандар қозғаласының тағдырын қадағалады; 

 Мемлекеттік думаның жұмысына, оның мінберінен қазақ халқының мүдделерін қорғау 
мəселелеріне ерекше мүдделік танытты; 

 1916 жылғы оқиғалар жөнінде принципті көзқарасты ұстанды; 
 тұжырымдылығымен, жоғары көсемсөзділігімен, қазақ əдеби тілінің мағыналығымен, өз 

халқының көкейкесті мүдделеріне адал қызмет етуімен «Қазақ» газеті өте ерекшеленді. 
Газеттің ең ұлы мақсатының бірі ана тілін түрлендіру, қазақ тіліндегі басылым арқылы тіл мен 

дəстүрді дамыту, қалың қауымның көзін ашу болатын. А.Байтұрсынов өзін бағдарламалық 
мақаласында былай деп жазды: «Өзіміздің өзіндік ерекшелігімізді сақтап қалуымыз үшін біздің бар 
күш пен құралды жұмсап, оқу-ағартуға жəне ортақ мəдениетке ұмтылуымыз қажет; бұл үшін біз 
əдебиетті ана тілінде дамытумен айналысуды бірінші борыш деуге міндеттіміз. Өз тілінде сөйлейтін 
жəне өз əдебиеті бар халықтың ғана дербес өмірге үміттенуге құқылы екенін ешқашан ұмытпау 
керек» [2; 300]. 

Содан да болар, «Қазақ» газетінің жауы аз болмады. Өз ішімізден шыққан шұбар жыландар 
кейбір үкіметке жаға қоймайтын мақалаларды, деректерді орыс тіліне аударып, газет үстінен арыз-
шағымдарды қардай боратты. М.Дулатовтың жазуына қарағанда, 1914 жылы «Қазақ» газетінің № 80 
санында жарық көрген мақаласында Ресейдің Ішкі істер министрлігі жасап шығарған «Қырғыз 
өлкесін басқару туралы» ереженің жобасын өткір сынға алған. Орынбор губернаторы Сухомлинов 
редактордың үстінен іс қозғап, оған 1500 сом мөлшерінде айып салған. Бұл ақша төленбеген 
жағдайда Ахмет Байтұрсыновты сегіз айға түрмеге отырғызу туралы шешім қабылдаған. 
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Мұншама қаражатты төлеу газеттің жабылуымен тынатын болғандықтан, Ахаң түрмеге отыруға 
келісім береді. Абақтыда төрт-бес күн отырып та шығады. Оның босап шығуына Міржақып бастаған 
зиялы қауымның қаражатты аз күннің ішінде жинап беруі себеп болды. 

Бірақ бұдан кейін де «Қазақ» газетінің басына төнген бұлт сейілген жоқ. Ол бірнеше мəрте айып 
тартты. Айып мөлшері үш мың сомға дейін жетті. Осы қиындықтың барлығына төтеп берген «Қазақ» 
газеті 1918 жылға дейін шығып тұрды [4; 8]. 

Қорыта айтсақ, «Қазақ» газеті қазақ халқы тарихының бетбұрысты кезеңінде шығарылды. 
«Алаш» партиясы мен Алашорда бостандықты жеңіп алуға жəне қазақ мемлекеттігін қайта туғызуға 
тарих берген мүмкіндікті қайткен күнде де ақырына дейін пайдалануға ұмтылып, тағдырлы 
шешімдер қабылдаған екі орыс революциясы кезеңіндегі «Қазақ» газетінің рөлі баға жеткісіз еді [3; 
709]. 

Екінші жағынан, «Қазақ» газеті Ахмет Байтұрсыновтың көсемсөзші есебінде танылуына іргетас 
қалады. Газеттің халық қолдауына ие болуы Ахаңның абыройын асырды. Оның ел ішіндегі беделін 
нығайтты. Тіпті, газет жабылар алдында оның хал-ахуалы жаман болған жоқ. Əдепкіде баспахана 
жалдап, ақыға шығарылған газет төрт-бес жылда өзіндік баспаханасы, қағаз қоры, айналым қаржысы, 
шағын кітапханасы, тағы керек-жарағы бар əжептəуір кеңселі мекеме дəрежесіне жетті. «Қазақ» 
газетін жаздырып алу жергілікті байлардың, болыс-билердің, хат танитын барша қазақтың беделін, 
кісілігін, мəдениет дəрежесін анықтайтын бəсекенің мəселесіне айналды. 

Сонымен, сол тұстағы Ахмет Байтұрсынұлы ұйымдастырған газет əрі насихатшы, əрі жаршы, əрі 
хабаршы болғанын аңғару қиын емес. «Қазақ» қараңғыда жол таба алмай, қарманып қалған қазақ 
халқына жол сілтеген құбылнама секілді болды. Шын мəнінде, Ахаң айтқандай, халықтың тілі мен 
көзіне, құлағына айналды. 

Ахмет Байтұрсынов — қазақ халқының ой санасын биік белеске көтерген зиялы қайраткер 

Ағартушылық жəне шығармашылық қызметті жемісті атқара жүріп, жиырмасынша ғасырдың 
басында А.Байтұрсынов саяси-əлеуметтік істерге де белсене араласты. Өйткені осы жылдары қазақ 
қоғамында айтарлықтай өзгеріс рухы байқалып, ел қамы, мұңы, арманы, келешегі бұрынғыдан гөрі 
батылдау сөз етіле басталды. 

1905 жылдың басында ішкі-сыртқы төңкерістік тегеуірінге шыдай алмаған патша үкіметі: халық 
сайлаған өкілдердің кеңесін шақыруға, бұқара мұңын жеткізетін шағым-арыздарды (петицияны) 
жазуға рұқсат берді. Бұл қазақтардың арасында ұлт-азаттық қозғалысын оятты. 1905 жылдың 
сəуіріндегі бұл еркіндік патша жарлығымен бекітілді. Көктемнен бастап адам көп жиналатын жайлау 
мен жəрмеңкелерде қазақ елінің қамын ойлайтын түселдер ашылып, патша ағзамға қаратылған ұлт 
мүдделері хатқа түсіп, қол қойылды. Сөйтіп, 1905 жылдың маусымында Қарқаралы оязындағы 
Қоянды жəрмеңкесінде 14 500 қазақтың қолы қойылған Петиция Министрлер кеңесінің төрағасына 
жолданды. Бұл — азаттық аңсаған халықтың оянған санасының тұңғыш үн қатуы еді. Онда: тəуелсіз 
діни мүфтият, жер, сот, Мемлекеттік думаға қазақтан депутат сайлау мəселелері талап етілді. Бұл 
манифест қазақ тіліне аударылып, қыр еліне таралды. Қазақтардың басына барша адамның теңдігі, 
ұждан бостандығы, халық билігі туралы сөздер айтатын, естен кетпес ерекше күндер туды. Мұны 
ұйымдастырғандар: отаны мен туған ұлтының бақытын ойлайтын ұлт зиялылары, соның ішінде ұлт 
көсемдері — Əлихан Бөкейханов пен Ахмет Байтұрсынов еді [5; 154,155]. 

Ахмет Байтұрсыновтың 1905 жылдардан басталған белсенді саяси қызметі үнемі патша 
үкіметінің назарында болды. Ақырында қуғындауға ұшырап, 1907 жылы жəне 1909 жылы екі рет 
ұсталып, түрмеге жабылды. Семейдің түрмесінде 1910 жылдың 21 ақпанына дейін сұрақ-жауапсыз 
жатты. Бұл оқиға Ресейдегі революциялық рухтағы «Речь» атты газеттің назарын аударып, «Қазақ 
ақыны Ахмет Байтұрсынов түрмеде» деген мақала жарияланды. 

Ахаң 1910 жылы Орынборға жер аударылды. Оның өмірінің Орынбор кезеңі қоғамдық-саяси 
қызметінің аса құнарлы шағы болды. Қайраткердің осы қаладағы қызметі Ресей үкіметінің қатаң 
жандармдық бақылауында өткізілді. Ол «Қазақ» газетіне жабылған негізсіз жала салдарынан 
абақтыға отырып шықты. 

А.Байтұрсыновтың реформаторлығы, Ə.Бөкейхановпен бірге ұлт-азаттық қозғалыстық халық 
мойындаған жетекші дəрежесіне көтерілуі 1917 жылғы революциялық өзгерістер тұсында анық 
байқалды. 

Біріншіден, Ахмет 1917 жылғы революциялық өзгерістер арасында өмірге келіп, қазақ 
тарихында терең із қалдырған Қазақ съездері мен Қазақ комитеттері сияқты тарихи құбылыстың 
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қалың ортасында жүрді. Оларға тікелей араласып «Қазақ» газеті арқылы саяси теориялық бағыт-
бағдар беріп отырды. 

Екіншіден, 1917 жылы 2–8 көкек айында Орынбор қаласында Торғай облысы қазақтарының 
алғашқы съезі өтті. Ахметтің төрағалығымен өткен бұл съезд жаңа қоғамға бет алуының басы болды. 

Үшіншіден, патша тақтан түсіп, жарық күн туды деген заманда серіктестерімен бірге Алаш 
партиясының жобасын жасап, Алаш үкіметін құрды. Сол үкіметтің бірден-бір рухани көсемі 
(идеологы) болды. 

Төртіншіден, Алашорда үкіметі құрамын бекіткен Екінші жалпықазақ съезі Оқу-ағарту 
комиссиясын құрып, оның төрағасы етіп А.Байтұрсыновты бекітті. 1919 жылы наурызға дейін 
Алашорда үкіметінің Торғай облысы бөлімінің мүшесі болды. 

Бесіншіден, 1919 жылы 4 сəуірде Кеңес үкіметі, советтік платформаға көшкен Алашордаға 
кешірім жариялап, ұлттық келісімге келді. Алаш зиялылары жаппай қуғыннан, қырғыннан ондаған 
жылдар бойы аман қалды. Совет үкіметі мен Алашорда арасын жарастырып, ұлттық келісімге 
жеткізген Ахаң еді. 

Алтыншыдан, В.И.Лениннің ұсынысымен Қазақ өлкесін басқаратын Қазақ (Қырғыз) 
революциялық комитетінің төрағасының орынбасары болған. А.Байтұрсынов болашақ қазақ 
автономиясының аясына барлық қазақ жерін жинауда ерекше қажырлылық танытты. Челябі 
губерниясына еніп кеткен Қостанай уезін Қазақ өлкесіне қайтару үшін М.Сералинмен бірге 
В.И.Ленин атына арнайы хат жазды. 

Қостанай уезі Қазан төңкерісіне дейін де, одан кейін де Торғай облысының қарауында болғаны 
белгілі. Бірақ Бүкілодақтық Орталық Атқару комитеті 1919 жылғы 27 тамызда «Сібір төңкеріс 
комитеті туралы» деген қазақ жерін бөлшектеу мақсатында кесапатты шешім шығарды. Осы қаулы 
негізінде Челябі ауданы 1919 жылғы 3 қыркүйекте құрылды. Сол ауданға Қазақстанның Қостанай 
уезін заңсыз түрде қосып жіберді (қараңыз: Кеңес үкіметінің декреттері, 1973, VI-т., 73,74-б.). 

Заңсыз, кесапатты шешім деуіміздің бірінші себебі — Қостанай уезін Челябі ауданына қосу 
кездейсоқтықтан, жаңылыстан немесе ел мен жер жағдайын білмеушіліктен туған емес. Оның қазақ 
жерінің Қостанай уезі секілді шұрайлы өңірін Челябі ауданына қосу арқылы келешекте бүкіл Торғай 
облысын Ресейге қарату мақсатынан туғаны сөзсіз. Өйткені патшалық заманның өзінде бұл мəселе 
бірнеше рет қозғалған. Бірақ əлеуметтік, экономикалық, тұрмыс-тіршілігі жағынан Торғай мен 
Сырдария облысының алты уезінің бір-бірімен ажырамас байланысы үзілсе, халқының апатқа 
ұшырайтындығына олардың көздері жеткендіктен, бұл теріс қадамға баспаған. 

Екіншіден, заңдылығы жағынан қарағанда Халық Комиссарлары Кеңесінің 1919 жылғы 10 
шілдедегі «Қазақ өлкесін басқару жөніндегі комитет туралы» жоғарыда аталған Қаулысында Торғай 
облысы Төңкеріс комитетінің құзырына берілген. Саяси жағынан қарағанда Қостанай уезінің негізгі 
халқы — қазақтар. Торғай облысының Ақтөбе, Қостанай, Торғай, Ырғыз уездері мен Сырдария 
облысының Қазалы, Перовск уездерінің мал, егін шаруашылығы, экономикалық жағдайы өзара 
ажырамас тығыз байланысты. Бұл жағдайлар В.И.Ленин мен И.В.Сталинге мəлім болмауы мүмкін 
емес. Солай болса да жоғарыдағыдай кесірлі де кесапат қаулыға В.И.Ленин қол қойды. Бұл қазақ 
жерін шетпұшпақтап болса да кеңестік кезеңдегі бөлшектеудің алғашқы бастамаларының бірі 
болғаны анық. 

Осы қаулының тақсіретін Қостанай уезінің халқы есепсіз тартты. Олар Челябі ауданы мен Қазақ 
өлкесін басқару жөніндегі Əскери төңкеріс комитеттерінің екі жақты илеуіне түсті. Халық күйзелді. 
Салықты Челябі ауданына да, Торғай облысына да төлеуге мəжбүр етті. Қысымшылыққа екі жақтан 
ұшырады. Қымбатшылық етек алды. Жер-жерде наразылық шерулері өтті. Жоғары органдарға арыз-
шағымдар көбейді. 

Бұл солақай шығарылған қаулының, жоғарыда айтылғандай, зияннан басқа халыққа пайдасы 
жоқ екендігін Қазақ өлкесін басқару жөніндегі Əскери төңкеріс комитеті, оның ішкі істер бөлімінің 
меңгерушісі Ахмет Байтұрсынов құжат жарияланысымен-ақ сезді. Сондықтан Қостанай уезін Челябі 
ауданына қосу жөніндегі қаулының теріс, жөнсіз шығарылғанын дəлеледеп, Төңкеріс комитетінің 
атынан 1919 жылы 13 қыркүйекте В.И.Ленинге, Ұлт істері жөніндегі комиссариатқа, оның бөліміне 
хабар жеткізуді ұйымдастырды. Бұған қоса қаулының заңсыздығына деректі баяндаманы («Торғай 
облысының Қостанай уезін Челябі ауданына қосу туралы» [Бүкілодақтық Орталық Атқару Комитеті 
төралқасының «Сібір төңкеріс комитетін бекіту туралы»] Қаулысына байланысты Қырғыз (Қазақ) 
өлкесін басқару жөніндегі Əскери төңкеріс комитетінің мүшесі Байтұрсыновтың баяндамасы) өз 
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қолымен жазып, 1919 жылғы 16 қыркүйекте № 557 қатынаспен Халық Комиссарлары Кеңесіне 
жолдады [6]. 

Ақыры А.Байтұрсынұлының қажырлы еңбегі халық мүддесіне шешілді. 1920 жылғы 26 
тамыздағы «ҚазАССР-ін құру туралы» Бүкілодақтық Орталық Атқару Комитеті мен Халық 
Комиссарлары Кеңесінің Декретімен Қостанай уезі бұрынғы шекарасымен байырғы Отанына 
қосылды [7]. 

Ахмет Байтұрсынов 1928 жылдың 5 қазанында Алматыға көшіп келіп, ҚазПИ-де сабақ берді. 
1929 жылы көкек айының 19 күні «Советская степь» газетінде Ораз Исаев пен Ізмұқан 
Құрамысовтың ұйымдастыруымен Ғаббас Тоғжанов пен Əбдірахман Байділдин, Х.Жүсіпбеков, 
С.Сапарбеков, О.Жандосов қол қойған ашық хат жарияланды. Бұл ашық хат Ахмет Байтұрсынов 
бастатқан алаш азаматтарын «құрбандыққа шалудағы» ең соңғы шешуші соққының міндетін 
атқарды. 

Алаштың ардақтыларын түрменің босағасынан бірақ шығарған «Жазушы-қазақтардың 
творчествосы туралы» хатта: «Құрметті жолдастар! Біздің пікірімізше, Əуезов пен Байтұрсыновтың 
шығармаларына маркстік көзқарасқа мүлдем жат баға берілген... 

...Байтұрсынов туралы берілген баға да дəл емес. Рас, революцияға дейін Байтұрсынов қазақтың 
ұлттық зиялыларының жетекшілерінің бірі болды, патшалық саясатқа қарсы күресті, сол кезде ол 
қазақ тұрмысындағы алдыңғы қатарлы буржуазиялық революционер боп табылды. Алайда мұның 
барлығы ешкімге де: «Байтұрсынов — қазақтың аса көрнекті ақыны» деуге құқық бермейді... Ол 
ақын болған жоқ. Ол публицист болды жəне публицист болып қалады. Байтұрсынов буржуазиялық 
ұлтшыл-қазақ байларының идеологы болып қала береді... Ол контрреволюциялық идеологияны 
уағыздады. Бүгінгі қазақ қоғамы Байтұрсыновты біздің партиямызға қарсы күрескен жəне күресіп 
келе жатқан реакциялық алашордашыл интеллигенцияның бір көсемі деп санайды. 

«Əдебиет энциклопедиясының» редакция алқасы жіберген қателіктерді түзету мүддесін көздеген 
біздің бұл пікірімізге «Правданың» бетінен орын беруіңізді өтінеміз. 

Коммунистік сəлеммен: О.Исаев, І.Құрамысов, Ғ.Тоғжанов, С.Сапарбеков, О.Жандосов, 
Х.Жүсіпбеков, Ə.Байділдин» [5; 153], — деп жазылды. 

Міне, осындай мемлекеттің атынан жасалған ресми айыптау мəлімдемесінен кейін бір айдың 
ішінде А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов қамауға алынды. Олар 1929 жылдың 2 
маусымында Қызылорда қаласында өтетін əдебиетшілер мен тілшілердің жиналысына шақырылады 
да, сол жерде қамауға алынып, қайтадан Алматының түрмесіне жөнелтіледі. 

Ахмет Байтұрсынов 1930 жылы 4 сəуірде ату жазасына кесілді. Бірақ соңынан ол жаза он жылға 
жер аударылумен алмастырылды. А.Байтұрсынов пен М.Жұмабаев Беломор-Каналда айдауда болып, 
Қызыл Крест қоғамының көмегімен 1934–1935 жылдары Алматыға қайтып оралды. Арада екі жыл 
өтісімен, 1937 жылы қарашада Ахмет Байтұрсынов НКВД-ның Алматы облыстық басқармасы 
коллегиясының шешімімен қамауға алынды. «Қайда апарасыңдар?» — деген əйелі Бадрисаның 
(Бəдрисафаның) сұрағына жылдам қимылдайтын, аласа бойлы қара жігіт: «О дүниеге», — деп жауап 
беріпті. «Жылтыр қараның» бұл сөзіне қарағанда, А.Байтұрсыновқа алдын ала үкім шығарылып 
қойылған. 25 ноябрь күні «үштіктің» қаулысы қабылданып, екінші рет ату жазасына кесілді. 

Он үш күннен кейін, яғни 1937 жылы 8 желтоқсан күні, үкім орындалды. Тағылған айып 
мынадай: «Байтұрсынов 1921 жылы Орынбор қаласында Валидовпен байланыс жасап, жасырын 
контрреволюциялық ұйым ашты, қылмысты жазасын өтеп келгеннен кейін, 1937 жылы Алматы 
қаласында əшкереленген тағы бір контрреволюциялық Түрік халық партиясының белсенді мүшесі 
Ғ.Қабдалиевамен байланыс жасағаны үшін айыпталды» [5; 180]. 

1988 жылы 4 қарашада Қазақ КСР Жоғарғы Соты 51 жыл «халық жауы» деп нақақтан қараланып 
келген Ахмет Байтұрсынұлын ресми түрде ақтап шықты. Ал оның жұбайы мен қызының ақталуына 
байланысты берілген анықтамалар келесідей [8]: 

1. «30–40-жылдар аралығында жəне 50 жылдар басында орын алған зұлмат құрбандарының
əділет табуына бағытталған қосымша шаралар туралы» КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 1989 
жылғы 16 қаңтардағы бұйрығы бойынша КСРО Кіндік Төрағасының жанындағы Біріккен саяси Бас 
басқарма коллегиясының 1931 жылғы 13 қаңтардағы Байтұрсынова Бəдрисафа Мұхамедсадыққызы, 
1878 жылы туған, Жоғарғы Орал тумасы, татар, КСРО азаматы, партияда болмаған, үй шаруасындағы 
əйел, жер аудару туралы үкімі бұзылсын. 

Байтұрсынова Бəдрисафа Мұхамедсадыққызы ақталды. 
Қазақ КСР-і прокурорының аға көмекшісі Б.З.Ашитов, 1989 жылғы 5 қазан». 
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2. «Байтұрсынов Ахмет пен Байтұрсынова Бəдрисафаның қызы 1929–1933 жылдар аралығында
ата-анасымен бірге айдауда болған жəне 1950 жылы РСФСР Қылмыстық кодексінің 58-бабымен 
сотталған Байтұрсынова Шолпан Ахметқызы ақталды. Жоғарғы Сот төрағасының бірінші 
орынбасары М.Малаховтың қолы, 1990 жылғы 25 маусым». 

Сөз соңында айтарымыз, ұлылыққа тəн бар қасиетті бойына ұялатқан асыл арыс екі ғасыр 
тоғысындағы алмағайып заманда елінің елдігі, туған халқының теңдігі үшін отаршылдыққа қасқайып 
қарсы тұрған қажырлы қайратымен ұрпақ жадында мəңгі қалары сөзсіз. Ахмет Байтұрсынұлы 
замананың алмағайып шақтарын көркемдік танымға арқау етіп, оны шынайы шыншылдықпен 
суреттеген, сөйтіп, сол арқылы ертеңгі ел тəуелсіздігіне үмітпен қарауға үндей білген, парасатты 
ойлары арқылы болашаққа жол сілтеген дара дарын. 

А.Байтұрсынұлының ақындық, ғалымдық, публицистік, қайраткерлік істерінің жоғары бағалануы 

Ахмет Байтұрсыновтың қоғамдық-ғылыми шығармашылық мұрасы кезінде қазақтың көптеген 
зиялылары назарында болған. Ол туралы мынадай жылы лебіздер айтылған [4; 8]: 

1. Телжан Шонанұлы: «...Абайдан бастап əдебиетімізде жаңа бағыт пайда болды. Егер біз
Абайды сол бағыттың кірпішін қалап, жаңа əдеби құрылысқа сілтеме жасады десек, Ахмет 
Байтұрсынов іргетасын салып, қабырғасын көтерді. Ендігі əрлеп-сырлауы, əшекейлі күмбезі — 
болашақ ақындардың ісі». 

2. Ғаббас Тоғжанов: «...Бір кезде сары маса боп ызыңдап оятқан Ахметті қазақ еңбекшілері де
қадірлей біледі, сөзін оқып, сүйсінеді». 

3. Сəбит Мұқанов: «...Ахметтің Октябрь төңкерісіне дейін қазақ халқын ояту ретінде көп еңбегі
сіңді. Қазақ мектебі, қазақ тілі сықылды орындарда оның еңбегі мол... Əр тілдің айдауында жүрген 
қазақ балаларына қазақ тілімен кітап жазған, қазақ тілінің негізін жасап, қазақ мектебінің іргетасын 
қалаған алғашқы адам — Ахмет. Ахметтің бұл тарихи еңбегі бағаланбай қалмақ емес». 

1920 жылы 4 қазанда Орынборда Қазақ өлкесі Кеңестерінің Құрылтай съезінде Қазақ АССР-і 
құрылып, Орынбор 1920–1922 жылдары оның астанасы болғаны, қазақ интеллигенциясының едəуір 
бөлігі сонда шоғырланғаны белгілі. Олар Орынборда сол кезде ұйымдастырылған «Қырғыз (Қазақ) 
өлкесін зерттеу қоғамының» жұмысына да белсене қатысқан. Ахмет Байтұрсынов осы қоғамның 
мүшесі əрі басқарушысы болған. Осы қоғам бірнеше жыл бойы Орынборда «Труды общества по 
изучению Киргизского края» деген жинақты орыс тілінде шығарып тұрған. 

Бұл басылымда Ахмет Байтұрсыновтың 50 жасқа толуына арналған мақалалар жарияланған. 
Оның бірі М.Дулатовтың «Ахмет Байтурсунович Байтурсунов». (Биографический очерк), екіншісі 
Е.Омаровтың «Ученая деятельность А.Б.Байтурсунова» мақаласы [9; 19]. 

Мыржақып Дулатов Ахаң туралы ойын былай түйіндейді: «Ахмет Байтурсынов — народный 
поэт. Поэтическая деятельность его начинается с перевода басен Крылова на киргизский язык. Как у 
человека, посвятившего всю свою жизнь просвещению темной киргизской массы, основная идея его 
высказывается и тут: как поэт-протестант, А.Б. поэзию превращает в оружие борьбы с политикой 
монархической России, угнетавшей киргиз. Принимаясь перевести басни Крылова, он прежде всего 
имеет в виду великую возможность басен для воспитания детей и взрослых. Он выбирает для 
перевода из Крылова такие басни, которые понятны и соответствуют киргизскому духу... 

В своих стихотворениях А.Б. не поет о любви, о женщине, о природе, у него нет ни 
высокопарных стихов, ни крылатых фраз. Он простым и понятным киргизским языком поет о 
свободе, о нации — об угнетенной и отсталой киргизской нации, призывая ее к просвещению, к 
труду и к освобождению от вековой спячки и пробуждая в каждом киргизе чувства гражданства. 
Стихотворения А.Байтурсунова по внешней своей простоте, по внутреннему содержанию, легкости и 
равномерности занимают первое место в киргизской литературе. У А.Байтурсунова, кроме «Қырық 
мысал», имеется еще небольшой сборник оригинальных и переводимых стихотворений под 
названием «Маса» и несколько не напечатанных стихов лирического характера... 

В результате научно-педагогических трудов Ахмета Байтурсунова мы имеем киргизскую азбуку, 
фонетику, синтаксис и этимологию киргизского языка, теорию словесности и историю культуры. 
Этим кропотливым трудом Ахмет Байтурсунов поднял киргизскую словесность на высокую ступень 
и заложил прочный фундамент для национальной школы и родной литературы» [10]. 

Елдес Омаров өз еңбегінде былай жазады: «Ахмет Байтурсуновича знает вся киргизская степь, 
его все уважают, любят и, как будто, высоко ценят его талант. Но его недооценивают. Его мы знаем и 
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ценим как поэта, публициста, общественного деятеля, педагога, но он почему-то не укладывается в 
нашем мозгу как ученый, сделавший весьма ценные открытия в области киргизской грамматики» [4; 8]. 

Осы екі зерттеуде өмірбаяндық деректер, ғылыми, əдеби пікір-тұжырымдар бар. Атап айтқанда, 
оларда Ахмет шығармашылығы — ақын, аудармашы, журналист, кітап бастырушы, тілші, əдебиетші 
есебінде зор бағаға ие болған. 

Қазақтың көрнекті жазушысы, көшелі ісімен де, көсем сөзімен де танылған Сəкен Сейфуллин 
«Ахмет Байтұрсынұлы елуге толды» деп аталатын мақаласында былайша толғанады: «Осы өткен 
январьдың 28-інде Ахмет Байтұрсынұлының жасы елуге толды. Халыққа өзінше қызмет қылған адам 
кəміл тоқтайтын кісілік жасына жеткенде, сол кісінің халыққа істеген қызметтерінің қандай екенін 
бастан-аяқ баяндап отыру əр үлгілі халықтың əдеті. Ахмет Байтұрсынұлы қарапайым кісі емес, 
оқыған кісі, оқығандардың арасынан өз заманында патшаның арам қылықты атаман-
шабармандарының қорлығына, мазағына түскен халықтың намысын жыртып, дауысын шығарған 
кісі. Əрине, Ахмет қазақ халқының байы мен жарлы-жалшы табының жігін ашып, бұл екі тап қатар 
тұрғанда, жарлы табын байлар табы жұмысқа жегіп қойып, борсықша сора беретіндігін айтқан жоқ. 
Байлардан бөліп жарлы табының ғана намыстарын жыртып, арын жоқтаған жоқ. Жарлы табының 
шоқпарын соққан жоқ. Қазақ халқын байға, кедейге бөлмей, намысын бірдей жыртты, арын бірге 
жоқтады. 

Өзге оқыған мырзалар шен іздеп жүргенде, қорлыққа шыдап, құлдыққа көніп, ұйқы басқан 
қалың қазақтың ұлт намысын жыртып, ұлттық арын жоқтаған патша заманында жалғыз-ақ Ахмет еді. 
Қазақтың ол уақыттағы кейбір оқығандары уез, губерния соттарына күш салып, тілмəш болып, 
кейбірі арларын сатып, ұлықтық іздеп жүргенде Ахмет қазақ ұлтына жанын аямай қызмет қылды. 
Əуелі ол школда қазақ балаларын оқытты. Надандықпен күресіп, патша үкіметінің əділетсіз үкім-
зорлығымен күресіп, Крылов деген орыстың жазушысының 40 мысалын қазақ тіліне аударды. Ол 40 
мысалдың əрқайсысына сол патша заманының əділетсіз тұрмысынан алып, қазаққа патша үкіметінің 
істейтін жəбірлігін айтып, өзінен мысалдар келтірді. Қазақ халқының намысын, арын жоқтап, «Маса» 
есімді өлең кітаптарын жазып шығарды. Одан соң Орынборда «Қазақ» деген газетті шығарды. 
Қазақтың бастауыш мектептеріне арнап «Оқу һəм тіл құралын» жазып шығарды. Коммунистерше 
жалпы байлардың құлдығында жүрген жарлылардың ғана арын, намысын жоқтамаса да, 
коммунистерше жалпы байларға оқ атып, жалпы жарлылардың таяғын соқпаса да, Ахметтің халыққа 
бұл істеген қызметтері зор қызмет. Бұл қызметінің əсіресе көзге көрінетіндігі сол, өзге оқыған 
замандастары өз бастарының пайдасын ғана іздеп, ар һəм имандарын сатып жүргенде, Ахмет 
халықтың арын іздеп, өзінің ойға алған ісі үшін бір басын бəйгеге тіккен. 

Ахмет Байтұрсынұлы ұлтын шын сүйетін шын ұлтшыл Ұлтын сүюдің зорлығынан, 1917 жылы 
патша түсіп, революция (өзгеріс) болғанда, қазақтың бұрыннан арсыз, имансыз оқығандары 
«ұлтшыл» бола қалып, «Алаш» партиясын ашқанда, бір қазақ үшін... «Алаш» партиясында болды. 
(Əрине, оқыған дегендеріміздің арасында бірен-саран адал адамдар да бар). 

Адал ниетті Ахмет бір тұтынған жол үшін, шын сүйетін ұлты үшін қандай партияға болса да 
кірмей қойсын ба?! Өзі үшін ұлтшыл болған қулардан бөлініп, Ахмет сол ұлт қамы үшін коммунист 
партиясына да кірді. 

Əрине, Ахмет коммунист партиясында да көп бола алмады. Көп бола алмайтындығы белгілі еді. 
Қазақтығына, орыстығына қарамай, бай мен жарлының арасын ашып, борсықтай сорып келе жатқан 
байлардың қолдарынан үкіметті қара күшпен жарлыға тартып алғызған, малын, жерін тартып 
алғызған коммунистер, жер-дүниедегі барша халықтарды бірдей сүйетін коммунистер рухы майда 
һəм қазақты ғана сүйетін Ахаңа дұрыс болмады» [4; 8]. 

С.Сейфуллиннің осы жүрек жарды сөздерінде сол тұстағы уақыт шындығы жатыр. 
А.Байтұрсыновтың 50 жасқа толуына Мұхтар Əуезов те мақала арнаған. Бұл еңбекте Ахаңның 

өмірі мен қызметіне жан-жақты баға берілген: «Айналып келіп таразыға тартылған, сыннан өткен 
Ахаңның ғана ардақты атын айтамыз. Одан басқа жалпақ елдің сынына толып, мейірін қандырған 
кісілер санаулы. 

Ахаң ашқан қазақ мектебі, Ахаң түрлеген ана тілі, Ахаңның салған əдебиеттегі орны — «Қырық 
мысал», «Маса», «Қазақ» газетінің 1916 жылдағы қан жылаған қазақ баласына істеген еңбегі, өнер-
білім, саясат жолындағы қажымаған қайраты — біз ұмытсақ та, тарих ұмытпайтын істер болатын. 

Оны жұрттың бəрі де біледі. Бұның шындығына ешкімде дауласпайды. 
Сондықтан 50 жылдық тойын істеп отырған қуанышты күнде Ахаңа біздің айтатын сөзіміз: Ахаң 

еңбегі жанған жанның бірі. Істеген ісінің жемісі — артынан келе жатқан жастар. Оның арты Ахаң 
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мектебіне тізіліп, кіріп жатқан жас буын, жаңа өсіп келе жатқан қазақ əдебиеті Ахаңды өзінің 
басшысы деп санайды. 

Қаламынан тамған бал ем болудан айнымайды. Əлде болса, өмірінің ұзақ болып, еңбегінің 
өнімді болуын тілеуден қазақ баласы қайтпайды» [9; 19], — деп жазған М.Əуезов. 

Жазушы Ғалым Ахмедов «Алаш «Алаш» болғанда: Естеліктер мен тарихи деректер» деген 
кітабында Ахаңның елу жасқа толған мерекесінің қалай өткізілгенін былай еске алады: «1923 жыл 
Орынбордағы қазақ қауымы Ахаңның елу жасқа толған мерекесін өткізді. Салтанатты мəжіліс 
Я.Свердлов атындағы клубта болды. Жиналысты сол кездегі Қазақстан Халық Комиссарлары 
Кеңесінің төрағасы Сəкен Сейфуллин кіріспе сөз сөйлеп ашты. Смағұл Садуақасов Ахаңның өмірі 
мен ғылыми, əдеби еңбектері жайында өте мазмұнды баяндама жасады. Смағұл Халық ағарту 
комиссары болатын. Жібектей есіліп, жай кербез сөйлейтін адам еді. Ол кісі баяндамасының аяғында: 
«Ахаңды біз замандасымыз ғой деп өз қатарымызға қойып, өзімізбен теңестіріп қарауға болмайды, 
бұл кісі қазақ халқының алғашқы алфавитін жасап берген, бұрын əркім қалай болса солай жазып 
жүрген емлемізді түзеп, бүкіл халқымызға ұстаз болған адам. Сондықтан бұл кісіні ұстазымыз деп 
қарап, өзімізден əлдеқайда жоғары ұстап, қадірлей білуіміз керек», — деп тоқтады» [11]. 

Орыс ғалымдарының ішінен А.Байтұрсынұлы туралы ең алғаш пікір айтқан профессор 
А.Самойлович. Ол 1919 жылы «Литература Востока» журналында Ахаңның қазақ тілі оқулықтарын 
жазғанын айтса, ғалым Е.Поливанов Ташкентте шығатын «О киргизско-казакской орфографии» 
бюллетенінде бағалы ғылыми пікір білдірген. Ол 1929 жылы Мəскеу баспасынан шыққан «Əдебиет 
энциклопедиясында»: «А.Байтұрсынов — аса көрнекті қазақ ақыны, журналисі жəне педагогі... Ол 
қазақ емлесінің реформаторы, грамматиканың жəне қазақ əдебиеті теориясының негізін салушы», — 
деген анықтама берген [12; 7]. 

М.Баталов пен М.Сильченко «Очерки по казахскому фольклору и казахской литературе» деп 
аталып, 1933 жылы шыққан еңбектің көптеген бетін Байтұрсыновқа арнаған. Сол тұстағы 
«алашордашылар» позициясын сынауға құрылғанымен, бұл зерттеуде А.Байтұрсыновтың қоғамдық, 
ғалымдық, əдебиетшілік қызметінің негізгі бағыты мен көркемдік құндылығын мойындамай өте 
алмағаны байқалады. Кітапта: «Байтұрсынов — Орынбордағы қырғыз мұғалімдер семинариясында 
білім алған педагог. Қоғамдық-революциялық қызметін ол 1905 жылдан, қазақтың ұлтшылдық 
буржуазиялық-демократиялық интеллигенциясы революциялық үйірмелерде, əсіресе реакция 
жылдары астыртын жұмыс жүргізген кезде бастады. Байтұрсынов 1913 жылы «Қазақ» газетін 
бастырды, оның негізгі бағыты қазақ халқының қоғамдық-мəдени оянуына ықпал ету болды. Газет 1918 
жылға дейін шығып тұрды, жас ақын-жазушыларды біріктірді... Байтұрсыновтың сүйікті жанры — 
мысал. Грек мысалшысы Эзоп, француздық Лафонтен, орыс Крыловтың өткен замандардың 
қалдықтары мен керітартпалықтарын, өз тобы ішіндегі басқа да топтардың кемшіліктерін сынау үшін 
мысалды құрал еткені сияқты, Байтұрсынов та бүйі, маса, тағы сол сияқты бейнелерде орыс патшасы 
чиновниктерінің зорлықтарына жəне феодализмнің қалдықтарына өз табы тұрғысынан қарсы 
шығады. 

Байтұрсыновтың өлеңдері «Маса» жинағында топталған. Байтұрсынов үшін əдебиет оның 
идеясын, саясатын іске асыру құралдыраның бірі болды» [9; 20], — деп жазылған. 

Бертінде, 1974 жылы Ахмет туралы қазақ зиялылары бір ауыз сөз айтуға келмей жүргенде, 
академик А.Кононов өз редакциясымен шыққан «Отандық түркологтардың библиографиялық 
сөздігі» кітабында: «А.Байтұрсыновтың өмірбаянына толық тоқталып, оның араб алфавиті негізінде 
жетілдірілген қазақ əліппесінің авторы, қазақ тілі фонетикасы, синтаксисі, этимологиясы, əдебиет 
теориясы мен мəдениет тарихының оқулықтарын жазғанын» нақты көрсеткен [12; 7]. 

Ұлтына өлшеусіз еңбек сіңірген Алаш қайраткерін қайта тануға талпыныс білдіре 
бастағанымызға 20 жылдың жүзі болып қалды. Бүгінгіде бұл тұрғыда біраз ізденістер жасалғанын 
атап өткен жөн. Ахметтануға кешегі Міржақып, Елдес, Сəкен, Мұхтар, Смағұлдар салған сара жолды 
бүгінгі тілші Р.Сыздықова, əдебиетшілер Т.Кəкішұлы, С.Қирабаев, Р.Нұрғали, Д.Қамзабекұлы, 
тарихшылар К.Нұрпейісов, М.Қойгелдиев, Қ.Атабаев, Т.Омарбеков сынды көрнекті ғалымдар 
ахметтанудың даңғылын айналдырып, кеңейте түсуде. Қазақ зиялыларының бірден-бір көсемі 
А.Байтұрсыновтың шығармашылық мұрасы келешек ұрпақ тəрбиесіне қажетті өзекті тақырып деп 
табылып, зерттеу нысанына айналды. Ғұлама ғалымның мұрасына қатысты соңғы жылдары 2000-дай 
ғылыми-зерттеу мақала, 40-қа жуық монография, 5 халықаралық ғылыми конференция 
материалдары, 10 республикалық ғылыми конференция материалдары жарық көрді. Бұл 
жинақтардың барлығы 1993 жылы ұйымдастырылған А.Байтұрсынұлының Алматы қаласындағы 
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мұражай-үйінің қорында бар. Ғалым мұрасына қатысты жүргізілетін шығармашылық жəне қоғамдық 
жұмыстарды қадағалап отыратын, профессор-ғалымдардан жасақталған арнайы Ғылыми кеңес бар. 
Музей-үй жанынан 500-ге жуық кітап, 250-дей əдеби журнал, 100 шақты түрлі конференция 
материалдары жəне апталық газет тігінділері қамтылған кітапхана жұмыс істейді. Мұражай мен 
Алматы қаласының Тілдерді дамыту басқармасы тарапынан «Ахмет Байтұрсынұлы оқулары» атты 
ғалымның туған күніне орай өткізілетін дəстүрлі шара қалыптасқан [13]. 

Бірақ та Ахмет Байтұрсынов туралы көп зерттеулер жүргізілгенімен, əлі басы ашық, шешімін 
күтетін «ақтаңдақ» жайттар жетерлік. 

Түйін 

Жер басып жүрген пенденің бəріне ұлыға айналуды тағдыр жазбаған. Сондықтан да бүтіндей ұлт 
табынар рухқа айналған жандар тым сирек. Əр дəуірдің, əр заманның бір туар тұлғаларын уақыт 
жасары хак. Осындай ой келген сəтте, еске еріксіз орала беретін бір тұс — ХХ ғасырдың басы. 
Шындығында, осы тарихи кезеңде ұлтын өркениет дамуының даңғылына бастаған озат ойлы 
зиялылар шоғыры молдау көрінеді. Бірақ «жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар» демекші, осынау топтың 
ішінен қазақ руханиятындағы кемеңгерлік болмысы мен азаматтық тұлғасы көзге айрықша 
шалынатын ұлы азамат — Ахмет Байтұрсынұлы. 

Əрбір азаматтың ұлт алдындағы бағасы оның өз халқына қаншалықты қызмет ететіндігімен 
өлшенеді десек, Ахметтің де елінің ертеңіне еткен өлшеусіз еңбегін көреміз. Ахаң халқының жарқын 
болашағына кəміл сенген. Сондықтан да əйгілі «Н.Қ. ханымға» деген туындысында [14]: 

Рақатсыз өтсе де өмір-жасым, 
Бұл жөнімнен құдайым айырмасын. 
Ұзақ жолға ниет қып біз шыққан соң, 
Жарым жолдан қайтпасын, қарындасым! 

Су да болар ол жолда, тау да болар, 
Жаудың оғы — жайған тор, ау да болар. 
Мынау пайда; мынасы зиян демек, 
Ол ерліктің ісі емес, сауда болар?! 

Шалдығатын, шаршайтын жерлер де бар, 
Шалдыққанға мұқалмас ерлер де бар. 
Қайраттанып қажымай тырмыссаң да, 
Шыққызбайтын жолыңда өрлер де бар. 

Шаршайды деп ойлама шалдыққаннан, 
Ұзақсынып жатпаспын жалыққаннан. 
Жұрт қолымнан келмесе, өкпелемес, 
Барын сақтап, мен аяп алып қалман. 

Ел мұнымды білемін ұқпайтынын, 
Көтермеге қалғанда шықпайтынын. 
Шалыс басып аяқты жығылғанда, 
«Жатқаннан тұрма», — деп мақтайтынынмын. 

Мен өлсем де — өлемін жөнімменен, 
Тəннен басқа немді алар өлім менен. 
Өлген күні апарып тығыры — көр, 
Мен жоқ болман көміліп тəнімменен. 

Тəн көмілер, көмілмес еткен ісім, 
Ойлайтындар мен емес — бір күнгісін. 
Жұрт ұқпаса, ұқпасын жабықпаймын, 
Ел — бүгіншіл, менікі — ертеңгі үшін, — 

деп кемеңгер ақын болашақпен сырласқандай, өлместігіне сенгендей. 
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Иə, бір кезеңдерде Алаштың ардагер азаматы А.Байтұрсынов арман қылып, жырға қосқан, сол 
жолда күресіп, мерт болған азаматтықтың асыл идеялары бұл күндері елімізде салтанат құруда. 
Қорыта айтсақ, қазақ халқының тəуелсіздігі үшін, оның сауатты да білікті ел қатарына қосылуы үшін 
ақтық демі біткенше күресіп өткен осынау ұлы адамның аты ұлт жүрегінде мəңгі сақталатыны сөзсіз. 
Ахметтануға тереңдеген сайын рухымыз биіктеп, арымыз тазара түспек. 
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Р.С.Каренов 

Ахмет Байтурсынов — поэт, ученый и общественный деятель 

Показан вклад А.Байтурсынова в начале ХХ столетия в издательское дело. Дана оценка роли газеты 
«Казах», главным редактором которой он являлся, в деле пробуждения сознания народных масс в 
борьбе против царского самодержавия. Приведена характеристика движения «Алаш», членом которо-
го был А.Байтурсынов. Сделан вывод о том, какую роль он сыграл для укрепления границ Казахстана 
в составе бывшего Советского Союза. Описано, каким гонениям подвергались Ахмет и члены его се-
мьи в годы репрессии. Приведены мнения видных представителей интеллигенции о многогранной по-
литической, общественной, литературоведческой, переводческой деятельности выдающегося пред-
ставителя движения «Алаш». 

R.S.Karenov 

Ahmet Baitursynov — poet, scholar and public figure 

In the article autor shows A.Baitursynov contribution in the early twentieth century publishing. An assess-
ment of the role of the newspaper «Kazakh», the editor of which he was, in the awakening of consciousness 
of the masses in the struggle against the tsarist autocracy. A characteristic of the movement «Alash», of 
which consisted A.Baytursynov. The conclusion about the role he played for strengthening the borders of Ka-
zakhstan in the former Soviet Union. Describes how harassment were Ahmed and his family members in the 
years of repression. Reflect the views of prominent intellectuals of the multifaceted political, social, literary, 
translation work of this distinguished representative of the movement «Alash». 
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Қасым Аманжоловтың шығармаларындағы ұлттық өршіл рух 

Мақалада Қасым Аманжоловтың шығармалары бүгінгі уақыт талабы тұрғысынан қарастарылды. 
Ақынның қазақ поэзиясына қосқан жырлары күн өткен сайын əрбір жаңа буын, жас ұрпақпен бірге 
жаңғырып, əр қырынан жарқырай көрінуде. Қ.Аманжолов шығармаларын ғылыми тұрғыдан зерттеу 
ісі де өз жалғасын тауып келеді. Мақала авторы ақын шығармашылығын, поэзиясын зерртеушілердің 
еңбектерін талдап, Қ.Аманжолов шығармаларындағы ұлттық рух мəселесін көтерді. 

Кілт сөздер: уақыт пен кеңістік, танымал қаламгер, жауһар жырлар, өршіл рух, ақындық жол, рухани 
жарастық, көркемдік ізденіс, эстетикалық талап-тілек. 

Философ-ғалымдарда Уақыт пен Кеңістік үғымдарынан тыс тұратын материя жоқ деген қағида 
бар. Сондай-ақ материядан тыс тұратын Уақыт пен Кеңістік ұғымдары жəне жоқ. Біздің жыл санау 
дəуірімізге дейін көне Грецияда алғаш рет Аристотель зерттеуіне айналған осы философиялық қос 
ұғым ұзақ уақыт бойы түрлі пікірлерге арқау болып, өткен ғасырдың соңғы ширегінде ғана белгілі 
бір тоқтамға келгендей əсер қалдырады. 

Біздің пікірімізше, Уақыт пен Кеңістік ұғымдарының əдебиет пен əдебиеттануға қатысты 
бірнеше мəселелері бар: 

Біріншіден, ақын-жазушы, онда да танымал қаламгердің шығармаларындағы уақыт, яғни 
суреткердің уақыт тынысына, замана талабына деген қарым-қатынасы, өзіндік пікірі. Бұл салаға 
сондай-ақ қаламгер шығармаларына арқау болған кеңістікті де жатқызуға болады. 

Екіншіден, ақын-қиялындағы оның жауһар жырлармен өрнектелген, жұдырықтай жүрегіне 
Ғаламшардың барлық құпия-құбылыстарын сыйғызуға арқау болған Уақыт пен Кеңістік. 

Ақиқатын айтайық, талай қаламгердің жазып, дүниеге əкелген туындыларынына өмірі, өкінішке 
орай, қысқа болып жатады. 

Арада едəуір уақыт өтсе де, талай таланттардың, солардың ішінде Қасым ақын поэзиясының 
өміршеңдігі неде? 

Ең бірінші айтарымыз — ақын қиялындағы біз жоғарыда атап өткен қос, философиялық 
үғымның аса ауқымдылығы, екіншіден, Қасым ақынның өз қиялы арқылы нақты ортаны, яғни 
мекенді мезгілмен тығыз бірлікте алып, осынау екі саланы шебер ұштастыра білуі дер едік. 

Қасым Аманжолов — өршіл рухтың ақыны. Ол өз заманындағы уақыт талабына, замана сырына 
үңіліп қана қоймай, қыруар өзін толғантқан сауалдарға жауап қайтарды. Қасым ақын, бəрінен бұрын, 
ақын, егер азаматтығы келісіп тұрса, өзі ғұмыр кешкен ортада, қоғамда қандай роль атқаруы керек 
екенін терең түсіне білді. 

Ақын өлеңдерінің тақырыбы ауқымды. Күні кеше ғана «ағалап» немесе «досым-ау» деп жүрген 
жандардың басына іс түскенде, жалт беріп көрінбей кетуі, өмірдегі түрлі келеңсіздікке жан-тəнімен 
езіліп, қайғыруы — бəрі-бəрі де оның поэзиясынан табылады. 

Азамат баласына жамандық ойламайтын шынайы талант қана жұмыр жер бетіндегі қыруар 
трагедия, қайғылы құбылыстарды өз басының мұңындай қабылдайды. 

1936 жылы жазылған шағын ғана «Сабыр етші» өлеңінде мынандай жолдар бар: 
Неге мұнша сорлы жүрек, соғасың? 
Неге күйіп, неге мұздап тоңасың? 
Арпалысып тыныш жата алмай ұяңда 
Неге мұнша мазасыз сен боласың?! 

Неге мұнша үрейлене соғасың? 
Қиял кернеп, нені ойлап шоласың? 
Сорлы жүрек, ойларсың да, толғарсың, 
Толғарсың да, сарғаярсың, соларсың [1]. 
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Ақындық жолды таңдап алған əзиз жанның өз жүрегіне осылайша тіл қатуы болашақтағы ауыр 
тағдырмен, соқтықпалы соқпақсыз жолымен, тар жол тайғақ кешуімен бетпе-бет келіп, сырласқандай 
əсер қалдырады. 

Қасым поэзиясын кеңірек қарастырған адам ондағы ұлы адамдарға арналған жыр шумақтарын 
оқыр еді. Сүлеймен Стальский, Нұрпейіс жырау, Тарас Шевченко, Шота Руставели, Пушкин, 
Сұлтанмахмұт, Жамбыл, Абай, Ілияс Омаров, Бауыржан, Мұхтар Əуезов... бұл тізімді онан əрі де со-
за беруге болады. 

Осынау аттары аталған жандармен Қасым тұлғасында өзара ұқсастықтың, жақындықтың, рухани 
жарастықтың бар екенін көруге болады. Ыстық қанды Кавказ ақыны мен дауылпаз мінезді, қайсар 
Сұлтанмахмұт поэзиясы, тұңғиық тереңіне жан бойламас Абай поэзиясы мен сол ұлы ақын таңданған 
Пушкиннің саф алтындай жауһар жырлары, бүкіл қазақ əдебиетіне философиялық, ойлы дүниелерді 
əкелген Əуезов даналығы мен қайтпас қайсар Горькийдің өршіл шығармалары — бəрі де белгілі 
дəрежеде Қасым поэзиясынан табылатынын аңғару қиын емес. Ал, осынау алуан түрлі стиль, түрлі ой 
толғаныстар ішінен ақынның өршіл рухқа негізделген асқар поэзиясын, өp даусын, азаматтық, 
ақындық биік тұлғасын бірден байқайсыз. Ақынды Германия жеріндегі қантөгіс, Испан жеріндегі 
оқиғалар толғантып, олар ақындық ер шаттықпен, адуын жыр шумақтарымен төгіліп-төгіліп беріледі. 
Қазақ жері, оның Сарыарқасы мен Жайығы, Көкше өңірі мен Талғар жағы, Шыңғыстау мен Бетпағы, 
тереңірек үңілсек, ақын қаламынан туған ғасырлардағы кеңістік ауқымын қана көрсетпейді, сонымен 
бірге мəңгібақи адаммен бірге жасасып келе жатқан қос ұғым — Жақсылық пен Жамандықтың өзара 
шарпысуын, кереғар қайшылықтарын да көрсетеді. 

Қасым жырларында жоғарыда аталған, сəл бертінде өмір сүрген белгілі қалам иелеріне тəн 
көркемдік ізденіс элементтерінен басқа ғасырлар қойнауынан ешкімге бастырмас өрлік бар. Халық 
аңыздарында Қазтуған қолбасы батыр. Өзі жайлы мадақ жырында: 

Бұлыт болған айды ашқан, 
Мұнар болған күнді ашқан [2; 98], — 

деп шалқыған Қазтуғанның білегінің күші қаншалық болғанын біз білмейміз, ал ақындығына келсек, 
оның мұндай сөздерді айтуға толық хақысы болғандығы көрінеді. 

Көркем сөз шебері Доспамбет жырау ескіден қалған мол мұра — қазақ əдебиетінің өсу-өркендеу 
тарихында елеулі роль атқарған суреткерлердің бірі. 

Мысалы, 
Айнала бұлақ басы тең 
Азаулының Стамбулдан несі кем, 
Азаулының Аймадеп Ер Доспамбет ағаның 
Хан ұлына несі жоқ 
Би ұлынан несі кем! 
Тəңірінің өзі берген күнінде 
Хан ұлынан артық еді менім несібем! 
Азаулыда аға болған ерлер көп еді, 
Əйтсе де алмаға ат байлағаны жоқ еді! [2; 68]. 

Шалкиіз-жырау жырау болғанда өлеңмен не қарасөзбен сөйлеу бір қисап, аузын ашса болды 
көмекейінен күмбірлеген жыр төгіле берген жыраудың классикалық үлгісі: 

Жақсының жақсылығы сол болар 
Жаманмен бас қосып, 
Сөйлемекке ар етер. 
Жаманның жамандығы сол болар, 
Сөйлесе дейім бетін қара етер. 
Бір жақсыға басың қосып сөз айтсаң, 
Сол жақсы жамандығын жақсылыққа жыр етер. 
Бір жаманға басың қосып сөз айтсаң, 
Сол жаман сырын сақламай, 
Əрдайым дұшпаныңа əр ісіңді қор етер [2; 80]. 

Осы қатарда Ақтамберді жортуыл жыршысы, əулетті жырау да болған. Ақтамберді 
творчествосындағы ең басты сарын — ерлікке, батырлыққа шақыру, дұшпаннан именбеуге, 
тайсалмай шабуға жігерлендіру. 
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Жауға шаптым ту байлап, 
Шепті бұздым айғайлап. 
Дұшпаннан көрген қорлықтан 
Жалынды жүрек қан қайнап, 
Ел-жұртты қорғайлап, 
Өлімге жүрміз бас байлап [2; 110]. 

Осы жыршылардың философиялық поэзиясындағы биік рухты Қасым сонау ғасырлар 
қойнауынан алып шығып, өз уақытына алып келді. Өзі өмір сүрген ортаның сарабына салды. 

Біреуге жақты, біреуге жақпады. Маркстік-лениндік əдіснаманың, социалистік реализмнің басты 
принципі етіп ұстаған ірі қағидаларына бағынбағандықтан, қуғынға ұшырады, түрлі талқылауларды, 
жігерін жасытатын іс-шараларды көзімен көрді. Алайда жасыған жоқ, сынған жоқ. 

Ақынның көлемді дүниелері ішіндегі көркемдік нəрі мол, аса жоғары эстетикалык талап-тілекке 
жауап бере алатын туындыларының бірі де бірегейі — «Абдолла». (Ақын өлімі туралы аңыз» атты 
дастаны. Қасым ақынның шабыттана жыр төгуіне, ағыл-тегіл жыр тосқынын сынаптан суырылған 
семсерше онды-солды сілтеуіне себепкер боп тұрған мəселе — адам өлімі. Онда да — Ақын өлімі. 
Бұл жайт қос ақынның сырласуы іспеттес өмірден Ақын өтті. Майыспай, сынбай өр өліммен шəһит 
болды. Тек ақын ғана осылай өлуге тиіс. Яғни оның өлімі де қадірлі. Ақында барша адам баласы 
сияқты мінез бар. Мінез — сол адамның байлығы. Сондықтан да Қасым-ақын 1963 жылы жазған 
шағын ғана өлеңінде: 

Көңілім шарықтап бір кейде үйде, 
Жырлаймын шалқып, басып əр күйге. 
Шарпыған қызыл жалын мінезім бар, 
Мейлің сүй, ерік өзінде, мейлің сүйме, —  

дейді [1]. Ақын өлімнен қорыққан жоқ. Өзі өлсе де, «Өлеңім өлмесе екен» деп тіледі. Жұмыр басты, 
екі аяқты пенденің өлімінен құтыла алмасын білген ақын өз өлеңдерінің ғұмыры ұзақ болуын 
мəңгібақи армандап өтті. 

Ол арманы орындалды да. Қасым поэзиясы мəңгілікке бет түзеді. Онсыз да сайын сахарасы 
көсіліп жатқан алып кеңістік — Қазақ даласы қай уақытта, қай дəуірде болсын, тума таланттардан, 
тарлан тұлпардан кенде болмаған ғой. Ғұмыр кешкен кеңістігі бір болғанымен, уақыты жағынан əр 
кезеңнің ақыны болып табылатын талантты жандар əдебиетке араласты. Сырбай Мəуленов, Қалижан 
Бекхожин, Ғафу Қайырбеков, Мұзафар Əлімбаев, Қадыр Мырзалиев, Тұманбай Молдағалиев, Фариза 
Оңғарсынова, Сəкен Иманасов, Төлеген Айбергенов, Мұқағали Мақатаев, Кеңшілік ақын, Исрайыл 
Сапарбай, Иранбек ақын, Жүрсін Ерман, Ғалым Жайлыбай, Серік Ақсұңқарұлы, Ақұштан 
Бақтыгереева, Марфуға Айтқожина жəне тағы басқалар. 

Ақын ақынды іздейді. Аңсап отырады. Сырласқысы келеді, мұңдасқысы келеді. Əрине, шын 
талант туралы айтып отырмыз бұл жерде, əлдеқалай құлази қалған көңіліне өр Қасымның алып 
тұлғасы, өршіл поэзиясы келетіні жəне анық. 

Жүрсін ақында мынадай өлең жолдары бар: 
Дегені қайда басылды құйын — 
Ақылым жетпей 
Ашиды миым: 
Виноградов көшесіндегі 
Қиратып жатыр Қасымның үйін!... 
Тағы бір сауал тұрғандай ойда 
Тахауи қайда? 
Сырбайлар қайда? 
Ақынның үйін қиратып жатыр? 
Шырылдап бізбен бірге айғайламай ма!.. 
Дүлділім еді жыр көшіндегі, 
Бауырын жазып бір көсілмеді. 
Қиратып жатыр Қасымның үйін... 
Біздің үй соның іргесінде еді... [2; 12]. 

Классик қаламгер Теодор Драйзер дүниеден өткенде бір ақын досының жазғаны бар: «Драйзер 
дүниеден өтті. Уақыт өтер, замандар алмасар. Əдебиетке басқа адамдар, жастар, жаңа леп келеді. 
Олардың өзіне тəн машық-мəнері болады. Сезімге негізделген, юморға құрылған дүниелер болмақ. 
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Ал, Драйзерде юмор болмағаны мəлім. Алайда соңғы буын бəрінен бұрын, Драйзерге қарыздар боп, 
Драйзерге алғыс айтатыны мəлім». 

Қасымның ақындығы, шеберлігі туралы, күшті, əлсіздігі туралы біздің сыншыларымыз 40–50-
жылдардың ішінде бірталай жазды. Біреулер Қасымды ешбір мінсіз ерекше жаратылған ақын деп 
аспанға көтеріп, бірыңғай мақтау жолына салса, енді біреулер Қасым шығармаларында ешбір 
жақсылық көргісі келмейді. Оның көлеңкелі жақтарын қазбалады. Ірі ақын туралы мұндай талас 
пікірлердің болуы заңды да. Талантсыз ақынның шығармалары сын көтермей, ауызға алынбастан 
аяқсыз қалып жататын болса, Қасым шығармалары əрдайым əдебиет жұртшылығының назарын 
аударып отыруы бұл поэзияның қоғамдық, көркемдік маңызын көрсетеді [2; 382]. 

50-жылдардың бас кезінде Қазақстанда «Ұлтшылдыққа қарсы күрес» деген желеумен үлкен 
науқан өркені белгіленді. Оған негізінен Орталық Партия комитетінің «Ленинград», «Звезда» 
журналдары туралы Қаулысы мен «Қазақстан тарихы маркстік-лениндік тұрғыда баяндалсын» деп 
аталатын «Правда» газетінің мақаласы себеп болған еді. Орталық Комитеттің нұсқауына сəйкес 
Қазақстан Компартиясы да жаңа құжаттар қабылдап, творчестволық Ұйымдарда «етек алған 
ұлтшылдыққа қарсы күрес» науқанын жүргізді. Мұхтар Əуезовтің, Қ.Сəтбаевтің, Ə.Марғұланның 
Қазақстаннан қуылатыны осы кез. Қазақстан жазушылары шығармалары да осы тұрғыда қатты 
тексеріске түсті. Осылардың қатарында Ə.Тəжібаев, Қ.Аманжолов, Т.Бекхожин қатты сынға 
ұшырады. 

Қасым Аманжолов бұл кезде науқас еді. Партиялығын қарайтын жиналысқа да ақын ауру 
күйінде келіп қатысты. Ақын кітаптарына одақ, баспа, редактор тарапынан «ревизия» жүргізілді. 

Кей жерлері қысқартылды. Жекеленген ұнамайтын сөздер ауыстырылып қырағы редактордың 
өзгерісіне ұшырады. 

Ұлтшылдық тұрғыда айыпталып, көңілі құлазып, жасып жүрген сыншы-ғалым жанынан 
көкіректе дендей түскен сырқаты мен ақындық қуатын тұсаулаған солақай сынның ызғарына 
қарамастан, Қасым да үнемі табылып отырған. Бүл жөнінде Е.Ысмайлов былай деп жазады: «1951 
жылы Жазушылар одағында болған қатты бір сыннан кейін мен бірнеше күн сырқаттанып жатып 
қалдым. Қасым өзінің аурулығын елемей маған келіп, қасымда ұзақ отырып, əр алуан əңгімелерінің 
арасында: 

Жасып қайғы ойлама, 
Тасып той тойлама. 
Осы екен өмір жолы, 
Жасың қырықтан асты, 
Жастық қайрылмас-ты, 
Денің де cay емес қой, 
Болма енді əуесқой, —  

деген өлең жолдарын жатқа айтты. Маған да, өзіне де арналғандай сөздер еді». Е.Ысмайловтың 
Қасым өмірі, ақындығы туралы 1956 жылы жазылған «Өмір мен өлең» зерттеуінің ғылыми сипатына 
емес, орынсыз датталып, қисынсыз қиястың көрген Қасым өмірінің бізге беймəлім қырларына 
үңілген тұстарына барынша назар аударамыз. Мұның өзі қос таланттың сыйластығын, достығын 
көрсету мақсатында ғана емес, кешегі идеологияның талай дарын мен жайсаңның тағдыр-талайына 
қаншалықты қиястық пен қысастық жасағанын, ашығын айтқанда, жұртшылыққа белгілі. Бірақ қиын 
болса да, мұны қиып тастағың келмейді. «Егер адам əдебиетті жан тəнімен сүйетін болса, ол бұл 
қиын жанрдың ыстық-суығына да бірдей көнуге тиіс», — деген Есмағамбет Самұратұлының 55 жа-
сында өмірден ерте кетуінде де тоталитарлық өктемдік дағы жатқанын жасыруға болмайды [3]. 
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З.К.Сатова 

Национальный дух в произведениях Касыма Аманжолова 

В статье рассмотрены произведения Касыма Аманжолова с точки зрения современных литературных 
течений. Автором дан обзор научных исследований по творчеству К.Аманжолова. Проанализированы 
духовное и культурное наследие поэта, произведения, в которых ярко выражен национальный дух 
казахского народа. 

Z.К.Satova 

National spirit in the works of Kasim Amanzholova 

The article discusses the work of Kasim Amanzholova from the point of view of modern literary trends. The 
author reviews the research on the works of K.Amanzholova. Analyzes the spiritual and cultural heritage of 
the poet, works in which pronounced the national spirit of the Kazakh people. 
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Профессиональный кодекс как инструмент саморегулирования 

В статье рассмотрен процесс развития журналистской практики, где обнаруживается всё больше об-
ластей, нуждающихся не в законодательных, а в этических нормах, не в государственном контроле, а 
в журналистском саморегулировании. Автором статьи проанализированы многочисленные докумен-
ты, нормирующие редакционную жизнь, отношения между журналистами, правила поведения журна-
листа в разных ситуациях профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: кодекс, законодательный орган, этические нормы, редакционная жизнь, поведение 
журналиста, инструмент саморегулирования. 

Новые глобальные информационные стратегии не только открывают невиданные ранее возмож-
ности для развития человека, но и одновременно ставят перед ним сложнейшие проблемы, связанные 
с рационализацией мышления. Многие как отечественные, так и зарубежные учёные считают, что 
процессы глобализации должны быть управляемы и направляемы, исходя не только и не столько из 
новых технологических открытий, сколько из этики ответственности. В век информации и постоян-
ного развития инновационных технологий это напрямую касается и деятельности журналистов. Ком-
муникации, на первый взгляд, имеют опосредованное отношение к этике, но их развитие кардиналь-
но меняет условия жизнедеятельности и, соответственно, состояние конкретного сообщества, когда 
речь идет об обмене информацией на национальном и международном уровнях. В этой связи невоз-
можно не учитывать возрастающую социальную ответственность средств массовой информации пе-
ред адресатом. 

Сознавая, что медийное общение осуществляет связь между людьми сквозь времена и расстоя-
ния, исследователи на разных этапах истории проявили интерес к проблемам осмысления феномена 
коммуникации, направленной на взаимопонимание, и внесли существенный вклад в развитие теории. 

Концепции моральных отношений в обществе, этики как теоретической науки, её основные по-
ложения впервые системно изложил Аристотель, справедливо считающийся основателем многих на-
ук. Другой великий учёный — аль-Фараби, который сблизил и синтезировал в своём творчестве цен-
нейшие достижения греческой, арабской, персидской, индийской, тюркской культуры, утверждал, 
что тому, кто стремится познать науку мудрости, необходимо с младых ногтей быть воспитанным, 
нравственным, благоразумным, правдивым, изучать Коран и Закон. 

Этическая проблематика, вопросы коммуникации занимают значительное место в произведени-
ях казахских просветителей. Главным в их учениях были призывы к высокой духовности, нравствен-
ности, культуре, воспитанию, получению качественных знаний, что должно способствовать развитию 
общества и каждой личности. «Слова назидания» великого Абая, которые отражают мировоззренче-
скую и просветительскую позиции мыслителя, не только сыграли огромную роль в развитии художе-
ственной прозы, но и дали мощный толчок формированию общественной национальной мысли. Раз-
мышляя о гражданском долге, о высоком предназначении человека, он излагает общественно-
политические взгляды, поднимает правовые, нравственные проблемы. Большое значение его заветы 
имеют в приобщении молодёжи к духовным истокам народной мудрости. Осуществляя свои творче-



Профессиональный кодекс как инструмент ... 

Серия «Филология». № 3(71)/2013 81 

ские замыслы, люди преображают природу; изменяя общество, сами совершенствуются. Эти уста-
новки и сегодня можно принять за программу формирования деонтологической готовности гражда-
нина к общественной деятельности. 

Истоки деонтологии как предметно-содержательного понятия возникли как некий свод знаний о 
должном поведении в глубокой древности. С давних пор была осознана необходимость регулировать 
профессиональную деятельность посредством правил и нормативов, выработанных внутри самого 
профессионального сообщества. Многие учёные, философы древности размышляли о профессио-
нальной состоятельности науки и её юридическом закреплении. Мыслитель и врач Гиппократ впер-
вые сформулировал морально-этические и нравственные нормы профессии врача. Впоследствии этот 
труд, благодаря которому автор приобрёл мировую известность, был принят многими учеными и стал 
именоваться «Клятва Гиппократа» (5–4 вв. до н.э.). Конечно, исторические и социальные условия, 
классовые и государственные интересы членов общества сменявшихся эпох многократно трансфор-
мировали это произведение. Возможно, до нашего времени оно дошло несколько в ином виде, чем 
было задумано. Тем не менее, сама идея, основные положения этой теории, ставшей основой деонто-
логического документа, актуальны и сегодня во всём мире. Об этом свидетельствует тот факт, что 
участники Первого международного конгресса по медицинской этике и деонтологии, проходившего в 
1969 году в Париже, сочли возможным дополнить «Клятву» только одной фразой: «Клянусь обучать-
ся всю жизнь». 

Характерно, что подобные своды норм и правил на основе профессиональной системы ценно-
стей, нравственных принципов возникали в разных сферах деятельности в разных странах. 

В России впервые М.В.Ломоносов в статье «Рассуждение об обязанностях журналистов при из-
ложении ими сочинений, предназначенных для поддержания свободы философии…», опубликован-
ной в 1755 году в амстердамском журнале, сформулировал морально-этические и нравственные нор-
мы профессии журналиста, а также его место в обществе. Характерно, что профессиональную этику, 
которая зародилась в рамках конкретных видов деятельности и выступающую в качестве норматив-
ного начала в поведении специалистов, он рассматривает не только как науку об особенностях мора-
ли человека, о нравственных аспектах его труда, но и как свод норм и правил профессиональной мо-
рали, как синоним совокупности журналистских кодексов. Это стало началом научной разработки 
профессионально-этических проблем журналистики в России. 

Следует подчеркнуть, что этических норм журналиста, сформулированных и закрепленных на 
бумаге, в то время не существовало ни в одной стране мира. М. В. Ломоносов первым ощутил необ-
ходимость их создания и впервые изложил правила для русской аудитории, которыми, по его мне-
нию, должны руководствоваться журналисты, и которые, кстати, сегодня присутствуют в том или 
ином виде во всех кодексах журналистской этики масс-медиа XXI века. В разные периоды развития 
общества, в разных странах исследователи подтверждали в своих трудах, что принципиально важные 
вопросы журналистской этики учёный рассматривает с позиций общечеловеческой нравственности. 
Добросовестный во всём, за что бы ни брался, Ломоносов и в сфере массовой коммуникации проявил 
себя человеком, отвечающим за свои поступки, требуя того же и от других. В статье изложены бес-
спорные положения, весьма актуальные для понимания и изучения профессиональной этики журна-
листа и сегодня. Равно как важны и другие его научные труды о взаимоотношениях людей в общест-
ве, о долге и ответственности. 

В ряде научных исследований этот труд называют то первым кодексом профессиональной этики 
российского журналиста, то деонтологическим кодексом. Однако профессор Д.С.Авраамов выразил 
несогласие с такой трактовкой, объясняя это тем, что кодексом могут быть названы только те прави-
ла, которые поддерживаются профессиональной корпорацией, а её в России в XVIII веке, как извест-
но, не было [1; 37, 38]. 

Первые институты этического регулирования, названные кодексами, стали появляться на рубеже 
XIX и XX веков в таких областях деятельности, которые имели дело с массовым информированием 
адресата в сфере общественно важных новостей. Первым писаным кодексом обычно считают «Хар-
тию поведения», принятую в 1918 году во Франции Национальным синдикатом журналистов. Одна-
ко, как утверждает финский исследователь Ларс Бруун, впервые этический кодекс был положен на 
бумагу в Швеции около 1900 года. Правда, он не получил распространения. 

В процессе развития журналистской практики постепенно обнаруживается всё больше областей, 
нуждающихся не в законодательных, а в этических нормах, не в государственном, а во внутрикорпо-
ративном самоконтроле, в журналистском саморегулировании. Это вызвало к жизни многочисленные 



В.Т.Абишева 

82 Вестник Карагандинского университета 

документы, нормирующие редакционную жизнь, отношения между журналистами, правила поведе-
ния журналиста в разных ситуациях профессиональной деятельности. Опыт формирования отрасле-
вых «кодексов чести» распространен в мировой практике. 

Конечно, ни один даже подробный кодекс не способен предусмотреть всё своеобразие ситуаций, 
в которые попадает журналист. Однако писаные кодексы ориентируют журналиста, помогают ему 
чётче представить границы дозволенного. Благодаря им, в профессиональной среде складываются 
единые требования к поведению коллег, здоровое общественное мнение. 

Таким образом, деонтологические документы занимают особое положение в системе общест-
венных правил. С одной стороны, они не предусматривают такого жёсткого способа организации со-
циального контроля, как например, судебный, для законодательно утвержденных норм. С другой 
стороны, например, этические нормы могут существенно ограничить личную свободу человека, бо-
лее или менее строго регламентируя его действия. 

В мировой науке существуют разные точки зрения по этому вопросу. Согласно версии, сформу-
лированной американским учёным Д.Мэррилом, журналистов не волнует правильность или непра-
вильность их поступков в процессе работы: «Самолюбие и макиавеллизм — вот силы, которые дви-
жут их действиями» [2; 222]. Далее, согласно этой логике, следует: этические кодексы абсолютно 
бесполезны и существуют только для успокоения общественности. Журналисты нередко нарушают 
право человека на личную жизнь, искажают цитаты, пользуются только той информацией, которая 
подтверждает их собственную предвзятость. 

В соответствии с иной версией, сформулированной другим американским учёным Э.Дэннисом, 
этичное поведение, несмотря на наличие досадных исключений, является в прессе нормой, поскольку 
в любом случае «журналистами осознается необходимость соблюдения этических норм в профессио-
нальном поведении» [2; 223]. К этому неизбежно приводит ответственное отношение автора при сбо-
ре информации и точность в процессе подготовки материала. Как отмечается в его исследовании, 
обычно журналисты, не выполняющие установленные правила, недолго держатся на своих рабочих 
местах, поскольку в зарубежной медиа-сфере принято следовать принципам и предписаниям профес-
сиональной этики. 

Бытует мнение, что нравы профессиональной среды зависят, прежде всего, от господствующих в 
обществе отношений. Поэтому благородные принципы, сформулированные в кодексах, часто входят 
в противоречие с интересами газетного бизнеса и политическими целями издателей. Это обстоятель-
ство толкает журналистов на нарушение профессиональной этики и, более того, делает такие нару-
шения массовыми. 

Не значит ли это, что, если кодексы профессиональной этики не везде, не всеми и не во всём вы-
полняются, то они вообще бесполезны? Вот мнения некоторых авторитетных учёных и журналистов. 

«Нет, — отвечает Д.С.Авраамов. — Само их существование и авторитет в глазах общественно-
сти вынуждают нарушителей избегать крайностей и мешают росту профессионального цинизма» 
[1; 57]. 

Известный российский журналист Н.В.Вайонен утверждает, что «кодекс более полезен, чем вре-
ден, и нужен суд чести, правда, без карательных функций» [3; 193]. А.И.Цитовский исходит из того, 
что для преодоления всякого рода внутри редакционных конфликтов, интересов, необходимы уставы 
типа кодекса поведения персонала [3; 241]. 

Высказываются суждения, что самая большая проблема кодекса в том, что этот механизм само-
регулирования СМИ практически не освоен. Отдельные журналисты не знают кодекс, не изучают 
его, а даже те, кто знает, просто пока не готовы его соблюдать. 

О ситуации в казахстанской журналистике пишет доцент КазНУ им. аль-Фараби Е.И.Дудинова: 
«До 2002 года о казахстанском этическом кодексе говорили гипотетически, кивая на соседей, россий-
ских журналистов, которые успели создать за период независимости несколько морально-
регулирующих документов… И здесь мнения казахстанских служителей пера и микрофона раздели-
лись: первые искренне считали, что принятие кодекса чести навсегда искоренит всё неэтичное» в ра-
бочей каждодневности журналиста; вторые — видели в новом кодексе очередного монстра, ограни-
чивающего права журналистов… Президент Казахстана неоднократно обращался к вопросу выработ-
ки кодекса чести журналистов, их особой роли в построении демократии, сохранения стабильности 
и мира в полиэтническом государстве» [4]. 
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Проанализировав довольно большое количество теоретических источников, приходим к выводу, 
что кодекс этических норм, даже там, где он официально принят, в ряде журналистских организаций, 
к сожалению, не всегда соблюдается по нескольким похожим причинам. 

Во-первых, отдельные сотрудники средств массовой информации по разным причинам его не 
изучали. Во-вторых, практика показывает, что начинающие журналисты не всегда задумываются о 
последствиях своих действий, а сверить поступки с постулатами, изложенными в кодексах, им не 
приходило в голову. В-третьих, некоторые, в силу своеобразного видения картины мира, в своей ра-
боте неадекватно обстоятельствам расставляют приоритеты. 

В этой связи, нельзя не согласиться с мнениями, которые бытуют в среде и учёных, и журнали-
стов, о том, что правильно бы было, если бы журналисты в начале своей творческой карьеры, или 
ещё будучи студентами факультетов журналистики, клялись соблюдать деонтологический кодекс, 
как это происходит у студентов медицинских вузов, которые дают клятву Гиппократа. Тогда, воз-
можно, и ответственность за публикации в СМИ была бы выше. 

В чём польза саморегулирования для прессы? Утверждая стандарты, саморегулирование содейст-
вует сохранению доверия общества к средствам массовой информации. «Саморегулирование СМИ, — 
уверен венгерский журналист и правозащитник Миклош Харасти, — помогает убедить общество в 
том, что свободные средства массовой информации не безответственны» [5; 13]. 

Этические нормы действуют не столь строго, как законодательные, не только потому, что не 
подкреплены угрозой судебного или иного административного преследования. Дело в ситуациях, 
«частностях» и «деталях», требующих профессионально-этического, а не профессионально-
юридического разбирательства. 

На сайте «Право и средства массовой информации» [6] представлено более 150-ти различных 
кодексов профессиональной этики: международных; кодексов отдельных стран; разных видов 
средств массовой информации; отдельных СМИ. Их сравнительный анализ показал, что почти все 
они отличаются друг от друга степенью обобщенности требований, предъявляемых журналисту, раз-
ными по степени чёткости и категоричности формулировками, объёму. Одни включают только об-
щие принципы, другие дают конкретные рекомендации поведения в той или иной ситуации. Основа 
всех этических кодексов журналистов — совокупность представлений о главном содержании про-
фессионального долга. В то же время нельзя не заметить, что большинство индивидуальных кодексов 
различных видов СМИ на самом деле повторяют друг друга или являются вариациями международ-
ного профессионального кодекса. 

Исследование теоретических источников, газетно-журнальных статей позволяет сделать вывод, 
что мнения учёных и журналистов по вопросу о том, могут ли в одной стране сосуществовать разные 
кодексы, также далеко не однозначны. 

«Да, могут, — отвечает омбудсмен Явуз Байдар. — Газеты, радиостанции, телевизионные кана-
лы и сайты Интернета также многообразны и изменчивы, как само содержание журналистики. Каж-
дое средство массовой информации может разработать собственный кодекс, исходя из своих потреб-
ностей» [5; 27]. 

Российский журналист Э.М.Сагалаев тоже выступает сторонником кодексов конкретных СМИ 
(наподобие того, что есть в Эн-Би-Си), фиксирующих правила профессионального поведения в кон-
кретных ситуациях. Такое же мнение высказывает и другой россиянин — сотрудник журнала «Жур-
налист» Н.Михайлов: «Одно дело — некий общий моральный кодекс, выполнение которого от тебя 
напрямую никто не требует, и совсем другое — когда этические требования действуют как обяза-
тельные именно в твоей редакции» [7]. 

Профессор Е.П.Прохоров, приводя ряд аргументов, приходит к выводу, что, возможно, нужен не 
один, а несколько деонтологических документов: «Как ни сложна ситуация, как ни остры противоре-
чия, как ни различны предложения, легко заметить три обнадёживающих обстоятельства. 

Первое — трудности возникли и разногласия выявились лишь относительно кодифицирования 
норм, так или иначе выходящих на политико-идеологические различия в позициях журналистов раз-
ных лагерей. Второе — споры не касаются норм юридического характера, общих значений признан-
ных принципов (например, объективность), профессионально-творческих правил, административного 
и дисциплинарного регламентирования и др. Третье — необходимость сводов «правил честной игры» 
в принципе никто не отрицает. Четвёртое — несмотря на сомнения, число разного рода регламенти-
рующих документов растёт… Развитие деонтологического сознания журналистов может со временем 
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привести к созданию Хартии СМИ — действительной и действенной журналистской конституции, — 
уверен Е.П.Прохоров [8]. 

Другие высказывания ученых и журналистов сводятся к тому, что один конкретный, коллеги-
ально принятый кодекс, получивший широкое одобрение по всей стране, может служить основой 
различных видов отдельных кодексов. Так, многие западные СМИ, взяв за основу декларацию прин-
ципов поведения журналистов, разработанных Международной федерацией журналистов, не ограни-
чиваются ими и составляют свод этических правил для своих сотрудников. 

Президент Академии журналистики Казахстана, профессор С.К.Козыбаев считает: «Культуру 
своего поведения журналист должен формировать сам. Проще говоря, кодекс для всех журналистов, 
так же, как и клятва Гиппократа для медицинских работников, должен быть один…» [9]. 

Согласно кодексу этики, принятому на совместном заседании правления Союза журналистов Ка-
захстана и Клуба главных редакторов 30 октября 2012 года, журналист должен действовать в интере-
сах профессии, свободы слова и информации, сохранения внутриполитической стабильности, нацио-
нальной информационной безопасности, межконфессионального и межэтнического согласия. Кодекс 
должен стать стимулом к дальнейшему развитию казахстанской журналистики, общему повышению 
культуры в стране и социальной ответственности в обществе. 

В своём выступлении на XI Евразийском медиа-форуме 25 апреля 2013 года Президент Респуб-
лики Казахстан Н.А.Назарбаев подчеркнул значимость масс-медиа в ХХI веке как важного фактора 
укрепления единства общества, обеспечения уверенного движения нашей страны по дороге прогрес-
са: «В целом, повышение роли медиа-сферы ведёт к рождению новых СМИ, которые я бы назвал 
«средствами массовых инноваций», формирующими высокие стандарты развития не только в эконо-
мике, но и политике, социальной жизни, духовно-нравственном состоянии общества. В этом я вижу 
главную миссию и национальных, и глобальных масс-медиа в ХХI веке» [10]. 

Мир преображается, меняются и медиатехнологии, но неизменны законы нравственности. В ус-
ловиях глобализации, в процессе конвергенции, при самых «продвинутых» технологиях категории, 
которые великие мыслители и просветители всех времён и народов предложили положить в основу 
журналистской профессии, такие как профессиональный долг, добросовестность, ответственность 
и т.д., сегодня имеют непреходящую ценность. 
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Кəсіби кодекс өзін-өзі реттеу құралы ретінде 

Мақалада кəсіби кодекс өзін-өзі реттеу, ұйымдастыру құралы ретінде сипатталды. Қазіргі 
журналистика тəжірибесінде заңдық тұрғыдан ғана емес, этикалық нормалар тұрғысынан реттеуді 
қажет ететін, сондай-ақ мемлекеттік бақылау емес, журналистің өзін-өзі реттеу мəселелері пайда 
болуда. Автор редакция жұмысын реттейтін көптеген құжаттар мен журналистердің бір-бірімен 
арақатынасын, кəсіби қызмет барысындағы журналистің тəртіп ережелерін нормалайтын құжаттарды 
талдады. 

V.Т.Abisheva 

Professional code as instrument of self-regulation 

The article deals with the process of journalistic practice, which is found more and more areas in need are not 
in the legislative, and ethical standards, not state control, and self-regulation in journalism. The author 
analyzes the numerous documents, normalizing editorial life, the relationship between journalists, the rules of 
conduct for journalists in different situations profession. 
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Халық шығармашылығының ақпараттық табиғаты 

Мақалада халық шығармашылығының деректілік, насихатшылдық қырлары нақты мысалдар арқылы 
айқындалды. Халық шығармашылығының көне түрлеріндегі наным-сенімдер мен сол уақыттағы 
халықтың тұрмыс-тіршілігі, дəстүр-салты оның ақпараттық табиғатын ашу арқылы жан-жақты 
сараланды. Сөз өнері түрлері, оның ішінде айтыс жырларының мəтіндік нұсқаларының ақпараттық 
сипатына ғылыми пайымдаулар жасалды. 

Кілт сөздер: сөз, өнер, ақпарат, айтыс, халық шығармашылығы, дерек, насихат. 

Кез келген рухани немесе материалдық құндылықтардың алғышарттары ой-сана таразысында 
пісіп жетілгенімен, оның өмірге келіп, адамзат кəдесіне жарауы сөз (тіл) арқылы қалыптасып, 
ұрпақтан ұрпаққа аманат, жəдігер болып қалатындығы белгілі. 

«Түгел сөздің түбі бір, түп атасы — Майқы би», — деген халық даналығы бекерге айтылмаса 
керек. «Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады», «Сөз — сүйектен, таяқ еттен өтеді», «Жүйелі сөз 
жүйесін, жүйесіз сөз иесін табады», «Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі», — деп сөз қадірін ертеден 
түйсінген халқымыздың өмір сүру философиясының түп төркіні де сөзбен, тілмен байланысты 
дамыған. 

Қазақтың кең байтақ даласында тіл тұтастығының сақталуы да көшпелі жұрттың сөз өнеріне 
деген өзіндік ықыласын танытса керек. Алтай таулары мен Маңғыстаудың қойнауында қоныстанған 
қазақтың тілі де, ділі де, діні де ортақ. Əрине, тілде аздаған диалект болуы мүмкін, бірақ ол жалпы 
тұтастыққа ешқандай нұқсан келтіріп тұрған жоқ. Атшаптырым аймақта қоныстанған көптеген ұлт-
ұлыстар бір-бірін тілмашсыз түсіне алмайтын жағдайлар болады. Еуропаның бес бірдей мемлекеті 
сиып кетердей аумақта отырған қазақ халқының ұлттық болмыс, нақыш бояуларының ғасырлар бойы 
өз сипатын жоғалтпай тұтастығын сақтауы таң қаларлық құбылыс. Əрине, зерттеуші-
ғалымдарымыздың, тарихшыларымыздың бұған айтар уəж, пікірлері мол. Ең алдымен, көшпелі 
жұрттың бір-бірімен қоныстас болып, аралас жүруі — тіл тұтастығы сақталуының негізгі алғышарты, 
— дейді. Бұл уəжді біз де қолдаймыз. Дегенмен де пошта, телеграф сияқты байланысы жоқ көшпелі 
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дəуірде ел мен жердің, тілдің тұтастығын сақтап қалуда, далалық ақпарат таратудың рөлі қандай 
болған деген əуестік əркімдерді де қызықтырары хақ. 

Белгілі журналист-ғалым Қ.Шамақайұлы «Азаматтық журналистика бізге жат емес» атты 
ғылыми мақаласында: «...Азаматтық журналистиканың дəстүрі, тарихы тым əріде жатқанын аңғару 
қиын емес. Мерзімді баспасөз пайда болудан бұрын қоғам өміріне, заман ағымына баға берген, оның 
дамуына ықпал еткен еш нəрсе болмады деуге келмейді. Журналистикадан бұрынғы кезеңдерге 
жатқызылатын ауыз əдебиеті, жазба мұралардың өзінде қазіргі журналистиканың элементі жоқ деп 
айта алмаймыз» [1], — деп пікір білдіреді. 

Сондай-ақ зерттеуші-ғалым қазақ халқының ежелгі мəдениетінде, көшпелі өмір салтында да 
адамзаттық журналистиканың классикалық үлгісінің элементі жатқандығын айтады. Бұдан əрі автор 
өз сөзін: «Алыстан алты жасар бала келсе, алпыстағы шал барып сəлем береді» деген сөздің 
түпкілікті мəнін сапардан оралған жан мейлі үлкен болсын, мейлі кіші болсын оның көпті 
көретіндігін, көрген-білген адамда жақсылықтың (ақпараттың) болатындығын, жаңалықты білудің, 
хабар-ошар алудың маңыздылығын осы бір ауыз сөздің өзі меңзеп тұрған жоқ па? деген ойларымен 
сабақтастырады. 

Зерттеуші-ғалым Гауһар Əлімбек «Сөз мағынасы жəне ақпарат» атты ғылыми еңбегінде сөздің 
ақпараттық сипатын былайша саралайды: 

 «Сөз — ақпарат сақтаушы тілдік бірлік; 
 сөз — ақпарат жеткізу немесе тарату құралы; 
 сөз — ақпарат алу құралы; 
 сөз — ақпарат алмасу құралы; 
 сөздің грамматикалық мағынасы жəне ақпарат» [2]. 
Жалпы, тіл, сөз өнері туралы тереңнен толғап, зерделі ой-пікір білдірген ұлттың ғұлама ойшыл-

дары, ғалым-жазушылары көптеп саналады. 
Белгілі тілші-ғалым Х.Нұрмұқанов өзінің «Сөз жəне шеберлік» атты зерттеу еңбегінде осы 

жайға жан-жақты тоқталған. 
«Сондай-ақ бұл проблема «Сөз өнері», «Өрелі өнер», «Жазушы жəне сөз мəдениеті», «Сөзстан», 

«Стиль сыры», «Журналист жəне өмір», «Қаламгер жəне уақыт» жинақтарымен белгілі ақын, 
жазушыларымыздың, сыншыларымыздың, ғалымдарымыздың (мəселен, Ғ.Мүсіреповтің «Суреткер 
парызы», Ғ.Мұстафиннің «Ой əуендері», Ə.Тəжібаевтың «Өмір жəне поэзия», «Жылдар, ойлар», 
Т.Нұртазиннің «Шеберлік туралы ойлар», Б.Кенжебаевтың «Шындық жəне шеберлік», 
З.Қабдоловтың «Жебе», Қ.Мырзалиевтің «Сөз сиқыры», М.Балақаевтың «Қазақ тілі мəдениетінің 
мəселелері», Н.Уəлиевтің «Сөз мəдениеті» т.б.) еңбектерінде қаралып, əсіресе «Қазақ əдебиеті» 
газетінің «Толғауы тоқсан қызыл тіл», «Шеберлік туралы əңгімелейміз» рубрикалары желісінде ұзақ 
жылдар бойы үзілместен сөз болып келеді» [3; 7]. 

Бұл келтірілген деректер 1987 жылға дейінгі уақыттың кейбір еңбектерін қамтыса, 1985 жылғы 
сəуір самалынан кейінгі қазақ тілінің тағдыры туралы тереңнен қаузап, ашық, батыл жазылған 
шығармалар қаншама? 

Сөз, тіл өнері, оның тағдыры туралы жазылған, айтылған толғақты пікірлер жүздеген Х томдарға 
жүк болары сөзсіз. 

ХІХ ғасырда қазақтың ойшыл ақыны Абай: «Сөз түзелді, тыңдаушы сен де түзел» десе, ХХ 
ғасырдың басында А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, С.Сейфуллиндер ұлт тіліне, сөз өнеріне қатысты 
ұрпаққа ұлағат болар толғамды пікірлер айтқан болатын. Алыптар тобының бұл аманатын М.Əуезов, 
С.Мұқанов, Ғ.Мүсірепов, Ғ.Мұстафиндер тереңдете түсті. 

Қазақ əдебиеті мен өнерінің көрнекті қайраткері, ұлт зиялысы А.Байтұрсынов өзінің «Əдебиет 
танытқыш» (1926) еңбегінде сөз өнері, тіл қисыны, сөз өнерінің ғылымы туралы теңдессіз теориялық 
қағидалар жазды. 

«Тіл күшіне өлшеу жоқ, тіл көркемдігіне теңеу жоқ. Тіл өлгенді де тірілтеді. Əлдеқашан қайтыс 
болған прототиптерді тіл жасаған ұлттық образдар тірілтіп көз алдыңа əкеледі. Жалғанда не терең? 
Сөз терең. Не сұлу? Сөз сұлу. Не өткір? Сөз өткір. Сөз құдіреті ғажап: алтынды мыс, мысты алтын 
етіп көрсете алады. Тас жүректі қорғасындай балқытып, балқыған қорғасынды тастай ете алады. 
Кірлі көңілді тазартып, кірсіз көңілді кірлей алады. Түрлі-түрлі байлық бар. Солардың таңдауын бер-
се, мен тіл байлығын таңдар едім. Өйткені тіл байлығы — бəрінен сенімді байлық. Мұралардың ең 
қымбаттысы — сөз. Сөз Күн шалмас қараңғы көңілді шалады, Күн жылытпас суық көңілді жылыта-
ды. Сөз құдіреті ақты қара, қараны ақ етуге жетеді. Асыл адам да, асыл нəрсе де тозады, жоғалады. 
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Асыл сөз мəңгі жасайды» (Ғ.Мұстафин) [3; 14]. Адамзаттың асыл қасиеті — сөз өнерін осылай деп 
бағалайтын болсақ, сөздің асылы мен жауһарының алтын қазынасы саналатын айтыс ақындарының, 
жыраулардың шығармашылық жəдігерлері халық үшін таптырмас құнды дүние болмақ. 

Халық публицистикасының қалыптасу, даму жолдарын тереңнен қаузап, зерттеген ғалым 
Б.Жақып бұл туралы өз еңбегінде былай көрсеткен: «Мемлекеттің пайда болуымен бірге қоғамдық 
өмір де күрделене түсті, түрлі саяси құрылымдар мен кəсіби саясаткерлер орын алды. Дəл осы кезде 
қоғамдық ақпаратты таратуда қалың бұқараның ішінен өзінің көсемдігімен, ақыл-ой, 
парасаттылығымен оқшауланып, суырылып шыққан шешендер белсенді рөл атқарды» [4]. 

Қазақ ауыз əдебиеті тарихын зерделер болсақ, сөз өнерінің тізгінін ұстаған би-шешендер, ақын-
жазушылар өздері өмір сүрген қоғамның саяси-əлеуметтік жағдайынан немесе халық мүддесінен 
тысқары болмаған. Қайта олар сол қоғамның барлық қайшылықтары мен мақсат-мұраттарын 
өздерінің рухани шығармашылығына арқау еткен. 

Атадан балаға мирас болып, ғасырдан ғасырға ауысып фольклор үлгісінде қазіргі заманға жет-
кен халық шығармашылығының асыл жəдігерлері əр кезеңнің, əр қоғамның болмыс-бітімінен сыр 
шертіп, бүгінгі ұрпақты белгілі дəрежеде ақпаратпен қамтамасыз етті. Мəселен, «осыдан шамамен 
ХХХ ғасырдай бұрын Еділдің шығысындағы ұлы Тұран жерінде, мал баққан спитама жұртында, киіз 
туырлықты көшпелі Порушоспаның отбасында дүниеге келген, адамзат тарихындағы тұңғыш 
пайғамбар, ақын Заратуштра: 

Біз тұлпарлары қанатты, 
Мəңгілік жарыққа, 
Күнге, сиынамыз. 
Күн жарық шашқанда, 
Күн жылу шашқанда, 
Жүз мыңдағандар 
Құдіретті сезінеді, 
Содан соң Мазданың 
Сыйлаған жерінде 
Жарық-нұр салтанаты үшін 
Бақытын табады əркім, 
Бақыт сыйлайды əркім [5; 14]. 

Көне түркі тегін, тарихын, дəстүр-салтын зерттеуші-ғалымдар осыдан отыз ғасырдай бұрын өмір 
сүрген Заратуштра ақынның осы мұралары арқылы, қажетті ақпарат, мəлімет алары сөзсіз. Сондай-ақ 
Заратуштра заманындағы бағзылық бабалардың діни наным-сенімдері тұрғысынан да біраз сырды 
аңғаруға болады. 

Екі мың жылдық дала жырын зерделей отырып, халқымыздың тұрмыс-тіршілігін, наным-
сенімін, қоғамдық болмыс-бітімі мен ой-өрісінің кемелдігін тануға жетерлік мол ақпарат қоры бар 
екендігіне көз жеткіземіз. 

Сөз (тіл) қарым-қатынас құралы ғана емес, ол сондай-ақ насихат жыршысы да. Жоғарыда 
келтірілген Заратуштра ақынның жырынан біз тек ақпарат қана емес, сол заманның идеологиялық, 
яғни, насихатшылдық бояуын да байқаймыз. 

Біздің заманымызға дейінгі 760 жылдар шамасында өмір сүрген Қарлұқ Кегменер Үлгеұлынан 
қалған мұраға зер салып көрелік: 

Шығыстан келген қорқаулар тонауда туған жұртымды, 
Құтқарар шара таба алмай, жүрегім менің бұлқынды. 
Сүліктей сорып қандарын, өшірді талай түтінді, 
Ұмытқалы қашан, бауырым, тамаша менен күлкіні. 
Үстінде лыпа, қамбада түйір дəні жоқ, 
Сонда да қиын боп тұр-ау толтыру апан-құлқынды. 
Ерте ме, кеш пе, сенемін, бізге де бір таң атар, 
Көрерме ем сонда тіріліп, «менменсінген шіркінді [5; 18]. 

Есте жоқ ескі дəуірден бүгінге жеткен осынау жыр-жəдігер қадым заманның қатыгез тарихынан 
сыр шертіп, бабалардың зар-мұңынан хабардар етіп тұрған жоқ па? 

VІІ–VІІІ ғасырларда тасқа таңбаланған бабалар аманаты сол дəуірдің тарихи тұрпатын ғана ба-
яндап қоймайды, сондай-ақ бағзылық бабаларымыздың адами болмыс-бітімі, ақыл-ой 
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кемеңгерлігінен де мол мағлұмат береді. Орхон ескерткіштері деп аталатын «Күлтегін», «Тоныкөк» 
жазбалары бүгінгі ұрпаққа жетіп отырған рухани құндылықтарымыздың асыл жəдігерлері емес пе?! 

«Жақсының аты, ғалымның хаты өлмейді» демекші, сөз өнерінің өшпейтін құдіретіне тағы да 
куə болып, риясыз бас иесің. 

«Дала поэзиясы — қазақи дүниетануды түсінудің, халықтың өзін-өзі тануының қайнар бұлағы. 
Мұнда дүниенің қазақы ұлттық түсініктегі бейнесі, философиялық жəне поэтикалық астары қабыса, 
асқан көркемділікпен кестеленген. Халқымыздың кемел ойы, пəк гуманизмі, асыл мұраты, терең 
сезімі, ұлт болып ұйысу тарихы, өкініштері мен сүйініштері — бəрі оның поэзиясында сайрап жатыр. 
Қазақ поэзиясы — қазақ халқының рухани эволюцияның шежіресі іспетті» [5; 7]. 

ХІІ ғасыр өкілі əйгілі Қожа Ахмет Иассауи заманына зер салып көрелік: 
...Ей, мұсылман, тағат қылсаң, танбаған, 
Ғазиз жаның — аманаты Алланың. 
Харамдықпен, ұқ, жиған мал — жалғанын, 
Қарыш атты жылан қылар малыңды. 

Дəурішпін деп жұрт алдында дəрпілдеп, 
Жүз құбылып зар жүгірер əркімге. 
Құдай үшін құлдық ұрмай нарқың не, 
Шын дəуріштің тау мен шөп қой мекені... [5; 49, 50]. 

Қожа Ахмет Иассауи заманы ежелгі қазақ даласында өзін исламның кең қанат жаюымен 
қарастырылатыны да сол уақыттардан жеткен рухани жəдігерлердің ақпараттық, насихатшылдық си-
патынан деп түсінгеніміз ойымызды қуаттай түседі. 

Кеңестік идеология, коммунистік көзқарас аз ұлттарды бұратана халық деп есептеп, олардың 
жазу-сызу өнері, ғылым-білімі болмаған, жабайы көшпенділер деп қарауы тəуелсіздік таңы атқанға 
дейін жалғасты. Шовинистік пиғылдағы, кеудемсоқ Еуропа зиялыларының кейбір «ғалымдары» 
Шығыс жұртына, оның ішінде Орта Азия халықтарына менсінбеушілікпен қарау əдеті əлі де 
салқынын сездіруде. Заман түбегейлі өзгеріп, ақ дегенің адал, қызыл дегенің қаныпезер болып жатқан 
тұста, ұлт тарихын əділдік таразысына қайта тартып таразылайтын ақиқат заман туды. Ел тəуелсіздігі 
түп-тамырымызға терең үңіліп, оны ақиқат тұрғысынан тануға мүмкіндік беріп отыр. Тегіміздің текті 
болғанын енді танып, біліп жатырмыз. Білім мен ғылымның адамзат үшін қандай қажет екендігін ба-
баларымыз ертеден-ақ айтып, насихаттағанын көнеден жеткен рухани жəдігерлеріміз арқылы біліп, 
байыптай бастадық. 

«Ахмет Жүйнеки ХІІ ғасырдың аяғы мен ХІІІ ғасырдың басында өмір сүрген ақын. Өз 
заманының білімпаз оқымыстысы болғандықтан, ақынды «Əдиб Ахмет» (əдиб — оқымысты, жазу-
шы) деп атаған. Толық аты-жөні — Əдиб Ахмет ибн Махмут Жүйнеки. Жасынан зағиптың мехнатын 
тартқан. Туып өскен елі — Түркістан қаласының маңындағы Жүйнек деген жер. 

Ақынның «Ақиқат сыйы» атты кітабы — тəлім-тəрбие, адамгершілік, білім, имандылық туралы 
ақыл-кеңестер беретін дидактикалық үлгідегі шығарма. Небəрі 466 жол өлеңнен тұрады. Жиырма 
шақты тақырыпқа бөлінген. Аруз өлең өлшемімен, түркі тілінде жазылған» [5; 51]. 

«Бақыт жолы білім арқылы білінеді», «Білімсіз надан — құны жоқ бақыр», «Білімді мен білімсіз 
қашан тең болып еді?», «Білімсіз тірісінде көрде жатқан өлік сияқты» [5; 52]. 

Міне, бұратана, білімсіз, ғылымға ықыласы жоқ деген халықтың өкілі ХІІ ғасырдың өзінде-ақ 
осылай ой толғап, халықты білім мен ғылымға шақырады, насихаттайды. 

Екі мың жылдық тарихы бар дала поэзиясының бетін парақтаған сайын, мұндай ақпарат, 
мағлұматтарға барынша қаныға түсеміз. Бағзы дəуір адамдарының ой-санасы, адами болмыс-бітімі, 
əлеуметтік жағдайы, көзқарас-пайымдарының барлығы сөз өнері арқылы бедерленіп, рухани жəдігер 
ретінде бүгінгі күнге жетіп отыр. 

ХХІ ғасырдағы озық ойлы адамзат өркениеті, ғылыми-технологиялық прогрестің барынша 
жетілген тұсында осыдан жүз мыңдаған жылдар бұрын жер қойнауында қалған затты немесе сүйекті 
зерттеп, ғылыми байлам жасап, жаңалық ашып жатады. Тіпті сол кездегі жер беті климатын, жан-
жануар, тіршілік əлемі туралы нақты зерттеулер жүргізіліп, ғылыми тұжырым жасалынады. 

Ал ғасырлар керуенін көктей өтіп, бүгінгі күнге жетіп отырған рухани жəдігерлерге (сөз өнері 
үлгілеріне) экспонат немесе өткеннің бедері ретінде немқұрайды қарау саяздықтың белгісі болар еді. 

Белгілі əдебиеттанушы-ғалым Ə.Қоңыратбаев: «...Қазақ фольклорында мал бағу, бала асырау, 
қыз ұзату, жаназалау, бақсылық нанымдары, діни əдет-ғұрыпқа байланысты туған салт өлеңдері көп. 
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Орыстар «бытовые песни» десе, біз оларды «тұрмыс-салт өлеңдері» дейміз. Бұлардың көпшілігі 
анонимдік түрде туып, халық аузында сақталған. Кейбіреулерінде тотемизм, мифологиялық ойлау, 
бақсылық ұғымдар мен діни əдет-ғұрыптардың да ізі бар» [6; 32], — дей келе, қазақтың бақташылық 
жырларының мəні мен мазмұндық ерекшелігіне жан-жақты тоқталады: «Төрт түлік мал жайындағы 
жырлардың өзі тілек-бата түрінде айтылады: 

Шаруаның бір түлік пірі — Шопан, 
Келтірмей қу, пір ата, қойға топан. 
Қойды аңдыған бəленің бəрін құртып, 
Бықпырт тиіп, үні өшсін қасқыр апан. 

Мал бағу қамынан туған бұл жырлардың енді бірі жыр формасында айтылған: 
Мен бір тілек тілейін, 
Ай мүйізді, шоқпақтай, 
Шүйделері тоқпақтай, 
Тегене құйрық қошқарлы, 
Малды берсең қойды бер! 
Ұлды берсең бойлы бер, 
Ақылы ортақ ойлы бер. 

Халық жылқының етін, түйенің күшін, сиырдың сүтін дəріптеген... Əрбір түліктің бабы болған. 
Сиыр қалың нуға, қоры үзілген буға бітем десе, қой қара тасқа, жабағы жеген насқа бітем, жылқы 
бетегелі белге, найза ұстаған ерге, түйе ащы көп сорға, ел ішінде зорға бітемін деген. Бұл қандай 
малға қандай қоныс жайлы дегенді білдірмек» [6; 32, 33]. 

Біз ауыз əдебиеті үлгілеріндегі тұрмыс-салт өлеңдеріне жататын төрт түлік малға қатысты 
бақташылық жырлардан бірді-екілі ғана мысал келтіріп отырмыз. Ойымызды осы мысал төңірегінен 
өрбітер болсақ, тұрмыс-салт жырларының өзі байырғы ата-баба тұрмысынан, халықтың мал 
шаруашылығы жөніндегі таным-түйсігінен мол ақпарат беретіндігіне көз жеткіземіз. Алдымен 
«Келтірмей қу, пір ата, қойға топан», — деген сөйлемге назар аударалық. Бұл жердегі пір сөзі діни-
наным сенімді білдіреді. Пірге сиыну ислам дінінде сопылық (суфизм) ағымына жатады. «Менің 
пірім Сүйінбай, сөз сөйлемен сыйынбай», — дейді Жамбыл ақын. Яғни, пірге сыйынып, тілек тілеу 
сол уақыттың діни көзқарасын айғақтайтын ақпар. Екіншіден, төрт түліктің қандай адамдарға лайық 
екендігін білдіретін ойлары — халықтың тұрмыс-тіршілігіне байланысты айтылған. Əр түліктің 
адамға əкелетін пайдасы, береке-ырысы турасында мегзейді. Мұның астарында үлкен мəн, малмен 
көзін ашқан халық үшін аса құнды ғибраттың жатқандығы шүбəсіз. 

Рухани құндылықтар бастауының қайнар көзі — айтыс өлеңдері. «Айтыс — халық өмірін 
бейнелейтін көркем əдебиет саласының бірі. Одан халықтың қуанышы да, қайғысы да, саяси-
шаруашылық тұрмысы да, мəдениет дəрежесі де, замана идеологиясы да, əдет-ғұрпы да, жалпы, 
əлеуметтік жəне жеке адамдардың қарым-қатынастары да, заманына лайық өрбіген тартыстың фор-
малары да көрінеді. Сондықтан айтыс жанрының тақырыптары əлденеше тарау болып бұтақталып 
кетеді, сол бұтақтардың бəрі халық тұрмысының шындығын біршама дұрыс та, дəл бейнелей алады» 
[7; 5]. 

Академик, жазушы С.Мұқановтың бұл пікірі толығымен айтыс өнерінің публицистикалық сипа-
тын айқындап тұр деп айтуға болады. Зерттеу барысында келтіргеніміздей, азаматтық журналистика 
функцияларын өнер өкілдері, оның ішінде əсіресе ақын-жыраулар атқарғандығын М.Əуезов, 
С.Мұқанов, Ғ.Мүсірепов сияқты жазушы, ғалымдардың пікіріне жүгіне отырып, көз жеткізуге бола-
ды. Бұл ойымызды М.Əуезовтың: «Айтыс əр заманда күнделікті тіршілікке төтелей қатысы бар жанр 
болатын» [7; 12], — деген сөзі қуаттай түседі. 

Сонымен, бағзы дəуірлерден бері халықпен бірге жасасып, қалыптасып, дамып келе жатқан ай-
тыс өнері де əр заманның бедерін, уақыт тынысын айшықтайтын рухани жəдігерлеріміздің ең 
маңызды саласы болып саналады. Айтыстың даму жолдарын зерттеуші-ғалым М.Жармұқамедов өз 
еңбегінде өнердің осы түрі туралы толғамды пікір білдірген үш зерттеушінің ойын салыстырмалы 
түрде төмендегіше саралайды: «С.Мұқанов өз зерттеулерінде қазақ айтыстарын топтастырады: 

1. Əдет-ғұрып.
2. Қайымдасу.
3. Жұмбақ айтысы.
4. Дін айтысы.
5. Ақындар айтысы.
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Бұл жерде автор жұмбақ айтысы мен дін айтысын жеке түр есебінде ақындар айтысынан бөліп 
алып, оны тудырушылардың да бір кезде ақындар болғанын, бұл айтыстардың мазмұн-сипаты мен 
жалпы ақындар айтысының бір түрі екенін ескере бермеген тəрізді. 

Орта мектепке арналған «Қазақ əдебиеті» оқу құралында Қ.Жұмалиев айтысты жетіге бөледі: 
1. Бəдік айтысы.
2. Жар-жар.
3. Мал мен адамның айтысы.
4. Өлі мен тірінің айтысы.
5. Жұмбақ айтыс.
6. Салт айтысы:  а) қыз бен жігіт айтысы;

б) ру айтысы. 
7. Осы күнгі айтыстар.
Мұнда ақындар айтысы салт айтысына қосылып талданып, өзіндік беті айқын, өзекті сала — 

ақындар айтысының ара-жігі дараланып ашылмай қалған» [8; 13,14]. 
С.Мұқанов пен Қ.Жұмалиев пікірлерімен толық келіспеген М.Жармұқамедов «қазақ айтыстарын 

жіктеп топтастырудағы кейбір даулы мəселелер М.О.Əуезов зерттеулерінде ғылыми дұрыс шешімін 
тапқандығын» [8; 14] айтады. Ол өзінің «Қазақ əдебиеті тарихының» алғашқы кітабы мен соңғы 
басылуындағы айтысқа байланысты жазған тарауларында айтыс өлеңдерін ірі екі топқа бөліп 
қарастырған. Олар: 

1. Əдет-ғұрып айтысы.
2. Ақындар айтысы. Автор əдет-салт айтысына «Бəдік» пен «Жар-жарды», ал ақындар айтысына

рушылдық, жұмбақ, дін айтыстарын жатқызады [8; 14]. 
Осы жерде пікірлері келтірілген үш зерттеуші де (С.Мұқанов, Қ.Жұмалиев, М.Əуезов) оларға 

өзіндік ғылыми байлам жасаған М.Жармұқамедовтың жазбасында да бір анықтаушы сөз жетпейтін 
сияқты. Біздің пікірімізше, қазақ айтыстарын топқа емес, түрге бөлген дұрысырақ болар еді. 
Топтастыру жекелікті біріктіру ұғымына саяды. Ал түрге бөлу, бүтіндіктің реңк сипатын білдіріп 
тұрады. Мұны айтып отырғандағы себебіміз — айтыс өнері біреу. Уақыт, қоғам, дəстүр аталмыш 
өнерге (немесе рухани құндылыққа) əр түрлі өң сипат, өзгеріс беріп отырған. Халықтық сипатқа ие 
болған, күй, өлең-жырдың да авторы бар. Тарихта қалған жалғыз шумақ жырдың да авторы бар. 
Жазу-сызудың болмауы салдарынан көптеген рухани құндылықтар халық еншілігіне айналған. 

Сондықтан да айтыс өлеңдерін мазмұндық, пішіндік өзгешеліктеріне орай, ғалымдарымыз 
келтіргендей, үш түрге бөліп қарастырғанның еш сөкеттігі жоқ. Мысалы: 

1. Əдет-ғұрып, салт айтысы: а) «Аужар»; ə) «Бəдік»; б) «Жар-жар»; в) «Мал мен адамның
айтысы»; г) «Жан-жануар, хайуанаттар айтысы»; ғ) «Өлі мен тірінің айтысы». 

2. Қайымдасу айтысы: а) «Жұмбақ айтыс»; ə) «Дін айтысы»; б) «Қыз бен жігіт айтысы».
3. Əлеуметтік айтыс: а) «ХХ ғасырға дейінгі елдік-əлеуметтік айтыс»; ə) «Қазіргі кездегі ұлттық

сипаттағы айтыс». 
Айтыс өлеңдерін мазмұн, пішініне қарай осындай үш түрге бөліп қарастырсақ, ештеңеден 

ұтылмайтын сияқтымыз. Керісінше, ғасырлар бойы қалыптасып, дамып келе жатқан төл өнеріміз — 
айтыстың болмыс-бітімі бөлшектенбей, өзінің тұтастығын, тамыры тым тереңде екендігін таныта 
түсері хақ. 
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Информативная природа народного творчества 

В статье рассмотрена информативная природа народного творчества. Приведены древние виды и 
формы народного творчества, такие как поверья, жизнь и быт, традиции и обычаи и др. Автор статьи 
раскрыл информативную природу названных явлений на материале айтысов. 

K.D.Asanov 

Informative nature of folk art 

In the article the informative nature of folk art. Listed species and ancient forms of folk art, such as beliefs 
and everyday life, traditions and customs, and more. The author tries to uncover the informative nature of 
these phenomena on the material aytys. 
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