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Ердембеков Бауыржан Аманкелдіҧлы 

Филология ғылымдарының докторы, профессор 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік 

университетінің ректоры 

 

Җҧрметті ҽдебиетті сҥйер җауым, конференция җонаҗтары! 

Җазаҗ ҽдебиеті атты җара шаңыраҗтың җайратты бір уығына 

баланатын жерлесіміз Ҿтежан Нҧрғалиевтің 80 жылдығына арналған 

конференцияға җош келдіңіздер! 

Ҿтежан Нҧрғалиевтің аҗындығы – буырҗанған мінез жҽне ҧшан-

теңіз біліммен ҿріліп жатыр. Кейде тіпті осы екі җасиет бір арнаға 

сыймай, асып, тҿгіліп, шамырҗанып жатады: 

Кҥн батса да, таң атса да ояумын, 

Сенсің, Отан, ҧйҗымды ашҗан, аяулым. 

Нҧх мҧхитын сабасында сапырып, 

Картамыздың аҗ жерлерін бояймын. 

Җарағайдың җарсы біткен бҧтағы, ҿр кеуде аҗынға тынымсыз 

еңбекҗорлыҗты җосыңыз: 

Отыз мҽрте толғай салған жыр-ҽннен, 

Жығылмайтын жалғыз отау җҧрам мен. 

Аҗынның 80 жылдығы Аҗтҿбе жҧртшылығы, зиялы җауым 

назарында. Айтулы дата бір кҥнмен, бір конференциямен шектелген 

жоҗ. Бірнеше ай бойы аҗынды еске алу, ҧлыҗтау шаралары ҥлкен-

кішінің араласуымен айтарлыҗтай жоғары деңгейде ҿтіп жатыр. 

Аҗтҿбе облысының ҽкімдігі, аҗынның туған жері Байғанин ауданының 

ҽкімдігі, Җазаҗстан Жазушылар одағының Аҗтҿбе облыстыҗ филиалы, 

«Аҗтҿбе-Медиа» ЖШС, Җ.Жҧбанов атындағы Аҗтҿбе ҿңірлік 

мемлекеттік университеті бірігіп біраз шараларды ҿткізуде. Аҗынның 

80 жылдығына арналған Республикалыҗ жыр мҥшҽйрасы, «Ҿтежан 

ҿлеңдері» атты бейнепоэзия эстафетасы, «Ҿтежан-ғҧмыр» атты поэзия 

марафоны, университетіміздің Н.Байғанин атындағы оҗу ғимаратында 

«Ҿтежан Нҧрғалиев атындағы конференц-залының» ашылуы, бірнеше 

жинаҗтардың шығуы, аҗын туралы деректі фильм мен 

телебағдарламалардың тҥсірілуі, университет җабырғасында ашыҗ 

лекциялардың оҗылуы – осының бҽрі аҗынға деген жерлестері мен жас 

ҧрпаҗтың ыстыҗ ыҗыласы.   
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Аҗынның 80 жылдығына орай ҧйымдастырылып жатҗан іс-

шаралардың орталығы Жҧбанов университетінде ҿтіп жатҗан «Ҿтежан 

Нҧрғалиев шығармашылығы: ҽдеби болмыс жҽне дҽуір шындығы» 

атты халыҗаралыҗ ғылыми-практикалыҗ конференцияға шетелдерден 

жҽне елімізден келген ғалымдарға, зиялы җауымға, аҗын ҧрпаҗтарына 

җош келдіңіздер демекпіз! Конференция жҧмысына сҽттілік тілеймін! 
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І. ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ЛИРИКАСЫ ЖӘНЕ  

ӚТЕЖАН НҦРҒАЛИЕВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ 

 

 
 

ҚАЗАҚ ПОЭЗИЯСЫ БІР ҒАСЫР БЕДЕРІНДЕ 

 

Пангереев Абат Шамҧлы 

 Филология ғылымдарының докторы, профессор 

Қ.Жҧбанов атындағы АӚМУ, Ақтӛбе қ., Қазақстан 

pan.abat@mail.ru 

 
Аңдатпа. Маҗалада җазаҗ поэзиясының бір ғасырлыҗ бедерінде 

җалыптасып, сатылап ҿсе дамуы җарастырылған. Соның ішінде Ҿтежан 

Нҧрғалиевтің шығармашылығына жеке тоҗталған. Җазаҗ поэзиясының 

тҽуелсіздік кезеңіндегі жырлануы зерделенген.  

Аннотация. В статье рассматривается формирование и развитие казахской 

поэзии в течение одного столетия. Автор анализирует творчество Отежана 

Нургалиева, а также особенности казахской поэзии в период Независимости. 

Annotation. The article deals with the formation and development of Kazakh 

poetry over the course of one century. The author analyzes the work of Otezhan 

Nurgaliyev, as well as the peculiarities of Kazakh poetry in the period of 

Independence. 

Тірек сӛздері. Поэзия, тҽуелсіздік ҽдебиеті, поэтикалыҗ тіл җолданысы, 

кҿркемдік, идеялыҗ жҽне ҽдіс-тҽсілдік сала.  

Ключевые слова. Поэзия, литература периода Независимости, 

использование языка поэтики, художественность, идейность, методология. 

Key words. Poetry, literature of the Independence period, the use of the 

language of poetics, artistry, ideological, methodology. 
 

Ҧлттың ҿркениеттілігі оның рухани җҧндылыҗтарымен тікелей 

байланысты. Халыҗтың бай фольклорлыҗ мҧрасы, ҧлттыҗ ҿнері, 

ҿмірлік ҧстанымының біріне айналған поэзиясы осы рухани 

җҧндылыҗтың җҧрамдас бҿліктері. 

Бар ғҧмыры табиғат аясында ҿткен, табиғатпен кіндіктес ҿмір 

сҥрген җазаҗ халҗы сол табиғаттың ҽрбір җҧбылысын баҗылау арҗылы, 

оның сырларын кҿңіліне тоҗу арҗылы ҿзінің поэтилыҗ зердесін 

җалыптастырған, жетілдірген, дамытҗан. Ендігі кезекте осы табиғи 

байланыс поэтикалыҗ тҧтастыҗты таныта отырып, бедерлі аҗын 

тілімен поэзия ҥлгілерін туғызды.Аз сҿзбен-аҗ ҿмірді ҿнерге 

айналдыра кҿрсетуге поэзия тілі оралымды екені белгілі. 

mailto:pan.abat@mail.ru
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«Сана мен тіл, эпос пен тайпа җҧрдас» [1, 95], - деп Ҽ.Җоңыратбаев 

айтҗандай, халыҗтың поэзия ҿнері онымен бірге туып, сан ғасырлар 

бойы бірге жасасып келе жатырған бірегей җҧндылығы. Басҗасын 

былай җойғанда б.з.д. ҤІ-Ҥ ғасырлар деп есептелетін Орхон-Енисей 

ҿзендерінің бойынан табылған ескерткіш тасҗа бҽдізделіп жазылған 

жазбаның алғашҗы ерлік жыры екені алдымен М.Ҽуезов пен 

Ҽ.Марғҧлан, кейіннен И.Стеблева зерттеулер арҗылы дҽлелденген жоҗ 

па? «Җай ҧлттың болса да мҽдениетінің белгісі-оның жазуының 

болуы» деген дҧрыс айтылған җағиданы мойындайтын болсаҗ, онда 

басҗа халыҗтармен салыстырғанда біздің шоҗтығымыздың 

җаншалыҗты биік екені аныҗтыҗ табады. Сонымен бірге поэзиялыҗ 

туындыларымыздың да ҿте кҿне уаҗыттардан бері басталып, бҥгінгі 

кҥнге желі тартып отырған ерекшелігі де кҿрініс табады. Сонау саҗ, 

ғҧн дҽуірі, одан бергі Алтын Орда дҽуіріндегі жыр жауһарлары, 

хандыҗ дҽуірдегі елдікті, ерлікті кҿксеп айтылған толғаулар, одан 

бертіндегі Ресей отаршылдығын сынап айтҗан ҿлеңдері, кеңестік 

кезеңдегі поэзия ҥлгілері бҥгінгі кҥнге ҧласып, дҽстҥрлі жалғастығын 

тапты. Бҧл дҽстҥр жалғастығы – ҧлттың руханият дҥниесінің 

жалғастығы деп есептеуге болады. Яғни, «сҿз дегенім – җыз деген, рух 

– оның кҥйеуі» деп ҧлы шайыр Хафиз  айтпаҗшы ҿлең дегеніміз–

руханият бесігі. Мҽңгілік руханият. Ҽрине, рухы бар сҿз, рухы бар 

ҿлең ғана җай кезеңде, җай җоғамда айтылсын мҽңгілік болмаҗ.Мысалға 

алып айтсаҗ Абай ҿлеңдерінің уаҗыт ілгері озса да, җоғамдыҗ 

формациялар ҿзгерсе де ескірмейтін сыры осында. 

Җазіргі егеменді еліміздің кемел бейнесін бҥкіл ҽлемге паш етіп 

жырға җосып отырған җазаҗ поэзиясының жазба дҽуірмен есептегенде 

ғҧмырына бір ғасыр толып отыр. Сонау җазан тҿңкерісінен кейін 

бостандыҗты, теңдікті жырлап бастаған җазаҗ поэзиясы ҽрҗилы 

жолдардан ҿтті. Елдегі жағдай, җоғамдыҗ формацияның ҿзгеруі 

ҽдебиетке ҿз ҽсерін тигізетіні аныҗ. Бҧл җай заманда да, җай җоғамда да 

болатын аҗиҗат. Бҧл мҽселеге аҗындар, жазушылар, җоғам 

җайраткерлері, жалпы ҧлт жанашырлары бей-жай җарамаған. Ҿз 

ойларын, ҧсыныстарын жариялап отырған. Мҽселен, җазан 

тҿңкерісінен кейінгі сонау жылдары ескі ҿкімет җҧлап, жаңа билік 

аяғына ныҗ тҧра алмай жатҗанда, җазаҗ ҽдебиетінің жай кҥйі жайлы ой 

толғап, җалам тербеген алғашҗы алаш азаматтардың бірі С.Садуаҗасов 

болды. Оның «Киргизская литература историко-критический очерк» 

атты зерттеу еңбегі «Трудовая Сибирь» (1919, №1) журналында орыс 

тілінде жарыҗ кҿрді. Бҧл еңбек җазаҗ халҗының мҽдениеті, ҽдебиеті 

тҿмен деп тҥсінетін орыс оҗырманына ҧлттыҗ ҽдебиеттің, ҽсіресе ауыз 

ҽдебиетінің дамыған тҥрі болғандығын, ҿзіндік ерекшеліктерін 
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таныстыруды маҗсат тҧтҗан. Җазаҗ поэзиясында аҗындыҗ, 

жыршылдыҗ, импровизаторлыҗ дҽстҥр бар екендігі дҽлелдене 

айтылған. Смағҧл Сҽдуаҗасов җазаҗтың жазба ҽдебиетін Мҽшһҥр 

Жҥсіп Кҿпейҧлынан, Абай Җҧнанбайҧлынан бастап җарастырған. 

Җазаҗ ҽдебиетін дамытудағы «Айҗап» пен «Җазаҗтың» атҗарған 

җызметін жоғары бағалаған. М.Ж.Кҿпеевтің, А.Җҧнанбаевтың жолын 

җуған М.Дулатҧлының, М.Жҧмабайҧлының, С.Дҿнентайҧлының, 

Ғ.Җарашҧлының, Ш.Җҧдайбердіҧлының, С.Торайғырҧлының, 

С.Сейфоллаҧлының, С.Шорманҧлының, Б.Ҿтетілеуҧлының 

шығармаларына тоҗталып, ҽрҗайсысының шығармашылыҗ беттерін 

айҗындап, сипаттамалар берген. 

Смағҧл Сҽдуаҗасов сонымен бірге ел ішіндегі җоғамдыҗ жағдайды 

да айтып ҿтеді. Бҧл кезең заман ҿзгеріп соған байланысты кҿркем 

ҽдебиетке җойылар талаптар да ҿзгеріп жатҗан алмағайып тҧс екендігі 

баршаға белгілі. Җазаҗ җаламгерлерінің арасына жік тҥсіп, 

бірсыпырасы кеңестік идеология жағына шыҗса, енді біразы ҧлттыҗ 

мҥддені кҿздегендер болды. Җазаҗ кеңес ҽдебиетінің туын алғаш 

С.Сейфуллин кҿтеріп шыҗты. Заманының аңдысын аңдып, оған тез 

бейімделген Сҽкендер тҿңкеріс ҽкелген ҿзгерістерді шындығында да 

халыҗты баҗытҗа жеткізер дҧрыс жол деп тҥсінді. Сҿйтті де, бірден 

революцияны жырлауға кірісіп кетті. 

1920 жылдары кҿркем ҽдебиетке җойылатын талаптар ҿте ауыр 

болды. Жаңа мен ескінің кҿрінісін җалай жырлау керектігі басты 

мҽселе еді, бҧл кезде  җазаҗ җалам җайраткерлеріне сын да, мін де кҿп 

еді. «Ҿзің комсомолсың, ҿзің тары жейсің» деп айтҗан бір шолаҗ 

белсендінің сҿзі елге тарап, кҥлкі шаҗыратын мҽтел сҿзге айналып 

кеткені де осы кез.Ҽдебиетті тапҗа бҿлу де осы кезден бастау алады, 

ҿмір де, ҿнер мен ҽдебиет те пролетариаттікі болу керек деген ҧғым 

революциямен бірге еріп келген идея еді. Енді «тҥрі ҧлттыҗ, мазмҧны 

социалистік» деп аталған жаңа ҽдебиет җалыптаса бастады. 

Жаңа ҽдебиеттің җалыптасу кезінде поэзия жанрлыҗ жағынан да, 

форма мен мазмҧн, таҗырыптыҗ жағынан да жаңаша бағытта дамуы 

тиіс болды. Рас, кҿркемдіктен гҿрі жалаң ҥгіт, насихат жағы басым 

болды. Бҧл тҧста ҿз шығармашылыҗ ҿнімдерімен поэзияда 

кҿрінгендер С.Торайғыров, С.Дҿнентаев, С.Сейфуллин, Б.Ізтҿлин, 

Б.Майлин, І.Жансҥгіров, С.Мҧҗанов, Ш.Иманбаева, А.Тоҗмағамбетов, 

Ҽ.Тҽжібаев, Ғ.Орманов, Ж.Сыздыҗов, сонымен бірге Ғҧмар Җарашев, 

Мҽшһҥр Жҥсіп Кҿпеев, Маҗыш Җалтаев, Шҽңгерей Бҿкеев, 

Ҽріп Тҽңірбергенов, Тҧрмағанбет Ізтілеуов, Нарманбет Орманбетов, 

Шҽді Жҽңгіров, Ығылман Шҿреков, Бернияз Кҥлеев, Иса Байзаҗов, 

Нҧрлыбек Баймҧратов, Җуаныш Баймағанбетов, Җайып Айнабеков 



 

8 

жҽне басҗалары. Олар җазаҗ кеңес ҽдебиетінің алғашҗы дҽуірінде 

поэзияның дамуына айтарлыҗтай ҥлес җосҗаны аныҗ. 

Жалпы айтҗанда, жиырмасыншы жылдар поэзиясы-жаңа орнаған 

Кеңес ҿкіметі тҧсындағы екі ҧдай кҥрестің, ҿмір ҥшін арпалыстың, от 

пен судың екі ортасында тҧрғандай сезімді бастан кешірді [2, 87]. 

Дейтҧрғанмен җазаҗ поэзиясы дамымады емес, дамыды. 30-шы 

жылдарда таныла бастаған жас аҗындар ҥшін бҧл жылдар жаңа ҿрлеу 

кезеңі болғаны аныҗ.Ал, белгілі җазаҗ аҗындары Ж.Жабаев, 

С.Мҧҗанов, Ҽ.Тҽжібаев, А.Тоҗмағамбетов, Т.Жароков, Җ.Аманжолов, 

Ғ.Орманов, Ҽ.Сҽрсенбаев, Ж.Саин, Д.Ҽбілев, Җ.Бекхожиндердің осы 

тҧста аҗындыҗ дарындары ҿзінің тың сипаттарымен, соны җырларымен 

танылды.Соғыс жылдарында җазаҗ аҗындарының җатары ҿсіп, 

поэзияға тың кҥштер җосылды. Ҽдебиетке Х.Ерғалиев, С.Мҽуленов, 

Ж.Молдағалиев, С.Сейітов, Җ.Жармағамбетов, Җ.Шаңғытбаев, 

З.Җалауова т.б. сияҗты аҗындардың жаңа буыны келді. 

Соғыс жылдарында жазба поэзиямен бірге җазаҗтың халыҗ 

поэзиясы да җатар, жарыса дамыды. Нҧрпейіс Байғанин, Иса Байзаҗов, 

Кенен Ҽзірбаев, Ҽбдіғали Сариев, Орынбай Тайманов, Җалҗа 

Жапсарбаев, Җайып Айнабеков, Жаҗсыбай Жантҿбетов, Тҿлеу 

Кҿбдіков, Омар Шипин, Шашубай Җошҗарбаев, Ілияс Манкин, Доскей 

Ҽлімбаев сияҗты халыҗ аҗындары ҿздерінің азаматтыҗ рухтағы тың 

шығармаларымен халыҗ поэзиясын жаңа белеске кҿтерді [3, 17]. 

Соғыс кезіндегі поэзияның ҽсерлі кҥші, саяси ҽлеуметтік мҽні 

бҧрынғыдан ҽлдеҗайда артты. Ҿлеңдерде публицистикалыҗ сипат, 

азаматтыҗ сарын кеңінен кҿрініс бере бастады. Бҧл тҧстағы поэзияның 

тікелей орасан зор ҥгіттік роль атҗарғаны сҿзсіз. 

1954 жылдың кҿктемінде бҥкіл халыҗтың назарын аударған тың 

жерлерді игеру жорығы җауырт басталды. Тың таҗырыбына җалам 

тартпаған аҗын кемде-кем. Алайда, соның кҿпшілігінде сырттай 

тамашалау басым болып келеді де замандастардың дҥниетанымы мен 

ҿмірге деген җҧштарлығы кҿрінбей кҿлеңкеде җалды. Ҧран тастап, 

дурыҗпа таңдану, тамашалап сырттай шолып, партия басшылығына 

бас ҧру ҽдетке айналды. 

Елуінші-алпысыншы жылдарда җазаҗ поэзиясы жаңа сапада 

дамыды. Бҧл ең алдымен жеке адамға табыну деген ілгергі дҽуірдің  

нҽубетінен арыла бастаған кезең еді де, шығармашылыҗта біраз 

еркіндік орын ала бастаған.1960 жылдары Җадыр Мырзалиев, 

Мҧҗағали Маҗатаев, Тҧманбай Молдағалиев, Сағи Жиенбаев, 

Жҧмекен Нҽжімеденов, Тҿлеген Айбергенов, Мҧхтар Шаханов, т.б. 

аҗындар кҿріне бастады да, жаңаша ойлау җырын, кҿркем тҥсінік 

җабілеттерін танытты. Осы кезеңде ҽсіресе айҗын кҿрінген ойы да 
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айҗын, сҿзі де айҗын Ҿтежан Нҧрғалиев – «бҥкіл табиғаты: жҥрген 

жҥрісі, мінез-җҧлыҗ, җимыл-җарекеті, бҥкіл болмысы тек поэзия ҥшін 

жаралған.Аҗын җандай болады десе, аҗын мынадай болады деп 

Ҿтежанды кҿрсетуге болады» деп Мҧҗағали Маҗатаев атап кҿрсеткен 

Ҿтежан Нҧрғалиев болатын [4]. 

Җанды майданға ҽкелері җатысып, балалыҗ шаҗтары тыл 

тағдырымен сабаҗтасҗан, елдегі жетім-жесірлерді кҿздерімен кҿрген, 

сол тағдырды кейде ҿздері де тартҗан аҗындар толҗыны соғыс пен 

бейбітшілік таҗырыбына җалам тарта келді. Ҿлеңдерінде баланың-

жетім, ананың жесір җалуын, майданнан оралмаған ҽкені кҥткен бала 

сағынышын, жар сағынышын жырлаған буын 60-жылдары ҽдебиетке 

жаңа бір леп ҽкелді. Олардың җатарында Жҧмекен Нҽжімеденов, 

Мҧҗағали Маҗатаев, Тҧманбай Молдағалиев, Җадыр Мырзалиев, Сағи 

Жиенбаев, Ҿтежан Нҧрғалиев т.б. аҗындар бар.Бҧл ҧрпаҗ ҿкілдерінің 

соғыс тауҗыметін, соғыс җасіретін кҿруі, оларды жырлауы ҽр 

тҥрлі.Таҗырыптары бір болғанмен, лирика тілінде сойлету тҽсілдері ҽр 

алуан. 

Осы кездегі ҿмір суретін Жҧмекен Нҽжімеденовтің кҿруі тіпті 

басҗаша: 

Ел кҥзетті ҽкесі жоҗ баланы, 

Шал кҥзетті жесір җалған келінін. 

Кҥзетті ана нҽрестесіз бесігін, 

Жар кҥзетті кҥйеуінің есімін. 

Тҥн ішінде тҥндей җара шал җаҗты 

Кей жесірдің кілттеулі есігін, - деп Жҧмекен заманның ащы 

шындығын жырлайды.Бҧл кезеңді Җадыр Мырзалиев кҿзімен 

җарағанда да заман шындығы елестейді: 

Бармаҗтай боп сол кҥнде, 

Жатпаушы едік дем алып. 

Ҽр маяның тҥбінде, 

Җалды біздің балалыҗ,-дейді [3, 137]. «Соғыстың соңғы жазы» атты 

кітабын тҧтасымен бала тағдырына, соғыс таҗсіретіне арнаған Ҿтежан 

Нҧрғалиев бір жағынан соғыс зардабын, екінші жағынан тылда, 

ауылда җалған басҗарма, бригадирдің җорлығын жырға җосады [3.138]. 

Жалпы Ҿтежан Нҧрғалиевтің поэзиясының шоҗтыҗты тҧсының бірі 

– соғыс таҗырыбы, соғыстың соңғы ел ішінің ҿмірі, халыҗтың тҧрмыс 

жағдайы. Шындыҗты ғана жырлап ҿткен, кҿлгірсуді білмейтін Ҿтежан 

аҗын соғыстан кейінгі ауыл ҿмірін, ҿзі кҿріп ҿскен жайдың бҽрін еш 

боямасыз жазған. Ойын ҽсерлі білдіру ҥшін теңеу, баламалар іздеп бас 

җатырмаған. Кҥнделікті җолданыстағы ауыз-екі тіл арҗылы-аҗ кҿңілге 

җона кететін ҿлеңдер тудырған. 
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Бҧл туралы елімізге белгілі аҗын Ертай Ашыҗбаев былай 

депті:1978 жылы «Соғыстың соңғы жазының» бірінші кітабы жарҗ ете 

җалды.Бас алмай оҗыдыҗ. Бір атауға он синоним,жҥз теңеу табуға 

җиналмайтын җазаҗ тілінің шҧрайлы, дҽмді сҧлу сҿздері «Кетті Жарас. 

Кетті. Ҽскерге алынды» сияҗты болыпты да җалыпты. Тіпті осы 

жырлардың басталуы да җызыҗ. Мысалы, «Тҿбесінде җара җайыс таҗия, 

Бесенеден белгілі ғой Жаҗия..», «Екі колхоз тауыса алмайтын җҧрағын, 

Кім білмейді Сағындыҗтың бҧлағын...», «Тағы айтарым таусылмайтын 

Тҽжібай, Ел басҗарды шаршап, талмай җажымай...» «Тағы да сол җой 

бағатын Кҿмекбай, Жҧрттың сҿзі: «Басҗармаға не депті-ай?..».Кҥні 

кеше ҿзіміз шыҗҗан, җазір де барып жҥрген кҽдімгі ауылдың таныс 

ҽлҗиссасы. Тілдік җордың ортаҗол аҗындардың деңгейінен асып тҧрған 

ештеңесі жоҗ, біраҗ ҿте тартымды. Жайлаудың жазғы таңы атып келе 

жатҗандығы таза ауадай мҿлдір ҿлеңдерімен сҥйсіндіретін Ҿте-ағаң 

«Міне, мен ҿлеңді осылай да жаза аламын»деп оң жамбастан сол 

жамбасҗа аунап тҥскендей болды. Яғни ол бҧған дейінгі баршаға мҽлім 

җолтаңбасынан бас тартты. Ал бас тартпағандардың җолтаңбасы кейін 

жалпы оҗырманды җалай жалыҗтырып алғаны, җажет етсеңіз, басҗа 

ҽңгіменің еншісі .Ҽрине, соғыс кезіндегі тыл таҗырыбын Җадыр да, 

Тҧманбай да, басҗа нешеме аҗындар да талай рет җаузады, тҽуір 

дҥниелер де берді. Біраҗ Ҿте-ағаң енгізген бҧндай формаға ешкім җол 

созған жоҗ еді. Бҧл кітаптың тағы бір басты ерекшелігін Ҿте-ағаңа 

арнаған ниеттестік эпиграммасында Жарасҗан Ҽбдірашев тап басты. 

«Кейіпкерлердің бірі – соҗыр, бірі – аҗсаҗ, бірі – шолаҗ, бірі – надан, 

бірі – җу, бірі – пысыҗ, бірі – саҗау, бірі – «җырт», бірі – пҧшыҗ» деп 

санамалай келе, Жарасҗан: «Ауыр алма осынау сҿзімді, аға, Кҿңіліңді 

серпілтсін сезім жаңа. Ауылыңда болыпты бір сау адам, Оның ҿзі, 

ҽрине, – Ҿзің ғана» деп тҥйеді. Ал сол кезеңде (жетпісінші жылдары) 

ҿңкей осындай адамдардан, яғни не зерделі парторгы жоҗ, не зерек 

коммунисі жоҗ, не парасатты мҧғалімі жоҗ, ең болмаса басалҗы сҿз 

айтар аҗсаҗалы жоҗ, ҽркім ҿз басын сағаттаған кейіркерлерден 

жинаҗталған кітап болды ма? Болған жоҗ.Ал Ҿте-ағаңның 

кейіпкерлері–«жеті ҽкені җҧртып барып тоҗтайтын» басҗарма, 

«җордағы җарт җораздай җоҗаңдаған» баҗшашы, «алдап алып 

асыҗтарды жалмайтын» класком, жібі тҥзу дегендеріңіздің ҿзі–«бҥтін 

шалбар кимей ҿткен» оҗушы, «жалғыз кҿйлек-дамбалмен мың җой 

баҗҗан» җойшы, «жарымаған жамау кҿйлек, беті ісік» кемпір... Ал 

мҧндай кейіпкерлердің шежіресін ай җабаҗ, алтын кірпік, атҗан таңдай, 

жаҗҗан шамдай сҧлу сҿздермен жазу мҥмкін бе? Тағы бір ерекшелік, 

негізінен поэзиядағы жиынтыҗ образға (яғни аты-жҿні белгісіз 

лирикалыҗ кейіпкерге) бой ҥйреткен жҧрт бір кітаптағы ҽр ҿлеңнің 
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(кей ҿлеңдердің ғана емес, ҽр ҿлеңнің) ҽр бҿлек тҥпбейнесі болатынын 

таңырҗай җабылдады, ҽр бетті тамсана параҗтады, тапжылмай 

зерделеді. Бҧндай бас-аяғы бҥтін дҥние де җазаҗ поэзиясында жоҗҗа 

тҽн еді [4].  

Аҗынға аҗын берген бағаны арнайы ҧзаҗ-сонар келтіріп 

отырмыз.Ҿйткені поэзия дегеніміз сезім, ал оны алдымен аҗын ғана 

тҥсінеді. Жалпы поэзиядан ғылым жасамау керек сияҗты. Оны аҗынға 

айтҗызып, аҗынға талдату тиімді болатындай. Жоғарыда аталған 

аҗындар шоғыры җазаҗ поэзиясына жаңа леп ҽкеліп, соңына талантты 

поэзия ҿкілдерін жинап, җазаҗ поэзиясын биікке кҿтерді. Бҧл шағын 

маҗалада җазір енді ҿздері де аға буын болып җалған олардың аттарын 

тҥгел тізбектемей, Ҿтежан Нҧрғалиевтің 80 жылдығы аталып ҿтпекші 

болып отырған ҿңірдегі аҗындарды, яғни Аҗтҿбе ҿңірі аҗындарын 

М.Аҗдҽулетов, Е.Ашыҗбаев, Б.Бабажанҧлының есімдерін атасаҗ та 

жеткілікті деп ойлаймыз. 

Җазаҗ ҽдебиетінің тарихында еліміздің тҽуелсіздік арнасына 

тҥскеннен кейінгі кезеңі ҿзіндік даму бағытымен, кҿркемдік 

ізденістерімен ерекшеленеді. Тҽуелсіздік ҽкелген ҿзгерістерді, рухани 

ҽлеміміздегі желісі ҥзілмеген тарихи сабаҗтастыҗты, азат сана 

тудырған айшыҗты оралымдарды осы кезеңдегі аҗындар 

шығармашылығынан айҗын аңғарамыз.Тың тыныс, соны серпінді, 

байҗаймыз. Ҽрине, ҧзаҗ жылдарға созылған азаттыҗ таңын аңсау мен 

оған жету жолындағы җоғамдыҗ кҥрестердің һҽм олар туындатҗан 

тарихи оҗиғалардың тҿл поэзиямызға тигізген ҽсері ерекше екендігі 

сҿзсіз. 

Җоғамда орын алған елеулі оҗиғалар мен ҿзгерістердің ел санасына 

ҽсері тимей җоймайды. Бҧл җҧндылыҗтар жҥйесінің ҿзгеруіне, 

җалыптасҗан дҥниелерді басҗаша бағалауға алып келеді. Алайда, 

санадағы ҿзгерістер толҗыны бірден кҥш алмай, барынша баяу жҥреді. 

Сананың болмысты тануы басҗа ҽрекетке ауысҗан сҽтте кҿрінетін 

җҧбылыстың тҥрі ғана емес, ішкі мазмҧны да алмасады. Осыған 

байланысты адам санасындағы ҿзгерістердің болатынын айтып 

жатудың ҿзі артыҗ. Тҽуелсіздік жылдарында поэзиялыҗ 

шығармалардың кҿркемдік, идеялыҗ жҽне ҽдіс-тҽсілдік салада да 

ҿзгеріске тҥскені белгілі. Атап айтар болсаҗ: 

– поэзиялыҗ шығармаларда кеңестік дҽуірдің соңғы жылдарында 

орын алған публицистикалыҗ сипат жалғасын тапты; 

– нҽзік лириканы бойына сіңірген жыраулыҗ дҽстҥрдің жаңғыруы 

кҿрінді; 

– кҿне тҥркілердің сарынындағы тҥркішілдігімізді таныту мҽселесі 

дҥниеге келді;  
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– ҧлттыҗ танымын еуропалыҗ ҥлгімен кҿмкере білген 

шығармашылыҗ иелері ҽдебиет алаңына шыҗты. 

Сана бостандығының нҽтижесі ретінде туындаған тҽуелсіздік 

жылдарынан кейінгі ҽдебиеттің біз ҥшін ерекшелігі мол, җҧны жоғары. 

Егемендік җоғамдыҗ санаға ерекше серпіліс ҽкелді. Оларды азаттыҗ 

таңы туралы жазылған ҿлеңдерден байҗауға болады. 

Мҧз җҧрсанған аҗ кҿрпеге оранған, 

Җиын-җыстау, сары аяздан, бораннан, 

Җорыҗпастан менің туған бҿбегім- 

Мемлекетім азаттығым оралған,-деп Ғафу Җайырбеков жырлаған 

тҽуелсіздік исі җазаҗты ғасырлар бойғы толассыз кҥрестерге жетелеген 

болатын. 

Ҽдебиетке 80-жылдардың соңы, 90-жылдардың басында араласҗан 

буын ҿкілдері җазаҗ ҽдебиетіне нағыз тҽуелсіздік рухын алып келді 

десек, җателесе җоймаспыз.Ол буыннан бҿле-жарып Т.Ҽбдікҽкімҧлын, 

Н.Мҽукенҧлын, С.Нҧржанды, Г.Салыҗбайды, Ж.Ҽскербекҗызын, 

М.Райымбекҧлын, одан кейінгі толҗыннан Ж.Сҽрсекті, 

Б.Бабажанҧлын, Б.Алдиярды, Д.Берікжанҧлын атауға болады.Бҧл буын 

Кеңестік дҽуірдің соңғы җыспағын кҿрді жҽне тҽуелсіздік отының 

тҧтануына оттыҗ болған желтоҗсан оҗиғасына кейбіреулері куҽ болса, 

ал кҿрмегендері лебін сезінді. Шығармашылыҗ җуаттарының енді 

җалыптаса бастаған шағында җоғамда болып жатҗан ҿзгерістердің 

аталған буынның аҗындыҗ амбицияларын ҧштап, жаңа бастауға жол 

ашҗаны аныҗталды [5]. 

Бҧл ерекшелік җазаҗ поэзиясының бҧрынғы дҽстҥрлерін бойына 

сіңіріп, җазіргі жаңарған егеменді елімізде жаңа кҿзҗарастағы ҿлеңдер 

тудырып, поэзия мҧхитында еркін жҥзген жас аҗындар 

шығармашылыҗтарынан кҿрініс тауып отыр. Бір ғасыр бедеріндегі 

җазаҗ поэзиясының бҥгінгі кҥнгі сипаты осындай болса, оның Мҽңгілік 

ел идеясын дамыта жырлауы алдағы кҥндердің еншісі деп білеміз.  
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Ҿтежан Нҧрғалиев – ХХ ғасырдың 60 жылдарынан җазаҗ 

поэзиясының кеңістігінде ҿзінің ешкімге ҧҗсамайтын җолтаңбасымен 

даралана кҿрінген аҗын. Аҗынның алғашҗы кітабы «Менің 

махаббатым» деп аталып, осы жинағына кірген ҿлеңдерінің ҿзі тосын 

мінезді, тың бояулы, ерекше ырғаҗты болмысымен ҿлеңсҥйер 

җауымның жҥрегіне жол тапты. Бҧдан кейінгі «Аҗ нҿсер», «Нҿсерден 

кейін», «Ай астында аҗбоз ҥй», «Җайыңды тоғай», «Тыныштыҗ», 

«Афйина мектебі» кітаптары, «Соғыстың соңғы жазы» атты 

балладалар жинағы җазаҗ ҽдебиетінің җҧнды җазынасына айналды.  

Соғыс дегенде, җазір айтылып жҥрген алуан тҥрлі пікірлер барын 

айта кеткен де жҿн. Бҧл пікірлердің бір жҥйесі «бҧл соғыс туралы 

біздің тарихта айтылмауы керек» дегенге саяды.  Җалай айтылмасҗа? 

Җалайша жадымыздан шығара аламыз? Кешегі кеңестік алып 

империяның боданы болған кезімізде небір ауыр кезеңдерді бастан 

кешкеніміз аҗиҗат. Ҽуелгі ашаршылыҗ, одан кейінгі репрессия, одан 

кейінгі фашизм тарапынан ашылған соғыс җазіргі тҽуелсіздік алып 

отырған кезімізде санамыздан сызып, тарихымыздан алып тастайтын 

оҗиғалар емес. Бҧл кезеңнің ащы зары мен җасіреті халыҗтың жан-

жҥрегіне сіңіп, аҗындардың жҥрегінен жыр болып туды. Сҿйтіп 

ҧлттың рухының айнасы болған, жан толҗынысын, жҥрек бҥлкілін 

танытатын ҽдебиеттің кесек бір таҗырыбына айналды. Біз сҿз еткелі 

тҧрған аҗын Ҿтежанның да балалыҗ шағы осы бір җасіретті 

кезеңдердің «соғыс» атты кезеңіне тҧспа-тҧс келді. Зҧлмат жылдары 

дҥние есігін ашҗан аҗынның сҽбилік шағының сҧрҗай суреті – ер-

азамат атаулы җан майданға аттанып, ауылдың җасіреттен тҧралап 

жатҗан кезі болатын. Сондыҗтан да болар, талантты аҗынның 

санасында бедерленіп, жҥрегін шарпыған сол бір кезеңнің шындығын 

җайталанбас талант җуатымен бейнелеп жеткізген туындылар болып 

дҥниеге келгені. Оҗырманның сҥйікті, сҥйсініп оҗыр туындыларына 

айналған себебі – бҧл сол кездегі җазаҗ ауылдары тҧтастай басынан 

кешкен, куҽ болған шындыҗ еді. Шындыҗты ҿлең тілімен бейнелеп, 
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жеріне жеткізіп айта білген Ҿтежан аҗынның талантын мойындамау да 

мҥмкін емес еді. 

Алғашҗы кітабы жарыҗ кҿргенде җазаҗтың Җадыр Мырза-Ҽли 

сынды ҥлкен аҗыны: «Кҥдіктенбей-аҗ айта беруге болатын бір 

шындыҗ бар. Ол: Нҧрғалиев — аҗын жҽне таза ҧлттыҗ поэзияның ҿкілі 

деген мойындау. Оның куҽсі – «Менің махаббатым», — деп, пікір 

білдірсе, Мҧҗағали Маҗатаев сынды аҗиыҗ: Ҿтежанның «ешҗандай 

җоспасы жоҗ табиғи талант екенін» батыл айтҗан.  

Ҿлең ҽлемі – Ҿтежан аҗынның айнымас досы, ҿзгермес тҧрағы 

болды. Былайғы ҿмірде җиғаштау пікір айтып, кедір-бҧдырлау 

сҿйлейтін аҗынның ҿлеңде айтары бейнеге ауысып, кҿркем тілмен 

тҿгілген шындыҗ җана еді. 

Ауылдың кҿңілге жылы, жанға жаҗын суреті мен тыныс-тіршілігін 

аҗын ҿлеңінен тапҗан кезде оның талантына ғана емес, жалпы җазаҗ 

ҿлеңінің шексіз мҥмкіндігіне бас иесің.  

Тҿрт кітаптан тҥзілген «Соғыстың соңғы жазының» екінші 

кітабына енген «Маңдай» ҿлеңінде мынадай жолдар бар: 

Ҿткен кҥнге, ҿшкен сырға жан кіріп, 

Жҥрегіңді жҥреді ҧзаҗ жандырып. 

Жҥрегімнің җылдан нҽзік хабарын 

Айта алам ба, нанбайтынды нандырып. 

 

Җалар ма екем сҽл жалғанға җаҗтығып, 

Асып кетіп жҥрмес пе екем аптығып, 

Сор сиятын сор маңдайға екі елі 

Сыяр ма екен шындыҗтағы җаттылыҗ?! [1, 12] 

Ҥш тармаҗҗа жіктелген бҧл шағын балладаның оҗиға желісі 

шымыр да шираҗ ҿрілген. Бір шағыраҗтың ай сайынғы кірісі болған 

«бес сом алпыс тиынды» бір кҥнде саудаға жҧмсаған кейіпкер мен ҿз 

маңайын балтамен ҧрған җара кемпірдің ҽрекеті аҗын тілінде 

соншалыҗ шынайы, соншалыҗ ҽсерлі шыҗҗан. Бір ғана шағын оҗиға 

җазаҗтың кең даласының бір тҥкпіріндегі бір ауылдың бір 

шаңырағындағы оҗиға кҥллі җазаҗ даласы кҿтеріп тҧрған ауыртпалыҗ 

пен сол ауыртпалыҗҗа җасарыса шыдаған тҿзімнің бір сҽттегі морт 

сынуын суреттейді.  Оған себеп болған ҽлі аҗылы толыҗ кірмеген 

балалыҗтың есерлеу, бҽлкім аҗымаҗтау ҽрекеті. Кемпірдің жаралы 

маңдайы – соғыс алаңын, соғыста ҿлген ҽкені еске салғаны да тіптен 

ҽсерлі. 

Соғыстың ауылдағы  җасіретін арҗау еткен балладалар мазмҧны сан 

алуан. Җарапайым ауыл адамдарының, ҽр шаңыраҗтың тірлігі мен 

тынысы, тҥрлі ойлар мен ниеттер җаҗтығысы аҗынның жҥрегінен ҿлең 
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болып ширығып шыҗҗан. Аҗынның ерекше суретке толы 

балладаларының бірі – «Ҿкпемен җағу». Денедегі дертті ҿкпемен 

җағатын ескілікті жоралғыны соғыс җалжыратып, җансыратҗан 

ауылдағы адамдар тағдырымен астастыру аҗынның суреткерлік 

шеберлігін танытады:  

Ажал шыҗҗан, ауру шыҗҗан соғыстан 

Маған җарай сҽлем болып оҗ ҧшҗан, 

Жиырма миллион җорғасынның біреуі 

Менің җҧйттай миыма кеп тоғысҗан 

Соғыста атылған оҗ ауылдың ҽр адамының жҥрегіне җадалғандай 

ҽсер етті. Оны балалығы сол сҧрапыл жылдарға тап келген 

аҗындардың жырларынан айҗын аңғарамыз.  

Сол җорғасын сол тоғысҗан жерінде, 

Җалды ілініп тікен җҧсап терімде. 

Терімде емес, жҥрегімде җалды ол, 

Жҥректе емес, җалды туған жерімде. 

 

Ҿртін оның ҥлгергем жоҗ ҿшіріп, 

Дертін оның ҥлгергем жоҗ кешіріп, 

Сол соғыстың жазған барлыҗ жазуы 

Шыҗты менің боз ҿкпемнен тесіліп. [1, 65]  

Соғыс атты тажалмен ғана емес, еңсені езген аурумен де 

арпалысҗан җайсар тағдыр иелері Ҿтежандай аҗынның җалыптасуына, 

азаматтыҗ кредосын аныҗтауына ыҗпал етті. Ауылдағы ҽр оҗиға, ҽр 

тағдыр аҗынның җырағы да сезімтал назарынан тыс җалмаған. Ҿзгенің 

жҽне ҿзінің басынан ҿткен ҽрбір сҽт, ҽрбір оҗиға – уаҗыттың ащы 

шындығы болса, сол шындыҗ ҿлеңнің ҿткір де терең, астарлы да асҗаҗ 

тілімен бейнеленеді. «Мҧз ҥстіндегі тҽуекел», «Бота баҗҗан аҗын», 

«Баҗыт деген не?», «Җағаз ҧшып барады», «Җалҗа туралы аңыз», 

«Орамал», «Тҥйе туралы аңыз», «1944 жылғы райком җызметкері 

Җарлығаш апай туралы жыр», «Басҗарма мен Шоҗат. 1944 жыл» - тізе 

берсек җатары кҿбейе беретін бір-бір тағдырды арҗалаған балладалар 

жетерлік. Олардыі ҽрҗайсысында терең толғаныс, буырҗанған талант 

екпіні, жҥректі шымырлатар образдар, соны сурет  бар.  

Аҗ җарлар мен Кҿк мҧздардың ҥстінен 

Кҿрінеді шатынаған Шындығым, – деп, аҗын ҿзі толғағандай, 

Шындыҗтың образы оның тҧтастай поэзиясына панорамалыҗ 

кеңістікте, җасірет пен җайрат, ауыртпалыҗ пен җажыр, азап пен тҿзім 

арпалысында кҿрінеді. «Мҧз ҥстіндегі тҽуекел» толғауының кейіпкері 

–  Шоң  кемпір кҿрген җҧҗай – җазаҗтың җаншама кемпірі кҿрген 

җҧҗай. Соғыстың ажал бҥріккен демімен тайталасҗан җайсар ҽйел 
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тҧлғасын аҗын оҗиға ҽуенінде сомдайды. Җаратҿбе колхозының 

җоянын, ҽрі җанаты җатаймаған баланы бағып отырған кемпір Жем 

ҿзеніне сең жҥріп кетсе, арғы жағалаудағы ауылдан хабар ала алмай 

җаламыз деп, тҽуекелге бел байлап, ауылға жҿнелген. Җыстауда алты 

жасар Ҥмбет бала ғана җалған. Ауылға барып, соғыстағы Сарыбайдың 

жаманат хабарын естіп, екі кҥн есінен айрылғандай хал кешкен 

кемпірді җыстаудағы жалғыз бҿлмелі жалғыз ҥйде 

кҥткен бала, ҥшінші кҥні жаулығы желбіреп, мҧз ҥстінен җарасы 

кҿрінген кемпір, оның җолтығындағы екі бҿлке нан – міне, соғыстың 

нағыз суреті осы. Нан сатушыдан екі бҿлке нан сҧрап алғандығы кҿрші 

кемпір тарапынан сыпсың тілге тиек болғанда Шоң кемпір җатты 

мҥжіледі. Җиын җыстау кҥндері җой емес, җоян баҗҗан еңбегі 

айтылмай, җиын бір сҽтте сҧрап алған екі бҿлке наны алдынан шыға 

берген кемпірдің намысы мен жігер-җажырына аҗын осындай ҿлмес 

ҿлеңімен ескерткіш җойғандай.  

Җан майданда җан бҿліссе, несі айып, 

Аш балаға нан бҿліссе несі айып?! 

Җан бҿліскен, нан бҿліскен кезеңге 

Җалай ғана біз җиянат жасайыҗ?! 

 

Кҿкірекке җҧйттай кҥмҽн келтірмей, 

Тар кезеңде тҽуекелін ҿлтірмей, 

Шындыҗ ҿткен мҧз ҥстінен ҿтейін  

Екі бҿлке нан кҿтерген кемпірдей. 

 

...Жеңген шындыҗ самурайдың сҧмдығын, 

Жеңген шындыҧҗ фашизмнің җҧлдығын. 

Менің жырым кҿтереді майысып, 

Сол кезеңнің шатынаған шындығын. 

Міне, аҗын сезінген, кҿрген, кҿкірегімен тҥйсінген, жаны жылаған 

шындыҗ осындай. Осы шындыҗ «есігі ашыҗ Ҿмір деген дҥкеннен 

талай сыбаға кҥтетін» балалыҗтың елесі, санадағы жаңғырығы болып, 

«Бота баҗҗан аҗын» балладасында жалғасын табады.  

Ҿмір деген – тіленшінің теңгесі, 

Ҿмір деген – жаҗсы җыздың жеңгесі. 

Жҥрегімде жатыр менің, Ҿмірдің 

Талай-талай суырусыз шҿңгесі. 

 

...Сол бір кҥндер оралмасын жуыҗта, 

Сҿнбесін от! Солмасын гҥл суыҗта. 
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Сол кҥндердің җҧрметі ҥшін, Жҥрегім, 

Табандағы шҿңгеңді де ҧмытпа, – деген аҗыннның җай 

балладасын алсаҗ та, оҗиғаны ҽсерлі ҿлеңге айналдырып, ҿзінше ой 

тҥйіп, җайталанбас сҿз образдарымен оҗырманын сҥйсіндіретін 

туынды болып җалған.  

Ҽке соғыста җаза болып, оҗуда ҥздік болса да, басҗарманың 

баласының ҥздік болуы ҥшін «тҿрт» деген бағаны амалсыз алған 

баланың жан дҥниесіндегі кҥйінішті арҗау еткен «Тағы да 

басҗарманың баласы туралы» балладасында: 

Тартып алған бедел менен бағаны, 

Сол баланы уаҗыт еске салады. 

Тура отыз жыл толған екен, мінеки, 

«Тҿрт» пен «бестің» арасында адасып, 

Менің бағам жылап кетіп барады, - деп, ҿткен шаҗтың ҽділетсіз бір 

оҗиғасын есіне алған аҗын жанындағы арпалысты җапысыз тҥсінеміз. 

Аҗынның уаҗыт талҗысынан тҥйгені кҿп. Сондыҗтан да ҽділет пен 

ҽділетсіздік тартысын былайша җорытады: 

Ҿз җолымен Ҿмір келіп ҿзгертер, 

Ҿз кезінде ҿзі җойған бағасын. 

 

Кезі келсе, ҿзгереді нағашы, 

Ҿзгереді җамҗа тонның жағасы. 

Ҿңі тҥспес, ҿмір бойы ҿзгермес 

Жалғыз баға – ҼДІЛЕТТІҢ БАҒАСЫ.  

Шындығында, аҗынға җойылған ҽділет бағасы, егер бестік жҥйеде 

есептесек, ең жоғары баға. Ҿзі сезінген, кҿрген, басынан кешкен уаҗыт 

шындығын ҽр тҥрлі оҗиғалар мен тағдырларға бойлай отырып ҿлең 

кеңістігінде тірілткен, сҿйтіп соғыс жылдарындағы җазаҗ ауылындағы 

ҿмірдің җайталанбас бейнесін жасаған аҗынның бағасы, ҽрине, жоғары.   

Ҽйгілі Гетенің «Ҽлем соншалыҗты ҧлы жҽне бай, ҿмір соншалыҗты 

кҿп җырлы. Менің ҿлеңдерімнің бҽрі жағдайдан туған. Олар 

шындыҗтан шабыт алған, соған негізделген, соған җҧштар», – деген 

сҿзі поэзияның табиғаты мен тағдырын танытатыны хаҗ. Ҿтежан 

аҗынның аҗындығы, поэзиясы туралы айтылар тҧжырым да осылай 

болса керек.  

«Поэзия ҿз бойына ішкі рухани ҽлемнің барлыҗ ерекшеліктерін 

жинаҗтаған ... сҿз ҿнерінің тҥрі. Бір җырынан алып җарағанда, 

поэтикалыҗ ҿнерде музыкадағы сияҗты сҽулет, мҥсін, кескін ҿнерінде 

мҥлдем кҿрінбейтін ішкі ҽлем мазмҧны кҿрінеді. Екінші жағынан, 

рухани дҥние ауҗымында поэзияның ҿзі кҿңіл-кҥй алмасуларын, сезім 

ҽуендері мен ҥрейді, җандай бір оҗиғаның шиеленісуі мен шешімін 

http://engime.org/sabati-tairibi-asa-kiik-s-sejfullin-sabati-tanimdi-masati.html
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бейнелейтін, басҗа ҿнер тҥрлеріне тҽн емес кең тҥрдегі объективті 

ҽлемді туындатады», – деген екен тағы бір білгір Гегель [2, 35].  

Данышпанның бҧл тҧжырымы поэзияның җасиеті мен мҥмкіндігін 

җапысыз жеткізуімен маңызды. Біз сҿз еткен Ҿтежан Нҧрғалиев 

поэзиясы уаҗыттың шындығын ҿзіндік танымда җорытып, кҿркем 

болмысымен, бейнелі тілімен тереңдікке сіңіріп, биіктікке кҿтерген 

ҧлттыҗ поэзиямыздың җҧнды мҧрасы.   
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Ғасырлар бойы ауыз ҽдебиеті негізінде дамыған җазаҗ ҿлеңі 

Абайдан соң жаңа сарынға кҿшкені белгілі. Абайдың соңынан җазаҗ 

ҽдебиетінде А.Байтҧрсынҧлы, М.Дулатов, Ж.Аймауытҧлы, 

М.Жҧмабаев, Б.Майлин, С.Торайғыров, С.Дҿнентаев т.б., соғыс 

жылдарында Җасым Аманжолов, Тайыр Жарков сынды, жетпісінші 

жылдардан соң Ҽбділда Тҽжібаев, Асҗар Тоҗмағанбетов, Жҧбан 

Молдағалиев, Җадыр Мырза-Ҽлі, Мҧхтар Шаханов, Олжас 

Сҥлейменов сынды алып-алып аҗындар ҿнімді шығармалар берді. 

Ҽрине біз ең танымал деген бірнешеуін ғана атадыҗ, җазаҗ даласында 

бҧдан басҗа да есімі тҥркі ҽлеміне мҽшһҥр кҿптеген аҗындар дҥниеге 

келді. Ал кейбірінің шығармалары кеңестік идеологияның саясатына 

жайсыз келіп, ҿз заманында җажетті бағасын ала алмай җалды. Сондай 

аҗындардың бірі есімі елге ерте танылса да, кейінірек кеңестік биліктің 

ащы шындыҗтарын ҽшкерелеймін деп елеусіз җалған – Ҿтежан 

Нҧрғалиев еді.  

Оның ҿмірі мен шығармашылығы жайындағы сын-пікірлер мен 

кҿзҗарастарға җарағанда, алғаш ҽдебиет ҽлеміне келген шаҗта-аҗ 

«җазаҗтың Пушкині», тікмінезділігінен  «тентек аҗын», «ҿткір аҗын» 

атанған Ҿтежан Нҧрғалиев кҿзі тірісінде-аҗ аңыз аҗынға айналған 

екен. Ҽрине, халыҗ жаҗсы кҿрген адамның есімін аңызға 

айналдырады. Мҧнымен җоса, ҿз замандастары тарапынан җазаҗ 
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аҗындарының ішіндегі ең білімдарларының бірі, жер-жиһан ҽдебиетін 

шағып оҗып шыҗҗан деп бағаланған аҗын.  

Аҗынның шығармаларынан ең бірінші байҗайтынымыз, 

ҿлеңдеріндегі ҧйҗас, буын, ҿлшем жағынан тап-тҧйнаҗтай болуы, 

екінші, ҿлеңдеріндегі ойдың тереңдігі, ҥшінші, тарихи оҗиғаларға 

байланысты соны кҿзҗарастары, тҿртінші, ҧлттыҗ наҗыштың 

аныҗтығы, бесінші, шындыҗҗа тіке җарауымен ерекшеленеді.  

Ҿтежан Нҧрғалиевтің нашар шығармасы жоҗ секілді. Алайда оның 

есімін елге ҽйгілеген «Соғыстың соңғы жазы» (1978) кітабының 

салмағы тым бҿлек. Аҗын ҿзінің замандастары секілді жеңісті 

жырламайды, бейбіт заман жайлы кҿсіліп жаза алмайды. Себебі, оның 

кҿз алдында ауыр тҧрмысты басынан ҿткеріп жатҗан 

«ауылдағылардың» жағдайы жанына батты. Сҿйтіп, екінші 

дҥниежҥзілік соғыстан соңғы җарапайым халыҗтың тҧрмысын ҿз 

кейіпкерлері арҗылы аныҗ кҿрсетті. Ол осы маҗсатта бір немесе он 

шаҗты кейіпкер де емес, жҥздеген кейіпкердің образын жасады. 

Жалпы, соғыстың салдарын сынауға берік бекінген Ҿтежан Нҧрғалиев 

мінез, пікір, ҧстаным, жазу ерекшелігі, ҿлеңдерінің таҗырыбы жағынан 

тҥрік аҗыны Тевфик Фикретке (1867-1915) ҧҗсайды. Ҿмір сҥрген 

уаҗыты жағынан алшаҗтыҗ болғанымен бҧл екі аҗынның ҿмірде 

ҧстанған бағыттары ҿте ҧҗсас екенін кҿреміз.  

Ҿтежан Нҧрғалиев ҽдебиетке арындап кірген он жеті жасында 

ҥнемі лирикаға мойын бҧрды, тіпті 1964 жылға дейін ол «җазаҗ 

поэзиясындағы махаббат лирикасының теңдесі жоҗ классигі» 

(https://gu-gu.kz/m/17986)атанды Тевфик Фикрет те отыз жасына дейін 

ҿзіне дейінг Режаизаде Махмҧт Екремнің ҿлеңдерінен шабыттанып, 

назым тҥрінде ғашыҗтыҗ, шарап, ҽдемілік, кҿктем секілді таҗыптарды 

җаузаған болатын. Екі аҗының да жиырма беске толар толмас шағында 

алғашҗы жыр жинаҗтары баспа бетін кҿрді. Ҿтежан Нҧрғалиевтің 

«Менің махаббатымы» (1962) да, Тевфик Фикреттің «Rubab-ı Şikeste» 

атты ҿлеңдер жинағы да җалың җауымның жҥрегінен орын алды.  

Фикреттің “Âveng-i Şuhûr”, “Yağmur”, “Toprak”, “Seza”, “Beyaz 

yelken”, “Mavi deniz”, “Balıkçılar” секілді ҿлеңдері, Ҿтежан 

Нҧрғалиевтің де “Жауынның алдында”, “Нӛсер”, “Нар кӛтерген 

кӛктем”, “Мен туған жер”, “Ай, түн, бұлақ” ҿлеңдері табиғаттың 

тылсым суреттерін бейнелейді. Тіпті, екі аҗынның бейнелеу стилі де 

ҿте ҧҗсас кҿрінеді. Мысалы, Тевфик Фикреттің Mavi deniz, яғни Кӛк 

теңіз атты ҿлеңінде теңізді жанды җҧбылысҗа балайды,  ҿзінің ішкі 

дҥниесін теңіздің ҥнсіздігімен салыстырады. Сол арҗылы ҿзінің жан 

дҥниесін аҗтарады. Осындай бейнелеуді Ҿтежан Нҧрғалиевтің 

Қапшағай ҿлеңінен де кҿреміз.  

https://gu-gu.kz/m/17986


 

20 

Ҿтежан Нҧрғалиев Нӛсерден кейін ҿлеңінде де мынадай тосын ой 

айтады.  

Кӛңіл күй о да бір ӛлке,  

Нӛсерден, оттан оянар [1, 25].  

Бҧл ой Тевфик Фикреттің Yağmur (Жаңбыр)атты ҿлеңінінің ішкі 

ойымен ҥндеседі. Яғни аҗындар жаңбырдағы бҥтін тылсым 

җасиеттерді адамның бойындағы сезімдермен тең кҿреді. Жҽне оның 

аҗынға кҥш-җуат беретінін шабыттана жырлайды. Сол секілді екі 

аҗынның кҿктемді бейнелеуіндегі ішкі тербелістері де біте-

җайнасҗандай. Олар кҿктемді жылдың бір мезгілі ғана емес, адам 

ҿмірінің бір бҿлшегі санайды. Кҿктемнен ҥлкен ҥміттер кҥтеді. Кҿктем 

сҧлу ғана емес, ол аҗынның мҧңлы кҿңіліне дем беретін тамаша кезең.  

Кҿктем – кҿңіл, кҿктем – сезім, кҿктем – ҿмір. Алайда, кҿктем кейде 

аҗындарға лҽззат сыйламайды. Сондыҗтан да, Ҿтежан аҗын, «Апрель 

оятса да жасыл баҗты, Җҧшағы жап-жас гҥлдің ашылмапты» десе, 

Тевфик аҗын «Кҿктем болсын, кҿңілім җайғысынан аз да болса 

арылсын, ҽлемім аз да болса ҿзгерсін деген едім, кҿктем келді, 

шабыттандым. Жаһан тап бір җуанышҗа толы жҽннаттың бір нобайы, 

біраҗ менің кҿңілімнен ҽлі де кҥз кетпеді» дейді. 

Тевфик жҽне Ҿтежан аҗындарды байланыстыратын тағы бір 

ҧҗсастыҗ, екі аҗынның бала жҽне жастыҗ жайындағы шығармалары. 

Олардың ҿлеңдеріндегі бала болғысы келуі, айналаға бала ҿзімен 

җарауы жҽне балаға тҽн тҥсінікпен айналаны тамашалауы, балалыҗ 

шаҗтағы алаңсыздыҗ, оның есейе келе жоғалып кетуі, ҧлғайған адам 

ретіндегі балалыҗ кҥндерге деген сағынышы жҽне сол кҥндерді ішкі 

ҽлемінде җайта тҥлетуі назар аударарлыҗтай. Ҿтежан Нҧрғалиев 

кҿптеген ҿлеңдерінде де балалыҗ шаҗҗа саяхат етеді. Тҽтті кҥндермен 

җоса жанын жаралаған ауырпалыҗпен ҿткен жастыҗты да терең 

тербеліспен жырлайды. Айтҗапаҗшы, ең җызығы Ҿтежан ҿзі жырлаған 

оҗиғалардың кҿбісін жеті жасар баланың кҿзімен 

суреттейді(https://www.azattyq.org/a/kazakhstan_auezkhan_kodar_blog_a

bout_otzhan_nurgaliyev/27327442.html). Мысалы, Сол жылдарды еске 

алу ҿлеңіндегі мынадай жолдар сҿзіміздің дҽлелі. 

Сол жылдары аш болсақ та кӛңілді ек. 

Ауыр ойдан оралушы ек жеңілдеп... 

 

Сол жылдары аш болсақ та кӛңілді ек. 

Не жарқырап кетуші едік... не гүлдеп... 

  

Махаббат, достық, махаббат, достық мол жылдар 

Сол жылдарда қасымда мол болдыңдар [2, 116].  
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Тевфик Фикреттің ҿлеңдерінен де мҧны байҗаймыз, мысалы, «Senin 

yerinde olaydım, güzel çocuk, bilsen Neler yapardım ben, Neler yapardım o 

mübhem nazarlı gözlerle…» деген ҿлең жолдарымен басталатын 

ҿлеңінде аҗын балалыҗ шаҗтың җадірінен сҿз етеді.  

Сондай-аҗ, балалыҗ шаҗтағы кҿңілінде җалған тҧрмыстың ауыр 

тауҗыметін суреттейтін ҿлеңдерін де екі аҗынның таным-тҥсінігінде 

бір арнаға тоғысатындығын кҿруге болады. Мысалы, Тевфик Фикрет 

«Рамазан садаҗасы» (1986) атты ҿлеңінде ҽрі ҿзінің, ҽрі ҿлеңдегі 

җайыршы баланың сезімдері кҿрініс табады. Ересек адамдардың балаға 

деген суыҗ кҿзҗарасы мен суыҗ кҥн арҗылы ҿлеңнің поэтикасын 

арттыра тҥседі. Аҗын мысҗыл мен трагедияны ҥндестіріп, тек сол 

балаға назар аудармаған адамдармен ғана емес, ҿмірдің ҿзінен де есеп 

сҧрағысы келеді [3, 146].  Мҧндай ауыр, ҽрі җасіретке толы оҗиға 

Ҿтежан Нҧрғалиевтің Жан жылуы ҿлеңінде де айтылады. Соғыс пен 

җыс җатар келген уағында кҿшеге шығуға аяҗ киімі жоҗ бала;  

Қандай ауыр, қандай жүдеу кез еді, 

Аштық емес, қайғы жанды езеді. 

Соңғы жылын, соңғы айларын соғыстың 

Жас болсақ та... жүрегіміз сезеді [1, 74], деп терең толғанады да, 

дҽл осындай җиын шаҗта ҿз нағашысының ҥйінде той болып, карта 

ойналып, җайғы-дертсіз лепіріп, ішімдікті суша сіміріп,   жатҗан 

ҥлкендердің ісіне җынжылады да, ....жалаңаш ем... Аяз ұрды арқадан... 

қорқақ едім – қаталдықтың кӛзінен [1, 74] деп, Тевфик Фикреттің 

җайыршы бала жайлы ҿлеңіндегі ойларға алып келеді. Суыҗ соғыс, 

суыҗ тағдыр, суыҗ кҥн, суыҗ җабаҗ... 

Екі аҗынның ҿмір жайлы толғаныстарын да ҥндестік бар. Мысалы 

Тевфик Фикреттің Kocaman Saat (Ҥлкен сағат), Para ve Hayat (Аҗша 

жҽне ҿмір), Ҿтежан Нҧрғалиевтің Бота баққан ақын, Түлкі секілді 

ҿлеңдеріндегі ҿмірге жайындағы кҿркем теңеулерінде бір сабаҗтастыҗ 

бар. Тевфик Фикрет ҥшін ҽрбір ҿткен сағат адамның тағдырының бір 

бҿлшегі. Ал Ҿтежан Нҧрғалиев те ҿмір жайлы мынадай керемет 

теңеулері бар.  

Ӛмір деген – тіленшінің теңгесі... 

Ӛмір деген – жақсы қыздың жеңгесі... 

Жүрегімде жатыр менің, ӛмірдің 

Талай-талай суырусыз шӛгесі[2, 23]. 

 

Әр ӛмірдің ӛрмегі бар ӛретін, 

Әр сәбидің жарығы бар кӛретін, 

Бұл дүниеде жүрек біреу, бас біреу... 

Бұл дүниенің пұшпағы жоқ қайшымен  
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Артық жерін кесіп-кесіп беретін!! [2, 69]. Яғни екі аҗынның бҧл 

ҿлеңдерінен терең философиясы бар екенін кҿреміз. Жалпы Фикреттің 

Servet-i Finȗn дҽуірінде жазылған ҿлеңдерінің ішінде философиялыҗ 

ойларға кҿбірек ойысады, ҽсіресе мҧнда ҿмір жҽне наным-сенім 

философиясына кҿп мҽн береді. Ал Ҿтежанның философиялыҗ 

ойларын Афина мектебі топтамасына енген ҿлеңдерінен табамыз.  

Тевфик Фикрет пен Ҿтежан Нҧрғалиевтің шығармаларындағы тағы 

да бір ҥндестік соғысҗа байланысты тҧжырымы. Соғыстың болымсыз 

салдарына кҿз жҧма җарай алмайтын бҧл аҗындар соғыс тҥгіл жеңісті 

де тамсана жырлай алмайды. Екеуі екі бҿлек соғыстан сҿз етсе де, 

соғыстың аты соғыс екенін, оның ауыр җасірет екенін дҽлелдеуге 

тырысады. Мысалы, Тевфик Фикреттің 1897 жылғы тҥріктер мен 

гректердің арасындағы соғыстың салдарын бейнелейтін Tarih-i kadim 

атты ҿлеңінде «җашан айналасына җан тҿккен бір ҽскер ҿтсе, оның 

артынан җалың бҧлттың тҿнетінін бейнелейді. Мҧнымен җоса 

соғыстардың ҧмытылмас із җалдыратын суреттемемен толыҗтырады. 

Аҗын ескі тарихты тек соғыс пен җан тҿгудің тарихы ретінде, җай 

соғыстың болмасын нҽтижесі ауыр болатынын, топ-топ тҧтҗындар, 

езіп-жанышталған җарапайым халыҗ, сондай-аҗ жамандыҗ пен 

зҧлымдыҗ орын алатынын кҿркем суреттейді. Оған салса «тарих, 

ҿркениеттерге жыҗҗан, соғысты жасаған җаһармандарға лайыҗсыз атаҗ 

берген, ал жеңілген жағдай да аштыҗҗа, кедейшілікке алып келетін 

соғыстар кісеннен басҗа ештеңе емес» дейді [3, 66]. Ал Ҿтежан 

Нҧрғалиевтің Соғыстың соңғы жазы кітабында орын алған бҥкіл 

шығармалары осы пікірлермен сабаҗтасады. Оның ҿлеңдерінде 

соғыстан соңғы ауыл мен җарапайым халыҗтың тартҗан азабы мен 

җиындыҗтары тҥрлі оҗиғалар арҗылы сипатталады. Ҽкеден айрылған 

баланың, кҥйеуінен айрылған ҽйелдердің, баласынан айрылған ана мен 

ҽкенің, залымдардан җиянат кҿрген җорғансыздардың, аштыҗ пен 

суыҗтан җиналған жандардың психологиясы ҽсерлі баяндалады. 

Мынадай ҿлең жолдары да осының айғағы: 

Біз әкеден жыртық болып қалғанбыз,  

Біз жеңіске жалаңаяқ барғанбыз [2, 37]. 

Шинельдерден ӛтіп барып оқ тескен,  

Етіктерден ӛтіп барып от кешкен,  

Кете ме деп қорқатынбыз үзіліп... 

Бақыт жібі... Бізге жетер-жетпестен![3, 37].  

Тевфик Фикреттің Hasan’ın Gazası, Kenanатты ҿлеңдерінде дҽл 

осындай ҿлең жолдарын кҿреміз.  

Evet, yiğitler evet…Siz fedâ-yı nefs ediniz; 

Kadınlar ağlamayın, cenge her giden ölmez!... 
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Vatan yolunda fedâ-yı hayat eden ölmez… [Hasan‘ın Gazası]. 

 

Ken’ân köyüne yaralı dönmüş geliyordu 

Pȋşinde bir âvâze-i şân yükseliyordu [Kenan]. 

  

Әрине, Жігіттер әрине... сендер нәпсіңізді құрбан етіңіз;  

Ханымдар жыламаңдар, майданға кеткеннің барлығы ӛлмейді! 

Отан жолында жанпида еткен ӛлмейді.  

 

Кенан ауылына жаралы қайтып келеді 

Арқасынан бір керемет азан даусы шықты. 

Тағы бір айта кететіні, Тевфик Фикреттің кҿптеген замандастары 

оның ҿте ыҗпалды жҽне тҽкаппар болғанын айтады. Айталыҗ, Хҥсейин 

Жахид: «Җандай жағдай да болмасын Фикрет бҽрінен жоғары тҧратын 

жҽне айналасындағыларды ҿзіне еріксіз бас идіретін. Фикреттің 

җуатты, наҗты, адуын бір җасиеті бар еді» десе, тағы бір досы: 

«Білмеймін неге достарымыз Фикреттен җашҗаҗтайды. Себебі оның 

соншалыҗты бір ауыр мінезі бар, жанында кез келген адам ҿзін 

җомсынады, кез келгеннің ҿзін җҧрметтеуге мҽжбҥр етеді» дейді [4, 

701]. Мҧны неге айтып отырмыз, біз достарының, ҿз замандастарының 

естеліктерінен, сондай-аҗ Ҽмірхан Балҗыбек, Олжас Җасым секілді 

ҽдебиет ҿкілдеріне берген сҧхбаттарынан Ҿтежан Нҧрғалиевтің де 

ешкімге бас иемеген аҗын екенін байҗаймыз, тіпті оның достары да 

одан аяҗ тартып, шегіншектейді екен. Екі аҗынның да 

айналасындағыларды кейде ауыр сҿздермен тҥйреп алатын шаҗтары да 

болыпты. 

Ҿмірінің де ҧҗсас тҧстары бар, ата-анасы дҽулетті болса да, Тевфик 

Фикреттің анасы, Ҿтежан Нҧрғалиевтің ҽкесі олар ҿте жас кезде-аҗ 

ҿмірден озып, ҿмірдің тауҗыметін ерте сезінген. Мҧның ҿзі де олардың 

ҽдебиетке ерте келуіне себеп болған деуге болады. Екеуі де ҿмірінің 

соңдарына жалғыздыҗтың таҗсіретін шекті. Ҿзі ҥлкен ҥміт кҥткен 

жалғыз ҧлы Халуктың Америкаға кетіп, басҗа дінді җабылдауы, җайта 

оралмауы Тевфик Фикретті ҿлім тҿсегіне дейін алып келді. Ол 

ҿмірінің соңына дейін ҿз җолымен тҧрғызған Ашиян кентіндегі ҥйінен 

ҧзамады. Ҿтежан Нҧрғалиев те ҿмірінің соңғы жылдарын аса кҿп 

жҧрттың кҿзіне тҥсе бермей, ҥйінде кітап оҗып, ҿлең жазумен ҿткізіп, 

җоғамнан шеткері җалыпты(http://zhasorken.kz ). Демек, екі аҗынның 

арасындағы ҥндестік тек ҽдеби жаҗтан ғана емес, жеке ҿмірінде де ҿз 

кҿрінісін байҗатҗандай. Бҽлкім, жеке тіршілігі мен мінездеріндегі 

ҧҗсастыҗтар шығармаларында да жаңғыра отырып, ҥндестік табуына 

негіз болған болуы мҥмкін.  Сонымен җорыта айтар болсаҗ, җазіргі 
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җазаҗ ҽдебиеті мен тҥрік ҽдебиетінің арасында да айтарлыҗтай 

сабаҗтастыҗ пен ҥндестік жатҗанын байҗауға болады. Ҿтежан 

Нҧрғалиев жҽне Тевфик Фикрет поэзиясындағы ҥндестік ҽсіресе 

таҗырыпта байҗалады екен. Олардың балалыҗ шаҗ, балалар, халыҗ, 

соғыс, ауыл т. б. жайындағы таҗырыптары идея, тҧжырымы жағынан 

ҿте сҽйкес келеді. Екі аҗынның да аҗындыҗ шеберлігі де талай сыншы 

тарапынан да мойындалған. Олардың таҗырыпҗа орай ҿлең ҿлшемін де 

таңдай алады, җаласа сҿзбен ойнай алады, җаласа кҿркем образдар 

жасай алады, җаласа диалог, монолог җҧрып та ҽсер ете алады. Терең 

философиялыҗ ойлар да ҿрбіте алады.  
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ТУҒАН ЖЕРДІҢ БІР УЫС ТОПЫРАҒЫ... 

(Ӛтежан Нҧрғалиевтің лирикасындағы туған жер келбеті) 

 

Ниязова Ғайша Мҧханбетқызы 

Филология ғылымдарының кандидаты, доцент  

Қ.Жҧбанов атындағы АӚМУ, Ақтӛбе қ., Қазақстан 

 
Аңдатпа. Маҗалада аҗын Ҿтежан Нҧрғалиев лирикасының ҿзекті бір 

тармағы – туған жер, оның кҿркем табиғатына арналған туындылары 

җарастырылып, талданады. 

Аннотация. В статье рассматриваются лирические произведения 

известного поэта Отежана Нургалиева, посвященные родному краю. Автор 

анализирует пейзажные зарисовки в стихотворениях поэта.  

Аnnotation: The article deals with the lyrical works of the famous poet Otezhan 

Nurgaliyev devoted to the native land. The author analyzes the landscape sketches in 

the poems of the poet. 

 

Ҿткен ғасырдың алпысыншы-жетпісінші жылдары ҽдебиетке 

жаңалыҗ болып еніп, ҿзінің тартымды туындыларымен туған 

ҽдебиетте җазаҗ поэзиясындағы философиялыҗ лириканың туын тіккен 

талантты аҗынымыз Ҿтежан Нҧрғалиев нҽзік наҗышымен, тҧңғиыҗ 
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тереңдігімен, мҽрт кҿңілімен оҗырман жҥрегіне жол тапты. Бозбала 

балғын шағында «җазаҗтың Пушкині» деп танылған, Ҽуезхан Җодарша 

айтҗанда «аҗтҿбелік Байронымыз», туған ҽдебиетіміздің алтын 

җазынасына ҿзгеше ҿрнек, адуынды ағыс җосҗан аҗын. 

Тарбағатайда тҧрғам жоҗ, 

Тауларым тума орманмен. 

Жетісуда да туғам жоҗ –  

Жҽннаты жердің болғанмен. 

 

Кҿгілдір Жемнің бойында 

Жарҗамыс дейтін ауыл бар. 

Мен ҿстім соның җойнында, 

Мен сонда тҧрдым бауырлар. 

Айдың тҿсегін шаңдаған 

Җҧлынмын кҥзгі байлаулы 

Бес материктен таңдаған 

Жанымның сенсің жайлауы! - деп кіндік җаны тамып, ҿзіне ҿмір 

берген ата җоныс, җҧтты мекен Жарҗамысын, Жем ҿзенін аҗын жылы 

сезіммен осылай жырға җосады. Жем демекші, аҗтҿбелік жазушы 

Ғалым Ахмедов: «...Жем-Орал тауларының сілемі – Мҧғалжардың 

тілім-тілім сай ішіндегі бҧлаҗтарының басталып, орта тҧсында аңғары 

далиған тҿңірегі от, «балығы тайдай тулаған,баҗасы җойдай шулаған» 

мол суға айналып, бҧралаңдай, жаймен жайыла ағып, жолындағы 

җалың ел мен җаптаған малдың сусынын җандыра, Каспий теңізіне 

җҧйылып жатҗан осы дала ҿзені дҥние жаралғаннан бері бар шығар...» 

деп, ҿзінің «Жем бойында» романын байыппен бастап, җиялына җанат 

бітіре ойын ҽрі җарай сабаҗтайды. Жем бойы, Ырғыз ҿңірі, Жем-Сағыз, 

Шалҗар, Ойыл ҿңірі, Бҿгеткҿл, Җобда, Еділ мен Жайыҗ жҿніндегі 

ҿлең-жырлар, небір шежіре-сырлар, ҽңгіме, новелла, романдар дҥниеге 

келген, ҽлі де келе бермек. Ҽр аҗынның ең алғашҗы жыр жолдары 

туған еліне, жеріне арналатыны сҿзсіз. Ҿтежан җалың ну, жыныс тоғай 

Жемнің суын: 

Нарлар анау жай җозғап денелерін, 

Еске салар даланың кемелерін. 

Ҧмытпайсың бір кҿрсең аҗ таҗырдан 

Жарып аҗҗан җымыздай Жем ҿзенін. 

 

Жем ағады дыбыссыз жайлап җана, 

Кҥндік жерге жетеді айлап җана. 

Жаяу ағып асыҗпай еру кҿшіп, 
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Ай астында аҗ жҥзі җаймаҗтана, - деп жырлап, ал жанына балаған 

Жарҗамысын пейіштен де жоғары җояды. 

Сен кімсің, десе,соншама –  

Тҧрсың сен җайдан тіреу ап? 

...Ҧжмағың жетеу болса да, 

Туған жер, дер ем – біреу-аҗ! 

Жем-Сағыз ҿңірі, Оймауыт, Жарҗамыс, Жем – ғажайып ҿлке, 

алпысыншы сексенінші жылдардағы җазаҗ поэзиясының алтын җорын 

асыл сҿзбен байытҗан аҗындар плеядасын тудырған топыраҗ, җҧтты 

җоныс. Е.Дҥйсенбайша десек, «Ару аналар мен аруаналар ҿлкесі, Аҗ 

сағым кҿтерген белдер, аҗ самал желдер, аҗ нҿсер жаңбырлар, 

сабасынан аспай-саспай, сабырлы ағып жатҗан жуас Жем ҿзені, бозала 

таң мен бозторғай, аҗ мҧнарда жҥзген аҗтылы җой аппаҗ ҽлем». Жем-

Сағыз ҿңірінің поэзиясы арҗылы Җазаҗстанның бір тҥкпіріндегі 

кішкентай ғана Жем ҿзені сонау Аҗжайыҗ пен Атырауға аҗ толҗынын 

жамыратып, Сырмен сырласып, Ертіске еркелеп, Кҿкшемен җуанысып 

кҿрісе кҥллі җазаҗ еліне мҽшһҥр болды. Бҧрала басҗан бҧла 

бойжеткеннің бҧрымындай бҧлаң җағып, бҧлҗына аҗҗан Жем бойында 

туып, сылдырап аҗҗан ҿзен суына шомылып, Жарҗамыс ҿлкесінің ҽсем 

табиғатынан, Оймауыттың ойынан, Жем ҿзені бойынан шалҗар шабыт 

алып шыҗҗан Сағидың, Ҿтежанның, Есенбайдың, Сҽбиттің ҿлеңдері 

жыр сҥйер җауымды ҿміршең ҿлеңдерімен жалт җаратты, мойындатты, 

танылды. 

Алпысыншы жылдары «Менің махаббатым» атты кітабымен 

ҽдебиетке  келген Ҿтежанның ҿлеңдерінде жаңа бояу, тың ҥн, тосын 

мінез болса да, җолайсыз мінез жоҗ болатын. Җайта ол җабағынан җар 

жаудырып, җанатынан ызғар соҗтырып тҧрған мезгілде кҥн кҥркіреп, 

шуағы җҧйылған, найзағайы жарҗылдаған, жаңбыры тҿгіліп, кеудесі 

кҥмбірлеген кҥй мен жҥрегі толы махаббат, тҧла бойы тҧнып тҧрған 

жарасым мен ҥйлесімнен жаралған кҿктем болып кірген-ді.  

Нҿсерлі еді найзағай, 

Шыбыртҗы соҗҗан шартылын, 

Бҧлттарды тҥріп айдамай, 

Җуатың җайда, жарҗыным?! 

Тіл җатты таулар осылай, 

Аспанның найзағайына. 

Җаһары келіп найзағай, 

Таулардың җайрағанына. 

Ашумен жҧлып кетті де, 

Жартысын кемпірҗосаҗтың, 

Җосаҗтап җойған тамшыны 
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Җылышпен келіп босатты. 

Шҿлдеген жерді шолғандай, 

Тамшылар бір сҽт бҿгелді. 

Енесін кҿріп җалғандай 

Жамырап жерге жҿнелді. 

Ҿтежан Нҧрғалиевтің алғашҗы ҿлеңдерінің біріне саналатын 

«Жауынның алдында» атты бҧл ҿлеңдегі табиғат җҧбылысы аҗын 

табиғатына да тҽн деуге болады. Аҗынның ҿзі де ҽдебиетке 

кемпірҗосаҗтарын керіп, оған кҿгенделіп, җосаҗталып тҧрған 

жырларын найзағаймен босатып, «Жаңбыр болып җҧйып, нҿсер болып 

тҿгіліп» келген-ді...». Аҗынның табиғат лирикасы ҽдебиетке жаңа леп, 

жаңа тыныс ҽкелді, табиғат җҧбылыстарына бейне жан бітірді.  

«Ҽдебиет танытҗышта» Байтҧрсынов айтҗандай: «Ҧҗсастығымен 

ауыстырып, ҿз мағынасынан сҿзді ҿзгелеп айту (ауыстыру), бір 

нҽрседе болмайтын кҥйді, екінші нҽрседе болатын кҥйді кҿрсететін 

сҿзбен айту (бейнелеу), жансыз нҽрсені жанды нҽрсенің кҥйіне тҥсіріп 

тҧрпаттау (кейіптеу) – аҗын Ҿтежан лирикасының жайнаҗы да ойнаҗы, 

оңды тҧстары. «Бҧлттарды сабап, кҥйініп (найзағай)», «жібермей 

бҧлтты иіріп (кемпірҗосаҗ)», «бҧлттарды тҥріп айдамай», «шыбыртҗы 

соҗҗан шартылың», «җылышпен кесіп босатты» (найзағай) деген 

адамға тҽн іс-җимыл ҽрекетті найзағайға балайды. 

Жетісу топырағы-май, җҧнарлы аймаҗ, 

Тауларын мҧз бенен җар, мҧнар жайлап, 

Тау желі кҿзі ілінбес җойшыдай-аҗ 

Җойнауға кіргізіп, тҧманды айдап, 

Тау җыран тҧмсығы шоҗ, мҧнар җабаҗ, 

Бҧлттары баурайында, бҧлар җанат 

Аҗша җар мен кҿкше мҧз, таудың желі 

Тҧрады алып кҥшпен шың арҗалап. 

Салмаҗ та, салҗындыҗ та сезіледі, 

Жаншылып тау бауыры езіледі. 

Тҥсірмей арҗасынан ауыр жҥгін, 

Ымыртта шаршаған тау кҿз іледі. 

Ҿтежанның таулары бейне жанды дене: олар тіл җатады, 

җаһарланады, җайрайды, жаншылып бауыры езіледі, шаршайды, кҿз 

іледі, тҥнде оттайды, кҥндіз жусайды. Сҽби кезінде сҥтін ішіп, жан 

саҗтау болған аруана бейнесі аҗынның ҽр уаҗытта жанында жҥргендей 

ҽсер җалдырады. Аҗын сҿз кестелерін шҧрайландырып, ҿлеңнен ҿрмек 

тоҗиды. «Даланы жайлы жаздың кеші басҗан», «Жалғыз мҥйіз кҥміс 

айдың», «Жаумаған нҿсер», «Җимайды-ау далам ҧйҗысын», «Кҥн 

җонып ҧясына жалҗындана», «Бой бермей барады ҿзен алып җашып» 
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т.б. кҿптеген ҿлендерінде жаратылыс җҧбылыстарына тірі кісінің 

мінезі, җылығы, ҽрекеті беріле жансыз табиғатты жандандыра 

суреттеудің небір ҥлгілері – Ҿтежан ҿлеңдерінің ҿзгеше ҿрнегі болып 

табылады. 

Кҥн җонып ҧясына жалҗындана, 

Сауығын бастай берді салҗын дала. 

Кербез тау ҽуестікпен кҿлге ҥңіліп, 

Кҿргендей ҿңі кірген җалпын жаңа. 

Жел ҧйыҗтап, җалғып кетіп балғын бҧлаҗ, 

Тҽтті ҥнмен сҿйлеп жатыр былдыр бҧлаҗ. 

Жасыл сай, нілдей ҽуе, балҗаймаҗ бҧлт, 

Ҽніне тіршіліктің тҧр балбырап. 

Җоңырҗаз җанат жайса, кҿлге жетіп, 

Җоға тҧр, җос аҗҗуды жеңгелетіп. 

Кҿл-ана, ай-бҿбегін шомылдырып, 

Сызады кҥміс шеңбер дҿңгелетіп. 

Ҿтежанның табиғаты сондай нҽзік, аҗын табиғат ҽсемдігін 

суреттеуде адам жан дҥниесінің сан алуан җыры мен сырын лирикалыҗ 

сҿзбен жырға җосады. Аҗын «Шегі җайда, шеті җайда бҧл елдің?» 

ҿлеңінде табиғаттың тылсым мҥшелерін оятып, җозғалысҗа җосады. 

«Жартастары жағалауда табандап тҧрады»,  «Толҗыны җатты тулайды, 

ҥдеп, шабандап тулайды», ал «Кҥн җонып ҧясына жалҗындана» 

ҿлеңінде «Бала ҿзендері жҥгіреді», «Сағымдары билеп, бҧлттары 

ойнайды». «Кербез тауы ҽбестікпен кҿлге ҥңіледі», «Балғын бҧлағы 

җалғып кетіп, җайта оянып, тҽтті ҥнмен былдырлап сҿйлеп жатады», 

«Җоғасы җос аҗҗуды жеңгелетеді», «Кҿл-анасы ай-бҿбегін 

шомылдырады». Келесі бір жырларында жер-су атаулары җолма-җол 

җозғалысҗа еніп, адамша сҿйлейді. «Батысында Балтыҗ жатыр шарҗ 

ҧрып», «Жҥгіреді Кубань мен Дон», «Днепр ҽр аймаҗтың амандығын 

хабарлап» десе, «Җара теңіз сҿйлеп берсе тарихын, ҿзіміздің Җаратауға 

тыңдатам», - деп ҿзі де табиғатпен астасып, табиғаттың тҿл перзенті 

ретінде җайнаған тіршіліктің бел ортасында жҥреді. Аҗын суреттеуінде 

оның «Желі бҧйра айдарын тарайды», «Бҧлты жылап, аспаны 

елжірейді», «Җара җҧс җаптап җонғандай тҥн жайылады», «таңның 

хабарын естімей, ҧйҗысын җимайтын даласы» жанданып, жансыз 

табиғаттың җҧбылыстары кҽдімгі тірі кісіше җимылмен ауыстырыла 

суреттелген җҧбылтудың небір сан тҥрлері аҗын ҿлеңдерінде ҿріп жҥр. 

Бір ғана жел җҧбылысын: «Кім салмаҗ желдің салған суретін бҧл, 

Жансызды би билеуге ҥйретіп жҥр...», немесе «Жамбы ғып жапыраҗты 

атып алып, җаңбаҗты җанжығада сҥйретіп жҥр...» деп тҥрлі кейіпке 

ендіреді. Кейіптеу – ҽдеби туындыларда җҧбылта, җҧлпырта 
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җолданылып келе жатҗан ҽдемі тҽсіл. Аҗын ҽдеттен тыс мінез бен 

ҽрекет беріп, жансызға жан сала суреттеу арҗылы беймаза желді җҧдды 

тірі кісідей җҧбылтып, оны небір җылыҗтар жасату арҗылы ҿзі суреттеп 

отырған шындыҗҗа ерекше шырай беріп, шынайы сурет салады. 

Ҿтежан ҿлеңдерінде тау суреттері жиі ҧшырасады. Жан жайлауы 

Жарҗамыста тау жоҗ, жайлауы жазыҗ, җойы ҿрген, тҥйесі жусаған, 

жылҗысы жайылған сайран дала, сары бел. Аҗын – дарҗан дала 

перзенті. Ҽйтсе де биікке  ҧмтылу, биікке җызығу аҗын җиялында тау 

суреттерін еріксіз тудырған.  

Тҧҗымдас нар тҥйеге тума шығар,  

Бҧл таудың ҿркеші мен шудасы бар. 

Сауыры аруананың бҿксесіндей 

Бҧлттарға байлап җойған бҧйдасы бар! 

Кім кҿрген ғажайыптың мҧндай тҥрін, 

Жоныпты бҽйтеректен мҧрындығын, 

Тҥнде оттап, кҥндіз жусап жатҗан бҧл тау 

Желмаясы тҽрізді бҧрынғының! 

Ҧлттыҗ наҗыш, җазаҗы ҿрнек! Аҗын жҥрегінде ерекше орын алған 

тҿрт тҥліктің атасы – Ойсылҗара баласы – аруана, желмая, нартҥйе 

бейнелері тау кҿріністерімен астасып кеткен.  Оның да ҿзгеше мҽні бар 

екен. Бір ҿлеңінде: «Сҥт табылмай таңдайыма сасҗанда, Җара кемпір 

бауырына басҗанда, Ҥшінші ана болды маған җара нар», - десе, келесі 

бір ҿлеңінде:  

Жиырма миллион ботасы ҿлген жылдардың,  

Бауырында Жер боздайды нар җҧсап. 

Сол тҥйенің бауырында ер жетіп, 

Жеті жҧттан жетім җалған баламыз, - деп, бал бала, балдҽурен 

шағын ҽке майданда, шеше жҧмыста ата-ананың мейірімінсіз, тҥйенің 

бауырында ер жетіп ҿскен  җасіретті кезең ҧрпаҗтары атынан сҿйлейді. 

«Алдына кеп паң жануар тҥйенің, Кҿп имеген ҿр басымды иемін». Ҿр 

мінезді аҗын жаралы жылдарда жансаҗтау болған тҥлік тҿресі киесіне 

бас иіп, жадынан шығармай тау суреттері мен нар тҥйенің айҗын да 

асҗаҗ образын астастыра, кестелі, нҽрлі, бейнелі тілмен мҿлдірете 

жырға җосады. «Тҧҗымдас нар тҥйеге тума шығар» ҿлеңі тҧтастай тау 

суретін тҥйеге балаған теңеудің ҧлғайған, кҥрделі тҥріне лайыҗ 

туынды болып шыҗҗан.  

Аҗын Нҧрғалиев туындыларында эпитет тҥрлерін тыңнан тесіп, 

жаңадан жасау, ҿзгеше нҧсҗалы тҥрлерін туғызу ерекше кҿзге тҥседі. 

Кербез тау, балғын бҧлаҗ, жасыл сай, балҗаймаҗ бҧлт, җоңыр җаз, кҥміс 

шеңбер, тҽтті ҥн, кҥлімкҿз жеңге сынды кҿркем сҿзді ажарландырудың 

тҥрлі амалын табады. «О, кемер жер, айналдым кеңдігіңнен, Адам 
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тҥгіл шаршайды жел жҥгірген. Ит арҗасы җияннан туған бҿбек 

Шаршаймын мен, сірҽ – мендігімнен. Саф самалын сімірсем – мен дем 

алам, Ҽрбір тҿбе кҥлімкҿз жеңге маған. Бал бҧлағын су-ана ҧсынады, 

Кенелсін деп кҽусарға кенже балам». Ҽдемі ҿлең! Суреткер сҿзбен 

салған табиғат кҿріністері кҿздің жауын алады, оҗырманның жан 

жҥрегін елжіретіп, тебірентеді, баурап алады. Енді бір мезет «Аҗ 

нҿсер» жинағына еңген «Жердің кҿз жасы» атты ҿлеңіне назар 

салайыҗшы. «Җойлы ауылдың бҧлағы-ай! Жата җалып су іштім. Жер 

кҿзінен жас парлап Жылап жатҗан сияҗты. Артыҗ кҿрдім бҽрінен Җара 

жердің кҿз жасын». Табиғаттың җойнында туып, табиғат – ананың 

җойнауында ҿскен аҗын, оны жырлағанда жанды сҿздің не шҧрайын 

тауып айтады. 

Сҥйкенсе суға җамыс,тал 

Жалпылдап жалбыр шашағы. 

Ай-суда жатҗан арыстан 

Айдында аузын ашады. 

Арҗалап тарғыл нҧрларын. 

Домалап кетті алыс тҥн. 

...Кҿрінді таудан тырнағы 

Кҥн дейтін җызыл барыстың. 

«Кҿл-ана», «Ай-бҿбек»,  «Ай-арыстан» « Кҥн-барыс», «Су-ана», 

«Җҧс-мінез» сияҗты сҧлу метафоралар Ҿтежан ҿлеңдеріне ерекше  

екпін, җайсар кҥш дарытып, ҿлеңнің ҿн бойында отты сҿзбен аҗынның 

ҿр мінезін, ҿктем ҥнін ҥнемі танытып отырады, оҗырманға ой салады, 

жігер береді, тебіреністі кҥй сыйлайды. 

Біз аҗынның «Аҗ нҿсер», «Ай астында аҗбоз ҥй»,  «Тыныштыҗ», 

«Таңдамалы», «Җиял ҿрнегі» сынды алғашҗы  ҿлең жинаҗтары 

беттерін параҗтағанда, ҿзімізді тҽнті еткен табиғат лирикасын сҿз 

еттік. Табиғат суретін салғанда аҗынның җылҗаламы шебер. Җай 

наҗышта болсын бояуын келістіре, кҿрікті кестелейді. Табиғатҗа 

ҽдеттен тыс мінез бен ҽрекет беріп, жансызға жан сала суреттеу 

арҗылы ой образын кеңейтіп, ҽсерлілігін арттырады. Айтарымыздың 

соңын Ҿтежан аҗынның ҿз сҿзімен тҽмамдасаҗ: 

Ҽлі ішімде секілді бар айтарым, 

Жапырағын  жармады талай талым. 

Туған жердің бір уыс топырағы- 

Шындығымның басына җарайтарым. 

Бар сенетін баҗытым сыйынғаным, 

Жҥрегімнің ҽмірін бҧйырғаным. 

Ҽлі ішінде секілді жҥрегімнің, 

Жарып шығар жапыраҗ, тҥйір дҽнім. 
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Жҥрек сауытын жарып шыҗҗан жыр-дестелерінің басылым кҿрмей, 

җолжазба кҥйінде сарғайып, іздеушісін кҥтіп жатҗаны ҿкінішті.  
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Аңдатпа. Бҧл маҗалада аҗиыҗ аҗын Ҿтежан Нҧрғалиев поэзиясындағы 

туған жерге сҥйіспеншілік мҽселесі җарастырылған. Автор аҗын ҿлеңдерінің 

жас ҧрпаҗҗа отансҥйгіштік тҽрбие берудегі маңызын талдайды.  

Аннотация. В статье рассматриваетсявопросы любви к Отчизне в 

произведениях видного поэта Отежана Нургалиева. Автор анализирует 

значение стихотворений поэта в патриотическом воспитании подрастающего 

поколения. 

Annotation. The article deals with questions of love for the Motherland in the 

works of the prominent poet Otezhan Nurgaliyev. The author analyzes the 

significance of the poems of the poet in the patriotic education of the younger 

generation. 

Тірек сӛздері. Патриотизм, туған жер, азаматтыҗ ҧстаным, отансҥйгіштік 

рух, отансҥйгіштік сезім 

Ключевые слова. Патриотизм, родная земля, гражданский долг, 

гражданская позиция, патриотический дух, любовь к  Отчизне 

Key words. Patriotism, native land, civic duty, civil position, patriotic spirit, 

love of the Fatherland 

 

Талант табиғаты тегінен дегендей, Аҗтҿбенің Байғанин ҿлкесінен 

шығып, ҽдебиетіміздің алтын җазынасына мол җор җҧйған 

аҗындарымыздың жауһар шығармашылығы  җазаҗ поэзиясының 

биігінде шоҗжҧлдыздай жарҗырап тҧр. Солардың бірегейі, ҿмірде де, 

поэзиясында да аҗиҗатты ту еткен Ҿтежан Нҧрғалиев поэзиясы 

нҽзіктік пен сыршылдыҗҗа, отансҥйгіштік сезімге толы.  
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Мҽдениеттанушы, аҗын, жазушы Ҽ.Җодардың пікірінше: "Ҿтежан 

Нҧрғалиев шығармашылығы – таусылмайтын таҗырып". Аҗын 

ҿлеңдеріндегі келелі таҗырыптың бірі – туған жерге сҥйіспеншілік.  

Җазаҗстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 

"Болашаҗҗа бағдар: рухани жаңғыру" маҗаласында кҿрсетілгендей: 

"Туған жерге деген сҥйіспеншілік Туған елге – Җазаҗстанға деген 

патриоттыҗ сезімге ҧласады" [1]. Патриотизмҧғымы туралы сҿздікте 

"(грек. «patris» – Отан) – адамның Отанына, туған еліне, оның тіліне, 

салт-дҽстҥрі мен мҽдениетіне деген  сҥйіспеншілік сезімі", - деп 

аныҗтама беріледі. Отансҥйгіштік сезімі туралы этнопедагогиканы 

зерттеуші ғалым А.Дҥйсенбаев: "халыҗ дҽстҥрлері негізінде адам 

баласының бойына жинаҗталған ерекше белгі. Ол ҽрбір жеке тҧлғаның 

бойында белгілі бір җасиетке ие. Осы җасиеттер жиынтығы арҗылы 

ғана ҽрбір тҧлға ҿз Отанының патриоты болады", - деп келтіреді [2, 

308]. 

Җазаҗ елінің  ғасырлар бойы җалыптасҗан отансҥйгіштік тҽлім-

тҽрбие дҽстҥрлерін, ҽдістері мен җҧралдарын жинаҗтап, оны бҥгінгі 

жаһандану заманында бҽсекеге җабілетті жас ҧрпаҗтың азаматтыҗ 

ҧстанымын җалыптастырып, жеке тҧлға етіп тҽрбиелеуде оҗу-тҽрбие 

ҥдерісінде ҧтымды  җолдану җажеттіліг туындап отыр. Тарихты 

параҗтасаҗ, җазаҗ патриотизмі ҧғымы ерте кезден бері җалыптасты. 

Оның дҽлелі, тҥркі халыҗтарына ортаҗ тас ескерткіштеріндегі (Орхон-

Енисей жазулары) тағылымдарда,  орта ғасырлар ойшылдары (Махмҧд 

Җашҗари,  Жҥсіп Баласағҧн,  Ахмет Ясауи) мен жыршы-жыраулардың 

(Асан Җайғы, Шалкиіз, Аҗтамберді, Бҧҗар жырау, Махамбет, т.б.), 

җазаҗтың ағартушы-гуманистерінің (Ш.Уҽлиханов, Ы.Алтынсарин, 

А.Җҧнанбайҧлы, т.б.) жҽне җоғам җайраткерлерінің (А.Байтҧрсынов, 

С.Сейфуллин, Ж.Аймауытов, М.Дулатов, М.Жҧмабаев, т.б.) 

жырларында, ой-пікірлерінде кҿрініс табады. Соның ішінде 

ҽдебиетімізде отансҥйгіштік тҽрбие идеясы кеңінен жырланады.  

ҤІ-ІХ ғасырларда  җазаҗ жерін мекендеген ҧлы тҥркілердің 

ардаҗтайтын моральдыҗ җҧндылыҗтарының ішінде отансҥйгіштік рух 

жетекші орын алады. «Тоныкҿк» жырындағы Тоныкҿктің ҿмірі мен 

җызметі, тҥркі халҗының патриоттыҗ тарихы жҽне ҿсіп келе жатҗан 

ҧрпаҗты ерлік дҽстҥрінде тҽрбиелеу турасында айтылады. Жырда 

җағанның кеңесшісі Тоныкҿк ҥшін халыҗ пен Отан даңҗы бҽрінен 

жоғары екендігі айҗын кҿрінеді:       

«Бҥкіл тҥркі халҗына      

 Җарулы жау келтірмедім,      

 Атты ҽскер жолатпадым.      
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 ... Еліміз җайта ел болды,      

 Халҗымыз җайта халыҗ болды» [3, 58].     

Тҥркі халыҗтарына ортаҗ мҧралардан бастау алған елін, жерін 

сҥюді дҽріптеу сезіміне толы жырлар жыраулар поэзиясында, зар 

заман аҗындарының шығармашылығында, хакім Абай поэзиясында, 

Алаш җайраткерлерінің мҧраларында жалғасын табады. ХХ ғасырдағы 

җазаҗ поэзиясында отансҥйгіштік сезімді жырлау кең тыныспен ҿрілді.  

Аҗындарымыз отансҥйгіштік рухта тҽрбие беруді җҧрайтын 

ҧғымдарды топтап жырлады. Ҿр аҗын Ҿтежан Нҧрғалиев ҿлеңдерінде 

еліне, жеріне деген сағыныш сезімі сыршыл сезіммен ҽсем ҿрілген. 

Оның "Туған жерді таныстыру", "Мен җазаҗпын, жолаушы далам 

мынау", "Даламның мына отырған мен баласы", "Бес бала" т.б. 

ҿлеңдерінен кіндік җаны тамған туған жеріне, Җазаҗ еліне деген 

сҥйіспеншілік суреті айҗын аңғарылады: 

Җазаҗтың кең даласын маҗтан ете келе: 

Мҿлтілдеп жылы бумен бусанғандай, 

Шашылған таңғы шыҗҗа жусан җандай 

...Бҽрін айт та, бірін айт біздер җҧсап 

Тҿрінде сар даланың тусаң җандай?! 

Немесе: 

 ...Туған далам, байтаҗ далам, кең алып. 

Жыл тҥнінде жатырсың сен дем алып. 

Ҽр сайыңа җашҗан уаҗыт җамалып, 

Ҽр тҿбеңе шығып жатыр жаңалыҗ! 

Немесе: 

...Сен дегенде кҿкірегімде туса ҿлең, 

Жапырағын жаңбырменен жуса емен, 

Ол – ҿз елім, мҽңгі жасыл еменім, 

Мен – җарлығаш, җанатыммен су себем! 

Аҗын ҿз жырларында "Майыспайтын терегім – туған халҗым, 

Саған ғана сенемін, сҥйем сені!" деп асҗаҗ сезіммен жырлайды. 

Сонымен җатар ҿзінің Аҗындыҗ позициясын да айҗындап береді: 

Мен – Аҗынмын, бар ниетім – бір кҽдеге жарауым,  

Сол болар ма табандыға тҽлтірексіз җарауым?  

Ҧл ҿсірген ағаштардың тамырынан тарауым – 

жалғыз талдан ну ҿсірген жауынгерлік жалауым!  

Ҿтежан шайырдың отансҥйгіштік рухтағы жырларының ішінде 

туған ауылына деген сезімі суреттелетін кең тынысты ҿлеңдерінен 

ерекше лирикалыҗ леп сезіледі. Аҗынның «Бес бала» ҿлеңінде  ҽр адам 

ҥшін маңызды ҧғымдар җатарында ел-жҧрты аталады: 
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Даланың тойын кҿп кҿрдім, 

Кҥйеу ғып тартты ол тҿс маған. 

Балалыҗ шаҗты ҿткердім 

Далада туды бес бала. 
 

Бірінші балам – қарт анам, 

Мҧра боп җалған ҽкемнен. 

Екінші балам – мәрт анам, 

Дҥниеге мені ҽкелген. 
 

Ҥшінші балам – ел-жұртым, 

Мен ҥшін тілек тілеген. 

Тҿртінші балам – қыз-қырқын, 

Тудырған талай жыр-ҿлең. 
 

Бесінші балам – кеудемде, 

Жазылмай жҥрген жыр шығар. 

Бар болса жарыҗ дҥниеге 

Жарҗ етіп кҥнде бір шығар. 
 

Айыпҗа мені бҧйырма, 

Җалада жҥрген жолдасым, 

Кете алмай жҥрмін җиырдан, 

Бес балам сонда болғасын!... 

Аҗын ҿз ҿлеңін жанына жаҗын "бес баласын" җимай жҥрген сезімін 

суреттеумен аяҗтайды. Ҿ.Нҧрғалиев ҿзінің Жарҗамыс кезеңінде туған 

ҿлеңдерінде азаматтыҗ ҧстанымын жаңа дҽуір аҗынына тҽн жаңашыл 

ойлармен ҿрбіте толғаған. Кең тынысты сыршыл, шыншыл аҗынның 

паарасатты поэзиясы туралы пікір айтҗан ғалымдардың бірі, 

ҽдебиеттанушы Б.Кҽрібаева: "Җазаҗ поэзиясының, соның ішінде, җазаҗ 

лирикасының эстетикалыҗ аренасы кеңейгендігі талас тудырмайтыны 

шындыҗ, - дей келе, ХХ ғасырдың екінші жартысындағы лирик 

аҗындардың ішінде Ҿтежан Нҧрғалиевтің де есімін ерекше атай 

отырып: лириканың жанрлыҗ мҥмкіндіктерін кеңейтіп отыр. Бҧлар 

ҿздерінен алдыңғы топтың ең җажетті деген дҽстҥрлерін бойға жиды. 

Кҿзсіз еліктеуден, жалған жалау кҿтеруден аулаҗ болды" [4, 25], - деп 

талдайды. 

Ҿтежан аҗын ҿлеңдеріндегі җасиетті ҧғымдарды топтап жырлау 

ҽдісі җазаҗтың кҿрнекті аҗындары М.Маҗатаев пен М.Шаханов 

шығармашылығында да кҿрініс тапҗан. "Ҿтежанның бҥкіл табиғаты – 

жҥрген жҥріс, мінез-җҧлыҗ, җимыл-җарекет – бҥкіл болмысы тек 

поээзия ҥшін жаралған ...Ҿтежан – ешҗандай да җоспа-җоҗысы жоҗ 
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табиғи талант", - деп аҗын інісінің шығармашылығына баға берген 

аҗын М.Маҗатаевтың "Ҥш баҗытым" ҿлеңінде "халыҗ, тіл, Отан" 

ҧғымдарына сҥйіспеншілік сезімі арҗау етілген:  

Ең бірінші баҗытым – Халқым менің, 

Соған берем ойымның алтын кенін. 

Ол бар болса, мен бармын, җор болмаймын, 

Җымбатыраҗ алтыннан нарҗым менің. 
 

Ал екінші баҗытым – Тілім менің, 

Тас жҥректі тіліммен тілімдедім. 

Кей-кейде дҥниеден тҥңілсем де, 

Җасиетті тілімнен тҥңілмедім. 

Баҗытым бар ҥшінші – Отан деген, 

Җҧдай деген кім десе, Отан дер ем! 

... Оты сҿнген жалғанда жан барсың ба? 

Ойланбай-аҗ кел-дағы от ал менен.  

Ал ҧлт аҗыны М.Шаханов ҿзінің "Тҿрт ана" ҿлеңінде отансҥйгіштік 

сезімін бір-бірімен ажырамас бірліктегі "туған жер, туған тіл, салт-

дҽстҥр, туған тарихты" аналарына теңейді:  

"Ҽр адамда ҿз анасынан басҗа да, 

Ғҧмырына етер мҽңгі астана, 

Демеп жҥрер, жебеп жҥрер арҗада, 

Болу керек җҧдіретті тҿрт ана: 

Туған жері – тҥп җазығы, айбыны, 

Туған тілi – мҽңгі ҿнеге айдыны, 

Жан байлығы, салт-дәстүрі  – тірегі, 

Җадамына шуаҗ шашар ҥнемі. 

Жҽне туған тарихы. 

Җазаҗ поэзиясында ҿзіндік орны бар М.Маҗатаев, Ҿ.Нҧрғалиев, 

М.Шаханов шығармаларындағы топтау ҽдісінен җасиетті "ел, жер, тіл, 

тарих" ҧғымдары патриотизм категориясын җҧрайтынын кҿреміз.  

Заңғар жазушымыз Ҽ.Кекілбаев: "Ерекше кҥйініп, ерекше сҥйініп, 

ерекше тҥңілетін Ҿтежан Нҧрғалиев ҽлі сол ҿте жҧмбаҗ җалпында. Азу 

тигізбестей асау. Тіл тигізбестей тылсым. Оның тҧңғиығына 

бойлаймын деп ҽлі талай ҧрпаҗтың җары талады", - деп атап ҿткендей, 

шыншыл аҗынның шындыҗҗа толы жырларын зерттеп, жас ҧрпаҗтың 

зердесіне сіңіру міндеті алдымызда тҧр. 

Бҥгінгі жаһандану заманында ана тілін, ҧлттыҗ ділімізді саҗтап 

җалу секілді тағдыршешті мҽселелердің җатарында ел бірлігін җорғау 

мен туған жерге деген сҥйіспеншілікті жас ҧрпаҗтың бойына дарыту 

мҽселесі ҥлкен маңызға ие. 
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Аңдатпа. Бҧл маҗалада җазаҗтың кҿрнекті аҗындарының бірі Ҿтежан 

Нҧрғалиевтің поэзиясы туралы сҿз болады. Адам психологиясының тҥрлі 

иірімдерінен хабар беретін туындыларында сезім мен ойдың тҥйісуінен 

туындайтын тҥйіндеулер жалпы поэзиясының җазығы екендігі дҽлелденеді. 

Поэзия мен философияның рухы біртҧтас, бірлікте, бір-біріне кірігіп 

кеткендігін, адамның тылсым сырларын нағыз лирика ғана ашып 

кҿрсететіндігін  Ҿтежан Нҧрғалиев аҗынның ҿлеңдерін оҗи отырып ҧғынасыз.   

Аннотация. В данной статье речь пойдет о поэзии одной из выдающихся 

поэта Утежана Нургалиева. В статье доказывается то, что в произведениях, 

раскрывающих разные закоулки человеческой психологии, выводы, сделанные 

на стыке чувств и мышления, являются стержнем всей его поэзии. Читая стихи 

Утежана Нургалиева, вы понимаете, что дух поэзии и философии едины, что 

они объединились и растворились друг в друге, что раскрыть глубокие тайные 

чувства человека может лишь лирика.  

Аnnotation. In this article we will talk about the poetry of one of the most 

outstanding poet UtezhanNurgaliev.The article proves that in the works that reveal 

the different corners of human psychology, the conclusions drawn at the junction of 

feelings and thinking are the core of all her poetry. Reading the poems 

UtezhanNurgaliev, you understand that the spirit of poetry and philosophy are one, 

аnd secret feelings of a person can give only lyrics.  
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Халҗымыз таланты ерек, болмысы бҿлек дарындыларға җашанда 

кенде емес. Ҽр заманда да ел кҿшін алға сҥйреген ер тҧлғалы 

азаматтар болған. Сондай ерен тҧлғаның бірі, есімін ерекше 

ілтипатпен айтуға болатын тҧлға – белгілі аҗын, җазаҗ поэзиясына 

ҿткен ғасырдың алпысыншы  жылдары ҿзіндік ҥн, ерекшелігімен 

келген келген аҗынның бірі де бірегейі – Ҿтежан Нҧрғалиев. Оның 

ҽдеби шығармашылығы – бҥгінгі кҥннің биік эстетикалыҗ талғамы мен 

талабына жауап беретін, идеялыҗ-кҿркемдік жағынан аса кҧнды 

туындылар. Ҿлең ҿлкесіндегі алғашҗы адымдары  тырнаҗалды 

туындыларында-аҗ, ҿзіне тҽн җаламгерлік мҽнерімен, ҿлендегі ҿзгеше 

ҿрнек-наҗышымен, мҽйекті тіл, ҧтымды ҧйкасымен, сыршыл сазымен 

ҽдебиет ҽлеміне еркін еніп, җазаҗ жырының калың кҿшіне іркілмей 

ілескен Ҿ.Нҧрғалиевтің аҗындыҗ болмыс-бітімі бірден дараланып, 

уакыт ҿте келе шеберлігі шындала тҥскендігі оның кҿркем 

дҥниелерінен айҗын аңғарылады. Ҿ.Нҧрғалиев шығармашылығының 

жанрлыҗ ішкі сыр-сипатына ҥңілгенде оның терең жырлаған 

толғанысты, тебіреністі жырларына бойлаймыз. 

Ҿтежан Нҧрғалиевтің жаны да, ойы да, сҧлу да сҧңғыла  болуының 

тҥп негізінің ҿзі де җҧтты Жем, Сағыз бойында туып ҿскендігінде 

жатҗандай ҽсер береді. Аҗындар ҿз тҧсышындығының тек эмоциялыҗ 

кескіндерін ҿлеңге тҥсірумен ғана шектеліп җалмайды. Ҿз дҽуірінің 

кҥрделі шындығын дҽл танитын ересек суреткерлікке, азаматтыҗ 

кемелдікке ие бола бастайды. Ҿтежан аҗын – кемел аҗын. «Ҿтежан 

ҽдебиетке бірден җалыптасҗан аҗын болып келді. Ҧмытпасам, алғашҗы 

кітабына айтулы аҗын Җуандыҗ Шаңғытбаев алғысҿз жазып, бата 

берді. Содан кейін бҧл аҗын ҽр жинаҗ сайын җарыштап ҿсумен болды. 

Оның «Соғыстың соңғы жазы» деген цикл ҿлеңдері ҿте бір ҿміршең-

дігімен, ҿмір кҿріністерін берудегі шынайылығымен, поэтикалыҗ 

орындау шеберлігімен җҧбылыс болды десем, җате айтпаспын»[1], - 

дейді белгілі жазушы Сҽбит Досанов.  

Җаламгердің шығармашылығына назар аударғанда, ең ҽуелі, бҧл 

аҗынның ерекшелігі, даралығы неде деген сҧраҗҗа жауап іздейміз. 

Аҗын шығармаларының таҗырыбы ҽр алуан. Ҽр жылдары жарыҗ 

кҿрген жыр жинаҗтарының мазмҧнына ҥңілгенде ең ҽуелі туған еліне, 

жеріне деген сҥйіспеншілікті, сол елі мен жері басынан кешірген 

тарихи-ҽлеуметтік шындыҗты, адамгершілік асҗаҗ мҧраттарды, 

махаббат пен жастыҗты, перзенттік борыш пен парызды бҿлекше 

наҗыш, кҿркемдік айшыҗпен бейнелегенін кҿруге болады. 

Ҿ.Нҧрғалиев шығармашылығы туралы арнайы ғылыми зерттеу 

еңбектері болмаса да,  аҗын-жазушылар, ҽдебиет зерттеушілері мен 

сыншылары тарапынан мерзімді баспасҿз беттерінде айтылған азын-
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аулаҗ пікірлер, маҗалар, сҧхбаттар баршылыҗ.Ҿтежан аҗын ҿлеңдеріне 

тҽн ерекшеліктерді сҿз еткенде, ҿмір мен уаҗыт ҿлшемін ҿзінше 

бағамдап, ҿзгеше ой тҥйетінін айтҗан жҿн. Аҗын ҿлеңдеріндегі ой 

тербелісі, сезімдер җаҗтығысы, ҿткінші ҿмірге деген наз лирикалыҗ 

җаһарманның кҿңіл-кҥйі мен толғанысы арҗылы шебер сурет, 

шешендік толғамдармен ҿрілетініне ерекше назар ауады.Алпысыншы 

жылдардың басында жарыҗ кҿрген тҧңғышы жинағы «Менің 

махаббатым» жинағынан бастап оның җаламынан шыҗҗан «Аҗ нҿсер», 

«Нҿсерден кейін», «Ай астында аҗбоз ҥй», «Җайыңды тоғай», 

«Тыныштыҗ», «Афина мектебі» сияҗты салмаҗты жыр кітаптары, ал 

сҧрапыл соғыс жылдарының тірі, кҿркем шежіресіндей «Соғыстың 

соңғы жазы» балладалары ҽдебиетіміздің алтын җорына җосылған 

җҧнды туындылар. 

«Ҿтежанның Алматыға ҿзінен бҧрын ҿлеңдері келді. Ҿзі де 

ҽдебиетке жаңбыр болып җҧйып, нҿсер болып тҿгіліп келді» [2], -дейді 

аҗын Оразаҗын Асҗар. Ҿтежан аҗынды  җазаҗ поэзиясындағы җҧбылыс 

ретінде танытҗан оның жырлары. Аҗын жырларының ҽрбір жолын 

шебер җиюласҗан, берік сҿздер тізбегінен, бҿлшектеуге келмейтін 

тҧтас шешендік толғамдардан тҧратынына ҿлеңдерін оҗи отырып кҿз 

жеткізуге болады. Аҗындыҗ бҿлекше бітім Ҿ.Нҧрғалиевтің  «От керек 

болса, ей жҥрек» атты ҿлеңінде танылады: 

От керек болса, ей жҥрек, 

Лапылдат, лаулат кҿ знҧрын. 

Кҿктемім ерте келді деп 

Ҿзеуремесінҿзгҥлің. 

  

Махаббатыңмен марҗайсын 

Сыпайы лебіз салҗыны. 

Кеудемде жатып җартайсын 

Сабырдың сары алтыны [3, 8].  

Осы җолтаңбадан-аҗ Ҿтежан аҗынның ҿзгеге ҧҗсамайтын даралығы 

кҿрінеді. Бҧл даралыҗ ҥзік-ҥзік бой кҿрсетіп җалып җоймайды, бҥкіл 

шығармашылығының ҿн бойында ҿзгеше мҽнер, тың ҿрнекпен 

жҥйеленіп отырады. Ҿлеңнің ҿн-бойынан ҿршіл рух, алып-ҧшҗан 

кҿңіл аңғарылады. Аҗын җоғамдыҗ ҿмірдегі ҥлкенді-кішілі 

җҧбылыстарды жан толҗынына бҿлеп жырлағанда, ҿзінің ішкі жан 

дҥниесіне, кҿңіл кҥйлеріне ҥңілмей отыра алмайды. Бҧл  сыршыл 

аҗындардың  бҽріне ортаҗ җасиет. 

Поэзия – адамзаттың кҿркемдік ойлау дҥниетанымының 

кҿрсеткіші. Жаратылысты җҧрайтын тіршілік ҽлемінің кҿріністерін де, 

җҧбылыстарын да философиялыҗ-психологиялыҗ таным, тҥсінік 
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арҗылы сараптау, бағалау, бейнелеу, болжау тек җана поэзиялыҗ сезім 

иесі аҗынның ғана жырларымен жҥзеге асады. Ойшыл аҗындар 

поэзиясы тектес жҽне ҥндес җҧбылыстарды да, җарама-җайшылыҗтар 

мен җаҗтығыстардың да тіршілік җозғалысын кешенді, кҿп ҥнді, мол 

җатпарлы җалпымен тҧтастай җамтып жырлауымен ерекшеленеді. 

Уаҗыт пен кеңістік жҥйесіндегі саналы тіршілік иелері адамдардың 

жан ҽлеміндегі ҽрҗайсысына тҽн даралыҗ та, ортаҗ кҿңіл-кҥй ҽуендері 

де ойшыл аҗындар шығармаларында поэтикалыҗ кҿркемдік жинаҗтау 

ҿрнектерімен айҗындалады.  Негізгі шығармашылығы поэзия, біраҗ 

прозада да ҿзіндік җолтаңбасы бар җаламгердің еңбектері ҧлттыҗ 

җҧндылыҗтарымыздың җатарын җҧрайды. 

Алғашҗы ҿлеңдерінен-аҗ  туған жерге деген перзенттік махаббаты 

аныҗ кҿрінетінін ҽдебиет сыншылары да дер кезінде байҗап, оң 

бағасын берген. Аҗынның поэзиясында азаматтыҗ-отаншылдыҗ 

сарынды лирикасы басым жырланған. Ҽлем ҽдебиетінің классикалыҗ 

ҥлгілері җатарында бағаланатын кҿрнекті аҗындардың барлығында да 

халҗының ата-бабалары, ҿзінің ҽулеті, ҿсіп-ҿнген, кіндік җаны тамған 

туған жер топырағы, атамекен, байтаҗ Отан туралы жырлардың басты 

орын алатыны мҽлім.  Туған жердің табиғи сипатымен тҧтас ҿрілген 

кҿңіл тебіреністері – поэзиядағы адам тағдырының кҿркем шындыҗпен 

ҿрнектелуі. Ата-бабалардан саҗталған ҧрпаҗтар жан діліне тҽн 

ерекшелік – дҽстҥрлі кҿркемдік ойлаумен туған жерінің сипатынан 

рухани нҽр алып жігерленетіні, марҗаятыны. Аҗын «Мен туған жер» 

ҿлеңінде: 

Тарбағатайда тҧрғам жоҗ, 

Таулары тума орманмен. 

Жетісуда да туғам жоҗ – 

Жҽннҽті жердің болғанмен. 

  

Кҿгілдір Жемнің бойында 

Жарҗамыс дейтін ауыл бар. 

Мен ҿстімсоныңҗойнында 

Мен сондатудым,бауырлар… [3, 8], - деп жырлайтын Ҿ.Нҧрғалиев 

туған жерінің сайымен, алабымен іштей тілдесіп, даламыздың 

җарапайым җалпының ҿзі ҧлылыҗ екендігіне мінҽжат етеді. 

Ай болып 

Жасыл җҧраҗты 

Ҽлдилеуші еді ол аҗ тҥнмен. 

Кҿк җасҗа бҧлаҗ сияҗты 

Кҿгалға сіңіп жаттым мен. 
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Аҗ таҗырлардың тҿсінде 

Аяғым сынды ат тулап. 

Адасҗым келмей кҿшімнен 

Орнымнан тҧрдым шат җунап…[3, 8]. 

Җазаҗ даласының келбетіне тҽн реалистік суреттерден поэтикалыҗ 

ҽсерлі романтикалыҗ бояулы бейнелеулер жҥйесіндегі аҗын жасаған 

баламалы тіркестер атамекенді ардаҗтаған азаматтың елжіреген сезім 

ҽлемін танытады: 

Сол жерден ҽкем жоғалды 

Киініп шинель – кҿк сауыт. 

Кҿк ҿгізімен солардың 

Кҿгалға шыҗтым шҿп шауып. 

  

Сол жерден гҥлдеп жас кеудем, 

Сол жерден ҧштым җияға. 

Алматылар мен Мҽскеуден 

Оралдым сол бір ҧяға [3, 9]. 

Ауылын аңсамайтын жҧмыр басты кемде кем шығар. Ал аҗынның 

аңсауы бір бҿлек ҽңгіме. Кҿркем җалаға айырбастамас ауылын жырға 

җосҗанда аҗын тебіренісі аныҗ байҗалады: 

Кішкене таң боп атамын 

Сҽулесі сҿнген баулардан. 

Сені іздеп келе жатамын 

Аңырып тҧрған таулардан. 

  

Сен кімсің, десе, соншама – 

Тҧрсың сен җайдан тіреу-ап? 

…Ҧжмағыңжетеуболса да, 

Туғанжер, дер ем – 

біреу-аҗ! 

  

Шыбығын ат җып бҧл җҧмның 

Садаҗҗа шиін сайлаған, 

Бозбала кезде жыңғылдың 

Талына тайды байлаған [3, 9]. 

Ҿлеңінің ҽрбір тармағындағы баламалы бейнелеулері ҧлттыҗ 

кҿркемдік ойлау тереңдігін айҗын аңғартады:  

Айдың тҿсегін шаңдаған 

Җҧлынның кҥзгі байлауы –  

Бес материктен таңдаған 

Жанымның сенсің жайлауы [3, 9]! 
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Туған жерді бҥкіл жер бетіндегі жанның жайлауына балау – 

Ҿтежан җаламына ғана тҽн сияҗты. Аҗын шынайы сҿйлейді. Ҿтежан 

ҿлеңдеріндегі туған жерінің, җазаҗ даласының тҧтас кеңістігі де, 

аспаны да, таулары да, ондағы тастары да, дҿңдері де, ормандары, 

ағаштары, бҧталары да, олардағы жапыраҗтары, тамырлары, т.б. – бҽрі 

де кҿркем шындыҗ жинаҗтауларымен жырланады. Ҿ.Нҧрғалиев 

поэзиясы – табиғаттағы барлыҗ заттардың, җҧбылыстардың 

баламалануы арҗылы тіршілік җозғалысындағы ҥндестіктер жҽне 

җарама-җайшылыҗтар жҥйесін саралап танытуымен ерекшеленеді. 

Азаматтыҗ-гуманистік дҥниетаным кеңістігіндегі ой ҿрілімдері, 

тҥйінді тҧжырымдары тек җана табиғаттағы җозғалыстармен, 

кҿріністермен баламалана ҿрнектеледі. 

Аҗын шығармаларының барлығы да философиялыҗ ойшылдыҗ 

тереңдіктерімен баурайды. Җазіргі заманғы ҽдебиеттану җисыны 

бойынша: «Ҿлең рухынан ҽлемге, ҿмірге, адам тағдырына деген лири-

калыҗ кҿзҗарастың кҿрініс табуы, жан толҗынысынан хабар беретін 

лирикалыҗ ҥн естіліп, болмыс мҽнін, шындыҗ елесін іздеген, мҽңгілік 

сауалдарды ҿзінше җабылдап, ҿзінше жауап җайтаруға тырысҗан 

лирикалыҗ «Меннің» айҗын сезілуі – философиялыҗ лирикаға хас 

айрыҗша нышандар ретінде танылады» [4, 216]. Философиялыҗ 

поэзияның лирикалыҗ жҽне эпикалыҗ ҥлгілерінде де автордың жеке 

адам мен бҥкіл адамзат ҧрпаҗтарының тағдырын ғарыштыҗ 

кеңістіктегі ҿзара ҥндес немесе мҥлде җайшылыҗты җҧбылыстар, 

җасиеттер жҥйесімен сабаҗтастыра жырлайтыны мҽлім.Туған халҗына, 

байтаҗ Җазаҗстанына арналған перзенттік махаббатын, азаматтыҗ-

җайраткерлік җызметін кҿркемдік сипаты җҧнды шығармаларымен 

жасаған аҗын ғасырлар бойы җалыптасҗан җазаҗтың халыҗ тілінің 

поэтикалыҗ җолданылу мҥмкіндіктерін тереңдете дамытты.Аҗынның 

поэзиясындағы җазаҗтың байырғы жҽне кейінгі заманғы ауызша жҽне 

жазбаша лексикалыҗ җорындағы сҿздер мен сҿз тіркестерінің 

философиялыҗ-психологиялыҗ алуан мағыналы реңктерімен 

җолданылуы да халыҗтың тілдік җорының байлығын танытады. 

Ҿ.Нҧрғалиевтің поэзиясы –  салмаҗты, саннан сапаға маңыз 

берілген, мазмҧны мен айтар ойы аҗындыҗ-азаматтыҗ мыҗты 

іргетастан җҧйылған тума жырлар. Ҿмірге җҧштарлыҗ — ҽрбір 

адамның җасиеті. Ал аҗындардағы ҿмірге җҧштарлыҗ бҧл жеке 

адамның ғана стихиясы емес, бҧл аҗынның заман, җоғам, уаҗыт 

алдындағы ҥлкен жауапкершілігі. 

«Ешкім оған җоя алмайды нҥктені, ҿмір деген сҿйлем емес ҥйткені» 

деп Тҿлеген Айбергенов асҗаҗ жырлағандай, Медет Дҥйсенов те ҿзі 

білетін ҿмірді шетсіз, шексіз мҽңгілік җҧбылыс, адамның баҗыты мен 
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арманы, адамзаттың ғарыштыҗ ғҧмыры деп есептейді. «…Ҿмірден 

алдым мың сабаҗ» ҿлеңін оҗып кҿрейік: 

…Ҿмірден алдым мың сабаҗ, 

Ҿмірден алдым — ҿлмеуді, 

Аҗҗулар җҧсап су сабап, 

Аруана җҧсап шҿлдеуді. 

  

Җоңыр җаз болып җаңҗылдап, 

Җараша кҥзде җайтуды. 

Сҥмбіле туа салҗындап, 

Җаңтардан хабар айтуды. 

  

Жаз келіп жырын айта алар, 

Кҿктем де айтархабарын. 

Олар да мендейҗайталар 

Ҿмірденалғансабағын…[3, 9]. 

Поэзияның кҥші мен җҧдіреті де осында, ол – ҿмірге җҧштарлыҗ, 

ғашыҗ болу. Аҗын жҥрегіне бойлай отырып, жҥк арта отырып, ҿмірді 

шексіз сҥйетінін мойындайды. Ҿмірдің мҽні мен мазмҧнын тереңнен 

тҥсінуге, байыптап тҥйсінуге, барлап сҥйсінуге негізделген.  

«Таңның атуы» ҿлеңінде былайша ой толғайды:  

Неткен кҿркем алаураған мына таң? – 

Ҧяла бір атҗан таңды ҧнатам! 

Маң-маң кҥйсеп, 

кҿлеңкесін кҿлбетіп, 

Кҥншығыста биік шоҗы тҧр атан. 

  

Балдың исін сайдан сҥйреп жел кетті, 

Ҽр бҽйшешек бір ҽншіні тербетті. 

Шығыс жаҗта алтын айдар кҥн-бҿбҿк 

Кҿкжиектен җылтиды да ержетті!.. [3, 8]. 

Аҗын жҥрегінің жаңғырығы ҿлеңге тҥскен. Бҥкіл җара жердің 

салмағын кҿтерген аҗын жҥректің жырында адамгершілік җасиеттер 

алға жетелей жҿнеледі. Аҗынның заман алдындағы, җоғам алдындағы, 

керек десеңіз, ҿзінің ар-ожданы алдындағы жауапкершілігі мен міндеті 

оның аҗындыҗ кҿркемдік җуаты мен аҗындыҗ шеберлігіне тікелей 

тҽуелді. Бҧл ҿлеңде аҗынның ең алдымен ҿзін іздеуі, ҿзінің җоғамдағы 

орнын іздеуі бір җарағанда махаббатҗа астасҗан сырдай болып кҿрінсе, 

ҥңіле җарағанда аҗынның заман тынысын сезінуге деген тынбас 

талпынысы айҗын аңғарылады. Осылайша ҿзін ҿмірден іздеген аҗын 
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бірте-бірте, уаҗыт ҿте келе жаңа биік, жаңа арналардан ҿзін кҿрсете 

бастайды.  

Аҗынның ең җымбат җҧралы – суреткерлік адалдығы. Аҗынның 

заман алдындағы ҿсу, жетілу, даму кезеңдерін де ҿз оҗырманының 

назарына ҧсынады. «Поэзияда азаматтыҗ ҽуеннің басымдығы, 

кҿркемдік тҥйіндеулерге ойысҗандыҗ, адамның ішкі ҽлемін аша тҥсуге 

машыҗтану тҽрізді сипаттар барған сайын бой кҿрсете тҥсуде» деп 

жазды аҗын-ғалым Сағынғали Сейітов [5, 45]. Аҗынның заман 

алдындағы жауапкершілігі дегенде, оның шығармаларындағы 

шыншылдыҗ пен кҿркемдік, идеялыҗ жҽне таҗырыптыҗ ізденістер сол 

аҗынның жеке шаруасы ғана емес, яғни жеке адамның жалпыға 

ҧмтылған, жалпының жалҗыға игі ҽсер етер ыҗпалы тҥсініледі. Бҧл 

бағытҗа келгенде, аҗын Ҿ.Нҧрғалиев – ежелден ҿзінің заман 

алдындағы аҗындыҗ жауапкершілігін терең сезінген жҽне сол сезінуді 

ҿлең арҗауын җҧрауда ҽркез есінен шығармаған, аҗынның иығына 

тҥскен ҽлеуметтік жҥкті кҿтерудегі азаматтыҗ тҧлғасын аласартпаған 

аҗын.Аҗын алдан кҿңіл мен аҗаулы тірліктің мазасыз болмысын кҿріп 

җана җоймайды. Мейірімнің соңынан ерген җатыгездік барын, ҿмірдің 

соңында ҿлім барын ескерте отырып, ҽділет пен адалдыҗтың жеңуі 

ҥшін кҿріп, сезудің аз екенін, ҽркім ҿз җуатын жҧмсауы җажеттігін 

мегзейді. Ҽділет пен шындыҗтың аспаннан салбырап тҥспейтінін еске 

салады. 

Ҿтежан аҗынның ҧлтжандылығын, азаматтыҗ ҽуенді барлыҗ 

ҿлеңдерінен кездестіруге болады. Осы орайда академик С. Җирабаев 

«Поэзиядағы азаматтыҗ ҽуен ең алдымен аҗынның азаматтыҗ 

тҧлғасына байланысты» [6, 29] деген ойды айтады. Лирикадағы 

азаматтыҗ ҽуен дегенде туған ел, туған жер, атамекенді жырлауды, 

адам баласына тҽн асыл мҧраттарды идеал тҧтуды айтса болады. 

Аҗын поэзиясындағы стильдік ізденістерді кҿркемдік ҽдіс, жанр, 

аҗындыҗ шеберлік, ҿлендеріндегі ҧлттыҗ сипат тҿңірегінде җарастыра 

келе Ҿтежан аҗын шығармашылығына ортаҗ сипат – җазіргі җазаҗ 

поэзиясында адамның ішкі сезім ҽлемінің бар мҥмкіндікпен ашыла 

бейнеленуі, җалыптасҗан реалистік ҽдісті романтикамен, кейбір 

символдыҗ элементтермен ҥндестіре жырлауы демекпіз. 

Ҿ.Нҧрғалиевтің  шығармашылығын жан-жаҗты, терең зерттеп игеру – 

җазаҗ ҽдебиеттану ғылымының алдында тҧрған елеулі міндеттердің 

бірі. Биыл 80 жасҗа толған біртуар аҗынның  шығармашылығын 

зерттеу кҥн тҽртібінен тҥспеу керек деп ойлаймын. 
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Ӛ.НҦРҒАЛИЕВ ӚЛЕҢДЕРІНДЕГІ ҦЛТТЫҚ РУХ 

 

Сҧлтанғалиева Жанат Сәлімгерейқызы 

Филология ғылымдарының кандидаты, доцент 

Қ.Жҧбанов атындағы АӚМУ, Ақтӛбе қ., Қазақстан 

zhanat.sultangalieva@mail.ru 

 
Аңдатпа. Маҗалада Ҿ.Нҧрғалиев ҿлеңдеріндегі ҧлттыҗ рух, ҿршілдік 

лирикалыҗ кейіпкер жҽне автормен байланысы, кҿркемдеу мен шеберлік 

ҿрнектері сҿз болмаҗ.   Сонымен бірге Ҿ.Нҧрғалиевтің ҽр таҗырыптағы 

лирикалыҗ шығармалары, ондағы кейіпкерлер ҽлемі, яғни туған елге, жерге 

деген сағыныш мҽселесі, аҗындыҗ шеберлік сырларын ҽр җырынан талдау 

кҿзделген. Аҗынның ҿлеңдерінің таҗырыптыҗ, жанрлыҗ тҥрленуіне 

байланысты мазмҧндыҗ, тҽрбиелік мҽнін ашу, кҿркемдік җҧралдарды җолдану 

ерекшелігіне тоҗтала отырып ҧлттыҗ бояудың җаныҗтығын, стилін аныҗтау 

болып табылады. Ҿтежан жырларынан аҗын жҥрегінің мазасыз дҥрсілін оның 

җаһармандарының ҿмірдің ҽрбір җҧбылысына мазасыз кҿзҗарасын ҧғынғандай 

боламыз. Аҗын ҿлеңдері автордың ҿз мінезін, дҥние танымын аныҗтайды. 

Ҿйткені оның поэзиясы ҿршіл поэзия, сырлы да суретті поэзия екендігі 

кҿркемдікпен талданады. 

Аннотация.В статьерассматривается поэзия О.Нургалиева, ее 

национальный дух, связь автора с отважным лирическим героем, его 

художественное мастерство. Также анализируются разноплановые лирические 

произведения поэта, мир героев, любовь к родной земле и тоска по ней, 

секреты поэтического мастерства автора. Эстетическое познание лирики поэта 

Ҿ.Нҧрғалиева сопровождается в сопоставительном аспекте. Представлено все 

тематическое разнообразие лирических произведений поэта, его 

многожанровое творчество, предпринята попытка показать содержательный и 

дидактический аспект его произведений через призму национального 

мировоззрения, на фоне национальной эстетики и стилистики.В произведениях 

Отежана мы чувствуем биение его беспокойного сердца, неравнодушное 

отношение героев его стихотворений к огромному ряду явлений. 

Стихотворения поэта как зеркало отражают его характер и мировоззрение. В 

данном аспекте его поэзия может рассматриваться как героическая, которая 

наполнена глубиной и гражданственной позицией.   

Annotation. The Article is about the national spirit, ambitious lyrical character 

and connection with the author, artistic and creative expressions in Nurgaliyev's 

http://adebiportal.kz/kz/news/view/869
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poems.And also, on each side there is an analysis of each theme-the lyrical works of 

Nurgaliev, the world of characters, that is, the problem of boredom to the native 

country, the land and poetic skill.Aesthetic knowledge of Nurgaliyev's poetry and 

the poet's work set the task of comparative analysis.In connection with the thematic, 

genre transformation of the poet's poems, to reveal the content, educational essence 

is the definition of saturation, style of national color, focusing on the specifics of the 

use of artistic means. From sagas of Utezhan we can truly understand restless 

beating the heart of poet and his heroes`s restless opinion to each phenomenon of 

life. Poems of poet define author`s behaviour, knowledge of the world. Because his 

poetry is ambitious poetry, and the mystery and illustration of this poetry is analyzed 

by artistry. 

Тірек сӛздері. Поэзия, ҿршілдік, кҿркемдеу мен шеберлік, ҿлең җҧдіреті, 

кҿркемдік җҧралдар 

Ключевые слова. Поэзия, отважный, художественное оформление и 

мастерство, мощь поэзии, художественные средства. 

Keywords. Poetry, brave, artistic design and craftsmanship, the power of poetry, 

artistic means. 

 

1960-1967 жылдар аралығында ҽдебиетке жаңа талантты толҗын 

легі келді. Олар: Т.Айбергенов, М.Айтхожина, С.Асанов, 

А.Баҗтыгереева, Т.Бердияров, Җ.Бҧғыбаева, С.Жиенбаев, М.Маҗатаев, 

Т.Молдағалиев, Ж.Нҽжімеденов, Ҿ.Нҧрғалиев, А.Нысаналин, 

Ф.Оңғарсынова, О.Сҥлейменов, М.Шаханов, З.Шҥкіров т.б. Бҧл 

аҗындар ҿздерінің бойына лайыҗ жҥк кҿтеріп, ҿз ҥнін ерекшелеп, 

айҗындап шығуға, ҿзіне лайыҗ сара жол табуға ҧмтылды. Бҧл ортада 

оҗ бойы оза шауып, ҿз еңсесін биіктен кҿрсеткен сарабдал сара 

таланттар да бар.  

60-жылдар – җазаҗтың җазіргі заман поэзиясына жаңа есімдерді 

алып келумен җатар, рухани жҽне ҽлеуметтік ҿміріміздің, 

җоғамымыздың дҽуірге лайыҗ шындығын ашуда, поэтикалыҗ тҥр мен 

бейнелеу җҧралдарын дамытуда жаңа бір кҥрделі сҽт болды. Мҧның ҿзі 

поэзиядағы айтарлыҗтай җҧбылысҗа айналды. М.Ҽуезов сҿзімен 

айтҗанда, «жыл келгендей жаңалыҗ» сездіре келген, С.Жиенбаев, 

М.Маҗатаев, Т.Молдағалиев, Ж.Нҽжімеденов, Ҿ.Нҧрғалиев, 

М.Шаханов т.б. ҽдебиет есігін ҿзіндік ҥнімен еркін ашты [1.8]  

Суреттеу, бейнелеу, кҿркемдік тҽсілдердің, ҿлеңнің формалыҗ, 

мазмҧндыҗ жағы, ҧлт сипатын білдіретін ҿрнек, наҗыш бояуларының 

молаюы, таҗырыптың баюы, лириканың композициялыҗ жағынан 

кҥрделенуі, лирикалыҗ җаһарманның есеюі – бҽрі-бҽрі 60-жылдардағы 

җазаҗ лирикасының кҿркемдік ізденісінің жемісі.Ҽр аҗын-ҿз алдына 

бір-бір ҽлем. Олай болса Ҿтежан Нҧрғалиев аҗынымыздың 

ҿлеңдерінен жҥрегі сҽулелі мҧңға, махаббат сағынышына, ҿмір 
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җуанышына толы сырбаз «менімен», жҥзіне адамгершілік шуағы, 

парасат нҧры ҧялаған данагҿйдің келбеті танылады.  

Аҗын Ҿтежан – бҥгінде җазаҗ поэзиясының дарынды ҿкілі. Оның 

«Менің махаббатым», «Аҗ нҿсер», «Нҿсерден кейін», «Кемпірҗосаҗ», 

«Кҽмелет», «Ай астындағы аҗ боз ҥй», «Җайыңды тоғай», «Соғыстың 

соңғы жазы», «Афины мектебі» сияҗты тамаша туындылары җазаҗ 

поэзиясының алтын җорынан берік орын алды. [2, 135].Ғасырлар бойы 

талай дҥл-дҥл – аҗын жырласа да сан җырынан тҥрлене тҥсіп келе 

жатҗан мҽңгілік таҗырып бар. Ол – махаббат таҗырыбы. Махаббат – 

туған жерге, елге деген таусылмайтын, ешҗашан ортаймайтын 

сҥйіспеншілік, ҿмірге ғашыҗтыҗ. Махаббат – ананың балаға, баланың 

анаға сҥйіспеншілігі. Махаббат – ғашыҗ жҥректердің табынатын 

тҽңірі. Олай болса, тіпті бҥкіл адамзат ҿмірінің тҥп җазығы – махаббат 

екенін кҿреміз.    

Кез-келген аҗын жырларында осы мҽңгілік таҗырып ҿзінше 

ҿрнекпен жырланады.  

Сол жерден гҥлдеп жас кеудем, 

Сол жерден ҧштым җияға. 

Алматылар мен Мҽскеуден 

Оралдым сол бір ҧяға. 

 

Кішкене таң боп атамын 

Сҽулесі сҿнген баулардан. 

Сені іздеп келе жатамын 

Аңырып тҧрған таулардан [3, 33]. 

 

Немесе:  

Сен кімсің, десе, соншама – 

Тҧрсың сен җайдан тіреу-ап? 

...Ҧжымағың жетеу болса да, 

Туған жер, дер ем –біреу-аҗ! 

 

Бҧл ҥзінділер аҗын Ҿ.Нҧрғалиевтің «Мен туған жер» атты ҿлеңінен 

келтірілген. Айтылып, жазылып жҥрген, кейбір сыншылар айтатындай 

«шиырланған таҗырып». Біраҗ аҗын сол таҗырыпты ҿздерінше 

жырлайды. Сҿйтіп сені іздеп келе жатамын, аңырып тҧрған таулардан 

деп туған жерге деген сағынышының таусылмайтынын ҽдемі айтса, 

екіншіден, аҗын адамға ҿмір сыйлайтын, җайда жҥрсе де арҗа сҥйейтін, 

махаббат сыйлайтын кіндік җаны тамған туған жері, ҧжымағы екенін 

ҽсем байымдайды. Ҽркімнің-аҗ ойындағы сҿз. Алайда мынау ҿлеңді 

оҗып шыҗҗан соң ғана,  «шынында да солай-ау» , - деп тамсанамыз.  
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Халҗымызға тҽн җасиет, ҧлттыҗ мінез дегеннен шығады,  ҿлеңдегі 

шешуші міндетті аҗын  бейнесі, тҧлғасы атҗаратындығын ескеру 

җажет.                        

Җазаҗ тҥзде, тоғайда 

Кҿңіл бҿлген тҥлікке. 

Киіз ҥйін алайда  

Толтырмаған мҥлікке. 

 

Артыҗ заттан арылып 

Җойған жҿн деп җорытҗан. 

Җонаҗҗа жер тарылып 

Җалады деп җорыҗҗан!  

Ҿлең идеясы кеңдікті, дархандыҗты, җонаҗжайлылыҗты айту. Бҧл 

тек Җ.Мырзалиевтің лирикалыҗ кейіпкерінің ғана емес, бҥкіл 

ҧлтымыздың мінезі. Себебі җонаҗжайлылыҗ халҗымыздың җанына 

сіңген  җасиет.      

Кҥтуші ең-ау кҿп нҽрсе, халҗым, менен, 

Жазылатын сҿз кҥттің алтынменен. 

Бір кісіге жететін ғҧмыр беріп, 

Табысатын тіл бердің ҽркімменен. 

Ҿлеңін осылай асҗаҗ пафоспен бастаған  Ҿтежан аҗын еліне деген 

сҥйіспеншілігін кеудесін кернеген җуанышпен, ерекше шаттана 

отырып жырлайды, осы маҗсатта ҿлеңнің ырғағы да арынды екпінді 

җҧрылған. Арҗа сҥйер елінің, халҗының барына шаттанып, аҗын бір 

сҽт былайша толғанады:  

Кҿкірекке керемет кҥй енсе еді, 

Сол енген кҥй тек саған сҥйенсе еді. 

Майыспайтын терегім –туған халҗым, 

Саған ғана сенемін, сҥйем сені. 

Біз сҿз етіп отырған аҗын Ҿтежан Нҧрғалиев эстетикасында, 

аҗындыҗ  ҽлемінде, сҧлулыҗ сырларында ғашыҗтыҗ мінездер жасауға 

айрыҗша орын береді. Җазаҗ поэзиясында тҧңғыш рет махаббатты 

сезім кҥйінде ғана емес, философиялыҗ тҧрғыдан жырлаған Абай 

«махаббатсыз дҥние бос, хайуанға оны җосыңдар» деп махаббаттың 

җоғамдағы, адамдар ҿміріндегі орнын аныҗтап береді.  

Аҗын Ҿ.Нҧрғалиевте де ғашыҗтыҗ мінезге байланысты:   

Ҿрт болып җҧшаҗ җармасты, 

Жануым еді алғашҗы... 

Сілкінді жҥрек жай болып, 

Бір кҥлді жҧлдыз ай болып, 

Топыраҗ тҥлеп, май болып, 



 

48 

Еріді – гҥлге жармасты. 

Осы ҿлеңде автордың жеке кҥйі, махаббат кҥйзелісі рухани  

ҿмірдің белгілі бір кезеңі арҗылы берілген. Бозбала кҥннің кҿңілден 

кетпес суретін ғана кҿріп җоймай, жымия еске аларлыҗ мінезі мен 

албыраған дидарын танып, жҥрек лҥпілін  естиміз.  

Екінші бір ҿлең – «Бір махаббаттың хикаясы», яғни ҿзін тастап, 

«жиырма бес жылдыҗ ҽскерлік оҗуға кеткен», содан оралмаған, сол 

жаҗта «Горькийдегі генералдың җызына айтпай жҥріп ҥйленіп алған» 

жарын ҿмір бойы кҥтіп ҿткен Җалҗа туралы баллада.  

«Кетті Жарас. Кетті. Ҽскерге алынды»,– деген жолдармен 

басталады: 

Жігіттерге җарамай ма, җарай ма, 

Ол да адам ғой, періште емес. 

Алайда  

Айта алмаймын, айтуға тіл жетпейді, 

Ол жағына сен җинама, жарай ма? -деген шумаҗтармен ҿріле 

береді.  

Ҿ.Нҧрғалиев жетпісінші жылдарға шейін «Тҿрт Тҿлеген туралы 

баллада», «Шай җҧйды бір сҧлу җыз» деген тҽрізді бірен-саран 

жырлары болмаса аҗын оҗиғалы ҿлеңдер жазуға кҿп бара бермеген. 

Кейіннен газеттерде бҿлек -бҿлек балладалары жариялана бастады. 

1978 жылы «Соғыстың соңғы жазының» бірінші кітабы жарыҗ кҿрді.  

Тҿбесінде җара җайыс таҗия, 

Бесенеден белгілі ғой Жаҗия,  

немесе: 

Екі колхоз тауыса алмайтын җҧрағын, 

Кім білмейді Сағындыҗтың бҧлағын... 

Немесе 

Тағы да сол җой бағатын Кҿмекбай, 

Жҧрттың сҿзі: Басҗармаға не депті-ай? 

Кҥні кеше ҿзіміз шыҗҗан кҽдімгі ауылдың таныс ҽлҗиссасы. Тілдік 

җордың ортаҗол аҗындардың деңгейінен асып тҧрған ештеңесі жоҗ, 

біраҗ ҿте тартымды. Жайлаудың жазғы таңы атып келе жатҗандағы 

таза ауадай мҿлдір ҿлеңдерімен сҥйсіндіретін Ҿтежан Нҧрғалиев «міне 

мен ҿлеңді осылай да жаза аламын» деп поэзия ҽлеміне жаңа келген 

жандай бола җалады.  

Ҿ.Нҧрғалиевтің кейіпкерлері – «жеті ҽкенің җҧртып барып 

тоҗтайтын» басҗарма, «җорадағы җарт җораздай җоҗаңдаған» баҗшашы, 

«алдап алып асыҗтарды жалмайтын» класком, жібі тҥзу дегеніміздің 

ҿзі –«бҥтін шалбар кимей ҿткен» оҗушы, «жалғыз кҿйлек-дамбалмен 

мың җой баҗҗан» җойшы, «жарымаған жамау кҿйлек, беті ісік» 
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кемпір... Ал мҧндай кейіпкерлердің шежіресін ай җабаҗ, алтын кірпік, 

атҗан таңдай, жаҗҗан шамдай сҧлу сҿздермен жеткізу мҥмкін бе? Тағы 

бір ерекшелік, негізінен поэзиядағы жиынтыҗ образға (белгісіз 

кейіпкерге) бой ҥйреткен жҧрт бір кітаптағы ҽр ҿлеңін ҽр бҿлек тҥп 

бейнесі болатынын таңырҗай җабылдады, ҽр бетті тамсана параҗтады, 

тапжылмай зерделеді. Бҧндай бҥп-бҥтін дҥние җазаҗ поэзиясында 

некен-саяҗ болатын. Җ.Мырзалиев җана бір кітапты бір таҗырыпҗа 

бағындырғанымен, тҥптеп келгенде, бҧл топтамаларда да негізінен 

жекенің емес, жалпының ҽуенін жырлайтын, ешкімнің кҿзін дҽлдеп 

шҧҗымайтын ҧжымшыл ҿлеңдер болып келетін. 

Киелі Жем-Сағыз ҿлкесін:    

Анау кҿлденең жатҗан Жем еді, 

Жетімдерді жебеді, 

Балығы тайдай тулаған, 

Баҗасы җойдай шулаған, 

Җайырлы җоныс жер еді, - деп Доспамбет жырау жырласа, Жайыҗ 

пен Жемді «Берекелі җазынам, җызығы мол базарым» деп Җашаған 

аҗын жырлап ҿткен җасиетті ҿңір. Осы ҿлкеден небір марғасҗа 

аҗындар, майталман жазушылар шыҗҗан. Солардың арасында ҿзінің 

җайталанбас поэзиясымен озыҗ тҧрған аҗын – Ҿтежан Нҧрғалиев. 

Ҿтежан поэзиясы – оның туа бітті җасиетін даралайтын  җасиетті туы. 

Ол  ҿлең-жыр ҿлкесіндегі ҿзінің ҧстанымын сол кезде айтып еді:  

Поэзия – пырағым – арғымағым, 

Җайтсем сенің бағыңды жандырамын?                    

Жҥгенімді җолыма ҧстап жҥгіремін,  

Кҿкжиекке кҿзімді талдырамын. 

Саған деген кҿңілім таза, 

Маңдайға жыр бітсе, 

Жалғанды жалпағынан басар едім, 

Жалыңа саусағымның ҧшы тисе, - дейді. 

Байҗасаңыз анау-мынау жазарман емес, алҗалы топтан алҗынбай 

җас жҥйріктердің сапынан кҿрінуді мҧраттанғаны байҗалады.  

Ару Жемнің тамырынан нҽр алған, аҗындар ауылы саналған 

Жарҗамыс – кіндігін, аҗша бҧлт тҧсауын кескен Ҿ.Нҧрғалиев аҗынның 

аҗ бесігі, аяулы мекені. Кіндік җаны тамған җара жердің җасиетін 

бҽрінен биік җоя отырып, бҧлттардағы бҧлҗынысымен буға айналып 

кетуге де танбайды. Аҗын ғҧмырының аҗ жармасы Жем-Сағыз ҿңірі 

халҗының жҥрегінде. 

Җанды майданға ҽкелері җатысып, балалыҗ шаҗтары тыл 

тағдырымен сабаҗтасҗан, елдегі жетім-жесірлерді кҿздерімен кҿрген, 

сол тағдырды кейде ҿздері  де тартҗан аҗындар толҗыны соғыс пен 
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бейбітшілік таҗырыбына җалам тарта келді. Ҿлеңдерінде баланың -

жетім, ананың- жесір җалуын, майданнан оралмаған ҽкені кҥткен бала 

сағынышын, жар сағынышын жырлаған буын 60-жылдары ҽдебиетке 

жаңа бір леп ҽкелді. Олардың җатарында Ж.Нҽжімеденов, М.Маҗатаев, 

Т.Молдағалиев, Җ.Мырзалиев, С.Жиенбаев, Ҿ.Нҧрғалиев т.б. аҗындар 

бар. Бҧл ҧрпаҗ ҿкілдерінің соғыс тауҗыметін, соғыс җасіретін кҿруі, 

оларды жырлауы да ҽртҥрлі. Таҗырыптары бір болғанмен, лирика 

тілінде сҿйлету тҽсілдері ҽр алуан. Мысалға, Т.Молдағалиевтің «Етік» 

деген ҿлеңін алалыҗ. Анасымен екеуі алма кезек киіп жҥрген етігі 

сыймай җалғанда: 

Етігін ҽкең келсе киесің,- деп, 

Анашым кете берді ҥйді айналып,-  

дейді де:  

Балалыҗ бастан ҿтіп кетіпті ғой, 

«Етігін ҽкем келсе кием», -деумен,- деп тҥйінделеді. 

М.Маҗатаевтың жҥрек жарасы тіпті де бҿлек: 

... Жалынған ғазиз Анам, сҧрап җалған, 

Жоғалды сол бетімен біраҗ та арман. 

Сенбеймін ҽкең ҿлді дегенге мен, 

Себебі ол ҥйімізден тірі аттанған,-деп жырлайды. «Соғыстың соңғы 

жазы» атты кітабын тҧтасымен бала тағдырына, соғыс таҗсіретіне 

арнаған Ҿтежан Нҧрғалиев бір жағынан соғыс зардабын, екінші 

жағынан тылда, ауылда җалған басҗарма, бригадирдің җорлығын жырға 

җосады.  

Аҗындар заман җасіретін, соғыс кесапатын җарапайым ҿмір 

эпизодтарымен кҿркем де, шебер бере білді. Ҿ.Нҧрғалиев – суреткер 

аҗын. Ҽрбір ойды, ҽр сезімді образға орап ҧсынады. Ҿлеңдеріндегі 

бейнелер – кҥңгірт, кҿмескі емес, керісінше шығыс бояуларындай 

шымҗай, шҧрайлы. Ҿтежан аҗынның ҿлеңдері тынысы кеңдігімен, 

җамтыған таҗырыптары аясындағы ауҗымдылығымен ерекшеленеді. 
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Аңдатпа. Аталмыш маҗалада Ҿтежан Нҧрғалиевтың ҿлеңдерінің мазмҧн 

мен ерекшеліктері җарастырылған. Ҿтежан шығармаларындағы тағдыр 

шешімінің кҿрінісі ҿлеңдердің сюжетінде мол кҿрініс табатындығы жҥйеленіп 

кҿрсетілген. 

Аннотация. В этой статье рассматриваются содержание и особенности 

стихотворений Ҿтежана Нургалиева. В его произведениях систематизировано, 

что отражение решения судьбы в произведениях Ҿтежана находит отражение в 

сюжете стихов. 

Annotation. This article discusses the contents and features of poems Otezhan 

Nurgaliyev. In his works systematized, which is a reflection of the fate in the works 

Otezhan is reflected in the plot of the poem. 

Тірек сӛздері. Шығарма, ерекшелік, бҥгінгі поэзия, еңбекҗор аҗын.  

Ключевые слова. Сочинение, особенность, современная поэзия, 

трудолюбивый поэт. 

Кeу words. An essay, a feature, modern poetry, a hardworking poet. 

 

Ҿтежан Нҧрғалиевтың ҿлеңдерінің негізгі таҗырыбы – адамның 

рухани дҥниесімен астасҗан адамгершілік тҽрбиесі. Шығармалары 

халыҗтың ең ізгі ойымен, арманымен ҥлесіп  жатҗан аҗын ҥміт, кҥйіну, 

җайғыру, ҿкініш, җуану сезім кҥйлерін ерекше тебіреніспен ҿлеңге 

айналдыра біледі. Туған жерінің ҿнер теңізінен еркін сусындап, 

бойындағы бар асылын жҧртына җалтҗысыз жҧмсаған аҗын тағдыры – 

баҗытты ҿмір. Аҗынның аҗындыҗ сыры шынайы адамдыҗ җылыҗтарға, 

жас адамға лайыҗ сезім шыншылдығына, терең астарлы ойға 

җҧрылған.  

Ғалым З.Ахметов: «Поэзияға тҽн җасиет-айтылып, баяндалып 

отырған нҽрсе жайлы ҧғым, тҥсінік беру емес,оны бейнелі тҥрде 

сипаттау, суреттілік десек, осы ерекшелік лирикалыҗ-ҿлеңдерден 

айрыҗша байҗалады» [1, 47],- деген. Ал орыс ҽдебиет сыншысы 

Белинский поэзиясының ҿзге шығармалар секілді лирикалыҗ шығарма 

да ойды сҿзбен жеткізеді,біраҗ ол ой тікелей бой кҿрсетпей, адамның 

дҥниені сезінуі арҗылы аңғарылады да, ол туғызған елес – кҿріністі 

белгілі, ҥйреншікті ҧғымдармен айдан, аныҗ етіп айтып беру җиынға 

mailto:arnur.tleu@mail.ru


 

52 

соғады. Бҧның җиын болатындығы-таза лирикалыҗ шығарма сурет- 

картина тҽрізді, алайда ондағы негізгі нҽрсе – картинаның ҿзі емес, 

біздің кҿңіліміздегі ол туғызған сезім. Сондыҗтан ҿлең сҿз сезімге 

толы, мейлінше ҽсерлі, кҿркем, бейнелі болып келеді. 

Ҿмірді кҿркемдік жолмен җабылдап, сезіну, эстетикалыҗ, аҗындыҗ 

сезім, айрыҗша эмоционалдыҗ, сезімталдыҗ - міне, осылар белгілейді. 

Ҿтежан кҿп ізденіс ҥстіндегі, еңбекҗор аҗын.  

Б.Кҽрібаева: «Ҿтежан җазаҗ поэзиясының тҧлғалы аҗындарының 

җатарынан саналады, - деген. Алғаш шыҗҗан ҿлеңдерімен аракідік 

болса да осындай бағалы пікірге ие болған. Ҿ.Нҧрғалиев бҥгінгі поэзия 

жанрындағы кҿркемдік ізденістер аясында ҿзіндік ҿрнек, бояуымен 

оҗырмандар жҥрегіне жол тауып жҥрген аҗындардың бірі [2, 177]. 

Ҽдебиеттің ең басты ерекшелігі де сонда ҿзіндік стиль 

җалыптастыруында. Ҿзіндік стилі бар аҗын тҥсінік тҥйсік,тіл 

тҿңірегінде кҥрделі процестен ҿтіп барып дараланады. Яғни, ондағы 

ой мен сезім арасалмағы, талғам деңгейі, лирикалыҗ кейіпкер сезімінің 

диалектикасы деген мҽселелер ҿз -ҿзінен туындары сҿзсіз.  

Аҗындыҗты ҽркім ҽр тҥрлі бағалар. Шындыҗты да ҽркім ҽр 

тҧғырдан кҿре алар.Оның бер жағында талғам дҥниесінің сан 

җырлылығы-ҿмір кҥрделілігінің кепілі. Біраҗ, аҗиыҗ-аҗын җашанда 

алда,заманының ойшылы, тіршілік кҿзі - ҽсемдік, ҥндестік (гармония) 

жаршысы. Дегенмен де, аҗын ерекшелігін, талғамай ҿзге емес, ҿзіндік 

бояуының җалыңдығымен, кҥрделілігімен ҿлшеген жҿн секілді. 

Ҿтежан сыршыл аҗын екендігі оның жырларынан да байҗауға 

болады. Ҿлең жолында игілікті еңбек еткен аҗынның жырларында 

табиғат шаттанып, кҥйзеліп, мҧңайып, ойланып тҧрғандай кҥйде 

болады. Осы тҧрғыдан келгенде Ҿтежан жырлары ҿзінің 

тазалығымен,табиғи шынайы мҽнімен, ҧлттҗа тҽн бай нҽрлілігімен 

ерекшеленеді. Ол табиғатҗа жан бітіреді...Табиғат җҧбылыстарын адам 

жан-дҥниесіндегі ерекше сезім кҥйлерімен керемет тҧтастыра береді: 

...Кім салмаҗ желдің салған суретін бҧл. 

Жансызды би билеуге ҥйретіп жҥр... 

...Жамбы ғып жапыраҗты сатып алып, 

Җаңбаҗты җанжығада сҥйретіп жҥр(Жел). 

Ҿтежан кҿп орайда образбен ойлайтын, сҿйлейтін аҗын. Бҧл 

тҧрғыда да аҗын халыҗтың җалыптасҗан җҧнарлы тілінен бҧра тартпай, 

ҧлттыҗ нҽр наҗышты хал-җадерінше байыта, жаңалай тҥскендей. 

Кҿл де бір кербез келін,таң атҗанша, 

Ҧйыҗтайтын кҥн җытыҗтап оятҗанша 

Җарашы, жҧпар самал ҽтір җҧйып 

Отырды җыз җабағын бояп җанша 
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Кҿк җҧраҗ кербез кҿлдің жан еркесі 

Далбаңдап жарда тҧрды кҿлеңкесі 

Балыҗшы таҗпаҗ айтып,җызын җостап, 

Басталып кетті кҿлдің жҽрмеңкесі. 

Кейде жыл мезгілдерінің ҽрҗайсысынан белгілі бір мағына тауып 

алып отыратыны бар. Ҿтежанның ҿлеңдерін оҗып отырып, аҗын 

бойындағы сҥйіспеншілік сезімі туған табиғат арҗылы келгендей кҥй 

кешесің. Сонымен җатар халыҗтың ғасырлар бойына аңсап кҥткен 

асыл арман, ҥмітін, бар талап-тілегін айтуды да ҧмытпайды. Җаншама 

тың образ, тіл бедері ҧлттыҗ поэзиямыздың җалыптасҗан җҧбылыстың 

ҿлшемімен алшаҗтай алмайды. Ол бір буынды җара ҿлең бҧл жерде 

ерке желдей сырғанамай табиғатты адам кейпіне келтіретін суретші 

җҧрамына айналады. Жан-жануар, адамзаттың ортаҗ җылығына, ҧҗсас 

ҥйлесімдеріне елітесіз.  

Кҿркем сҿздің җашаннан да адам җиялын дамытудағы бҧл сияҗты 

образбен ойлау җасиеті ескірмек емес. Җазіргі җазаҗ, ҧлттыҗ  поэзиясы, 

салт-дҽстҥрді жаңғыртуда. Яғни табиғатҗа тіл бітіріп, сҿйлетіп җойды. 

Ҿтежан жырлары осы дҽстҥрдің заңды жалғасы. Жоғарыдағы екі 

шумаҗ арҗылы-аҗ аҗынның кҿркем сҿзге деген зор махаббатын 

сезінеміз. Балыҗшы таҗпаҗ айтып җызын җостап басталып кетті кҿлдің 

жҽрмеңкесі. Табиғат ананың бір сҽттік җайталанбас сҧлулығын җандай 

дҽлдікпен кҿрсетеді. Ҽркім болжай алмайтын мҧндай дҽлдікті кҿрсету 

ҥшін алдымен оны білу керек [3, 97].  

Ҿлеңнің ішкі ырғаҗ җҧрылымы мен сыртҗы сымбатына мҽн 

беріп,мазмҧнын байытып, тҧтас бір организмге айналдырып ҽсерлеуде 

сҿздің мелодиялыҗ, интонациялыҗ кестесіне, ҧйҗас табиғатына, 

ҽуезділігіне, ырғаҗтыҗ җҧрылымына басты назар аударған бҧл 

кезеңдегі аҗындар ҿзінен бҧрынғы толҗындардың ең озыҗ ҥлгілерін 

ілгері дамытты. Демек, Ҿ.Нҧрғалиев поэзиясы ҿзіндік ізденісімен, ой 

мен сезімнің ара салмағын таразылай алуымен ерекшеленеді. Жалпы 

җазаҗ ҽдебиетінің оның ішінде поэзия саласындағы зерттеу еңбектер 

баршылыҗ . 

Ҿлеңнің ішкі ырғаҗ җҧрылымы мен сыртҗы сымбатына мҽн 

беріп,мазмҧнын байытып,тҧтас бір организмге айналдырып жырлауды 

сҿздің мелодиялыҗ-интонациялыҗ кестесіне, ҧйҗас табиғатына, 

ҽуезділігіне, ырғаҗтың җҧрылысына басты назар аударған бҧл 

кезеңдегі аҗындар ҿзінен   озыҗ ҥлгілерін ілгері дамытты.  

Поэзия җандай затты, җҧбылысты болсын жіктеп-бҿлшектемей, 

оның ҿзгеге ортаҗ жалпы сипатын жалҗы, ҿзіндік сипатынан жыратып 

бҿліп алмай тҧтас кҥйінде ҿмірдегі җалпына сҽйкес етіп алуға 

ҧмтылады ҽрине, ҿмір җҧбылыстарының җҧпия сырын,терең жатҗан 
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мҽнін ҿмірдегі сан җилы җатынас-җайшылыҗтарды кҿп нҽрсенің ҧҗсас-

ортаҗ сипаттарын ашып кҿрсететін орасан зор җуат кҥш поэзияда да 

бар. Аҗын ҿлеңдерінің мазмҧн мен тҥр ерекшелігі җазаҗ ҽдебиетінің 

җазынасында ерекше орын алады. 

Аҗын жҥрегінен жалын боп атҗан жыр оты жыр сҥйер җауымға 

мҧҗалмас җайрат җосты. Поэзияда, оның ішінде лирикада, бар 

болмысымызда болып жатҗан шындыҗты айҗайлап, ҧрандап айтпаса 

да, ҿзінің жанрлыҗ ерекшелігіне тҽн, тҥсінген адамға, естір җҧлаҗҗа, 

кҿрер кҿзге җолға ҧстатҗандай ҽсерлі де, байыпты жеткізе білген 

лирикалыҗ туындыларымыз иесі Ҿтежан Нҧрғалиев. 
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Аңдатпа. Маҗалада җазаҗтың кҿрнекті аҗыны Ҿтежан Нҧрғалиев 

шығармашылығының ҿзіндік ерекшелігі, җаламгерлік җолтаңбасы мен адами 

болмысы, дҥниетанымы туралы сҿз җозғалады.  

Аннотация. В этой статьи рассматривается свои особенности творчества 

поэта, поэтический почерк, человеческий облик и мировоззрение Утежана 

Нургалиева. 

Annotation. This article deals with the originality of the creative work of a 

prominent Kazakh poet  Otegen Nurgaliyev, his manuscript of writing , humanity 

and his outlook. 

Тірек сӛздері. Поэзия, аҗындыҗ җолтаңба, адами болмыс, дҥниетаным, 
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Ҿтежан Нҧрғалиев – җазаҗ поэзиясында ҿзіндік җолтаңбасын 

җалдырған сыршыл сезімді, от жҥректі ҿршіл аҗын. Кҿрнекті аҗын 
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биылғы жылы кҿзі тірі болғанда сексен жастың сеңгіріне толған болар 

еді.  

«Лаулайтын тҧла бойда алтын жалын – 

Айтсаңшы бір жаҗсы сҿзден, жарҗындарым», -  

деп деп жырлаған аҗын, шындығы керек, ҿмірде лайыҗты бағасын 

ала алмай кетті.  

Тҽуелсіздік дҽуірінің тҧмарындай боп жарыҗҗа шыҗҗан «Җазаҗ 

ҽдебиетінің тарихы» атты іргелі зерттеуде «...Кҿп жылдардан ҿзіндік 

җолтаңбасынан танбай, ҥздіксіз ізденіс ҥстінде жҥрсе де, жазғандары 

ҽртҥрлі себептермен жете бағаланып, лайыҗты җҧптау кҿре алмаған 

аҗындар да аз емес. Бҧл орайда Ҽ.Дҥйсенбиев, С.Жиенбаев, 

Ҿ.Нҧрғалиев, Ҽ.Абайділданов сынды җаламгердердің шығармалары 

ойда тҧрады» [1, 49], - деп жазылған.  

Ҿлеңдері ҿмірлік шындыҗпен ҿріліп, тар җыспаҗтың җҧрсауы 

болмаса да, аҗиҗатты пікір айтуға толыҗ мҥмкіндік тумаған кеңестік 

одаҗтың бел ортасында шығармашылығы шыңдалған Ҿтежан аҗын 

туралы кеңінен кҿсіліп сҿйлеуге җазірде еш кедергі жоҗ. «Җолда барда 

алтынның җадірін білмеген» кей жағдайда ҿкініштен ҿзек ҿртенетін 

кҥндер җай заманда да туындамай тҧрмайды.  

Ҿтежен аҗынның шығармашылығына дендеп бас җойып, 

аҗындыҗтың тҧмасынан су ішкен, ҿлеңнің ҿртеңінен нҽр алған талант 

табиғатын бҥгінгі ҧрпағы тануға ҧмтылып, іздей бастады. Аҗын ҿмір 

кешкен ҿз заманы ғана емес, егеменді елдің тҽуелсіз жастары 

Ҿ.Нҧрғалиев поэзиясына кҿз тікті, іздей бастады. Осы орайда, Ҿтежан 

Нҧрғалиев болашаҗтың аҗыны болды, шығармашылыҗ җуаты замана 

сазымен бірге тасҗындай тҥсуде деген ой туады.  

«...Ҿтежан Нҧрғалиев ҽдебиетке алғашҗы ҿлеңдерімен-аҗ еркін 

кірігіп, кеңінен танылып, одан былайғы жылдарда ҧзаҗ та кҥрделі 

суреткерлік ізденіс жолына тҥсті. Ҿтежанның «Соғыстың соңғы жазы» 

деген атпен жарияланған баллада, ҿлеңмен жазылған хикаят, 

новеллалары җазаҗ поэзиясындағы ізденістің жаңа бір арнасын 

җҧрайды» [1, 51], - деп бағалаған еді.  

Балалыҗтың бал дҽурені бҧйырмай, ерте есейген аға буын аҗын-

жазушыларымыздың ҽдеби мҧрасында җанмен жазылған җасіретті 

соғыс таҗырыбы алдыңғы орында тҧрды. Ҿ.Нҧрғалиевтің соғыс 

таҗырыбындағы отты жырларына зҧлматты кҥндердің зардабын 

тартып, җайғының җасіретін жҥрегіне ораған, сағыныштан сарытап 

болған кҿңілін жесірлік җамытына ерте ілген җазаҗ ҽйелінің азалы 

тағдыры да, ҽке-ағасына деген ҥздіккен сағынышын іштей 

булыҗтырып кҿз жасына ораған жетім кҿңіл баланың да ҿрелі ҿмірі 

ҿзек болған.  
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«... Менің де бҧлтым ашылмай, 

Жауыннан җалған жасылдай, 

Кҿзіңді кҿрген тағаны 

Җастерлеп жҥрмін асылдай. 

Асылдар орнын табар ма? 

Тҧлпарлар тойда шабар ма? 

Атар ма таңым җайтадан, 

Естісең соны хабарла, 

Аспанда жортҗан Ай-таға!» [2, 43], -деп езілген жесір жҥректің 

зарлы ҥнін жоҗтау жыр, эпостыҗ жыр ҥлгісіндей тҿкпелетіп кетеді.  

Кҿңілімді җашан табасың 

Аспанның кҥміс тағасы, 

Кҿрсем де җашан іңкҽрімнің, 

Хабарын айтпай сҧлтанымның 

Дҿңгелеп бара жатасың 

Табандарында...тҧлпарының» [2, 43-44], - деп азалы нотамен 

аяҗталған ҿлеңнің тҥйінді сҿзі автордың идеялыҗ шешімін 

танытҗандай. Майданға аттанған жарына деген жҥректі суырған 

сағынышы – җазаҗ жесірінің еріне арнап соҗтырған «мыс тағасы» 

арҗылы бедерлі бейнеленген. Хабарсыз кеткен жауынгердің санада 

ғана мҽңгі ҿлмес кҥйде җалған рухы жҥйткіген тҧлпардың табанында 

җоса дҿңгелейді. «Жесірдің таға туралы ҿлеңінде» тҥйін боп 

тҧжырымдалған бҧл ҥн – біздің ҧлтымызға ғана тҽн, җара жердің 

җойнына «хабарсыз кетті» деп аттанған еріне деген сағынышын ҿзімен 

бірге ала кететін җазаҗ ҽйелінің болмысы осындай болмаҗ.  

Жазушы Җҧрал Тоҗмырзин «Ҿтежан ҽлемі» атты маҗаласында: 

«...Пойыздағы тҥс», «Жҧпарын аспан бізге себеледі», «Шіркін, менің 

еркін елім, Отаным!» сияҗты кҿптеген ҿлеңдері аҗынның тҧрғы-

ластары мен іні-җарындастарын отансҥйгіштік асҗаҗ арманға 

шарыҗтатҗан, кҿкейге кҿрік, кҿңілге маҗтанышты желік кіргізген 

туындылар десек, сол ҿлеңдердің дҽл бҥгін де җызу җҧштарлығы 

суымағаны соған дҽлел!» [3], - деп жазған еді.  

Туған жерінің җҧшағына ынтыҗ, туған ҥйдің тҥтініне ынтазар аҗын 

«Мынау байтаҗ кең дала», «Мен туған жер», «Тҥтін», «Кеш болса 

җырды кеземін» т.б. ҿлеңдерінде сағымы жымдасҗан кең дархан 

даласының җыран боп җалыҗтаған җазаҗы кҿңілмен кҿсілтіп бір 

жазады.  

«Елбең-елбең жҥгірген 

Ебелекті боз далам, 

Ҧйып тҧрған іңірді 
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Ҧясынан җозғаған» [2, 15], - деп сахара далаға сыймай жан-дҥниесі 

атойлаған аҗын кҿңілі тырнадай тыраулайды. Енді бірде кҿк аспанның 

тҿрінде бозтарғайдай шырылдаса, енді бірде ай кҿмкерген җара тҥннің 

җҧшағынан жҧлдыз боп жарҗырайтыны да рас.  

«...Балдың иісін сайдан сҥйреп жел кетті, 

Ҽр бҽйшешек бір ҽншіні тербетті. 

Шығыс жаҗта алтын айдар кҥн-бҿбек 

Кҿкжиектен җылтиды да ержетті!» [2, 17], - деп туған даласының 

саф ауасымен тыныстаған аҗын аҗтыҗ демі шыҗҗанша, тосын ҥнге 

толы философиялыҗ толғаныстары арҗылы ҿз оҗырмандарын 

таңданысҗа бҿлеумен ҿткендей.  

Аҗынның ешкімге ҧҗсамайтын ҿр бейнесін танытатын тағы бір 

жинағы «Афина мектебі» деп аталады. Автордың айтуынша, «он 

шаҗты жыл суырмада жатҗан» бҧл жинаҗта «бҥгінгі җоғамдағы жалт-

жҧлт еткен шҧғылалы ҿзгеріс, кешегі тҿңкерілген империя, мағынасын 

ҽлі тҥсіндіріп болмаған жарҗын егемендік жоҗ. Ҿйткені автор ҿтпелі 

дҽуірлердің жалт етпе кҿрінісі емес, Адам-Ата, һауа-Анадан басталған 

бҥкіл адамзат аҗыл-ойын жырлауды мҥмкіндігінің келгенінше маҗсат 

етіп җойған» [4, 3]. 

Ҿтежан Нҧрғалиев «Афина мектебі» жинағында адамзат 

баласының тарихында ғылым-білімінің іргетасы боп җаланған ежелгі 

Греция ғҧламалары Аристотель, Платон, Сократ, Демокрит, 

Пифагорлар іліміне тереңінен тартып, ойшылдыҗтың җайнарына 

таңданыстан бас иіп кеп, җазаҗ танымынан ҥндестік тауып тебіренеді. 

Абай хакім, Шҽкҽрім ғҧламалар мҽрмҽр жырдан ҿлең-мҥсін соғып 

кеткен ҧлы жҥректі Ҿтежан аҗын ҿз кеудесінде җайта соҗтырады.  

«Җазаҗтың ҽр ауылында байлап җойған аттай тҿбе бар, тҿбе 

басында тҿбеби аҗсаҗал бар. Җазаҗҗа аҗылды ызыңдаған жел 

айтпайды, аҗсаҗал тебіренгенде аузынан маржандай билік, лағылдай 

маҗал, мҽтел айтады. Ҽр аҗсаҗалымыз бір-бір Сократ болса, ҽр 

заманымыз бір билік болса, біз неге жерден бас кҿтермейміз! Җазаҗҗа 

философтар аспанынан жҧлдыз теретін, оны аҗын арҗылы жазып 

беретін кҥн туды. Менің айтарым осы» деп тҿгілген Ҿтежан аҗынның 

ойлы сҿздерінде соншалыҗты терең мҽн-мағына жатыр.  

Білім мен білікті ой-санасына кҿрік җып жҥктеген Ҿтежан аҗын 

«Афина мектебінде» Будда мен Шҽкҽрімнің философиялыҗ танымына 

талдау жасай келе, «Дҥниенің ҥш бағын ажырату» ҿлеңінде ҿмірлік 

маҗсҧтҗа айналар ҥш тіректі – дҥниенің ҥш бағына балайды. Олар: 

бірінші Баҗ – Жастыҗ, екінші Баҗ – Дҥниені тану; ҥшінші Баҗ – Аҗыл 

Бағы, Ой Бағы деп ажыратады. Дҥниені таныған Адам баласының 

аҗылы мен ойы толысҗан шаҗта ғана Жаратылыс сыры ашылмаҗ деген 
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бірлікті җатар ҧстанған аҗынның бҧндай идеялыҗ шешемі сан ғасырлар 

бҧрын ҿмір кешкен тҥркі халыҗтарының ғҧламасы Жҥсіп 

Баласағҧнның «Җҧтадғу біліг» поэмасымен тамырласып, ҥндестікте 

ҥйлесім җҧрғандай.  

Аҗиҗаттың аҗ туын кҿкірегіне берік байлаған Ҿтежан аҗын:  

«АҖИҖАТТАН АЙНЫМАЙТЫН тура бидей жалғыз заң –  

Җажет болса, айыратын нағышыдан, балдыздан» [4, 65], -деп 

шындыҗтың жырын паш етеді. Сонау заманалардан ата-бабамыздың 

ҧстанған жолы «Тура биде туған жоҗ, туғанды биде иман жоҗ» деген 

җастерлі җағиданың кҿшін бҥгінгі кҥнмен жалғап кеткен Ҿтежан аҗын: 

«Җимас жерден җияр менің җызыл тілді җылышым, 

Жер бетінде ҽділдік пен... аспандағы нҧр ҥшін...» [4, 74], - деп ҿткір 

ойын оҗырманына җадап айтады.  

Ҿ.Нҧрғалиев «Ой кедейлігі – ең жаман кедейлік» деп біледі. Осы 

орайда кҿңілге сыналап кірген бір ой сілемімен, ҿмірінде байлыҗ пен 

мансапты басты маҗсат етпеген Ҿтежан аҗынның біреуден ілгері, 

біреуден кем тҧрмыс кҥйін кешсе де, кҿңілі дархан, аҗылға бай, 

талантҗа тағзым еткен ҿр тҧлғасы еріксіз еске тҥседі.  

«Бір жағынан ҿзім ҽлі кедейліктен җҧтылмай 

Жҥрсем-дағы, Ер ҿтсін деп кедейлікке тҧтылмай... 

 

Ең жаманы – дҥние емес, ой кедейлік, мҧҗтаждыҗ, 

Сол дҥкенде терең ойлар җҧрсын дедім ҧстаздыҗ...» [4, 24], -деп 

жырлаған періште кҿңіл, пейіш аҗынның Кеңестік дҽуірде ешкімге 

ҧҗсамай ҿмір кешкен дауылпаз жҥрегі атҗаҗтап соғып тҧрғандай.   

Ҿтежан Нҧрғалиев поэзииясының тереңіне сҥңги отырып, аҗынның 

адамдыҗ болмысының ерекше екендігіне кҿзіміз жетеді.  

«Бҥксіп жатҗан дҥниеңнен, быҗсып жанған шалаңнан, 

Ҥш бҿлмеге он жыл  жҥріп жеткен җалаңнан... 

Тек сол ҥшін – борыш ҥшін, арҗалаған АР ҥшін, 

Аҗындығың шыдаса да, шыдамайды НАМЫСЫҢ. 

 

...Бҧл дҥниеге ттуғандығым, о дҥниеде ҿлгенім, 

Сол ғой менің Сиракузам, Архимедім сол менің. 

 

Мен сондаймын, тек сол ҥшін сҥйіспесең, сҥйіспе, 

Жҥрегіме тиіссең де,  

ЧЕРТЕЖІМЕ тиіспе!» [4, 89], - деген ащы шындыҗтың ҿртін от-

жалын боп җҧшҗан айдынды аҗынның айбарлы тіліне еріксіз сҥйсіне 

бас шайҗайсыз. Сҿйте тҧра җара җылды җаҗ жарған Җазыбек бидің 
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«Байлыҗ – мҧрат емес, жоҗтыҗ – ҧят емес» деген ҿрелі сҿзі санамызда 

җайта жаңғырады.  

Грек ойшыларының фҽлсапалыҗ тҧжырымдарынан тҧщына дҽм 

татҗан аҗын, енді бір сҽт жаратылыс бесігі җара жердің җҧпиясын 

ашпаҗҗа, ҿмірдің мҽні мен мағынасын, ағы мен җарасын ажырату ҥшін 

Фалес – Анаксимандр – Анексиман дҽуіріне ойша сапар шегеді. 

Гераклит, Анаксагор танымы аҗынның жҧмбағы мол тылсымды 

танытҗан тілінде толғаныспен тҿгіледі. «Афина мектебі» жыр 

жинағының тамыр соғысын тап басып тыңдамаҗ болған оҗырман 

ҿзіндік ҿмір мектебінен ҿткендей кҥй кешері сҿзсіз. «Атом дҥниесінің 

аҗсаҗалы – кҿзінен кҥлкі кетпеген философ Демокрит» ҿлеңі: 

«Ҧлыҗ болсаң, кішік бол» деп, бір маҗалды гректен 

Алыпты да, кірді җазаҗ тарихҗа жҥрекпен» [4, 95], - деп басталады. 

Осы бір жыр жолдарын бір оҗыған соң, еріксіз җайта җарайсыз. 

Автордың ойын ҧғынбаҗҗа ҧмтыласыз. Тіпті таҗырып атауы да – 

кҿпшілікте айтылмайтын тың ҧғым. Ҿтежанша толғансаҗ «Кҿзінен 

кҥлкі кетпеген философ Демокрит» енді не айтпаҗ екен деп, кітап 

параҗтарына кҿзімізді сҥземіз.  

«...Сҧлу деген Тереңдікте, ал тереңдік Негізде, 

Демокрит алсын сҿзді, сҿз бермеді дегізбе. 

Дҥние жайлы сҿйлесін Ол аҗыл, җайғы тҿрінен, 

Атомдардың хабар берсін пайда болған жерінен. 

Сҿз сҿйлесін дҥниенің батпас кҥні ымыртта, 

Рас сҿз бе ҿзің айтҗан Атом деген Жҧмыртҗа? 

Дҥниеге келген кірер, кеткен шығар екі есік, 

Тура сҿзді тыңдау ҥшін тура жолға жеке шыҗ! 

Демокрит айтты сонда: 

– Мен Абдерде туғанмын, 

Ҿлмеу ҥшін Җайғы іздедім арасынан думанның. 

Дҥниеде җос есік бар, җос есігің – җос Негіз. 

Җос негізің – екіаяҗ жол, дҥние – гулеп кҿшкен із» [4, 96]. 

Демокрит пҽлсапасы җазаҗ аҗынының ой кҿрігінде җайта җайнап, 

«Ҿлмеу ҥшін думанның арасынан Җайғы іздеп» кетеді. Жаратылыс 

сырын ашпаҗ болып ҧмтылған аҗын «Демокрит дҥниені табаҗ деп, 

Тҥсіндірді, бҧрап җойсаң, айналатын сағат деп» бір тҿгіп ҿтеді.  

«Пифагорға саяхат» шеккен аҗын грек ойшылының ҿмірлік 

кҿзҗарасын: 

«...Осылай деп заң ашты олар, біздер җҧдай емеспіз, 

Цифр – җҧдай, олимпия... ал біз нҿлміз, дҿңеспіз. 

Ойшылдардың ауылынан осылай деп җайттым мен, 
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Аузымды ашып сондай оймен оразада айт кҥннен...» [4, 99], - деп 

танытады.  

«Афина мектебі» жинағының «Элеяның бірінші ҧстаздары» 

тарауында Ксенофон, Парменид, Зенон, Эмпедоклдан бастап Сократ, 

Платон, Аристотель данышпандығының тҥпсіз терең шыңырау 

шындығынан су ішеді, оҗырманына дҽм татҗызады.  

«Платон мен Аристотель! Айналайын атыңнан,  

Екі бірдей тыныс белгі җатар тҥскен хатыңнан» [4, 310], - деп ой 

җорытып, 

«... Ар жағы да терең екен, ҿр пенденің айтарын – 

Оңай емес Дҥниенің Ой екенін байҗадым [4, 323], - деген Ҿтежан 

аҗынның танымдыҗ кҿзҗарасы, адами болмысы тағы бір җырынан 

ашылады. «Афина мектебі» жинағының соңғы нҥктесі:  

«...Адам деген – ДҤНИЕНІҢ БІР КЕЛЕТІН ҖОНАҒЫ, 

Ҥзілмесін аспандағы жҧлдызыңның жолағы» [4, 96], - деп 

җойылады. Иҽ, адам дейміз, пенде деп тағы атаймыз. Ҿмір дейміз, 

тіршілік деп тағы тҧжырымдаймыз. Сҿйте тҧра, адам мен пенде, ҿмір 

мен тіршіліктің айырым-жігі бар ма екен ойға тірелеміз. Біздіңше, 

адам, нағыз адам, Абай хакім айтпаҗшы, «білсем, кҿрсем, ҥйренсем» 

деп дҥние есігін ашып, оҗу оҗып, білім-ғылымын ҿз басына жҧмсамай, 

ҿзгеге ҥйретіп, «Ҿмір» сҥретін болар. Ал «ішсем, жесем» деп баҗай 

есеппен кҥн кҿрген пенде жай ғана тіршілік кешетін болар деген  ойға 

тірелеміз. 

Ҿтежан Нҧрғалиевтың шығармашылығы баз біреулерге жҧмбаҗ, 

тылсым сырға толы, турасын айтҗанда «тҥсініксіз» боп кҿрінер. 

Аҗиҗатҗа толы шындыҗты шыңғыртып айтҗан аҗынның жан сыры 

бірде тым җатҗыл, тым «жабайы» боп җабылданып та жатҗандығы рас. 

Біраҗ... «Лаулап тҧрған от ем ғой аптығым кҿп» деп жырлаған ҿр 

аҗынды туған топырағы, жаугершілік заманда җолына найза ҧстаған ҿз 

елі ҿзгеден гҿрі тереңірек тҥсінеді. Тҥсіне отырып, аҗындыҗтың 

тылсымына бойлап, тамсанып оҗимыз. Сан тарау таҗырыпҗа җарымды 

җаламын еркін сілтеген Ҿтежан аҗынның талантына тағы бір мҽрте бас 

иеміз.  

«Лаулайтын тҧла бойда алтын жалын 

Табыңдар сендер бір сҿз, жарҗындарым,  

Артыҗ болсын, кем болсын аламын да, 

Ҿздеріңе җайтарам артылғанын. 

Тҽуекелдей толҗынның кемесі едік, 

Җол жайғыш кҿрінгенге емес едік. 

Жасасаң жаса бҥгін бір жаҗсылыҗ, 
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Ертең оны җайтарам он есе ғып» [2, 84], - деп ҿткен кҥннен ҿктем 

ҥн җатҗан Ҿтежан аҗын, келер албырт ҧрпағына, болашағына 

батылдыҗпен соңғы сҿзін бағыштап кеткендей. Аҗынның аманаттап 

кеткен отты жырлары ҽлі талай келешектің кҿсегесін кҿгерте бермек. 

«Толғауы тоҗсан җызыл тілмен» тҿгілген аҗынның ҽдеби мҧрасына 

жаңа таң жаңаша кҿзҗараспен келіп, зерттеу нысасына зерделенеп 

алынар кҥн де келіп жетті демекпіз.   
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Аңдатпа. Маҗалада кҿрнекті аҗын Ҿтежан Нҧрғалиев шығармашылығы, 

ҽдеби мҧрасының таҗырыптыҗ жҽне кҿркемдік ерекшеліктері сҿз болады.  

Аннотация. В статье рассматривается  творческие особенности и жанр 

поэзии Отежан Нургалиева. 

Annotation. The article considers the creative features, thematic and artistic 

searches of Otezhan Nurgaliev at the early stages of his poetry. 
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Ҿтежан Нҧрғалиев – җазаҗ ҽдебиетіне ҿзіндік ҥлесін җосҗан тҧлға. 

Ҽдебиет – ҽдемі сҿздердің жиналған ордасына айналған рухани 

мҽдениетіміз. Җазаҗ ҽдебиетінің басты бағыты мен халыҗтығы 

турасында  Ҿтежан Нҧрғалиев бір сҧхбатында былай деп пікір 

җалдырды: «Ҽдебиет ҿлген жоҗ, ҽдебиет азды.  

Ҽдебиетке җызмет ету керек. Ҽдебиеттің туын ҧстайтын адам жоҗ 

җазір. Ондай адам бар, біраҗ, ол ҿлгеннен кейін белгілі болады. 

Ҽдебиеттің міндеті – халыҗты еркелету емес, җызмет ету емес, мҽңгі 

ҧйҗыда җалған халыҗты ояту» [1.].  

https://baq.kz/kk/news/oner/otezhan-alemi-2266
https://baq.kz/kk/news/oner/otezhan-alemi-2266
mailto:zhasanova00@inbox.ru
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Кҿрнекті аҗын Ҿтежан Нҧрғалиев ҧйҗыда жатҗан халыҗты оятуға 

талпынған, тырысҗан, ҽдебиеттің міндетін орындай білген аҗындардың 

бірі, бірегейі. Барша нағыз ҽдебиетшілердің міндеті бір болғанымен, 

жырлау жанрлары, туындыларының таҗырыбы, жан дҥниелері ҽртҥрлі. 

Ҿтежан Нҧрғалиевтің кҿздеген маҗсатыда сол, ешкімді җайталамай, 

ҿмірді жырлау. Себебі, ҿмірде ешкім – ешкімге ҧҗсамайды. Аҗынның 

бҧл җырын жырларынан-аҗ кҿруге болады. Мҽселен, кҿпшілік аҗын 

«Отан-ана» деп жырласа, Ҿтежан Нҧрғалиев «Отан-ҽке» деп жыр 

тҿгеді. 

Ҽндетіп жел, дҿңгелейді җалҗып кҥн, 

Җалай берем нҽзік сырын кҿкейдің, 

Отан − ҽке! Җай ҧлыңнан артыҗпын, 

Җайтсем ғана борышымды ҿтеймін?! [2, 12].  

Бҧл жҿнінде аҗынның ерекшелігін аңғарған халыҗаралыҗ «Алаш» 

сыйлығының иегері Оразаҗын Асҗар бір сҧхбатында айтып ҿтті. Ол: 

«Ҿтежан Нҧрғалиевтің ҿтімді аҗындардың бірі болуының себебі, оның 

сезімталдығында, шындыҗты халыҗтын тілімен жазатындығында»  

[1.], - деп, ҿшпес аҗынымыздың таланты тамырын тануға талап 

җылады. 

Шындығында да, аҗын жырларынан сол замандағы җоғамдыҗ, 

ҽлеуметтік аҗиҗатты аңғаруға болады. Оның «Ана тілі» атты ҿлеңінде: 

Бір батып, бір кҿрініп бҧлдырап җыр, 

Тал тҥсті кҥн тҿбеден ҧрғылап тҧр. 

Ана тілі сияҗты табиғаттың 

Даланың җҧлын даусы җҧлдырап тҧр! [2, 91] – деген бір 

шумағының ҿзінен сол кезеңдегі ҿзекті мҽселелердің бірі ана тіліміз 

жайында шындыҗты бҥкпелемей кҿрсеткенін аңғаруға болады. 

Аҗынның аҗиҗатты аҗтаруы, басына сор болып жабыспауына кім 

ыҗтимал.  

Ҿтежан Нҧрғалиев ҿзі берген сҧхбаттарының бірінде «Аҗынның 

ҿзінің соры болады, бағы болады. Сорың болса, одан җашпау керек. 

Сорың сенің – жалғыз жолдасың. Сенің кҿмекшің. Оҗырман «ол 

аҗынды білеміз, оҗымаймын, жҥрегім җаламайды» десе, бҧл сол 

оҗырманның байлығы. Ҿйткені, оҗырман ҿлеңді оҗи отыра, бҽледен 

саҗтанат. Менің ҿлеңім ешкімге табынудан, жағынудан тҧрмайды. 

Менің ҿлеңім ҿзімдегі бар байлыҗты шашпаудан тҧрады» деген 

пікірінен-аҗ, шындыҗты дҿп басар аҗын екенін білуге болады.  

Ҿтежан Нҧрғалиев шындыҗты жаҗсы кҿріп, жаҗын тартуына җарап, 

аҗиҗаттың туын ҧстаған аҗын депте айта алмаймыз. Себебі ол ҿзінің 

бір сҧхбатында «Менің тілім – җорҗаҗ тіл. Мен җазір җоғам жайлы 

шындыҗты айтсам, мені алып кетер еді. Ойымды жасырып айтам. 
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Жҧрт кҥледіде җояды. Ол – кҥлкі емес, ол – җасірет. Шын ойыңды 

айтуға жасырып, шеберлену керек. Оҗырманның мҧртымен ойнаймын, 

орыстың җҧйрығымен тордың ішінде тҧрса ғана ойнаймын», - деген 

болатын.  

Ҿтежан Нҧрғалиевтің жырларының бағыты жыл ҿткен сайын, 

ҿмірінде орын алып жатҗан жағдайларға байланысты сан мың рет 

ҿзгеріп отырды. Алғашында аҗын жырларының басым кҿпшілігі 

лирикалыҗ бағытта жарияланып жҥрді. Мысалы: «Табиғат» аталатын 

ҿлеңі тҧнып тҧрған лирика десе де болады: 

Жатыр ғой бел белін еркін жаза алмай... 

Тҥнгі аспан тҿңкерген кҿк җазандай... 

Сансыз жҧлдыз аспанның аҗ шабағы, 

Алтын айы дара жҥзген сазандай...[3, 51]. 

Сол кезеңдерде аҗынның ҿмірінде бірінші рет ашуына тиген жайт 

оның сауатсыз екендігі жайлы алып-җашпа ҽңгіменің тарауы. Осыдан 

соң, 1964-1968 жылдары ол ҿз ауылында жҧмыс істеп, бір жағынан 

философтардың кітаптарын оҗуды җолға алған болатын.  

1969 жылы җалаға келіп, «Пионер» газетінде туындыларын 

таратуға тырысҗанымен, ҿлеңдері философиялыҗ бағытҗа 

кеткендіктен ешбір газет-журнал Ҿтежанның жырларын 

жарияламайды. Бҧл мҽселемен җоса сол жылдары аҗынның арҗа сҥйер 

Сайт есімді ҧлының җазасы жанына одан сайын жара салды.  

Бҧл оҗиғалар аҗынның ҿмірге деген кҿзҗарасын ҿзгерткендей 

болды. Себебі, ол осыдан кейін жеке-жеке адамдарға ҿлең шығаруға 

кҿшті. Жеке-жеке адамдарға ҿзі айтҗандай жағынуды кҿздемей, тек 

шындыҗты жазған.  

Ҿтежан Нҧрғалиевтің ҿлеңдерін бірнеше белестерге бҿліп 

җарастырған аҗын Сейфолла Оспанов. Ол Ҿтежанның жырларын 

«Лирикалыҗ ҿлеңдер», «Соғыстың соңғы жазы», «Афина мектебі» 

деген ҥш ірі белеске бҿлді [4, 71]. Җалай болғанның ҿзінде де,  Ҿтежан 

аҗын халыҗтын тҿрінен орын ала білді. «Жаҗсының аты ҿлмейді, 

ғалымның хаты ҿлмейді» демекші, Ҿтежан Нҧрғалиевте халыҗ 

жадында мҽңгіге җалды. 
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Аңдатпа. Маҗалада аҗын Ҿтежан Нҧрғалиев поэзиясының алғашҗы 

Жарҗамыс кезеңіндегі шығармашылыҗ ерекшелігі, таҗырыптыҗ, кҿркемдік 

ізденістері җарастырылады. 

Аннотация. В статье рассматривается  творческие особенности, 

тематические и художественные поиски Отежана Нургалиева на ранних этапах 

его поэзии.  

Annotation. The article considers the creative features, thematic and artistic 

searches of Otezhan Nurgaliev at the early stages of his poetry. 

Тірек сӛздері. Поэзия, жанр, азаматтыҗ лирика, табиғат лирикасы, 

поэтика, лирикалыҗ җаһарман. 

Ключевые слова. Поэзия, жанр, гражданская лирика, пейзажная лирика, 

поэтика, лирический герой. 

Key words. Рoetry, genre, civil lyrics, landscape lyrics, poetics, lyrical hero. 

 

Җазаҗ ҽдебиетінің ХХ ғасырдың екінші жартысындағы даму 

бағдарын баҗылаған кезде кҿзге айҗын аңғарылатын җҧбылыс – поэзия 

жанрының айрыҗша тҥлеуі. Җазаҗ ҿлеңі, ҽсіресе, соғыстан кейін 

таҗырыбы жағынан да, жанрлыҗ, кҿркемдік бітімі жағынан да җанатын 

кеңге жайды. Алпысыншы жылдар  җазаҗтың җазіргі заман поэзиясына 

жаңа есімдерді алып  келумен җатар, рухани жҽне ҽлеуметтік 

ҿміріміздің, җоғамымыздың дҽуірге лайыҗ шындығын ашуда, 

поэтикалыҗ формалар мен бейнелеу җҧралдарын дамытуда жаңа бір 

кҥрделі сҽт болды. Мҧның ҿзі поэзиядағы айтарлыҗтай җҧбылысҗа 

айналды. М.Ҽуезов сҿзімен айтҗанда, «жыл келгендей жаңалыҗ» 

сездіре келген Т.Молдағалиев, Җ.Мырзалиев, С.Жиенбаев, 

М.МАҗатаев, Ж.Нҽжімденов, Т.Айбергенов, М.Шаханов, Ҿ.Нҧрғалиев  

т.б. ҽдебиет есігін ҿзіндік ҥнімен еркін ашты [1, 446]. 

Суреттеу, бейнелеу, кҿркемдік тҽсілдердің, ҿлеңнің формалыҗ, 

мазмҧндыҗ жағы, ҧлт сипатын білдіретін ҿрнек, наҗыш бояуларының 

молаюы, таҗырыптың баюы, лириканың композициялыҗ жағынан 

кҥрделенуі, лирикалыҗ җаһарманның есеюі – бҽрі-бҽрі 60-жылдардағы 

җазаҗ лирикасының кҿркемдік ізденісінің жемісі. Бҧл кезеңнің 

ерекшелігі –  жеке адамға табынудан адамның мойны сҽл де болса 

босанған шағы еді. Осы кезеңде ҽдебиетке Т.Молдағалиев, 

Җ.Мырзалиев, Ж.Нҽжімеденов, Т.Айбергенов, М.Маҗатаев-сынды т.б 
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тарландар поэзияның беделін одан сайын шарыҗтатты. Жалпы җоғам 

ҽдебиетке деген тоталитарлыҗ ҥстемдігін ҥзбесе де, җоғамдыҗ сананы 

едҽуір ҿзгертуде поэзияның да, оның ішінде җазаҗ лирикасының да 

ҽсері болды. 

Аҗындар 60-жылдарда ҽдебиет есігін сезіммен ашты. 

Т.Молдағалиев: 

Җызыҗ еді менің ҧшҗыр җиялым, 

Кҿкірегімде тасушы еді кҥй ағын. 

Бҧл сҿзімді жазу ҥшін, достарым, 

Жҥрек керек, керегі жоҗ сияның, - деп, лирика ҥшін жҥректің оты, 

жанның тебіренісі керектігін алдын-ала сезіне келді. Җ.Мырзалиев: 

Уа, далам! Кеңдігіңе тамсандым кҿп. 

Айта алман бҽрін жазып тауыса алдым деп, 

Сен – алып пластинка дҿңгеленген, 

Инең боп тҧрды ылғи ҽн салғым кеп! – дегенде аҗын ҿмірлік 

кредосын аңғартумен җатар, оның алға җойған арман-маҗсатының 

биіктігін, җадамының кеңдігін нҽзік лирика тілімен жеткізеді. 

Җай жаҗҗа, енді җайда бҧрыла алам, 

Жаным бар шындыҗ дарып, жыр ҧнаған. 

Осы бір кеудемдегі кішкене бас, 

Ҥп-ҥлкен дҥниенің сырына алаң... – деген аҗын Ж.Нҽжімеденов 

дҥние  җҧпиясының сырына сҥңгіген сапарынан хабар беріп җана 

җоймайды, солҗылдап соғып тҧрған жҥрегін оҗырман алдына тартып, 

иландырады, болашағына сендіреді. 

Ал аҗын Ҿтежан Нҧрғалиев болса: 

Су суып, сҥмбіледе мҧз җатҗанда, 

Айырылып реңінен тҥз жатҗанда, 

Ырзамын салҗын кҥзге тек сол ҥшін, 

Җҧстарын жылы жаҗҗа ҧзатҗанға!, - деп, табиғат лирикасының 

нҽзік сырларын ағытады. 

Бҧл ҿлеңдерден 60-жылдары ҽдебиетке келген жаңа буынның 

алғашҗы ҥндерінен, алғашҗы җадамдарынан ҿнер сапарына ҥлкен 

даярлыҗпен азаматтыҗ жауапкершілікпен келгенін байҗауға болады. 

Осы жаңа толҗын ҿкілдерінің җатарындағы Ҿтежан Нҧрғалиевтың 

шығармашылығы да ҧлттыҗ сҿз ҿнері рухани җазынасын байытҗан 

сипатымен даралана танылды.  

Аҗын – дала перзенті. Җазаҗ даласының тауларын да, кҿлдерін де, 

теңіздерін де перзенттік махаббатымен сҥюші. Мҧны біз бҧрынғы да, 

кейінгі де аҗындардың шығармашылығы арҗылы ҽбден тҥйсіндік, 

онсыз аҗын шығармашылығы да мҽнсіз. Бҧл – аксиомаға айналған 

шындыҗ. Біз сҿз еткелі отырған Аҗтҿбенің аҗтаңгері Ҿтежан аҗынның 
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поэзиясы да бҧған дҽлел. Аҗынның шығармашылыҗ ғҧмырбаянына 

назар аударсаҗ, оның бҧралаңға толы ҽдеби  сапарындағы ең бір 

мазмҧнды кезең – Алматыдан Байғанинге җайта оралып, бес жыл туған 

жердің топырағында еңбек еткен жылдары екенін байҗаймыз. Осы 

жылдары ол ҿзін аҗын ретінде мойындатты. Туған жердің ҽр тасының 

тынысын сезініп, аҗындыҗ шабытының тҧсауы кесілді. Ҽсіресе, ҿмір 

жолында Тобыҗ Жармағамбетов, Җуандыҗ Шаңғытбаев сияҗты 

җаламгер ағаларының кездесуі  оның ҽдебиеттегі дара жолының 

салынуында ҥлкен ізашар болды.  

Аҗын Сейфолла Оспан «Ҿтежан алғашҗы ҿлеңдерімен «ҧшынып» 

шыҗты» дейді. Ал Оразаҗын Асҗардың «Ҿтежанның Алматыға ҿзінен 

бҧрын ҿлеңдері келді. Ҿзі де ҽдебиетке жаңбыр болып җҧйып, нҿсер 

болып тҿгіліп келді» деген пікірі аҗынның дауылпаз тҧлғасын ашы 

тҥседі.  Ҿтежан Нҧрғалиевтің поэзиядағы алғашҗы аяҗ алысының 

ҿзінен айтпай таныған Ҽбділда Тҽжібаев «Җазаҗтың Пушкині 

келді» деп җуанса, Җуандыҗ Шаңғытбаев «Енді җазаҗтың Есенині бар» 

деп марҗайыпты. Җазаҗ поэзиясының алдыңғы жҥгін арҗалаған 

марҗасҗалар Җалижан Бекхожин, Хамит Ерғалиевтар да Ҿтежан 

аҗынды айрыҗша бағалапты.  

Туған жер таҗырыбы җай аҗынның да басты ҿзекті арнасын 

җҧрайды. Аҗын Ҿтежан Нҧрғалиев университетті бітіргеннен кейін 

туған жері Жарҗамыста бес жылдай мҧғалім болып җызмет жасайды. 

Осы жылдары оның студенттік шағында-аҗ Алматыға мҽлім болға 

аҗындыҗ даңҗына кҿлеңке тҥскен жоҗ. Аҗын ҿміріндегі Жарҗамыс 

кезеңі оның шабытты жырларының сҽулелі тҧсы боп саналады. Ол 

кеудесін кернеген аҗындыҗ шабыттың арынын аҗындыҗ орта 

Алматыда жалғастырды кейін. Ал енді осы жылдардағы, яғни туған 

жеріндегі кезең оның ҥйрену, кемелдену кезеңі болды. 

Сол кезде «Жҧлдыз» журналының небҽрі ҥш бетіне шыҗҗан 

Ҿтежан аҗын ҿлеңдері оҗырманын шын сҥйсіндірді. Җазаҗ ҽдебиетіне 

осындай тамаша талант келіп җосылғанына кҿпшілік җуанды. 

Келешекте ол тағы нендей жауһар жырлар тудырар екен деп кҥтті. 

Ҿ.Нҧрғалиев ҿлеңдеріне берілген шағын аңдатпада мектептен кейін 

колхозда жҧмыс істеп жҥрген жас жігіттің жазушылар одағының 

шаҗыруымен Алматыға келіп кеткені, ҿлеңдері поэзия секциясында 

талҗыланып, жоғары бағаланып, оларды таҗырып жағынан толыҗтыра 

тҥсіп, баспаға ҧсыну туралы җаулы җабылданғаны айтылады. 

Аҗыры бірер жылдан кейін «Менің махаббатым» деген алғашҗы 

ҿлең кітабы жарыҗҗа шығады. Алғашҗы жинағы кҿркем тіл 

кестесімен, шынайылығымен, кіршіксіз сезімімен тамсандырды. 

http://almaty.i-news.kz/
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Аҗынның «Шегі җайда, шеті җайда бҧл елдің» деп басталатын 

ҿлеңіндегі: 

Тереңіне жіберердей батырып, 

Җара теңіз жатыр кҽрін шаҗырып. 

Жартастардың жағасынан алады 

Толҗындары жолбарыс боп атылып [2,33], – деген жолдардағы 

жанды сурет «ҽ» дегеннен-аҗ оҗырманын баурап алды. Аҗынның 

суретеген җҧбылысының бҽрі жанды җозғалысҗа ие болып, сезімнің 

җылын җоса җозғап, Абай дҽстҥріндегі табиғат лирикасының  сарынын 

еске тҥсіреді. 

Ҿтежан  аҗынның ҿлеңдеріндегі лирикалыҗ җаһарманның 

романтикалыҗ ойлау ҿлшемі – кең даладағы гҥлдерді де, кҿлдерді де 

тауларын да – бҽрін де тҧтастай, егіздей ҿріп, ҿрнектеп жырлау. 

«Баҗыт тосып ал, достар!» ҿлеңіндегі лирикалыҗ җаһарманның 

елжіреген кҿңілінен тҿгілген жыр тармаҗтары байтаҗ Отанының 

барлыҗ болмысын жанарына, жҥрегіне сыйғыза жырлаған аҗын 

дҥниетанымын аңғартады: 

...Туған далам, байтаҗ далам, кең алып. 

Жыл тҥнінде жатырсың сен дем алып. 

Ҽр сайыңа җашҗан уаҗыт җамалып, 

Ҽр тҿбеңе шығып жатыр жаңалыҗ! 

 

...Жер шарына тете туған бір алып, 

Келесің сен кҥн мен айдан нҧр алып. 

Уа, туған жер, жасалдың сен шынында 

Ҿзіміздің тҽнімізден җҧралып!.. [2,8]. 

Җазаҗ поэзиясындағы атамекендерді, туған ҿлкенің ғажайып сырлы 

кҥндері мен тҥндері, адамға да тҿрт тҥлікке де, аңдарға да, җҧстарға да, 

жҽндіктерге де – бҽріне жайлы кҿркем сипатының жырлануы ежелгі 

замандардан бері фольклор мен ҽдебиет мҧраларынан тҧраҗты орын 

алумен келеді. 

Жарҗамыс кезеңіндегі аҗын ҿлеңдері алғашҗы тҽжірибелері 

болғанның ҿзінде керемет кҿркемдік кестелерімен ерекшеленеді. 

Аҗынның бҧл кезеңдегі шығармашылығы тҧнғанымен махаббат 

лирикасы, соның ішінде туған жерге деген сҥйіспеншілік деп бҿлек 

айтар едік.  

Җазаҗ – кең даланың ауасымен тыныстаған, ҥнемі кеңістікті ғана 

мекендеуді мҧрат тҧтҗан халыҗ. Даланың ҿсімдіктері де, тҥні де, 

алаулаған кҥні де, кҿшпелілердің мҽңгілік рахатты тҧрағы ауылы да – 

бҽрі де аҗындар жырларының арҗауы. Ҿтежан  аҗын да даланың 

ғажайып сырлы романтикалыҗ бояулы келбетін, жаңға жайлы ҽсерін 
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«Кеш болса җырды кеземін» ҿлеңінде тебіреністі жолдармен бейнелей 

жырлайды: 

 Җыдыра жҧтып самалын. 

Деміңді, дала, сеземін 

Сырыңа җашан җанамын? 

 

Батсайы киіп батса кҥн, 

Бояуы бҽсең оңғандай. 

Бҧлттардың ауылы шап-шағын, 

Тҿбеден ауып җонғандай [2,57]. 

Аҗынның алғашҗы ҿлеңдерінен бастап, бҥкіл шығармашылығы 

жолында оның туған халҗы, Отаны, ҧрпаҗтар тағдыры, адамгершілік-

имандылыҗ, тҽлім-тҽрбиесі туралы ойлары негізгі таҗырыптары 

болды. Аҗынның азаматтыҗ лирикасы ата-бабалар җалыптастырған 

ҧстаздыҗ, тҽлімгерлік ойлардың жалғасындай жырланды. 

Аҗынның  туған ауылында ҿмір сҥрген кезеңдегі кең тынысты 

ҿлеңдерінен ерекше лирикалыҗ леп сезіледі. Мҧҗағалиша жырлайтын 

«Бес бала» ҿлеңін атауына җарап баллада ма деп ойлап җаларыңыз 

сҿзсіз. Алайда оҗи келе, аҗынның кеудесіндегі ерекше бір жалынды 

байҗайсыз, ол – ҽр Адам ҥшін маңызды болуға тиіс җасиетті 

ҧғымдарды ҧлыҗтай отырып, соларға деген шексіз перзенттік 

махаббат. Ҿлеңді толыҗтай келтірейік: 

Даланың тойын кҿп кҿрдім, 

Кҥйеу ғып тартты ол тҿс маған. 

Балалыҗ шаҗты ҿткердім 

Далада туды бес бала. 

Бірінші балам – җарт анам, 

Мҧра боп җалған ҽкемнен. 

Екінші балам – мҽрт анам, 

Дҥниеге мені ҽкелген. 

Ҥшінші балам – ел-жҧртым, 

Мен ҥшін тілек тілеген. 

Тҿртінші балам – җыз-җырҗын, 

Тудырған талай жыр-ҿлең. 

Бесінші балам – кеудемде, 

Жазылмай жҥрген жыр шығар. 

Бар болса жарыҗ дҥниеге 

Жарҗ етіп кҥнде бір шығар. 

Айыпҗа мені бҧйырма, 

Җалада жҥрген жолдасым, 

Кете алмай жҥрмін җиырдан, 
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Бес балам сонда болғасын!...[2,69],– осы Жарҗамыс кезеңінде туған 

ҿлеңдерінің ҿзінде җазаҗтың аҗын-жыраулары поэзиясындағы 

азаматтыҗ-отаншылдыҗ дҥниетаным кҿзҗарастарын жаңа дҽуір 

аҗынына тҽн жаңашыл ойларымен ҿрбіге дамыта толғады. 

Философиялыҗ толғаныстарымен җазаҗ ҿлеңінің халыҗтыҗ деңгейін 

биіктетті. 

Академик З.Ахметов поэзиядағы азаматтыҗ сарынды ҿлеңдердің 

ҿмір шындығына арлналған поэтикалыҗ табиғатын айҗындайды: 

«Азаматтыҗ лирика – лирикалыҗ поэзияның заман жайын, ҽлеуметтік 

мҽселелерді җозғайтын ҥлкен бір саласы. Ҿмір жҿнінде, халыҗтың 

тағдыры туралы ой-толғамдар аҗынның ҿз кҿңіл-кҥйімен терең 

ҧштасып, ҿзінің ҿмірге җатынасын суреттеу арҗылы кҿрінеді» [3,22]. 

Җазаҗ поэзиясының бҧрынғы-соңғы тарихындағы азаматтыҗ 

сарындағы лирикалыҗ ҿлеңдердің ҥздіксіз жалғасҗан жолын кҿреміз. 

Ҿтежан Нҧрғалиевтің азаматтыҗ сарынды лирикалыҗ ҿлеңдерінде де 

җазаҗтың ежелгі замандардан бергі атамекендері, байырғы җоныстары, 

ҧрпаҗтарға танымал болған тарихи тҧлғалары, ҧлттыҗ дҥниетаным 

сипатын җҧраған кҿзҗарастар ҧстанымдары жырланған. 

Азаматтыҗ сарындағы лирикалыҗ ҿлеңдерден ҧлттыҗ-

этнографиялыҗ ерекшеліктердің айҗын байҗалатыны – классикалыҗ 

ҽдеби шығармашылыҗтың ҥздік ҥрдісі. Ҽлем халыҗтары 

ҽдебиеттеріндегі кҿрнекті аҗындардың негізгі җаһармандары – сол 

авторлардың туған топыраҗтарының тҧрғындары. Аҗындардың 

азаматтыҗ тҧғыры – туған елі, Отаны, атамекен аймағы. Җазаҗ халҗы 

ҥшін җасиетті мекен-ауылы, туған ҿңірі, кең даласы. 

Лирикалыҗ җаһарман – аҗынның жеке «Мені» ҧғымына 

жинаҗталған отаншыл ҧл-җыздардың кҿркем шындыҗпен бейнеленген 

поэтикалыҗ тҧлғалану кҿрсеткіші. Ғасырлар бойы кең-байтаҗ 

даламызды аҗкҿңіл адал пейілімен, жомарт кҿңілімен, кір жуып кіндік 

кескен атамекендерін перзенттік махаббатпен сҥйген Алаш 

ҧрпаҗтарының отаншыл ҧстанымдарын «Шіркін, менің еркін елім, 

Отаным!» ҿлеңіндегі мағыналы жыр жолдарынан ҧғамыз: 

Шіркін, менің еркін елім, Отаным! 

Ҿмір бойы җызығыңа батамын. 

Шыҗҗан кҥнмен жҥгіремін жарысып, 

Кҥн батҗанда мен де ҧяма батамын. 

...Сен дегенде кҿкірегімдее туса ҿлең, 

Жапырағын жаңбырменен жуса емен, 

Ол – ҿз елім, мҽңгі жасыл еменім, 

Мен – җарлығаш, җанатыммен су себем! 

...Бал бҿбегің, балаң болып Отаным, 



 

70 

Балғын биік балаусаңа батамын. 

Батысыма батар кҥнді батырсам, 

Шығысымнан кҥн шығарып жатамын! [2,9]. 

Азаматтыҗ лирика – ҿмір җозғалысын философиялыҗ кҿзҗарастар 

аясында җамтитын толғаныстар ҽлемі. Ҿмір җозғалысындағы ҽрбір 

тіршілік иелерін, җҧбылыстарды, җасиеттерді ҥндес, ҧҗсас 

ерекшеліктеріне орай баламалай жырлау барысында жеке адамдардың 

жалпы җоғамға, ҿркениетке җосатын ҥлесі айҗындалады. Аҗын Ҿтежан 

җазаҗтың ҧлттыҗ-этнографиялыҗ дҽстҥрлі тҧрмысы мҽдениетіндегі 

ҿмірге җҧштарлыҗты, шынайы җабілетті, ҿнер сайысымен ҿрнектелген 

дала ҿркениеті адамдарының жан ҽлемі сілкіністерін, мҧрат 

ҧстанымдарын романтикалыҗ-реалистік болмысымен бейнелейді. 

Сонымен, аҗын Ҿтежан Нҧрғалиевты алғашҗы  аяҗ алысынан-аҗ ҿзінің 

азаматтыҗ-аҗындыҗ бетін, аҗындыҗ кредосын аныҗтап алған аҗын 

деуімізге осы кезеңдегі шығармашылығы ҽбден дҽлел. 
Әдебиеттер 

1. Ҽуезов М. Жиырма томдыҗ шығармалар жинағы. – Алматы, 1985. 

2. Нҧрғалиев Ҿ. Таңдамалы.  – Алматы: Жазушы,1977. – 236б. 

3. Ҽдебиеттану: терминдер сҿздiгi / Җҧраст. З. Ахметов, Т. Шаңбаев. - 2-шi 

бас. - Алматы : Ана тiлi, 1998. - 384 б. 

 

ӚТЕЖАН НҦРҒАЛИЕВ ТУЫНДЫЛАРЫНДАҒЫ  

ЛИРИКАЛЫҚ КЕЙІПКЕР МӘСЕЛЕСІ 

 

Жҧмағалиева Рита Рахманқызы 

Магистр, Қ.Жҧбанов атындағы АӚМУ, Ақтӛбе қ., Қазақстан 

 
Аңдатпа. Бҧл маҗалада аҗын Ҿ.Нҧрғалиев шығармаларындағы лирикалыҗ 

кейіпкер мҽселесі сҿз болады. 
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Ҿтежан Нҧрғалиев җазаҗ поэзиясына ҿзгеше ҿрнегімен келген 

кҿрнекті аҗын, җарымды сҿз зергері. Жыр жҥйрігінің ҿлеңдерінен 

айҗын аңғарылатын бір жайт – лирикалыҗ кейіпкер мҽселесі, яғни 

туындыларындағы аҗынның ҿз бейнесі. Лирикалыҗ кейіпкер 

терминінің тарихын ҿлеңтанушы Тҧрсынжан Шапай былай берген 

екен: «Лирикалыҗ кейіпкер (лирический герой) ҧғымын алғаш 
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негіздеп, оған атау берген –  Ю. Тынянов. Орыстың ҧлы аҗыны А.Блок 

җайтыс болғаннан кейін, кҿп кешікпей жазылған «Блок туралы» деген 

маҗаласында (1921 ж.) ол аҗынның бҥкіл поэзиясын тҧтас кҿрініс, 

бірегей җҧбылыс ретінде кейіптеп тҧрған наҗты адам бейнесі бар 

екеніне тоҗтала келіп, ҽдебиеттану ғылымына теориялыҗ җҧны ҿте 

манызды лирикалыҗ кейіпкер категориясын енгізді. Содан бергі 

уаҗыттың ішінде жаппай җолданылып, ҥйреншікті терминге айналған 

бҧл атау жҿнінде ҽдебиетші ғалымдар арасында ауыҗ-ауыҗ пікір 

таласы кҿтеріліп, лирикалыҗ кейіпкер ҧғымының ауҗымын, теориялыҗ 

мҽн-мағынасын айҗындай тҥскен, тереңдей зерттеген еңбектер 

жарыҗҗа шыҗты» [1].  

Лирикалыҗ кейіпкер – поэзиялыҗ туындыдағы аҗынның бейнесі, 

наҗты авторлыҗ «меннің» лирикалыҗ шығармашылыҗта кҿрініс табуы. 

Тек бір ҿлең ғана емес,  бір тҧтас ҿлеңдер циклынан, ҿлеңдер 

жинағынан, лирикалыҗ поэмадан, белгілі бір аҗынның лирикалыҗ 

туындыларының бҥкіл жиынтығынан кҿрініс табатын, ҿзінше ерек 

тағдыры, жеке адамдыҗ болмыс-бітімі, ішкі ҽлемі, психологиясы 

айҗын дараланған, наҗтылы мінез ерекшеліктерімен кейіп алған 

толыҗҗанды бейне болып табылады. 

Ҿтежан Нҧрғалиевтің алғашҗы ҿлеңдерінен аңғарылатын негізгі 

желі  – аҗынның лирикалыҗ кейіпкері жамандыҗтан бойын аулаҗ 

салып, жаҗсылыҗҗа ҧмтылады, ҽділдікті аңсайды, жағымпаздыҗҗа 

жаны кҥйеді. Мҽселен, «Жаҗсылыҗпен тілдесу» ҿлеңіне назар 

аударайыҗ: 

Жаҗсылыҗтың кеш келерін білгем мен, 

Білгенмін де – орнын җойғам іргемнен. 

Ҽйтеуір, сен келер-ау деп бір кҥні 

Ҥмітімнің жібін ҥзбей кҥн кҿргем [2,7].  

Ҿмірдің сан җилы тармағында аҗын кҿңілі кей сҽттерде сҽтсіздікпен 

де бетпе-бет келіп җалады, лирикалыҗ җаһарман ондайда жасымайды, 

керісінше жағымсыз җҧбылысты миығымен  жымия җарсы алып, 

сатиралыҗ сарында жыр ҿреді: 

Ҿмірдің сҽтін, җаймағын... 

Ҧйыған кезден – атсыз жҥк – 

Келесің бағып мені ылғи 

Жеделдес достым – сҽтсіздік. 

Жҥресің сҽтсіз ҿлең боп, 

Жҥресің сҽтсіз жинаҗ боп, 

Кҥтемін ҥміт сенен кҿп, 

Келетін кезде җинап кҿп [2,44] 
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Жаҗсылыҗҗа җҧмарлыҗ, ҧмтылыс шайырдың кейінгі ҿлеңдерінен де 

ҥнемі кҿрініс тауып отырды, бір елі ажырамады десе де болады, себебі 

аҗынның лирикалыҗ кейіпкері тірліктің сан тҥрлі сынағынан сҥрініп 

барып, җайта бойын тіктегенде, кҿңіліне медеу тҧтар жалғыз ҥміт – 

жаҗсылыҗтың жанына бір келері, серік болары, җорған җылары: 

Бҽрі, бҽрі, бҽрі жҿн... бҽрі дҧрыс, 

Ҽрі кҿңіл тынып тҧр, 

            ҽрі – жҧмыс. 

Жылы жҥзі кҿрінді жаҗсылыҗтың, 

Жаҗсылыҗтың ескі аты – жарым ырыс [2,25]. 

Академик 3.Ахметов поэзиядағы аҗын тҥлғасы лирикалыҗ бейне 

кейпінде кҿрінетінін айта келіп: «Лирикалыҗ җаһарманның басты 

ерекшелігін айҗындайтын аҗынның җоғамдыҗ, эстетикалыҗ мҥраттары, 

идеялары, ҿмір җҥбылыстарын, дҽуірді, халыҗ тағдырын ҿзінше 

сезініп, тҥсінуі; сҿйтіп, лирикалыҗ җаһарман деген ҥғым аҗынның 

кҿптеген шығармаларында ой-сезім дҥниесінің, маҗсат-мҧраттардың 

бірлік-тҧтастығын танытады», - деп ой тҥйеді [3,31].  

Җазаҗ ҿлеңіндегі лирикалыҗ бейнелер ҽлемі ҧлттыҗ мінез-җҧлыҗҗа, 

болмыс-бітімге сай ҿте мазмҧнды бҿлікті җҧрайды. Лирикалыҗ тектің 

ҿзіндік  табиғатына байланысты кейіпкерлердің ҿмірдегі негізгі орнын 

ҽр аҗын, ҽр җаламгер ҿз стилінде жырлап, ҿз тҽсілінде җалың 

жҧртшылыҗпен, яғни оҗырманымен ой бҿлісіп отырады. Ҽрине, аҗын 

шығармашылығының таҗырыптыҗ-идеялыҗ җалыптасуына ҿзі ҿмір 

сҥрген кезең, уаҗыт ауаны, дҽуір толҗыны міндетті тҥрде ҽсер етеді. 

Ҿтежан Нҧрғалиев ҿлеңдеріндегі лирикалыҗ кейіпкерлер кҿп жағдайда 

ҧлттыҗ танымның терең нҽрінен сусындап, җазаҗы салт-сананың 

кҿріністерін байҗатады. Мҽселен, біздің ҧлтҗа ғана тҽн бір ерекше 

туыстыҗ җатынас – жеңге мен җайынның ҿзара сыйластығы, орайы 

келгенде ҽдемі ҽзілмен җалжыңдасуы десек, дҽл осы суретті аҗын 

поэзиясынан да аңғарамыз: 

Саф самалдан сімірсем – мен дем алам. 

Ҽрбір тҿбе кҥлімкҿз жеңге маған [2,9]. 

немесе: 

Жеңгейлердебар ма деп жесір җалған, 

Сыздыҗтатып сыр тартам не сырлардан [2,17]. Аҗынның лирикалыҗ 

кейіпкері җазаҗы тҥсінік-пайымдағы жеңгесімен сырласа отырып, 

җайын жҧрттағы җадірлі адамдарды да естен шығармайды: 

Җарсы алмасын бажа мен балдыз бҥгін, 

Жалғыз жҥріп жҧлайын жалбыз, гҥлін [2,48] деп бір шер тарҗатады. 

Ал җазаҗ ҿлеңіндегі мҽңгілік таҗырып – анаға деген шексіз махаббат 

Ҿтежан ҿлеңдерінің ең бір шҧрайлы тармаҗтарынан кҿрініс тапҗан: 
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Балбҧлағын су-ана ҧсынады, 

Кенелсін деп кҽусарға кенже балам! [2,9]. 

Аҗын кҿңілі җазаҗтың сайын даласында жҥйрік-тҧлпар болып 

шабады, җанаты талмайтын җыран-бҥркіт кейпінде самғайды. Ҽсіресе, 

жылҗы мінезді җазаҗы таным шайыр шумаҗтарына кҿптеп енген: 

Жал-җҧйрығым аҗ җыраумен ҧйысып, 

Желге җарай шыҗтым, жортып жиі ҧшып. 

Ала боран, жаяу боран! 

Сендерден 

Кете алмадым җҧйысҗанды җиысып [2,8].  

Кҿп жағдайда аҗынның лирикалыҗ кейіпкері жалғыз җалып, 

оңашаланған сҽттерде кҿңілдің жҥйрігіне ер салып, дҥниенің о шеті 

мен бҧ шетіне шабады келіп: 

Кей-кейде оңаша ғып кҥбірлеймін, 

«Жалҗау ой, кҿтер басты, жҥгір!» деймін. 

Ат жҥйрік жалғыз шапҗан, жалғыз шауып, 

Сайлардың сағасында дҥбірлеймін. 

Сайлардың сағасынан су аҗҗанда, 

Кептірем ат арҗасын шуаҗтарға. 

Жылы тер сіркірейді жаңбыр болып, 

Тарланның танауынан бу атҗанда [2,15].  

Ой-тҧлпармен ойҗастаған аҗын бейнесі кҿңіл толҗынының ҽр 

җыртысын сезімге бҿлеп, шуаҗпен кҿміп, кҿкке җол созғанда аспаннан 

алып бҥркітке кҿзі тҥседі: 

Бір җыран ай астынан җанат бҧлғап, 

Ҧшҗанда, ҧшан дҥние җарап тҧрад. 

Ҧядан бҥгін шыҗҗан сол балапан 

Ҿзгеден болып шыҗты талаптыраҗ [2,11].  

Аҗынның лирикалыҗ җаһарманы биіктікті аңсайды, жердегі 

аласалыҗтан бойын аулаҗ салады, тҿменде емес, жоғарыда, сана 

мҥмкіншілігінің жоғарысында болуды кҿздейді: 

Җыран җҧс болды менің таңдағаным, 

Жҥгірсем – топҗа тҥсіп шаң җабамын. 

Мазасыз бір бҿбегі ҧзаҗ тулап 

Жатпай ма бесігінде маң даланың 

Ҥш җҧлап бір айҗаста ҥш тҧрамын. 

Җамшыны ер кезекте кҥшті ҧрамын, 

Сыпырдым томағаңды ат ҥстінен 

Мен де ҧшам, сен де аянбай, ҧш, җыраным [2,12]. 

Җорытындылай айтҗанда, Ҿтежан шығармаларының негізгі арҗауы 

боп табылатын ҥлттыҗ рухтың кҥштілігін, азаматтыҗ ойдың тереңдігі 
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мен тіліндегі җазаҗы бояу-бедердің айҗындығы оның поэзиясын 

басҗалардан даралап тҧратын ерекше җасиеттер болып табылады. 
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Заман ағымы ілгері жылжыған сайын,  ҽдебиетте сол ағымға җарай 

ығысып, тың, ҽрі жаңа ҿзгерістер таным мен тҥсінікті жаңартатыны 

бҽрімізге аҗиҗат. Ҽдебиетке келген белгілі бір буын – тҿл 

ҽдебиетімізді тҥбегейлі ҿзгертпесе де, бҧрыннан җалыптасҗан ескінің 

негізінде жаңаша, заман талабына сай ҿзіндік сипаты бар жаңалыҗтар 

җосуы заңдылыҗ. 

Баршамыз білетініміздей, ҽдебиет – кҿркемҿнердің бір саласы, 

тҽрбие җҧралы. Ҽсіресе, жас буынға туған халҗының ҿткені мен 

тарихын танытатын, җоғам ҿмірінде жетістікке жеткізудің жолын 

наҗтылап беретін, ҿзін-ҿзі тануда, тҽрбиелеуде, адамгершілік җасиетін 

дамытуда, ҿмірлік тҽжірибе жинаҗтаудағы басты җҧрал.  Ҽдебиет бҧл – 

киелі ҧғым.  Сҿз җҧдіретін сҽби кҥнінен санасына сіңіріп ҿсетін җазаҗ 

баласы, осы сҿз бен тҽрбиеленіп, сҿз бен ел басҗарып, җолбастап, бір 

ауыз сҿзге тоҗтап, бір ауыз сҿзді җадір тҧтады. Сол себепті де, 

жҧртымыз киелілерге еш уаҗытта селҗос җарамаған. Дҽріптеп, 

дҽрежелеп, атадан балаға мирас етті. Елбасымыз Н.Ҽ.Назарбаев та 

«Болашаҗҗа бағдар: рухани жаңғыру» атты маҗаласында да бҧрын-

соңды ҿткен жҽдігерлерімізді җайта җарап, жаңа уаҗыт бедері 
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тҧрғысынан зерттеу мен зерделенуге баса назар аудару җажеттігін 

міндеттейді. Соның бір бҿлігі – жергілікті ҽдеби мҧрамызды танып, 

танытып, келер ҧрпаҗҗа насихаттау болмаҗ.  

Жыр ҽлеміне жыл келгендей жаңалыҗ ҽкелген, җиыннан җиыстыра 

отырып жыр маржанын теребілген Ҿтежан Нҧрғалиевтың мҧрасы да 

заманалар белесінен сҥрінбей ҿтіп, халыҗ кҽдесіне асып келе жатҗан 

җайталанбас жыр кестелері. Ҧлттыҗ поэзия патшалығына ҿзіндік ҿрнек 

ерекшеліктерімен келген, адамдыҗ, ізгілік иірімдерін нҽзік наҗышпен, 

терең тебіреністі толғамдар мен еркін жырлаған – аҗынымыз уаҗыт 

талаптарын жіті зерделеді. Җайсыбір таҗырыпта да тереңнен толғап, 

аҗыл-парасат нҧрын, кҿңіл кҥнделігін, жан-жҥрек сҽулесін молынан 

тҥсірді. Ҿлең ҿрімі, ҿрнектер арҗылы уаҗыт алға тартҗан келелі 

мҽселелерді жҥректен җозғады. Оны санаға сіңірді, аҗиҗатты аңсаған 

оҗырманына дҿп жеткізе білді. Ата мекен мҧратын, ел-жыр тағдырын, 

адамның җҧпия ҽлемін алуан ізденіс, тҥрлі салыстырулар арҗылы 

шеберде, шешен жеткізді. Біздің ше, Ҿтежанның аҗындыҗ ҿнері – 

талант җуаты мен кҿркемдік нҽрімен, җажырлы болмысымен, җайратты 

мінезімен, сырлы сезімге толы шындыҗ сипаттар мен даралана тҥседі.  

Мҧны ізденіс іздері, җолтаңба мҽнері де бедерлей алды. Мҧны осы 

маҗаламызды жазу барысында җаламгер мҧрасының арналы ағысын,  

ҿзектіде,  ҧтымды җырларын тани бастаған тҧста айҗын аңғарғандай 

болдыҗ.  

От керек болса, ей жҥрек, 

Лапылдат, лаулап кҿз нҧрын. 

Кҿктемім ерте келді деп 

Ҿзеуремесін ҿз гҥлің... 

Жаз келіп жырын айта алар, 

Кҿктем де айтар хабарын. 

Олар да мендей җайталар 

Ҿмірден алған сабағын [1,59]... 

Аҗынның җай туындысын алсаңыз да, оны кез келген тҧсынан ала 

сап талдай алмайсыз. Оның жырын, сырын тҥсіну ҥшін тҧтас бір, тіпті 

наҗты бір таҗырыптағы бірнеше ҿлеңін оҗып барып, тҥсінуіз мҥмкін. 

Оның авторлыҗ ерекшеліктерінің басты сипаттары: cҿз етер жағдаятты 

тереңнен зерттеп-зерделеуі, ҿзі танып-білетін мҽселе тҿңірегінде кең 

кҿлемде талдауы, саралаудағы кең җҧлашы, мҥмкіндіктері, ой-сҿз 

жҥйесіндегі айҗындыҗ, дҥниетаным аумағының  кеңдігі, кҿзҗарас 

эволюциясы, т.б. ірілі-ҧсаҗты жайттардың барлығына жан-жаҗты назар 

аударуы.Җаламгер шығармаларының маңыздылығы да осыдан кҿрінеді 

деп толығымен айта аламыз. Аҗын туындыларының ішіндегі ел жҽне 

ел тағдыры, ҽлеумет пен җоғам жағдаяттары, оның поэзиясының 
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кҿркемдік сипатына, таҗырып таңдаудағы ерекшелігіне, оны жырлап, 

оҗырманына жеткізу шеберлігін аныҗтау җажеттігі болашаҗтағы ҿзекті 

зерттеу жҧмысына сҧранып-аҗ тҧр. 

Мінезі дара, ойы асҗаҗ, кҿкірегі җымбат кҿмбедей елес беретін 

жерлес аҗынымыздың жырларының җай-җайсысын оҗып җарасаңыз да, 

терең иіріміне тартып, ҿлең җҧшағына җарай җалай кіріп кеткеніңді 

сезбей де җаласың. Жан сезіміңді тебірентетін жырларын ҽрбір 

җайталап оҗып шыҗҗан сайын, бір җҧпияны ашҗандай сезінесің. Бҧрын 

байҗамаған  бір сипатын, мінез-җырын танығандай боласың, кҿркемдік 

бояуына җанығасың, жаныңа нҧр җҧйылып, җиялыңа җанат бітіп 

шаттанасың. Осылайша, аҗын ҽлеміне енген сайын ҽр ҿлеңін жаңа бір 

җырынан танып, ҿлең атты киелі дҥниеге  тамсана, таңғала тереңдей 

бересің. Бҧл жайды аҗынның келесідей шумаҗтарынан аңғаруымызға 

болады: 

Біреу менің мҿлдір судай мҧңымды 

Лайлайды, тҥсінбейді сырымды 

Тереңіме ҥңілгендер ҧғады 

Шыңыраудың тҥбіндегі шынымды [1,191]... 

Ҿ.Нҧрғалиевтің аҗындыҗ ҽлемінен таҗырыпты ҥстірт сҿз ету, 

кездесоҗ таңдау немесе даңҗ пен даҗпырт жҿнінде жырлаудың мҥмкін 

еместігін аныҗ байҗауымызға болады. Җайта одан, кҿңілді баурап, ой-

сезімге тыншу бермеген таҗырып, мҽселелерді кең кҿлемде җарастыру, 

жҥректен җозғап, сенімді суреттеу, серпінді де шебер жеткізудің тҽн 

екенін аңғарамыз. Сонымен бірге, ҽрине ҿлең ҿрімі мен ҿрнегін – ҿмір 

шындығын, лирикалыҗ җаһарман ҽлемі арҗылы айҗын кҿрініс бергенін 

тани аламыз. Аҗын ҿлеңдерінде кездесетін ҧлттыҗ намыс пен тарихи 

шындыҗтың, патриоттыҗ рух атаулылардың ҿзіндік ерекшеліктері мол. 

Ҽрбір жолдағы бунаҗтардың ҿзі оны наҗышына келтіріп, бояуы 

җаныҗҗанын ҧҗтырады. Ҿлеңдерінен аҗынның ҿз ҿмірінің де 

параҗтарын аңғаруға болады. 

Аҗын сыры, ондағы кҿңіл шуағы мен жҥрек сыры осында. Аҗын 

шығармаларында байҗалған сыршылдыҗ, терең лиризм, романтикалыҗ 

ҽуен мен философиялыҗ кеңдік оның лирикасының басты мҧратын 

айҗындайды. Парасатты поэзия биігінен кҿрініп, жемісті еңбегімен 

ҽдебиетке ҿзіндік ҥлесін җосҗан җаламгердің лирикасынан оның айҗын 

җолтаңбасы мен дҥниетаным тереңдігін зерделеп білеміз, танимыз, 

тамсана таңҗаламыз. 

Ҿнер мҧраты – халыҗты бір-бірімен жаҗындастырып, рухани 

жағынан ҥндестіру. Оның ішінде ҽдебиет – халыҗтың ой-санасын 

ҿсіріп, рухани ҽлемін кемелдендіреді. Асылы, Ҿтежан Нҧрғалиев 

лирикасындағы ізденіс арналары, ауҗымды да, ағысты таҗырыптары, 
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іргелі мҽнді, кҿзҗарас пен җолтаңба мҽнерінен аҗиҗатты ту ету, 

шынайы шындыҗҗа табан тіреу айҗын байҗалса, мазмҧн җҧрылымынан 

ҧлт пен ҧрпаҗ мҧратына адалдыҗ, ел мен жерге берілгендік, адамдыҗ 

істі ардаҗтау, кісілік пен кішілікке ден җою, тарих пен танымға, дҽстҥр 

мен дінге, діл мен тілге т.б. кҿркем де кемел, шебер де шешен 

жырлайтыны айҗын танытады. Ол ҿмір тіршілігінің аҗиҗатында наҗ 

образбен кҿрсететін сҿз зергері болатын. Ҿз дҽуірінің айнасы җай 

туындысында болмасын мейлі, жырлары арҗылы җалың оҗырманын  

Отанына, халҗына деген җҧмарлығын, сҥйіспеншілігін арттырып, 

адамгершілік җасиетін тҽрбиелейтін боямасыз җалпымен келер ҧрпаҗҗа 

ҥлгі бола білді.  

Ҿлең сҥйер җалың кҿпшіліктің сҧранысы – җай җаламгер ҥшін де 

маңыздыраҗ. Аҗын шығармалары ҿз оҗырманы бар кҿркем дҥниелер. 

Оның ҽдебиеттегі орны  туралы кезінде замандастары ҿз пікірлерін 

білдіріп, аҗынның ҽдеби еңбегін дҽрежесіне сай лайыҗтап, баға берген 

болатын.  Оразаҗын Асҗар: «Ҿтежанның Алматыға ҿзінен бҧрын 

ҿлеңдері келді. Ҿзі де ҽдебиетке жаңбыр болып җҧйылып, нҿсер болып 

тҿгіліп келді» десе,  Ҽуезхан Җодар: «Ҿтежан җайтыс болғанда маған 

ҿмірден еркіндік кеткендей кҿрінді» [2,1] деп ағынан жарылған 

болатын. 

Ҽдебиет халыҗтың рухани асыл җазынасы болғанымен, оны 

жасайтын халыҗ ішінен шыҗҗан дарын иелері. Сондыҗтан да, жеке 

адамдар жасаған ҽдебиет туындыларын сандаған ҧрпаҗ оҗып, одан 

ҧлағатты ой, ҿнеге-ҥлгі алады. Тҽлімдік, тағылымдыҗ тҧстарынан 

ғибрат алып, ҿмірлік азыҗ етеді.Ҽдебиетті танимын деген ҽр оҗырман 

җауым – оның адам баласын адаспайтын жолға салушы, тҽрбие беретін 

басты җҧрал екенін Ҿтежан сынды асылдардың кҿркем ҽлемімен 

таныса отырып, ҧғынғандай болады десек артыҗ айтҗандыҗ болмас. 

«Толҗыннан толҗын туады, толҗын толҗын җуады, бірінің сырын бірі 

ҧрлап», –  деп Мағжан аҗын айтҗандай,  бҧл дҥние   бір теңіздің 

айдыны болса, Ҿ.Нҧрғалиев сынды җайталанбас дара тҧлғалар  оның 

бір-бір тамшысы іспетті.   Теңіз ҽрбір толҗыған сайын бір толҗын, бір 

леп ҽкелсе, олардың ҿзі де бір-бірін җайталамайды екен. Сол сияҗты, 

ҽдебиетімізде җанша җаламгер болса да, олардың ҽрҗайсысының 

ҿзіндік даралығы, җайталанбас җасиеті бар. Міне, бҥгінгі зерттеуімізге 

арҗау болып отырған аҗынымыз да  сонылы,  бедерлі   бейнемен   

тіршілік болмысының картинасын  ішіне   сыйғыза    білді. Ҿмірге   

ғашыҗ, аҗиҗатҗа асыҗ,   сезімтал,   сыршыл   жҥректі, шындыҗҗа 

ынтыҗ Ҿтежанның ҽр сҿзі ҿзі ҿмірден ҿтсе де, бір   ретте   кҿмескі   

тартҗан емес, җайта алаулаған   жалынмен   ерек кҿрініп, магнитше 

тартып-аҗ тҧрады. Кҿзі тірісінде җалыпҗа сыймаған асау да, ҿр кеуде 
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шынайылыҗпен ҿмір сҥруге деген җҧлшынысын бір сҽтке болса да 

тоҗыратпады. Җайта ҿмірге келген соң, җолға алған ҽр істі тындырып 

кету керек,  жҥрегінде жалын, җанында җызу бар адам ғана алаулап 

жҥре алады деген ҧстаныммен ҿз тҧстастарына да, кейінгі ҧрпаҗҗа да 

ҥлгі бола білді. «Менің шындыҗты айтпаудан басҗа жолым жоҗ. Менің 

жілігімді шаҗса, май емес, шындыҗ шығады» деген сҿзі бҥгінде тектен 

тек наҗылға айналмаса керек-ті. 

Сонымен, ҿз сҿзімізді келесідей жҥйемен санамалап 

җорытындыласаҗ, алдымен Ҿ.Нҧрғалиев поэзиясында аҗынның ҿмірге 

деген җҧштарлығы, ҿнерге деген шынайы ілтипаты айҗын аңғарылады; 

екіншіден, аҗын җайсыбір җҧбылыс, кҿріністерді сыртай җызыҗтап, 

ҥстірт суреттемейді, керісінше кҿңіл кҿрігінде шыңдап, жҥрек 

пернесінен ҿткізіп, ойлы да ҿрнекті, сенімді де серпінді ҿріс танытады; 

ҥшіншіден, аҗындыҗ ҿнер табиғатынан ҿлеңнің кең кҿкжиегі, ондағы 

шындыҗ пен суреттілік, шеберлік пен шешенділік җатар ҿріледі; 

тҿртіншіден, аҗын җолтаңбасына бет пердесіз ҿмірдің ҿрнектері, еңбек 

ырғаҗтары, адам болмысының сырлы иірімдері, жағымды сипаттары 

мен ҧнамды җылыҗтары кҿрініс беріп, җҧбылтып тҧрады; ал 

бесіншіден, аҗынның ҿлең ҿрімдері аҗиҗат ҿмірден ҿрбіген шындыҗ 

сырлары кҿңілді тербеп, жҥректе кҿпке дейін тербеліп тҧратын ҽп-

ҽсем җалпында суреттеледі. Оҗырманын ой мен сҿз жҥйесіне, сыр мен 

сезім тҧтастығында баурап алып, толғам-толғаныстарға кҿркемдік 

таным иірімдерінен кең кҿлемде танылады. 

Аҗын мҧрасын жаңа уаҗыт талаптары тҧрғысынан кеңінен  

җарастырылып, жанрлыҗ, кҿркемдік мҽселелері, тіл бедері мен 

стильдік сипаттарын, соны җырларын ҽлі де жан-жаҗты зерттеуді 

ҽбден җажет етеді. Ҧлт мҧраты болған кҿркемдік җҧндылыҗтарымызды 

тҽуелсіздік тағлымдары негізінде зерделеу бҥгінгі рухани 

җажеттіліктеріміздің бірі. Ал оны болашаҗтың еншіне җалдырып, 

келешекке жауапкершілікті сеніммен артсаҗ,  мҧнда да айтылар тың 

ой, жасалар тҧжырым табыла бермек. 
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Аңдатпа. Маҗалада Ҿтежан Нҧрғалиевтің аҗындыҗ шеберлігі 

җарастырылады.  

Аннотация. В статье рассматривается творчество Отежана Нургалиева 

мастерство поэта и мотивов его поэзии. 

Annotation. Creativy of Otezhan Nurgaliev skill of the poet and creative 

formation of way  and motives of his poetry. 
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Җазіргі уаҗыттағы жаһандану жағдайында ҧлттыҗ бірегейлікті, 

тҧтастыҗты саҗтау, ҧлттыҗ сананың сарҗылмауы, тіл мен ділдің 

баянды болуы ҥшін елжандылыҗ тҽрбие идеяларының санасына 

дарытуда ҽдебиеттің алатын орны ерекше.  Җазіргі заманғы білім беру 

ҽлеуметтік җҧрылымның маңызды элементтерінің біріне айналды.  

Поэзия – адам сезімінің айнасы.  Җай дҽуірде де адамның кҿңіл-

кҥйін, буырҗанған, шабыттанған, ҿмірлік мҧраттарға ҧмтылған 

сҽттерін бейнелі, кҿркем суретпен бере алған. Ол адамзатты поэзияға 

ғана тҽн белгісіз жҧмбаҗ кҥш пен сезімнің алуан тҥрлі рахатына 

бҿлейді; жаҗсы кҿру, жек кҿру, сҥйіну, җуану, мҧңға бату – осының 

бҽрі тҧтастай алғанда адам жанының табиға нҽрі, рахат сҽттер. Поэзия 

кҿптің бҽріне бірдей тҥсінікті болса, ол ғҧмырсыз поэзия болғаны. Ал 

лирика – сол поэзияның жҥрек лҥпілі.  Сайып келгенде, «поэзия» 

дегеннің ҿзі «лирика» деген ҧғыммен тҧтасып жатады. 

Лирикаға тҽн җасиеттің бірі – адам сезіміне ҽсер берер отты, 

жалынды эмоцияның сезімталдыҗ екені белгілі. Таңдаған 

таҗырыбының тҥп-тҿркінін терең зерттеп, баянды барлап барып сезім 

сырын шерту – аҗын шеберлігінің бір җыры. Җалыптасҗан ҧғым 

бойынша, лирикада автордың д.ниеге кҿзҗарасы, җатысы, оның 

сезімін, ойын, кҿңіл-кҥйін, ынта-ыҗыласын суреттеу, бейнелеу арҗылы 

кҿрсетеді.Біраҗ кез келген тҥйсік пен ҽсер лирикалыҗ шығарма тудыра 

алмайды. 

Дара дарынды аҗын, аҗиҗатты ашыҗ айтып кеткен рухы биік 

Ҿтежан Нҧрғалиевтің җай шығармасын алсаҗ та лириканың биік 

парасатын байҗаймыз. Җазаҗ жырының дулы додасының җаҗ 

ортасында Ҿтежан Нҧрғалиев есімі аталады. Ҿтежан поэзиясының 
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шын сҥйетін оҗырман җауым оның кҿзі тірісінде-аҗ җазаҗтың ҧлы 

аҗыны санатына җосып җойған.  

Тобыҗ Жармағамбетов «Җазаҗ ҽдебиетінде мҧндай ҧлттыҗ 

бояуымен поэзияны ҽбден меңгерген Җасымнан кейінгі ірі җҧбылыс» 

деп ҽділ баға беруі де жайдан жай емес. Ҿз асҗар тауына ҽркім ҿзі 

ҿрлеп шыҗҗысы келеді. Сондыҗтан да біз бҥгінгі маҗаламызды сол 

ҿмір туралы жырлап ҿткен, жырлағанда да – сҿзімен ісінде иненің 

жасуындай жалғаны жоҗ жан туралы айтпаҗпыз. «Айтып ҿткен аҗында 

арман бар ма, жҥрегінің тҥбіне кір жасырмай». Мҧҗағали осы ҿлеңін 

Нҧрғалиевке арнап отырғандай.  Ҿ.Нҧрғалиев ҽдебиетте җалыптасҗан 

ҥрдісті, белгілі бір шектеулерді бҧзып шыҗҗан талант.  

Аҗын поэзиясындағы лиро-эпикалыҗ жанр балладалардың да 

ҥлгілері бар. Махаббат лирикасына арналған алғашҗы кітаптарынан 

соң прозамен поэзияның ажыратусыз деңгейге жеткізген «Соғыстың 

соңғы жазы» циклынана бірнеше кітап шығарады. Бҧл ҿте кҿлемді, 

форма жағынан жыр, дастан, эпопеясына талпыныс жасаған аҗынның 

жаңа бір җадамы еді. Осы җадамнан бастап аҗын җазаҗ тҥсінігіне жат 

җҧбылыс ретінде кҿріне бастайды. Соғыстан кейінгі кезеңді җазаҗ 

ҿмірінің тек жетім мен жесір, ластыҗ пен кедейлік, аштыҗ пен 

җастыҗтан тҧратынын бейнелеген. Мҧндай шындыҗты сол кездегі 

идеология мҥлде кҿтермеді. Аҗынның ойынша тығырыҗтан 

шығаратын бір-аҗ жол бар, ол – шындыҗ жолы. Шындыҗтың жолы 

ыҗылым заманнан бері ауыр екенін дҽлелді тҧжырымдармен жеткізген 

даналарымыз жетерлік. Ол ҥшін бҧрынғы җаз-җалпында җайталай 

беруден гҿрі жаңаша ҥрдіс жасауға талпынған тиімдірек.  Соғыс 

таҗырыбы – җазаҗ лирикасында мейлінше мол жырланған, ҿзектілігін 

ҽлі кҥнге жоймай келе жатҗан, дҽстҥрлі тіні тереңге кеткен 

таҗырыптардың бірі. Бҧл таҗырып Ҿ.Нҧрғалиев лирикасында ҿзгеше 

сипат алып, сыпайы бітім-болмысҗа ене эстетикалыҗ мҽні мол 

туындылары болып җалыптасты.  Бҧл шығармада сол кездегі тҧтас бір 

ҿмірдің, бҥтін бір дҽуірдің, җиын да җытымыр уаҗыттың ҽлеуметтік 

шындыҗҗа толы суреттерін бейнелеген. Тағдырлы жылдардың бейнелі 

шежіресінің бас кейіпкері – аҗынның ҿзі.  

Аҗын шындыҗтан жаралған ҿз болмысын ел тағдырымен 

тҧтастырады. Сҧлулыҗтың сырына җҧмартатын, сҧлулыҗ ҽлемінен сыр 

тҥйетін жан, ол ояу жан. Ҿ.Нҧрғалиев кейіпкерлер тҧлғасын жасауда, 

ҽсіресе ҽйел затының ҿкілдеріне, оның ішінде җазаҗ ҽйелінің 

җиыншылыҗ жылдарындағы бейнесіне ерекше мҽн екпін бере 

сҿйлейді. Аҗынның ҽйел халҗына деген җҧрметінің, ілтипат сезімінің 

белгісі ретінде: 
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Ҽйел халҗы! Җиынды да кҿп кҿрдің, 

Ҽйел халҗы! Жҥректерге от бердің, 

немесе: 

Ҽйел халҗы, җиын жолың ҽлі естен, 

Кетер емес, җолын бҧлғап белестен,-деп келетін шумаҗтардан 

байҗай аламыз. Аҗын ҿлеңдеріндегі кейіпкерлер ғашыҗтыҗ 

сезімдерінің аясында тіршіліктің барлыҗ җҧбылыстарымен сырласады. 

 Айтсаҗ айтып..айтпасаҗ та болғандай  

Сҿзге ілінгіш бір җҧпия сор маңдай,  

Ҽнеш җыздың кҿз жастарын жинаса, 

Кішігірім аҗ отауға толғандай   

немесе 

Терезеңнен телміріп, Ай җараса, 

Кҥміс сҽуле бетіңді аймаласа 

Ол сағынған мен деп біл, 

Уаҗыт ҿтті, 

Уаҗыт ҿтті мінекей айдан аса, 

Сыбыр җағып мезгілсіз жасыл терек, 

Тҥнде ҧйҗыңды жіберсе ашып кенет, 

Ол да менің мазасыз жаным шығар,  

Бір кҿруге ҿзіңді асыҗ жҥрек. 

Лирикалыҗ кейіпкердің тебіреністерін табиғат пен адам кҿңіл- 

кҥйін психологиялыҗ  егіздеумен ҿрнектеген. 

Ҿ.Нҧрғалиевтің «Афина мектебі» кітабында җазаҗ оҗырманына грек 

антикасын іш пыстырарлыҗ нҧсҗада емес, сал-серілік лепірме тҥрде, 

асҗаҗ шабытты ҥлгіде жеткізе білді.  Екі елдің мҽдениетінен 

ҧҗсастыҗтар тауып, грек жҽне җазаҗ мҽдениеті эпикалыҗ дҽстҥрден нҽр 

алғанын жеткізе білді. Екі халыҗ та ҿнерсҥйгіш халыҗтар болған. 

Осылай кең ауҗымда постмодернистік тҽсілмен баяндалған.  

Ҿ.Нҧрғалиев 90-жылдары таза җазаҗ формаларға ауысып, 

жыраулыҗ, сал-серілік поэзияның ҥлгісін жасайды. Ҿзінің жаңаша 

жыраулыҗ нҧсҗаларында Батыс жҽне Шығыс поэзиясының таңдаулы 

ҥлгілерін җазаҗ топырағында жаңғыртады. Аҗын ҽр жылдардағы 

толғаныстарының оҗырманға берері кҿп.Ҿз кезінде Ежелгі дҥние 

данышпандарының асыл мҧраларын бҥгінгі балғын ҧрпаҗҗа жеткізіп, 

кҿгілдір экран алдында айтҗан танымдыҗ тағылымдыҗ толғамдарының 

да орны бҿлек.  

Сократ, Эпикур, Аристотель, Платон, Бэкон, Фирдоуси сынды 

ғаламдыҗ,ғҧлама данышпандардың ҿлмес идеяларын, философиялыҗ, 

ҽдеби  еңбектерінің мҽн мағынасын җазаҗ балаларына жатыҗ тілмен 

ҽңгімелеуі ҿнеге аларлыҗ еңбек. Платон идеялардың кҿлеңкесін 
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бейнелеген кҿркемсҿз ҿнерін ҽдемі арулардың сҧлулығын бейнелеген 

мрамор мҥсіндерді сол арулардың ҿзінен ҽлдеҗайда сҧрҗай деп санады. 

Ҿмір ҿнерден ҽлдеҗайда  биік, табиғат ҿнер бейнелегеннен ҽлдеҗайда 

ҽдемі,сан җырлы деп санады. Ҿз дамуында бірнеше кезеңнен ҿткен 

ҿрімдеріне батыстыҗ та, шыңыстыҗ та, таза җазаҗы наҗышты җоса 

білген Ҿ.Нҧрғалиевтің поэзиясына җарап жан-жаҗты салаланған 

ғасырлар җойнауынан керекті маржандарын тере білген, кемел 

мҽдениеттің иесі деп айтуымыз орынды.  
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Аңдатпа. Бҧл маҗалада Аҗтҿбе ҿңірінен шыҗҗан аҗын Ҿтежан 

Нҧрғалиевтың шығармаларының таҗырыптыҗ ерекшеліктері җарастырылады. 

Аннотация. В этой статье рассматриваются тематические особенности 

произведений поэта Отегена Нургалиева из Актюбинской области. 

Annotation. This article examines the thematic features of the works of the poet 

O. Nurgaliyev from the Aktobe region. 

Тірек сӛздері. Поэзия, халыҗтыҗ мҥдде, лирика. 
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З.Ахметов айтҗандай «Аҗынның поэзиядағы ҿз тҧлға, бейнесі 

арҗылы біз оның ҿмір сҥрген заманды җалай танитынын, халыҗтың 

мҥддесін, арман-тілегін җалай тҥсінетінін кҿреміз». Осы тҧрғыдан 

алғанда ҧлттыҗ менталитет сол аҗынның берік  ҧстанымынан айҗын 

аңғарылады. Җазаҗ ҽдебиетіндегі аҗындыҗ «мені» басым, халыҗтыҗ 

мінезімізді бойына жинаҗтаған, шығармаларынан ҧлт ерекшелігі 

наҗты кҿрініп тҧратын, җазаҗтың соғыстарда шыңдалған кҽдімгі җара 

сҿзімен җайтадан жолыҗтырып селт еткізген, җазаҗ поэзиясында 

дҥбірлі шабыспен шапҗан дҥлділ аҗындарымыздың бірі – Ҿтежан 

Нҧрғалиев. 

Халҗымыздың баға жетпес җазынасы болған җара ҿлең кенін белден 

җазып, ел шежіресінің ескі беттерін жалыҗпай параҗтасаҗ, җатпары 

җалың сан дҥниенің шекесі кҿрінеді. Җазаҗтың җара ҿлеңінің айтары 
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кҿл-кҿсір. Жалғыз ел тарихы ғана емес, сол елдің ҿмір сҥрген ортасы, 

тҧрмыс-тіршілігі, ой ҿрісі – философиясы, діні мен иманы, арман-

тілегі осы бір елеусіз жатҗан җҧнды мҧрамызда аса мол саҗталып 

җалған. Җара ҿлеңнің җырағы кҿз җиығынан җаға беріс җалатын 

таҗырып жоҗ, ҿмір мҽні, имандылыҗ  туралы таҗырыпҗа да ҽлдебір 

соны җырынан келіп ҽдеттегіден де тереңірек сезіндіре тҥседі. Җара 

ҿлеңнің җасиетін бойына сіңірген аҗын адуынды, айбарлы 

жырларымен җазаҗ поэзиясында ойып тҧрып орын алғаны шҥбҽсіз. 

Нҿсерлі җара жаңбырда жер-дҥниені сҧрапыл жарҗылымен, тау 

кҥңіренткен гҥрілімен ҽрі җуантып, ҽрі ҥрейлентіп, ҽлемді игі арман-

мҧратҗа жетелейтін сҽуір айындай җуантҗан мезгіл туған. 

Жҧртшылыҗты толғаҗ җысҗан жас анадай ҥміт пен кҥдікке бҿлеген 

жыр сҿйтіп дҥние есігін айҗара ашҗан. Ол тҧста алпысыншы 

жылдардың ортасынан бастап елге кең танылып, дҽріптеле бастаған 

бір топ аҗындардың бірі де ҿнер кҿкжиегінен ҽлі кҿрінбеген кез. 

Сондыҗтан да болар, Ҿтежан ҿнеріне җызығушылыҗ пен җызғаныш 

бірден дҥркірей туды. Кҥндеу мен җолдау ҿнерде бола беретін 

җҧбылыс, ажал мен ҿмірдей егіз нҽрсе ғой. Жас аҗын ҿлеңдерінің 

жҧртты сҥйсінтуі мен шамырҗантуы оның барынша шыншылдығы мен 

табиғилығы екені кейінірек ҽбден мҽлім болса да шу дегеннен 

тосаңсыған (Абай) җҧлаҗтар оны тҥгел мойындай җоймады. Жем, 

Оймауыт даласының мал-жан баспаған ҿркеніндей ҿрбіген ҽуен җазаҗ 

елінің җаулай ҿскен майсасындай жҧпар самалға кенелткен сол бір 

дҽурен-ай десейші! [1, 2]. Шын мҽнінде Ҿтежан ҿлеңдерінің җуатты 

ҽсерлілігі кіршіксіз тазалығында, шындығында еді. Бҧрын 

тоталитарлыҗ заманның зіл салмағында жаншылған шындыҗ ауыр 

танкінің шынжыр табанында тапталған кҿк шалғындай ҽлі бойын 

тіктей алмай жатҗан. 

Ҿтежан аҗынның шамырҗанған шабыт шуағына бҿлеп отырып 

жазған эпикалыҗ кесек туындысының астарына ҥңілу оңайға соҗпасы 

кҽміл. Кітап аңдатпасынан аңғарғанымыз: бҧл кітап осыдан 30 жыл 

бҧрын, кҥні кешегі Кеңес ҿкіметі тҧсында ҽбден паршаланып, 4-5 

бҿлікке бҿлініп, ит-рҽсуҽсі шығып барып жалғанның жарығына шыҗса 

керек… Бҧның барша себеп-салдары жайлы алдыңғы кітапҗа сын-

маҗала, естеліктері енген, кезінде җоян-җолтыҗ араласҗан авторлардың 

еңбектерінде егжей-тегжейлі айтылады.Бҧл кітапта соғыстың сҧрапыл 

жылдарындағы шалғайда жатҗан шағын ауылдың тауҗыметті тыныс-

тіршілігі сол кҥндердің куҽгері жетім җалған алты жасар бозҿкпе 

баланың, кейіннен ересек тарта бастаған бозбаланың кҿзімен беріледі. 

Сюжеті шымыр, бір-бірімен ҧштасып отыратын ҽсерлі оҗиғалар тізбегі 

ортаҗ желіге җҧрылған. Ҽрбір ҿлең-баллада астарынан бір кездегі 



 

84 

балғын шағы соғыс ҿртінің жалынына шарпылған, жетімдікке 

мойынсҧнған, җилы кезеңге тап болып, җазіргі хал-ахуалы да бҥгінгі 

билік тізгінін ҧстаған шен-шекпенділердің, шенеуніктердің 

«җамҗорлығына» тҽуелді, жер тағдырын, ел тағдырын ойлаумен тҥн 

ҧйҗысы тҿрт бҿлінетін, егде тартса да, елгезектік танытытатын 

аҗынның ішкі толҗу-тебіреністері, толғам-тҥйіндері айҗын сезіліп 

отырады [2]. 

Аман келу – ҽр ошаҗҗа алтын баҗ. 

Кейбіреулер җуанып жҥр жарҗылдап. 

Кҿз талдырған җырыҗ бестің жазында  

Солдат біткен келіп жатыр там-тҧмдап. 

Аҗын соғыс кезіндегі җазаҗ ауылының ауыр тҧрмысын суреттеген, 

сосын бҧл тҧрмыста жеңімпаздыҗтың еш нышаны жоҗ екенін 

кҿрсеткен жҽне тек җазаҗ ауылы ішіндегі кеңес бюрократиясы 

тудырған ішкі җайшылыҗтарды ҽшкерелей берген. Осы кезектегі 

ойымызды тҥйіп жіберсек, «Соғыстың соңғы жазын» соғыс кезіндегі 

җазаҗ ауылының энциклопедиясы деп атауға болады. «Балам ҿлген 

жоҗ» ҿлеңіндегі мына бір жолдар адамның жан-дҥниесін ерітіп, сай-

сҥйегін сырҗыратары аныҗ. 

...Жексен дей ме? 

Ҿлген Жексен марҗҧм ба? 

Келді дей ме аман-есен җалпында 

Ҿзі келген ҿзексізге ҿлім жоҗ. 

Еркек бала җалмап еді артында [3, 118]. 

Соғыстан җайта оралған боздаҗтың артында ерген тҧяғының 

жоҗтығын аңғарамыз. Ҿлдіге санап жҥрген жҧртшылыҗ оның аман-сау 

оралғанын кҿріп аңтарылып җалады.                                                                                    

...Бҧл соғыста кім жатҗан жоҗ җҧрбан боп, 

Кімнің жанын жапыраҗтай жҧлған жоҗ... 

Балаң аман дер екен деп келдім мен, 

Ҿлді екен деп аҗша сҧрап тҧрғам жоҗ [3, 118]. 

Балам тірі екен деген ҥміт сҽулесі ананы осы уаҗытҗа дейін 

жетелеген еді. Аҗ жаулыҗты анаға не айтарын білмей дел-сал кҥйде 

болған Жексен җалтасынан шыҗҗан сарҗҧлаҗтарды ҧсынады.  

«Кҿз кҿрген жоҗ...Кҿңіл ҽлі сҿнген жоҗ, 

Кҿбенекті киген тҥгел келген жоҗ. 

Тҿрт жыл бойы кҿрген тҥсім шын болса, 

Балам тірі, балам менің ҿлген жоҗ!»[3, 119]. 

 Сҧм соғыс ананы баласынан айырды, ҽйелді ерінен айырды, җара 

домалаҗ балаларды жетім җып, отбасын асҗар тауынан айырды. Елдің 

тыныштығын бҧзды,                                                                                 
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Сонда жеген жемісті еске салады 

Сонда келген жеңісті еске салады, 

Жылап айтҗан ҽнді есіңе салады... 

Жылап жеген нанды есіне салады... 

Фашизмге тас лаҗтырған сол кезең... 

Адамзаттың мҽңгі есінде җалады.   [3, 131].  

Сонау сҧрапыл соғыс жылдарының салған іздері җазіргі кҥні 

тарихтың аҗтаңдаҗ беттерінен ойып орын алды. Бҧл зҧлматтың ел 

есінде җалары аныҗ. Ізгілік ізін жалғастыру ҥшін келешек ҧрпаҗҗа 

аманат еткен ҧлы җасиет җазаҗтың җанына сіңген десек, җате айтҗандыҗ 

емес. 

Ауыл табиғаты туралы ҿлеңдерінің барлығында дерлік аҗын сҿзбен 

сурет салады. Адамзат тіршілігі җашанда табиғатпен байланысты ғой. 

Сонау ыҗылым заманнан бері адамдар ҿздерін табиғаттың бір 

бҿлшегіміз деп ҿмір сҥріп, оның сҧлу бейнесін поэзияға айналдырып 

келген. Сондыҗтан да болар, сҧлу табиғат кҿрінісін жырға җоспаған 

аҗын жоҗ. Біраҗ Ҿтежан аҗын табиғатты ҿзінше, ҿзгеше жырлайды. 

Даланы жайлы жаздың кеші басҗан, 

Тыныштыҗ мҥлгіп-җалғып есік ашҗан. 

Тҿбеңе тҿңкерілген дҽу тегене 

Жҧлдызы жапырлаған тесік аспан. 

Немесе: 

...Табиғат, маған асҗар тауды кез җыл, 

Алтын җыл, мейлің, кҿкте айды жел җыл, 

Даламның жайлы җоңыр іңіріндей 

Жаныма жоҗ па дедім жайлы мезгіл [3, 6].  

Даланың хош иісіне, жанға жайлы саф ауасына, гҥлдері мен кҿк 

текемет шҿбіне жетер нҽрсе жоҗ шығар, сірҽ... 

Балдың иісін сайдан сҥйреп жел кетті, 

Ҽр бҽйшешек бір ҽншіні тербетті 

Шығыс жаҗта алтын айдар кҥн бҿбек 

Кҿкжиектен җылтиды да ержетті  [3, 17].  

Байҗап отырсаҗ, аҗын кҿз алдымызда тҧрған табиғат 

җҧбылыстарының астарын ашып, айнала дҥниемен салыстыра отырып, 

ҽрі айҗын, ҽрі образды тҥрде жырлай біледі. Тіршіліктің ҽр 

җҧбылысына аҗындыҗ сезіммен җарайды. Тіпті табиғатты суреттеуде 

де суреткердің шындыҗҗа җарым-җатынасы арҗылы оҗырманда 

автордың ҿз кҥйзелісіндей кҿңіл-кҥй оятуға тырысуы җатты сезіледі. 

Ғашыҗпын җою тҥндерге, 

Жҧлдызы сҥттей ҧйыған, 

Җҧс жолы җара кҿлдерден 
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Тҿгілмей тҧрған суыҗ ҽн. 

Аҗын ҿз туындыларында табиғат җҧбылыстарының астарын ашып, 

айнала дҥниемен салыстыра отырып, ҽрі айҗын, ҽрі образды тҥрде 

жырлай біледі. Тіршіліктің ҽр җҧбылысына аҗындыҗ асҗаҗ сезіммен 

җарайды. Айналадағы җҧбылысҗа жай ғана тебіреніп җоймайды, сол 

җҧбылысты ҿмірмен, адамның жан-дҥниесімен ҧштастырады. 

Аҗынның сезім, махаббат жайлы ҿлеңдерінде былай делінеді: 

Демалатын ауам сенсің, махаббат, 

Ауырғанда дауам сенсің, махаббат. 

Җуаныштың судай тасҗан шарабы, 

Жаңбыр жауса, саям сенсің, махаббат [3, 20]. 

Немесе: 

Мен «мҽңгі ҿмір жоҗ» десеңдер, сенбеймін, 

Мҽңгі ҿмір бар, ол-ҿзіңсің, ол-сенсің! 

Мен ғашыҗпын, жап-жарыҗпын, сҿнбеймін, 

Мейлі таңның жҧлдыздары мол сҿнсін! 

Адамды адам җып тҧрған – махаббат. Аҗынды аҗын җылатын да 

сезім. Гҥл болмаса, бҧлбҧлдың сайрамайтындығы сияҗты, ғашыҗ 

болмаған аҗын да жырлай алмайды. Жҥрегіңе сезім ҧялаған аҗынның 

жҥрегінен осындай мҿлдір, таза жырлар шығады.  

«Җазаҗтың Пушкині» болған Ҿтежан ағамыздың биыл 80 жылдыҗ 

мерейтойы. Ҿтежан аҗын җазаҗ поэзиясына ерекше ҥнімен, ҿзіндік 

бояуын ала келген санаулы таланттардың бірі. Ҽдебиет майданына 

ҿзіндік ҥнін җосҗан аҗын. Оның ҽдеби мҧрасын зерттеуге байыппен, 

ерекше ыждаҗаттылыҗпен җараған лҽзім. Болашаҗта аҗын 

шығармашылығы жеткілікті тҥрде зерттеліп, ҽдеби җызметіне ҽділетті 

бағасын береді деген сенімдемін. 
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Аңдатпа. Бҧл маҗалада  Ҿтежан Нҧрғалиев поэзиясындағы кҿркемдік 

ізденістер мен ҥндестік туралы җарастырылған. Аҗын поэзиясындағы табиғат 

кҿріністерінің кҿркемдігі мен ерекшелігі туралы сипатталған. Аҗын 

ҿлеңдеріндегі туған жеріне деген махаббаты, сағыныш ерекшелігі берілген. 

Аннотация. Эта статья посвящена художественному поиску и общению в 

поэзии   Отегена Нургалиева. Описаны природа и особенности проявления 

природы в поэзии. Стих поэзии рассказывает о любви к тому месту, где он 

родился. 

Annotation. This article is devoted to the artistic search and communication in 

the poetry of O. Nurgaliyev. The nature and features of the manifestation of nature 

in poetry are described. The verse of poetry tells of the love of the place where he 

was born. 

Тірек сӛздері. Поэзия, табиғат таҗырыбы, кҿркемдік, ҥндестік, махаббат. 

Ключевые слова. Поэзия, природа, художественные, изысканные, 

гармония, смех, любовь. 

Key words.  Рoetry, nature, artistic, exquisite, harmony, laughter, love. 

 

Ҿ.Нҧрғалиев адамдар арасындағы,ҿмірдегі табиғаттағы жарастыҗ 

пен келісім жыршысы. Оның туған жеріне,табиғатына,сағынышты 

махаббатына, баршасына арналған ҿлеңдері жеке тебіреністен,жеке 

шабыттан, сағыныштан туған жырлар.Аҗын поэзиясындағы басты 

таҗырып ойлау мҽнеріне тҽн басты ерекшелік деуге болады [1, 215]. 

Табиғатҗа деген сҥйіспеншілік аҗын шығармаларында адамның 

болмысы, сезімі, тҧрмыс-тынысымен тҧтастыҗта алынады. Бҧл аҗын 

жанының табиғатпен тҧтастыҗҗа, ҥндесе байланысҗанын кҿрсетеді. 

Олардың бояу ҽлемі мен ҽуен-сазын да аҗын кҿкірегінің толғаныс-

тебіренісі жасаған, бҽрі де адамның ҿз демі,ҿз тынысындай шынайы, 

табиғи табиғат, ҿмір мен соған елтіген кҿңілдің ҥйлесімді шеберлігі 

бар: 

Аттың басын жетпей тҧр бҧру ғана, 

Жалғыз сҽтке кҿз салып тҧру ғана. 

Жалғыз сҽтке кҿз салсаң, тҧтҗын демен, 

Жанарыңды байлайды сҧлу дала. 

Тҧла бойда сергітіп,кҥшағылған. 

Кҿрмей кетсем-сағынтып җҧсаҗылған, 

Бауырына біркірсең, ғашыҗ дала 

mailto:Meiraіmgul-82@mail.ru
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Шығармайды мҽңгілік җҧшағынан. 

Лирикалыҗ кейіпкер сҽт пен ғана дала сҧлулығының сиҗырына 

арбалған. Еріксіз тҧтҗыны аҗын жанына җажеті де осы. Ол аҗын 

поэзиясының басты ерекшелігі болып табылады. Аҗын ішкі дҥниесін 

тіл арҗылы сыртҗа шығаруда  жаңа поэтикалыҗ җолданыстарға бара 

алғандығын кҿруге болады. 

Бҧраң-бҧраң сағым бел.Сҥмбіл бҧрым 

Жҥректе отым сенікі, кҿзде-нҧрым... 

Босатпасаң босатпа җҧшағыңнан, 

Кеткім келіп тҧрған жоҗ мен де бҥгін...[3, 10]. 

Осы ретте аҗын М.Маҗатаевтың «Туған жер, тҿсіңді аш мен 

келемін» деген жолдармен ҥндескендей. Солардың бірі аҗынның 

табиғат туралы ерекше бір тебіреніспен жырлапта, җарасҿзбен җағазға 

тҥсіріп даналыҗ ойларын кейінгіге ҿсиет етіп җалдыруынан да 

кҿрумізге болады.Аҗын ҿлеңдерінен мол орын алатын табиғат 

(этюдтері) кҿріністері, оның ішінде җысҗы этюдтер ҿзінің 

кҿркемдігімен ерекшеленеді. Аҗынның ҿлең жолдарының ҥндесуі 

мынадай ҿлеңдерінде аныҗ байҗалады: 

Бҧтағымен аппаҗ-аппаҗ гҥл аулап, 

Аяздарды ішіп алғанмын ау баҗ. 

Енд іҿзі соҗҗан желден теңселіп, 

Алған җардан айырылып тҧр җылаулап. 

Немесе 

Ағаштардың тыр жалаңаш бҧтағын 

Жауыпапты аппаҗ кҿрпе аялап. 

...Җызуынан ғашыҗ болған жігіттің 

Аязың да босай берді  балбырап. 

...Аязды аспан җолын жылытып тҧрғандай 

Мҧржалардан тіп-тік ҧшҗан тҥтінге. 

Даланы тҧмшалап жатҗан шашау аппаҗ ҽлемді аҗын осылайша 

тірілтеді. Аяздан денең тітіркегендей ҽсер алсаң,енді аҗын кҿңілі 

жайма-шуаҗ жаныңды сҧлулыҗҗа бҿлер,кҿктем ҿмірді кҿз алдыңда 

ҽкеледі,аҗын кҿңілі кҿктемді  іздейді,сағыну  идеялары негіз болып 

җаланған деуге болады.    

...Келер ертең сҽукелелі шуаҗтар 

Апрельдің иығына асылып. 

Ғалым З.Ахметов «Поэзия тілінің сипат-ерекшелігі оның 

мазмҧнына тікелей байланысты. Ҿйткені,ҿлең тілі кҿркем 

шығарманың идеялыҗ мазмҧнын ашу,жеткізу талабына сай 

җалыптасады. Ҿлең тіліне кҿркемдік сипат дарытатын,җуат бітіретін 

ой,сезім тереңдігі десек,сол ойдың,сезімнің барынша ҽсерлі,мейлінше 
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терең, бҿлекше ажарлы болуы тілге,сҿзге байланысты»-дей келе, 

«ҿлең-жырлардағы бейнелі ҿрнекті сҿздер ҽшейін сҧлулап сҿйлеуге 

ҽуестіктенемес, эстетикалыҗ талғамнан, образды ойдан, дҥниені 

суреткерше җабылдаудан туады, - дейді [2, 17]. 

Кҿктем келгенін аҗын ерекше сезіммен кҿктемді кҥтуге 

дайындалам дейді. Аҗын ҿлеңдеріндегі  кҿктем ҧғымы кҿңіл 

тҥсініктерімен астасып жатҗанын кҿрсетеді. 

Кҿктем келді деп айтты айым маған, 

Кҿктем келді деп айтты җайың маған. 

Немесе: 

Білер бҽрін... кҥй-білер..кҿктем білер... 

Ҿмір жолын сол жолмен ҿткен білер. 

Кҿктем...Җай аҗынның жырына арҗау болмаған... Сезімнің де, 

кҿктем кҥйіндей гҥлденетін,бҥршік жаратын кезеңі. Табиғат кҿктемі 

мен адам жан дҥниесіндегі сезім кҿктемімен ҥндестіре білуі аҗынның 

шеберлігі. 

Сеңсең-толҗын сел-сел боп, шекер – җайнап, 

Сеңді сҥйреп, толҗынды кетер бойлап. 

Ғашыҗ болған жастардың кҿздеріндей 

Жаңбырдан соң жауҗазын жетер жайнап. [4.7-б] 

Кҿктемде болатын таңғы шыҗтың ҿзі аҗынның сҧлулыҗты 

байҗағыш җырағы назарынан шет җалмаған. Оны арманына жетпеген 

жасыл шҿптің кҿз жасы етіп береді. Аҗын поэзиясындағы туған 

жеріне, табиғатына, сағынышты махаббатына, баршасына арналған 

ҿлеңдері жеке тебіреністен,жеке шабыттан, сағыныштан туған 

жырлардың аҗын поэзиясынан  орын алғандығы туралы мҽліметтерді  

ғалымдардың еңбектерінен кездестіруге болады. Демек, сҿздің җадір-

җасиетін зерделей білген ойшыл аҗындар, сҿз тазалығына ҥлкен 

жауапкершілікпен җараған деген җорытынды шығаруға болады. 
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Ӛ. НҦРҒАЛИЕВТІҢ ҚАЗАҚ ПОЭЗИЯСЫНЫҢ  

ДАМУЫНА ҚОСҚАН ҤЛЕСІ 
 

Егембердиева Раушан, Ускенбаева Жанна 

Астана қ., Қазақстан  
 

Аннотация. Бҧл маҗалада Ҿ. Нҧрғалиев шығармаларының ерекшеліктері 

туралы айтылған. Сонымен җатар, аҗын  ҿлеңіндегі ҿзгешіліктерге талдау 

жасалған. Шығармаларынан җазаҗ халҗының тарихындағы ҧлы белесті 

оҗиғалардың бейнеленгенін кҿреміз. 

Annotation. В этой статье, говорится об особенностях творчесвта 

Ҿ.Нургалиева. Кроме того, анализировались стихотворения поэта. Из его 

работ можно заметить великие события казахского народа. 

Annotation. In this article, written about the features of creativity 

ofO.Nurgaliev. In addition, poems of the poet were analyzed. From his works we 

can notice the great events of the Kazakh people. 

Тірек сӛздері. Поэзия, лирика, тарихи шежіре, елеулі еңбегі. 

Ключевые слова. Поэзия, лирика, историческая генеалогия, значительная 

работа. 

Кeу words. Рoetry, lyrics, historical genealogy, significant work. 
 

Ҿтежан Нҧрғалиев – җазаҗ поэзиясының аса кҿрнекті шебері, ірі 

белгілі ҽдебиетші,  журналист. Ҽдебиеттегі алғашҗы җадамын ҿлең 

жазудан бастаған ол җазаҗ сҿз ҿнерінің озыҗ дҽстҥрлерімен ҽлем 

ҽдебиеттің ҥздік жетістіктерінен ҥйрене отырып, айтулы аҗын, 

республикада ҽдебиет ісін ҧйымдастырушы җайраткерге айналды. 

Ҿ.Нҧрғалиев – поэзияда лирика мен поэма жанрын җатар алып жҥрген 

аҗын. Оның җаламынан туған җаншама ҿте кҿп сандағы ҿлеңдері 

сыршылдыҗ, ойшылдығымен,оттылығымен ерекшеленеді. Ҿтежан 

поэзиясы – тың ізденістің, жоғары мҽдениеттің, шебердің поэзиясы. 

Җҧрал Тоҗмырзин: «Мен Ҿтежанның «Соғыстың соңғы жазы» 

шығармасын анда-санда җалап оҗимын. Жаңа кейіпкерді, жасампаз 

образдарды алғаш кҿргендей, солармен җайта җауышҗандай кҥй 

кешем. Оның себебі, шындыҗтың талассыз кҿркемдікке айналуы 

шығар. Немесе кҿркемдіктің ел тарихының бір дҽуірін айна-җатесіз 

кҿзге елестетуінде. Оның аты - «Байшҧбар» - ҿгіздің аты. Дҽл осы 

ҿлеңде батыр Бҿкенбаевтың ғана емес, бірнеше адамның кҿркем 

тарихы ҿрілген. Енді осы жырды таратып, талғам таразысына салып 

кҿрелік! 

Кҥңнің болса җҧлағында сырғасы, 

Җҧлдың да бар кҥліп-ойнар җҧрдасы… 

Байшҧбардың нҽті ҿгіз демесең, 

Аттан жайлы - су тҿгілмес жорғасы. 

Тҿрт тҧяғын сырт-сырт басып найҗалтып, 
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Тойған җарнын Байшҧбардың шайҗалтып, 

Кҿк орайдан кҿйлегіміз кҿлбеңдеп 

Жҿнелеміз жорғасы мен тайпалтып. 

Шыбын тисе оҗыралап шығынбай 

Тып-тыныш боп аяңдайды ҧрынбай…»[1]. 

Тарихи шежіреге җҧлағы тҥрік Жаҗия ҧлт ҧлыҗтаған батырды туған 

ауданына шаҗырып, халыҗ пен таныстыруды маҗсат етсе, оған 

җонаҗасыға «Байшҧбар» атты атаҗты ҿгізді сойып, аш-аламанда аудан 

халҗын да сорпа-су мен етке җарҗ җылмаҗ болған. Бҧл, ҽрине, җазаҗ 

халҗының ата дҽстҥрі мен ҽбден абзал салт! Алайда, елді партиялыҗҗа, 

тҽртіп билеген заманда желауыздар халыҗ меншігіне җол сҧҗты деген 

ҿсекпен Отан җорғаған батырының да, оны туып-ҿсірген елдің де 

абыройын асҗаҗтатпаҗ болған Жаҗияны жеті жылға соттайды. Міне, 

соны аҗын: 

Таразылап бірі – ҿтірік, бірі – шын, 

Сҿз біткеннің бҧрысы мен дҧрысын, 

Жеті жылға кесімкестік ел титіп 

Тез бітіріп Жаҗияның «жҧмысын», -  деп тҥйіндейді.  

Осы ҿлеңде сол кезгі җоғам мен адам мінезі, тағдыры мен тарихы 

шебер җабысҗандыҗтан, оҗырман еліге, тебірене оҗиды. Бір емес, 

ҽлденеше ретоҗысаң да, жаңа оҗығандай ҽсерҗалдырады.  

Алпысыншы жылдардың басында жарыҗ кҿрген тҧңғышы – 

«Менің махаббатым» жинағынан бастап оның җаламынан шыҗҗан «Аҗ 

нҿсер», «Нҿсерден кейін», «Ай астына аҗбоз ҥй», «Җайыңды тоғай», 

«Тыныштыҗ», «Афина мектебі», тағы басҗа жыр кітаптары, ал 

сҧрапыл соғыс жылдарының тірі, кҿркем шежіресіндей «Соғыстың 

соңғы жазы» балладалары ҽдебиетіміздің алтын җорына җосылған 

җҧнды туындылар екені сҿзсіз [2, 177]. 

Ҿ.Нҧрғалиев та Отанды жырлауға талай-талай шабытты 

шумаҗтарын арнады. Оның ҿз Отанының җҧдіреттілігін толғаған 

ҧлттыҗ поэзиядағы патриоттыҗ жырлардың озыҗ ҥлгілерінің 

җатарынан орын алады. Ҿзінің идеялыҗ ауҗымы, сезім сырлары 

тҧрғысынан «Жауынның алдында» ҿлеңі ерекше. 

Бҧлттарды сабап кҥйініп 

Найзағай ҽбден шаршады. 

Жібермей бҧлтты иіріп 

Кемпірҗосаҗ җоршады.... 

- Нҿсерлі еді найзағай 

Шыбыртҗы соҗҗан шартылың 

Бҧлттарды тҥріп айдамай 

Җуатың җайда, жарҗыным!? 
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 Тіл җатты таулар осылай 

Аспанның найзағайына 

Җаһары келіп найзадай 

Таулардың җайрағанына 

Ашумен жҧлып кетті де 

Жартысын кемпірҗосаҗтың 

Җосаҗтап җойған тамшыны 

Җылышпен кесіп босатты [3, 99]. 

Олай болса, оның шығармашылыҗ ҽлемінен тек халыҗтың мҧң-

мҥддесін жырлау ғана орын алуы ауадай җажет. Халыҗ тарихын 

жырлағанда да аҗын – оның ҿмірінен тҥбегейлі орын алған асулы-

белесті оҗиғаларды ғана таңдап алып, ҿз шығармасына арҗау, ҿзек етіп 

отырады. Аҗын  шығармаларынан да негізінен ҿз халҗының 

тарихындағы ҧлы белесті оҗиғалардың бейнеленгенін кҿреміз.  

«Жаяу Мҧса» ҿлеңі: 

Аҗынның кей мінезі баладай – ау, 

 Ҽн салса ол җала да ояу, дала да ояу. 

Болғанмен аты Жаяу – Жаяу Мҧса 

Ҧҗсайды болмағанға җара жаяу 

Не жетсін ат шіркінге желіп кетер, 

Желіп кетсең җайғыны бҿліп кетер. 

 Намыстың җҧлы болған Жаяу Мҧса 

«Жаяусың» деген сҿзден ҿліп кетер. 

Ҽрине, тағдыр басҗа, дарын басҗа, 

 Ат тҥгіл, кетер җолдан җарындас та 

Атыңды тартып алған арсыздарға 

Ант еткенде шығарсың жалынбасҗа. 

Бҧл җазаҗ берген дарындарды. 

Дарыннан сҿнбейтҧғын жалын җалды. 

Атынан айрылған жалғыз жаяу 

Артында аңыз болған ҽкең җалды. 

Ҿ.Нҧрғалиев ел алдындағы осындай елеулі еңбегі ҥшін «Җҧрмет» 

орденімен марапатталған. Алаш жҧртының айтулы аҗындарының бірі. 

Ең бастысы, Ҿтежан аҗын, ғалым, җоғам җайраткері ретінде ҿзінің 

халҗынан, җазаҗ халҗынан алған бағасы. Алты алашҗа аты жайылған 

азамат, халҗымыздың җҧрметті ҧлы болып җалады. 
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ӚТЕЖАН НҦРҒАЛИЕВ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ  

КӚРКЕМДІК ЕРЕКШЕЛІГІ 

 

Жакупова Куляй, Бектемирова Гҥлнар 
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Аңдатпа. Бҧл маҗалада  Ҿтежан Нҧрғалиев шығармаларының кҿркемдік 

ерекшелігі  җарастырылған. Ҿтежан Нҧрғалиев шығармаларына талдау жасау 

арҗылы  адам баласы табиғаттың бір бҿлшегі екенін, яғни ҿзін җоршаған 

ортамен тығыз байланыста екені кҿрсетілген. Аҗын ҿлеңдерінде  табиғатҗа 

жан бітіру арҗылы  табиғатты  кҿркемдік образбен шебер  бейнелегені  

ҿлеңдері арҗылы  мысалдармен  дҽлелденген. 

Аннотация. В этой статье обсуждаются художественные особенности 

работ Утегена Нургалиева. Проанализировав работы Утегана Нургалиева, 

было показано, что люди являются частью природы, то есть находятся в 

тесном контакте с окружающей средой. По стихотворению поэта, образ поэта, 

изображающий природу с художественным изображением, доказывается 

примерами в стихах. 

Annotation. This article discusses the artistic features of the works of Utegen 

Nurgaliev. Analyzing the work of Utegana Nurgaliev, it was shown that people are 

part of nature, that is, they are in close contact with the environment. According to 

the poet's poem, the image of a poet depicting nature with an artistic image is proved 

by examples in verse. 

Тірек сӛздері. Табиғат, поэзия, аҗын ҿлеңдері, шындыҗ, җҧбылыс, поэзия. 

Ключевые слова. Природа, поэзия, стихотворная поэзия, реальность, 

феномен, поэзия. 

Key words. Nature, poetry, poetic poetry, reality, phenomenon, poetry. 

 

Адам рухын асҗаҗтатып сезім җҧдіретінен поэзия жаратылады.Ол 

аҗылданда, бар тіршіліктен де биік,ҿзіне бас игізетін тылсым кҥш. Осы 

жолда адам ҿз сезімі арҗылы җалай биіктеп, җалай аласарады...Ҿтежан 

ҿлеңдерінде сезімнің осы штрихтары да кҿрініс береді. Осы ретте 

ғалым Б.Кҽрібаеваның  айтуынша:«Җазаҗ поэзиясының оның ішінде, 

җазаҗ лирикасының, эстетикалыҗ аренасы кеңейгендігі талас 

тудырмайтын шындыҗ. Сҽкен, Ілияс, Җасым, Ҽбділда  Тҧманбай, 

Җадыр, Мҧҗағали, Тҿлеген, Сағи, Ҿтежан, Жҧмекен, Мҧхтарлар 

лирикалыҗ жанрлыҗ мҥмкіндігін кеңейтіп отыр. Бҧлар ҿздерінен 

алдыңғы топтың ең җажетті деген дҽстҥрін бойға жиды. Кҿзсіз 

еліктеуден, жалған жалау кҿтеруден аулаҗ болды [3, 25]. 

Ҿ.Нҧрғалиев поэзиясынан кҿп ретте образбен ойлайтын,сҿйлейтін 

аҗыл екендігі ерекше кҿрініс береді.  Ҽсіресе,  табиғат җҧбылысына 

жан бітіре, кҿркемдік образбен беру аҗынның  шеберлігі. Керемет 

ҥлгісі Тау суреттері деп аталатын ҿлеңі осының бірден бір дҽлелі. 

Тау җыран,тҧмсығы шын мҧнар җабаҗ. 
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Бҧлттар бар баурайында, бҧлар җонат. 

Аҗша җар мен кҿкше мҧз таудың желі 

Тҧрады алып кҥшпен шын арҗалап. 

Кҿз алдымызға җыранға ҧҗсаған алып тау тірі бейнесі келеді. Ал 

аҗша җар мен мҧзды оның желі етсе,тіпті таудың ҿзін тірі жанша 

кҿзілдіріп, ҧйыҗтатып, демалдырып җояды. 

Салмаҗ та,салҗындыҗта сезіледі, 

Жаншылып тау бауыры езіледі 

Тҥсірмей арҗасынан ауыр жҥгін 

Ымыртта шаршаған тау кҿз іледі. 

Аҗын бҧлттың ҿзіне жауды җҧшаҗтатып җояды. Оның ҿзі ҽдемі, 

сҽтті шығады. 

Дегендей мҧз-тҿсекте ауырайын, 

Бҧлт жатты җҧшаҗтап тау баурайын. 

Осы жолдарды оҗығанда біздің маңымызда ҽдеттегі жансыз табиғат 

емес, ҽлдебір тіршілік тыныстап, кҿз алдымызға кҽдімгідей 

җимыл,җҧбылыс елестеп кетеді.Тау жай жатҗан жоҗ. Шаршап кҿз іліп 

жатыр, ал бҧлт тау баурайын җҧшаҗтап жатыр.Осының бҽрін біз 

кҿзімізбен кҿріп, кҿкірегімізбен сезінетін сияҗтымыз. 

Җапшағай ҿлеңінде кездесетін мына кҿркем образдарға назар 

салсаҗ, аҗын табиғат кҿрінісін берудегі хас шеберлігін байҗауға 

болады: 

Җалың җҧс җара аспанға җонаҗтаған 

Теңізге жымың-жымың җарап җалған. 

Бір бҧлттың ҿркешінде баладай боп 

Ай отыр екі аяғы салаҗтаған. 

Немесе: 

Бҧрымынан бҧрҗырап гҥлдің исі 

Сай бойында самайын тарады тҥн 

Міне, аҗындыҗ җҧдырет... Кҿз алдымызға бҧрымынан гҥл исі 

аңҗыған тҥннің жанды бейнесі келеді... Одан ҽрі жырды оҗысаҗ 

жҧлдызды кішкентай айнаға теңейді де: 

Айна сыншы,аспанның тҿріндегі, 

Жерге тҥсті!-Сынығы кҿрінбеді. 

Аҗҗан жҧлдыз- 

Бҧл да бір ғҧмыр еді деуші ед: 

Сол ғҧмырдың сынығы... терілмеді! 

Ғалым З.Ахметовтің мына бір пікірін келтіре кетсек: Поэзиядағы 

ҿлең жырлардағы бейнелі, ҿрнекті сҿздер ҽлде җандай бір ерекше 

сҧлулап сҿйлеуге ҽуестіктен емес,эстетикалыҗ сезімнен, образды, 

бейнелі ойдан, дҥниені аҗынша, суреткерше җабылдаудан туады. 
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Ҿлеңге, ҿлеңмен жазылған шығармадағы ҽрбір суретке, ҽрбір сҿзге 

поэзиялыҗ, поэзиялыҗ нҽр, кҿрініс беретін нҽрсе-аҗындыҗ ой-сезімнің 

тереңдігі мен кҿркемдігі. Бҧл сҿзбен салынған сурет. Бҧл ҽрі наҗты,ҽрі 

затты. Яғни кҿркем образ. Ғалым З.Җабдолов бҧл жҿнінде: ҽдебиеттің 

оҗыған адамды баурап алар, оның жан дҥниесіне ҽсер етер җҧдіретті 

кҥші осынау образдылығында жатады дейді [4, 82]. Жалпы адам 

баласы табиғаттың бір бҿлшегі екенін,яғни ҿзін җоршаған ортамен 

тығыз байланыста екенін Ҿтежан ҿлеңдері арҗылы жҽне бір сезінесің. 

Сезіну бар да, оны тҥйсіну бар. Ҿтежан осы екеуінде оҗырман 

жҥрегіне жаҗсы жеткізе біледі. Оның ҿлең жинаҗтарының ҿзі «Аҗ 

нҿсер», «Нҿсерден кейін», «Кемпірҗосаҗ», «Айшуаҗ», «Җайыңды 

тоғай» деп келетіні жайдан жай емес. 

Адам табиғатҗа неғҧрлым жаҗындай тҥссе, соғҧрлым сҧлулыҗты, 

ҽдемілікті сезінумен бірге жан-дҥниесі де сілкіністер жасап, тазару 

процесі жҥретінін талай еңбектерде айтылып та жазылып та жҥр. Сол 

секілді Ҿтежан ҿлеңдері де табиғаттың тылсым да җҧпия сырына 

жетелеумен бірге, таза даланың иісін мҧрныңа келтіріп, мына пенделік 

тіршіліктен бір сҽт арылтып, тазалыҗ ҽлеміне шаҗырады. 

Жас иіс жас теңізді дала бҥтін 

Җолтығына тым жиі алады тым. 

Бҧрымынан бҧрҗырап гҥлдің иісі 

Сай бойындабарады тҥн. 

Аҗынның лирикалыҗ кейіпкері тек җана табиғатҗа сыр айтады, 

сырласады,ҽдемі сезімді де сонымен ҿріледі. 

Тау маған кеше сыр айтты, 

Сыр айтты кеше тау маған: 

Жалпы аҗынның осы стильдегі ҿлеңдері кҿп-аҗ. Аҗ нҿсер жинағына 

енгенжырларының җай-җайсысы да табиғат тамашаларына сыр 

шертеді: 

Бҧлдырап кҿкжиектен сағым җҧлап, 

Секілді тоҗталмайтын ағын-бҧлаҗ 

Аңҗитып судың иісін,шалғын иісін 

Желменен жарылады җалың җҧраҗ. 

Тамаша жауған нҿсерден кейін жер-ананың керемет жанарып-

жасарып җалатыны секілді, адам баласының кҿңіл кҥйі де сондай бір 

сҽтті аңсап жҥретіні аҗиҗат. Аҗынның ҿзі айтҗан: 

...Кҿңіл кҥй о да бір ҿлке, 

Нҿсерден, оттан оянар!,- 

дейді де, жан-дҥниені сілкіндірер кҥш-жауын,дауыл, жалын адам 

табиғатында болып тҧрғанын җалайтын аҗын ҿлең тілімен береді. 
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Ҿмірде җалғып ҧйыҗтап жҥрген жан аз ба...Тек тҧрмыстыҗ 

җажеттілікке җанағат тҧтып жҥретініміз ащы да болса шындыҗ. Ал, 

кейіпкер кҥнделікті кҥйбің тіршілікте җамын кҥйттеп жҥретіндерден 

бҿлектеу... Ол бҧған кҿнбейді... асау мінез танытады... Сондыҗтан ол 

ҿткінші нҿсерге де җанағаттанбай, селдете, кенелте жауатын жаңбыр 

іздейді. Кҿңіл-кҥйдің даланы җаптаған жауҗазынша жайҗала тҥлеуі 

содан кейін ғана дейді... Ҿмірдің җҧны мен мҽні сонда деген аҗын бізге 

осындай ой тҥйгізеді. 
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Аңдатпа. Маҗалада кҿрсетілген Ҿ.Нҧрғалиевтың ҿлең-жырларында 

дҽстҥрдің жалғасы кҿрініс табады. Аҗынның жырлаған таҗырыбы, жанрлыҗ 

ерекшеліктері, кҿркемдік стилі туралы сҿз болып, шығармалары жан-жаҗты 

талданады. 

Аннотация. В статье показаны стихи О. Нургалиева, в котором 

отражаются продолжения традиции. Предоставленные темы, жанровые 

особенности  поэта, а так же, его художественный стиль разнообразны. 

Произведения тщательно анализировались со всех сторон. 

Annotation. The article shows poems of  O. Nurgaliyev, which reflects the 

continuation of the tradition. The themes provided, the genre features of the poet, 

moreover, his artistic style are diverse. The works were carefully analyzed from all 

sides. 

Тірек сӛздері. Җоғам, тҽрбие, ҧлттыҗ җҧндылыҗтар, жастар, ізгілік. 

Ключевые слова. Общество, воспитание, национальные ценности, 

молодежь, гуманизм. 

Кeу words. Society, education, national values, youth, humanism. 
 

Ҿтежан Нҧрғалиевтың жырлаған таҗырыбы, жанрлыҗ 

ерекшеліктері, кҿркемдік стилі жағынан ҽр алуан. Аҗынның 

шығармасы, оның ҿзіндік ерекшеліктері, кҿркемдігі мен идеясы жайлы 

жазылған зерттеу сын маҗалалары аз емес.  Абай бастап, Шҽкҽрімдер 

дамыта тҥскен дҽстҥр жҽне бар.1976 жылы ҧсынылған «Таңдамалысы» 



 

97 

талғамның мінсіз таразысына айналды. Ҿтежан Нҧрғалиев 

ҽдебиетімізге тағы бір тың леп ҽкелді. Сол кезде җолға алған, кейін 

«Соғыстың соңғы жазы» деген ортаҗ атаумен тҿрт кітап болып 

тҥзілген балладалар жаралы жылдардың шынай ҿмір жазылған 

тылсым тіршілік кҿрінісі еді [1, 97].  

Аҗынның  алуан таҗырыпты, кең тынысты патриоттыҗ пафосҗа 

толы сыр-сипатын дҧрыс ашып, кҿрсете білді.Бҧл ретте җаламгердің 

җимыл- җозғалысҗа, бояуға толы динамикалы «Туған жер», туған жерге 

деген  романтизм, лиризм бар.Жанымның сенсің жайлауы, җай таҗырда 

жоғалды,  шыбығын ат җып бҧл җҧмның, садаҗҗа шиін сайлаған, 

бозбала кезде жыңғылдың, талына тайды байлаған,- депҗимыл-

җозғалысы мен оның физиологиялыҗ, эмоциялыҗ ҿзгеріске тҥсу жайын 

баяндайды. Жарҗамыс дейтін ауылын суреттеген. «Мен туған жер» 

деген ҿлеңі ерекше: 

Тарғатайда тҧрғам жоҗ, 

Таулары тума орманмен. 

Жетісуда да туғам жоҗ – 

Жҽннаты жердің болғанмен. 

Кҿгілдір Жемнің бойында 

Жарҗамыс дейтін ауыл бар. 

Мен ҿстім соның җойнында 

Мен сонда тудым, бауырлар... 

Ай болып жасыл җҧраҗты 

Ҽлдилеуші еді ол аҗ тҥнмен. 

Сол жерден ҽкем жоғалды 

Киініп шинель – кҿк сауыт. 

Кҿк ҿгізімен солардың 

Кҿгалға шыҗтым шҿп шауып. 

Кішкене таң боп атамын 

Сҽулесі сҿнген баулардан. 

Сені іздеп келе жатамын 

Аңырып тҧрған таулардан. 

Сен кімсің, десе соншама – 

Ҧжмағың жетеу болса да, 

Туған жер, дер ем – біреу-аҗ! 

Шыбығын ат җып бҧл җҧмның 

Садаҗҗа шиін сайлаған. 

Аҗын  кімді жазса да, нені жазса да барынша беріле, барынша 

тҿгіле жазды. Кҿріксізге кҿрік беріп, жансызға жан бітірді.«Етің де 

аппаҗ еді-ау сенің, Җарлығаш», «Бетің де аппаҗ еді-ау сенің, 
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Җарлығаш», т.б. дҽлел. Аҗынның «1944 жылғы райком җызметкері 

Җарлығаш апай туралы жыр» ерекше. 

Жеңіс жылы. Жҧрт кҿзінен җиналыс 

Кҿрінбейді бҧрынғыдай кҥй-налыс. 

Бестҿбеде май тойына арнап бір 

Басҗарма ашты ҽйелдерге жиналыс. 

Ошаҗтарда тҥтін лаулап, шай җайнап... 

Сҿз сҧйылып... кеткен жҧртты җайта айдап. 

"Сендерге енді келген уҽкіл ауданнан 

Ҽн салады!"- деді бастыҗ айҗайлап. 

Таң җалдым мен жай тҥскендей тҿбемнен, 

Ат ҥстінен - зіркілдейтін - іргемнен, 

Балаларды җуалайтын уҽкілдің 

Җыздар җҧсап ҽн салғанын кім кҿрген? 

Айтҗандай-аҗ, артыҗ туған аҗылы, 

Жібермейтін жігіттерге аҗыны, 

Ат ҥстінде ор җояндай аунаған 

Җыз боп шыҗты - райкомның уҽкілі. 

Айтылатын ҽннің де аты - Җарлығаш, 

Айтатҧғын җыздың да аты - Җарлығаш, 

Җарлығаштың җос җанатын байлап ап, 

Тыңдап тҧрған җандай жҥрек жарылмас. 

«Аҗын  Җарлығаш  бейнесі арҗылы  җиын ҿмірді, соғыс жайын 

кҿрсетсе, Җарлығаш арҗылы ауыл тҧрмысын, ел жайын бейнелейді. 

сол кездегі заманның зымиян ҿкілдерінің ҽркеттерін жазушы нанымды 

суреттеп, биік шешімін таба білген.Сол кездегіҽйелердің ҿмірі, жҥрек 

жарды мҧңы ҿмірі бейнеленген. Портрет жасауды жазушы дара маҗсат 

етіп җоймайды, оны кейіпкерінің психологиясына орай, сонымен 

җабыстыра береді. Кейіпкерлердің жан дҥниесі, бар болмысы кейде сол 

сырт мҥсіні арҗылы да ашылып жатады» [2, 106]. 

  Аҗын шығармаларынан біздің кҿретініміз еңбек адамының ойы 

мен арманын, заманымыздың сезімі мен жҥрек сырларын шебер 

суреттейді. Оның шығармаларының кҿпшілігі ауыл кедейлерінің ой-

арманының, тыныс мен тіршілігінің, бҥкіл ҿмірінің кҿрінісі сияҗты. 

Яғни аҗынның лирикалыҗ кейіпкері – ең алдымен еңбек адамы, жаңа 

ҿмірдің, жаңа тҧрмыстың белсенді кҥрескері.Тҿмендегі ҿлең жолынан 

кҿруге болады:  

«Ҧзынҗҧлаҗ» бҧл ауылда жата ма? 

Сызат тҥсті деп естідік батаға. 

«Бата бҧзған оңбас», деді ҥлкендер 

Җалҗа сҧлу тағы да батты җапаға. 
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«Җой, ҿйтпес!» деп ҿзін-ҿзі сендіріп, 

Босаңдығын еңбекпенен жеңдіріп, 

Жас келіншек жҥрді шалғын ішінде 

Ащы зарын кҿкорайға семдіріп. 

«Җой, ҿйтпес!» деп бір ҥмітке малданып, 

Тҿрт ҿгіз бен җос тҥренге алданып. 

Жас келіншек жҥрді ащы җайғысын 

Җара жердің җыртысына аударып. 

Ҿтежан шығармасындағы басты таҗырып – жасампаз еңбек адамын 

жыр ету. Заманымыздың ең маңызды мҽселелеріне аҗын ҿз 

шығармасымен җызу ҥн җосып отырған. Оның шығармаларының ең 

алдымен баспасҿз беттерінде жарҗ етіп шыға келетіндігі де кездейсоҗ 

емес еді. Аҗынның туындылары халыҗтың кҥнделікті ҿмірімен сай 

тҿсіп отыратындығын дҽлелдейді. Таҗырыбы жағынан болсын, 

жанрлыҗ жағынан болсын кҿп салалы, алуан тҥрлі аса кҥрделі болып 

келеді. Ол ҿзінің аҗындыҗ талантын лирика жағынан бастады. Оның 

лирикасын сҿз еткенде, заманымыздың кҿкейкесті мҽселелерін 

җамтитын саяси лириканың басым екенін атап айтуымыз керек. 

Аҗындыҗ таланты, ҽсіресе осы салада яғни саяси лирикада ерекше 

кҿзге тҥседі.Атап айтсаҗ:  

Он жыл кҥтті сол Жарасты сол Җалҗа, 

Он жыл кҥтті сҥйген жарын жан Җалҗа. 

Отырғызды оң жағына омалтып, 

Сары аурудай сарсаң кесел  сандалтпа. 

Махаббаты  мҧзға кеткен жылудай, 

Махаббаты  жылжымаған ҧлудай, 

Одиссейді он жеті жыл кҥтумен 

Кемпір болған Пенелопа сҧлудай. 

Жігіттерге җарамай ма, җарай ма, 

Ол да адам ғой, періште емес, 

Алайда.. 

Айта алмаймын, айтуға тіл жетпейді, 

Ол жағына сен җинама, жарай ма? 

Онсыз да оның җиып тағдыр җанатын, 

Айналаға ҿсек-аяң җонатын. 

Җос җҧлағын тығындаған келіншек 

Екі кҿзі самолѐтте болатын [3, 99]. 

Җорыта келе, біз Ҿтежан Нҧрғалиевты ірі суреткер аҗын, җазаҗ 

ҽдебиетінің сардары деп танимыз. Оның бар жанымен ағылып-тҿгіліп 

жазған җаншама лирикалыҗ ҿлеңдері, отты, ҧшҗыр да ҿтҗыр сын-

сыҗаҗтары, шығармалары бар. Ҿтежан шығармашылығы сан җырлы. 
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Бҧл – кесек, ірі, кемел җаламагерлерде ғана болатын җасиет. Аҗын - ҿз 

ҿмірінде җазаҗ ҽдебиетін биікке  кҿтерілген аҗын. 
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Аңдатпа. Бҧл маҗалада 60-90 жылдардағы җазаҗ поэзиясындағы  

ерекшеліктер туралы айтылған. Ҿ.Нҧрғалиев  ҿлеңіндегі ҿзгешіліктерге талдау 

жасалған. 60-шы жылдары ҽдебиетке келген аҗындар шоғыры дҽстҥрге сҥйене 

отырып, поэзиямызға кҿп жаңалыҗ ҽкелді. 

Аннотация. В данной статье говорится об особенностях казахской поэзии 

60-90 годов. Анализировались особенности в стихотворениях  Ҿ.Нургалиева. 

Опираясь на традицию, 60-е годы пришедшие в литературу писатели, 

принесли в поэзию много нового. 

Annotation. This article talks about the features of the Kazakh poetry of 60 - 90 

years. Analyzed the features in the poems of O.Nurgaliev. Based on tradition, the 

60s writers who came to literature, brought a lot of new poetry. 

Тірек сӛздері. Поэзия, ҿлеңдегі ерекшеліктер, лирика, стиль. 

Ключевые слова. Поэзия, особенности в стихотворениях, лирика, стиль 
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Җазаҗ лирикасының тамаша дҽстҥрін жалғастырушы 

аҗындарымыздың бірі – Ҿтежан Нҧрғалиев.1960-70 жылдар – 

Җазаҗтың җазіргі заман поэзиясына жаңа есімдерді алып келумен 

җатар, рухани жҽне ҽлеуметтік ҿміріміздің, җоғамымыздың кезеңге 

лайыҗ шындығын ашуда, поэтикалыҗ формалар мен образды, бейнелеу 

җҧралдарын барынша терең тамырлы дамытуда, җазаҗ ҽдебиеті ҥшін 

жаңа бір кҥрделі кезең болды. Позиядағы айтарлыҗтай жаңа бір 

җҧбылысҗа айналды.  

Ҧлы М.Ҽуезов сҿзімен айтҗанда жыл келгендей жаңалыҗ сездіре 

келген Т.Молдағалиев, С.Жиенбаев, Җ.Мырзалиев, М.Маҗатаев, 

Ж.Нҽжімеденов, Т.Айбергенов, М.Шаханов, т.б. аҗындар ҽдебиет 

есігін ҿзіндік ҥнімен, ҿзіне лайыҗ даусымен батыл еніп, еркін ашты. 

Туған халҗымыздың асыл мҧраты, ғасырлар бойы аңсаған арманы, 

елжҧртымыздың җуанышы мен зар-мҧңы, ҧлттыҗ психологиямыз, 
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ҧлттыҗ дҽстҥріміз, җазаҗтың ҽлеуметтік тағдыры-шағын да, ҧрымтал 

жанр – лирикада ежелден кҿрініс тауып, бірге жасап келеді. Жҥректен 

шыҗпай жҥрекке жетпейді деу де ең алдымен лирикалыҗ дҥниелерде 

айтылып, җанатты сҿзге айналды.  Аҗын лирикалыҗ туындысында ҿз 

атынан ғана емес, җоғам атынан, тіпті бір бҥкіл ҧрпаҗ атынан да сҿз 

алуы мҥмкін.   

60-шы жылдары ҽдебиетке келген аҗындар шоғыры дҽстҥрге 

сҥйене отырып, поэзиямызға кҿп жаңалыҗ ҽкелді. Ғалым Б.Кҽрібаева: 

«Ҿтежан да еліктеуге немесе тым жаңаға ҥйірлігі жоҗ.Ҧлттыҗ 

поэзияның байырлығын сҥйеді. Бойына барынша сол җҧнарды 

жинағысы келеді. Тарих пен бҥгінгінің, мҽңгіліктің арасына 

сондыҗтан, шартты җаҗпайды, тҧтас кҿреді, тҧтас җамтиды», -деген. 

Соның бҽрін бҥгінгінің биігінен җарағысы келеді [1, 67]. Осыдан 

болар, Ҿтежанның кҿп ҿлеңдерінен осындай бір тарихи леп еседі. 

Кҥн кетті батысына сапар шегіп, 

Тҥн жатты тҥйелерімен җатар шҿгіп, 

Алыстан иттер ҥріп,от маздаса, 

Жолаушы жоҗтамайды бҿтен серік... [2, 94]. 

Осы бір жыр жолдарынан җара ҿлең җҧдіретінің җыр-сырын, ҧлттыҗ 

болмысын жете білетін аҗынды кҿреміз. Ол Ілияс, Сҧлтанмахмҧт, 

Мҧҗағали ғана емес, ҿркендеп ҽріден тамырлас. Аҗынның бҥгінгі 

жайлы толғауынан ҿркеш-ҿрке замана шегіне сҽт сайын алмасып 

жатҗандай. Бҧл жанрдың ҽлеуметті философиялыҗ аясын кеңейтудегі 

аҗындыҗ ізденіс. Адамның айтары болуы керек .Жҧртшылыҗ алдында 

соған җҧлаҗ тҥреді. Ал,айтары жоҗ адамның тапҗан тҥрлі ізденістері 

ешкімнің де рухани җажетін ҿтемейді. 

Тағы бір талантты аҗынымыз Җуандыҗ Шаңғытбаев «…Аҗынның 

асҗаҗ жырын ғажайып ғҧлама жылдардың шежірелі беттерінде сҿйлеп 

тҧрған сырға балап, осынау сыр жылдар парағы аударылғанда 

жабылып кетуі мҥмкін екенін тыңнан тауып айту арҗылы ҿлімнің ҿзін 

сылҗым образға айналдырған [3, 67]. 

Кҿптеген җҧбылыстарға ортаҗ сипат-җасиеттерді, осы маңызды 

ерекшеліктерді бір наҗтылы суреттің, бір кҿркем бейненің бойына 

жиыстырып, типтік дҽрежеге кҿтеріп кҿрсету– кҿркем ҿнердің,соның 

ішінде поэзиялыҗ негізгі ҽдісі. Біраҗ поэзия ҿмір җҧбылыстарынан 

җорытынды тҥйін жасап, кҿп нҽрсеге ортаҗ маңызды сипат- 

ерекшеліктерді екшеп, жинаҗтап, типтік дҽрежеге кҿтерген де, сол 

суреттеліп отырған җҧбылыстардың,нҽрсенің наҗтылыҗ, бейнелік, 

образдылыҗ сипатын даралыҗ ерекшеліктерін саҗтап җалады. Яғни, 

поэзияда җорытындылап жинаҗтау ен даралау, ортаҗ сипаттар мен 

жекелік сипаттар ҧштасып, ҧласып жатады.Осы екі жағы тҧтасып, 
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бірігіп келген де ғана кҿркем образ, кҿркем бейне туып, ҿмірдің 

кҿркем суреті жасалады. Ол кҿңілдің толҗынын, жҥректің лҥпілін  

білдіреді. Осы тҧрғыдан алғанда Ҿтежан – жаҗсы публицист. Оның 

публицистикалыҗ шығармаларын оҗығанда ҿз оҗырманын селт еткізіп, 

ой салып, ҽр оҗиғаның, ҽр жағдайдың ара жігін ажыратып, наҗты ой-

пікірін білдіріп отырғанын байҗаймыз. 

Җай салада жазса да, ҿзіндік ҥні, тілі мен стилі, суреткерлік мҽнер-

машығы, ҿзіндік ерекше җолтаңбасы бар җаламгер екені келе бермейтін 

жауапкершілік екені ҿз алдына, дҽл осылай айта білу тек талантты 

аҗынның ғана тапҗан олжасы болса керек. Ҽрине, ҿлең, ҿлең болу 

ҥшін, ҿлең болғанда да ҿрелі, ҿміршең ҿлеңге җойылар біраз талап бар. 

Бір сыншы ең бастысы ҿлеңге керегі ҧйҗас десе, екіншісі ҿлеңдегі 

шешуші нҽрсе ой тереңдігі, ал ҥшінші біреулер ҥшін кҿркемдіктің 

кілті образда. Тағы бірінің пікірінше мінезсіз ҿлең толыҗҗанды 

поэзияға жатпайды. Тағысын тағы, жалғаса береді. Ал Ҿтежанда  осы 

шарттардың барлығы бар. Аталған ҿлеңде ең бастысы кең мағына, 

кемел ой, суретті сҿз, мінез де бар. Сондыҗтан да болар бҧл ҿлең 

жолдары аҗындыҗ туралы сҿз болған жердің бҽрінде алдымен ауызға 

ілінер афоризмге айналып жҥре берді. Дҽл осындай мағыналы сҿз 

тіркестерін аҗынның кҿптеген ҿлең жолдарынан кездестіруге болады.  

Ҿ.Нҧрғалиев ҿлеңіндегі айырмашылыҗ, аҗынның сағынышының 

ҿзінде ерекше бір сыр, ғаламат кҥш бар. Оның сағынышы біз білетін, 

солай суреттеп ҥйренген сап-сары, сартап болып сарғайған 

жапыраҗтардың ғана тҥсін елестетпейді. Оның сағынышы жасыл-

желекті, кҿк майсалы. Тіпті оның сағынышында шекшегара жоҗ. 

Себебі, адамның заңғар ҧлылығын сағынышымен есептеген аҗынның 

жырлары ҿз сҿзімен айтсаҗ «Жҥрегіңді жҥреді ҧзаҗ жандырып,  

«Жҥрегімнің җылдан нҽзік хабарын» деген. 

Ҽдебиетші аҗындыҗтың җадір-җасиетін, жалпы сҿз җадірін жете 

тҥсінген, тҥсінгендіктен де оны тҥлетіп, тҥрлендіре отырып биікке 

шығара білген суреткерлердің бірі. Оған дарыған бҧл җасиетті туа бітті 

талантының ҥстіне җазаҗтың бай ауыз ҽдебиетінен, соның ішінде 

ҽсіресе, жыраулар поэзиясы жауҗарларын уызынан емгендігімен 

тҥсіндіруге болады. жарияланды. Ҿ.Нҧрғалиев шығармашылығы 

туралы җазаҗтың аҗыны Ҽбділда Тҽжібаев: «Ҿтежан ҿлеңдеріндегі су 

жаңа нҧсҗалылыҗты эпитет кҿлегейлеп, кҿрсетпей тҧрған жоҗ, җайта 

айҗындап, аша тҥсіп тҧр. Җаламгердің  ҽрбір сҿзі ҿмірінің елесі. Терең 

тыныс ала отырып, ҿрген ҽрбір шумағы адам ойында жатталғандай [4, 

107].  

Ҿтежан Нҧрғалиев, Аҗҧштап Баҗтыгереева, Фариза Оңғарсынова, 

Меңдекеш Сатыбалдиев, Мҧхтар Шаханов т.б. аҗындар шығармасы  
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кҿркемдік жағынан да, эстетикалыҗ ҽсер тҧрғысынан да айҗын 

җолтаңбамен ҽдебиетімізге ҿз соҗпағын салуға ҧмтылды. Поэзияда, 

оның ішінде лирикада, бар болмысымызда болып жатҗан шындыҗты 

айҗайлап, ҧрандап айтпаса да, ҿзінің жанрлыҗ ерекшелігіне тҽн, 

тҥсінген адамға, естір җҧлаҗҗа, кҿрер кҿзге җолға ҧстатҗандай ҽсерлі 

де, байыпты жеткізе білген лирикалыҗ туындыларымыз мол. 

Ҿ.Нҧрғалиев – җазаҗ ҽдебиетімен бірге жасасып келген 

аҗындарымыздың бірі. Ол поэзия саласында ҿндіре жазып ҿз ҿнерін  

танытҗан,  ҿзіндік ҿрнегі мен айшығын жасаған бірегей тҧлға. 
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Аңдатпа. Маҗалада Ҿтежан Нҧрғалиевтың ҿлең – жырларындағы 

ерекшеліктері туралы айтылады. Аҗын җазаҗ ҽдебиетінің тарихында 

җалыптасҗан дҽстҥрлі туған жер таҗырыбына кҿп кҿңіл бҿлген.Сонымен җатар, 

җоғам сҧранысынан туындап отырған ҿзекті мҽселелердікҿрсетеді. 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности стихов Отежана 

Нургалиева. Одной из традиционных тем в истории казахской литературы 

является родная страна, и поэт уделил особое внимание данной теме. Более 

того, он показал реальные проблемы, связанные с общественным спросом. 

Annotation. In the article described the features of poems of Otezhan 

Nurgaliev. One of the traditional topics in the history of Kazakh literature is the 

native country, and the poet paid special attention to this topic. Moreover, he 

showed real problems related to public demand. 

Тірек сӛздері. Дҽстҥр, җҧнды шығарма, тҧрмыс-тіршілік, ҧлттыҗҽдебиет. 

Ключевые слова.  Tрадиция, ценное произведение, быт, национальная 

литература. 

Кeу words. Tradition, valuable work, mode of life, national literature. 

 

Ҿ.Нҧрғалиевтың халыҗ аҗындарының шығармашылыҗ 

еңбектерінде ерекше баға  алған, аҗынның жырларындағы 

образдылыҗ, музыкалыҗ – ҧлттыҗ ҽдебиеттің кҿркемдік дҽстҥрлерінің 

жаңа дҽуір талаптарына да жауап бере алатынының, сол җҧнарды 
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аҗындарымыздың шығармашылыҗпен пайдалана білгендігін 

шығармаларынан кҿреміз. 1938 жылы 15 тамызда Аҗтҿбе облысы, 

Байғанин ауданының «Аҗжар» ҧжымшарында дҥниеге келген. 1964 

жылы Җазаҗ Ҧлттыҗ университетінің журналистика факультетін 

бітірген. 1964-1968 жылдары Жарҗала орта мектебінде мҧғалім, 1968-

1969 жылдары «Җазаҗстан пионері» (җазіргі «Ҧлан») газетінде тілші, 

1969-1972 жылдары «Җазаҗ ҽдебиеті» газетінде тілші, содан кейін 

«Жалын» баспасында редактор болып җызмет атҗарған. Җазаҗ 

телевидениесінде жҧмыс жасады. Ҽдебиетке алпысыншы жылдары 

«Менің махаббатым» атты жыр жинағымен келген аҗын ҿлеңдерінде 

жаңа бояу, тың ҥн, ерекше кҿрініс бар. Аҗынның ҿзі де ҽдебиетке 

жаңбыр болып җҧйып, жел болып есіліп теңіздей толҗып  тҿгіліп келді. 

Ҽдебиетке жаңа леп, жаңа тыныс җосылды. 

Т.Шапатай: «Ҿтежан Нҧрғалиевтың  ҿмірден, тҧрмыстан алшаҗ 

алынған таҗырып жоҗ. Ол ҥнемі кҥнделікті ҿмір җҧбылысын, адам 

тіршілігін жырлады. Ҿлеңдерінің ҽрҗайсысы белгілі бір адамға, 

кҿрнекті тҧлғаға арналып жазылғанымен, ҽр ҿлең философиялыҗ ойға 

бейім», - деген [1, 47].Тҿл туындылары арҗылы аҗындыҗ талантын 

кемел танытып, биік белестерге шығарды. Маҗалалары журналындарға 

жиі жарияланып, республикадағы белгілі аҗындардың санатына кіреді. 

Аҗынның еңбектері җазаҗ елінің тарихындағы ірі табыс болатын. 

Шығармашылыҗ саласында ҿнімді еңбек етті. Осы жылдары шыҗҗан 

«Таңдамалы шығармалар» жинаҗтарына енді. Аҗынның  

шығармашылыҗ җызметін бастаған жылдары ел ҿміріндегі ірілі-ҧсаҗты 

оҗиғаларға толы болатын. Ҿ. Нҧрғалиев та осыларға җосылып,ҽр алуан 

жайларға кҿңіл аударды, сол негізде елінің кешегісі мен 

бҥгінгісін,ҿзгерген, жаңарған ҿмірді заманадастарының тҧрмыс-

тіршілігін жырға җосты [2]. 

Ҿте кҥшті, кҿркемдік җасиеті де соған ҽбден сай келген тамаша 

шығармасының бірі «Ана»  туралы ҿлеңдері. Бҧл ҿлең анаға деген 

ыстыҗ сағыныш сезімі жырланған. Тауларданда биік тҧратын ананы 

орыны ерекше. 

«Сағындым, анам мен сені» ҿлеңінде: 

Алдымда биік таулар бар, 

Таулар биік еңселі!... 

Самал жел соҗты сайлардан 

Сағындым анам мен сені! 

Кҿгілдір кҿкте җыран жҥр 

Мекендеп бҧлттың ар жағын. 

Ҿлеңде ҿмірдің жҥрекке жылы, кҿзге таныс суреті бар. Ана да, жар 

да ҽркімге җымбат екенін есіңе җайта салғандай. Одан кейін аҗын: 
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«Жан анам» атты  ҽнінде 

Ҽнімді саған арнадым! 

Келемін алыс аймаҗтан 

Жылдарды желге җалдырып. 

Сағындым асыл анамды 

Тауларды айттым ҽн җылып, 

Алтынды кҥннің нҧрымен 

Бҧлттарға жаздым жандырып, 

Мҽңгілік ҿмір сен сҥрсең 

Сағына берем мҽңгілік.  

Ҽсіресе, оның тҿрт жинаҗтан тҥзілген «Соғыстың соңғы жазы» 

атты кітабын жҧртшылыҗ таңғала, тамсана җабылдады. Аҗынның ҽр 

жылдарда жарыҗ кҿрген»«Җайыңды тоғай», «Таңдамалы», «Соғыстың 

соңғы жазы», «Тыныштыҗ», «Афины мектебі», секілді жыр кітаптары 

җазаҗ ҿлеңін мың сан бояулармен байытып, деңгейін бір саты кҿтерді. 

Ҿтежан аҗынның тума жырлары ҿзінен кейінгі аҗындарға җатты ҽсер 

етті. Ҿтежан ҿлеңдерінің топырағынан тартҗан нҽп – нҽзік шыбыҗтар 

бір – бір бҽйтерекке айналды. Ол сыршыл лириканың шебері екенін 

ҽрбір ҿлеңінде наҗтылай, дҽлелдей білді. Аҗын ел ішіндегі ҽрбір 

игілікті жаңалыҗты җуана җҧптап, соған тілектестігін білдіріп отырады.  

Җазаҗ ҽдебиетінің тарихында җалыптасҗан дҽстҥрлі таҗырыптың 

бірі- туған жер, туған ел таҗырыбы. Ҿтежан аҗын да бҧл таҗырыпты 

бар ілтипатпен, бар ыждаһатпен жырлайды.Ҿтежан Нҧрғалиевтың  

ҿмірден, тҧрмыстан алшаҗ алынған таҗырып жоҗ. Ол ҥнемі кҥнделікті 

ҿмір җҧбылысын, адам тіршілігін жырлады. Аҗын ҿлеңдерінің бір тобы 

– арнау ҿлеңдер. Ҿ. Нҧрғалиев ҿлеңінің топырағы да, таҗырыбы да ҿзі 

елі, ҿз жері, ҿз ауылы.«Барсаң сҽлем айта бар, Байғанинге!» ҿлеңі. 

Аҗ җағаздан җорҗушы ем нҥктесі жоҗ, 

Айдаладан җорҗушы ем бҥкпесі кҿп. 

Нҥктесін де кҿп кҿрдім, бҥкпесін де, 

Маған сірҽ, бҧл жердің ҿкпесі жоҗ. 

Жауды кҿрсе ҽлі де аҗия ма, 

Тар болмай ма жетпіс жас таҗияға 

Бір тай мінер уаҗытым болды менің. 

Барсаң, сҽлем бере шыҗ Жаҗияға. 

Сҽлем беріп, мен болып тайға мін де, 

Барсаң сҽлем айта бар Байғанинге, 

Анда – санда җҧлап сап жҥр дегейсің. 

Жҥргенде жоғалмай җалған ҥнге [3]. 

Бҧл ҿлеңінде аҗын туған жердің табиғатын тамсана жырлайды. 

Туған жерге деген сағынышын сол жердің, елдің тҧрмыс-тіршілігімен 
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байланыстыра кҿрсету аҗынның ішкі тебіренісінен туады. Ҿлең 

җызғылыҗты, тартымды оҗылады. Аҗын дҽстҥрлі жыр ҥлгісін жаңа 

талапҗа сай җолдануға тырысҗан. Сол заманда болып жатҗан  

жаңалыҗты жырлауда асҗаҗ сезімге жол берген. Осы тҧрғыдан 

җарағанда, ҿлеңнің эстетикалыҗ нҽрі, кҿркемдігі жоғары екендігі 

байҗалады. Табиғаттың дҥлей кҥшін ҿз еркіне бағындырып, ҿз 

ҿктемдігін жасап жатҗан жаңа заман бейнесі аҗын ҿлеңдерінде 

суреткерлікпен жаңа ҿрнек ҿрнектеген. Демек, Ҿтежан Нҧрғалиевтың 

туындылары ерекшеліктерімен җҧнды. 
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Аңдатпа. Маҗалада җазаҗ поэзиясының бір ғасырлыҗ бедерінде 

җалыптасып, сатылап ҿсе дамуы җарастырылған. Соның ішінде Ҿтежан 

Нҧрғалиевтің шығармашылығына жеке тоҗталған. Җазаҗ поэзиясының 

тҽуелсіздік кезеңіндегі жырлануы зерделенген.  

Аннотация. В статье рассматривается формирование и развитие казахской 

поэзии в течение одного столетия. Автор анализирует творчество Отежана 

Нургалиева, а также особенности казахской поэзии в период Независимости. 

Annotation. The article deals with the formation and development of Kazakh 

poetry over the course of one century. The author analyzes the work of Otezhan 

Nurgaliyev, as well as the peculiarities of Kazakh poetry in the period of 

Independence. 

Тірек сӛздері. Поэзия, тҽуелсіздік ҽдебиеті, поэтикалыҗ тіл җолданысы, 

кҿркемдік, идеялыҗ жҽне ҽдіс-тҽсілдік сала.  

Ключевые слова. Поэзия, литература периода Независимости, 

использование языка поэтики, художественность, идейность, методология. 

Key words. Poetry, literature of the Independence period, the use of the 

language of poetics, artistry, ideological, methodology. 

 

Кез келген ҧлттың ҿмір сҥру дҽстҥрін айҗындап, ҧрпаҗты соған 

бағыттап отыратын ҿз идеясы бар. Бҧны біз ҧлттыҗ идея дейміз. 

Ҧлттыҗ идеяның кездейсоҗ җалыптаспайтыны ҽлмисаҗтан белгілі. 

Ҧлттыҗ идеяның негізінде халыҗтың тарихы мен тағдыры, 

тҧлғалардың ҿнегесі жатыр. Ҧлттыҗ идея дегеніміз ғасырлар бойы 

ҧлттың тҽжірибесі, тҧлғалардың білімі арҗылы жинаҗталып отырған 

җҧндылыҗтар жҥйесі.  

Кҿне грек тілінде идея ҧғымы тҥр, кескін деген мағынаны білдіреді. 

Кҿне грек ойшылы Демокрит бҧл ҧғымды алғаш рет ғылыми 

айналымға енгізген. Демокрит зерттеген атомдардың ерекшеліктері 
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оның формасымен кҿрінген. Демек, идея ҧғымының ҿзі заттың тҥр 

бейнесін ғана емес, ҿмір сҥру ерекшеліктерін айҗындайтын җасиет, 

яғни ішкі мҽн дегенді білдіреді. Сол сияҗты ҧлттыҗ идея да ҧлттың 

җасиеті мен ҿмір сҥру жолын (тҽжірибесін), ішкі мҽнін айҗындайтын 

дҥние. Ҧлттыҗ идеяның иесі ҧлттың ҿзі болғанымен оның дамуына, 

ҧрпаҗ танымына жетіп, җоғамда насихатталуына ыҗпал етіп отыратын 

тҧлғалар. Җазаҗ зиялылары җашанда осы бағытта  болған. Бҧны айтып 

отырған себебіміз ҧлттыҗ идеяны жетілдіруде ҧлт пен оның 

тҧлғаларының тҽжірибесі алдыңғы орынға шығып отырады. Ҧлттыҗ 

идеология (тҽжірибе, білім) җоғам ҿмірінде ҧрпаҗтың ҧлттыҗ мҥдде 

бағытындағы ізденісі арҗылы нығая тҥспек. Аҗынның ҿзі айтҗандай, 

«Аҗынға таҗырыпты тек ҿмір ғана ҧсынады десек, оның аясын 

тарылтҗан болар едік. Шайҗалған шаңыраҗтай җазаҗ ҿмірінің терең 

философиялыҗ тебіреністерін, ҧлы Ҽуезов айтҗандай, «есте жоҗ ескі 

заман» аҗындары алыс ғасырлар тҥкпірінен термелете толғай бізге 

жеткізіп еді. Җазаҗы пҽлсапа кҥй арҗылы тілсіз ой- толғау туғызса, 

марғау даланың мҥлгіген суретімен ҥнсіз философия жасады. Міне, 

тағы да сол бағы заман туралы, ҿлім мен ҿмірдің, тағдыр мен тірліктің 

алысуы туралы «Афина мектебі» дҥниеге келді» [1, 3]. 

Адамзат тарихына кҿз жҥгіртер болсаҗ, одан адамзат мҽдениетінің 

іргетасын җалауға атсалысҗан халыҗтың бірі гректердің философиясын 

кҿреміз. Кҿне дҽуірдегі грек халҗының философиясы мен мҽдениетінің 

җалыптасуында терең идея жатыр. Антикалыҗ дҽуірдегі философиялыҗ 

идеялар җай елдің болмасын тҧлғаларының җалыптасу дҽстҥріне 

жаҗын келеді. Афинадағы ойшылдар җалыптастырған философиялыҗ 

идеялардың ҽрбір елдің җоғамындағы тҧлғалар дҽстҥріне жаҗын келу 

себебі,  мекмлекетті, җоғам мен адамның танымын жетілдіріп 

отыратын білім тҥрлерін негіздей алуында. Кҿне грек ойшылдарының 

зерделеген дҥниелері адамзат мҽдениетінің ҿрісінен ҿзіне лайыҗты 

орынды иелене алуында. 

Җазаҗ ойшылдарының руханияты мен грек философтарының 

даналығының арасында жаҗындыҗ, ҥндестік болған. Сонау кҿне грек 

җоғамында жеті данышпанның бірі атанған Анарыстан бастау алып, 

адамзаттың екінші ҧстазы атанған Ҽбу Насыр ҽл Фарабимен, җазаҗ 

ойшылдарының ілімдерімен кҿрінетін бҧл дҽстҥр шынымен де ҧлт 

тҧлғаларының дҽстҥріне тҽн шындыҗты тереңнен ҧғындырады.  

Адамзат тарихында мемлекет, җоғам, халыҗтың болашағы ҥшін 

ізденген, философия, ғылым тҥрлерін дамыту арҗылы ел мҽдениетін 

кҿтеруді кҿздеген нағыз зиялылардың биік шоғыры кҿне грек 

җоғамынан кҿрінеді.  Сол кездегі җоғамдағы җараңғылыҗ, ауҗаты 

адамдардың  халыҗтан алшаҗ кетуі,  ең соңында олардың 
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дҥниетанымының халыҗтың игіліктеріне җайшы келуі ой ҿрісі биік, 

нағыз ҧлтжанды, кҿңілі ашыҗ адамдарды җоғам алдына шығарған. Сол 

кездегі грек ойшылдарының җоғамдағы дағдарысты жеңу ҥшін ҿзге 

елдерді аралап білімін жетілдіруінен,ҿз заманында философия мен 

ғылым тҥрлерін, ҿнер ілімдерін дамытуды кҿздегендігін білеміз. Бҧны 

айтып отырған себебіміз, шынымен де грек ойшылдары ҿз 

мҽдениетінің, одан җалды адамзат мҽдениетінің ҿрісінде 

интеллектуалдар җызметінің биік шоғырын җалдыра білді. Шынайы 

отан сҥйгіштікті, ерлікті, аҗылдылыҗ пен кемел мінезді кҿрсете білді. 

Олар җайткен кҥнде де халыҗтың алдында абыройлы болып  ҿтуді 

ойлады. Тҥбінде ҿздерінің кісілігіне халыҗтың җайтіп оралатындығын 

тҥсінді. Осыған байланысты Абай ҿзінің Җара сҿздерінің бірінде 

Сократҗа у ішкізген кім? – дейді [2]. Ҽрине ол надандыҗ. Нағыз 

зиялылар халыҗты рухани дағдарыстан арашалауға ҧмтылады. 

Надандыҗпен кҥреседі. Аҗыр соңында ҿздері сол надандыҗтың 

җҧрбанына айналып жатады. Алаш зиялылары айтҗандай дҥниедегі 

негізгі ҽділ сыншы халыҗ пен тарих. Тарих келер ҧрпаҗҗа аға буынның 

җателігін кҿрсетіп  отыратындығы заңдылыҗ тҽрізді. Кҿне дҽуірдегі 

грек ғҧламалары да, кешегі уаҗытта ел мен жердің азаттығы ҥшін 

кҥрескен җазаҗ тҧлғалары да уаҗыттың тҿресіне жҥгінген адамдар. 

Бҧны зиялылыҗтың нағыз тарихи җҧбылыстарының бірі дейміз.  

Сонымен, Ҿтежан Нҧрғалиев  шығармашылығының 

ерекшеліктеріне җайта оралсаҗ, аҗынның ҿзі айтҗандай, «Игіліктің ерте 

кеші жоҗ, җҧдай сҽтін җаласа, енді жарыҗ кҿргелі тҧрған бҧл кітапҗа 

адамзаттың дана ойының бесігі болған бағы заман даналары ҿзек 

етілді. Мен Грекияда болған да емеспін,  оның тілін де оҗыған емеспін, 

ҿнеріне де етене җаныҗ емеспін. Мҥмкін, сондыҗтан ба екен, мҧсылман 

пҽлсапасының ҿзегіндей Зҧлҗарнайынға тҽрбиеші болған  Аристотель, 

оның ізгілік, ар, иман туралы җалдырған мҧрасы мені җатты тебірентті. 

Сократтың тағдыры, оның Абай ҥлгі тҧтҗан хакімдігі ҿз алдына бір 

тҿбе  таҗырып болды» [1. 3 б.].  

Елдің тарихында ҿткен даналардың  ҽлем философиясындағы 

ойшылдардың ілімімен ҥндес келетін идеяларын зерделейтін адам 

тектілікті тарих ҿрісінде негіздейді. Ҿзін ҽрдайым тарихтан кіші 

санайды, ата- баба тағылымын пір тҧтуда зиялылар рухының 

ҥндестігін руханияттың бесігінен іздейді. Адамзаттың рухын кҿтеріп, 

ҽр ҧлттың ойшыл ҧрпағының  идеяларын ҥндестіріп отыратын сана ол 

-аҗиҗат, аҗиҗатты танудан туындайтын ар ілімі.  

Ар іліміне жаҗындап, оның ҿрісіне ену ҥшін ол адамның ҿзінде ар 

болуы җажет. Җазаҗ руханиятындағы сондай тағылымның иегерлерінің 

бірі – Ҿтежан.  
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Җарны тоймас маҗсатың бар – мойныңдағы җамытың, 

Жылы жерде иман җума, ащы келер наны тым. 

Данышпанның заманы ҿтті. Бҧрынғыдан данышпан  

Бізге жетті ҿмір аңсап җолын созып алыстан. 

 

Кімді тапты ол? Җалай тапты? Хан базардың гҥлі кім? 

Бірлер тапты білігімен мыңды жеңу ілімін, –деген җазаҗ аҗыны [1, 

136]. 

Баҗтың да адамды таңдап җонатыны секілді, даналыҗ та ҧлтҗа 

таңдап келеді. Ҿмірі (тҧрмыс тіршілігі) җарапайым болғанымен  

җазаҗтың рухы биік, танымы терең болды. Ҧлттыҗ болмысымыздың 

рухының биік, рухани тамырларының тереңге тартуының себебі ар 

іліміне мҽн беруінде. Ар, ҧят, намыс деген ҧғымдар ҧлттыҗ тҽрбиенің 

тҧтҗасына айналған. Осының салдарынан ар жолы җазаҗ җоғамының 

рухани ҿмірінде кҿрініс тапты. Ҿтежан Нҧрғалиев 

шығармашылығындағы ҧлттыҗ идея негізінен ҧрпаҗты ҧлттың рухани 

ҽлеміндегі тағылым жолына ҥндейді. Кҿне дҽуірде ҿмір сҥрген 

ойшылдар ілімін негізге алып, елінің тарихындағы кемеңгер 

адамдардың идеяларын насихаттайды, җазаҗ руханиятының рухани 

ҿзегіне айналған ар ілімін саҗтауға ҧмтылады.  

Аҗынның ҿзі айтып кеткендей, «ҿз жолыңды тапҗан, адам, 

Адам жолы – жаяулыҗ. 

Апарады Ҧлы жолға аҗыл басҗан баяулыҗ [1, 44]. 

Ҧлтымыздың танымы мен тҧлғаларының тағылымы тарихта «җазаҗ 

жолы җанағат» деген ҧғымды җалдырды. Бҧның мҽні адамдыҗ җасиетті 

саҗтау, адамдыҗ җасиет саҗталған ортада җанағат, мейірім, тҿзім 

саҗталмаҗ. Жаяу адамның жҥрісіндей ҿмірде ғана мағына бар. 

Адамның ҿміріне мағына беретін нҽрсе аҗыл ісі. Җазаҗтың 

руханиятынан шығып, тҧлғаларының дҥниелерімен тарайтын 

(ҥндесетін) ҧлттыҗ идея җазіргі таңда осы шындыҗты аңғартады.  

Ҿтежан Нҧрғалиев шығармаларының лингвофилософиялыҗ танымын 

зерделеу - болашаҗ ғылыми таҗырыбымыздың ҿзегі болмаҗ. 
Әдебиет: 
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Аңдатпа. Аталған маҗалада Ҿтежан Нҧрғалиевтің шығармаларындағы 

руханият мҽселелері жан-жаҗты талданған.  

Аннотация. В данной статье анализируются духовные проблемы в 

произведениях Отежана Нургалиева. 
Annotation. This article analyzes the spiritual problems of creativity Оtezhan 

Nurgaliyev. 

Тірек сӛздері. Рухани жаңғыру, рухани сана, ҧлттыҗ тҽрбие, рухани мҧра. 

Ключевые слова. Духовное возрождение, духовное сознание, 

национальноевоспитание, духовное наследие. 
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Елдің, халыҗтың тағылымдыҗ тарихын, рухани мҧраларын ғылыми 

негізде санаға сіңіру, тҽрбие җҧралдарын пайдалану арҗылы ата-

бабамыз, абыз аталарымыз бен ҽзіз аналарымыз рухани сананың 

тҽрбиешісіне айналды. Җазіргі жаһандану ҥрдісінде ҧлттыҗ 

җҧндылыҗтар мен халыҗтыҗ тағылымдарды саҗтай отырып, ҽлемдік 

деңгейден кҿріну маҗсатында халҗымыздың сан талайлы тағдырының 

айнасы – жан-жаҗты жетілген тҧлғаны тҽрбиелеу ғылыми 

педагогиканың алдында тҧрған басты міндеттердің бірегейі болып 

отыр. Җазаҗ  дҽстҥріндегі рухани мҧраның ресми бастаулардың, 

арнайы җҧрылған ҧлттыҗ тҽрбие негіздерінің, дала мҽдениетіндегі 

ҿнегелік ҥлгілердің, рухани кеңістіктегі шартты орталыҗтың бастапҗы 

тҧлғасына айналған ата-бабаларымыздың тағылымдыҗ мҧралары 

ҿзіндік тҽлімдік ой иірімдері мен тҿлтума озыҗ ғибраттыҗ идеялары 

бойынша парасаттылыҗтың биік деңгейінен кҿрінетін халыҗ 

педагогикасында айрыҗша орын алады. Біздің зерттеу маҗаламыздың 

нысанасы аҗын, җазаҗ ҽдебиетіндегі ҿзіндік орны бар тҧлға Ҿтежан 

ағамыздың шығармашылыҗ мҧрасын жан-жаҗты талдауға арналады. 

ХХ ғасырдың орта шені мен ХХІ ғасырдың басында ҿмір сҥріп, 

җазаҗ поэзиясына тың тыныс, ҿзгеше ҿріс ҽкелген Ҿтежан 

Нҧрғалиев те аҗын деген атына заты лайыҗ, алған бағытынан тайҗуды 
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білмеген ҽдебиет сынды мҽңгілік майданның жанкешті саңлаҗ 

сарбаздарының бірі еді. Ҿжет мінезді Ҿтежан Нҧрғалиев ҿз җамынан 

гҿрі, халҗының җайғы-мҧңына кҿбірек алаң болды. Ол кҽдуілгі пенде 

ретінде ҽлдекімнің бойынан аярлыҗ пен кҿлгірсу, келеңсіздік пен 

кещелік нышанын байҗаған сҽтте-аҗ җаны басына тебетін тым кірпияз 

кісі болатын. Аҗын туралы: «Ҿтежан Нҧрғалиев –1938 жылы 15 

тамызда Аҗтҿбе облысы, Байғанин ауданының «Аҗжар» 

ҧжымшарында дҥниеге келген. 1964 жылы Җазаҗ Ҧлттыҗ 

университетінің журналистика факультетін бітірген. 1964-1968 

жылдары Жарҗала орта мектебінде мҧғалім, 1968-1969 жылдары 

«Җазаҗстан пионері» газетінде тілші, 1969-1972 жылдары «Җазаҗ 

ҽдебиеті» газетінде тілші, содан кейін «Жалын» баспасында редактор 

болып җызмет атҗарған. Җазаҗстан телеарнасында жҧмыс істеді. 2011 

жылы 6 җаңтарда Алматы җаласында ҿмірден ҿтті. Ҽдебиетке 

алпысыншы жылдары «Менің махаббатым» атты жыр жинағымен 

келген аҗын ҿлеңдерінде жаңа бояу, тың ҥн, тосын мінез бар. 

Аҗынның ҿзі де ҽдебиетке жаңбыр болып җҥйып, нҿсер болып тҿгіліп 

келді. Ҽдебиетке жаңа леп, жаңа тыныс җосылды. Ол кҿптеген 

кітаптардың авторы» деген деректер бар [1, 398]. 

Ҽдебиет – ғажайып сҿздің тҧныҗ ҽлемі, сҿз ҿнері», – деп бастап 

алып, бейнелі сҿздерімен хакім Абайдың, Сҽкен, Ілияс пен Җасымның 

ҿлең ҿлкесін шарлап, җарасҿздің җҧдіретін мектеп оҗулығындағы 

классиктеріміз – Мҧхтар, Сҽбит, Бейімбет, Ғабиттің ізін 

жалғастырушы Ҿтежан Нҧрғалиевтің ҿзекті таҗырыпты җозғаған 

«Соғыстың соңғы жазы» шығармасы 30 жыл бҧрын, кҥні кешегі Кеңес 

ҿкіметі тҧсында зерттеліп, 4-5 бҿлікке бҿлініп, ит-рҽсуҽсі шығып 

барып жалғанның жарығына шыҗса керек… Бҧның барша себеп-

салдары жайлы алдыңғы кітапҗа сын-маҗала, естеліктері енген, кезінде 

җоян-җолтыҗ араласҗан авторлардың еңбектерінде егжей-тегжейлі 

айтылады. Ал мына жарты мың беттік кҿлеміне кҿз тоятын ҿлең-

жырлары, балладалары, шығыстыҗ ҥлгімен жазылған дастандары 

сабырмен оҗып, санаға тоҗуға лайыҗ. Бҧл кітапта соғыстың сҧрапыл 

жылдарындағы шалғайда жатҗан шағын ауылдың тауҗыметті тыныс-

тіршілігі сол кҥндердің куҽгері жетім җалған алты жасар бозҿкпе 

баланың, кейіннен ересек тарта бастаған бозбаланың кҿзімен беріледі. 

Сюжеті шымыр, бір-бірімен ҧштасып отыратын ҽсерлі оҗиғалар тізбегі 

ортаҗ желіге җҧрылған. Ҽрбір ҿлең-баллада астарынан бір кездегі 

балғын шағы соғыс ҿртінің жалынына шарпылған, жетімдікке 

мойынсҧнған, җилы кезеңге тап болып, җазіргі хал-ахуалы да бҥгінгі 

билік тізгінін ҧстаған шен-шекпенділердің, шенеуніктердің 

«җамҗорлығына» тҽуелді, жер тағдырын, ел тағдырын ойлаумен тҥн 
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ҧйҗысы тҿрт бҿлінетін, егде тартса да, елгезектік танытатын аҗынның 

ішкі толҗу-тебіреністері, толғам-тҥйіндері айҗын сезіліп отырады. Аса 

талантты шығармашылыҗ адамының ғана табиғатына тҽн тапҗыр 

теңеу-метафоралар, айшыҗты ой ҿрнектер жиі җылаң береді. Сыншы 

Сағат Ҽшімбаев айтҗандай: «җазіргі заман ауанына җарай халыҗтың 

рухани ҿмірі җҧнсызданып бара жатыр… Ал осы рухани ҿмірдің 

ажырағысыз саласының бірі болуы тиіс кҿркем ҽдебиеттен алыстаған 

сайын адамдар җатігездене бастайтыны ҽлмисаҗтан белгілі» деп 

сипаттайды [2, 248].  

Ойшыл аҗын Ҿ.Нҧрғалиевтің толыҗтырылып, тҧтастай жарыҗ 

кҿрген «Соғыстың соңғы жазы» кітабымен җайта җауышҗанда 

байҗалған бір ерекшелік – кез келген ҿлең-балладасы бірден баурап 

ҽкетеді. Тіпті ондағы оҗиғаның ҿзімен араласып кете барасың. Жҽне 

ҿлең авторы да ҿз ойынан ҥнемі хабар беріп отырады: 

Шындыҗ біраҗ обалыңа җарамас, 

Обал ғой деп жалған айту жарамас. 

Алдыменен Шындыҗ бҧрын ҿледі 

Ҿтірікпен җона җалса аралас. 

Аҗынның тағы бір тапҗырлығы, оҗиғалы ҿлеңге кірісер алдында 

хикая не жайында екенін ҿлеңнің екі жолымен немесе жалғыз 

шумаҗпен, кейде оны керекті тҧста җайталау арҗылы жеткізіп, жетелеп 

отырады: 

Талай жерде бҥлдіргенім есімде, 

Талай жерде кҥлдіргенім есімде («Жан баспаған арал»). 

Ерді кҿрдім талай досын саҗтаған, 

Елді кҿрдім ердің атын саҗтаған ( «Жараҗаты жоҗ адам»). 

Жас кезінде-аҗ жалаҗ болды Тҽжайыҗ, 

Жас кезінде-аҗ салаҗ болды Тҽжайыҗ («Тҽжайыҗтың даласы»). 

Адамзаттың ғҧмыры – ҿлең, ғҧмыры – ҽн, 

Оралмайды ҿткен кҥндер – зымыран. 

Сҿйлетеді отыз жеті жыл бҧрын 

Таңдайымда җалып җойған җымыран. 

Біздің маҗсатымыз аҗын мҧраларындағы кемел туындыларының 

мҽн-мазмҧнын, җҧрылым-композициясын, кҿркемдік шешімін, мҥлт 

кеткен тҧстарын талдап-таразылауды кҿздемейді. Ҿйткені бҧл маҗала 

кҿлеміне сыймайды. Бҧл алдағы уаҗыттарда җолға алатын зерттеуші-

ғалымдардың адами парызы. Сондыҗтан аҗын шығармаларына ой салу 

ҥшін кітаптардан алынған бірҗатар деректермен жеткіземіз. 

Адамзат җоғамында поэзия патшалығы салтанат җҧратын заманның 

җашан келері ҽзірге беймҽлім…Ҿкінішке җарай, поэзия бҥгінгі таңда 

ҧлы шайырларының есімі ҽлемге ҽйгілі Шығыста да, Батыста да 
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җҧлдырау кезеңін бастан ҿткеруде. Батыс жҧртшылығы кҥнделікті 

җарбаласта жҥріп мҥлде дерлік ҿлең оҗымайды. Біз тарапта бҧл 

җҧбылыс арагідік бҧҗаралыҗ сипатта кҿрініс табуының ҿзі аз да болса, 

кҿңілге медет. Расында, осылай боларын бағзы җытай кемеңгері Лао 

Цзы сан ғасыр бҧрын болжай білген. Оның ҥстіне, поэзияны терең 

тҥйсініп, айырыҗша сезіне алатын жандар некен-саяҗ кезігеді. Осы 

орайда Нобель сыйлығының лауреаты Иосиф Бродскийдің поэзия 

туралы кездесуде жер тҧрғындарының небары 2%-ы ғана поэзияға 

җҧлыҗ танытып оҗиды, кҿңіліне тоҗиды, жадында саҗтай алады деген 

пікір еске тҥседі. Бҥгінде халыҗтың ауылдыҗ жерден җалаға ағылуы, 

тіршілік җамымен ҿндіріс орталыҗтарына шоғырлануы, урбанизацияға 

бет бҧру ҥрдісі жҥріп жатыр. Мҧның аҗыры – ел-жҧрттың ҽзелгі 

ҿзіндік бет-бейнесінен, халыҗтыҗ кейпінен айрылуы. Бҧның себеп-

салдары кейінгі ҿскелең ҧрпаҗтың ҿзінің тҥп тамырынан җол ҥзуге, ҿз 

халҗының тарихын жадынан шығаруға ҽкеліп соҗтырады. Поэзиялыҗ 

туынды болса, аҗын-жыраулардың жадында жатталып җалған 

ҧмытылмас уаҗиғалар, кесек тҧлғалар туралы барынша баурап алар 

мағына-мазмҧндыҗ җуатҗа толы жыр-дастан, ырғаҗ-ҥйлесімге 

җҧрылған кҿркем шежіре-шындыҗ шоғырының тыңдарман, оҗырман, 

кҿрермен кҿңіліне шуаҗ шашуы, эстетикалыҗ ҽсерімен сипатталады. 

Жалпы, поэзия сҧлулыҗ символы. Мҧны орыс жазушысы, аҗыны 

Н.Рерих айтҗандай: «Адамзат җанша жерден буырҗанып-бҧрсанып, 

жауындатып-дауылдатҗанымен, оның мінген кемесі тҥптің тҥбінде 

тҧмсыҗ тірейтін жері – сҧлулыҗ жағалауы» деп келтіреді [3, 197]. 

Кезінде орыс аҗыны А. Блок оҗырмандарға арнап: – Аҗын деген 

кім? – деп сауал тастап, оған ҿзі былайша жауап берген екен. – Ол аҗ 

параҗты ҿлеңмен ҿрнектейтіндіктен аҗын атанбайды. Ол ҿз 

талантының арҗасында сҿз сарасын іріктеп, ҥйлесім-ырғаҗҗа келтіреді. 

Ал ҥйлесімділік-ҥндестік астан-кестеңі шығып жатҗан ғарыш 

кеңістігіндегі хаосты ретке келтіреді. Асҗаҗ естілетін аҗындыҗ 

тҧжырымы, ҽрине. Дегенмен, бҧған да ден җоюға болады. 

Адамның дҥние туралы тҥсінігі негізінен рухани җасиеттерді тануға 

байланысты болып келді. Ал рухани җасиеттер ҽлеуметтік ортада 

җалыптасады. Демек, ҽлеуметтік орта мен рух адам болмысының басты 

аныҗтаушыларының бірі болып табылады. Біздің пікірімізше, рухы 

биік, кҥшті елдер җашанда бағы таймаған, «мың ҿліп, мың тіріліп», 

жасампаздыҗҗа җол жеткізген. Ондай жасампаздыҗты жасаушы рухы 

биік тҧлғалар. Ал, ондай тҧлғаларды ҿмірге ҽкелетін кҿп 

факторлардың бірі ҽлеуметтік орта, ҽлеуметтік бағыт-бағдар, тҽлімдік 

тҽжірибелер болып табылады. Аҗын, патриот,  ҧлт жанашыры, Ҿтежан 
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Нҧрғалиев  руханият мҽселелері туралы жарияланбаған еңбектерін 

зеттеу, ғылыми айналымға енгізу болашаҗтың міндеті деп білеміз. 
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ӚТЕЖАН АҚЫН ЖЫРЛАРЫНДАҒЫ ҦЛТТЫҚ ТАНЫМ 

 

Қондыбай Кҥлшат Әбдіғанымқызы 

Филология ғылымдарының кандидаты 

Қ.Жҧбанов атындағы АӚМУ, Ақтӛбе қ., Қазақстан 

 
Аңдатпа. Маҗалада Ҿтежан Нҧрғалиев ҿлеңдеріндегі ҧлттыҗ танымның 

берілу жолдары җарастырылады. Кҿркемдегіш җҧралдардың кҿмегімен табиғат 

кҿріністерін берудегі ҧлттыҗ таным мҽселелері сҿз етіледі.   

Аннотация. В статье рассматриваются особенности способов познания 

стихов Отежана Нургалиева. Анализируются стихи о  природе, при помощи 

художественного инструментария визуализируется картина природного 

проявления.  

Annotation. The article considers the peculiarities of the ways of knowing 

poetry from to Otezan Nurgaliyev. Analyzes poems about nature, using the art of 

instrumentation is visualized pattern of natural manifestations. 

Тірек сӛздер. Тіл мен таным, ҧлттыҗ таным, ҧлттыҗ код, ҧлттыҗ 

аҗпараттар. 

Ключевые слова. Национальное познание, язык и познание, 

национальный код, национальная информация. 

Key words. National knowledge, language and knowledge, national code, 

national information. 

 

Ҧлттыҗ танымның  ерекшеліктерін айтпас бҧрын, мен 2017 

жылдың 10 җарашасы кҥні «Аҗтҿбе» газетінің №132 (20.565) нҿмірінде 

жарыҗ кҿрген философия ғылымдарының докторы, профессор 

Амангелді Айталының мына сҿзіне сҥйендім: «Җорыта айтҗанда, 

ҧлттың рухани коды – кҥрделі, кҿп астарлы җҧбылыс.Біз бҥгін рухани 

жаңаруды бір ғана фактормен байланыстыра алмаймыз.Бҥгінгі 

этнофилософиялыҗ жҽне этноҽлеуметтанымдыҗ тҧжырымдарға сҥйене 

отырып, ҧлттың рухани кодының он маңызды индикаторларын айтуға 

болады: Атамекен;Ҧлттыҗ тіл; Отбасы; Ҧлттыҗ мҽдениет; Ҧлттыҗ 

білім; Ҧлттыҗ тҽрбие; Ҧлт тарихы; Дҽстҥрлі дін; Ҧлттыҗ дҽстҥр мен 

салттар; Кіші отаны (ауыл, аймаҗ, ҿскен орта). Сондыҗтан ҧлттыҗ код 

– бір-бірімен ҥйлесімді, ҿзара ыҗпалдасҗан кҿптеген ҧлттыҗ 
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җҧндылыҗтардың жиынтығы. Маңызы жағынан ҧлттыҗ идеология 

деуге де болады» [1, 3].  

Ежелгі замандардан адамды җоршаған орта, дҥние, ғалам туралы 

ойлар толғандырған.Осыдан адам дҥниені танып біле ала ма деген 

сҧраҗ туындайды. 

Таным деп біз адамның җоршаған ортаны зерттеуге бағытталған іс-

ҽрекетін айтамыз. Ол ҽрҗашан да дамып отырады. Дҥниетанудағы 

негізгі маҗсат – зерттелген заттар мен җҧбылыстардың ішкі сырын 

ашу, білу. Білім – ҽрҗашан да шындыҗтың идеялдыҗ бейнесі. Демек, 

танымды кҥрделі ҥдеріс, ал білімді белгілі бір нҽтиже ретінде 

җарауымыз керек. Таным мен тілдің араҗатынасы, сайып келгенде, 

адам проблемасының ҿзегі – дара тҧлға тҧжырымдамасымен 

шешіледі.Оның себебі мынада: таным сыртҗы дҥние заттарына 

бағытталған тҽрізді кҿрінгенмен, оны жҥзеге асырып отырған адам 

болмысы тҧрғысынан бағдарласаҗ айтылған ҥдерістің ҥнемі ішке 

җарай (адамның ішкі дҥниесіне җарай) бағытталғанын кҿреміз.Таным 

ҥдерісі адамның ішкі дҥниесінің кҥрделі җҧрылымдарын тудырады 

жҽне соған сҽйкес сипаты да ҿзгеріп отырады. Осылайша, танымның 

жҥрісін адам баласының ішкі җажеттіліктер дҽрежесі белгілейді. 

Кҥрделі терең  җажеттіліктердің біріне адамның ҿздігінен жетілуі 

кіреді. Ҿздігінен жетілу –ерекше дара җасиет....  Жетілу таным арҗылы 

жҥреді. Ал танымның шексіз жолы ішкі җажеттіліктердің сипатына 

байланысты [2.54]. 

Ҿтебай аҗынның шығармаларындағы ҧлттыҗ танымның берілу 

жолдарын җарастырсаҗ, кез  келген ҿлеңін алып җарасаҗ та җазаҗи ой 

мен ҿрнекті кҿре аламыз. Бҧның ҿзін мына ойды келтіре кетелік. 

«Адам  баласы кҿбінесе җажеттіліктерді тап басып тани алмай 

кетеді.Себебі җажеттіліктерді җанағаттандыру, ішкі кернеуді бҽсеңдету 

бірден жҥзеге аса салмайды. Ол тҥрлі жолдар арҗылы кҿрініс табады. 

Җажеттіліктерді җанағаттандыру басҗа бір сипаты бҿлек ҽрекет тҥрімен 

орын алмастыруы керек. Мысалы: ҧлы аҗындарда ҿсу, жетілу 

җажеттілігі поэзия арҗылы, жоғары ритмге жету арҗылы жҥзеге асҗан» 

[2,55]. Демек, аҗынның жетілген кезінде туған туындылары деп айтуға 

негіз бар.Мысалы, «Кҥз аңҗыған» атты ҿлеңін алып җаралыҗ. Осы 

ҿлеңнен мынадай тіркестер бар: бозаң җырым, жҧпар лепті, нҧр 

шынжыр, айдың кҥміс тілі, җоңыр  самал, җоңыр боздаҗ, җоңыр ауыл, 

җоңыр ҽн,  тҥбітті бҧлт, җоңыр мҧздаҗ мҧң, тас таразы, бҧлтты жҧлдыз 

деген тіркестердің җазаҗы иісі мҧрын жарғандай. Осы ҿлеңнің ішінде 

мынадай жолдар да ҧлттыҗ бедерді беріп тҧр: Тас тҿбемнен кеткендей 

кҥміс жауып, Алтын сағат байланған нҧр шынжырға, Кҥз кҥмісін 

ҿлшейді тас таразы, денемнен кҥз аңҗиды.  
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Сҿйтіп, Ҿтебай аҗынның «Кҥз аңҗыған» деген ҿлеңінің атының ҿзі 

ерекше емес пе?! Кҥздің бір тамаша җоңырҗай шағын ерекше ҽсер бере 

ҧлттыҗ ҿрнекпен кестелеген, ғажап дестелеген. Мына жолдың ҿзі 

керемет емес пе?! Кейде адамдар кҥзді ҧнатпай жатады, жаңбырлы, 

суыҗ, сҥреңсіз деп, ал аҗынның осы ҿлеңін оҗи отыра, аңҗыған кҥздің 

керемет кҿрінісіне таң-тамаша болып, тамсана җарайсың! Ең соңғы 

шумағын былайша тҽмамдаған: 

Җҧс кеткесін, жердегі желік тарар, 

"Кҽрі җҧда - артынан келіп җалар". 

Кҿзім жетіп кҥздің де ҿткеніне, 

Абай шалдың тығылам шекпеніне. 

Енді «Тҥн жыры -1» ҿлеңін алып кҿрелік. Тҥн деген тылсым 

җҧбылысты жырға җоса отырып, ҥлкен полотнодағы керемет тҥннің 

суретін кҿреміз.Бҧл сҿзбен салынған ауҗымды картина дерсің! Тҥнді 

суреттеу барысында мынандай җазаҗ танымындағы тіркестер 

галареясын таңдаған: җыл дҧзаҗ, тҧмса тҥн, ҥрпісінен жҧлдыз аҗҗан, 

тҧмса дҥние уызы, жанарынан мҧң ыршыған, ойдың җоламтасы, кҿр 

сананың кҿзін тырнап кете ме айдың тырнағы, уыз нҧры, ес ҥстіне 

тамса, сау сана, суса ҽлем, жҥрек балдай, сҥек саумал татып кетті, 

айдың тырнағы, хаҗ сҿзінің жҧпар атҗан иісі, періштенің саусағы, 

тҥннің тылсым тҥйсігі, алтын җҧйған җапшыҗ җҧсап, айлаҗ җҧм, ми- 

шырын, жҧлдыз жайдым, ай баҗтым. Мына тіркес, кҿркем сҿзді орны – 

орнына җаласаҗ, керемет тҥннің ҥлкен суреттегі кҿрінісі, соның ішінде 

җазаҗ аспанындағы тҥн кҿрінісі кҿз алдымызда тҧрғандай. 

Босата алмай җыл дҧзаҗтан тау-ботасын тҧмса тҥн, 

Кҿрдіңіз бе, ҥрпісінен жҧлдыз аҗҗан бір сҽтін. 

Ыңырсыған тҧмса дҥние уызына жарытпай, 

Ҿтер ме екем, болмай, сірҽ, шҿл басуға мҧрсатым?! 

Айтпа маған, жанарынан мҧң ыршыған тау жайлы, 

Тау жайлы ойдың җоламтасын сезім тҥртіп җаузайды. 

Җҧмырсҗадай җалың жҧлдыз Җҧс жолымен сабылып, 

Барады алып илеуіне сыныҗ җанат зауза-айды. 

Җолым жетпей аспандағы миллиард пҧт алтынға, 

Сонша байлыҗ болса ғой деп җиялдаймын халҗымда. 

Тҧрам ҥнсіз, жҧлынымнан җҧмырсҗалар жҥгіріп, 

Аң - таң боп мен аңҗам кепкен сол баяғы җалпымда. 

Енді «Тҥн жыры -2» ҿлеңін җарап кҿрелік:  

Ей, салҗын ай, Ей, ыстыҗ ай! 

Ділдадай алтын ерегім деп ем, 

Тимедің кҿптен, іңгаламайтын бҿбегім деп ем, 

Сҥймедім беттен. Кезегім келсе - нҧрыңа шомып, 
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Җҧт җара жерге енемін деп ем биледің кҿктен. 

Мына ҿлеңде тҥн сылҗымның екінші бір суреті беріледі.Бҧл жерде 

ай бейнесін жырына җосҗаны айҗын. Ай нҧрына шомылып, җиялдың 

арғымағына мініп алған лирикалыҗ кейіпкердің аспан ҽлеміндегі айға 

ғашыҗтығын кҿруге болады. Бҧл ҿлеңде де мынадай ҧлттыҗ танымды 

беретін тіркестер бар: тҽп-тҽтті ай, ары тҥрілмеген Махаббат, сенің 

җҧның – җара баҗыр, тау тісімен бір тістеді, жҧлдыз ойнап айды тҥртіп, 

кҥндіз жҧҗҗан кҥнге кірді, аспаныңда ай җыдырған, сҽуле саулап 

кебінімнен.  

Ҽдебиет теориясында кейіптеу туралы былайша аныҗтама береді: 

«.. жаратылыстың жансыз нҽрселерін, тап жанды нҽрседей етіп, 

жандылардың істейтін амалдарын істеткізіп суреттеуді кейіптеу деп 

атайды.... тілсізге тіл бітіреді не җайғылы, не җуанышты уаҗиғаны 

суреттегенде, оған жҽне табиғат җосылады да, оны бҧрынғыдан да 

кҥшейте тҥседі.Шығармадағы уаҗиғаға табиғатты җатыстырып не 

җайғыртып, не җуантып суреттелген жерлер ҿте ҽдемі, оҗушыны 

еріткендей ҽсерлі жҽне кҥшті болып келеді. [3,120-121]. Екі ҿлеңде де 

кейіптеу бар, жансыз җҧбылыстарға жан бітіріп, тҥн сылҗымның 

ерекше портретін тамаша бере білген. Ҿлеңді былайша тамамдаған: 

Болсам, досым, зайғы җҧрбан, жанды ҽкетсе аспан елі, 

Аспанында ай җыдырған җырға апарып таста мені. 

Жанда оянып ҥміт тҿтен, ай ҿпкенде ерінімнен, 

Орынымнан тҧрып кетем, сҽуле саулап кебінімнен. 

Пендең сҿзін асылыҗҗа жаза кҿрме, Жаратҗан - Хаҗ. 

Мағҧрып пен Машырыҗҗа аҗ нҧрыңды таратҗан шаҗ. 

Нҧр пышаҗтап-аҗ жарылам, жетектейді пендені ҥміт. 

Айға жетсем, Ар жағынан, 

Җалардайсың сен кҿрініп. 

Тіл тек таным җҧралы, заттар мен җҧбылыстар ҽлемінжаңғыртушы 

ғана емес, ол ойды жалғастыру, сезімді жеткізу җызметтерін де 

атҗарады, сҿйтіп, сезімдік, тілдік ойлау җызметін де җамтамасыз етеді. 

Мҽселен, жыраулыҗ ҥрдіс арҗылы җалыптасҗан дҥниенің 

концептуалдыҗ бейнесімен  (дҥниенің жаратылуы, дҥниедегі заттар 

мен җҧбылыстарға бағалауыштыҗ кҿзҗарас, белгілі бір діни,  

мифологиялыҗ танымға негізделген ҧғымдар мен җабылдаулар, ҧлттыҗ 

болмыс, т.б.) таныса отырып, тыңдаушы не оҗырман ҿзі де сол дҥние 

җҧрылысына еріксіз енеді, җабылдайды, ҿзініңи  осыған дейінгі 

җалыптасҗан когнитивтік санасындағы дҥние бейнесіне толыҗтырулар 

мен ҿзгертулер енгізеді [4, 14]. 

Келесі ҿлеңі «Биылғы кҿктем» деп аталады, ҿте җуанышты 

пафоспен жазылған. Аталған ҿлеңде де кейіптеу мына тіркестерден-аҗ 
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байҗалады: саңҗылдап самал, жаздың тойы, җҧс болып сҽуле җҧйылды, 

сыҗырлап җайнап, җаҗпағын кҿлдер атып аспанға, таудың сҥйегін 

җажайды еппен, кҿктемнің оты тҧтады, кҥн тамырынан саулап корегім, 

жауған жҧлдыздан жаурап келемін. Кҿктемнің тамаша ғажайып боп 

кеп, оҗырманды да, автор да җуанышты кҿңіл-кҥйде, ғажайып сезімге 

бҿленеді. Сҿйтіп, бҧл ҿлеңді былайша җорытындылайды: 

Ғажап-аҗ келді биылғы кҿктем, 

Тазалап демді җиындыҗ ҿткен. 

Җҧйын - жҥректен кҥйім дір еткен: 

"Кҿз тимегей!"-деп сиындым еппен. 

Жҧлдызы жанып даулап терегім, 

"Ҥркер" тҧр ҽлі даулап керегін. 

Тҥн тамырынан саулап җорегім, 

Жауған жҧлдыздан жаурап келемін!.. 

Җорыта келгенде, танымал аҗын Ҿтежан Нҧрғалиевтың ҿлеңдерінде 

ҧлттыҗ болмысты табиғатты суреттеген 3-4 ҿлеңі кҿлемінде 

җарастырдыҗ, аҗынның наҗты жетілген шағында жазған «Кҥз 

аңҗыған», «Тҥн жыры -1», «Тҥн жыры-2», «Биылғы кҿктем» секілді 

ҿлеңдерінде ҧлттыҗ таным тҧрғысынан алғанда, талданған ҿлең 

жолдарынан біздің ҧлтымыздың аҗпараттыҗ кодында бар тамаша 

тіркестермен  кҿркемдегіш җҧралдардың ішінен кейіптеу арҗылы ҽдемі 

табиғаттың кҿркем кҿріністерін сҿз арҗылы ҿрнектеп береді.  
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Аңдатпа. Бҧл маҗалада җазаҗ аҗыны Ҿтежан Нҧрғалиевтің поэзиясы 

туралы баяндалады. Кеңестік жҽне җазіргі заманғы җазаҗ поэзиясына җосҗан 

ҥлесі туралы талдау беріледі. 

Аннотация. В данной статье говорится о поэтическом творчестве 

казахского поэта Утежана Нургалиева. Дается анализ его вклада в советскую и 

современную казахскую поэзию. 

Annotation. This article talks about the poetry of the Kazakh poet Utezhan 

Nurgaliyev. An analysis of his contribution to Soviet and modern Kazakh poetry is 

given. 

Тірек сӛздері. Җазаҗ Пушкин, біздің ҽдебиетіміздің алтын җоры, ежелгі 

грек җҧдайлары, мифология, драма, трагедия, грек поэзиясындағы жҽне җазаҗ 

ҽдебиетіндегі сабаҗтастыҗ. 

Ключевые слова. Казахский Пушкин, золотой фонд нашей литературы, 

древнегреческие боги, мифология, драма, трагедия, преемственность в 

греческой поэзии и казахской литературе. 

Key words. Kazakh Pushkin, the gold fund of our literature, the ancient Greek 

gods, mythology, drama, tragedy, continuity in Greek poetry and Kazakh literature. 

 

В возрасте 73 лет в 2011 году скончался поэт Утежан Нургалиев. С 

детских лет он был необычайно талантливым и в возрасте 17 лет 

получил признание как казахский Пушкин. В юности Нургалиев писал 

только любовную лирику и поэтому нравился всем. Он ворвался в 

казахскую литературу своими талантливыми стихами и стал одним из 

любимых поэтов своего времени. Он своими красками, новым голосом 

привнес в поэзию новую волну. В 1960-ые годы выходят его первый 

сборник стихов «Менің махаббатым», затем «Аҗ нҿсер», «Нҿсерден 

кейін», «Ай астында аҗбоз ҥй», «Җайынды тоғай», «Тыныштыҗ», 

«Афина мектебі», его сборник баллад «Соғыстың соңғы жазы» о 

Великой Отечественной войне вошел в золотой фонд нашей 

литературы. За свой доблестный труд он был награжден орденом 

«Җҧрмет». 

Его цикл стихотворных баллад "Соғыстың соңғы жазы", где 

передал свою любовь к родной земле, родному аулу. Не секрет, что в 

советские времена Великая Отечественная идеализировалась во всех 
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отношениях. Книга "Последнее лето войны" Нургалиева оказалась как 

взрыв разорвавшейся бомбы. Автор прямо говорил о простой и порой 

жестокой правде жизни казахского аула военного времени. Когда в 

отсутствие настоящих мужчин, погибших на войне, в ауле были 

хозяевами всего - всякие ублюдочные бастыки и баскарма, которые 

издевались над вдовыми молодками и их детьми. После этой книги У. 

Нургалиев стал не нужным казахскому обществу эпохи советского 

застоя. Вскоре против него было сфабриковано дело, где поэт был 

признан как "взяточник", которому в каком-то районе "незаслуженно" 

подарили часы, и исключили из КПСС.  

В произведениях У.Нургалиева главными установками были «не 

отделять казахов от всего человечества», «казах ни чем не хуже 

других» и «не унижайте казаха дешевыми ценностями». В мировой 

поэзии в не идеологии самым первым стоит поэт Гомер. Он с 

одинаковым уважением относится и к богам, и к людям в своих 

стихах. Он прекрасно создает образы древнегреческих богов, живущих 

на горе Олимп. Он первым в истории мировой поэзии в своем 

поэтическом произведении вместил и поэзию, и мифологию, и драму с 

трагедией. 

Утежан сравнивал свой родной Казахстан с Гомеровской Грецией. 

На Олимпе Казахстана стоят ЦК и Союз писателей, его боги – 

классики казахской литературы того времени, его герои и обычные 

люди – поэты-писатели и простые люди с различной судьбой, его 

мифология – личности, которые превратились в миф и которых надо 

опустить с неба на землю. Т.е. Нургалиев создал антимифологию. Он 

нашел преемственность в греческой поэзии и казахской литературе как 

поэт. В одном стихе он пишет: 

Җажет болса, җазаҗ болмай, грек болып кетіңдер, 

Кҥллі адамзат баласына жҥрек болып кетіңдер! 

Чтобы соответствовать таким высоким стандартам, что предлагает 

Нургалиев: 

1. И в греческой, и в казахской культуре имеется прекрасная 

эпическая традиция, которая и является корнями этих культур. 

2. У обоих народов в их мировоззрении не было строгих 

моральных запретов и религиозных норм. 

3. И казахи, и греки любят искусство, отличаются жизнелюбием. 

Отсюда его обращение античности. Конечно, нельзя обойти 

древнегреческую культуру, которая очень многое дала всей мировой 

культуре человечества. Утежан Нургалиев – автор поэмы "Афинская 

школа", где в искрометных стихах излагается история греческой 

философии. По мнению его коллег, поэма – очень актуальна: время – 
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главный судья: оно показало перекличку событий разных эпох. Он как 

Абай, сохраняя восточную форму написания, меняет ее содержание. 

Если Абай своей поэме «Ескендір» отказывается идеализировать 

Александра Македонского, то Нургалиев впервые обращается к 

древнегреческой философии в казахской поэзии. Его цель сблизить 

древнегреческую и современную казахскую культуры. Это был новый, 

новаторский подход в казахской литературе, который помогал 

казахской культуре и литературе развиваться в новых рамках, 

вырвавшись из «аульного» уровня. 

Конечно, обращаясь к теме древнегреческой культуры и 

философии, Нургалиев взялся за очень сложную работу. Но он сумел 

донести до казахского читателя всю глубину и суть философских 

взглядов древнегреческих ученых путем использования эпического 

метода. Вместе с этим он, как Плутарх, к каждому древнегреческому 

философу как эквивалент добавляет казахского персонажа. Он сумел 

просто, доходчиво и ярко донести все идеи, мысли древнегреческих 

философов до казахской аудитории. Выиграшем этого произведения 

У.Нургалиева является, что он в своем исследовании сходства и 

преемственности двух культур не пошел по вертикальной иерархии 

отношений, а, наоборот, по горизонтальной иерархии отношений. 

Если говорить о периодах творчества У.Нургалиева, то их можно, 

поделить на 2: 1 период, когда он писал любовную лирику и 2 период, 

когда написал цикл стихов «Соғыстың соңғы жазы». Именно со            

2 периода у него появляется гражданско-критическая лирика. А с 

«Афина мектебі» начинается 3 период в творчестве У.Нургалиева, где 

он поднимается на уровень мировой философии и литературы.                     

4 период (1990 годы) его творчества связан с возращением  к 

традиционным казахским формам поэзии с жырау, сал-сері поэзией. 

Ауыл сырты җаптаған мал. 

Айтаҗтаған җойшылар. 

Кім біледі, җазаҗ ҥшін айтаҗтау до ой шығар... 

После этого откуда может взяться творчество? 

Жалғыз жартас тҿбесінде моласы бар баҗсының, 

Абай шыҗҗан ой биігі – тас толтырған җапшығың. 

Дҥние деген осы шығар җапшыҗ толы тезекті. 

«Ҿшіреттің соңы кім?» деп сҧрайсың сен кезекті. 

Несмотря на такие негативные стороны, Утежан сохранил в себе 

светлую гомеровскую сторону поэта. Это можно уивдеть в эпилоге в 

«Афина мектебі», где описывается Рафаэль – великий художник 

Возрождения: 

Ватиканның җабырғасын җҧрбан етіп бояуы, 
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Мені оятты Рафаэльдің җиялының ояуы. 

Айтты бояу ҿлілерге тірлік керек екенін, 

Айтты бояу тірілерге бірлік керек екенін. 

Айтты бояу аспанның да жҧлдыз жағып ҿтерін, 

Жалғыздыҗтың жалғандығын, җараңғының бекерін. 

Сразу видно, что поэт все правильно понял. Картина Рафаэля 

«Афина мектебі» ведет человечество к светлое общество с высокими 

целями. Он дает каждому свою оценку. 

Поэт пишет: 

Жер жҧлдызы жаҗындайды жҧлдыздарға кҿктегі, 

Оған кҥҽ бізді оятҗан Афинаның мектебі, 

Солай дейді Рафаэль – искусство кҿктемі, 

Аспан егер мектеп болса, ол Афина мектебі. 

Солай дейді Рафаэль, кҥллі ҽлемнің ҧл-җызы, 

Аспан егер жҧлдыз болса, ол Афина жҧлдызы. 

Ҿз атымнан җосатыным, айтып-айтып шаршаған, 

Ҧлы тудың астында тҧр адал ниет БАРША АДАМ. 

В этих стихах мы видим, что Утежан Нургалиев первым на 

казахской земле стремился объединить человечество, что он поднялся 

на гомеровский уровень. Утежан Нургалиев – поэт, который в ХХ веке 

внес большой вклад в всестороннее развитие казахской поэзии. Его 

стихи, как говорил Абай, не испорчены ненужными словами. Отсюда, 

любовь к его поэтическому творчеству современных читателей. И еще, 

Утежан Нургалиев был прав в одном, что история казахского народа в 

годы советской власти была историей вырождения и деградации как 

народа, как этноса.  
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Аңдатпа. Халыҗтың кҥнделікті тҧрмыста жиі җолданылатын 

жоралғыларының бір тҥрі «ырым» делінсе, ал халыҗ медицинасы негізіндегі 

емдеу ҽдістерімен байланысты айтылатын шипа дарытушы сҿздер «дарым» 

деп аталған. Дарымдарда халыҗтыҗ сҿз ҿнерінің тҥрліше айтылу ҥлгілері 

кездеседі. Оны отбасы мҥшелерінің ҿзі де, халыҗ емшілері де, тосыннан келген 

жолаушы да орындайды жҽне кейбір жағдайларда оған балалар да 
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җатынастырылады. Бағзы уаҗытта дарымның бҽдік яки кҥлҽпсан сияҗты 

тҥрлерін екіжар болып җыз-бозбалалар да ҽнмен айтҗан. Дарымдарда сҿздің 

даруын кесел немесе ылаңға бағыттау, ал емнің дарымын сырҗатҗа җарату 

шаралары жҥзеге асырылады. Маҗалада халыҗ ырым-дарымдарының 

Ҿ.Нҧрғалиев поэзиясында кҿрініс табуы мысал сыпатында кҿрсетіліп ҿтілген. 

Аннотация. В жизни всякой народности встречаются различного рода 

привычки быта, связанные с мистификацией и перешедшие в силу ряда 

причин в обычаи. В народе их именуют «суевериями». В основе народной 

медицины лежит также вера в силу мистических слов, призванных вылечивать 

разные болезни. В народе их прозвали «заговорами». В заговорах проявляются 

различные виды народного словесного искусства. Их могут исполнять и члены 

семьи больного, и народные знахари, и неожиданные путники. Иногда к 

исполнению привлекались и дети. Раньше такие виды заговоров, как бҽдик и 

кулапсан исполняли попеременно девушки и юноши. В текстах заговоров все 

слова обращены к той или иной болезни, а тексты лечебных заговоров – 

непосредственно к больному, к скорейшему его выздоровлению.  

В качестве примера в данной статье приводится поэзия О. Нургалиева, в 

которой отражаются народные суеверия и использование заговоров. 

Annotation. Different sorts of life habits are met in the life of any people 

connected with mystification and transferred by some reasons to customs. It is called 

as «superstition» among people. In the basis of folk medicine there is a belief into 

power of mystical words, which are called as treatment of illnesses. It is called as 

«incantation» and «invocation» among people. Different kinds of folk verbal art are 

shown in incantation and invocation. They are carried out by the family members of 

patient, folk healers and unexpected travelers. Sometimes, also children used them. 

Earlier such kinds of incantations as «badik» and «kulapsan» are carried out 

alternately by girls and youth (usually they were carried out in treatment of such 

illnesses as «badik» – nettle rash and «kulapsan» –  illness,  when rash is shown on 

the body). In the incantation texts and invocations all the words directed to some 

illness, texts of medical conspiracies are directed to fast recovery of patient.  

O.Nurgaliev‘s poetry is given in this article which reflects folk superstition and 

the use of incantation. 

Тірек сӛздері. Җазаҗ, җараҗалпаҗ, фольклор, ырымдар, дарымдар. 

Ключевые слова. Казах, каракалпак, фольклор, суеверия, заговоры. 

Key words. Kazakh, karakalpak, folklore, superstitions, incantations.  

 

Тҥркі халыҗтарының наным-сенімдерге җатысты ғҧрыптыҗ 

фольклорының бір саласы ауруды (ылаңды) кҿшіру немесе аластау 

салтымен байланысты. Халыҗ медицинасы бойынша зиянды җуудың 

яки ем җолданудың мҧндай тҥрлері: нҽресте иттиме болғанда, балаға 

бҽдік жарасы шыҗҗанда, суыҗ тиіп җалғанда, тіл уылғанда, җҧлаҗ 

ауырғанда, уытты җайтарғанда, җҧрт тҥсіргенде, сҧҗ шығарғанда, 

җорыҗтыҗ җҧйғанда, ҧшыҗтағанда, ҿкпемен җаҗҗанда т.б. да 

жағдайларда орындалып, ҽртҥрлі ырымдар жасалады. Ҽрине, осынау 

ғҧрыптыҗ шаралардың барлығы сҿз кҿмегімен іске асырылып келген. 
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Ғҧрыптыҗ поэзиясы жан-жаҗты ҥйренілген орыс халҗында 

фольклордың бҧл сынды тылсымды жанры «заговоры» деп аталады [3, 

76-81; 21]. Ҽдеби мҧралары җанша бай болса да, тҥркі халыҗтарының 

фольклортану ғылымында халыҗтыҗ емдеу жосындарының мҧндай 

ҥлгілері ҽлі де болса толыҗтай зерттелген емес. 

Җазаҗ фольклоры жанрларын тҧңғыш жіктеушілердің бірі 

А.Байтҧрсынов осындай емдік жоралғыларды: җҧрт шаҗыру, жын 

шаҗыру, дерт шаҗыру т.б. деп саралап, оларды «җалып сҿзі» деген 

аталыммен атаған [8, 232-261]. А.Байтҧрсыновтан кейін җазаҗ 

фольклоры ҥлгілерін жіктеген жҽне зерттеген М.Ҽуезов, С.Сейфуллин, 

Х.Досмҧхамедов, Б.Кенжебаев, М.Ғабдуллин, М.Сильченко, 

Б.Уаҗатов, С.Җасҗабасов, Б.Абылҗасымов жҽне т.б. ғалымдар 

халыҗтыҗ ем-дом жасаудан туындаған мҧндай ҥлгілерді «дін салт 

ҿлеңдері», «діни ҧғымдарға байланысты салт ҿлеңдері», «арбау 

ҿлеңдері», «емшілік ҿлеңдері», «ескілікті наным-сенімдерден туған 

ҿлеңдер», «наным-сенімдер ғҧрпының фольклоры» деп атап, соның 

ішкі тҥрлері җатарында: бҽдік, арбау, жалбарыну, җағу, ҥшкіру, дем 

салу т.с.с. кҿрсетіп ҿтеді [7, 39-64; 25, 92-197; 15, 35; 17, 41-44; 10, 64; 

27, 35-76; 19,30; 1, 11]. Җараҗалпаҗ фольклорын зерттеген 

Җ.Айымбетов, Н.Дҽуҗараев, Н.Жапаҗов, Җ.Маҗсетовтер де бҧларды 

діни салт-санамен байланыстырып, оларды жалпыламай җарастырған 

[2, 25; 11, 75; 16, 144-146; 20, 52]. ХХ ғасырдың 20-30 жылдары 

Җараҗалпаҗстанда кешенді фольклорлыҗ-диалектологиялыҗ зерттеулер 

жҥргізіп, жинаҗталған ҥлгілерді шартты тҥрде жіктеген Н.Баскаков, 

халыҗтың сҿзбен емдеуге байланысты (бҽдік, кҥлапсан т.б.) дҽстҥрлі 

ырымдыҗ шараларын «заговоры и песни» деп атап, оларға ортаҗ 

ғылыми атау җолданған [9, 7]. 

Шынтуайтында, орыстың «заговор» деген сҿзі җазаҗ жҽне 

җараҗалпаҗ халҗының дҽстҥрлі емдеу ҿнерінде «дарым» деп аталса, ал 

емдік шараларды орындаушы тҧлға «дарымшы» делінген [6; 4, 167; 5, 

324; 18, 555]. Җазаҗ тілінде осы атауларға җатысты «дарымдау» деген 

ҧғым да саҗталған [14, 214]. Туысҗан җырғыз халҗында да осындай 

емдік сҿздер «дарым ырлары» деп аталады екен [29; 30]. Бҧл деректер 

«дарым» ҧғымының тамыры сонау кҿне замандардан бастау 

алатынының айғағы болса керек. Оның арғы тегі шамандыҗ салт-

санаға, аруаҗ шаҗыру ғҧрпына барып тірелетін сияҗты. Җараҗалпаҗ 

халҗында сырҗаттанған жанды емдеу барысында дҽстҥрлі ғҧрыптарды 

орындаушы баҗсы-балгерлер: 

Кеселдиң мына емин айт, 

Дарымы болар жерин айт, 

Дарыйтуғын буған ем бар ма, 



 

126 

Салатуғын буған дем бар ма..., - деп ҿз аруаҗтарымен тілдескен, 

олардан демеу тілеген [24, 6]. Осы жолдардан байҗалғанындай, 

«дарым» дегеніміз «дҽру», «ем» дегенді аңғартып тҧр. Җараҗалпаҗ 

фольклоры материалдарының тҥсіндірмесінде де «дарым» ҧғымына 

«ем сҿз», «дҽрі сҿз» деп тҥсінік берілген [18, 555]. Сҿз тҿркінін 

тексерсек, оның етістік тҥбірі: «дару», зат есімдік тҧлғасы: дар+ым. 

Мҧндағы -ым – сҿз жасаушы жҧрнаҗ. Яғни, «дарым» дегеніміз: аурулы 

жанға – емді дарыту, кесел немесе ылаңға, індетке – сҿзді дарыту 

ҽрекетін білдіреді. Тегі, җазірге дейін «бҽдік», «арбау», «аластау» деген 

жеке-жеке аталымдарды иеленіп жҥрген кеселді емдеу тҥрлерінің 

халыҗтыҗ медицинадағы жалпы  атауы «дарым» екендігі байҗалады. 

Сондыҗтан да біз, осы халыҗтыҗ аталымның ғылыми айналысҗа 

тҥсірілуін ҧсыныс етеміз жҽне Ҿ.Нҧрғалиев шығармашылығындағы 

осындай ғҧрыптыҗ шараларға назар аудармаҗпыз. 

Дарымдар кҿбінесе балаларға, жас жандарға арналып айтылады, 

соған сай ырымдыҗ шаралар жасалады. Ҿйткені, бала санасы таза, 

жҥрегі пҽк, сенгіш, иланғыш. Сол себепті де ҽрбір емдік ҽрекетті жан-

тҽнімен җабылдайды, нҽтижесіне сенеді. Сенім – екі жаҗҗа да теңдей 

болу тиіс: ем дарытушыға да, емді җабылдаушыға да. Алдымен оған ем 

җолданушының ҿзі сенуі җажет. Осы жҽйт Ҿ.Нҧрғалиевтың «Ҿкпемен 

җағу» атты ҿлеңінде ҿте тамаша баяндалған: 

… Анам менен неше ауруды табатын. 

Тоҗсан тҥрлі кеселіне бір шипа, 

Осы ғой деп жас ҿкпемен җағатын… [22, 84]. Ҽрине, бҧл 

жолдардан: мҧндай емнің бір емес, бірнеше рет жасалғаны аян болады. 

Ҿлеңде ҽкесінің җаралы хабарын есітіп, жҥрегі тайған балаҗайды 

ойынға да жібермей, кҿшеге де шығармай, оның дертіне шипа іздеген 

жанашыр ананың ҽрекеті: 

Асыл дҽрі текке кҥйіп кетпесін, 

Дегендей-аҗ балам азап шекпесін, 

Кемпір мені жібермейді ойынға, 

«Җоя сояды» деген хабар жеткесін…, - деп беріледі [22, 84]. 

Осылайша кейуаны ана байғҧс бала ҥшін жаңа сойылған җой іздейді. 

Ҿйткені, халыҗтыҗ сенім бойынша мҧндай ырымдар ҥшін кеселден, 

ылаңнан ада – аяҗты мал, җанатты җҧс таңдалады. Җалың елді җайғыға 

батырған, алдындағы ырысынан айырған сҧрапыл соғыс жылдары – 

җойдың да сирек сойылатын кезі. Сол ҥшін җайсы ҥйде җой 

сойылатынан алдын ала хабар тапҗан ана межелі жерге шҧғыл жетіп 

барып, ҿз бҧйымтайын сҧрайды. Мҧны аҗын: 

Таба җалса ат-тҥйедей сҧрап ап, 
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Бір бҥйенге тығады да бҧралап…, - деп келтіреді [22, 84]. Ҿлеңнен 

байҗалатыны: ем җолданушы ҿкпені солайынша ала салмай, бҥйенге 

жайлайды. Емделушіні дарымдағанда да солай җағады.  

Емдік шараларды жасамас бҧрын тҧла бойын җағып, тҽнін тазартып 

(тҽһҽрет алып), пірлерге, табиғат киелеріне сиынып келеді: 

Бір җолда ҿкпе, бір җолында тас җҧман, 

Бірдеңе аңдып батҗан кҥннің астынан, 

«Жҧм кҿзіңді!» дейді маған… мен тҧрам, 

Жҧмып алған екі кҿзім тас тҧман… [22, 85]. Мінекей, ем жасау 

ҽрекетіне осылай кірісіледі. Баланы ҿкпемен җағып тҧрып, дарым (ем) 

айтылады: 

Тҥн ауруы болсаң, ауру, тҥнмен кет! 

Кҥн ауруы болсаң, ауру, кҥнмен кет! 

Ҿкпеменен ҧрып-ҧрып болғасын, 

Җҧбылаға жығылады кҥржеңдеп… [22, 85]. Ырымын жасап, 

дарымын айтып болған соң емші шаршап, болдырып җалады. Аҗын 

ҿлеңінде осы кҿрініс те шынайы суреттелген.  

Ҿ.Нҧрғалиевтің мысалға алынған ҿлеңінде «ҿкпемен җағу» 

ырымына байланысты барлыҗ этнографиялыҗ детальдар толыҗ кҿрініс 

тапҗан жҽне оның дарымы да айтылған: 

Тҥн ауруы болсаң, ауру, тҥнмен кет! 

Кҥн ауруы болсаң, ауру, кҥнмен кет!.. [22, 85]. Халыҗтыҗ ырымдар 

бойынша ауруды осылай кҿшіреді. Җараҗалпаҗ фольклорында да зиян 

(ауру) кҿшіру ҽрекеті жасалғанда: 

Тҥн кесели болсаң, тҥн менен кет, 

Кҥн кесели болсаң, кҥн менен кет, 

Суў менен кет, жел менен кет, 

От пенен кет, кҥл менен кет!, - деп ырымдалады [28, 2]. Бҧдан, 

дарымның айтылуы да, атҗарылуы да екі халыҗта бірдей екені 

кҿрінеді. Айырмашылығы, җараҗалпаҗ фольклорында аластаудың 

немесе кҿшірудің негізгі дҽнекерлері болған табиғаттың байырғы тҿрт 

элементі: су, ауа (жел), от жҽне топыраҗ (кҥл) толыҗтай берілген. 

Аҗын осы ҿлеңінде ҿзін ҿкпемен җаҗпастан бҧрын да одан басҗа 

ҽртҥрлі ырым-дарымдардың жасалып, біраз ҽурегершілікке тҥсіп 

җалғандығын: 

Менің нҽзік, шікҽсі бар жҥрегім, 

Тайғызып ап ҽрең тҧрған тірегін, 

Бірде жылма, бірде җҧйып җорыҗтыҗ... 

Ҽбден ҽуре җылғанымды білемін, - деген мҽліметтермен жеткізеді 

[28, 85-86]. Халыҗ дҽстҥрінде бірнҽрседен шошынған, җатты җорыҗҗан 

жанға осылай жылма, җорыҗтыҗ тҽрізді ем-домдарды җолданатыны 
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белгілі. Мҧндай шаралар җараҗалпаҗ дҽстҥрінде ҽлі кҥнге дейін 

саҗталып келеді. Җараҗалпаҗ халҗында осы ем-домды жасау сҽтінде 

алдымен адыраспан тҥтетіледі де, одан кейін іші шҥңгіл ыдысҗа 

җорғасынды салып отта еріткен кҥйі «җорыҗтыҗ» (җараҗалпаҗша 

«җорыҗлыҗ») ҽзірлеп алып, оны җорыҗҗан жан иесінің басынан 

айналдырады. Җорыҗтыҗты бастан айналдыра шайҗап тҧрып: 

Җорҗыт ҽўлийе җолла-я, 

Бурҗыт ҽўлийе җолла-я, 

Җарахан бабам җолла-я, 

Жайылҗан бабам җолла-я, 

Бҽлениң бийнеси шыҗсын, 

Баладан кирнеси шыҗсын!, - дейді [13, 127]. Халыҗ сенімі бойынша 

адам неден җорыҗҗан болса, җорыҗтыҗҗа соның бейнесі шығады-мыс. 

Тҽнді жайлап алған кірне немесе зиян да җорыҗҗанынан сыртҗа шығып 

кетуі тиіс. 

Денеден зиянды җуудың тҥрліше жолдары бар. Балаға бҽдік 

(кҥлҽпсан) шыҗҗанда дарымшы оны оңаша ҥйге шығарып емдеген яки 

җыз-бозбалалар алып кетіп ауылдан аулаҗҗа шығарады да, ортада 

жағылған оттан аттата отырып, кҿпшілік болып ылаңкесті кҿшіру 

ғҧрпын орындаған. Не бірде бірнеше дарымшы жиылып, кезекпе-кезек 

җамшы ойнатумен бҽдікті җуу ҽрекетін жасаған. Бҧл жайында мынадай 

дарым җатарлары бар: 

Бир бҽдик бар екен деп келди хабар, 

Бҽдиктиң дарымшылар емин табар, 

Апарсаңыз бул бҽдикти дарымшыға, 

Аҗ жаўып, җамшы урып, жинин җағар... [12, 6]. Бҽдік туралы іргелі 

зерттеулер алып барған кҿрнекті ғалым Б.Сарымсаҗов осындай ылаңға 

шалдыҗҗан жанды емдеуде Жызаҗ облысында оның ҥстіне аҗ кездеме 

жауып, сыртынан жҽне сиырдың не җойдың терісі жайылатынын, ал 

тері ҥстіне кҥл немесе топыраҗ шашылатынын баяндайды. Осыдан 

кейін бҽдікхан (дарымшы) җолына жеті тал шыбыҗ алып, сыртҗатты 

сонымен жеңіл сабалап отырған [23, 155]. Сайып келгенде, халыҗтыҗ 

ғҧрыпты орындаушылар зиянды немесе ылаңды аластау ҥшін ҽртҥрлі 

ырым-дарымдарды җолдана отырып, оларды денеден шығару, сҿйтіп 

екінші бір орынға кҿшіру ҽрекетін жасаған. 

Жалпы алғанда, ежелден халыҗ емшілігінде җолданылып келген 

ырым-дарымдар ҿзіндік мҽн-мағынасына, тылсымдыҗ кҿріністеріне ие 

жҽне онда сҿз җҧдіретімен емдеудің сан ғасырлыҗ җыр-сырлары 

мейлінше саҗталып җалған.  
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Аңдатпа. Маҗалада автор  ҧлттыҗ салт-дҽстҥр, ҽлемдік тҽжірибедегі 

җҧндылыҗтар жҥйесі, халыҗ ауыз ҽдебиетінің ҥлгілері сынды тектілік 

ҿлшемдерін җарастырады. Адамның ҿзінен ҿзі есеп алуы мен ҿзін жарып 

шығуы җасиеттеріне тоҗтала отырып, осы бағытта еңбектенсе, толыҗ ҿз 

мҽнінде адам болып җалыптасатыны белгілі. Сондыҗтан автор осы мҽселе 

тҿңірегінде ҽдебиетте, психологияда, педагогикада бар ойларға талдау 

жасайды. Нҽтижесінде текті ҧрпаҗты җалыптастырудың шынайы 

мҥмкіндіктерін кҿреміз.  

Аннотация. В данной статье автор рассматривает критерий 

благородности: традиций обычаи, Ценностные системы в мировом опыте, 

устное народное творчество. Способности человека, как рефлексия и 

самореализация выступают  как ориентир в формирований настоящего  

человека. Следовательно, автор анализирует бесценные мысли в педагогике, 

психологии   литературе.  В результате мы видим реальные возможности в 

формировании и воспитании благородного  поколения.  

Annotation. In this article, the author examines the criterion of nobility: 

traditions, value systems in world experiens, oral folk art. Human abilities,  like self-

reflection and  self-realization, act as a guide line in the formation of a noble 

generation. Conseguently, the author analyzes invaluable thoughts in pedagogy,  

psychology, literature. As a results, we see real opportunities in the formation and 

upbringing of anoble generation. 

Тірек сӛздері. Руханият, салт-дҽстҥр, ҽлемдік тҽжірибе, есеп алу, жарып 

шығу, җҧндылыҗтар жҥйесі, мағына. 

Ключевые слова. Духовность, традиций, мировой опыт,  рефлексия, 

самореализация, система ценностей, логос. 

Key words. Spirituality, tradition, world experiens, reflection, self-realization, 

system of values logos. 

 

Руханият – җоғамда тарихи җалыптасҗан рухани ҽлем, җоғамның 

рухани ҿмірі мен мҽдени кеңістігі. Руханияттың ҿзегін җҧрайтын 

җҧбылысҗа руханилыҗты жатҗызуға болады. Ол адамды Аҗиҗаттың 

жасампаздыҗ жҥйесін җалыптастыратын тҧсына жаҗындататын, 

рухани дамуды җамтамасыз ету арҗылы Ғаламды рухтандыратын, 

җоғамды іштей ҥйлесімдендіретін оң мағынадағы рухани кҥш, 

феномен. Руханилыҗ – еркін шығармашылыҗ белсенділік арҗылы, 

ҽлемге деген адамгершілік җатынас арҗылы җалыптасады. «Руханилыҗ 

– бҧл сыртҗы болмыс универсумын тҧлғаның ішкі ғаламына этикалыҗ 
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негізде айналдыру җабілеті, сол ішкі ҽлемді җҧрау җабілеті арҗылы 

ҥнемі ҿзгеріп отыратын жағдайдың алдында адамның ҿзіне сҽйкестігі 

мен оның еркіндігін жҥзеге асыра білуі [1].  

Җазаҗ руханиятындағы тектілік ҿлшемдері неден басталады деген 

сҧраҗҗа жауап беру маҗсатында келесі тҥжырымдарды ҧсынуға 

болады: 

1. Ҧрпаҗ тҽрбиесінде ҧлтымыздың салт-дҽстҥрін берік ҧстану, салт-

дҽстҥр – тектіліктің ҿлшемі; 

2.Җҧндылыҗтарды аныҗтап алу. Ҽлемдік тҽжірибеде бар 

җҧндылыҗтар жҥйесі туралы білім җорының болуы; 

3. Рухты кҿтеретін халыҗ ауыз ҽдебиетінің ҥлгілерімен жҧмыс 

жасау іскерлігін дамыту(эпостар жҽне т.б.). 

Бірінші тҧжырым бойынша: салт-дҽстҥрдің ҧрпаҗ тҽрбиесіндегі 

маңызы. Салт-дҽстҥрге байланысты жаңа, җызыҗты аҗпаратты 

жаҗында баспадан шыҗҗан этнограф, жазушы Зейнеп Ахметованың 

«Күретамыр» кітабынан алуға болады. Бҧл кітапта ҽмме жҧрттың 

анасына айналған Зейнеп ханым:  «...тҽніміз бен жанымыздың ҿрістік 

ағысын, ҿрістік җалауын ҿздігімізден ажырата алмайтын ішкі сезімдік 

тоҗырауға ҧрынғанбыз»,-дей келе җазіргі җазаҗ келіндерінің тҧздалған 

җияр мен җызанаҗпен жеріктігін басуын тектік сҽйкессіздік, ҧлттыҗ 

болмыстың ҿзгеруі деп тҥсіндіреді[2]. 

Жҥктіліктің алғашҗы айларында болатын «жеріктік» деп аталатын 

табиғи іңкҽрліктің мағынасын білу болашаҗ сҽбидің мінезінің дҧрыс 

җалыптасуына, тҽнінің сау болып туылуына жҽне психикасының 

мыҗты болуына кҿп септігін тигізері аныҗ болып отыр. Зейнеп 

Ахметова ҿзінің анасы Мҽликенің җойдың таңдайына жерік 

болғандығын, ҽкесі Ҽскербектің жҧбайының сҧранысын 

җанағаттандыру ҥшін сауапты іс тындырғанын җызыҗты баяндайды: 

«жаҗын жора-жолдастарымен аҗылдасып,  бір кҥнде он җой сойдырып, 

он таңдайды жылы кҥйінде келіншегіне жеткізіп, жерігі җанып 

жегеннен җанағаттанған екен». Ал Алпамыс батырды кҿтергенде 

Аналыҗ жан жары  Байбҿріге жеріктігі туралы былай деп җымсына 

отырып, тіл җатҗан еді: «жерік – сҥзектен жаман деген» деген рас 

екен... Жерік болып жҥрмін. Бір кереметі, адал асҗа тҽбетім шаппайды, 

арамды кҿңілім җалайды!.. Жазмыштың бҧйрығы сол шығар, бір 

җабылан атып берсең, тойғанымша жеп, жерігімді басар ма едім деп 

ойлаймын...».  Жалпы баланың мінезі анасының жерік кезінде аңсаған 

асына байланысты болады деген ой бар. Расында да солай шығар, 

ҿйткені он җойдың таңдайы Зейнеп ханымды сҿзуар етсе, бір 

җабыланның етін жеген Алпамыс батыр җалмаҗтарды таңдай җаҗтыра 

җырды емес пе? Җабыландай җайратты деген сҿз тіркесі бар тілімізде. 
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Келіннің жерік асын аныҗтайтын отырысты җазаҗта  құрсақ шашу деп 

атайды. Енесі ауылдағы жаҗын абысын-ажынның бҽрін шаҗырып, 

җҧрсаҗ шашу шҽйін ҿткізген.  Келген җонаҗтар ҥйден бір-бір тамаҗ 

жасап келеді. Егер келіннің кҿңілі соның біріне тартса, сол асты жерігі 

җанғанша жасап беру керек. Ал жерігі җанбаған ҽйелдің жағдайы ҿте 

җиын болады. Одан туған бала да аурушаң болады. Аузынан сілекейі 

ағып, жылаңҗы болып, мешел (рахит)  ауруына ҧшырайды. Тіпті аман 

болғанның ҿзінде ылғи кҿңілі толмай, җабағын шытып, ырбиып 

жҥреді. Соның бҽрі шешесінің жерігі җанбағаннан болады. Оны «ит 

жерік» дейді. Мҧның бҽрі жҽй емес, тҥбі ҧлттыҗ җасиеттерге келіп 

тіреледі. Бҧл салттың бҽрін аналар җыздарына, енелер келіндеріне 

ҥйрете білсе, җазағына істеген жаҗсылығы болар еді. 

Екінші тұжырым бойынша: җҧндылыҗтарды аныҗтап алу. 

Ҽлемдік тҽжірибеде бар җҧндылыҗтар жҥйесі туралы білім җорының 

болуы. Ол не ҥшін керек? Җҧндылыҗтар адам баласын Мҽнмен 

жалғайды. Адам дҧрысында ҿмір бойына жаҗсы җасиеттер жинаумен 

ҿтуі җажет, оның аты «көркем мінез»  деп аталады.  Җҧндылыҗтар 

аныҗталмаған жағдайда адам баласы ҿзін җоярға жер таппайды немесе 

ҿмірін кҥлкі мен ойынға арнап кетеді. Психоаналитик, логотерапевт, 

философ Виктор Франкл адамның ерекше екі җасиетті атап кҿрсетеді: 

біріншісі - ӨЗІНЕН ЕСЕП АЛУ җабілеті (ҿзіңді сырттан баҗылау, іс-

ҽрекетіңе кҥле білу, керек болса ҧяла да білу, санаңмен санасу). 

Екіншісі -  ӨЗІН ЖАРЫП ШЫҒУ мҥмкіндігі. Мағынасы -  ҿзіңді 

ҿзіңнен суырып алып, басҗа кеңістікке енгізу. Рухани болмысыңды 

бҧл дҥниенің кҥйбеңінен босатып, рухи ҽлемге самҧрыҗ җҧстай самғай 

білу.  Бҧл ҧғым Йассауи ілімінде бар: «жаннан кешу».  

 Тектілігімізді сақтап қалудағы құндылықтар жүйесі: 
1.Жасампаздыҗ җҧндылыҗтар бағытында ҧлттыҗ жҽне жалпы 

адамзаттыҗ рухани дҥниемізді білуге деген ҧмтылыстың болуы. 

Шығармашылыҗҗа бейімі бар, талантты адам ҿнер мен мҽдениетте не 

ғылым мен білімнің бір саласында ҿшпес із җалдырады.Ҽр мҽдени 

мҧра – рухани болмыстың бҧл дҥниеге җалдырған мҽңгілік 

җҧндылығы. Җоғамның бізден талап етіп отырған «мҽдениетке 

ашыҗтығы» адамды мҽнді, мағыналы ҿмір сҥруге ынталандырушы 

мотивке айналуда.  

2. Сезімдік җҧндылыҗтар. Мҽдени ошаҗтарға барып, алған 

ҽсерлеріңізді жазып отыру керек. Бҧл кезде адам шығармашылыҗ ҿнім 

бермейді. Керісінше тҧтынады. Жанды тербейтін ҿнер туындысын 

кҿргенде кеудесіне җҧндылыҗтар җҧйылады. Осы тҧста бір җызыҗты 

жайтты жазып ҿту орынды деп ойлаймын.  
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3. Позиция җҧндылығы. Кез-келген жағдаятта  ҿзіңді жоғалтып 

алмау [4,13].   

Роллан Сейсенбаевтың атасы кезінде баласына: «балам, адам бір 

келетҧғын ғҧмырында кҿп асылын жоғалтып алып жатады. Екі нҽрсеге 

саҗ бол. Екі нҽрсені жоғалтпа, оған җаҗың жоҗ. Бірі – Ел-жұртың – 

Отаның. Екіншісі – адам атың. Екеуіне де кір тҥсірме. Жоғары 

ҧста...»,-дейді. Осы ҽңгімені Роллан Шҽкенҧлы жеті жасында естиді. 

Кейін азамат болып Дағыстан жеріне Расул Гамзатовтың мерейтойына 

барғанда, Расул Гамзатов җонаҗтарын ҽкесінің бейітіне алып барып, 

бір бейітке тасҗа жазылған аварша жазуды орысшаға аударып оҗиды: 

Ол данышпан да емес еді. 

Батыр да болған жоҗ. 

Біраҗ, сен оған тағзым ет, 

Ол нағыз Адам болатын! 

Сонда жазушының есіне атасы айтҗан ҽңгіме тҥседі.Негізі тектілік 

ҧғымы осы отбасында ата-ана айтҗан ғибратты ҽңгімеден бастау алып, 

ҿмір бойы баланы, оның іс-ҽрекетін баҗылап жҥретін, керек жерінде 

ретке келтіретін җҧдіретті кҥшке айналады. Жоғарыда руханилыҗҗа 

берілген  аныҗтаманың кішігірім ҥлгісі осы.  

«Руханилыҗ ҽлем образының тҧлғаның адамгершілік заңымен 

бірігуіне ҽкеледі» деген тҧжырым руханилыҗты ерекше мағынадағы 

җҧбылыс ретінде руханияттан біршама ерекшелей тҥседі. Жер, аспан, 

ҽлем – мен сені жаҗсы кҿремін. Сонымен, Руханилыҗ – іс жҥзіндегі 

Махаббат, барлығына жҽне барлыҗ нҽрсеге деген Махаббат, ол 

негізінен ҽрбір адамға тҽн жҽне ол оның шынайы адами дамуына 

җажетті дҥние. Руханилыҗтың ҽлеуметтік салада кҿрініс беруіне тетік 

болатын сала – ҿнер. Җазаҗ руханиятындағы ҽрбір шынайы ҿнер 

туындысымен танысу, ой елегінен ҿткізу ізденуші тҧлғаны рухи 

деңгейге кҿтеріп салады. Ондай деңгейге кҿтерілмеген туындылар – 

жалған җҧндылыҗтар, ҥйлесімділікті шайҗалтушы теріс дҥниелер. 

Негізгі саралаушы, електен ҿткізуші тарихтың ҿзі. Адамдар сонау 

тарих җойнауынан негізінен ҿзінің рухани ҽлемін байыта тҥсетін 

дҥниелерді, мҽдени жҽдігерлерді саҗтауға ҧмтылады. Бҧл барлыҗ 

ҧлттыҗ мҽдениетке тҽн җҧбылыс. Сондыҗтан халыҗ 

шығармашылығының, ҧлы суреткерлердің туындыларының җҧдіретті 

кҥші бар.    

Бес жасында хат таныған, сегіз жастан асҗанда есіміне халыҗҗа 

җамҗор болған Мҧса Шорманҧлы «Мҽшһҥр» атын җосаҗтаған Мәшһҥр 

Жҥсіп Кӛпейҧлы(1808 жылы Баянауылда дҥниеге келген) бойынша 

тектіліктің бес ҿлшемі бар, олар: иман, ақыл, сабыр, шҥкір,әдеп. 

«Бес җымбат» ҿлеңі [5, 66]. 
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«Ең ҽуел керек нҽрсе иман» - деген, 

«Аҗырет істеріне (ишларына) инан!» - деген! 

«Җҧдай кешірер!» - дегенмен, іс бітпейді, 

«Иман шартын білмесе, есен (ибан)» - деген... 

Осы ҿлеңге герменевтикалыҗ талдауды бастайыҗ. Мҧндағы 

тектіліктің бірінші ҿлшемі иман категориясын җазіргі ғылым тілімен 

айтсаҗ, істің нҽтижесін білу, бастағалы тҧрған істің не  ҥшін керек 

екенін алдын-ала болжай білумен пара-пар. Ол арҗылы айналаңа 

рухани пайда келу керек. Не нҽрсе бастасаң да иманмен жасау җажет. 

Җазіргі ғылымда бҧл мотивация немесе себептеме деп аталуда. Иман-

себептеме адамның ҽрекетіне мағына бере отырып, оны объектіге 

бағыттайды. Субъект объектімен бірігуі арҗылы аҗыл кҿзі ашылады. 

Сондыҗтан иман-мотивацияны білу ҽрекеттің бағытын алдын ала 

кҿруге  жҽне оны баҗылауға рҧҗсат етеді. Иманы бар адамдар (ИБА-

Г.Е.) жаҗын мен алысты бірдей кҿреді. Кҿру җабілеті мен есту җабілеті 

жоғары. Олай болса оларда бағалау да жаҗсы дамыған. Бағалау сҿзі 

латын тілінен аударғанда «жаҗын отыру» дегенді білдіреді. Объектіге 

жаҗын бола білу җабілетімен дараланатын ибалылар кҿп нҽрсенің 

мағынасын тҥсінгіш келеді. Иманы аз адамдарда (ИАА-Г.Е.) осы 

процестер керісінше жҥреді. Иманның бағыттаушы кҥші дегеніміз сол. 

Мҽселен, профессор мен шҽкірт Эйнштейннің ҽңгімесін келтіретін 

болсаҗ, профессор: «..Жаратушы барлығын жаратты. Мейірім мен 

зҧлымдыҗты да. Олай болса,  ол-зҧлымдыҗ», -дейді. Сонда шҽкірті: 

«зҧлымдыҗ – мейірімнің жоҗтығы. Жарына махаббаты жоҗ адамның 

жҥрегі зҧлымдыҗҗа толы болады»,- деп ҧтымды жауап җайырады. Бҧл 

тҧста біз шҽкірттің жаҗын мен алысты җатар кҿру җабілетін байҗаймыз. 

Ҽр нҽрсе ҿзінің терісімен дҽлелденеді. Психология кітабында бҽріне 

таныс сурет бар: жартылай суы бар стакан. Тапсырма бойынша 

жартылай суы бар стакан деп кҿргендер оптимист, жартылай бос деп 

танығандар пессимист деп жатамыз. Біраҗ сол стаканды орта ғасыр 

ғҧламалары басҗаша кҿрген екен. Олар ыдыстың жартысында су, 

жартысында ауа бар депті. Кҿру җабілетінің жоғары деңгейі деп осыны 

айтуға болады. Шындығында ауа болмаса тіршілік атаулының 

барлығы тіршілігін тоҗтатар еді.  

Ҿзіңді тҧлға ретінде җалыптастыруда кҿптеген җҧбылыстарға тап 

болып, оның дҧрыс, бҧрысын іздеп шарҗ ҧратынымыз жҽне бар. Осы 

орайда ҧят мҽселесі туралы ойланатынбыз. Бірде бір пысыҗ журналист 

җыздың: «жастардан не кҥтесіз», - демесі бар ма? Ойланбастан: «ҧятты 

болуын»,- дедім. Ҽр сҿзге жауапкершілікпен җарап, орынды жҧмсауға 

дағдыланған ҧстазбыз ғой, кейін, ойпырым-ай, білімді, еңбекшілдікті 

демей... ҧятты болуын...  
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Кімге тҽңір берсе ҧят, намысты, 

Оған җоса бергені җҧт, даңҗты. 

Ҧят җасиет, нҧр җҧяды ер ҿңіне, 

Сҥйрейді ҧят ізгіліктің тҿріне  (Ж.Баласағҧн «Җҧтты білік») [2].   

Иман категориясы  ҧят эмоциясымен тығыз байланысты. Җоғамдыҗ 

ҿмірдің жағдайына тез бейімдейтін ҧят сезімі тҧлғаның ҿзін-ҿзі тануын 

тереңдетеді. Ҧят ҿзін ҿзге адамның бағалауына деген сензитивтілік пен 

сезімталдыҗты арттырады. Олай болмаған жағдайда біз ҿзге адамның 

бағалауына мҽн бермеген болар едік. Адам ҿз ҽрекетінің салдарын  

бағалау җабілетін дамытады.  Ҧят эмоциясын дамыту даралыҗты 

дамытудың алғышарты болып келеді.  Дегенмен, ҧят танымдыҗ 

деңгейге ҿткенде ғана, яғни ҿзімізден ҧятты бҿліп, оның табиғатын пҽн 

ретінде җарастырсаҗ, ол біздің җҧзырымызда болып, баҗылауға 

ыңғайлы, конструктивті сипатҗа ие болады.  

Тектіліктің екінші ҿлшемі  ғақыл категориясын Мҽшһҥр Жҥсіп 

таупыҗ сҿзімен байланыстырады. Аҗылды адам җанағатшыл келеді. 

Җанағаттың  екі шарты бар: барға җанағат ету жҽне ҥнемдей білу. 

Аҗылды адам ҿзгенің дҥниесіне сҧҗтанбайды, җызғанбайды. Ҿзінде 

барды игілігіне жҧмсай алады.     Тектіліктің ҥшінші ҿлшемі сабыр 

категориясын Мҽшһҥр Жҥсіп мҧратпен байланыстырады. Осы тҧста 

җазіргі җазаҗ халҗына адал җызмет етіп жҥрген екі тҧлғаны айтҗым 

келеді. Оның бірі – Роллан Шҽкенҧлы Сейсенбаев, җазаҗтың кҿрнекті 

жазушысы, 70 томдыҗ шығармалар жинағының авторы, Лондондағы 

Абай ҥйі мен Еуропадағы Җазаҗстанның кҿркемҿнер орталығын ашуға 

мҧрындыҗ болған ізгі жан ҽлемдік ҽдебиет пен җазаҗтың ҧлы аҗын-

жазушыларының шығармаларын кеңінен таратуды маҗсат тҧтҗан 

азамат. Роллан Шҽкенҧлының ерекше жобаларының бірі - 

Халыҗаралыҗ "Аманат" журналы. Екіншісі  – Санжар Керімбай, җазіргі 

кезде оҗырмандар сҥйсініп оҗып жҥрген «Логотерапия немесе ҿмірге 

җҧштарлыҗ» кітабының авторы, оҗытушы, аудармашы. Бҧл екі 

азаматты ҧҗсастығы -  ҿзінің халҗына деген адалдығында, җай істе 

болсын тек халҗым ҥшін деп соҗҗан жҥректерінің лҥпілінде. Ал 

ерекшелігіне келетін болсаҗ...  

2017 жылы «RS» Баспа ҥйінен шыҗҗан «Қазақ елі немесе 

Дербестік пен Даралық үшін Жанталас» (үрей мен ҥміт реквиемі) 

бірінші кітабында Роллан Сейсенбаев: «...җазаҗ елін бір жылда аралап 

шығам деген едім, енді җарасам, мен дала кезіп жҥргелі екі жыл алты 

ай ҿтіпті»[3, 219].  Жай кезу емес, җазаҗ даласы немен тыныстайды, 

нені іздейді, нені кҥтеді?....т.с.с сансыз сҧраҗтарға жауап іздеген 

Роллан ағаның мазасыз жҥрегі ұлттық ритмді сезе біледі. Оған җоса 

ҥн җата алады. Ҧлтын, жалпы адамзатты сҥйетін алып жҥректің иесі 
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Ролландай ағаның барын білу біздерге рух береді. Оның бір 

сҧхбатында: «Тҽңірім жаманға жалынудан, жаҗсыға табынудан 

саҗтасын. Тҽңір бізді җҧтты ойлардан айырмасын»,- деген.  

Тектіліктің тҿртінші ҿлшемі  шҥкір категориясын Мҽшһҥр Жҥсіп 

нығымет, себеппен байланыстырады. Абсолюттік танымның 

белгілерін кҿріп танушылар шҥкіршілік етушілер. Ал осы белгілерді 

кҿрмейтіндерді кҿргенде ҽрине сабыр ету керек. Тектіліктің бесінші 

ҿлшемі әдеп категориясын Мҽшһҥр Жҥсіп махаббатпен 

байланыстырады. Ҽдеп җайдан бастау алады? Ҽрине жаныңдағы 

адамның (шҽкіртің, ҽріптесің, ҧстазың, балаң, жолдасың, ата-анаң...) 

ерекшелігін, даралығын танудан, җабылдаудан, оның жетілуіне 

җолыңнан келетін болса, жағдай жасаудан. Біздің есімізде бала кҥннен 

саҗталып келген «Ҽдепті бала - арлы бала, ҽдепсіз бала - сорлы бала»,- 

деген тамаша маҗал бар. Шҽкҽрім бабамыздың аманат етіп кеткен Ар 

ілімі еске тҥседі.  

Ҥшінші тҧжырым бойынша: рухты кҿтеретін халыҗ ауыз 

ҽдебиетінің ҥлгілерімен жҧмыс жасау іскерлігін дамыту. Ол ҥшін 

эпостыҗ шығармаларды тҽрбие ҥрдісінде кеңінен җолдануға бет 

бҧруымыз җажет.  

Җорытындылай келе айтарымыз, Этномҽдени җҧндылыҗтар 

адамның рухын тҽрбиелейді. Ҿзін рухани жағынан жетілдірмеген  

адамдар салҗын аҗыл мен практика арҗылы ҿмірде кҿп нҽрсеге җол 

жеткізе алады. Біраҗ ондай адамдардың ҿзінен де, тындырған ісінен де 

җоғамға, адамға келер пайда жоҗ. Сондыҗтан еліміздің болашағы 

жастар осы җағиданы біліп жҽне ҿзін  руханият ҽлеміне жаҗын болуға 

ҧмтылуы җажет. Тек сонда ғана ҿмірден ҿз орнын табатын жастардың 

җатары кҿбейері сҿзсіз. Іске сҽт! 
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Аңдатпа. Ҿтежан Нҧрғалиев шығармалары адам арасындағы, ҿмірдегі, 

табиғаттағы  жарастыҗ пен келісімді кҿрсетеді. Аҗын ҿлеңдерінен мол орын 

алатын  табиғат этюдтері.Ол табиғатпен тілдеседі, ҽсемдікті табиғаттан алады. 

Аннотация. Произведения Утежана Нургалиева отражают гармонию и 

согласие между людьмив жизни и в природе. Этюды природы  занимают 

большое   место в стихах поэта.Он общается с природой, получает красоту 

отприроды. 

Аnnotation. Works UtezhanNurgaliev reflect the harmony and agreement 

between people in life and in nature. Etudes of nature occupy a large place in the 

poems of the poet.He communicates with nature, receives beauty from nature. 

Тірек сӛздері. Табиғатпен тілдеседі, табиғат этюдтері, ҽсемдікті сезіну, 

табиғаттағы жарастыҗ. 

Ключевые слова. Общение с природой, этюды о природе, ощущение 

красоты, единение с природой. 

Key words. Communication with nature, sketches of nature, a sense of beauty, 

unity with nature. 

  

Ҽрбір аҗын-жазушының болмыс-бітімі, тумыс-тҧлғасы оның 

шығармаларынан айҗын аныҗ кҿрінеді. Соның бірі Ҿ.Нҧрғалиев  

җазіргі поэзия жанрында аҗын сезімі айрыҗша кҿрінетін, ҿзіндік  

кҿркемдік бояуымен, стилімен  ерекшеленетін аҗын. Адам мҽңгі 

жасамайды, мҽңгі жасайтын оның артында җалған асыл сҿзі, айтулы 

еңбектері ғана. Аҗтҿбелік аҗын Ҿтежан Нҧрғалиев шығармалары адам 

арасындағы, ҿмірдегі, табиғаттағы  жарастыҗ пен келісімді кҿрсетеді.  

Ҿтежан Нҧрғалиев адамдар арасындағы, ҿмірдегі  табиғаттағы 

жарастыҗ пен келісім жаршысы. Оның туған  жеріне, табиғатына, 

сағынышты махаббатына, баршасына  арналған ҿлеңдері жеке 

тебіреністен, жеке шабыттан, сағыныстан туған жырлар [1,215]. 

Адам мен табиғат егіз ҧғым. Бірі бірінсіз ҿмір сҥре алмайды.  

Табиғаттың ҽрбір ҽсемдігі адам жҥрегінен орын тауып, аҗын 

жазушылардың шығармаларында бейнелі суреттеледі. Сол секілді  

Ҿтежан аҗынның  ҿлеңдері де табиғаттың  тылсым да җҧпия сырына 

жетелеумен бірге, таза даланың  иісін мҧрныңа  келтіріп,  мына 

пенделік тіршіліктен бір сҽт артылып, тазалыҗ ҽлеміне шаҗырады.  

Жас иіс жас теңізді дала бҥтін 

Җолтығыңа тым жиі алады тым. 
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Бҧрымынан бҧрҗырап гҥлдің  иісі 

Сай бойында – барады тҥн. 

Оның туған жеріне, табиғатына, сағынышты махаббатына, 

баршасына арналған ҿлеңдері жеке тебіренісінен, жеке шабыттан, 

сағыныштан туған  жырлар.Аҗын «Мен  туған жер» ҿлеңінде  туған 

жермен ҿзін жаҗын, араласып, судай сіңсіп жатҗанын: 

«Ҽлдилеуші еді ол аҗ тҥнмен. 

Кҿк җасҗа бҧлаҗ сияҗты 

Кҿгалға сіңіп жаттым мен», -деп суреттеген жырларынан кҿруге 

болады. 

«Ҧжмағың жетеуболса да, 

Туған жер, дер ем – біреу-аҗ!» - деген жолдардан ҿз жерін барлыҗ 

ҿлкеден аса биік җойып, җадірлейтінін кҿре аламыз. Сезіну  бар да, оны 

тҥйсіну бар. Ҿтежан ҿлеңдерінде  осы екеуі тоғысып жатады. Тіптен 

аҗын ҿз шығармаларына таҗырып таңдаудың ҿзінде   «Аҗ нҿсер», 

«Нҿсерден кейін», «Кемпірҗосаҗ», «Айшуаҗ», «Җайыңды тоғай» деген  

табиғат атауларын таңдап,  шығармаларын жинаҗтаған. 

Адам табиғатҗа неғҧрлым жаҗындай тҥссе,  солғҧрлым сҧлулыҗты, 

ҽдемілікті  сезінумен бірге жан дҥниесі де сілкіністер жасап, тазарту 

процесі жҥретінін талай еңбектерде айтылып та жазылып та жҥр.  

Аҗынның лирикалыҗ кейіпкерлері де тек табиғатҗа сыр айтады, сыр 

шертеді. 

Тау маған кеше сыр айтты, 

Сыр айтты кеше тау маған:   

Жалпы аҗынның  осы стильдегі  ҿлеңдері кҿп-аҗ. «Аҗ нҿсер» 

жинағына енген жырларының җай-җайсысы да табиғат тамашаларына 

сыр шертеді: 

Бҧлдырап кҿкжиектен сағым җҧлап,  

Секілді тоҗтамайтын ағын-бҧлаҗ. 

Аңҗитып судың иісін, шалғын иісін 

Желменен жарылады җалың җҧраҗ. 

Тамаша жауған нҿсерден кейін  жер –ананың  керемет жанарып –

жасарып җалатыны  секілді, адам баласының  кҿңіл-кҥйі де сондай бір 

сҽтті аңсап жҥретіні аҗиҗат. Аҗынның  ҿзі айтҗан:  

... Кҿңіл кҥй о да бір ҿлке, 

Нҿсерден, оттан оянар!-дейді  де жан-дҥниені сілкіндірер кҥш-

жауын, дауыл, жалын адам табиғатында болып тҧрғанын җалайтын 

аҗын ҿлең тілімен береді. Аҗын ҿлеңдерінен мол орын алатын  табиғат 

(этюдтер) кҿріністері, оның ішінде җысҗы этюдтер. 

Бҧтағымен аппаҗ-аппаҗ гҥл аулап, 

Аяздарды ішіп алған мынау баҗ. 
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Енді ҿзі соҗҗан желден теңселіп, 

Алған җардан айырылып тҧр җылаулап. 

Немесе  

Ағаштардың  тыр жалаңаш бҧтағын, 

Жауып апты аппаҗ кҿрпе аялап. 

Җызуынан ғашыҗ болған жігіттің, 

Аязың да босай берді балбырап, - деп суреттейді. 

Ғалым З.Ахметов «Поэзия  тілінің  сипат -ерекшелігі оның 

мазмҧнына тікелей байланысты дейді. Ҿйткені, ҿлең тілі кҿркем 

шығарманың идеялыҗ мазмҧнын ашу, жеткізу талабына сай 

җалыптасады» дей келе,  «Ҿлең жырдардағы  бейнелі ҿрнекті  сҿздер 

ҽншейін сҿйлеуге  ҽуестіктен емес, эстетикалыҗ талғамнан, образды  

ойдан, дҥниені суреткерше җабылдаудан туады»деп кҿрсетеді. 

«Кҿктем келді» деп айтты айым маған, 

«Кҿктем келді» деп айтты җайың маған, -деп ҿзі табиғатпен 

тілдеседі. Аҗын җыс пен кҿктемді  адамның жан дҥниесімен 

ҥндестіріп, шеберлік танытады. З.Җабдолов  «Ҽдебиеттің оҗыған 

адамды баурап  алар, оның  жан дҥниесіне ҽсер етер җҧдіретті кҥші 

осынау образдылығында жатыр дейді [2, 82]. Біз аҗын Ҿтежанның 

ҿлеңдерін оҗи отырып, оның табиғатты образды суреттеуін, бейнелі 

сҿздердің кҥш-җуатын, җҧдіретін сезінеміз. 

Ҽдебиет сыншысы С.Ҽшімбаев «Җазіргі җазаҗ поэзиясында кешегі 

мен бҥгінгі ҿмірге жаңа кҿзҗарасы, ҿзіндік концепциясы бар талантты 

аҗындарда аз емес, деп Т.Бердияров, Ф.Оңғарсынова, 

М.Шахановтармен  бірге  Ҿ.Нҧрғалиевті де ерекше бҿліп, атап 

кҿрсетеді.  Бҧлардың  ҿлеңдерінің жаңалығы, жанына жаҗындығы сол, 

ҿмірдегі таныс-бейтаныс җҧбылыстар туралы ҽдебиеттегі осыған 

дейінгі  таныс образ, ойларды  җайталамайды. Олар не жайлы болса да 

ҿз кҿзҗарастарының  тезіне ҿткізіп, талғам таразысына салып барып, 

бейтаныс ойлар айтады [12, 52]. Ҿ.Нҧрғалиев «Менің махаббатым» 

ҿлеңдер жинағын ҽдебиетке енгізді.  

«Жел ҧйыҗтап, җалғып кетіп балғын җҧраҗ, 

Тҽтті ҥнмен сҿйлеп жатыр былдыр бҧлаҗ. 

Жасыл сай, нілдей ҽуе, балҗаймаҗ бҧлт, 

Ҽніне тіршіліктің тҧр балбырап, -  

деген ҿлең жолдарында аҗын теңеу мен эпитеттерді ҽсерлі 

җолданады. Аҗынның  поэзиядағы җҧдіреті табиғат мінездес, 

табиғаттың тылсым тіршілігімен  бірге ҿсіп, ішкі сезім толҗындарымен 

бірге тулап жатады. 
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«СОҒЫСТЫҢ СОҢҒЫ ЖАЗЫ» НЕМЕСЕ «ҚАРАПАЙЫМ  

АДАМДАРЫ ЕҢБЕКТІҢ...» 

 

Бақытова Ақкҥрең Сексенқызы 

Қашаған орта мектебі, Жаңаӛзен қ., Қазақстан 

 
Аңдатпа. Маҗала Алаштың салмаҗты жолымен ой мен сҿзін арҗалаған 

ҿршіл, кҿрнекті аҗын  Ҿтежан Нҧрғалиевке арналады. «Соғыстың соңғы жазы» 

кітабындағы еңбек адамдарының бейнесі жҽне бҥгінгі таңдағы 

шығармаларының җазаҗ ҽдебиетінде алатын орны. 

Аннотация. Статья посвящена последователью Алаша, видному поэту 

Утежану Нургалиеву. Книга последнему лету войны, образу труда в книге и 

место его современных произведений в казахской литературе 

Annotation. The article is dedicated to the ideas of the follower of Alash a 

prominent poet Utezhan Nurgaliyev. The book "The last summer of  the war, the 

way of work in the book and the place of his modern works in the Kazakh literature. 

 

Кҿрнекті аҗын Ҿтежан Нҧрғалиевтің шығармашылығына баға 

берген җаламгер Тҧрсын Жҧртбаев: «Соғыстың соңғы жазы» – 

оҗырманын сҥлесоҗ җалдырмайтын, толғандыратын, поэтикалыҗ  

җуаты мен философиялыҗ ҿресі  бар кітап» десе, мҽдениеттанушы, 

сыншы Ҽуезхан Җодар: «Ҿтекең біздің антикамыз, Ҿтекең біздің 

Сократымыз һҽм Эпикурымыз, Ҿтекең біздің Марциалымыз. Шығыс 

ҽдебиетінен теңеу іздесек, Ҿтекең ҿлең-жырларының формасы 

жағынан, кең җҧлаш дастани тынысы жағынан шығыстың ҧлы 

шайырларының жалғасы» деген екен. Аҗтҿбе ҿңірінен шыҗҗан 

танымал жазушы Җҧрал Тоҗмырзин «Мен білетін Ҿтежан ҿлең 

ҿлкесінде жаңа есім» деп жазады. Иҽ, Ҿтежан Нҧрғалиевтің ҽдеби 

мҧрасы жайында замандастары осылай деп баға берген екен. 

Ҿтежан Нҧрғалиев ҿзінің туған жері Жарҗамыстың табиғатын 

тамсана жырлаған жҽне ондағы җарапайым еңбек адамдарының ҿмірі 

аҗынды җалай бейжай җалдырсын?  

Адам деген - Армандардың җапшығы, 

Іші  толы ҥлкен арман, кіші арман, -  дейді аҗын. Ҽрбір адамның ҿз 

жолы ,ҿз ҥні шығар биігі бар. 

«Жҧлдыз» жорналына жарияланған ҿлеңдері кҿптің кҿңілінен 

шығып, Җуандыҗ Шаңғытбаев оны «җазаҗтың Пушкині» деген атаҗ 

береді. Жас аҗынды Алматыға шаҗыртып алады. Алғашҗы  ҿлеңдері 

Ҿтежан аҗынды кҿкке кҿтереді. 
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Җиын тағдырларды бір арнаға, бір кітапҗа сыйғызып, ҿзінше 

жырлады. 50 - 60 жылдары җҧйырыҗты жҧлдыздай жарҗ етіп кҿк пен 

жерді тамсандырған,  җазаҗ поэзиясындағы жаңа бір арна - Ҿтежан 

Нҧрғалиев еді. Еңбек таҗырыбы жан-жаҗты җызу талҗыланып, 

жасампаз ерліктер жайлы баспасҿз шулап  сҿз жарысы җызып жатты. 

Осындай тҧста Ҿтежан аҗынның да шыңыраудың тҥбінен алып 

шыҗҗан еңбегі «Соғыстың соңғы жазы,, ҽдебиет ҽлемінде нағыз 

соғысҗа айналды. Бҧл шығарма ҿз  оҗырманы мен ҿз дҽуірінен жҥз 

жыл бҧрын туған дҥние еді.  

Соғыстың салған жҥз жылдыҗ жарасы, ондағы   ауыл адамдарының 

жарҗын суреттер галлериясында, аҗынның  ҿзіндік пікірі, ҥні жазылды. 

Жарҗамыс ауылының еңбекшілерінің жарҗын, шынайы суреттері  

арҗылы бар җазаҗ ауылының шынайы картинасын жасады. Җарапайым, 

кҿкірегі арманға толы ауыл адамдары Бейімбет поэзиясынан соңғы 

тағы бір тамаша ,,ауыл кҿрінісін,, кҥреңдетіп кҿрсеткен суреттер 

болатын. Міне осы кҥрең суреттер кеңес ҥкіметіне, билікке ҧнай 

җоймады.  

«Аҗынның таңдаулы туындысының бірі «Соғыстың соңғы жазы», 

ал біреуі  «Шҧғылалы кҿктем» деп аталады. Бҧл кітаптарды соғыс 

кезіндегі җазаҗ ауылдарының шынайы шежіресі деп батыл айтуға 

ҽбден болады»,- дейді аҗын Җадыр Мырзалиев. 

Ауыл толы җара җағаз алған ҥй, 

Ауыл толы азаматсыз җалған ҥй. 

Аҗынның ҿлеңдеріндегі - бала бейнесі. Нанға тоймаған бала, 

кармен иіс суын армандаған бала, асыҗ ҧрлаған бала. Шындыҗты бала 

бейнесі арҗылы жеткізіп береді. Бала - адамның кҿзінің ағы мен 

җарасы ғой. Бала - җазаҗ жҧртының болашағы, ел ертеңі емес пе?  

Ҿтежан Нҧрғалиевтің «Соғыстың соңғы жазы» атты балладалары 

җазіргі сан жағынан кҿп кітаптың ішіндегі сапа жағынан елеулі аз 

кітаптың бірі. Жаҗсы кітаптың бар екендігіне, оның ҧмытылмай есте 

жҥретіндігіне тағы бір дҽлел осы кітап (С. Ҽшімбаев «Лениншіл жас», 

1979жыл) Жараҗаты жоҗ адам таҗырыбында   ҿлең жазу, кейіпкер етіп 

суреттеу, җазіргі дҽуірдегі кісі ҿлтірушіге  кешірім сҧраумен бірдей еді. 

Сол кезде кеңестер одағы ҽлемде жалғыз билікке ҤЛКЕН ОДАҖҖА 

ҧмтылған, ҿзін алып держава җатарына җосҗан, ал  елдің  аҗын -

жазушылары ҥлгі боларлыҗ шығармалар жазу җажет  еді. Адамның  

жаны, сезімінен гҿрі станок басындағы машина сияҗты адамдар 

маңызды болатын. Себебі айдауға кҿнетін, жҿндеуге жҥретін җҧл 

сияҗты,, нағыз жҥмысшылар табы,,  керек болды. 

Кеңестер елі аҗын Тҿлегендегі жарҗын, жағымды энергиядан җалай 

сескенді, тап сондай тентек, ҿршіл Ҿтежанды маҗтамен бауыздағандай 
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«керек» етпестей халге жеткізіп, аҗынның ҿзі айтҗандай назардан,  

кҿзден таса, кҿңілден жыраҗ, кҿлеңкеге айналдырса жеткілікті болды. 

Аҗынға ең ауыр соҗҗы жалғыз баласының ҿлімі орны толмас җазаға 

айналды. Орынсыз сын аҗынды җалжыратып җана җоймай, 

тҧншыҗтырып тастады. Җоғамнан жиырма шаҗты жыл оҗшау ҿткізген 

жылдар, жалғыз җалса да сергі  җаламы җолынан тҥспеді. Шыны сол 

җайғылы, мҧңды суреттер  болғанымен, аҗынның ертеңгі кҥннен 

кҥткені кҿп еді. 

Тоғыз жолдың торабындағы  җарапайым адамдары еңбектің ҽр 

алуан кемпірҗосаҗ тҥсіндей сан җилы тағдыр иелері, җиындыҗҗа бас 

имеген даралар. 

Менің кҿрген кереметім - таң нҧры... 

Адамдардың мінезінің сан җыры. 

Тарғыл ала терісіндей ҿгіздің  

Адамдардың ала-җҧла тағдыры. 

 

Җаяу да жоҗ, не жатса да ішінде, 

Датсыз алмас - жарҗ - жҥрҗ пішінде. 

Кір жайып жҥр.Кір жайып жҥр жарҗылдап,  

Сҥйген жарын кҿргендей - аҗ тҥсінде. 

 

Айтсаҗ айтып... айтпасаҗ та болғандай, 

Сҿзге ілінгіш бір җҥпия сор маңдай, 

Ҽнеш җыздың кҿз жастарын жинаса, 

Кішігірім аҗ отауға толғандай! 

 

Ҧмытамын кең кҿңілдің тарлығын 

Жҥрегімнің тыңдап - тыңдап жарлығын. 

Кҥн нҧры ғып...Кҥлкі җылып кҿбейтем 

Сынып җалған җуаныштың җалдығын....  

 

О, сҧм соғысІ Җаяу салған жас жанға,  

җатты болдың жҥректерге тастан да,  

Мен айтпасам бҧл жайында бҽрібір 

Ай айтады бҽрін кҿрген аспанда. 

Шындыҗ ащы келеді. Җанмен жазылған ҿлеңдер сҧм соғыстың  елге 

ҽкелген җасіретін кҿресің, жҽне де бейбіт кҥнге ғашыҗ боласың. 

Ҿтежан аҗын шығармаларының тҽрбиелік мҽні, мазмҧны терең.  

 

Тілі шыҗпай җалғандарға - сҿз керек... 

Соҗырларға тастан алған  кҿз керек... 
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Барлығы да болшаҗҗа җарап жҥр, 

бҧрынғыдан болсам деп жҥр ҿзгерек, - дейді аҗын. Дҧрыс-аҗ, 

ертенгі кҥннен кҥтеріміз кҿп, кҿкіректе ҥміт бар. Ҿмірге ғашыҗ болып 

келер, сағыныш толы жҥрекпен  кҥнді кҥту керек. 

Аҗынның шығармалары ҧрпаҗҗа ҥлгі, ҿнеге. Біз аҗын  

шығармаларын  оҗушыларға жете тҥсіндіріп, мҥмкіндігінше җосымша 

материалдарды іздестіріп, тереңірек білуге тырысамыз. Ҿз 

тҽжірибемдегі мысалдарды айта кететін болсам, аҗын жайлы 

материалдар жинап, «Аҗ нҿсер» атты топ ашып ҿлеңдерін фейсбук 

ҽлеуметтік желісінде жариялап жҥрмін. Аҗын ҿлеңдерін оҗушыларым 

да җызыға оҗып жҥр.  

Топта җазір 44 адам тіркелген. Фотосуреттерін аҗын Байбота 

Җошым-Ноғай параҗшасынан алдым, бірнеше материалдарды Байбота 

ағадан алдым. Біздің мектепте, яғни, Жаңаҿзен җаласы №8 Җашаған 

орта мектебінде «Соғыстың соңғы жазы» атты ҽдеби шығармашылыҗ 

кеш ҿткіздім. Аҗын ҿлеңдерін оҗушыларым жатҗа айтты. Сонымен 

бірге шығармашылыҗ кеш сахналыҗ җойылым, ҽн-кҥйге ҧласты. 

Осындай игі шаралар республикамыздың тҥкпір-тҥкпіріндегі 

мектептерде ҿз жалғасын табады деп ойлаймын. Аҗын шығармаларын 

кҿбірек насихаттап бару, мектеп оҗулыҗтарына аҗын ҿлеңдері 

енгізілсе нҧр ҥстіне нҧр болар еді. Мектеп оҗулыҗтарында Баубек 

Бҧлҗышевтің, Бауыржан Момышҧлының аз-кем шығармаларынан 

ҥзінділер ҿтіп жҥрміз. Шынайы суреттері бар аҗын Ҿтежан Нҧрғалиев 

шығармалары мектеп оҗулыҗтарынан орын алса екен. Себебі, бейбіт 

кҥннің баласы аҗын Ҿтежан ҿлеңдері арҗылы соғыстың жҥз жылдыҗ 

жарасының  ауыр екенін тағы бір рет тҥсінер еді.  

Кезінде біраздың маҗаласына, біраздың поэзиясына, 

шығармашылығының җалыптасуына арҗау болған Ҿтежан Нҧрғалиев 

еңбегі ҽлі кҥнге дейін ҽділетті бағасын алған жоҗ, - дейді Кҥлпара 

Жҧмағали.  Ия, аҗын Ҿтежан Нҧрғалиев шығармалары ҿз бағасын 

алатын уаҗыт жетті. 
Әдебиеттер 

1.Ҿтежан Нҧрғалиев. Соғыстың соңғы жазы.  - А., 2005. 

2.Ҿтежан Нҧрғалиев. Кҿне соҗпаҗтар. Соны сҧхбаттар. - А., 2005. 
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Аңдатпа. Бҧл маҗалада аҗын Ҿтежан Нҧрғалиев поэзиясының жас ҧрпаҗты 

ҿз елін, жерін сҥюге тҽрбиелейтінін, олардың рухани болмысының  

җалыптасуына ыҗпал ететіндігі туралы жазылған.    

Аннотация. В статье рассказывается о влиянии поэзии Отежана 

Нургалиева  на молодое поколение которое способствует воспитанию любви к 

родине, землле и формирует духовный мир. 

Anntation. The article describes an influence of the poetry of Otezhan 

Nurgaliev to yonger generation. It helps them to be brought up in the feeling  of 

patriotic love to mother land. 

Тірек сӛздері. Поэзия, ҧрпаҗ, сана, ел, ар-ҧят, рух, тҽрбие. 

Ключевые слова. Поэзия, поколение, сознание, народ, совесть, дух, 

воспитание. 

Key words: poetry, generation, consciousness, people, conscience, spirit. 

 

Поэзия – кҿркемдігі шексіз жҧмбаҗ дҥние. Алпыс екі тамырыңды 

идіріп, бойыңды шымырлатып, сҧлулыҗ арҗылы сананы 

жҧлдыздандырып, айлы тҥнгі сҽуірдің сҽулесімен жаныңды орап, 

жҧпар самалымен тҽніңді кҿтере жҿнелтетінін  жан дҥниесі 

тербелістегі адам сезе алатын шығар. Тылсым кҥшке, сиҗырлы сырға 

тҧнған жарҗылы кеңістік пен уаҗыт ҿлшеміндегі, болашаҗҗа җарай 

тоҗтаусыз алып ҧшатын рух дҥниесі. Адам баласының  шексіз 

махаббаты, кҥйреп җҧлдырауы, тҥнектен ашылған есік арҗылы 

бостандыҗҗа шығуы, кҿру жҽне ҧмтылуы мен ҿмірдің алапат 

тығырынан жермен –жексен болған адамның бір ғҧмыр бойы аянышты 

ҿксігі, җасірет-зары ҥміт-сенімін кҿркемдіктің кҿк жиегінің астарымен 

бейнелейтін шексіз ғылыми, сиҗырлы ҿнер... [1,62]. 

Осы шексіз ҽлемді  тосҗауылдан тайсалмай,  җалыпҗа сыймай, ҿз 

жаратылысында ерекше жандар ғана нҧрландырып,  шуағын артына 

тастап ҿтетін болар десек,  біз сҿз еткелі отырған Ҿтежан Нҧрғалиев  

сондай  аҗындардың бірегейі.   Аҗынның кҿзін кҿрген, онымен сырлас, 

дос болғандар   естеліктерінде  оны мойындай отырып, сағынышпен 

еске алады. «Ҿтежанның Алматыға ҿзінен бҧрын ҿлеңдері келді. Ҿзі де 

ҽдебиетке жаңбыр болып җҧйып, нҿсер болып тҿгіліп келді». Бҧл – 

Оразаҗын Асҗардың пікірі. Ол поэзияға келгенде Ҽбділда Тҽжібаев 

«Җазаҗтың Пушкині келді» деп җуанса, Җуандыҗ Шаңғытбаев «Енді 

җазаҗтың Есенині бар» деп мҽз болыпты.  
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 Ал біздер, аҗтҿбеліктер,  осындай жоғары бағалы аҗынның  ҿз 

жерімізден  шыҗанын маҗтан тҧтамыз.  Җуанып Җуандыҗ  ағамызды, 

сағынып Сағиды, ізінше Ізтайды  айтар болсаҗ,  Ҿтежан ағамызды 

айтҗанда ҿрге ҧмтыламыз. Тобыҗ Жармағанбетовтей  ағасы  оның 

бойындағы бҧлаҗ кҿзін ашып, Җуандыҗ Шаңғытбаевтай  аҗын: «Бҧл 

бір тҽуір дҥние екен. Мен маҗала жазып, тҧсауын кесейін», -деп  

поэзия ауылына  жетектеп алып келген Ҿтежан Нҧрғалиев  алдыңғы 

буын ағаларының сенімін аҗтай білді.«Ҿтежан алғашҗы ҿлеңдерімен-

аҗ жарҗ етіп кҿрініп, жҧртты дҥрліктіреді. Сол жылы «Лениншіл жас» 

газетіне Ҽбділда Тҽжібаевтың алғыс сҿзімен бір бетке жуыҗ ҿлеңдері 

шығып, ел тағы шулайды. Ол кҽдуілгі студенттердей студент 

болмапты. Поэзияға җҧштарлығы, аҗындығы Ҿтежанды ортасынан 

ерекшелей беріпті. 1962 жылы «Менің махаббатым» атты алғашҗы 

жинағы жарыҗ кҿреді.Осыдан соң аңызы мен аҗиҗаты аралас, азабы да 

аз емес аҗындыҗ ғҧмыр басталады да кетеді»- деп жазады ҿз 

маҗаласында Җ.Ибрагимова[2]. 

Босата алмай җыл дҧзаҗтан тау-ботасын тҧмса тҥн, 

Кҿрдіңіз бе, ҥрпісінен жҧлдыз аҗҗан бір сҽтін. 

Ыңырсыған тҧмса дҥние уызына жарытпай, 

Ҿтер ме екем, болмай, сірҽ, шҿл басуға мҧрсатым?! 

Аҗынның «Тҥнгі жыр» ҿлеңіндегі осы бір шумаҗтың ҿзінен-аҗ  

оның тіл байлығы, кҿкірек кҿзінің  ҧшҗырлығы, ой мҧхиты терең сыр 

шертеді.  Еріксіз «жан дҥниесі поэзияның нҽрімен  шҿлін баса алды ма 

екен?» деген сауал  кҿкейге келіп тіреледі.  Жауабын айналып келіп, 

җазаҗ поэзиясының шамшырағы, жол бастары Абайдан іздесек,  

аҗынның ҿзі де бір сҿзінде: «Абай шалдың тығылам шекпеніне» дейді. 

Жҥректің кҿзі ашылса, 

Хаҗтыҗтың тҥсер сҽулесі. 

Кҿңілден кірді җашырса, 

Адамның хикмет кеудесі. 

Адамда екеу емес, ҽсілі ҥш кҿз бар екен. Соңғысы-жҥректің кҿзі. 

Демек екі дҥниеде адам җор болмау ҥшін жҥректің кҿзі маңызды екен. 

Жҥректе кҿз бар адам «җайдан келдім, не ҥшін келдім, җайда барам?-

деп ойлайды. Бҧл ойлар сезінгенге тым җарапайым емес. Ҽрине, 

Җҧдайдың шарапаты сҽулелі, саналы адамға тҥспеуші ме еді. Сҽулелі 

адам ғарыштыҗ ағыспен нҧрланып тҧрмай ма?Жаны сҧлу адамның 

кеудесін хикмет бір сенім мен ҥміт жҧпарлап тҧратыны шындыҗ. 

Жетпіс ҥш тҥрлі элементтен жаралған адам денесі табиғат җой. Тек 

табиғат ҿлгенмен, адам жаны ҿлмейтінін кесіп айтады. Жанның немесе 

рухтың мҽңгі ҿмір сҥретіндігін адамзаттыҗ биікте тҧрып жазу арҗылы 

сол биікте мҽңгілік җалды. Бҧл-адамзаттың мҽңгілік жыры [1,63]. 
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Ҿтежан аҗынның ҿлеңдерін оҗып отырып, оның жҥрек кҿзінің  

алыстан шолып,  поэзияның ғарышына ҧмтылғанын, пенденің рухани 

сҧранысын җанағаттандырғанын, айтҗаны мен жазғаны мҽңгілік жырға 

айналғанын  байҗаймыз.  

Айтпа маған, жанарынан мҧң ыршыған тау жайлы, 

Тау жайлы ойдың җоламтасын сезім тҥртіп җаузайды. 

Җҧмырсҗадай җалың жҧлдыз Җҧс жолымен сабылып, 

Барады алып илеуіне сыныҗ җанат зауза-айды. 

Җолым жетпей аспандағы миллиард пҧт алтынға, 

Сонша байлыҗ болса ғой деп җиялдаймын халҗымда. 

Ендігі кезекте,біздердің, ҽдебиетші ҧстаздар җауымы, аҗынның  

«жҧлыннан җҧмырсҗалар жҥгіртіп», «жҧлдыз жайып, ай бағып»  

кестелеген ҿлмес ҿлеңінің   санасы сергек,  кҿкірегі ояу оҗырманын  

тҽрбиелеуіміз керек деп есептеймін.  «Кірпияз, рухты, мҽйекті ҿнер-

поэзия. Җастерлілігінің басты сипаты – оҗырман талғайтындығында. 

Ол жанның ҥзіліп тҥскен бір тамшысы» -деген бағаны бағамдай 

отырып,  Ҿтежан Нҧрғалиев поэзиясын сҥйер, тҥсінер оҗырманды жас 

ҧрпаҗтан бастауымыз керек. Жас ҧрпаҗ бҥгінгі технологияның 

дамығанын сылтау етіп, бар ҿмірлерін нҧҗып басар «ноҗатҗа» 

тапсырмай, ҧлтының сҿз ҿнерін танып ҿсуі керек.  Аҗынның ҿзі 

айтҗандай: «Аҗын халҗының мазасын алып, җалғып бара жатса, 

бҿгелек, сона болып шағу ҥшiн, адамның ар-ҧятын ояту ҥшiн туады»  

Олай болса, Ҿтежан ағамыздың поэзиясына осы миссияны атҗаруға 

мҥмкіндік бергеніміз дҧрыс. Ҿтежан поэзиясы жас ҧрпаҗҗа не береді? 

Оған да аҗын ҿзі жауап беріп кеткен.  

Мен не берем? 

 Аҗ кҿшек арымменен. 

 Аспаныңды бояйтын жалын берем. 

 Кҿктеміңнен тҿсіне гҥл боп җонам. 

 Базар болып бойдағы барымменен. 

 Оранып ап ҥлде мен бҥлделерге. 

 Кемпірҗосаҗ тҿгемін шілделерге. 

 ... Майыспайтын терегім – туған халҗым, 

 Саған ғана сенемін, сҥйем сені! – 

Бҥгінгі таңда «Мҽңгілік ел» болып җалуды аңсаған ҧлтымызға  

аспанды бояр жалынды жігіт пен  кҿктемгі гҥлдей  нҽзік арулар керек.  

Елді сҥюді,  туған жерді дҽріптеуді  аҗын поэзиясындағы махаббаттан 

нҽр алушы, туған жерін жанының жайлауына балаған   ҧрпаҗ керек.  

Кішкене таң боп атамын 

 Сҽулесі сҿнген баулардан. 

 Сені іздеп келе жатамын 
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Аңырып тҧрған таулардан. 

Сен кімсің, десе соншама – 

 Тҧрсың сен җайдан тіреу ап? 

 ...Ҧжмағың жетеу болса да, 

  Туған жер, дер ем – біреу-аҗ![3]. 

 «Шындыҗты суреттеу, оҗырманға табиғи җалпында ҧсыну ҿз 

алдына. Оны кҿркем тілмен ҧтырын тауып, ҧғымға ҧялата орайын 

тауып беру – басҗа мҽселе. Ҿтежан аҗын халыҗтың мінез-җҧлҗын, 

жанын, дҽстҥр-салтын бала кҥнінен жіті зерттеп, жете 

зерделегендіктен, кейіпкеріне жан бітіретін сҿздерді оңай ҽрі орынды 

келтіреді»,-дейді җаламгер досы Җҧрал Тоҗмырзин. Бҧған аҗынның 

«Җазаҗстан бар ма екен?» деген ҿлеңіндегі ойды да жатҗызуға болады. 

Елге деген жанашырлығын, оның тазалығына,  ҧрпағының есті 

болуына деген тілегі пен сол жолдағы  кҥйінішін,  җандай жағдайда да 

оны тастап кетпейтінін соңғы екі жолға сыйғыза алған. «Тҿгіп тҧрып 

содан соң жасымызды, Осы Җазаҗстанға ораламыз!» Міне, бізге җанша 

жерге сапар шексе де Җазаҗстанына, Отанына, оралатын ҧрпаҗ керек. 

Балаларымызға ата-бабамыздың салтын ҧғындыруды , оның  җасиетін 

таныту ҧғымын   Ҿтежан ағамызша тҥсіндірсек ҧтылмаймыз деп 

ойлаймын. «Амалдың аҗша җары» ҿлеңінің алдында мынадай тҥсінік 

береді.  Жҧт, жаманшылыҗ болмайтын жылдары наурыздың 14-де, 

міндетті тҥрде, Маңғыстауда "Амалдың аҗша җары " жауады.  Одан ҽрі 

оны  былай суреттейді: 

Аҗша җар тастап биігін, 

Аҗ җҧс боп җонды ҿріске. 

Тҥседі оның тҥйірін, 

Кҿтеріп бір-бір періште... [3] 

Дҥниені оятып, Жер-Ананы толғатып келетін Ҽз Наурыздың 

җасиетін  осылай таныған ҧрпаҗтың  жаман болмасы-хаҗ.  «Алланың 

дастарханынан» дҽм татҗан ҧлттың  жамандыҗ атаулыға жолауына 

хаҗы жоҗ. 

Бҥгінгі  алдымыздағы маҗсат-«Ҧлттыҗ жаңғыру деген ҧғымның ҿзі  

ҧлттыҗ сананың кемелденуін білдіреді.  Ҧлттыҗ салт-дҽстҥрлеріміз, 

тіліміз бен музыкамыз, ҽдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сҿзбен 

айтҗанда ҧлттыҗ рухымыз бойымызда мҽңгі җалуға тиіс...Біраҗ, одан да 

маңыздыраҗ мҽселені – ҿзіңнің біртҧтас ҧлы ҧлттың перзенті екеніңді 

ҧмытуға ҽсте болмайды.» -делінген  Елбасы Н.Ҽ. Назарбаевтың 

«Болашаҗҗа бағдар: Рухани жаңғыру»  жолдауында. [4]  Олай болса,  

Ҿтежан Нҧрғалиев поэзиясы- бҥгінгінің талабы. Аҗын «Хан кегі» 

дастанында:  
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Ҧлт болып җорғау керек Ҧлысыңды, 

Ҧлыны җорғау керек Зҽузат болып!.. 

Жалғанға жанаспаған Арлы Ҿлеңім, 

Ҧсынды алдыңызға бар дерегін,-десе,  

«Таң жҧлдызымен тілдесу-2» ҿлеңінде : 

Іздерім менің мынау мекенде ҿшіп, 

Мен де ертең аспан жаҗҗа кетем кҿшіп [5]. 

Аҗынның  осы шумаҗтарынан-аҗ оның  ҿз елін җаншалыҗты 

сҥйгенін, оның рухының биік болуын  җаншалыҗты аңсағанын кҿруге 

болады.  Олай болса, Ҿтежан Нҧрғалиев шығармашылығы  тҽуелсіз 

еліміздің җайсар ҧрпағының жанын тербететін сырлы симфониясы. 

Бҧл тҧрғыда, ҿз тҽжірибемнен  ҧсынырам - «Бір ел-бір кітап», 

«Оҗитын ҿлке» жобаларының жалғасы ретінде ҿткізіп жҥрген жобам - 

« Бір оҗушы бір автор» жҧмысы. Жоғары кластың білім алушысы бір 

оҗу жылы бойы  аҗынның шығармаларын оҗып, ҿзіне ҽсер еткен ой 

маржандарын ҿзіне тҥртіп алып жинаҗтап  отырады.  Жыл соңында 

жҧмысын сыныптастарының алдында җорғайды. Сонымен җатар оҗуға 

келесі сыныптасына ҧсынады. Сол ретте бір оҗу жылында сыныптағы 

бала санына җарай  20-25 аралыҗтағы автор җамтылады. Тағы да 

Ҿтежан ағамыздың ҿз сҿзімен айтсаҗ: «Арман не, тҥнде жыры 

тентіреткен, Жолына бір баланың шам жаға алсаҗ.»  («Ҿлең екеуміз») 
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Аңдатпа. Бҧл маҗалада Ҿтежан Нҧрғалиевтің ҿмір жолы мен 

шығармашылығы җарастырылған. Аҗынның ҿмірі мен еңбек жолы җысҗаша 

беріліп, «Бір махаббаттың хикаясы» ҿлеңіндегімахаббатҗа тҧраҗтылыҗты жас 

буынның бойына сіңірудің басты җҧралы екендігі наҗты деректер арҗылы 

талдап кҿрсетілген. 
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Аннотация. В этой статье обсуждается жизнь и творчество Утегена 

Нургалиева. Жизнь и творчество поэта обобщены тем фактом, что любовная 

история в истории «Любви истории» является основным средством 

поглощения молодому поколению. 

Annotations. This article discusses the life and work of Utegen Nurgaliyev. Life 

and work of the poet are generalized by the fact that the love story in the history of 

"Love of History" is the main means of absorption for the younger generation. 

Тірек сӛздері. Махаббат, беріктік, аҗын ҿлеңдері, җҧндылыҗ, туынды, 

поэзия. 

Ключевые слова. Любовь, сила, стихотворение, ценность, производная, 

поэзия. 

Key words. Love, strength, poem, value, derivative, poetry. 

 

Ҽдебиетке алпысыншы жылдары «Менің махаббатым» атты жыр 

жинағымен келген аҗын ҿлеңдерінде жаңа бояу, тың ҥн, тосын мінез 

бар еді. Аҗынның ҿзі де ҽдебиетке тың мазмҧнмен, тың жырларымен 

келген еді. Аҗынның  ҽдебиетке җосҗан ҥлесін жаңа леп, жаңа тыныс 

җосты деуге болады. Ол кҿптеген кітаптардың авторы. Аҗын ҽдебиетке 

«Аҗ нҿсер», «Нҿсерден кейін», «Ай астында аҗбоз ҥй»,«Җайыңды 

тоғай», «Соғыстың соңғы жазы», «Афина мектебі» тҽрізді җҧнды 

туындылар ҽкелді. Ҿтежан Нҧрғалиев ҽ дегеннен-аҗ ҿлең сҥйер 

җауымның сҥйікті аҗындарының біріне айналып, «Җҧрмет» орденімен 

марапатталған.Оның асау жырлары ҿзіндік бояу, тың ҥн, тосын 

мінезімен ерекшеленіп, поэзиямызға соны леп, жаңа тыныс җосты. 

Аталған туындылардан тағы басҗа жыр кітаптары, ал сҧрапыл соғыс 

жылдарының тірі, кҿркем шежіресіндей «Соғыстың соңғы жазы» 

балладалары ҽдебиетіміздің алтын җорына җосылған җҧнды туындылар 

екеніне  дауымыз жоҗ.Аҗынның айтҗан ойлары җазіргі кезде де ҿз 

җҧндылығын жоймаған [1, 2]. 

Жазушы Җҧрал Тоҗмҧрзин «Ҿзі ҿлгенмен ҿлеңі ҿлмейді» атты 

маҗаласында: «Ҿтежан Нҧрғалиев җазаҗтың ҿте сирек җайталанатын, 

талантты аҗындарының бірі еді. Мен онымен университетте бірге 

оҗыдым. Сҿйтіп, Ҿтекеңнің жасы ҥлкенірек болса да, курстас 

җҧрбыластарының җатарында жҥрдім. Талай рет жолсапарларға бірге 

шыҗтыҗ. Җостанай облысында, одан Аҗтҿбенің Байғанин ауданында 

болатынбыз. Ҽдебиетке ҽркім ҽртҥрлі келеді ғой, біреу жайлап, 

біртіндеп келеді, біреу бет җаратпай екпіндеп келеді. Ал Ҿтежан 

ҽдебиетке бірден җалыптасҗан аҗын болып келді. Ҧмытпасам, алғашҗы 

кітабына айтулы аҗын Җуандыҗ Шаңғытбаев алғысҿз жазып, бата 

берді. Содан кейін бҧл аҗын ҽр жинаҗ сайын җарыштап ҿсумен болды. 

Оның «Соғыстың соңғы жазы» деген цикл ҿлеңдері ҿте бір 

ҿміршеңдігімен, ҿмір кҿріністерін берудегі шынайылығымен, 
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поэтикалыҗ орындау шеберлігімен җҧбылыс болды десем, җате 

айтпаспын деп жазған еді» [2, 1]. 

Адамзат җоғамының ең асыл җҧндылыҗтарының бірі «махаббат» 

екені ҽдетте кҿптеген кҿркем шығармалар мен җоғамда бір жаҗты 

тҧрғыда җарастырылады. Ҽдетте «махаббат» сезімі адамдардың бір-

біріне деген мейірінен тҧрады. Осы адами ізгілік жолы А. Байтҧрсынов 

айтҗандай: «Җазаҗтың бас аҗыны – Абай» шығармаларында мазмҧны 

ауҗымды тҥрде кҿрсетіліп ҿлең ҿзегіне ҿріліп беріледі» [3, 1]. 

Махаббат – этикалыҗ мҽні бар ҧғым. Ол мазмҧны кең, ҿмірмен 

тамырлас мҽні бар ерекше ҧғым да болып табылады. В.А. Маслова 

махаббат сҿзінің аясында мынадай кең ҧғымдарды кҿрсетеді: 

«Существует широкий спектр видов любви – от эротической 

влюбленности, чадолюбия и патриотизма до меломании, до любви «к 

небу, усеянному звездами» [4,57]. Демек, махаббат ҧғымының аясында 

еркек пен ҽйелдің бір-біріне деген сҥйіспеншілігін, ананың баласына, 

ҿз отанына, тіпті табиғатҗа деген махаббатын тҥсінеміз. Осы тҧрғыдан 

келгенде, махаббат ҧғымы ҿмірді җҧрайтын маңызды элементтердің 

ажырамас бҿлігі болып табылады.  

Ҿтежан Нҧрғалиев ҿзінің аҗындыҗ ҽлеміндегі «Бір махаббаттың 

хикаясы» ҿлеңінде аҗын Җалҗаның Жарасҗа деген махаббатының 

беріктігін, Җалҗаның он жыл Жарасты талмай кҥткенін, Җалҗаның 

бойындағы ҧнамды җасиеттерді жас буынның бойына сіңірудің басты 

җҧралы екендігін наҗты деректер арҗылы талдап кҿрсетеді. Аҗын 

мінезі бірде жел болып алай-дҥлей кҿтерілсе, бірде тау болып 

сабырлылыҗҗа шаҗырады... Бҧл ҿлеңде махаббатҗа беріктік сияҗты 

идеялар негіз болып җаланған екенін кҿруге болады: 

Менің җойған атым — Жарас.  

Шын атын Айтсам болды, мінезі бар сынатын… 

Оған біраз жылдар болған, ҧмытылған.  

Оның кҿңілі, менің кҿңілім бір тынған.  

Екеуміз де маҗсаттарға жеткенбіз, 

 Аш җасҗырдай җой җораға ҧмтылған.  

Ол бір кербез, ол бір сыпа, ол – аҗын, 

 Җонған ҥйге ойын-сауыҗ җонатын. 

 Җонған ҥйдің җыздарына җырындап, 

 Кҿз тастайтын ҽдеті де болатын. 

 Тез ҥйленіп Җалҗа деген бір җызға,  

Хош айтысып ауылдағы ҧл-җызға,  

Ғайып болды ҧзаҗ уаҗыт ауылдан  

Космонавтай ҧшып кеткен жҧлдызға! [5,22]. 
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Ғалымдардың пайымдауынша, җазаҗ халҗының тҥсінігінде 

махаббат кҿп жағдайда отбасы, бала, җамҗорлыҗ кҿрсету секілді 

ҧғымдармен іргелес тҥсіндіріледі.  С.Г. Воркачеваның айтуынша, орыс 

халҗының ҧғымындағы махаббат туралы тҥсінік негізінен 

шыдамдылыҗ, берілгендік, махаббаттың жолында җҧрбан болу секілді 

сезімдермен астарласып  беріледі. Мысалы: Махаббат, сҥю жҽне сҥйе 

білу – не нҽрсенің болмасын бастауы, негізі болмаҗ. Мҧндағы 

махаббат  ҿзгермеген, біраҗ җозғалыста, тек уаҗытты сезінген адам 

ғана.Мҧндағы ерекше җамыҗҗан кҿңіл ҿрінісі сипат алған. Біраҗ бҧл 

жерде де автор ҿзінің кҿңіл-кҥйін астарлап, жасырын жеткізеді.Осы 

махаббат  таҗырыбына арналған шығармалары арҗылы аҗын ҿз 

арнасын кеңейткенін кҿруімізге болады.Аҗын ҿз ҿлеңінде ҧнамды 

җасиеттерді жас буынның бойына сіңірудің басты җҧралы екендігін 

наҗты деректер арҗылы талдап кҿрсетеді.Ҿтежан Нҧрғалиев ҿлеңдерін 

оҗу ҥстінде біз жаңа оралым,тың тіркестер іздеуден гҿрі ҿзгеше бір 

лирикалыҗ кҥй кешуге мҽжбҥр боламыз [6, 36]. 
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Аңдатпа. Маҗалада җазаҗ пен жапон тілдерінің жаҗындығы, жапон 

ҽдебиетінің ХХ ғасырдың басынан Еуропа ҽдебиетінің ҥлгісімен дами 

бастауы, бҧл бағытта Р.Акутагава ҿзінің новеллаларымен ҽлем ҽдебиетінің 

жарыҗ жҧлдызына айналу жолы кеңірек җарастырылады. Жҽне де Акутагава 

мен Б.Майлин шығармашылығының ҥндестігі мен Жапония җоғамының 

жетістіктері туралы Ҽуезов пен Торайғыров маҗалалары сҿз болады. 

Аннотация. В статье речь идет о японо-тюркском языковом родстве, о 

развитии японской литературы с начала ХХ века на примере европейской, о 

больших достиженияхв этом направлении писателя малых жанров 

Р.Акутагавы, о созвучии его новелл с рассказами Б.Майлина, о статьях на 

японскую тему М.Ауезова иС.Торайгырова.  

Annotation. In this article we are talking about Japanese-Turkic linguistic 

kinship, about the development of Japanese literature from the early XX century on 

the example of the European, about great achievements in this direction of the writer 

of small genres of Akutagawa, about the consonance of his novels with B. Mailin‘s 

stories, M. Auezovand S. Toraigyrov articles on Japanese theme. 

Тірек сӛздері. Тілдік жаҗындыҗ, Акутагава, новелла, Майлин, 

психологизм, Ҽуезов, Торайғыров. 

Ключевые слова. Языковая близость, Акутагава, новеллы, Майлин, 

психологизм, Ауезов, Торайгыров. 

Key words. Language proximity, Akutagawa, novels, Mailin, psychology, 

Auezov, Toraigyrov.   

 

Җазаҗтың ҥлкен ғалымы профессор Җ.Жҧбанов тҧтҗындалар 

алдында жапон халҗының этногенезімен, тілімен айналысып, 

жапондардың тҥпкі тамырының алтай тілдерімен байланысын 

зерттеген. Кейін НКВД жендеттерінің «тексеруі» кезінде ғалымды бҧл 

җызыҗтырған таҗырыптарының бірі ретінде айналысуы ҿзіне пҽле 

болып жабысатынын җайдан білсін?! Жҧбановҗа тағылған айыптардың 



 

153 

бірі – осы жапон тілімен айналысҗаны ҥшін оған «жапон тыңшысы» 

деген жала болатын. Ғалым ағамыздың зерттеу болжамы кейін негізсіз 

емес екені аныҗталып отыр. Җазір тек җана жапондар ғана емес 

корейлердің, корей тілінің де тҥп тамыры Алтайда, алтай тілдерінде 

жатҗаны дҽлелденді[1, 39; 2, 78]. Бҧл этногенетикалыҗ байламда 

ҥшінші жҽне ең байырғы ҥзбесі җалпына келтіріліп отыр: 

«арғытҥркілер (прототюрк) – корейлер – жапондар». Бҧлардың 

туыстығын мынадай дҽлелдер айҗындайды[3, 3]. 

Біріншіден, екі тіл де алтай тілдері семьясынан. Жапонның «генго 

сейкацуіне» («ҧлттың тілдік ҿмір сҥруі») тереңдеген сайын оның тҥркі 

тіліне ойлау ҽдісімен де жаҗындығы айҗындала тҥседі. Кҿптеген бір-

біріне тҽуелсіз бағалау бойынша җазаҗтарға жапон тілін игеру басҗа 

тілдермен салыстырғанда ҽлдеҗайда жеңілге тҥседі. Оған себеп – 

гомогендік жҽне синонимиялыҗ лексемалардың (сҿз тҧлғасының 

тҧтастығы) жиі кездесетіндігі. Ҽрине, екі тілдің фонемдік-

фонетикалыҗ жҥйелерінің ҿзгешелігінен олардың байырғытиптік 

ҧҗсастығын бірден  ажырату җиын. Біраҗ оны тҥсінуге жапон тілінде 

де, җазаҗ тілінде де  бар сингормонизм заңының ҧҗсастығының кҿмегі 

тиеді, мысалы, ол ҧҗсастыҗ җазаҗ пен моңғол тіліндегіден анағҧрлым 

жаҗын. Екіншіден, корейлердің арғы ата-тегі арғытҥркілер болса, 

жапондар корейлерден тараса, олар җазаҗтарға шығу тегі бойынша 

жаҗын ҧлттар. Жҽне мҧндай шешім – жай паназиаттыҗ патриоттыҗ 

айта салу емес, бҧл дҽлдік жҽне зертханалыҗ ғылымитҽжрибенің 

тазалығын ҿте жоғары бағалайтын жапон ғалымдарының тірнектеп 

жинаған ізденістерінің нҽтижесі. Ҥшіншіден,  жапон жҽне җазаҗ 

ҽдебиетінің соңғы ғасырдағы даму жолының адам таңғаларлыҗ 

ҧҗсастығы мен бірлігін байҗатып отыр[3, 4]. 

Жапон җоғамын екі жарым ғасырға созылған Токугава дҽуірінің 

шырмап алған тҧсауынан босағаннан кейін жапон ҽдебиеті 

классикалыҗ француз, ағылшын жҽне орыс ҽдебиеті ҥлгісімен жҽне 

арнасымен дами бастады. Егер алғашҗы җазаҗ романы ХХ ғасырдың 

басында басылым кҿрсе, еуропалыҗ канон ҥлгісімен жасалған алғашҗы 

жапон романы ХІХ ғасырда жарыҗ кҿрді. ХХ ғасырдың басында  жаңа 

жапон  ҽдебиетінің басында бар болғаны 35 жыл ғана ғҧмыр кешкен 

Рюноске Акутагава тҧрды. Екі-аҗ новелласы – терең психологиялыҗ 

«Расемон қақпасы» жҽне «Мұрын» – авторын тек җана ҧлттыҗ емес, 

сонымен җатар җҧрметпен бҥкіл ҽлем ҽдебиетінің тҧғырына кҿтеруге 

жеткілікті болды. Р.Акутагава жалғыз жапон халҗының ғана емес, 

ҽлем ҽдебиетінің жарыҗ жҧлдызына айнала бастаған 35 жасында жан 

кҥйзелісіне шалдығып, вероналдың кҿп мҿлшерінен (ҧйыҗтататын) 

дҽрі ішіп, 1927 жылдың 24 шілдесінде уланып ҿлді. Ҿмірінің 
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ҿліарасындағы тіршілік тауҗыметіне малтығып жҥрген кезінде емес, 

барша жҧртты мойындатып, талантына табындыра бастаған шағында 

жазушының ҿлімге мойынҧсынып, ҿзіне-ҿзі җолжҧмсауы кҥтпеген 

оҗиға болды. 

Акутагаваның ҽдебиеттегі жолы бірден болған жазушылардың 

җатарынан. 1915 жылы алғаш жарыҗ кҿрген «Расемон җаҗпасы» жҽне 

«Мҧрын» ҽңгімелерімен-аҗ ол жапон прозасының хас шебері Сосэки 

Нацумэнің ыстыҗ ыҗыласына бҿленген жалғыз жапон жазушысы 

болды Сҽн җуған прозаиктердің соңына ілесіп кетпей, ағысҗа җарсы 

жҥзіп, сҿз ҿнеріндегі ҿзгеше ҽлемін жасаған Нацумэні бір нҽрсеге таң 

җалдыру җиын еді. Акутагава шешесінен жастай җалып, заң бойынша 

жҽне җалыптасҗан дҽстҥр салтымен шешесінің туған ағасы Акутагава 

Митиаканың җолына тҽрбиеленуге беріледі. Міне, осылайша болашаҗ 

ҧлы жазушының бҧрынғы Ниихара деген тегі Акутагава болып 

ҿзгертіледі. Ол жас шағынан ҿте алғыр болып ҿседі.Он бір жасында  

сыныптастарымен бірігіп шығарған журналды редакциялап, он тҿрт 

жасында ҽйгілі драматург Генрих Ибсеннің шығармаларын җҧмартып 

оҗып оҗиды. Жиырма жасында Еуропа аҗындары, прозаиктері мен 

философтарының жазған дҥниелерін тҥк җалдырмай тҥгесіп, Бодлер, 

Стриндберг, Бергсонның шығармашылығына җаттыҥңіліп, шеберлігін 

шыңдайды. Акутагава Токио императорлыҗ университетінің ағылшын 

ҽдебиеті бҿліміне тҥсіп, проза саласындағы бағын сынап кҿрмекке 

белін буады... 

1885 жылдары ҽдебиеттанушы Сее Цубоути «Романның мҽнісі» 

деген ғылыми трактатын жариялап, сол уаҗыттағы җауым ҥшін жапон 

ҽдебиетінің мінезі мен келешегін айҗындап җойған болатын Ол 

жаңашылдыҗтың ҥлгісін кҿрсетпекке ниет танытып, барлыҗ 

жазушыларды дҽстҥрлі жапон поэтикасынан бас тартып, еуропалыҗ 

«суреттеу машығын» җабылдап, ҿмірде болып жатҗан оҗиғаларды сол 

җалпында суреттеуді ҧсынды. «Сядзицусюги» деп аталатын бҧл ҽдеби 

тҽсіл кҿпшіліктің кҿңілінен шыҗты. Жҧрттың бҽрі осы тҽсілдің жапон 

прозасын дамытудағы жалғыз дҧрыс жол екеніне кҽміл сенді.  Ҽдебиет 

табалдырығын енді аттаған Акутагава ғана оның ҿміршеңдігіне 

кҥдіктене җарады. 

 Жапон прозасының енді ғана җалыптасып жатҗан елең-алаңында 

бҧл мектептен іргесін аулаҗ салған Сосэки Нацумэ ғана дҽстҥрден 

җолҥзбей, жапон поэтикасының барлыҗ мҥмкіндігін пайдалана отырып 

«Сізге аса җҧрметпен җарайтын мысыҗ паҗырыңыз» атты шынайы ҿнер 

туындысын ҿмірге келтірді. Ҽдебиет табалдырығын енді аттаған 

Акутагаваның басҗа емес, Сосэки Нацумэнің шеберлік мектебінен 

дҽріс алуы шын мағынасындағы ҿнердің тамырын таба білген 
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зеректігің аңғартады. Жазушының «Расемон җаҗпасы» ҽңгімесі соның 

айҗын дҽлелі іспеттес. 

Ҽдебиет зерттеуші Аркадий Стругацкийдің «Рюноске 

Акутагаваның үш жаңалығы» атты еңбегінде Акутагаваның 

шығармашылыҗ җҧдіреті туғызған ҽңгімесінің арҗасында Расемон 

җаҗпасының ҽлемге ҽйгілі болғаны жайлы айтылады. Бҧл хикаяда 

баяндалатын оҗиғаның сюжетін ол «Кондзяку моногатариден» (ХІ 

ғасырда хатҗа тҥсірілген ежелгі заманғы хикая) алады. Ол ескі 

аңыздағы сюжетті тҥрлендіріп, адам психологиясын зерттеудің жаңа 

тҽсілін ойлап тапты. Бар жан-тҽнімен зҧлымдыҗҗа җарсы адам 

җайыршы кемпірдің жасаған аюандығын кҿргенде жаны шыдамай, оны 

тонап, җылмысҗа барады. Міне, осылайша Акутагава  ҽдебиеттегі ең 

алғашҗы жаңалығын ашты. Ол ҽдебиет адам сезімін суреттеумен емес, 

оның психологиясын зерттеумен айналысуы керек деген җорытындыға 

тоҗтам жасады. Ал адам психологиясын ашатын бір-аҗ нҽрсе бар. Ол – 

оҗиға [4, 27]. 

Шығармашылыҗ ізденістің тамыры ҧлттыҗ топыраҗтан ҥзілмей, 

орта ғасырдағы аңыз-ҽфсаналар мен эпостармен сабаҗтасып жатҗан 

Акутагаваның  җанша уаҗыт ҿтсе де адам табиғатының ҿзгермейтініне 

кҿзі жетті. Міне, сондыҗтан да оҗиға уаҗытына аса мҽн бермеген ол 

жазған шығарма ең аддымен адамның жан ҽлемінің тереңдігіне бойлай 

алуы керектігіне баса назар аударды.  

ХХ ғасырдағы җазаҗ жҽне жапон ҽдебиетінің басты тҧлғалары, тек 

җана хронологиялыҗ емес, сонымен җатар шығармашылыҗ 

эволюциясымен жҽне ҿздерінің ҿмір белестері, идеялыҗ жанрлыҗ 

ізденістерімен де бауырлас болатын. Рюноске Акутагава Мҧхтар 

Ҽуезовтен болғаны бес-аҗ жас ҥлкен болатын, кім білсін, ҿмірден ерте 

кетпегенде олардан җанша типологиялыҗ ҧҗсастыҗтары 

табатынымызды. Екеуі ҽдебиетке  бір уаҗытта келді, олардың ҽдеби 

мектебі де ҧҗсас болатын.  

1919 жылы «Алаш» партиясының органы сияҗты болған «Абай» 

журналында М.Әуезовтің «Мҧхтар» деген бҥркеншік атпен 

«Жапония» атты маҗаласы жарияланады. Бҧл маҗаласында ол алғаш 

рет җазаҗ жҧртшылығына Жапония елінің саяси-ҽлеуметтік тарихымен 

таныстырып,  «жаңа заман додасына тҥскен җазаҗ елі алда алда не 

істеу керек» деген ойын жанама тҥрде білдіргісі келеді. Жапонияның 

ортағасырлыҗ мешеуліктен шығуға бағытталған 1867-1868 жылғы 

революция аяҗталмай җалған еді, осы орайда, оҗу-ағарту, ғылым-ҿнер, 

ҧлттыҗ ҽдет-ғҧрыпта орын алған «мейдзи-исин» оҗиғасына ой 

жҥгіртеді. Жазушы ҽлем тарихына назар аударып: «Біз кҥн батыстың 

жаҗсысын сіңіруге дайын тҧруымыз керек, біраҗ ол уаҗытта ҿзіміздің 



 

156 

жаҗсылығымыз да ҧмытылмасын» [5, 85]деген жапон профессорының 

сҿзіне ыҗылас җояды. Жапония идеологтары еуропалыҗ ғылым-ҿнерді 

җабылдағанда, салт-сана, дҥниетанымға, жапон ҧлтына заҗым 

келтіретін жат ой-пікірлерді жастардың жҥрегіне ҧялатпауды 

җадағалаған. Җыздарды оҗытҗанда, білім берумен җоса отбасы, ҥй-іші 

шаруашылығы мен тҽрбиессіне ерекше мҽн берген. Жапон тілінің 

җытай тілінің жетегінде кетіп, ҧлт тілінің җожырағанын айта отырып, 

Ҽуезов җазаҗ җауымының алдағы тіл майданына ескерту жасағандай 

ойға жетелейді. Жазушының бҧл ойы  оның 1918 жылы жазылған 

«Ғылым тілі» деген маҗаласында: «Җазіргі уаҗытта Жапонияның 

баласы ҿз оҗуын оҗудан бҧрын җытай оҗуын оҗып содан кейін басҗа 

жҧрттың ғылым тілдерін оҗиды... Міне осындай халге җазіргі 

бетімізбен жҥре берсек, біз де бір кҥні ҧрынатын секілдіміз» деп 

ескертуінде кҿп мҽн-мағына жатыр. Ҧлы жазушының бҧлай 

җауыптенуі, ескертуі бҥгінгі тҽуелсіз Җазаҗстанның басындағы 

жағдайға тура келіп тҧрғандай. Маҗалада Ҽуезов жапон җоғамының 

Мейдзи реформасынан кейінгі жетістіктері туралы сҥйсіне пікір 

білдіреді, сонымен җатар жапон ҽдебиетінің еуропалыҗ оҗырманға ҽлі 

де таныс еместігін білдіреді. 

Біраҗ бҧл маҗала Ҽуезовтің кҿзінің тірісінде оның 12-томдығына 

да, 20-томдығына да, тіпті кейінгі жинаҗтарының біріне де енбеген. 

Сірҽ, Ҽуезовті репрессия җҧйынының җорҗыныш ҥрейі ҿмірінің 

соңына дейін тастамаған болуы керек. Екінші рет тек 1987 жылы араға 

жетпіс жылдай уаҗыт салып, «Мҽдениет жҽне тҧрмыс» журналында 

жҽне 50 томдыҗ толыҗ жинағының 1-томында жарыҗ кҿрді. Реті 

келгенде айта кету керек, җазаҗтың ХХ ғасыр басындағы кҿрнекті 

аҗыны С.Торайғыров та «Социализм» деген маҗаласында Жапонияның 

реформалар жҥргізілгеннен кейінгі кезеңінде таңғаларлыҗ 

жетістіктерге жеткенің атап ҿткен. 

Ҽуезов жапон җоғамы мен ҽдебиетінің жетістіктерін ҥнемі кҿзден 

таса җылмай баҗылап отырған. Ҿзінің ең соңғы шетелге сапарын ол 

кҥн шығатын еліне арнап (Страна восходящего солнца), сапар 

җорытындысы бойынша ҿзінің тамаша «Жапония сапары» (1958 ж.) 

жол очерктерін жазады, онда Жапонияның соғыстан кейігі кезеңіндегі 

прогресіне  таңдана отырып, ол жапон ҽдебиетінің җазіргі жағдайы мен 

болашаҗ жаңалыҗтарына талдау жасйды. Жеті жыл ҿткеннен кейін сол 

маршрутты җазаҗ ҽдебиетінің келесі бір аҗсаҗалы (мэтрі) Ғ.Мүсірепов 

җайталайды, ол да ҿзінің алған ҽсерлерін кейінгі жарияланған жол 

жазбаларында ҿрнектейді. 

Бейімбет Майлин кезінде җазаҗ ҽңгіме новелласының шебері 

атанды. Ол – кҿркем  ҽңгімелер арҗылы ҿзі ҿмір сҥрген заман тынысы 
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мен җоғам ҿмірін энциклопедиялыҗ кемелдікпен сомдаған суреткер. 

Жазушының җысҗа жаза отырып, ҧлт бейнесін шебер беруі 

таңғаларлыҗ болатын. Ҧлт мінезінің ҽр җырын жіті ашып бейнелеп, 

образдар жиынтығын жасау тек бейімбетке ғна тҽн секілді. 

Бейімбеттің замандасы, бір дҽуірдің перзенті, Кҥншығыс елінің 

жазушысы Акутагава Рюноскэны біраз талдап, неліктен ҽлемге 

танымал, Бейімбеттен җай тҧсымен ерекшеленіп тҧрғанын кҿрейік. 

Біздіңше ешҗандай ерекшелік жоҗ сияҗты. Ол сол кезде шағын ҽңгіме 

жазып, сол стилімен елді ауызына җаратты. Ағымы модернизм екені 

айтпаса да белгілі. Себебі ол осы ҽдіс арҗылы ҽңгімелерін ҽлемге 

танытты. 

Студенттік кездің ҿзінде модернизм, җысҗа ҽңгіме жазуды 

меңгеріп, кҥллі җауымды ҿзіне җаратты. Ҽдебиетте ҿзіндік 

дҥниетанымы, кҿркемдік ҽдіс-тҽсілдері, эстетикалыҗ тҧғырнамасы, тҿл 

таҗырыбы бомаған жазушылар із җалдыра алмаҗ емес. Ал Акутагавада 

осылардың бҽрі де бар болып шыҗты. 

Җазір Акутагава ашҗан тҽсілдер ҽлем ҽдебиетінде кең җолданыс 

тапҗан. Бҧл тҽсілдер ҽдебиет җана емес, киноматографияның да ҥлесіне 

айналғалы біраз болып җалды. Жапон киносының патриахтарының бірі 

Акиро Куросаваның «Җанға былғанған таҗ» атты фильсоның бір 

айғағы. Бір җарағанда, фильм  орта ғасырлардағы жапон ҿмірінен сыр 

шертетін секілді. Фильмнің негізінде кімнің, җай халыҗтың туындысы 

жатҗандығын білмейтіндердің бҧған сенетіндері де аныҗ. Ал ҽлем 

ҽдебиетінен хабары бар жан фильм ҿзегінде шекспирдің атаҗты 

«Макбет» жҽне осы пьесаға мҥрындыҗ болған байырғы шотланд 

ертегісі жатҗандығын бірден аңғарған болар еді. Жапон ҿмірі туралы 

сыр шертетін шотланд ертегісі. Ал мҧндай метаморфозалар Акутагава 

шығармашылығында жетіп артылады. Рас, Акутагава 

шығармашылығының бастауында сан ғасырлыҗ тарихы бар жапон 

жазба ҽдебиеті жатҗандығы жасырын емес. Ал бҧл ҽдебиеттің орны 

ерекше. Аңғарып җарасаңыз,  азымыздың суы җҧрып тамсана беретін 

Кафканың атаҗты «Җҧбылуының» («Превращение») ҿзі де кҿне жапон 

ертегілері мен ҽфсаналарының жадағай кҿшірмесіндей болы кҿрініп 

җалатыны бар. Осындай җҧнарлы топыраҗта пайда болған ҽдебиеттің 

осал болмасы да белгілі. Оған бҥгінгі жапон ҽдебиеті куҽ. 

 Шағын ҽңгімелері арҗылы ол сол кездегі жапон халҗының мінезін 

танытты. Енді салыстырайыҗ. Ол неге ҽлемге ҽйгілі, ал сол 

Акутагавадан кем тҥспейтін Бейімбет неге таныла җоймады? Акутагава 

җысҗа жазды, Бейімбет те осы ағымда җалам тербеді. Мҽселен, 

Рюноскеның «Мҧғалім Мори» ҽңгімесін оҗи отырып, жапон 

оҗушыларын бірден танисың. Мінезін, җандай тҽрбиеде екенін білесің, 
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сол ҧлттың мҧғалімдерін танисың. Бейімбеттегі Шаншар Молда, 

Желдібайды кҿргендей боласың [6, 10]. 

С.Торайғыров жоғарыда аталған маҗаласында: «Біз Жопониядан 

елу жылдай җалып җойдыҗ. Егер біз автономиямызды елу жыл бҧрын 

җҧрғанымызда, җазаҗтың жағдайы тура Жапониямен теңесер еді» [7, 

158], дейді. Міне, ҥндестік җайда жатыр! Біраҗ кейін җалсаҗ та, 

ҽдебиетіміз бірдей җалыптасты. Яғни модернизм. Ендеше Бейімбетті 

неге шетел тілдеріе аудармасҗа? Кҥллі ҽлемді аузуна җаратып, ол неге 

Рюноскэның жанынан ҿзінің лайыҗты орнын алмасҗа? Сонда кҧллі 

ҽлем Рюноскеның ҽңгімесінен жапон ҧлтын танығандай, оның 

шығармаларынан җазаҗ халҗын таныр еді. Рас, «Абай жолы» җазаҗты 

танытты. Біраҗ җазір том-том романдар оҗуға ешкімнің уаҗыты жоҗ. 

Кҿбіне җысҗа ҽңгіме ғана җазіргі заманда ҿз оҗырманын табады. Міне, 

Бейімбет ҽңгімелерін җазіргі заманға арнап жазып кетті, келешекте 

җазаҗ халҗы есін жиғанда осы ҽңгімелер арҗылы ҧлтымды танысын 

деді. Җазаҗ жазушыларының шеберлігі кҿрсін деді. Ҧлы ҧлттар 

җатарында екенін ҽлем мойындасын деді. Едеше жапонның 

Акутагавасынан біздің Майлиннің җай жері кем? Керісінше, кҿп 

жеріартыҗ екендігі дҽлелдеулі. Рюноскэ кҿп жерлерді анайы жазса, 

Бейімбет ондайға бой ҧрмай, нағыз зиялылыҗ танытады. «Мен 

аҗынмын. Жазушымын. Онымен бірге җоғамның да мҥшесімін», дейді 

жапон жазушысы. Бейімбет те ҿзін ҽрі аҗын, ҽрі жазушы, оның ҥстіне 

җазаҗ җоғамының мҥшесі ретінде санап, ҧлттың дамуына зор ҥлес 

җосты. Міне, тағы бір ҥдестік[6, 10]. 

Кеңес кезіндегі ҽдебиетіміздің классиктерінің бірі жазушы 

Бейімбет бізге җазаҗ халҗының сол дҽуір ҿмірінің шынайы мінезін, 

терең шындығын ҿнеге етіп кетті. Сҧлулыҗты ҽшекей жылтыраҗтан 

аршып, җарапайым ҧлы җалпында кҿрсетті. Оның шығармалары 

ҿмірдің ҿзі сияҗты җызылды-жасылды боямадан, даурыҗпа даҗпырттан 

аулаҗ. Ҽдебиеттегі Майлин сияҗты җҧбылыстар асыҗпай терең 

зерттеуді, ойлана зерттеуді керек етеді. Майлин дҽстҥрі Акутагавадай 

кең тынысты, болашағы мол дҽстҥр. 
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MUHTAR AVEZOV’UN "KÖKSEREK" HİKAYESİ VE MİLLİ 

KİMLİK 

 

Dr. Orhan Söylemez-Samet Azap 

Kastamonu Üniversitesi, Türkiye 

 

―Benim hayatımda iki Muhtar oldu. Biri, babam gibi yakın desteğim, 

üstadım, büyük yazar Muhtar Avezov; ikincisi ise aydın şair, nice yıllardan 

beri sırdaşım, kardeşim Muhtar Şahanov‘dur.‖ 

Cengiz Aytmatov 

 

Muhtar Avezov‘un ―Kökserek‖ hikâyesi, TölögönKasımbekov‘un 

―Bozkurt‖ hikâyesinde olduğu gibi, yavru iken insanlar tarafından ininden 

kaçırılan kurdun, insanlar tarafından köpeğe dönüştürülmek istenmesi ve 

aslını unutmayan kurdun insanlardan intikam alması üzerine kurgulanmıştır. 

Hikâye simgesel anlamda düşünülmelidir. Kurt, hikâyede simgesel anlamda 

aslı unutturulmak istenen ancak aslını yitirmeyen Türk halkları için 

kullanılmıştır. Türkler için önemli bir değer olan kurdun geçmişten 

günümüze yansıyan yüzü anlaşıldıkça hikâye daha da belirginleşecektir. 

Kurt, Türkler için önemli bir semboldür. Türeyiş, yaradılış gibi birçok 

destandan Türklerin kurttan türedikleri söylenmiş, kurt motifi nesilden nesle 

söylencelerde yaşatılmış, günümüzde ise roman ve hikâye gibi anlatılarda 

yaşama imkânı bulmuştur. Muhtar Avezov da Türkler için kutsallık 

atfedilen kurdun bu önemine kayıtsız kalmamış, hikâyesinde onun soyunun 

yok edilmesinin trajik hikâyesini kendi halkının yaşadığı 

Ruslaştırma/ötekileştirme anlayışını göz önünde bulundurarak anlatmıştır. 

Kurdun taşıdığı bu kutsiyet, sadece Kazaklarda değil diğer Türk dünyası 

edebiyatlarında da görülür. Kurt; asaleti, özgürlüğü ve asla boyunduruk 

altına alınamaması yönüyle Türk milletinin simgesidir. Avezov da 

hikâyesinde kurdu bir simge olarak kullanmış, onun asil, özgür yaşama 

içgüdüsüne bağlı olarak eserinin merkezine almıştır. Kurdun yüceltilmesi ve 

asil yönüyle ele alınması, yazarın Türk halklarıyla kurt arasında kurduğu 

anlamsal ilişkinin buradalığıdır. Bir halkın boynuna ip geçirme isteği ile 

kurdu köpekleştirerek boynuna ip geçirme anlayışı aynı doğrultuda 

düşünülebilir. Rusların yaptıkları kıyım ve katliamların Sovyetler 

Birliği‘nin kurulmasından sonra kültürel, siyasi ve sosyal yönden devam 

eden kimliksel kıyıma dönüşmesi, ―Kökserek‖ hikâyesinde simgesel olarak 

işlenir. 
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Hâkim bakış açısıyla kurgulanan hikâyenin başkişisi Kökserek adlı 

erkek kurttur. Yavru iken ininden kaçırılan Kökserek, köyde Kurmaş adlı 

çocuğa emanet edilir; ―(Kökserek) hareketlenip yürümeye başlayınca 

boynuna ip takıldı. Evin içinden çıkmıyor. Geceleri Kurmaş onu yanına alıp 

yatıyordu.‖ Kökserek‘in boynuna ip takılması ile Türk halklarının boynuna 

geçirilen esaret ipi arasında anlam ilgisi bulunur. Aynı şekilde Cengiz 

Aytmatov‘un Elveda Gülsarı romanı da simgesel olarak okunduğunda atın 

ayağına vurulan zincir ve boynuna geçirilen ip, Türk halklarını köleleştirme 

anlayışının görüngüsüdür.  

Kökserek, köye geldiği ilk günden itibaren, ―avludaki köpeklerden 

eziyet gör(ür)‖ Ancak zamanla irileşip güçlü bir kurt olduğu zaman köydeki 

hiçbir köpek yanına yaklaşamaz. Yazarın burada vermek istediği mesaj, 

Sovyetler zamanında Türk halkları üzerinde uygulanan baskıların zamanla 

azalacağı ya da tamamen yok olacağına olan inancıdır. Kökserek‘in kurtluk 

duygusu köye geldiği ilk andan itibaren unutturulmaya çalışılsa da köyün 

yaşlıları onun aslını yitirmeyeceğine inanırlar; ―Büyüdükçe gururlanıyor, 

ayaklarını aça aça yürüyor. Bu huyunu fark eden büyükler: Şimdi bunu 

öldürüp derisini almak gerek; bu kâfir sonunda ehlileşmez, demişlerdi. 

Fakat Kurmaş razı olmadı.‖ Yazarın kurdun ehlileşmeyeceği yani köpeğe 

dönüşmeyeceği düşüncesi ile Türk halklarının ötekileştirilemeyeceğine olan 

inancı aynı düzlemde değerlendirilebilir. Ontolojik olarak aidiyet 

duygusuna sahip olan ancak yaşadığı topraklara yabancılaştırılmaya 

çalışılan Türk halkları, yaşadığı baskı ve asimile etme politikasına karşı var 

olma mücadelesi vermiş, yıllar geçse de aslını unutmamıştır.  

Kurmaş‘ın babası günlerdir bir gariplik sezdiği kurdun aslını 

hatırladığını anlar; ―Tüh bu kâfirin iki gözü yemyeşil olmuş yahu! Bu 

maskara aslını sezmiş. Çocuğum, bırak, şimdi bunu öldürüp derisini alalım, 

demişti.‖ Kurmaş, babasının bu uyarısına kulak asmamasını canıyla öder. 

Kendi elinde yetiştirdiği Kökserek tarafından çocuğun vahşice öldürülmesi 

simgesel anlamda yorumlandığında toplumun içinde bulunduğu 

çürüme/bozulmaya karşı uyutulan bilinçlerinin bir gün uyanacağı inancıdır.  

Sovyetler zamanında yürütülen en önemli politika böl-parçala-yönet 

politikasıdır. Bu doğrultuda Türk halkları birbirlerinden uzaklaştırılmış 

zamansal ve mekânsal düzlemde kendilik duygularından uzaklaştırılmış 

kimliksizleştirme siyasetine maruz kalmışlardır. Sovyet rejimi, kendileri 

gibi düşünen kimliksiz havariler yaratmaya çalışmışlardır. Sovyetlerin 

yaratmak istediği yeni insan tipi dili Rusça, dini Hıristiyanlık, kültürü Rus 

kültürüdür. Bu yeni Sovyet tipi insan rejimin gereklerini yerine getiren 

köleden farksızdır. Ancak kendi köklerinden uzaklaştırılmaya çalışılan Türk 

halkları, ―Kökserek‖ gibi asıllarını hatırlamışlar ve benzetilmek istedikleri 

uysal/sessiz ‗mankurt‘a dönüşmemişlerdir.  
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Kurtluk duygusunu yitirmeyerek köyden kaçan Kökserek, bir kurt 

sürüsüyle karşılaşarak sürünün liderliğini ele geçirir. Sürü artık toplu halde 

avlanarak kendini köpekleştirmek isteyen insanlardan intikam almak için 

harekete geçer. ―Boranlı ve ayazlı günlerde tek tük ağıla girdiler. Fakir bir 

avulun ağılına girip, sadece Kökserek‘in yaklaşık on koyunu öldürüp 

kurtulduğu zamanlar da oldu. Birkaç avulun ―kurtla boğuşur, cesur ve 

uyanık‖ denilen bazı köpekleri de yenildi.‖ Kurdun köyleri basarak 

köylülere zarar vermesi vahşi doğanın bir gereğidir. Ancak Avezov‘un 

baştan sona simgelerle kurguladığı hikâyede söylemek istediği farklıdır. 

Türk halklarını ötekileştirmek için uygulanan politikalar sonucu birçok 

birey benlik yitimi yaşamıştır. Onları uyarmak/uyandırmak aydın kesime 

düşmektedir. Aydın kesim eserleri vasıtasıyla milli bilinci ayakta tutmaya 

çalışırlar. Uyanan halk sömürgeci zihniyete karşı başkaldırır; ―sömürgeci 

sömürdüğü insanı bir eşya gibi görmeye devam ettiği ve hayvan olarak 

telakki ettiği sürece kendisi de insanlık dışı bir takım özellikler kazanır. 

Sonuçta sömürgeci sömürülen insan tarafından kabul görür. Aralarındaki 

ilişki böyle yıkıcı ve yaratıcı bir ilişkidir‖.Kökserek ile insanlar arasındaki 

ilişki de böyle yıkıcı birölüm-kalım mücadelesine dönüşür. Ayrıca, 

Kökserek ile kendini ininden kaçırarak köpeğe dönüştürmek isteyen 

zihniyetle ilişki, köle ile efendi arasındaki ilişki gibidir. Hegel kölelik ile 

efendilik mutlak roller değil derken köle ile efendinin yer 

değiştirebileceğini söyler. Nitekim Türk edebiyatının Nobel ödüllü yazarı 

Orhan Pamuk Beyaz Kale romanında metaforik olarak köle ile efendinin yer 

değiştirebileceği düşüncesini romanında işler. Hikâye de Kökserek‘in Türk 

halklarını temsil etmesi arketipsel olarak geçmişten günümüze Türkler için 

kutsal olması yanında, taşıdığı özgürlük içgüdüsüyle ilgilidir. 

Köleleştirmeye karşı verilen mücadele, bir halkın bağımsız olma arzusunun 

görüngüsüdür.  

Hikâyede mekân çevresel ve algısal mekân olarak açımlanabilir. 

Çevresel mekân, Kökserek‘in varlık ile yokluk arasında hayat mücadelesi 

verdiği kurt, ininden çıkarıldığı anda kendini bulduğu köy ve çevresidir. 

Kazakistan‘ın uçsuz bucaksız bozkırı da diğer çevresel mekânlardandır. 

Ancak hikâye incelemelerinde daha çok bireyin ruhsal çözümlemelerini 

kapsayan algısal mekânlar önemlidir. Algısal mekânlar kurdun köye geldiği 

ilk andan itibaren yaşadığı kötücül deneyimlerde kendini hissettirir; ―O 

vakte kadar Kökserekavuldaki köpeklerden eziyet gördü. Hiçbir köpek onu 

dost görmüyor, yanına yaklaştırmıyor. Kurda saldıran korkusuz kurt 

köpekleri onu dalayıp bırakıyor. Başka köpekler de hırlayıp, bazen aniden 

saldırıp, dişleriyle her tarafını ısırıyorlar.‖ Köyde savunmasız kalan, 

annesinden ayrılan yavrunun uğradığı eziyetler yavru için mekânı 

cehenneme çevirir. Hikâyede Kökserek için mekânın darlaşarak ölümcül bir 



 

162 

hale geldiği anlar hikâyenin sonunda uğradığı saldırıdır. Akkaska ile 

sahibinin saldırısı sonucu can veren Kökserek, verdiği var oluş 

mücadelesini kaybeder; ―Parçala be!.. Parçala be!..ağzını! Diyerek gelip, 

Kasen kalın kamçının sapını Kökserek‘in gırtlağına sokup sağlam bir 

şekilde bastırarak düşmanının burnunu yukarı doğru kaldırdı.‖ Varlık alanı 

tecavüze uğrayan, ilk doğduğu andan itibaren insanoğlunun soyunu 

tüketmek için uğraştığı Kökserek için mekânın kuşatıcılığıyla karşılaşarak 

bozkırda özgürce dolaştığı anlarda deneyimlediği içtenlik mekanı labirent 

mekana dönüşür.  Bu bakış açısıyla, hikâyede mekân daha çok dar/kapalı 

mekân olma özelliği gösterir.  

Zamansal düzlemde hikâyeye bakıldığında yazarın sıra dizimsel bir 

zaman kurgusuyla hikâyeyi oluşturduğu görülür. Olaylar belli bir oluş 

çerçevesinde gerçekleşir. Hikâyenin başkişisi Bozkurt hikâyesinde olduğu 

gibi bir kurttur. Kökserek‘in ilk doğduğu anda ininden insanlar tarafından 

kaçırıldığı zamanla başlayan hikâye Kökserek‘in kendini gerçekleştirmesi 

ve aslına dönerek özgürlüğüne kavuştuğu zamanları kapsar. Hikâyenin 

sonunda da Kökserek‘in köylere saldırması sonucu insanlar tarafından 

öldürülmesi ile hikâye sona erer. Yazar zamansal olarak hikâyeyi geri 

dönüşlere gitmeden anlık zamansal ifadelerle kurgular. ―ikindi,‖ ―öğle 

vakti,‖ ―akşamüzeri‖ gibi zamansal ifadelerle hikâyenin zamanının günlük 

geçişlerle sağlandığı görülür. Ayrıca, hikâyede keskin geçişler de görülür; 

―bu şekilde yazın ortasına gelindiğinde Kökserek büyük bir erkek kurt olup 

çıktı.‖ ifadesi ile Kökserek‘in artık büyüdüğü anlatılmak istenirken; ―yaz 

boyunca yalnız yaşadı‖ ifadesi ile Kökserek‘in kendini arayışı anlatılır. 

Hikâyede baştan sona izlenen sıra dizimsel ifadeler bu şekilde birkaç yerde 

belirli geçişlerle sağlanır. Zaman, bireyin gelişimi ve kendini bulması için 

önemli bir dönüşüm nesnesidir. Hikâyede Kökserek de kapatılmasına karşı 

zamanla kendini gerçekleştirmiş ve özüne dönmüştür.  

Hikâyede, yazarın üzerinde ısrarla durduğu en önemli izlek 

mankurtlaştırma/ötekileştirme, kavramıdır. Mankurt kavramının ilk çıkış 

noktası Manas destanıdır. Ancak kavramı hikâyeleştirerek dünya 

litarütürüne kazandıran Cengiz Aytmatov olmuştur. Aytmatov, aslını inkâr 

eden duygusuzlaşan, robotlaşan bireyler için ―mankurt‖ kavramını kullanır.  

Mankurtlaştırma, bireyin kendilik değerlerini yitirmesi ve ontolojik 

olarak bireyin varoluşsal boşluğa düşmesidir. Bu düşüş bireyin, kendine ve 

içinde yaşadığı toplumun değerlerine yabancılaşma şeklinde görülür. 

Mankurtlaşma, bireyin farkında olmadan girdiği bir yok oluş süreci iken, 

mankurtlaştırma bilinçli yapılan bir değersizleştirme ve belleğin tahrip 

edilme sürecidir. Kuz Başındaki Avcının Çığlığı kitabının ―Yüzyılların 

Gölgesindeki Suç‖ adlı bölümünde, Muhtar Şahanov‘un sorusuna 

Aytmatov‘un verdiği cevap ―mankurtlaştırma‖nın bilinçli yürütülen 
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ideolojik bir köleleştirme projesi olduğunu gösterir; ―totaliter sistem 

zamanında bütün topluma, onun içinde senin de benim de, hepimizin aklına, 

fikrine, anlayışına ideolojik şire kondu. Bu, bir rejime körü körüne bağlayıp, 

kelepçelemek amacıyla yapılmıştı‖. Aytmatov gibi devrinin kimlik silme 

sürecinin yakından tanığı olan Muhtar Avezov da bu hikâyesinde kurdu bir 

sembol olarak kullanır. Kurdun köpekleştirilmek istenmesiyle Türk 

Cumhuriyetleri halklarının köleleştirilmek istenmesi paralel bir seyir izler. 

Sovyetler Birliği tarafından Türk halkları, dilleri, inançları ve tarihsellikleri 

bakımından değerlerinden koparılmak istenmiş, bilinçli olarak belleğin 

tahrip edilmesi amaçlanmıştır.  

Örneğin, kendi tarihine yabancılaştırılan Kırgız halkının inançları 

düşünceleri yasaklanmış, bir halkın millilikle bağları koparılmak 

istenmiştir. Sadece Kırgızlar arasında değil evrensel kültürel bir miras olan 

Kırgızların Manas destanı da bu anlayışla yıllarca basılmayı beklemiştir. 

Yine 1933 yılında Kazaklara uygulanan kollektifleştirme anlayışı sistemli 

yapılan bir mankurtlaştırma anlayışının göstergesidir. 

Mankurtlaştırılma sürecinde belleği tahrip edilerek çeşitli işkencelere 

maruz kalan birey, yok oluş sürecinde kendilik değerlerinden uzaklaşır. 

Ancak hikâyede bozkurt, bu süreçte yenilmemiş, köpekleştirilmek istense 

de aslından uzaklaşmayarak dik duruşla ölümü tercih etmiştir.  Toplumlar 

ideolojik baskı altında kaldıkları anlarda ya kitlesel bir uyanışla buna karşı 

koyar ya da boyun eğerek yok oluşlarını hızlandırırlar. Hikâyenin başkişisi 

Kökserek de köye getirildiği ilk andan itibaren kurtluk duygusunun yok 

edilmek istenmesi karşısında duruşunu değiştirmemiş, aslını yitirmemiştir. 

Kökserek‘in kurtluk duygusundan uzaklaşmaması ile Türk kimliğinin 

korunması arasında ilgi kurulabilir. Sovyetler tarafından her türlü baskı ve 

zulme uğrayan Türk hakları da, yaşadıkları kimliksizleştirme siyasetine 

yıllarca dayanmış, ―Türk‖ kimliğini kaybetme korkusunu derinden 

yaşayarak, ötekileştirmeye maruz kalmışlardır. 1991 yılında tam bağımsız 

olana kadar ötekileştirilmeye çalışılan Türk hakları, bağımsızlıklarını 

kazanmalarıyla özlerine/kimliklerine dönmüşlerdir. 

Gerçeğin kurgusu olan roman ve öykü gibi anlatı türleri içinde yaşadığı 

toplumu yansıtıcı biçimde anlatılırlar. Avezov da öykülerinde ele aldığı 

karakterleri gerçek hayattan seçmiş, olayları genellikle yaşanmış ya da 

yaşanabilirlikler üzerine kurmuştur. Yazar, hikâyede ele aldığı 

―köpekleştirme‖ anlayışı ile halkının ―Ruslaştırılma‖ süreci arasında 

anlamsal bağ kurar. TölögönKasımbekov‘un ―Bozkurt‖ hikâyesi de kurdun 

köpekleştirilmesi üzerine kurgulanmıştır. Kazak ve Kırgız halkının ortak 

yazgısı bu anlamda benzerlik gösterir. Kendi değerlerinden koparılmak 

istenen ve Ruslaştırılmaya çalışılan Kazak halkı yıllarca varoluş mücadelesi 

verir. Ölümle-yaşam arasındaki ince çizgide hayata tutunmaya çalışan 
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insanlar, Rejimin kendilerine çizdiği sınırlara sıkışarak, özlerinden 

uzaklaştırılırlar. Ötekileşme de böyle bir kopuş sonucunda ortaya çıkar.  

Sonuç olarak, ―Kökserek‖ hikâyesi simgesel olarak okunduğunda Türk 

halklarının içinde bulunduğu ontolojik süreci gözler önüne seren ve evrene 

mesajlar ileten bir hikâyedir. Günümüz dünyasında geleneksel yaşam 

biçiminden kopan birey, içinde yaşadığı topluma yabancılaşarak kaotik bir 

yok oluş sürecinin içine girer. Yozlaşma olarak tanımlanabilecek bu yıkım 

sürecinde birey kendisiyle ve çevresiyle çatışma içine girerek evrendeki 

konumunu kaybetme tehlikesi yaşar. Toplumsal normların dışına çıkan, 

köklerinden, değerlerinden uzaklaşarak yozlaşan birey; kültürel ve sosyal 

yaşamın da dışına çıkarak içgüdüsel bir travma yaşar. Bellek yitimi olarak 

da nitelenebilecek bu süreç, iletişimsizlik, yabancılaşma gibi toplumsal 

çürümenin de hazırlayıcısıdır. Yozlaşmışlık bir kader değil dönüşümdür. Bu 

yüzden ―yozlaşmışlık değişim ve dönüşümü imkânsız kılacak bir unsur 

olamaz‖. Aslına dönmek bireyin elindedir. Kendisine dayatılan hayatı 

reddeden birey, değerlerine sahip çıkarak sınırların dışına çıkabilir. 

Yozlaşmanın verdiği körlüğü öteleyerek kendi oluşunu kesinleyebilir.  
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Аннотация. В статье башкирское сказительство  рассматривается в 

контексте общетюркской словесно-импровизаторской культуры, освещаются 
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вопросы  национального сказительства и  особенностей  исполнительского 

искусства. 

 Предлагаются пути и методы решения вопросов позиционирования 

национальной сказительской школы, престижа Сказителя и его роли  в 

модернизации  общественного сознания.   

Ключевые слова: эпос, сказительство, исполнение, сэсэн,  традиции, 

нормы импровизации, статус сказителя. 

 

По  роли и значимости  в духовной жизни народов   центральное 

место издревле занимают сказительство и эпосотворчество. В 

современный период эти  институты  активно возрождаются в  

традициях  преимущественно коренных (древних) народов. Это есть  

свидетельство  непререкаемой прочности  и  священности  культа 

Слова, генной Памяти у  тех культур, история которых первоначально  

поддерживалась  изустным донесением  нравственных ценностей, 

жизненных  знаний, инструментов  жизневедения.  В век нынешний 

возрождение сказительства (поэтические сочинения в рамках 

традиций, исполнение  известных эпосов, старинных песнопений, 

преданий и легенд с  мелодиями и др.) актуализирует  роль и престиж  

родного языка и восстановление древних его корней,  расширение 

знаний  по традициям и обычаям, этикету и человечности в целом.  

Сказительство и устно-поэтическая словесность как  многовековые 

системы  духовно-нравственного образования народов и формы 

передачи поколениям  моральных ценностей, являют  уникальные 

гаранты этнической идентичности, традиций этноса, его 

жизнестойкости и устремлений.  

Благодаря самым талантливым сочинителям, обладателям великого  

ума избранникам, мудрецам, поэтам-импровизаторам, а также 

культовой доминанте   ценностности   Слова тюркская система 

словесного искусства оказалась самой устойчивой во времени, 

пространстве и эстетически, социально значимой на местах их   

современного бытования. 

Башкирские сэсэны, казахские ахыны, кыргызские, алтайские 

кайчи, хакасские хайджи, азербайджанские ашуги, туркменские 

бахши, узбекские, ногайские дастанчи, жырчы и т.д. - это выдающиеся 

личности, на основе напряженного интеллектуального труда и 

творческой деятельности которых созданы произведения, символы 

этих народов - эпосы. Сочинение  и исполнение   в  современный 

период  импровизированных в стиле кубаиров  многостиший, 

песнопений являют  собой  модели -  1) воспроизводства  духовных и 

физиологических сил этноса; 2) творческой активности как 

свидетельства исторической, духовной состоятельности и высокой 
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репутации; 3) защиты от языковой, этнической ассимиляции и 

механизмом оптимальной, неболезненной адаптации к миру 

соврменному; 4) сохранения национальной философии и культуры  в 

целом; 5)  неиссякаемости  творчества  народа, призванного выполнять 

свою миссию  в истории; 6) солидаризации и единения  различных 

народов. Известно, что по идеям судят о народе и его будущности. 

Эпос и сказительство  - знаковые образцы-идеи, обобщающие не 

провинциальные, бытовые  интересы, а глобальные, 

народообразующие и солидаризирующие возле идеологии 

Добродетели могучие инструменты жизневедения. Оценка   

современного сказительства с точки зрения  сугубо филологических, 

литературоведческих позиций  исключает  масштабность замыслов  и  

исконно  государственную необходимость этой  жизненной    школы 

образования Духа и человечности.  Главные эпосообразующие и 

этносообразующие  концепты   - это   Космос и ―я в нем ― (Человека в 

нем), познания Добра и Зла, Свободы и Рабства, Справедливости  и 

Неправды, Жизни и Смерти, Истины и Лжи. На фоне  осознания 

борьбы и единства  этих противоположностей проявляются  народные  

ориентиры, гуманистические  прирооритеты, которые особо актульны 

в современности. Именно сказительство,  исполнение эпосов  как 

Законов , поэтическая передача непререкаемых ценностей активируют  

энергетические и культурные силы народов-творцов.   

Описания противостояний и извечные инстинктивные 

человеческие   желания  побед над злом (смерти, неправды, рабства и 

т.д.) стимулируют в творчестве  настоящего  сэсэна-сказителя 

главенство Победителя в лице  главных героев – Батыров, а в 

современности - Благородных лидеров. Все главные Батыры  

тюркского и славянского эпоса  родились в своих странах и землях 

обитания и защищали свои земли, потому не стали рабами , а стали  

символами духовной свободы  древних народов. Духовная свобода в  

современный период - одна из актуальнейших в воспроизводстве  

человеческого национального Достоинства и Чести (Намыс). 

Аргументом является  тот факт, что в  жизни народов  они  и в XXI 

веке  представляют непререкаемые примеры добродетели и истинного 

служения справедливости. 

2. При умелых, целенаправленных поисках Время награждает 

неожиданными  находками  и откровениями  генетической Памяти, 

выдает сокровенные ценности. Версия эпоса «Урал-батыр»  в живом  

его  исполнении  и четыре разного звучания мелодии  были записаны в 

единстве со словесными текстами, мелодиями. Живая передача  в 

сказывании сэсэнии А.М.Усмановой (1930-2015 гг.), событие стало  
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знаковым  не только  национального, но и общечеловеческого 

значения. Это было феноменального значения открытие, 

аргументирующее создание, бытование и изустную преемственность  

главного текста башкир и башкирского эпоса. Текст опубликован [1, 

126-140].  

Во всех эпических произведениях заложены жизнетворные идеи, 

поддерживающие эволюцию человечества и человеческого духа 

(традиции, мораль, стереотипы поведения) и прорабатываются они 

сообразно языку, ментальности, особенностям мировидения, быта 

народов. Таковое словесное искусство представляет уникальное по 

значимости творчество, обеспечивающее поддерживание в веках 

традиций, общественной морали и «не имеющий равных способ 

передачи моральных принципов и правил поведения» [2, 90]. 

Достояниям и достижениям такой  значимости  как эпические  

сказания ,  которые позиционируют народы  как обладателей  высокой  

духовности и высокого языкового  сознания, человечество обязано 

сказителю.  

3.Степная, горная, лесо-степная, лесная ландшафты показательно 

отражаются  на специфичной природе, архитектонике, сюжетике, 

эмоциональном пафосе, особенностях передачи, исполнительской  

культуре  главных идей  эпических сказаний. Идеи народа, издревле 

сформировавшегося на месте обетования и многие века 

проживающего  и защищающего  родную землю ценою жизни, 

создания мира и защиты земли, ставя безопасность страны выше 

своей,  беззаветной,  до самоотречения  высокой и преданной Любви  к 

родной земле и эпическое воспроизводство этой Любви – все это   

свойственно творчеству  только древних  коренных  народов. Именно 

коренным, древним  народам  свойственно сказительство и 

культовое почитание магии Слова  и правильного его донесения, 

использования во Времени, Пространстве и Месте обитания. Эта 

Любовь и долг  служения дарованному свыше  высшему назначению 

Сказителя  стимулирует сэсэнов  передавать, создать  и создавать в 

современности  эпос как  духовный Паспорт  народа. Этот феномен 

невозможно подменить, как нельзя подменить  народ народом, эпос 

одного народа  эпосом другого. Ибо  словесные эпические  творения  

навеяны  Идеей, Традицией только  данного народа-творца.  
Башкирский эпос  в своей исполнительской, музыкальной, словесно-

поэтической  ментальности   и культуре передачи  характеризуют 

существенные отличия и специфика, также свои приоритеты. В этой 

связи башкирского Сэсэна и сказительство маркирует  

генеральная тема  любви к Уралу, отражение этой темы во всех 
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произведениях передача ее в самых разных художественных 

решениях. 

4. Активны ныне фестивальные, конкурсные практики по 

сказительству. Оценочными  показателями  в довольно  сложной 

ситуации  по обозначению приоритетов могут стать только  

универсалии,   утвержденные веками  народные  критерии.  Они  

должны содержать главные национальные, этнические   

характеристики, свойственные в целом тюркскому  

сказительству: 1) мастерство  владения  содержательным и 

выверенным Словом; 2)  о  донесение основного идейного  замысла 

эпоса; 3) красочное воспроизводство образов, 4) выразительная  

пластика  и гармония  телодвижения с высказанным, 5) управление    

сердцами  и чувствами зрителя, 6) обладание сильным и ярким   

Голосом, 7) виртуозная талантливая импровизация при соблюдении 

художественных  традиций, свойственных тому или иному  этносу, 

8) достижение коллективного акта катарсиса, когда слушатель 

переживает обновление, порой слезное облегчение, 9) верность 

принципам высокого благородства, мужества и воли 

10) превалирование  в творческом почерке заботы о народе  родном и 

преданности его интересам;11) безупречная репутация порядочного и  

духовно образованного Человека. Он не имеет возможности применять 

Слово  ругани, клеветы, словоблудия по отношению к кому-либо, 

особенно импровизаторам, певцам. Ибо он  в этом  случае изменяет  

дарованию и назначению, данным Всевышним, теряет покровителей и 

становится  обыкновенным  носителем языка.       

 Непререкаемы критерии и требования к исполнению  

профессионалов-эпосоисполнителей, т.е. манасчи, кайчи, баксы, 

бахши, дастанчи,  джангарчи,  олонхосутам и уралсы - это  высокая 

культура соблюдения  точности  текста, напевов, выправка 

достойного Носителя культуры народа. Яркий и  узнаваемый 

этнический облик , психоэмоционально наполненное  и эффектное 

представление национального текста, выдержка этнических   

качеств и  достойное Сказителя   поведение во всех ситуациях 

жизни.    
Сказитель предстаѐт как оракул, творец, жрец, целитель, наставник, 

посредник между этим и потусторонним  мирами  и располагающий 

всеми атрибутами шамана и баксы [3, 96-100], также  и передатчик 

духовного опыта предков, и хранитель, и учитель, соединяющий 

прошлое, настоящее и будущее выдающаяся экстраординарная 

личность. Он – избранник Всевышнего, потому  ныне носитель 

национальной  идеологии Добродетели  и духовной  свободы, матрицы 
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родного языка. Для  поддерживания этого  живого Родника 

необходимы всемерные поддержки  научного, общественного мира и 

забота государственного  масштаба  

Актуальность импровизаторского творчества, возрождение 

преемственности исполнительского, сочинительского искусств йырау, 

сэсэнов, акынов, жырчы в современный век глобализации неизмеримо 

высока. Это творчество соразмерно с чрезвычайно важной миссией, 

т.к. приходится на Время и в Век сотворения нового мира с поисками 

генотипа Человека для будущих веков, продолжающего идеи 

Добродетели – Яҡшылыҡ, справедливости в новых формах, звуках, 

действах, но основанных на духовном опыте великих предков. 

На основе  этих разработок мы предлагаем следующие  

концепции продвижения   сказительства  в России 

1. В век техногенности теряется  длинная память индивидуума и  

замыслы  языковой культуры, а значит, и  личностные качества  

носителя языка-представителя национальности . Потому необходимо 

обучение  эпосу и эпосам со школьной скамьи. 

2. Обережение сказителя  связано с уровнем  культуры  

сообщества. Необходимо признать неприкосновенность и 

почитаемость  личности скзителей и объявить их как ―Национальное 

достояние.‖(Халык ҡиммҽте) (возможны другие варианты) . 

Необходимо  разработать Закон о  сказителях  как достояниях нации. 

3. Уходит с  обихода и  пользования  матрица  башкирского языка 

(как и у других народов), теряются или применяются неверно 

основные исконные   значения Слова  как  многовекового достояния  

языковой культуры. Отсюда наблюдается тенденция профанации  

языка и упрощение его, ошибочная интерпретация, произношения  

текстов  эпоса. Необходимо  обучение эпоса и разучивание  языка и 

семантики  речевых образцов, мотивов   эпоса с начальных классов.  

4 Фольклорный текст - основной  хранитель  языка, философии и 

Учитель нации.Расширение  обязательной  программы преподавания    

фольклора  позволит  в школах, вузах решить проблему  эффективного 

обучения  родным  языкам и укрепления за короткий срок  престижа  

языка (В РБ-башкирского).  

5. Проводить праздники   изустного, неконкурсного, аутентично-

импровизаторского  массового  чтения  Эпоса своего народа. В РБ 

проводятся «Урал-батыр байрамы». Целесообразно проводить 

праздники, например, Эпоса «Слово о полку Игореве», ―Нарспи‖ и др.  

5. Сказители, чтецы, певуны эпосов и сочинители  в стиле эпоса -

это золотой интеллектуальный фонд народов. В век духовного кризиса 

целесообразно не только обережение его, но и  максимально 



 

170 

действенное использование потенциалов школ Сказителй-сэсэнов, 

Кайчы, олонхосутов   как основных  механизмов воспроизвдства  сил 

этноса. Та или иная  культура,  нацеленная  на перспективы 

укрепления  своего   духовно-нравственного  кода, по сути связана 

со сказительским творчеством .      

6 Расширить на местах, районах, регионах сложения эпоса   

конкурсно-фестивальную практику по  Региональному сказительству, 

т.к. местом  создания и  активного  исполнения  и прочности генной 

Памяти   преимущественно были  близкие к природе, деревням и селам  

места. 

 7. В вузах, школах регулярно проводить чтения, флешмобы по 

эпосам, т.к., этот инструмент  первоначально имел не столько 

художественное, сколько усиливающее волю, дух, знергетику человека   

ритуальное практическое значение. Эпос был Законом   

жизневедения,располагающим поныне мощным потенциалом 

солидаризации масс, обновления и укрепления духовных и 

физиологических сил  человека. 

8.Ежегодно проводить  Фестивали эпосов народов России в 

Республиках, позиционировать импровизации, сказительство, 

исполнительство известных эпических произведений  как 

единственных  глобальных моделей спасения  духовного облика  и 

нравственных сил народов в век  глобализации. 

9. В целях спасения эпосов от механической ассимиляции, 

присвоения чужой культурой предложить включить в Список 

нематериальных  достояний  человечества Эпосы всех древних 

коренных  народов  с обозначением их этнической идентичности  и 

гарантией неприкосновенности Все это приобретает особую  

актуальность в сегодняшний век глобализации В развитии  духовности 

народов обнаружится мощный потенциал, возможности   спасения  

достояний   во имя  повышения   исторической , духовно-нравственной  

состоятельности народов и укрепления  высокой репутации  в мировом 

масштабе. 
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Аннотация. В статье раскрывается специфика сопоставительной 

жанрологии как научного дискурса, имеющего проективный характер. 

Определены наиболее востребованные методы исследования. Установлено, 

что постижению уникальности существующих в каждой национальной 

литературе жанровых структур способствует историко-генетический метод. 

Иную задачу решают методы и приемы структуралистского анализа текстов. 

Реконструкция инвариантных стратегий письма позволяет выявить 

феноменологию, семантику и функционирование действующей в области 

жанровых конструкций категории универсального. 

Annotation. The specifics of a comparative studying of genres as the scientific 

discourse which has projective character is established in the article. The most 

demanded methods of research are defined. It is established that comprehension of 

uniqueness of the genre structures existing in each national literature is promoted by 

a historical and genetic method. The methods and techniques of structuralist analysis 

of texts solve another problem. Reconstruction of invariant writing strategies makes 

it possible to reveal the phenomenology, semantics and functioning of the category 

of universal acting in the field of genre constructions. 

Ключевые слова: универсальное, уникальное, описание, историко-

генетический метод, структурный метод 

Key words: universal, unique, description, historical and genetic method, 

structural method 
 

Сопоставительная жанрология (или генология) как особая область 

научного исследования формируется в контексте идей и 

методологических установок сопоставительного литературоведения, в 

рамках которого сложилась своя система терминов: 

«межлитературный диалог», «идентичность», «множественность 

литератур», «со-существование литератур», «принцип 

дополнительности» смыслов и др. [см.: 4], сформировалась 

самостоятельная теория межлитературных отношений [см.: 1]. 

Пониманию предмета и методов сопоставительной жанрологии как 

раздела сопоставительной поэтикиспособствуют обращение к таким 
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понятиям, как «универсальное» и «уникальное», и разграничение 

традиционных и новых подходов к определению их содержания и 

особенностей функционирования. Каждая национальная литература 

тождественна себе, образует неповторимую целостность и 

конструирует свою идентичность как «чужую» другим. Различия 

«своего» и «чужого» существенны для постижения национальной 

идентичности находящихся в диалоге национально-художественных 

систем, особенностей их функционирования в ценностном поле 

мировой культуры как уникальных духовно-практических 

образований. Именно различия между двумя литературами 

формируют словесно-концептуальное пространство диалога, 

инициируя направленные процессы смыслопорождения – 

центростремительные, направленные вглубь и раскрывающие 

потенциал развития национальной идентичности, и центробежные, 

устремленные вширь и учитывающие многообразие художественно-

эстетических традиций и образующие новые модели их объединения – 

«межлитературные синтезы». Их порождают новые смыслы, которые 

определяют феноменологию, семантическую структуру и 

функционирование универсалий словесно-художественного искусства 

[см.: 2].  

Различие, уникальность двух национальных литературно-

художественных систем – условие их взаимодополнительности, а 

также расширения и обогащения сферы художественных 

представлений читателя. Анализируя данную герменевтическую 

ситуацию, Я.Г. Сафиуллин приходит к выводу: «Границы между 

приведенными антиномиями размываются, возрастает их 

метафоричность. Они воспринимаются как противоположные 

варианты описания явления более сложного, чем оно в каждой из них 

в отдельности представлено…» [4, 80]. Из противостояния рождаются 

преодолевающие его новые смыслы, толерантные по своему 

содержанию и функциям. Именно они определяют функциональные и 

структурно-содержательные особенности действующей в литературе 

категории универсального. Рождающихся в межлитературных 

диалогах новые смысловые структуры имеют нелинейный, 

дискретный, динамичный характер. В отличие от традиционной 

характеристики универсалий словесно-художественного искусства как 

устойчивых семантических образований, способов художественного 

мышления и самовыражения, в данном случае акцентируются такие 

аспекты этой категории, как-то: интерсубъективность, 

коммуникативность, креативность, историчность, событийность. 

Предметом сопоставительной жанрологии являются выявляемые в 
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процессе сопоставительного анализа произведений, принадлежащих к 

разным национальным литературам, различия их композиционных и 

архитектонических форм. 

Сопоставительная жанрология связана с теоретической и 

исторической поэтикой отношениями дополнительности и использует 

их понятия в качестве инструмента литературоведческого анализа. 

Поскольку эти понятия выработаны на материале разных 

национальных литератур, то для сопоставительного изучения 

жанровособенно важны два методологических принципа – 

«вненаходимости» по отношению к находящимся в диалоге 

литературам, т.е. внешне-объективной точки зрения, с одной стороны, 

и «внутринаходимости» по отношению к каждой из них – с другой, что 

достигается разными способами, например, с помощью эмпатических 

процедур психологической герменевтики (сопереживание, сочувствие, 

понимание) (см. об этом подробнее [1, 56-77]. 

Постижению уникальности каждой из национальных литератур 

способствует прежде всего такой прием, как описание: «Оно должно 

вестись в таких содержаниях терминов и понятий, в таких сочетаниях 

последних, которые соответствуют природе описываемой литературы. 

Описание не может быть «опрокидыванием» на разные литературы 

одной и той же исследовательской модели, источником которой 

являются одна или группа из них. Описание производится без целевой 

установки на последующее выравнивание литератур, в нем, наоборот, 

фиксируется идентичность каждой из них. Возможно описание, 

ориентированное на воспроизведение как целостности той или другой 

литературы, так и отдельных явлений в ней (системы жанров, тропов, 

представленности авторского «я», художественной фонологии и т. п). 

<…> Описание, проводимое обозначенным выше образом, 

оказывается связанным с понятием множественность литератур» [4, 

98].  

Этот исследовательский прием можно сравнить с эмпирическим 

описанием лексем в толковых словарях или исследованием-описанием 

лабиринта библиотеки в романе У. Эко «Имя розы». Явление в данном 

случае не определяется, а именно описывается. Описание не имеет 

ничего общего с аксиоматическими рассуждениями и нормативным 

изложением какой-либо теории. При описании востребованными 

оказываются не дефиниции, а «инфиниции», которые М. Эпштейн 

связывают с понятием актуальной бесконечности и парадоксами 

теории множеству Кантора, а также с теоремами Гѐделя о неполноте: 

«Инфиниция демонстрирует множественность возможных 
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определений предмета и одновременно недостаточность каждого из 

них и невозможность  полного определения как такового» [7].  

Сопоставление обозначаемых в терминах теоретической и 

исторической поэтики словесно-художественных явлений опирается 

на историко-генетический метод, позволяющий выявить их истоки и 

рассмотреть становление, что сближает сопоставительную поэтику с 

историей литературы и исторической поэтикой. Вслед за 

О.М. Фрейденгберг подчеркнем значение в сопоставительных 

исследованиях генетического метода, «идущего от поверхности 

явлений вглубь, обнажающего слой за слоем, пока он не доходит до 

неизменно и спокойной пребывающего соотношения между фактором 

и данным явлением» [6, 80]. Именно генезису принадлежит ключевая 

роль в сопоставительной жанрологии. 

Так, например, сопоставление произведений средней и малой форм 

эпики в русской и татарской литературах предполагает знание истоков 

жанров: новелла восходит к анекдоту, повесть – к притче. 

Внутреннюю меру рассказа как неканонического жанра характеризует, 

в соответствии с исследованиями В.И. Тюпы, динамическое 

равновесие двух жанровых интенций – притчевой и анекдотической, 

«при котором одна из них выдвигается на роль доминанты, но и 

второе, субдоминантное начало из рассказа не устранимо. Оно 

приобретает в рамках данного жанра принципиальное конструктивное 

начало» [3, 77].  

В татарской литературе для обозначения прозаических 

произведений малой и средней форм используется термин хикая 

(хикҽя). Как и рассказ, это неканонический жанр, обнаруживающий 

генетическую связь с жанром средневековой восточной литературы 

«хикаят», а также с «длинным» стихотворением («озыншигырь»), 

которое имеет своим истоком фольклорный жанр «озынҗыр
3
». В 

длинном стихотворении воспроизводится лироэпический (и отчасти 

драматический) синкретизм. Повествовательный сюжет в сочетании с 

лирической и драматической обработкой становится в татарской 

литературе ХХ в. источником новых форм родового синкретизма, 

которые реализуются в хикая. В то же время хикая как оригинальный 

жанр татарской прозы ориентируется на систему эпических жанров 

русской и европейских литератур (роман, повесть, рассказ, новелла и 

др.). В одних хикая воспроизводится структура, в чем-то 

типологически сходная с жанром новеллы. Таковы хикая «Уяну» 

(«Пробуждение», 1909), «Сулгангҿл» («Увядший цветок», 1909), 

                                                           
3Каждая строка произведения состоит из 19 или 20 слогов, в отличие от кыскаҕыр, где в 

каждой строке 15 или 16 слогов. 
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«Козгыннароясында» («В ―вороньем гнезде‖», 1910) Ш. Камала, 

«Туган туфрак» («Родная земля», 1959), «Матурлык» («Красота», 

1964), «Шаяру» («Шутка», 1959) А. Еники. В других хикая (например: 

«...Мҽрхҥмнеңдҽфтҽреннҽн» («Из тетради покойного», 1914), 

«Утысҥнгҽнҕҽһҽннҽм» («Угасший ад», 1911) Г. Ибрагимова, 

«Кадерлеминутлар» («Счастливые минуты», 1912) Ф. Амирхана, 

«Тауларгакарап» («Глядя на горы», 1948), «Ҕизкыңгырау» («Медный 

колокольчик», 1966) А. Еники) могут быть выделены черты, которые, 

как правило, считаются конститутивными для жанра повести.  

Но перечисленные хикая не могут быть однозначно 

идентифицированы ни с жанром новеллы, ни с жанром повести. 

Сюжетная динамика в этих произведениях во многом определяется 

динамикой рефлексии, внутренних психологических состояний и 

процессов. Велика роль описательных, внесюжетных компонентов, 

преодолевающих присущую новелле центрированность сюжета. От 

повести хикая отличается тем, что татарские писатели используют 

формы изображения и структурные принципы, характерные для 

лирического рода литературы, с одной стороны, и очеркистики – с 

другой.  

Как неканонический жанр хикая может вбирать в себя и романную 

проблематику, если писатель делает акцент на динамике внешних 

изменений в судьбе и положении личности или на процессах ее 

нравственного и идейного самоопределения. Например, в хикая 

«Туган туфрак» («Родная земля», 1959) А. Еники прослеживает 

духовное становление героини, формирование ее ценностной 

ориентации в мире в процессе приобщения к основам народно-

национального бытия. Однако романное начало, связанное с 

изображением того, как меняется жизненная позиция Клары, 

сочетается с эпической тенденцией, которая проявляется на уровне 

пространственно-временной организации текста, в бытийно-

национальном ракурсе видения деревни и ее жителей, при котором 

конкретно-историческое соединятся с типически-родовым. Эпические 

структуры сочетаются с лирической ориентацией повествования, 

проявляющейся в субъектной и ритмико-интонационной организации 

текста. Таким образом, историко-генетический метод способствует 

постижению уникальности существующих в каждой национальной 

литературе жанровых структур.  

Иную задачу решают методы и приемы структуралистского 

анализа текстов, без обращения к которым невозможно построение 

сопоставительной поэтики жанров. Структурный подход, 

базирующийся на различении в культурных феноменах двух уровней: 
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явного, данного в непосредственном восприятии, и «глубинного», 

лежащего в основе произведения, необходим в сопоставительной 

жанрологии для реконструкции жанровых первофеноменов. Так, в 

противоположность нарративности, репрезентирующей событийный 

опыт пребывания в мире, лирика, как доказывают современные 

исследователи этого рода литературы (В.И. Козлов, Г. Фридлих, 

В.И. Тюпа), обладает перформативной природой. В зависимости от 

вектора коммуникативной направленности высказывания В.И. Тюпа 

выделяет несколько типов лирических дискурсов, архитектоника 

которых создается базовыми для речевой культуры человека 

перформативами хвалы, хулы, угрозы, покоя, жалобы, желания. «От 

архаического речевого жанра хвалы достаточно очевидная нить 

традиции ведет к оде; от брани – к лирической инвективе; от 

ритуального оплакивания – к элегии; от перформативов покоя и 

тревоги – к идиллии и балладе» [5, 123]. Инвариантный подход к 

типологии жанров позволяет выделить константные, присутствующие 

в любой национальной традиции жанровые схемы и архетипы.  

Как в русской лирике Нового времени, так и в стихотворениях 

татарских поэтов ХХ в. особой продуктивностью отличается 

«перформатив волеизъявления (воления, хотения, чаяния, стремления, 

мечтания, искания) как речевого действия ―да будет так!‖. По своей 

исходной природе такой перформатив – заклинание…» [5, 139]. 

Например, жанровая семантика заклинания актуализируется во многих 

стихотворениях Г. Тукая, лирический герой которого стремится 

противостоять судьбе и управлять силами жизни. Воспринимая 

поэтический дар как внеположное человеку начало, он пытается 

воздействовать на него («Шагыйрь» («Поэт», 1908); «Ҿмидсезлек» 

(«Отчаяние», 1910)). В стихотворении «Хҽзергехалемезҽдаир» («О 

нынешнем положении», 1905) независимым от автора существованием 

наделяется перо, оно не подчинено лирическому герою, задано 

божественным актом и само направляет высказывания по своим 

предустановленным путям. К нему лирический герой обращается с 

молитвой-жалобой в стихотворении «И калҽм!» («О перо!», 1906), веря 

в то, что только силой художественного слова можно излечить нацию, 

установить границу между добром и злом, правдой и обманом. 

Объектом заклинания становится и душа, обладающая способностью 

направлять события человеческой жизни – привыкать к случайностям 

людской судьбы, бороться, помогать и спасать («Кҥңел» («Душа») 

1909).  

В балладе «Тау яшене» («Молния горы», 1981) Зульфата 

(Д.У.Маликова) монолог девушки, обращенный к спасенному ею 
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войну, структурируется жанровыми парадигмами плача и заклинания-

мольбы. Плач передает эмоциональное переживание горя и 

складывается из «автохарактеристик своей страдательности» [5, 139] – 

одиночества, страха, потери морально-психологических опор в мире, 

мыслей о смерти и т.д. Признание зависимости человека от 

внеположных ему сил переплетается со страстным стремлением 

воздействовать на них. С одной стороны, героиня обращается к смерти 

как к сверхсубъекту особо типа и признает свою способности 

противостоять ему, выйти за свои собственные пределы. С другой 

стороны, чувствуя опасность и свое бессилие перед лицом роковой 

неизбежности, девушка умоляет солдата не бросать ее, увезти из этого 

дома. Все, что попадает в поле зрения героини, предстает в 

субъектных формах. Субъекты, к которым она апеллирует, выступают 

последовательно как «афганская ива», «судьба», «звезды», «печальные 

холмы». Эти одушевленные силы бытия путем словесного воздействия 

на них вовлекаются в жизненную ситуацию лирических персонажей и 

побуждаются к душевному отклику. Таким образом, реконструкция 

инвариантных стратегий письма является исследовательским приемом, 

раскрывающим трансисторические и наднациональные скрепы, 

действующие в сфере жанровых конструкций.  
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Аннотация. Связь между казахским и татарским народами 

многосторонняя. Изучение традиций и обычаев, литературного наследия этих 

двух народов, рассмотрение культурной связи и сегодня играет большую роль 

в сближении Казахстана и Татарстана. 

Annotation. The connection between the Kazakh and Tatar peoples is 

multilateral. Studying the traditions and customs, the literary heritage of these two 

peoples, the consideration of cultural ties play a big role in bringing Kazakhstan and 

Tatarstan closer together today. 
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Г.Ибрагимов, просветители. 
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Казахский и татарский народы на протяжении многих веков жили, 

общаясь и обмениваясь друг с другом нравами, обычаями и языком. 

Казахский ученый Беркут Исхаков подчеркивает, что сближение этих 

народов идет с V-VIII веков, отмечая эффективность этого общения и 

в XIX и XX веках [9,44]. Татарская литература издавна считалась 

образцом и наставником для деятелей казахской литературы. Книги 

татарских авторов были для них вполне понятны и ясны. Так, 

профессор Казанского университета Ибрагим Хальфин (1778-1829) 

написал в свое время большое количество научных трудов, полезных и 

для других народов. 

Связь между казахским и татарским народами многосторонняя. Как 

известно, казахский и татарский языки очень близки друг другу в 

генетическом плане. В Казахстане родились некоторые татарские 

просветители, деятели искусства. Среди них мы с гордостью можем 

назвать великого татарского композитора НаджибаЖиганова, 

известного писателя Ибрагима Салахова, дирижера Фоата Мансурова. 

«Помощь в просветительском деле, которую оказывали татары 

казахам, преследовала святые цели. Было общепринятым жить, 

помогая друг другу во всех областях жизни татарского и казахского 

народов» [3,76]. Это можно пронаблюдать на примере жизни и 

деятельности М.Гафури. он летом несколько раз отправлялся в 

казахские степи, чтобы учить детей, нанимаясь преподавателем. Вот 
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что он вспоминает: «В этом году меня звали к себе муллой, очень 

умные, хорошо знакомые со старой литературой, мастерски играющие 

на домбре, два брата - Муса и Джома. Жизнь у них оставила в моей 

душе только хорошие впечатления. Мы рассказывали друг другу 

литературные вещицы, они играли на домбре, я в ответ им пел 

татарские песни. Проведя таким образом лето, с наступлением осени, я 

вернулся в Троицк» [8, 73-74]. 

Своими людьми в казахских степях были М.Акмулла, Г.Тукай, 

М.Гафури, Г.Ибрагимов, М.Укмаси. М.Акмулла считается поэтом 

одновременно трех народов: татарского, казахского и башкирского. 

Некоторые татарские поэты на примере его творчества чувствуют в 

своих стихах влияние казахской поэзии. «М.Гафури часто использовал 

форму, состоящую из четверостиший в казахском стиле с 

одиннадцатью ударениями в каждой строке. Великий татарский поэт 

Г.Тукай долгое время жил и, можно сказать, сформировался как поэт в 

Уральске. Здесь он активно общался с казахами. Особенно его 

восхищало мастерство такынов. На становление его как поэта, 

несомненно, должное влияние оказало искусство слова этого 

поэтического народа. Казахские песни для него были своеобразной 

поэтической школой. Так, в статье «Наши стихи» (1907) он пишет: 

«Когда я писал это, лежал лист бумаги с казахской песней. Она 

состояла из следующих слов: 

Как в раю гурии бывают, 

Чтобы увидеть захочешь попасть в рай, 

Хочется видеть ее каждый час, 

Тоскуя, не могу оставаться дома».(перевод Г.К.) 

Казахский поэт Беркут Исхаков в своем стихотворении «Тукай» 

выражает свое отношение к великому татарскому поэту: 

Тукай - великий Тукай, 

Акын великого народа. 

Сын татарского народа Тукай, 

И друг казахского народа. (перевод Г.К.) 

По мнению казахского ученого Е. Байтунова: «Между на 

воспитанных на шедеврах единого народа песнях казахских поэтов 

С.Сейфуллина, И.Джансугурова, А.Токмагамбетова, Т.Жарокова и 

произведений татарских писателей М.Гафури, Х.Такташа, Ф.Бурнаша 

есть духовная общность» [7,185]. Таким образом, понимается 

неразрывное единство родственных тюркских народов. «Особенно 

чувствуется влияние казахского языка, казахского фольклора на 

творчества Дардменда и Бабича - в их стихах органично 

переплетаются казахские образные выражения, образные слова. В 
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произведениях известных казахских поэтов Султана 

МахмутаТурайгырова и СабитаДунатаева видно влияние татарского 

языка» [7,185]. Таким образом, здесь мы наблюдаем двустороннее 

влияние. К.Наджми также отмечал сильное влияние казахского 

фольклора в познании им красоты народной поэзии. 

Роман Г.Ибрагимова «Дочь степи» (1923) и сегодня не теряет своей 

актуальности. В процессе работы над романом автор опирался на 

собственный опыт. Как известно, Г.Ибрагимов в молодости 

учительствовал в казахских степях, изучал богатое народное 

творчество, быт этого народа. В произведении, где описываются 

события, происходившие в казахских степях в конце XIX и начале XX 

веков, также изображаются традиции и обычаи, связанные с 

рождением, женитьбой и смертью человека. Многие из этих обычаев 

сохранились и до сих пор, а некоторые, естественно, были забыты [5, 

275]. Г.Ибрагимов довольно полно раскрывает особенность казахского 

народа. «Их народная литература, в отличие от других племен, очень 

богата и велика. Нам, для обогащения своего литературного наследия, 

нужно глубоко изучить литературу казахского народа», - отмечает 

Г.Ибрагимов [6,229]. Писателя восхищали творчества казахских 

художников слова. Для эпиграфа к роману «Дочь степи» он выбрал 

следующие строки: 

Видите, расстилается широкая степь,  

Покрытая зеленым бархатным ковром. 

Есть у них и Кукляш-гора, и вода слаще меда, 

Вот эта мать меня и родила. (перевод Г.К.) 

Это отрывок из стихотворения известного казахского поэта 

МагджанаДжомабаева [4, 3]. 

Казахи уважают Г.Ибрагимова не только за то, что он написал этот 

роман, но и за то, что смог показать достойное место казахского 

народа в системе тюркских народов. 

На Международной научно-практической конференции, 

посвященной 125-летию со дня рождения Г.Ибрагимова профессор из 

Астаны, ведущий научный сотрудник Тюркской Академии 

КуныпияАлпысбаев раскрыл связь казахской литературы и 

Г.Ибрагимова. В своем докладе он дал оценку трудам М.Джомабаевой, 

Дж.Телепбергеновой, С.Сейфуллина, которые занимаются изучением 

творчества Г.Ибрагимова [1,32]. 

Таким образом, изучение традиций и обычаев, литературного 

наследия этих двух народов, рассмотрение культурной связи и сегодня 

играет большую роль в сближении Казахстана и Татарстана. 
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Аннотация. В статье рассматриваются новые возможности 

функционирования метафоры в условной бессюжетности и бесфабульности 

малой художественной прозы В. Вулф и Ю. Олеши (на материале новелл 

В. Вулф «Пятно на стене», «Королевский сад», «Реальные предметы», 

«Понедельник ли, вторник…», «Дом с привидениями», «Ненаписанный 

роман», «Люби ближнего своего», «Новое платье» и др. и рассказов Ю. Олеши 

«Лиомпа», «Легенда», «Любовь», «Цепь», «Пророк», «Вишневая косточка», 

«Я смотрю в прошлое», «Человеческий материал», «В мире», «Зеркальце» и 
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В данной статье рассматриваются  новые возможности 

функционирования метафоры в условной бессюжетности и 

бесфабульности малой художественной прозы В. Вулф и Ю. Олеши 

(на материале новелл В. Вулф «Пятно на стене», «Королевский сад», 
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«Реальные предметы», «Понедельник ли, вторник…», «Дом с 

привидениями», «Ненаписанный роман», «Люби ближнего своего», 

«Новое платье» и др. и рассказов Ю. Олеши «Лиомпа», «Легенда», 

«Любовь», «Цепь», «Пророк», «Вишневая косточка», «Я смотрю в 

прошлое», «Человеческий материал», «В мире», «Зеркальце» и др.) 

Метафора в малой прозе В.Вулф и Ю.Олеши безусловно связана  с 

эстетикой экспрессионизма, а в частности, с «трагическим гротеском» 

и возможностью достижения «максимума выразительности при 

минимуме средств».  

Метафора В. Вулф и Ю. Олеши представляет собой мини-фабулу, 

мини-повествование. Она выступает как средство, повышающее 

динамичность восприятия художественного текста, заставляет 

воображение перескакивать с одного образа на другой, частично 

восполняя отсутствие действия в бессюжетной модернистской прозе. 

Метафоричность для модернистской малой прозы В. Вулф и 

Ю. Олеши – это способ индивидуализировать объективную 

реальность, придать ей субъективность и неповторимость. Метафора, 

понимаемая вне переносного значения, становится механизмом 

создания абсурдного, парадоксального, гротескного образа в поэтике 

модернизма. 

 

Типы 

метафор 

Цитаты из произведений В. 

Вулф 

Цитаты из 

произведений Ю. Олеши 
Метафоры и 

сравнения, 

повышающие  

динамичность 

восприятия. 

So hot that even the thrush chose to 

hop, like a mechanical bird, in the 

shadow of the flowers, with long 

pauses between one movement and 

the next. 

“Kew gardens” 

Птица на 

ветке сверкнула, дернулась 

и щелкнула, чем-то 

напомнив машину для 

стрижки волос.  

«Зависть»  

   The song of birds must sound very 

loud and strange in June; and how 

cold the feet of insects must feel 

upon it, as they make laborious 

progresses up the creases of the bark, 

or sun themselves upon the thin 

green awning of the leaves, and look 

straight in front of them with 

diamond-cut red eyes. 

“The Mark on the Wall” 

Она (божья коровка) 

снялась с самой верхней 

точки яблока и улетела при 

помощи крыльев, вынутых 

откуда-то сзади, как 

вынимают из-под фрака 

носовой платок.  

 

 

«Любовь» 

 

Зоометафоры в модернизме не снижают восприятие образов 

персонажей, как в классической литературе, а, напротив, эстетизируют 

образ и придают ему неповторимую субъективную окраску. Кроме 
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того, в эстетике экспрессионизма автор сознательно уходит от 

многозначной трактовки персонажа, в героях появляется 

однолинейность, что в результате приводит к гротескному принципу 

создания образов.  

В поэтике В. Вулф и Ю. Олеши используется не сравнение с 

животными вообще, а сравнение с животным в конкретной ситуации 

(не обобщенно глупая овца, а овца, теряющая бессознательно клоки 

своей шерсти; не просто курица, а курица, «которую ловит повар»; не 

просто боров, а «гигантский боров», выискивающий трюфели под 

землей). Причем важно не внешнее сходство с животным, а, скорее, 

внутреннее. Множество и разнообразие образов насекомых и 

моллюсков в малой прозе В. Вулф и Ю. Олеши указывает на такую 

особенность поэтики, как нацеливание на мельчайшие детали, мелочи 

жизни, которые оказываются чрезвычайно важны для передачи 

сиюминутного, субъективного ощущения реальности. Спираль 

раковины улитки подобна спирали Вселенной, в малом вмещается 

большое, микро- и макромиры переплетаются. 

 

Типы 

метафор 

Цитаты из произведений В. 

Вулф 

Цитаты из произведений 

Ю. Олеши 

 

Энтомологиче

ские метафоры 

Instead of rambling vaguely the 

white butterflies danced one 

above another, making with 

their white shifting flakes the 

outline of a shattered marble 

column.    

 

 

“Kew gardens”   

   Архитектура летания 

птиц, мух, жуков   была 

призрачна, но можно было 

уловить кое-какой пунктир, 

очерк арок, мостов башен, 

террас – некий быстро  

Перемещающийся 

ежесекундно 

деформирующийся город.   

«Любовь» 

 Now she could see flies 

crawling slowly out of  a saucer 

of milk with their wings stuck 

together;...  She saw herself like 

that - she was a fly, but the 

others were ragonflies, 

butterflies, beautiful insects,      

dаncing, fluttering, skimming, 

while she alone   dragged 

herself up out of the saucer.  

“ The new dress”  

   Четверть четвертого. 

Стрелки соединились и 

вытянулись  по 

горизонтали.   Видя это,  я 

думаю: "Это муха сучит 

лапками. Беспокойная  муха  

времени".   

 

«Вишневая  Косточка» 

Зооморфные 

сравнения и 

метафоры 

   Miss Antonia sniffed again, 

and pecked at the flimsy white 

stuff that she held in her hands, 

   Отец выбежал из спальни. 

Он трясся, не мог говорить, 

от страха он перестал  быть 
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as a hen pecks nervously 

rapidly at a piece of white 

bread… And their laces and 

their flounces seemed to quiver, 

as if their bodies were warm 

and languid underneath their 

feathers as they drank. 

 

“The shootihg party”  

человеком. Он превратился 

в курицу. Он летал! Он 

взлетел вдруг на стол (в 

белье), присел,  

опять взлетел, очутился на 

буфете, потом на 

подоконнике  (как курица,  

которую ловит повар).  

«Легенда»   

    He swayed slightly as he 

(OIiver Bacon ) walked, as the 

camel at the  zoo sways from 

side to side when it walks along 

тhe  asphalt paths laden… The 

camel despises the grocers; the 

camel is dissatisfied with  its 

lot; the camel sees the blue lake 

and the fringe of palm trees in 

front of it.  

”Тhe duchess and the jeweller” 

Крича так, он (Шувалов) 

убегал, как лань. Фыркая, 

дикими скачками, бежал он, 

отпрыгивая от собственной  

тени, кося глазом. 

 

«Любовь» 

 

«Вещный», предметный мир имеет большое значение в новеллах 

В. Вулф и в рассказах Ю. Олеши и, несомненно, связан с кантовской 

философией агностицизма и с формулой о «вещи в себе». Предметный 

мир обладает таинственной, скрытой сущностью, живет своей жизнью, 

человек может быть более бездушен и предметен, чем образ-вещь, 

отсюда возникают мотивы человека-вещи и человека-куклы в системе 

образов малой художественной прозы В. Вулф и Ю. Олеши. 

Происходит два взаимообратных процесса овеществление образа 

персонажа и оживление образа предмета. В текстах этот процесс 

запускается с помощью метафоры. 

 

Типы метафор Цитаты из произведений В. 

Вулф 

Цитаты из 

произведений Ю. Олеши 

Метафоры и 

сравнения, 

сопоставляющие 

образ-персонаж 

и образ-вещь 

As a parasol with many 

flounces, as a peacock with 

many feathers, shuts its 

flounces, folds its feathers, so 

she (тhe duchess) subsided and 

shut herself as she sank down in 

the leather armchair.  

 

”Тhe duchess and the jeweller”

  

Леля спала, повернувшись 

к нему  спиной.  Она 

лежала свернувшись,  

спина ее округлилась, под 

кожей обозначился 

позвоночник, –  тонкая  

камышина. «Удочка, –  

подумал Шувалов, – 

Бамбук». 

«Любовь» 
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  Only she (Rosalind) herself in 

her white  wedding dress  

peering ahead of her with her 

prominent eyes seemed  

insoluble  as an icicle. 

“Lappin and Lapinova” 

   Наташа подняла лицо, и 

вдруг ее лицо показалось 

мне сияющим 

фарфоровым 

 блюдцем.  «Вишневая 

косточка» 

 

Голый резиновый 

мальчик ходил по дому, 

по коридору,  где стоял  

велосипед. 

«Лиомпа» 

Метафоры и 

сравнения, 

связанные с 

вещным миром 

Set at the opposite end of the 

mantelpiece from the lump of 

glass that had been dug from 

the sand, it looked like a 

creature from another world–

freakish and fantastic as a 

harlequin. 

 

“Solid Objects”  

В бархатном ложе лежит, 

плотно сжав ноги, 

холодный сверкающий 

циркуль… он (циркуль) 

смотрит страшным 

острием мне в глаза. 

Циркуль стоит на столе, 

оглядывается, идет, 

останавливается и 

рушится на голову, 

раскрыв ноги.  

«Человеческий материал» 

  Аs it came nearer to the ribs and 

spine of the stranded pilchard 

boat.  

―Solid Objects‖ 

The guns were barking ―The 

shootihg party‖ the city 

murmured 

“Kew gardens” 

Кран сморкался; в 

кипятке прыгали яйца.  

Одеяло сидело рядом, 

ложилось рядом, уходило, 

сообщало новости. 

«Лиомпа»  

 

Особое место в малой прозе В. Вулф и Ю. Олеши занимает 

цветовая метафора. Текст новеллы «Зеленый и синий», который 

приводится в работе в авторском переводе, бессюжетен, близок к 

лирике и необычен по образности. Произведения В. Вулф и Ю. Олеши 

необыкновенно сложны для перевода, так как содержат множество 

языковых нюансов, таких, как полисемия слов, рождающих символы, 

метафоричность, необыкновенная точность в выборе лексического 

материала, созвучие гласных и согласных звуков, особый ритм прозы. 

Переводчик должен обладать, скорее, лирическим, чем эпическим 

даром, тонким вкусом и языковой интуицией. Новеллу «Зеленый и 

синий» можно отнести к импрессионизму, так как основная задача 
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текста сводится к тому, чтобы вызвать определенное впечатление, 

цветовую ассоциацию, без каких-либо причинно-следственных связей. 

Практически вся цветовая палитра и весь спектр оттенков 

представлены в новелле В. Вулф «Королевский сад» и в рассказе 

Ю. Олеши «Любовь». Буйство красок символизирует любовь и 

полноту жизни, а синий «фотографический» мир дальтоника 

олицетворяет скучную жизнь без любви. Эпитеты желтый и золотой 

становятся символом пошлости и шаблонности мировосприятия 

семейства Торбернов из новеллы В. Вулф «Лапин и Лапина».  

Звуковые образы играют важную роль в новеллах «Струнный 

квартет», «Возлюби ближнего своего» В. Вулф. В новелле «Струнный 

квартет» В. Вулф делает попытку вербальными средствами передать 

ощущение, воздействие и ассоциации, вызванные прекрасной музыкой 

раннего Моцарта. Для Ю. Олеши звуковые образы не приоритетны, 

больше важны цветовые акценты. 

 

Типы 

метафор 

Цитаты из произведений В. 

Вулф 

Цитаты из произведений 

Ю. Олеши 

 Цветовые 

метафоры 

и 

сравнения  

   Holding her present in her hand 

she advanced toward her mother-

in-law sumptuous in yellow satin; 

and toward her father-in-law 

decorated with a rich yellow 

carnation. All round them on 

tables and chairs there were 

golden tributes, some nestling in 

cotton wool; others branching 

resplendent—candlesticks; cigar 

boxes; chains; each stamped with 

the goldsmith‘s proof that it was 

solid gold…  

   She was half hidden by the 

great chrysanthemums that curled 

their red and gold petals into large 

tight balls. Everything was gold. 

A gold-edged card with gold 

initials intertwined recited the list 

of all the dishes that would be set 

one after another before them. 

She dipped her spoon in a plate of 

clear golden fluid. The raw white 

fog outside had been turned by 

the lamps into a golden mesh that 

blurred the edges of the plates and 

   – Я вам завидую, – сказал 

молодой человек. – Говорят, 

что листья зеленые. Я 

никогда не видел зеленых 

листьев. Мне приходится есть 

синие груши. 

   – Синий цвет 

несъедобный, – сказал 

Шувалов. – Меня бы 

стошнило от синей груши. 

– Я ем синие груши, – 

печально повторил 

дальтоник…  

   – Я Исаак Ньютон, - сказал 

неизвестный, приподняв 

черную шляпу, Он видел 

сквозь 

очки свой синий фотографиче

ский мир. 

   Божья коровка была для 

него ослепительно синей. Он 

поморщился. 

 

«Любовь» 
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gave the pineapples a rough 

golden skin.  

“Lappin and Lapinova” 

 

В эстетике двоемирия, или бинарности миров, В. Вулф и Ю. Олеши 

особое место занимает образ зеркала. Прием отражения позволил 

разграничить романтическую и модернистскую традиции, связанные с 

проблемой бинарности миров. Если в романтической литературе 

существовал контраст, четкая граница между посюсторонним и 

потусторонним мирами, то в модернизме происходит 

взаимопроникновение этих миров, границы между реальным и 

мистическим размываются. Это наглядно демонстрируют новеллы 

В. Вулф «Королевский сад» (―Kew Gardens‖, 1918); «Понедельник ли, 

вторник…» (―Monday or Tuesday …‖, 1920); «Дом с привидениями» 

(―A Haunted House‖, 1920); «Новое платье» (―The New Dress‖, 1925); 

«Женщина в зеркале» (―The Lady in the Looking–

Glass: A Reflection‖, 1929); «Очарование пруда» (―The Facination of the 

Pool‖, 1929) и рассказы Ю. Олеши «Я смотрю в прошлое» (1929), 

«Человеческий материал» (1929), «В мире» (1930), «Кое-что из 

секретных записей попутчика Занда» (1932), «Зеркальце» (1945). 

 

Типы 

метафор 

Цитаты из произведений 

В. Вулф 

Цитаты из произведений Ю. 

Олеши 

 Зеркало  и 

отражения 

But she dared not look in the 

glass. She could not face the 

whole horror – the pale 

yellow, idiotically old-

fashioned silk dress with its 

long skirt and its high sleeves 

and its waist and all the things 

that looked so charming in the 

fashion book, but not on her, 

not among all these ordinary 

people. She felt like a 

dressmaker‘s dummy 

standing there, for young 

people to stick pins into. 

“The new dress” 

Я очень часто смотрю на себя в 

зеркало… Зеркало! Зеркало! 

Разве может быть сильным 

человек, похожий на маму? 

Никогда не смотреть в зеркало! 

Никогда! Уйти от жалкой 

инфантильной привычки 

присматриваться к себе! Это 

свойство слабых. Все говорящее 

о слабости, я хочу вычеркнуть из 

своего сознания.  

 

«Кое-что из секретных записей 

попутчика Занда» 

  John turned it in his hands; he 

held it to the light; he held it 

so that its irregular mass 

blotted out the body and 

extended right arm of his 

friend. The green thinned and 

Крымский мост. Что может быть 

более захватывающего, чем 

ходьба по мосту? Мост висит, мы 

шагаем в воздухе. Под нами 

голубая улица реки. Тут 

думаешь: вода ведь белая! 
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thickened slightly as it was 

held against the sky or against 

the body. 

“Solid Objects” 

Голубой цвет есть только 

отражение неба. И жаль, что 

нельзя, зачерпнув из реки, 

принести домой стакан голубой 

воды. 

«Разговор в парке» 

 

Творчество В. Вулф и Ю. Олеши занимает особое место в 

историко-литературном процессе ХХ века. Исследование малой прозы 

В. Вулф и Ю. Олеши позволило понять вектор движения жанров эссе и 

новеллы и расширить представление о синтезе различных течений 

модернизма в первой трети XX века. Концепция модернистского 

двоемирия становится сюжетообразующей в малой художественной 

прозе В. Вулф и Ю. Олеши. В ситуации бессюжетности малой прозы 

В. Вулф и Ю. Олеши метафора принимает на себя роль мини-фабулы и 

мини-повествования. Метафора также усиливает эффект 

«концентрации движения» и используется как средство, повышающее 

динамичность восприятия художественного текста, так как именно 

метафора заставляет воображение перескакивать с одного образа на 

другой.  

Зеркальность в малой прозе Ю. Олеши и В. Вулф является 

многоуровневой, полифункциональной, связанной и с формой, и с 

содержанием текста, с мотивом двойников, двоемирия и 

множественных отражений. в статье рассматриваются  новые 

возможности функционирования метафоры в условной бессюжетности 

и бесфабульности малой художественной прозы В. Вулф и Ю. Олеши 

(на материале новелл В. Вулф «Пятно на стене», «Королевский сад», 

«Реальные предметы», «Понедельник ли, вторник…», «Дом с 

привидениями», «Ненаписанный роман», «Люби ближнего своего», 

«Новое платье» и др. и рассказов Ю. Олеши «Лиомпа», «Легенда», 

«Любовь», «Цепь», «Пророк», «Вишневая косточка», «Я смотрю в 

прошлое», «Человеческий материал», «В мире», «Зеркальце» и др.) 

Метафора в малой прозе В.Вулф и Ю.Олеши также связана  с 

эстетикой экспрессионизма, а в частности, с «трагическим гротеском» 

и возможностью достижения «максимума выразительности при 

минимуме средств».  
Литература 

1.Голубков, М. М. Русская литература XX века. После раскола / М. М. 

Голубков. – М.: Аспект-Пресс, 2002. – 267 с. – ISBN: 5-7567-0155-9. 

2. Коврижина, Я. С. Влияние экспрессионизма на творчество Вирджинии 

Вулф. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://lib.herzen.spb.ru/media/magazines/contents/1/171/kovrizhina_171_116_120.p

df 3.  

http://lib.herzen.spb.ru/media/magazines/contents/1/171/kovrizhina_171_116_120.pdf%203
http://lib.herzen.spb.ru/media/magazines/contents/1/171/kovrizhina_171_116_120.pdf%203


 

189 

3. Олеша Ю. Избранное (Вступительная статья В. Шкловского). /Ю. Олеша 

– М.: Художественная литература,1974. –576 с. 

4.Полонский В.П. О литературе / В. Полонский. – М. : Советский писатель, 

1988. – 496 c. – ISBN 5-265-00405-X. 

5.Woolf, V. E-Books for free online viewing and / or download / V. Woolf. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ebooksdirectory.com 

/listing.php?category=531. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АРАБОГРАФИЧНЫХ 

ПИСЬМЕННЫХ ПАМЯТНИКОВ БАШКИР 

(на примере Сафакулевского района Курганской области РФ) 

 

Салихов А.Г., кандидат исторических наук 

Хуббитдинова Н.А., доктор филологических наук 

Юлдыбаева Г.В., кандидат филологических наук 

Институт истории, языка и литературы УФИЦ РАН,  

г. Уфа, Россия 

nargul1976@list.ru 

 
Аннотация. Статья посвящена изучению старопечатных книг и рукописей 

Сафакулевского района Курганской области РФ, исследованных в рамках 

комплексной экспедиции в 2018 году. В работе дан сравнительный анализ 

выявленных документов с результатами предыдущих исследований. В 

настоящее время письменных памятников в указанном регионе сохранилось 

достаточно мало. Возможно это связано и с переселением населения, 

проведенных в шесьтидесятых годах ХХ века в связи с политикой укрупнения 

деревень. 

Abstract. The article is devoted to the study of early printed books and 

manuscripts of the Safakulevsky district of the Kurgan region of the Russian 

Federation, studied within the framework of a complex expedition in 2018. The 

paper compares the identified documents with the results of previous studies. At 

present there are quite few written monuments in this region. Perhaps this is 

connected with the resettlement of the population, conducted in the sixties of the 

twentieth century in connection with the policy of enlarging the villages. 

Ключевые слова. Курганские башкиры, Сафакулевский район, Ялан-

Катайские башкиры, арабографичные памятники, старопечатные книги, 

восточные рукописи, письменные источники, Ислам. 

Key words. Kurgan Bashkirs, Safakulevsky District, Yalan-Kataisk Bashkirs, 

Arabographic Manuscripts, Early Printed Books, Oriental Manuscripts, Written 

Sources, Islam. 

 

В статье исследуются письменные памятники башкир и татар, 

компактно проживающих в Сафакулевском районе Курганской 

области РФ. Данный регион неоднократно изучался с точки зрения 
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лингвистики, фольклора и этнографии. Многие видные башкирские 

фольклористы, такие как Закир Шакиров, Кирей Мерген, Салават 

Галин, Фануза Надршина, Ахмет Сулейманов и многие другие 

проводили полевые изыскания в 1960-90-х годах[6]. Этнографы Мирза 

Муллагулов, Ринат Юсупов, Мухаммет Мурзабулатов, Заря 

Минибаева изучали быт и обычаи курганских башкир [3].  

В начале нашего столетия устное народное творчество указанного 

района исследовалифольклористы Института истории, языка и 

литературы УФИЦ РАН Гульнур Хусаинова, Гульнар Юлдыбаева, 

Фанира Гайсина[2]. По народной медицине курганских башкир 

защищена кандидатская диссертация [4]. Изучение арабографичных 

письменных памятников началось еще в 1929 году. В том году Закир 

Шакиров и Барый Альметьев были направлены Обществом по 

изучению быта, культуры и истории Башкирии в Аргаяшский кантон, 

прилегающий к нынешнему Сафакулевскому району. Ими 

осуществлялись диалектологические и фольклорные исследования. 

Наряду с этим они зафиксировали письменные памятники, хранящиеся 

в мечетях и частных собраниях. В кратком отчете экспедиции 

приведены следующие сведения о приобретенных материалах: «В 

деревне Буре обнаружены материалы по истории и письменной 

литературе: категоричный приказ № 41 Давлетши Бикметова, 

состоящий из 20 пунктов; а также его же приказы за 1821, 1826, 1827, 

1834, 1835 годы. 

В деревне Биктимер: записи 1805, 1820, 1822, 1824, 1827 годы, 

оставшиеся от Мухтасипа Ишмухаметова. Здесь имеются приказы 

Салиха Кустыкильдинова. Имеются «Таварих-и Булгария», 

написанная каллиграфическим почерком в 1837 году Габделъялилом 

сыном Ишмухамета и книга «Чингиз-хан и Аксак Тимер», написанная 

Габдельгазизом сыном Сурагула 25 февраля 1820 года, персидско-

тюркский словарь, из 400 страниц, написанный в 1778 году 

(приобретена в деревне Шигай Карабулакского района)[7]. 

В том же году жителем Сайфуллой Салимовым в журнале 

«Башкорт аймагы» («Башкирский край»), издававшейся на арабской 

графике «Обществом изучения Башкортостана», были опубликованы 

более 20 башкирских народных песен [5]. Многие из них вошли в тома 

свода«Башкирское народноетворчество‖ [1].Наша экспедиция 

показала, что некоторые из них остаются популярными среди 

населения до сегодняшнего дня. 

Организованная настоящая комплексная экспедиция 2018 г. в 

Сафакулевский район Курганской области РФпозволило оценить 
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современное состояние арабографичных письменных памятников, 

сохранившихся на руках у населения.  

Надо отметить, что Сафакулевский район Курганской области РФ 

не так богат интересующими исследователей материалами. В 

исследуемых населенных пунктах редко встречались фрагменты книг. 

К сожалению, информанты чаще делились своими воспоминаниями о 

тех или иных арабографичных документах, которые до сегодняшнего 

дня не сохранились.  

Многие сообщали, что в период советской власти они не придавали 

значения старинным книгам и рукописям. Так, информант 

Нусратуллина Сания Рахимьяновна (девичья фамилия – Юсупова, 

1937 г.р., родилась в д. Манатово Альменевского района Курганской 

области РФ, проживает в д. Калмык-Абдряш Сафакулевского района 

Курганской области РФ), являющаяся представителем известного рода 

Манатовых, сообщила, что книги, оставшиеся от отца, были переданы 

пожилой односельчанке. Выяснилось также, что остатки письменного 

наследия были увезены родственниками в близлежащие города, в 

которых они проживают в настоящее время. 

На руках у населения сохранились, в основном, материалы, 

необходимые для исполнения религиозных обрядов. Жительница 

деревни Калмык-Абдряш Абдрахманова Зинура Махмутовна (1935 

г.р., уроженка д. Калмык-Абдряш) имеет «Калям-и Шариф», изданный 

в 1987 г. в Казани. Она хранит данный Коран, привезенный из 

Калиниграда, как память о своей покойной снохе.  

В д. Белое озеро Хусамов Тагир Агзамович (1963 г.р., уроженец д. 

Белое озеро) передал для хранения в фонд рукописей и старопечатных 

книг ИИЯЛ УФИЦ РАН некоторые книги, оставшиеся от отца муллы 

Агзама Хусамовича (1929 г.р.). 

В историко-краеведческом музее Сафакулевского района имеются 

некоторые неполные старопечатные книги и другие письменные 

документы, например, «Тухват аль-мулюк тарджимасе», «Тасвират», 

квитанция Духовного управления мусульман, письма времен Великой 

Отечественной войны. Особый интерес представляет дневник 

местного жителя конца 20-х годов ХХ столетия, состоящий из трех 

общих тетрадей. Он является наиболее значимым письменным 

документом для изучения повседневной истории края указанного 

периода. Документ хранится в местном краеведческом музее и требует 

специального отдельного анализа. 

Наиболее богатой в археографическом плане оказалась деревня 

Азналы. В музее, расположенном в здании бывшей школы, хранителем 

которой является краевед, учитель физкультуры и труда на пенсии 
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Наиль Фаизович Гилемьянов (1958 г.р.) имеется большой стенд, 

посвященный письменному наследию. В частности, выставлены книги 

на арабском и тюркском языках: «Мухаммадийа» (нач. ХХ века), «Ер 

байлыгы» («Богатство земли», издана предположительно в времена 

Советской власти), «Коран» (нач. ХХ века), «Хафтийак» (нач. ХХ 

века). Из рукописей сохранились около 80 листов сочинения на 

арабском языке, переписанной предположительно во второй части XIX 

века. В ней имеется один отдельный лист от другого рукописного 

произведения с указанием даты 1879 год. Среди экспонатов музея 

имеются остатки изданного сочинения известного башкирского 

ученого Ризаитдина Фахретдинова «Асар» (8 часть), а также титульная 

страница «Мухиммат аль-муридин», изданной 1904 году в Петербурге 

в типографии видного крымскотатарского издателя Ильяса 

Бораганского.  

Почти во всех населенных пунктах Сафакулевского района 

имеются мечети, построенные в постсоветский период. В упомянутой 

деревне Азналы действуют две мечети – новая и старая. В 

построенной несколько лет назад новой мечети хранятся 

старопечатные книги, полученные от жителей деревни. Они являются 

известными сочинениями: «Гайн аль-галям тарджимасе», «Алты 

бармак китабы», «Дуа-и исм-и агзам», «Кисса-и Йусуф», «Уммикамал 

китабы» и другие. Имеются листы книг, привезенных из Османской 

империи. Как нам стало известно, среди жителей деревни были очень 

просвещенные и грамотные люди – выпускники Троицкого медресе 

«Расулия» – Садыков Магади и Умаргулов Мустафа. Последний 

шестнадцать лет обучался в медресе, владел четырьмя языками, 

обучался даже за границей. 

В деревне Абултай местный имам владеет старопечатной книгой 

«Куръан тафсире». Других арабографичных памятников в этой 

деревне нам не удалось обнаружить. Членов экспедиции также 

интересовали эпитафические памятники. Так, на абултаевском 

кладбище были обнаружены две сохранившиеся арабографичные 

эпитафии. На одном из них высотой 1,8 м. имеется короткая, но ясно 

выбитая надпись: «1798 сенеде мулла Минле ибн Биктимер» («1798 

год, мулла Минле ибн Биктимер»). Другое надгробие имеет длинный, 

плохо сохранившийся текст. Некоторые места почти полностью 

стерты временем. 

Было установлено, что арабографичные эпитафии сохранились на 

кладбищах ряда деревень. Наибольшее количество эпитафий имеется 

на старом закрытом кладбище с. Сафакулево. Надгробные камни в 

основном относятся к началу ХХ века. Сохранность текстов 
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удовлетворительная, хорошо просматриваются и достаточно ясно 

читаемы. Несколько камней вовсе не имеют надписей.  

В 1997 году сотрудник Института истории, языка и литературы 

УФИЦ РАН З.И. Минибаева приобрела ряд образцов арабографичного 

письменного наследия. Ниже дается список документов, собранных во 

время экспедиций 1997 и 2018 годов в Сафакулевском районе 

Курганской области РФ: 

Старопечатние изданияд. Боровичи (1997 г., получено от 

имама, член экспедиции: Минибаева З.И.) 
1. Һҽфтиҽк Шҽриф. Ҡазан: Ҿмит ширкҽте матбағасы, 1917. 1-154, 

159-160 б. 

Книга относительно в удовлетворительном состоянии. Часть 

страниц в начале и конце книги в ветхом состоянии. Отсутствуют 4 

страницы. 

д. Болшое Султаново (1997 г., получено от имама, член 

экспедиции: Минибаева З.И.) 
1. Листы различных старопечатных изданий. Всего сохранилось 30 

листов, в том числе ―Даҡаиҡ ҽл-ҽхбҽр тҽржемҽсе‖ (7 л.), ―Дҿрур ҽл-

масаил вҽ кҽшкҥл ҽл-далаил‖ (15 л.). Среди них есть 71–74 страницы 

книги по мусульманскому праву на тюркском языке. Время издания – 

приблизительно начало ХХ века. 

На 74 странице есть сведения, касающиеся д. Альменево (ныне 

относится к Алменевскому району Курганской области РФ): 

―Ҽлмҽн ауылында имам Ҽхмҽд бин Азаматтан, [18]98 сҽнҽ уктҽбр 

3-дҽ: 

Мҽнфилҽрнең хатуны нҽфҽҡҽйҽ мозтарҽ улуб зҽҥж ҽҥҽле илҽ 

улмыш никахларны фҽсех иттермҽк ичҿн ҡаҙыйға морафҽғҽ 

иттеклҽрендҽ тҽфрик вҽ фҽсех никах жаиз улып вҽ улмадығы хаҡында, 

кичҽн сҽнҽлҽрдҽ бҽғзе урынлардан истифта ҡылдығыңыз мҽсмуғымыз 

улмыш иде. Безлҽр дҽ һҽм бер ничҽ риуҽйҽт язамыз. Иншалла ҡабул 

идерсез. Интиһаи риҥҽйҽт 31 фи-л-салис, 57 фи-л-рабиғ‖. 

Перевод: [Получено] от имама деревни Альмен[ево] Ахмеда бин 

Азамата 3 октября [18]98 года: 

Мы слышали, что в прошлом году вы использовали некоторые 

места [источника], когда жены сосланных будут нуждаться в средствах 

на пропитание и для расторжения брака с первым супругом обратятся 

к кади (судье) о дозволенности и не дозволенности расторжения брака. 

Мы тоже хотим написать несколько риваятов. Даст бог, вы примите 

их. Окончательные риваяты 31 (в третьем), 57 (в четвертом)‖. 
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Перевод арабских и старотюркских слов 

 

На арабском На башкирском На русском 

Жаиз (араб.) дҿрҿҫ, яраҡлы дозволенный, подходящий 

Зҽҥж (араб.) ире супруг, муж 

Интиһаи (араб.) аҙаҡҡы, һуңғы конец, окончание 

Истиғфа (араб.)  һылтанма яһау ссылаться 

Ичҿн (старотюрк.) ҿсҿн для 

Кичҽн (старотюрк.) ҥткҽн прошедший 

Мҽнфи (араб.) һҿргҿнгҽ ебҽрелгҽн, 

ҡыуылған 

сосланный, изгнанный 

Мҽсмуғ (араб.) ишетелгҽн хҽбҽр услышанная весть 

Мозтарҽ (араб.) мохтаж булыу нуждаться 

Морафҽғҽ (араб.) 1) низағ; 2) дҽғҥҽне хҽл 

итер ҿсҿн судҡа 

мҿрҽжҽғҽт итеҥ 

1) тяжба, процесс;  

2) обращение в суд 

Нҽфҽҡҽ (араб.) йҽшҽҥ ҿсҿн кҽрҽк булған 

мал (ризыҡ); йҽтимдҽргҽ, 

айырылған ҡатындарға 

бирелгҽн аҡса 

средства на пропитание; 

деньги на содержание 

сирот, разведенных жен 

Сҽнҽ (араб.) йыл год 

Тҽфриҡ (араб.) айырыу разводиться 

Улмадығы 

(старотюрк.) 

булмауы отсутствие, не было 

Улмыш 

(старотюрк.) 

булған было 

Улып (старотюрк.)  булып быть 

Фил рабиғ (араб.) дуртенселҽ в четвертом 

Фил салис (араб.) ҿсҿнсҿлҽ в третьем 

Фҽсех (араб.) боҙоу, юҡҡа сығарыу, 

кҿсҿн бҿтҿрҿҥ 

отмена, расторжение, 

разрыв 

 

д. Белое озеро (2018 г., владелец: Хусамов Тагир 

Агзамович,члены экспедиции: Салихов А.Г., Хуббитдинова Н.А., 

Юлдыбаева Г.В.) 
1. Кҽлҽм-и Шҽриф. Год и место издания неизвестны. Сохранились 

17–552 и ряд других страниц. 

2. [Доға-и исм-и ҽғзҽм]. Ҡазан: Ҡазан университетының 

тҽбҽғханасы, 1896. 16 б. 

Половина титульного и последнего листов не сохранились. 

Поэтому для установления точного названия требуется 

дополнительный сравнительный анализ. 
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3. Һҽфтиҽк Шҽриф.Фрагмент (11–26, 43–55, 75–86, 108–118 и 

другие). Место и год издания неизвестны.  

4. [Истуани китабы].Фрагмент (5–50 с.). Место и год издания 

неизвестны.  

5. Тҽғбир-намҽ. 1902. Ҡазан: Типография наследников Чирковой. 1-

2 б. 

Кроме указанных материалов сохранились разные листы, в числе 

которых имеются ―Ҡиссасел-ҽнбиҽ‖, отрывок стихотворного 

произведения, изданного, предположительно, в первой половине или 

же середине XIX века в Казани. 

Рукописи 

д.Азналы (2018 г., получено в мечети,члены экспедиции: 

Салихов А.Г., Хуббитдинова Н.А., Юлдыбаева Г.В.) 
1. Календарь. Рукопись. 1 л. Сохранился всего один лист с 

двусторонней записью. Содержит пояснительные записи на тюрки о 

некоторых населенных пунктах, названия месяцев, сведения о днях, 

часах и минутах. 

д. Белое озеро (2018 г., получено от Хусамова Тагира 

Агзамовича,члены экспедиции: Салихов А.Г., Хуббитдинова Н.А., 

Юлдыбаева Г.В.) 
1. Разрозненные листы различного происхождения. 26 листов. 

Время написания – середина XIX– первая половина ХХ века. В том 

числе сохранились небольшой отрывок хозяйственного расходного 

документа 1863 года, записи о смерти некоторых лиц, датированные 

1943 г., фразы для четок (―Кҿн тҽсбихлҽре‖) второй половины ХХ 

столетия, молитвы, выписки из книг. 

Таким образом, в статье был проведен краткий обзор современного 

состояния арабографичных памятников, обнаруженных у населения 

Сафакулевского района Курганской области, с указанием перечня 

приобретенных материалов. Конечно, названия ряда старопечатных 

книг требуют уточнения. Обнаруженным во время экспедиционного 

выезда надгробным памятникам этого региона необходимо посвятить 

отдельную работу с проведением специального анализа. В ходе 

комплексного исследования были зафиксированы и этнографические 

материалы, памятники устного народного творчества, которые по 

сравнению с рукописями и книгами сохранились лучше и до сих пор 

бытуюут. Приобретенные старопечатные книги и рукописи переданы в 

Фонд рукописей и старопечатных книг Института истории, языка и 

литературы УФИЦ РАН. 
Литература 

1. Башҡорт халыҡ ижады. Йырҙар. Беренсе китап / тҿҙҿҥсе, баш һҥҙ яҙыусы, 

аңлатмалар биреҥсе Салауат Галин. –  Ҿфҿ, 1974. 388 б. 
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2. Ҡурған башҡорттары фольклоры (материалдар һҽм тикшеренеҥҙҽр / 

Фольклорсы-йыйыусылар һҽм тҿҙҿҥселҽр: Г.Р. Хҿсҽйенова, Г.В. Юлдыбаева, 

Ф.Ф. Ғайсина. – Ҿфҿ, 2013. - 158 бит. 

3. Ҡурған башҡорттары: тарихи-этнографик очерктар. – Ҿфҿ: Ғилем, 2004. 

244 б. 

4. Минибаева З. И. Народная медицина башкир Курганской области (конец 

XIX - начало XXI в.). Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
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Фантастика в целом – явление очень древнее в литературе, имея в 

активе самые разнообразные формы и приемы проявления и 
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трансформации исходного материала, куда органически вошли и 

сатира, и гротеск, и метафора, и притча, и иносказание. Отталкиваясь в 

корневых связях от фольклорной сказки, мифа, фантастика в 

общепринятом смысле слова многообразна и эстетически раскованна, 

выступая чаще всего в качестве приема для возврата к «вечным» 

проблемам бытия и комплексу гуманитарных проблем вообще. 

Выражение «фантастическая литература» обозначает 

определенную разновидность литературы, или, как обычно говорят,–

литературный жанр. Изучение литературных произведений с точки 

зрения жанра – дело совершенно особое. Мы склонны полагать, что 

правильно называть фантастическую литературу «формой», а не 

«жанром». Этой же точки зрения мы придерживались при изучении 

детективных произведений в татарской литературе [3, с.35]. 

Ученые склонны полагать, что утопия и антиутопия являются 

единым жанром по природе. Разница лишь в том, что антиутопия это 

своего рода реакция на утопию. Об этом в частности пишет 

Н.Воробьева: «Антиутопия произошла из утопии, как в любой другой 

сфере из одного и того же явления появляются proи contra. Антиутопия 

появилась как реакция на утопию, как необходимая полемика с ней, 

порожденная или спровоцированная ею же для упрочения своих 

позиций, как недостающая опора для прямостояния конструкции. 

Появляются, формируются и закрепляются на всем большом пути 

эволюции общие черты, определившие и составившие специфику 

жанра утопии» [2, с.78]. Об этом же пишет А.Осипов: «Антиутопия - 

разновидность фантастики, выступающая как антитеза утопии» [7, с. 

28]. 

Советском общественной официальные определения утопии 

строились на западном материале. Вот что написано в «Философском 

энциклопедическом словаре» 1983 года: «Антиутопия, идейное 

течение современной общественной мысли на Западе, которое, в 

противоположность утопии, отрицает возможность достижения 

социальных идеалов и установления справедливого обществ, строя, а 

также, как правило, исходит из убеждения, что любые попытки 

воплотить в жизнь справедливый обществ, строй сопровождаются 

катастрофическими последствиями» [8, с.29]. В конце ХХ века 

понятия немножко меняются. «Утопия - одна из старейших 

разновидностей фантастики, в основе которой лежит попытка 

рассказать об идеале, изложить систему взглядов, об идеальном 

общественном устройстве» [7, с.30]. 

Большинство определений «утопии» объединяет два понятия: 

пространство, изололированное от большого мира (город, остров), и 
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время, точнее будущее. «Утопия литературная – художественное 

произведение, содержащее воображаемую картину будущего 

общества» [5, Стлб. 854]. С течением времени принципиальное 

различие между ними становится все более проблематичным.  

Парадоксальность утопии в том, что ее «фантастическое будущее» 

изначально несбыточны с точки зрения антиутопического мира. С 

другой стороны, утопические проекты вполне реализуемы, воплощаясь 

в идеологии, которая всегда утопична. 

Такое свойство утопического проекта, сопровождая процесс 

позволяет идеологии определить собственное пространство действий, 

на котором она может сформулировать свои цели и средства 

политического воздействия. Отсюда можно представить структурный 

состав утопии. Главный компонент в этой структуре – проект 

будущего, который должен быть составлен умело и занимательно (все 

зависит от таланта утописта-проектировщика). Второй компонент – 

культурный, происходящий из идейно-философской, социальной и 

прочей парадигмы эпохи, из которой должен исходить утопист, 

придумывая свои проекты. Здесь важно отметить, что реальная 

духовная и интеллектуальная (включающая уровень научно-

технических достижений) атмосфера эпохи является плацдармом для 

включения фантазии, без которой немыслима ни одна утопия и 

которая тоже входит ведущим компонентом ее структуры. Эпоха 

может способствовать или сдерживать появление утопий.  

Можно предположить, что занимательность и привлекательность 

представляемых в утопии проектов не имели бы такого заразительного 

эффекта, если бы в тексте утопии не был заложен специальный заряд 

магнетизирующего воздействия умелой дидактики, вдохновенного 

учительства.  

«Антиутопия, органически вырастая из духа отрицания утопии, 

соответственно логике всякой противодействующей и 

равнодействующей силе, должна эту мечту перечеркнуть, а для этого – 

разоблачить ее с помощью всевозможных средств из критического 

арсенала (сатира, гротеск, гипербола, фантастика и т.д.). Арсенал 

утопии – тоже в общем критический – до этого момента (до 

разоблачения) явно слабеет, теряет свое самое действенное оружие 

(Мечту), идея ее тускнеет в контексте антиутопического «ядовитого» 

сарказма и терпит сокрушительное поражение. Пример тому – все 

выдающиеся антиутопии XX века, которые обозначим как 

классическую антиутопию. Это, по общему признанию, негативная 

утопия, или дистопия, которая изображает «идеально плохое» 



 

199 

общество, тем нейтрализуя мечту об идеально хорошем обществе. 

Антиутопия становится противоположностью утопии» [2, с. 91].  

Так сложился основной закон эстетики антиутопии – низвержение 

утопии. Таким образом, утопия сыграла свою провокационную роль, 

не только ради, появления, антиутопии, но и как покажет дальнейшая, 

история жанра ради самой себя, потому что оппозиция утопии – 

антиутопии представилась идеальной почвой для их последующего 

совместного движения. Мечта возобновляется с новой силой на руинах 

антиутопической атаки; восставая, из пепла подобно Фениксу. И 

сделать это было тем легче, чем безысходнее и пессимистичнее автор 

антиутопии: разбивал очередной проект светлого будущего. 

Классическая антиутопия предлагала, именно пессимистический исход 

своих сюжетов апокалипсис, который тут же - вступал в невыносимое: 

противоречие с естественным желанием читателя; увидеть 

продолжающийся мир; а не погибающий. Даже в антиутопиях, 

предлагающих гармонически организованную жизнь общества сытую, 

обеспеченную, приятную, в определенной точке сюжета наступает 

«момент истины». 

Антиутопия обычно направлена на развенчивание утопических 

тенденций, высмеивает увлечение НТР. Отсюда проистекает еще одна 

нить тесной связи утопии и антиутопии: как только антиутопия слегка 

отойдет от своего регламента и, поставив «диагноз», предложит 

способ исправления «плохого» общества, то есть сделает хотя бы 

намек на возможность светлого исхода, тут же она оборачивается 

новым утопическим проектом.  

Для современного определении утопии, ее сущности и смысла 

появления вообще в культурном обиходе человечества важна позиция 

(довольно распространенная) «чистоты фантазии» как главного 

признака утопии.  

Противоположное мнение по поводу воображения и утопии 

высказывает М.Эпштейн: «Воображение – главная из 

освободительных сил, двигавших вперед человечество; но когда, как 

вагоны к локомотиву, к воображению прицепляются такие 

архаические инстинкты, как жажда власти или всеобщего 

уравнительства, тогда воображение превращается в утопию, кладет 

предел самому себе, утверждаясь на какой-то одной, незыблемой и 

абсолютно «правильной» картине будущего. Утопия - это 

самоубийство воображения: созывая массы людей на переделку мира, 

она превращает их в могильщиков своего будущего» [9, с. 25].  

Вопрос об отношениях литературы с реальной действительностью 

всегда был важен для определения природы художественного образа, и 
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этот вопрос решался на уровне всех эстетических концепций, 

направлений, школ, художественных открытий. Несомненно, что в 

отношениях утопии и реальной действительности может быть скрыт 

особый тип художественного осмысления жизни – осмысления 

коллективного, или от имени коллектива, то есть квази-коллективного. 

А.Латынина, сопоставляя утопию и антиутопию по признакам их 

отношения к реальной действительности, видит в них специфику 

утопической идеологии. «Если утопия рисует действительность такой, 

какой она хочет ее видеть, то антиутопия – идеал таким, каким он 

воплощен в действительности. И тогда оказывается, что любая- 

абсолютизированная идея обречена на то, чтобы обратиться в свою 

противоположность. Так, отрицание собственности становится 

равносильным возведению ее в превосходную степень, когда 

государство претендует не только на имущество граждан, но и на их 

мысли и желания, а изобразив труд как магический способ 

преобразования природы, мы превращаем его в обряд. Главный 

парадокс утопической идеологии в том, что это идеология 

достигнутого и завершенного идеала. Мѐжду тем идеала нельзя ни 

достичь, ни воплотить его без того, чтоб он не перестал быть идеалом, 

а стал чем-то другим: идолом или догмой, например...поэтому первые 

антиутопии появились тогда же, когда и первые утопии: 

представление об аде ничуть не моложе представления о рае» [6, с.186 

- 187]. 

Все это говорит о необходимости исследовать утопию и 

антиутопию во взаимном контексте, то есть в ближнем друг для друга, 

и в контексте других литературных явлений. Контекст времени 

создания, утопии тоже чрезвычайно важен: сегодняшняя; антиутопия 

через какое-то время может представиться вполне доброй и светлой 

утопией.  

Идеи утопии культивировались в татарской литературе через 

просветительский реализм. Они были очень популярны в обществе в 

конце XIX начале XX века. В эту же эпоху видоизменяется движение 

джадидизма, которое зародилось в XIX, стремясь избавить народ от 

невежества, рабских оков средневековья, и хотело сделать его 

просвещенным. «В начале ХХ века под благоприятным воздействием 

внешних, общероссийских и внутренних факторов, это движение 

превращается в крупную силу, новую национальную идеологию, 

способную проникнуть во все слои татарского общества» [10, с 7].  

В эту же эпоху творит и Ф.Амирхан, один из ярчайших 

представителей просветительского реализма. В его первом рассказе  

«Сон накануне праздника» («Гарҽфҽ кич тҿшемдҽ»,1907) преобладало 
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ироничное отношение к действительности. «Обращаясь к приѐму 

контрастов – утопии и антиутопии, яви и сна, к эстетике прекрасного и 

безобразного, идеального и реального, автор подвергает критике 

феодальную косность, царящую в татарском обществе, утверждает 

идеалы национального возрождения» [7, с 145]. 

Именно его перу принадлежит одно из произведений фантастики, 

которое мы можем рассмотреть в рамках антиутопии – это повесть 

«Фатхулла хазрат» («Фҽтхулла хҽзрҽт»,1909). В данной повести 

события разворачиваются в середине ХХ века, «чтобы выявить 

комичность феодально-патриархальных устоев, средневековой морали, 

религиозной схоластики, автор воскрешает главного героя, кадимиста 

Фатхуллу, в лаборатории Казанского университета через сорок лет 

после его смерти и переносит события в 1950 год, то есть в середину 

двадцатого столетия, в век научно-технического прогресса, торжества 

гуманистических нравственных идеалов» [7, с 145]. Это 

собирательный образ, через который автор критикует религиозных 

деятелей схоластов-кадимистов начала века, обвиняя их в невежестве, 

лицемерие.  

Безусловно, это сатирическая повесть, но в ней есть место и 

утопическим представлениям. По замыслу автора движение 

джадидистов, просветителей одержало вверх над схоластами, 

проникнув во все сферы жизни общества (наука, религия, искусство и 

т.д.). Р. Ганиева пишет: «На наш взгляд, конфликт произведения 

«Фатхулла хазрет» далѐк от отражения социально-экономических 

проблем тогдашнего татарского общества. На всех художественных 

уровнях произведения внимание автора направлено на показ духовной 

нищеты и низкой морали защитников феодальной старины. Фатхулла 

хазрет Ф. Амирхана – собирательный образ, вобравший в себя 

типические отрицательные черты кадимистов, «святых отцов» нации. 

Повесть Амирхана «Фатхулла хазрет» – классический образец 

произведения просветительского реализма, соотнесѐнного с 

элементами романтической утопии об идеальном будущем татарского 

общества» [3, с. 93].  

Другое произведение этого же автора носит уже антиутопический 

характер – это повесть «Дядя Шафигулла» («Шҽфигулла агай», 1924). 

Это тоже своего рода шарж, но уже не на кадидистов, на 

правительство советов. «Через судьбу Шафигуллы показывается, 

какие духовно-нравственные потери понес татарский народ в эпоху 

«советов» [10, с. 59]. В этом произведении ярко прослеживаются то, 

каким образом разрушились мечты интеллигенции связанные с 

падением царизма и приходом к власти большевиков. Именно в этом 
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мы можем проследить антиутопические моменты. «Хотя автор 

рекомендует его как дружеский шарж, рассказ больше напоминает 

памфлет на молодое советское государство и объединяет в себе черты 

сатиры и футурологии, является модификацией утопии – 

антиутопией» [7, с. 146]. 

Еще одна фантастическое произведение, написанное в это время, 

повесть Г.Исхакыя «Гибель через двести лет» («Ике йҿз елдан соң 

инкыйраз», 1902). Р.Ганиева жанр этого произведения определяет как 

антиутопия, дистопия  [10, с. 88]. В этом произведении мы можем 

обнаружить как утопические мотивы (это всемирная известность 

булгар, развитие булгарской культуры, искусства, музыки и т.д.), так и 

антиутопические (исчезновение нации) Здесь ярко проявляется то как 

«автор антиутопии воплощает свою позицию с помощью приемов и 

художественных средств утопии» [3, с. 62].  

Г. Исхаки в рассказе «Лукман-хаким», написанном в Берлине в те 

же годы, что и «Шафигулла агай» Ф. Амирхана, также перенѐс в 

будущее отрицательные тенденции общественного развития в России, 

присущие настоящему, и нарисовал худший образ мира по сравнению 

с той действительностью, которую он хорошо знал. «Шафигулла агай» 

отличается от антиутопической повести Г. Исхаки тем, что в 

последней смещены временные и пространственные структуры, 

используются фантастика, символы, аллегории, гиперболы, 

устойчивые мифологемы, архетипы, что обусловливает и особенности 

образно-композиционной структуры и стиля. Эти художественные 

средства воплощают содержание с противоположной идейной 

направленностью, но без комизма. «Лукман-хаким» ближе к субжанру 

дистопии – типу антиутопии, который разоблачает утопию, описывая 

результаты еѐ реализации. Она отличается от тех антиутопий, которые 

изобличают саму возможность осуществления утопии или абсурдность 

и ошибочность логики еѐ создателей.Таким образом мы видим, что в 

начале ХХ века в татарской литературе под влиянием социальных, 

общественных конфликтов возникают фантастические, 

утопические/антиутопические произведения, требующие более 

глубокого изучения. Но мы с четкостью можем сказать, что все они 

создавались с целью показать каким должен быть идеальный 

социальный строй, общественная жизнь. 
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 С.Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ., Қазақстан 

 
Аңдатпа. Маҗалада жазушы, публицист Ж.Аймауытовтың 

шығармашылығы талданады. Жазушының кҿркемдік ҽлемі мен 

публицистикасының сипаттары «Ҽнші» ҽңгімесі жҽне маҗалалары арҗылы 

ашылады.  

Аннотация. В статье раскрывается творчества писателя и публициста 

Ж.Аймауытова. Художественный мир писателя рассмотривается через 

публицистические статьи и рассказ «Ҽнші».   

Annotation. The article reveals the creativity of the writer and journalist Zh. 

The artistic world of the writer is considered through journalistic articles and the 

story "Anshi". 

Тірек сӛздері. Кҿркем шығарма, жазушы, кейіпкер, публицист, маҗала 

Ключевые слова. Художественное произведение, писатель, главный 

герой, публицист, статья. 

Key words. Аrtwork, author, main character, writer, article. 

 

Ж.Аймауытов – шығармашылығы терең ойлы жазушы, шебер 

публицист,  кҿркем кестелі драматург, тҧныҗ тілді аҗын туындылары 

җай кезең ҥшін де зерттеу ҥшін мҽнді екені белгілі. Ж.Аймауытов – сан 

җырлы талант иесі. Жазушы, драматург, аудармашылығымен җоса 1926 

жылы жазған «Психология»,  «Жан жҥйесі жҽне ҿнер таңдау» зерттеуі 

– җазаҗ ғылымында маңызын жоймайтын туындылар. Сын маҗалалары 
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бар («Абайдан соңғы аҗындар» (1918 жылы М.Ҽуезовпен бірігіп 

жазған), «Мағжанның аҗындығы туралы» (1923).   

Жазушы шығармашылығының келесі бір тобы – аудармалар. 

Н.Гогольдің «Ревизорын» («Баҗылаушы»), А.Пушкиннің «Тас 

мейман», «Сараң сері», А.Дюманың «Дҽмелі», Дж. Лондоннан 

«Телегей теңіз» т.б. аудармалары җазаҗ ҽдебиетіндегі кҿлемді 

прозалыҗ шығармаларды аударудың алғашҗылары болуымен де мҽнді. 

Жҥсіпбек Аймауытов – җазаҗ ҽдебиетіндегі стилі бҿлек, кҿркем 

бейнесі ҿзгеше, кейіпкері басҗаға ҧҗсай бермейтін туындылардың 

авторы. Жазушының «Ҽнші» ҽңгімесі жазылған уаҗыт 1925 жылы 

болатын. Туынды 20-ғасыр басындағы бар җайшылыҗты біра-аҗ жинап 

оҗырманға тосады. Ол дала тынысы мен җала тіршілігі, ҿнер мен ҿмір, 

ерлік пен ездік җатар араласып, тең тҥсіп тҧрған кезде туған. 

 Алаш алыптарын кҿрген, ҥзеңгілес болған Кеңес ҽдебиетіне енді 

бет җойған автор басындағы ҿткен кҥнге сағыныш кҿп җабат, мол 

кҿмбемен оралып берілген. «Ҽнші» ҽңгімесінің прототипі – атаҗты 

җазаҗ ҽншісі Ҽміре Җашаубаев. Жазушы аҗын талантын ашады. 

Сонымен бірге ҽнші тағдыры, жан-дҥние, сезім, кҿңіл кҥйін де ашады. 

Ҿнер адамының ҿзгеше сезім иірімдері нағыз дарынға ғана тҽн 

екендігін айтады.    

Ортаҗҗа кҿнген, бҽрін бҿліскіш адал жҥрек ҽнші ҿз сҥйгенінен шын 

ҧнатҗанынан айырылып җалғанын автор шым-шымдап жеткізеді. Ҽнші 

ҿмірінің – ҿнер адамының бір кезеңін таҗырып етет отырып, ҿнердің 

биік җалпын, хас ҿнерпаздың табиғи бейнесін танытады. Басталуында 

жазушы  не, җандай оҗиға деген тҧстан бастайды. Шетішатыр җаласы 

туралы айта келіп, җымызханадағы меймандар жҽне Шҽкет җызға 

кҿшіп байланыста жаңа ой, оҗиға т.б. җосылады.Оҗырманды 

таңдандырып, таңдай җаҗатыратын Ҽмірханның алғаш кҿрінуі, бірінші 

ҽнін естуі, ойын кезіндегі ҿнері оның бейнесін ашуға ҽзірлік җана екен. 

Шарыҗтау шегіндегі  барлыҗ оҗиғалар мен ҽрекеттердің соңғы 

нҥктесінде Ҽмірхан биіктей тҥседі. Аҗтамаҗты алып җашуы, Аҗтамаҗ 

оҗиғасы ҽңгімедегі ҽсерлі тҧс. Ҽмірханның адамгершілік җалпы, ҿнер 

мен адамдыҗ җалпы биіктей кҿрінеді.  Ҿнер адамының табиғи җалпы  

шығарманың шешімінде оҗиға, ҽрекет, ой, тҥсінік т.б. бір арнаға 

җҧйылуынан,Аҗтамаҗтан айырылып җалуынан ашылады. «Дҥниеде 

кҥліп-ойнап жҥрген жолдастың мырт-мерезі жаман екен... Кҿпте 

мейірім болмайды екен... Ҧры җҧрлы болмады. Не де болса, ердің 

җолынан келеді ғой,  –   деді». Шығарманың соңғы нҥктесі «Екі җаз, ҥш 

җасҗалдаҗ арҗалап Дҽулетжан да келіп җалды», - деген сҿйлем ҽрі 

деталь, ҽрі идеяны тҥйіндеуші де бола алады. Шығарма мазмҧны 

җҧрылымымен ҥндесе туып, ілесе жҥреді.Композиция айтар оҗиғамен 
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сҽтті жымдасҗан. Мысалы: Жетішатыр җаласы сауыҗшыл, ойын-кҥлкі 

ордасы екендігі айтыла келіп, ел жиылар җымызханаға соғып, сауыҗ 

гҥлі Ҽмірҗан ҽншіге асыҗпай жетеді.  Асығып тҧрмын деген ҽнші 

ғажап дауысымен барын сусындатып, толыҗ тойдырмай, тамсандырып 

кетеді. Ал шарыҗтау шегінде сырт кҿрмеге салдыр бос кҿрінер 

Ҽмірҗанның ар жағындағы асыл, асыҗ арманы Аҗтамаҗ болып жарҗ 

етіп, жана кҿрінеді. Аҗтамаҗ сертіне серік ҽнші де ол жерде – ер, җолға 

тҥскен шағындағы жат жігіттер ертегі еліндегідей җылыҗтарымен 

елітеді. Ал ҽңгіме шешімі – біз җауіп еткендей бҥгінгі кҥннің нағыз 

шындығын айтады. Аҗтамаҗ – арамдыҗ җҧрбаны. Ҽнші де налушы, 

жылаушы, амалсыз тҧрмыс тҧтҗыны болып танылады.  Бҧған җоса 

эпилогта атылып алынған җҧстар басҗа бір баянмен бітеді. Ҧшҗан җҧс, 

атылған Аҗтамаҗ армандай, ҽнші жарасындай. Демек, шығарма 

мазмҧны мен җҧрылымы – желімсіз жымдасҗан шын шебер туындысы 

Басты кейіпкер Ҽмірҗан –  тума талант, ҽн перісі, жаҗсыға жаттығы 

жоҗ ел еркесі. Біраҗ шын ҥңілгенде тҧрмысҗа байланған, ғашығы 

ғайып болған ғаріп. Ҿзі айтар ҽр ҽндей ерекше ҽлем. Тек ҽншісі, 

сайратары табылса, барын кҿрсетпек. Тағы бір тумысы бҿлек кейіпкер 

– Шҽкет җыз. Сҧлу емес, җылыҗты бойжеткен җыздыра тартып, 

даурыҗҗан жҧрттың теңгесіне ортаҗтасып, бір отбасын асырап отырған 

җымызхананың жылусыз җызылы. Ол – дала кҿрмеген, җаланың 

сҧмдыҗ сҧлуы. Аҗтамаҗ – ҽр ҿнер адамының арғы жағында жҥрер, 

егіле еске алар мҧңлы музасы таҗылеттес. Ҽңгімедегі кҿркемдік 

сипаттардың ішінде ҿзгеше җолданылатыны – градация 

(ҥдету).Мысалы: «Сҥмірейте, җылмита соҗты; желдете җҧтырта соҗты. 

Лебізі җҧлаҗҗа жағып кетті, жҥректі тербетті, тамырды желпіндірді; 

бойды шымырлатты» т.б.. 

Жҧрт алдында жҥрген ҿнер адамдарының ішкі сыры, шын 

шыңырауы басҗаша екендігі. Ҿнер дегеннің тағдыр, талант дегеннің 

кҿрінбес кісен екендігі айтылады.  

1. Ҽмірҗан – ел еркесі, топҗа ортаҗ. Демек, оның Аҗтамаҗтай 

сҧлудың җасында бірге жҥре алуы җиын. Ҿйткені ол отбасылыҗтан 

алыс, ортаҗтыҗҗа жаҗын.     

2. Ҿнер адамы армансыз, җиялсыз ҿмір сҥруі мҥмкін емес. Аҗтамаҗ 

Ҽмірҗанның җиялдап туғызған, санамен соҗҗан сҧлуы шығар деген ой 

да келеді.  Ҿнерпаздың җиялдан жасаған кейіпкеріндей. Біраҗ 

Ҽмірханмен бірге сенесіз. Кейінгі ҿміріне җарап тҧрып, кҥждік аласыз, 

жазушының шеберлігі де сонда, - бар мен жоҗтың ортасын кейіпкер 

мен оҗырманды байлап җояды.  

«Ҽнші» ҽңгімесінде артыҗ кҿркемдеу жоҗ, жазушы биік пафоста 

суреттейтін тҧстың ҿзінде ҿмірдің таза җалпы, табиғи бейнесі бар. Бҧл 
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җаламгердің журналистің җырынан да танылады. Ҽңгімелеріндегі 

суреттеуде, ҽңгімелерінде публицистикалыҗ стиль белгілері де 

җаламгердің тҿкпе дарынын, җалам җуатын кҿрсетеді.   

 Ж.Аймауытовтың «Ҽдебиет мҽселесі» маҗаласы 1925 жылы «Аҗ 

жол» газетіне басылған. Маҗалада сол кезде жҥріп жатҗан пікірталасҗа 

ҥн җосып, «ҽлеуметтің зор җҧралы, тап тартысының җҧралы – 

ҽдебиеттің» сауалдарына жауап берушілік бар. «Тҿңкерістен бҧрынғы 

җазаҗ ҽдебиетінің бағыты – ҧлт теңсіздігіне, мҽдениетке талпыну, ішкі 

мазмҧны – җазаҗтың халіне җайғыру, патша ҿкіметінің отаршылдыҗ 

саясатына, җала берсе орыс атаулыға ереуіл жасау еді. Җазаҗ 

ҽдебиетіне тҿңкеріс бір жағынан жалынды ҥмітті желдеткен ҥндеу 

кіргізсе, екінші жаҗтан уайым- җайғы, торығу кіргізді. Ҽдебиетіміздің 

ендігі беті тҿңкерісшілдік, бҧҗарашылдыҗ болу керек. Бҧрын оянған 

ҧлт сезімін тҧншыҗтыру емес, тегістік, теңдік жолына икемдеп, дҧрыс 

жҥйеге, җалыпҗа тҥсіру болу керек».       

Ж.Аймауытовтың сан салалы шығармашылыҗ җызметі заман 

талабынан туды. Җазаҗ ҽдебиеті мен мҽдениетіне, руханиятына җажет 

деген тҧстардың барлығын дерлік җаламгер ҿз туындыларында җамти 

алды. Бҧл сол кезеңдегі җазаҗ зиялыларының барлығына дерлік ортаҗ 

сипат болатын. Ҽр саланың ҿз мамандары жоҗ кезде җоғам җажетін 

ҿтейтін тҧстар назардан тыс җалған жоҗ.  Сондыҗтан да, жазушы, 

аҗын, драматург, аудармашы, сыншы, ғалым да болды. Бҧндай кең 

ауҗымды шығармашылыҗ ҽлем талатнт пен дарынды, еңбек пен 

білімді җажет етері сҿзсіз.        

Ж.Аймауытов та – сол кезеңдегі җазаҗ зиялыларынан шыҗҗан 

таланты мен дарынын, еңбегі мен җажыр-җайратын тек халҗына 

арнаған ҧлдарының бірі. Бҥгінгі җоғам ҧлттың барлыҗ 

җҧндылыҗтарына ҿзгеше, жаңа кҿзҗараспен җарауды талап етеді. 

Жаһандыҗ ҿзгерістер җазаҗ баспасҿзіндегі талай уаҗыттар аҗтаңдаҗ 

болып келген тҧстарды ҽлі де җайтап җарастыруды җажет етеді. Сол 

аҗтаңдаҗ беттердің бірі – Жҥсіпбек Аймауытов шығармашылығы. 

Шығармаларының ішінде кҿркем туындылары біршама зерттелді. 

Жазушының романдарының кҿркемдік кестесі, ҽңгімелерінің җазаҗ 

ҽдебиетіндегі мҽні мен орны бірнеше зерттеу нысанының негізі 

болғаны аныҗ. Җаламгердің кҿркем шығармалары мен бірге кҿптеген 

маҗалалары мен баяндамалары, очерктері бар. Җаламгердің 

публицистикасының бірнеше ерекшеліктері де бар.    

1. Ж.Аймауытов публицистикасының таҗырыптары җоғам ҿмірінің 

ең маңызды тҧстарына арналады. Журналист бір кезеңдік емес, ҧлт 

болашағы ҥшін ҿміршең ойларды айтады.   
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2. Журналист туындыларының җҧрылымдыҗ, мазмҧндыҗ сипаты, 

тіл җолданысы бҥгінгі җалам ҧстағандар ҥшін җажетті жҽне ҥйренер 

мектеп болары аныҗ.      

3. Җаламгер ҧлт җҧндылыҗтарының маңызды тҧстарына зер салады. 

Бҥгінгі җоғам тҧрғысынан сол ойлардың җазіргі кезеңмен 

сабаҗтастығын ашудың да мҽні бар.    

4. Журналистік мҽдениет, журналист беделі ҥшін җаламгердің 

җандай сипаттары болғаны дҧрыс, ол шығармашылығында җалай 

кҿрініс табады деген сҧраҗтарға жауап таба білу ҥшін де Жҥсіпбек 

Аймауытов публицистикасына җайта зер салған жҿн.    

5. Җоғамға җажет таҗырыптар җандай, олардың идеялыҗ мҽні җалай 

ашылуы тиіс? Жауапты җаламгер публицистикасынан аламыз. 

 Ж.Аймауытовтың җаламгерлік шеберлігі, журналистік таланты ҿз 

кезінде-аҗ бағасын алған. «Җазаҗ тілі» газетінің шығуына бес жыл 

толуын той ретінде атап ҿткен газет алҗасы «Җазаҗ тілінің 

еңбеккерлері» атты кҿлемді маҗаласында Ж. Аймауытовтың газетке 

сіңірген ерен еңбегін жоғары бағалап: «...Жҥсіпбекті киіз тҥндікті 

җазаҗ елінің кҿбі білетін шығар. Жҥсіпбек ҿзінің ҿткір җаламымен 

җазаҗ тҧрмысының нелер тҥрлі-тҥрлі суреттерін тҥсірген, шебер 

драмашы (ҥш-тҿрт жазушыларымыздың алдыңғыларынан.) Мҽннан 

ағай осы «Җазаҗ тілін» җҧрастырып, җаз тҧрғызса, содан кем еңбегін 

сіңірмеген. «Җазаҗ тілін» жетектеп жҥргізіп, ел җатарына җосҗан 

азаматтарымыздың бірі - Жҥсіпбек...» деп жазады («Җазаҗ тілі» газеті, 

1924 ж. 5 декабрь)» [1, 198]. 1989 жылдың желтоҗсанында җазаҗ жҧрты 

бҧған дейін халыҗ жаулары деп келген Ш.Җҧдайбердіҧлын, 

А.Байтҧрсыновты, Ж.Аймауытовты, М.Жҧмабаевты, М.Дулатовты 

толығымен аҗтады.       

20-ғасырдың бас кезі дҥниежҥзі тарихында ҽлем елдеріндегі ҿзгеше 

оҗиғалармен басталды. Ресейдегі 1905-1907 жылдардағы революция, 

бірінші дҥниежҥзілік соғыс патшалы Ресейді саяси, ҽлеуметтік 

жағынан ҽлсіретіп кетті. Ресейдің ҿз ішіндегі наразылыҗ, бодан 

елдерге де жетті. Җазаҗ зиялылары җазаҗ ҧлтының жеке елдігі, 

мемлекеттілігі, ҿз билігінің бостандығы жолындағы кҥресте ҽдебиетті 

негізгі җҧрал етті.  Ҽдебиетте ҧлттың жаңа кезеңдегі жаңа бағыты, 

ҿзгеше дамуы, ҿсуі җажеттігі алдыңғы җатарға шыҗты.  

Ҽдебиет  ҧлтҗа җажет таҗырыптар ретінде ҿнер, білім 

таҗырыптарын, ҿзге елдермен тең тҧру, ғылым ҥйренуді кҿтерген ҧлы 

Абай, Ы.Алтынсарин, Ш.Уҽлихановтан басталған жолды җадір тҧтты. 

Бодан бҧғауынан босап, еркін жолды таңдаған кҥрескерлік бағыт 

ҽдебиетте жаңа бейнелер жасады. Кҥрескер бейнесі, ҧлтжанды, ел 

ҥшін жанын беруге ҽзір азамат бейнесі азаттыҗ идеясының жемісі 
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болатын.  Ж. Аймауытов – 20-ғасыр бас кезеңіндегі җазаҗ 

зиялыларынан шыҗҗан таланты мен дарынын, еңбегі мен җажыр-

җайратын тек халҗына арнаған ҧлдарының бірі.    

 Җазаҗстан Компартиясының Орталыҗ Комитеті 1988 жылдың 

желтоҗсаныда җайта җҧру, жариялылыҗ кезінде  республикада 

отызыншы жылдары орын алған зорлыҗ-зомбылыҗтың, жаңа җоғам 

заңдылыҗтарын бҧзудың җҧрбаны болып, жазыҗсыз жазаға ҧшыраған 

җазаҗ мҽдениеті мен ҽдебиетінің бір топ җайраткерлерін аҗтау туралы 

җаулы җабылдады. Осы җаулы жҽне Орталыҗ Комитеттің осы 

мҽселелерді зерттеу ҥшін җҧрған арнаулы комиссияның 

җорытындыларында А.Байтҧрсынов, М.Жҧмабаев жҽне 

Ж.Аймауытовтың җоғамдыҗ-саяси, ғылыми-педагогикалыҗ жҽне 

ҽдебиеттік җызметі жайлы толыҗ баяндалған. Сонымен бірге онда 

олардың шығармашылығына җатысты «тарихи шындыҗты толыҗ 

кҿлемінде җалпына келтіру», «җателіктері мен уаҗытша адасуларын 

сын тҧрғыдан җарап зерделеу» җажеттілігін атап кҿрсетті.   

Бір кездерде «ҧлтшылдыҗ» ҽдебиетінің ҿкілдері саналып келген 

бҧл җайраткерлердің җоғамдыҗ, творчестволыҗ еңбегі шынында да 

тҥгелдей җазаҗ халҗының ҧлттыҗ мҥдделерімен байланысты ҿтті. 

Саналы ҿмірін революциядан бҧрын бас таған олар сол кездегі 

җоғамдыҗ дамудың мешеулігін, җазаҗ халҗының җараңғылыҗтағы, 

җанау астындағы аянышты ҿмірін, патша ҿкіметінің отаршылдыҗ 

саясатының халыҗтың тҧрмыс-тіршілігін ауырлатып, саяси җҧҗығын 

җанап отырғанын кҿре білді. Җазаҗ халҗын бай, кедей деп бҿлмей 

барлығын бірдей кҿріп, ҧлтты біртҧтас җалпында тілін, ділін, тарихын, 

таным, тіршілік, шаруашылыҗ, байлығын саҗтап елдің ҿз баҗытына 

жаратуды маҗсат етті. Сол істің жолында җызмет етті. Сол ҧлы іс ҥшін 

җҧрған болды. Олар халыҗты ағарту, ҿнер-білімге тарту идеясын 

ҧсынды. Соның ішінде озыҗ ойлы Еуропа, шығыс, орыс, мҽдениетінің 

ҥлгілерін наслихаттады, шетелдерің ҽдебиетінің бірҗатар 

шығармаларын аударып таратып, оны ҿздерінің ағартушылыҗ 

маҗсаттарына пайдаланды. Халыҗты патшаның отаршылдыҗ 

бҧғауынан җҧтҗарудың жолын іздеді. Осындай жағдайда болған 1917 

жылғы бурзуазиялыҗ-демократиялыҗ февраль революциясын, 

патшаның таҗтан тҥсуін олар шын пейілімен җуана җабылдады. Наҗты 

отыршылдыҗтан азат, билігін ҿзі ҧстаған ел ету (Россияға бағына 

отырып) жолын іздеді. Осы жолда бҧладың тапҗан «панасы» - 

«Алашорда» еді. Біраз уаҗытын, еңбегін Алашорда ҥкіметімен Алаш 

партиясын дамыту, нығайту жолына жҧмсаған олар кҿп кешікпей-аҗ 

бҧл бағыттың, халыҗты баҗытҗа, азаттыҗҗа жеткізудегі мҥмкіндігі 

шамалы екенін тҥсінді.     
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Еліміздегі жаңа жаңғыру, ҧлттыҗ мҽдениетке җайта баға беру 

жағдайында, демократия мен ел егемендігін ҿз җолына алып тҧрған 

кезінде, жазыҗсыз жазаға ҧшырап кеткен сол бір ҥлкен җайраткерлер 

жайында сҿз җозғалып, шешім җабылдаудың себебі де, жеке адамға 

табыну тҧсында кеткен сол бір җателіктерді тҥзетудің җажеттігінен 

туған еді. Жҥсіпбек Аймауытов – осы җатардағы аса ірі 

тҧлғалардың бірі. Ол – аҗын, прозашы, драмашы, сыншы, публист, 

аудармашы. Ҽдебиеттің ҽр алуан жанрларында белсенді җызмет ете 

отырып, Жҥсіпбек революциядан кейін туған жаңа Кеңестік ҽдебиеттің 

негізін салушылардың алғы лебінде болды. Кҿптеген ірі шығармалары 

мен жаңа жанрларындағы ізденістерді орныҗтырды.     

Жҥсіпбек Аймауытовтың шығармашылыҗ ғҧмырында 20-ғасыр 

басындағы җазаҗ зияллыларының есімдері бірге жҥреді. Бҧл тегін де 

емес. Җазаҗ мҽдениетінің негізгі ортасы болған, рухани нҽрінің алтын 

ҿзегіне айналған ҧлы Абай ҿлкесінде Семей шаһарында М.Ҽуезов, 

Ҽ.Марғҧлан, Җ.Сҽтпаев, Нҽзипа Нҧрғали Җҧлжанов, 

Ҽ.Җашаубаевтармен бірге аралас болып, сырлас болып, бірін аға, бірін 

бауыр, бірін бірге оҗитын дос ретінде бағаласа, Алаш җайраткерлері 

А.Байтҧрсынов, М.Дулатовтармен пікірлес, ҧлы істе рухтас болды. 

Ғасыр басындағы җазаҗ зиялылларының ішінде Ж.аймауытовтың 

шығармашылыҗ ғҧмыры ҥшін М.Ж.-Кҿпейҧлының орны ерекше екені 

мҽлім. Аталас туысы, бір рудан шыҗҗан ҧлы тҧлғамен аралас җана 

емес, ішкі жан сырын ашарең жаҗындарының бірі болғандығын 

хаттары дҽлелдейді.       

Мҽшһҥр-Жҥсіп пен Жҥсіпбек Аймауытовтың жан сырларын, 

рухани ҽлемдерін ашар екі хат саҗталған. «Жҥсіпбек Аймауытҧлына 

(бірінші хат)» жҽне «Жҥсіпбек Аймауытҧлына (екінші хат)» саҗталған. 

 Кейіннен  Мҽшһҥр-Жҥсіп шығармаларына енгізілді [2]. Айтар 

мҽліметтері мол хаттар 1927-1928 жылдары жазылған. Мҽшһҥр-Жҥсіп:

 Астыңа җҧтты болсын ағаш атың,  

  Артылсын кҥннен-кҥнге алапатың!    

 Җаламыңның ҧшына җыдыр дарып,    

 Ҽуелеп ҿрлей берсін жазған хатың!  [2, 274]. – деген келешекке 

жасҗа тілек айтса, Жҥсіпбек ағасының тҥскен кҿңілін кҿтеріп, жанын 

жылытар сҿздер айтады, ҿз істері туралы баяндайды. «...Сіз – җазаҗтың 

җазаҗ заманында дҥниеге келіп җалған гауһарысыз. Сіздің җҧлашыңыз 

ҧзын, җиялыңыз терең, арманыңыз алыстағы ҿткен ҿмірде. Жаңа 

заманның бҧйынтаҗ сҿзі, жыбырлаҗ мінезі сізді жарытпайды, 

тосаңсытады,кҥні ҿткен жат адамҗылады. Жаңа заман ҿйте берсін. Сіз 

онда жалғыздығыңызды, жапандығыңызды, сҽнді, салтанатты ескі 

кҥніңізді жырлап ҿтіңіз. Аҗынның аҗындығы улаған ойын, тулаған 
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сырын оҗушыны толҗытҗандай җылып, тізген меруерттей кестелі, 

толғаулы сҿзбен айта білуінде» - десе, ендігі бір жерде елдегі ағасын 

ҿзінің кҿңіліне жаҗҗан ісін аяҗтаған җуанышымен бҿліседі. «Екі жарым 

ай болды – ҥйден-тҥзге, отыра шыҗпағаныма. «Не істедің?» - десеңіз, 

җылуетте (хылуатта) жатып, бір роман жазып, бітірдім. Ҿзіңіз кҿрген 

«Җартҗожадан» ҥлкендігі екі есе ҥлкен болады. Бар ойым, ынтам, 

рухым сол романға кетіп, тап жынды кісідей болыппын, досты, 

жолдасты, җҧрметті, җымбат(хҧмбат)ағаны ҧмытып кете жаздаппын. 

...Біраҗ бҧл кҥнде романым бітті. Баспаға жібергелі отырмын. Басылып 

шыҗса, кҿрерсіз» [2, 274].   

Жазушының 1928 жылы жазылған «Аҗбілек» романын жазу 

кезіндегі шығармашылыҗ, ішкі рухани сезім толҗыныстары хатта аныҗ 

кҿрінеді. Сонымен бірге Сҧлтанмахмҧт жайында, сол кезеңдегі җоғам 

туралы ойлары кейінгі ҽдебиеттану ғылымы ҥшін җҧнды материалдар 

болуымен мҽнді. Җорыта келгенде, Ж.Аймауытовтың шығармашылыҗ 

ғҧмыры җарымды журналистің җазаҗ жазба ҿнерінің ҽр саласында ҿз 

талантын танытҗан җаламгер екендігін дҽлелдейді. Аймауытовтың 

кҿркем прозасы, ширыҗҗан драмасы, публицистикасының да кҿркем 

жҽне тегеурінді болуына негіз болғанын дҽлелдейді.  
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Аңдатпа. Маҗалада җазіргі җазаҗ ҽдебиетінің кҿрнекті ҿкілі, жазушы Асҗар 

Алтайдың романдарындағы жалғыздыҗ таҗырыбы талданған. Маҗала авторы 

А.Алтайдың ҽр уаҗытта жарыҗ кҿрген екі романын салыстыра талдай отырып, 

екі шығарманың даралығы мен ҧҗсастығын аныҗтауға тырысады. Сол арҗылы 

осы екі романның бірін бірі толыҗтырып тҧрған кҿркем дҥниелер екенін 

дҽлелдеуге ҧмтылады.  

Аннотация. В статье исследуется тема одиночества в романах 

современного казахского писателя А.Алтай. Автор статьи рассматривает два 

романа в сравнительном аспекте, написанные в разные годы творческой 
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211 

деятельности писателя, определяет их сходства и различия. Таким образом, 

автор пытается доказать что эти произведения взаимно обогащают и 

дополняют друг друга.     

Annotation.The article studies the theme of loneliness in the novels of the 

modern Kazakh writer A.Altai. The author of the article considering two novels in a 

comparative aspect, written in different years of the writer's creative activity, 

determines their similarities and differences. Thus, the author tries to prove that 

these works mutually enrich and supplement each other. 

Тірек сӛздері. Асҗар Алтай, роман, жалғыздыҗ таҗырыбы, җазіргі җазаҗ 

прозасы 

Ключевые слова. Аскар Алтай, роман, тема одиночества, современная 

казахская проза 

Key words. Askar Altay, novel, theme of loneliness, modern Kazakh prose 

 

Кҿркем шығарма, ҽсіресе, «роман жанрының оҗырманы кеміп 

барады, ҧзаҗ-сонар туындыны оҗуға ешкімнің уаҗыты да, җалауы да 

жоҗ» деген кесімді тҧжырым басымдыҗ танытҗан уаҗытта ҿмір сҥріп 

жатырмыз. Җайдам, жаҗсы туындыны оҗырман кҿлеміне җарап 

оҗымайды ғой... Интернеттегі тҥрлі маңызды-маңызсыз жаңалыҗтарға, 

керекті-керексіз аҗпараттарға сағаттап уаҗыт жоғалтып жатамыз. 

Оның җасында кҿркем шығарма, роман дегеніңіз басҗа ҽлемге ертіп 

кетіп, жаңа адамдардың ортасына тҥсіріп, жаңа тағдыр кешіріп, жаңа 

ой тҥйдіріп, ҿмірге басҗа җырынан җарата алатын бір шебер дҥние емес 

пе?!  

Біз сҿз етер җос роман да сондай кҿркем дҥниелер. Жазушы Асҗар 

Алтайдың бірі ертерек («Алтай балладасы» 2001) [1], бірі кейін 

(«Туажат», 2012) [2] жарыҗ кҿрген екі романын җарастырмаҗпыз. 

Оның да ҿз мҽні бар. Жазушы Асҗар Алтай шығармашылығы җалың 

оҗырманға жаҗсы танымал. Җай туындысы болмасын аға буын 

ҿкілдерінен де, ҿз җатарластарынан да, жас буыннан да оң бағасын 

алып ҥлгерген. Җаламы җарымды жазушы не жазса да кҿркемдеп, 

шҧрайлы тілмен, шынайы жазады. Сҽкен Иманасов сҿзімен айтсаҗ, «не 

жазатынын жаҗсы зерттеп, біліп алатын жазушы». 

Автордың җарастырылып отырған җос романы сюжеті сҥреңсіз, тілі 

жадағай, танымдыҗ сипаты олҗы тҥсіп жататын кейбір шығармалардан 

жҧрт «тҥңілген» җазіргі заманда алыстан шҿлдеп келе жатҗан 

жолаушы-оҗырманның сусының басатын кҽусар бҧлаҗтай дҥниелер 

дей аламыз. Тіпті, тҽуелсіздік тҧсында жазылған җайсыбір 

шығармалардан оҗ бойы озыҗ тҧр. 

 Жазылған уаҗытына җарамастан җос туындыға тҽн бір ортаҗтыҗ 

бар. Ол – жалғыздыҗ таҗырыбы. Автордың ҿзіне осы таҗырып етене 

жаҗын тҽрізді, жалғыздыҗтың мҽні мен мағынасын, җадірі мен җасиетін 

жаҗсы білетіндей... Җос романның бас кейіпкерлері – аңшы Ҧлар мен 
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жауынгер Байбура. Екеуі де кең даланы, оның җҧз-шатҗалын, аң-җҧсын 

жанына жаҗын тартып, адам баласынан алшаҗ жҥреді. Ҧлар аңшыға 

бҧл жалғыздыҗ дҥниеге шыр етіп келген кҥннен маңдайына жазылған 

болса (аңшылыҗпен кҥн кҿрген ҽке-шешесі Алтай баурайында жеке-

дара кҿшіп-җонады), Байбураны тағдырдың тар соҗпағы жалғыздыҗҗа 

жетелеп апарады. Җос кейіпкер де осы ҥйреншікті ҿмір салтына бауыр 

басып, одан ажырағысы келмейді, жалғыздыҗтан жандарына 

жайлылыҗ табады. Автор сҿзімен айтсаҗ, «Адамнан гҿрі аңға тҽн 

тіршілікке ҥйір».  

Адам баласынан шет җалғанды «жалғыз» дейміз. Шын мҽнісінде, 

Ҧлар мен Байбҿрі жалғыз емес. Җалың җауымнан сырт жҥргенмен олар 

ҧлы Алтайдың сҧлу табиғаты, азулы аңы мен алуан җҧсына жаҗын 

жҥреді. «Алтай балладасы (Алтайдың алҗызыл модағайы)» романында 

Алтай ҿңірінің ауызбен айтып жеткізе алмас табиғаты, суы мен нуы, 

оны мекендейтін аң-җҧсы соншалыҗты шынайы ҽрі җыз баланың 

җолынан шыҗҗан кестедей кҿркем суреттелген. Осы тҧста танымыңыз 

кеңейіп, Алтай ҿңірі, ондағы тіршілік жайлы мол мағлҧмат аласыз. Ҿз 

басым кҿп нҽрсені осы романнан білдім десем артыҗ айтҗандыҗ емес. 

Автордың жер жағдайын, ел жағдайын, жан-жануар мен аң-җҧс жайын, 

этнография мен ҧмыт болған аңшылыҗ, саятшылыҗ туралы жаҗсы 

білетін мол біліміне таң җалмасҗа шараң жоҗ. Бҥгінгі кҥнде кез келген 

таҗырыпҗа білсін, білмесін жаза беретіндер кҿп җой. Асҗар Алтай олай 

етпейді. Алтай баурайын суреттегенде автордың ҿзі ерекше 

шабыттанып кететіндей. Бҥге-шегесіне дейін бейнелеп, тҽнті етеді. 

Алтай ҿңірінің адамдары, аю тіршілігі туралы молыраҗ білгіңіз келсе, 

«Алтайдың алҗызыл модағайын» оҗыңыз дер едім.  

«Туажат (Тамҧҗҗа тҥскен сҽуле)» романында автор тайыншадай 

арлан мен арҗардай җаншыҗтың тағылыҗ тектілігін, арланның аң да 

болса «арлы» ҽрекетін, Байбураның аңшылыҗ ҽккілігін, аңшы жігіт 

пен аҗшулан җаншыҗ арасындағы ҿмір ҥшін тайталас, иен даладағы 

җос жыртҗыштың җасиетін, характерін ашып береді. Автор екі романда 

да тҥз тағысы туралы жаза отырып (бірінде – аю, бірінде – җасҗырлар), 

олардың тағылыҗ тектілігін танытады. Адам мен жыртҗыш аң 

арасындағы тайталас, текетірес оҗырман бойына рух  береді, 

жігерлендіреді. Екі романда да жыртҗыштан җорҗу сезімінен гҿрі 

оҗырман бойына җайсарлыҗ дарытуға тырысҗандыҗ байҗалады ма, 

җалай?  

«Алтайдың алҗызыл модағайындағы» Ҧлар иен тауды дара 

мекендеп, ата кҽсібін жан-тҽнімен сҥйген кҽнігі аңшы болса да җатыгез 

емес. Ал «Тамҧҗҗа тҥскен сҽуле» романындағы Байбура болмысынан 

җатыгездік байҗалады. Нағашысының жар дегенде жалғыз атын жем 
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җылған соң «бҿрі җуғынға» бет алған жас аңшы җолына тҥскен җҧмбыл 

җаншыҗты тірідей сояды. Жантҥршігерлік җҧбылыс. Автор бҧл 

җатыгездіктің себебін ҿзі ашып береді. Байбура җаны җазаҗ, жаны җазаҗ 

ҽрбір азаматтың жанына жара боп батҗан, бойында ыза мен намыс 

ойнатҗан «сексен алтының» – атаҗты Желтоҗсан кҿтерілісінің куҽгері. 

Сол бір бейкҥнҽ жастар мен җатыгез җоғам арасындағы җаҗтығыс жас 

жігіттің жҥрегіне «шер-шемен» болып байланған. Бҧл соның салдары.  

Җатыгездік – җоғамда җатыгездік җана тудырады. Ал адам баласына 

жалҗы тірлік кештіріп, жан дҥниесінде жалғыздыҗ сезімін кҥшейтеді... 

Җоғамнан җатыгездік кҿрген жас жігіт жалғызсырау, жатсырау 

сияҗты «жетім» кҥйге тҥседі, автор сҿзімен айтсаҗ, психологиялыҗ 

тҧрғыдан Байбура туажат күй кешеді, философиялыҗ тҧрғыдан 

туажат ой меңдейді.  Суреткер  осы романы арҗылы бҧрынғы әдеби-

мәдени ҧғымға таныс емес, җазіргі җоғамның сипатын айғаҗтайтын 

ТУАЖАТ деген жаңа ұғым җалыптастырып, айналымға енгізіп отыр. 

Җазаҗы туажат (жүрежат, жұрағат) деген туыстыҗ атауға жаңа 

мҽнғ соны мағына ҥстеп бергені аныҗ кҿрініп тҧр. Ал террор мен 

зинаҗорлыҗ, җатыгездік сияҗты сҧмдыҗтар ашыҗ кҿрініс тапҗан  

җазіргідей «маламатан қоғамда» жазушы ҿзін тереңнен тербеткен 

сойҗан жағдайларға суреткерлік кҿзбен ой жіберіп, тың таным 

җалыптастырып отырғаны тағы шындыҗ. Бҧл енді кез келген оҗырман 

мен зерделеушіні җызыҗтырарына, жаңаша ой жҥгіртеріне жол 

ашады... 

 Асҗар Алтайдың ҿзі де «туажат» ҧғымына бірден келмегеніне җос 

романды оҗу ҥстінде кҿзіміз жете тҥскендей. Алдымен Ҧлар аңшының 

жалғызбасты ғҧмыры жазылса, жылдар ҿте келе жазылған Желтоҗсан 

кҿтерілісінен кейін жалғыздыҗҗа ҧшырайтын Байбура тағдырында 

рухани сабаҗтастыҗ, іштей тҥлеу бары сезіледі. Жалғыздыҗтан жанына 

тыныштыҗ тауып, җоғамнан тыс җалған туажат ой иелеп алған җос 

кейіпкерінің тағдыр-талайы араға уаҗыт салып туындағаны байҗалады.  

Ҿзінің тағдыр-талайы мен жаратылысын ҿзіне жат җылған, жау 

җылған зҧлым җоғам – жат җоғам, туажат җоғам. Шығарма атауының 

«Туажат» аталуы да осы себепті. Ол жайлы автор былай дейді: 

«Мынау ҿзіндей туажат адам тудырған җиянкескі җоғам, ҿзіндей 

туажат пенде тіксінген җияметті дҥние жалғаса берері хаҗ. Ал Туажат – 

осы бір оспадар сҧмдығын жасырған жалған дҥниеге, озбыр җылығын 

жасырған җоғамға жат жан иесі. Ендігі уаҗытта җорланған сезімі, җор 

болған сенімі жҥрегін суынтҗан Туажат шыдай алмас... Алапат 

ҽрекетке белін байлар, ірі іске басын шалар». 

Шығармада Байбурамен җатар аяҗ алып жҥретін, ерекше сҧлу 

суреттелетін жҽне бір образ бар, ол – Бозие  – Ана-Бҿрі сҧлбасы. 
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Мифтік образ, автор җиялынан туған образ, біраҗ ҿте ҽсерлі ҽрі 

кҿркемдік җызметі жоғары образ. Бҧл – Байбура ҿзі терісін тірідей 

сыпырған җаншыҗ җасҗырдың ҿлі денесінен бумен бірге кҿтеріліп, боз 

сағымға айналған беймҽлім сҽуле. Ол да сыңарынан Байбураның 

айыруымен жалғыз җалған, жалҗы кҥй кешкен жҧмбаҗ бейне. Байбура 

тығырыҗҗа тірелген сҽтте кҿз алдында кҿктен сҽуле боп җҧйылар 

җҧбылыс... Сана жетпес жыраҗтан жалғыз сорғалап тҥсер ғажайып 

субстанция.    

Ана-Бҿрі сҧлбасы җанша рет җиын-җыстау кезеңде Байбураға 

кҿмекке келіп, җанша жерде туажат пендені ажалдан аман алып 

җалады. Туажаттай бас кейіпкердің бойында ҿзіне кҽміл сенім оята 

білген де тек осы Ана-Бҿрі образы. Ал, «Алтай балладасындағы» кҿңіл 

сҥйсінтер образ – Алтайдың аҗ тҿс җара аюы – Айҗоңыр. Менің 

алғашҗыда жатсынып, соңында ерекше жаҗсы кҿріп җалған образым. 

Азулы дала жыртҗышының ҿмір салты мені ерекше җызыҗтырды. 

Жаҗсы кҿріп җалғаным соншалыҗ, оның жыртҗыштыҗ җҧмарлыҗпен 

Атҗыбҧлаҗҗа шомылуға келген җҧла җҧнанды җыз Бҧлабикеге тап 

бергенін – бойжеткен җыздың иен тау арасына жалғыз келген ҿз кінҽсі, 

Ҧлардың Шаған анасын шапҗанын – җос Җаражал арасындағы алып 

астау сайға жалғыз ҥй – җараша җосын тігіп, анасын жалғыз тастап 

кеткен Ҧлардың кінҽсі деп, тіпті Айҗоңырдың Бҧлабике бейітін җазып, 

сҥйегін кҿрден шығарып алғанын – жыртҗыштыҗ җҧмарлыҗҗа балап, 

кешіріп җойдым!.. Міне, бҧл романның малға шауып, кісі етін жеп, 

ҿзінің тағылыҗ җасиетінен айнымаған жыртҗышының ҿзі оҗырманды 

баурап алады. Оған бауыр басып, жаҗсы кҿріп кетесің. Ол да еркек 

аюға тҽн жалғыздыҗта тіршілік етеді... Ҧлар екеуі де жалғыздыҗта 

жҥріп бірге жан кешеді... Ал, туажат кҥй кешкен Байбура да 

жалғыздыҗта ҿмірден ҿтеді...  Тіпті оның ҿртке оранып, жалғыз 

ҿлгенін ешкім білмей җалады.  

Айҗоңыр – аю да болса есті, бойында терең тҥйсікпен жаҗсы кҿре 

білетін, ҿзінің тағы ғҧмырын талғаммен сҥретін жыртҗыш. Автор оның 

мінезі, ҽрекеті, ҿмір салты, тіпті табиғатта аңға тҽн «ҧстанымын» да 

соншалыҗты нанымды суреттейді. Аюдың мҧншалыҗты кҿркем 

образға айналуының ҿзі шығармаға ерекше кҿрік, җайталанбас мағына 

беріп, ерекше образ тудырып тҧр. «Терең тҥйсікпен жаҗсы кҿре 

білетін» деуіміздің себебін тҥсіндіре кетейік. Шығарма Айҗоңыр 

аюдың Атҗыбҧлаҗ басына шомылуға келіп жҥрген Бҧлабике җызға 

деген сезімі оянып, оны бірнеше кҥн аңдып, соңында җызды җармағына 

тҥсіргені жайлы кҥтпеген оҗиғамен басталады. Аю сҧлу  Бҧлабикеге 

жемі ҥшін емес, ару җызға лайыҗ тҽніне җызыҗҗан соң шабады... 
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 Кҿпшілік білсе керек, ел аузында аңыз бар. Ертеде аю бір ҽйелді 

ҧрлап ҽкетіп, ҥңгірінде ҧстап, жауырынын жалап жҥн шығарып, 

жабайы жан җылып жіберген екен. Автор осы аңызды арҗау еткен 

сияҗты, онысы барынша нанымды шыҗҗан. Сонымен җатар 

жазушының туған ҿңірінде, аҗиыҗ Алтайдың биігінде  «Җызбейіт» 

атты жер бар екен. Атауының ҿзінде жҧмбаҗ сыр жасырылған 

Җызбейіттің  де  шығу тарихында осындай аңыз жатса керек [3].  

Кҿркемдік тҧрғыдан да шашау шыҗпаған, сюжеттік тҧрғыдан да 

тартымды роман оҗырманды еліктіріп ҽкетеді. Жыртҗышҗа тҽн 

жалғыздыҗ пен тағылыҗ сезім шығарманың ҿн бойына созылып 

жатыр. Җимастыҗ сезім билеген Айҗоңырдың есінен Бҧлабике елесі 

ешуаҗытта шыҗҗан емес, сол ҥшін басын җанша рет җатерге де тігеді... 

Аюдың осы аңсар сезімі оны оҗырманға танытып, оҗиға алаңына 

шығарады; осы аусар сезім тҥбіне жетіп, ажал җҧштырады.  

«Туажат» романы да аңыздыҗ негізден, тҥркілік танымнан ада емес. 

Шығармадағы Ана-Бҿрі сҧлбасы – тҥркілік  Кҿкбҿрі тотемі негізінде 

алынып отырғаны аныҗ [4]. Ана-Бҿрі сҽби шағынан жетім ҿскен 

Байбураны бауырына тартып, туажат җоғам тудырған туажат пендесін 

періштедей жебеп, җиын-җыстау кезеңде «адасҗаҗ ҧлын»  анасындай 

ажалдан җҧтҗарып җалып жҥреді. Себебі, Байбураның болмысында, 

характерінде бҿрілік җасиет бар. Сҽби шағында анасынан айырылып, 

жетімдік кҿріп ҿскен Байбураның бойында җатыгездік пен жалғыздыҗ, 

анасын ер-азаматҗа тҽн ҥнсіз жоҗтау, іштей егіле іздеу секілді 

сезімдерге орын бар. Җаншыҗ Ана-Бҿрі сҧлба-сҽулесін анасындай 

җабылдайтыны да содан. Ал тҥз тағысы еркіндікті, дербестікті сҥйеді. 

Байбура да сондай. Җасҗыр ҿліспей беріспейді, ҿлімге бас тіккіш, 

Байбура да... Бҿрі тҽкаппар, ҿлексеге ҽуес емес, бойын таза ҧстауға 

тырысатын текті жыртҗыш, Байбура да... Сондыҗтан да бҿрі рухты 

Байбура – сҧмдығы мол лас җоғам мен дҥмше дҥниеге Туажат. 

Байбураны ахиретке де җамҗоршы киесі – Ана-Бҿрі алып кетеді. 

Ҿмірде ҿзі жол кҿрсетіп, жетелеген Бозиесі ҿлімге де ҿзі бастап 

барады. Ана-Бҿрі – Бозие бейнесі – жазушының аса бір сҽтті ойлап 

тапҗан, бҽлкім санасында найзағайдай жарҗ етіп туған тылсым образ 

десек те болады. Җазаҗыоҗырман ҥшін тылсым кҥш, ғайыптан келер 

кҿмектің җасҗыр Ана кейіпінде келуі ҽрі нанымды, ҽрі соншалыҗты 

ҽсерлі. Бҿрі тектес, бҿрі тағдырлы җазаҗ баласының жанашыры Ана-

Бҿрі болуы оҗырманға рух береді, җанаттандырады. Жалпы,  автор осы 

бір романдары арҗылы  жалғыздық психологиясымен жалғыздық 

философиясы секілді кҥрделі ҧғымдарға ҿзі де терең бойлауға кҥш 

салғандай ҽсерде җаласың... Ол шығарма табиғатынан  авторлыҗ 

ремаркамен аныҗ сезіліп отырады. 
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Екі шығарманың шешілу шешімі де ҿте тартымды. «Алтай 

балладасы» романында  Бҧлабике бейітін җазып, жас сҧлу мҽйітін 

бейіт сыртындағы кҽрі җарағайға сҥйеп җойған Айҗоңыр аю мен бейіт 

басына таң җараңғысында жеткен Ҧлардың жекпе-жегі, бір җызға 

ғашыҗ болып, җҧмартҗан адам мен хайуан – екеудің бірін бірі жеңе 

алмай, екеуі де жастығын ала ҿлгендігі суреттеледі. Шығарма немен 

басталса, сонымен аяҗталады. Роман Айҗоңырдың Бҧлабикеге 

җҧмарлығы, җапылыста жыртҗыштың җолына тҥскен бойжеткенді 

Ҧлардың ажал аузынан аман алып җалған бетпе-бетінен басталып, 

шығарма соңында Бҧлабике сҥйегін жыртҗышҗа җорлатпаймын деп 

арашашы болған Ҧлар мен аюдың жекпе-жегімен тҽмамдалады. 

Алғашҗы кездесу аю ҥшін де, жастар ҥшін де жаҗсы аяҗталғанымен, 

соңғы кездесу екеуінің бірдей ажалына себеп болды. Мҧның арасында 

– аңшылыҗ тҧрмыс, Алтайдағы аю тіршілігі, психологиясы, із-тҥссіз 

жоҗ болып кеткен ҽке, Айҗоңыр аюға жем болған ана,  Бҧлабикенің 

ҽкесі Җызыр байдың ауылы кҿрінісі, алтын җазып жатҗан кержаҗ-

орыстар жайы жҽне т.б. кҿптеген җоғамдыҗ, тарихи-саяси мҽселелер 

сҿз болып отырады. Біраҗ негізгі сюжеттік желі – «Айҗоңыр – 

Бҧлабике – Ҧлар» ҥштағанынан тҧрады. 

«Туажат» туындысының шешімі мҥлде басҗаша. Шығарманың 

аяҗталуы ҿте ойлы, ҿзгеше сезімге жол ашады. Оҗырман автордан 

мҧндай шешім, мҧндай нҽтижені кҥтпесе керек. Швед җызы Мария-

Агатаның  бойына  бала бітуі, оны ахиретке жол тартып бара жатҗан 

Байбураның «сана кҿзімен»  кҿруі, сол жатырдағы шарана арҗылы жат 

ел, жат жерге бҧйыратын ҧрпағы болатынын сезінуі, җалтасынан тҥсіп 

җалған дҿңес шынының алапат ҿрт тудыруы – бҽрін де шағын-шағын 

суреттеулер арҗылы җысҗа җайыра отырып жазушы барлыҗ оҗиғаны, 

барлыҗ ойды бір тҥйінге шебер жымдастыра білген.Сюжеттің жылдам 

шешім табуы да туындыға кҿрік беріп тҧр.  

Айтпаҗшы, «Алтай балладасында» ҿліп бара жатҗан Ҧлардың 

басында «Ҧлым...» деген бір кҿмескі ой жылт етеді. Ол да соңғы сҽтте, 

жалғаннан фҽниге аттанар шешуші сҽтте ҧлын есіне алады. Бҧл – оң 

жаҗта отырып Ҧлардан жҥкті болып җалған Бҧлабике дҥниеге ҽкелген 

сҽби... Екі шығарманың бас кейіпкері ҿздері ҿмірден ҿтіп бара жатса 

да, соңынан ҧрпаҗ җалғанын бірі (Байбура) сана кҿзімен, енді бірі 

(Ҧлар) аҗыл кҿзімен кҿріп, аҗтыҗ демі таусылар шаҗта есіне алады. 

Кездейсоҗ ҧҗсастыҗ па, ҽлде... Бҽлкім, кейіпкер болмысына лайыҗ 

заңдылыҗ болар. Кейіпкер атаулының ҿз ҿмірі, ҿз тағдыры, ҿз сезімі 

мен ҿз психологиясы, ҿз философиясы бар емес пе?!  

Екі роман да рухани жаҗтан жалғыздыҗ психологиясы, жалғыздыҗ 

философиясы арҗылы бір-бірін толыҗтырып тҧрғаны аҗиҗат. Җос 
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роман соңында жарыҗ  дҥние мен жалған җоғам, җилы-җилы җоршаған 

орта бҥкіл саналы ғҧмырында ҽділдік, адалдыҗ ҥшін аласҧрып тіршілік 

кешкен, ҿз ҧстанымынан айнымаған җос «жалғыз» (Ҧлар мен Байбура)  

–  кҿкжал азаматтар аҗырынан соң да кең дҥние ҿз кҥйбең тіршілігіне 

кҿшіп, җалыпты ҿмір айналымын  жалғастыра береді... Ҿзекті җарыған 

ҿкініш, сананы сілкінткен жігер оҗырман санасына ҿзгеріс ҽкелері 

сҿзсіз. 

Бҧл дегеніміз – кҿркем шығарма ҿзінің басты поэтикалыҗ міндетін 

атҗарып шыҗты деген сҿз. Авторлыҗ җуатты ізденістен туған романдар 

оҗырман санасын тағы бір дҥр сілкіндіріп салды. Адамдыҗ пен 

тағылыҗтың, табиғат пен болмыстың мынау дҥрмек дҥниеде  

жалғыздық  сезім жайлап, туажат ой кернеген кезде җандай кҥй 

кештірерін җос роман җайыра бір еске тҥсіріп ҿтсе керек.  
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Нҧрпейіс Байғанин ҿмірінің кҿбін патриархалдыҗ-феодалдыҗ 

ортада ҿткізді жҽне  тҿңкеріске дейін негізінен эпостыҗ жырларды кҿп 

жырлаған аҗын. Нҧрпейіс шығармашылығына кҿз жіберсек, ол-екі 

ғасырдың арасын жалғап жатҗан тірі кҿпір тҽрізді, җалың җазаҗтың 

тҿңкеріске дейінгі жҽне одан кейінгі кҿңіл-кҥйін, арман-маҗсатын тҿл 

жырларымен кеңінен бейнеледі. Аҗынның тҿңкерістің арғы-бергі 

жағынан бастап 1938 жылдарға дейін шығарған ҿлеңдері болуы 

мҥмкін, ҽсіресе шығармашылығы туралы газетте жазылған 
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редакциялыҗ маҗалаларда кҿрсетілген фактылар, яғни Нҧрпейіс 1924 

жылы кедейлердің І съезінде, 1927 жылғы жер бҿліс, 1938 жылы 

Нҧрпейістің Жамбылдың тойына җатысҗандығы туралы сҿз болады. 

Осы кезден бастап аҗынды Җазаҗстан жҧртшылығы кеңінен тани 

бастады. 

Кеңес ҥкіметінен кейін Нҧрпейіс Байғанин шығармалары тек газет-

журнал беттерінде ғана емес, ҿз алдына жеке жинаҗ болып та 

жарияланып тҧрды. Бҧған «Ҿрістеген ҿмір» (1939), «Аҗын шабыты» 

(1940), «Таңдамалы шығармалары» (1945), «Избранные произведения» 

(1945), «Шығармаларының жинағы» (1950, 1956, 1991, 2006) сияҗты ҽр 

жылдарда шыҗҗан кітаптары дҽлел. Нҧрпейістің шығармашылығы 

туралы алғашҗы зерттеу маҗалалар 1938 жылдан бастап жариялана 

бастады. Ҽсіресе, аҗынның «Җазаҗ ССР-ның ҿнеріне еңбегі сінген 

җайраткер» деген җҧрметті атаҗ алуы мен 80 жасҗа толуына 

байланысты жазылған ҥлкенді-кішілі маҗалалар мол. Бҧл ретте 

Ғ. Мҥсіреповтің, Ғ.Мҧстафиннің, В.Копытиннің, Е.Ысмайловтың 

маҗалаларын атап ҿтуге болады. Ал О.Нҧрмағанбетованың бірнеше 

зерттеу маҗалалары мен Н.Байғанин шығармашылығына арналған 

кандидаттыҗ диссертациясы бҧл салада істелген еңбектің ең сҥбелісі 

деуімізге болады. 

Нҧрпейіс Байғаниннің ҿмір жолы, шығармашылығы жҿнінде 

мҽліметтерді, яғни зерттеулерді тек Е.Ысмайлов пен 

О.Нҧрмағанбетованың еңбектерінен ғана кездестіріп җана җоймаймыз. 

Сонымен җатар басҗа да ғалымдардың еңбектерінде кҿрініс тапҗанын 

аңғара аламыз. Бҧл сҿзіміздің дҽлелі ретінде Серікҗали Байменшенің 

«Тағзым» атты кітабын айтуға болады. Ғ.Мҧратбаев атындағы 

сыйлыҗтың иегері С.Байменшенің аталған кітабының «Жырдың нҧры 

– Нҧр-ата» тарауында жыраудың шығармалары жҿнінде мҽлімет 

беріледі. Ғалымның кҿрсетуінше Нҧрпейіс – екі ғасырдың арасын 

жалғап жатҗан тірі кҿпір тҽрізді, җазаҗтың тҿңкеріске дейінгі жҽне 

одан кейінгі кҿңіл-кҥйін, тҧрмыс-тіршілігін, арман-маҗсатын тҿл 

жырымен біршама бейнелей алған аҗын. Кезінде Нҧрпейіс 

шығармаларының екі җыры, яки айтыс аҗыны жҽне батырлар жырын 

айтушы жҥйрік жырау ретіндегі ҿзіндік орны зерттеушілер тарапынан 

лайыҗты бағаланғандығын да ғалым ҿз еңбегінде айта кетеді. 

Н.Байғанин шығармашылығы ҽдебиет зерттеуші, ҽдебиеттанушы 

ғалымдар зерттеушілеріне ҿзек болып, іргелі ізденістерге арҗау болып 

келеді. Атап айтсаҗ, жоғарыдағы зерттеушілер җатарына М.Ғабдуллин, 

С.Мҧҗанов, Ы.Дҥйсенбаев, С.Җасҗабасов, Ш.Ыбыраев, С.Негимовтың 

есімдерін җосуға болады. Аталған ғалымдар ҿздерінің маҗала 

зерттеулерінде аҗын ҿмірі мен шығармаларына терең тоҗталады. Сол 
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сияҗты Х.Сҥйіншалиевтің «Аҗиыҗ аҗын жырлары» ҽдеби зерттеулері, 

сонымен җатар «Җазаҗ ҽдебиеті», «Коммунизм жолы» (бҧрынғы 

«Социалистік жол») газетінің ҽр жылғы сандарында жарияланған 

Ж.Ҽлсейтов т.б. маҗала естеліктерін де җосуға болады. Җазаҗ ҽдебиеті 

тарихын зерттеуші ғалымдарымыз Нҧрпейіс шығармашылығы  туралы 

җадау-җадау пікірлер айтты. 

Нҧрпейістің шығармашылығы туралы алғашҗы маҗалалар 1938 

жылдан бастап жариялана бастады. Ҽсіресе, аҗынның «Җазаҗ ССР-ның 

искуствоға еңбегі сінген» деген җҧрметті атаҗ алуы мен 80 жасҗа 

толуына байланысты ҥлкенді-кішілі маҗалалар бар. Мҧнан кейін 

зерттеулер жазыла бастады. Бҧлардың ішіндегі ең ірісі – белгілі ғалым 

Оразгҥл Нҧрмағанбетованың 1953 жылы «Нҧрпейіс Байғанин – 

кеңестік дҽуірдің жыршысы» атты кандидаттыҗ диссертациясын 

җорғауы. Кейіннен 1950, 1956 жылдардағы Нҧрпейіс Байғанин 

шығармалар жинағының алғы сҿз, тҥсініктерін жазып кітап етіп 

баспадан шығарды. Соңғы кітабы «Таңдамалы» деген атпен 1991 

жылы «Жазушы» баспасынан жарыҗ кҿрді. Бҧдан басҗа Нҧрпейіс 

Байғанин шығармашылығы туралы ҽр тҥрлі газет-журналдар бетінде 

бірнеше ғылыми маҗалалар жариялады. Нҧрпейіс Байғанин 

шығармашылығын зерттеген О.Нҧрмағанбетованың ҥлесі неде дегенде 

алдымен оның ел арасында экспедициясы шығып жарыҗҗа шыҗпаған 

ҿлеңдерін тауып, оларды айналымға җосуында, зерттеуінде дер едік. 

Бҧрын жыршылыҗ ҿнермен айналысҗан аҗынның кеңес дҽуіріндегі 

шығармашылығының дамуы, оның жаңа саласы, оның ҽдебиет 

тарихынан алатын орны айтылады. Аҗынның тілі, стилі, аҗындыҗ 

шеберлігі кеңінен сҿз болады. Җазаҗ зерттеушілерінің арасында 

Нҧрпейіс шығармашылығын танытуға белсене атсалысҗандардың бірі 

– Җазаҗстан Республикасы Ҧлттыҗ Ғылым академиясының мҥше-

корреспонденті, филология ғылымдарының докторы, профессор 

Есмағанбетов Ысмайлов. Еңбектерінің җай-җайсысы болса да жадағай 

мазмҧндаудан аулаҗ, аҗынның ҿзіндік ерекшелігін ашуға, жалпы ҽдеби 

дамудағы орнын ҽділ бағалауға бейім ғалым кҿп жылғы зерттеулердің 

негізінде «Аҗындар» (1956) монографиясын жариялады. Җазаҗ 

халҗының ертеден келе жатҗан тҿкпе аҗындыҗ, жыраулыҗ, жыршылыҗ 

ҿнері кеңес дҽуірінде де тоҗырамай дамып келе жатса, осының сыры 

неде? «Жҥз жыл ҿмір кешкен аҗында неше жҥз жылдар ҿнері мен 

шеберлігі тҥйіскен» - деген М.Ҽуезов пікірінің Нҧрпейіске де җатысы 

бар. Нҧрпейіс секілді тағы да басҗа кҿптеген аҗын, жыршылардың 

ҿмір жолына, шығармашылыҗ шеберлігіне ғылым кҿзімен җарап, осы 

импровизаторлыҗ ҿнердің даму заңдылыҗтарын ашуға аса мол зер 

салған Е.Ысмайлов кеңес  дҽуірінде ҿмір сҥрген аҗындар болмысын ҽр 
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алуан шындығын баян етеді, кешегісін саралай отырып бҥгінгі бет 

алыс, бағытын бағдарлайды. Монографияда негізгі объектілердің бірі 

ретінде Нҧрпейістің алынуы заңды да еді. Онда Нҧрпейістің аҗындыҗ 

жолының җалыптасып дамуы, фольклорлыҗ дҽстҥрді саҗтап, жаңа 

дҽуірде жаңа сапаға кҿтеріп, дамытушы болғаны тҧтастыҗҗа җаралған 

еді. Ғалым сонымен бірге Жамбылдың ҥзенгілес шҽкірттерінің бірі – 

жыр дҥлдҥлі Нҧрпейіс шығармашылығына тереңірек кҿңіл бҿлді. 

«Аҗындар» монографиясының җҧндылығы басҗа замандастары секілді 

Нҧрпейістің  шығармашылығын жан-жаҗты зерттеуге ғана емес, 

жалпы суырып салма аҗпа аҗындыҗ ҿнер туралы бҧрын айтылып 

жҧрген пікірлерді саралап, бір жҥйеге келтіруде жҽне ҿзінің тың 

тҧжырымдарын жасауда, сҿйтіп бҧл жайында ғылыми-теориялыҗ 

пікірлерді жинаҗтап тҥйіндеуінде екендігі даусыз. Ғалым 1940 жылы 

ҿзі алғысҿзін жазып баспадан шығарған Нҧрпейістің «Аҗын шабыты» 

деген кітабының кіріспесінде былай дейді: «СССР Ғылым 

академиясының Җазаҗстан филиалының ҽдебиет жҽне халыҗ 

шығармасы секторында Нҧрпейістің жырлап берген аса бағалы 

«Батырлар жырының желісі», «Җараҧлектің Мамайды жоҗтағаны» 

деген жырлар жҽне «Җобыланды батырдың» 9000 жолдыҗ ҧзаҗ 

дастаны бар. Мҧның бҽрі 1939-40 жылдардың ішінде ғана аҗынның 

жатҗа айтуынан жазылып алынды. Нҧрпейіс «Җырымның җырыҗ 

батырын», Исатай, Есет, Бекет, Кҿтібар батырлардың талай ҧзаҗ 

жырларын, ноғайлы заманындағы Едігі ҧрпағындағы батырлардың 

жырларын, Кенесары, Жанҗожа батырлардың жырларын, тағы сондай 

жырларды кҿп біледі. Бҧл жырларды Нҧрпейістің аузынан жазып 

җағазға тҥсіру ҥлкен ғылыми мҽдениеттік маңызы бар жҧмыстың бірі. 

Нҧпейістің бҧл тарихи жырларын тыңдап отырғанында бір җайран 

җалатын нҽрсе – оны ҥлкен шежіреші, тарихшы аҗын екендігі, кҿпті 

кҿрген, кҿпті білген җария білімді аҗын екендігі, ҿз халҗының тарихын 

жанындай жаҗсы жырлайтындығы» [1, 14].  Амал не бегілі ғалым тізіп 

айтҗан жырлардың кҿпшілігі бізге белгісіз. Осы кітаптың алғы сҿзін 

тағы бір жерінде Нҧрпейісті җарт жырауларды кҿзіне елестеткендей 

болады: «Шынында Нҧрпейіс ерте шапса кешке озған җысҗа кҥнде 

җырыҗ рет бҽйге алған кҽрі тарлан жҥйрік аҗын. Сҿзінің нҧры 

җайтпаған, жастыҗ җуаты ҽлі нарттай жанып тасып тҧрған, бурыл 

шашты, кҥмістей аҗ саҗалды, толыҗсыған җарт. Денесін ныҗ, еркін 

ҧстап, шалҗая отырып, шалыҗыта сҿз тастаған, суырылып топ бастаған 

дана жырау Нҧрпейісті кҿргенінде ҿткен тарихымыздағы даналығымен 

аты сҿзге жҥйрік, тілге шешен дария жыршы – Бҧҗар, Шортанбай, 

Дулат, Мҧраттар җайта туып, бҥгінгі ҿмірді кҿріп, кҿп алдында жырлап 

тҧрган тҽрізді. Нҧрпейіс тек сырт тҧлғасындағы осындай толымды 
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жарастығымен ғана емес, ол ҽрбір толғау сҿзінде заманның бере 

білуімен кҿзге ерекше тҥседі» [1, 10б]. 

Жыр алыбының ҿмірбаянын кеңейте тҥсетін деректер де бар. 

Мҽселен, аҗынның жастыҗ шағын тҽп-тҽуір суреттеп шыҗҗан жазушы 

Тобыҗ Жармағанбетовтің «Бҽйтеректің жас шағы» повесі [2]. 

Ғ.Мҧратбаев атындағы сыйлыҗтың иегері, ғалым С.Байменшенің 

«Тағзым» атты  кітабының «Жырдың нҧры – Нҧр-ата» тарауында 

жыраудың шығармалары жҿнінде кҿптеген мҽліметтер беріледі. 

Ғалымның кҿрсетуінше Нҧрпейіс шығармаларының екі җыры, айтыс 

аҗыны жҽне батырлар жырын айтушы жҥйрік жырау ретіндегі ҿзіндік 

орны зерттеушілер тарапынан лайыҗты бағаланғандығын да ғалым ҿз 

еңбегінде айта кетеді [3]. 

Нҧрпейіс туралы естелік жазушылар аҗынды алғаш җашан, җалай 

кҿргенінен бастайды. Бҧған мысал ретінде Дихан Ҽбілевтің «Ой 

толғауы» кітабының ішіндегі «Жыр тарланы» атты естелігі [4]. 

Естелікте Дихан Ҽбілевтің Аҗтҿбеге арнайы Нҧрпейісті іздеп келгені, 

Алматыға Жамбыл тойына апарғаны айтылады. Ҽбділдҽ Тҽжібаевтың 

Алматыда Нҧрпейіспен кездесіп, дастархандас болғандығы, жыр 

тындағаны, ҿзіндік ерекшелігі «Жылдар, ойлар» кітабында шебер 

суреттеледі [5]. Аҗынның 150 жылдыҗ мерейтойы тҧсында Ҧлттыҗ 

Ғылым академиясынан  шыҗҗан 3 томдыҗ шығармалар жинағын 

Байғанинтануға җосылған җомаҗты ҥлес деп бағалауымызға болады. 

Мҧның бҽрі Нҧрпейіс шығармашылығын тереңірек җарастыруға 

болашаҗ зерттеушілерге кҿмегі мол дҥниелер.  
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Замана бел-белесіне тек сыртҗы тҥрі ғана емес, кісілігі, 

парасатымен тоғышар пенделер мал, дҽулет, аҗша-җаражат кҥшімен не 

туыс-жекжаттыҗ җолдау арҗасында билікке ие болып, аспанға 

җарайтын, елдің ҽлеуметтік ҿміріне іріткі салатын кездері болады. 

Ҽбубҽкір осындай ҽділдік пен шындыҗтың даусы шыҗпай, бҧра тарту 

кҿбейіп, бҧзыҗтыҗ жол алған заман халіне ашу - ызамен шамырҗана 

сҿйлейді. Ҿмір, заман, адам, мінез - җҧлыҗ сырларын ағытып, аҗтыҗ, 

адалдыҗ жолға ҥндеген ҿлең, толғауларын оҗығанда Ҽбубҽкір 

айтпаған, жырлаған, толғаған мҽселе җалмағандай. 

Бҧл заманда бір бірлік –  

Кҿрмегенге нанбаған. 

Екі достың арасын 

Айырады оңбаған. 

Аҗиҗат ҿзі кҿрмесе, 

Тілге азбайды оңды адам [2]. 

Ҽбубҽкірдің аңсағаны җҧдайын есінен шығармаған ҽділет-аҗтыҗ 

пен иманды – инабаттылыҗ, жасы ҥлкені мен ҽкімін тыңдаған, җулыҗ–

сҧмдыҗ, озбырлыҗ, арсыздыҗ балаламаған тыныш та дарҗан, бағзы 

җазаҗ ҿмірі. Осындай ҿмірді аҗын «Җазағым» атты ҿлеңінде 

халҗымыздың бҧрынғы баҗыт, берекесі мен кең пейіл, аҗ кҿңіл 

адалдығын, елдігі мен ерлігін тебірене жырлауы да сондыҗтан.  

Җазағым: 

Җыс болса җыстаушы еді җырға барып, 

Кҿлденең шыңыраулы шыңға барып, 

Жарлы деп жҥз җой бітсе айтушы еді, 

Җой, жылҗы толыҗпаса мыңға барып. 

Саралап ат, айғырын мырза, байлар 
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Ҥргенішке сатушы еді жылда барып. 

Ҽбубҽкірдің ой–пікірі, бағыт, кҿзҗарасы толҗымалы, біріне бірі 

җарама-җарсы, шытырман җайшылыҗты. Ол ҿзі сҿз еткен 

таҗырыптарының кейбірі, ең негізгісі туралы біресе олай, біресе бҧлай 

деп, біріне бірі җайшы екі тҥрлі ой тҥйеді. Мысалы, ҿз заманын, җазаҗ 

халҗының ҿз тҧсындағы хал – жайын сҿз еткенде, Ҽбубҽкір оны біресе 

маҗтайды. Ҽңгімені җазаҗ халҗының Россияға җосылуынан бастап, ол 

ҿте орынды болды, җазаҗ халҗы:  

Бағынған бҧл патшаға ҽуел бастан, 

Ҽділдік табылар деп артын ойлап. 

Кіріпті Ҽбілҗайыр заманында, 

Кеңдік бар деп осының ғаламында. 

Ойлағандай болды: патша ҿкіметі җазаҗ халҗына кеңдік берді: җазір 

җазаҗтың жерін, елін җазаҗтың ҿз биі, болыстары, тілмаштары билеп 

тҧр, патша ҿкіметі җазаҗ арасынан мектеп, медресе, школа ашты: җазаҗ 

балаларының оҗып, білім алуына, ғылым, ҿнер ҥйренуіне жағдай 

жасады; патша ҽділ: ел ішіндегі жолсыздыҗты тыйды; патша ҿкіметі 

ҿнерін асырып, отарба, тҥрлі машина шығарды, җазаҗ соны 

пайдаланып, дҽулетті, мҽдениетті болып отыр дейді. Біресе Ҽбубҽкір 

осының бҽрін жоҗҗа шығарады: җазір заман бҧзылды, бҧл заманның 

адамы, заңы, дҽстҥрі бҧзылды; җазаҗтың жері тарылды, дҽулеті 

сарҗылды, - деп зарлайды: 

Заманым ҿтті, ел азды, 

Ел ішінде ер азды. 

Айдын – айдын сулардың 

Балығы кетіп, кҿл азды. 

Ойпаң – ойпаң жерлердің 

Оты кетіп, жер азды... 

 Еділ, Жайыҗ екі су 

Ел җонуға тар болды. 

Ҽбубҽкір Ресей империясының отарлау саясаты ыҗпалымен адам 

мен заманның аузын, озбырлыҗ пен араздыҗтың кең етек алуын ҿзінің 

«Заманның опасыз халіне айтҗан » ҿлеңінде ашына толғайды. 

Жалған сҿз азаматҗа болды оңай, 

Замана болды, халҗым, ҽлде җалай? 

Сҿйлемей тілін тістеп отырмасаң, 

Аузыңнан жалғыз шыҗҗан кҽлҽм сҿзің. 

Ҽбубҽкірдің патша ҿкіметінің отарлаушылыҗ саясатын сезіне 

білмеуі мҥмкін емес еді. Патша озбырлығының айҗын кҿрінісі – ҿз 

ҽкесі Боранҗҧл мен оның туыстарының Жайыҗ бойындағы бағзы 

җонысынан айрылып, Аҗтҿбе маңына кҿшіп келуі еді. Тек бҧл ҿзінің 
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ғана емес, бҥкіл җазаҗ елінің бірҗатар ауылдарының ата җонысынан 

ажырап, жері тарылып, малы азайып, дҽулеті сарҗылып, дҽуірінің 

дҽстҥр - заңы бҧзылып, адамының пиғылы ҿзгеруі Ҽбубҽкір дҽуірінде 

болды. 

Патша ҿкіметінің җазаҗ елінің җарын жаздырмай, барлыҗ 

ҽлеуметтік ҿміріне, тҧрмыс-тіршілігіне, ҽдет-ғҧрпына кеулеп еніп бара 

жатҗан зиянды жаңалыҗтарын аҗын тап басып, дҽл кҿрсете алған: 

...Орысша білім білмесең, 

Еш пайдаға аспай тҧр. 

Мҧсылманша моллаңыз, 

... Җараның ҧлы хан болды, 

Җҧлдан туған паң болды. 

Аҗын бҧл жерде кҿненің кҥні ҿтіп, орнына жаңаның келетін 

заңдылығын айта отырып, сол дҽуірдегі ҿмір шындығын шынайы 

суреттейді: 

Дҥнияның терең тҥбі жоҗ, 

 Һҽммасы жалған, шыны жоҗ. 

Пенденің бҽрі арманда, 

Аҗылсыздың мҧңы жоҗ. 

 Дҥнияны җалай шын дерсің, 

Атамыз – адам пайғамбар, 

 Сонан бергі адамның 

Ҿлмей жҥрген бірі жоҗ. 

Заманым җалды ҿсекке, 

  Шамаласам ары жоҗ [2]. 

Міне, бҧл жолдар ҿмірдің ҿзгеріп, ҽдет - дағдының бҧзылуын, 

заманның азуын аңғартады. Аҗынды ҽділ, тура биліктің җҧны кетіп, 

ҽділет, шындыҗ пен дін шариғат - имандылыҗтың аяҗасты болуы, 

ішітарлыҗ пен ҿсек-ҿтірік ҿршіп, ниет-пиғылдың азуы, елдің ҽкімді, 

жастың кҽріні сыйламауы җатты ойландырады. 

Патша ҿкіметі ыҗпалымен ҿзгерген дҽуірде аҗылы шолаҗ ҽкімнің, 

«алхамды» шала білген дҥмше молданың пайда болуы, кҿрсеҗызар 

җызылшылдардың жат ҽдет - дағдыға орынсыз еліктеуі аҗынға жат 

кҿрінеді. Сонымен җатар, аҗын бірҗатар ҿлең, толғауларында оҗу, 

ҿнерді, дін – шариғатты, ғылымды, азаматтыҗ – кісілікті, жаҗсы мінез, 

жарастыҗты, ҽдет – ғҧрыпты насихаттады. Ҿмірдегі жаҗсыны – 

жаманды, ҽртҥрлі җҧбылысты, мінез – дағдыны салыстыра отырып, 

имандылыҗ жолын уағыздайды. Ол орысша да, мҧсылманша да 

оҗудың ешҗайсысын жатсынбайды, керісінше, жас җауымның ҿнерлі, 

білімді, инабатты болуын җалайды.          
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Бір җҧдайды жад етіп, 

Җаламды җолға алған соң, 

Ҽбубҽкір толғансын. 

Дҥнияның арты баянсыз, 

Аспан, жерлер таяусыз, - деп,ҿз дағдыңнан жаңылып, ҽдет – 

ибаңды ҧмытып кетпе, сенім – нанымыңды жоғалтып алма деген ой 

тастайды аҗын. Бҧл тҧста Ҽбубҽкір аҗын ҿзінің замандастары болған 

Мҧрат Мҿңкеҧлы, Шортанбай Җанайҧлы сияҗты бірҗатар аҗындармен 

ҥндес келеді. Мысалы: «Мҧраттың жалпыға айтҗан» ҿлеңін келтіруге 

болады. 

Жалғаншы фҽни заманда, 

Топыраҗтан жаратҗан 

Осы бір жҥрген адамды, 

Асырап, саҗтап ҿсірген 

Он сегіз мың ғаламды. 

Ҽбубҽкір «Ноғай халҗына насихат җылып айтҗаны» ҿлеңінде ҿз 

халҗының арын арлап, мҥддесін җорғаушы аузы дуалы азамат ретінде 

танылады. Туыс халыҗтардың бағзы бірлігін, тату тіршілігін җалап, 

кҿңіл жаралайтын жағымсыз сҿзге ҥйір жеңіл ауыздыларды сыпайы 

сынай біледі. 

Җараңыз җазаҗ, ноғай кҿзіңді ашып, 

Барады ҿнер білген баҗыты асып, 

Россия ең ҽуелде нашар еді, 

Ҿнермен барады халыҗты басып. 

Жиһанға оҗып аҗылы жеткеннен соң, 

Дҽулеті бара жатыр судай тасып... 

Аҗынның Орскіде тҧратын Сары Ахмет (Ахметжан) баласы 

Нығметжанға, оның Ҽбубҽкірге жазған хаттары шығыс шайырлары 

ҥлгісінде. Ҽрине, екі хатты да Ҽбубҽкір аҗын ҿлеңге айналдырып ҿзі 

жазған болуы керек. Бҧл хаттарда айтылатын мҽселе – Ҽбубҽкір 

шығармаларын бастыру, хат иелерінің бір-бірін җадір тҧтып 

сыйламайтындығы. Осы сыйластыҗ нҽтижесінде аҗынның «Ҽдебиет 

җазаҗия» атты шығармалар жинағы 1902, 1905 жылдары Җазан 

җаласында екі дҥркін жарияланған. 

...Жібердім бірталай сҿз наҗыл етіп, 

Алсаңыз кҿңіліңізге маҗҧл етіп. 

Баршасын бастырып шығаруға, 

Җол җойдым аҗырында уҽкіл етіп. 

Ҽбубҽкірдің азаматтыҗ – ҽлеуметтік таҗырыпта жазылған бірҗатар 

арнау ҿлеңдері де бар. Аҗын арнаулары ҽрҗилы адамдарға: билерге, 

саудагерге, насыбайшыға, дҿрекі, жалҗау җызметкерге, инабатты һҽм 
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инабатсыз адамдарға, ҧрыға, ҥйіне җондырмаған җызға, тҽкҽппар сҧлу 

келіншекке, надан сопыларға, сараң байларға, менмен ҽкімдерге 

арналады. Ҽрине, аҗынның  кҿптеген уағыз, насихаттары барша 

халыҗҗа бағышталғаны белгілі. Ҿсиет – ҥгіт, ҽзіл – оспаҗ, сын – сыҗаҗ, 

ҽшкерелеп тілдеу ретінде бҧл ҿлең - толғауларында аҗын адам 

бойындағы жағымсыз җылыҗтарды кҿрсете отырып, кісілік - 

адамгершілік жолды нҧҗсайды. Халыҗты ізгі ҽдет - ғҧрыпҗа, 

имандылыҗҗа тҽрбиелеуде бҧл ҿлеңдердің мҽні зор.  Жҽне ел іші, 

дҥйім жҧртшылыҗ мҧндай шығармаларды ыҗыласпен тыңдайды, 

ҿздері ҿмірде кҥн сайын кездесіп жҥрген ҧҗсас жайларды сынап, 

ҽшкерелеуде ҿте җажетті рухани җҧрал етіп айтып отырады. 
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Аңдатпа. Маҗалада аҗын Ҿтежан Нҧрғалиев шығармалары җҧрылымының 

синтаксистік ҧйымдасу ерекшеліктеріне талдау жасалады. Аҗын 

шығармаларының таҗырыптарының ҥстірт жҽне астырт җҧрылымдарына 

сабаҗтастыҗта талдау жасай отырып, аҗын ҿлеңдерінде, таҗырып беруде 

җолданылған синтаксистік җҧрылымдар сипатталады.  

Аннотация. В статье даѐтся анализ особенностям синтаксической 

структуры построения произведений У. Нургалиева. Синтаксические 

конструкции характеризуются с точки зрения подачи темы, а также в тесной 

взаимосвязи как глубинного, так и поверхностного взгляда на творчество 

автора в целом. 

Annotation. The article gives an analysis of the featheres for U. Nurgaliev's 

work in the syntatic structure.Syntactic construction are characterized from the point 

of view of presentation as well as in close connection with both deep and a 

superficial view for author's work in general. 

Тірек сӛздері. Дискурс, мҽтін, астырт җҧрылым, ҥстірт җҧрылым, 

синтаксистік җҧрылым, сҧраулы сҿйлем.  

Ключевые слова. Дискурс, текст, глубинная структура, поверхностная 

структура, синтаксическая структура, вопросительное предложение  

Key words. Discourse, text, deep structure, surface structure, syntactic structure, 

interrogative sentence 
 

Поэтикалыҗ мҽтіндердің җҧрылымдыҗ жҽне мҽндік ҧйымдасуының 

ҿзіне тҽн заңдылыҗтары бар. Ол заңдылыҗтар Т.Җордабаев [1], 

Р.Сыздыҗова [2] т.с.с. ғалымдар зерттеулерінде арнайы зерттеу 

нысанына айналды. Дегенмен ҿлең мҽтіндері ҧйымдасуының 

синтаксистік деңгейде зерттелуі ҿзектілігін жойған жоҗ. Ҿйткені 

синтаксистік җҧрылым  - мҽтіннің негізгі мҽнін тасымалдаушы, 

аҗынның ойы мен дҥниетанымын оҗырманына жеткізуші конструкция. 
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Аҗын ҿз ойын оҗырманына жеткізуде сҿз җолданыстарының 

мағыналыҗ, мҽндік жҥгін таңдағаны тҽрізді соған сҽйкес тҥсетін 

синтаксистік җалыпты да таңдайды. Ҽрине, бҧл біз даралап айтып 

отырған мҽселелеріміз, аҗын санасында ішкі сҿз тҥзу заңдылыҗтарына 

сай автоматты тҥрде туады, шабыт җысып, сыртҗа шығар ҿлең толғағы 

піскенде тҥсер җалыбы да еріксіз таңдалады. Сыртҗы синтаксистік 

җалып кездейсоҗ іріктелмейді, оның да ҿлең табиғатына сай тіркесімі 

мен ырғағына, ҧйҗасына сай оймен сабаҗтасады. Синтаксистік 

җҧрылым не синтаксистік бірліктер – ойдың тілдік жамылғышы, ол 

ҥстірт җабатты җҧрылымға жатады. Ол бірліктердің тҥзілуіне тҥрткі 

болған аҗын ойының ҿзегі мен ішкі сҿздегі тҥзілісі (адам ойындағы) 

астырт җҧрылымға тиесілі. Астырт җҧрылым мен ҥстірт җҧрылым 

біртҧтастыҗта адамның ойы мен оның тіл мен сҿздегі кҿрінісін җҧлаҗҗа 

естілетіндей дыбыстыҗ жамылғышпен жауып екінші адамға жеткізеді. 

Ҿлеңдегі негізгі мҽнді оңай җабылдауға, тҥсінуге мҥмкіндік беретін 

сҿздер мен сҿз тіркестерінің мағынасы ғана емес, соларды 

тҧтастандырып тҧрған – синтаксистік җҧрылым. Біз осы маҗалада аҗын 

Ҿ.Нҧрғалиев ҿлеңдері җҧрылымының синтаксистік тҧрғыдан ҧйымдасу 

ерекшеліктерін талдамаҗпыз. Бҧл маҗсатҗа жету ҥшін аҗынның 

«Соғыстың соңғы жазы» шығармасының синтаксистік җҧрылымы мен 

оның ҧйымдасуын туғызатын тҽсілдерді сҿз етеміз. Ол ҥшін ҥстірт 

җҧрылымдағы тіл бірлігі мен оның астарындағы астырт җҧрылымның 

араҗатынасы талданады. Бҧл не деген сҿз? Наҗты тҥсіндірсек, 

айтылған не жазылған бірлік тек ҿз бойында тҧрған аҗпаратты ғана 

білдірмейді, оған җазыҗталған тҧтас бір мҽтіндік аҗпаратты білдіріп 

тҧрады. «Соғыстың соңғы жазы» атауы синтаксистік тҧрғыдан 

алғанда, ҥстірт җҧрылымда тірек сҿзі тҽуелдік тҧлғалы зат есімнен 

жасалған атаулы сҿйлем тҥрінде жҧмсалып тҧрған синтаксистік бірлік. 

Осы бірлікке бекітілген астырт җҧрылым тҧтас мазмҧнға ие 

аҗпараттыҗ, ассоциациялыҗ мҽтіндерді 1945 жыл, Ұлы Отан соғысы, 

неміс фашистері т.с.с. сҿздерге җазыҗталған тҧтас тарихты, сол кездегі 

оҗиғаларды, соғыстың җиыншылығы мен ажал җҧшҗандарды, жауған 

оҗтың ортасында җалмаса да жеңісті жаҗындатуға кҥш салған тылдағы 

еңбек пен адамдар ҿмірі, соғыс таҗырыбында жазылған шығармалар 

мен ҿнер туындыларын ойда җозғайды. Ал осы мҽндер мен аҗпараттар 

«Соғыстың соңғы жазы» деген жарыса сабаҗтаса байланысҗан 

аныҗтауыштыҗ җатынастағы есімді сҿз тіркесімен берілген. Осы тіркес 

айтылғанда/оҗылғанда оҗырманның санасында, ойында оның 

астарындағы аталған мҽндер соғыс тарихынан хабары бар жандарда 

бірден ҧғынылып җабылданады.   
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Аҗын ҿлеңдерінің таҗырыптарының синтаксистік җҧрылымы да 

алуан тҥрлі аҗпарат пен мҽнді җазыҗтаған. Аталған шығармасының 

мазмҧнындағы ҿлең таҗырыптарын синтаксистік җҧрылымына сай 

топтастырып кҿрейік:  

1) шартты бағыныңҗылы сабаҗтас җҧрмалас сҿйлем җҧрылымымен 

келген атаулар: Барсаң, сәлем айта бар Байғанинге! 

2) Сҧраулы сҿйлем җҧрылымында келген атаулар: Бақыт деген не? 

Барып қайтсақ болмай ма? Біреу саған ошағын бере ме?  

3) Инверсияланған хабарлы жай сҿйлемдер: Алыста қалған 

жырақтың әні, Кеудемде жанған шырақтың әні – җҧрылымы бірдей 

сипатҗа ие.  Балам менің ӛлген жоқ! 

4) Җалыпты жай сҿйлем җҧрылымында келетін атаулар: Алматыда 

сол жылы гүл жауды, Ауыл тола түйе еді, Жалаң аяқ табандарды 

ӛлшейтін!, Қағаз ұшып барады, Мұқамбеттің үлкен қызы – Дәнекер, 

Сағындықтың жалғыз ұлы – Әбілхайыр, Чертежіме тиіспе!, 

Шынтемірге сәлем бер, Немересін сақтай гӛр!, Мен болайын! Күллі 

документіңді әкел!, Мыңбай гүлдегенде, Аға алдына барғанда.   

Бҧл җатардың ҿзінде синтаксистік җҧрылымдардың бірнеше топҗа 

жіктеліп тҧрғанын аңғаруға болады:  

 Мұқамбеттің үлкен қызы – Дәнекер, Сағындықтың жалғыз ұлы – 

Әбілхайыр – Субъект пен есім предикат җҧрылымында келген жай 

сҿйлемдер;  

Чертежіме тиіспе!, Шынтемірге сәлем бер, Немересін сақтай 

гӛр!, Мен болайын! Күллі документіңді әкел! – бҧйрыҗты жай сҿйлем; 

Мыңбай гүлдегенде, Аға алдына барғанда – мезгілдік мҽнде 

жҧмсалатын толымсыз эллипсистенген сҿйлемдер.   

5) Атаулы сҿйлемдер җҧрылымында: Басқарма мен Шоқат. 1944 

жыл, Жынды ӛгіз бен Тәжібай, Кӛмекбай туралы аңыз, Қалқа туралы 

аңыз, Түйе туралы аңыз,  Жансүгіров туралы аңыз, Оқуға бармаған 

жыл, Бір махаббаттың хикаясы, Үлкен бақыт туралы әңгіме, Шоқат 

Әлібеков туралы жыр,  Жылқы туралы жыр, Түйенің тулауы туралы 

ӛлең, Қайран бала мінезі-ай! 

Бҧлардың җатарында бірдей җҧрылыммен келген синтаксистік 

бірліктерді топтастырсаҗ:  

Басқарма мен Шоқат. 1944 жыл, Жынды ӛгіз бен Тәжібай – 

салаласа байланысҗан сҿз тіркесінен тҧратын синтаксистік җҧрылым. 

Кӛмекбай туралы аңыз, Қалқа туралы аңыз, Түйе туралы аңыз,  

Жансүгіров туралы аңыз, Үлкен бақыт туралы әңгіме, Шоқат 

Әлібеков туралы жыр,  Жылқы туралы жыр, Түйенің тулауы туралы 

ӛлең – туралы шылауымен келген аныҗтауыштыҗ җатынастағы кҥрделі, 

есімді сҿз тіркесі җҧрылымымен келген бірлік.  
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Бір махаббаттың хикаясы, Әнештің бірінші хикаясы,  – сатылана 

байланысҗан есімді сҿз тіркесі җҧрылымымен келген.  

Қайран бала мінезі-ай! – ай демеулік шылауының җатысымен 

жасалған атаулы сҿйлем җҧрылымы аныҗтауыштыҗ җатынастағы 

есімді сҿз тіркесінен жасалған.  

6) Пысыҗтауыштыҗ не толыҗтауыштыҗ җатынастағы етістікті сҿз 

тіркестерінен болған атаулар: Кейін қарай жүру, Ӛкпемен қағу, Сол 

жылдары еске алу, Кӛзірмен ұру 

7) Есімді сҿз тіркестерінен жасалған таҗырып аттары: Мұз 

үстіндегі тәуекел, Жарты ӛлең, Бота баққан ақын, Қалада баққан 

қой, Ӛлең жазатын адам, Олжа үлестірген Сағындық, тағы да 

Сағындық туралы, Жан баспаған арал, Ӛртке кеткен шақша, 

Жарақаты жоқ адам, Гүлайша тұрмысқа шыққан жыл, Ақмолданың 

аңызы, Жеңіл ұры, Шалбар әні, Ақ бота, Екі қасық сүт, Ақсақ 

қалыңдық, Жылдарға сапар, Тәжайықтың даласы, Мұқаштың ақыры, 

Басқарманың баласы, Менің кітапханам, Алғашқы шапалақ, «Жақсы 

жігіт», Туған ел сәлемдері, Денсаулықтың қадірі. 

Бҧл җатардағы синтаксистік җҧрылымдарды ҿзара бірдей 

сипаттарына сай топтастырсаҗ, мынадай жіктемені аламыз:  

Қалада баққан қой, Бота баққан ақын, Олжа үлестірген 

Сағындық, Жан баспаған арал, Ӛртке кеткен шақша, Ӛлең жазатын 

адам – аныҗтауыштыҗ җатынастағы бағыныңҗы сыңары кҥрделі (зат 

есім мен –җан/-кен, -атын/-етін тҧлғалы есімшемен келетін) басыңҗы 

сыңары зат есімнен жасалған сҿз тіркестері. 

Ақмолданың аңызы, Жеңіл ұры, Шалбар әні, Тәжайықтың даласы, 

Мұқаштың ақыры, Басқарманың баласы, Менің кітапханам, Туған ел 

сәлемдері, Денсаулықтың қадірі – матаса байланысҗан есімді сҿз 

тіркестері.  

Ақ бота, Екі қасық сүт, Ақсақ қалыңдық – есім мен есім сҿздің 

тіркесінен жасалған аныҗтауыштыҗ җатынастағы сҿз тіркестері.  

Жарақаты жоқ адам, Гүлайша тұрмысқа шыққан жыл – 

бағыныңҗы сыңары предикаттыҗ җытынастағы тіркеспен, басыңҗы 

сыңары зат есімнен жасалған синтаксистік җҧрылым.   

Бҧл ҿлең таҗырыптарының синтаксистік җҧрылымдары мен оған 

бекітілген мҽннің җалай біртҧтастыҗта болатынын тҥсіндіріп кҿрейік:  

«Барсаң, сәлем айта бар Байғанинге!» деген җҧрылымның шартты 

білдіретін бҿлігі (Сен егер барсаң) сҽлем жеткізудің җалыптасҗан 

жағдаятының автор жҽне оҗырман санасында орнығуымен 

байланысты. Танымайтын жанға, бейтаныс ортаға біреуден сҽлем 

айтылмайды. Сҽлем айту – адамның бойындағы сағынышты, не сҽлем 

җабылдаушыға җатысты ыстыҗ ыҗыласты ҿзі тікелей айту мҥмкіндігі 
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жоҗ болған кезде, ҿзге жан арҗылы жеткізу. Бҧл җазаҗтың ҽлеуметтік 

тҽжірибесінде бар, җарым-җатынаста орныҗҗан ҽрекет тҥрі, ол тілде 

сәлем айт бірлігінің мазмҧнында бекіген, ҧлттыҗ мҽдени мазмҧн 

сапасында орныҗҗан. Санада оның осы җалпындағы җолданысы 

саҗталып, дискурста ҿзекті, белсенді җолданылады. Осы дайын 

җҧрылым ҿлеңнің негізгі мҽнін кҿрсетіп, негізгі ойды синтаксистік 

җҧрылымға шаҗтап тҧр. Ҿлең жолдарында аталған мҽн мазмҧнды 

синтаксистік җҧрылымға җазыҗтап тҧрған бірлікке кҿңіл аударайыҗ:  

Аҗ җағаздан җорҗушы ем нҥктесі жоҗ,  

Айдаладан җорҗушы ем бҥкпесі кҿп.  

Нҥктесін де кӛп кӛрдім, бҥкпесін де,  

Маған, сірҽ, бҧл жердің ҿкпесі жоҗ.  

Ерғараның иесіз орманында,  

Таңды кӛрдім Аҗтамда җонғанымда.  

Кҥнді кӛрдім мен тҧңғыш җҧмға батҗан,  

Җызыл жирен Җҧмсайдың ар жағында.  

Атты кӛрдім аяғы тҧсалмаған,  

Қҧсты кӛрдім аспанға ҧша алмаған.  

Айдын кҿлдің аҗҗуын сонда кӛрдім 

Җҧшамын деп, җҧшам деп, җҧша алмаған (Ҿ.Нҧрғалиев. Соғыстың 

соңғы жазы. 2-том.3-4-бб.).  

Ҿлеңнің негізгі мҽнін җазыҗтап җҧрылым мен мағынаны 

тҧтастырып тҧрған кӛрдім етістігі, оның себебі де тҥсінікті, ҿйткені 

сҽлем айтуға итермелеп тҧрған аҗынның туған жерге деген сағыныш 

сезімі, ал сағыныш сезімін җозғап тҧрған – аҗын кҿңіліндегі туған ауыл 

келбеті, суреті. Біраҗ аҗын кҿрген кҿрініс тыныш, жанға жайлы кҿрініс 

емес, кҿңілге мҧң ҧялататын кҿрініс: аяғы тұсалмаған ат – тҧсайтын 

иесінің болмауы, аспанға ұша алмаған құс – җанаты бола тҧра ҧша 

алмау – җара жамылу, җанатынан җайрылу (җайғы), құшамын деп құша 

алмаған аққу – җҧшпаҗшы болса да, сыңары жоҗ, онан айырылған 

(жесір), құмға батқан күн – ҧясын ҿзгертіп батҗан кҥн де – бас 

кҿтертпес җайғының кҿрсеткіші. Осы ауыр тірлік кҿрінісін кӛпкӛрген 

аҗынныңсағыныш сҽлемі ҿрілген ҿлең мҽтіні кӛрдім етістігімен 

бекітіліп, соның айналасына ҿзге бірліктерді шоғырландырып, ҿлеңнің 

җҧрылымдыҗ-мағыналыҗ біртҧтастығын туғызып тҧр. Ҽрі осы ҿлең 

җҧрылымының бірінші җҧрылымдыҗ-мағыналыҗ бҿлімін екіншісінен 

ҽрі бҿліп, ҽрі жалғап тҧр. Олай деуіміздің себебі мынада: аҗын сҽлем 

айтып отырған елінде кҿргенін еске тҥсіріп, сҽлем айту негізін 

ҧҗтырса, ҿлеңнің келесі ҥш шумағы осы ауыл кҿрінісін жалғастырады, 

біраҗ җалыпты, мҧңсыз, наҗты кейіпкер бейнесімен еске тҥсіріп сҽлем 

айту ҽрекетінің җалай болуы керектігін ҧсынады:  
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Ҿтті, кетті, жасыҗ боп – жыламаймын,  

Ҿткен кҥнді еске алам, сынамаймын,  

Жемнің арғы бетінде җҧлан җҧсап,  

Жылҗылары жҥр ме екен Жҧмабайдың.  

Бҧл шумаҗ алдыңғы мҧңды кҿрініске җатысты туындайтын ойды 

тиянаҗтап, сәлем айту ҽрекетінің сәлем беру ҽрекетімен сабаҗтасып 

орындалатына ауыстырады, ҿлең җҧрылымын ҿзара байланыстырады. 

Ол ҿлең тармаҗтарында барсаң, сәлем бере шық, сәлем беріп, барсаң, 

сәлем айта бар синтаксистік җҧрылымдарымен берілген:    

Жауды кҿрсе ҽлі де аҗия ма,  

Тар болмай ма жетпіс жас таҗияға –  

Бір тай мінер уаҗытым болды менің,  

Барсаң, сәлем бере шық Жаҗияға.  

Сәлем беріп, мен болып тайға мін де,  

Барсаң, сәлем айта бар Байғанинге,  

Анда-санда җҧлаҗ сап жҥр дегейсің, 

Жҥрегінде жоғалмай җалған ҥнге (Ҿ.Нҧрғалиев. Соғыстың соңғы 

жазы. 2-том. 4-б.).   

Җаладағы тумасы ҥшін сый-сияпатын, еншісі мен сыбағасын саҗтап 

отыратын ауыл җазағының ҽдетіне сҥйене отырып, сҽлем беріп, ҿзінің 

сҽлемін жеткізуді тапсырады, ҿз жҥрегіндегі ҥнге җҧлаҗ салып, 

ауылын, ауылдастарын сағынып жҥргенін жеткізеді. Осы ҿлеңнің 

җҧрамындағы  екі бҿлік, наҗты айтҗанда, екі синтаксистік тҧтастыҗтың 

бір ой тҿңірегінде болуы аҗын ҿлеңінің мҽндік-җҧрылымдыҗ 

тҧтастығын туғызуға ыҗпал етіп тҧр. Кҥрделі синтаксистік 

тҧтастыҗтың прозалыҗ шығармада да, поэзиялыҗ шығармада да 

кездесетінін атай отырып, академик Р.Сыздыҗова былай деп жазады: 

«Ҽдетте, белгілі бір айтылған ой жазушының тҧтасҗан сҿзі (связная 

речь) екені мҽлім. Ал тҧтас текстің җҧрылымын синтаксистік жағынан 

талдағанда, ҽрбір жеке сҿйлемді алып, соларға җарай талдамай, 

айтылған ойға (высказываниеге) җарай анализ жасау җажеттігін біз де 

җҧптаймыз» [2, 297]. Демек, ҿлең җҧрылымының синтаксистік 

ҧйымдасуына ҧйытҗы болатын негізгі нҽрсе – айтылған ой.    

Ҿлең җҧрылымының мағыналыҗ-синтаксистік ҧйымдасуын 

җамтамасыз ететін амал-тҽсілдерді ғалым  [2, 298 – 304] топтастырып 

береді. Оларды санамаласаҗ жҽне Ҿтежан аҗын ҿлеңінің синтаксистік 

җҧрылымында кездесуіне кҿңіл аударсаҗ:  

1.Біртектес параллель сҿйлемдердің җатарласа келуі. Параллелизм 

сҿйлем мҥшелерінің саны мен олардың тҧлғаларының 

бірыңғайлылығынан туындайды.  Мҧндай синтаксистік параллелизм 

аҗын Ҿ.Нҧрғалиев ҿлеңдерінің ҧйымдасуына да җызмет еткен:  
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Аҗ җағаздан җорҗушы ем нҥктесі жоҗ,  

Айдаладан җорҗушы ем бҥкпесі кҿп.  

 

Барсаң, сҽлем бере шыҗ Жаҗияға.  

Барсаң, сҽлем айта бар Байғанинге,  

2. Синтаксистік тҧтастыҗҗа топтасҗан сҿйлемдер бір субъектімен 

(логикалыҗ) җазыҗталады. Бҧл Ҿ.Нҧрғалиевтің біз талдап отырған 

ҿлеңінде ауылға сҽлем айтып отырған жан – ҿзі. Сондыҗтан да аталған 

ҿлеңде кӛрдім етістігі негізгі рҿлді атҗарып тҧр.  

3. Ҿлең җҧрылымын біртҧтастыҗҗа біріктіруге есімдіктер де җызмет 

етеді. Бір шумаҗҗа немесе бір шоғырға (абзацҗа) топталған 

сҿйлемдерді олардың біреуінде (кейде бірнешеуінде) келтірілген 

есімдіктер бір-бірімен тығыз жымдастырады, яғни алдыңғы 

жолдардағы бір мҥшені соңғы жолдардың бірінде есімдік арҗылы 

җайталап береді. Аҗын Ҿ.Нҧрғалиев ҿлеңінен мысал келтірсек:  

Солқорғасын сол тоғысҗан жерінде 

Җалды ілініп тікен җҧсап терімде.  

Терімде емес, жҥрегімде қалдыол,  

Жҥректе емес, қалды туған жерімде (Ҿкпемен җағу).  

4. Сҿздердің не сҿз тіркестерінің җайталануы да ҿлеңнің 

синтаксистік җҧрылымының ҧйымдасуына ыҗпал етеді. Жоғарыда 

келтірілген мысалда җою шрифпен таңбаланған сҿздер мен сҿз 

тіркестері осының дҽлел: сол, терімде, Терімде емес, жҥрегімде 

қалды, Жҥректе емес, қалды. Бҧл тҧста синтаксистік параллель 

җҧрылым да бар: Терімде емес, Жҥректе емес.  

Аҗын Ҿ.Нҧрғалиев ҿлеңдерінде мҧндай җайталаулар ҿте жиі 

җолданылады. Мысалы:  

Сол ҿкпемен җайғы тескен, мҧң тескен 

Тесіп шықтым җара аспанды бҧлты ҿшкен.  

Тесіп шықтым тҿбесінен арманның 

Сҽуле кҿріп кҿкейімді бір тескен (Ҿкпемен җағу).  

5.  Ҿлең  ҧйҗасын морфологиялыҗ кҿрсеткіштері бірдей тҧлғалы 

етістікке җҧру да – ҿлең тҧтастығын җҧрайтын сыртҗы тҽсілге жатады. 

Бҧл тҽсіл де Ҿтежан аҗынның ҿлеңінде кеңінен кездеседі:  

Алған медаль ата жауға оҗ атып,  

Алған медаль җорғасынды боратып,  

Ҽлі де болса бес медалің бар ғой деп,  

Балғазы шал җояды оны жҧбатып (Аҗмолданың аңызы).  

6. Ҿлеңнің синтаксистік җҧрылымында белгілі бір сҿздің тҽуелдік 

тҧлғада келуі оны мҽтіндегі ҿзге ойлармен іліктестіреді. Мысалы:  
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Бауырың – шалғын,  

Балағың – самал,  

Балтырың – балғын,  

Тҿсің – нҧр.  

7. Бҧл айтылғандардан бҿлек аҗын ҿлеңдерінің синтаксистік 

җҧрылымында жиі җолданылатыны – сҧраулы сҿйлемдер. Олар аҗынға 

соғыс азабын тартҗан жандардың кҿңіліндегі жазылмас жарасын 

шынайы жеткізуге астырт җҧрылымдағы ой ҿзегін сҧраулы сҿйлем 

җҧрылымына сыйғызуға кҿмек береді:  

Сол кездерде сҧрамаған нан бар ма?  

Сол кездерде жыламаған жан бар ма?  

Бҿліспеген җайғы бар ма басҗамен 

Җой орнына җоян бағып җалғанда? (Мҧз ҥстіндегі тҽуекел) 

 

Җан майданда җан бҿліссе несі айып?  

Аш балаға нан бҿліссе несі айып?  

Җан бҿліскен, Нан бҿліскен кезеңге 

Җалай ғана біз җиянат жасайыҗ! (Мҧз ҥстіндегі тҽуекел) 

Аҗын сҧраулы сҿйлем тҥрін җолдана отырып, соғыс кезеңдегі 

жайттан хабар береді: нанға жарымау, ҽр ҥйдің җиналысы, җайғы 

жҧтып җалса да, елдің бірлікте болып ҿзара бҿлісуі, біріне-бірінің 

җарайласуы, сол кездегі җиындыҗты бҿліскен кезеңді ҧмытуға 

болмайтыны сҧраулы сҿйлем тҥрінде берілген. Бҧл ҿлеңнің негізгі ойы 

мен оның «Мҧз ҥстіндегі тҽуекел» аталатын таҗырыбымен 

біртҧтастығын тҥзуге ыҗпал етіп тҧр, ҽрі ойдың оҗырман тарапынан 

җабылдануына, салмаҗты ойдың тҥзілуіне тҥрткі болып тҧр.  

Немесе «Кейін җарай жҥру» ҿлеңінде: 

Ойнадың ба? Таныстың ба «жартымен»? 

Ішкіштердің жасымен де җартымен?  

Кері кеткен шоферларды кҿрдің бе?  

Ылғи ғана жҥретҧғын артымен? 

 

Ойбай тоҗта! Біздің жол ма мынау да – 

Тереземді кҿміп тҧрған җырауға?! 

Мынау жол да мен ҿтетін жол ма екен,  

Кірдім барып андап тҧрған сҧрауға!?  

Бҧл ҿлеңдегі сҧраулы сҿйлем җҧрылымы жоғарыда айтылғандай 

җандай да бір хабарды жеткізу міндетін ғана атҗарып тҧрған жоҗ, бҧл 

синтаксистік җҧрылымда аҗынның ҿмір жолы туралы философиялыҗ 

пайымдауы беріліп тҧр. 
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Аҗынның «Жеңіл ҧры» ҿлеңінде де җолында барын ҿзіне ҿзі 

җимаған жанға җатысты ой-пайымдауы сҧраулы сҿйлем җҧрылымында 

кездеседі:  

Сол оңаша оралтпай ма жас кҥйін!? 

Киінбей ме сол аҗшаға тас тҥйін!?  

Тҿбесінде тесігі жоҗ... тҽуірлеу 

Тым болса кимей ме екен бас киім!?  

 Аҗынның ҿлең жолдарында риторикалыҗ сҧраулы сҿйлем 

җҧрылымы да җолданылады. Мысалы: «Барып җайтсаҗ болмай ма?» 

ҿлеңінде ол былай җолданылған:  

Сол бір кҥндер бҧлдырайды шалғайда,  

Жолдар бізді сол кезеңге жалғай ма?  

Аяҗ бізді апармаса,  

Жҥрекпен 

Сол кезеңге барып җайтсаҗ болмай ма? (104-б.)  

Ҿлең тармаҗтарының сҧраулы сҿйлем җҧрылымымен келуі, бір 

сҧраулы сҿйлем җҧрылымының аҗынның ойы мен коммуникативтік 

маҗсатына сай тҥрлі җызмет атҗаруы, тҥрленуі Ҿтежан Нҧрғалиев 

танымының ҿзіндік ерекшелігі мен тілдік жҽне дискурстыҗ 

җҧзыреттілігінің ҿзіндік келбетін танытады.  

Җорыта айтҗанда, аҗын ҿлеңдерінің синтаксистік җҧрылымы  – 

«кҿкіректегі кҿрікті ойдың ауыздан шыҗҗанда ҽрін кетірмей» ҧстап 

тҧратын җалпы ғана емес, Ҿтежан аҗын шығармаларының 

җҧрылымдыҗ ерекшелігінің де кҿрінісі.  
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Аңдатпа. Тіл ҿз халҗының тҧрмыс-салтымен тығыз байланысты. Ол сол 

елдің тарихына, мҽдениетіне ғана емес, ҿркениетті җҧрайтын талғамдар 

жинағына, ҿмір сҥру ҽдісіне, руханият, материалдыҗ саладағы җол жеткен 

жетістіктеріне де байланысты. Сондыҗтан тіл аҗыл-ойдың хабаршысы 

җызметін атҗарып җана җоймай, тарихи, мҽдени, ҿркениеттік җҧндылыҗтарды 
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насихаттайды. Маҗалада Ҿ.Нҧрғалиевтің сҿ җолданысындағы  бірліктердің 

лингвомҽдени мҽні ашылады.  

Аннотация. Язык тесно связан с обычаями его народа. Это зависит не 

только от истории, культуры страны, но и от сбора вкусов, образа жизни, 

духовности, достижений в области цивилизации. Поэтому язык не только 

служит посланником ума, но и пропагандирует исторические, культурные и 

цивилизационные ценности. В статье раскрывается содержание культурных 

значений в употреблении слова Нургалиева.  

Аnnotation. Language is closely related to the customs of its people. It depends 

not only on the history, culture of the country, but also on the collection of tastes, 

lifestyle, spirituality, achievements in the field of civilization. Therefore, the 

language not only serves as a messenger of the mind, but also promotes historical, 

cultural and civilizational values. The article reveals the content of cultural 

meanings in the use of the word Nurgalieva. 

Тірек сӛздер. Лингвомҽдени бірліктер, мҽдени җҧндылыҗтар, эталон, 

стереотип, концепт 

Ключевые слова. Лингвокультурные единицы, культурные ценности, 

эталоны, стереотипы,  концепты 

Key words. Linguistic and cultural units, cultural values, standards, stereotypes, 

concepts 
 

Дҥние бейнесі мен тіл, мҽдениет ҿзара кҥрделі байланыста болады. 

Тіл ҽр ҧлттың дҥниетанымын, болмысын аныҗтап, дҥниені игерудегі 

тҽжірибесін сипаттап җоймай, ҧрпаҗтан ҧрпаҗҗа жеткізіп отырады. 

Когнитивтік лингвистикалыҗ зерттеулерде тҥрлі ҧлттарда дҥниенің 

тілдік бейнесі тҥрліше җалыптасҗаны айҗындалып отыр [1]. Тілде 

алдыңғы ҧрпаҗтың ғасырлар бойы жинаҗтаған рухани жҽне 

материалдыҗ мҽдениетінің жетістіктері мен тҽжірибесі, ҧлт 

ҿркениетіне җатысты белгілер шоғырланған. Сондыҗтан тіл, мҽдениет 

пен ҿркениетті бір-бірінен ажырағысыз тҧтас дҥние ретінде җарастыру 

бҥгінгі таңда ҿзекті мҽселелер җатарына жатады.  

Лингвистиканың бір саласы ретінде дамып келе жатҗан 

лингвомҽдениеттанудың негізгі міндеттеріне дҥниенің тілдік 

бейнесіндегі ҧлттың мҽдени ерекшеліктерін, сҿз мазмҧнындағы 

мҽдени мҽнділіктерді айҗындау, оларды тілдік ҽрі мҽдени субъектінің 

когнитивтік санасымен тығыз байланыста җарастыру т.б. жатады. ХХІ 

ғасыр лингвистикасы «тілді мҽдениет феномені, ҧлттың мҽдени коды» 

ретінде җабылдап, зерттеу ҿзегіне айналдырып отыр [2].  

Мҽдени ҧлттыҗ сипат тілдің барлыҗ деңгейлерінде кҿрініп 

отырады, алайда барлығы бірдей мҽдени бірлік емес. Сҿз 

мағынасында, оның реңктерінде, ҧлт тілінің фразеологиялыҗ 

бірліктерінде, паремиологиялыҗ җорында халыҗтың мҽдениеті, ҿмірі, 

тарихы жатыр. Сондыҗтан тілдік җҧбылыс халыҗтың тарихына, оның 
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тҧрмысына терең бойлап кете береді. Тіл мҽдениет пен ҿркениетті 

жарыҗҗа шығарушы рҿл атҗарады. Дегенмен, тіл мҽдениет пен 

ҿркениеттің ҿмір сҥруін җамтамасыз ететін жай ғана кҿмекші җҧрал 

емес. Ол байланыстырушылыҗ җызмет атҗарады. Сондыҗтан тіл, 

мҽдениет пен ҿркениет бір-бірінен ажырамайтын тҧтас дҥние ретінде 

җарастырылуы тиіс.  

Тіл ҿз халҗының тҧрмыс-салтымен тығыз байланысты. Ол сол 

елдің тарихына, мҽдениетіне ғана емес, ҿркениетті җҧрайтын 

талғамдар жинағына, ҿмір сҥру ҽдісіне, руханият, материалдыҗ 

саладағы җол жеткен жетістіктеріне де байланысты. Сондыҗтан тіл 

аҗыл-ойдың хабаршысы җызметін атҗарып җана җоймай, тарихи, 

мҽдени, ҿркениеттік җҧндылыҗтарды насихаттайды [3, б. 91].  

Ҽдеби-кҿркем шығарманың ҧлттыҗ тілді барлыҗ бітім-

болмысымен, ҿзіндік ерекшеліктерімен, байлығымен жан-жаҗты толыҗ 

ашып кҿрсететіні белгілі. Шығарманы дҥниеге ҽкелуші тіл оның 

ҧлттыҗ белгісінің ең маңызды кҿрсеткіші болып табылады. Ҽдебиетке 

алпысыншы жылдары «Менің махаббатым» атты жыр жинағымен 

келген Ҿтжан Нҧрғалиев  ҿлеңдерінде жаңа бояу, тың ҥн, тосын мінез 

бар. Аҗынның ҿзі де ҽдебиетке жаңбыр болып җҥйып, нҿсер болып 

тҿгіліп келді. Ҽдебиетке жаңа леп, жаңа тыныс җосылды. Ол кҿптеген 

кітаптардың авторы. Шығармалары: Менің махаббатым. Ҿлеңдер. 

«Жазушы», 1962; Аҗ нҿсер. Ҿлеңдер. А., «Жазушы», 1968; Нҿсерден 

кейін. Ҿлеңдер. А., «Жалын», 1971; Ай астында аҗбоз ҥй. Ҿлеңдер. А., 

1972; Җайыңды тоғай. Ҿлеңдер. А., «Жазушы», 1973; Таңдамалы. 

Ҿлеңдер мен балладалар. А., «Жазушы», 1976; Соғыстың соңғы жазы. 

Балладалар. 1-кітап. А., «Жалын», 1977; Соғыстың соңғы жазы. 

Балладалар. 2,3,4-кітаптар. А., «Жазушы», 1978, 1980, 1984; 

Тыныштыҗ. Ҿлеңдер. А., 1987; Афина мектебі. Ҿлеңдер. А., 

«Жазушы», 1997. «Җҧрмет» орденімен марапатталған [4].  

Талантты аҗын Ҿ.Нҧрғалиевтың «Соғыстың соңғы жазы» деп 

аталатын балладалар жинағы – сонау соғыс жылдарындағы бір 

ауылдың ҿмір суреті сияҗты. Егер ол суретші болса да дҽл осы 

оҗиғаларды бейнелер еді. Ҿйткені ҿзі кҿрген, кҿзі кҿрген, кҿңілінің 

тҥкпірінде җарайып җалған җаяулы жылдар суреті ҿткенді еске тҥсіре 

береді. Бір ауылдың, бір ауыл адамдарының, бҽрінен бҧрын нанға, 

киімге, җағазға, җарындашҗа телмеңдей җараған җаршадай баланың 

җатал тағдыры – кҿз алдыңызға келеді. Бҧл оҗиғалар бір ауылда, 

Байғанин ауылында, болғаны аҗиҗат, біраҗ ол бҥкіл бір кезеңге, бҥкіл 

елге тҽн, ортаҗ тағдыр. Бала жҥрегінде җалған җатал кек арада 30 

жылдан астам уаҗыт ҿтсе де, азамат аҗын жанын сыздата береді, 

кеудесіне сыймай, кҿкейіне лыҗсып келіп, аҗыры, айтылып тынады. 
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Бҧл жырларды оҗығанда сол соғысҗа җарсы бар даусымен айғайлаған 

бала даусы җҧлағымызға келеді [5]. 

Кҿркем шығарма, яғни мҧра (мҽтін) неғҧрлым ҧзаҗ жасаса, яки 

автор мен җабылдаушы арасын бҿліп тҧрған уаҗыт ҿлшемі молайған 

сайын ҿз кезегімен адресаттар да ауысып отырады. Ал адресаттардың 

ауысуы – мҽтінді басҗаша җабылдауға ҽкеледі, бҧл – жаңарған мҽтін 

пайда болғандығының белгісі. Кҿркем мҽтін жазылған (айтылған) 

уаҗыттың ҽлеуметтік, мҽдени жҽне тарихи контекстері мҽтінде 

саҗталатын кілт (код) ретінде тілдік тҧлғаның ҧлттыҗ ғалам бейнесін 

танытатын тіл бірліктерін, ҽсіресе «ертеден саҗталған мҽдени 

аҗпараттардың (бҧл аҗпараттар мҽдени сема, мҽдени концепт, мҽдени 

коннотация, мҽдени стереотиптер тҥрінде саҗталады) мҽнін» [3,б. 11] 

аныҗтауға мҥмкіндік беретін Ҿ.Нҧрғалиев шығармаларындағы тілдік 

мағыналардағы лингвомҽдени бірліктерді танимыз. Біздің 

маҗаламызда ҧлттыҗ болмысты танытатын тіл бірліктері 

мағыналарының прагматикалыҗ мҽні ҧлттың дҽстҥрі, салт-жоралғысы, 

тарихы, ҿзіндік ерекшеліктері туралы аҗпараттың бейнеленуінен 

кҿрінеді. Мысалы:  Җайыңды тоғай  

Җайырлы кҥн. 

Җайыңнан жонған  

Кҿп Зерең едің. 

Кҿп Зерең едің 

Кешегі ҿртте 

Җорғасын тескен  

Оҗ жеген [6], – ҿлеңдегі Зерең  лингвомҽдени бірлігіне тоҗталар 

болсаҗ, ағаштан жонып жасалған, җымыз, сҥт ҿнімдерін җҧятын ҥлкен 

сырлы аяҗ. Автор ол туралы «Җайыңнан жонған» леп ҿзі де аҗпарат 

беріп тҧр. Жҽне осы Зерең – Җайыңды тоғайдың метафорасы җызметін 

атҗарып тҧр. Зерең сҿзін җазір біреу білсе, біреу білмес. Ал сонау 

бағзы замандардан халыҗпен бірге жасап келе жатҗан осы бір кҿне 

сҿзді автор адресантына жеріне жеткізе тҥсіндіреді. Оның кешегі 

ҿртте, җорғасын тескен, оҗ  жеген тіркестері арҗылы адресанттың есіне 

сҧрапыл соғысты салып отыр.  

Дҥниенің тілдік бейнесіндегі ҧлттыҗ сипатты айҗындайтын 

лингвомҽдени бірліктерді аныҗтау оңай емес. Себебі кейбір сҿздердің 

мағыналыҗ җҧрылымында лингвомҽдени компоненттер ашыҗ кездессе, 

енді біреулерінде мҽдени аҗпараттар мағына тасасында җалады. Сҿз 

мағынасындағы кҿрінбейтін мҽдени компоненттер зерттеуде образдар, 

эталондар, стереотиптер, семалар, концептілер, тілдік бірліктердің ішкі 

формалары аялыҗ білім арҗылы ашылады.  
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Аҗын ҿлеңдеріндегі семиотикалыҗ белгілер кҿркемдік немесе 

тҽрбиелік җызмет атҗарып җана җоймай, ҧлттыҗ мҽдени 

җҧндылыҗтарды насихаттаушы да.  Алаҗан жаю – тілдік бірлігінің 

мағынасын тҥсіндіру ҥшін аҗын Шон кемпірдің басынан ҿткен ауыр 

халді еске тҥсіреді. 

Кҿрші кемпір җалған кезде шекісіп, 

«Отыр дейсің җайбір ол да жетісіп, 

Алақанын жайып ӛткен Шон ғой ол 

Жарымаған, жамау етек, беті ісік»... 

 

Деп жамандап, Шонға тілін тҥйрепті, 

Бҧл ауылда бҧлай сҿйлеу сирек-ті. 

Алақанын жайды деген жаман сӛз 

Бҿліп ҿткен тас сияҗты бҥйректі[6]. 

Ҽрі җарай  Шон кемпірдің жанкешті жағдайын кҿз алдыңа елестете 

отырып, суреттеп береді. Яғни, ҧлттыҗ танымға алаҗан жаю дегеннің 

мҥлдем жат екенін дҽлелдеп береді.  

Тҧлға тіліндегі ҧлттыҗ ерекшелікті танытатын жеке ғаламдыҗ 

тілдік бейнесінде берілу кҿрінісін саралау арҗылы оның тілдік 

тҧлғасының ҧлттыҗ болмысын тануға болатыны белгілі. Мысалы, 

«Бота баҗҗан аҗын» атты тарауда аҗынның Бота арҗылы дҥниенің 

ащы-тҧщысының дҽмін татып ҿскенін байҗаймыз: «..тҧңғыш рет ащы 

сҿзді ҥйренгем, моп-момаҗан бота менен тікеннен», «...бҿзінгеннің 

бозалаңдау кҿжесін, біліп алды менің нҽзік таңдайым», «Бота кетті!!»  

десе болды зырлаймын, Екі кҿзім ҧйыҗтап жҥрген кҥйімен», «Бота 

кетті!» деді біреу...мен ҥшін, «Ҿрт» дегендей боп естілді ойбайлап», 

«айҗай җалды җҧлағымда...ҥзілмей, Енесіне жамыраған ботадан», 

«Җҧйттай бала жҥрегімнің ішінде, Бота җуып кетіп бара жатады» т.б. 

Бота тҥйенің жаңа туған жас тҿлі. Ҧлттыҗ танымдағы Бота, ботаҗан, 

кҿшек – тҥйенің бір жасҗа дейінгі тҿлі. Отыҗпаған 1-2 айлыҗ 

ботаны ботаҗан деп те атайды.  

Аҗын сол ботаны суреттеу барысында ҧлттыҗ мҽдени тҽжірибе 

негізінде жиналған білім жҥйесін меңгере отырып, ҿз танымындағы 

дҥниенің тілдік суретін береді. Аҗын танымындағы Бота – оған 

жауапкершілік, еңбекҗорлыҗ, шыдамдылыҗ, сабырлылыҗты ҥйреткен.   

Сондай-аҗ аҗ киіз, шҿңге, несібе, кҿген, шҧбат т.б. кҿптеген 

лингвомҽдени бірліктердің мҽнін ашуға болар еді Ол – алдағы кҥннің 

еншісінде.  

Ҿ. Нҧрғалиев поэзиясында тілімізде ғасырлар бойы ҧрпаҗтан 

ҧрпаҗҗа беріліп келе жатҗан ҧлтымыздың мҧрасы, тҽжірибесі, салт-

дҽстҥрі мен мҽдениеті кҿрініс тапҗан. Халҗымыздың дҥниетанымынан, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D0%B9%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%A9%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
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тҧрмыс-тіршілігінен мол аҗпарат беретін, тағылымдыҗ-танымдыҗ мҽні 

зор, парасатты ойлар мен ҿнегеге толы, ҧлттыҗ болмысты айрыҗша 

кҿрсететін жоғарыда келтірілген мысалдар – мҽдениетті танудың 

негізі.  
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Аңдатпа. Тіл-җатынас җҧралы. Адам баласы җоғамда тіл байлығын 

дамытып, сҿйлеу мҽнерін жетілдіріп, ҿзін тҧлға ретінде җалыптастыру ҥшін 

жан-жағымен кҿптеп җарым-җатынасҗа тҥседі. Осы орайда басынан кҿптеген 

сезімдік кҥй кешеді. Жағымды жаңалыҗтар мен игі істерге җуанып, сҥйсініп, 

шаттанады. Ал кҿңіліне җаяу салар жағдайларға җайғырып, кҥйініп, тіпті кейде 

ашуланып та жатады. Осындай жағдайларға байланысты жағымды мен 

жағымсыз эмоция туады. Эмоцияның тіл арҗылы бейнеленіп, тілдік җҧралдар 

арҗылы берілуі җиындыҗ тудырғанымен, тіл білімінде маңызы ҿте зор. Неге 

десеңіз, адамның эмоциясыз жҥруі җоғамда тым сирек кездесетін җҧбылыс, 

тіпті жоҗтың җасы деуге де болар. Сондыҗтан, эмоцияның җазаҗ тіліндегі 

рҿліне баса назар аударғанымыз жҿн.  

Аннотация. Язык – средство общения. Для того чтобы полноценно 

формироваться как личность, чтобы развить речь, дикцию человек 

коммуникатирует с окружающей средой. В это время человек испытывает 

различные эмоции и чувства. Радуются хорошим новостям и делам. А, если, 

новость печальная, то проявляется грусть, печаль, иногда даже агрессия. От 

определении случаев эмоции делятся на положительные и отрицательные. 

Роль эмоций в языкознании велика. Так как, в обществе можно сказать нет 

человека без эмоций. Поэтому, обратим внимания на роль эмоций в казахском 

языке.                            

Annotation. Language is a means of communication. In order to fully form as a 

person, to develop speech, a person communicates with the environment. At this 

http://madeniportal.kz/author/
http://www.bjka.kz/nurgaliev.php
mailto:anara_314@mail.ru
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time a person experiences different emotions and feelings. Rejoice in good news and 

business. And, if the news is sad, then there is sadness, sadness, sometimes even 

aggression. From the definition of cases, emotions are divided into positive and 

negative. The role of emotions in linguistics is great. Because, in society, you can 

say there is no person without emotions. Therefore, let's pay attention to the role of 

emotions in the Kazakh language. 
 

Эмоцияның маңызын аныҗтамас бҧрын оның мҽнін баса ҧғынып 

алғанымыз дҧрыс. Эмоция термині толғандырамын, кҥйзелтемін деген 

мағынаны білдіретін латын тіліндегі emoveo деген лексикалыҗ 

бірліктен җалыптасҗан. Адамның жан-дҥниесінде болатын җуаныш, 

җайғы, ашу, ыза, кек, җорҗыныш, ҥрей, т.б. да кҥрделі психикалыҗ 

җҧбылыстардың (толғаныстардың, кҥйзелістедің) жиынтығы бір сҿзбен 

эмоция деп аталады. [1. 28б.] Эмоция арҗылы адамның ҿзін җоршаған 

ортасына деген җарым-җатынасы айҗын кҿрінетін кездері де болады. 

Тіпті, табиғат җҧбылыстарына, жан-жануарларға деген кҿзҗарастары 

да осы эмоция арҗылы байҗалып жатады.  

Эмоцияның ерекше белгісі ретінде оның субъективтілігі танылады. 

Эмоцияның аныҗтамасы 3 аспектіні җарастырады: 

А) ішкі уайымдау; 

Б) Физиологиялыҗ белсенділік (жҥйкелі, эндокриндік жҽне ағзаның 

ҿзге де жҥйелерінде кҿрініс табатын процестер); 

В) Баҗыланатын эмоциялар кешені (мінез-җҧлыҗтағы сыртҗы 

сипат).  [2. 97б.] 

Эмоциялар адамның ҽлеуметтік болмысын җамтамасыз ететін 

маңызды психологиялыҗ җҧрал болып табылады. Сондыҗтан олар 

адамда оның ішкі жан дҥниесінің җажетті жағы ретінде пайда болып, 

ҿмір сҥреді. Мынадай функцияларды атҗарады: бағалаушы, 

сигналдыҗ, оятушы жҽне коммуникативті, сонымен җатар 

физиологиялыҗ жҽне танымдыҗ поцестерге ҽсер ету функциясы. 

Адамға оның җажеттілігінің кҥйі туралы сигнал беріп тҧрады. Бір 

нҽрсеге деген мҽжбҥрлік ҿзектілігінен, сҽйкесінше эмоциялыҗ 

кҥйзелістер (ашығу, җызығу) туады. Олар җажеттіліктер деп аталады.  

Тҥрлі авторлар эмоциялыҗ җҧбылыстардың ҽр тҥрлі жіктеуін 

ҧсынады. Осыған орай эмоцияларды бірнеше топҗа жіктеуге болады. 

Олардың бір тобы жағымды не ұнамды эмоциялар деп аталады. Бҧлар 

адамның җажеттілігіне орай, оның ішкі ҿмірінің шарыҗтап, жан-жағы 

ҿсу шарттарының бірі болып табылады. Мҽселен, җуаныш, 

сҥйіспеншілік, кҿңіл җоштыҗ, т.б. Осындай эмоциялардың енді бір 

тобы жағымсыз не ұнамсызэмоциялар. Бҧлар – белсенді ҽрекетке 

азды-кҿпті нҧҗсан келтіретін сезімдер. Мҧндай эмоцияларға 

җорҗыныш, җайғы, абыржу, налу, ҥрейлену, т.б. жатады. Сыртҗы 
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дҥниенің ҽсері адамның миында тек җана сҽулеленіп җоймай, адам оған 

толғанып, тебіреніп, ҿзінің җатынасын білдіреді. Эмоция адамның 

сыртҗы келбеті, бет-ҽлпеті, җимылдары арҗылы айҗын кҿрінеді. 

Осыған орай қарапайым, күрделі болып бірнеше тҥрге бҿлінеді. 

Кҥрделі эмоцияларға аффект(жан ҧшыру), җҧмарлыҗ жатады. Мҧндай 

эмоциялар кейде ҧзаҗ мерзімге созылатын адамның кҿңіл-кҥй, 

толғаныс-тебіреністері. Мҽселен, мҧндай кҿңілдің бір җалыпта ҧзаҗ 

мерзімді орын алатынын ҽрбір адам ҿзінің жеке ҿмірінен байҗай 

алады. Кейде біраз уаҗыт адамның кҿңілі тҥсіңкі, енді бірде кҿтеріңкі 

болып, ол шаттанып, масаттанып жҥреді. Онда жаҗсы, жағымды 

сезімдер пайда болып тҧрады. Біраҗ адамдар тек ҿз-ҿзінің җҧлы 

болмай, ҿз кейпін басҗарып отыруы тиіс. Қарапайым эмоциялар тар 

мағынада, кҿңіл җҧмарлыҗ, т.б. салыстырғанда адамның бет-ҽлпетінен, 

җимыл-җозғалысынан білініп отыратын толғаныстар. Мҽселен, 

җуаныш, кҥлкі, җайғы, ашу, җорҗу, жек кҿру, табалау, т.б. Җуаныш – 

адам кейпінің кҿтеріңкі болуымен, оның кҿңілді болуын, адамда 

жағымды, шҧрайлы сҿздер пайда болуымен байланысты. Мҧндайда 

адам ҿте жомарт, мырза болса, керісінше, ашу ҥстінде кісі җатаң 

болып, сараңдығы ҧстауы мҥмкін. Қорқу эмоциясы җауіптің пайда 

болуынан туындайды. Мҧндайда адам бір дегеннен не істерін білмей, 

сілейіп тҧрып җалады. Тіпті мыҗтап ҥрейленсе җашып та кетеді немесе 

җорғану ҽрекеттерін жасайды.  Ашу.Мҧндайда адам җысылады, кҿзі 

жалт-жҧлт етіп, дем алысы жиілейді. Ашудың кҥші барлыҗ адамда 

бірдей емес. Оның кҥшті немесе ҽлсіз болуы адамның мінезіне, тҽлім-

тҽрбиесіне байланысты. Жеңіл мінезді адамдарда ашу кҿп уаҗыт 

тҧрмайды. Ашуланғанын біраз уаҗыттан соң ҧмытып кетеді. Ал ҿр 

мінезді адамдарда ашу тез тарҗамайды, ол ҽркез бҧрҗанып, кектеніп 

жҥреді. Табалауыза мен җуаныштың җосынды тҥрі. Табалау – бҧл 

біреуді мҧҗату, ҽшкерелеу. Ол адамға жаман сезім тудырады. Оны 

ызаландырып, мҧҗатумен бірге, оған ырза болып, кекесінмен кҥліп, 

келемеждейді. Ҿшпенділік, жек кҿру, негізінен жағымсыз эмоция. 

Эмоциялардың аз мерзімде бҧрҗ етіп, сыртҗа шығарып, аз уаҗыт 

ҽрекет ететін тҥрі – аффект деп аталады. Оған ҿкініш, ашу, ҥрейлену 

еріп отырады. Аффект кезінде кісі кейде не айтҗанын білмейді, себебі, 

ҿзінің ҽрекетін баҗылай алмай җалады. 

Эмоциялар оң жҽне теріс болып бҿлінеді. Оң эмоциялар 

организмнің белсенділігімен аныҗталады. Теріс эмоциялар 

организмнің җанағаттанбаған жағдайымен аныҗталады. Оң жҽне теріс 

эмоциялар мінез-җҧлыҗта маңызды рҿл атҗарады. Сонымен җатар, 

тҿменгі жҽне жоғары эмоциялар да бар. Тҿменгі эмоциялар 

элементарлы, ол жануарлар мен адамдардың органикалыҗ 



 

243 

җажеттіліктерімен байланысты. Ал жоғары эмоциялар тек адамзат 

баласында ғана болады, себебі, ол ҽлеуметтік жҽне идеалды 

җажеттіліктердің җанағаттануымен байланысты (интеллектуалдыҗ, 

моральдыҗ, эстетикалыҗ, т.б.). Бҧл кҥрделі эмоциялар сана базасында 

дамып, тҿменгі эмоцияларға тежегіш жҽне баҗылаушы ҽсерлер береді.  

Бҧлар эмоцияға жҽне оның тҥрлеріне берілген шағын аныҗтамалыҗ. 

Ал тілімізде бҧл җҧбылыстың маңызы сҿйлемдер арҗылы айҗын 

білінеді.  Җазаҗ тіліндегі эмоцияның айрыҗша рҿлі жайында җазаҗ тіл 

біліміндегі белгілі тілшілер Кеңесбаев І., Мҧсабаев Ғ. еңбектерінде 

осы жҿнінде ҿз пікірлерін мысалмен дҽйектейді: «Җазіргі җазаҗ тілінде 

басҗа тілдердегі сияҗты сҿйлеушінің бір затҗа немесе җҧбылысҗа 

эмоционалдыҗ кҿзҗарасын білдіретін бір топ сҿздер бар. Бҧл 

категориядағы сҿздердің тіл ғылымындаэмоционалдыҗ лексика немесе 

эмоционалдыҗ мҽні бар сҿздер дейді. Сҿйлеуші орман, кҿл, бес, тағы 

басҗа сҿздерді айтҗанда бҧл заттардың атауында ешҗандай 

эмоционалдыҗ мҽн болмайды. Ал кейбір сҿздерде, җҧбылыстардың 

атауларында жаҗсы немесе жаман җатынасты, психологиялыҗ кҥйді 

білдіретін мҽн болады. Мысалы: айналайын, оңбаған, боҗмҧрын деген 

тек тиянаҗталған, тҧраҗты сҿздерді ғана емес, сонымен бірге 

сҿйлеушінің ой-кҥйін де білдіреді. Эмоционалдыҗ лексика белгілі бір 

җҧбылысҗа, затҗа җауымның беретін бағасын аңғартады. [3, 124 б.]  

Тіл біліміне аса зор ҥлесін җосып жатҗан Ҽмір Р. ҿз еңбегінде 

эмоцияның тілде кҿрінуіне екі коммуникативтік себеп барын 

кҿрсетеді: «Эмоция – психикалыҗ җҧбылыс. Оның тілде кҿрінуіне екі 

коммуникативтік себеп бар. Бірі – болмыстан алған ҽсерді 

білдіру,таңдаушыға жеткізу. Екіншісі, тыңдаушыны (немесе ҥшінші 

бір жаҗты) бір іске жҧмылдыру ҥшін ҽсер ету. Тілдің синтаксистік 

жҥйесінде эмоциялыҗ тудыратын формалар кҿбіне баяндауыш мҥше 

җатарынан кҿрінеді. Бҧл заңды да. Ҿйткені, баяндауыш сҿйлемді 

ҧйымдастыруда негізгі җызмет атҗарады». [4, 73 б.] Сонымен җатар, 

интонацияның да мҽнінің зор екенін атап ҿтеді. Сҿздің мҽнін, 

мағынасын тҥрлендірудегі интонация җызметінің ерекшелігін 

кҿрсететін деректер: 

1) Айнаш! Ау, Айнаш-деген ҥннен селк етіп оянды.(О. Бҿкей) 

2) – Киін! Почтаны тексереміз. 

    - Сен кімсің-ей?» («Бес тиын») 

3) – Җайтасың!- деді міз баҗпай...(О. Бҿкей) 

Бҧл сҿйлемдердің барлығы леп белгісіне аяҗталып, дауыс 

ырғағының кҿтеріңкі айтылатыны белгілі болып отыр. Осыдан 

интонацияның эмоцияда маңызын аныҗ байҗаймыз. 
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 Доцент Иманалиева Ғ. осы таҗырып жҿніндегі зерттеуінде 

эмоцияның тҥрлерін кҿрсетіп, оған кҿптеген мысалдар келтірген. 

Соның бірнешесін атап ҿтсек. Олар: адамның органикалыҗ 

җажеттіліктерінің ҿтелу, ҿтелмеуіне җарай жағымды жҽне жағымсыз, 

белсенділігіне ыҗпал етуіне җарай кҥшті жҽне әлсіз, сапалыҗ 

ерекшеліктеріне байланысты қарапайым жҽне кҥрделі эмоциялар.  

1. Жағымды эмоцияға җуану, сҥйсіну, еркелету, т.б. жатҗызады. 

Мысалы: «Лабаҗ-ахун одан сайын аруаҗтанып, домбыраға шҥйлігіп, 

тере сҿзді нҿсерше тҿгіп, бҧршаҗша боратты. Шҽріптің делебесі одан 

сайын җозып: 

- Пах, пах! Бас! Аяма!-деп җиҗулады». (С. Елубаев) 

2. Жағымсыз эмоцияны җорҗу, ашулану, җайғыру, налу, т.б. деп 

береді. Мысалы: «Тиегі тырсылдап келіншек тҧсындағы жібек кілемге 

ілулі арғын домбыра тҧр екен. Сатанның кҿзіне оттай басылды. Кҿптен 

домбыра тартпаған. «Ҽттең!...деді».(І. Жансҥгіров) 

Кейде бірҗатар одағағайлардың да кҿпмҽнді болып келіп, 

җолданылу ыңғайына җарай кейде жағымды, кейде жағымсыз 

эмоцияны білдіретінін айта келіп, оған мынадай мысал келтіреді:  

1) Досан таңырҗап җарап отырып: 

 - Ай, тегі пенде болмассың, сайтан шығасың! – деді. 

(І. Жансҥгіров) 

2) – Ай, ер-ай! Неге соғар екен ісің? (І. Жансҥгіров) 

3. Адамның ерекше белсенділігін тудыратын җуаныш, ашу сияҗты 

эмоциялар кҥшті эмоция болып есептеледі. Мысалы: «Осы жерде 

атымен екпіндеп кимелеп жҧртты бҧзып-жарып ортаға шыға келген 

Ҽзберген җамшымен Асан бҽлшебекті җаҗ бастан тартып жіберді. 

Асанның кепкасы ҧшып тҥсті. Маңдайынан җан саулап берді. Опыр-

топыр болды да кетті тҿңірек. Жаяу жҧрт бытырап тҧра җашты». (С. 

Елубаев) 

4. Ал эмоцияның ҽлсіз тҥрлеріне җорҗыныш, сағыныш, уайым, 

енжарлыҗ, т.б. жататынын айта келіп, кҥшті мен ҽлсіз эмоцияға 

байланысты Жарыҗбаев Җ. жазған пікірмен тҽмамдайды: «Бҧл жерде 

мынадай бір жағдай есте болсын. Тҥрлі наҗтылы жағдайлардың ретіне 

җарай адамдарда бір сезімнің ҿзі бірде җуатты, бірде ҽлсіз болып 

кҿрінуі мҥмкін. Мҽселен, җорҗыныш сезімі кейде бір адамның буынын 

босатып, пҽрменсіз етсе, енді бірде җауіп-җатерге җарсы тҧрғызатын 

айбаттылыҗҗа (кҥшті сезім) ауысуы мҥмкін. 

5. Җарапайым эмоцияға адамның җарны ашҗан кездегі тҽбетінің 

ашылуы, тағамды аңсауы мен дҽмді тағам ішкен кездегі лҽззатынан 

бастап эмоцияның барлыҗ тҥрін жатҗызады. Мысалы: «Бҧл дҥкеннен 
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шыҗҗанда мҧрнына жас сорпаның аңҗыған иісі келді. Сол-аҗ екен, 

жҥрегі сазып, җарны ашып сала берді». (С. Мҧратбеков) 

6. Эмоцияның кҥрделі тҥрлеріне кҿңіл, аффект, җҧмарлыҗты 

кіргізеді. Мысалы: «Җабағы җарс жабылып тҥн ҿлкесіне бҧ да җарады. 

Аузын ашса, іштегі ашу-ыза лаҗ ететін тҥрі бар. Аҗыры шыдамады, 

талағы тарс айырылды». (Ж. Аймауытов) 

Жалпы, тіл білімінде эмоционалдыҗты білдіретін тілдік 

җҧбылыстарды зерттеудің ҿзіндік җиындыҗтары мен мҽселелері де бар. 

Негізгілерін былай атап кҿрсеткен: эмоция мен сезім, кҿңіл, кҥй 

сияҗты ҧғымдардың ара-жігінің ашылмауы; эмоционалды лексиканың 

җҧрамына,оны жіктеуге җатысты бірауыздан мойындалған ғылыми 

тҧжырымның жоҗтығы; эмоцияны бейнелейтін жҽне білдіретін тіл 

мҽселесі, т.б. 

Тілдегі эмоцияның мҽн-мағынасын тҧрақты тіркестер де 

кҥшейтуге ат салысады. Кҥшті эмоциялыҗ сезімді сыртҗа шығаруға 

ҥлкен шабытпен айтылатын серпер сҿз керек. Алайда, болып жатҗан 

іс-ҽрекетті ҽркім ҽрҗалай җабылдайды. Біреу жай ғана ҽсермен җалса, 

екінші біреу делебесі җозып, жігерленіп кетеді. Мысалы, ренжу мен 

ашулану бір-біріне синоним болғанымен, екеуі екі тҥрлі сатыдағы 

психологиялыҗ жағдай. Осыған мысал ретінде: «Салы суға кеткен 

Жанғозин жолдас тағы да ауыл советке жол тартты».(С.Т.) Ал, 

ашулануға: «Җалшылдап, бетінің җаны җашып, сҧрланып кабинетіне 

кірді. Жас жігіттер җҧсап жаман мінез кҿрсетіп, шырт ете 

җалмайды».(С.О.) Мҧндай мағыналыҗ ауҗымы, образдылығы ҽртҥрлі 

эмоционалды мағына ҥстеудің ҽрі җайталай беруден гҿрі жаңа 

тіркеспен ойды жаңалай білудің кепілі [5,124 б.].Сонымен, эмоция-

сезім, кҿңіл-кҥй, ҽсерге байланысты сҿздер. Оның җазаҗ тіліндегі 

маңызды деген рҿлін аз ғана шолып ҿттік. Дегенмен, бҧл җазіргі таңда 

ҽлі де кҿптеп зерттеуді җажет ететін мҽселе. Бҧл мҽселенің толыҗҗанды 

шешімі келешек ҧрпаҗтың ойында болады деген сенімдеміз. 
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Аңдатпа. Маҗалада тҧлғаның ҿзге адамдармен, ҽлеуметтік институттармен 

җатынасын, ҽлеуметтік байланыстар жҥйесінде танылуын,  тҧлға ретінде 

җалыптасуы  җарастырылады. 

Аннотация. В статье  рассматриваются аспекты  общения  личности с 

другими людьми, социальными институтами, признание в системе социальных 

связей, становление личности. 

Annotation. This article provides for the communication of the individual with 

other people, social institutions, recognition in the system of social relations, the 

formation of personality. 

Тірек сӛздері. Тілдік тҧлға, парадигма, лингвистика, прагматика, стиль. 

Ключевые слова. Языковая личность, парадигма, лингвистика, 

прагматика, стиль. 
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Кҿркем ҽдебиет тілін зерттеу барысында ҽдетте, не автор тілі мен 

стилінің ерекшеліктеріне, не кейіпкерлердің сҿйлеу мҽнеріне, сҿзіне  

баса мҽн беріледі. Кейінгі жағдайда ол сипаттамалар образ сомдау 

тҽсілдері ретінде җарастырлып, аҗын-жазушы шеберлігіне баға беруге 

негіз болады. Кҿркем ҽдебиет тілін зерттеудің тағы бір җыры – 

олардың оҗырманға тигізетін ҽсеріне талдау жасауға арналған 

еңбектердің саны салыстырмалы тҥрде аз. Тілдік тҧлғаны 

наҗтыланудың соңғы, жоғарғы сатысында җарастыру кҥрделі де 

җызыҗты міндет болып табылады. Ҿйткені, осы тҧрғыдан алғанда, бҧл 

ҧғым мазмҧнына наҗтыланудың алдыңғы екі сатысы да еніп кетеді, 

яғни бҧл жерде оны талдау барысында тіл мен оны ҧстанушының 

жалпы адамзаттыҗ сипаттамалары да, олардың ҧлттыҗ нышан-

белгілері де ескерілуі тиіс болады, талап етіледі. Бҧл жолды 

таңдағанда мҧндай зерттеуге җажетті репрезентативті материалды табу 

җиындыҗ тудырады. Яғни җандай да бір ҧлт тілінің ҧстанушысы (ҿкілі) 

болып табылатын белгілі бір индивидум җаламынан туындаған 

мҽтіндер кҿлемінің ауҗымды да жеткілікті болуы аса маңызды мҽселе 

саналады. Осы параметрлерді ескере отырып, Ю.Н. Караулов тҧлға 

җҧрылымы ҿзара байланысҗан ҥш деңгейден тҧрады дейді. Ҽрбір 

деңгейдің җҧрылымы сҽйкес бірліктерден жҽне олардың 

араҗатынастарынан, сондай-аҗ ҽр деңгейге тҽн стереотиптік 
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бірлестіктерден тҧрады. Сонымен Ю.Н. Карауловтың пікірінше, тілдік 

тҧлғаның җҧрылымын мына деңгейлер җҧрайды: 

1) Вербалды-семантикалыҗ деңгей; 

1)  Лингвокогнитивтік деңгей; 

2) Мотивациялыҗ деңгей. 

Берілген ҥш деңгейлі ҧстаным тілдік тҧлғаның ҽр тҥрлі сапалыҗ 

белгілерін ҥш маңызды сипаттама (вербалды-семантикалыҗ, 

когнитивтік (танымдыҗ) жҽне прагматикалыҗ) тҧрғысынан 

җарастыруға мҥмкіндік береді. 

Вербалды-семантикалыҗ сипаттама жеке адамның сҿздік җорынан 

җҧралады, яғни табиғи вербальды җарым-җатынаста җолданатын 

барлыҗ сҿз җоры мен сҿз тіркестері. Сонымен җатар лексикалыҗ 

бірліктер саны ғана емес ҽрі оларды функционалды стилистикалыҗ 

җҧндылыҗтарға сай, ҽлеуметтік вариациялыҗ җағидаларға сҽйкес дҧрыс 

җолдана білу җабілеті. Бҧл сипаттаманың ерекшелігі тек осы җабілетті 

меңгеру деңгейімен ғана емес, сондай-аҗ сҿзжасам, грамматика жҽне 

айтылу нормаларын дҧрыс җолдану немесе бҧзумен де аныҗталады. 

Осы деңгейде тілдік тҧлға жалпы тілге тҽн айшыҗтарды меңгермек. 

Оны җазіргі тіл білімінде аялыҗ білім (аялыҗ білім) деп тҥсіндіреміз. 

Айталыҗ оҗырманның кҿркем шығарманы оҗу барысында автор 

җолданған образдардың, тілдік тҽсілдердің (метафора, теңеу т.б.) 

мағынасын тҥсініп отыруы – тҧлғаның осы нҿлдік деңгейін 

аныҗтайтын ҿлшем болмаҗ. Когнитивтік сипат тҧлғаның 

интеллектуалдыҗ (зиялылыҗ, парасаттылыҗ жҽне рухани) ҿрісі, яғни, 

ойлау ҥдерісін жорамалдайтын адамның танымдыҗ ҽрекеті негізінде 

байҗалады. Ҽрбір жеке адам бойында ҿзінің даму барысындағы 

болмысын бейнелейтін идеялар, концептілер туындайды, яғни оның 

санасындағы ҽлеуметтік тҽжірибе мен ҽрекет негізінде җҧрылған 

ҽлеуметтік жҽне мҽдени җҧндылыҗтар жҥйесі. Бҧл ҧнамды сҿйлеу 

ережелері мен жеке сҿз орамдарын җолдануда байҗалады, осылардың 

нҽтижесінде біз ҿзімізге «таныс» тҧлғаны кҿреміз. Прагматикалыҗ 

җарым-җатынас міндеттері негізінде сҿйлеушінің ниеті, оның ыҗыласы, 

себептері мен наҗты коммуникативтік маҗсаттары аныҗталады. 

Баяншының наҗты уҽжі җарым-җатынас ҽрекетінің җажеттілігі бола 

отырып, тілдік тҧлғаның прагматикалыҗ деңгей бірлігі болып 

табылады ҽрі жеке адамның логикалыҗ ойлау білім деңгейін ғана 

аныҗтап җоймай, сонымен җатар айтарлыҗтай деңгейде оның жан 

толғанысымен җарым-җатынас барысындағы ситуациялыҗ 

факторларын белгілейді. Бҧл деңгей стереотипті образдар мен 

прецедентті мҽтіндердің символдарынан тҧрып, сҿйлеушінің тілдік 

ҥлгісінде кҿрініс табады.  



 

248 

Аталған ҥш тілдік тҧлғалар деңгейінің тек соңғысы ғана 

индивидтің коммуникативтік маҗсаттағы мҥмкіншілігін сипаттап бере 

алады. Вербалды семантика арҗылы коммуникативтік 

мҥмкіншіліктерді толыҗ бағалай аламыз. Наҗты җарым-җатынас 

барысында 65 пайызға дейінгі аҗпaраттың мaзмҧны мен мағынасы 

бейвербалды амалдар арҗылы берілетіні белгілі. Когнитивті деңгей 

жоғарыдағы сипаттаудан байҗағанымыздай, негізінен тҧлғаның тілдік 

сипатына җарай бағытталады. Җарым-җатынас барысында ҽлеуметтік 

жҽне мҽдениеттік җҧндылыҗ жҥйесінде ҿзге де җабылдау мен 

аҗпараттың маҗсатты бағытталуы сияҗты танымдыҗ факторлар да 

ҥлкен ҥлес алады. Тілдік тҧлға ҿзара ҽлеуметтік вербалды җарым-

җатынас жҥйесінде ҿзін таныту арҗылы наҗты җызмет атҗарады. 

Җазіргі таңда лингвистикалыҗ зерттеулерде адам проблемасы басты 

назарға алынып, адамның тілдегі бейнесі ерекше маңызға ие болып 

отыр. Бҧл мҽселе лингвомҽдениеттану, психолингвистика, 

этнолингвистика, когнитивті лингвистикада, прагмалингвистикада сҿз 

болып, аталған салалар соңғы жылдары җарҗынды дамып келеді.  Бҧл - 

«тілді ҿз ішінде ҿзі ҥшін» зерттеуден экстралингвистикалыҗ факторлар 

аясында зерттеуге сҥйенетін сыртҗы лингвистиканың салаларымен 

байланысты бағыттар. Ҽсіресе тілді адамның ҿмір сҥруінің тетігі, оның 

іс-тҽжірибесін вербалды тҥрде жеткізудің җҧралы, адамдардың 

бірлескен җызметі ҥстінде ҿзара җарым-җатынасты орнататын җызметті 

ҧйымдастыратын җҧрал ретінде җарау бағыты маңызды.  

Прагматика тілдің ҿмірдегі җолданысын, оның ҧжымдыҗ 

тҽжірибеде жҥзеге асуын кҿрсетеді. Ал мҧның ҿзі ҧжымның ҿмір 

заңдылыҗтарымен, тілді җолданушының психологиясымен, 

дҥниетанымымен, оның когнитивтік базасымен, мҽдени 

стереотиптермен, ҧлттыҗ дҽстҥрмен байланысты. Сол себепті 

объективтендірілген, сҿйлеуші адамнан ажыратылып алынған тілден 

бірте-бірте ҽрекет ҥстіндегі, адамдар арасында җолданысҗа тҥсетін 

тілдің җызметі зерттеу нысаны бола бастады.  

Сҿйлеу – тілдің коммуникативтік җызметінің жҥзеге асуы. Тіл – 

сҿйлеу арҗылы ҿмір сҥреді, сҿйлеу арҗылы кҿрінеді. Тілді мҽтін 

арҗылы кҿруге, естуге сҿйлеу ҥстінде тыңдауға болады. Яғни тіл мен 

сҿйлеудің җарым-җатынасы җҧбылыс пен оның мҽнінің араҗатынасы 

болып табылады. Олай болса, кейіпкер – адамның, белгі бір тарихи 

кезеңдегі адамдардың ҽлеуметтік топтарының, ҿмір сҥру дағдысы, 

жағдайы, тіршілік ҽрекетінің кҿрінісін тілдік таңба, тілдік амалдар 

арҗылы жинаҗтайтын біртҧтас җҧбылыс мҽтін, кҿркем шығарма мҽтіні 

деуге болады. Кҿркем шығарма мҽтіні автордың маҗсатына орай 
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ҧлттыҗ тілдің барлыҗ тармаҗтарымен сабаҗтас болады. Сол тармаҗтың 

җазыналы бҿлігі – жергілікті ерекшеліктері. 

Жазушы адам туралы бағалаушылыҗ кҿзҗарасын кҿркемдік-

танымдыҗ ҽрекеттің орталыҗ субъектісі ретінде, ең алдымен, 

кейіпкерлер жасайтын бейнелер арҗылы білдіреді. Сонымен, автор-

кейіпкер-оҗырман категориялары кҿркем шығарманың 

антропометриялыҗ җҧрылымының мағыналыҗ орталығы болып 

табылады. Ғалым Ф.Ш.Оразбаева тілдік җатынасты жҥзеге асыратын 

тҧлғаларды зерттей келіп, мҽтінді «...ойлау, хабарлау, баяндау, 

җабылдау, пайымдау җҧбылыстарымен байланысты, адамдар 

арасындағы тілдік җатынастың іске асуына негіз болатын җатысымдыҗ 

жҥйелі тҧлға» деп сипаттайды, мҽтінді тілдік җатынастың мазмҧндыҗ 

тҧтастығымен ерекшеленетін жҥйе деп таниды [3, 64]. 

Ҽр оҗырманның кҿркем мҽтіннен җабылдайтын мағыналыҗ жҽне 

эстетикалыҗ аҗпаратының кҿлемі де ҽр тҥрлі болады. Кҿркем мҽтін 

аҗпаратын  җабылдап шығарма мазмҧнын талдау оҗырманның білім 

деңгейіне, жеке талғамына жҽне җызығушылығына байланысты. 

Прагматикалыҗ тҧрғыдан келгенде, кҿркем мҽтінді зерттеуде адам 

факторын ескермеуге болмайды, себебі кҿркем мҽтін прагматикасы 

тілдік җарым-җатынас субъектісіне җатысты, соған сҥйенеді. Автор 

коммуникативтік маҗсатҗа жету ҥшін тілдік кҿрсеткіштер кешенін 

таңдайды, олар автордың лингвистикалыҗ нҧсҗаушылары болып 

табылады.  

Кез келген мҽтін дҥниетанымдыҗ, прагматикалыҗ аспектіден 

тҥзіліп, тілдің кҿпҗырлы бірлігін җҧрайды. Мҽтіннің дҥниетанымдыҗ 

аспектісі оның семантикалыҗ, композициялыҗ жағын җҧраса, 

прагматикалыҗ аспект семиотикалыҗ жҽне композициялыҗ жағын 

җҧрайды. Сонымен, мҽтіннің композициялыҗ жағы дҥниетаным мен 

прагматикалыҗ җырын байланыстырушы  дҽнекер ретінде 

җолданылып, мҽтінді адам ойы мен кҿңіл-кҥйінің кҿрінісі ретінде 

сипаттайды.  

Кҿркем ҽдебиетте баяндаудың сҽтті шығуына автордың 

дҥниетанымы, шығармашылыҗ ҧстанымы, композиция мен сюжет, 

кеңістік пен уаҗыт ҧғымдары арасындағы байланысты кҿрсете білуі  

ерекше маңызға ие болады. Академик Р.Сыздыҗ романды (ҽңгімені, 

повесті) тарихи стиль тезіне салғанда, автор ҿзі суреттеп отырған 

тарихи кезеңге сҽйкес зат, бҧйым, җҧбылыс, ҽрекет атауларын 

келтіруге тиіс, кейіпкерлерін мҥмкіндігінше сол кезеңге сҽйкес 

сҿйлетуі керек, оның ҿзінде де ҽр кейіпкерді ҿзінің ҽлеуметтік орнына, 

тҽрбие-танымына, жасына, жынысына җарай «сол кезеңше» сҿйлетуі 

керектігін айтады [4, 98]. Ҿйткені сҿз субъектісінің аҗиҗаттағы зат 
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җҧбылысҗа җатысы, зат җҧбылысты җандай сҿзбен атайтыны, оған 

ҿзінің җатысын җандай сҿзбен білдіретіні тҽрізді кҿптеген мағыналыҗ, 

мазмҧндыҗ җҧндылыҗтар мҽселенің прагматикалыҗ-коммуникативтік 

җырларына жатады. Ғалым Н.Уҽли сҿз субъектісінің сҿз ҽрекетімен 

байланыста пайда болған мҽнділіктерін прагматикалыҗ мағына деп 

атайды. 

Ҿзге жеке адамдарға ҧҗсамайтын ҿзіндік ерекше сапалыҗ җасиеті 

бар бірегей адам ғана тҧлға бола алатыны белгілі. Яғни, елден ерек 

адам емес, тҧлға талаптарына жауап беретін адам – тҧлға. Адам тҧлға 

болып тумайды, тҧлға болып җалыптасады. Тілдік тҧлға да солай. 

Тҧлға ҿзге адамдармен, ҽлеуметтік институттармен җатынаста, 

ҽлеуметтік байланыстар жҥйесінде танылуы тиіс, таныла отырып 

тарихи тҧлға ретінде белгілі болады. Демек, тҧлға ҿмірінің мҽні 

«җарым-җатынас җҧндылығы» деңгейінде ашылады. 

«Тілдік тҧлға» ҧғымы җоғамдыҗ җарым-җатынастар, мҽдениет 

жҥйесі арҗылы аныҗталынатын жҽне биологиялыҗ ерекшеліктер 

себепші болатын саналы җызмет пен җарым-җатынастар субъектісі 

болып табылатын «тҧлға» ҧғымын тірек етеді. Тҧлға – шығарманы 

жасаушы, сонымен җатар тарихтың, мҽдениеттің ҽрі ҿнімі, ҽрі 

субъектісі. Адамның җажеттілігі таным, ойлау жҽне җарым-җатынас 

җҧралы болып табылатын тіл арҗылы җанағаттандырылады, сол  

себепті тҧлға тіл арҗылы, яғни тілдік тҧлға ретінде ашылуы керек. 
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Аннотация. В статье рассматривается использование языка в 

прагматическом смысле слова, т.е. природа нового значения прагматики при 
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Прагматика - тіл мен оны җолданушы арасындағы байланысты 

зерттейтін ғылым саласы. Прагматика тілді адамның сана-сезіміне, іс-

ҽрекетіне ҽсер ету маҗсаты тҧрғысынан җарастырады. Тіл бірліктері 

җолданысҗа җарай прагматикалыҗ мҽнге ие болады. Яғни прагматикада 

сҿздің, сҿз тіркесінің, жалпы тілдік орамдардың, җолданыс ҥстінде 

жаңа мҽнге ие болу табиғаты тҥсіндіріледі. Бҧдан прагматикалыҗ 

аспект тіл деңгейлерінің барлыҗ бірліктеріне тҽн екендігін білеміз. 

«Тіл бірліктерінің «прагматикалыҗ җабілеті» жҧмсалым ҥстінде 

айҗындалады»1, 34. Сонда прагматика тілдік орамның тура 

мағынасынан басҗа барлыҗ мағыналарын җамти отырып, 

айтылымынан тыңдаушының җандай пікірге келіп, җандай ҽрекет 

жасайтындығын җоса зерттейді деуге де болады.  

Кейінгі жылдары җай ғылым саласында болмасын, кҿтерілетін 

мҽселенің адамға җатысты жаҗтарын кеңірек ашып, тереңірек кҿрсету 

маҗсат етілуде. Ҿйткені халыҗтың ҿзін-ҿзі тануы оның тарихы мен 

рухани дҽстҥрлерін білуі арҗылы жҥзеге асады. Сондыҗтан да җазіргі 

кезде тіл мҽселесі тек филолог мамандарды ғана емес, адаммен 

байланысты барлыҗ мамандыҗ иелерін толғандыруда. Олай болса, тіл 

мамандарының тілдік болмысты таныммен сабаҗтастырып, адамға 

җатысты біртҧтастыҗта талдап, зерттеуі табиғи җҧбылыс болып 

саналады.  

Тілді анторпоцентристік бағытта зерттеуден шығатын җорытынды: 

тіл мен таным араҗатынасының адамға җатысты мҽселені шешумен 

тҥйінделуі. Ҿйткені кез келген тілдік җҧбылыстың табиғатын тілдің 

ҿзінің ішкі заңдылыҗтары негізінде ғана зерттеп тану тілдің бай 

мазмҧны мен ішкі мҽнін жан-жаҗты ашып, ҿз дҽрежесінде таныта 

алмайды.  Сондыҗтан да тіл білімінің бҥгінгі кҥндегі кҿздейтін 

маҗсаты --  тілдік җҧбылыстардың табиғатын жҥйелі тҥрдегі кешенді 

бағытта зерттеуді дамыту. Бҧл бағыттың негізгі арҗауы тілді сол тілде 

сҿйлеуші халыҗтың рухани дҥниесінің җалыптасуымен тығыз 

байланыста җарау болып табылады. Сонда тілдің тек җарым-җатынас 

җҧралы ғана емес, адамзат дҥниетанымын, ойлауды, сананы 

җалыптастырып дамытуға җызмет ететін кҥрделі җҧбылыс екендігі еш 

дҽлелдеуді җажет етпейді. Тілді мҽдениетпен, таныммен байланыста 

зерттеуші А.Вежбецкая былай дейді:  «... язык анторпоцентричен: Он 

предназначен для человека, и вся языковая категоризация объектов и 

явлений внешнего мира ориентирована на человека; это общая черта 

всех языковых» 2, 21. 
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Җазаҗ халҗының мҽдени ҿмірінің кҿрінісі паремиологиялыҗ җор 

мен фразеологиялыҗ җорынан ерекше байҗалады. Ҿйткені тілдегі 

тҧраҗты тіркестер - халыҗ ҿмірінің айнасы. Бҧдан ҧлт менталитетінің 

кҿрінісі тҧтастай җамтылады. Бҧл ретте ҧлт мҽдениеті оның 

ғылымында, ҿмірінде, дінінде тіл арҗылы танылады десек, онда 

фразеологиялыҗ материалдар ҧлттыҗ мҽдени маңызы бар деректерден 

тҧрады.  Яғни тіл-тілдегі тҧраҗты тіркестерден мҽдени аҗпар беретін 

халыҗтың җалыптасҗан дҥниетанымы мен ҧлттыҗ ерекшелегін 

аңғаруға болады. Халыҗ тілінде байырғыдан келе жатҗан тҧраҗты сҿз 

орамдарының (маҗал-мҽтелдер, җанатты сҿздер, фразеологиялыҗ 

тіркестер т.б.) сан алуан сыры бар. Олай болатыны халыҗ ҿзінің ҿткен 

дҽуірлеріндегі наным-сенімін, тҥйсік-тҥсінгін, ой-җиялын, тыныс-

тіршілігін аз сҿздің аясына сыйдырып, ҽрі нҽрлі, ҽрі ҽрлі етіп ерекше 

ҿрнектей білген. Кҿнелікті ең кҿп саҗтаған ―жаны сірі‖ сҿздерінің 

небір шоғырлары алдымен, маҗал-мҽтелдер мен фразеологизмдердің 

җҧрамында шегенделіп җалған дауге болады. Тілдегі осындай 

оралымдардың мҽн-мағынасын кейінгі ҧрпаҗ тҥсініп-білу ҥшін 

халыҗтың ҿткен тарихы мен мҽдениетінен, рухани дҥниесінен 

хабардар аялыҗ білім негізі болу керек..  

Аялыҗ білім (фоновое знание) ҽр халыҗтың дҽстҥрлі мҽдениетімен 

тығыз  байланысты. Бҧл (аялыҗ білім) --  халыҗтың ғасырлар бойы 

жинаған тҽжірибесі, җалыптасҗан ҧғым–тҥсінігі. Е.М.Верещагин мен 

В.К.Костомаров аялыҗ білімді былайшв атап кҿрсетеді: «В них входят, 

прежде всего, общечеловеческие знания: не все жители торпиков, 

например, знают, что такое снег. Наконец, третий вид фонофых знаний 

-- те сведения, которыми располагают все члены определенной 

этнической и языковой общности» 3, 210. Жалпы тіл білімінде аялыҗ 

білімді зерттеу лингвоелтанымның арнасында кҿптен бері жҥргізіліп 

келеді. Бҧл туралы Е.М.Верещагин мынандай ой тҥйеді: «Җарым-

җатынас актісіне җатысушылардың белгілі бір дҽрежеде жалпы 

ҽлеуметтік тарихы болуы керек. Адамның ҽлеуметтік тарихы деп 

наҗты ҽлеуметтік топтың ҿмірде кҿрген-білгенінің тҽрбие барысында 

кҿрінуі сипатын, кеңірек айтҗанда  -- тілдік ортаны тҥсінеміз. Оған 

адамның мінез-җҧлҗы, оның дҥниетанымы, этикалыҗ бағасы, 

эстетикалыҗ талғамы жҽне ең бастысы -- білім җорының басым бҿлігі 

жатады» 4, 13. Аялыҗ білім тілдің семантикалыҗ җҧрылымын 

сипаттайды. Бҧл арҗылы пайымдаудың аҗиҗат немесе жалғандығын  

айҗындауды емес, айтылымның негізгі мағынасын ашуды кҿздейтін 

пресуппозицияның лингвистикалыҗ мҽртебесін аныҗтай аламыз. 

Себебі пресуппозиция -- сҿйлеуші мен тыңдаушының айтылып 

отырған ойды тҥсіне алатын білім аясы. Психолингвист А.Н.Крюков 
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сананың тілдік (вербальды) жҽне тілдік емес (вербальды емес) деген 

екі тҥрлі деңгейін атап кҿрсетеді де, аялыҗ білімді сана-сезімнің 

вербальды емес деңгейіне жатҗызады. 5, 25. Шынында да, адам ой-

санасының мазмҧндыҗ, мағыналыҗ деңгейін җҧрайтын аялыҗ білім 

тілдік тҧлғада тҥрлі логикалыҗ импликациялар мен пресуппозициялар 

арҗылы беріледі.  

«Пресуппозиция» ҧғымы тіл біліміне айтылымның шынайылығы 

мен жалғандығын айҗындайтын философиялыҗ тҧжырымдамалар 

(концепция) негізінде енген. Айтылымның аҗиҗат немесе жалғандығы 

-- логикалыҗ ҧғымдар, олар экстралингвистикалыҗ  җатынастармен 

байланысты. Семантика теориясына алғаш «пресуппозиция» ҧғымын 

енгізген Г.Фреге болды. Ф.Кифер пресуппозицияның 

экзистенциональды тҥрінің бар екендігін атап кҿрсетеді 6, 14  

Экзистенциональды пресуппозиция сҿздің шынайы ҿмірдегі 

затдерегінің (денотат) болуына негізделеді. Мысалы, халҗымыздың 

тҧрмыс-тіршілігінен сыр беретін, материалды мҽдениет кҿзінің бірі 

«тары» лексемасының затдеректік белгісі, біріншіден  -- дҽнді даҗыл, 

екіншіден  -- тіршілікке җажетті азыҗ. 

Пресуппозиция тіл бірліктерінің җолданыстағы мҽн-мағынасын 

аныҗтаумен җатар, олардың семалыҗ җабатында болатын ҿзгерістер 

мен астарлы мҽнді ашуға кҿмектеседі. Демек, лингвистикалыҗ 

пресуппозицияның аныҗтайтын нысаны мен җолданылуында ҿзіндік 

ерекшелігі бар. Логика-философиялыҗ концепциялардың негізінде тіл 

біліміне енген пресуппозиция җазаҗ тіл білімі ҥшін де җажетті ҧғым 

екендігі аныҗ. Ҿйткені пресуппозиция адерсат пен адресанттың кез 

келген тілдік бірліктің мазмҧнын тҥсінуге мҥмкіндік беретін аялыҗ 

біліммен тығыз байланысты. Яғни пресуппозицияны сҿйлеуші мен 

тыңдаушының сҿйлеу жағдаятында җолданылатын аялыҗ білімдерінің 

негізінде жеткізілетін хабарды, оҗиғаны жіктеп, талдауға мҥмкіндік 

беретін шарттардың жиынтығы деуге болады. Җазаҗ тіл біліміндегі 

пресуппозиция салыстырмалы тҥрде айтсаҗ, яғни шетел жҽне орыс тіл 

білімдеріне җарағанда, соңғы жылдары җолданысҗа енді. 

Пресуппозиция идеясының сындарлы рҿлі логикалыҗ семантика мен 

җазіргі лингвистиканың арасын ҧштастыратын «кҿпір» секілді 

җызметінде жатыр. Тіл білімінде «пресуппозиция» ҧғымы адамдардың 

җатысым җызметіндегі логикалыҗ, психологиялыҗ жҽне ҽлеуметтік 

аспектілердің тікелей җатынасуы арҗылы тілдегі «жасырын 

парметрлерді» іздеуге байланысты пайда болған.  

Орыс тіл біліміндегі пресуппозиция теориясының аспектілерін 

зерттеуші В.В.Лазарев: «Теория их  пресуппозициии как теория 

«скрытых параметров» речевой деятельности самым теснейшим 
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образом связана с исследованием структурных элементов и их 

отношений в языковой и речевой пардигмах», - дей келе, 

пресуппозиция табиғатын аныҗтайтын ҧғымдарға имплицитті, 

эксплицитті  мҽндерді жатҗызады 7, 77.  

Имплицитті айтылымда ой саналы тҥрде жасырын беріледі. 

Айтылымның имплицитті, яғни астарлы мҽнде берілуі кей кезде 

белгілі бір себептермен ойды ашыҗ, эксплицитті тҥрле тҥрде бере 

алмауға да байланысты. Сҿйлеуші имплицитті тҧлғаны айтайын деген 

ойын  тек җана жасырын мҽнде астарлап беру ҥшін ғана емес, сонымен 

бірге тура, ашыҗ тҥрде берілген ой, бір жағынан, хабарды наҗты ҽрі 

толыҗ жеткізе алмайтындыҗтан җолданады. Астарлы мазмҧндағы 

айтылым җабылдауға кҥрделі, ҽрі җандай да бір мҿлшерде толымсыз 

тҥрде берілуі мҥмкін, сол себептен имплицитті компонентті тыңдаушы 

ҿз бетінше айҗындап, тҥсіне білуі керек. 

Халҗымызға тҽн җасиет айтайын дегенін тура емес, жанамалап, 

астарлап жеткізуінде. Җазаҗ тіліндегі астарлы мағыналы тілдік 

орамдардың молдығы халыҗтың танымдыҗ деңгейінің тереңдігін 

кҿрсетеді. Яғни тіліміздегі сан мыңдаған тҧраҗты тіркестер ҧлт 

танымындағы ҧғымдармен тікелей байланысты. Бҧл тілдік орамдар  -- 

ҧлттыҗ менталитетті танытатын тілдік кҿрсеткіштер. Осы ойды «җҧда» 

сҿзіне җатысты тҧраҗты тіркестерге байланысты да айта аламыз. «Җҧда 

тҥсу»  концептісімен  байланысты  маҗал-мҽтелдердің  җыр-сырын  

тануда, оның когнитивтік сипаты мен танымдыҗ җызметі кеңінен 

ашыла тҥсетіндігі  аныҗталды. Аталған концептімен байланысты, оның 

когнитивтік ҿрістерімен  келетін маҗал-мҽтелдер  таҗырып жағынан 

да, концептілік ҿріс жағынан да ҿте мол.  Мысалы, Алыс жерге җҧда 

болсаң, тҥйе-тҥйе ас келер.жаҗын жерге җҧда болсаң, тҥйе-тҥйе сҿз 

келер.Җҧда болғанша тҥп-тегіңді сҧрас, җҧда болған соң җол җусырып 

сыйлас.Җҧда — мың жылдыҗ, кҥйеу — жҥз жылдыҗ.Җҧданың 

җҧдасы,җҧнан җойдың сорпасы.Җҧдаң җҧрдасыңдай болсын, җҧдағиың 

сырласыңдай болсын. Җҧда – туыстыҗ атау. Ерлі-зайыптылар 

туыстарының арасындағы жекжаттыҗ җатынастарды білдіреді. 

Жекелей алғанда, жігіт пен җалыңдыҗтың туған-туыстары, аталас, 

рулас ер адамдар бір-біріне җҧда болады. Жігіттің де, җыздың да ҽке 

жағынан жаҗын туысы, беделді ағайыны ―бас җҧда‖ деп аталады. Жігіт 

пен җыздың ҽкелері бір-біріне ―бауыздау җҧда‖ болады. Сондай-аҗ мал 

бауыздалғанда бата берген кісі де ―бауыздау җҧда‖ деп аталады. 

Дҽстҥр бойынша, алдымен аҗ жол тілеп, бата жасап, җҧдалыҗ берік 

болу ҥшін бір мал шалынады. Дҽстҥрлі җазаҗ җоғамында бауыздау 

җаны җҧйылған ыдысҗа екі жаҗтың сҿзін сҿйлейтін бас җҧдалар 

найзаларының ҧштарын батырып немесе саусаҗтарын батырып 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%A3%D0%B4%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81_%D2%9B%D2%B1%D0%B4%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%83_%D2%9B%D2%B1%D0%B4%D0%B0
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серттесу ырымын жасаған. ―Җанға җан, жанға жан җосылды‖, енді туыс 

болдыҗ деген ишарат білдірген, ―җҧйрыҗ-бауыр‖ жесіп, айрылмас  

Җҧда болмаҗҗа серттескен. 

Җҧда дегенде туыс-жаҗындыҗ, тектілігік, татулылыҗ туралы аялыҗ 

біліміміз болса, жоғарға маҗалдың пресуппозициялыҗ мағынасын тез 

тҥсінеміз. 

Пресуппозиция тілдік бірліктің мазмҧнын аныҗтаса, импликация 

жасырын мҽнді тҧспалдай. Ипликация ауызша немесе жазбаша 

мҽтінмен байланысты җалыптасады. Импликация логикалыҗ операция 

болғандыҗтан, оған объективтік тҽн. Ал пресуппозицияға 

объективтіліктен гҿрі субъективтілік тҽн болып келеді. Себебі ол 

сҿйлеушінің тҽжірибесіне тҽуелді. «Сҿйлеу актісіне җатысты 

пресуппозиция ҧғымын җолдану оның сҿзбен, сҿйлеммен, мҽтінмен, 

экстралингвистикалыҗ біліммен байланысты екенін кҿрсетеді. 

Пресуппозиция сҿйлесімнің табиғатын тҥсінуге мҥмкіндік береді. 

Астарламаға тҽн басты ерекшелік жеке адамның индивидуальды білім 

җорына җатысты тҽуелсіз сипатҗа ие. Бҧл ҽлеуметтік тҧрғыдан 

сҧрыпталған, сол тілде сҿйлеушілер ҥшін тҧраҗты сипатта санада 

модельдер тҥрінде җалыптасҗан, ойды тҧспалдап жеткізуші сҿйлесім 

тҥрлері» 1, 153 

Тҧраҗты тіркесті айтылымдардың астарлы мҽнді жеткізуі оларға 

тҽн  жинаҗтаушы мағынаның болуымен байланысты. Ол жалпы 

жинаҗтаушы мағына пресуппозициялыҗ мҽнді жеткізеді. Бҧл жерде 

сҿйлеушінің тілді білу деңгейі де ҥлкен рҿл атҗарады. Себебі тілді білу 

дегеніміз --  берілген тілдің жҥйесін біліп, оны дҧрыс җолдана білу. 

Сонда ғана сҿйлеуші ҿз ойын аныҗ жеткізе алады. Тілдік орамның 

астарлы мағынасын тҥсіну дегеніміз де сол тілді терең тҥсіне аларлыҗ  

аялыҗ білімінің болуына келіп тіреледі.      

Тіліміздегі тҧраҗты тіркестердің, соның ішінде маҗал-мҽтелдердің, 

пайда болуы жайдан-жай болатын җҧбылыс емес екендігі бҽрімізге аян. 

Ал осы маҗал-мҽтелдердің ҽрі җарай ҿріс алуы оның җоғамдағы 

тҽрбиелік рҿл атҗаруында жатыр.  
Әдебиеттер 

1. Ерназарова З. Сҿйлеу тілі синтаксииінің прагмалингвистикалыҗ 

аспектісі. -Алматы: 2001. –194 б. 

2. Вежбецкая А. Язык. Культура. Познание. –Москва: Русские вари, 1996. –

416 с. 

3. Верещагин Е.М., Костомаров В.К. Язык культура: новострановедение в 

преподавании русского языка как иностранного. –Москва:  Русский язык, 

1990. –246 с. 

4. Верещагин Е.М. Вопросы теории речи и методики преподавания и 

иностранных языков. –Москва: Москв.универ., 1969. –211 с. 



 

256 

5. Крюков А.Н. Фоновые знания и языковая коммуникация. –Москва, 1999. 

–315 с. 

6. Кифер Ф. О пресуппозициях. // Новое и зарубежной лингвистике.–

Москва. Наука, 1978. Вып №3. –314 с 

7. Лазарев В.В. Некоторые аспекты теории пресуппозиции проблемы 

семантического синтаксиса. –Пятигорск, 1975. –220 с. 

 

ҚАРАҚАЛПАҚ ТIЛI ТАМДЫ СӚЙЛЕНIСIНIҢ  

АҚТӚБЕ ОБЛЫСЫ ҚАЗАҚ СӚЙЛЕНIСТЕРIМЕН 

БАЙЛАНЫСЫ 

 

Қанаатов Е.Е. 

Магистр, Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік 

университеті, Нӛкіс қ., Ӛзбекстан 

awada@mail.ru 

 
Аңдатпа. Тамды ауданы – җараҗалпаҗ халҗының байырғы мекендерінің 

бірі. Бҧл орта халҗы ежелден шаруашылыҗпен айналысҗан. Осыған орай 

Тамды җараҗалпаҗтары сҿйленістерінде мал шаруашылығы лексикасы мол 

саҗталған. ХIХ ғасырдың соңы, ХХ ғасырдан басынан бастап бҧл ҿңірге җазаҗ 

халҗының ҿкілдері кҿптеп кҿшіп келе бастаған. Олардың кҿпшілігі 

Җазаҗстанның җазіргі Аҗтҿбе облысы территориясынан, Аралдың солтҥстік 

жҽне солтҥстік-шығыс ҿңірлерінен җоныс аударған. Осының нҽтижесінде 

Тамды җараҗалпаҗтарының Җыр җазаҗтары ҿкілдерімен араласуы басталған. 

Бҧл ҥдеріс ХХ ғасырдың екінші жартысы кезіндегі орталыҗтандыру саясаты 

тҧсында тағы да кҥшейген. Осы себепті Тамды җараҗалпаҗтары тіліне җазаҗ 

тілінің батыс сҿйленістеріне тҽн сҿздер де енген. Маҗалада осындай тілдік 

фактілер диалектологиялыҗ материалдар жҽне автордың дала жазбалары 

негізінде җарастырылады. 

Аннотация. Тамдынский район – один из древних мест каракалпакского 

народа. Народ этого региона издавна занимался скотоводством. По этой 

причине в говоре тамдынских каракалпаков сохранилось большое количество 

скотоводческой лексики. Начиная с конца ХIX века и в начале ХХ века эту 

территорию начали населять казахи. Многие из них переселялись из 

территории Актюбинской области Казахстана, северного и северо-восточного 

берегов Аральского моря. В результате этого началось смешивание 

тамдынских каракалпаков с представителями степных казахов. Этот процесс 

ещѐ более усилился во второй половине ХХ века, в период политики 

централизации. В связи с этим в язык тамдынских каракалпаков вошло 

несколько слов из западного говора казахского языка. В статье такие языковые 

факты рассматриваются на основании диалектологических материалов и 

полевых записей автора. 

Annotation.Tamdy district – is one of the ancient neighbors of the Karakalpak 

people. The people of this region have long been engaged in cattle breeding. For this 

reason, a large number of cattle-breeding vocabulary has remained in the dialect of 

mailto:awada@mail.ru
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the Karakalpaks of  Tamdy. Beginning at the end of the 19th century and at the 

beginning of the 20th Century, this territory was populated by Kazakhs. Many of 

them moved from the territory of the Aktobe region of Kazakhstan, the northern and 

north-eastern shores of the Aral Sea. As a result, mixing of Karakalpaks of Tamdy 

with representatives of  Steppe Kazakhs began. This process was further 

strengthened in the second half of the twentieth century, during the policy of 

centralization. In connection with this, several words from the western dialect of the 

Kazakh language entered the language of  Karakalpaks of  Tamdy. In the article 

such language facts are considered on the basis of dialectological materials and field 

records of the author. 

Тірек сӛздері. Тамды җараҗалпаҗтары, сҿйленіс, ҿзара байланыс, 

лексикалыҗ җҧрам, сҿз. 

Ключевые слова. Тамдынские каракалпаки, говор, взаимосвязь, 

лексический состав, слово. 

Key words. Karakalpaks of Tamdy, speech, relationship, lexical composition, 

word. 
 

Тамды – Сырдария мен Ҽмудария аралығында жайласҗан 

Тауелібай (Нҧр) ҿлкесінің ҥлкен бір аймағы болып саналады. 

Тауелібай жері ертеде ҿз алдына тҽуелсіз аймаҗ болған. ХVIII ғасыр 

басында бҧл жердің халҗы алдымен Бҧҗар хандығының, соңынан 

Маңғыт ҽулеті билеген Бҧҗар (Бҧҗара) ҽмірлігінің җарамағында болған. 

1873-жылдан бастап Патшалыҗ Ресей җҧрамындағы Тҥркістан генерал-

губернаторлығының Сырдария уҽлаятына, оның Ҽмудария бҿліміне 

җараған. 1918-жылдан Ҽмиўдҽрья уҽлаяты, 1924-жылдан Җараҗалпаҗ 

автономиялыҗ облысы (1930-жылдан Җараҗалпаҗстан АССР-ы) 

Җоңырат округіне җарасты болған. 1928-жылдан Тамды ауданы болып 

җҧрылған. Җараҗалпаҗстанның бҧл ауданы 1943-жылы Бҧҗар облысына 

уаҗытша жайылым есебінде берілген. 1981-жылы жаңадан ашылған 

Науайы облысына җосылған. 1988-1992 жылдары Самарҗан, кейін ала 

җайтадан Бҧҗар уҽлаятына ҿткен. 1992-жылы Науайы уҽлаятының 

җайта ҧйымдастырылуымен оның җҧрамына җосып берілген. Җазір жер 

кҿлемі бойынша республиканың ең ҥлкен аудандарының бірі. Аудан 

халҗының тҥпкілікті тҧрғындары җараҗалпаҗ жҽне җазаҗ халҗының 

ҿкілдері [3; 13; 26]. 

Осынау ҧланғайыр аумаҗта жасаушы җараҗалпаҗтар ҿзінің тілі, 

дҽстҥрі бойынша Аралбойы җараҗалпаҗтарынан жҽне туысҗан 

халыҗтардан біршама ерекшеленіп тҧрады. Тамды җараҗалпаҗтары 

ҿзінің бай лексикалыҗ җорына ие [7, 12, 24]. Бҧл ҽсіресе, осы уаҗытҗа 

дейін жиналған фольклорлыҗ материалдардан айҗын аңғарылады. 

Ҿкінішке орай, җазірге дейін Тамды җараҗалпаҗтары сҿйленісі арнайы 

зерттеу нысанына айналған жоҗ. Сондыҗтан осы маҗалада Тамды 

җараҗалпаҗтары сҿйленісі жҽне оның Аҗтҿбе облысы җазаҗ 
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сҿйленістерімен байланысының кейбір жаҗтарына назар 

аудармаҗшымыз. 

Тамды җараҗалпаҗтары ортасына җазаҗ халҗы ҿкілдерінің келе 

бастауы ХIХ ғасырдың екінші жартысынан басталған. Белгілі 

диалектолог ғалым Б.Бекетов җазаҗ халҗы ҿкілдерінің оңтҥстік 

ҿңірлерге орналасу тарихы жҿнінде: «...Біріншіден, ҥнемі мал 

шаруашылығымен айналысҗан җазаҗтар ҥшін жылы жер, жаҗсы 

жайылым җажет болса, Җараҗалпаҗ территориясының оңтҥстігі 

осындай җажетті ҿтеуге лайыҗты орын. Екіншіден, җазаҗтардың ҿз 

ішінде кездесетін сол кездердегі ру тартысы нҽтижесі – іргелі рудың 

орнында җалып, ҽлсіз, аз рулардың ығысып, басҗа жаҗтан, бҿтен ел 

ортасынан мекен іздеуіне ділгер болған...», - деп кҿрсетеді [4, 10]. 

Тамды территориясына җоныс тепкен җазаҗтардың дені 

Җазаҗстанның батыс аймаҗтарынан келген. Алайда җоныс тебушілер 

бірден жаппай кҿшіп келмеген. Шежірелік деректерге җарағанда, 

алғашҗы уаҗытта (ХХ ғасырдың екінші жартысында) Кішіжҥз ішіндегі 

алаша руының бірер атасы келіп, җараҗалпаҗтың җыпшаҗ жҽне 

җоңырат арыстары ортасынан орын алған [24, 2]. Одан кейін келген 

шҿмекей тайпасының кейбір аталары да җараҗалпаҗ җоңыраттарымен 

тамыр болып, осынау аймаҗҗа җоныстана бастаған. Ол кезде Тамды 

җараҗалпаҗтарының басым бҿлігін җоңыраттар җҧраған. Җоңырат 

арысының җолдаулы, сандаулы, җҽндеклі, арыслы, шҽужелі, бҿгежелі, 

тобыҗлы т.б. да тайпалары Тамды ҿңірінің едҽуір бҿлігін иелеп тҧрған 

[2; 13, 95]. Осыдан кейін Аңғара би басшылығындағы шҿмекейлердің 

ҥлкен бір бҿлегі келіп, жергілікті билік иелерінің келісімімен 

җараҗалпаҗтың җытай-җыпшаҗ елдері орналасҗан ҿңірлерге 

җоныстанады [20, 157-158]. 

Шҿмекей тайпасы руларының ірге тебуінде җараҗалпаҗ халҗының 

сол ортадағы аса ірі тҧлғасы Бҧҗыш бидің җызметі ерекше болған [11, 

28-33]. Шҿмекейлердің соңғы келген топтары җараҗалпаҗтың җаңлы 

жҽне җазаяҗлы тайпалары жайлаған аймаҗтарға, мҥйтен иеліктеріне, 

сондай-аҗ, іргелі екі арыс ел: кенегестер мен маңғыттардың байырғы 

җоныстарына жайласады. Ал керейіттер болса, җият тайпасының ескі 

мекендеріне келіп орнығады [9, 14; 26]. Җазаҗ халҗы ҿкілдерінің келу 

дҽуірінде җараҗалпаҗтың жергілікті ру-тайпаларының біразы Жызаҗ 

ҿңірінің таулы-җыратты, далалыҗ  ҿңірлеріне җарай ойысады. Назар 

аударарлыҗ тҧсы сол, Тауелібайға җоныстанған Кішіжҥз руларының 

барлығы да негізінен Аҗтҿбе жерінен келген [13, 24]. 

Алайда, Җырдан келген елдермен жергілікті җараҗалпаҗ рулары 

бірден араласып кетпеген. Олардың етене араласуы, ХХ ғасырда, 

Кеңес ҥкіметі жылдарында басталған. Оған шейін җараҗалпаҗтар да, 
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җазаҗтар да ру-ру болып бҿлек отырған жҽне ҿз ҧлтының ішінен ғана 

җыз алысып, җыз беріскен. ХХ ғасырдың екінші жартысында 

җараҗалпаҗ мектептері мен сыныптарының жабылуы себепті, 

җараҗалпаҗ балалары да җазаҗ тілінде тҽлім ала бастаған. Осындай 

мҽдени араласулар, җараҗалпаҗ тілінің Тамды сҿйленісіне җазаҗ 

тілінен, ал жергілікті җазаҗ сҿйленістеріне җараҗалпаҗ тілінен 

сҿздердің ауысуына себеп болды. Ҽрине, мҧндай лексикалыҗ бірліктер 

җараҗалпаҗ тілінің Тамды сҿйленісінде жалпыламай җолданылмаса да, 

туыстас екі халыҗтың кҿршілес жҽне аралас отырған орындарында 

аныҗ байҗалады.  

Осы орайда біз җазаҗ сҿйленістерінен енген жҽне енуі мҥмкін 

болған кейбір сҿздерді кҿрсетпекшіміз: 

1. АРДА. Жергілікті тілде екі җойды тел емген җозыны «арда» деп 

атайды. Бҧл сҿз җараҗалпаҗ тілінің арҗа диалектісінде «телі», җазаҗ 

ҽдеби тілінде «тел» тҥрінде җолданылады. Ҽдетте, җазаҗ ҽдеби тілінде 

«арда» («арда емген») деп екі жылға дейін сҥттен шыҗпаған җҧлынды 

айтады [10, 1]. 

2. ӘЙДIК. Тамды җараҗалпаҗтары сҿйленісінде бҧл сҿздің «айдыҗ» 

деген варианты да бар. Җазіргі кезде «айдыҗ» сҿзіне җарағанда, соңғы 

«ҽйдік» вариантының җолданылуы жиілескен. «Ҽйдік» сҿзінің 

жергілікті сҿйленісте «дҽу», «кҽтте», «ҥлкен» секілді синонимдері де 

параллель җолданысҗа ие [12, 128-131]. Җараҗалпаҗ халҗының сҿйлеу 

тіліндегі синонимдері:«тайнапыр», «нҽҳҽн», «нҽмнаған», «гидиман», 

«ҧлҗан», «ҧлайҗан», «кҽтте» жҽне т.б. [15, 78; 21, 120; 8, 120]. 

3. БОЗЫМ. Тҥйенің айыр ҿркешті тҥрі Тамды җараҗалпаҗтары 

сҿйленісінде де, жергілікті җазаҗтар сҿйленісінде де, Аҗтҿбе җазаҗтары 

тілінде де осылай аталады [22, 252]. 

4. ЕБЕЙ. Җараҗалпаҗ тілінің Тамды сҿйленісінде «ебей» сҿзі 

бірнеше ҧғымды аңғартады. Біріншісі, җараҗалпаҗтың жабы (ябы) 

руының бір атасы; екіншісі, дҿңайбат; ҥшіншісі, шҥлдік ойынында 

ҧтылып җалушы. Сҿздің соңғы мағынасы Аҗтҿбе җазаҗтары тілінде де 

осылай җолданылғандығы аян [22, 246]. 

 5. ЖЫЛМА. Тҥйе сҥтінен жасалған тағамның бір тҥрі «жылма» 

деп аталады. Тамды җараҗалпаҗтарының ҽлпештеу поэзиясында: 

Жылама, бӛпем, жылама, 

Жылма құйып берейін..., - деп басталатын ҿбектеме (жұбату 

жыры) айтылады. Тауелібай җараҗалпаҗтары сияҗты тҥйені кҿп 

ҧстайтын Маңғыстау адайлары арасында мҧны «балҗаймаҗ» деп 

атайды. Аҗтҿбе облысы җазаҗтары тілінде де осы сҿз «жылма» тҥрінде 

кездеседі [22, 247]. 
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6. КӚРТ. Нар тҥйенің жасыҗ тҥрі «кҿрт» немес «кҥрт» деп аталады. 

Тамды сҿйленісінде «кҿрт» вариантының җолданылуы басым. Осы сҿз 

Тамды җазаҗтары сҿйленісінде жҽне Аҗтҿбе облысы тҧрғындары 

тілінде де җолданылады [22, 252]. 

7. ҚОРЫМ. Тауелібай ҿлкесі җараҗалпаҗтары тілінде «җорым» сҿзі 

негізінен таспен җоршалған киелі жерлерді білдірген. Җазіргі уаҗытта 

бҧл ҧғым «мола» сҿзі орнында җолданылмаҗта. Җазаҗ тілінің кейбір 

сҿйленістерінде «җорым» сҿзінің осы мағынасы саҗталған [6, 460]. 

8. ОҚ АҒАШ. Җос ат жегетін арбаның ортадағы жетегі «оҗ ағаш» 

делінеді. Оны җараҗалпаҗ ҽдеби тілінде «арыс» деп атаса, җазаҗ тілінде 

«терте» дейді [16, 104; 22, 250].   

9. МОЙНАҚ. Жергілікті ҿңірде «мойнаҗ» сҿзі екі ҧғымды 

білдіреді: біріншісі, осы аттағы ру бҿлімі болса, екіншісі, тҥйенің 

мойын терісінен жасалған ыдыс. Аҗтҿбе җазаҗтары тілінде де 

«мойнаҗ» сҿзі соңғы мағынада җолданылып келген [22, 250]. 

10. НӘРЕГЕЙ. Сҿйленісте малдың ҽлжуаз болып туған тҿлі 

«нҽрегей» деп айтылады. Җараҗалпаҗ ҽдеби тілінде бҧл мағынада 

«нҽренжан» сҿзі җолданылады [18, 349; 21, 91]. Җазаҗ тілінің Аҗтҿбе 

сҿйленістерінде де толыҗ жетілмеген тҿл «нҽрегей» деп аталады [22, 

252]. 

11. СЕНЕК. Тамды җараҗалпаҗлары сҿйленісіндегі кҿнерген сҿздер 

тобына кіретін «сенек» ҧғымы жабаның кішкене тҥріне айтылады. 

Жергілікті сҿйленісте бҧл ҧғымның «кҽлте жаба», «айырша», 

«пешаҗа» тҽрізді синонимдері бар. Җазаҗ ҽдеби тілінде «сенек» сҿзі 

«дҽліз» («ауызғы үй») мағынасын білдірсе, Аҗтҿбе облысы җазаҗтары 

тілінде «айыр» тҥсінігі орнында җолданылады [6, 584]. 

12. ҦЙЫҚ. Тамды ауданындағы җараҗалпаҗтар тілінде җалың 

киізден жасалған аяҗкиім «ҧйыҗ» деп аталады. Җараҗалпаҗ ҽдеби 

тілінде бҧл атау орнына «байпаҗ» сҿзі җолданылса, җазаҗ ҽдеби тілінде 

оны «пима» деп атайды. Шығыс Җазаҗстан җазаҗтары сҿйленістерінде 

шҧлыҗты «ҧйыҗ» деп атаса, Аҗтҿбе облысы җазаҗтары тілінде де ол 

сҿз – етік сыртынан киетін киізден тігілген аяҗккиімді білдіреді [6, 

662; 22, 249]. 

13. ҤШЕН. Малдың ҥш тҿл тууы жергілікті сҿйленісте «ҥшен» 

немесе «ҥшең» делінеді. Җазаҗ ҽдеби тілінде оны «ҥшем» деп атаса, 

Аҗтҿбе облысы җазаҗтары тілінде «ҥшен» тҥрінде де җолданылады [23, 

168]. 

14. ШАҒЫР. Тауелібай җараҗалпаҗтарының жалпы сҿйлеу тілінде 

жусанның биік болып ҿскен тҥрі «жігіт жусан» деп айтылса, Тамды 

сҿйленісінде оны «шағыр» деп те атайды. Зерттеліп отырған 

сҿйленісте «шағыр» сҿзінің ру атауы жҽне «шегір» («шегіркӛз») деген 
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мағынасы да кездеседі. Җaраҗалпаҗ ҽдеби тілінде «шағыр» деп майда 

жҧмыр тастарға айтылады [19, 494]. «Жусан» мағынасындағы 

«шағыр» сҿзін Аҗтҿбе облысы җазаҗтарының сҿйлеу тілінде де 

җолданылады [22, 253]. 

Ҽлбетте, җараҗалпаҗ тілінің Тамды сҿйленісінде байҗалатын бҧл 

җҧбылыстар җараҗалпаҗ ҽдеби тілі материалдарында кездеспейді. 

Мысалдардан айҗын болғанындай, назарымыздағы жергілікті тіл 

ерекшеліктері җазаҗ жҽне җараҗалпаҗ халыҗтарының ҿзара 

байланыстары нҽтижесінде жҥзеге келгендігі кҥмҽнсіз. Ҿз кезегінде 

Тамды җараҗалпаҗтары тілінен жергілікті җазаҗ сҿйленістеріне де 

жансебіл, тұяна, мәтіби, жалатай, арқайын, айырым, ілгек, құйы, 

қапы, кәт, пісент т.б. да ондаған, тіпті жҥздеген, мыңдаған сҿздер 

кіріп, осылайша бірін-бірі байытып отырған [1, 173-174; 12, 128-131; 

13]. Біз Аҗтҿбе облысы җазаҗтары тілінің диалектологиялыҗ 

материалдарымен танысҗанымызда, бҧл ҿңірдегі сҿйленістерде 

җараҗалпаҗ ҽдеби тіліне тҽн болған азбар (тӛбесі ашық қора), ардап 

(нәрсіз азық), атауыз (қысқыш), байпаҗ (валенки), басҗалдаҗ (саты), 

биһая (қазымыр), гҥлҽпсан (сужара), дайы (нағашы), деңгене (серне), 

җажар (жігер), җарабура (албар), җардар (зәру), җодырең (жабайы), 

җҧрсаҗшашу (құрсақтой), җызалаҗ (қыз бала), майҗан (қызыл қырман), 

нашар (әйел заты), таҗта шай (кірпіш шай), толайым (жаппай), сҥзекі 

(сүзгіш), шҿбіре (шӛп қиқымы), іскенже (ұста құралы) т.б. да кҿптеген 

сҿздердің бар екеніне кҿз жеткіздік. Бҧл мысалдар ҿткен ғасырдың 50-

60 жылдары жиналған диалектологиялыҗ материалдардан алынды. 

Соны да ескерген орынды, осы ғасырдың басында Тамды ауданынан 

кҿшіп, ҿз тарихи отанына оралған, яғни Аҗтҿбе жеріне җоныс аударған 

җазаҗ халҗының ҿкілдері арасында олармен аралас-җҧралас болып 

келген җараҗалпаҗтар да кездеседі. Тамды ауданынан барған 

оралмандардың арасындағы җараҗалпаҗтар негізінен ақсүйір, бексиық, 

жабы, майлыбалта, кӛлеген, сарыпостын, таушық, тӛлеңгіт т.б. да 

рулардың ҿкілдері болып есептеледі. Солай екен, бҧл араласулар тілдік 

җҧбылыстарға да тиісінше ыҗпал ететіні сҿзсіз. Сондыҗтан да соңғы 

кезде җазаҗ тілінің лексикалыҗ җҧрамына ҿткен мҧндай сҿздік ауыс-

тҥйістердің жҽне де молайғаны байҗалады. 

ХIХ ғасырда җазаҗ руларының Тамды аймағына келуі ҿңірдің 

этникалыҗ картасына ғана ҿзгеріс енгізіп җоймай, олардың жергілікті 

җараҗалпаҗтармен кҿрші тҧруы, тҧрмыс-тірішілігінің бір болуы, тығыз 

җарым-җатынасы, мысалымызда байҗалғанындай тілдік 

ерекшеліктердің де жҥзеге келуіне ҿз ҽсерін тигізген еді. Ендігі мҽселе, 

байҗалған диалектологиялыҗ җҧбылыстарды жан-жаҗты ҥйреніп, ҽр 
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салаға байланысты сҿздіктер җҧрастыру, тілдік байланыстарды 

мейлінше терең зерттеу міндеттерінен тҧрады.  
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ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ТҦЖЫРЫМДАР 

 

Буранкулова Эльмира Темірбайқызы 

PhD докторанты, Қ.Жҧбанов ат. АӚМУ, Ақтӛбе қ., 

Қазақстанelmira.burankulova@inbox.ru 

 
Аңдатпа. Бҧл маҗалада тіл мен гендердің ҿзара байланысы 

җарастырылады. Сонымен җатар, философиялыҗ тҧжырымдар жасалып 

философиялыҗ кҿзҗарастар жҽне ойлар кҿрсетілген. Гендерлік зерттеулер 

батыстыҗ ғалымдардың  зерттеулерімен тікелей байланысты екені аныҗталды. 

Гендерлік зерттеулердің кезеңдерінің җалыптасуына 3 кезең ажыратылып 

кҿрсетіледі. 

Аннотация. В этой статье рассматривается взаимосвязь между языком и 

гендером. Также, философские выводы, взгляды и идеи выявлены.  Гендерные  

ислледования очень связаны с исследованиями западных ученых. В 

формирование гендерных исследовании 3 этапы были выявлены.      

Annotation. This article considers the interrelation between the language and 

gender. As well as, philosophic results, points of view and ideas are determined. 

Gender investigations are very connected with the investigations of west scholars. In 

the formation of gender investigations 3 stages are shown.  

Тірек сӛздері. Гендер, тіл, философия, кезең, жыныс, гендеризм, теория. 

Ключевые слова. Гендер, язык, философия, этап, пол, гендеризм, теория. 

Key words. Gender, language, philosophy, stage, sex, genderism, theory. 

 

Конференцияның маҗсаты Ҿтежан Нҧрғалиевтің 80 жылдыҗ 

мерейтойына арналғандыҗтан шығармашылығына җысҗаша тоҗтағым 

келеді. Ҿтежан Нҧрғалиевтің туындыларын 3 кезеңге бҿлуге болады. 

Бірінші кезеңінде лирикаға арналған жинаҗтары кҿп, екінші кезеңде 

тылда җалған җҧрбандарды сипаттайды, соңғы кезеңдегі туындалары 

филсофиямен байланысты. «Афинская школа» атты поэмасында аҗын 

грек философиясының тарихын ҿлең жолдарымен жеткізген. 

Сондыҗтан бҥгінгі жазып отырған маҗаламыз философиямен тікелей 

байланысы бар, батыстыҗ ғылымнан бастау алған  тіл мен гендерді 

байланыстарған гендерлік зерттеулерге тоҗталамыз. Гендерлік 

зерттеулер батыстыҗ гуманитарлыҗ ғылымдардан бастау алып,  кең  

тараған.  Оның  пайда  болып,  дамуына  таным мҽселесіне деген жаңа 

кҿзҗарас, ғылыми философия, ҽлеуметтік философия, тҧлғатану  

философиясы мен психологиясы, ҽлеуметтану мен антропологияның 

җарҗынды дамуының сҽйкес келуі кездейсоҗтыҗ емес. 

Ғалымдар (Т.  Парсонс,  Дж.  Мид)  гендер  мҽселесін  ҽлеу-

меттануда кең тараған ҽлеуметтік җҧрылымдау жҽне символдыҗ 

интеракционизм идеяларымен байланыстыра җарайды. Т. Парсонс 
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ізбасарларының  бірі  И.  Гоффман  жыныстың  мҽдени-ҽлеуметтік 

мҽнін  ашып  кҿрсету  маҗсатымен  гендеризм  жҽне  гендерлік 

дисплей терминдерін енгізді. Оны жыныстың мҽдени җҧрылымын 

негіздейтін гендерлік таптаурындар, жыныстыҗ рҿлдік нормалар мен 

жыныстың рҿлге сҽйкестілігі арҗылы тҥсіндіруді кҿздеді.  

Жыныстыҗ рҿлдік нормалар җоғамда җалыптасады. Ол тҧлғаның 

гендерлік ҽлеуметтенуі ҥдерісімен тығыз байланысты. Ҽлеу-

меттендіру, яғни тҧлғаның җоғамға бейімделуі отбасы, мектеп, дін, 

саясат, бҧҗаралыҗ аҗпарат җҧралдары жҽне еңбек нарығы сияҗты 

институттар арҗылы жҥзеге асады. Олардың ҽрҗайсысы ҿз кезегінде 

гендерлік типтенуге, гендерлік  таптаурындардың  җалыптасуына негіз  

болады.  Ҽлеуметтену  барысында  адам (балалыҗ  шаҗтан бастап) 

җоғамда белгіленген мінез-җҧлыҗ нормаларын игереді, соған 

бейімделеді. Сҿйтіп, тҧлғаның ҿзін-ҿзі сҽйкестендіруі  негізінде 

гендерлік  сҽйкестілік  җалыптасады.  Ол  адамның  мінез-җҧлҗына жас 

ерекшелігі сҽйкестілігінен гҿрі едҽуір кҥшті ыҗпал етеді. Тіпті 

кҥнделікті ҿмір җажеттіліктерінің параллельдігі – еркек жҽне ҽйел 

киімдерінің бҿлімі, еркектерге жҽне ҽйелдерге арналған журналдар, 

җыздар мен ҧлдарға арналған ойыншыҗтар - барлығы гендерлік 

ерекшеліктерді җҧрайды. Ол адам ҿміріне етене еніп, жыныстың мҽнін 

айҗындайтын мҧрат(идеал) ретінде сіңісіп кеткен. 

Ғалымның  тҧжырымдауынша,  гендеризмнің  җозғаушы  кҥші – 

жыныстың институттандырылуы мен жоралануы, дҽстҥрленуі 

(ритуалдануы).  Ал  институттандыру  мен  жоралау  гендерлік 

дисплейдің негізін җҧрайды. Гендерлік дисплей дегеніміз – ҽрбір адам 

ҿзінің жаратылысына җарай(ҽйел, еркек) дҽстҥрлі (ҽйелдік/еркектік) 

мінез-җҧлыҗ ҥлгілерін меңгеріп, соған бейімделуі. Кез-келген җоғамға 

белгілі бір гендерлік таңбалар жҥйесі(семиотика) тҽн,  сондыҗтан  

гендерлік  ҿлшемдер  таңба  жҥйесін  зерттейтін пҽндерде, оның 

ішінде лингвистикада җолданылуы тиіс [1, 10].  

Жыныс мҽселесіне җатысты сан алуан ғылыми пікірлер мен 

кҿзҗарастарды саралай келе, С. Ушакин ҥш тҥрлі теорияны бҿліп 

кҿрсетеді [2, 35]:  

1)  биологиялыҗ  фундаментализм  теориясы. З. Фрейдтің 

«Анатомия - бҧл тағдыр» деп келетін пікірі ең алдымен жыныстың 

биологиялыҗ  негізіне  җатысты  айтылған;  

2)  җҧрылымдыҗ немесе рҿлдік фундаментализм теориясы. Оның 

негізін җалаған американдыҗ  ғалымдар  Т.  Парсонс  пен  М.  Мид  

жыныс  мҽнін ҽлеуметтік җҧрылым тҧрғысынан җарастырған жҿн деп 

санайды. Ҽлеуметтік  җҧрылым  негізінде  жыныстыҗ  рҿлдер  

туындайды, ал ҽлеуметтену сол рҿлдерді меңгеру болып табылады. 
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Сҿйтіп, жынысҗа ие болу дегеніміз– дҽстҥрлі ҽйелдік не еркектік 

мінез-җҧлыҗ ҥлгілерін җабылдап, оларды жҥзеге асыру;  

3) символдыҗ фундаментализм теориясы. Бҧл – француз ғалымдары  

МишельФуко,  Жак  Лакан,  Жак  Деррида  еңбектерінде  ҧсынылған, 

постмодернистік философияның бір тармағы. М. Фуконың пікірінше, 

барлыҗ ҧғымдар, сонымен җоса жыныс ҧғымы да, жеке адам алдында 

табиғи тҥрінде емес, дискурстың нҽтижесі  ретінде  танылады.  

Жыныстың  жҽне  оған  җатысты ҽрекеттердің  тілдегі  кҿрінісі 

(вербалдануы)  ерте  дҽуірлерден бастау алады. Жыныстың 

биологиялыҗ мҽні де ҽлеуметтік сипатҗа ие. Ендеше, ол табиғи 

җҧбылыс ретінде емес, мҽдени җҧбылыс ретінде  җарастырылуы  керек  

дейді (М.  Фуко). Бҧл  келтірілген философиялыҗ ізденістер мен 

зерттеулер гуманитарлыҗ ғылымдар аясында  постмодернистік  

тҧжырымдарға  негізделген  гендерлік зерттеулердің  туындауына  

себепші  болды.  Бҧл  ретте  тілдің басымдылығы  неде  десек,  ҽлемдік  

лингвистикада  җалыптасҗан гендерлік бағыт бір жағынан, таптаурын 

белгілердің (фемининдік, маскулиндік) тілдегі кҿрінісін, екінші 

жағынан, еркек пен ҽйелдің сҿйлеу ҽрекетіндегі гендерлік 

ерекшеліктерді зерттеуді нысанаға алды. Гендерлік  зерттеулердің  

философиялыҗ  тҧжырымы  мен ҽдіснамалыҗ  негізі  лингвистикалыҗ  

білімдердің  дамуындағы тарихи факторларға тікелей җатысты. Ж.  

Деррида  швейцар  ғалымы  Фердинанд  де  Соссюрдің тілдік 

таңбалардың еркіндігі туралы җағидасына сҥйене отырып, «defferance»  

терминін  җолдану  арҗылы  мҽтіндегі  мағынаның еркіндігін 

тҥсіндіреді. Ғалым бейҗҧрылымдыҗ талдаудың маҗсаты – 

философиялыҗ мҽтінді оның формалыҗ җҧрылымында зерттеу, оның 

мҽтінді типтерінің ҿзгешелігін жҽне кҿп нҧсҗалығын кҿрсету, 

философиялыҗ  мҽтіннің  сахналыҗ  кеңістігін,  оның  синтаксисін 

ҧғыну деп тҥсіндіреді. Гендерлік зерттеулердің батыстыҗ дҽстҥрінде 

гендердің дерридиандыҗ бейҗҧрылымдыҗ талдау идеясы – негізгіҽдіс 

[3, 15].  

Бейҗҧрылымдыҗ  талдау –  бҧл  философиялыҗ  ілім,  ол 

мағынаның мҽтін тілінде җалай җҧрылатынын аныҗтайды. Ницше мен 

Хайдегер  идеяларын  дамыта  отырып, Деррида аҗиҗатты танудың 

дҽстҥрлі философиялыҗ ҽдістерін сынға алады. Ол ойдың барлыҗ  

жҥйесі  бір  ғана  орталыҗҗа  негізделген,  җазіргі  заман адамын  

җалыптастыруда еркектік бастаулардың, идеологиялар мен  

җҧндылыҗтардың  басымдығы (жынысҗа  җатыссыз)  ыҗпал етеді. 

Барлыҗ мҽтін иерархиялыҗ дуализм элементтеріне, жҧптыҗ җарама-

җарсылыҗтарға негізделген деп, олардың шынайы элемент ретінде 

җарастырылатынын айтады. Бейҗҧрылымдыҗ талдауларда наҗты 
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мҽтіндердің тиянаҗты зерттелуіне жҽне басҗа да мҽтіндермен 

сҽйкестендірілуіне баса назар аударылады. Җазіргі психоаналитикалыҗ  

талдауларда  да (Поллак) бейҗҧрылымдау ҽдісі җолданылады. 

 Психоаналитикалыҗ тҽсілдің маҗсаты баланың бастапҗы 

дамуындағы дҽстҥрлі тҧжырымданудың бейҗҧрылымдануын  

аныҗтаудан  тҧрады.  Бҧл  жерде  сынға ҧшырайтын мҽселе– жеке 

адамның гендерлік сҽйкестілікке ие болу ҽрекетіндегі ҽлеуметтік 

жағдайлардың абсолюттенуі. Сондыҗтан гендер  психологиясын  

зерттеудің  жаңа  тҽсілдері  бір  жағынан, психологиялыҗ субстратты 

айҗындаушы гендерлік сҽйкестілікті, екінші жағынан, белгілі бір 

гендерлік рҿлге жеке адамның парапар болуын җарастырады [4]. Бҧл 

теория философия, тіл білімі,  тарих,  ҽлеуметтану,  ҿнертану,  т.б.  

ғылым  салаларында җолданылатын жаңа ҽдістерді җалыптастыруға 

септігін тигізді. М.  Фуконың  билік  җатынасын  җолдау,  

җалыптастыру, ҿзгертудегі  тілдің  җызметі  туралы  философиялыҗ  

идеялары тіл  білімінің  жаңа  бағыттарының,  яғни  тілді  сыни  

тҧрғыдан зерттеудің (ал оның бір бҿлігі– тілді феминистік сын немесе 

сыни дискурстыҗ  талдау  тҧрғысынан  зерттеу) негізіне  айналды.  Бҧл 

бағыттың маҗсаты – ҽлеуметтік җатынастар жҥйесіндегі жасырын 

ниеттер мен мҥдделерді айҗындау ҥшін ҽлеуметтік тілдесімдерден 

җҧралған  лингвистикалыҗ  талдау  жҥргізу  жҽне  олардың  бҧл жҥйеге  

тигізген  ыҗпалының  нҽтижесін  аныҗтау.  Бҧл  бағыттың ҿкілдері  Н.  

Ферклоу,  Т.  ван  Дейк,  Р.  Водак,  т.б.  тілді  тҥрлі ҽлеуметтік  

мҥдделерді (таптыҗ,  нҽсілдік,  этникалыҗ,  гендерлік, т.б.) ҥнемі 

җарама-җарсы тҧратын экспликациялар ортасы ретінде җарастырады. 

Олар тілдің җҧрылымдыҗ тҧжырымдамасын җайта җарастырудан  жҽне  

ҽлеуметтік,  мҽдени  мҽн-мҽтіндерден  тыс жҥйені зерттеуден бас 

тартты. Осылайша тілді дискурс, ҽлеуметтік тҽжірибе ретінде ҧғыну 

тҧжырымы келді. Бҧл тҧжырым ҽлеуметтік җҧрылымдармен  

негізделген (детерминденген) жҽне  оларды  біруаҗытта 

җалыптастырып, жҥзеге асырады. 

Тілді сыни тҧрғыдан зерттеудің негізгі маҗсаты– тілде кҿрініс 

тапҗан билік пен баҗылаудың,  ҥстемдік ету мен кемсітудің айҗын, 

жасырын җҧрылымдыҗ җатынастарын талдау.  Бҧл талдау ҽйел мен 

еркектің тілдік теңсіздігі кҿрінісін җарастыратын тілдік зерттеулерге 

сҽйкес  келеді. Бҧл  гендерлік  зерттеулер  тарихи  кезеңдестіру 

барысындағы алғашҗы екі кезеңге тҽн: «дҥрліктіру» (алармистік) 

кезеңі (дҽстҥрлі патриархат идеологиясын ҽшкерелеу кезеңі) мен 

«феминистік пайымдау» кезеңі(постмодернистік  теория  шеңберінде  

феминистік бағыттың җалыптасуы) [1, 27].  
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Сонымен,  постмодернизм  идеологиясының  ыҗпалымен батыста 

гендерлік зерттеулердің җарҗынды дамып, лингвистикада жаңа білімге 

жол ашу мҥмкіндігі пайда болды. Постмодернизм идеологиясында  

жыныс  мҽселесі  маңызды  орын  алды.  Мҧнда тҧлғаның 

экзистенционалды мҽртебесі ең алдымен жас пен жыныс 

категорияларына байланысты җарастырылды. Ж. Дерриданың 

идеясына сҽйкес, болмысты тану, җҧндылыҗтар жҥйесін игеру адам 

санасына ҽбден сіңісті болған сыңаржаҗты (жынысҗа  җатыссыз)  яғни  

ер  адамдыҗ  кҿзҗарас  тҧрғысынан җабылданып,  бағаланады.  Бҧл  

идеяның  кең  таралуына  Симона де  Бовуардың«Второй  пол» 

(«Екінші  жыныс»), М.  Фуконың «Воля  к  знанию» («Білімге  

талпыныс»)  еңбектері  себепші болды. Олар ҽлеуметтіктің 

биологиялыҗ жынысҗа ҥстемдік етуі ежелден саҗталып келе жатҗан ер 

адамдыҗ дҽстҥр деп кҿрсетеді. Феминистер җоғамда орын алған 

патриархаттыҗҗа, яғни ер адамдыҗ җҧндылыҗтардың  мҽтіндер  мен  

дискурсивтік  тҽжірибеде  жеке адам санасына кҥштеп енгізілуіне 

наразылыҗ білдірді (Борнеман) [5]. 

Ілгеріде келтірілген философиялыҗ ізденістер мен зерттеулер  

гуманитарлыҗ  ғылымдар  аясында  постмодернистік тҧжырымдарға  

негізделген  гендерлік  зерттеулердің  туындауына себепші  болды.  

Бҧл  ретте  тілдің  басымдылығы  неде  десек, ҽлемдік лингвистикада 

җалыптасҗан гендерлік бағыт бір жағынан, таптаурын  белгілердің 

(фемининдік,  маскулиндік)  тілдегі кҿрінісін, екінші жағынан, еркек 

пен ҽйелдің сҿйлеу ҽрекетіндегі ерекшеліктерді зерттеуді нысанаға 

алды. 

Җазіргі  кезеңде  гендерлік  зерттеулердің  ҿз  ішінде  бірҗатар 

тҧжырымды бағыттар орныҗты. Олар авторлардың идеологиялыҗ 

маҗсаттары мен гендерлік зерттеулердің тарихи дамуына җатысты. 

Тарихи  тҧрғыдан  келгенде,  гендерлік  зерттеулердің  җалыптасуының 

ҥш кезеңі ажыратылып кҿрсетіледі: 

1. «Дҥрліктіру» кезеңі.  Җоғамдыҗ  ғылымдарда  орын  алған 

андроортаҗтыҗ  ауытҗуларға  назар  аударылды; ер  адамдыҗ  кҿз-җарас  

тҧрғысынан мазмҧндалған  ҽлеуметтік  теорияларды  сынға алды; 

дҽстҥрлі патриархаттыҗ эпистемологияның (ғылыми таным теориясы) 

кемшіліктері айҗындалды. 

2. «Феминистік тҧжырымдану» кезеңі. Феминистік теория мен 

практиканың бағыт-бағдары аныҗталды. Феминистік психология, 

феминистік лингвистика ғылыми бағыттары җалыптасты. 

3. «Постфеминистік»  кезең.  Ерлерге  җатысты  зерттеулер 

жҥргізіле бастады, ҽлеуметтік җатынастардағы гендер мҽселесін 

зерттеу екі жыныс ҿкілін де җатар җамтып, олардың тҥрлі деңгейдегі 
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җарым-җатынасын талдауға кҿшті [6, 156]. Ілгеріде келтірілген 

пайымдаулар мен жинаҗталған деректер негізінде гендерлік 

тҧжырымдар жасалса да, оның ғылыми бағыт ретінде җалыптасуы 

постмодернизм тҧсында ғана жҥзеге асты. 
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Аңдатпа. Шешен сҿйлеу мҽдениетінің дамуы шешендік сҿздер - ел 

җҧралып, халыҗ җалыптаса бастағаннан бері халыҗтың ҿнеге тҧтып, ҿмір 

тҽжірибесіне пайдаланып келе жатҗан, билер мен хандардың, аҗындар мен 

шешендердің, ел ағасы болған данышпандардың, жастайынан жалындап ҿскен 

ҿткір ойшылдардың аузынан шыҗҗан дуалы, ҿнегелі, җисынды, җасиетті 

сҿздер. 

Аннотация. Развитие ораторской речевой культуры - это способ выразить 

себя на пути людей,поэтов, ораторов, мудрецов, мудрых, священные слова. 

Annotation. The development of speech culture is a way to express oneself in 

the way of people, poets, сhechens, wise men, wise, sacred words. 

Тірек сӛздері. Шешендік арнау, шешендік толғау, шешендік дау, сҿйлеу, 

җанатты сҿздер. 

Ключевые слова. Ораторская преданность, словесное конфликт, 

словесная речь, речь, крылатые слова. 

Key words. Оratorical devotion, verbal conflict, verbal speech, speech, 

catchwords 
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Сҿйлеу мҽдениетінің ең жоғары формасы – шешендік. «Ҿнер алды-

җызыл тіл» екенін білген адам сол шешендік ҿнерді білуді җҧлшынады, 

біраҗ жҧрттың бҽрі даңҗты шешен бола алмайды. Ҽркімнің білім 

дҽрежесі, аҗыл-ойы, парасаты ҽр тҥрлі болатыны сияҗты, жалпы тіл 

мҽдениетінің, ҽсіресе шешендік ҿнерінің дҽрежесі де тҥрлі болады. 

Шешендікке ерте замандардан-аҗ ҥлкен мҽн берілген. Халҗымыздың 

даналығының ҥлгісі шешендік сҿздер-ғасырлар бойы халыҗ сынынан 

ерекшеленіп ҿткен җҧнды мҧра, асыл җазына. Сҿйлеу мен тілді 

зерттеуде адамзат ҿмір сҥрген барлыҗ кезеңдерде Платон мен 

Аристотель заманынан бастап, осы кезге дейін  җызығушылыҗ болып 

отырған. Платон ҿзінің еңбегінде: «сҿз-оҗыту мен мҽнерді таратудың 

җҧралы» - деген. Сонымен бірге, ол сҿздердің формасы кездейсоҗ емес, 

ол оның функциясы мен мазмҧнына байланысты деп есептеген. 

Аристотель Платоннан басҗаша тҥсіндіреді. Ол жаратынды тҥрінде 

емес, конвенциялыҗ (шартты) ҧстаным жағынан җарастырып, тіл 

адамдар арасындағы келісім жемісі деп санаған. 

Ежелгі грек, рим елдерінде шешендік ҿнерді «риторика» деген 

атпен жеке пҽн ретінде оҗыған. Дҥние жҥзіне ҽйгілі ерте заман 

шешендері Пратогор, Демоссфен, Цицерон, Квинтилиан сияҗты ҿз 

заманының ел аузына җараған ойшылдары болған. «Риторика» ғылымы 

ерекше бағаланып, М.В.Ломоносовтың 1748 жылы басылып шыҗҗан 

«Шешендікке җысҗаша басшылыҗ» - атты еңбегі бҧл ҿнердің Ресейде 

җалыптасып,  дамуының мотиві болды. Җазаҗ халҗының шешен сҿйлеу 

мҽдениеті, оның дамуы сонау ежелгі саҗ дҽуірінен, Орхон, Енисей, 

Талас ескерткіштерінен бастау алып, орта ғасыр тҥркі жазба 

ескерткіштерінің бҽрі- біз ҥшін ҧрпаҗтан ҧрпаҗҗа берілетін тарихи 

мҧра. Җазаҗтың шешендік сҿйлеу мҽдениетінің дамуы ХІІ-ХІІІ 

ғасырларда Майҗы би мен Аяз билерден басталып, ал ХІV-ХV ғасырда 

Жиренше шешен, Асан җайғы есімдерімен җатысты җалыптасып, дами 

тҥсті. ХV- ХVІІІ ғасырларда Шалкиіз, Бҧхар, Дулат, Тҿле би, Җаз 

дауысты Җазбек би, Ҽйтеке биге жалғасып, шешендік ҿнер җарҗынды 

дамыды. Бҧл кезең җазаҗ халҗының жоңғар, җалмаҗ, җытай 

басҗыншыларына җарсы тҧрып, ҿз тҽуелсіздігін җорғау жолындағы 

кҥрес жылдары еді [1, 12-18б]. 

ХІХ-ХХ ғасырларда сҿйлеу ҿте җарҗынды зерттелді. Ғалымдар 

В.Вундт, Ф-де Соссюр, И.П.Павлов, А.Г. Смоленский, А.Байтҧрсынов, 

Җ.Жҧбанов т.б. зерттеулері җҧнды болды. Олардың җорытындылары 

бойынша, сҿйлеу таным җҧралы ғана емес, сонымен бірге жоғары 

психикалыҗ процестерді реттеуші җҧрал болып табылады. 

Зерттеушілердің җорытындысында адамның маңызды психологиялыҗ 

функцияларының җатарында тіл җатысымен сҿйлеудің алатын орны 
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ерекше екендігі дҽлелденді. Сҿйлеу арҗылы адам ҿзінің ішкі дҥниесін 

сыртҗа шығарады, оны басҗалар тҥсіне алады. Сҿйлеудің мағынасы 

сананың ағымдыҗ бағыттарын баяндайды. Сҿйлеу психикалыҗ 

феномендікті психологиялыҗ ҿнімге айналдырады, яғни ой тіл арҗылы 

кҿрініс табады. Сҿйлеу адамның дербестік санасының феномені болып 

табылады. Психология мен лингвистика сҿйлеу мен тіл 

айырмашылығын мойындайды. Ф-де Соссюр деген тіл маманы 

сҿйлеуді психологиялыҗ җҧбылысҗа жатҗызады, ҿйткені ол җарым-

җатынастыҗ ситуацияға байланысты, ал тілді ҽлеуметтік җҧбылыс деп 

есептейді, себебі лингвистикалыҗ жағынан зерттелуге жатады. 

Атаҗты тарихшы, тҥрік тарихын тҥп негізіне дейін зерттеген Л.Н. 

Гумилев: «... дҧрысын айтсаҗ, җазаҗ халҗының мҽдениеті, олардың тіл 

байлығы, жауапкершілігі, суретшілдігі, мҥсіншілігі, зергерлігі, 

музыкантылығы басҗа халыҗҗа ҥлгі боларлыҗтай» десе; Итальян 

ғалымы Марко Поло «О разнообразии мира» деген еңбегінде җазаҗтың 

намысҗойлығына, җайтпас җара нардай зеректігіне, җара сҿзге 

шеберлігіне ҽнші-кҥйшілігіне таңдай җаҗҗан  [2, 23-28 б]. 

М.Арын «Бес аныҗ» маҗаласында («Серпін»-«Резонанс» газеті, 

12.08. 1994жыл) Ҧлттың ең бірінші, ең җасиетті сипаты-тіл. Тіл 

дегеннің ҿзі бҥкіл бір халыҗтың жинаған рухани җазынасының 

жиынтығы, соның бҽрін саҗтайтын җоймасы сияҗты. Җойма дегенде 

ойға оралады, сол жиналған рухани ҿмірін жаңадан бастаған болар 

еді... 

Ҧлт пен тіл еш уаҗытта ажырамайтын, бірінен-бірі кірігіп, бҿліп 

алуға болмайтын нҽрсе. Ҧлттың ең негізгі җасиеті- җабілетінде, ал 

җабілет-ойлаумен байланысты, ҿз кезегінде ойлау дейтін нҽрсені 

җҧрайтын-тіл. Ҧлттың рухы тілдің мазмҧнын рухтандырып тҧрады. 

Рухсыз тіл- тіл емес деген. Ел бастайтын кҿсем, жҧртты аузына 

җарататын шешен болмаса да ҽрбір мҽдениетті кісінің җоғамда 

атҗаратын җызметіне сҽйкес шешендік ҿнері болуға тиіс. Сондыҗтан 

сҿйлеу мҽдениеті – алдымен, ҽдеби тілдің грамматикалыҗ, лексикалыҗ, 

стилистикалыҗ, орфоэпиялыҗ, орфографиялыҗ нормасын меңгеру. 

Сонымен бірге, бейнелеуіш, кҿріктеуіш амал-тҽсілдерді җарым-

җатынас жасаудың маҗсаты мен мазмҧнына сай, сҿйлеу мазмҧндылығы 

мен мҽнерлілігін саҗтай отырып җолдана білу. Җазаҗ сҿз җадірін білген 

халыҗ. Шешендікті жоғары бағалап ҿз ойын, ҿз пікірін шебер 

тҥйіндеп, ҧтҗыр, ҽсерлі етіп айта алатын, естігені, кҿргені кҿп, соның 

бҽрін халыҗ мҥддесіне, парасаттылыҗ пен ҽділдікке пайдалана білген 

адамдарды җатты кадірлеген, жастарға ҥлгі еткен. Ҽсіресе, ХV-XVII 

ғасырларда Тҽуке хан тҧсында халыҗтың шешендік ҿнеріне җатты мҽн 

берілген. Хан Тҽуке җазаҗтың жырауларының, шешендер мен 
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шежірешілерінің басын җосып халыҗтың маҗал-мҽтел, аңыз, жырларын 

жинатҗан. Оның тҿңірегінде ердің җҧнын екі ауыз сҿзбен бітіретін 

Тҿле би, Җазыбек би, Ҽйтеке би сияҗты аты аңызға айналған 

адамдардың болуы да Тҽукенің сҿз җҧдіретін, шешендікті жоғары 

бағалағанын байҗатады. Җазыбек би Тҽуке ханның тапсырмасымен 

Жоңғар ханына барғанда ҿзінің җандай маҗсатпен келгенін былай 

баяндайды: «Сен темір де мен кҿмір, еріткелі келгенмін. Екі еліктің 

баласын теліткелі келгенмін. Егесетін ел шыҗса, иілткелі келгенмін. 

Тҧтҗыр сары желіммен жабысҗалы келгенмін. Жаңа ҥйреткен жас 

тҧлпар, шабысҗалы келгенмін. Танымайтын жаттарға, танысҗалы 

келгенмін. Җазаҗ-җалмаҗ баласы, табысҗалы келгенмін. Табысуға 

тҧрмасаҗ, тҧрысатын  жеріңді айт, сен җабан да мен арыстан, алысҗалы 

келгенмін». Осындай ҿткір де тҿкпе сҿздермен халҗының маҗсат 

мҥддесін оның басҗа жҧрттан, тіпті де кем емес, терезесі тең екенін, 

тату болып табысам десең де, жау болып шабысам десең де җарсы 

алдыңда лайыҗты халыҗтың ҿкілі тҧрғанын аныҗтап, ашыҗ айтады. 

Җазаҗтың  шешен билері, «Тура биде туған жоҗ» дегендей, ханнан 

җаймыҗпаған, пара алмаған шешен, билер сҿзге шебер болумен бірге 

елдің шежіресін, тарихын, ел басынан ҿткен ҧлылы-кішілі оҗиғаларды, 

дау-жанжалды, айтыс-тартысты реттеудің тҽртібін, ҽдет-ғҧрып 

заңдарын жетік білген. Осындай ҽдет-ғҧрып җарым-җатынас 

ережелерін җалыптастырған Тҽуке ханның «Жеті Жарғысы» халыҗтың 

жадында кҥні бҥгінге дейін жасап келеді. Халыҗ оның ережелері мен 

талаптарын маҗал-мҽтелге айналдырып, ҧмытылмай есте саҗталатын 

ҧшҗырда уытты сҿздермен ҧғымды етіп айта білген. Мҽселен, « Ҽділ 

билік –алтын таразы», «Жетпеген билік жеті ҧлыҗтың есігін ашады», « 

Җара җылды җаҗ жарған ҽділдік», «Батыр айғаҗ, балуан куҽ», 

«Сорғалаған җан, сойдаҗтаған із», « Ханға хандыҗ, биге билік», « 

Алдыңа келсе атаңның җҧнын кеш», «Жан алып жат болма», «Судың 

тҥбін шым бҿгейді, даудың тҥбін җыз бҿгейді» деген сияҗты тамаша 

тапҗырлыҗпен айтылған сҿздер арҗылы җазаҗтың билері мен 

шешендері заңға, адамгершілік нормаға җатысты ережелер мен 

җҧҗыҗтарды жҧртшылыҗ санасына орныҗтыруға кҥш салған [3, 36-

48б]. 

Җазаҗ сахарасының шешендері мен билерінің аҗылды аталы 

сҿздері, ҿнегелі ҿсиеттері маҗал-мҽтелдердің тууына себепші болған. 

Халыҗ даналығынан туған мҧндай җанатты сҿздер, маҗал-мҽтелдер 

ескірмей, тозбай жҧртшылыҗ зердесіне ерте замандардан бері 

саҗталып келеді. Олардың кҿбі мҽнін кҥні бҥгінге дейін жойған жоҗ. 

«Кҥн тҥспеген жер кҿгермес, кҿсемі жоҗ ел кҿгермес», «Кереге бойы 

җар жауса, жҧтамайды сауысҗан, җанды җалпаҗ кисе де җиыспайды 
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туысҗан», «Җарын җамын ойлаған җаралыҗтың белгісі, халыҗ җамын 

ойлаған даналыҗтың белгісі»- деген сияҗты халҗымыздың даналығы 

мен шешендігінің ҥлгісі болып табылатын маҗал-мҽтелдер мен аталы 

сҿздерге җазаҗ жері кенде емес. Сҿз байлығы-сҿз сапасының аса 

маңызды белгілерінің бірі. Бҧл җасиет шешеннің жалпы мҽдениетіне, 

біліміне, оҗыған-тоҗығаны мен топ алдында сҿз сҿйлеу тҽжірибесіне 

байланысты. М.Балаҗаевтың пікірінше, җазаҗ тілінде жҥз мыңдай сҿз 

болуы керек. «Ҽрбір тілдің сҿз байлығына сол халыҗтың ҿміріне, 

тіршілігіне, тҧрмысына керекті, солардың негізінде танымал болған 

заттардың аттары енеді де, іс-ҽрекет, тіршілігінде керек болмаған, 

танылмаған заттардың аты бола бермейді» дейді. Сҿз байлығының 

тағы бір җҧралы-дауыс екпіні, интонация. Дауыс екпіні мен ҽуенін 

шебер ҿзгерте отырып сҿйлеген шешен табысҗа жетуге бір табан 

жаҗын тҧрады. Демек, актерлік җабілет те белгілі бір дҽрежеде 

шешеннің ажырамас серігі болып табылады. Шешендік сҿз 

тыңдаушының аҗыл-ойына, сана-сезіміне ҽсер етеді. Демек, шешен 

сҿзі җызу җанды, ҽсерлі сезімге толы болғанда ғана тыңдаушының 

жҥрегіне жетіп, ҿтімді болмаҗ. (Жҥректен шыҗпаса, жҥрекке 

жетпейді). Ғалымдар мҧндай сҿз адамның ойына, жадына, назарына оң 

ҽсер ететінін аныҗтаған. Шешен тыңдаушысын җандай кҿңіл-кҥйге 

бҿлеп, оның жҥрегінде җандай сезім оятҗысы келсе, соны алдымен ҿз 

жҥрегінен ҿткізіп, ҿзі шынайы сезінгені абзал [4, 16-27.]. 

Сонымен шешен сҿйлеу мҽдениетінің дамуы шешендік сҿздер – ел 

җҧралып, халыҗ җалыптаса бастағаннан бері халыҗтың ҿнеге тҧтып, 

ҿмір тҽжірибесіне пайдаланып келе жатҗан, билер мен хандардың, 

аҗындар мен шешендердің, ел ағасы болған данышпандардың, 

жастайынан жалындап ҿскен ҿткір ойшылдардың аузынан шыҗҗан 

дуалы, ҿнегелі, җисынды, җасиетті сҿздер. Җазаҗ ауыз ҽдебиетіндегі 

шешендік сҿздерді мазмҧнына җарай: шешендік арнау, шешендік 

толғау, шешендік дау деп ҥш топҗа бҿлуге болады, ҿлеңмен айтылған 

шешендік сҿздер-термелі, җара сҿзбен айтылғандары пернелі деп 

аталынады. Арнау шешендік сҿздері: ҽзіл, сыҗаҗ, сын, бата, алғыс, 

естірту, кҿңіл айту. Шешендік толғау: ҿсиет, насихат. Шешендік дау: 

жер дауы, жесір дауы, мал дауы, ар дауы. Шешендік сҿздер халыҗтың 

тҥсінік сҿздерімен баяндалады. Ол тҥсінік (кіріспе) сҿздердің 

җҧрылымының кҿркемдік дҽрежесі шешендік сҿздерден тҿмен болуы 

мҥмкін, дегенмен тҥсіндірме сҿздер шешендік сҿздерді жеткізе 

айтудың җҧралы болып табылады. Жиын-тойда, мҽжілістерде, бас җосу 

рҽсімдерінде сҿз жҥйесіне шешендік сҿздерді арҗау етіп сҿйлеу-җазаҗ 

җариелерінің дҽстҥріне айтылған җҧбылыс. От басында ата-ана бала 

тҽрбиесіне ҥлгі етіп шешендік сҿздерден мысал келтіріп, баланы 
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ҽңгімеге тартып, ойын оятып отыруға міндетті, шешендік сҿздерді от 

басында оҗуды ҽдетке айналдырып, ҽдеттен дағды, дағдыдан дҽстҥрді 

җалыптастыру лҽзім. Җазіргі кезде ел аузында кҿбірек айтылып жҥрген 

«җанатты сҿздер» де шешендік сҿздердің бір тҥрі болып табылады. 

Сондыҗтан халыҗтың шешендік ҥлгілерін тҽрбие ісіне пайдалана 

білудің маңызы ерекше. Шешендік сҿз шешендікке ҥйретеді, 

адамгершілікке тҽрбиелейді, ҧлттыҗ маҗтаныш сезімді оятып, 

ҧрпаҗтың тілді, асыл сҿздерді җадірлеу борышын баянды етеді [5, 22-

28.]. 
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