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Алғы сөз 

 

Әдебиет – көркем өнердің бір түрі. Оның өзіндік ерекшелігі, қасиет, 

сипаттары, өнердің басқа түрлерінен айырмашылығы болатыны мәлім. Егер, 

тұжыра айтсақ, өнер – адамтану ғылымы. Оның зерттеу нысаны – Адам. Адам – 

тіршілік иелері арасындағы ең қуатты, ең күрделі жаратынды. Ғылымның түрлі 

саласы өкілдерінің де зерттейтіні – Адам. Адам – пендеге бәлендей айқын емес 

жайттар өнерге мәлім. Адам – жұмбақтың беймәлім сырларын ашуға да 

тырысатын да – өнер. Сондықтан да Алла мен Адамның арасындағы елшілік 

міндетін атқарушы – ақын-жазушы деген сөз де тегін айтылмаса керек.  

Ұлттық санаға бұғау салынған кешегі тоталитарлық дәуір қарсаңы мен 

бүгінгі тәуелсіздік заманында өнер туындысына талдау жасаудың арасы жер мен 

көктей екені мәлім. Сондықтан да кешегі дәуірде айта алмаған шындықты бүгін 

айтып жатырмыз. Демек, ұлттық әдебиетке талдау жасау дегеніміз белгілі бір 

принцип, қағида-ережелерге сүйену деген сөз. Ал, көркем шығарманы талдау, 

әділ бағасын беру әдебиеттану ғылымының міндеті екені аян. Соңғы жылдары 

тәуелсіздік таңының арқасында әдебиеттану ғылымының өркендеп, дамығанын, 

әлі де дами беретінін ешкім де жоққа шығармас. Қазақ әдебиетіндегі 

«ақтаңдақтар» мәселесі, Алаш қайраткерлерінің мұрасы, тарихи шығарма және 

таным, ұлттық поэзияның кешегі және бүгінгі хал-ахуалы, қазақ 

драматургиясының кешегісі мен бүгінгісі, қазақ әдебиетінің туындыларын жанр 

бойынша талдау т.б. ғылыми зерттеу, монографияларға арқау болды. Олай болуы 

заңды да, себебі, қазақтың ұлттық әдебиеті кемелденген әдебиетке жатады. 

Асылы, бір ақиқатқа ден қойғанымыз  абзал: ол – қандай шығарманың 

болсын, құндылық сипаты көркемдік-эстетикалық сапасымен  өлшенетіндігі. 

Себебі, әдебиет – өнер. Ол рухани шүйгіндігінің құнарын адам болмысынан 

іздейді, сондықтан да филология факультетінің студенттері үшін көркем 

әдебиеттің өзіндік табиғатын жете меңгеру деген сөз шығарманың танымдық, 

тәлімдік, эстетикалық қырын кешенді түрде талдау деген ұғымды білдіртетінін 

пайымдағанымыз орынды. 

Жалпы, көркем шығарманы талдау т.б. мәселелерге арналған еңбектер бар. 

Т.Ақшолақовтың «Көркем шығарманың эстетикалық табиғатын таныту» (1975), 

«Көркем шығармаға талдау жасау» (1985), Б. Смановтың «Кейіпкер бейнесін 

талдау» (1990), Қ.Алпысбаевтың «Көркем шығарманы талдау жолдары» (1995) 

сияқты еңбектерін айтуға болады. Сонымен қатар, Қ.Бітібаева, Ә.Дайырова, 

С.Тілешова, Х.Айтқалиев, Н.Сарғажаев т.б. әдіскер-педагогтардың еңбектерін 

атаған жөн. Ал, әдебиеттану ғылымының негіздемесін дәйектеген 

А.Байтұрсыновтан бастап, құнды оқулықтар жазған С. Қирабаев, З. Қабдолов, Т. 

Кәкішев, Р.Нұрғали, Қ. Жүсіп, К. Ахметов т.б. ғалымдардың еңбектері бұл 

салада маңызы бар еңбектерге жатады. Біз атүсті, қысқаша ғана шолу жасаған 

осынау еңбектердің бәрі де қазақ әдебиетіндегі  
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көркем шығармалардың эстетикалық өре-деңгейін бірінші кезекке 

шығарғанын баса айтқымыз келеді.  

Аталмыш оқу құралында көркем шығарманы талдаудың негізгі принциптері 

мен жолдарына тоқталу мақсат етілген жоқ. Олар жоғарыдағы еңбектерде (Т. 

Ақшолақов, Б. Сманов, Қ. Алпыспаев, Қ. Жүсіп т.б.) біршама айтылғандықтан, 

бұл оқу құралында шығарма талдаудың үлгілеріне көбірек орын берілді. 

Прозалық еңбектерден Ж. Аймауытов, А. Нұрманов шығармаларын, поэзиядан 

Қ. Аманжолов шығармаларын талдаған еңбектер енгізілді. Басты назарда 

солардың шығармаларындағы көркемдік тәсілдер, көркемдік-эстетикалық 

ізденістер жүйесі сараланды. Қаламгер қолтаңбасы, шеберлік нақыштары, 

стильдік даралығы талдау арқауына айналды. Талданған шығармаларда мазмұн 

мен пішін, көркемдік тәсілдер, тарихи шындық пен көркемдік шешім т.б. 

мәселелерге баса назар аударылды.  
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Жүсіпбек Аймауытовтың прозалық шығармалары 

 

Қазақ халқының әдебиет тарихында ғана емес, бүкіл қоғамдық өмірінде 

айрықша орын алатын қайраткерлері қатарына: А.Байтұрсынов, Ж. Аймауытов, 

М. Дулатов, М.Жұмабаев, Ш. Құдайбердиевтер жатады. Бұл абзал азаматтардың 

қазақ қоғамын қайтсек жақсартамыз деп басын тауға да, тасқа да соғуы, 

патшалық отарлау саясатынан ел-жұртымызды қалай құтқарамыз деп  алас ұруы 

сол тұстағы Қазақстанның біртуар азаматтары Ә. Бөкейханов, Е.Омаров, Ж. 

Ақбаев, М. Әуезов, Х. Досмұхамедов, Ж. Досмұхамедов, М. Тынышбаев, Б. 

Қаратаев, М. Шоқаев, т.б. іс-әрекет, көзқарастарымен үндес, шебер ұштасқан 

пікірлестікке жатады.  

Екінші жағынан қарасақ, осы аталған алыптар XX ғасырдың басында қазақ 

зиялыларының алдында қандай міндеттер тұрғанын терең түсіне білді, яғни 

үстіміздегі ғасырдың басында халқымыздың азаттығы үшін интеллектуалды 

күрес туын көтерген ұлы қоғамдық-саяси қайраткерлер болып қана қойған жоқ, 

сонымен бірге, туған халқының әлем елдеріне мәлім оқыған, білімді жұрт 

болуына хал-қадырынша  жәрдемдесе білді. Осы тұрғыдан алсақ, бұл тарихи 

қайраткерлер Махатма Ганди, Суп Ят Сен, Кемәл Ататүрік, т.б. халықаралық 

дәрежедегі қайраткерлермен деңгейлес.  

Бір ғана Жүсіпбек Аймауытовты алсақ, бұл ойымыздың шындығына көз 

жеткізу қиын емес. Ол – заманымыздың ұлы қоғам қайраткері, қазақ елінің ұлт-

азаттық қозғалысы көсемдерінің бірі, сонымен қатар, жоғарыда атап 

көрсеткеніміздей, туған елінің ілім-білімі үшін, оқуы үшін қыруар еңбек сіңірген 

жан, қазақ әдебиетінің тарихында өшпес із қалдырған ірі тұлға. Жазушы 

қаламынан «Қартқожа», «Ақбілек» романдары, «Күнікейдің жазығы» повесі, 

«Рабиға», «Сылаң қыз», «Мансапқорлар», «Қанапия-Шәрбану», «Ел қорғаны», 

«Шернияз» пьесалары, балаларға арналған ертегілері, «Дәмелі (Тамилла)», «Өр 

бике», «Бақылаушы (Ревизор)» сияқты аудармалары, сондай-ақ, «Тәрбиеге 

жетекші», «Психология», «Психология мен өнер таңдау» сияқты еңбектер туды. 

Өмірлік қағидаға сүйенсек, әрбір қайраткердің іс-әрекет, қызметін 

заманына, жағдайына, сол кездегі қоғамдық-әлеуметтік ортаға қарап бағалау 

маңызды шарт болса, Жүсіпбек Аймауытовтың таза қаламгерлігін сөз қылатын 

болсақ, оны қоршаған ортаның өкілдері ірі адамдар екенін байқауға болады. 

Жазушыға ерекше ұнаған қаламгер Мопассан, Мольер, Виктор Гюго,  Шекспир, 

Джек Лондон, Рабиндранат Тагор, Конрад Беркович, Гоголь, Пушкин, Толстой, 

Горкий, Короленко, Чехов екен де, өмірлік ұстазы қазақтың ұлы Абайы екен. Ал, 

өзі бірге жүріп, араласқан адамдарға М. Дулатов, М.Әуезов, А.Байтұрсынов, Ә. 

Бөкейханов, М.Жұмабаев, М.Көпеев, И. Байзақов, Ә. Қашаубаев, Ж. Елебеков,  

С. Торайғыров, Ш. Құдайбердиев, т.б. жатады. 

Ж.Аймауытовтың аса күрделі, ірі қаламгерлік тұлғасын ашу – болашақтың 

ісі болса керек. Біз бұл шағын еңбекте жазушының шығармаларына, әсіресе 

прозалық туындыларына көбірек тоқталып, оларды оқытудың қыр-сырына, 

өзіндік ерекшеліктерін, т.б. ғылыми-әдістемелік (методикалық) тұрғыдан 

көрсетуге тырыстық. 
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Жүсіпбек Аймауытов 1889 жылы (бұл жерде бір ескеретін мәселе мынау: 

жазушы Д. Досжанов 1992 жылы «Қазақстан» баспасынан шыққан «Абақты» 

атты кітабында архив құжаттарына сүйене отырып, жазушының туған жылын 

1890 жыл деп тұжырымдайды) бұрынғы Семей губерниясының Павлодар 

уезіндегі Қызылтау болысының бірінші ауылында (қазіргі Павлодар облысы, 

Баянауыл ауданы, «Жосалы» совхозы) дүниеге келген. Әкесі шағын шаруалы 

адам екен. 15 жасқа дейін өз ауылында болып, бірнеше молдадан оқып, сауат 

ашады. 1907 жылға дейін өзі де молдалық құрып, 1907 жылы Баянауылға келіп, 

орыс мектебіне түседі, оны бітірген соң бала оқытады. 

Керекудегі (Павлодар) ауыл-шаруашылық мектебіне түседі. Бұдан кейінгі 

деректерге үңілсек, 1914 жылы Семейдегі мұғалімдік семинарияға түсіп, оны 

1919 жылы бітіреді. 

Міне, осы кезеңнен кейін, яғни  1919 жылдан тар жол, тайғақ кешуге толы 

саяси-әлеуметтік қоғамдық қызмет сапары басталады. Осы тұста жазушы 

алашордашылардың қатарында болады, сәл кейінірек партия қатарына кіреді, 

Кеңес өкіметі жағына шығып, Семейде, Павлодарда партия, кеңес жұмыстарына 

араласады. 1926 жылы Қазақстан Кеңестерінің Құрылтай съезіне делегат болып 

қатысады. Қазақ АКСР-і Халық ағарту комиссариатында басшылық қызметте 

болады, 1924 жылы Семей губерниялық оқу бөлімінің меңгерушісі болып 

ауысады, кейін «Қазақ тілі» газетінің редакторы болып қызмет атқарады. 1922-

24 жылдары Қарқаралыда мектеп мұғалімі болып, 1924-26 жылдары Ташкентте 

шығып тұрған «Ақ жол» газетінің редакциясында істейді, 1926-29 жылдары 

Шымкент педтехникумында директор болып қызмет атқарады. Республикада 

болып жатқан түрлі науқандарға белсене араласқан Ж. Аймауытов «Ұлтшылдық 

ұйымдармен байланысы бар» деген сылтаумен 1929 жылы тұтқынға алынады, 

алайда ешқандай айыбы болмаса да, 1931 жылы, 41 жасында өлім жазасына 

кесілді. 

Кез келген тарихи қайраткерлердің қоғамдық қызметіне, азаматтық 

тұлғасына бүгінгі күн тұрғысынан баға беру үшін сол тұстағы заманына, 

әлеуметтік ортасына қарап бағалау керек екенін жоғарыда айтып өттік. Мәселеге 

осы тұрғыдан келсек, Жүсіпбек Аймауытов белсенді мүшесі болған «Алаш» 

партиясының Алаш-Орда үкіметінің қызметіне бүгінгі күннің тұрғысынан 

үңілсек, көптеген сұрақтарға жауап берген болар едік. Себебі, 60 жылдай уақыт 

бойы аттарын атауға да тыйым салынған алашордашылар кім еді? Нендей мақсат 

көздеп еді, нендей бағдарламалары болып еді? Күні бүгінге дейін небір даудың, 

таластың негізі болған осынау мәселеге қазірде көптеген ғалымдар дұрыс 

бағасын бере бастады. Әйткенмен, әлі де болса нақты түрде, ресми, тарихи 

құжаттарға сүйене отырып, өз ой-пікірімізді, тұжырымдарымызды беруді жөн 

көрдік. 

Біріншіден, алашорда қозғалысы төңкеріске дейін-ақ пайда бола бастаған 

еді. «Алаш» партиясының мүшесі болған Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, 

М.Дулатов, Ж.Аймауытов, Ж.Ақбаев, Ә.Ермеков, Б.Қаратаев, М.Әуезов, 

М.Шоқаев, Е.Омаров, Х.Досмұхамедов, М.Жұмабаев, т.б. XX ғасырдың 

басындағы қазақ елінің  қоғамдық санасының өсу, өркендеу, жетілу 

процестеріндегі ең шырқау шыңы болды: екіншіден, алашордашылар, яғни 



7 

жоғарыда аттары аталған тарихи қайраткерлер жаңа тұрпаттағы, жаңа 

жағдайдағы отарлау саясатына қарсы бағытталған қазақ елінің ұлт-азаттық 

қозғалысының жетекшілері, басшылары бола білді: үшіншіден, осынау абзал 

азаматтар ел-жұрт, халық алдындағы өздерінің жауапкершіліктерін, міндеттерін 

терең түсіне білді, бұл ойымызға сол тұста дүниеге келген қыруар ғылыми 

еңбектер, публицистикалық шығармалар, оқу құралдары, аударма еңбектер, 

әдебиеттің барлық жанрында жазылған көркем туындылар, т.б. айқын дәлел бола 

алады: төртіншіден, халқымыздың біртуар осынау азаматтары қазір біздер 

зардап шегіп отырған көптеген мәселелерге сол кездің өзінде-ақ назар аударып, 

патшалық үкіметтің алдына қатаң талаптар қойған болатын. Зерттеушілердің 

пікіріне қарағанда, 1905 жылы Қоянды жәрмеңкесінде Ж.Ақбаев, 

А.Байтұрсынов, Ә.Бөкейханов, М.Дулатов, М.Бекметов сияқты қазақ 

интеллигенциясының алдыңғы қатарлы өкілдері бас қосып, петиция әзірлеген 

екен. Осы петициядағы негізгі талаптар кейіннен «Алаш» партиясының 

бағдарламасына іргетас болып қаланды деп айтуға толық негіз бар. Ол талаптар 

мыналар еді: 1. Қазақтарға діни қысым көрсетуді доғару; 2. Оқытуды қазақ 

тілінде жүргізу, ол үшін интернаттар, пансионаттар, жоғары оқу орнын ашу; 3. 

Қазақ тілінде шығатын газеттер санын көбейту; 4. Қазақтар үшін жердің меншігі 

екенін реттейтін заң шығару, қоныс аудару процесін дереу доғару; 6. «Далалық 

жарғы» («Степное положение») аталатын заңды қайта қарау; 7. Заң жүзімен 

болыстарда, сот кеңселерінде іс-қағаздарын қазақ тілінде жүргізу мүмкіндіктерін 

шешу; 8. Сот процестерін қазақ тілінде жүргізу мәселелерін шешу; 9. Түрлі 

чиновниктер мен урядниктердің санын қысқарту; 10. Генерал-губернатордың 

өкімімен жер аудару жарлығына тыйым салу; 11. Өкіметтің жоғарғы 

органдарына қазақ депутаттарын енгізу. 

Міне, бәріміз де байқап отырғандай, алашорда жетекшілері қойған негізгі 

талаптардың дені бүгінгі егеменді мемлекетіміздің ұстанған саясатымен 

мазмұны жағынан терең ұштасып жатқанын айрықша атап айтқан орынды. 

Бұл мәселелерге айрықша тоқталып отырған себебіміз мында: қазақ 

әдебиетінің тарихы пәні бойынша сабақ жүргізетін кез келген ұстаз  қандай 

тақырыпты өтпесін, міндетті түрде сол кезеңдегі тарихи-әлеуметтік жағдайларға 

айрықша назар аударып, байсалды, терең зерделеу арқылы сол тұстағы замана 

келбетін, дәуір тынысын сұңғылалықпен бағалай білуі қажет, студенттерді өз 

бетімен ойлауға, терең тұжырымдар мен байсалды пайымдауларға баулуы қажет, 

себебі, әрбір құбылысты заманына, жағдайына қарап бағалау – ғылымының 

бұлжымас шарты. Екіншіден, кез келген ұстаздың жадында болатын нәрсе 

мынау: «Қай дәуір туралы қалам сілтемесін, жазушы қашанда тарихшы. 

Әдебиеттің басты парызы – адамзат естелігінің үзік-үзік болмауына күш салу. 

Шежіре арқауы жалғанбаған жерде адамзат санасынан ғасырлар ғайып болып, 

тіпті мыңжылдық жеңістер мен жеңілістер трагедиясы ұмыт қалады. Ал, жазушы 

– адамзат зердесінің бірден-бір жоқтаушысы  болғандықтан да тарихтың 

әлгіндей жыртықтарын романмен, поэмамен жамандайды». [1,134]. 

Қазақ әдебиетінің барлық жанрлары, әсіресе, проза жанрының қалыптасуы, 

дамуы, көркемдік тұрғыдан жетілуі Жүсіпбек Аймауытов есімімен тығыз 

байланысты. 
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Жазушының қаламынан туған әңгімелер: «Елес» (1924), «Беті-ау, құдағи 

ғой» (1918), «Әнші» (1925), «Боранды болжаған әулие» (1926), «Ханалар 

тарихы» (1927), т.б. Сондай-ақ автордың қаламынан 20-жылдардағы қазақ 

әдебиетіндегі ең тәуір романдар: «Қартқожа», «Ақбілек» туды, «Күнікейдің 

жазығы» повесі дүниеге келді. Жазушының 1989 жылы «Жазушы» баспасынан 

шыққан кітабына «Әнші», «Елес» деген екі әңгіме енген. Қаламгердің әңгімелері 

туралы өз ой-пікірімізді сәл кейінірек айтпақпыз, алдымен «Қартқожа», 

«Ақбілек» романдарына тоқталу мақсатын көздедік. Осы шағын еңбектің авторы 

ретінде бірнеше басты-басты деген мәселелерді ескерте кеткенді жөн көріп 

отырмыз: 

Біріншіден, осы еңбекті әзірлеу барысында мерзімді баспасөзде 

жарияланған көптеген мақалалар, зерттеулер, сондай-ақ жазушы 

Д.Досжановтың зерттеу кітабы «Абақты», Д.Әшімхановтың құрастыруымен 

шыққан «Бес арыс» кітабы, 1989 жылы жарық көрген жазушының бір томдық 

шығамалар жинағы, ғалым М. С. Бурабаевтың «Общественная мысль Казахстана 

в 1917-1940 г.г.» атты монографиясы, мектеп мұғалімдері мен шәкірттерге 

арналған проф. С. Қирабаевтың «Жүсіпбек Аймауытов» атты кітапшасы 

(қосымша оқу құралы), т.б. пайдаланылды. Осынау еңбектерді пайдалана 

отырып, оларда айтылған көптеген мәселелерге тоқталған жоқпыз; екіншіден, 

жоғарыда көрсетілген авторлардың еңбектеріне қарағанда, біз негізгі 

мақсатымыз оқу-методикалық құралын әзірлеп беру болғандықтан көркем 

шығарманың табиғатын таныту, көркемдік ізденістерді талдау, т.б. 

шеберліктеріне айрықша назар аударып оқытуына көңіл бөлдік; үшіншіден, 

Жүсіпбек Аймауытов шығармалары әзірше толықтай ғылыми пікірлерімізді, 

тұжырымдарымызды да айта кетуге тырыстық. Алайда бұл пікірлер оқытушылар 

мен мұғалімдер үшін міндетті түрде орындалатын қағида деуден аулақпыз. Әр 

оқытушы немесе мұғалім жазушы шығармаларына байланысты өз ойын, пікірін 

білдіруге құқы бар. 

Жазушының прозалық шығармаларының ішінде ең көрнектісі, көркемдік 

дәрежесі аса жоғарысы – «Ақбілек» романы. Оқытушы романды өту барысында 

мынандай мәселелерге айрықша назар аударғаны жөн сияқты: 

Біріншіден, жазушының асқан ақындық талантпен табиғат суретін, 

романның негізгі қаһарманы – Ақбілек басындағы кейбір қиын-қыстау кезіндегі 

хал-жайды ағыл-тегіл, үлкен поэтикалық қуатпен беруі.  

«Өскеменнің ар жағында, Бұқтырманың оң жағында әлемге аян Алтай бар. 

Сол Алтайдың күңгейінен құбыла жаққа құлай аққан, құлай ағып Ертіс түскен, 

күзеткен Күршім бар. 

Алтай, Күршім ие заманнан қалың найман мекені. Сол Алтай мен сол 

Күршімнің қысы қыспақ, жазы самал. Күн жылт етсе, төрт түлік мал қарағайлы 

қарт Алтайдың, Алтай сынды анасының көкірегін аймаласып, тыраңдасып, 

мәйек басып, мамырласып жатқан. Қарт Алтайдың қақ басында, алақанының 

аясында, бал татыған айна сулы, түрі де аспан, сыры да аспан, шарап сулы 

Марқакөлі. Марқакөлді арқалаған-ақ ауылды Алтай елі. Алтай елі – Алтай жазы 

тау еркесі – киік болып, өзге елдерден биік болып, Марқакөлдің самалында 

сайран етіп жатқаны. 
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Марқакөлдің балдай, Марқакөлдің суын ішіп, отын жеген сары қарын, тұтам 

емшек жануардың бауырынан сүт сорғалап, сүт емес-ау, құт сорғалап, көнек-

көнек лықылдайды; қора саба емізіктен қою, салқын, сары қымыз, быжылдаған 

дәрі қымыз шара-шара шыпылдайды. Бір шарасын ішкен адам дәл қор қызын 

құшқандай боп, беті шиқан дуылдайды, аузы қобыл гуілдейді, мас болады, жас 

болады; жел жетпеске мініп алып, Алтай тауын дүсірлетіп, таудың тасын 

күдірлетіп, көкпар, жарыс, алыс-жұлыс асыр салып жатқаны.  

Әлгі Алтайдың аруларын айтуға тіл – жетпейді. Жүзі айтарлық айнадай боп, 

көзі құралайындай боп, күлкісі атқан таңындай боп, бойы құба талындай боп, 

былық-сылық етіп бұдандасып, күбірлесіп, көктеңдесіп, езу тартса – есің кетіп, 

сұңқыл қақса – шым-шым етіп; бойың босап, ойың босап, қиялың қия кезеді. 

Кәп онда емес-ау, жараңдар! Бұл, қараңдар, құлағың сал! Тыңдаушылар 

анталаса, кеп құрайын бір тамаша. Ертегі емес, ұзын да сыр сөзді қысқартайын, 

әңгімеге жол тартайын. Өлең сөзге олақ едім, күйді емес деп қомсынбаңдар. 

Сол Алтайдың бөктерінде жам жолменен жандамайлап ала ат мінген жалғыз 

адам келе жатыр бейсауыт... 

Жалпы, жазушының көркемдік ізденісінің небір сырлы, жұмбақ әлемінен 

сыр тартқанда, әлем әдебиетінде, бұрынғы Одақ әдебиетінде небір жинақталып 

қалған тәжірибелерді байқауға болады. Тым алысқа бармай-ақ орыс 

әдебиетіндегі Л.Н.Толстойдың «Соғыс және бейбітшілік» романындағы 

Болконскийдің майданнан жараланып келе жатқандығы қаһарманның ішкі жан-

күйімен табиғат сыйқының астасып, шебер ұштасуы үлкен поэтикалық қуатпен 

берілмеуші ме еді? М. Әуезовтың «Абай жолы» роман-эпопеясындағы шәкірт 

баланың ауылына асығып, көңілі алып-ұшқан сәтіне, қуанышты күйіне сол күнгі 

ауа райы, айналадағы табиғат, құлпырған дала дөп келмеуші ме еді? Ал, бас 

қаһарманның Қодар – Қамқа трагедиясынан соң жылап, ауылға қарай шауып 

келе жатқандығы табиғат көрінісі, ауа райы да Абайдың сол сәттегі көңіл-

күйімен, шошынған, дағдарған күйімен шебер ұштаспаушы ма еді? Яғни 

табиғатты, пейзажды жан әлемімен шебер қиюластыра, байланыстыра беру 

тәсілі басқа да ірі жазушыларда бар. Ал «Ақбілекте» ше? Романды бастап 

оқығанда, жоғарыда ұзақ та болса, үзінді келтіріп кеткеніміздей, ағыл-тегіл, 

арнасынан асып төгілген ақындық қуатты көреміз, поэтикалық шеберлікті 

көреміз. Аса жоғары көңіл-күйде, ақындық шабытпен суреттелген осынау 

жолдардан кейін, былайша қарағанда, бәрі де дұрыс, бәрі де сюжеттік арна 

бойынша белгілі бір заңдылыққа бағынған сияқты. Әйтсе де зерделі оқырман 

жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың, аса дарынды қаламгердің терең пайым, үлкен 

философиялық ой айтпақшы болғанын сезеді, сезеді де, жан-тәнімен сүйсінеді. 

Жазушының терең философиясы, мазмұнды ойы мынада: шыр етіп дүниеге 

келген екі аяқты, жұмыр басты пендеміздің бүкіл ғұмыры күреске толы, жалпы, 

өмір деген үлкен нәрсенің өзі де жақсылық пен жамандықтың бітіспес 

шайқасынан тұрады ғой, ендеше көлеңке емес, күнгейі көзге ұрып тұрған мынау 

пәниде де тағдыр деген кереметтің адамзат баласына оқыста әзірлейтін сыйы аз 

болмаса керек. Әйтпесе «Мамырбай ақсақал артық бай болған да кісі емес, 

жоқшылық зарын тартқан да кісі емес. Өзі өз болғалы жаз саумалы мен бір 

тоқтысын, қыс бір табақ етін қонағына беріп, әңгімелесіп, күліп-ойнап отырып 
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жегенді – өмірдің бір қызығы деп білген кісі еді»,-деп мінездеме берілген 

Мамырбай отағасының аулына тапа-тал түсте келіп жеткен қанды оқығаны 

қалайша түсінуге болады? 

Бұл жерде романды, оның поэтикасын, көркемдік ерекшеліктерін, 20-

жылдардағы қазақ әдебиетінің даму деңгейін анықтау барысында ұстаз, 

оқытушы мынадай маңызды мәселелерге ерекше назар аударғаны жөн: 

Біріншіден, жоғарыда атап көрсеткеніміздей, автордың адамдар арасындағы 

терең қарым-қатынастарды, өмірдегі зұлымдық пен ізгіліктің бітіспес күресін 

үлкен философиялық оймен бере білуі, өмір деп аталатын нәрсенің сіз бен біз 

ойлағандай күнделікті күйкі тірліктен, ұсақ күйбеңнен тұрмайтынын еске салуы, 

ал, бұл жағынан алғанда, романды жанрлық жағынан қарастырсақ, 

философиялық элементтері бар шығармалар қатарына жататындығы; 

Екіншіден, роман басталғанда, жоғарыда толықтай келтіріп кеткеніміздей, 

ақындық шабытпен, поэтикалық ерекше қуатпен берілген табиғат суретінің 

бүкіл роман оқиғасына, сюжетіне, характерлер арасындағы қақтығысқа, 

образдардың сомдалуына әсер етуі, бастау болуы, бұл – шығарманың өзіндік 

ерекшелігі екендігі, сюжеттік, композициялық желідегі ерекшеленіп тұрған 

кіріспе эпизод екендігі; 

Үшіншіден, жазушының өзіндік мәнерін, машығын, яғни стилін анықтау, 

шәкірттерді проблемалық сұрақтар арқылы әдебиет теориясынан алған 

мағлұматтарына сүйене отырып, өз беттерімен шығарма табиғатына үңілуге 

баулу. Атап айтсақ, жоғарыда біз келтіріп кеткен ақындық, поэтикалық қуат 

жазушыға тән стильдің бір жағы болса, екіншісіне автордың баяндау арқылы 

көптеген құбылыстарды бере білуі, сәл тереңірек үңілсек, құр ғана авторлық 

баяндауға ұрына бермей, адамдар арасында терең де күрделі қарым-

қатынастарды, сол тұстағы қоғамдық-әлеуметтік ортаны, жағдайларды сол 

адамдардың, яғни қаһармандардың монологымен, сөйлеген сөздерімен бере 

білуі. Әсіресе, бұндай жағдайлар Төлеген үйіндегі бас қосуда айрықша 

аңғарылады. Қызмет етіп, жаңа үкіметтің өкілдері болып жүрген жас азаматтарға 

берілген авторлық мінездеме жоқтың қасы, бұлардың әрқайсысы-ақ өз 

сөздерімен, өз пікірлерімен кім екендіктерін дәлелдеп тұр.  

«Уездік жерде кім қызмет қылар? Кім қалай тұрады? Кімге сенуге, кіммен 

істесуге болады? Олар немен шұғылданады? Қандай кітап оқиды? Орыстармен 

арасы қандай? Кедейшіл, байшыл, адалы, арамы қайсы?...» [2, 227]. Бұл – 

Ақбаланың ойы. 

«...Бай неліктен бай болды дейсің? Елді жеумен, нашардың қанын сорумен, 

солардың еңбегімен бай болды. Матайдың Әбені, меніңше, елді құртқан, барып 

тұрған сболыш кісі, ең зиянды элемент. Меніңше оның көзін жою керек... Рас, 

Мұқашты да мен тап-таза жігіт деп айта алмаймын. Елге зиян тиген де шығар, 

бірақ оның зияны байға тиді. Ол нағыз – коммунист, идейный коммунист». 

«Цель оправдывает средство». Бұл – Балташтың сөзі. [2, 231]. 

«...Орыста тап күресі басталғалы жүздеп жылдар өтті. Бізде тап тартысы әлі 

басталған жоқ. Ол неліктен? Әлде бізде бай, кедей, жеуші, жегізуші жоқ па? Әлде 

біздің елімізде қой үстінде бозторғай жұмыртқалап тұр ма?.. Бұл мәселе туралы 

губернияда екі түрлі» ағым бар... Жазаласа үш түрлі ағым бар деуге де болады. 



11 

Бірақ мен үшінші ағымды ағым екен дегім келмейді, өйткені олар «Бізде тап жоқ, 

тап тартысы деген орысқа еліктегендік. Бұл болмайтын әңгіме»,-деседі... Бұл – 

Ақбаланың сөзі. [2, 237]. Осы отырыста болған Ықаң да, Тыпаң да отырған 

отырысы арқылы-ақ авторлық мінездемесіз де өздерінің кім екенін байқатып тұр. 

Жүсіпбек Аймауытовтың өзіндік ерекшелігіне, яғни стиліне тән және бір 

нәрсе, жоғарыда айтқанымыздай, әрбір кейіпкердің ішкі толғанысы, ойы 

арқылы, сөйлеген сөзі арқылы қаһарманға мінездеме беру ғана емес, сонымен 

бірге образдар сомдаудағы осы бір тәсілі де жатады. 

Әдебиеттану ғылымында күні бүгінге дейін даулы нәрселер болып, өз 

шешімін таппай келе жатқан мәселелердің біріне ұнамды немесе ұнамсыз 

кейіпкер деген ұғымдар жатады ғой. Олай болса, жазушы өз қаһармандарының 

тұлғасын сомдау барысында оларды толғаныс, терең ой немесе пікір білдіру 

үстінде көрсетіп, сол қаһарманға баға беруді оқырманның өзіне қалдырды. 

«Ақбілек» романындағы Бекболат, Жылтыр, Өрік, Ұрқия, Мұқаш, Бозінген 

атанған Мұсабайдың өсекші әйелі – бәрі-бәрі бас қаһарманның образын ашу 

үшін қызмет етіп жүрген кейіпкерлер ғана емес, сонымен бірге, сол тұстағы қазақ 

елінің тыныс-тіршілігінен, наным-сенімінен, мінез-құлқынан, қоғамдық-

әлеуметтік орта шындығынан оқырманға мол мағлұмат беретін образдар, 

сондай-ақ әрқайсысының тілек-мақсаты, тағдыр-талайы, дүниетанымы әр қилы 

жандар. Осының бәрі романның көтерген мәселесінің ауқымдылығын, көркемдік 

дәрежесінің жоғары екенін ерекше айқындап тұр. 

Романда Ақбілек «қара мұрт» атап кеткен офицерін алайықшы. Адам 

баласының тағдыр-талайына, пешенесіне жазылған күрделі үлестен ол да құр 

алақан емес. Сол офицердің де өзіндік «мұңы» бар. 

«Мал-мүлкімді талады, кісімді өлтірді, қызымды алып кетті деп бізді бұзық 

адам көріп, қазақтар жазғырады. Дүниеде не боп жатқанынан хабарсыз, 

ауылынан адым жер шығып көрмеген, аң сықылды жайылған қазақ біздің неғып 

мұндай күйге түскенімізді қайдан білсін... Адамда ерік жоқ. Адам лажсыз елінің 

тілегіне бағынады. Дүниеде тағдыр бар, лажсыз өмірге қону бар: тағдыр деген 

сондай, бостандық, еркіндік деген жоқ. 

Тағдыр айдамаса, осынау Қытай шегіндегі Алтай тауына, қазақ арасында біз 

келер ме едік?... Патшамыз соғыс ашқанда, ел-жұрт, отанымызды қорғауға, біз 

соғысқа бардық. Отанды біз қорғамасақ, орыс күшті жұрт болмаса, осы надан 

қазақ күн көре алар ма еді? Орыс сияқты жері мол, қолтығы мол жұрттың қол 

астына қарағанына қамалы, өлі бұйымы басқа елдің пайдасына кетіп қалуы 

мүмкін. Әйтеуір әскерге ылау, азық бергені болмаса бұларда не шығын бар? Тек 

қымызын ішіп, қарнын сипап, қатынына қарап, борбайын тыр-тыр қасығанды 

біледі. Патша қазақты қара жұмысқа алам дегенде, қандай қорқып, абыржып, 

қиратылып қалды. Қазақ солдаттап өлгенше қорқады. Баяғыда, қазақ орысқа 

қарағанда, қатын патша қазақтан солдат алмаймын деп, қолхат алыпты-мыс деп 

талшық қылады. Тегінде қазақтың солдат болудан қорыққаны бізге теріс де емес. 

Кім біледі, қолына қару берсе, орыс жұртына жау болып кетпесіне кімнің көзі 

жетеді? Онда ұлы Ресей кемиді, жері, елі азайып қалады қазақтың. Қазақ өз 

алдына ел болып жатқан жоқ. Ендеше, орысқа бағыну керек. Орыстан жақын 

арқа күзеу қыларлық қазаққа күшті жұрт жоқ. Қазақ орысқа жерімді алдың деп 
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өкпелейтін шығар. Жер қазынанікі ғой. Орыс өсіп жерге сыймай жатса, бос 

тұрған жерді алмай қайтеді? Қазақта жер көп. Баяғыдай көшіп-қонып, кең 

даланы шарлап жүре берем деп ойлайды. Жер жүзінде жалғыз қазақ емес, өзге 

жұрт та бар ғой; оларға да тіршілік керек. Ендеше, артық жеріңді алғанда 

өкпелеме. Сен де егін сал, қала бол. Сонда бәрімізге де жер жетеді. Мұны қазақ 

ұқпайды-ау... » [2, 153-154]. 

Міне, орыс офицерінің осы бір ой-монологынан көп нәрсені аңғаруға 

болады. Бәрінен бұрын, қазақ еліне деген басқа жұрттың өкілінің көзқарасын 

жазбай танисың. Сондай-ақ отаршыл империяның отар елдерге деген саясатын, 

қалыптасып қалған пікірін байқайсың.  Мұнда ғасырлар бойы жер емшегін емес, 

мал емшегін еміп өскен қазақтан халықтың шаруашылық, күн көру ерекшелігі 

бұл қашқын офицер үшін бұты бес-ақ тиын шаруа. Әйтсе де осы ақ офицердің 

толғанысында недәуір шындық жайт та бар. Кемшілігіңді досыңнан бұрын 

дұшпаның байқаған ғой, ол қазекеңнің бойкүйездігі, жалқаулығы, ешқайда 

шығып, оқысам екен, бірдеңені білсем екен деп талпынбайтындығы, «тек 

қымызын ішіп, қарнын сипап, қатынына қарап, борбайым тыр-тыр қасуды 

білетіндігі...». 

Ақбілектің атастырған жары – Бекболаттың имандай сырына, ышқынған 

жан дауысына назар  салыңызшы: «Қараңдаған екі аттыға жаңа жете бергенде, 

оң иығымнан оқ сап ете түскенде, көзім қарауытып, басым айналып кетті. Не 

болғанымды білмедім. Әй, жолдас, шіркін, сондай жерде керек қой! Аттарын 

тежеп, қорқып шаппады ғой. Әйтпесе, түсіріп алатын кісі едік. Есіл жарым, екі 

көзің жаудырап, орысқа қор боп кеттің-ау! Жұртым-ау, менде не жазық бар? 

Ақбілекті жіберіп қойғандарың ба? Кеудеде шыбындарың болса, неге 

қимылдамайсыңдар?» [2, 152-153]. 

Басын ажалға тігіп, оқ тиіп жараланып, Ақбілегі үшін осылайша 

шырылдаған Бекболаттың бұдан кейінгі қылықтарын қалай ұғуға болады? 

Орыстың қолында болып келді деп, былғанған қыз деп, бірер жолығыстан кейін 

Ақбілектен сырт айналған да осы Бекболат емес пе еді? Жоғарыда атап 

көрсеткеніміздей, романның барлық кейіпкерлері дерлік алуан да күрделі тағдыр 

иелері. Осынау алуан түрлі образдарды ашуымен, қилы-қилы характерлер 

қақтығысын кескіндеумен «Ақбілек» романы 20-жылдардағы қазақ әдебиетінің 

ең үздік туындысы болып табылатынын атап айтқан орынды. 

Алуан түрлі, күрделі де қайшылығы мол тағдыр иелері дегеннен шығады, 

романдағы кез келген кейіпкерлерді алаңсыз да үнемі өсу үстінде,  үнемі жетілу 

үстінде болғанын байқайсыз. Алғашқы кездескеннен кейін (Төлегеннің үйіндегі 

отырыстан соң) Ақбаламен, Жорғабекпен, Балташпен оқырман роман аяғына 

қарай кездеседі. Қандай кейіпкер қаншалықты өссін немесе керісінше, өшіп бара 

жатсын, романның психологиялық дәлелдемесі өте жарқын, «Ах» ұрып, 

көкірегінен жалын атып, Ақбілегін ойлағанда, көзінен жас емес, қан ағуға әзір 

тұрған Бекболаттың серттен тайған қылығы, өзі істеген әрекетіне өкініп, түзу 

жолға түсуді мақсат еткен Мұқаштың толқуы – бәрі-бәрі де жазушының 

көркемдік ізденіс саласындағы асқан шеберлігінің нәтижесінде аса нанымды 

шыққан. Осыдан келіп, «Ақбілек» романы – психологизм элементтері басым 

роман деуімізге толық негіз бар. 
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Жазушының және бір асқан шеберлігі, яғни өзіне тән стилі мына бір жерден 

ерекше көрінеді: 

«Саялдық қара бұлттар-ау! Ақбілектің жанын тұншықтырған қара тұман аз 

болды дедіңдер ме, үстіне мұнша төнгенше, анау асқар таулардың басына 

төнсеңдерші! 

Күздің сарғыш жапырақтары-ау! Кімді әлдилеп, сыбырлап тұрсыңдар? 

Қалың бұтаның қайғысыз, қамсыз бөденелері-ау! Несіне қара түнді жаңғыртып 

тұрсыңдар? Сұлудың жүрегін жанышқан ауыр шерді сендер сеңілтем дейсіңдер 

ме? Қанатын қаршыға күйретіп қиқайған қостың алдында бір қолымен жер 

таянып, аспанға қарап отырған сұқ-сырдың налыған зарын тәңірісіне жеткізем 

дейсіңдер ме? 

Бұлттар-ау, сыбырласып жерге төгілгенше, шерлі сұлуға сая болсаңдаршы! 

Ызғырық-ау, ызылдағанша, жапанда жалғыз қалған баланың әкесіне хабар 

берсеңдерші! 

Ой, мейірімсіз шіркіндер-ай! Сендердің тілдеріңді Алтайдың жаратуы 

білмейді ғой! Сендердің қас-қабағыңа қараймын, сендерге еркелеймін деп есіл 

сұлу мұндай күйге ұшырады ғой! Жел мен бұлттың алласына сенем деп сенделіп 

қалды ғой!...» [2, 178-179].  

Ұзақтау болса да, осынау үзіндіні, ақындық шабытпен, төгіліп тұрған 

поэзиямен берілген осы эпизодты тұтастай келтіруіміз мынада: кезінде В.Иванов 

«Абай жолы» роман-эпопеясын «ән туралы роман» деп көрсеткен болатын. 

Ғалым С. Қирабаев оның бұл пікірін тереңдете түсіп: «сонау ықылым заманнан, 

ғасырлар бойы лирикалық ән, поэзия қаны мен жанына сіңген халықта 

лиризмнен ала, бөлек шығарма болуы мүмкін емес қой»,-деп атап көрсетеді. 

[3,159-160]. 

Олай болса, Ж. Аймауытовтың «Ақбілек» романы – философиялық 

элементтері басым, психологизм шарттарына жауап бере алатын, лиризмге бай, 

сол кезеңдегі дәуір, замана келбетінен толық мағлұмат беретін танымдық, 

тәлімдік мәні зор туынды. Ал, мұның өзі жазушы лабораториясына, оның 

шеберлік мәнеріне терең бойлаймын, бойыма толық сіңіремін деген шәкіртке 

үлкен бір мектеп екенін, үлкен өнеге екенін және есте ұстаған абзал. 

Жоғарыда біз толықтай келтіруге тырысқан үзіндіде автор ақындық 

қуатпен, шабытты шалқумен суреттеген эпизодта оның өз қаһарманының сол 

тұстағы жан әлеммен, көңіл-күйімен, қорқыныш, үрейімен біте қайнасып, іштей 

үндес болып кеткенін көреміз. Бұл да жазушының өзіне тән бір ерекшелігі, өзіне 

ғана тән машық-мәнері, яғни стильдік ерекшегі болса керек. 

Шығарманың тіліне келсек, жалғыз «Ақбілек» романы ғана емес, 

жазушының басқа да прозалық шығармалары да ақ өлең үлгісімен жазылған. Бұл 

да Жүсіпбек Аймауытовтың жаңа бір ізденісін байқаттырса керек. Нақтылай 

айтсақ, «оның ырғақты прозасы – ескі рухани тіршілігі өлеңмен байланысты 

болған халықтың жаңа жанрды игерудегі өзгеше талабы». [4,15]. 

Әдебиеттану ғылымында жалқыдан жалпыға деген ұғым бар ғой, осы 

ұғымды терең меңгерген жазушының біз сөз етіп отырған романында ел-жұртты 

іздеп, әбден шаршап, бұл жарық дүниеден күдер үзгендей сілесі қатқан 

Ақбілекке жолығатын дуана бар еді ғой, сол дуана әбден қалжыраған қызды 
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арқасына салып алып, бір ауылға алып келуші еді ғой. Бажайлап қарасақ, 

талантты қаламгер осы бір бейне арқылы, оның аппақ көңілі, адамзат баласына 

тек қана жақсылық жасауды мұрат тұтуы арқылы сол кезеңдегі меймандос, 

кеңпейіл, бейғам, ізгілік болмаса зұлымдық деген миына да кірмейтін, кең 

даласындай көңілі де кең, аңқау, аңғал қазақ халқын бейнелеуді мақсат қып 

қойған сияқты. 

Жалпы, Жүсіпбек Аймауытовтың прозалық шығармаларын талдағанда, 

олардың бәріне ортақ көркемдік қасиеттерді сәл кейінірек топтап көрсетпекпіз, 

тек бұл жерде жазушының «Ақбілек» романымен үндес, тақырыптас қазақ 

қаламгерлерінің шығармаларына тоқталмақпыз. Негізгі тақырып етіп қазақ 

әйелінің тағдыр-талайын алған қазақ әдебиетіндегі шығармалар қатарына С. 

Сейфуллиннің «Айша», Б. Майлиннің «Шұғаның белгісі», М. Дултовтың 

«Бақытсыз Жамал», С. Торайғыровтың «Қамар сұлу» романын талдау 

барысында осы шығармалармен салыстыра отырып, қарастырғаны абзал. Орыс 

әдебиетіндегі ұлы жазушы Л. Толстойдың әйгілі «Анна Каренинасынан» 

тартылған желі бар, ал, қазақ қаламгерлерінің әйел жанын, әйел әлемін, оның 

қоғамдық-әлеуметтік ортамен тығыз байланыста алып көрсетуі қаншалықты 

дәрежеде, «Ақбілектің» оларға қарағанда өзіндік қандай ерекшеліктері бар? 

Міне, бұл мәселелер оқушының басшылық жасауымен студенттер, шәкірттер 

ойланатын, өз бетімен белгілі бір тұжырымға келетін жайттар. Біздіңше, роман 

қоғамның саяси-әлеуметтік тынысына бойлатып, адамзат саласының тағдыры 

үшін күрес мүддесін жырлаушы болғандықтан оқырманның интеллектуалдық-

философиялық, әлеуметтік-психологиялық білім деңгейі өскен қазіргі заманда 

қым-қуат кешегі өмірді, қилы тағдырлы адамдарды, олардың әрекеті мен 

психологиясын, қарым-қатынасын сендіретіндей бейнелеу үшін суреткердің 

қабілеті, өмірлік тәжірибесі мол, білімді, жоғары мәдениетті, қоғам алдындағы 

жауапкершілікті терең сезінерлік патриот, табынды еңбекқор болғаны жөн. 

Жүсіпбек Аймауытов – сондай сабырдал суреткер, оның шығармашылық 

лабораториясына, қаламгерлік қуат-құдіретіне тура осы деңгейден келген абзал 

ғой деп ойлаймыз. 

Егер «Ақбілек» романының пешенесіне жеке кітап болып жарық көру 

жазылмаса (ол кезінде «Әйел теңдігі» журналының 1927, 1928 жылдар ішіндегі 

бірнеше санында жарияланған), «Қартқожа» романы тұңғыш рет Қызылорда 

қаласында 1926 жылы кітап болып басылып шықты. 

Бұл шағын еңбектің басында ескерткеніміздей, біз оқытушыға Ж. 

Аймауытов шығармаларын талдау барысында айрықша назар аударатын 

мәселелер бойынша методикалық ұсыныстар беруді көздедік, ал, «Ақбілек» 

романынан бұрын жарық көрген «Қартқожадан» ертерек талдауымыз, біздің 

ойымызша, алғашқы романның көркемдік дәрежесі, поэтикалық қуаты 

соңғысына қарағанда, әлдеқайда биік болып көрінгендіктен. Әрине, бұл жерде 

біз салыстырмалық принцип тұрғысынан келіп отырмыз, әйтпесе, XX ғасырдың 

20-шы жылдарындағы қазақ прозасының, оның ішінде қазақ романының тууы, 

жетілуі түгелдей дерлік Ж. Аймауытов шығармаларымен тығыз байланысты. 

«Қартқожа» - қазақ кедейінің өмірін, оның сол тұстағы күрделі өзгерістер, 

алан түрлі оқиғалар кезіндегі тағдырын эпикалық үлгіде көркем бейнелеуге 
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арналған ұлттық әдебиетіміздегі алғашқы елеулі шығарма. Бұл жерде ерекше 

назар аударарлық мәселе мынада: жазушы өз романының басты қаһарманы 

Қартқожаны үнемі эволюциялық өсу үстінде көрсетіп, осынау процесті сол 

кезеңдегі әлеуметтік мәні терең оқиғалармен, қазақ даласындағы қыруар 

өзгерістермен тығыз байланыста алып бейнелейді, романның терең тағлымдық 

мәнін, тарихи оқиғаларды бүгінгі күн тұрғысынан бағалау барысында осы 

қасиетін ерекше атаған жөн. Роман кейіпкерімен оқырман мына бір авторлық 

баяндаудан соң танысады. «Сол кезде қожадан талай бала оқыды. Сол 

балалардың ішінде босаға жақта – астында бір жапырақ тай тері, мұрнын қос-

қостан тартып, қожасының ақ сабауына қарай түсіп, шиге шанышқан бір 

жапырақ қағазына үңіліп, құнысып, бір бала отыратын еді. Жасы 10-11 шамасы 

болар ма екен, қалай... Екі жеңі де сауыс, бетінің бір жағы да сатпақ, көзінің 

бұлшығы да жөнді тазармайды. Сол баланың қақ-соқпен ісі жоқ, момақан, аңқау, 

көзі бажырайып, аузын ашып, мұрны қоңқиып отырғаны. Жасында болпиған, 

сүйкімді бір бала болады ғой, тап сол бала – осы еді. Құдай оңдап, аты да түріне 

сай бола кетер ме? Қартқожа... Жас балаға лайық та емес қой» [2, 21-25]. 

Тартыс бар жерде бітіспес күрес бар. Күрес бар жерде жеңіс пен жеңіліс бар. 

Прогресс диалектикасы, өмір диалектикасы, өнер диалектикасы өліспей 

беріспейтін тартыста додаға ғана рухы мықты, өмір тәжірибесе бай, көкірегіне 

түйгені мол адам жеңімпаз, абыройлы үстем болатынын біледі. Суреткер – өз 

елінің, әлеуметтік ортасының сезімтал жүрегі, көзі, құлағы, дәуірінің үні. Асылы, 

ол өз өмір сүріп отырған кезеңнің жақсылығы мен үлгі тұтарлығын танып, 

Л.Толстой айтқандай, әңгіме жердің жұмырлығы жөніндегі дайын аксиоманы 

қайталаумен тынбай, сол «жердің жұмырлығына сендіретін ақиқатты» алдыға 

тосу қажет. Демек, сөз зергері сонда ғана адам жанының нәзік қылын қозғайтын, 

жанарыңнан ұшқын борататын тартысқа оқушысын күйелеп салып, тіршіліктегі 

талайыңа жазылғанды жеңіп алудың өзі деп азап екенін, азаппен келген нәрсенің 

қымбат та ыстық екеніне қапасыз сендіреді. 

«Құдай-ау, не жаздым?» мұнша сорлы қылғандай неңді алдым? Бүйтіп қор 

еткенше жаратпасаң етті! Қырсықтан көзімізді ашатын күнің бар ма? Жоқ па?... 

[2, 34]. Бұл – әкесі Жұманның көк биесі өліп, көк құнан ұрланып, қызыл шолақ 

сиыр сүтінен айырылып, сыңар емшек боп қалғанда, қара інгенді біреулер 

шығып кеткен жерінен  ұстап алып, шөп тасуға салғандықтан бота тастағанда, 

әкесі «таңдайды біржола ағартайын дегені ғой» деп жылап, оған әжесі қосылып 

жылағанда, Қартқожаның зарлана жылауы, қатты қайғырып налуы. Бас 

кейіпкердің осынау налуын көрсету арқылы жазушы бір үйдің ғана басындағы 

ауыр жайтты көрсетуді мақсат тұтпаған, сонымен бірге бойкүйездік, жалқаулық, 

сөз қуған, талпынысы аз ұлттың бойындағы керенеу қасиеттерді де көрсетуге 

талап қылған. Мына бір авторлық суреттеуге назар аударсақ, жазушының алға 

қойған мақсатын көреміз, сондай-ақ сол тұстағы малмен күн көрген өз жұртының 

өмір-тіршілігіне қаншалықты жетік екендігін де байқаймыз, сонымен бірге 

ақындық талантқа, поэтикалық қуатқа тәнті боламыз. 

... Жер сіреу қар... Жер көк сең, малдың аяғын қызыл жосын қылып, қиып 

тастады. Күн құлақтанып, шаңытқан ақ пердеге жасырынып, жаңа түскен 

келіндей ақ дидарын көрсетпеді. Қас қараяр-қараймаста, күнбатыстан 
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шатынаған, шақшиған, жалғыз көзді жан алғыштан жаман жарық жұлдыз 

шығады, күннен күнге шарықтап, көкке өрлейді, жел қасарып, Темірқазықтан 

таймай ызғырады да тұрады. 

Енді жұрт болмаған несі қалды? 

Биыл жұрт болады деп, күн бұрын есепшілер де айтқан: шөптің шығысы 

жаман, серейген-серейген еркек шөп, бұйдай бас, көде, боз қаптап кетті. 

Тышқанның шөп жинауы бұзық, інінің төңірегін тап-тақыр қып тастапты. 

Құмырсқаның илеуі ортасы шұқырайып кетіпті... Есепшілер, малмен көзі 

шыққан бақташылар, қариялар тағы-тағы талай ырымдарды айтып жүрді: түсі 

қате кетпейтін сәуегейлердің қысқа арнап көрген түстерін де жұрт естіп жүрді. 

Биылғы жылдың «Қоян» екенін де білді. Сонда да ерте бастан қам істеп, малға, 

жанға жетерлік азық та даярлайтын қазақ болған жоқ. Ала жаздай қымыз ішкенге 

мәз болып, партиядан қолы тиген жоқ. Жадағай, алқам-салқам күйінде, «Құдай 

сақтар деп жүріп, кәрі қысқа маңдайы тақ еткенін бірақ білді» [2, 35]. Осы жерде 

ескеретін мәселе: Жазушы қатал қысты, келе жатқан алапат жұтты тегіннен-тегін 

суреттеп отырған жоқ, тек дүлей табиғаттың долы мінезін, оспадар, қайырымсыз 

қылығын беруді ғана мақсат тұтпаған, сонымен бірге қазақ даласына келіп 

қалған шебер зұлмат оқиғаларға, небір қанды қырғындарға, отаршыл елдің 

патшасы шығарған және бір жарлыққа, ақ боп, қызыл боп қырылысатын қанды 

қырғындарға оқырманын алдын-ала әзірлеген сияқты, сонау кеп қалған ірі 

оқиғалардан алдын-ала хабардар еткен сияқты. Яғни «адам жүрегінің хирургі» 

атанған Ф. Достоевский сияқты Аймауытов та реализмнің бар қуатымен адамнан 

адамды табуды мұрат еткені байқалып тұр. Себебі, осыдан көп ұзамай-ақ бас 

қаһарман үлкен күреске, өмірдегі тартысқа араласа бастайды. Бұғанасы қата 

қоймаған, оңы мен солын жаңа ажырата бастаған, бар арман-тілегі оқып, білім 

алу болған Қартқожа қалайша бірден ат жалын тартып мініп, Имақандарға еріп 

жүре берді? «Құдық басында жылқы су ішіп жатыр. Желтең қара мал тырағайлап 

жайылып жатыр. Оты қанған бөдес тайлар бірін-бірі қаулап, шапқыласып, 

секірісіп, тістелесіп жүр. Кенже торы құлын құйрығын тігіп алып, енесін айнала 

зырқырап шабады. Енесі қасында, тамағы тоқ, ойнамай қайтсін! Ойында түк 

жоқ! Менен де торы құлын ырысты-ау! Қарашы, бұлтаңдап, асыр салып 

жүргенін... Қандай жақсы! Бір күнде осыларды көруге де зар болармыз-ау!... Қас 

қарайды. Қой қотанға келді. Арбаны төңіректеп, сүйкеніп сиырлар тұр. Үй басы 

есік алдынан от жағып, кешкі сиырдың сүтін пісіріп жатыр... Қоңырсыған сүт, 

қаңсыған қазан, қайнатқан қаймақ иісі де тәтті. Күлімсі шуаш иісі шышшан 

қойлар да бірге туғандай, түтіннің иісі де күндегіден жағымды тәрізді, ала 

бұзауын қуалап, құйрығынан алам деп, домалап жатқан Кенжетайы да бір түрлі 

жарастықты. Кіші отаудың жынды қашары сатырлатып, үйге соқтыға жөнелгені 

де ұнап тұр... Қотан шетіндегі екі бойдақтың шегініп, дүрс-дүрс сүзіскені де 

қызық! Шіркіндердің басы қалай мықты! Соғысқа жіберер ме еді?» - деп 

қаңғыбас қиял кешіп, кешкі ауыл суретіне сүйсіне қарап отырған, Қартқожа 

қалайша үлкен тартысқа бел шеше араласып кетті деген ой әркімді де ойлантары 

анық. Міне, тура дәл осы сәттен бастап, жазушы шеберлігі, образдарды 

ірілендірудегі, характерлер қақтығысын айқын көрсетудегі өзіне тән машығы, 

поэтикалық қуаты байқалады. Ол шеберлік, бәрінен бұрын, жазушының өз 
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қаһарманын қазақ  даласында, ғайып сахарада болып жатқан қыруар 

өзгерістерден бөліп қарамай, керісінше, біте қайнастырып, сол оқиғалармен 

бірдей қарастырып, сіңістіріп, ұштастырып жібергенінде жатса керек. Байдың 

жылқысын айдағанмен бірге болыстан кек алуға, қара жұмысқа баратын 

жастардан әкеліп, жаппай үлестіріп, бір-бір атты тақымдарына басқан қалың дың 

тізімі жазылған қағазды тартып алуға аттанған кезде Қартқожа да әлі балалық 

пен балаңдықтан арыла қоймаған еді, бір ғажабы атқа мінген қыруар кедей-

кепшік жігіттердің көбінде де айқын мақсат, анық бағдар жоқ болатын. Жарайды, 

болысты қолға түсірсін, аулын шапсын, жігіттердің аты-жөндері қағазға 

түсірілген тізімді алып, отқа өртесін, мейлі, солай-ақ болсын. Сосын... әрі қарай 

не болмақ?... Бұған ешкімнің де ой-өрісі жетті деп айтуға болмайды. Бір болыс 

өлсе, екіншісі оның орнын басар, бір тізімнің көзі құртылса, екінші тізім және 

жасалар. Патша өкіметі мызғымай берік тұрса, сірә де, осылай болар. Ал, атқа 

мінген, ереуілдеп шабысқан жігіттердің пәленің басы қайда жатқанына әзірше 

милары жетпеуі заңды да нәрсе. Сондықтан да Жүсіпбек Аймауытов өз 

қаһарманын осындай стихиялы күреске кіргізіп жіберіп, оның өсу жолына, бір 

үйдің емес, бір ауылдың емес, бүкіл қазақ жұртының қамын ойлайтын дәрежеге 

жеткізу үшін күш салды. 

Тау ішіне жиналған қалың жігітке ас керек, сол үшін бықыған байлардың 

бірінен қой барымталап әкеле жатқан бір жігіттен Иманақ сұраған Байжан 

батырдың жортуылға кісі аттандырғанда беретін батасы да бұл жігіттердің 

әзірше тек ауыл-үй маңындағы ғана іс-әрекеттерін көрсетсе керек. 

«А, құдай! Қас пен көздің арасынан безе гөр! Қайдағы оңбайтын, тіл 

алмайтын, кер кетен сорлының баласынан безе гөр! 

Текеметін тұйықтағаннан безе гөр! 

Майға тойып, түшкіркеніп ұйықтағаннан безе гөр! 

Бейілі қашқаннан безе гөр! 

Мейманасы тасқаннан безе гөр! 

Малынан зекет бермеген, 

Отыз күн ораза тұтпаған, 

Бес уақыт намазын күтпеген,  

Кәріп-қасар, жетім-жесірді 

Көзіне ілмеген қайдағы надан, 

Шіріп жатқан, ішпей-жемей 

Мал жиған, көрген күні кедейден, 

Жаман нас байлардан безе гөр! [2, 58]. 

Осынау бата сөздерін қайталап, ызаларын сыртқа шығара кіжінген ауыл 

жігіттерінің бар ашуы ауқатты, малды, бай адамдарға шүйліккен. Ал, тереңдей 

ойлау, мәселенің бас жағына көз жіберуге талаптанған  патшалық Россияның 

зұлым саясаты туралы ойдан бұлар әзірге аулақ. 

Қазақтан қара жұмысқа адам алу туралы жарлыққа наразы болған жұрттың 

ішінде ерекше көзге түсіп, өз халқының намысын аяққа таптатпауға тырысып 

жүрген жан – Дәрмен атты жігіт. Иен даладағы жігіттер қосында болғанында 

Қартқожаға азды-көпті ықпал етіп, үлгі-өнеге болған да осы Дәрмен. 

«Иманжүсіпті, Бүркітбайдың «Мұстапасын», Жарылғап қажының 
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«Алтыбасарын», тағы бірнеше әндерді түйдегімен тайпалып, құйындай 

екпіндеген Жарылғаптың «Алтыбасары» Дәрменді де қыздырды, екілендірді, 

салған сайын оның асқардай асқақ, Арқардай байтақ, тұлпардай желді, алыптай 

еркін ащы айғайы аспанға құлаш сермеді, тау да, сай да, бұлақ та, тал да 

Дәрменге үн қосты» [2, 68]. 

Біраздан соң қызынып алған Дәрменнің жырлағаны – «қазақтың еркін күні, 

ескі дәуірі, бұрынғы өткен ерлер, батырлар, билер, сол тұстағы байлық, береке, 

бірлік, ерлік, серілік. Бері төмен келген соң, қазақтың алты ауыз болып орысқа 

бағынғанын, елдің азғанын, жаттан көрген зорлығын, қала салғанын, жерді 

переселендер алғанын, қол-аяқты кісендеп, жылдан-жылға өрісті тарылтып бара 

жатқанын сөйледі»... [3, 69]. Не болғанын білмей, аузын ашып, қалшиып, көзінен 

жас ағып, жылаған Қартқожаға да әсер еткен – Дәрмен, оның өнері, көкірегінде 

тұнып тұрған жігер, намыс оты. Әттең, Дәрмендер, аз ғой, тіптен аз. Оқырманға 

бұл бас көтерудің сәтсіз аяқталатынын да жазушы сездіріп тұрған сияқты. «Сол 

кезде қақ төбеден оқбақтың «Оқ!» деген дауысы, сойылмен салып кеткендей, 

дүрс етті. Қартқожа селк етіп, оң жағына жалт қараса, таудың ығынан қып-қызыл 

қан болып ай туып келеді екен» [2, 69]. 

Қып-қызыл қан сияқты болып төгіліп келе жақан ай – қазақ халқына туып 

келе жатқан нәубет күндерінің белгісі. Қып-қызыл қан сияқты болып туып келе 

жатқан ай июнь жарлығына наразы болып, «майданға бармаймыз, өлсек, 

сүйгеніміз туған жерде қалсын, болыстан кегімізді аламыз» деп дүрліккен аңғал, 

аңқау қазақ жастарына әлділер әзірлеп қойған қырғынды ғана сездіріп, сол қанды 

қасаптан ғана хабардар етіп тұрған жоқ, сонымен бірге, жазушы көрегендігінің 

арқасында, асқан сұңғылалығының арқасында келер күннің небір тар жол, тайғақ 

кешуге толы болатынын меңзеп тұр. 

Біраз күнін өткізіп, ереуілдеген жұртқа қосылған Қартқожаның образын 

шыңдау барысында жазушы оны тағы да бір келеңсіз жайттың куәсі қылады. Бір 

қойдың терісіне таласқан жігіттер болмашы затқа керісіп, екіге бөлінеді, даудың 

арты қыза-қыза төбелеске айналады. Басу айтып, «Бізге, ата, тұқым намысы 

керек емес. Жігіттерге ат табылғаны керек. Басымызға күн туып отырғанда, 

байлар баласын алып қалып жатқанда, оларға несіне жанымыз ашиды? Бүйте 

берсек берекеміз кететеді, мұны қойыңдар!» [2, 78] – деген Дәрменнің өзін сөгіп, 

«Бізге Дәрменнің керегі жоқ. Ол аналардың сөзін сөйлеп тұр. Қанша айтқанмен 

түбі бір ғой. Дәрмен сықылды өзімізде де кісі бар. Ол бір ұры, оның сөзін кім 

тыңдайды?» - деп көп жігіттің желпінуі, сайып келгенде, сол бір баяғы алты 

бақан ала ауыздық, руға, атаға бөлініп, бір лепірсе, көпке дейін басылмайын, 

жалған намыс десе, туған әкесінің де бет-жүзіне қарамайтын бір беттілік, ұлы 

мұратты ұсақ тілекке айырбастай сап жүре беретін қазекеңнің құдай атқан 

қасиетсіз мінезі. Жазушы философиясы айтар көп ойының негізгі түйіні де 

осында жатса керек, роман қаһарманының осынау жайттарға куә болуы қаламгер 

үшін ол көздеген үлкен мақсаттарды көрсетсе керек. 

Романның бас кейіпкерін үнемі жетілдіру, өсу үстінде көрсетеді мұрат 

тұтқан жазушы бірінші дүниежүзілік соғысқа, майданның қара жұмысына да 

алып барады. Ауылмен қоштасу, туған, өскен жермен, ағайын-туғанмен 

бақылдасу – Қартқожаны ерекше егілтеді. «Егілмей қайтсін? Арба басында 
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әжелері күңіренеді, мола басында еркектер күңіренеді, молада аруақтар 

күңіренеді, далада мал күңіренеді, жалғыз Қартқожа емес, қалың қазақ, Сарыарқа 

күңіренеді» [3, 95]. Егілген Қартқожа емес, қайғырған Қартқожа ширатқан, 

дүниедегі көп нәрсеге көзін ашқан – Андрей деген орыс. Майданда жолығып: 

«Қазақ қайрымды, кең меймандос, зерек, ақылды жұрт. Ауыз әдебиеті, музыкасы 

бай. Оқыса, қазақ тез түзеліп кетеді. Оқу керек. Патша жаман. Қазақты ел 

қылмайды. Біздің мұжық та надан. Басқа жұртты жек көреді. Патша тұрғанда, 

қазақтың да, мұжықтың да, жұмысшының да тұрмысы оңбайды» [2, 99] – деуі 

Россия жұртында екі әлеуметтік жік бар екенін, бірі – патша, ол басқарған 

отаршыл топ та, екіншісі – Пушкин, Толстой, Достоевскийлер көтерген ізгілік, 

демократтық туы астында жиналған Россия еңбекшілерін айтқаны. 

Жазушының суреттеуінше, «Қартқожа өзінің жаман ойына жүгіртіп, 

дүниенің қызығын көруге екі-ақ нәрсе керек екен деп жорыды: бірі – ақша, бірі 

– ғылым» [2, 97]. 

Ғылымға, білімге ерекше ықылас қойған, қаһарман, тіпті майданның өзінде 

де Андрей деген адамнан сабақ оқып, білімге үйренеді. Көкте ұшқан аэропланды 

қызықтап, армандап, «шіркін-ай, туған еліме барып, оларды ғылымға, білімге 

үгіттесем» деп көкірегі қарс айрыла күрсінуі бүкіл ғұмырын ел ішіндегі партияға 

бөлініп, жақ-жақ болып айтысқан өңкей қиқымға қарсы күреске бағыттап, бұл 

өмірден «ах» ұрып өткен Абайды еске салады. Жүсіпбек стилінде оқырманды 

еріксіз мырс еткізіп, езуіне күлкі үйірілетін жеңіл әзіл бар, юмор бар. Бұл мәнер 

жазушы лабораториясының қат-қабат айшыққа толы тереңдігін, жан-

жақтылығын көрсетумен бірге Қартқожа сияқты кейіпкердің сол тұстағы аңғал 

бір сәтін көрсету арқылы иісі қазақ жұртының аңғалдығын, көнбістігін, 

аңқаулығын, дала сияқты мол пішілген кең мінезін де бейнелеп тұр. Бұл 

ойымызға бір авторлық баяндау дәлел бола алады. 

«Кейде ойланып отырып, Николайға тәңір жарылқасын айтатын болды. 

Николай қазақ жігіттерін қара жұмысқа алмаса, Қартқожа жол көрер ме еді, көзі 

ашыла ма еді! Бұ да бір есептен теріс болған жоқ деп ойлайды. Қартқожа 

жақсылық қылам деген ой үш ұйықтаса Николайдың түсіне кірмегенін қайдан 

білсін...» [2, 99]. 

Байлардың малын тәркілеу, сол тұстағы оспадар солақай саясат, ақтар 

қашып, қызылдар қуып дегендей, сұрапыл оқиғалар... сорлап жатқан қазақ, қазақ 

елі қайтсе егеменді болады, қалайша автономия аламыз деп арпалысқан қазақ 

зиялылары, яғни алашордашылар, оларды қуғындап, мылтықпен қорқытып, 

ғасырлар бойғы күн көрісінен жұрдай болған, отырықшылыққа, егін салуға 

бейімделмеген қазақ жұртының жүдеу күйі – міне, бұл ауқымды оқиғалар 

Қартқожаның тұлғасын сомдауды мақсат тұтқан жазушының ел өмірін, бүгінгі 

ұрпақ үшін толықтай шыншыл картинасын аша қоймаған кешегі тарихи 

оқиғалардан толық мағлұмат беру мұратымен шебер ұштасқан, романның 

құндылығын да, тарихи, тағылымдық, тәрбиелік мәні де осында жатыр деген 

абзал. 

Шығарманың негізгі идеясы, автордың айтар ойы, алдына қойған мақсаты 

роман соңындағы өз орнын тапқан Қартқожаның топ алдында жігерлі сөз сөйлеп, 

жаңа заманды марапаттаған, мадақтаған көңіл-күйінен көрінеді. 
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Роман сюжетіне, композициялық құрылымына, жалпы, көркем шығармаға 

қажетті барлық компоненттерге бүгінгі күн тұрғысынан көз салсақ, әсіресе, бас 

қаһарман Қартқожаның іс-әрекетіне, қимылына, сөзіне сын көзімен зер салсақ, 

әлдебір кемшіл тұстарды, олқы соғып жатқан жерлерді байқауға болатын 

сияқты. Бұл, негізінен, Қартқожаның бітірек ісі алда, ол жаңа ғана кемелденіп, 

оқыған қызметкер дәрежесіне жетті, енді ғана оқып, білім алып, ел-жұртының, 

халқының қамын ойлайтын азамат болып қалыптасты деген идеядан туындаған 

сияқты. Бас қаһарманның қалыптасу жолын, кемеліне келу сапарын суреттеуді 

ғана мақсат тұтса керек жазушы. 

Ж. Аймауытовтың біз қарастырған екі романы да көркемдік шешімі 

жағынан, яғни аяқталуымен бір-біріне өте ұқсас. Өз теңіне қосылып, қызметкер 

дәрежесіне жеткен Ақбілек тағдыры мен оқу бітіріп, саналы азамат болып 

қалыптасқан Қартқожа тағдыры ұқсас. 

Қос романның көркемдік шешімі, сюжет ұқсастығы ғана емес, сондай-ақ 

осының алдында талдаған «Ақбілектегі» авторлық баяндау, онда да ақындық 

шабытпен, поэтикалы қуатпен тегіле суреттелген жерлер «Қартқожада» да 

сиректеу болса да кездесіп қалады. Үстімірдегі ғасырдың 20-жылдарындағы 

қазақ әдебиетіндегі үздік көркемдік ізденістерге жататын осы тәсіл, яғни ақ 

өлеңмен прозадағы әдісін, жазушының осы бір өзіне ғана тән ерекшелігін бойға 

терең сіңіру мақсатымен мына бір үзіндіні толықтай беріп отырмыз. Бұл – 

қаһарман майдандағы қара жұмыстан босап, елге келе жатқандағы автордың 

асқан шабытпен берген ақындық толғауы.  

«Туған жердің қадірін, туғалы түзге шықпаған елдегі адам қайдан білсін? 

Туған жердің қадірін, алыс жерге ұзатқан, ұзатқанына әлде талай жыл өткен 

қыз білмесе, кім білсін? 

Туған жердің қымбатын, ғылым іздеп, шет жайлап, кітап қарап, сарылып, 

көзінің майын тауысқан, көшенің шаңын көп жұтқан шәкірт білмесе, кім білсін? 

Туған жердің артығын, жазатайым іс етіп, күштілерге күш етіп, еріксіз елден 

айрылған, шеттен дәмі бұйырған, жаттан сыйлау көрмеген ер білмесе, кім білсін? 

Туған жердің асылын, қараңғы үйге қамалып, қара нан мен қара шай жүрегін 

кесіп жатқанда, қазы, қарта, сары қымыз бір-бір ұшып көзінен, есіл елін 

сағынған, бір көруге зар болған тұтқын білмесе, кім білсін? 

Туған жердің қадірін, әлеуметтік ісіне басын байлап жегілген, қағаз 

кемірген, күйіп-пісіп, көбелек боп, еңбегінің жемісін көрсем-ау деп телмірген, 

тар көше мен тақ үйде бойы бір сергіп көрмеген азамат білмей, кім білсін? [3, 

102]. 

Бұл үзінді туған жерге деген ыстық махаббат, шексіз сүйіспеншілік қана 

емес, сондай-ақ романның бас қаһарманы Қартқожаның да мынау жарық 

дүниеде не бітіріп, не тындырғанына сын көзімен қарап, белгілі бір 

қорытындылар жасаған іспеттес әсер қалдырады.  

Жүсіпбек Аймауытовтың «Күнікейдің жазығы» повесі «Жаңа әдебиет» 

журналының 1928, 1929 жылдардағы бірнеше санында жарияланған, оқытушы 

жазушының бұл повесін өту барысында мына мәселелерге студенттердің 

назарын айрықша аударған жөн: 
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Біріншіден, бұл повестің «Ақбілек», «Қартқожа» романдары сияқты 20-

жылдардағы қазақ әдебиетіндегі поэтикалық үлгіде жазылған үздік 

шығармаларының бірі екендігі; 

Екіншіден, халқымыздың бай ауыз әдебиетінің жаңадан қалыптаса бастаған 

жазба әдебиетке шексіз әсер-ықпалының бар екендігі; 

Үшіншіден, повестегі ел, тұрмыс студенттерінің, көшпелі суреттелгені; 

Төртіншіден, «Ақбілек» романы сияқты бұл повестің де негізгі тақырыбы 

қазақ әйелінің тағдыры болғандықтан, қазақ әдебиетіндегі осы тақырыпқа 

жазылған шығармалардан «Күнікейдің жазығы» повесінің қандай өзгешелігі бар 

жазушының өзіне тән стилін анықтау. 

«Жаялықша жалпиған, жарқанатша қалқиған, жермен-жексен шымқора, 

бейнеуі жоқ сұм қора. Шымқорада – жер үйде, желпіндірмес қор үйде, арса-арса 

болып сүйегі, қалақтай болып иегі, жаңқадай жоқ жақ еттен, саусақтары шілбиіп, 

көлеңкедей кілбиіп, бұ жатқан қай аруақ? 

Әлсін-әлсін демігіп, тық-тық еткен жөтелі өңменіңнен өткендей, алма еріні 

кезеріп, Бетпақ кезіп кеткендей, кимешегі қолқылдап қуыршаққа тіккендей, 

сатпақ-сатпақ жастығы жастық емес кетпендей, сар төсек боп сарғайып – бұ 

жатқаның қай әйел?» [2, 346]. Бұл үзіндіден жазушының осынау жұмбақ жайға 

оқырманын ынтықтыру мақсатын ғана емес, сонымен бірге мынау жер – кепеде 

иленіп жатқан пақырға аяныш білдіріп, тілектес болып отырғанын да байқауға 

болады. Автор іштей оқырманына, бүкіл халқына, жұртына сұрақ қойып, сол 

сұрағына жауап күтіп отырғандай. Егер «дүниедегі бар жақсылық күннің 

нұрынан, ананың сүтінен жаралған» рас болса, әйелді, әйел-ананы осы біз 

жеткілікті құрметтей алып жүрміз бе? – деген сұрақ бар, маңызды сауал бар 

жазушы көкейінде. 

Осы жерде бір айта кететін мәселе мынада: бұл шағын еңбекте, жоғарыда 

атап өткеніміздей, 20-жылдардағы қазақ әдебиетіне бүгінгі күн тұрғысынан баға 

беру, үңілу, жазушы шеберлігіне, ол жасаған, ол сомдаған образдар табиғатына 

ене білу қажет болғандықтан сабақ жүргізетін оқытушының назар аударатын 

басты шарты – сол кезеңдегі адамдардың, мейлі, ол қаламгер болсын, мейлі, ол 

сол жазушы жасаған Қартқожа, Ақбілек, Күнікей, Дәрмен, т.б. болсын, бәріне 

ортақ қасиеттің – болашақ күнге деген сенімінің берік екендігі, Жүсіпбек 

Аймауытов сол дәуірдің төл перзенті, ол да болашаққа үлкен сеніммен қарады, 

небәрі 40 жасынан сәл-ақ асқанда қыршынынан қиылған әйгілі  жазушының 

сүбелі туындыларының, әсіресе, «Қартқожа», «Ақбілек» романдарының сәтті 

аяқталуы, яғни бас қаһарманның басты мұратына жетуі, осы күні өзіміз 

мысқылдай қарайтын ұрандау, жоғарғы көңіл-күйде шешімін табуы, былайша 

қарағанда, сол көп ұрандап өткен кезіміздің бір сәті болып көрінуі де мүмкін. 

Тағы да қайталап айтайық, не бәрі 41 жасында бұл дүниеден өткен Жүсіпбек 

сияқты қаламгерге ондай кінә тағу қисынсыз, себебі, өз халқының қамын ойлаған 

қайраткер дәрежесіне көтерілген кемеңгер жазушы болашақ күнге үлкен 

сеніммен қарады, 2 ғасырдай құлдықта болған халқының көсегесі енді көгерді 

деген сенімде болды, міне, сондықтан да Қартқожаның роман соңында жалынды 

сөз сөйлеуі, жұрттың аса риза боп қол соғуы, сондай-ақ Ақбілектің небір тар жол, 

тайғақ кешуден кейін бақытты өмірге жетуі – бәрі-бәрі қаламгердің алдағы күнге 
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деген сенімінде, үмітінде жатса керек, ал, өзіміз күні кешеге дейін табынып 

келген «коммунистік идеология», «мызғымас одақ», т.б. жазушының еш қатысы 

жоқ. 

Бұны айтып отырғанымыз: «Күнікейдің жазығы» повесі де, әсіресе, оның 

аяқталу тұсы жоғарыдағы қос шығармаға ұқсастау болып келеді. 

Сонымен, «Күнікейдің жазығындағы» қазақ әдебиетіндегі ірі жаңалық деп 

өзіміз атаған ақ өлең үлгісімен берілген үзіндіге одан әрі назар салайық. 

«Білмесеңіз айтайын – Күнікей ғой бұ жатқан, 

Күзден жатқан Күнікей – жазға жетті ілініп: 

Күдері ғой, жан шіркін, үзілмейтін созылып. 

Көктем күні күледі, күліп еді – жер түледі. Түлегені емес пе ақ кебінін 

сыпырып, көк торғынға бөленді. Қызыл-жасыл, ақ-көкшіл бейне кілем түріндей, 

гүлдер гүл-гүл жанады, күлкілдеген гүл жапырақ, сағымданған күлкім бел 

терезеден көз салса, Күнікейдің көңіліне жазылмас жара салады»... 

«Аһ, дариға! Күнікей сау боп жүрер ме еді! Қыран тезек терер ме еді! 

Қырдан қия кезер ме еді! Шырқап әнге салар ма еді! Әнге салса, ән бітіп, қаңқа 

қары талар ма еді!»... 

Жалғыз әйнек жаман үй, төсеніші – жалаң ши. Жаман шидің төр жағын – 

ала сырмақ текемет, текеметте – Күнікей, жалғыз әйнек түбінде. Алты көзден 

үшеу жоқ, лақтар ойнап сындырған. Қалғаны аман қалсын деп әйнекті жуда 

жұлдырған. Күн жылыды не керек? Бала-шаға, қозы-лақ жол қып алды әйнекті. 

Лақ ойнақтап көрпеге, жығып кетеді шәйнекті. Шәйнекте шала сусын бар, 

шалабын қорғап Күнікей айтып қояды: «Шай!» - деп те. Ойнақтаған құлдыр лақ 

– шай дегенді біле ме? Лақ қарғысы әйнектен, залы болған Күнікей, қолын 

созады шәйнекке... 

Күнікейдің серігі – әйнектен ескен жел болады. Күнікей жалғыз жатқанда 

қос қарлығаш ел болады. 

Түйреліп тасын топырақ, қыл-қыбыр, шөп-шар, жапырақ, бірін-бірі 

жапсырып, қос қарлығаш қалбаңдап, ұя орнатты дөңбекке: балалап, өсіп-

өнбекке. Жалығу жоқ шіркінде: жаралғандай еңбекке, Күнікей жатыр бақылап, 

қарлығаштың өнерін жатқандай-ақ көрмекке. 

Қарлығашта дамыл жоқ: есі-дерті ұясы, бірі кетсе, бірі кеп, ақ қанаты 

дірілдеп, қос құйрығын қалақ қып, құртымдай боп құнтиып, бұғып қана қылтиып 

ұясына жатады. Зайыбы ұя басқанда, байы жүреді бәйек боп: әлсін-әлсін 

келгіштеп, жарының жайын білгіштеп. 

Қарлығаш екен қарлығаш бір-біріне қайрылған, бірін-бірі сыйлағыш. 

Адамзатқа не болды? Күнікейден безгендей, Күнікей мәңгі өлгендей, суық 

топырақ көмгендей, Айдарлымнан өзгесі шетінен түге ұмытып. 

Баласы қайда Күнікейдің «апалап» бір уақ келетін? Жұбайы қайда 

Күнікейдің, қияметтік жолдасы? Күнікей бүйтіп жатқанда, жастық қойып 

басына, қолынан сусын беретін? Аулы қайда Күнікейдің келіп-кетіп жүретін?» 

[2, 347]. 

Расында да жазығы не Күнікейдің? Қарлығаш екен қарлығаш та бір-біріне 

қамқорлық жасағанда, адам баласына не болды? Құс құрлы болмағаны ма? 
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Кешегі бұлаңдаған сұлу қыз, сайын даланың күнәдан пәк, періштеден таза 

бұда перзенті неліктен осы күйге түсті? Жазығы не еді? 

Міне, повестің бүкіл идеялық қазығы, бүкіл жұмыр басты, екі аяқты пендеге 

қояр сұрағы да осы. Автор «адамдар неге мынау пәни дүниеде, онсыз да қысқа, 

қамшының сабындай келте ғұмырда бірін-бірі сыйлап өтпейді? Әлде Күнікейдей 

қыз, қайран ару сый-сыяпатыңа лайық емес пе еді? Адамды осынша жауыздыққа, 

тас бауырлыққа итермелеп тұрған не? Дүниедегі бар жақсылықтың да, бар 

жауыздықтың да иесі – адам ғой, яғни екі аяқты ғой. Сол сияқты пендеңіз неге 

ғана  Күнікейді осынша мүсәпір күйге жеткізген?» – деген философиялық ойлар 

төңірегінде толғанды, оқырманды толғандырады. Сөйсек,  Күнікейдің жазығы–

сүйіп, өз еркімен Байманға қосылуы екен. Байман «аурусың» деп, үлбіреген 

келіншегін, кеше ғана серт байласып, қолы әзер жеткен жан-жарын тастап, 

жаңадан үйлену қамында жүр екен. Бұдан кейін повесть сюжеті шегініс арқылы 

берілді. Оқырман Күнікейдің әкесімен танысады, «Күнікейдің  әкесі Құлтума-

ды. Құлтума құл боп туды, ұл тумады. Құл туғанын сонан біл: Ордабайдың өмірі 

қойын бағып қолтаулады. Шешесі Күнікейдің Шекер еді, өзі де Шекер десе 

шекер еді... Күнікейдің ағасы бар Жұматай таз, тамақ беріп жұмсаса, ол   мәз». 

Шығармада басқа да кейіпкерлер бар: етікші Тұяқ (Күнікейдің атастырған 

күйеуі), сегіз қырлы, бір сырлы Байман (повестің соңында Күнікей екеуі бірін-

бірі ұнатып, серт байласып, қашып кетеді). Қасым, Мәжікен, Мұсатай, Шәмши, 

қара бәйбіше, Домбай, т.б. Бұнда, негізінен,  Күнікей, Шекер, Байман, әсіресе, 

соңғы екеуі жиі көрінетін, динамикалық жағынан күшті шыққан тұлғалар. Ал, 

басқа кейіпкерлер Күнікей – Байман желісін толықтыруға, жандандыруға толық 

қанды образ дәрежесіне жеткізуге қызмет етіп тұрған образдар. Дәл осы орайда 

әдебиетшілер Р. Тұрысбековтің «Қазақ тілі мен әдебиеті» журналының 1991 

жылғы төртінші санында жарияланған «Шығарма шырайы – шындық» атты 

мақаласында айтылған кейбір сын-ескертпелермен келісуге болмайтын сияқты. 

Сыншының айтуынша, көптеген кейіпкерлер повесте аз-ақ уақыт көрінеді, 

сөйтіп, типтік дәрежеге жетпей қалған. Сондай-ақ қызының ұзатылу тойына 

Құлтуманың бір-екі қой таба алмауы қалай? Жұматай бейнесі неге солғын 

дәрежеге жетпей қалған, сондай-ақ, қызының ұзатылу тойына Құлту шыққан? 

Немесе өзі кедей, қолы қысқы адамның қызы бола тұра, ауыл көшкенде Күнікей 

өзін неге өзгелерден биік ұстайды, т.б. Міне, осы мәселелер повестің елеулі 

«кемшіліктеріне» жатады екен. Біздің айтарымыз: әдеби жанрлардың ішінде 

повесть сияқты шығарманы роман-эпопеялармен салыстыруға болмайды, 

екіншіден, повесть кейіпкерлерінің әрі де дерлік типтік дәрежеге жетсін деген 

теория және жоқ, «Күнікейдің жазығындағы» сол аз-ақ көрінген кейіпкерлер, 

сайын келгенде Күнікей және Байман тұлғаларының типтік дәрежеге жетуіне 

хал-қадырынша қызмет етіп тұр, повестің негізгі жетістігі де осында. Жұматай 

мен Құлтумаға келсек, өмірдегі жігерсіздігімен, қарны тойса соған мәз болып, 

тыр-тыр қасынып ұйықтауды ғана мақсат тұтса, не істерсің? Қазақ сахарасында 

Құлтума аз болған жоқ қой! Ал, көш барысында Күнікейдің өзін өзгеден ерен 

ұстауы, еркін жүруі әлі тауы шағылмағаны, даланың бұл перзентінің жастықтың 

арқасында пайда болған, қалыптасқан өз ортасын олқы көргеннен туған мінез 

деп қабылдау керек. 
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Бұл айтылған пікірлерімізге айғақты повестің өзінен іздейік. Рас, 

Жұматайдың бәлендей жарқ-жұрқ етіп көзге түсіп жүргені шамалы. Әйтсе де, 

авторлық шеберліктің арқасында повестегі бірлі-жарым ғана көрініп қалған 

кейіпкердің өзі де өзінің іс-әрекетімен, сөзімен, дүниетанымымен кім екенін 

байқатады, оларға қарап отырып оқырман да Адам деген пендеңіздің қат-қабат 

сырына үңіледі, болмыс-білімін, кескін-келбетін тануға, тереңірек түсінуге 

тырысады. 

«Таз Жұматай алғашқыда: «Немене тығыл-таяңдатып?» деп арындап қалса 

да, артынан әкесінің қойға саудаласып отырғанын есітіп: «Бір ой жетпейді... Той 

ырымын қылмай бола ма?» деп Шекермен қабатта бір-екі рет айтып қалды. Жұрт 

қызының күйеуі келгенде той қылушы еді деп, о да тыраштанбақ болғаны ғой» 

[2, 90]. 

Сол Жұматайдың өресіз, жетесіз, намыссыз екеніне мына бір авторлық 

баяндау дәлел бола алады. 

«Ал, Жұматай қойды мәз ойлап, басын қатырған жоқ. Ол ана жылы ғана 

тұлымшағы ербиіп, борбайы жалт-жұлт етіп жүрген қаршадай қара табан 

қарындасының бүгін ер жетіп, қатын болуға жарап, әлдебір бөтен еркекпен 

құшақтасып жататынын ойлап, әрі таңырқап, әрі қызанып, әрі түсінбей, бір 

тосын жұмысқа оқыс жолыққандай, о да тығырыққа қамалды. Бірақ оның 

тығырығы Құлтуманікіндей бұлтарысты болмады. Күнікейді ойлап отырып, 

соның өз басына қарай көшті. Тұяқ келеді – күйеу боп отырады. Әнеугі Шәмшиге 

ұқсатып, қатындар Күнікейді әкеліп қол ұстатады. Сосын екеуін оңаша үйде қыз 

құшақтар екен? Бұл қашан қалыңдық ойнар екен? Мұның қалыңдығы да Күнікей 

секілді бүлдіршіндей қара торы қыз бола ма екен? Жоқ, әлде Нысанбайдың 

жарық қара қызындай бір сұмпайыға тұс келер ме екен?... Құрып қалсын, Құдай 

жырықты көрсетпесін!... Шешесі әлгі Сақаудың Пішанін аузына алып жүруші 

еді... Ол әлі жеті-сегізде. Қыз сияғы жоқ. Бір пері. Өскенде қандай болар екен. О 

да Күнікейге ұқсап, шашбау тағып қыз болар ма екен?... Жоқ онда да танауынан 

қос боз аты жылтыңдап, бет-аузы сауыс боп тұрар ма екен? деген ойлардың аяғы 

кешегі өзінің Тұрсынға (түйеші шал Жамантайдың қатынына) бір жөргем ішек 

беріп: «Есіңе ала жүр» дегеніне соғып, соған қалай бару, қалай жанасудың 

амалына шауып кетті... Сол ойдың үстінде мұрнын бір тартып, самайын бір 

қасып, байдікіне – жұмысына қарай аяндады» [2, 401]. Бұл эпизодқа, авторлық 

баяндау кең кейіпкерлердің монологы, ойы бірігіп берілген үзіндіге бәлендей 

түсінік беріп жатудың қажеті жоқ сияқты. Намыссыз, жетесіз Жұматайда не бір 

туысқандық, не бір ағалық қамқорлықтың жоқтығы өз алдына, адам атын 

иемденіп жүрген пақырдың ой-өрісіне, таным-түйсігіне қарның ашады. Жұматай 

ғана емес, Құлтума сияқтылар да көп болды-ау сол тұста, тіпті қазір де оларыңыз 

аз емес-ау деген ойға келесің. «Қой қайдан табылар екен» деп  ойға батқанша 

жалғыз өзі құла түзде сарылып, қоймен қой боп жүргені. Сонда да бір қойдың 

қанына ортақ бола алмайды. Бұл не деген жоқшылық? Бұ не деген қорлық, 

құлдық – адам емес, қой болғандық?... Япыр-ай! Бұ қалай болды?... 

Сол дәулет масы, жатып ішер мырзаларға бір күн өз қойын өзіне баққызып 

байқар ма еді? Тілер еді сонда қой баққанды!... 
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Қалай да қой табу керек. Бір емес, екі қой  ... Бұ қызық түскірдің өзі де бір 

пәле екен ғой  ... Жоқ жерде қой іздетіп  ... Дәнеңе ойламай, қойын бағып жүре 

берген де бір ғанибет екен... Япырым-ай, ә! [2, 399]. 

Міне, бас қаһарманның асқар таудай бір ағасы және әкесінің түрі, сиқы осы. 

«Құлтуманың қарны тойса болды, басқа ештеңенің қажеті жоқ, сыбағасын алып, 

жайланып, жантайып, бір борбайын көтеріп, тыр-тыр қасынып жатса» болды. 

Жазушы стилінде өткір әжуа бар, сондықтан ағасы Жұматай таз, «қоңыр ала қаз, 

алпыс үйрек, бір тырна, жата қалып жер тырна» деп суреттеуі, үсті-басы шуаш 

сасып, жата қалып, борбайды тыр-тыр қасыса, жақсылап тұрып ұйқысы қанса, 

онан басқа арманы жоқтай күй кешкен Құлтуманы бейнелеуі – бұл ойымызға 

дәлел. Құлтума байғұс Шекер шапылдап, намысына тиіп жатқанда да бар 

қолынан келгені, ізінше кекеткені ғой: «Осы елге неғып болыс болмай 

жүргенсің? – деген күңкілден аса алмайды. 

Бүгінгі әдебиетіміздің жеткен жетістігі, деңгей-өрісі, бәрінен бұрын, сонау 

өткен кезеңмен тығыз байланысты дейміз, бүгінгі әдебиет өзінің негізгі бастауын 

сол кезеңдерден алады. Қазіргі әдебиет, оның бағыт-бағдары, тақырып шеңбері, 

жанр мәселелері, көркемдік ізденіс сипаттары, түптеп келгенде, негізгі мәселеге 

саяды: ол – бәрімізге ортақ  мұрат – өнегелі өнер туралы. Жалқыдан – жалпы, 

жалпыдан – жалқы, бірінсіз – бірі жоқ. Әдеби ұғым – терминдердің негізгі 

мұраты – образдың толық қанды болып шығуы, характерлердің өз деңгейінен 

табыла білуі десек, «Күнікейдің жазығындағы» небәрі бірер рет қана көрініп 

қалатын кейіпкерлер түгелдей дерлік сол кезеңнің тыныс-тіршілігін, қоғамдық-

әлеуметтік жағдайын, адамдардың болмыс-бітімін, кескін-келбетін бар 

шындығымен, реалистік түрде көрсетуге қызмет етіп тұр, сондай-ақ 

шығарманың бас қаһармандары Күнікей, Байман тұлғаларын ашуда үлкен рөл 

атқарғанын атап айтқан орынды. 

«Домбай байдың көп жылқысын өз маңдайына біткендей буланып жүретін 

есерлеу жігіт еді, өйткені көшкенде көршілерге ептеп: өз таңдауымен де ұстап 

беруші еді. Анда-санда байдың, бәйбішенің көзі түсіп: «Пәленшеге ол атты неге 

бердің» дегенде: «Содан қолайлы аттың реті болмады, таң асырып жіберейін деп 

ем, жылқы өріп кетіп, өзге аттың жөні келмей қап еді» деп жоқтан өзгені сылтау 

қылып жұбата беруші еді» [3, 355]. 

Сол Домбай «көк көйлегі көлеңдеген, байбатшалармен айналыс қылатын 

Шекер медресін қылған соң не жаны тұрсын» сыдыртып жетіп келеді. 

« – Е, Шеке, жақсы ма? 

– Жақсы демей, жаман деймісің? 

– Атың келісіпті ғой. 

–Ой, құдай атқыр! Осынша жылқыдан бір тәуір мал қолыңа түспеді ме? – 

дегеннен-ақ Шекер мойнын былғаң өткізіп, көзін төңкеріп жіберді, іш білді, мұрт 

күлді... 

Ертеңгі көште Күнікей құйрық-жалы Шәмшидің шашындай төгілген жарау 

тобылғы торы биені алып келді. Көк байталдың жанында дүл-дүл тәрізді» [2, 

355]. 

Осынау үзіндіден жазушы стиліне тән бірнеше мәселені көтеруге болатын 

сияқты: 
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Біріншіден, ел тұрмысы, оның реалистік суреті, сол кезеңдегі қоғамдық 

орта, наным-сенім, т.б. қаламгердің тек баяндау тәсілімен ғана емес, қысқа да 

нұсқа сөзбен бере білуі: мысалы, «іш білді, мұрт күлді», бұған алып-қосар 

ештеңе жоқ; 

Екіншіден, автор стиліне тән нәрсе, сонымен бірге, оның диалогты ұтымды 

пайдалана білуі: мысалы, жоғарыда келтірілген диалогтан от мінезді, адуын, 

адамдарға, әсіресе, ер адамдарға сөзін өткізе алатын кейіпкердің характерін 

байқаймыз; 

Повесте бас қаһарманның бейнесін толықтыруға қызмет етіп тұрған 

образдардың ішінде Шекер, Тұяқ образдарын атап айтуға болады. Жалғыз 

қызының өзгеден кем болып өспеуін армандаған ана ол үшін отқа түсуге әзір, 

тіпті, басын өлімге қиюдан да тайынбайды. Қайтсін, асқар таудай панасы бар деп 

жүрген Құлтума мен Жұматайдың түрі анау болса... 

Тұяқ ше? Қарапайым ғана кедейдің баласы, әйгілі етікші, бар тапқан-

таянғанын Күйікейдің қалың малына жинайды. Былайша бәрі де дұрыс сияқты, 

өркөкіректік жоқ, менмендік жоқ, ағаш мінез және жоқ. Тұяқты Мәжікен, Қасым 

сияқты әумесер, тек нәпсі қызығын ғана көксеген, адамшылдық деген қасиеттен 

жұрдай, әулетінің байлығына мастанып, буыны семіріп жүрген пасықтармен де 

салыстыруға болмайды. Әйткенмен... жазушының үлкен жаңалығы сонда: 

Жүсіпбек Аймауытов қазақ прозасының қалыптасу кезеңіне үлкен жаңалық 

әкелді, ол жаңалық – жаңа тұрпаттағы, өзгеше пішіндегі Күнікей тұлғасы. 

Күнікей сияқты қарапайым кедей қызы өзгеше бір тазалығымен, саф 

мөлдірлігімен өзі туып-өсіп, өзін қоршаған ортадан әлдейқайда биік тұр... 

«Күнікейдің жазығы» алдағы уақытта да көп сөз болуға тиіп, себебі, бұл 

талантты шығармаға көркем әдебиеттің ең басты тақырыбы – жақсылық пен 

жамандық арқау болған. 

Ойлап тұрсақ, жақсылық пен жамандық, ең алдымен, әр адамның өзінде 

екен, сосын барып, сыртпен, өзгелермен, бөгделермен қарым-қатынасынан 

көрінеді. Жазушы өз шығармасында өнер мұраты – өнеге дегенді терең 

түйсінгенін аңғартады. 

Асылы, адам адам болғалы, ғалым ғалым болғалы адамдықтың ең басты 

нышаны екі аяқ, екі қол, екі көз болғандығы емес, оның ойлау, әрекет етуіне 

баскөз боп отыратын ішкі дүниесі, жан дүниесі. Адамның жақсы-жаман 

болмағы, оның осы ішкі дүниесіне байланысты. Ал, Күнікей бойында 

бүгінімізге, бүгінгі адамдарымызға ықпал етерлік жақсылық мол-ақ. Ол 

жақсылық оның ішкі дүниесінің мөлдір тазалығында. 

Иә, Күнікей әлгі біз айтқан жан дүниесімен, бар ниет-қылығымен көрінген. 

Сіз оның жақсылығын сезіп, іштей ет-жүрегіңіз елжіреп ұнатасыз, өзіңізге үлгі-

өнеге тұтасыз. Ал, кемшілігін, кемшілігін емес-ау, жаза басып, жаңылған тұсын 

көргенде «ой, әттеген-айлап» шынымен-ақ қынжыласыз. Саф алтындай таза, 

бұлақ суындай мөлдір, өзін қоршаған ортадан әлдеқайда биік періште жанның 

қасиеттеріне сүйсініп, аяғын шалыс басқан сәтіне налисыз, шым-шымдап 

жылжыған бір өкініш тамыр-тамырыңды түгел аралап қуалап өткендей болады. 

Тұла-бойыңызды сағыныш па, уайым-нала ма, жоқ, жақсылыққа сенген, 

жақсылық аңсаған басқадай бір тілек пе – айырып болмас бір сезім үйіріп алады. 
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Көз алдыңызға табиғаттың ерке перзенті келеді де, адалдығымен, аңқаулығымен, 

соның бәрінің үстіне сұмдық қарапайымдылығымен көкірегіңізге қона қалады. 

Баяғыдан, сонау жарық дүниенің есігін ашқалы бері көрсем, сондай болсам деп 

аңсаған, арман болған адамның бейнесін көріп қуанасыз. Оның қайғылы халін 

бастан кешкендей болып, жаныңыз жадап:      «о, дариға-ай!» деп тоқсан 

толғанып, бір тұлап қаласыз. Оқырманды шын тебірентетін де өнер 

туындысының, міне, осындай әсер ғой. 

Бас қаһарманның – табиғаттың бейкүнә, ерке перзентінің әр сөз, қимыл-

әрекеті автордың психологиялық елегінен өткен. Оның жақсылығы басым. Ол 

жақсылық – кейіпкердің адалдығында, тазалығында. Ол қара ниетті, қараулық, 

харамдық меңзеген адамдарды, өресі төмен жанды жек көрді, намыссыздыққа, 

жетсіздікке, әділетсіздікке төзбейді. 

Әрине, бұл жерде повестің мазмұнын қуалаудың жөні жоқ. Онсызда біз 

кейде шығарманың жақсы-жаманын айтамыз деп, оқиғаны өз тілімізбен қайта 

баяндап бас қатырып жатамыз. Әдебиет үшін бұдан артық кесел жоқ. Өлеңді 

өлең күйінде ұғу керек деген орынды пікір бар. Сол сияқты прозаны да қайта 

баяндап түсіндірмек болу – өнер үшін обал-ақ. Ал, мазмұн қуаламай, повестің 

көркемдік ерекшеліктеріне көз тоқтатар болсақ, ең алдымен, автордың тіл 

байлығын, сауатты, мәдениетті прозаға лайық тілді қапсыз игергенін айту керек. 

Табиғат суреті, салтанат-сәнімен көрінген көш, әдет-ғұрып, салт-дәстүр 

көріністері, адамның сыртқы кейпі мен ішкі толқыны өрнекті, дәмді тіл қатады. 

Кейіпкердің психологиялық болмысы, жан толқынысының өзгеріс-бұлқынысы 

монолог астарынан, қысқа, нақты диалогтан анық көрінеді. Қазақ атауының 

этнографиялық көріністері мен кейіпкер ойының, болмыс-бітімінің астасып 

келуінен повестің лирикалық әуенін сезуге болады. Ал, автордың мына жарық 

дүние деп аталатын пәни-ғұмырдың тұла бойы жақсылық пен жамандықтан 

тұратынына меңзеп, табиғаттың ерке бөкеніне кім қастық қылды, сұлулық пен 

сенімнің, тазалық пен мөлдірліктің, махаббаттың символы іспеттес аққу құсқа 

кім қол көтерді, неге, неге? – деген дүниенің ой-тағлымы повеске философиялық 

реңк берді. 

Жалпы алғанда, «Күнікейдің жазығы» повесінің авторы нақты бір 

кейіпкерді, нақты бір оқиғаны өмірдің өзінен ойып ап, адасқан қаздай болған бір 

жақсы адамның, күнәсіз періштенің бар жан-дүниесін, мінез-құлық, тіршілігін, 

кіршіксіз махаббатын, адал-сезімін, сол махаббаттың аяққа басылып, 

тапталғанын көркемдікпен суреттеп бере білген. Тілінің бояу-бедері мол, деталь, 

штрихтары нанымды, сюжеті тартымды. Шығарманың идеясынан айқындық, 

тазалық леп еседі, салауатты, салмақты прозаның анық үлгісі боп есте қалады. 

Жүсіпбек Аймауытовтың осы шығармасында, біздіңше, бір олқылық бар. 

Ол, негізінен, Күнікейдің табиғи таза дала періштесінің көңіліне жол тапқан 

Байманның сүйген жарын повестің басында суреттелгеніндей, мүсәпір, 

трагедиялы халге жеткізіп, басын сүйеуге де жарамай тайып отырғаны. Міне, 

осы тұста Байман қылығына, біздіңше, пихологиялық дәлелдеме жетіспей тұрған 

сияқты. 

Жоғарыда айтқанымыздай, қазақ өмірінің асқан білгірі, халықтық салт-

дәстүрді, наным-сенімді, әдет-ғұрыпты терең меңгерген жазушы қаламынан 
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бүгінгі оқырман көкірегіне сағыныш, жеңіл мұң ұялататын этнографиялық 

суреттерді төгілте беруі ерекше сүйсінтеді. Атап айтқанда, Шәмшидің ұзатылу 

тойы, көш салтанаты, қыз-бозбалалар ұйымдастырған сауық кештері, ұлттық 

ойындар, құда түсу, оларды қарсы алу, жөнелту, т.б. еш боямасыз, асқан 

білгірлікпен, реалистік тұрғыдан алғанда өте көркем берген. Жазушы фольклор 

дәтүрін жетік меңгеріп қана қоймай, ол дәстүрді өз шығармасында пайдалана 

білген. 

Повестің негізгі идеясы, біздің ойымызша, мынада: адам болып, адамзат 

баласына жасаған жақсылығыңды айтып, соны қыңқ етіп дүниеге келген екенсің, 

ендеше сол пәниден өтеріңде, арың талыңа медет тұтып, өтетін бол. 

Қазіргі кезеңде өлгеніміз тіріліп, өшкеніміз жанып дегендей, ұмытылып 

кете жаздаған әдет-ғұрпымызға, салт-дәстүрімізге оралып жатырмыз ғой. 

Халықтық әдет-ғұрыпты, дәстүрді қаралауға ешкімнің хақы жоқ, ал сол игі 

дәстүрді, әдет-ғұрыпты аяққа басып, тонын айналдырып келген тағы да сол адам 

екенін естен шығармаған жөн. Әйтпесе, Қамар, Жамал, Шұға, Ғазиза трагедияға 

ұшырамас еді ғой, повестің тағлымдық, тәрбиелік мәні де осында жатқан сияқты. 

Жүсіпбек Аймауытовтың көптеген әңгімелері болған. Ол – аса ірі ұстаз-

педагог, аудармашы, ақын, драматург, прозашы, публицист, сыншы, әдебиет 

зерттеуші. Біз бұл шағын еңбекте, негізінен, жазушының прозалық еңбектерін 

талдауды мақсат тұтқандықтан әдеби қызметіндегі басқа жанрда жазылған 

шығармаларына тоқталған жоқпыз. Әңгімелерінің ішінде 1989 жылы шыққан 

жинағына екі әңгімесі енген екен. «Әнші» әңгімесі асқан дарын иесі, әнші, 

халқының біртуар азаматы Әміре Қашаубаевтың бейнесін жасауға арналған, 

шағын әңгіменің әнші бейнесін жасауда оның бір ғана бастан кешкен оқиғасын 

беру арқылы әнші халықтың, өнерпаз халықтың, өнерлісін төбесіне көтерген сері 

халықтың текті мінезін, рухани болмысын бермек болғаны сәтті шыққан. Ал, 

«Елес» әңгімесі бүкіл қаламгер атаулының өмірлік таразышысы, әділ қазысы 

оның ары, қаламгерлік намысы, ожданы деген ойды айтпақ болған.   

Қос әңгімені қарастыра отырып, оқытушы мына мәселеге назар аударғаны 

жөн. Кез келген қаламгердің өзіндік мәнер-машығы, яғни стилі бірден 

қалыптасып кете қоймайды. Оның алғашқы шығармалары, негізінен, өз жолын, 

өз мәнерін табудағы ізденіс сатылары болып келеді де, кейіннен сүбелі 

туындыларына айқын көрінетін стиліне іргетас болып қаланады. Ендеше 

«Әнші», «Елес» әңгімелері жазушының «Қартқожа», «Ақбілек», «Күнікейдің 

жазығы» сияқты шығармаларына алғашқы стильдік мәнер ретінде туған. 

Жазушының стильдік ерекшелігіне, прозалық шығармаларының, әсіресе, 

«Ақбілек» романының композициялық құрылымына тоқтала келіп, проф. С. 

Қирабаев: «Романның композициясында, жазылу әдісінде ешқандай 

қалыптасқан дағды жоқ. Бұрын үлкен прозасы болмаған әдебиетте ондай 

дағдының болуы да мүмкін емес. Бекболат, ақ офицері, Мұқаш бейнелерін 

жасауда, портреттерін, ішкі ой-сезімдерін ашуда жазушы олардың өз ұғымына 

сүйенеді, кейіпкердің монологы үлгісін пайдаланады. Романның төртінші 

бөлімінің оқиғалары, яғни Ақбілектің жаңа өмірі екі әйелдің (Ақбілек пен 

Кәмиланың) әңгімесі түрінде жалғастырылады. Кейде күнделік араласып 

кетеді...» деп атап көрсеткен [6].  
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Біздің қосарымыз мынау: жазушы прозасында бояуы қанық, ой-образы 

мейлінше ашық суреттер қалың-қалың картинаны жайып сап, ауыр-ауыр ойды 

арқалап тұр. Сөйлемдерден толассыз тынысты, арпалысты, кейде жібектей 

есілген лириканы сеземіз. Әр сөйлем іштей ұйқасып, ырғақты, ызалы күйге 

ауысқан. Ішкі динамикасы ширақ, философиялық ойы бар, психологиялық және 

лиризм элементтеріне бай, тіл байлығы, көркемдік ізденіс ерекшеліктері өзгеше 

бұндай прозалық туындылары қазақ оқырманы көп оқыған емес  (біз 20-

жылдардағы қазақ прозасын алып отырмыз). Көп реттерде әдебиетші, сыншылар 

сөз қадірін, ой тереңін, шеберлік шекарасын таразымен өлшеуге аса бара 

бермейді. Ой тереңінің, салауат салмағының таразысы болмайды, бұ – 

шексіздіктің, кеңдіктің тағы бір белгісі. Әлем шексіз, уақыт шексіз, адамның жан 

сезімі, ақыл-парасаты шексіз. 

Жүсіпбек Аймауытов өмірден қыршын кетсе де (небәрі 41 жасында 

дүниеден өткен екен), тындырған еңбегімен, дарын-талантымен қазақ 

әдебиетіндегі ерекше құбылыс болып қала бермек, себебі, кешегі 20-жылдар 

емес, тіпті қолына қалам ұстағанның бәрі өз ойын, өз басынан өткенді тігісін 

жатқызып жаза білетін дәл осы кезеңде де өзгелерге ұқсай бермейтін, тіл, стиль, 

тәсіл, жанр өзгешелігімен, бұ салаларға әкелген жаңалығымен, өзінше үн-

әуенімен нәзік тереңдіктен табылар мұндай сезімтал суреткер өте сирек 

құбылысқа жататынын тағы да ерекшелеп айтқымыз келеді. 

Жүсіпбек Аймауытовтың бүкіл шығармашылық, әдеби жолын көзге 

елестетсек, сөз саптауымен де, ой-түйінімен де, түйсік-түсінігімен де ұлттық 

жазушы екенін байқаймыз қаламгердің. Бұл сөзді тегін айтып отырған жоқпыз. 

Оның шығармаларынан тұнып тұрған ұлт өмірін, ұлттық тыныс-тірлігін, 

мінез-тәрбиесін, сезім-сенімін көреміз. Ол қолданған образды сөздің нақыш-

нақысынан қазақтың өз өрнегі, өз өмірі анық көрініп, ат-ойлап тұрады. Табиғат 

суретінде, этнографиялық бейнелеулерде, адамның кескін-кейіпінде, ішкі 

мінездің, ішкі сезімнің сыртқа тепкен тұстарында қолданылған ұлттық бояу-

реңктері талғамсыз суреткерді ғана емес, табиғи талантты, жыршы қазаққа, 

жырау қазаққа, шешен қазаққа, ділмәр қазаққа тән құйма талантты танытады. 

Асылы жазушының талант құдіреті, суреткерлік шеберлігі ол жазған 

шығармалардың көптігіне, қалыңдығына қарамаса керек. Том-том романдармен 

өлшенбейтін бір құдірет бар, ол – суреткерлік шеберлік. Суреткерлік шеберлігі 

жағынан Жүсіпбек Аймауытов – асқан дарын иесі. 

Сонымен, біз бұл шағын еңбегімізге қазақ әдебиетінің ірі жазушысы, ұлы 

дарын, талант иесі Жүсіпбек Аймауытовтың прозалық шығармаларын 

қарастырып, оған байланысты кейбір әдістемелік оқыту мәселелерін ортаға 

салдық. Жазушының азаматтық тұлғасы, қаламгерлік жолы, ерен таланты 

туралы жазылып жүр, әлі де болса олар үлкен, сүбелі зерттеулердің объектісі 

бола бермек. 

Біз бұл жерде әдебиеттегі дәстүр және жаңашылдық деген мәселе 

төңірегінде шамалы ой айтпақпыз. 

Біріншіден, Ж.Аймауытов әлем әдебиетінің, орыс әдебиетінің және қазақ 

әдебиетінің озық үлгілерін жете меңгерді, солардан тағлым алды, оларды өнеге 

тұтты, сонымен бірге, өз аудармаларында әйгілі ақын, жазушылардың 
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шығармаларындағы негізгі мазмұн мен ойды қазақ оқырманына 

жақындастырып, ұлттық болмыс пен бітімге сай етіп тәржімалай білді. 

Жүсіпбек Аймауытов ағылшынның дана жазушысы, ұлы гуманист, ақын, 

драматург Уильям Шекспирді, француз жазушыларынан: Мольер, Мопассан, 

Виктор Гюго, Беранже, неміс жазушыларынан: Гете, Гейне, американ 

жазушыларынан: Джек Лондон, Беркович, австрия жазушысы Стефан Цвенгті 

жоғары бағалап, құрмет тұтқан. Олардың көпшілігінің шығармаларын қазақ 

тіліне аударған. Орыс әдебиетінен ерекше зейін қойып, сүйсіне оқығаны 

Пушкин, Гоголь, Лев Толстой, Чехов, Короленко, Максим Горький 

шығармалары. Жазушы бұл әйгілі жазушылардың шығармаларын оқып қана 

қоймай, үлкен толғаныспен өз ойларын, тұжырымдарын да беріп отырған. 

Жазушы Л.Н.Толстой туралы былай деп жазған екен: «Толстой ақыл-ойдың, 

ақындықтың кені. Адам баласын бақ іздеп, адамгершілікке үндеген пайғамбар. 

Өмірін шындық көкселеумен тауысқан. Тұрмыс жүзіндегі теңсіздік, 

бақытсыздық, неше түрлі жауыздықтың тамыры адам баласындағы атақ 

құмарлықта, менмендікте, өзімшілікте деп біліп, оның бәрін ел билеген 

күштілерден, үкіметтен көрген. Соғысқа, қан төгуге қарсы болған. Адам баласын 

бір бауыр қылам деп арпалысқан». Ал, орыс әдебиетіндегі ірі тұлға М. Горький 

туралы: «XI-X ғасырдың аяғында байлар дәуренін жырлап болған орыс 

ақындары тағдырын, қаламынан жан кеткенде, әдебиетке жан алып, «жол 

мұндалап» теңіздің иісін жұтып, мастанып, жұртты кеңдікке, еркіндікке, нұрлы 

күнге, ерлікке, тартысқа шақырған, өрттей лаулаған, толқындай тулаған, 

төңкеріс ақыны. Ол жабыларды жан екен демейді, жорғалаған, қыбырлаған 

адамдарды жаратпаған. 

Максимді орыс әдебиетінде «Дауыл құсы» деп атайды» - деп жазған екен. 

Осы жерде бір ескеретін жайт мынада: қазіргі кезеңде жұртшылық 

тарапынан өткен тарихымызға, жүріп өткен жолымызға сын көзбен үңілу, 

жаңаша баға беру сияқты мәселелер белең алып келеді. Негізгі мәселелерге тап 

болды ма, таптық көзқарас дегеніміз жалған нәрсе, ұлы Қазан төңкерісі дегеннің 

мән-маңызын дұрыс түсініп келдік пе? – деген сұрақтар, тұжырымдар жатады. 

Осыдан келіп әдебиеттану ғылымындағы әдебиеттің таптығы, партиялылығы, 

сондай-ақ социалистік реализм деген ұғымдар дағдарысқа ұшырауда. Жетпіс 

жылдан астам бойы коммунистік идеологияның, солақай саясаттың әсерінен 

талай қателіктерге жол беріп келгеніміз бүгінде жұртқа аян. Заманымыздың 

теңдесі жоқ ірі оқиғалары деп  Қазан төңкерісін, байларды тәркілеу 

(конфискация), ұжымдастыру (коллективтендіру), тың көтеру эпопеясын, т.б. 

атап келдік. Әдебиет пен тарих егіз болса, сол солақай саясаттың зұлымдық 

сұрқиялығы арқасында елі үшін еңіреп туған есіл ерлерімізді, ірі 

қайраткерлерімізді, батыр, билерімізді, елінің егемендігі, тәуелсіздігі, 

біртұтастығы үшін арпалысқан хандарымызды марапаттай алмадық, өз мәнінде 

олардың көркем әдебиеттегі тұлғасын сомдай алмадық. Міне, бұл мәселелер, 

жалпы, еске алатын, үнемі назарда ұстайтын жайттар. 

Шығыс әдебиеті, қазақтың ерте дәуірдегі әдебиеті, ұлы Абай шығармалары 

Жүсіпбек Аймауытовқа рухани қазына, жол сілтеуші бағыт-бағдар бола білді. 

Ал, Ж.Аймауытовпен араласқан, онымен тығыз қарым-қатынаста болып, 
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пікірлес болғандарға Қ.Сәтпаев, М.Әуезов, А.Байтұрсынов, С.Торайғыров, 

Мәшһүр Жүсіп Көпеев, М.Жұмабаев, Ә.Бөкейханов, М.Дулатов, т.б. жатады. 

Аймауытовтың тағлым, өнеге алған әдеби мектебі, оны қоршаған қоғамдық-

әлеуметтік, міне, осындай болды, осыларды зерделей, саралай келе мына 

төмендегідей тұжырымдар жасауға болатын сияқты:  

Біріншіден, Ж.Аймауытов әлем әдебиетінің, орыс және қазақ әдебиетінің 

озық үлгілерін жете меңгерді, солардан тағлым алды, оларды өнеге тұтты, 

ендеше Ж.Аймауытов шығармашылығын тек қазақ әдебиеті ғана емес, әлемдік 

әдебиетке қосқан үлесімен бағалау керек, мәселеге осы тұрғыдан келу қажет; 

Екіншіден, Абай дәстүрі, Абайдың шеберлік мектебі жазушыға айрықша 

әсер етті, өмірлік өнеге, тағлымға айналды, Ж.Аймауытов Абай философиясын, 

нәзіктігін, лирикадағы тереңдік пен сыршылдықты шәкірттік кезінен бастап 

бойына құр ғана сіңіріп қойған жоқ, сонымен қатар, Абай ұстазындай өзі де қазақ 

әдебиетіне қыруар жаңалық әкелді. Ол жаңалықтарға тақырып пен идея 

саласындағы сонылықтар, образды сомдау, характер табиғатын ашудағы 

шеберлік іздері, бас қаһармандары толық қанды, типтік тұлға дәрежесіне 

жеткізуі, өмір шындығын еш боямасыз, бар болмыс-бітімімен көркемдік 

шешіммен астастыра реалистік тұрғыда бере білуі, жанрлық, стильдік мәселелер 

төңірегіндегі жетістіктер, прозаны поэтикалық, ақ өлең үлгісімен бере білуі, т.б. 

жатады. 

Шығарма табиғатын түсіне білу, сол арқылы қаламгердің шығармашылық 

лабораториясына енуде, көркем шығарманың басты мұрат-мүддесін талдау 

барысында бұл мәселелер айрықша назарда болуы қажет, себебі, Жүсіпбек 

шығармаларының әлемі – жұмбақ әлем, түпсіз терең, сиқырлы әлем, ол әлемге 

тексіз бен өресізге, дарынсыз бен мақұрымға, мәңгүрт жанға орын жоқ. 

Заманымыздың ұлы жазушысы Әуезов, классик-қаламгерлер Майлин, 

Жансүгіров, т.б. Жүсекеңді ерекше талант иесі деп бағаласа, сөз зергері, қазақ 

әдебиетінің ірі өкілі Мүсірепов оны ұстазым деп атап өткен екен.  

Бұның бәрі Жүсіпбек Аймауытов туралы айтылар көп ойлар мен пікірлердің 

тек бастамасы ғана болса керек. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Ж.Аймауытов қашан дүниеге келді? 

2. Ж.Аймауытовтың қандай шығармаларын білесіз? 

3. Жазушының прозалық шығармаларының ішінде ең көрнектісі, көркемдік 

дәрежесі аса жоғарысы – қай туындысы? 

4. Ж.Аймауытовтың өміріндегі әлем әдебиетінің, орыс және қазақ 

әдебиетінің алар орны қандай? 

5. Абай дәстүрі, Абайдың шеберлік мектебі жазушыға қандай әсер берді?  

6. Қазақ әдебиетінің ірі өкілдерінің бірі Ғ.Мүсірепов үшін Ж.Аймауытов 

кім болды? 

7. Ж.Аймауытовтың суреткерлік шеберлігін қалай бағалайсыз? Мысал 

келтіріңіз. 
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Бөлім бойынша жаттығулар: 

 

1-жаттығу. Ж.Аймауытовтың «Ақбілек» пен «Қартқожа» романындағы 

басты кейіпкерлерінің тағдыр ұқсастығы жайында әңгімелеңіз. 

 

2-жаттығу. Төмендегі сөйлемдерді оқып шығыңыз. Сөйлем түрін 

анықтаңыз. Бір сөйлемге синтаксистік талдау жасаңыз. 

Бас қаһарманның – табиғаттың бейкүнә, ерке перзентінің әр сөз, қимыл-

әрекеті автордың психологиялық елегінен өткен. Оның жақсылығы басым. Ол 

жақсылық – кейіпкердің адалдығында, тазалығында. Ол қара ниетті, қараулық, 

харамдық меңзеген адамдарды, өресі төмен жанды жек көрді, намыссыздыққа, 

жетсіздікке, әділетсіздікке төзбейді. 

 

А. Нұрмановтың «Құланның ажалы» романы 

 

А.Нұрманов 1933 жылы дүниеге келді. Небәрі 35 жыл ғұмыр кешкен 

қаламгердің артында бір романы, үш повесі және он жетідей әңгімелері қалды. 

Эпикалық туындыға жататын «Құланның ажалы» романы ұлттық әдебиеттің 

алтын қорына қосылған шығармаға жатады. Романға жақсы баға берген 

жазушылар (Р.Тоқтаров, Қ.Ысқақов т.б.) және сыншылар (Т.Тоқбергенов) бұл 

ойымызға дәйек бола алатын пікірлер айтты. Егер шығарма қаһарманының 

өмірде болған тарихи тұлға екенін ескерсек, Құлан мергенді өзі орнатуға 

қатысып, қан төккен Кеңес үкіметінің өз қолымен өлтіргенін де қаперге алуымыз 

керек. Құлан өмірі – трагедияға толы ғұмыр. Жазушы тоталитарлық дәуірде 

ғұмыр кешкендіктен, шыңғырған шындықты айта алмай, тек қана астыртын 

емеурін, ишаратпен жеткізуге тырысқанын байқау қиын емес.  

Романды талдап көрейік. Бесінші тарау, яғни соңғы бөлім төмендегідей 

берілген. 

«Қашып-пысып, елсіз-күнсіз айдалада жортқан бөрідей, күнкешті өмір 

зеріктірген еді. Жаугершілік заман болса бір жөн, қара жамылып, мұз жастанып, 

ер-азаматтың басына күн туғанда жүре береді де; шау тартқан шағында әлдебір 

жосықсыз себептен жан сауғалап шығандап кету қиын екен де. Сонау бір 17 – 18 

жылдың дүрбелеңінде өліп кетпеген екем деп өкінді; әйтеуір ел-жұртың шейіт 

болды деп, батыр бір оқтық дей салатын еді. Ендігі берекесіз мынау өмірден не 

салауат деп ойлады Құлан.         

Көп ойланды. Ақтап алар Апанас болса өліп қалды. Енді ара түсер кім бар. 

Тағы бір бейкүнә жанның қанына ортақтасқанша қарамды батырайын. Осы бір 

пиғылын сезгендей Абдол да атын ерттеп көлденең тарта қойды. Қаны басына 

шапты; Болжықтың сытылып кеткеніне өкінді. Екі дүниеде бір жауап, 

Шарбақбайдың басын домалатып аттанса о да бір медет. Көзін қан жауып кетті.  

Ол Шарбақбайды кескілеп өлтірді.  

Алдында тағы да мұнарат, беймағлұм бір тірлік. Ауылдан құр сүлдері ғана 

аттанды. Сең соққандай ат үстінде сенделіп келе жатып Абдолдың қай уақытта 

зытып отырғанын да сезбей қалды.  
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Оқ атылды да, бүкіл өзекті жаңғыртып жіберді. Қыр басынан көз салып еді, 

ербеңдеп жүгіріп бара жатқан Майлықтың жалп етіп жығылғанын көрді. 

Абдолды көрді. Егоровтың вентовкасын асынып жатыр екен. Әлі түтіні де 

сейілмепті. Бәр гәптің осы қайыршы сұмнан келгенін енді сезді. Бірақ кеш қалды, 

жота басынан сау етіп құлап түскен отряд бұл мезгілде аттарын дырағайлата 

қамшылап, салып ұрып келе жатқан еді. Көздемей қасқа маңдайдан Кутскийді 

басып салды да, ескі досы – береңкені лақтырып жіберді.  

Жүрегі мұздады, аяқ-қолы шымырлады, сосын омырауын жапқан қанды 

көрді, өзіне қарай мылтығын кезеніп ентелеп келе жатқан екі милиционерді 

көрді. «Құдайға шүкір, әйтеуір түрмесіне түспейтін болдым-ау» деп ойлады.  

Ол ат үстінде қаздиып отырып мәңгілікке көз жұмды.  

Сары дала. Баяғы сол дала. Мола... Моладан көп неме жоқ. Әрқайсы-сының 

күмбезінде күржиіп қарақұс, бүркіт қонақтапты. Пыштақ-пыштақ деп 

сақылдаған қыран алаң-қылынан басқа бұл далада бөгде дыбыс та жоқ еді.  

Отряд Құлан мен Егоровтың сүйегін зембілге салып ауданға тартып келе 

жатқан. Орталарында шала-жансар Майлық бар, мән-жайды содан ұғынысқан-

ды. Жесір дала өзінің ерке ұлынан, еркін ұлынан айырылып, мылқау кейіпке 

соңғы сапарға шығарып сап тұр... 

Жер бетінен тағы бір пендесінің жоғалғанына жүрегі жеңілдей қояр ма екен 

бұл даланың...» [6]. 

Бұл тарау – Құлан өмірінің тәмамдалып, жарық дүниемен қоштасар 

сәтіндегі соңғы толғанысы.  

Бұл – бас қаһарманның жеке басының трагедиясы. Қажет десеңіз, азуын 

айға білеген, қалың тобырды соңына ертіп алып, зиялы қауым өкілдерін жойып 

жіберген, тап тартысы деген желеумен баласын әкесіне, ағасын інісіне қарсы 

қойып қырылыстырған кеңестік–большевиктік–коммунистік жүйенің орны 

толмас қателігі. Сол жүйеге құлай сенген, ақыры, үміттері мен сенімдері 

ақталмай, сорлап қалған қарапайым жандардың трагедиясы.  

Бұл – алдамшы ұранға малданып, революция жауларына қарсы күрескен, 

есімі даңққа бөленіп, кеудесіне нан піскен, сондақтан да азамат соғысы, төңкерісі 

аяқталысымен, «маған, яғни қан төккен адамға қарап тұрар кім бар?» деп 

дандайсып, ауқаттылардың малын тартып алып, дәуірлеген бір ғана Құлан емес, 

көптеген Құландардың жөнсіз әрекеті. 

Бұл – аса дөрекі, өктем жүргізілген кеңестік саясаттың нәтижесінде сол 

жүйеге қарсы болған Шарбақбай сияқты залым шонжардың, Болжық, Томар, 

Көктөбет сияқтылардың бас көтеруі. Бұлар да алуын түрлі мінездің адамдары. 

Шарбақбай – көреген, замана саясатын қапысыз аңғаратын айлакер, аса қауіпті, 

өз мүддесі үшін, кешегі дәурені үшін өзгенің қолымен жүз, мың, одан да көп 

жанды шөмірікпей қанға бөктіруден тайсалмайтын жырынды. Болжық – 

Шарбақбайдың қолындағы көзірі, танымы төмен байғұс. Томар – кеңес 

үкіметінің өкілі, милиция қызметкері. Құлан сияқты даңқы қазақ жерін шарлаған 

батырмен күрескеніне мәз кейіпкер. Жазушы шеберлігі Құландай қаһарманды 

өзімен теңдес немесе өзіне жетеқабыл біреумен емес, осынау өресіз, қатын 

бөкселі Томар дегенмен тартысқа түскенін көрсетуінен байқалады.  
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Бұл – бақиға аттанар аттанар алдында өмір жолына аз да болса, шолу жасап, 

жарық дүниемен арыздасқан, қоштасқан сәті. Алыс-жұлыстан шаршап, 

тынымсыз шапқылап, алайда өзінің адал, ақ екеніне ешкімнің көзін жеткізе 

алмаған, мына пәни жалғанның опасыз әрі тым келте екеніне тек өлерінде ғана 

көз жеткізген бас қаһарманның көз жасы. Өкініші аз, өлімнен қорықпай, 

тайсалмай қарсы алған жанның соңғы демі.  

Бұл – басын тауға да соққан, тасқа да соққан, алайда Адам мен Қоғам қарым-

қатынасы, Адам атты жаратындының өмір сүрудегі мақсаты не, сол өмірдің мәні 

мен маңызы, мазмұны неде деген мәңгілік сұрақтарға жауап таба алмай 

сенделген, сондықтан да өлімді үрейленбей, қасқая қарсы алған атақты Құлан 

мергеннің, даланың ең соңғы ерке перзентінің зары.  

Ол адам ретінде перзент сүйгісі келді. Алтынгүлдің жүкті екенін білгенде 

батырдың қаншалықты шаттанғанын жеткізу қиын. Алайда оның жарық 

дүниедегі жер басып жүруінің мерзімі де аяқталуға аз қалған-ды. Осыны 

аңдатқан жазушы Афанасий Егоровпен бірге қалаға аттанған Құланның да, 

Егоровтың да, птша әскерінің офицері, бүгін қайыршы, мүсәпір боп (қасақана) 

жүрген Ефим Кутскийдің де ажалдары жетер сәттәң алдында мергеннің 

перзентті боларын біліп, қуануын текке келтірмеген. Құлан өлді, құрсақтағы 

сәби ертең дүниеге келмек. Ұрпақ сабақтастығы мен жалғастығы осылай 

өркендемек. 

Жазушы романында философиялық сипаты басым ұзақ-сонар толғамды 

баяндаулар аз. Диалог, пейзаж, монолог, портреттерді беру де ықшам. Баяндау 

тәсілінің бірінші кезекке шыққанын байқау қиын емес. Алайда ол қарадүрсін, 

үстірт, жалпылама баяндау емес, характерлі баяндау. Және бір ерекшелігі, 

баяндау тәсіліне жеңіл мұң, элегиялық сарын араласқан. Белгілі бір дәрежеде 

характерлі баяндауда «ой ағымы» элементтері орын алған. 

«Аптабы қайтқан күздің боз аспанын, таңмен таласа тұратын қызықты 

күндерді есіне алды; деревняның кіл қара борбай көп шуылдағы құлқын сәріде 

малмен бірге өріп, қарға адым жердегі орманға жүгірісетін еді, ағаш семсермен 

ат бойламайтын биік шалғынның шығын қағып, бұтақарағанның түбінен 

дірдектеп жүріп қарақат, мойыл теретін, басқан ізіңде қан-жоса боп қалатын 

жеміс-жидектің қышқылтым дәмі әлі күнге таңдай қуыратын тәрізді; Егоров 

сілекейін тамсана жұтынып қойды. 

Он алтыншы жылы солдатқа ілігіп, туған жерден қиянға шығып кеткеніне 

де тоғыз жыл болыпты, содан бер» күркіременің жағасындағы шағын деревня 

қайда жүрсе де көкейінен кеткен емес, ауық-ауық көкірегін мұңға толтырып, 

көлдбеңдеп көз алдына келеді де тұрады. Кейде тіпті түсінде де 

замандастарымен бірге ау толы ақ балықты күркіремеден сүйреп шығарып 

жататын. Бәрінен де күркіременің суы-ай десеңші!.. Қалың жынысты жықпыл-

жықпылынан жылап ағып жататын сансыз бастаулар мен тұмасы қаншама. 

Ұрттасаң миыңнан өтеді-ау, шіркін!.. Мынау қиырсыз даланың иірімі мен 

көлшігі оның қасында су ма; күні-түнгі аңызақтан ернің кезеріп кеп бас қойғанда 

таңдайға татымайды-ау, құр қарын қампайтқаны болмаса ғұмыры шөліңді 

қандырған емес». 
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Бұл – офицер Ефим Кутскийге қатысты баяндау. Кутский-ақ  патша билік 

еткен дәуірдің перзенті. Сол дәуір үшін жанын беруге даяр. Патшаға қарсы 

болғандарды бірден қырып тастамады деп патшалық үкіметті бүгін кінәлаушы. 

Туысқаны Леван бұны алдайды. Оның айтқанымен Кутский досы Григорийді 

(сельсовет бастығы) де атып өлтіреді. Жасынан жергілікті ұлт өкілдерін, әсіресе, 

қазақтарды кемсітіп, малға теңеген үлкендерден тәлім алған Ефимнің бүгінгі 

қылығына таңқалуға болмайды. Алайда кешегі жүзбасы басына күн туғанда, ар-

намысты да, тәкаппарлық пен астамшылықты да ұмытқан уақытша. Қайыршы, 

мүсәпір боп жүргені де зұлымдық ойын жасыра білген ниетінен туындаған. 

Майлыққа оқ атып, милиция бастығы Егоровты тұншықтырып өлтірген Кутский 

Құланның қолынан ажал табады. Дала перзентінің рухы да, адами келбеті де 

патша офицері Кутскийден әлдеқайда биік. 

Қоғалы өткел – жолаушылап келе жатқан Құланның қайыршы боп, мүсәпір 

кейпіне енген жырынды дұшпанмен, яғни Кутскиймен кездескен жері. Көп 

реттерде зұлымдықтан жеңіліс табатын жақсылықтың Құлан бейнесінде келіп, 

зұлымдықтың Кутский бейнесінде болып, екеуінің тоқайласатын жері осы. 

Қоғалы өткел – күрделі сюжеттук желілдің бастауы. Қоғалы өткел – символдық 

қызмет атқарушы.  

Бас қаһарман Құлан – трагедиялы образ. Кемелінен асқан шаттыққа да, 

пұшайман болған сәттеріне де байсалды түрде қарауға тырысса да, автор қысқа 

да ықшам монологтар арқылы оның көкірегіндегі мұңды, бейбіт өмірге деген 

құштарлықты, сағынышты, дала адамына тән ұлттық дағдыны беруге тырысқан. 

«Құдауәнда ә?! Осылар өмір-бақи жолынан адаспайды да, айнымайды да,– 

деп ойлады мерген», қарасы бұлдырап алыстай берген тәкаппар құстарға сүйсіне 

қарап, – бұл тырна деген дүниедегі сақ құс қой. Одан сағы, мүмкін естісі де жоқ 

болар. Аңшыны қиядан шалып, оқ жетер-жетпес жерге ғана жақындатады да, 

одан әрі жылжыса, ол да жылжып, діңкелетіп сүйрей береді. Қаз да сақ құс, бірақ 

дәл анадай емес, ық жағынан барсаң... апырмай, ә, мына бір тобы өтіп барады 

екен, бір-екеуін түсірейін бе әлде?» 

Осы сәтте тобын жазбай ұшқан тырналар тобынан Құлан тағдыры 

әлдеқайда күрделі, әлдеқайда беймәлім екенін жазушы деталь арқылы жақсы 

кескіндеген. Сол тырналарға сүйсініп тұрып, тізбектің соңындағы бір-екеуін 

атып түсіруі – бас кейіпкердің әрі шарасыз, әрі амалсыз халін көрсететін, 

сонымен қатар, бұлқынған қайсарлығын, тағдырына қарсы тұра алатын дүлей 

ашуынан хабардар ететін деталь.  

Құлан – даланың ерке ұланы. Оны қоршаған ортасынан, табиғаттан, басқа 

тіршілік иелерінен, ұлан-ғайыр даласынан бөліп алып қарау мүмкін емес.  

«Адамның жан-жануарға өте қатал, тіпті орынсыз жауыздықпен 

қарайтынын аңшы ертеден-ақ білетін. Олар да өзіңдей жан иесі ғой, олар да көп 

нәрсені түсінеді, тіпті кейбір жайда адамнан сан есе сезімтал, сан есе білгіш, 

зерек екенін көп пенденің аңғармайтынына оның ызасы келуші еді. Өмір бойына 

аңшылық ете жүріп, Құлан мыңдаған аң-құстың тірлік-қарекетін барлап 

байқады. Сонда талай рет ғажап қалып сүйсінген.  

Соның барлығы Құланға жан-жануарға ерекше бір көз қараспен қарауға 

үйретті. Осы астындағы бозды мерген ещуақытта ұрып-соғып қинап көрген жоқ. 
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Қолына тай күнінде түсіп еді, мәпелеп бақты, енді қазір бұл аты ертегінің тіл 

бітетін тұлпарлары сияқты, айтқанын, айтқан емес-ау, бет-жүзі, қабағының, 

тақымының қимылынан, дауысынан иесінің не тілеп, не бұйырғанын әп-сәтте 

түсінеді. Қоя берсе қойған жерінде құлақ қақпай тұрады, қапталынан қағып 

қалса, жайылып кетеді, ысқырса қайдан болса да шауып жетеді. Кешегі қанды 

ұрыстарда осы боз емес пе, талай тар қыспақтан мұны алып шыққан. Өзі атын, 

аты өзін түсінбей төпелей беретін біраз азаматтың соғыста мерт болғанын да 

көрген мерген. Ол аң-құстың да тілі бар, тек адам соны түсінбейді деп ойлаушы 

еді. Әйтеуір мерген мына бозына тіл ұқтырғанына риза, аялап сауырынан қағып 

қойды...» 

Өмір туралы толғаныс, бар бәленің екі аяқты адам атты жаратындының 

пиғыл, мінез, іс-әрекетінен иуындайтынын Құлан кешегі күні емес, бүгінгі тау 

тартқан кезінде аңғара бастағанын автор ұтымды түрде бере білген.  

«Әй, итшілеген өмір-ай,– деп ойлады енді лашықта жатып мерген. – Бұл 

жалғанның жүзінде төрт құбыласы түгел адам бар ма екен сірә. Өмір бойы 

сарылып қуғаның бір сағымдай арман, жақындадым деген сайын бұлдырай түсіп 

діңкелетеді. Жазмыштан озмыш жоқ дейді ғой. Апырмай ә, жазмыштан озмыш 

болмайтын адам неден сорлы жаралды. Аң екеш аң да өз тірлігін біледі, әйтеуір 

жолдасына қас қылмайды. Ілуде бір сұмдық жағдай болмаса жыртқышының өзі 

де туысын жеймін демейді ғой. Киікті қарашы әне, мың болса мыңы, жүз болса 

жүзі тобымен жайылады.  

Адамның аңнан бетер болғаны ма? Қайда көрсең бірін-бірі іштен шағып, 

тобықтан қағып, қысастық қылып, жүргені. Әй, оңдырмаған құдай-ай, неге олай 

болды екен, ә? Мынау Көктөбет, бұл да құтырған қасқырдай маңайын жұлып жеп 

жүр. Баяғы қарақшы кезіндегі кәсібі осы еді, әлі сол. Әлде адамның қанына 

сіңген бір құтыртатын пәле бола ма? Іштен түртіп, ананы құрт, мынаны бүлдір 

дей ме. Хақтағалам ондайға бастауға тиіс емес қой. Әлгі шалдардың көп айта 

беретін сайтаны осы өзіміздің ішімізде бұғынып жатпасны. Күндердің күнінде 

сосын Көктөбет, Томар сияқтыларды еліртіп жібереді ғой. Айтпақшы сол 

Көктөбетің қайда кетті? Қой, жатып рахат таппаспын, сртқа шығайын. Бәрібір 

ұйқы жоқ». 

Төңкеріс, төңкеріс деп ұрандатып, дүрмекке ілескен, қан майданға 

араласып, большевиктік жүйеге айрықша қызмет еткен Егоровты, жүзбасы, 

мерген Құланды қорғай алмаған кеңестік жүйенің түбі шірік екенін, әрине, 

қалмагер айта алмады. Тіпті кесек мінезді Шарбақбайды өлтірген де қазақ, яғни 

Құлан. Ал, милиция бастығы Егоровты өлтірген – Кутский. Ірі тұлғалар өмірден 

өтті. Енді кімдер тарих сахнасына шықпақ? Томар, Болжық дегендер ме? Міне, 

іргетасы берік емес кеңестік жүйенің ерте ме, кеш пе, бір оқ атылмай-ақ 

құлайтынын жазушы айта алмаса да ,зерделі оқырманның сезетіні айқын.  

Осы еңбектің басында романның эпилог қызметін атқарып тұрған соңғы 

тарауы тұтас кестірілі. Ал, ромна оқиғасы бсталар сәт Серкеш – Томар милиция 

арасындағы аз ғана қақтығыстан басталып, ақыры, өзіне лайық емес қарсыластан 

бой тасалап, Құланның дала кезіп кетуі – бәрі де басты оқиғаға қосымша тетік 

болса да, күрделі де салмақты оқиғаның басталуы Кутскиймен (қайршы Абдол) 

кездескен Қоғалы өткел жерінен басталған. 
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Романның басынан аяғына дейін бұла, ерке табиғаттай таза Құлан характері 

ол ғұмыр кешкен дала бейнесімен біртұтас, органикалық бірлікте алынған. 

Құлан осы далада туды. Осы далада өлді. Осы далада жерленеді. Сондықтан да 

ұлылықты да, сабыр, ұстамдылықты да дала келмебіне теңеген жазушы 

полифониялық тәсілмен дала суретін ұтымды бедерлеген. 

«Сары дала, сайын дала. Сан ықылым замандар төсінде жел ызғып, аңызақ 

ескен, боран бұрқырап, қар көшкен сахара. Жайлау көлдің жазығы. Жолаушыны 

діңкелетер ұзын қара жол. Біресе қияға тоғысып, біресе ойға құлдилап, ащы 

шектей тарқатыла береді, тарқатыла береді. Жолдың екі қанаты боз жусан, қызыл 

изен, көк көде өскен қар отты күзеулері, ара-тұра көктемде су түсетін 

ойпаңдардан шоқ-шоқ тобылғылы шұбарлар, табанына тал өскен терең сай, 

жыралар кездесіп қалады. Сонан соң тағы бұдырсыз жазық. 

Күздің қара желі гуілдеп, етек-жеңді кеулеп ексімдене соғып тұр. Жел екпіні 

атан түйені аударып тастағандай. Саз беттеніп түсі бұзылған бұлттар боранда 

ыққан қойдай түйдектеліп батысқа қарай жөңкіліп барады. Кең даланың 

қоңырайған шөбі желкеден басқан жел ауырлығынан бойын жазуға мұршасы 

жоқ, дірдек қағып қайыса түседі. Тас төбеге шыққан күн көзі жалақ ойнағандай 

біресе бұлтқа сүңгіп кетіп, бүкіл өңірді күңгірт тарттырып, біресе жалт етіп 

шығып, күліп қоя бергендей, даланы жарқыратып салады. 

Кім жортпаған кең дала бұл? Жүрген жерін өрттей ұйпап өлім сепкен 

қаһарлы Шыңғыс хан түмендері де осы даламен батысқа қарай шеру тартқан. 

Торғай деген аты, сол кәрлі қаһан өзінің осы шетсіз-шексіз даланың жерінде 

өлген сүйікті ұлының есіміне байланыстыра қойған екен деген лақап-аңыз сол 

заманнан қалған шығар. Нешеме жылдар бойына ұран жаңғыртып қарау-жарақ 

салдыры, ат дүбірі күңіренткен дала бұл. Жылдар зымырай берген, кардың басын 

қар алған, ханның басын хан алған. Талай ұрпақ келіп, талай ұрпақ кеткен. Енді 

олардан із-түз жоқ. Жақсыны да, жайсаңды да, жауызды да толғаусыз қойнына 

жұтып ала беретін саз дала мұң сан жыл бұрынғыдай мелшиіп жата береді. 

Сөйтсе де Құлан осы өзгеге ұсқынсыз түс бермей безеріп жатқан сұр даланы 

дос тұтатын. Оның бүкіл өмірі осы дала төскейінде өтті ғой. Даланың одан 

жасырын сыры жоқ, ер жетіп есейген сайын ол бұған не қилы жұмбақ сырын там-

тұмдап біртін-біртін ашып бере берген. Ол сырға қануға бұл да жалықпаған. Аң 

қоймайтын аңшылық, құралайды көзге атқан мергендік, айсыз қараңғыда жол 

табар ізшілдік өнері болса, оның бәрі осы даланың дархан көңілімен тартқан 

тартуы. Өмірінде бір күн ауырып көрмеген темірдей денсаулық, жанарының 

қыран көзіндей өткірлігі, бойына біткен күш-қайрат, түгі бар дейтін жүрегі – осы 

даланың бойына құйған құдірет-қасиеті. Ұлына тар өткел, тайғақ кешуде асып-

саспас сабыр берген де осы дала.»  

Бұл суреттеу тегін алынбағаны байқалады. Сюжеттік желіге соңғынүкте 

қойылатын уақыт тақаған. Бұндағы дала суреті кейіпкерлерге, яғни үш 

жолаушыға шаттық сыйласа да, көп ұзамай сол дала төсінде Егоровтың да, 

Құланның да, Кутскийдің де мерт болары анық. Демек, даланың осы келбетін 

Құландай ерке перзентінің мерт болғанына соңғы куәгер болған сәттегі дала 

суретіне ұластырған автор шеберлігіне ден қоясың.  
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 – Құланмен тығыз бірлікте алынған Дала – табиғаттың бір бөлшегі ғана 

емес, болған оқиғаның да куәгері. Жазушы осыны тұспалдап жеткізген сыңайлы. 

Шын мәнінде Құланды ит өлімімен өлтірген, басын көшедегі бағанға іліп қойып, 

масқаралаған, ақыры, Ресейге беріп жіберген (елге әлі қайтара алмай жүрміз осы 

уақытқа дейін) кеңес үкіметі болатын.  

Шығарма тілі қарапайым. Автордың әр сөз бен сөйлемге ұқыпты қарағаны 

байқалады. Бүкіл көркемдік тәсілдер сол бір сұрапыл кезеңнің нақты шындығын 

тұспалдап болса да көрсетуге бағытталған дегеніміз абзал. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Н.Нұрмақов кім және қашан, қайда дүниеге келді? 

2. Эпикалық туындыға жататын автордың еңбегін атаңыз? 

3. Автордың ұлттық әдебиетіміздің алтын қорына қосылған қай туындысы? 

4. Н.Нұрмақов шығармаларынды қолданылған көркемдік тәсілдерге мысал 

келтіріңіз. 

5. Өмір туралы толғаныс, бар бәленің екі аяқты адам атты жаратындының 

пиғыл, мінез, іс-әрекетінен иуындайтынын Құлан кешегі күні емес, 

бүгінгі тау тартқан кезінде аңғара бастағанын автор ұтымды түрде бере 

білген тұсы жайлы сіздің пікіріңіз? 

 

Бөлім бойынша жаттығулар: 

 

1-жаттығу. Ж.Аймауытовтың «Ақбілек» пен «Қартқожа» романындағы 

басты кейіпкерлерінің тағдыр ұқсастығы жайында әңгімелеңіз. 

 

2-жаттығу. Төмендегі сөйлемдерді оқып шығыңыз. Сөйлем түрін 

анықтаңыз. Бір сөйлемге синтаксистік талдау жасаңыз. 

Бас қаһарманның – табиғаттың бейкүнә, ерке перзентінің әр сөз, қимыл-

әрекеті автордың психологиялық елегінен өткен. Оның жақсылығы басым. Ол 

жақсылық – кейіпкердің адалдығында, тазалығында. Ол қара ниетті, қараулық, 

харамдық меңзеген адамдарды, өресі төмен жанды жек көрді, намыссыздыққа, 

жетсіздікке, әділетсіздікке төзбейді. 

 

Қасым Аманжолов поэзиясының көркемдік-эстетикалық ізденіс 

сипаттары 

 

Данышпан Абай өлең мазмұны мен пішіні туралы, олардың бір-біріне 

үндестік-гармониясы туралы «іші алтын, сырты күміс» деп тұжырымдаған 

болатын. Қай шығарманың да мазмұны мен пішіні бірін-бірі толықтырып, тағы 

да Абай айтқандай, «сылдырап өңкей келісім тасбұлақтың суындай» сұлулыққа 

көшіп, бір-біріне жан бітіргенде ғана өз оқырманын табады, оның жүрегіне 

жетеді, оған эстетикалық нәр береді. Мұнсыз ешбір шығарма өміршең бола 

алмайды. Мазмұн мен пішін үндеспеген туындының өмірі қысқа, ондай 

шығармалар әсемдік аренасынан шығып қалады, ұмытылады. Шығарма 

мазмұны мен пішініне көптеген категориялар енетіні әдебиет теориясынан 
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белгілі: жанр, тек, түр, тақырып, идея, сюжет, композиция, тіл, стиль және т.б. 

бірақ осылардың ішінде көркем шығарманың құндылығын арттыратын, 

шоқтығын биік көтеретін компонент – тіл, көркем сурет сөзі, шығарманың 

көркемдік-эстетикалық өре-деңгейі. Туындының сюжеті, композициясы әлсіз 

болуы мүмкін, ал тілі нәрсіз болса, оның еш құны жоқ, сондықтан да прозашы 

болсын, драмашы болсын, ақын болсын, ең алдымен барлық назарды шығарма 

тіліне аударуға, бар қабілетті «тілдің түрін түрлеуге» жұмсауы шарт. Бұл 

уақытша нәрсе емес. Бұл әрекет - қаламгердің бүкіл шығармашылық ғұмырында, 

өмірбақи еш толассыз өрбіп, өрістей беретін, жетіле беретін көркемдік процесс. 

Әр суреткер өз үнін осылай табады, стильдік ерекшелікке осылай жетеді. 

Қазақ әдебиетінде өзінің бет-бағытын анықтаған, стилін тапқан ешкімге 

ұқсамайтын, өз мәнер-машығына өзіндік үнімен жеткен, әдебиетімізге 

қайталанбас мәнер, сөз қолданудағы айнымайтын тәсіл, тасқындай аққан сөз 

нөпірімен, тіліндегі бейнелілігімен, астарлы ойы арқылы логикалық тереңдікке 

жеткен қаламгердің бірі – Қ.Аманжолов.  

«Ақын - қоғамның, уақыттың, азаматтың органы және өкілі» [7, 263],- деп, 

орыстың ұлы сыншысы В.Г.Белинский айтқандай, қандай ақын-жазушының 

болмасын, шығармашылығын өзі өмір сүріп отырған дәуірдің әдеби үдерісінен 

бөліп, даралап қарауға болмайды. Сол секілді Қасым Аманжолов 

шығармашылығы да өз дәуірінің әдеби үдерісімен, оның даму өресі, көтерген 

проблемаларымен тарихи, саяси оқиғалармен тығыз бірлікте, тұтастықта 

болады. Сондықтан сол кездегі қоғамда болып жатқан өзгерістерді, тарихи, саяси 

оқиғаларды (ақын поэзиясында сол оқиғалар тікелей көрініс тапқандықтан) өмір 

шындығын, халық тағдырын, оның болашағын бейнелеуде ақын әдеби әдіс-

тәсілдерге, көркемдегіш-бейнелеуіш құралдарға иек артты.  

Қандай да болмасын қаламгер шығармашылығының ұлттық сипатына, 

бедеріне тоқталғанда айтылар ойдың негізгісі оның тілі. Елдікті сақтағысы 

келген халық, қарымды қаламгер ұрпақтан ұрпаққа мұра, мирас боп келе жатқан 

асыл қазынасы ана тілін келер буынға «бөбегіндей мәпелеп», қастерлеп ұзатып 

салуы тиіс. Тылсым табиғаттың сырын ұққан түйсікшіл бабаларымыз ана тілдің, 

баба тілдің құдірет-қуатына бас иіп, небір алмағайып замандарда аздырмай-

тоздырмай, асқақтата әлдилеп, қасиеттеп, қадір тұтты. Осынау ұлы дәстүрді 

Қасым Аманжолов та берік ұстанды. Оның асау, тарпаң жырларында қазақтың 

тілдік қоры, асыл сөзі көркем көрініс тауып, құлпыра түсті. Академик 

З.Қабдоловтың «Жазушының тілі шұрайлы, сөздік қоры мол болу керек. Бұл – 

қалам иесіне қойылатын бұлжымас талап. Тіл байлығы сөз өнеріндегі мазмұн 

байлығына әкеледі. Ал халыққа қажет шығарма – мазмұнды шығарма» [8, 199], 

-деген пікіріне сүйенер болсақ, Қасым Аманжолов осы тұжырымға толық жауап 

бере алатын талант иесі. Көркемдеу құралының не түрлі жақсысын, соны да 

құнарлысын тауып, қолданып, өзінен бұрынғы ақындық дәстүрді ілгері 

дамытқан, қазақ поэзиясында ақындық тілдің жетілуіне Абай, Мағжан, 

Сұлтанмахмұттан кейін, зор үлес қосқан, жаңалық әкелген ақындардың бірі 

Қасым болды. Оның поэзияға қосқан жаңалықты іліп әкетіп, өз шығармаларында 

кеңінен, мейлінше молынан қолдана алған ізбасар шәкірттері болды. 
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Т.Айбергенов, Ж.Нәжімеденов, М.Мақатаев, К.Мырзабеков, 

С.Ақсұңқарұлы да Қасымның дәстүрін жалғастырып, дәстүр мен 

жаңашылдықты ұштастыра білген, өлең-жырларында қазақтың оралымды бай 

тілінің көркемдік құралдарын мол да шебер пайдалана алған тіл қолданыстары 

ерекше ақындар. Бұл ақындардың поэтикалық тілі бүкіл бір әлем деуге болады, 

олардың өлең жүйесі немесе өрімі болсын, ырғағы мен ұйқасы, бунағы мен 

буыны болсын, яки ажарлау, айшықтаулары болсын, бәрі де тек аманжоловтық 

сипатта құбыла құлпырып тұрады. Мұның бәрі Қасым өлеңдеріндегі 

көркемдегіш-бейнелілік құралдардың қолданылуын жетік меңгеріп, ақын 

поэзиясындағы бейнелілік мәселесіне шұқшиып - оның поэзиясында суреттеу 

амал-тәсілдерінің қаншалықты, қалайша дамығандығын назарда ұстап, өз өлең-

жырларына үлгі қылып алғандығы, яғни суреткерлік шеберлік жолында 

тынымсыз және талмай ізденген ақындардың алып әрекетінің нәтижесі. 

 Қ.Аманжолов дәстүрін жалғастырушы ақындар поэзиясының 

бейнелілігіне, яғни образдылылығына талдау жасауға ұмтылдық. Ал образдылық 

дегеннің өзі сөздегі сурет, суретті, бейнелі сөз. Ақындар поэзиясындағы не 

нәрсенің (құбылыс, зат, ой) барлығы да осы бейнелеу құралдары, әсіресе 

бейнелеудің, ажарлау, құбылту әдістері арқылы беріледі. 

Бейнелілік – бұл сезімдік тұрғыдан әлемді тану, адам баласының табиғат 

болмысына үңілу, тұрмыс тіршілік мәнісін бағалау, көңіл-күй құбылыстары 

және қиял ырқымен жүзеге асатын суретті, образды ұғымдардың жиынтығы. 

Бейнелілік - өнер туындыларының өзіндік ерекшелігі, эстетикалық 

сұлулығы, дүниені болмысты сипаттап сөйлетудегі суреттілік, образдылық, 

өрнектілік. 

«Бейнелі сөздер эстетикалық сезімнің, дүниені образды, бейнелі түрде 

танып, білетін және танытатын, көрсететін көркем ойдың бір ұрығы іспетті. 

Әрбір бейнелі сөз – бүгіннің бөлшегі»,- деп жазады академик З.Ахметов [9, 13]. 

Қайсы прозалық не поэзиялық шығарма болмасын, олардағы бүкіл идея, 

айтылмақ ой сөз арқылы беріледі. Сондықтан шығарма біткеннің барлығында да 

сөз, сөз қолданыс – ең негізгі орынды иеленеді. Жазушы не ақын сөзді қанша көп 

білген сайын, сөз сырын қанша терең меңгерген сайын олардың 

шығармаларының нәрі күшейіп, шырайы арта түседі. Ақын тілінің бай болуы – 

оның шеберлігінің, білімділігінің ең басты белгілерінің бірі. Сол үшін де 

С.Негимов өзінің «Ақын-жыраулар поэзиясының бейнелілігі» атты зерттеу 

еңбегінде былай дейді: «Ақындар халықтың ғасырлар бойы жасаған рухани-

мәдени байлықтарын ана сүтіндей бойларына сіңіріп жатулары тиіс. Олар эпос 

тілінің дархан шалқарлығын, ұрпақтан-ұрпаққа мирас болып қалған ділмәр 

поэзияны, символикалық белгілерді, көркемдік-мәнерлегіш құрал-

әдістемелердің алуан түрлі, сан қилы үлгілерін, қанатты, жатық тіркестерді 

меңгеруге, игеруге ұмтылды. Ақынның қаруы – тіл. Күллі құбылыстар құпиясы 

мен олардың сабақтастығын айтып бере алатын күш – поэзия десек, ал поэзия 

тілі – образды қуат пен бейнелі суреттің, сұлу ырғақ пен төгілмелі ұйқастың 

негізі» [10, 13]. Бұдан шығатын қорытынды – ақындар тілдің көркемдегіш 

құралдарын мейлінше көп пайдаланған сайын олардың тынысы кеңи бермек.  
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Өлең ақын жүрегінен сыртқы әсерлердің нәтижесінде туады. Ол – ақынның 

өмірден алған әсері мен сезімнің материалдық көрінісі, сөз кестесіне түскен 

өрнегі деуге болады. Қарапайым адам өз сезімін таңданып-тамсана отырып басқа 

адамға айтып берумен ғана шектелсе, ақын іштей толғаныс, эмоциялық серпін 

арқылы туған шығармасымен баяндап береді. Шындық болмысты суреткер 

өзінше қабылдап, ол туралы өзінше ой қорытады. Шынайы шығарма өзек 

болмақшы түйсік өз формасын іздейді. Сезім материалдық бейнеге айналу үшін 

ақын қиялын өлең пішінімен дүниеге әкеледі. Ол қарадүрсін ғана баяндай 

салынбайды, көркем де нақышты болуы ойластырылады, осы орайда сөз 

шеберінің халықтық тіл байлығын қалай меңгергендігі сынға түседі. Тіл өзінің 

ғсырлар бойы даму, қалыптасу процесіне ой мен сезімді образды етіп берудің 

амал-тәсілдеріне ие болды. Сол шексіз иірім шеберлігінің үлгісіне сүйенген ақын 

өз зердесі арқылы небір сөз маржандарын шығармасына пайдаланып, көркем 

бейнелеу синтезін жасайды.  

Қ.Аманжоловтың поэзия әлеміне енгізіп кеткен жаңашылдығын 

жалғастырушы Төлеген мен Жұмекеннің, Мұқағали мен Кеңшіліктің, Серік 

Ақсұңқарұлының шығармаларындағы бейнелілігін зерттеуде А.Байтұрсыновтың 

[11], М.Базарбаевтың [12], Қ.Жұмалиевтің [13], Р.Нұрғалидың [16] әдеби-

теориялық еңбектеріндегі тұжырым-қағидалар көп жайтты аңғартады. 

Өлеңді ажарлау құралдарының бірі – ассонанс пен аллитерация. Поэзияда 

қайталанып келетін бірыңғай дауысты дыбыстар ассонанс, ал, бірыңғай 

дауыссыз дыбыстар аллитерация болып есептеледі. Қ.Аманжоловта осының 

екеуі де бар.  

Қ.Аманжолов: 

Толқыннан мен бе болар қорқынышты, 

Толқыны өз жанымның одан күшті. 

Толқытып тарта бердім әнге басып, 

Бір мезет қыз көзіне көзім түсті [15, 165].  

 

Ж.Нәжімеденов: 

Теңізде ашық жатқан жұлдыздарды 

Толқындар ұмтылады жабамын деп. 

Талықсып ескен самал баяулайды, 

Сайларға бозғыл сағым қалады ұйып [16, 10].  

 

Т.Айбергенов: 

Қош боп тұр, қарағай мен көл өлкесі,  

Қария қарлы шыңдар көлеңкесі. 

Қош боп тұр, ашаң жүзді қара бұрым, 

Қағілез қайыңдардың желең төсі... [17, 149] 

 

К.Мырзабеков:  

Бастығып қалған ба, шырағым, 

Басылмай келіп ем құмарып, 

Басыңа жеттім де құладым. [18, 26] 
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М.Мақатаев: 

Қазбауыр бұлты аспанда мамырлаған, 

Қарасаз, қара шалғын шабылмаған, 

Қайда жүр, сылқым жеңгем, сабырлы ағам? 

Қайран жұрт, қазір бәрі сағым маған [19, 30].  

 

С.Ақсұңқарұлы: 

Қарасам аспаныма- қара тұман. 

Көз талып, көкке қарап таң атырам. 

Құс болса келетұғын кезі болды, 

Қайырылып қаламаса егер қанатынан [20, 287]. 

 

Бұл үзінділерде «Т», «Б», «Қ» дауыссыз дыбыстары әр тармақтың басында 

келген. Бұл құлаққа жағымды естіліп, ішкі көркем үндестікті қалыптастрып тұр. 

Дыбыстарды қайталау арқылы шығарманың акустикасы күшейіп, музыкалық 

қасиеті артып тұр. Енді ассонансқа мысал келтіретін болсақ: 

Қ.Аманжолов: 

Амал қанаша! Жалмауыздар желікті, 

Аямапты, ақын қанын төгіпті, 

Ақын ұлан қоштасарда жанымен 

Ақтық рет: күндей күлген көрікті [15, 56 ] 

 

Т.Айбергенов: 

Ойларыма жібер ұшқыр қиял сап, 

О, қайыңдар, тұрмын сенен күй аңсап. 

Ол да сендей қаз омырау, сұңғақ бой, 

Ол да сендей кей кездері ұялшақ [17, 55]. 

 

К.Мырзабеков:  

Әуелден жалқы, әкеден жалғыз әулеті, 

Әбубәкір әуәй, ақкөңіл жігіт, әулекі. [18, 43] 

 

Ж.Нәжімеденов: 

Алу керек, алу керек, көп керек, 

Ақысына көкірегімен от төлеп, 

Алдағымды арман қылып алғанша, 

Ал алған соң тағы қалам өкпелеп [16] . 

 

С.Ақсұңқарұлы: 

-Ассалаумалейкум, уа, әлем! 

Аспандай рухы мөп-мөлдір, 

Ақ көңіл едім туа мен [20, 77]. 

 

Мұнда «О», «А», «Ә» дауысты дыбыстарын қайталаған. К.Мырзабеков пен 

Ж.Нәжімеденов тармақтарды «А», «Ә» дыбысынан бастап, сол дыбысты 
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шумақтың өне бойына арқау қылған. Ақындар осылайша дыбысты 

тармақтардың ішінде қайталау әдісін ұтымды қолданумен қатар, тармақтағы ішкі 

ұйқастарға ден қояған. 

«Тілдің көріктеу құралдарының бәрі - бірі мен бірі өзара тығыз 

байланыстағы, қарым-қатынастағы, аралас – құралас жатқан және жарыса 

қолданылып, бірін–бірі үстеп, толықтырып жатқан нәрселер» [21, 196.]. 

Шынында да бірімен–бірі іліктесіп, сабақтасып, ұштасып, үйлесіп жатқан 

мәнерлегіш – суреттегіш құралдардың арасында «қытай қорғаны» жоқ. 

Жалпы, поэзияның көркемдік құрылысында, ойды образды жеткізуде 

айқындаудың мәні ерекше елеулі. Айқындау сөз айқындалушы мүшенің 

маңызын, сыр – сипатын, ерекшелігін анағұрлым тереңірек баяндайды. 

«Айқындау – заттың не құбылыстың айрықша белгісін, қасиетін білдіретін 

бейнелі сөз» [22, 394]. 

Айқындау ұғымға, нәрсеге бейнелік, нақтылық сипат береді. Айқындау- 

образдық арқаулар мен мағыналық желілердің тоғысқан торабы. 

Айқындау образ тағдырын шешеді, образды анықтайды, мүсіндейді. 

Айқындау – тереңдік, ой өрісі, интуиция, қырағылық. 

Айқындау сөздер дүниені, өмірді жан–жақты қамтып, кеңінен сипаттайды. 

Адамдардың іс-әрекеттеріне, көңіл-күй өзгерістеріне, имандылығына, жан 

толғаныстарына, қабілет, қарымына байланысты туындайды. 

«Асылында, айқындау нәрсені я көркейту үшін, я лақаптау үшін айтылады. 

Сарыарқа, шалқар көл, ақтылы қой сияқты лебіздерде сары, шалқар, ақтылы 

деген айқындаулар көркейту үшін айтылып отыр. Асан Қайғы, Ер Тарғын, Қаз 

дауысты Қазыбек деген сөздерде қайғы, ер, қаз дауысты деген сөздер лақаптау 

үшін айтылып тұр» деп, айқындау табиғаты хақында ой тербейді А.Байтұрсынов 

[23, 155]. 

Айқындау – көркемдеу құралдарының бұрын да, бүгін де ең көп 

қолданылып келе жатқан мол түрінің бірі. Айқындау ақынның өлең етіп отырған 

обьектісіне байланысты оның бір қырына, оның бір сапалық ерекшелігіне өзгеше 

назар аудару, соны даралап, оқшаулап айта түсу, айқындап сипаттай түсу 

мақсатында қолданылатын бейнелі сөз – көркемдеу құралының бір түрі. 

Қ.Аманжоловтың дәл осы мақсатты ұстанғандығынан болу керек, оның 

шығармашылығы көркемдеу құралының дәл осы айқындау түріне тұнып тұр. 

Сонымен қатар, бұл Қ.Аманжоловтың қазақ тілінің мән-мағынасын, құбылғыш 

та құлпырғыш табиғатын, бар мінезін және поэзияға өзек боларлық обьектіні - 

өмір құбылысын көре білу, танып, таңдап ала білумен бірге, оны жан-жақты жете 

білетіндігінде. Сөйтіп, көңіліндегі көрікті ойын өнер етіп, құйып шығара алатын 

шебер суреткерлігінде, ақындық талант құдіретінде. Қ.Аманжолов 

шығармашылығы айқындауға толып тұр. Мұның обьективті заңдылығы бар. 

Көркемдеу құралдарын қолдану суреткердің алдына қойып отырған ой-ниетіне, 

мақсатына байланысты туады, соған қызмет етеді 

Қ.Аманжолов көркемдеу құралдарын, соның ішінде айқындауды қолдануда 

бұрынан бар жолдар мен тәсілдерді ұстанған. Оның біріншісі – сын есім немесе 

анықтауыш ретінде анықтайтын  сөзінің алдында тұрып оны тура айқындайтын 

түрі. Немесе тура эпитет. Мысалы: «Жүйрік желмен жарысып», «Долы желі 
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ысқырып», «Батпан қару үйірген», «Жебелі садақ толғаған», «Желекті найза 

қолға алған», «Шабынып тиген жау мынау», «Асау өзен ақырып», «Асқар таудан 

дүркіреп», т.б. Дәл осындай айқындауышты Төлеген де өлеңдерінде көптеп 

қолданған. Мысалы: «Көк мұхитта қайығым қирап қалды», «Ақ жазықтан ағып 

ұшып өттің бе?», «Шырт ұйқымнан оянамын елеуреп», «Қазды көл, қоғалы көл, 

балықты көл», «Көк теңіз, толқыныңмен бекіре жалды», «Түседі тар соқпағым 

тезге менің», «Көк аспанмен таласа», «Ақ қайың боп төбемде дөңгеленіп», «Сен 

менің алтын ұям, жыр бесігім, Жанымда шоқ боп жанып тұр есімің», «Қия тасты, 

ұя тасты, ақ тасты» т.б. Жұмекен өлеңдеріндегі тура эпитеттерді де барлап 

қарайтын болсақ, олар өзінің анықтайтын сөзінің алдына келіп, көбіне жалаң 

күйінде кездеседі: «Шұбар шың», «ала бұлақ», «бала бұлақ», «қара емен», 

«бурыл шаш», «киелі топырақ», «кәрі әже», «қара шал», «қызыл сөз», «ағаш 

аяқ», «сауықшыл жас», «қара өлең» т.б. Сол сияқты Ақсұңқарұлының 

шығармаларынан да тура айқындауышты небір түрлерін байқаймыз: «Қызыл 

қан», «ащы жас», «түнек түн», «ақ таң», «шыбын жан», «шерлі ел», «құсалы ел», 

«айлы түн», «тұмса бұлақ» т.б. Осы мысалдардағы асты сызылған сөздердің бәрі 

айқындайтын сөздің алдында келіп тұрған тура эпитеттер.  

Осылардың өзі суреттеліп отырған құбылысты яки шындықты бейнелеудегі 

дәлдігімен қызықтырады, бірақ бұл эпитеттер жаңалық емес. Себебі, халық ауыз 

әдебиетінен бастап, бүгінгі ақын – жазушылардың да қолдануында жүрген 

эпитеттің дайын түрі. Халық даналығының жемісі тәрізді бұл дайын эпитеттерді 

Қ.Аманжолов та, одан үлгі алған Т.Айбергенов те, Ж.Нәжімеденов те, 

С.Ақсұңқарұлы да ұтымды пайдалана алған.  

Қ.Аманжолов эпитеттер арқылы адам образының, өмір құбылыстарының 

бір қырларын нақты бір дәлдікпен суреттей алған.  Мысалы: «Жалын жігер, шоқ 

сана», «Есі шыққан ескілік қалды сасып», «Кекті көзді қарайды артқа», «Жалын 

жүрек, жасын тіл, жас ақынның», «Дөңгелек көзі мөлдірейді», «Жемге тойған 

қара құс», «Сырты бүтін , олардың іші қуыс», «Шаңқылдап үрген шақал жау», 

«Күтіп тұрды жарлы ауыл», «Бұл күнде от шайнаған тентек інің», «Жараланған 

жауыздық», деген жолдарда адам портреті, адам мінезінің жалт еткен бір қыры, 

нәзік бір сезім жарқ етіп көрініп қалып отырғаны айқын тұр. Ал, мөлдіреген 

дөңгелек көз, от шашқан кекті көздер бейнеленген сурет портрет қана емес, 

адамның ішкі сезім дүниесін  де танытып жатыр. Не болмаса «есі шығып, сасып 

қалған ескілік бейнесі» жеке адам емес, бүкіл бір дәуір, бір қоғам адамдарының 

тағдырын шешкен құбылыстан, заман бейнесінен адамдар тағдырынан да хабар 

айтып тұр.  

Қасымның шеберлігінен жалықпай үйренген Жұмекен тіл орамының аса 

икемділігінің нәтижесінде мынандай үйлесімді, нақты бір дәлдікке негізделген 

эпиттеттерді туғызған. Мысалы: «именшек сәуле», «ашқылтым ой», «жылаңқы 

бұлт» эпитеттері образға айналып тұрса, «жымысқы жел», «күңкіл ақыл», «кер 

сөз», «сайқымазақ самал», «жалқау құм», «күміс бұтақ найзағай», «қытықшыл 

айдын» т.б. эпитеттер жанданып құбылысты кейіптеу ұғымына айналған. 

Сонымен қатар Қасым ізімен Жұмекен күрделі эпитет жасауда дәлдігімен 

оқырманын иландыра алған. Мысалы: «костюм киген ақындар», «күпі киген 

өлеңдер», «соқыр болжам», «сорлы пиғыл өсектер», «киіз қапты домбыра», 
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«қадір артық кісі». Мұндай мысалдардың қатарын әлде де ұзартуға болады. 

Келтірілген айқындаулардың нақтылығы - Жұмекеннің қазақ әдебиеті классигі 

Қ.Аманжолов поэзиясына көбірек үңілгендігінің белгісі тәрізді.  

Т.Айбергеновтің эпитет қолданудағы жаңашылдығы жайлы академик 

З.Қабдолов «Т.Айбергенов өлеңдеріндегі су жаңа нұсқалықты эпитет 

көлегейлеп, көрсетпей тұрған жоқ, қайта айқындап, аша түсіп тұр» [60, 216] деп 

бағалаған. Шынымен де Т.Айбергеновтің «Айна көл тұнып тұрған шарадағы», 

«Қыз талдың күміс мұздан сырғалары», «Ағы бар ақша бұлттан көк көз аспан», 

«Ақ жүректі Адам мәрттік пен ардан жасалған», «Ерке жел көк құрақты 

жапырады», «Гүл егін бар бар кеудемде, тілегім бар», «Әуеден алтын сәуле қарға 

құлап» т.б. эпиттеттері шығарманы ажарлап, көріктей түсуімен қатар, бай 

мағына терең мазмұн беріп тұр. Мұның себебі, Т.Айбергенов Қ.Аманжоловтың 

эпитет қолдануындағы, жалпы өлең қиыстыруындағы өзгеше тәсілдерін жетік 

меңгеруі.  

Ал, айқындаулар К.Мырзабековте көбінесе табиғат суретіне қатысты 

ұшырасады. Ақын табиғатты суреттегенде айқындауларды мезгілді, құбылысты 

көрсету мақсатында пайдаланған. «Таң» өлеңінде теңеулермен бірге 

айқындаулар да осы мезгілдің өзіндік бояуын танытады. «Бозала таң», «тып-

тыныш дала», «ұйықтаған бұлт», «ұйытқыған жел» айқындаулары таңның 

суретін көз алдымызға әкеледі.  

 

Бозала таңда бозторғай әлі шыр етпей, 

Тып – тыныш дала тұмшанып шыққа сүмектей. 

 

Ұйықтаған бұлттар ұйтқыған желмен жайылып, 

Тазарды аспан нұрына талғақ шайынып. [18, 11]. 

 

Көркемдеу құралдарының ішінде эпитеттің табиғатының өзі қызық екен. 

Бұл өлең қиыстырудағы инверсиялық заңына бағынып, тармақтың - өлең 

жолының басында да, ортасында да, аяғында да келе береді. Мысалы Қасымда:  

 

Жас тұлпар тұра алар ма өрге шаппай, 

Жас қыран отырар ма қанат қақпай, 

Жас жігіт жалын жігер жай жата ма, 

Маздатып өмірінің отын жақпай, -[15, 16] 

 

Кеңшілік: 

 

Жасыл белдің көктеген жалбыздары. 

Жайдақ жолдың бойына сіңіп жатқан, 

Жалқын кештің сәулесі жалғыз-жарым, 

Жорға көлдің жым-жылас ағыстары [18, 53] 
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Бұл шумақтарда эпитеттер түгелдей әр жол, әр тармақтың басында келіп 

тұр. Бұл да болса ақындардың сөз құдіретін қиыстыра алғандығы деп бағалауға 

болады. Ал Қасымның мына жолдарында: 

 

Сәскеде сансыз көкек сұңқылдаған 

Неткен кез дүние балқып күй тыңдаған, 

Еркелеп бұйра бұлақ жатыр аунап, 

Сүйкімді жас үнімен сыңқылдаған. 

Алыста асау өзен күркіреген, 

Жер жатыр жалт-жұлт етіп бір түлеген, 

Аспанның өрмегіндей жерге төккен 

Бір нәзік жұпар жаңбыр сіркіреген [15, 52]. 

 

Мұқағали да: 

 

Сағындым ғой, саялы тау арасы, 

Сағындым ғой, жанымды дауалашы! 

Көрсетпестен, көк шалғын, көміп таста. 

Қарағайлы, қалың ну, қамалашы![19, 71]-  

 

Кеңшілік те: 

Алты ай қыстан қақ тілініп қабығы 

Дің - өзектен білеуленіп тамыры. 

Белін бұрап бозша талдың өтеді 

Атан жығар азулы жел әмірі [18, 83]-  

 

жолдарындағы эпитеттер өлең жолдарының ортасында келтірілген. Бұған 

қарағанда «қалауын тапса, қар жанады» дегендей, айтушысы кезіксе, құлпырып 

шықпас сөз болмайтыны секілді көркемдеу құралын қолдануда да шек 

болмайтын тәрізді. 

Көркем әдебиетте тілге қосымша мағына беріп ой өрістілігін, тіл 

құнарлылығын, сөз ажарлылығын арттырудың бірнеше амал-тәсілі бар. 

Табиғаттағы заттарды өмірдегі құбылыстарды, адам әрекеттерін бір-бірімен 

салыстыру, біріне - бірін теңеу, балау арқылы екіншісін бейнелеп, ажарлап, 

сезімге тигізер эмоциялық әсерін күшейтіп көрсетуге болады. Әдебиеттану 

ғылымында бұл теңеу деп аталады.    

Жазушы бір нәрсені көркемдеп суреттеу үшін ол нәрсенің өзгешелік 

белгілерін көрсетпей-ақ, оны екінші нәрсемен салыстырып та суреттей алады. 

Бұл салыстыруды теңеу деп атайды [24, 110]. 

Теңеу - құбылысты басқа нәрсемен салыстыру арқылы сипаттау тәсілі. 

Теңеуде салыстыру тура, айқын көрінеді. Нені және немен салыстырғаны анық 

болады[25, 198-б.]. 

Теңеу - көркемдік қиялдың жемісі. Әрі қоршаған ортаны, табиғатты, тұрмыс 

тіршілікті жетік білуге өз әсерін тигізеді, поэзия тілінің құлпыра түсуіне, оюлы, 

өрнекті сөздердің, сырлы суреттердің молая беруіне жойқын әсер етеді. Теңеуді 
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өз орнымен дұрыс қолданып, шығарманың танымдық-тағылымдық мәнін 

күшейтіп, әсерлі етуде  - автор талантының мықтылығын көрсетеді. Бұл жағынан 

алғанда, Қ.Аманжолов - өлең әсерін, ой нақтылығын күшейте түсу үшін теңеуге 

көп қол созған ақын.  

Өлеңде көбіне теңеулердің жасалуына қарай мынандай түрлері болады: -

дай, -дей, -тай, -тей, -ша жұрнақтары, құсап, ұқсап етістігі, секілді, сықылды 

көмекші сөзі, сынды сөз тіркесуі арқылы жасалып келеді. Қ.Аманжолов әсіресе 

-дай, -дей, -тай, -тей жұрнақтарын қолдана отырып, небір қиыннан қиысқан, 

ешкімнің ойына келмеген теңеулер тапқандығы туралы ғалым Т.Әбдірахманова 

«Қ.Аманжолов поэзиясының поэтикасы» [26] еңбегінде кеңінен зерттеп-

зерделеген. Ақындық құдіреттің шыңын игеруде Қасымнан үлгі алып, ой 

шыңырауын жасаған Қасым дәстүрін ілгері жылжытқан, жалғастырған 

Т.Айбергеновтің, Ж.Нәжімеденовтің К.Мырзабековтің, М.Мақатаевтың т.б. 

туындыларындағы Қасым ізін бағдарлайтын болсақ, нақтылыққа, дәлдікке кез 

боламыз.   

Қасым қаламынан туған, тыңнан жасалынған соны теңеулердің Жұмекен 

мен Мұқағалилардың сезіміне жіті әсер етіп, қиялдарын шарықтатқандығын 

олардың мынандай өлең жолдардан байқауымызға болады. 

Жұмекен: 

 

Үзілген жол – түсіп қалған тұсаудай, 

Қара қаудан – жалындай торы айғырдың. 

Тас шоқылар – ер қасына ұқсардай 

Батыр баба, қамшыңды сен қайда ілдің?![16, 104] 

 

Мұқағали: 

 

Талабым арыстанның жүрегіндей, 

Өмірім - жетімектің іреңіндей. 

Өлерім, кім біледі, еш белгім жоқ, 

Белгісіз миллионның біреуіндей [27, 95]. 

 

Жұмекен «Махамбет туған жерде» атты өлеңінде Махамбеттің жүріп өткен 

жолын қанжығадан түсіп қалған тұсауға, тас шоқыларын ердің қасына теңесе, 

Мұқағали өз талабын аң патшасы арыстанның жүрегіне, сүреңсіз тағдырын 

жетімектің бейнесіне теңейді. 

Теңеулердің бірсыпыра Қасымға тән үлгілері және дәстүрлі түрлері 

Кеңшілік Мырзабеков өлеңдерінде құбылысты, сезімді бейнелеп жеткізу 

мақсатында кәдеге асқан. Табиғаттағы құбылыстарды бір – біріне балау, бір – 

бірімен салыстыра бейнелеу – ақын өлеңдеріне етене тәсіл. Желді «лап етіп өте 

шыққан жалынның тіліндей» деп бейнелесе, ауа «жібектей жұмсақ» болып 

суретеледі:  

Жібектей жұмсақ ауасын айтсай бәрінен. 
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«Таң» өлеңінде табиғаттың осы бір әдемі сәтін ақын сәтті теңеулермен 

бейнелей алған. Кеңшілік өз қиялына ерік беріп, туған жерінің табиғатын 

шабыттана, сүйсіне сипаттайды.  

 

Бозбала таңда бозторғай әлі шыр етпей 

Тып тыныш дала тұмшалап шыққа сүмектей 

Жылыстап алып, жарығы налып жұлдыздың 

Қалтырайды кеп, қаяу бір соққан жүректей. [16, 11]. 

 

Кеңшіліктің осылайша далаға түскен шықты сүмекке, бозарып атқан ақ 

таңдағы аспандағы жұлдызды әлсіз соққан адам жүрегіне теңеуі Қасымның 

көркем теңеулерінің әсері екендігін мойындаймыз. Себебі, Қ.Аманжолов тілін 

алмастай өткірлеп, сөзін жасындай ойнатып көптеген өзара үйлесім тапқан 

теңеулер тудырып, соның нәтижесінде көркем туынды жасаған. 

 

Мысалы: 

 

Шұғыла шалған кешкі бұлттай, 

Толқын шашта оттар ойнап. 

Өрт топанын кешіп, Нұхтай, 

Жалғыз өзі тұрды бойлап; 

Тұрды ұқсап, тұрды кейде  

От ұстаған Прометейге 

Алыстағы нажағайдың, 

Қара түнгі қанатындай, 

Жарқ-жұрқ етті жүзінде айбын, 

Атылғандай ішінде жай 

Жан күнінің нұр шапағы [28, 293]. 

 

Қасымның әйгілі «Абдолла» (Ақын өлімі туралы аңыз) поэмасынан алынған 

үзіндіні ғалым Т.Әбдірахманова былайша талдаған: «Толқынды бұйра қара 

шашты жалаңдаған жалын тілі шала бастайды. Осы қара мен қызыл түстің жалын 

құшағында, қимыл үстіндегі тоғысын ақын батар күннің қызыл арай шұғыласы 

шалған кешкі бұлтқа теңейді. Қандай ғажап, әрі таңданып, әрі қорқып, тұрған 

орныңнан қозғалмай қатып қарар тартымды да үрейлі сурет. Осы тәрізді өрт 

топанының ортасында қаймықпастан қасқайып тұрған қайсар, өр тұлғаны 

Прометейге теңеу де ақынның әрі тапқырлығын, әрі білімділігін танытады [26, 

169]». Расымен де бұл жолдардан Қасымға ғана тән  эмоциялық әсерлілікті, 

шынайы бейнелілікті көреміз.  

Кеңшілік Мырзабековтің басқа ақындардан басты ерекшелігі - өлеңдерін 

оқи отырып, тіл байлығының молдығына, образ сомдау шеберлігіне қайран 

қаламыз. Тіпті сонау жас кезінің өзінде-ақ тілдің құдіреттілігіне аса зор мән 

бергенін байқауға болады. Оған дәлел ретінде ақынның «Іңкәр дүние» атты 

тұңғыш жыр жинағынан үзінді келтірсек,  
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Түнеріп аспан томсарып бұлттар қарсы алып, 

Жауар ма екен ебіл де-себіл тамшы ағып. 

Жасамас аспан жаңа бір ұрпақ келгенде, 

Жасаурап алып жылайды, әйтеуір, жар салып [18, 5]. 

Немесе 

Көкжиекке күлдіреп күн құлаған, 

Көздің майын тауысып тұр бір адам. 

Қызыл толқын ішінде қайық болып 

Жалғыз қара көрінді бұлдыраған. 

 

Келе жатыр ақынға бір жақсылық, 

Қызыл толқын ішінен аққан ерек [18, 56]. 

 

Айта берсек, мұндай мысалдарды ақын жинақтарының кез келгенінен 

молынан келтіруге болады. Мұның себебі, Кеңшіліктің ақын ретінде оқырман 

назарын айрықша аударудағы бір ерекшелігі - Мағжан, Ілияс, Қасымнан кейін 

араға көп жылдар салып, қалып қойған, ал жалпы поэзиямызда алпысыншы 

жылдардың ортасына қарай тіптен сұйылып кеткен ұлттық тіл бояуын кейінгі 

толқын ішінен алғашқы болып қайтадан бір көрсетуінде. 

Ақын бейнелі образ, бейнелі ырғақ құруға әуес. Мысалы, қазақ кешті қоңыр 

кеш, қызыл іңір деп айтуы мүмкін. Алайда ақын мұндай қарапайым, екі адамнын 

бірі қолдана алатын теңеуден қашып, «қанкүрең кеште» деп жазады. Сөзді 

естігенде көз алдыңызға әлі ұясына батып үлгірмеген күннің жер-жаһанды 

қызыл шапаққа бөлеген нұрлы сәті еріксіз елестейді. 

Ал Жұмекен теңеудің шексіз мүмкіндіктерін Қасымнан шебер меңгерген. 

Қасымның жыр алыбы Ж.Жабаевқа арналған туындысы тұтас теңеуге құрылған 

болатын. Көркем шығармада көріктеу құралдары сөз сұлулығын, бейнелілігін 

ғана жасамайды, ол типтік характер жасауға да, суреткер стилін жасауға да, оны 

ашуға да қызмет етеді. Мұның өзі эпикалық үлкен сюжетті туындыларда ғана 

емес, лирикалық шығармаларда да обьективтік кейіпкердің типтік образын 

жасауға қызмет етеді. Сондықтан да болар, Қ.Аманжолов «Жамбыл» өлеңінде 

Жамбылдың шынайы көркем образын -дай, -дей жұрнақтары арқылы жасаған. 

Өлеңді оқығанда Жамбылдың түр-тұлғасы, ақындық бейнесі ішкі дүниесі тұп-

тұтас көз алдыңа келеді. Мысалы: 

 

Сыпайы ақ сақалы желпілдеген, 

Ақ жарқын, жас баладай елпілдеген –  

Тоқсанның тоң қатырған кәрі қысы 

Қысса да қыза сөйлеп еркіндеген. 

Жүзінде айбыны бар жолбарыстың, 

Саусағы шеңгеліндей қыран құстың, 

Қияда қыңыр шөккен кәрі құздай [28, 129], 

 

Осы үзіндідегі алғашқы шумақтың бірінші жолы назарымызды портретке 

қарай аударып, Жамбылдың бет-пішінінен бірер детальды білдірсе, екінші жолы 
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оның ішкі жан дүниесінен, характерінен хабардар етіп тұр. Үшінші жолы оның 

жас өресін білдірсе, төртінші жолы ақындық психологиясының бір қырын ашып, 

оның ерік, күштің адамы екенін білдіріп тұр. 

Ал екінші шумақта Қ.Аманжолов Жамбылдың сырт бейнесін, тұлғасын 

суреттеген, бірақ соның өзінен оның характері, ішкі дүниесі танылып жатыр. 

Әсіресе «қияда қыңыр шөккен кәрі құздай» деген теңеуге құрылған жол 

характердің ашылуына көп әсер етіп тұр.  

Үшінші шумақ қарт Жамбылды адамгершілік, парасат биігінен танытып, 

дархан жанды дана қарт деп тұр. Сөйтіп, осы жолдардың жиынтығы келіп, 

Жамбылдың түр-тұлғасын, азаматтық өресін, характерін, күллі жан дүниесін 

қалт қалдырмай көз алдыңа қойып берген. Қ.Аманжоловтың қиыннан қиыстырар 

тапқыр, айтып, суреттеп отырған обьектісінің бойына лайық, соған сай және 

соны жеріне жеткізіп дәл бейнелеп бере алар сөз құдіретін тани білетін, таңдап, 

тауып қолдана білетін шеберлігін осы жолдардың өздері-ақ дәлелдеп тұр.  

Дәл осы ізбен, дәл осы нақышпен Жұмекен де «Біржан туған жерде» деген 

өлеңін тұтастай көркемдеу құралының бір-ақ түрі – теңеу арқылы жазып 

шыққан. Жеті шумақтан тұратын өлеңде теңеу «секілді» көмекші сөзімен 

жазылған. 

 

Бүлдіргендер бір түрлі 

«Ханның асы» секілді. 

Ақ қайыңдар үкілі 

Домбырасы секілді  

Жапырақтары аққудың 

Таранғаны секілді. 

«Айна көлі» ақынның 

Адал жаны секілді [29, 58]- 

 

сияқты жолдары Қасым дәстүрін танытады.  

Әрине, біз бұл жолдарды келтіргенде айтулы бір көркемдіктің үлгісі ретінде 

емес, сөз төркіні, тәсіл, интонациядағы Қасым дәстүрінің куәсі ретінде келтіріп 

отырмыз. Қасым «Көкшетау» атты туындысында сұлу Көкшені сипаттауда 

«сықылды» көмекші сөзін ұтымды қолданған болатын. 

 

Көк қасқа Көкшетаудың бетегесі, 

Сықылды сепкен алтын күн сәулесі. 

Сықылды тоқсан ауыл тоқсан көлі, 

Жалтылдап қарар-дағы тартар сені [28, 167]. 

 

Ал Төлегеннің мынау жолдарын: 

 

Ұқсаған көктегі ай асқан шамға – 

Аспанға бейне шоқтан басқа таңба. 

«Жұлдыздан жез шегедей жымыңдаған» 

Шашылған ақ шекердей дастарқанға [17, 15]  
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Қ.Аманжолов дәстүрінің жалғасы, онымен өнер жарыстырудың нышаны 

деп қараймыз. Біздің бұл пікірімізді Қасымының: 

 

Шалқыған шымылдықтай атады таң, 

Алқадай қойған қадап алтын шолпан [28, 167], -  

 

деген өлең жолдарымен Т.Айбергеновтің жоғарыдағы жолдарын салыстыру 

дәлелдейді. Бұл пікіріміз дәлірек болу үшін Т.Айбергеновтің, 

Ж.Нәжімеденовтің, К.Мырзабековтің, М.Мақатаевтың Қ.Аманжолов қолданған 

көркемдеу құралын жаңа мазмұнды білдіру, көркемдік жасау мақсатында 

қолданғандықтарын, өнер жарыстырғандықтарын көрсететін, сондай-ақ 

дәстүрлер жалғасын, оның дамуын танытатын тағы да бірнеше мысал келтірейік. 

Мұқағали: 

 

Ұқсайды бар тыныштық жер бетінде, 

Ұйқыдағы сәбидің келбетіне. 

 

Жұмекен: 

 

...Саудырап өрім-өрім бұталар тұр 

Диуананың шапаны сықылды бір 

...Қой санаған қойшыдай астроном. 

...Қаңқ етіп бір күлді ақын қайтқан қаздай көліне 

 

Кеңшілік: 

Қыз отырды қасымда қарақаттай, 

Маған жазым жабысқан жарақаттай.  

 

Қасым: 

Үрпиген балапандай қыз үрейлі, 

Дөңгелек көзі көлдей мөлтілдейді, 

 

Бұл шумақтардағы тыныс, интонация, сөз төркіні, бейнелі сөздерді ойната, 

құлпырта қолданудағы ұқсастық ақындардың аға ақыннан әрі үйреніп, әрі оның 

дәстүрін жалғастыра, ілгері жылжытумен қатар, өнер сайыстыра, оның 

қолданған көркемдеу құралдарын өздерінше ойнатып, өздерінше түрлеп 

қолданғанын дәлелдейді. Содай-ақ дәстүрлер жалғасы, көркемдеу 

құралдарының түп-төркініндегі ұқсастық, тәсілдер бірлігі әсте де 

Т.Айбергеновті, Ж.Нәжімеденовті К.Мырзабековті, М.Мақатаевты 

Қ.Аманжоловқа егіздің сыңарындай ұқсастыра алмайды. Олардың өзіндік 

ерекшелігі, дара сипаты қайткенде де танылып жатады. 

Жаңаның аспаннан түспейтінін жоқтан пайда болмайтыны анық. Ал, жаңа 

деп отырғанымыз - байырғыны жаңадай етіп қолданып отырған ақын шеберлігі, 

талант құдіреті. Көркемдеу құралы дегенді көркем туындыны ажарлай түсу, 

оюлап, өрнектей түсу деп ұғуға болады. Бірақ байыптап қарағанда көркемдеу 
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құралдарын қолдануда көп мән жатыр. Көркем сөздің нағыз шеберлері терең 

ойды да, ғажап характерді де, сырлы сезімді де, бейнелі суретті де осы көркемдеу 

құралдары арқылы жасайды. Осылардың өзара нақты, дәл, қарапайым, табиғи 

үйлесімі – көркем поэзияны жасайды.  

Жұмекеннің «Мұнай төгілген су құсап кілкірді әйел түрі тым», «қырық 

құрап жасаған попурри – ән секілді», «Ескі елтірі бөрік құсап бүрісіп», «Ұзын 

мойын бөтелкедей бүйірлі», «Атқан сынды жанартау ақ аспанға күл езіп», т.б 

теңеулері, Кеңшіліктің «...Соңғы солқылдар созылып тұрып сіңірдей», 

«Судырлаған жібекке ұқсап, Сыбдырлаған желге ұқсап. Қолға ұстатпай жоқ боп 

кеттің, Жаһұттайын жалғыз сәт» т.б теңеулері бұрын Қасым жасаған 

теңеулермен үндесіп келеді.  

Біз бұған дейін Төлеген мен Жұмекеннің, Кеңшілік пен Мұқағалилардың 

Қ.Аманжоловтан тілдің әр алуан көркемдеу құралдарын пайдалану арқылы 

шығарманың тілін әдемілеуді, ажарлауды, олар арқылы шығарманың көркемдік 

эстетикасының әсерін күшейтудің тәсілдерін қаншалықты жетік меңгергендігін 

зерделедік. Енді шығарманың тілін құбылту тәсілдерін қарастырамыз әрі 

мақсатымызға сай оның озық үлгілерін зерттеу объектіміз болып отырған 

Қ.Аманжоловтан үйренуші, оны үлгі, өнеге тұтып, дәстүрін жалғастырушы 

Т.Айбергенов, Ж.Нәжімеденов, К.Мырзабеков, М.Мақатаев, С.Ақсұңқарұлының 

шығармаларынан іздейміз. Олардың Қ.Аманжоловтан меңгергендігі 

қаншалықты екендігін талқылап, тіл қолданысындағы шеберлік-жетістіктерін 

ашуға күш саламыз. Сонымен, ендігі сөз бағдарымыз – құбылту болмақ. 

Бейнелеу құралдарының ішінде ішкі табиғаты бойынша ең күрделісі, ең 

құпиясы молы – ауыстырулар. «Ауыстыру екі нәрсені, құбылысты салыстыру 

және жанастырып жақындатуы негізінде астарлы тың мағына беретін бейнелі сөз 

немесе сөз тіркесі» [22, 236]. 

Ауыстыру – ақынның өз халқының рухани болмысын, тарихи өмірін, әдет 

ғұрпын, салт – санасын, тұрмыс – тіршілігін, шаруашылық – кәсібін, мәдени – 

әдеби әлемін, қоршаған ортасын терең түйсікпен, зерделікпен танудан туады. Әрі 

мұның өзі поэзияның басқа көркемдік амалдары - айқындау, әсерлеу, теңеу, 

егіздеу, шендестіру, қайталау сияқты категориялармен төркіндес. 

Ауыстырудың шығуы, пайда болуы, дамуы – ойлау мен тілге тән. Тілдің 

икемділіктерінің артуы, өрісінің кеңеюі – ауыстыру тәсілінің көркейіп, 

кемелденуіне жойқын әсер етеді. Әрі бұл тәсіл дүниені тану мен ойлаудың, іс- 

қимыл, әрекеттердің барлық саласында бес аспап құрал болып есептеледі. 

Ауыстыру – суретті, бейне, көркем ойлау дүниесі. Демек, ауыстыру – сөз 

өнерпазының көркемдік ойлау дәрежесін, кең құлашын анықтайды. 

Ауыстыру тәсілі әртүрлі заттар мен құбылыстарды бір-бірімен түсіндіруде 

шексіз мүмкіндіктерге ие болып, шын мәнінде, белгілі бір құбылысты жаңаша 

сипаттап, оның ішкі табиғатын жарқырата көрсетуге мейлінше қабілетті. 

«Сөздің көбін өз мағынасында жұмсамай, өзге мағынада жұмсаймыз. 

Арасында түк ұқсастық жоқ екені нәрсенің ететін әсері бірдей болса,біріне ұқсас 

амалды екіншісіне ауыстырып айтамыз» [23, 157], - дейді А.Байтұрсынов. 

«Метафораның теңеуден негізгі айырмасы, -деп жазды академик З.Ахметов, 

– онда салыстырылған екі нәрсе екі бөлек көрінбей көбінесе екеуі тұп-тура 
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бірігіп, бір бейнеге айналғандай болады да, екі нәрсенің біреуі ғана айтылып, 

екіншісі емеурін жсау арқылы да айқын елес беріп тұрады» [30, 20].  

Біз – метафора Қ.Аманжолов, Т.Айбергенов, Ж.Нәжімеденов 

К.Мырзабеков, М.Мақатаев, С.Ақсұңқарұлының шығармашылығында не 

мақсатқа қызмет етеді, қалай көрінеді, олардың метафораны қолданудағы 

ерекшелігі неде деген сұрақтардың жауабын іздейміз. 

Мақсатсыз әрекет болмайтыны секілді көркемдеу құралдарының қайсысы 

болса да, көркем шығармада суреткердің белгілі идеялық – эстетикалық, 

көркемдік максатына, құзырына бағынады. Ол мақсат – суреткердің айтамын 

деген ойын терең мағыналы, мазмұнды етіп жеткізу, оның сезімге эстетикалық 

әсерін күшейту.  

Суреткер көркемдеу құралдарын қолданғанда, оның қайсысын болса да осы 

мақсатқа бағындырады. Бұл мәселенің жалпы жағы. Ал осы мақсат жеке 

туындыларда көркемдеу құралдарының қолданылу түріне байланысты 

нақтыланады, әр сөздің не үшін, нендей мақсатта қолданылып турғаны 

айқындалады. Осыдан келіп ақын, жазушының көркемдеу құралдарын қолдану 

ерекшелігі дараланады, ал бұлардың жиынтығы ақын, жазушының стильдік 

ерекшелігін, өзіндік сипатын бейнелейді. 

Идеялық, көркемдік жағынан алып қарайтын болсақ, Қ.Аманжолов 

метафораны қолдану кезінде, балама мағыналар арқылы ойдың нақтылығын, 

мазмұнның тереңдігін ашып бере алған. Поэзия тілінде сөздің алуан қырларын 

ашып, сөз мүмкіндігінің шексіздігін танытып, сөз арқылы бейнеленіп 

айтылмайтын өмір құбылысының жоқтығын айқындап берген. Бұл тұрғыдан 

келгенде, Қ.Аманжоловтың метафораларды қолдану тәсілін Т.Әбдірахманова 

«Қ.Аманжолов поэзиясының поэтикасы» еңбегінде бірнеше салаға бөліп 

қарастырған.  

«Метафора дегеніміздің өзі сөзді ауыспалы мағынада қолданып, бір затты 

екінші затқа, бір құбылысты екінші құбылысқа балау арқылы бейнелеу болса, 

осыны балап отырған затқа сырттай болса да, іштей болса да, мағыналық болса 

да ұқсастықты сақтамай бейнелеуге болады. Қ.Аманжолов осының екеуін де 

қолданған. Бірақ табиғатында ғажап реалист ақында мұның алғашқысы, 

ұқсастыққа қарап бейнелеу жолы басым» [26, 184],- дей келіп, «Оқудағы 

қарындасыма», «Горький», «Чернышевскийге» т.б. өлеңдеріндегі метафораны 

талдаған болатын.  

Күллі өлеңдерінен Қасым дәстүрі байқалып тұратын Жұмекен Нәжімеденов 

сөздің әсемдігін де, әсерлілігін де арттыру үшін сөзді сан қырлы алмастай 

құбылтқан. «Әдеби тілде – дейді профессор З.Қабдолов, - ажарлау аз, құбылту 

керек Әдеби тілдің әсемдігі ғана емес, әсерлігі үшін де орасан қажет тәсіл 

құбылту» [24, 218 ], - дейді. Ақын бір сөз бір-ақ нәрсені құбылту арқылы 

тіршіліктің сан алуан сырын таныта алады. Троптың ең басты мәні таным 

тарапында. Сондықтан да оқырманның танымын байыту үшін Ж.Нәжімеденов 

сөзді құбылтуды Қасымға тән әдіске айналдырған.  

Ж.Нәжімеденовтің шығармаларынан сөзді мағыналы ауыстырудың жай 

(ешқандай жалғау-жұрнақсыз, екі нәрсенің бір-біріне балануы арқылы), жіктік 
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жалғауы арқылы жасалған, көмекші етістіктер арқылы жасалған  түрін  көре 

аламыз.  

 

Метафораның жай түрі: 

 

Кеудем – бір үй: 

Іші – дауыл, 

сырты – дау, 

 

Жіктік жалғаулары арқылы жасалған түрі: 

 

Жылу, сен тым күштісің, 

Жарық, сен де күштісің. 

 

Көмекші етістіктер арқылы жасалған түрі: 

 

Жерді шары бір үлкен ағаш десем, 

Жан-жануарлар қоңызы, құрты шығар. 

Көл - жасық, көңіл өжет еді. 

 

Ақынның өлеңдеріндегі метафораның ұлғайған түрі де ұғынықты болып 

келеді. «Маңдайы – өткен өмір қолжазбасы» деген жолдағы метафораны 

талдайтын болсақ, бұл метафора көкейге бірден қона кетеді. Әсерлілігі де осында 

болып тұр. Шынында да адам маңдайындағы әжім, әдетте, талайды көрген 

жасамыс адамдарда болады. Ж.Нәжімеденов осы қалыпта суретті оқырманның 

көз алдына елестете қойған сәтте бұл баламаның дәлдігі оны өте қызықтырады.  

Бұдан басқа келтірілген талай көрікті метафоралар бірінен-бірі тартымды 

болып жатады. 

 

Экранның – бірі менің қас-қабағым, 

театрдың – күлкісі бөбегіңнің. 

Өмір – кітап сөзден шебер қалаған, 

Оқып бітіруге асығады әр адам... 

Әрқайсымыз Шерлок Холмс боп ойлап...-  

 

деген жолдар өлеңге өзек болып тұрған өмір құбылысын, объектіні таңдауда 

Қасым әсері байқалып тұр. Қасымда: 

 

Мектеп – кеме, білім – теңіз, 

Барар жерге тез жетеміз! 

Капитандар – мұғалімдер, 

Жас моряктар – жас сәбилер, 

Құтты болсын сапарларың, 

Мықты болсын қатарларың!  
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Ойын сиқырлы сөзбен айта білу, тапқыр ойды өрнекті тілмен жеткізе білу 

– М.Мақатаев өлеңдерінің негізгі құдіреті. М.Мақатаев көркемдеу құралы 

метафора арқылы өлең қиыстырғанда дәл Қ.Аманжолов сияқты астарлы 

мағыналы баламаларды көп қолданған. Оны төмендегі мысалдардан көруімізге 

болады. Қасым: 

 

Мен – табиғат бөбегі, 

Еркін жанмын еркемін [15, 94]; 

 

Мұқағали: 

Шоқтығына ер батқан, қайқаңдаған, 

Мен – бір бәйек жорғамын байпаңдаған...[31, 28] 

 

Қасым: 

Көңілім - шың, теріскейім – ызғарлы аяз, 

Күңгейім – тас балқытқан бір алтын жаз. 

Кім білер қай жағымнан, мейлі өз еркі, 

Отты сөз – дұшпанға зіл, досыма наз [15, 104]. 

 

Мұқағали: 

Қуаныш, бақыт, өкініш, қайғы – бәрі де ой, 

Көтере берем: көңілім – жердің шары ғой. 

О, дарқан көңілім! 

Өмірімнің тозбас сәні ғой! [27, 367] 

 

 

Мұқағали: 

Жүрегім  менің – жанартау, 

Жалын боп шығар от демім. [31, 356 ]  

 

Қасым: 

Гүрілдеп жалын атқан кеудем – көрік, 

Сөз соғам құлашымды еркін керіп [15]. 

 

Мұқағали: 

Жырым менің – жалғызым, жан дауысым. 

Жан дауысым жоқтаған ар-намысын [31, 28]. 

  

Екі ақын да өздеріне тән өрлікпен, асқақтықпен өлеңге өзек боларлық өмір 

құбылысының ғажап жағын алып, ойларын өткір бейнелеген. Олардың балап 

отырған өмір құбылысы да осал емес, балап отырған негізгі объектілері де өте 

мықты. Сондықтан да болар бірінен бірі асып түскен, оттай ойнап, қылыштай 

жарқылдаған өлең жолдары пайда болған. Осының өзі М.Мақатаевтың 

көркемдеу құралының метафора түрін қолданудағы Қ.Аманжоловтың стилін 

шебер игергендігінің бір ұшқыны екендігіне шүбәміз жоқ.  
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Қасым: 

 

Кең далам – дастарқаным – атамекен, 

Зейінді асқар тауым көкірегі кең [15, 177]. 

 

Мұқағали: 

Тың далам – сылқым далам. 

Ақ Есіл бір толастап, бір тулаған, 

Ақ Есіл – ақ отауым, алқа көлім, 

Қайың бақ, ойдым орман, қамақ жерім [31, 41] . 

 

Қасым: 

Ертісім – еркіндіктің бесігі бұл. 

Ер жігіт, ерте тұр да Ертіске түс [15, 172]. 

 

Мұқағали: 

Таулар – менің таусылмайтын бақытым, 

Ал ырысым – ұланғайыр кең далам [31, 246]. 

 

Қасым: 

Көкше, Баян, Қарқаралы, Алатау, 

Тоңы- алтын, түгі – торқа жер мынау![31, 180] 

 

К.Мырзабеков пен Т.Айбергенов  те сөздің әдемілігі мен ойдың әдемілігін 

беруде көркемдеу құралының метафора түрін қолданған. Олар өлең 

қиыстырғанда Қ.Аманжоловқа тән сырттай ұқсастығы аз, логикалық-мағыналық 

ұқсастығы басым баламаларды өз шығармаларында басшылыққа ала отырып 

жазған. Мысалы: 

Төлеген: 

Жүрегім – күн, ойым - өзен күмбір-күмбір тасыған, 

Сол өзенді мен күніге мың тасытып, басылам [17, 33]. 

 

Кеңшілік: 

Күй – дүние, күйтті – көңіл дос болады, 

Көктем боп көктем - өмір басталады [18, 7]. 

 

 

Қасым: 

Ойы – аспан, кеуде- сарай – алтын толған, 

Алтынын өз табына берген қолдан [15, 213]. 

 

Алынған мысалдарда Төлеген мен Кеңшілік Қасымнан үйренген жолмен 

метафораны өте бір зеректікпен жарқырата жасап, Қасымға тән үлгілерден 

үйрене отырып, өздеріне тиесілі тың баламалар табуға ұмтылған. Тағы бір 
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логикалық – мағыналық ұқсастығы басым өлең жолдарына назар аударып 

көрейік.  

Төлеген: 

 

Мен – марттағы найзағай күркірімін, 

Құрманғазы күйінің бір тілімін [17, 129]. 

 

Немесе:  

Мен – Жермін көз ашпаған кешірімнен, 

Мен – Жермін мың жанып, мың өшірілген [17, 154].  

 

Кеңшілік: 

Мен – көктем, мезгіл – көктем, маңдай – көктем, 

Күн шығып көк өзектен арай төккен [18, 7].  

 

Немесе: 

Мен – ақынмын, досым бар драмашы, 

Өнер бір – дерт, өзек – өрт, сұрамашы [18, 151]. 

 

Қасым: 

Туған жер топырағында тіп-тік өскен, 

Қара емен – қасарысқан мен бір қазақ [28, 178]. 

 

Осы өлең жолдарындағы метафоралардың қай-қайсысын алсаңыз да, 

баланған құбылыстан баланушы құбылыс әлде қайда күшті, әлде қайда басым. 

Төлегеннің «көктемгі найзағайдың күркірімін», Кеңшіліктің «мен – көктеммін» 

деп жырлаулары «қасарысқан мен бір қазақ» деп толғанған Қасым әсері болса 

керек. 

Қ.Аманжолов стиліне тән ерекшеліктердің бірі – табиғи тірлікті 

суреттеудегі ауыстырулар жүйесі. К.Мырзабековтің «Он жыл ғой...» өлеңіндегі 

ауыстырулар ақынның поэтикалық әлемін танытып, оның Қасым ауылынан 

шыққандығын дәлелдей түсетін тағы бір мысал.  

 

«–Япыр – ай, содан бері он жыл уақыт» - 

Дедім де, демім шықпай қалдым қатып. 

Ғұмырдың кештім екен қанша жолын, 

Арбасын тіршіліктің салдырлатып [18, 61]. 

 

Келтірілген өлең жолдарындағы «ғұмыр жолы», «тіршілік арбасы» - 

ауыстырулар. Сондай – ақ осы өлеңдегі «тағдыр заңы», «дүние – көкпар» 

қолданыстары да ақынның поэтикалық қырын танытар суретті сөздер.  

Поэтикалық шығарманың еңсесін биіктетіп тұратын мағыналы 

ауыстырулар болса, Қ.Аманжоловтың «Жан сусыны – тәтті лебіз», «Жан азығы 

– сұлу жыр», «Отаным – бақыт ордасы», «Отаным – бақыт арнасы», «Хан тәңірі 

– жүрегі – тас, қаны – сел», «Хан тәңірі – лебі – боран, демі – жел» тәрізді 
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баламаларына ұқсас С.Ақсұңқарұлының шығармаларында кезедесетін «Шыңда 

–қыран, қыранда – сағым ұшып», «Өлеңдерім – өрімім, сабаздарым», «Поэзия! – 

Ақынның алтын тағы!», «Жүрегім менің – ақ парақ», «Махаббат – бір ұлан асыр 

дария», «Фашизм – ажалы ақындардың», «Қара орманым – Қарқаралы» т.б. 

ауыстыруларда  мағыналық та, логикалық та, түр-тұлғалық та, ұқсастықтар бар.  

Ақындарымыздың шығармашылығынан келтірілген мысалдардан 

Қ.Аманжоловтың өмір көріністері мен сан қилы құбылыстарды өлең қылып 

өрудегі шынышылдығын, ақындық стилінің әсерін көреміз. Өркен жайған Қасым 

дәстүрінің шашақтарын тануға болады демекпіз. 

Табиғат құбылысының қайсысын тіліне тиек етсе де, Қасым өлеңдері 

жанданып, оқырман бейне жансыз нәрсенің өзімен де тілдескендей болады. 

Ақын суреттеген әр нәрсе күледі, сөйлейді, сырласады, ойланады, қимылдап 

жүреді, тіршілік дүниесінде неше алуан динамикалық күйге түседі. Шығарманы 

бұлайша көріктендіріп тұратын құбылтудың бір түрі – кейіптеу. 

Т.Әбдірахманова: «Қ.Аманжоловтың көркемдеу құралдарының өзге түрлері 

тәрізді кейіптеуді қолдануында да жаңалық мол. Табиғатында шешен, тапқыр 

ақын нені айтам десе де, өз стилін, өзіндік ерекшелігін сақтай отырып, қиыннан 

қиыстырып, екінің бірі айта бермейтін ой айтады. Көркем сөз тауып қолданады» 

- деп  талдаған болатын [26, 190].  

«Кейіптеу - әр түрлі табиғат құбылыстарына, жансыз нәрселерді адам 

кейпіне келтіріп немесе қалайда жан бітіргендей етіп суреттейтін көркемдік 

тәсіл» [22,182 ]. 

«...Жаратылыстың жансыз нәрселерін, тап жанды нәрселердей етіп 

жандылардың істейтін амалдарын істеткізіп суреттеуді кейіптеу деп атайды [32, 

119]. 

Қ.Аманжоловтың кейіптеу тәсілін қолданып жазған өлеңдерінің бәрінде де, 

жанды зат жансызға немесе жансыз құбылыс жанды құбылыста сипатталып, 

бейнеленсе де, бәрінде де өмір, бәрінде де іс-әрекет, қимыл, қозғалыс жатыр. 

Басты ерекшелік – Қ. Аманжоловтың нені бейнелеп жырласа да қоғамдық 

құбылыстың, адам әрекетінің, қоғам өмірінің аясында, сонымен бірлік, 

тұтастықта жырлайтындығында. 

 

Дүрс етсе бомба алыс бір жақта, 

Түршігер мұнда денесі жердің. 

Түн сырын ұрлап, жүгіртіп саққа, 

Сөйлейді мезгіл тілімен желдің [15, 106]. 

Немесе: 

 

Жіберді жылап долы бұлт, 

Төгілді жерге көк нөсер... 

Өтті де кетті, болды ұмыт, 

Жадырап жайнап күлді жер [15, 95]. 

 

Қ.Аманжоловтың кейіптеуді қолданып өлең қиыстыруындағы тағы бір 

артықшылығы – суреттілік. Ақын қандай құбылысты жазса да табиғат 
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көрінісінен эмоциялық әсерге толы бір сурет жасайды да, оған адамға тән әрекет 

береді. Осының өзінен суреткердің заттың айна-қатесіз сыр-сипатын 

бейнелеудегі дәлдігі көрініп отырады. 

 

Боранның әкесі қыс, анасы күз, 

Тәкәппар бір тасбауыр туған жалғыз 

Тек қана балқыйтұғын мұз жүрегі 

Қойнына көктем атты енгенде қыз 

Күз өтіп, тебіренді қыс аруағы, 

Ояанды Боран батыр ұйқыдағы, 

Желкілдеп ақ сақалы, қабақ түйіп, 

Көзімен шолып өтті айналаны [15, 312];  

 

Өлеңге ерекше әсер дарытатын кейіптеу тәсілі Т.Айбергенов 

шығармаларының көбінде дерлік қолданлып, оның қарымды да қуатты қалам 

құдіретінің шеберлік сыр-сипатын жарқырата көрсетеді. Т.Айбергеновтің 

кейіптеуді кең түрде пайдалануы – Қасым дәстүрінің поэзияда үнемі даму 

үстінде екендігінің жарқын мысалы. 

 

Шетсіз-шексіз кеңістікті жыр қылып, 

Көктің ару жұлдыздары тұр күліп. 

Келбетіне мен қараймын құмартып, 

Тербетіле таулар да тұр сыр артып, 

Сақ құлақты орман да тұр ойда қап, 

Ақ бұлақты арман жатыр аймалап. 

Сырға толқын сылдыратып тоғандар, 

Сыбызғысын тартып жатыр бағандар [17, 124]. 

  

Әйтпесе: 

 

Арқадан кенет күшті жел ысқырды, 

Мүлгіген терек басын теріс бұрды! 

Талдарды түйістірді, керістірді, 

Дос-тату бұтақтарды тебістірді. 

Ақырды ұрыстырып әлсіретті, 

Талдардың көңілінің хошы кетті. 

Есер жел есіп өтті, несі кетті, 

Тек тату достар шекті қасіретті [17, 140].  

 

Бұл үлгілерден байқалып тұрғандай, Төлеген кейіптеуді Қасым сияқты 

түрлендіріп, оны өлеңнің бір ғана жолына кіргізбей, тұтас шумақтың бойына 

жайып жібереді.  

Сол сияқты Ж.Нәжімеденов өлеңдерінен де кейіптеудің сан сипатын 

кездестіруге болады. Кейіптеу мүсіндері оның алғашқы жинағында-ақ өлең 

сүйгіш қауымды тамсандырған болатын. Ол жансыз нәрселерді адами 
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әрекеттерге ие қылуға шебер. 1961 жылы алғаш рет жарық көрген «Балауса» 

жинағынан бастап, Жұмекен құбылтудың бұл түрін жазу стилінің басты 

белгісіне айналдырады. Бұл өтімді тәсілді ол қазақ жырының саңлағы Қасымнан 

үйренді. 

 

Жатыр жақпар... Қарағайды аралайды жел ескен, 

Жапырақтар, жапырақтар сыбыр-сыбыр кеңескен. 

Тау сулары таусылмады, сыңсыптұрып ағады. 

Қыз толқындар бірін-бірі шымшып күліп барады [29, 5]. 

 

Немесе: 

 

Жүйрік жел баса алмай аптығын, 

Бұтаға сүйенеді солықтап [29, 5]. 

 

Мезгіл - әже көтереді күн табағын, 

Кесте сәуле жапырақты пышақтап [29, 7]. 

 

Бұл келтірілген мысалдарда жансыз табиғатқа көз алдымызда жан бітіп, 

ғажайып әрекеттерге ие бола кетеді. Ақын кейіптеулерінің енді бірсыпырасы 

әрекетке әлі ие болмаған, бірақ оған болашақта жететіндігін білдіретін 

мүсіндеулер. Мысалы: 

 

Дала деген докторға көрінейін, 

профессор емдесін шұбат деген [29, 9]. 

 

Автор кейбір кейіптеулерді жансыз затпен тілдесу арқылы жасайды. 

 

Дала, дала, сайран дала, сал-дала, 

Кейде саған қараймын мен таңдана. 

Көз тігейін көжиектен әрірек –  

Дала, адал, сағымыңмен алдама [29, 13]. 

 

Ал кейбір өлеңдері түп-түгелімен бастан-аяқ кейіптеумен жазылған. 

«Қарбалас қам жасасып жатыр бәрі», «Көк аяз кернейлетті», «Бұталардан 

шөптерге ыршып қонып», «Тез өтші, жаңсақ айлар, қате түндер», «Ала толқын , 

ойнақташы, ойнақта» және т.б. өлеңдерінің бәрі тұттас кейіптеу тәсілін қолдану 

арқылы жазылған.  

Ж.Нәжімеденов көбінесе табиғатты кейіптейді, сондықтан да Қасымнан 

кейінгі табиғатты жандандыра суреттеудің үлкен шебері деп айту артық емес. 

Кейіптеу дегеніміз жансыз затты жандыдай, тілсіз затты тілдідей етіп, 

адамның, қоғамның, табиғаттың, уақыт пен кеңістіктің аясында өзара үйлесімін, 

байланысын тауып, өлеңде өру болса, Қасым қолданған кейіптеулер секілді 

К.Мырзабеков өлеңдерінен де не түрлі қиыннан қиысқан, ішкі байланыс пен түр 

ұқсастықтары басым кейіптеулерді кездестіреміз. Мәселен: 
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Анау ақ бұлттан – тулап түсетін нажағай 

Немеcе ашудан атылған ақ Барыс. 

Туған төбеге төге алмай кеткен соң 

Атылып майып болу да мақтаныш. [77, 10]. 

 

Әйтпесе: 

 

Найзағай ойнайды, ойқастап от шашып, 

Тына қап... 

Бұлтарды сынап ап, тоқырап, тоқтасып.  

 

Таудың мұнары төмен жылысып, 

Қарағай қалтырап, қалқып бу ұшып. 

Тауға төгіліп, тасқа соғылып, сүбесі сөгіліп... [18, 73]. 

 

Немесе: 

 

Үйіріліп соғып, ирелең қаққан айдаһар, 

Табаны - жерде, кекілін - көкке ойнатып, 

Жұтарын жұтып, жұтпасын сілкіп демімен, 

Бір үйірім құйын жолының бәрін жайрата. [18, 91].- 

 

тәрізді екінің бірінің ойына келе бермейтін кейіптеулердің әрқайсысында 

біткен, бір тұтас суреттер жатыр. «Бұлттан тулап түскен найзағай», 

«Найзағайдың от шашып ойнауы», «Таудың мұнарының төмен жылысуы», 

«Қарағайдың қалтырауы», «Жұтарын жұтып, жұтпасын сілкіген құйын» – 

найзағайдың жарқылдауы, нөсерлі жаңбырдағы тау, таудың етегіндегі су болған 

қарағайлар, ұйтқып соққан құйын тәрізді табиғат құбылыстары өмірдегі шынайы 

қалпынан аумаған, реальді де дәл суретті көз алдыңа әкеледі.  

Табиғат құбылысын суретті поэзия тілімен өрнектеуде С.Ақсұңқарұлының 

да мақсаты ой өткірлігін, мағына айқындығын, мазмұн байлығын, әсіресе, сөздің 

бейнелі, көркем болуын қалағандығын төмендегі өлең жолдарынан көреміз: 

 

Аспанда жұлдыз қарап тұр, 

Ай қарап тұр. 

 

Нұрға қалқып қыс қыстау, 

Гүл шаһары, 

Адамзаттың аппақ боп бұл сапары, -  

Арда емгендей сіміріп еміреніп, 

Аймалашы Алланың нұр шапағы! [20, 277] 

 

М.Мақатаевтың кейіптеуді қолданудағы ерекшелігі – құбылтудың, 

құлпыртудың, сөзді ойнатудың жөні осы екен деп қисынсыз, үйлесімсіз бос 
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әсерлікке бармайды. Ақын ой қисынын, сөз табиғатын бұзбай, бұрмаламай, 

обьект пен сөз мағынасының арасындағы мағыналық дәлдікті шынайы 

заңдылықтарды мұқият сақтап отырып жазады. Ақынның «Тау бұлағы» өлеңі тау 

суындай мөлдір, тау өзеніндей тасқынды, әрі кейіптеу тәсілімен бірге 

психологиялық параллелизм тәсілі қабаттаса қолданылған туындысы. 

  

Тау бұлағы да ағады. 

Ой бұлағы да ағады. 

Әрқайсысы өзінше тепкілейді жағаны. 

Бірі жылжып барады, 

Бірі мөңкіп барады, 

Бәрісі де, не шара, аға алмайды жоғары [27, 267 ]. 

 

Кейіптеу тәсілі арқылы биіктен бастау алып, жарыса жамырап, ылдиға 

құлдилаған тау бұлағы айна қатесіз кескінделіп, әлденеше ағыс құрап, әсем 

сазды сыңғырымен жаулап, танымды баурайтын дәрежеде өлең дестесінде 

өрнектелген. «Таудағы нөсер» өлеңінде ақынмен бірге күй кешеміз, яғни 

аспанның жонын осқылап, шымырқанған найзағай жарқылынан жанына от 

түскендей сезімде боласың. Шындығында таудағы оқиғаның бәрі ерекше, бәрі 

тосын, оны жырдағы жауынның мінезі арқылы кейіптей суреттегендігінен 

байқаймыз. Көк әлемін тілгілеп, найзағай түсуі қорқыныш ұялатады, артынан 

ақын өз оқырманын бұл күйден арылтады. Қысқасы, ақын табиғаттың ғажайып 

құбылыстарына тіл бітіреді. 

 

Алыста, 

Сонау аспанда, 

Атыстар, сірә, басталды. 

Жай түсіп жатыр тастарға, 

Жайратып жатыр асқарды. 

Дірілдеп біраз тұрды да, 

Гүрілдеп ала жөнелді. 

Аспанды құдай ұрды ма?! 

Айырар ма екен төбемді! [27, 400] 

 

Жылдың төрт мезгілін жырлаған ақынның енді бір өлеңі – «Күзгі жолда». 

Онда ақын күзді жанды бейнеде алып, жақсы көретін жан ағасына балайды. 

Қолы ашық, жомарт, ағасы ырыс-береке, байлық сыйлаушы. Ағасы мен күз 

ұғымында астастық пен үйлесімдік бар екені шүбәсіз. Күз қамбаға алтын дәнді 

толтырушы. Күз жан-жануарды қоңдантып, ет пен майға бөктіруші. Аға ініге 

пана. Екеуі де бейнетқор шаруа-даланың перзенттері. Ақын күзді жанды бейнеде 

беру арқылы табиғаттың мырзалығын пайдалануға кеңес бергендей. 

 

Бұ қалай? – деп, қарамаңыз. 

Бұл – біздің қадірменді жан ағамыз. 

Қырманнан жаңа оралған сары ала күз. 
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Жан ағаны жаманға баламаңыз. 

Толған жерін еркелеп талағымыз. 

Тозған жерін өзіміз жамағамыз. 

Бұл біздің сары ала күз – жан ағамыз [19, 98] 

 

М.Мақатаев жаңа түскен қысты дәрігер бейнесінде суреттейді. Мейірімді, 

баршаға өмір, жақсылық тілеуші дәрігер ретінде алу – қыстың сыртқы көрінісіне, 

әлемді ақ ұлпасымен жабуына байланысты алынғаны анық. Қыстың алғашқы 

келісін дәрігердей жылы қабылдайтынымыз да рас. Осы сәтті ақын ұтымды 

жеткізген. 

 

Аспан жердің арасын, 

Дәрігер қыс алуда. 

Табиғаттың жарасын, 

Ақ дәкемен таңуда. 

Таңдырып ап маңдайын, 

Тағы көйлек сұрап тұр. 

Бақты кезіп тал-қайың, 

Жалаң аяқ жылап жүр.  

 

Тал-қайыңды адам бейнесінде келтіруі де тым жарасты. Аяқ-қолын дәкемен 

орап, қымтайтын қыс-дәрігер бұған жете қоймаған. Жетсе де сері жел түскен 

қарды ұшырып әкетіп «жалаң аяқ» қалдырған. Тиселі үлесін ала алмаған тал-

қайыңның жылап тұруы сондай жанды сурет. 

Қайсы ақын болмасын, Қ.Аманжоловтың тау өзеніндей тасқынды, 

табиғаттай таңғажайып тұнық поэзиясымен тыныстады. Сол себептен де 

олардың табиғат мінезін, атқан таңды, шыққан күнді, батқан кешті, күллі тыныс-

тіршілікті, өмір құбылысын кейіптеу тәсілі арқылы жырлауда қалауын тауып, 

құдіретті күшке, дәлдікке, бейнелілікке жете алғандықтарын жоғарыдағы 

келтірілген мысалдардан аңғаруымызға болады. 

Құбылтудың тағы бір түрі – символ – астарлау. Бұл айтайын деген ойды 

ақынның астарлап келтіруі. Астарлап баяндау қазақ ауыз әдебиетінде ертеден 

келе жатқан тәсіл.  

Символ – әдебиетте ойды астарлап, басқа нәрсені суреттеу арқылы 

жасалатын нақтылы сипаты бар балама бейне [22, 312]. 

«...Символда теңеудің бір ғана мүшесі болады. Сол кеңейтіліп жеке образға 

айналдырылады. Ол нәрсенің басқа тереңірек мағынасы туралы біз болжалдап, 

шамамен ған білеміз [32, 123].  

«Троптың бір түрі – астарлау, яки символ – бір нәрсені не құбылысты тура 

суреттемей, бұларға ұқсас басқа бір нәрсеге, не құбылысқа құпия теліп, жасыра 

жарыстырып, бүкпелей бейнелеу, ойды да ашық айтпай, тартымды тұспалмен 

түсіндіру»  [24, 224]. 

Т.Әбдірахманова еңбегінде «Қ.Аманжолов көркемдеу құралдарының бұл 

түрін де өмір шындығын, халық тағдырын, бүгінгі бары мен ертеңгі болашағын 

бейнелеуде өте шебер қолданған. Ол қолданған символ ойды астарлап айту ғана 
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емес, одан гөрі жоғары, көтеріңкі рухта, асқақ символикаға ауысып отырады. 

Бірқатар жағдайларда бұл ақынның биік қиялы, асқақ ойы – романтикасы ретінде 

көрініп, сонымен астарласып, араласып жатады. Қ.Аманжолов баяндаудың 

ақыны емес, бейнелеудің сұлу сурет, сырлы болудың ақыны, терең ой, толқынды 

сезімнің көркем сөздің ақыны. Сондықтан Қ.Аманжолов өлеңдерінің күллісі 

символға толы» [29, 191],- деп көркемдеу құралдарының жоғарыда келтірілген 

теңеу, метафора, кейіптеу түрлері секілді ақынның символдың да бұрын ешкім 

айтпаған, ешкім қолданбаған түрлерін жасағандығы туралы, астарлау тәсілін 

пайдаланудағы жаңашылдығы жайлы талдаған болатын. 

Қ.Аманжоловтың шығармашылығы шоқтықты, тың да өрісті. Себебі ол 

өлеңдерінде ойды астарлап айтып қана қойған жоқ, одан гөрі биік, жоғары 

көтеріңкі леппен асқан символикаға ауысып отырғандығында. Бір ғана өлеңіне 

назар аударалық: 

 

Көшті дауыл керуені, 

Ілестім де мен кеттім. 

Көк дауылдай кеуделі 

Жігіт болдым, ер жеттім. 

Мен дауылдың ұлымын, 

Тұра алмаймын дауылсыз. 

Қарсы алуға дайынмын, 

Соқса да дауыл дамылсыз [15, 95]. 

 

Бұл өлеңін талдайтын болсақ, ақын тектен текке өзін дауылмен қатар қойып, 

психологиялық параллелдік тұрғыда сипаттап отырған жоқ. Дауыл – қысқа 

мерзімде алдындағысын бұзып-жарып, екілене соғатын табиғат құбылысы. 

Қ.Аманжолов та өзінің қысқа өмірінде бұлтты тіліп, дауылды кесіп, жасындай 

жарқылдап өткен көк толқын  поэзияның дауылпазы.  

Жалпы алғанда астарлау – поэзияның мәнерін арттыра түсетін, ақынның 

асқақ қиялын шарықтататын қасиеттерге толы компонент. Ақындар өлеңдерінде 

символ тәсілі арқылы әр түрлі өмір шындығы мен құбылыстарды шартты түрде 

шебер астарлайды. Ж.Нәжімеденов символдарды Қасымша құрып, оның 

жаңашылдығын үлгі тұтады.  

 

Мен – жас бұлақ, үйретіп ең толқуды, 

Келем әлі белгісіздеу сайда ағып»,  

 

«Бір ғажайып құзар шынды нұсқап ең», 

Өзіміздің Алатаудан биік ол». 

 

«Өз есігің қысты талай қолыңды, 

Өз аулымда қапты талай ит мені» 

 

«Құладым мен биіктен, 

Қорлық сөздің мың түрлі 
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Ер-тұрманын арқалап жаяу қалған сықылды». 

 

Ж.Нәжімеденов те символдық қасиеттерді жинақтаған «Жартас», 

«Жүрегімде бір тамшы қан болса егер», «Қос қанатын қиып алып байғыздың», 

«Мойнына арқан түсіп күш батпаған», «Көз жасы», «Нейтрон бейнесі», «Күннің 

батуы», «Емен», «Қақ», «Ой», «Космос дәуірі», және т.б. өлеңдерін атасақ 

Қ.Аманжолов та «Дауыл», «Ақын», «Сұңқар жыры», «Заула, заула Түрксиб», 

«Орал» тағы басқа көптеген өлеңдері символ – астарлау тәсілі арқылы жазылған. 

Бұл өлеңдерде де реалистік өмір шындығының аясында биік пафос жатыр. 

Мұның өзі өмір шындығына негізделген, оны құптаушы, жарқын болашаққа 

мегзеуші романтизм. 

Ойды беруде осы бір көркем де қиын тәсілмен жазылған өлеңдер 

Т.Айбергеновте баршылық. Т.Айбергенов символды пайдалана отырып өзіндік 

мол ерекшеліктерге ие өлеңдер жазған. Солардан бір-екеуін келтіре кетейік. 

 

Дариға, менің алдымнан 

Тағы бір өтсең кес-кестеп, 

Қырғауыл арман! Жанымнан 

Қалар едің-ау өшпес боп. 

Жолығар болсам қайта мен 

Тағы бір мәрте сол шақпен. 

Бәрін де саған айтар ем 

Жалғыз-ақ тамшы моншақпен... [33, 92] 

Көрмеймін деген жоқ ем мен, 

Жеткізбеді ғой сан қырлар. 

Қаншама құды дегенмен, 

Басылған шығар жаңбырлар [33, 111]. 

Енді осы алынған үзінділердің астарлы сырына үңіліп, мән-мағынасын 

саралап көрейік. 

Әуелі өлеңде сырт қарағанның өзінде көрініп тұрған өкініш көрініп 

тұрғандағысынан әлдеқайда терең, әлдеқайда сырлы. Өлеңді оқи отырып 

көкірегіңе мұң ұялайды, ақынның мұңын бөліскің келеді. Алайда өйту үшін ақын 

мегзеген нәрселердің сыр-сипатына терең түсіну керек. Ақын бір кезде жіберген 

- байқаусызда жіберген қателіктеріне өкінген. Егер сол шақ қайта оралса, 

кешірім сұраудан да тартынбайтынын айтып отыр. Мүмкін, сүйген қызын 

өкпелетіп алған шығар, мүмкін, алдын болжап ақыл берген ағаның айтқанын 

тыңдамай кеткен шығар, әйтеуір соның бәрі «жалғыз-ақ тамшы моншаққа» 

сыйып кететін қымбатты да қадірлі нәрсе. 

Екінші өлеңінде де осыған ұқсас нәрсе, қанша ұмтылғанымен, «жеткізбей 

кеткен сан қырлар» - арман-мақсат бар ақынның жүрегінде. Енді, бәлкім оған қол 

жетер-жетпес, қалайда ақын көңілі оны ұмытқысы келгенмен, көкірегіндегі бір 

кезеңдегі сезімнің қызуы – «жаңбырлар басылған» сыңайлы. «Қанша құйғанмен» 

жаңбырдың басылатыны сияқты жылдар өте өткеніңнен алыстап бара жату 

табиғи заңдылық. Ақын осыны сезініп, осыған мұңаяды. Қиғысы келмегенмен 

амалы жоқ. Жүректе өкініштің табы ғана қалған... 
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Жалпы символ - өлеңге күрделілік қасиет дарытуға қандай бейім тұрса, оны 

түсіну де, түсіндіру де сондай күрделі. Алайда символды пайдалану - өлеңнің 

сыршылдығына еш нұқсан келтірмейді, керісінше, өлеңді қайта-қайта оқуға, 

оның тереңіне бойлауға ұмтылады. Т.Айбергеновтің шығармашылығындағы 

елеулі орын иеленетін «Сыр», «Ақ қыс», «Жалғыздық», «Сағыныш», «Аруана – 

бауыр – дүние», «Бір тойым бар», «Қызғалдақ дәурен» атты өлеңдер символды 

пайдаланып жазылған туындылар. Бұл туралы Б.Кәрібаева «Қазіргі қазақ 

лирикасының поэтикасы» атты зерттеу еңбегінде арнайы айтып өткен. [34, 113-

114]. 

Символ тәсілі дара поэтикалық стильді танытатын бір белгі десек, бұл тәсіл 

де әр ақынға тән ерекшелігімен сипатталатынын ескерген дұрыс. Қ.Аманжолов - 

та кездесетін астарлау мен К.Мырзабеков поэзиясына тән астарлаудың өзіндік 

ерекшелігі бар екенін осы стильдік ерекшелік тұрғысынан бағамдаған жөн. 

Кеңшіліктің «Аңыз» атты өлеңінде еркіндікке құштар, биіктікке құмар 

өршіл рух жайлы жырланады. Аты айтып тұрғандай, өлең мазмұны аңыздық 

сипатта. Ақын тілінде «еркін құс» түрінде жыр өзегіне алынып отырған азат рух, 

оның замана қыспағында шырылдауы түйсікпен барлап түсінер нәрсе. Көркемдік 

тәсілдің шебер өрілуі нәтижесінде мазмұны терең, поэтикалық айшығы 

салмақты өлең дүниеге келген. Еркіндікті, азаттықты аңсаған көңіл, жалпы 

адамзат атаулыға тән ізгілік сол еркін құспен бірге қапасқа түскеніне күйзеледі. 

Ақын тұспалы осыны меңзеп тұр. Сонымен бірге, айтылар ойдың ишарамен, 

тұспалмен жеткізіліп, азат рухты еркін құспен ауыстырылуы символизмге тән 

сипат екенін айта кету керек. Әрине, символизм ағым ретінде ақын 

шығармашылығына терең сіңіспегенімен, бірсыпыра өлеңдерінде өзіндік 

ерекшелікпен көрініп қалып отырады.  

Қ.Аманжолов лирикасына тән ерекшелік асқақ пафос, өр екпін болса, 

К.Мырзабеков лирикасы сыршылдығымен, сезімтал сергектігімен 

ерекшеленетіндігіне көз жеткізуге болады. 

 

Менің бір тұтам өмірім, 

Тартсам созылар тарамыс болсашы. 

Бірде бай, бір жұтаң көңілім 

Жүйткіп жазылар қаламұш болсашы. 

Көп менің жүрген жолдарым, 

Кеңістік көк іздеп, кербез көл іздеп. 

Мен – қарлығаш! 

Қайда ұшпадым, қайда қонбадым, 

Бауырыма басқан балапан талмайтын жем іздеп [18, 62]. 

 

К.Мырзабеков «Менің бір тұтам өмірім» өлеңінде аз сөзге көп ой, мағына 

сыйғызуға тырысады. Әр сөзді талдап, талғап барып қолданып, образда сөздің 

дәл, ықшам, әсерлі болуына күш салады. Символ - көп мәнді, көп қырлы образ. 

Онда бір ғана заттық образ – образ өмір құбылысының бірнешеуіне негіз болады.  

Ей, жас құрақ, біздегі сәл айырма, 

Адамға тән... мен айтпай-ақ пайымда. 
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Біздің жыр да сендерге ұқсас, тек қана 

Әр дауыспен айтылған бір қайырма [18, 67].  

 

Мәселен, жоғарыдағы шумақта заттық образ - желкілдеп өскен жас құрақ. 

Ал осының астарлы мағынасына үңіліп қарайтын болсақ, көл жиектеп, жел 

иектеп өсетін, өсе-өсе қамыс болатын өсімдік туралы сөз қозғалып, өсіп келе 

жатқан жас ақындар туралы астарлап айтады. Екі құбылыс, екі мағына бір-біріне 

параллель болып тұр. Себебі, суреткердің өлеңіне арқау етіп отырған өмір 

құбылысының ұқсастығы, жақын мәндестігі негізінде байланыстырылып, 

біріктіріліп, бейнеленіп отырған көп мәнді; көп қырлы заттың образы десек, 

соның өзі түрлі құбылыстар параллелизміне, солардың өзара үйлесіміне 

негізделеді.  

C.Ақсұңқарұлы көркемдеу құралының бұл түрін өмір шындығын, 

халқының тағдырын, бүгінгі бары мен ертеңгі болашағын бейнелеуде өте шебер 

қолданған. Қасым тәрізді Серік те баяндаудың ақыны емес, бейнелеудің, сұлу 

сурет, сырлы бояудың ақыны, терең ой, толқынды сезімнің, көркем сөздің 

ақыны. Сондықтан да екі ақынның өлеңдері де символ – астарлауға толы.  

Қара бұрым... 

Қанша мәрте жырланды? 

Қасиетін білер оның ер кісі. 

Неге «Қара жүрек!» - дейді сұмдарды? 

Қара бояу –  

Сұлулықтың белгісі [20, 38] 

Ақынның астарлап айтқысы келгені бүгінгі қоғамдағы әйелдердің қара 

бұрымды шаштың қадірін түсінбеулері сондықтан да олар «қара жүректі» 

адамдардың қатарына қойылып, теңестіре жырланған.  

Ақынның «Кенесарының басы» атты бұл өлеңінен бүкіл халықтың тағдыры 

астарлап жеткізілген. 

 

Баспақ ел болдық неге біз, 

Бопсаға көніп не түрлі? 

...Біз –  

Бассыз қалған денеміз –  

«Бассыз салт атты» секілді!!! [20, 262] 

 

Ақынның «біз» дегені бірлі жарым адамдар емес, тұтастай қазақ халқының 

көптеген жылдар көлемінде ойын ашық айта алмай, еркіндіксіз ғұмыр кешкен 

аянышты, күйінішті жағдайы суреттелінген.  

Ақындардың көркемдеу құралының ең бір күрделісі астарлау – символды 

қолдануда Қ.Аманжоловтың поэзиясына тән астарлы сөзді соншалықты табиғи, 

қарапайым етіп берудің нақты ұғымға жеңіл, айқын, дәлдігін басты назарда 

ұстағандықтарына көз жеткіздік. 

Өлең табиғатына өте қажет қасиет – ықшамдылық. Ықшамдылыққа 

жеткізетін құбылтудың түрі – метонимия, яғни алмастыру. Бір тектес аттар 
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немесе ұқсас құбылыстарды бірінің орнына бірін жұмсап, көп сөзбен 

дәлелдейтін нәрсені бір ғана сөзбен қысқаша түсінікті етіп беруге болады.  

Қасым Аманжолов шығармашылығын метонимиялардың қолданылуы 

тұрғысынан саралап қарап шықанымыз да аңғарғанымыз - ақын құбылтудың бұл 

түрін ықшамдылық үшін ойды әрі дәл, әрі нақты, әрі ықшам жеткізу мақсатында 

қолданады екен. Мәселен: 

 

Токионың нақ сонда, 

Төбе шашы тік тұрды, -  

 

дегенде Токио қала мағынасында алынып тұрған жоқ. Жапонияның 

астанасы Токиода отырған басшылары туралы айтылып тұр. Ақын осыны әрі 

ықшам, әрі дәл, әрі табиғи түрде жалғыз-ақ сөзбен беріп отыр. Немесе: 

 

Еңсесі кеткен еңкейіп, 

Ескілік енді елірме, -  

 

деген жолдардағы «ескілік» - метонимия. Осы жалғыз сөз бүкіл бір 

заманның кетеуінің кетіп, іріп-шіріп, азып-тозғандығының орнына қолданылып 

тұр. 

Бұдан соң Қ.Аманжолов метонимияны сөздің бейнелілігін, көркемдігін, 

сезімге әсерлілігін арттыру мақсатында қолданады екен:  

 

Мысалы: 

Телегей теңіз терең күй, 

Тебірене жөнелді. 

Жүректер жүзді сол күйде, - 

 

деген жолдардағы «жүректер» сөзі «адамдар» деген сөзді алмастырып тұр. 

Ал «күйде жазу» сөзсіз сезім толқынына мегзеп жатыр. Оларды мұндай сезімге 

әкеліп отырған, тебірене жөнелген, телегей теңіз, мол күйі. Ал осы сезім күйін 

адамдар деген сөз жеткізіп бере алмайды. Сондықтан ақын оны әрі дәл, әрі 

көркем, бейнелі түрде жеткізіп бере алатын «жүректер» деген сөзбен 

ауыстырған. Бұл жерде қабілеті оның сөз төркінін, оның күллі қырларын 

танитын шеберлігі сезімнен шығарып, қанат қақтыра шарықтатып әкеліп 

қайтадан сезімге бағындыруынан танылып-ақ тұр.  

Осындай ойды ықшам, нақты, дәл жеткізе алған Қ.Аманжоловтан үйренетін 

нәрсе Ж.Нәжімеденов үшін көп болса керек. Жұмекен өлеңдеріндегі төмендегі 

метонимияға назар аударайық: 

 

Жекелік көрмесін деп тағдыр мені 

Бір нәзік «сұлулыққа үйлендірген». 

 

Туып біткен жоқ қой әлі жақсылар, 

Құрып біткен жоқ қой әлі жамандар. 
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Бірінші мысалдағы ақынның «нәзік сұлулық» деп отырғаны – автордың 

поэзияға құштарлығы, ақындық өмір серігі; екінші мысалдағы «жақсылар», 

«жамандар» өздерінің тікелей мағынасында алынып отыр. 

 

Жиырма миллион Ерлік, Қайрат, Құдірет, 

Әр жыл сайын бір рет 

Партизаны арба жегіп пар атқа 

Қатысады жеңіс күні парадқа, -  

 

деген мысалдағы «Ерлік», «Қайрат», «Құдірет» деген сөздер Ұлы Отан 

соғысы кезінде еліміздің бостандығы үшін жанын пида еткен адамдар орнында 

қолданылған. Осы үш сөзде түсінік беруге тұрарлық көптеген мазмұн мен мән 

жатыр. Ал бұл алынған метонимиялардың дәлдігі сондай – оқып отырған адам 

сан алуан мағынаны әп-сәтте-ақ түсіне қояды.  

 

Кешірім бер, креслолар, кеңселер, 

әлгі ырымда қасиет бар ел сенер. 

 

Бір ойдың Абай, Тоқай, Мақтымқұлы, 

Бір ойың Есенинге қапты ұмтылып. 

 

Осы үзіндідегі «креслолар», «кеңселер» деген сөздердің астарында ұзын 

ырға түсіндірмелер тұрса: Абай, Тоқай, Матымқұлы, Есенин деген 

метонимиялардың негізінде «аталған ұлы ақындардың өлеңдерімен, 

поэмаларымен таныстым, зерттедім» деудің орнына тек олардың аттары не тегі 

ғана алынған. 

Ж.Нәжімеденов поэзиясында қолданыс тапқан, оқырман сезіміне ұялай 

қалатын қысқа да нұсқалы метонимияларға Қ.Аманжоловтың алмастыру 

тәсілінің сәулесі түскен секілді.  

Ақындарды ұзақ сонар баяндаудан құтқаратын алмастыру - қазақ 

әдебиетінде ежелден бар нәрсе. Ал ақындарымыздан талап етілер нәрсе – 

ауыстыруды жаңашылдықпен қолданып дамыту. Бұл жағынан алып қарағанда 

Қ.Аманжоловтың жаңашылдығын жалғастырған Т.Айбергенов үлкен 

жетістіктерге жеткен ақын.  

 

Жақсы едіңдер неткен назды күлкілер, 

Болмағай да сәттерің бір іркілер. 

Өз басы үшін жақсы атыңды жамылып 

Кетпес екен бірақ кейбір түлкілер [17, 21].  

 

Өмірде қу, сұм адамдардың мінез-құлқын түлкіге теңеу - әдебиетімізде 

бұрыннан бар тәсіл, бірақ та оның алдауы үшін жақсы адамның бейнесіне еніп 

ап, мақсатына жетуі мүмкін екенін Төлеген Қасымнан үйрене отырып айтты 

десек, әсірелеу бола қоймас.  
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Қасым: 

 

Деп, бостандық бұлбұлдары, 

Туған елмен қош айтысып, 

Қан боялған қанаттары, 

Шар тарапқа жатыр ұшып...[15, 207] 

 

Қасымның «бостандықтың бұлбұлдары» деп астарлап айтып отырғаны - 

Испания елінің өсіп келе жатқан жас ұрпағы. Елді фашист басқыншылары басып 

алса да Испанияның жастарының бостандығын ешкім де тартып алмақ емес. 

Төлеген:  

 

О, сенің кіндік кескен топырағым, 

Шыңдарға арманымды ала қашқан [17, 154].  

 

Осындағы «топырағым» деген сөзді «туған жерім» немесе «өскен жерім» 

деп алса, ақындық шеберліктен бұрын өлеңнің әсерінен түк те қалмас еді. Ақын 

жырындағы орнын тауып қолданған метонимия - өлеңнің эстетикалық 

құндылығын тіпті де көтеріп жіберген. «Топырағым» деп тебірену – жүрекке бір 

түрлі жылы тиеді. 

 

Кеңшілік Мырзабеков: 

 

Басқа не керек асқақ асулар, 

Бар ғой алдымда ширек ғасырлар. 

Кейде ойлайсың. «Сиреп кетті ме, 

Ширек ғасырға сыймас жасындар» [18, 30] 

 

К.Мырзабековтің айтып тұрғаны бұлтты, нөсерлі күндері жарқылдайтын 

жасын ба? Әрине, жоқ. Ақынның айтқысы келгені, астарлап жеткізгені өлеңдері 

алмас қылыштай өткір, өздері жасындай жарқылдаған ақындар жайы болса 

керек.  

 

Қарайды о жаққа, бұ жаққа, 

-«Түспейміз» дегендей тұзаққа. 

«Біздер – қонған құстармыз, 

Сендер ұшыңдар ұзаққа» [18, 33].  

 

Ақын отбасында тәрбиеленген қыз баланың әрқашан да жат жұрттық 

екендігін, ал ұл баланың шаңырақтың иесі, әкенің түтінін түтетер азамат 

болатындығын метонимия тәсілі арқылы өте ықшам, нақты бір дәлдікпен 

жеткізген.  

Тіл қолданыста ылғи бірсарындылықтан құтқаратын әрі сөзді айшықтай 

ажарлауға үлкен мүмкіндік беретін троптың түрі – мегзеу. Мұнда бүтіннің 

орнына бөлшекті, жалпының орнына жалқыны қолдану арқылы сөз қолданысы 
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жасалады. Т.Әбдірахманова зерттеу еңбегінде атап көрсеткендей Қ.Аманжолов 

шығармаларында мегзеу тәсілін қолдана отырып жазған өлеңдер саны аз. Қасым 

шығармашылығында кездесетін мегзеудің ауызекі сөйлеу тілімізде ұшыраса 

беретін жалпының орнына жалқыны немесе керісінше жалқының орнына 

жалпыны қолданып айта беретін ең қарапайым түрін кездестіреміз. Мысалы: 

 

Тоқсандағы Жамбылдар да, 

Жүректен жыр толғады. 

 

Ол махаббат идеалы, 

Құмар қылған Байрондарды. 

 

Байрон, Пушкин, Абайлар дейсің – пірім. 

 

Қ.Аманжолов Жамбыл, Байрон, Абай деудің орнына Жамбылдар, 

Байрондар, Абайлар деп жалпыны қолданса, кейбір қоғамдық құбылыстарды 

бейнелегенде жалпының орнына жалқыны қолданады. Мысалы: 

 

Батыстан бұл, шығыстан Жапон «досты», 

Қос жалмауыз тағы да бас қосты, 

Қытай менен Испанды «закуска» деп, 

Көтерді екі сұм қаннан тосты [15, 214].  

 

Кетті толқып ызаланып 

Бүкіл Россия, бүкіл дүние [15, 212]. 

 

Бұл өлеңдерінде ақын Жапон, Қытай, Испания, Россия мемлекеттері жайлы 

мәселені, ол мемлекеттегі басшылар, халқы туралы мегзеу тәсілі арқылы ойын 

әдемі жеткізген.  

Т.Айбергенов те бұл тәсілмен өндіре жазған. Оны ақынның көптеген 

туындыларынан көруге болады. 

 

Тұр әне, бір қыпша бел 

Шөл моторға су құйып [73, 28] 

 

Тұсаулап, табандатып тағдырымды, 

Қолына қара көздің байлап бердің [33, 150] 

 

Жарқыраған көк тасында көшенің 

Ізі қалған Сәкен бәтеңкесінің [33, 10] 

 

Бұл мысалға алынған үзінділердің мағынасын саралап қарасақ ақын 

шығармаларында синекдоха басы ашық – жеке түрде жасалмай, күрделі – 

синтездеу әдісімен жасалады екен. Біз синекдоха ретінде алып отырған «қыпша 

бел», «қара көз» деген сөздер бір жағынан эпитет қызметін атқарып тұр.  
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Ж.Нәжімеденовтің де бүтіннің орнына қолданған бөлшектері 

тартымдылығымен көзге түседі. Қ.Аманжолов сияқты поэзия әсемдігінің бұл 

тәсілін көп қолданбаса да, жасаған мегзеулері аз сөзбен тиянақты ойды беруде 

сәтті шыққан. 

 

Көңілінде көп-көп ойлар жүр ұлып, 

Қасқа бастар қарасаңшы бұрылып. 

Талай бөрік құлайды 

Жел астында шашы ұлып. 

...Арам көмекейлерден кейде өтесің адал нан. 

Мақалдаған сақалдары ауылдың 

Көздің жасын кірлі жеңмен сүрттірді 

 

Осы үзінділердегі «қасқа бастар», «бөрік», «арам көмекейлер», «сақалдар»  

деген мегзеулер оқырман сезімінде өте күшті әсер қалдырады.  

Кез келген қаламгер тыңдаушысын күлдіре алмайды. Әзілмен сөйлеуді 

дағды еткен, табиғатында әзілқойлығы бар қаламгерлер ғана оқырман көңіліне 

жылы күлкі ұялата алады. Тумысынан турашыл, жақсы көргенін де жек көргенін 

де іркілмей айтатын – Қ.Аманжолов өз табиғатын өлеңдерінде таныта алған 

ақын. Ол жақсыны айтса да, жаманды жырласа да кескілеп, турасынан айтқан. 

Қ.Аманжолов поэзиясында ирония, сарказм нұсқалары аз да болса кездесіп 

қалады.  

Қ.Аманжоловтың «Әшім», «Жылқыайдар» деген юморлық өлеңдерін 

күлмей оқу мүмкін емес.  

 

–Ойбай мынау 

Малғұн фрау! 

Неге маған көз қысад,- 

Дейді де Әшім, 

Сығад жасын 

Есіне алып 

Өзінің Жәмиләсін [15, 43] 

 

Осының өзінен қазақтың ұлттық мінезі, мінез болғанда кәдімгі типтік мінез 

тұр. Сонымен қатар мұнда кексіз, әдемі әзіл-күлкінің өмір шындығын даралау, 

адам мінезін ашу, образ жасаудағы қызметі, көркем туындыға айрықша 

эмоциялық әсерлілік қосатын қасиеті де айқын танылып жатыр. 

«Жылқыайдар» өлеңі де дәл осы секілді юморға, әдемі әзіл-күлкіге 

негізделген. Мұнда да өмір көрінісі жинақтай дараланып, типті жағдайда ұлттық 

типті образ, типті характер жасалған.  

 

Берлиннің тар көшесінде 

Салып жөнге фашистерді, 

Жайнап жұлдыз кеудесінде, 

Кезей ұстап көк семсерді. 
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Орнатып нық өз тәртібін, 

Олай емес, бұлай жүр! – деп, 

Асауының басып желін, 

Шабандарын етіп жүрдек; 

Жылқыайдар жүр өзіміздің, 

Жау ырқына мініп аттай, 

Тигеннен соң қолға тізгін, 

Қоюшы ма ед майпаңдатпай! [15, 115] 

 

Күлкі шақырып, жанға жылы, жүрекке жеңіл юмор тудырып тұрған 

фашистің ырқына аттай міну, асауының желін басып, шабанын жүрдек ету, өз 

дегеніне көндіріп майпаңдату.  

Осы мақтадай майда күлкі, әзілқойлық Жұмекен табиғатына да тән. Оған 

оның шығармалары толық дәлел. Ақын лирикалық шығармаларын қай 

тақырыпқа жазса да, бірен-саран жолдармен ара-арасында ойнақы әзіл тастап 

отырады.   

 

Жүз толқындар бірін-бірі тұншықтырып ағады, 

Қыз-толқындар бірін-бірі шымшып күліп барады. 

 

Атағы оның жайылды елге сұлу қыздар аулында, 

Ал балағы сол ауылдың иттерінің аузында. 

 

Осы келтірілген жолдар оқырманға сөзсіз езу тартқызады. Ақын табиғат 

құбылысын өзінен де көңілді күлкі іздейді. «Бірін –бірі шымшыған қыз-

толқындар», «жаңа ақшамен жиырма тиын сықылды дөңгеленген-ай», «ағашқа 

ұяттылау өлке» деген тіркестерге қалайша езу тартпассың.  

Мұнымен қатар, Жұмекен сықитып тұрып сықақтайтын жерінде уытты тілі 

бар екенін де байқатты. Бұл қыры оның иронияларынан айқын көрінеді. 

 

Сені анада ренжітіп кетіп ем, 

Сонымды әлі сіңіре алмай жүрмісің. 

 

Бір «қалқамен» үлгіргем жоқ қыдырып, 

Бір есерге қарыз ем бір жұдырық. 

 

Орнын тауып ала білсе, пара да – ақ, 

Иесін тауып жаба білсе жала да – ақ. 

 

Бұл шумақтарда юмордан табиғаты өзгеше, кекесін, зіл жатыр. Ақын 

«орнын тауып ала білсе, пара да – ақ» дегені парақорларды, «иесін тауып жаба 

білсе, жала да – ақ» дегені жалақорларды өлтіре шенеп отыр.  Осындағы «ақ» 

деген сөзі тіпті қарсы мағынада қолданылған. Оның астарындағы керісінше ой 

өте өткір де әсерлі шыққан. Ал, «орнын тауып ала білсе», «иесін тауып жаба 

білсе» деген сөздер қандай уытты, шаншудай өткір десеңші. Орнын тауып 
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алатын, иесін тауып жабатын пара да, жала да ешуақытта болған емес, тіпті 

болмайды да. Алайда «ала білсе», «жаба білсе» дегендер – «қалауын тапса»... 

деген халық нақылының жаңарған мағынасы секілді.  

 

Газ-түтін бар, шылымы бар, басқа бар 

Денсаулықты құртам десең көп амал. 

 

«Денсаулықты құртам десең көп амал» деуі де жеріне жеткізе айтылған сөз. 

Осы жолдарда жаман әдеттерді машық еткен адамдар қатты сынға ілінген. 

«Денсаулық түзетудің орнына құртуға қызметтеніп жүрсең, оның амалы көп 

қой» - деп адамға жау теріс құлықты жандарды кекетіп, намысына тиеді. Оны 

жер қылып жапыра отыра, жақсылыққа ұмтылдыру жолына қайрай түседі. Дәл 

осындай ойды Қ.Аманжоловтың «Санаторий, сәнді тау» дейтін өлеңінен 

байқаймыз. Бұл өлең де тұнып тұрған юмор. Дегенмен, мұнда ащы мысқыл, 

астарлы ирониялар кездесіп қалып отырады. Ақын кемістікті зілдене кекетеді.  

Денсаулық түзету орындарына барып, мәдениетті дем алудың орнына, 

уақытты арақ-шарап, карта қор еткен келіссіз қылықты ақын: 

 

Жыр мінезі әр қилы, 

Жеңілдете жырлайық, [15, 149] -  

 

деп ескертіп алып, мықтап тұрып келемеждейді. Мысалы, «Нән министр 

Нұрбаев» деген сөздің салмағы жеп-жеңіл емес. Немесе: 

 

Асқа тойдық, шай іштік, 

Шыға келдік ыңқылдап. 

Биллиардта сайыстық, 

Ауыздан түтін бұрқылдап. 

Сипап шашын тарайды, 

Маруся мен Балғаным, 

Қызық көріп қарайды 

Нән шарларды салғанын. 

Шіркін біздің Мырзекең, 

Екі қолы гүрзі екен. 

Шар күлімдеп тұрса екен, 

Мырзекең бір ұрса екен! 

Бір министр, үш ақын, 

Отырды енді «кингіге». 

Министр алды «төрт қатын» 

«Кинг» ақынға тиді де. 

Шіркін біздің Мырзекең, 

Кингіні тұзбен ұрса екен. 

Қағылғанын қалтасы 

Үйде жеңгей білсе екен, [15, 149-150] - дейді. 
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Қ.Аманжоловтың қабат-қабат образдардың ар жағында жағымсыз 

қылықтарға деген зілі, кектенуі, бостан босқа кеткен уақытқа деген реніші сезіліп 

тұр. 

Ал, Ж.Нәжімеденов күнделікті өмірде көрген әділетсіздікті тек ирониямен 

әшкерелеп қана қоймайды. Адамды шектен тыс ашындырған небір түрлі 

сұрқиялықтарға қарсы қаһарлы қару – сатира деп біледі.  

Ж.Нәжімеденовтің халықаралық мәселерді қозғайтын сатиралық 

шығарамалары онша көп емес: «Наполеон етігінің сыңары», «Мәжіліс 

алдындағы мәжіліс», «Әлқиса», «Үрей», «Инфаркт» осы тақырыптағы 

туындылар. 

«Наполеон етігінің сыңары» деген өлеңі екі-ақ шумақтан тұрады. Әйтсе де 

онда үлкен ой түйілген. Өлең бейбіт жатқан елге қарақшылық шабуыл жасау 

әрекетін әшкерелейді. Шығарама астарында өткір мысқыл жатыр. Наполеон бір 

кезде етігінің сыңарын тастап қашып еді, сол сыңар етік орыс ормандарында 

қалған-ды. Оны тап сол етікті алуға келгендей болған Гитлерге табыс еттік. Енді 

бізде ешкімнің ұмыт қалған түгі де жоқ қорытындылайды автор. Өлеңде 

жаулаушылықтың неге душар ететіндігі мысқылмен әшкереленеді. 

«Мәжіліс алдындағы мәжіліс» атты шығармасында Чили елінің қанішері 

Пиночетті өлең кейіпкерінің бірі ретінде алған  

 

Сонау Чили топырағында 

Пиночет деген ақымағың бар, - деп басталған. 

 

Сол Пиночет аң-құстарды бұлбұлға айып таға әшкерелейтін жиынға 

шақырады. Оған ормандағы аң-құстардың бәрі жиналады. Алайда олардың 

кейбірі келмей қалады. Ең бастысы – Бұлбұл жоқ болып шығады. Қыран да, 

Арыстан да бұлбұлға қиянат жасаудан бас тартады. Қанден жеке үрмей, топпен 

үруге уәде етеді. Әкім бұған келіспейді. Көптің ішінен Бұлбұлға айып тағып 

сөйлеуге Қораз бен Бақа ғана келісім береді.  

 

Ашылды ақыры бір түкпірде бұйығы 

Бақалар мен қораздардың жиыны. 

 

Өлеңнің саяси мәні мынандай. Бақалар мен Қораздардың бейнесінде Чили 

мемлекетінің шынайы патриоттары туралы өсек-аяңды өршітіп, оларды әлем 

алдында масқараламақшы болған ЦРУ мен ФБР ұйымдарының кескін-келбеті 

келемеж етілген. 

Ал, «Әлқиса», «Үрей», «Инфаркт» атты сатиралар Америка Құрама 

Штаттарының соғысқұмарлық саясатын әшкерелейді. 

Ж.Нәжімеденовтің адамды тым ашындырған мәселелерді сатира арқылы 

жазуының бастамасы Қ.Аманжоловта жатыр. Себебі Қасым қоғам тазалығы, 

адамдар болашағы деген мәселеде аяққа оралып, ілгері жылжыр қадамға кедергі 

болған кесір қылықтарды сатираның соққысына алған.  
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Сырт кескінің дәл бұрынғы байдайсың, 

Айырма тек сен галстук байлайсың. 

Еліретін, семіретін жөнің бар, 

Құсасың да оны қайта шайнайсың, 

Бас қатырып неге керек тың ойға 

Әр қашанда оңайға тарт, оңайға. 

Семіре түс, сескенсін жұрт сыртыңнан, 

Тек жарылып кетпе бірақ, соны ойла [15, 151].  

 

 

Бұл жолдардың уытты сатиралығын дәлелдеп жату артық сияқты. 

Қ.Аманжоловтың сатиралық үлкен туындысы – «Бикеш» поэмасы. Поэмада 

екі ғана персонаж бар. Олар Азғынбаев пен бикеш. Қазақ әдебиетінің тарихы 

оқулығында Ә.Тәжібаев Азғынбаев бейнесі былайша талданған: «Азғынбаевтың 

зердесінде ұят-аятқа, обал, сауапқа жарық бере шырақ әбден сөнген. Өйткені 

оның өзіндік моралі, өзіндік көзқарасы бар. Оған әлеуметтік заңнан хайуандық 

инстинкт анағұрлым қымбат. Не нәрсе оның қарныны тойдырып, құмарын басса, 

соның бәрі сыйымды, сол «сыйымдылықтарды» түгел пайдалану – оның міндеті. 

Ол солай ойлайды. Соныдықтан да біз Азғынбаевтардан сақ болуға, оларды 

аямасқа бекінеміз. Поэманың әлеументтік және көркемдік күші осы жағында, 

бұл – поэманы ең асыл шығармалардың қатарына қосатын күш» [35, 573-574]. 

Осылайша ғылыми бағасын алған Азғынбаевтің портретіне назар аударайық: 

 

Көксау қойдың өкпесіндей, 

Екі беті қабыныңқы. 

Бұршақ соққан көктесіндей 

Шаш дегенің қиқы-жиқы. 

Жұтқыншағы жұдырықтай, 

Трубадай кеңірдегі. 

Аршылмаған погребтай 

Қандай сасық шыққан демі [15, 297]. 

 

Азғынбаевтың ой өрісі, рухани бейнесі былайша сипатталады: 

 

Тұрды ол қарап аузын ашып, 

Поезд көрген есекке ұқсап. 

Жылжымады алға басып –  

Қойғандай-ақ біреу тұсап. 

Толған өнер, толған білім, 

Біріне ол қоймады ден, 

Ескіліктің қалған күлін, 

Бұрқыратып іздеді жем [15, 298]. 

 

Ал Азғынбаевтың адамдық өресін, шынайы, типтік бейнесін ақын: 

Бүлінесің мұнша неге? –  
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Кеткен жоқ қой ештемең де. 

Соған да қыз бүліне ме? 

Қызықтадың мен де, сен де. 

Алдадым рас, айттым жалған, 

Не күнә бар онда тұрған? 

Жалғыз ған сен бе алданған? 

Қыздар үшін, алдау – бір заң. 

Неге алдандың өзіңнен көр, [15, 310] - деп жасаған.  

Бұл Азғынбаевтың адамдық өресі, адамгершілік дегеннен түсінігі. 

Автордың поэмадағы басты персонаждың атын атамай, тегін Азғынбаев деп 

алуының өзінен оқырман қауымына не айтқысы келгендігін түсінуге болады. 

Поэманың идеясы Азғынбаевтың тегінен-ақ бірден сезіледі. Ақын Бикештің де 

портретін өткір сарказм арқылы бейнелеп береді: 

 

Шықты бір қыз театрдан, 

Мойнында орман түлкі, 

Шашын күзеп, қасын қырған, 

Аузы-мұрны толған күлкі [15, 296]. 

 

Бикештің арман-мақсаты былайша сипаттайды: 

 

Махаббаттан айтар үгіт 

Болды оның бір сырласы. 

«Саған лайық сондай жігіт, -  

Болса дейтін машинасы»! [15, 298] 

 

Ал Бикештің қабілет-дарыны мен ой өресін уытты тілімен төмендегідей 

шенейді: 

Қойды жинап оқуды бұл, 

Сахнадан кеп бір-ақ шықты. 

Бірақ оны сахнадан біз 

Көре алмадық ешқашан да, 

Көлбең қағып артискамыз 

Жүретін-ді ылғи залда... 

Ана рольді, мына рольді 

Беріп еді, алмап едім, 

Бұзды-ау мынау көрдің бе енді, 

Бүйтер ме еді мына жерін, 

Деп қоятын көршісіне 

Ыбыр-жыбыр аузы тынбай. 

Көп сенетін сөз күшіне, 

Ойнап кетсе қыратындай [15, 300]. 

 

Сылдырлаған сөзбен ғана іс тындыратын, дарын-қабілеті жоқ, бірақ 

қабілеттінің жоқтығын мойындамайтын Бикештің кескіні-келбеті осындай. 
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Поэма ішімдікке салынған Азғынбаевтан алданған Бикештің одан кек 

алуымен аяқталады. Бикеш кешт е болса есін жиып, Азғынбаевтың бетін айдай 

тілгілеп, кегін қайтарған болады. Бикеш Азғынбаевтың бетіне пышақпен крест 

қойғанымен, өз өмірінің өкінішті сәтін немен толтырмақ. Оқырманға ой 

тастайтын поэма толықтай сатира жанрмен жазылған, астарында терең ой жатыр. 

Т.Айбергенов те кекесін мен мысқылды сирек те болса қолданған.  

 

Сермегенге қызық көп қой қымбаттым, 

Маскүнемдік заңы да бір қатал заң. 

Бес сомға бір роман қымбат тым, 

Жиырма беске бөтелке арақ ап-арзан. 

 

Осылайша ақын қоғамымызда кітап сатып алып, оқып жан-дүниесін рухани 

тұрғыдан байытып, дамытудан гөрі жиырма бес тиынға арақ сатып алып өз 

денсаулығын құртатын адамдарды ащы тілмен кекетеді. 

 

Барып келдің Россия жаққа да, 

Орыс қызбен кірдің талай баққа да. 

Орысшадан түк татпайсың сонда да, 

Білетінің «интересно» тек қана.  

Бұл мысқыл.  

Төлеген орыс тілінде сөйлей алмаса да өзге жұртқа сол тілді шебер 

меңгерген адам ретінде көрінгісі келетін адамды сынайды.  

Серік Ақсұңқарұлының поэзиясында астарлы ирония кездеседі. Ирониялық 

және юморлық сезім арқылы өмір шындығын бейнелеу де ақын 

шығармашылығынан жиі көрінетін белгілер. Бұл екеуі де өмірдегі қарама – 

қайшылықтарды күлкі арқылы қабылдаудың формасы. Юморда күлкі етілетін 

нәрсеге деген жатырқаушылық сезім байқала қоймаса, иронияда ол айқын 

танылып, мысқылмен бірге көрінеді. Қоғамдағы адамдардың ерсі іс әрекеттерін 

кекетіп, бұрынғы өткен ата-бабаларымыздың іс-әрекеттерінен үлгі алуға 

шақырады. 

 

Дауасы кем емес бір шаманыңнан, 

Ес жисақ түнде құлап, таң алдынан –  

Мас болып өте шыққан екенбіз ғой, 

Елтай мен Колбиндердің заманынан. 

Қотарып сіміргенде қалыс қалмай, 

итпен де, құспен де іштік намыстанбай, 

Итпен де, құспен де іштік намыстанбай –  

Қасиетті Есенинмен қағысқандай...[20, 291] 

 

Кеңес өкіметі уақытында адам санасын арақпен улаған кезеңді де, еш 

намыстанбастан арақты судай сімірген адамзат бейнесін де мықтап тұрып 

келемеждеген. 
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Ақын «Екі жылқышы туралы екі түрлі баллада» туындысында кезінде алты 

мыңдай жылқысы болып, өз шаруашылығына дұрыс қарамағандықтан сиыр 

бағып қалған Сәметті, ақ қар көк мұзда ат үстінен түспей жылқысын бағып, 

өсірген Орал бейнесімен қатар қойып сипаттайды. Сәметтің іс-әрекетін сынап 

мінейді: 

Кім жылқышы дейді Сәмет ағаны, 

«Волгасымен» олай-бұлай ағады, 

Ол бір шонжар, алты мыңдай жылқысын 

Қағылған мен соғылған кеп бағады... 

Зулап өтті содан кейін ағын жыл, 

Көзден ұшқан сағым-дүр. 

Орал ағам жылқышы әлі атақты, 

Сәмет сиыр бағып жүр... 

Ел аманда, жұрт тынышта жұтаған, 

Есіл малды табарсың қай бұтадан, 

Қабақ түйіп қарап тұрған Сәметке, 

Қорқам осы бұқадан! [20, 298-299] 

 

Сәмет те, Орал да типтік бейнелер. Өз шаруасының іргесін шайқалтпай, 

дөңгелетіп әкететін де, басқа біткен байлық пен дәулетті ұстап тұра алмайтын да 

адамдар қоғамымызда көптеп кездеседі. Ақын Орал бейнесін, оның іс-әрекетін 

Сәметке қарама-қарсы қойып, суреттеу арқылы Сәмет сияқты адамдарды ащы 

тілімен сынайды. 

Әдеби туындыда көркемдік жасайтын сөздерді құбылтып қолдану ғана 

емес, өлеңнің мазмұны үшін де, эмоциялық әсерлілігі үшін де, ашықтық, 

айқындық үшін де қажет тәсілдің бірі – фигуралар. Мұны Қ.Жұмалиев өзінің 

«Әдебиет теориясы», «Абай поэзиясының тілі» туралы еңбектерінде «фигура» 

күйінде атаса, З.Қабдолов «айшықтау» деп алады, мұның өзі сол фигура екеніне 

түсініктеме береді. Айшықтаудың түрлері көп Солардың ішінде 

Қ.Аманжоловтың көбірек қолданғандарының бірі – арнаулар.  

Қ.Аманжоловтың арнау үлгілерін қолданудағы ерекшелік, ол арнауды бір 

адамға арнау немесе лирикалық қаһарманның көңіл-күйі, жеке бастың 

мәселесінің төңірегіне құрмайды, қоғамдық, әлеуметтік мәселелерді қозғарда 

қолданады да, өз халқының атынан әлемге жар салады. 

 

Тыңда әлем! 

                  Барлық ұлт! 

                                Барлық халық! 

Бір ғажайып іс болды 

                              Таң қаларлық! 

Тыңдаңыздар,  

                             Болашақ жас ұрпақтар! 

Заманалар,  

                      Ғасырлар!   

                                 Бүкіл тарих. 
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Бұл жолдар, бір жағынан, ақын темпераментінің, «ішімде жанар таудай 

жатыр жырым» деп өзі айтқандай, оның лап еткен сезім толқынының куәсі болса, 

екіншіден, ақынның өзге ой-сезімге әсер етуінің де өзін ақтаған, өз міндетін 

өткерген, өзгеше тәсілі екені сөзсіз. Мұны жүректен шығып, жүрекке жету 

жолының жақсы баспалдағы деп қарасақ болар. Қ.Аманжоловтың арнаулары 

осындай әсер етпей, жалт қаратпай қоймайтын өткір де отты болып келеді. 

Мысалы: 

 

Ей, тәкаппар дүние! 

Маған да бір қарашы, 

Танисың ба сен мен? 

Мен қазақтың баласы![15, 220] 

 

Тәкаппар ұлы дүние! 

Қазақ деген  - мен деймін. 

Мылтығыңды ұсынба, 

Қолыңды ұсын, кел деймін! [15, 223] 

Немесе: 

О, дағдыр, мені сауықтыр! 

Айтатын жыр ойым бар. 

Көңілім соған ауып тұр, 

Алда бір қызық тойым бар, [15, 156] 

 

Қасым шығармашылығында кездесетін арнаудың тағы бір түрі – сұрай 

арнау. 

 

Неге мұнша, сорлы жүрек, соғарсың? 

Неге күйіп, неге мұздап тоңасың? 

Арпалысып тыныш жата алмай ұяңда, 

Неге мұнша мазасыз сен боласың?! 

Неге мұнша үрейлене соғасың? 

Қиял кернеп, нені ойлап шоласың? 

Сорлы жүрек, ойланарсың да, толғарсың, 

Толарсың да, сарғаярсың, соларсың [15, 13]. 

 

Келтірілген мысалдан сұрай арнауды әртүрлі қолдануға болатындығын 

байқаймыз. Ақын алдымен сұрақ қойып, жауабын да бірден қайырады. Бұл дағы 

ойды әсерлі жеткізудің бір тәсілі. Қ.Аманжоловтың «Қаһарман», «Түн ортасы 

ауғанда» тәрізді өлеңдері де осы тәсілде жазылған. 

Көбінде лирикалық «мен» арқылы сөйлейтін Т.Айбергеновтің талант қуаты 

осы арнауларда жарқырай көрінеді.  

Жаралай арнауда ақын жеке адамға емес, көпшілікпен жария түрде кездесіп, 

сырласады. 
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О, адамдар, мен біргемін сендермен, 

Ықыласыңа еш нәрсені теңгермен. 

Сендер менің бақытымның бұлағы, 

Сендер маған жел берген [33, 9]  

Сұрай арнауда ақын немесе ақынның лирикалық кейіпкері өз ойын 

өзгелерге сауал арқылы жеткізіп жауабын күтеді. 

 

Тұяғы бүтін тұлпар бар ма екен, 

Қанаты бүтін сұңқар бар ма екен. 

Туған жердің көгілдір дидарына 

Олар осы дәл мендей іңкәр ма екен? [33, 132]  

 

Зарлай арнауда ақын не оның лирикалық қаһарманы өз ойын өзгелерге сауал 

арқылы жеткізе тұрса да жауап күтпейді. 

 

Бұл үйде әкең өтті бас иетін, 

Ана өтті ардақтаумен қасиетін. 

Бір менің маңдайыма жазылған ба, 

Көтеру мына төрдің қасіретін? [33, 79]  

 

Ойдағы дерт пен шерді түгел төгуге үлкен мүмкіндік беретін арнауларды 

Төлеген өте еркін пайдаланған. Өйткені өлеңдерінен ылғи да сыршылдық әуен 

есіп тұратын ақынға айшықтаудың бұл кең тынысты формасының рухы өте 

жақын. Арнаулар Т.Айбергенов шығармашылығында ең басты орынды иеленеді.  

С.Ақсұңқарұлының да Қ.Аманжолов тәрізді жанар таудай жарқылдаған 

жасын жырлары арнаудың түрлеріне тұнып тұр. С.Ақсұңқарұлы да Қасым 

секілді қоғамдағы саяси-әлеуметтік мәні бар мәселелер туралы сөз қозғағанда 

жарлай арнау арқылы бүкіл дүниеге жар салады. 

 

О, Отаным! – О, Жеңімпаз Тәңірім! 

Қызыл қаның, 

Ащы жасың төгілді... 

Талай жендет жүргізбек боп әмірін 

Цезарь құсап... 

КЕЛДІ. 

КӨРДІ. 

ЖЕҢІЛДІ!!! [20, 33-34] 

 

Әйтпесе: 

Цивилизация! Неткен осы ұшқыр ең! 

Көрген емен сендей жойқын күшті мен: 

Қалаларды жаулап алдың бір сәтте 

аттап өтіп ауылдардың үстінен, [20, 127] 
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Сұрай арнау мен зарлай арнау астасып келетін өлеңінің бірі  «Сұрау 

белгісі».  

«Бұратан...» дей ме?! Бурадай қағынып кетем! 

Даланы сүю – Ананы- тағылық па екен?! 

Арғымақтар-ай! Сендерді сағынып кетем! 

Кеңдікті сүю – Серілікті – тағылық па екен?! [20, 153] 

 

Ақын қоғамдағы келеңсіз мәселеге шамырқанып, бурадай буырқанып, 

Ананы, Даланы сүю тағылыққа жата ма деп сұрап, өзі қойған сұрақтың жауабын 

«сұрақ белгіден» іздейді.  

 

Айқайлап айтар сөзімкөп бүкіл адамға. 

Ақиқат үшін құрбаның бола салайын. 

Сұрақ Белгісі, мен сенен құтыла алам ба? 

Сұрақ Белгісі, қойшы енді... толас алайын [20, 153]. 

 

С.Ақсұңқарұлының төпеп, үсті-үстіне қойылған сұрақтарды түсініп оқитын 

болсақ, сол сұрақтың жауабын аңғаруымызға болады. Сұрай арнаудың бұл түрі 

риторикалық сұрақ немесе риторикалық фигура деп аталады. Риторикалық сұрақ 

Қ.Аманжолов шығармашылығына да тән тәсіл. Шамасы поэзияда осы тәсілді 

қолдануды Қ.Аманжоловтан С.Ақсұңқарұлы жетік меңгерсе керек. 

Ал қайталаудың жай қайталау, дара қайталау кезекті қайталау сияқты 

үлгілерінің барлығы да Қ.Аманжолов өлеңінің әсерлігі мен әсемдігін арттыру 

мақсатында қолданыс тапқан. З.Қабдоловтың «Сөз өнері» еңбегінде «қайталау – 

сөз әсерін күшейтіп, оқырман назарын айрықша аударған нәрсені не құбылысты 

бірнеше мәрте қайталап, айтар ойды, ұқтырар сырды ұғымға мұқият сіңіре түсуі» 

[24, 234] -дейді. 

 

Сүйдім сені ерекше жанға балап, 

Сүйдім сені жүрекке, қанға балап, 

Сүйдім сенің жүзіңді – май айында 

Саз беріп атқан нұрлы таңға балап [15, 12]. 

 

Мұнда ақынның мән бере жырлап отырғаны – ғашық жанға деген кіршіксіз 

таза , шынайы сезім – сүю мәселесі. Оқырман назарын сүйдім сөзіне мықтап 

аударып, сүйіспеншілік сезімді сөзбен айтып жеткізудің қиындығын 

ұғындырғысы келеді. 

 

Шен тағып шікірейген шықты төре, 

Халықты орға апарып жықты төре, 

Алам деп ер атағын соғысумен, 

Өмірге бүлік салып, құртты төре [15, 226].  

 

Ақын әр жолдың соңында төре сөзін қайталау арқылы төренің шынайы 

бейнесін сомдайды. 



83 

Қасым ақын қайталаудың қай түрін қолданса да өлеңнің әсерлілігі мен 

әсемдігін арттыру мақсатында қолданған. 

Сені өзімнің көзімдей көріп едім, 

Сандық кілтін қолыңа беріп едім, 

Жанға қимас сандықтың бар асылын  

Аямай – ақ өзіңе шашып едім. 

Сені өзімнің көзімдей көріп едім, 

Сандықтың кілтін өзіңе беріп едім, 

Дүние құнын тең көрмес сандығымды –  

Жүрегіңе сақтар деп сеніп едім,- 

 

деген жолдарда «едім» деген қарапайым ғана көмекші етістіктің  бірнеше 

мәрте қайталануы сүйген жүректің ғашығын қалай дәріптейтіндігін аңғартып 

тұр. Міне бұл ақын өлеңіндегі жай қайталау болып табылады. 

 

Сарғайып сар далада жатқан қазақ, 

Өмірдің бар азабын тартқан қазақ, 

Бай, төре, би, молданың бұлғауында 

Азаптың ащы зарын тартқан қазақ. 

 

Ақын қазақ жалқының өмірін осылай «сөйткен қазақ, бүйткен қазақ» деп, әр 

тармақтағы өмір көрінісінің әр жігіне «қазақ» деген сөзді қосып оқшаулап, тайға 

таңба басқандай етіп, әдейі даралап, айқындап әкеледі.Мұның өзін бейнелеп 

айтсақ, бір жерге күллі бір асыл бұйымды әкеліп үсті – үстіне қатарлап жиып 

жатқан тәрізді де әсер етеді. 

 

Қазаққа жан бітірген сол екеуі,  

Қазаққа қан бітірген сол екеуі, 

Қазаққа қуат беріп, жігер беріп, 

Қажырлы ән бітірген сол екеуі! 

Қазаққа шырқатқан да сол екеуі! 

Қазаққа жырлатқан да сол екеуі, 

Қазақтың әнін, күйін, жырын, биін, 

Әлемге тыңдатқан да сол екеуі! 

 

Бұл шумақтардан ақынның анафора мен эпифораны қатар қолданғанын 

көреміз. Аяқталған ойды білдіріп, белгілі мазмұнды жеткізіп тұрған өлең 

шумағы ретінде осы шумақтардың анафоралық бастау мен эпифоралық аяқтауға 

құрылып тұрғаны дау тудырмайды деп түйеміз. 

М.Мақатаев поэзиясында анафора мен эпифора жиі кездеседі. 

М.Мақатаевтің «Соқпақ» өлеңінің екінші шумағынан анафора қолданысын 

көруге болады. 

 

 

Бұл соқпақпен әкем менің қан майданға аттанған, 
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Бұл соқпақпен әжемді де, қабіріне апарған. 

Бұл соқпақпен баласын да ұзатып сап мезгілсіз, 

Бәрі ісінің жүрген ізін ескерткіш қып ап қалаған [27, 367]. 

 

Ал «Тау бұлағы да ағады» өлеңінен эпифора мен анафораның жарыса 

қолданылуын байқауға болады. 

 

Тау бұлағы да ағады, 

Ой бұлағы да ағады. 

Әрқайсысы өзінше тепкілейді жағаны, 

Бірі жылжып барады, бірі мөңкіп барады. 

Барлығы да не шара, 

Аға алмайды жоғары. 

Бірі жатыр күркіреп, 

Бірі жатыр жылмиып, 

Бірі қалды көлдерде, 

Көмейіне құм құйылып [27, 267]. 

 

Осы өлең жолдарында «бұлақ», «ағады», «бірі», «барады», «жатыр» сияқты 

сөздер қайталанады. Автор табиғат суреттерін көрсете отырып, оқырманға 

белгелі бір ой салады, сезім туғызады. Адамның рухани ішкі дүниесіне жол 

тартады. 

Т.Айбергеновтің «Сағыныш» атты төрт циклден тұратын өлеңінде 

«сағыныш» сөзі және сонымен түбірлес сөздерді қоса есептегенде 41 рет 

қайталанады екен. Олардың бәрі де бір тұтас мағынаға - Сағыныш 

философиясын ашуға қызмет етіп тұрғандықтан өлең мазмұнына да, 

акустикасына да үлкен ықпал тигізіп тұр. Қайталауды осындай классикалық 

дәрежеде қолданған Т.Айбергенов үлгісі Қ.Аманжолов тәсілдерінің заңды 

жалғасы іспеттес.  

Екі нәрсе қатар яки қарама-қарсы келгенде, арасындағы айырым көзге 

көбірек түседі. Биік пен аласа, ұзын мен қысқа, көрікті мен көріксіз, шебер мен 

олақ, ғалым мен надан қатар келгенде, арасындағы айырмасын анық көреміз, - 

деп түсіндіреді А.Байтұрсынов. [23,172-б] 

Антитеза (шендестіру) – кереғар ұғымдарды бетпе-бет қоятын 

айшықтаудың (фигураның) бір түрі. Екі затты, не құбылысты шендестіру арқылы 

басқа бір құбылыстың, ұғымның, нәрсенің суреті, сыр-сипаты, кескін-кейпі 

аңғарылады. [22, 48] 

Қ.Аманжолов шендестіруді көбіне айтайын деген ойына ерекше мән беріп, 

оған оқырман назарын аударғысы келгенде, дамытуды ой тереңдігін, мағына 

айқындығын беруде, соны үстемелеу, дамыту қызметін атқару мақсатында 

қолданысқа табиғат құбылыстарымен салыстыра бейнелеудің нәтижесінде 

түсірген.  

Шендестіру тәсілі әсіресе оның толғауларында көп. Қазақ халқының өмірі, 

адамдар, оның сана-сезімін жырлауда қазақ әдебиетінің көптеген өкілдері секілді 

Қ.Аманжолов та осы шендестіру тәсілін қолданған. Мысалы: 
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Еңбегің еш, жігер құм, 

Кеудең - қайғы, ойың - мұң, 

Сыртың –жалын, ішің – шоқ, 

Сөзің – сарын, көзің – от. 

Үстің – аяз, астың – сыз, 

Артың – боран, алдың – мұз, 

Пана таппай сарнаған,  

Күңіренген, зарлаған, 

О, сұм заман, қу заман. 

 

Бұл ойды үстемелеп, шұбыртып айтып келіп, бір қайырып түйіп отыратын 

толғаудың бір шумағы, шендестіру тәсілі арқылы жасалған шумақ. Бұл өрнектік 

жағы. Ал сөздің қолданылуы, сөзді құбылту тұрғысынан метафораға құрылған 

шумақ. Мұнда қоғамдық адамның жағдайы, ерік-күш бостандығы, болашағы өз 

ара шендестіріліп келіп, соның салдары, себебі ретінде заман сыры, қоғам 

бейнесі ашылған.  

Қ.Аманжолов шығармашылығында кездесетін шендестірудің екінші бір 

түрі: 

 

Іші қуыс, сырты мес, 

Тас бауырлы бейшара. 

Ішкенге мас, жесе тоқ, 

Құр даурығу, бос ыржаң,- 

Қуаныш жоқ, қайғы жоқ, 

Неткен сонша сорлы жан? 

Немесе: 

Соққан соң екі жақтан ыстық-суық, 

Барады ақырындап бойым суып. 

 

Әйтпесе: 

Атың Сана, көзің қара, гөзәл қыз, 

Жыр жаздырдың жүрегімнен амалсыз-[15, 51] 

 

дегендер тәрізді ішкі сезім толқындарына негізделген шендестірулер. 

Т.Айбергеновтің өлең-жырларының органикалық дәрежесінің жоғары 

болуының бір себебі фигураның әр түрінен Қ.Аманжолов секілді үлгілер жасауға 

тырысқан. Оның туындыларындағы антитезалық тәсілмен жасалған өлеңдерінен 

үзінділер келтіріп, олардың сыр-сипатына үңіліп көрейік. 

 

Жан сырын жанар түбіне, 

Қымтап алғанда ойладым. 

Сыйлауға туған күніңе 

Гүл таппағанда ойладым [33, 113]. 
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Арадай балға тоймаған 

Бал қызғанда мені ойла. 

Жым-жырт боп тегіс айналаң 

Жалғыз қалғанда мені ойла [33, 114].  

 

Ақын алғашқы өлеңінде ақын сүйген қызына оны бір-біріне ұқсамайтын 

әртүрлі жағадайда ойлағанына айта келіп, үшінші бір ұғымды шығарып отыр. 

Яғни, ақын қандай жағдайда жүрсе де сүйіктісін бір сәт те есінен 

шығармайтынын баяндау арқылы оған деген махаббатының адал да берік екенін 

дәлелдеп отыр.  

Екінші өлеңіндегі ойдың берілу сипаты – бұдан гөрі басқашалау. 

Айырмашылық – ойдың антитеза арқылы берілісінде емес, ұғымның өзгелігінде. 

Әуелі өлеңде ақын қызға деген махаббатының шынайылығын дәлелдесе, соңғы 

өлеңде өз жанының адал да кіршіксіз, мөлдір екендігін бейнелеп отыр. Ақын 

қызға табиғатты барлық мөлдір де таза нәрсеге көз салуын, сол кезде өзін 

ойлауын сұрап, содан соң ғана өзінің, ақын жанының тазалығына көзі жетерін 

білдіріп тұр. Мұндағы ақынның әр түрлі ұғымдарды бір-біріміен салыстыра, 

жарыстыра жырлай отырып айтпағы - өз жанының мөлдірлігі, адалдығы. 

Ақынның «Бір», «Екі», «Үш кезең» атты өлеңдері де осы шендестіру тәсілімен 

туған шығармалар. 

Фигураның тағы бір түрі – дамыту – Қ.Аманжолов шығармашылығындағы 

басты орындардың бірін иелейтін көркемдік тәсілдердің бірі. Градацияда 

алдыңғы сөзден соңғы сөздің, алдыңғы ойдан соңғы ойдың, алдыңғы 

құбылыстан соңғы құбылыстың күшейе түсуі, асқақтай дамуы.  

Сөзді ойнатып, құбылтып, өткірлеп, төпеп қолдану – Қасымның ерекшелігі. 

Ал бұған дамыту қосылғанда өлең өңдене, ажарлана түседі. 

 

Дүние сыймас бомбаға, 

Атом деп айғай салғанмен. 

Адамның абзал ақылы 

Қорғасын емес, құйылған. 

Керемет емес, көр дұшпан, 

Көздері шыққан тиыннан,- 

тәрізді жолдар біздің жоғарыдағы пікірімізді дәлелдей түседі деп ойлаймыз. 

Қасымның өлең жолдарында мағынасы бірінен-бірі асыптүсіп жарасқан 

толқындай бірін-бірі баса, ілгері ұмтылып жатса, Төлеген өлеңдерінде дамыту, 

баяулату да кездеседі. Дамытудың екі түрі де Төлеген өлеңдерінен бар 

жарқылымен, барынша тереңдігімен көрініп, оқырманға өз жүрегінің жан 

сырындай әсер береді. 

Мынау Т.Айбергенов жасаған түйдектеу үлгісі: 

 

Жаңғырықтыру дауысың тау. 

Өмірге кетпеу есең еш. 

Жиырма бес құйып таусылмау, 

Таусылу жиырма бес емес. 
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Мынау баяулатуға мысал: 

 

Қайтейін қайран құрбым-ай. 

Күн кештім маңдай терменен. 

Жыласам қой дер, бұл құдай 

Аға да маған бермеген. 

 

Бірінші өлеңдегі асқақ рухқа жетелейтін кең тынысты оптимизм жүректі 

тебірендіріп, жасампаздыққа талпындырса, екінші өлеңдегі мұң – жанымызды 

аздап жабырқатқанымен күйректікке апармайды, өйткені ақын қапаланғыш 

кезінің өзінде қайсар болмысын төмендетпейді. Қапалықтың өзін заңды 

нәрседей қабылдап, оқырманға да солай ұсынады. Бұл – Төлеген жырының асқақ 

болмысын танытса, екінші жағынан оның көркемдік тәсілі – градацияның 

баяулатуын ізденімпаздықпен дамытуының жемісі. Жүректі мұңға бөлейтін 

жырды оқи отырып қапаланудың орнына өзіңді өзің ширатып, қайрағандай әсер 

аласың. Қайғырта отырып қуанышқа жетелейтін Төлеген жырлары да Қасым 

ақынның ой тереңдігін, мағына айқындығын беруде үстемелеп дамыту қызметін 

қолдануының жалғасы іспеттес. 

Фигураның ерекше бір түрі – инверсия (ауыстыру). Инверсия – сөздердің 

грамматикалық орын тәртібін бұзу арқылы жасалады. Инверсия негізінен 

поэзиялық шығармаларда көп қолданылады. Инверсия негізінен поэзиялық 

шығармаларда көп қолданылады. Өлеңді қалыпты қара сөзге айналып кетуден 

сақтап тұрған да осы инверсияның жәрдемі. Ақынның шеберлігі – осы инверсия 

тәсілін жете меңгеріп, өзгеше тіркестер құру арқылы өлеңнің музыкалық 

ырғағын сақтай алуында.  

 

Соғыстың, қыстың ызғары 

Бойымнан кетпей боп сырқат, 

Емендей жалғыз құздағы 

Айналаға болдым жат. 

 

Бұл шумақтағы сөздер  екі сөйлемді құрай алады. Алғашқы екі шумақтағы 

сөздер «Бойымнан соғыстың, қыстың ызғары кетпей, сырқат боп» деген 

құрмалас сөйлем болса, екіншісі, «Айналаға құздағы жалғыз емендей жат 

болдым» деген сөйлем.  

Т.Айбергенов те осы тәсілді жақсы игерген ақындардың бірі. Оның 

өлеңдеріндегі музыкалық ырғақтың қатаң сақталып, акустикасының мінсіз 

болуының басты себебі – ақынның Қ.Аманжоловтан үйрену арқылы инверсия 

табиғатын терең түсінгендігінде дер едік. 

Төлегеннің мына бір өлеңін оқып көрейік: 

 

Алдыма жалғап тілекті, 

Соңымда қалды көп халық. 

Адамға ғашық жүректі 

Ақсұңқар ұшты көкке алып 
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Қуаныш сыймай қойынға, 

Болғанмен көңіл жолға алаң, 

Барады менің ойымда 

Бақытқа құмар бар ғалам. 

 

Бұл тұрысында өлең де, ондағы ойдың берілісі – тіпті ғажап. Музыкалық па, 

ұйқасу ма – бәрі табылады. Ал, енді осы өлеңді прозаға айналдырып, ондағы 

ойды қара сөзбен беріп көрейік. «Тілекті алдыма жалғап, көп халық соңымда 

қалды. Ақсұңқар адамға ғашық жүректі қолға алып ұшты. Қуаныш қойынға 

сыймай, көңіл жолға алаң болғанмен, менің ойымда бақытқа құмар бар ғалам 

барады». Осыдан сіз әлгінде өлең күйінде тұрғанда алған әсерді ала аласыз ба? 

Әсер түгілі, ойды қара сөзбен беру - әсерсіздікті былай қойғанда, кейде ерсілікке 

ұласып та кетеді. Ал, инверсиясыз поэзияның тіпті де поэзия болуы қиын 

екендігі осыдан-ақ көрініп тұр емес пе? 

Жалпы, поэзия дегеннің өзі инверсиядан тұрады десек қателеспейміз. Ал, 

Төлеген инверсия тәсілін Қасымнан меңгеріп, ақындық шеберлікке жеткен ақын 

болып табылады. 

Өрнектеудің поэзияда жиі ұшырайтын күрделі түрінің бірі – егіздеу. 

«Параллелизм – екі нәрсені қатарластыра, жанастыра алып бейнелеу тәсілі» [22, 

274]. Қасым ақынның поэзиясында өте көп кездесетін егіздеудің бір түрі – 

психологиялық жұптау. Мұнда табиғат құбылыстарымен салыстыра бейнелеудің 

нәтижесінде адам психологиясы ашылып, характерлер жалт беріп бір қырынан 

көрініп қалып жатады.  

 

Аспанымды бұлт торлап, 

Құрыстырды денемді. 

Көзімнен жас домалап, 

Төктім сонда өлеңді. 

Жырымды да жасымды 

Бір сығып мен тастадым. 

Жайнап қайта ашылды 

Ойым менің, аспаным. 

 

Осы шумақтарда жұптау тәсілі арқылы адамның қуаныш, реніш сәттеріндегі 

сезім толқыны, психологиясы бейнеленген. 

 

Сарғая күтіп көктемді... 

Сап-сары боп су ақты... 

Шынтаққа алып сексенді 

Жағада жалғыз шал жатты. 

Су сарғайды құдайды. 

КӨктемкелді сары су 

Бола қалды мөп-мөлдір 

Жылға бойы у да шу... 
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Жамырады жас өмір... 

Сылқ-салқ етіп су күлді, 

Шал бір ауыр күрсінді. 

 

Мұндағы егіздеу адамдық қана сезім мен сырдан гөрі тереңдеу. Мұнда өмір 

өтіп бара жатқан көне мен туып, орнығып келе жатқан жаңаның диалектикалық 

байланысы да, өзіндік заңдылықтары да тұр. 

 

Көк ала толқын – шөптей боп шапқан 

Жапырылады үйіле құлап. 

 

Туған жер топырағында тіп-тік өскен. 

Қара емен қасарысқан мен бір қазақ; 

 

От шашқан жанар таудай тебірендім, 

Түксиген түсі суық едім құз тас; 

 

Шарт жүгініп бұйығып, 

Молда отырса намазға, 

Шарқ ұрып келіп түйіліп, 

Мен төнемін қағазға. 

 

тәрізді жолдар біріншіден Қасым шығармашылығында синтаксистік 

жұптаулардың әжептәуір орын алатындығын көрсетсе, екіншіден, мұның өзінің 

ой тереңдігін, көркемдік, бейнелі суретті өлең жасауға үлкен септігі тиетінін 

дәлелдейді. 

Фигураның ерекше бір айшықты түрі – параллелизмнің әсіресе 

психологиялық параллелизм үлгісімен жасалған жақсы туындылар 

Т.Айбергеновтің шығармаларында да молынан ұшырасады.  

 

Аққу мойын,ақ көйлекті қайыңдар, 

Дәл сендердей менің де әппақ айым бар. 

Бақытымды шулап көкке жайыңдар, 

Шулап көкке жайыңдар, ақ қайыңдар. 

 

Ақын ақ қайыңдар мен өз жырының арасындағы жарстықты, ұқсастықты 

суреттей отырып, оқырманды сұлулыққа ынтықтырады. Табиғат пен адам біріне-

бірі ұқсаңқыраған сайын шын мәнінде сұлулықтың мән-мағынасы терең ұғуға 

болатындығы жайлы сыр тербейді. 

 

Жол бар ма жаңа жылдар байқамаған, 

Көл бар ма жаңа жылдар шайқамаған. 

Немесе: 

Жаңа жыл бұрылыстарда бара алмаған, 

Жаңа жыл құрылыстарда қаланбаған 
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Міне, Т.Айбергеновтің «Жаңа жыл» атты өлеңінен алынған осы үзінділер 

толығымен синтаксистік параллелизм үлгісімен жазылған. Міне, Т.Айбергеновтің 

«Жаңа жыл» атты өлеңінен алған осы үзінділер толығымен синтаксистік параллелизм үлгісімен жазылған. 

Осы тәсілді қолдану арқылы ақын бүкіл «Жаңа жыл» атты өлеңнің болмысын ашып отыр. Әрбір жаңа жыл 

адам өміріне үлкен өзгерістер алып келетіндігін, әрбір жаңа жылда адам жаңа серпінмен алға аттанып, 

тірлікке жаңаша көзбен қарап, жаңа табыстарға ұмтылуы керектігін айтып, ақын жаңа жылдың 

философиялық мәнін ашады. Осының бәрін Төлеген синтаксистік параллелизм тәсілін қолдану арқылы 

жасаған. Өлеңдегі ой-пікір, сезім, сурет тұтасып кеткен. Сондықтан жаңа жыл туралы осы өлең өзі 

таптырмас, идеялас туындылар арасында ерекше жарқырап, бөлекше қалпын танытады. Өзге ақындар 

көбіне модалы тақырып деп санайтын осы құбылысты Т.Айбергенов қандай жаңа деңгейге көтерген 

десеңізші! Бұл - бір жағынан, автордың көркемдік кұралдарынан тиімді пайдалануынан болса,  екінші 

жағынан, стиль ерекшелігіне байланысты. 

Ақындардың тіл байлығының өлшемін аңғартатын фактордың бірі, тіл 

білімі ғылымында ерекше зерттелген категория – синонимдер. Синоним сөздер 

жазушыға шығармасын әрлендіріп, неғұрлым тартымды, көркем етіп беруге 

көмекке келетін құрал. 

Қ.Аманжолов ақындық өнерге өте жауапты қараған. Айтам дегенін жеткізіп, 

өткір, терең және тұжырымды да шебер айта алған адам. Қ.Аманжоловтың 

«Талғар» дейтін өлеңін тұтас келтірейік: 

 

Түксиіп қабақ түйіп, бұлт үстінен, 

Даланың патшасындай қарайсың сен, 

Не деген ызғарлы едің, тәкаппар ең 

Басқандай бар әлемді сенің еңсең, 

Тау жоқтай бұл дүниеде сенен артық,  

Мен саған қарай бердім көп құмартып. 

Қайтер ең қаһарлы хан, кәрі Талғар 

Бойыңнан  өрлігіңді   алсам  тартып [15, 169] . 

 

Осындағы «түксию», «қабақ түю», «ызғарлы», «тәкаппар», «өр» 

дегендердің бәрі синонимдер. Осы тәрізді Қ.Аманжолов С.Мұқановқа арнап 

жазған «Сәбитке» деген өлеңін де тұтас келтіріп көрейік: 

 

Ішімде жанар таудай жатыр жырым, 

Ұшқындап, іште қайнап сұрапылым. 

Көре – ақ соның бұрқап атылғанын, 

Жаңғыртып жан түкпірін, ойдың шыңын, 

Өлеңнің қаптатармын отты селін, 

Толассыз топанындай ертегінің, 

Білерсіз кім екенін сонда, Сәке, 

Бұл күнде от шайнаған тентек інің [15, 100]. 

Бұл жолдардағы «ұшқындау», «қайнау», «сұрапыл», «жан түкпірі», «ой 

шыңы», «бұрқау», «атылу», «жаңғыру», «қаптану», «отты сел», «толассыз 

топан» дегендердің бәрі өлеңге қатысты айтылған мағынасы бір, мәндес сөздер 

– синонимдер.  
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Жұмекен де мағынасы ұқсас, мәндес сөздерді қолдану тәсілін Қасымнан 

жетік меңгерген ақын  Оның өлеңдерінде де бір тармақ не тұтас шумақ ішінде 

синонимдер қатар келіп отырады. Сөйтіп, өлеңдегі шынайылықты онан әрі 

арттыра түскендей. Мысалы: 

 

1. Неткен ғажап, тұрмыс сенің мұқтажың, 

    Неткен сенің қамың тіршілік! 

2. Сендерге айтам, сәби-адам, бала-адам. 

3. Бейтаныс жер, бедеу топырақ, жат алап. 

4. Сабырлы, салмақты оймен ағад Тобыл 

    Қазақтың қара өлеңі секілденіп [29, 192]. 

5. Дей алмаймын қарық қылам, көп берем. 

6.Қайғы жаңа, жаңа мұң жаңаруға бар әлім 

7. Бай-бай еді,  

   Әулетті ед бір текті 

8. Сөз іздесең мағыналы, бағалы, 

Босқа өзіңді қамшылама, сабама [29, 193],  

 

Синоним сөздердің орынды қолданылуы Жұмекеннің алдыңғы айтқан ойын 

дәлелдей, орнықтыра, оқырманға тереңірек ұғындыра түскендей қалыпты 

байқатады. Кейде синоним сөздердің бірі тіркестің басында келсе, екіншісі – 

аяғында, енді бірінде мәндес сөздер жалғаулықтар арқылы байланысқан 

бірыңғай сөйлем мүшелері болып қатар түзейді. Бірде эпитетпен тіркесу арқылы 

іргелеседі. 

Сөзді қиюластыру кірпіш сияқты шеберлікті керек етеді. Шебер сөйлеудің  

бір ұшы синонимдерді талғап, орнымен лайықты жымдастырып жұмсай 

білуінде. М. Мақатаев та Қ.Аманжолов сияқты көп біледі екенмін деп басқа–

көзге төпеп үйе бермейді, синоним сөздерді белгілі мақсатты ашу үшін аса 

сақтықпен, орамдылықпен қолданады. Мысалы: 

 

Шындық көзге шұқиды қашаннан да,  

Шыбын жаның шындықтан қаша алған ба? 

Ар ақиқат үкімі жасалғанда, 

Қолға түсер ноқтаусыз асаулар да. 

Қолға тұрар қулар да, зұлымдар да, 

Ат жалыннан мал тапқан жылымдар да. 

Арамзаны, ұрыны жұлып түспей, 

Ақиқаттың алмасы суынған ба? [31, 146] 

 

Алғашқы шумақта қолданылатын «шындық», «ақиқат» - өзара мәндес 

сөздер. «Шындық» сөзі жалпы халықтың тілінде жиі қолданылатын сөз болса, 

«ақиқат» әдеби тілде бірлі-жарым сөздермен ғана тіркесіп айтылады. Ақын осы 

өзара мәндес сөздерді ұтымды қолдана отырып, алдына қойған мақсатына жете 

алған. Екінші шумақтағы «қулар», «зұлымдар», «жылымдар» – қоғамдағы 

әртүрлі ісімен бүлік жасап, бүлдіріп жүрген екі жүзді, түлкі мінезді жандар. 
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Ақын синонимдік қатарлар арқылы тұтас типтік бейне жасаған. Бұл да болса 

Қасым әсері, оның стилінен үйрену нышандары деп батыл айта аламыз. Себебі 

Қ.Амажоловтың «Нар тәуекел» өлеңі де дәл осы стильде жазылған болаты. 

 

Жығылам деп жүре алмаймын жәй басып, 

Жүгіремін киіп-жарып, айқасып. 

Мүлги берсін, ілби берсін қорқақтар. 

Іш пысырып, жалт-жалт қарап, жәй басып [15, 96],-дейді.  

 

Осы жолдардағы сөздер біріншіден, Қ.Аманжоловтың сөз қорының 

молдығын танытады. Өйткені мұнда мәндес сөздер, басқаша айтқанда 

синонимдер мол қолданылған. «Жүгіру», «киіп-жару», «айқасу», «мүлгу», 

«ілбу», «іш пысыру», «жәй басу» – күллісі мәндес, синоним сөздер. Әдетте ақын-

жазушылар синонимдерді сөз қайталаудан қашқан уақытта қолданады. Соның 

өзінде синонимдер жеткізе алмай, бір өлеңде бір шумақта, кейбіреуі тіпті бір 

жолдың өзінде бір сөзді қайталап қолданып жататыны болады. Ал Қ.Аманжолов 

та, оның стилінен үйренген Жұмекен де, Мұқағали да синоним сөздерді жеткізе 

алмай жатқан жоқ, қайта тасып-төгіліп, төпеп қолданып жатыр. Синонимдерді 

бұлайша төпеп, көптеп қолдану Қ.Аманжоловтан бастау алып тұр.  

 

Жығылсам да жүгірумен өтемін, 

Аяңшылдың ақылын мен не етемін. 

Жығылармын, алқынармын, шаршармын, 

Барар жерге бұрынырақ жетемін [15, 96]. 

 

Мұндағы «жығылармын», «алқынармын», «шаршармын» дегендер - 

синонимдер. Ал К.Мырзабеков «Қырық жаста келіншек» атты өлеңінде әйел 

бейнесін барлық қырынан ашып сипаттауда өзара мәндес «қырау», «қылау», 

«бозқырау» және «тоңу», «тоңазу» синонимдерін қолданған. Мысалы: 

 

Қырау, қылау, бозқырау шалығына 

Бұл жаста әйел үсімес, ұрынбас та..., 

Бұл жаста әйел болғанымен қанша нәзік, 

Үйренеді сәл тоңып, сәл тоңазып [18, 143] 

 

М.Мақатаев «Қуанайын» өлеңінде: 

 

Қуан дейсің, 

Ал, енді қуанайын. 

Қуаныштан қолыма ту алайын, 

Шаттан дейсің, 

Ал, енді шаттанайын, 

Шаттанайын, 

Шарқ ұрып мақтанайын [19, 152]. 
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Мұнда «қуану», «шаттану» секілді жағымды мағыналы, адамның қуанышты 

көңіл-күйін білдіретін синоним қолданады. Екінші синонимдік сыңарға 

қарағанда алғашқы сыңардың салмағы басым көрінеді. Сондай-ақ, ақын өз ойын 

үдемелетіп береді. «Қуан десең, ал енді қуанайын», «Шаттан десең, ал енді 

шаттанайын» сияқты күшейткіш қайталама пайдаланып, күшейту мәнін үстейді.  

Қ.Аманжолов поэзиясынан нәр алып қалыптасып, өсіп дамыған 

К.Мырзабеков шығармаларында кездесетін синонимдерді зерделейтін болсақ, 

Қасым ауылынан келгендіктерін айғақтайтын синонимдерге кездесеміз. 

К.Мырзабеков Қ.Аманжоловша ойды нақтылай түсуде өзара мәндес, мағыналас 

сөздерді мықты шеберлікпен өлеңнің бір тармағында немесе бірнеше 

тармақтарында  ұтымды қолдана алған. Мысалы: 

 

Алқынып асығыс аптыққан демін баса алмай, 

Өрге ағып кетсе, өзендер таудан асардай. [18, 6]. 

 

Сосын сескеніп, сақтанып, 

Судай тазарып, сүттей ақталып,  

Жұртқа сыртынан сұқтанып,  

Жанасып кетуге шақ қалып.   

 

Аяқ табақты аралас ұстап, 

Тату да тәтті құтты боп ірге... [18, 33]. 

Қайғысыз – қамсыз күндердің, 

Қайғығанда сонда жүзерсің. 

Кіршіксіз, кірсіз гүл көрдің, 

Үзбессің мүмкін үзерсің. [18, 54].  

 

Шуылымен, шуымен алдамаған 

Ақ махаббат бары рас, шын екен ғой. [18, 69]. 

 

Шын ләззат күтемін тағы сенен, 

Шын рахат күтемін тағы сенен. [18, 70]. 

 

Қ.Аманжоловтың өлеңдерінің жеке жолдарда кездесетін «Тасып, шалқып 

өтемін осы сертім», «Күле бер, шалқып, сайрағанда», «Ойнатып, еркелетіп мен 

жетімді», «Қайратымды үңгіп, қуыстап», «Сескену, қорқу дегенді», «Өтті ғой, 

кетті қыс», «Кеуде қаусап, жан қаталап», «Жалтақтап, жалпақ дала, қарай 

бердің», «Сықылды сынып, құлап аққан жұлдыз» тәрізді көптеген синонимдері 

Т.Айбергеновтің «Армысың, сарқылмасым, таусылмасым», «Жұмылғанша, 

сөнгенше қарашығым», «Жартасты жақын тартып сыңар жандай, Өбесің, 

аймалайсың шыдам қалмай», «Қаншама мені сағынтып, Қаншама мені 

аңсаттың», «Жоғарыда тұрған қандай жақсы еді, О, биіктер, түскім келмей тұр 

менің», «Қайғы, азап – бәріне де ар көніп», К.Мырзабековтің «Балалық –бейкүнә 

сәт, періште сәт», «Серігі ғой өкпе-наз, нала-мұңым», «Сырғақтамай, сырғымай 

қарсы аламын Тағдырымның сыбаға-сынақтарын», «Тағдырдың желі кеткен жоқ 
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па екен, Байламын үзіп, баянын отап», «Қыз бойжетіп, ұл да тұр ержетіп»  т.б. 

синонимдерімен үндесіп жатыр. 

Бұл үндестік ақындардың сөз қорының молдығын, айтайын деген ойларын 

қысылмай, қымтырылмай, сөз жұтаңдығына ұшырамай, молқол жомартша 

қолданатындығын танытса, екіншіден ақындардың мақсаты, айтайын деген ойды 

біртіндеп биіктету, ол үшін сөзді қаланған кірпіштің қатарындай етіп біртіндеп 

көтеру, өрмелете, бірінен-бірі асыра жарыстыра, өршіте жалғастыру. Сонда ой 

өршіп, бірінен–бірі асып даму үстінде, қимыл үстінде көрінеді. Екіншіден, сөз де 

сол мақсатқа бағынып, даму, қимыл үстінде, құйындай ұйтқып, ұршықтай ойнап, 

шиыршық атып, ғажап эмоциялық әсер тудырады, мағына үстемелеп, біртіндеп 

өсіп, биіктей түседі. 

Сонымен, көркем шығармада синонимдерді, мәндес сөздерді қолдануда көп 

мән бар. Олар сөз төркінін, сөздің мән-мағынасын, күллі қырын танып, орнымен 

қолданған жерде шығарманы ажарлап, әрлендіріп, көріктендіріп жібереді. Ал бір 

мағынаны білдіретін он сөз ойлап, оның өзіне ең қажеттісін, ең қонымды, 

үйлесімдісін танып, таңдап алып пайдалану – ақындық шеберлік. Ақындық 

шеберліктің қыр-сырын Қ.Аманжоловтай жетік меңгерген Төлеген мен Жұмекен 

де, Мұқағали мен Кеңшілік те ерекше дарынды ақындар деп танимыз. 

Көркем шығармада сөз қолданудың тағы бір тәсілі – үні, естілуі жағынан 

біркелкі, бірақ мән-мағынасы басқа-басқа – омоним деп аталатын сөздер. Егер 

синоним сөздерде бір ойды бірнеше сөзбен жеткізуге болатын болса, омоним 

сөздер де дыбыстардың қайталануы арқылы үннің бірдей естілуі ғана, ал, мағына 

басқа-басқа болып келеді. 

Қ.Аманжолов өз шығармаларында омонимдердің өлеңге динамикалық қуат 

беріп, оның сезімге әсерлілігін молайту, ойды динамикалық күйде көрсету 

мақсатында қолданған: 

 

Отыр ма екен жан жарым, 

Жатыр ма екен жан жарым? 

Толған айдай дидарын 

Көрмегелі жыл жарым [15, 35], - 

 

деген шумағында омоним мен антоним қатар жұмсалып тұр. «Жарым» сөзі 

- омоним болса, «отыр ма екен – жатыр ма екен» - антоним болып тұр. Бір 

шумақта омоним мен антоним тәсілін қатар қолдану Қ.Аманжоловтың тағы бір 

ерекшелігі.  

Қ.Аманжоловтан тағы бір өте қызықты мысал: 

 

Күн болса, күн нұрымен бірге балқып, 

Түн болса, самалда бір тоңар ма едік,-  

 

осы екі жолдағы сөздердің лексикалық құрамында әрі омоним, әрі антоним 

сөздер бар. Мұндағы омонимдер бірінші жолдағы «күн» деген екі сөз. Мұның 

біріншісі «күн» деп жазылғанымен, мағынасы «күндіз». Ал екінші күн - кәдімгі 

көктегі күн. Талассыз, омоним сөздер. Ал осының «күндіз» мағынасындағы 
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біріншісі «түн» деген сөзбен антоним болып контраст жасап тұрғандықтан, бұл 

екеуі «күн - түн» болып мерзімдік қарама-қарсылықты білдіріп, «қалай болғанда 

да » деген сияқты шарттылық мағынаны да беріп тұр. 

Енді Ж.Нәжімеденов поэзиясына жіті зер салып қарайтын болсақ, 

омонимдерді аз да болса шебер қолданғандығы байқаймыз. 

 

Ойы үшін сәт бар ма, жаза бар ма, 

Жаза болса дәл мені жазалаңдар. 

Өршіл үні өмірдің ұқпағандай, 

Өлең жаздым қайғыға, қазаға арнап.  

 

Бұл үзіндіде «жаза» деген сөз бірнеше рет қайталанып келген де, өзіне 

«жаздым», «қаза» деген сөздерді ілестіріп шыққан. Мұнда «жаза» екі мағынаға 

ие болып тұр. Біріншісі – кінәлау, айып тарту; екіншісі – қағаз бетіне жазу. 

Мұндағы омонимдердің ерекшелігі, біріншіден, үндестік арқылы өлеңнің сәнін 

келтірсе, екіншіден, ой контрастылығын тудырған. Ж.Нәжімеденов ақын ойын 

ашық айтқанда немесе ол ойды жазғаны үшін жазаланатын болса, оған төтеп 

беретіндігін, тіпті өршелене өлең жазатындығын айту үшін дәл осындай 

омонимді өте орынды қолданған.  

 

Аппақ қой сақалыңыз,  

атажан-ау, 

Ешкімге ағын адам сатпайды ғой [29, 94]. 

 

Мұндағы «аппақ» және «ағын» деген сөздер бір түбірден туып тұр. Бірінші 

«ақ» - түсті білдірсе, екінші «ақ»  - ар деген мағынаға ие. Бұл өлеңнің аты – 

«Қымыз сатушы». Ақ сусынды яғни қымызды сатып отырған сатушы – ақ 

сақалды қария. Өлеңді тұтастай оқығанда тиын есептеген қытымыр шалдың 

бейнесін көреміз. Ақын өлеңдегі негізгі ойын жоғарыдағы екі жолмен 

түйіндеген. «Аппақ сақал мен арды сатуға бола ма» деген сұрақ «ақ» деген сөз 

арқылы шебер жасалған контрасты ойдан ұғынылып тұр. Қ.Аманжоловта 

«Сауыншы жеңгейдің жыры» атты өлеңінде жеңгенің көңілінің ақтығын сүтке 

теңеп және оның сауған сүтін ақ телегей теңізге теңейді. Осындағы «аппақ» 

сөзінің түбірі «ақ» сөзі.  

 

Ақ телегей, 

Сауған сүтім теңіздей, 

Сол сүттей ақ, 

Көңілі аппақ жеңгемнің [64, 51]  

 

Екі ақынның да өлеңінде кездесетін «ақ» сөзінің қадір-қасиеті оқушы 

сезімінде ерекше әсер қалдырады.  

Ой көркемдігін, пікір дәлдігін арттыратын поэзиялық шығармаға 

поэтикалық күш-қуат беретін компоненттің бірі – антоним сөздер. Антоним бір-

біріне қарама қарсы мағынада қолданылады.  
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Қ.Аманжоловта антоним сөздерге негізделіп жазылған тұтас өлеңдер де бар. 

Мысалы, оның «Күлемін де жылаймын» дейтін өлеңі тақырыбынан бастап, түгел 

антоним сөздерге құрылған. Мұнда антоним сөздер өлеңнің мазмұнының өзінде 

іштей образдылық контраст жасап, рельстей жарысқан егіз, қарама-қарсылық 

жүйе ақын ойын, оның көңіл күйінің бір толқынын өнер айнасына түсіріп, өмір 

шындығын өнер шындығына айналдырған. Өлеңде «ішкенге мас, жесе тоқ» 

секілді төркіні халықтық мәтелмен қатар, «Күле білмес қуыршақ, жылай білмес 

ақиқат» тәрізді афоризмдерге лайық авторлық жолдар бар. Ал осы жолдардағы 

ой, мағына тереңдігі, қабат – қабат образ дегендер ғажап. Мысалы осы соңғы 

жолдарды талдап көрелік: 

 

Күле білмес қуыршақ 

Жылай білмес ақиқат [15, 92]. 

 

Бұл жолдардағы «күлу» мен «жылау» тәрізді антонимдерді былай қойып, 

«қуыршақ» пен «ақиқаттың» астарына біраз ой жіберейік. 

Қуыршақ - жас баланың ой-қиял елесінде ғана өмір сүретін жансыз нәрсе. 

Ақынның айтып отырғаны осы қуыршақ па? Жоқ. Оның айтып отырғаны - «жесе 

тоқ, ішсе мас», өзінен өзге қуанышы да, қайғысы да жоқ, жанды қуыршақтар. Ал 

ақиқаттың жылай білмеу себебі қалай? Себебі сол, ақиқат арандатпайды, жарға 

жықпайды. Сондықтан ақиқат жыламайды, қайғырмайды. Егер ақиқатқа арқа 

сүйесең, тізгініңді соған берсең, қайғының көрінісі - жылау сізге де жат. Ал осы 

кімге де болса ой салар, терең тебірентер жолдарды ақын афоризмдей етіп өте 

шебер қиыстырған. 

Ал, Ж.Нәжімеденов шығармашылығында да антоним сөздердің ерекше 

орны бар екен. Қ.Аманжолов тәрізді ол да бір шумақтан, төрт тармақтан тұратын 

мына бір өлеңін тұтастай антоним сөздер арқылы жазған. 

 

Кезектесіп бір қуаныш, бір қайғы, 

Бірі сипап, бірі жанды тырнайды. 

Бірі жыртып, бірі жамап кеудемді, 

Осы жасқа аман-есен келгем-ді [29, 48]. 

Қ.Аманжолов антоним сөздерді нақыл сөздей қылып үйлестіріп қолданса, 

Ж.Нәжімеденов антоним сөздерді үлкенді-кішілі өлеңдерінде әр түрлі орын 

тәртібімен келтірген. Мысалы өлеңнің екі тармағының басында келетін түрі: 

 

Түн болсам да көрер ем тек бір бетін 

Күн болсам да көрер ем тек бір бетін [29, 1-том]. 

 

Ұяң бол – гүлін көріп бұл өлкенің, 

Қайсар бол – дауыл күнгі көр де еменін [29, 1-том].  

Ол жүгің... күліңіз Жер, жылаңыз, Жер, [29, 1-том] 

 

Қарсылық мәндегі екі сөз тармақтың басында немесе сол тармақтың 

аяғында келеді: 
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Тау түнерді – мен де, міне, түнердім, 

Су күледі – мен де қазір күлемін 

Бұлт жылайды – мен де жылай білемін [29, 42]  

 

Антонимдер бір тармақта қатар келетін түрі: 

 

Түн. Ашық түн, тымық түн, 

Өзіңе көп ұқсап туыппын [29, 42]. 

 

Білемін: шаттық не, қайғы не, 

Шындықты жасаған елестен;[29, 51] 

 

Антоним сөздердің біреуі бірінші тармақтың ортасында, екіншісі екінші 

тармақтың басында келетін түрі: 

 

 

Қасықтап жиған жырыңды, 

Төгер ме ең, ақын, шелектеп! [29, 52] 

 

Ж.Нәжімеденовтің өлеңдеріндегі антоним мағыналарын тағы бір 

бағдарласақ, кейбір шумақтардың мақалға айналып тұрғанын байқаймыз. Олар 

жаттап алуға, ойға түюге өте ыңғайлы-ақ. Әр шумақта ұлағат, өнеге беретін 

мазмұн бар. Ол антонимдер арқылы жүзеге асырылған. Ақын қарам-қарсы 

мағынадағы сөздерді жақсы пайдаланған. 

 

Ер тыңдаса – екілене тасыған, 

Ез тыңдаса – ежегейдей жасыған. 

 

Мұнда өлең тақырыбы ән туралы. Ақын әннің қасиетін, оның адам сезіміне 

тигізер пайдасын, соның ішінде адамгершілігі мол жандар мен моральдық 

қасиеті төмен адамдарға екі түрлі әсері болатынын шыншылдықпен түсіндіреді.  

Ой айқындығы, сөз көркемдігі, дәлдік мақсатында К.Мырзабеков те 

антонимдерді қолдану кезінде эмоциялық әсер мақсатын көздеген. Біздің бұл 

пікірімізді ақынның:  

 

Лап етіп жанып, лып етіп сөніп, 

Лықсиды жүрек бозбала денем! [18, 12].  

 

Дәм-тұзың көтеріліп бір-ақ түнде 

Сен кеттің алды-артыңа қарайламай. [18, 47]. 

 

Мінезден табады Адам дос та, жау да, 

Табады кейде бейнет – басқа сауда [18, 63] тәрізді өлең жолдары дәлелдейді.  

Синонимдер, омоним сөздер мен антонимдер, өнерде сөз ойнақылығын 

жасайтын оның бір ғана жылтырақ бояуы, жәй бір деталь ғана емес, қолдана 
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білсең, өнердің өзегі, тіпті өзегі емес, өзі екен. Мәселе соларды танып, тауып 

орынды пайдалана білуден деп түйеміз. 

Сонымен, Қасым шығармаларындағы және оның ізін басқан ақындар 

поэзиясындағы көркемдеу құралдарының фигуралар түріндегі негізгі нұсқалар 

осылар. Бірақ бұл ең соңғы сөз, Қасым және оның ақын шәкірттерінің 

шығармашылығындағы көркемдеу құралдарын қолдану тұрғысынан бұдан әрі 

қарай сөз етудің керегі жоқ деген ұғым емес. Ақтара қарап, үңіле зерттесе әлі де 

айтылар жайлар табылады деген ойдамыз. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Қ.Аманжоловтың қазақ әдебиетіндегі орны жайлы пікіріңіз? 

2. Автор«Көкшетау» атты туындысында сұлу Көкшені сипаттауда 

«сықылды» көмекші сөзін қалай  қолданған? 

3. Қ.Аманжоловтың шығармашылық шеберлігінің тағы бір қыры 

синонимдер, омоним сөздер мен антонимдерді танып, тауып орынды 

пайдалана білуінде. Осыған автор туындыларынан мысалдар келтіріңіз?   

4. Қ.Аманжолов пен Қ.Мырзабековтің ақындық ұқсастықтарына мысал 

келтіріңіз? 

5. Қ.Аманжолов пен Ж.Нәжімеденовтің ақындық ұқсастықтарына мысал 

келтіріңіз? 

6. Қ.Аманжолов пен М.Мақатаевтың ақындық ұқсастықтарына мысал 

келтіріңіз? 

 

Бөлім бойынша жаттығулар: 

 

1-жаттығу. Төмендегі Қ.Аманжолов өлеңінің үзіндісінде қандай әдеби тәсіл 

қолданылған? 

Дүние сыймас бомбаға, 

Атом деп айғай салғанмен. 

Адамның абзал ақылы 

Қорғасын емес, құйылған. 

Керемет емес, көр дұшпан, 

Көздері шыққан тиыннан. 

 

2-жаттығу. Берілген мәтін үзіндісіндегі сөз таптарын анықтап, 

семантикалық карта құраңыздар.  

Теңеу – көркемдік қиялдың жемісі. Әрі қоршаған ортаны, табиғатты, 

тұрмыс тіршілікті жетік білуге өз әсерін тигізеді, поэзия тілінің құлпыра 

түсуіне, оюлы, өрнекті сөздердің, сырлы суреттердің молая беруіне жойқын 

әсер етеді. Теңеуді өз орнымен дұрыс қолданып, шығарманың танымдық-

тағылымдық мәнін күшейтіп, әсерлі етуде  - автор талантының мықтылығын 

көрсетеді. Бұл жағынан алғанда, Қ.Аманжолов - өлең әсерін, ой нақтылығын 

күшейте түсу үшін теңеуге көп қол созған ақын. 

 

 



99 

Қорытынды 

 

Аталмыш оқу құралында көркем әдебиеттің жетекші жанрына жататын 

прозалық және поэзиялық туындылар талданды. «Қартқожа», «Ақбілек» 

романдары мен «Күнікейдің жазығы» повесін жазған Ж.Аймауытовтай ұлы 

қаламгер мен Абайдан кейінгі М.Жұмабаевтай заңғар ақындар қатарына 

жататын Қ.Аманжоловтың арасындағы жас алшақтығы жиырма екі жас болса, 

«Құланның ажалы» сияқты заңғар туындысымен ұлттық әдебиетке олжа салған 

А.Нұрмановтың Ж.Аймауытовтан қырық төрт жас, Қ.Аманжоловтан жиырма екі 

жас кіші екені белгілі. Осынау үш қаламгердің шығармаларын талдау өзегіне 

арқау етуіміздің мәні бар.  

Біріншіден, бұлар әр жылдары өмірге келсе де, өз шығармаларында 

суреттеген кезеңнің қоғамдық – әлеуметтік, тарихи, саяси жағдаяттарын шынайы 

түрде беруге ұмтылды. Астыртын ишара, емеурін элементтерін шебер пайдалана 

отырып, шыңғырған шындықтан жырақ кетпеуге тырысты. 

Екіншіден, қазақтың маңдайына біткен осынау даңғайыр қаламгерлер 

шығармашылық әлеуеті толысып, бергенінен берері мол сәтте бақилық болды. 

Өмірден озғанда Ж.Аймауытов небәрі қырық екі жаста, Қ.Аманжолов қырық 

төрт жаста, А.Нұрманов отыз бес жаста еді. Қазақтың ұлттық руханияты қандай 

арыстарынан айрылғанын осыдан-ақ көруге болады. 

Үшіншіден, олар өз шығармалары арқылы қазақтың тәуелсіздік идеясын 

көтерді. Ж.Аймауытовтың трагедиялы ғұмыры, Қ.Аманжоловтың кеңестік-

большевиктік жүйе қалыбына сай келе бермейтін қаламгерлік қуаты бұл 

ойымызға толықтай дәлел болса керек. Ал, А.Нұрмановтың ғұмыр кешкен кезеңі 

оларға қарағанда сәл бертінірек. Егер ХХ ғаысрдың екінші жартысына көз 

жүгіртсек, елуінші жылдардың соңы мен алпысыншы жылдардың басында орын 

алған КСРО сияқты алыпимперия қоғамында аз да болса «жылымық» кезеңнің 

болғаны рас. Алайда бұл жайт өнерді жасаушылар үшін толық еркіндік болды 

дегенді білдірмесе керек. Тоталитарлық тәртіптің сеңі шамалы жібісе де, 

Кенесары, Абылай т.б. ірі тарихи тұлғалар туралы романдар жазып, өзі лауазымы 

жоғары қызметте отырса да, бірталай қуғын көрген І.Есенберлиннің хал-ахуалы 

бұл ойымызға дәлел болса керек. Қазақтың соңғы ханы Кенесары халқының 

азаттығы үшін Ресей имриясына қарсы шықты. Арыстан жүректі хан өзінің 

әскерімен алып империяға өз дегенін істете аламын деген ойда болмағаны анық. 

Алайда Ресейлік патша билігіне қарап ұлт-азаттық қозғалысын басқаруы ұлттық 

рухын көтеріп, санасына серпіліс әкелгенін айтқан орынды. Патшалық отарлау 

саясатының қазақ жеріндегі өкілдері қазақ ханын қырғыз манастары қолымен 

өлтіртті де, бас сүйегін Петербургқа жөнелтті. Ал, арада жарты ғасырдан уақыт 

өткенде,  сол патшалық билікке қарсы қазақ жерінде көтерілістер басталды. Ірі 

көтерілістің бірі А.Иманов бастаған көтеріліс еді. Ол басқарған әскер сапында 

Кейкі мергеннің (А.Нұрманов романындағы Құлан) болғаны, мергеннің ерлік 

көрсеткені, жүз басы болғаны белгілі. Алайда Аманкелді де, Кейкі де өз 

сенімдерінің алданғанына көзі жетті деуге болады. Себебі, патшалық Ресейдің 

өзге халықты отарлау саясатында кеңестік билік сол патша билігінің бірден-бір 

мұрагері болып шыға келіп еді. Демек, Аманкелді, Кейкілер трагедиясы жалпы 
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ұлттық трагедия еді деуге толық негіз бар. Кейкіні (Құлан) өлтірген кеңестік 

билік еді. Ендеше, сол кеңестік дәуір аясында ғұмыр кеше отырып, ғұмыры 

трагедиямен аяқталған тарихи тұлға туралы роман жазған А.Нұрмановты 

айрықша құрмет тұтқан абзал. 

Қ.Аманжолов өз өмірі арқылы, аса қуатты поэзиясы арқылы тәуелсіздік 

идеясын асқақтата білді.  

Аталмыш оқу құралы көркем шығарманы осылай талдау керек деген талап 

қоймайды. Біз үш қаламгердің шығармаларындағы көркемдік категорияся деген 

ұғымды ғана қысқаша сөз еттік. 
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