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Қымбатты балалар! Ұлы Абайдың шығармашылық мұрасы – халқымыздың ғасырлар бойы маңызын жоймайтын
рухани қазынасы. Абай сөзі – қазақтың бойтұмары. Абайды
тану, бағалау, насихаттау, оқыту қоғамдық ой-санада тың
серпілістер туғызып, жаһандану үрдісіндегі мақсаткерлікке
жұмылдырады.
Абайдың «Өлсем, орным қара жер сыз болмай ма?»
деп басталатын өлеңіндегі «Мен бір жұмбақ адаммын,
оны да ойла» деген сөзінің астарында үлкен мағына бар.
Данышпан ақынның «Жүрегіңнің түбіне терең бойла»
деп ой тастауы «мыңмен жалғыз алысуға» тура келген
«соқтықпалы, соқпақсыз» жерде, яғни қайшылық дәуірде
өмір сүргендігін білдіреді. Абайдың заманы – XIX ғасырдың
екінші жартысы қазақ жерінің түгелімен Ресей қол астына
өтіп, соның нәтижесінде қазақ тұрмысы түбегейлі өзгеріске
ұшырайды. Оның өмір сүрген дәуірі қазақтың ұлттық
санасын ширататын қазіргі заманалық құбылыстармен
тікелей байланысты. Сондықтан ақынның келешек ұрпаққа
арнаған адамгершілік жайлы өсиеттері мен үлгі-өнегесін
оқып үйрену Мәңгілік Елдің ұлттық тұғыры болып қала
бермек. Арада қаншама уақыт өтсе де, Абай тұлғасы биіктемесе, аласарған жоқ. Қазіргі уақытта ұлы ақынның киелі
таным болмысы «адамзаттың ардағы, адамзаттың ақыны,
адамзаттың ақылгөйі» ретінде әлемдік кеңістікке тарады.
Абай шығармаларын мұқият оқып, халқымыздың
тарихы мен әдебиетін, өнерін, салт-дәстүрін, мәдениетін,
тілін ұлттық құндылық ретінде бағалайтын, эстетикалық
талғамы жоғары, білім, білік, дағдылармен қаруланған,
түйген ойларын іс жүзінде кәдеге жарата білетін, ұлттық
сана-сезімі қалыптасқан, өркениетті қоғамда өмір сүруге
лайықты, терең ойлайтын дара тұлға болып қалыптаса
аласыңдар деген сенімдеміз. Абай ілімінің ұлттық сананы
ұйытатын мүмкінділігі мен өзектілігі де осында.
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Алаш зиялыларынан бастау алған ұлттық руханияттың
аса маңызды құрамдас бөлігі ретіндегі абайтанудың әртүрлі
қоғамдық өзгерістерге сай даму ерекшелігін ашу, мән-маңызын саралау – заман талабынан туған қажеттілік.
«Абай сынына толмаған сөзді аузына алмайды» екен.
Бұл пікірдің мағынасына абайтануды оқу арқылы көз
жеткізу қиын емес. Бұл үшін ғұламаның «әрбір сөзі бір
кітапқа жүк болатындығын» (Г.Бельгер) түйсіне білсе, Абай
«нақлиясы» мен «ғақлиясын» танып, «алдыңғы толқын
ағалар мен кейінгі толқын інілердің» ісін бағамдауға болады. Абайдың ақылы мен өсиетін оқып-үйрену барысында
жаһандық құбылыстар мен ұлттық әдебиеттер арасындағы
қайталанбайтын ерекшеліктерді бағамдауға мүмкіндік
туындайды.
Абайтану курсын оқу арқылы мынадай міндетті орындайсыңдар:
1) Қазақ сөз өнеріндегі Абайдың орны мен ақындық болмысын танып, шығармаларын оқып, өзектілігін айқындап, абайтану ғылымының мол мұрасы – қазақ өмірінің тарихи факторы іспеттес екендігін ұғынасыңдар.
2) Ақынның мұрат-мақсаттарын, көркем-әдеби туындыларын, ғылым, білім, өнер, тәрбие мәселелері туралы
өсиеттерінің маңыздылығын түсіну арқылы сендердің
ұлттық танымдарың қалыптасады, шығармашылық
қиялдарың дамиды, көркем туындының идеялық мәнін,
тілдік ерекшеліктерін талдап, пікір алмаса аласыңдар,
өмірден өз орнын табуына бағыт-бағдар аласыңдар.
3) Абайдың ақындық мектебі, поэзиясындағы дәстүр мен
жаңашылдық ұғымының мәні мен маңызын рухани
кемелдік тұрғысынан танисыңдар. Ақынның көркемәдеби туындыларындағы ұлттық таным мен рухани-мәдени құндылықтарды игеру арқылы ақын идеяларын
күнделікті тұрмыста басшылыққа алу мүмкіндігіне ие
боласыңдар. Адамгершілікті, имандылықты, махаббатты, достықты, әділеттілікті, татулықты, бірлікті
үлгі-өнеге етесіңдер.
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4) Абайтанудың кезеңдерін саралап, шығармашылығындағы тұлға, толық адам тұжырымына қатысты өзекті
мәселелерді оқып-үйренесіңдер. Ақынның өмірбаяндық
тың деректеріне сүйене отырып, қазақ әдебиетіндегі
көшбасшылық орнын анықтайсыңдар.
5) Ғұлама ойшылдың философиялық ақыл-нақыл сөздерінің
мән-мағынасын ашып, тәлімгерлік тағылымынан үйренесіңдер. Қоғамдық құрылыс, азаматтық көңіл күй, тарихи
таным үрдісі туралы жазған ғылыми-философиялық трактаттарындағы көзқарастарымен танысасыңдар.
6) Ақынның шетел ақындарының шығармаларын аударудағы шеберлігін, қара сөздері, өлеңдері мен поэмаларындағы ақындық биік мұрат, адамгершілік идеяларынан үйренесіңдер.
7) Абай және қазіргі қазақ әдебиетінің рухани байланысын
ғылыми негізде пайымдай отырып, қазіргі абайтанушы
ғалымдардың ақын шығармаларын зерттеу, жинақтау,
жариялау, насихаттау жұмыстарынан хабардар боласыңдар.
Сонымен қатар өздеріңе
•
шығарманың композициясын және әлем және қазақ
әдебиетіндегі құндылықтардың үндесуін уақыт пен
кеңістік тұрғысынан талдау;
• шығармадағы көтерілген мәселелерге талдау жасау
арқылы өзіндік пікірін қосып, шығармашылық
жұмыс (эссе, әңгіме, өлең, әдеби және еркін
тақырыптарға шығарма) жазу;
• шығармадағы көтерілген мәселелердің жаңашылдығына сыни тұрғыдан баға беру т.б. міндеттер
жүктеледі.
«Ғылым – Алланың бір сипаты, ол – ақиқат, оған ғашықтық – хақ жолы және адамдық жолы» деген Абайдың даналығын тану – заман мұраттарымен үндесіп жатқан міндет.
Абай әлемімен толыққанды таныстыру мақсатында
оқулыққа қосымша CD диск де ұсынылды.
Ендігі мтылыс – сендерді лестеріде!
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1917 жылғы қазан айында Уақытша үкіметті жеңіп,
өз үстемдігін орнатқан Кеңес өкіметі патша өкіметінің қол
астында болған бұратана елдерді де уысынан шығармады.
Кеңестік билік жеке-дара үстемдікке ие болғаннан кейін
бұратана елдердегі ұлт-азаттық қозғалысты күшпен басып
отырды. Бір орталыққа бағынатын билік жүйесін құрып,
жаңадан құрылған социалистік формацияға бағындыруды
мақсат етті. Ал Ресей құрамынан шығып, тәуелсіз мемлекетке айналуды көздеген Ә.Бөкейхан, А.Байтұрсынұлы,
М.Дулатұлы бастаған алашордашылардың саясаты оларға
кедергі келтірер еді. Сондықтан жаңа өкімет Алаш қозғалысын таратуға бар күшін сала кірісті.
Бұл міндетті атқару жолында халықты «бай» мен «кедей» деген екі топқа бөліп, бір-бірімен қырқыстырып қана
қойған жоқ, коммунистік идеологияны «Партиялық ұйым
және партиялық әдебиет» атты жалаң қалыпқа салу арқылы
өз мақсаттарына тез қол жеткізді. Бұл өткенді ұмытып, таза
кедейлердің ғана мәдениетін жасау идеясын, яғни пролеткультшілдік (пролетарская культура) идеясының тууына
себеп болды. Ресейде жаңадан құрылған бұл ұйым орыстың
классикалы әдебиетін қалыптастырған Пушкин, Толстой,
Лермонтовты ғана емес, ағылшын драматургі Шекспир,
Вена классигі, композитор Бетховен, орыс композиторы
Чайковскийдің шығармаларының барлығын мансұқ етіп,
тыңнан «пролетариат мәдениетін» жасауға кірісті. Мұның
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жаңғырық, дүмпуі Қазақстанға да жетіп, Абай мен абайтанушыларға соққы болды.
Коммунистік партияның Орталық Комитеті 1925 жылы
18 маусымда жариялаған «Партияның көркем әдебиет
саласындағы саясаты туралы» қаулысы елдің мәдениетін
пролетариаттың мүддесіне ыңғайлау саясатын заңды түрде
бекітіп берді. Осыған сәйкес Қазақстанда пролетариат
диктатурасын жақтаған КазАПП атанған жазушылардың
тапшылдық-төңкерісшілдік бағыттағы ұйымы құрылды.
Бұларға қарсы бұқарашылдық бағыт ұстанған Алаш зиялыларының «Алқа» атты ұйымы құрылды.
КазАПП жазушылары басқа бұқарашыл ұйымдарға дес
бермей, қазақ әдебиетінде тапшылдық көзқарастың үстемдік
құруына жол ашты. Әдебиетте алмағайып заманның жаңа
қаһармандары – кедейлер образы қалыптасып, қазақтың
атақты бай-манаптары тап дұшпаны ретінде суреттелді. Бұл
науқанның соңы 1929 жылы байларды жаппай тәркілеп
болғаннан кейін, 1931 жылғы алапат аштыққа ұласты,
бұдан кейінгі қуғын-сүргін 1938 жылғы саяси репрессиямен
аяқталды. Мұның бәрі қазақ тарихының «Қызыл террор»,
«Үлкен террор» деген аттармен қара сызықпен жазылған
азалы беттері болып табылады.
ХХ ғасырдың 30-жылдарындағы Абай мұрасының зерттелуі Алаштық ұлттық идеологияны өзіне қарсы тұрған
ықпалды күш ретінде бағалаған Кеңес өкіметінің әртүрлі
репрессиялық шараны шұғыл жүзеге асыра бастаған кезімен тұспа-тұс келді. Бұл кеңестік идеология мен маркстіклениндік саясаттың ресми құралына айналған социалистік
реализм әдісін туғызып, әдебиетті шынайы өмірден алшақтатты. Социалистік реализм 1980 жылдарға дейін өзінің
жетекші позициясын сақтады. Сол тұстағы Алашқа бүйрегі
бұратын зиялы қауым «зар заман» әдебиеті деген сылтаумен
өткен мұрамызды сақтап қалу жолында әртүрлі айла-шарғы
қолданғанымен, социалистік реализмнің қасаң шарттарынан толық шығу мүмкін болмады. Соның өзінде Ә.Бөкейхан, А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы, Ш.Құдайбердіұлы,
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Ж.Аймауытұлы, М.Жұмабаев қалыптастырған Абайдың
реалистік суреткерлік дәстүрін бұлардан кейін М.Әуезов
бастаған зиялы қауым жалғастырып, абайтану ғылымын
ағартушылық және сыншылдық реализм тұрғысынан орнықтыра білді. Кеңес кезіндегі идеологиялық күрестің әдебиеттегі көрінісі де Абай мұрасы арқылы өрбіді.
Ғаббас Тоғжанов (1900–1938). Мемлекет қайраткері,
жазушы-журналист Ғ.Тоғжановтың «Абай» атты монографиясы 1935 жылы Қазандағы «Камил Жақып» баспасынан
және Алматыдағы «Қазақстан көркем әдебиет» баспасынан
латын алфавитімен жарық көрген.
Автор 1934 жылы «Әдебиет майданы» журналының
№11–12 сандарында жарық көрген «Абайды әлі білгеміз
жоқ» деген мақаласын алғы сөз ретінде берген. Кітап «Абайдың заманы», «Абайдың өмірі, өскен ортасы, алған тәрбиесі», «Абайдың өлеңдеріндегі қайшылықтар», «Абайдың
реализмі», «Абайдың ұлтшылдығы», «Абайдың кедейге,
бұқараға көзқарасы», «Абай өлеңдеріндегі әйел мәселесі»,
«Абайға орыс культурасының қандай әсері болды», «Абайдың ақындығы» деген бөлімдер мен «Қорытынды», «Ескі
әдебиет мұраларын пайдалану жайында» деген қосымшадан
тұрады.
Абай танымы бастан-аяқ сол кезде үстем болған тұрпайы
социологизмнің және соған байланысты туған «Абай үстем
таптан шықты, сондықтан да ол – сол таптың өкілі», Абай
«қазақтың капиталдасқан феодалдарының жоқшысы» «әбден капиталдасқан қазақ байының тілегінен туған жыр»
деген ағат пікірдің төңірегінде сөз болады. «Абайдың
тілейтін арманы жақсы бай, өнерлі, епті бай» кедей-бұқараның қамын ойламады, «орыстың дворяндар бастаған
культурасын үлгі қылады», – деп өзіне дейін жарық көрген
Ә.Бөкейхан, А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы, Ы.Мұстамбайұлы, Ж.Аймауытұлы, І.Жансүгіров, М.Әуезовтердің
келелі пікіріне қарсы шығып: «Қазақ ұлтшылдары бізге
өлшем бола алмайды, бізге өрнек-үлгі Маркс, Энгельс,
Ленин, Сталин сықылды пролетариат көсемдері», – деп
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сол кездегі әміршілдік-диктаторлық нұсқауға, Сталиннің
коммунизм құру ұранына барынша сенеді. Сондықтан да
Абайды «ұлтшылдардың атасы» деп таныды. Ал «ұлтшыл»
атанғандардың барлығы 1937–1938 жылдары репрессияға
ұшырағанын жақсы білесіңдер. Автордың өзіне де жабылған
басты жалаға осы еңбегі себеп болып, «ұлтшылдар» қатарында ату жазасына кесілген. 1938 жылғы 25 ақпанда бір
күнде атылған 39 қайраткер тізімінде Ғаббас Тоғжанов та
бар («Азалы кітап – книга скорби», 1996, 1999).
Ғалым: «Абай «тұрмыс құлы», өз заманының баласы», – деп таптық тұрғыдан талдаса да, Абайдың ақындық
шеберлігін жоққа шығара алмаған. Ол Абай реализмін
жоғары бағалаған. «Абай қазақтың жазба ұлт әдебиетін
жасауға бас болды», «орыс әдебиетінің үлгілерін алды»,
«жаңа әдебиет түрлерін жасады», «қазақтың тіл байлығын
ұқсата білді», «Сөз патшасы – өлең тілін әдемілеп сырлап,
құндызша құлпыртқан Абай болатын» (128-6.), – дей келіп,
оның ақындығын «таусылмайтын бұлаққа» теңейді. Ақын
туралы ойларын «Абай – самородок, қарадан оқымай шыққан талант» (137-б.) деп түйіндейді.
Қазіргі уақытта «Ғаббас Тоғжанұлы және Абайтану»
деген тақырыпта зерттеу жұмыс жүргізіп жүрген жас
зерттеуші Нұрбек Түсіпхан оны: «1925–1935 жылдар аралығында «қазақ әдебиетінің Белинскийі» атанған», – деп
жазады. «Біздің таластарымыз» деген мақаласында Ы.Мұстамбаев: «Сол Белинскийдің өзін де байқап отырмаса болмайды. Белинский сындарында екі түрлі із бар... Сондықтан
ақын кім, әдебиет не деген мәселеге келгенде, марксизмге
үйлестіре алмай қалып жүрерміз», – деген болатын.
Ілияс Қабылов (1904–1938) та Кеңестік кезеңдегі большевиктік идеологияны насихаттауға белсене атсалысқан
қоғам және мемлекет қайраткері болды.
І.Қабыловтың «Қазақ ақыны Абайдың философиясы
және оның сыны» (1928) деген мақаласында: «Біздің танымның ғылыми әдісі – материалистік диалектика, ал жас
қазақ жұртшылығы Абайдан емес, Маркстен, Плехановтан,
9

АР

МА
Н

-П
В

ба
с

па

сы

Лениннен, марксизмнің басқа да классиктерінен үйренуге
тиіс» деп жазғанынан-ақ оның таптық көзқарасын анық
аңғаруға болады. Бұған қарсы жазылған «Ақын Абай және оның философиясы» деген мақаласында Ыдырыс Мұстамбаев: «Қабылов жолдас... «Советская степке» шыққан
мақаласында (2 тамыз): «Қазақстан партия ұйымының
идеологиялық майдандағы бірінші кезектегі міндеттерінің
бірі – кәдуілгі буржуазиялық қоқыс ретінде, абайшылдықты жоқ ету. Сондықтан да өте қысқа мерзімде Қазақстанның
партия, совет жұртшылығының мәдени күштерін Абайға
және оның қазіргі пікірлестеріне қарсы күреске жаппай
жұмылдыру керек» деп, Абайды өлтіргенімен бірдей сөздермен аяқтапты. Әралуан философиялық ғақлиялармен және
өзінің схематикалық жолмен атүсті құрыла салған ой-пікірлерін орынды-орынсыз пайдалана отырып, Қабылов жолдас
қолын бір сермеп-ақ Абайдың түбіне жеткісі келеді», – деп
жазады.
Ыдырыс Мұстамбайұлы (1898–1937) – қоғам қайраткері, заңгер, әдебиет сыншысы, абайтанушы ретінде жұртқа
кеңінен танымал болған қаламгер.
Ы.Мұстамбайұлы абайтануға зор үлес қосқандар қатарында саналады. Ол Абайдың рухани болмысынына жете
ден қойып, оның адамгершілік-ұждандық мәселелерді қозғаудағы жетістіктері мен әдеби-эстетикалық құралдарын
ұлттық сөз өнерінің заңдылықтарына сай пайымдай алды.
Әлбетте, Кеңес өкіметі тұсында негізгі заңдылық социалистік реализм әдісіне бағындырылатындықтан, оның сол
кездің әдеби атмосферасына тән кемшіліктері болғанымен,
Абай шығармаларын әдеби мұра ретінде қабылдау және оны
зерттеу қажеттігі туралы батыл пікір білдірді. Ол Абайдың
аудармашылық өнерін жоғары бағалады: «Абай шығармаларының басты қасиеті – оның реализмінде», – деп көрсетті.
Абайдың әлеуметтік, философиялық, эстетикалық, этикалық, діни көзқарасы мен әйелдің табиғи таза қасиеттері мен
мінездердерін нақтылы мысалдармен талдап көрсете білді.
«Абай – жаңашыл ақын, оның шығармаларының қазіргі
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күресіміз үшін де пайдасы бар», – деп тың қорытынды жасады.
Нәзір Төреқұлов (1892–1937) мемлекет және қоғам қайраткері, публицист, тілші-ғалым, алғашқы қазақ елшісі,
дипломат ретінде танымал болған.
Абай туралы арнайы еңбек те, мақала да жазбаған. Алаш
қайраткері, тарихшы Телжан Шонанұлы 1921 жылы «Ақжол» газетінде «Абай кітабын бастыру керек» деген мәселе
көтергені туралы 9-сыныптың 2-тарауында «Абай шығармаларының басылымдары» деген тараушада айтқанбыз.
Осыған орай Н.Төреқұлов «Абай» жинағын толықтырып,
алғы сөз жазып, қайтадан бастырып шығару жұмысын мойнына алғанымен, Мәскеуге қызметке шақырылғандықтан,
бұл жұмыс басқа адамға жүктеледі. Әрі бұл кезде оған
түркі халықтарының латын алфавитіне көшуі комиссиясының төрағасы міндеті жүктелген. 1922 жылы Қазаннан
және Ташкенттен шыққан жинақтар 1909 жылғы нұсқаны
көшіріп басумен ғана шектелген (М.Мырзахметұлы, «Абайтану тарихы»). Десе де Абайдың өлеңдер жинағының араб
графикасымен Ташкенттен үш рет шығарылуына басшы
ретінде ықпалы болғаны анық.
Ғабдрахман Сағди (1889–1956) Ташкентте шығатын
«Ақжол» газетінің 1923 жылғы бірнеше санында қатарынан
«Абай» деген атпен «Абай еңбектерінің басылуы», «Абайды
жұртшылық жағынан тексеру», «Абай өлеңдерінің табиғаты һәм ішкі рухани жағы туралы», «Абайдың тілі һәм
өлшеулер» деген бөліктерден тұратын мақала жариялатқан.
Бұл ақын поэзиясының тілі мен өлшемі туралы алғашқы
толымды пікір болды.
Пікірсайыстар. ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың
басындағы ғасырлар тоғысында дүниеге келген жаңа толқын алмағайып заманның қайшылықты шындығын әртүрлі
қабылдады. Абайтанушы ғалым Зәки Ахметов «Абайдың
ақындық әлемі» атты монографиясындаы «1920 жылдарда
әдебиетті таптық тұрғыдан қарап, бағалау мықтап орын
алған кезде Абай жоғары таптың ақыны, байшыл ақын
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деген пікірлер де аз айтылған жоқ. Мұның өзі орыстың
классикалық әдебиетінің ең ірі өкілдері Пушкин, Толстой
сияқты ақын-жазушыларды орыс қоғамындағы жаңашыл
байлардың – либерал-буржуазияның жыршысы болған
деген пікірлерге жалғас, сондай пікірлердің орайымен
айтылған еді. Абайды да жаңалыққа, өнерге ұмтылған
жаңашыл байлардың тілегінен туған ақын деп бағалау сол
кезде белең алған таптық қағиданың әсері болатын» деген
сөзі сол кезеңнің шындығын түсінуге бағыттайды.
Абайтанушы ғалым М.Мырзахметұлы да «Абайтану
тарихы» еңбегінде бұл үдерістің тек қазақ әдебиетінің көлемінде ғана болған құбылыс емес екенін, бұл бүкіл кеңес еліндегі барлық ұлттардың мәдени, әдеби өмірінен орын алған
құбылыс болғандығын атап көрсетті. Өйткені Кеңес өкіметі
пролетариат мәдениетін жасау жолындағы алғышарттың
бірі – ескі мұраны марксизм-ленинизм ілімінің негізінде
қайта қарап қорыту, оны пролетариат мәдениетінің қажетіне жарату мәселесін алға қойды. Бұл – тұрпайы социологизм еді.
Осы мәселенің қалай қойылып, қалай іске асқанын
орыс әдебиетінің тарихында А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов,
әсіресе, Л.Н.Толстойдың шығармашылығын бағалаудағы
әртекті идеялық күрестен көрсек, осы құбылысты қазақ
әдебиетінің тарихында Абайдың әдеби мұрасы туралы болған талас-тартыстан да ашық көрінетіндігі айтылды.
М.Мырзахметұлы абайтану тарихына байланысты кереғар пікірлердің өріс алуын Сәбит Мұқановтың «Қара тақтаға жазылып жүрмеңдер, шешендер!» (Еңбекші қазақ, 1923,
1 март) деген мақаласынан бастайды. Ол «Абайтану тарихы»
атты зерттеуінде «Осы теріс сарын ұзақ уақыт бойы С.Мұқановтың танымында тұрақтанып, Абайдың мұрасын танып,
бағалау жолында өз жалғасын тапқан тұрпайы социологиялық көзқарастың жандануына дем беріп келгені бұл күнде
танымал шындыққа айналып отыр», – деп көрсетті (78-бет).
С.Мұқанов аталған мақаласында былай деп жазды:
«Жуырда Орынбордағы шешен жолдастың біреуі оқыған
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лекцияның ішінде болдым. Оның қазақтың жақсылық біткеннің бәрін маңдайына енші бөліп берер кісілері: 1) Кенесары хан, 2) Шоқан Уәлиханов, 3) Ыбырай Алтынсарин,
4) Абай Құнанбаев, 5) Ахмет Байтұрсынов» деп әрқайсысына
таптық тұрғыдан баға береді. Абай туралы: «Төртінші –
Абай Құнанбаев. Оның тілі майда, өткір екендігінде сөз
жоқ. Өлеңнің іші-сыртын түгел ғылып түсіреді. Жалғыз-ақ,
тарихы құрғыр ақсүйектерден көңілді күдікті қылып тастапты. «Сенің мұсылмандығыңда шегім бар» дегендейін,
жеті атасы би болған, Тобықтыны бір шыбықпен айдаған
тұқым. Қай күнде де ақсүйекте ұлтшылдық та, ақжүректік
те азғантай болатын еді. «Арғын, Найман жиылса, таңырқаған сөзіме, Қайран сөзім қор болды, Тобықтының езіне»
деген өлеңі өзінің кім екендігін сездіреді. Бұл сөзінен бір
кезде Арғын, Найманды билейтін Абай қазір қолынан сыйлық кетіп, ақыр аяғы өзінің Тобықтысына да қадірсіз болғандығын, оған Абайдың назаланатынын көрсетеді. Сыншылар ақындардың көбі шыбық басын сындырып, істейтін
ісі болмаса да, «мен пәлен, мен түген» деп лаға беретін», –
деп Абайдың әдеби мұрасына емес, әлеуметтік тегіне қарап
кінәлаған. Бұл баяндама Ахмет Байтұрсынұлының 50 жасқа
толу құрметіне арналғандықтан, автор өз ойын: «Ахмет –
байдың Ақаңы, «күле кіріп, күңірене шығып жүрген» арамзалардың тірегі. Еңбекшілердің Ақаңы да емес, әкесі де емес,
досы да емес. Еңбекшіл қазақтың әкесі – өздерінің қолын
теңдікке жеткізген Октябрь революциясы. Ендеше шешендерге айтатыным: қисынсыз сайраймын деп, еңбекшілердің
қара тақтасына жазылып жүрмеңдер, шешендер!», – деп
аяқтайды.
Бірақ С.Мұқанов 1939 жылы жазған «Абай – халық
ақыны» мақаласында Абай туралы бұрынғы ойларының
теріс екенін мойындап, Абайды «түрі ұлттық, мазмұны
социалистік» тұрғыда бағаласа да, біржақты пікірден арыла
бастады. Ол 1945 жылы Абайдың 100 жылдығына орай
шығарылған Абай шығармаларының толық жинағына алғы
сөз жазу мәртебесіне ие болды.
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М.Мырзахметұлы «Абайтану тарихы» атты зерттеу
еңбегінде І.Жансүгіров, Ғ.Сағди, Е.Ысмайылов, Б.Кенжебаевтардың зерттеулеріндегі артық-кем тұстарына тоқтала
келіп, 1920 жылдардың соңына қарай Сәбит Мұқанов, Ілияс
Қабылов пен Ыдырыс Мұстамбаев арасындағы пікірталасынан кейін туындаған әдебиеттегі асыра сілтеушілік, таптық
көзқарастың кеңінен етек жаюы, қия бастырмаған идеология туралы мынадай түсінік береді: «Абай мұрасы туралы
пікірталасы бұл кезеңде Сәбит Мұқанов пен Ыдырыс Мұстамбаевтың арасында басталып, бұл соңыра үлкен айтысқа
айналып кетті. С.Мұқанов бұл жылдары да Абай мұрасы
туралы өткендегі қате пікірінің шырмауында қалды. Оның
«Көркем әдебиет туралы қорытынды пікірім», «Әркім өзінше ойлайды» деген мақалаларында Абай мұрасын сол дәуірде етек ала бастаған тұрпайы социологиялық көзқарастың
тұрғысынан қарап бағалады. Бұл тек С.Мұқановтың ғана
қателігі болмай, сол дәуірдегі әдебиет қайраткерлерінің
көпшілігі бой алдырған ортақ кемшілік еді» (86-бет), – деп
жазады.
ХХ ғасырдың 20-жылдары ғалым, жазушы, драматург,
журналист, педагог, тіл маманы, әдебиетші ретінде танылған Алаш қайраткері Қошке Кемеңгерұлы да С.Мұқановпен
айтысқа түскен. Ол 1923 жылы «Еңбекші қазақ» газетінде
(қазіргі «Егемен Қазақстан») басталған «Көркем әдебиет
туралы» айтыста Алаш қайраткерлерімен тізе қосып, Абай
шығармашылығын тұрпайы сыннан арашалауға қатысты.
Әдебиетті үгіт пен насихаттың құралына айналдыруға қарсы
болды. 1926 жылы жазған мақаласында «Октябрь төңкерісінен бұрын бай, кедей деген жікті айырып, үндеу, үгіт жүргізген оқыған топтары жоқ болатын. Оқыған атаулы отаршылдыққа қарсы ұлтшылдықты көксейтін. Ел ішін алсақ,
байға наразылығын ашық көрсеткен кедей жоқ еді», – деп
бай мен кедей деген тапқа бөлінудің бұрын жоқ болғандығын, бұл 1917 жылғы төңкерістен кейін пайда болғанын дәл
көрсетіп, «ұлтшылдықты сақтау керек» деген ой айтты. Сол
тұстағы қазақ әдебиетіндегі екі ағым: «біреуі – кедейшілік,
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екіншісі – бұқарашылық» туралы айтқаны да кезең шындығын айқындай түседі.
М.Әуезовтің «Әдебиет тарихы» (1926) атты еңбегіндегі:
«Тарихтың дәл суретімен толығырақ танысамын деген кісі
болса... Қошмұхамбет Кемеңгерұлының «Қазақ тарихынан»
еңбегін қарап өтсін дейміз», – деген сөзіне бүгінгі оқырман
да бей-жай қарамаса екен дейміз.
Смағұл Садуақасұлы «Еңбекші қазақ» (15.02.1927)
газетіне шыққан «Әдебиет әңгімелері» атты мақаласында
Қошкенің көркемдік әлемін Мұхтар, Жүсіпбектермен қатар
қойды. Ол Сәбиттің «қазақ әдебиеті өзінен-өзі үлгі алатын
дәуіріне жеткен жоқ» деген нигилистік көзқарасына қарсы
шығып: «Тегінде өзінен-өзі үлгі алмайтын әдебиет болмауға
тиіс. Өткенді ұмытып, өткеннің бәрін мансұқ қылып тастағанда, жаңа қайдан өспекші. Сондықтан біз ескі мұрадан
жерімейміз. Ескі мұраның жарайтынын аламыз, жарамайтыны қалады», – деп кесіп айтты. Сол сияқты КазАПП
сыншыларының коммунистік партияда жоқ жазушыларды
«шөре-шөре», «жолбике» деп атағандарға қарсы шығып,
Жүсіпбек те, Мұхтар да ішімізде болуы керек. Бұлар коммунист партиясы басқарып отырған жаңа жұртшылықтың
дұшпаны емес – досы. Жүсіпбек пен Мұхтарды жоқ қылу
осы күнгі қазақ әдебиетінің бір қолы мен бір аяғын кесіп
тастаумен бір», – деп жазды.
1935 жылы «Абай» деген зерттеу еңбек жазған Ғаббас
Сәдуақасұлы Тоғжанов та (1900–1937) Абай мұрасына сол
уақытта қалыптасқан тұрпайы социологизм танымы тұрғысынан қарап, «...әбден қалыптасқан қазақ байының тілегінен туған жыр» деп танытты. Осы еңбегінде М.Әуезовтің
1933 жылғы Абай жинағында жарық көрген «Абайдың
туысы мен өмірі» деген зерттеуін де солақай саясат тұрғысынан талдайды. «Бізге белгілі мағлұматтарға қарағанда,
Абайдың арғы аталары Ырғызбай, Өскенбай, бергі өз әкесі
Құнанбай – бәрі де атышулы, өз заманында Тобықтының
ішінде алдына адам салмаған, мықтылығы, жуандығы
тобықтыдан асып, дуанға жайылған феодалдар еді» дей келе,
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«Ал, Мұхтардың Абайға берген сынына келсек, бұл жағында
Мұхтар сыны – шала сын, дұрыстығынан бұрыстығы көп
сын... Шынында, Мұхтардың Абайға берген бағасы марксшілдер сынына қабыспайды. Мұхтар Абайды ұлтшылдар,
байшылдар көзімен көреді. Сынағандағы қолданатын әдісі –
идеалистердің әдісі. Мұхтардың ойынша, ақынды заманы
мен өскен ортасы, шыққан табымен байланыстыра отырып сынағанда, Абайды ұғуға болмайтын сықылды. Мұндай пікірде отырған кісі, әрине, Абайды сынай алмайды.
Абайдың қазақ әдебиетіндегі тарихи маңызын, орнын да біле
алмайды. Кейін реті келген жерде Мұхтардың жаңа, басқа
қазақ ұлтшылдарының Абай жөніндегі теріс пікірлеріне
тоқталмақпыз, әзірге біз тек Абайдың өмірбаянын өзгеден
толық жазған Мұхтардың негізді пікірі, әдісінің қателігін
ғана ескертіп отырмыз», – деген теріс-қағыс пікір білдіреді.
1934 жылы «Әдебиет майданы» журналының №11–12 сандарында Есмағамбет Ысмайылов пен Зейін Шашкиннің
«Абайдың поэтикасы» атты көлемді мақаласы жарияланды. Е.Ысмайылов «Социалистік Қазақстан» газетіне
шыққан «Абайдың өлең өрнектері» деген мақаласында да
Абай поэзиясының көркемдік ерекшеліктеріне кеңінен
тоқталды. «Абайдың поэтикасы» атты мақалада авторлар
Абайдың 16 түрлі өлең өлшеміне нақтылы мысалдармен
талдау жасап, соның 14 түрін Абайдың енгізген жаңалықтары екендігін дәлелдеуге күш салады.
Авторлар (Е.Ысмайылов пен З.Шашкин): «Абай – қазақ
поэзиясының сөзсіз бір биік асқар белі. Қазақ поэзиясына
тұйықтан жарып, шын мәнді поэзияның тұңғыш есігін
ашты. Әдебиет тарихымызда поэзияның айқын жолдарын
салды. Ол жол қазіргі әдебиетімізде де сайрап жатыр. Пушкинге дейінгі орыс поэзиясы халық әдебиетінің сарынынан
етек алып шыға алмаса, Пушкин орыстың үлгілі поэзиясының кілтін бұрады. Тетігін тауып, кілт бұралғасын, поэзия еркін құлашын жайды. Өмір тарихының өріне өрмеледі.
Бұрын поэзия өмірдің босағасынан орын алса, енді төрінен
орын алды. «Евгений Онегинмен» орыс поэзиясы мейлінше
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аспандады. Пернелі сөз, өлеңнің нелер сұлу кестесімен,
терең мағыналы пікірмен Пушкин поэзиясы тарихтың
желісін тартты. Кейін Лермонтов, Тютчев, Некрасовтармен
поэзия кемеріне жетіп тасыды. Декаденттер символистерге
жеткенде, кемеріне жетіп тасыған поэзия төгіліп, төмен түсе
бастады. Жиһангерлік дәуірмен байланысты ол пернешілер
(символистер) поэзиясы аспандап көтеріле алмады. Октябрь
төңкерісінің зор толқынына араласқан Маяковскийдің
поэзиясы ғана дәуірледі. Осы қалып шақ келмегенімен,
біздегі поэзияның өсуі бәсеңдеп, қайта көтерілу кезеңдері
орыс әдебиетінің сарынымен жүріп отыратын сияқты. Абай
Пушкинмен замандас болмағанымен, Пушкиннің әдебиет
мәні Абай заманына сәйкес. Іргесі берік, феодал қоғамына
сауда капиталының шеті көріне бастаған дәуірдегі жағдай
Пушкин заманында Ресейде кез келсе, қазақ жағдайында
айырмасымен Абайға кез келді. Сондықтан Абайдың Пушкинмен пікірі қосылып, олардан көп оқып, көбірек ала
білген. Өзіне тұспа-тұс жақын келген Некрасов, Салтыковтардан алмаған. Неге десең, Некрасовтар капитализм өсіп,
белең алған кезеңдегі бұқарашыл ағын еді, Абай бұдан алыс
еді. Қазақ поэзиясына Абай Пушкиндей төңкеріс жасады
ма? Жасай алды. Абай да өзіне дейін болған тәртіпсіз халық
әдебиетінің тетігін тауып, Батыс-Шығыс әдебиетіндегі
нелер жылғы поэзия өнерінің үлгісімен жаңа, шын көркем
поэзияға жол ашты. Абайға дейін қазақтың бай ауыз әдебиеті, тілі өріс ала алмай тұйыққа тіреліп тұрса, Абай ол
тұйықты жазды. Өзінің поэзиясына жаңадан өріс іздеді.
Ол қамала беретін тұйықтан шығып, қанаты талмайтын
жазыққа құлаш ұрды. Ол шыңнан аспанға өрмелеген жоқ,
жазықтан шыңға өрмеледі. Жазықтан поэзияға сара жол
салып аспандады. Сондықтан Абай қазақтың нағыз көркем
поэзиясының басы десек дұрыс болар еді», – дей келе, Абай
поэзиясының түр өрнектеріне, ырғақ сарын күйлеріне, сөз
пернелері мен сөз кестелеріне талдау жасайды.
Авторлар Абайдың ерекше шеберлікпен жазылған
«Жаз» деген өлеңі туралы «жорға аттың жүрісіндей
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ырғалып, тайпалады да отырады» деп, өлеңдегі тыңнан
қолданылған 155 cөзді атап көрсетеді. «Енді тоқталатын
өлеңдеріміздің көбі – Абайдың өзіне дейінгі ауыз әдебиетте
болмаған поэзияға кіргізген жаңа өлшеулері. Өлеңдердің
шумағы, өлшеуі, ырғақ, бунақтары жағынан қара өлең
мөлшерінен айырылады. «Әсетке» деген өлеңі әлгі 8 буынды «Жаз» өлеңіне қарама-қарсы жазылған. «Жаз» өлеңінің ырғағы өзіңді ілгері алып қашып жорғалап отырса, бұл
өлең шабан аттай жортақтайды. Шалқалап кейін серпіп
жатыр. Әдетте қазақ сөзінде екпін сөздің соңғы буынында келсе, бұл өлеңде соңғы буынға таяу буында... Өлеңді
мұндай тартыншақ ырғақпен келтіріп жазу Абайға дейінгі
әдебиетте болмаған» деп, екпін түскен буын ырғақтарына,
дыбыс күйлеріне нақтылы мысалдар келтіре отырып, талдау жасайды.
Осы мақала туралы пікір білдірген М.Мырзахметұлы:
«Түршілік таным негізінде жазылуы себепті бұл мақала
Абай шығармаларының түрі, жаңалығы туралы күрделі
мәселені сөз еткенде, түрді (форманы) ақын шығармаларының идеялық мазмұнынан, соны тудырып отырған өмір
шындығынан қол үзіп, керісінше, кейбір өлеңдердің «негізгі
сипатын» түрден, оның ішіндегі дыбыстан іздеуге күш салды», – деп жазады «Абайтану тарихы» еңбегінде (98-бет).
Сондай-ақ ғалым: «дәл осы жылдарда Абайдың әдеби
мұрасын бағалауда тұрпайы социологиялық, формалистік,
компаративистік көзқарастар өріс алып отырғанда, М.Әуезовтің «Абай ақындығының айналасы» және профессор
Құдайберген Жұбановтың «Абай қазақ әдебиетінің классигі» деп аталатын мақалалардың жазылуы – абайтану саласындағы ой-пікірде соны құбылыс ретінде қабылданды», –
деген топшылауы 30-жылдардағы абайтанудың жаңа даму
бағытына бет алғандығын көрсетеді.
Бұған дейін М.Әуезов 1924 жылы Абайдың қайтыс болуының 20 жылдығына байланысты Семейде әдеби кеш
ұйымдастырып, баяндама жасайды. М.Әуезов Ташкентте
шыққан «Шолпан» журналында (1922 №2–3, 1923 №4–5)
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«Қоңыр» деген бүркеншік атпен «Қазақ әдебиетінің қазіргі
дәуірі» атты тарихи-әдеби сын мақаласында: «Қазақ әдебиетінің ішіне қазақ өмірін түгел суретімен алып кіру – әдебиеттің ендігі міндеті. Бұл күнге шейін біз саяз жүзіп жүрміз.
Қазақ әдебиеті қазақ өмірінің бетіндегі қаймағын жалап
жүр. Бұрынғы әдебиеттің ішіне тазша бала менен жалшы,
сақау қатын да кірген болса, бүгінгі әдебиетке қалпақ киген
оқығаннан бастап, қой жайып жүрген қойшыға шейін кіруі
тиіс. Әдебиет сол күнде ғана өмір айнасы, өмір тезі болуы
мүмкін», – деген.
Жоғарыда айтылған әртүрлі көзқарастың даму сипатына
үңілсек, екі түрлі жетекші бағыттың ықпалы байқалады.
Бірі – бұқарашылдық бағыт, екіншісі – тапшылдық-төңкерісшілдік бағыт. 1925 жылы ҚазАПП-қа қарсы құрылған
бұқарашылдық бағыт ұстанған «Алқа» ұйымы көркем әдебиетті трпайы социологиялы сыннан қорғауға тырысты.
Бұл әдеби бағыттардың өзіне тән көркемдік әдістері болды.
Бұқарашылдық бағыттағы қаламгерлер сыншыл реализм,
романтизмге бейімделсе, тапшылдық-төңкерісшілдік бағыт
натуралистік бейнелеу ұстанымынан бірте-бірте социалистік
реализмге біржола ауысты.
Білу «Білу»

1. ХХ ғасырдың 30-жылдарында Абай мұрасын кімдер
зерттеді?
2. Тұрпайы социологизм деген не?
Түсіну
«Түсіну»

АР

1. Неліктен кейбір зерттеушілер Абайды үстем таптың
өкілі деп санады?
2. Не себепті Ы.Мұстамбайұлы абайтануға зор үлес
қосқандардың қатарында?
3. С.Мұқанов уақыт өте келе неге жаңылысқанын
мойындайды?
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Қолдану
«Қолдану»

Олардыңкөзқарастары
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Талдау
«Талдау»

Абайды зерттеушілер еңбектерінің маңызын талдап,
PowerPoint программасында таныстырылым жасаңдар.
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Жинақтау
«Жинақтау»

Абай шығармашылығына қатысты 30-жылдардағы
көзқарастарды зерттей отырып, абайтануға тигізген ықпалын қорытындылап, әдеби сын жазыңдар.
Бағалау
«Бағалау»

Сөздік:
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КазАПП – Казахская ассоциация пролетарских писателей.
(аза пролетарлы жазушылар ассоциациясы).
Монография (грекше monos – бірттас, grapho – жазу) – белгілі
бір та ырыпты жан-жа ты зерттейтін ылыми ебек.
Нигилист – ХІХ асырды 60-жылдарында Ресейде дворяндарды
әдет-салттарына, крепостнойлы идеологияа (басыбайлы
шаруаны алауынша пайдалану) арсы шы ан интеллигентразночинец.
Разночинец – ХІХ асырда Ресейдегі дворяндара жатпайтын
әртекті оамды топтан (сословие) шы ан интеллигент.
Классик (латын сөзі) – ылымны, философияны, әдебиетті,
өнерді және т.б. жрт таныан, лгілі, е көрнекті айраткері.
Компаративизм – (латынша comparativus – зат) – салыстырмалы әдебиеттануды жеке әдеби фактілерді лтты тарихи
контекстен, дниетану жйесінен, жазушы стилінен бөліп алып
арайтын бастап ы кезеі.
Тұрпайы (сын есім) – арапайым, анайы, төмен.
Пролетариат – буржуазиялы оамдаы жалдамалы, аналушы
жмысшы табы.
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Социология – әлеуметтік жйелер дамуыны задылы тары
мен озаушы кштерін және оамды феномендер мен дерістерді өзара әрекеттестігін, байланысын зерттейтін оамды
ылымны бір саласы.
Социологизм – фактілерді социологиялы трыдан тсіндіру,
арау тәжірибесі.
Социализм – (латын сөзі) – өндірістік атынастарды негізгі
өндіріс рал-жабды тары оамды меншікте болатын
оамды рылыс, коммунизмні төменгі сатысы.

Әдебиет:
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4.
5.
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Кәкішев Т. Кер заманның кереғар ойлары. – Алматы: Атамұра, 1995. – 168 б.
Мырзахметұлы М.; Шойынбет Ж., Әліпхан М. Абай мұрасының өзекті мәселелері. Оқу құралы. – Алматы, 2010. – 140 б.
Абайтану. (Қазақ және орыс тілдерінде библиографиялық
көрсеткіш). Құрастырған: М.Мырзахметұлы. – Алматы: Мектеп, 1988.
Қазақ әдеби тілінің сөздігі. Он бес томдық. – Алматы: Арыс,
2006–2011.
Әуезов М. Шығармаларының елу томдық толық жинағы.
2-том. Мақалалар, әңгімелер, аудармалар, пьесалар. 1921–
1925. – Алматы: Ғылым, 1998. – 432 б. (75–86-б.).
Абай және қазіргі заман. Зерттеулер жинағы. (Құр.: Б.Байғалиев). – Алматы: Ғылым, 1994. – 336 б.
Ісімақова А. Алаш әдебиеттануы. – Алматы: Мектеп, 2009. –
505–558-б.
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1.2Қазіргіабайтанумәселелерініңдамубағыттары
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Бүгінгі күні абайтану – қазақ әдебиеттану ғылымының
бір саласы ретінде дербес ғылымға айналды. 1995 жылы
«Атамұра» баспасынан шыққан «Абай» энциклопедиясында: «Абайтану – ұлы ақын мұрасын жан-жақты терең
зерттеуді мақсат ететін қазақ әдебиеті тарихы салаларының
бірі» деген түсініктеме берілген. Әдебиеттану ғылымы
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әдебиет тарихы, әдебиет теориясы, әдебиет сыны деген үш
салаға бөлінетіндігі белгілі.
Жоғарыда айтылған айтыс-тартыстың қызып тұрған
шағында, яғни 1920 жылдардың соңында Мәскеуде болған
Мағжан, Әлихандар «Алқа» атты әдеби ұйым құрып, оның
айқындамасында: «Қазақ әдебиетінің алыбы Абай – қазақ
даласына кеулеп кіріп келе жатқан капитализмге, отаршылдыққа халықтың қанды жас төгіп еріксіз шалған бірінші
құрбаны», – деген сөзінде үлкен мағына жатыр. Бұдан абайтану ғылымының қалыптасуына аса үлкен күш жұмсалғанын көреміз. Абай дүниеге келген топырақта туып, ақын
мұрасымен жастайынан айналысқан М.Әуезовтің табанды
еңбегінің арқасында 30-жылдардың аяғында Абай мұрасын
тұрпайы социологиялық пиғылдан біржолата арашалап
алғанымен, теріс танымдардың салқыны тимей қалған жоқ.
Жоғарыдағы «Бірінші құрбаны» дейтін себебі Кеңес өкіметі
түбегейлі орнағаннан кейін Абай мұрасын маркстік-лениндік
жаңа дүниетаным бойынша жасанды қалыпқа салып, танытуға тура келді. «Түрі ұлттық» сияқты көрінгенімен, «Мазмұны социалистік» болғандықтан қия басу мүмкін болмады.
Кеңес өкіметінің жымысқы саясатын жақсы түсінген М.Әуезов
Абайдың діни көзқарасына, өмір мен өлім жайындағы пәлсапаларына, толық адам туралы тұжырымдарына, орыс
отаршылдары туралы пікіріне тереңдеп тоқталмау арқылы
қауіпсіз жолдарды таңдай білді. Өйтпегенде Кеңес өкіметінің
құрығынан құтылу оңайға соқпас еді. Сондықтан да ол «байшыл» деген жаладан Абайды ақтап алу үшін зерттеулері мен
көркем шығармаларын қатар жүргізіп, абайтанудың ғылыми
негізін жүйелеп берді. Тұңғыш рет Абай дәуірі мен өскен
ортасын нақтылы деректермен анықтады. Мұны досы түгіл
одан асып татымды ештеңе айта алмайтын болғандықтан,
теріс танымдағы адамдар да амалсыз мойындады. Ол 1933
жылы Абайдың екі томдық академиялық толық жинағын
түпнұсқаға лайықтап, тұңғыш құрастырып қана қойған жоқ,
Абайдың тұңғыш ғылыми өмірбаянын жазу арқылы абайтану
ғылымын қалыптастырды. 1940 жылы осы өмірбаянды орыс
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тілінде шығару арқылы орыс тілді оқырмандарға да жол сілтеді. Орыс тіліндегі бұл кітапшада Семейдегі Абай оқыған медресе үй, Семейдегі Абай тұрған үй, Абай қыстауының суреттері
берілген. Бұл құжаттар Абай жүрген жерлерді қазіргі жағдайымен салыстыру үшін қашанда маңызын жоймайды.
М.Әуезов бүкіл саналы ғұмырын абайтану тарихына арнау арқылы «абайтанудың бірегей білгірі» атанды. Абайдың
өскен ортасы, дүниетанымы, Абайдың рухани нәр алған
қайнар бұлағы, шығыс пен батыс әдебиетінің әсері, Абайдың ақындық дәстүрі, әдеби ортасы, текстологиясы, т.б.
М.Әуезов зерттеулерінде көрсетілген күрделі мәселелерді
1940–1950 жылдары С.Мұқанов, Ә.Жиреншин, Қ.Жұмалиев, Т.Елеуов, Ә.Қоңыратбаев т.б., ал 1950–1960 жылдарда Қ.Мұхамедханов, Т.Нұртазин, Т.С.Сильченко, Т.Тәжібаев, З.Ахметов, А.Нұрқатов, М.Мырзахметұлы т.б. одан әрі
жалғастырды.
Осы аталған ғалымдардың қай-қайсысынікі болсын
алған бағыттары бойынша жазған монографиялық еңбектері
сол тақырыптағы алғашқы ғылыми зерттеулер болып табылады. Мәселен, академик Қажым Жұмалиев 1946 жылы
«Абай поэзиясының тілінен» докторлық диссертация қорғап, 1948 жылы «Абайға дейінгі қазақ поэзиясы және Абай
поэзиясының тілі» атты монография жазды.
Ғалымның 1941 жылы қорғаған «ХVІІІ–ХІХ ғасыр қазақ
әдебиетінің тарихы» атты кандидаттық диссертациясында
басқалармен қатар Абай шығармашылығы да арнайы сөз
болады. Филология ғылымынан тұңғыш қорғалған осы диссертациялардың Абай шығармашылығына тікелей қатысты
болуы да, сол кездің өзінде-ақ ақынның жаңа өкіметке де
танымал бола бастағанын танытады. Өйткені Қазақстанда
Ғылым академиясы 1946 жылы ғана құрылғандықтан, қазақ ғалымдары Ленинград (қазіргі Петербург) пен Мәскеуде
қорғайтын. Соның өзінде 1990 жылдарға дейін жұмыс Қазақстанда қорғалса да, диссертациялар орысша жазылып,
Мәскеудегі Жоғары аттестациялық комитеттен бекітіліп
барып, күшіне енетін.
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Қайым Мұхамедханов 1951 жылы М.Әуезовтің жетекшілігімен «Абайдың әдебиет мектебі» деген тақырыпта
кандидаттық диссертация қорғайды. Осы жұмыстан кейін
«М.Әуезовтің ғылымдағы көлеңкесі» деген айып тағылып,
қуғынға ұшыраған ғалымның тек тәуелсіздік алғаннан
кейін ғана 1993–1997 жылдары «Абайдың ақын шәкірттері» атты 4 кітаптан тұратын зерттеу еңбегі жарық көрді. Бұл басылымға Абай мектебінің талантты шәкірттері:
Ақылбай, Мағауия, Тұрағұл, Шәкәрім, Кәкітай, Көкбай,
Әубәкір, Уәйіс, Әріп, Әсет, Мұқа, Тайыр, Ыдырыс және т.б.
ақындар туралы Қ.Мұхамедхановтың көлемді зерттеулері
жарияланды. Ал Қ.Мұхамедхановтың 1959 жылы «Абай
шығармаларының текстологиясы» туралы жазған ғылыми
еңбегі абайтануға қосылған зор үлес болды.
1945 жылы Кеңес-Герман соғысында жеңіске жетіп, мәртебесі артқан Кеңес өкіметі енді ел ішіндегі саяси идеологияға
қайта көңіл бөле бастайды. 1946–1948 жылдар аралығында
коммунистік партияның идеология саласындағы әсіресе
Орталық партия комитетінің органы Мәскеуден шығатын
«Правда» газетінде «Қазақстан тарихы маркстік-лениндік
тұрғыда баяндалсын» деген қаулыларынан кейін тағы да
саяси қуғын-сүргін басталды. Әсіресе 1951 жылы тарих пен
әдебиет саласындағы зиялы қауым өкілдерінің бірқатары
буржуазиялық ұлтшылдықпен айыпталып, алды 25 жылға
сотталып, арты қудалауға ұшырады. Ал 1930 жылдардағы
Алаш арыстарымен қоян-қолтық араласқан әрі «сол халық
жауларын насихаттау үшін Абайдың ақындық мектебін
жалғастыруға әрекеттенуші» М.Әуезов Мәскеуге барып жан
сауғалауға мәжбүр болған.
Бұл туралы кеңірек танысқысы келген талапкер белгілі жазушы Ғаббас Қабышұлының Әнуар Әлімжанов
туралы «Ғибратты ғұмыр» кітабындағы «Сайыңнан саяқ
құрлы сая таппай» деп аталатын деректі хикаятын оқуына
болады. Мұнда Ә.Әлімжановтың М.Әуезовке көмектескені,
оны Мәскеуге аттандырғаны туралы бүге-шігесіне дейін
жазылған.
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1947–1951 жылдар арасындағы кеңестік идеологияның
саяси жазалау науқанына «Абайдың әдебиет мектебі» бірінші
болып ілінді. Себебі мұнда басқасын айтпағанда жала жабушылардың пікірі бойынша «ірі феодал Құнанбайдың тұқымы,
атақты халық жауы Шәкәрім Құдайбердіұлы» да бар болатын.
Негізінде Мұхтар Әуезовтің «Абайдың әдеби мектебі», «Абай
шәкірттері» деген атауды тұңғыш енгізуі отызыншы жылдардан басталған-ды. Ол 1934 жылы «Әдебиет майданы» журналына «Абай ақындығының айналасы» деген мақаласында:
«Мұндай ақын – төртеу. Оның екеуі Ақылбай, Мағауия – Абайдың өз балалары. Мұның екеуі де 1904 жылы – Абай дүние
салған жылы қайтыс болған. Қалған екеуі – Көкбай, Шәкәрім.
Осы төрт ақын Абайдың нағыз толық мағынадағы шәкірттері.
Абайдан аталық, ағалық, ұстаздық тәрбие алудан басқа, оның
өлең мен қарасөздерін әрі оқушы, әрі таратушы, бағалаушы,
тұтынушы болудан басқа, бұлар Абайдың басшылығымен
өздері де жырлар жазған» дегенде жазушы Шәкәрімнің 1931
жылы «халық жауы» ретінде жазықсыз атылғанына да қарамай, сол кездегі партияның көркем әдебиетті қайта қарау туралы қаулыларын пайдаланып, Шәкәрімді тірілтпек болғанды. М.Әуезовтің осы айтқаны бойынша абайтану ғылымында
«Абайдың ақын шәкірттері және «Абайдың әдеби мектебі»
деген екі арна қалыптасты. Бірақ 1951 жылы қорғалған Қ.Мұхамедхановтың «Абай төңірегіндегі ақындар» («Абайдың
әдебиет мектебі» деген алғашқы атауы осылай өзгерген) атты
диссертациясы сол жылы жоққа шығарылып, өзі 25 жылға
сотталғаннан кейін М.Әуезовке бұл мәселені жылы жауып
қоюға тура келді. Қ.Мұхамедханов «ғылым кандидаты» деген
атағын 1956 жылы ресми түрде қайтарып алғанымен, жазушының көзі тірісінде орындай алмай кеткен осы арманы арада
40 жылдан астам уақыт өткенде ғана орындалады.
Академик Зәки Ахметов 1954 жылы «Абай және Лермонтов» деген тақырыпта қорғаған кандидаттық диссертациясы негізінде сол жылы жеке кітап шығарды. Бұл жұмыс
кейіннен монографиялық қомақты зерттеулерге ұласты.
Мамандығы тарихшы болса да, Абай шығармаларын ұзақ
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уақыт зерттеген Әбіш Жиреншин «Абай және оның орыс
достары» (1949), «Абай Құнанбаев қазақ халқының ұлы
ақыны және ойшылы» (1950), «Абай және орыстың революционер-демократтары» (1959) деген зерттеу еңбектер
жазды. Ол 1961 жылғы Абайдың бір томдық толық жинағын құрастырып, жаңадан табылған бес өлеңін қосып,
толықтырулар енгізді.
Академик Митрофан Семенович Сильченко 1957 жылы
«Творчество биография Абая» деген тақырыпта докторлық
диссертация қорғап, осы жылы аталмыш атпен кітап шығарды. Абайтанушы ғалым Рәбиға Сыздықова 1959 жылы
«Абай прозасы тілінің морфологиялық ерекшеліктері» деген тақырыпта кандидаттық, 1971 жылы «Абай шығармаларының тілі» деген тақырыпта докторлық диссертациялар
қорғаған. Белгілі профессор ғалымдар Темірғали Нұртазиннің «Абайдың ақындық шеберлігі» (1954) және Төлеген Тәжібаевтың «Философские, психологические и педагогические взгляды Абая Кунанбаева» (1957), Айқын Нұрқатовтың
«Мұхтар Әуезов творчествосы» (1965), «Абайдың ақындық
дәстүрі» (1966) атты ғылыми-зерттеу еңбектері абайтану
тарихына қосылған қомақты үлес. Бұлар қылышынан қан
тамып, ұлттық әдебиетіміздің қалыпты арнамен дамуына
кесір-кесапатын тигізген Кеңес өкіметінің коммунистік
идеология жағдайында өмір сүрсе де, абайтанудың дұрыс
бағыт алуына жол ашты.
Осы аталған әдебиетші ғалымдардың ішінен тәуелсіздік
заманына жеткен Қ.Мұхамедханов, З.Ахметов, М.Мырзахметұлы социалистік реализм әдісі тұрғысынан талданып келген абайтанудың айта алмаған, жетілдіре алмаған тұстарын
барынша айқындап, қазіргі ұлттық көзқарас тұрғысынан
жүйелеудің негізін салды.
Абайдың тұңғыш академиялық жинағын құрастырып,
Абай туралы монография жазып, «Абай» пьесасын, Абай операсының либреттосын, атақты «Абай жолы» роман-эпопеясын жазған М.Әуезовтің «Мен Абай тереңінен шөміштеп қана
іштім» деген сөзінің мағынасы тек тәуелсіздік таңымен бірге
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ашылды. Қазіргі абайтану мәселелерінің даму бағыттары осы
аталған ғалымдардың еңбектерінің негізінде дамып келеді.
Еліміз тәуелсіздік алған жылдардан бастап Абай шығармашылығының кеңес үкіметі кезінде тыйым салынған
қырлары зерттеле бастады. Оған Б.Майтанов, Т.Кәкішев,
Х.Сүйіншәлиев, М.Мырзахметов, Ғ.Есім, Ж.Дәдебаев
сияқты т.б. ғалымдар зор үлес қосты. Сондай-ақ «Инновациялық зияткерлік технологиялар академиясы» ғалым
Мекемтас Мырзахметовпен бірлесіп, Абайтану жинақтары
мен әліппесін шығарды.
Болашақта Абайтану зерттеу институты мен ғылыми
кітапханасын қалыптастыру, Абай шығармалары мен Абайтану оқулығын интерактивтік технология бағытымен насихаттау көзделіп отыр.
Білу «Білу»
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1. Қазіргі абайтану қалай дамып келеді?
2. Кімнің диссертациясы филология ғылымындағы
тұңғыш ғылыми еңбек еді?
3. Абайтану ғылымының негізін кім салды?
Түсіну
«Түсіну»

МА
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1. Неліктен М.Жұмабаев пен Ә.Бөкейхан Абайды халықтың отаршылдыққа қарсы құрбаны деп есептеді?
2. Не себепті М.Әуезов қудалауға ұшырады?
Қолдану
«Қолдану»

АР

Дара диаграмманы толтырыңдар.
Абайтану
мәселелері
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«Түрі ұлттық, мазмұны социалистік» деген ұстанымның абайтануға тигізген зардабын талдаңдар.
Жинақтау
«Жинақтау»

па

«Шеринг» әдісі арқылы ой бөлісіңдер. Барлығың
шеңбер құрып отырыңдар. Жүргізуші бастап, кезекпен
тақырып бойынша түйінді ойды жинақтап, қорытындылаңдар (идеялар қайталанбауы керек).
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Бағалау
«Бағалау»

М.Әуезовтің «Мен Абай тереңінен шөміштеп қана
іштім» деген сөзіне баға беріңдер.
Сөздік:

Әдебиет:
1.

Әуезов М. Абайтанудан жарияланбаған материалдар. (Қазақ
және орыс тілінде). (Құр.: Л.М.Әуезова, М.Мырзахметов). –
Алматы: Ғылым, 1988. – 368 б.
Мұхамедханов Қ. Абайдың ақын шәкірттері. Төрт том. – Алматы: Дәуір, 1993–1997.
Абайды оқы, таңырқа. (Құр., алғы сөзі мен түсініктемелерін
жазған М.Мырзахметұлы). – Алматы: Ана тілі, 1993. – 160 б.
Ахметов З. Абайдың ақындық әлемі. – Алматы: Ана тілі,
1995. // М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясының
поэтикасы. – Алматы: Санат, 1997.
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Репрессия – жаза, жазалау шарасы.
Жылымық – ыста кнні аздап жылынуы деген маына
беретін сын есім.
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ІІТАРАУ.АБАЙШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ
БІЛІМ,ӨНЕРТАҚЫРЫБЫ
2.1«Талаптыергенұржауар»
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Абай – ойшыл-философ, Мағжанша айтсақ: «Сөзі
асыл, шын Хакім». Оның философиясы қазақтың ұлттық
дүниетанымымен тығыз үндесіп қана қоймайды, ол бүкіл
адамзат қауымына тән ортақ тұжырым жасады. Хакімнің
«Адам бол» деген ұстанымы – тек бір ғана ұлт ұстанатын
мұрат емес, күллі адамзат ұстанатын мұраттар. «Ғылым
таппай мақтанба» өлеңінде Абайдың «Адам болам десеңіз:
Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым, ойлап қой» дейтіні
сондықтан. Абайдың 45 қарасөзінің басым көпшілігі философиялық пайымдаулардан тұрады. Әсіресе 23 бөліктен
тұратын «Отыз жетінші қарасөзі» тұтастай пәлсапалық
ой-түйіндеулермен тұжырымдалған. Мысалы: «Дүние –
үлкен көл, заман – соққан жел, алдындағы толқын – ағалар, артқы толқын – інілер, кезекпенен өлінер, баяғыдай
көрінер», – деген сөзінде тіршілік иесінің кешегі, бүгінгі,
ертеңгі уақыт кеңістігін тұтас қамтып, адамзаттың шынайы
өмір жолын дәл нұсқап тұр. Мұнда уақыт өтіп, заман
өзгеріп, дәуір тынысы жаңарғанымен, әрбір кезеңде өмір
сүрген адамға қоршаған орта, тылсым табиғат, аспан мен
жер кеңістігі бәз-баяғы қалпында тұрғандай көрінетіндігін
аңғартады. Сондықтан Абайдың «Біріңді, қазақ, бірің дос,
көрмесең істің бәрі бос» деген сөзі ұлт болып ұюымыздың
негізгі шартын білдіреді.
«Білімдіден шыққан сөз, Талаптыға болсын кез. Нұрын,
сырын көруге, Көкірегінде болсын көз» деген Абайдың
данышпандығы сонда, ол қоғам дамуының қайшылығын
түсіндіріп қана қойған жоқ, одан шығудың жолын нұсқады.
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Осы арқылы тек қазақ қана емес, бүкіл адамзат баласы құлақ
асатындай ақыл айтып, адамға тән өмір сүру қағидаларын
үйретті. Адамды екіге жаратын бір-біріне қарама-қарсы
«Адам емес» және «Адам сияқты адам» деген ұғымдардың
мән-мағынасын ашып берді. Осы «Білімдіден шыққан сөз»
деген өлеңінде адамның «жүрегі – айна, көңілі – ояу» болып,
«түзу сөзге» сену қажеттігін ерекше тапсырды.
Бұл жолда Абай ғылым, білім, өнер тақырыбына ерекше
ден қойып, шығармаларының негізгі арқауына айналдырды. Оның «Ғылым таппай мақтанба», «Жасымда ғылым
бар деп ескермедім», «Интернатта оқып жүр» сияқты өлеңдері мен «Сегізінші», «Он жетінші», «Жиырма бесінші»,
«Отыз екінші» т.б. қарасөздерінде ғылым, білім тақырыбын
адамгершілік, имандылық, адалдық, парасаттылық, еңбекқорлық, қайырымдылық ойларымен ұштастырды.
Абайдың ғылым, білім, өнер тақырыбына арналған шығармалары туралы айтқанда ең алдымен «Өзіңнен өзің есеп
ал!» деген сөзін үнемі есте ұстау керек. Мысалы, «Он бесінші
қарасөзінде» Абай адамның өзін-өзі тәрбиелеуі, жақсы-жаман нәрсенің парқын пайымдауы, адамның өмірі туралы,
адамдар арасындағы өзара қарым-қатынас мәдениеті, ақылды және ақылсыз кісінің парқы, өмірге қызығушылық, мастық, есерлік сияқты ұғым-түсініктерге баға бере келе, «Күнінде бір мәрте, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында
бір, өзіңнен өзің есеп ал!» дейді.
Білу «Білу»

1. Абайдың қанша қарасөзі бар?
2. Ақынның басты ұстанымы қандай?
Түсіну
«Түсіну»

АР

1. Неліктен Абай қарасөздері қай заманда да маңызын
жоймайды деп саналады?
2. Не себепті М.Әуезов қудалауға ұшырады?
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Он бесінші қарасөзді кезекпен дауыстап оқып, бір-біріңнің оқылымдарыңа қысқаша сипаттама бере отырып,
кестені толтырыңдар.
Мәтіннің тақырыбын, идеясын, мағынасын
айтады.
Белгілеуші
Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар дайындайды.
Байланыстырушы Мәтіннің мағынасын өмірмен байланыстырады.
Топ шешені
Мәтіннің мазмұнына сәйкес өз ойын айтады.
Қорытындылаушы Мәтіннің құндылығын айтып, баға береді

ба
с

па

Талқылаушы

Талдау
«Талдау»

МА
Н

-П
В

«Адам болам десеңіз» не істеу керек? «Жолаушының
қойын дәптері» әдісі бойынша мәтінді өмір шындығымен байланысты талдап көріңдер.
1) Топқа бөліну.
2) Қарасөзден сұраққа жауап беретін үзінділерді жазып алу.
3) Осы үзінділердің түрлі кәсіпке әсерін топ ішінде талқылау.
4) Өз әсерлерін жазу.
5) Автор орындығында жазған пікірін оқу.
Жинақтау
«Жинақтау»

АР

«Өзіңнен өзің есеп ал!». Бір аптаның ішінде атқарған
пайдалы жұмысың туралы есеп жазыңдар. Оны Интернет арқылы пән мұғалімінің электронды поштасына
жөнелтіңдер.
Бағалау
«Бағалау»

Абай қарасөздерінің қазіргі заман тұрғысынан маңыздылығына сыни тұрғыдан баға беріңдер.
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2.2«Білімдіденшыққансөз...»
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«Ғылым таппай мақтанба» өлеңінде «Дүние де өзі, мал
да өзі, Ғылымға көңіл берсеңіз» деген Абай 1895 жылы жазған «Отыз екінші арасөзінде» білім-ғылым үйренудің нақтылы жолдарын көрсетті. Мұнда ғылымға жетудің алдымен
алты түрлі шарты болатындығын атады.
Бірінші «Білім-ғылым үйренбекке талап қылушыларға
әуелі білмек керек. Талаптың өзінің біраз шарты бар. Оларды
білмек керек, білмей іздегенмен табылмас» дей келе: «Әуелі –
білім-ғылым табылса, ондай-мұндай іске жаратар едім деп,
дүниенің бір қызықты нәрсесіне де керек болар еді деп іздемеске керек. Ол үшін білім-ғылымның өзіне ғана құмар,
ынтық болып, бір ғана білмектіктің өзін дәулет деп білсең
және әр білмегеніңді білген уақытта көңілде бір рахат хұзур
хасил (тыныштық, рахатшылық) болады. Сол рахат білгеніңді
берік ұстап, білмегеніңді тағы да сондай білсем екен деп үміттенген құмар, махаббат пайда болады. Сонда әрбір естігеніңді,
көргеніңді көңілің жақсы ұғып, анық өз суретімен ішке жайғастырып алады. Егер дін көңілің өзге нәрседе болса, білім-ғылымды бір-ақ соған себеп қана қылмақ үшін үйренсең, ондай
білімге көңіліңнің мейірімі асырап алған шешеңнің мейірімі
секілді болады. Адамның көңілі шын мейірленсе, білім-ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тезірек қолға түседі. Шала
мейір шала байқайды» деп әуелі білім-ғылымды ұсақ-түйек
пайда үшін жеке бастың есебімен үйренудің адамға келтіретұғын зиянына тоқталады. Шын жүрекпен құмартып игерген
ғылым ғана адам баласына туған шешесіндей мейірленіп келеді, ал шала үйренген ғылым өгей шешенің мейіріндей толық
болмайды. Сол себепті адамды шала сауатты болудан сақтандырады. Бұл ғылым үшін де, талапкердің өзі үшін де аса
қауіпті болатындығын ескертеді. Сондықтан «Адамның көңілі
шын мейірленсе, білім-ғылымның өзі де адамға мейірленіп,
тезірек қолға түсетін» жағын ойластыру керек.
«Екінші – ғылымды үйренгенде, ақиқат мақсатпен білмек үшін үйренбек керек. Бахасқа (күншіл адамға) бола
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үйренбе, азырақ бахас көңіліңді пысықтандырмақ үшін залал да емес, көбірек бахас адамды түземек түгіл, бұзады.
Оның себебі әрбір бахасшыл адам хақты шығармақ үшін
ғана бахас қылмайды, жеңбек үшін бахас қылады. Ондай
бахас хусідшілікті (күндеушілікті) зорайтады, адамшылықты зорайтпайды, бәлкім, азайтады. Және мақсаты ғылымдағы мақсат болмайды, адам баласын шатастырып, жалған
сөзге жеңдірмекші болады. Мұндай қиял бұзықтарда болады. Жүз тура жолдағыларды шатастырушы кісі бір қисық
жолдағы кісіні түзеткен кісіден садаға кетсін! Бахас – өзі
де ғылымның бір жолы, бірақ оған хирслану (қомағайлану)
жарамайды. Егер хирсланса, өз сөзімшіл ғурурлық, мақтаншақтық, хусідшілік бойын жеңсе, ондай адам бойына
қорлық келтіретұғын өтіріктен де, өсектен де, ұрсып-төбелесуден де қашық болмайды», – деп ғылымның ақиқат жолына жұмсалуын насихаттайды. «Бес саусақ бірдей емес»,
адам баласының барлығы бірдей дарынды болып тумайды.
Абайдың пайымдауынша, ғылымға қабілеттілігі әртүрлі
адам ұмтылады. Ішінде «мен кімнен кеммін» деп өзін басқадан артық санайтын бақас та болуы мүмкін. Абай ондай
адамдардың саны көбеюден сескенеді, өйткені олар «адамды түземек түгіл, бұзады». Ең қорқыныштысы жеке бастың
қамын күйттегеннен басқа мақсаты жоқ адамдар ештеңеден
тайынбайды. Олар бірдеңенің шетін білсе, соған дандайсып,
өзімшіл пиғылын жасыра алмайды.
«Үшінші – әр хақиқатқа тырысып ижтиһатыңмен көзің
жетсе, соны тұт, өлсең айрылма! Егерде ондай білгендігің өзіңді жеңе алмаса, кімге пұл болады? Өзің құрметтемеген нәрсеге
бөтеннен қайтіп құрмет күтесің?» дегенде ғылым жолындағы
ақиқатқа анық көзің жетсе, соны «көздің қарашығындай»
қорғап, қадіріне жете білу керек деген ой айтады.
«Төртінші – білім-ғылымды көбейтуге екі қару бар адамның ішінде: бірі – мұлахаза (ойласу), екіншісі – мұхафаза (сақтау). Бұл екі қуатты зорайту жаһатінде (күш жұмсау) болмақ
керек. Бұлар зораймай, ғылым зораймайды» деген де адамның
ғылым жолындағы төзімділігі мен ізденістерін көрсетеді.
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«Бесінші – осы сөздің он тоғызыншы бабында жазылған
ақыл кеселі деген төрт нәрсе бар. Содан қашық болу керек.
Соның ішінде уайымсыз салғырттық деген бір нәрсе бар,
зинһар (қалайда), жаным, соған бек сақ бол, әсіресе, әуелі –
құданың (құдайдың), екінші – халықтың, үшінші – дәулеттің, төртінші – ғибраттың, бесінші – ақылдың, ардың –
бәрінің дұшпаны. Ол бар жерде бұлар болмайды» деп, ғылым
жолына түскен адамға кесел келтіретін зиянды нәрселерден
саналы түрде сақ болуды тапсырады.
Алтыншы – ғылымды, ақылды сақтайтұғын мінез деген
сауыты бар. Сол мінез бұзылмасын! Көрсеқызарлықпен,
жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген
қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Онан соң оқып-үйреніп те пайда жоқ. Қоярға орны
жоқ болған соң, оларды қайда сақтайсың? Қылам дегенін
қыларлық, тұрам дегенінде тұрарлық мінезде азғырылмайтын ақылды, арды сақтарлық беріктігі, қайраты бар
болсын! Бұл беріктік бір ақыл, ар үшін болсын!» деп Абай
намысты болуға тәрбиелейді. Бірсөзділікті, тұрақтылықты,
ұстамдылықты Абай ақыл мен ғылымның сауытына теңейді.
Бір нәрсені бастап, аяқсыз қалдыру, әр нәрсенің басын шалу
берік мінезді бұзатындығын айта келіп, ғылымға деген адалдықты, төзімділікті, қайсарлықты насихаттайды.
Жалпы Абайдың қарасөздерінде ғылымға барар жолдың
екі түрлі жағдайы көрсетіледі. Бірі адамның ең қажетті ішкі
жағдайы, яғни ынтамен оқу, мейірленіп іздену, жігерленіп
талаптану, есіткенді ұмытпау, төзімді болу, т.с.с., екіншісі
өмір сүрген ортасы мен тұрмыс жағдайы. Міне, Абай даналығы сонда, ол осы «отыз екінші қарасөзінде» адамның сыртқы
жағдайы емес, ішкі жағдайына байланысты талаптанушыларға арнап ізденудің алты түрлі шартын көрсетіп берді.
Білу «Білу»

1. Отыз екінші қарасөздің мазмұны не туралы?
2. Білім-ғылымға жетудің Абай көрсеткен шарттары
қандай?
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1. Абайдың өзі білімді қалай алды?
2. Неліктен адамзат білім-ғылым алуға ұмтылуы керек?
Қолдану
«Қолдану»
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1. Абайдың «Ғылым таппай мақтанба» және Ы.Алтинсариннің «Кел, балалар, оқылық» өлеңдерін салыстырып, ондағы ортақ ойды анықтаңдар.
2. «Кластер» әдісі арқылы білімді адам туралы тұжырымды ойларыңды толтырыңдар.
Талдау
«Талдау»
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Ақынның ғылым, білім туралы өлеңдерін жатқа
оқыңдар. Осы өлеңдерді Отыз екінші қарасөзінің мазмұнымен салыстырыңдар. Отыз бірінші қарасөздегі ақыл
мен ғылымға зиян келтіретін төрт түрлі кеселді талдаңдар.
Жинақтау
«Жинақтау»

«Білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын кез деген» тақырыбында эссе жазыңдар.
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Н

Бағалау
«Бағалау»

Абай көрсеткен білім-ғылым үйренудің алты түрлі
шарты қазір өзекті ме?

Сөздік:

АР

Хұзур хасил – тынышты , рахатшылы .
Бахас хасудшілікті – кндеу, кндеушілікті.
Хирслану – аш ара тану, омаайлану, сара болу.
Ғурурлық – менмендік, ірілік.
Мұлахаза – ойласу, пікір алысу.
Мұхафаза – са тау, орау.
Жаһатінде – барлы кшті жмсау, тырысу.
Зинһар – алайда, әйтеуір.
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«Еңбек етсең ерінбей, Тояды қарның тіленбей» деген
сөздер бүгінгі күні халық мақалына айналып кетті. Абайтануды оқымаған адам бұл мақалдың Абайдың «Сегіз аяқ»
өлеңінен алынғанын білмес еді. Абай «Сегіз аяқ» өлеңінде
«Еңбек етсең ерінбей, Тояды қарның тіленбей» дей отырып,
«Егіннің ебін, Сауданың тегін, Үйреніп, ойлап, мал ізде» –
деп еңбек туралы мол ақыл-кеңес берген еді.
«Түбінде баянды еңбек егін салған,
Жасынан оқу оқып, білім алған.
Би болған, болыс болған өнер емес,
Еңбектің бұдан өзге бәрі жалған», – деп жырлайды.
Жалпы Абай өнерді де ғылым, біліммен қатар қойып, өте
жоғары бағалаған. Соның ішінде қолөнер шеберлеріне ерекше мән беріп, тіпті оларды «қазақтың әулиесіне» теңеген.
«Отыз шінші арасөзінде» (1895 ж.) Абай: «Егер де
мал керек болса, қолөнер үйренбек керек. Мал жұтайды,
өнер жұтамайды. Алдау қоспай адал еңбегін сатқан қолөнерлі – қазақтың әулиесі сол» – деп «он саусағынан өнер
тамған» шебер адамды әулие санайды. Абай жоғарыда
айтылған «Он бесінші сөзінде» ақылды адам мен ақылсыз
адамның бірнеше түрлі айырмашылығын санамалап көрсетеді. Ал «Отыз шінші арасөзінде» қолөнер шеберлігіне
зиян келтіріп, кері әсер ететін талапсыздық, еріншектік,
тамыршылдық кеселдерді айтып береді:
«Бірақ құдай тағала қолына аз-маз өнер берген қазақтардың кеселдері болады. Әуелі – бұл ісімді ол ісімнен асырайын деп, артық ісмерлер іздеп жүріп, көріп, біраз істес
болып, өнер арттырайын деп, түзден өнер іздемейді. Осы
қолындағы аз-мұзына мақтанып, осы да болады деп, баяғы
қазақтың талапсыздығына тартып, жатып алады» – деп, ең
алдымен талапсыздықты, бойкүйездікті сынайды.
«Екінші – ерінбей істей беру керек қой. Бір-екі қара тапса, малға бөге қалған кісімсіп, «маған мал жоқ па?» дегендей қылып, еріншектік, салдау-салғырттыққа, кербездікке
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салынады» деп азын-аулақ табысына мәз болып, келешегін
ойламайтын, еріншек, бойкүйез, маңғазсынған адамды сынайды.
«Үшінші – «дарқансың ғой, өнерлісің ғой, шырағым»
немесе «ағеке, нең кетеді, осы ғанамды істеп бер!» дегенде
«маған да біреу жалынарлыққа жеткен екенмін» деп мақтанып кетіп, пайдасыз алдауға, қу тілге алданып, өзінің
уақытын өткізеді. Және анаған дүниенің қызығы алдауды
білген дегізіп, көңілін де мақтандырып кетеді» деп жас кездегі өнер үйренуге жұмсайтын алтын уақытты босқа өткізіп
алмауды ескертеді. Бұл жерде Абай ешкімге қараспай, жеке
өз пайдаңды ғана біл деп тұрған жоқ. Абай шеберді алаяқтан
сақтандырып тұр. Мұнда шебердің мақтаншақтығынан гөрі
алдамшының есіруі, іштей масаттануы одан да зиян болатындығын аңғартады. Өйткені «дүниенің қызығы алдау» деп
түйсінген ол тағы да біреуге сол әрекетті жасауға тырысады.
Төртінші – тамыршылдау келеді. Бағанағы алдамшы
шайтан тамыр болалық деп, бір болымсыз нәрсені берген болып, артынан үйтемін-бүйтемін, қарық қыламын дегенге мәз
болып, тамырым, досым десе, мен де керектінің бірі болып қалыппын ғой деп және жасынан іс істеп, үйден шықпағандық
қылып, жоқ-барға тырысып, алдағанды білмей, дереу оның
жетпегенін жеткіземін деп, тіпті жетпесе өзінен қосып, қылып
бер дегенінің бәрін қылып беріп, күні өтіп, еңбек қылар уақытынан айрылып, «жоғары шыққа» қарық болып, тамақ, киім,
борыш есінен шығып кетіп, енді олар қысқан күні біреудің малын бұлдап қарызға алады. Оны қылып берейін, мұны қылып
берейін деп, соныменен табыс құралмай, борышы асып, дауға
айналып, адамшылықтан айрылып, қор болып кетеді. Осы несі екен. Қазақтың баласының өзі алдағыш бола тұрып және өзі
біреуге алдатқыш болатұғыны қалай?» – деп, жұмысын істетіп алу үшін уақытша дос, тамыр болған әркімнің сөзіне сеніп,
өмірінің соңында қайыршылыққа душар болған өнер иесінің
қор болған өмірін суреттейді. «аза ты баласыны өзі алдаыш бола трып және өзі біреуге алдат ыш болатыны
алай?» деген сұрақты Абай тегін қойып тұрған жоқ. Өйткені
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қарасөздің бүкіл мазмұнын осы сұраққа сыйдырып, адамды
өмірге байыппен қарап, ойланып жүруге жетектеп отыр.
Қазақта «Өнерлі өрге жүзер» деген мақал бар. Абайдың
осы қарасөзінде қолөнер шеберін өте жоғары бағалап, әулиеге
теңеуінен оның қолөнерге деген ерекше құрметін көруге болады. Десе де, Абайға тән сыншылдық пікір мұнда да айқын
көрінеді. Сынай отырып, сақтандырады. Сынай отырып, жол
сілтейді.

ба
с

Білу «Білу»

1. Еңбек, өнер туралы қандай мақал-мәтел, нақыл сөздерді білесіңдер?
2. Отыз үшінші қарасөздегі авторлық идеяның өмір
шындығымен байланысын айқындаңдар.
Түсіну
«Түсіну»
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1. Абайдың өзі қандай өнерді игерген?
2. Неліктен ақын мал табу үшін қолөнерді үйрену керек дейді?
Қолдану
«Қолдану»
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«Шебердің қолы ортақ» деген тақырыпта деректі әңгіме жазыңдар.
Талдау
«Талдау»

АР

Өз бизнесін енді бастаған жас кәсіпкерге көмектің
бірі ретінде Отыз үшінші сөзді талдап көрсетіңдер. Ол
үшін қарасөздегі төрт пунктті төрт топқа бөліп алып,
талдаңдар. Жинақтаған ойларыңды «ПОПС формуласы» әдісі бойынша дәптерге жазыңдар.
Бірінші сөйлем: «Менің ойымша,...»
Екінші сөйлем: «Себебі, мен оны былай түсіндіремін...»
Үшінші сөйлем: «Оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын...»
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Соңғы сөйлем: «Осыған байланысты мен мынадай
қорытынды шешімге келдім...»
Жинақтау
«Жинақтау»
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«Үш сұрақ» тәсілі бойынша сұрақтарға жауап беріп,
тақырыпты қорытындылаңдар.
1. Абайдың осы қарасөзді жазудағы мақсаты неде деп
ойлайсыңдар?
2. Абай «Адал еңбегін сатқан қолөнерлі – қазақтың
әулиесі сол» деп неге айтқан?
3. Абай өзінің қарасөзді жазғандағы мақсатын қалай
түсіндірген?
1. Пікір. Ақынның идеясын бір сөйлеммен жеткізіңдер.
2. Дәлел. Өлеңнен үзінді келтіре отырып өз пікірлеріңді бір сөйлеммен дәлелдеңдер.
3. Мысал. Пікірлеріңді өмірмен байланыстырып,
мысал келтіріңдер.
4. орытынды. Тақырып бойынша қорытынды
шығарыңдар.
Бағалау
«Бағалау»

МА
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1. Абай көтерген мәселелер қазір күнделікті өмірде
кездесе ме?
2. Өз өнерлеріңді қалай дамытар едіңдер?

2.4«Өлең–сөздіңпатшасы,сөзсарасы»өлеңі

АР

Бұл өлеңнің мағынасы өте ауқымды. Абай поэзия туралы арнайы еңбек жазбаса да, поэзияның теориясын өлең
тілімен жеткізе білді. Ең әуелі бірінші шумақтағы «Өлең –
сөздің патшасы, сөз сарасы» деген тармақтағы ойды ұғыну
керек. Абай мұнда поэзияны өлең деп атап, оны «сөздің патшасына» теңеп отыр. Адамзат ұғымында патша – ең үлкен
дәреже, ол – Алланың жердегі елшісі саналатындықтан,
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айрықша құрметке ие. Сондықтан қоғамдық өмірдегі сөз
өнерінің әлеуметтік мәні туралы Абай өзгеше ой айтқан.
Ақын мен ақындықтың мұрат-мақсатын қазақ әдебиетінде
тұңғыш жырлады.
Осы өлеңдегі «Әуелі аят, хадис – сөзді басы, осарлап
бәйіт сымал келді арасы» деген сөзге де мән бере қарау керек.
«Аят» – құран сөзі, «хадис» – Мұхаммед пайғамбардың сөзі,
«бәйіт» – өлең, «бәйіт сымал» – өлең секілді деген мағына
беретін бұл ұғымдардың мағынасы тереңде жатыр. Тырнақшаға алынған бұл сөздердің барлығы араб тілінен енген.
Бұл жерде Абай сөз өнерін өнердің барлық түрінен жоғары қоятыны сонша мұсылман дінінде қасиетті саналатын
«аят, хадистің» өзі өлең сияқты ұйқасып келетінін алға тартып отыр. «Қисынымен қызықты болмаса сөз, Неге айтсын,
пайғамбар мен оны Алласы» деп, мұсылмандарға ұстаздық
етуші әулие ғұламасының өзі «Бір сөзін бір сөзіне қиыстырар, Әрбірі келгенінше өз шамасы» дейді. Абай мұсылман
дінін уағыздайтын «аят, хадистердің» айтылуын поэзияға
тегін жақындатпаған. Себебі «Әуелі аят, хадис – сөздің басы» деп құранның ұйқасы бар бөліктерін халыққа түсінікті
болу үшін әдейі алып отыр. Яғни сөздің басы – аят пен хадисте де ұйқасым бар. Олай болса, сөз өнері барлық өнерден
жоғары мадаққа лайық. Абайдың пайымдауынша сөз өнерінің ең биік шыңы – поэзия. Бірақ оны қиыстыру кез келгеннің ермегі емес. Сондықтан «Тілге жеңіл, жүрекке жылы
тиіп, айналасы теп-тегіс, жұмыр келген «іші алтын, сырты
күміс» сөз жақсысы мен сөз сарасын тек қана «ер данасы»
қиыннан қиыстыра алатындығын шебер тілмен суреттейді.
Абай стиліне тән көркемдік әдіс – сыншыл реализм. Ол
«мал үшін тілін безеп, жанын жалдап» сөз қадірін кетірген
өнер иелерін қатты сынайды. Сатымсақ, жағымпаз ақындарды жек көреді. Мұндағы мақсат – «көр-жерді өлең қып»
асыл сөздің қадірін кетірмеу.
Ескі бише отырман бос мақалдап,
Ескі ақынша мал үшін тұрман зарлап.
Сөз түзелді, тыңдаушы, сен де түзел,
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Сендерге де келейін енді аяңдап, – деген өлең жолдарында үлкен мағына, терең сыр жатыр. Мұнда «Сөз түзелді,
тыңдаушы, сен де түзел» дегенде ақын бір ауыз сөзбен өзіне
де, болашаққа да тіл қатып тұр. «Жақсы сөз – жарым ырыс»
деп түзу айтылған жақсы сөзді қақ жарты ырысына балаған
қазақ халқына келешекте де сөз өнерінің қадірін кетірмеуді
уағыздайды. Ақын мен ақындық туралы, олардың қоғам тірлігіндегі мүддесі туралы өрелі ой айтады.
Сондықтан да «Тыдар еді бір сөзін мыа балап» дейді.
Демек, өлең сөз тәлім алатындай мағынаға толы болуы керек. Сөз өнерін арзан қызық, болымсыз ермекке жұмсап, қор
қылмау керек деген ой айтады. Сатира сыншысы, профессор
Темірбек Қожекеев: «Сөздің патшасын, сындарлысын дарияның тереңіне сүңгіп, ақық-маржан іздеушідей, түн қатып
толғататын, ойға шоматын даналардың ғана таба алатындығын айтқан» деп Абай тереңінен сусындауға жол көрсеткен.
1887 жылы жазылған бұл өлең 4 тармақты 15 шумақтан
тұрады. Абайдың бұл өлеңіне А.М.Гурьевич ән-романс жазған. Өлең 1909 жылдан бері Абай өлеңдерінің жинағында
жарияланып келеді.
Өлең–сөздіңпатшасы,сөзсарасы
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Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы,
Қиыннан қиыстырар ер данасы.
Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп,
Теп-тегіс, жұмыр келсін айналасы.
Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы,
Ол – ақынның білімсіз бишарасы.
Айтушы мен тыңдаушы көбі – надан,
Бұл жұрттың, сөз танымас бір парасы.
Әуелі аят, хадис – сөздің басы,
Қосарлы бәйіт сымал келді арасы.
Қисынымен қызықты болмаса сөз,
Неге айтсын пайғамбар мен оны Алласы.
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...Батырды айтсам ел шауып алған талап,
Қызды айтсам, қызықты айтсам қыздырмалап,
Әншейін күн өткізбек әңгіме үшін,
Тыңдар едің бір сөзін мыңға балап.

па

Ақыл сөзге ынтасыз, жұрт шабандап,
Көнгенім-ақ соған деп жүр табандап.
Кісімсіген, жеп кетер білімсіз көп,
Жіберсем өкпелеме көп жамандап.
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Амалдап қарағайды талға жалғап,
Әркім жүр алар жердің ебін қамдап.
Мақтан қуған мал құмар нені ұға алсын,
Шықпаса мыңнан біреу талғап-талғап.
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Мал жиып арамдықпен ұрлап-қарлап,
Қусың десе, қуанып жүр алшаңдап.
Қақса-соқса бір пайда түсе ме деп,
Елдің байын еліртіп «жау мұндалап».
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Ынсап-ұят, ар-намыс, сабыр, талап,
Бұларды керек қылмас ешкім қалап.
Терең ой, терең ғылым іздемейді,
Өтірік пен өсекті жүндей сабап.
Білу «Білу»

АР

1. Автор өлең жазуда қандай жоғары талаптар қояды?
2. Болашақ ақындарға, авторға қандай сұрақтар қояр
едіңдер?
Түсіну
«Түсіну»

1. Абай өлеңді неліктен үлкен өнер деп таниды?
2. Абай не себепті өлеңді сөздің патшасына теңейді?
3. Ақын өлеңде неге аят, хадис деген діни терминдерді
қолданған?
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«Қолдану»
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1. Болашақ ақындарға қандай сұрақтар қояр едіңдер?
Автор шешімімен келісесіңдер ме?
2. Өлең жазудағы өз ойларыңдағы талаптармен бөлісіңдер. «Кейс – стади» әдісі бойынша өлеңді бөліп-бөліп
кезекпен оқыңдар, қалғандарың талқылау жасап, өз
ойларыңды ортаға салыңдар.
Талдау
«Талдау»

-П
В

ба
с

Неліктен қазіргі ақындар мен бұрынғы ақындардың
стилінде айырмашылық бар?
Мысалдар келтіре отырып, Венн диаграммасы
бойынша салыстырыңдар.

Жинақтау
«Жинақтау»

МА
Н

Интернеттен «Өлең – сөздің патшасы» романсын
тыңдап, «Сөз түзелді, тыңдаушы, сен де түзел» деген тақырыпта аргументативті эссе жазыңдар.
Бағалау
«Бағалау»

Абайды қазақ әдебиетінің патшасы деп атауға бола ма?

Сөздік:

АР

Аят (арабша) – ран сөзі.
Хадис (арабша) – Мхаммед пайамбарды сөзі.
Бәйіт (арабша) – өле. «Бәйіт сымал» – өле секілді.
Құтпа, хотбә (арабша) – уаыз о у, сөйлеу маынасында.
Мінажат (монежат) (арабша) – Аллаа жалбарыну, ма тау сөз
айту.
Уәли (арабша) – әулие, пайамбар.
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2.5«Менжазбаймынөлеңдіермекүшін»өлеңі

АР

МА
Н

-П
В

ба
с

па

Бұл өлеңінде (1889) Абай поэзияның әлеуметтік мәні
жөнінде тың түйін түйеді. Бұған дейін жазылған «Базарға қарап тұрсам әркім барар», «Өлең – сөздің патшасы,
сөз сарасы», «Біреудің кісісі өлсе, қаралы ол» деген өлеңдеріндегі айтылған ойдың кемел көрінісі. Мұнда пікір
сонылығы айқын. «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін»
деген Абай ақындық өнердің еріккеннің ермегі емес екенін бірден айтып, ақындықтың ауыр міндетін аңғартады.
«Сөз өнері дертпен тең» деген Абай киелі өнерді қор қылмау керектігін, мұнымен тек «көкірегі сезімді, тілі орамды, көңілінің көзі ашық» сергек те талапты жас қана үлгі
алмақ керектігін айтады. «Өлеңі бар өнерлі інім, сізге»
деп ақынға қарата арнайы тіл қатып, жөн-жоба көрсетуі
де содан. Сонымен бірге Абай бұл өлеңінде оқырман-тыңдаушыларына да арнайы тіл қатып, сын пікірін нақтылай
айтуға ойысады. М.Әуeзовтің айтуынша, бұл өлең Абайдың «тек бір өз басының ақындық жолындағы ізденуі ғана
емес. Мұны ақындық жайында өзгеше мәні бар өлең деп
ұғынуымыз керек». Ақын өз айналасындағы «өлеңі бар,
өнерлі інілерінің» кейбір шығармаларын оқығаннан кейін,
соларға жөн-жоба көрсетіп, сын-ескертпелер жасау ниетімен жазған. «Сөз айттым «Әзірет Әлі, айдаһарсыз» дегенде
көп ақындардың, оның ішінде Көкбай Жанатайұлының
пайғамбарларды, дін таратушы қаһармандарды мадақтайтын қиссалар жазуға тым әуестігін, «Бізде жоқ» алтын иек,
сарыала қыз» дегенде жеке ақындардың жылтырақ сөздерге әуестігін, Әріп Тәңірбергеновтің «Зияда-Шамұрат» дастанында қызды «иегі алтын, көзі гауһар» деп, әлем-жәлем
етіп суреттегенін, «Кәрілікті жамандап өлім тілеп» дегенде
Шәкәрім Құдайбердіұлының заңды түрде келетін кәрілікті
даттағанын қағытып мысқылдаған. Ақын өлең сөзді кімге
арнауды, кімге айтуды ескертеді: тасырға айтпай, «көңіл
көзі ашық, көкірегі сезімді», сергек те талаптыларға айтуды қалайды. Оның өсиеті – күле тыңдаған парықсыздарға
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сөзіңді қор қылма! «Қызшыл», «қызықшыл» әуейілерге
жолама! Арсыздық пен ақылсыздықтан, шаруасыздық пен
маскүнемдіктен аулақ бол! Мұның үстіне Абай бұрынғы
«сөз түзелді, тыңдаушы, сен де түзел» деп жалпылай айтқан ақылын аша түскен. Түзелу үшін не істеу керектігін
көрсеткен. Оқырмандарына өлең-жырды жұртқа ақыл
айтып, кеңес берудің, үлгі-өнеге көрсетудің, қырсық, қиянатқа қарсы күресудің құралы деп ұқтырған. Жақсы сөзді
жастай тыңдап жаттық, әсері қызыл сөзге құлай қалма,
сөздің сыртына сенбе, ішіне үңіл, мазмұнын біл, оның мәні
тереңін ізде, сөздің қадір-қасиетін сонда ұғасың деп кеңес
береді.
Өлең 1909 жылдан бері жарияланып келеді. Әрқайсысы
6 тармақты 5 шумақтан тұрады. Көлемі – отыз жол.
Менжазбаймынөлеңдіермекүшін

МА
Н

-П
В

Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін
Жоқ-барды, ертегіні термек үшін.
Көкірегі сезімді, тілі орамды,
Жаздым үлгі жастарға бермек үшін.
Бұл сөзді тасыр ұқпас, талапты ұғар.
Көңілінің көзі ашық сергек үшін.
Түзу кел, қисық-қыңыр, қырын келмей,
Сыртын танып іс бітпес, сырын көрмей.
Шу дегенде құлағың тосаңсиды,
Өскен соң мұндай сөзді бұрын көрмей.
Таң қаламын, алдыңғы айтқанды ұқпай,
Және айта бер дейді жұрт тыным бермей.

АР

Сөз айттым «Әзірет Әлі», «Айдаһарсыз»,
Мұнда жоқ «Алтын иек, сары ала қыз».
Кәрілікті жамандап, өлім тілеп,
Болсын деген жерім жоқ жігіт арсыз.
Әсіре қызыл емес деп жиренбеңіз,
Түбі терең, сөзі артық, бір байқарсыз.
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Батырдан барымташы туар даңғой,
Қызшыл да, қызықшыл да әуре жан ғой.
Арсыз, малсыз, ақылсыз, шаруасыз,
Елірмелі маскүнем байқалған ғой.
Бес-алты мисыз бәңгі күлсе мәз боп,
Қинамай қызыл тілді кел, тілді ал, қой!

ба
с

Өлеңі бар өнерлі інім, сізге
Жалынамын мұндай сөз айтпа бізге.
Өзге түгіл өзіңе пайдасы жоқ,
Есіл өнер қор болып кетер түзге.
Сәнқой, даңғой, ойнасшы, керім-кербез,
Қанша қызық болады өзіңізге?

Білу «Білу»

-П
В

1. Автор өлеңді кімдерге арнап жазады екен?
2. Абай ойынша ақынның міндеті не?
3. Ақынның өнердегі інілері, шәкірттері кімдер болған?
Түсіну
«Түсіну»

МА
Н

1. Абай неліктен өлең жазуға үлкен мән береді?
2. Абай не себепті өлеңін жастарға арнаған?
Қолдану
«Қолдану»

Өлеңнің ақын айтқандай үлкен өнер екенін дәлелдеңдер. Өз көзқарасыңды дәлелдеу үшін үзінділерді
қолданыңдар.
Талдау
«Талдау»

АР

«Өлең – сөздің патшасы» және «Мен жазбаймын
өлеңді ермек үшін» өлеңдерін салыстырып, талдап, кестені толтырыңдар.

46

Бұрынғының ақындарын
қалай сынаған?

Өлең кімге
арналуға тиіс?

сы

Өлең қандай
болуы тиіс?

Жинақтау
«Жинақтау»

па

«Ашық микрофон» әдісі бойынша өлең туралы,
ақынның идеясы жайлы құнды ойларыңды жинақтап,
ойларыңды ашық айтыңдар.
Бағалау
«Бағалау»

ба
с

Ақынның пікірінің жаңашылдығына қандай сыни
тұрғыдан баға беретін едің?
Әдебиет:

АР

МА
Н

-П
В

Абай энциклопедиясы. – Алматы: Атамұра, 1995. – 405-б.

47

сы



ШЫҒАРМАШЫЛЫҚЖҰМЫС

па

Алдыңғытолқын–ағалар...

Ұқсастықтары

-П
В

Ақындар
Абай
Ф.Тютчев
Б.Пастернак
М.Мақатаев

ба
с

Өлеңдерді оқып шығыңдар. Орыс тіліндегі өлеңдерді
жолма-жол аударып, мағынасын түсініңдер. Өлеңдерді
салыстырып, кестені толтырыңдар.
Ерекшеліктері

Біреудіңкісісіөлсе,қаралы–ол
(Абай)

АР

МА
Н

Туғаңда дүние есігін ашады өлең,
Өлеңмен жер қойнына кірер денең.
Өмірдегі қызығың, бәрі өлеңмен,
Ойлансаңшы бос қақпай елең-селең.
Өлеңді айтпақ түгіл ұға алмайсың,
Айтсаң, да, үдесінен шыға алмайсың.
Сен білмейді екен деп айтпасын ба,
Неге мұнша сіресіп құп алмайсын?
Өлең деген − әр сөздің ұнасымы,
Сөз қосарлық, орайлы жарасымы.
Сөзі тәтті, мағынасы түзу келсе,
Оған кімнің ұнасар таласуы?
Қарны тоқ қаса надан ұқпас сөзді
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Поэзия
(ФёдорИвановичТютчев)
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Сөзді ұғар, көкірегі болса көзді
Қадірін жақсы сөздің білер жанға,
Таппай айтпа оған да айтар кезді.

ба
с

Среди громов, среди огней,
Среди клокочущих страстей,
В стихийном, пламенном раздоре,
Она с небес слетает к нам Небесная к земным сынам,
С лазурной ясностью во взоре И на бунтующее море
Льет примирительный елей.

-П
В

…Кейінгітолқын–інілер

Определениепоэзии
(БорисЛеонидовичПастернак)

АР

МА
Н

Это – круто налившийся свист,
Это – щелканье сдавленных льдинок.
Это – ночь, леденящая лист,
Это – двух соловьев поединок.
Это – сладкий заглохший горох,
Это – слезы вселенной в лопатках,
Это – с пультов и с флейт – Figaro
низвергается градом на грядку.
Всё. что ночи так важно сыскать
На глубоких купаленных доньях,
И звезду донести до садка
На трепещущих мокрых ладонях.
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Поэзия!
(М.Мақатаев)

-П
В
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Поэзия!
Менімен егіз бе едің?
Сен мені сезесің бе, неге іздедім?
Алауыртқан таңдардан сені іздедім,
Қарауытқан таулардан сені іздедім.
Сені іздедім кездескен адамдардан,
Бұлақтардан, бақтардан, алаңдардан.
Шырақтардан, оттардан, жалаулардан,
Сені іздедім жоғалған замандардан.
Сені іздедім досымнан, қасымнан да,
Ақша бұлттан іздедім, жасыннан да,
Сен бе дедім ақ нөсер ашылғанда,
Қызыл-жасыл шұғыла шашылғанда,
Көкжиек пен көкжиек қосылғанда.
Махаббаттан іздедім, сағыныштан,
Арманымнан іздедім алып ұшқан!

Тапсырмалар
1.

Өлеңдерден үзінділерді алып, оларда қандай көркемдегіш құралдар қолданылғанын табыңдар.

МА
Н

Шығармадан үзінді

2.

Өлең шумақтарын қара сөзге айналдырып, қара сөзбен баяндаңдар.
Поэзия туралы ойларыңды «Креативті жазу» әдісімен дәптерге жазыңдар.

АР

3.
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ІІІТАРАУ.БЕЗЕНДІРІПЖЕРЖҮЗІН
ТӘҢІРІМШЕБЕР
3.1Табиғатлирикасы

АР

МА
Н
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В
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Табиғаттың көркем көріністерін жырлайтын Абайдың
лирикалық пейзажды туындылары қазақ поэзиясындағы
ғана емес, әлем әдебиетіндегі таңдаулы үлгілермен де тең түседі. Тарауға ат беріп тұрған «Безендіріп жер жүзін тәңірім
шебер, Мейірбандық дүниеге нұрын төгер, Анамыздай жер
иіп емізгенде, Бейне әкеңдей үстіңе аспан төнер» деп келетін «Жазғытұры» атты өлеңіндегі күннің көзі «ата-анадай»
елжірегенде қыстың сызы кетіп, жыл құсы келіп, толықсыған жер жүзінің «масатыдай» құлпырып, «тотықұстай»
түрленіп, гүл мен ағаш майысқан табиғаттың жанды суреті
көз алдымызға елестейді. Бұл өлеңінде Абай табиғат пен
тіршілік, адамзат арасындағы тылсым байланысқа көркем
көрік, сұлу шырай бітірген.
Ол асқан шеберлікпен жылдың төрт мезгіліне де арнап
өлең жазды. «Жазғытұры», «Жаз», «Күз», «Қыс» атты
жылдың төрт мезгіліне арналған өлеңдері мен «Желсіз
түнде жарық ай», «Қараша, желтоқсан мен сол бір-екі ай»,
«Көлеңке басын ұзартып» сияқты өлеңдерінде табиғаттың
тылсым құбылыстарын шынайы өмірмен астастыра суреттейді. Абайдың табиғатты суреттеуге арналған өлеңдерінің
барлығында да күнделікті өмір, адамдардың күнкөрісі мен
іс-әрекеті және өзінің де көңіл күйі анық көрінеді. Пейзаж
бен сырлы сезім Абай өлеңдерінде қатар өрбиді.
Тіпті Абайдың өлеңге шын ықыласпен кірісіп, ден
қоюының өзі осы табиғаттың сұлу көрінісін сипаттаудан басталғандығы туралы деректер де кездеседі. Мысалы: «Жаз»
өлеңінің шығу тарихы туралы ақын Көкбай Жанатайұлы
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(1861–1925): «1880 жылдан бастап, 1886 жылдарға шейін
Абай әрбір өлеңді жазып жүрді. Бірақ бұл уақыттағы сөздердің барлығын Көкбай сөздері деп жүргізді. Кейін Омбыда «Дала уәлаяты»... газеті шыққанда бірер өлеңін менің
атымнан жіберді... Осы хәл 1886 жылға дейін келді де, сол
жылдың жазында ел жайлауға шықты. Абай ауылының ең
өрістеп барып, орнықпақ болған жайлауы Бақанас өзенінің
бойы еді. Көш жүріп кетті, біз Абаймен бірге бірнеше кісі болып артынан келдік. Осы жылы Абай аулында доктор Долгополов та қонақ еді. Ауыл Бақанастың бойындағы Көпбейіт
деген жерге қонып жатыр екен. Абай қонып жатқан ауылды
көріп, «Осы суретті өлең қыл» деді. Мен біраз өлең қылып
едім, жақтырмады да, өзі жазбақшы болды. Сонымен үй
тігіліп болып, бәріміз жайланған соң, Абайға келіп едім:
«Өлең Көкшенің бойынан асайын деді ғой», – деді. Мен «Асса, басында мен қолқалап алған нәрсе емес еді. Енді өзіңіз
ретін тауып қайта аларсыз», – деп қалжыңдадым. Сөйтсем
сол күні «Жаздыгүн шілде болғанданы» жазған екен. Оқып
берді. Өзі жазған сөзіне ең алғашқы рет аз да болса қанағат
қылғанын көргенім сол. Менің қалжыңыма орай қылып:
«Сен соғымыңа бір ту бие ал, мен енді өлеңімді өзім алайын», – деді. «Жаз» өлеңіндегі ауыл – Абайдың өз ауылы,
аяңшыл ат – Абайдың Күреңтөбелі, айқайшы шал – сол жылы Абай аулымен көрші болған Әнет Бармақ деген шал, құс
салып жүрген жас жігіттер – өзінің балалары Ақылбай мен
Әбдірахман болатын. Осыдан кейін өлеңді жиі жаза бастады», – дейді. (Көкбай ақсақалдың естелігі. Кітапта: Көкбай
Жанатайұлы. Шығармалары. (Құр.: Ж.Әубәкір. – Астана:
Фолиант, 2011, – 232–242-б.).
Міне, бұдан Абаймен тізе қосып, бірге жүрген Көкбай
ақынның шын жүректен шыққан адал сөзі мен қалжыңға
орай қазақы жөн-жосықтың да тамаша үлгісі көрінеді. Әрі
өлеңдегі кейіпкерлерді тануда да көмегі зор.
«Желсіз түнде жарық ай» өлеңінде ақын жүрегін тебіренткен махаббат сезімі түнгі табиғат көріністерінің әсем
суретімен астасып, поэзия тілімен шебер өрнектеледі. Бұл
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өлеңдегі ақын жүрегін толқытып, толғантқан – табиғаттың
таңғажайып сұлулығы. Рухани биіктікке самғаған Абай осы
өлеңге арнайы ән жазған. Сөз бен әнді төгілдірген сиқырлы
сұлулыққа көз жүгіртіп көрейік. Желсіз түн. Жарық ай.
Терең сай. Күрілдеген өзен. Қалың ағаш. Жердің топырағы
көрінбейтін көкорай шалғын. Осындай тамаша табиғат аясында екі нәрседе ғана жан бар сияқты. Бірі – сәулесі суға
түсіп, үнсіз діріл қаққан ай, екіншісі – өзді-өзі сыбырласқан
ағаш жапырағы. Енді осы тілсіз табиғат көрінісіне Абай үн
бітіреді. Ол – үрген ит пен айтақтаған дауыстан шыққан тау
жаңғырығы. Түнгі тыныштықты бұзып, таудың кенеттен
үн қосуы Абайдың жандүниесін тебіренткен әнге айналады.
Өйткені сол үнмен бірге белгісіз сұлу қыздың әсем бейнесі
көз алдымызға елестейді. Жансыз табиғат құбылысы жанды өмірмен үйлесім тауып, адамның сезім қылын тербейтін
әнге ұласады.
1888 жылы шалыс ұйқаспен жазылған бұл өлең 4 тармақты 5 шумақтан тұрады. 1909 жылдан бері Абай жинақтарында жарияланып келеді. 1935 жылы белгілі музыка
маманы Л.А.Хамиди Әрхам Ысқақовтан әннің екі нұсқасын
нотаға түсіріп алған. Әнді композитор Ә.Базанов фортепианоға арнап өңдеген, композитор Ғазиза Жұбанова арнайы ән
жазған.
«Желсіз түнде жарық ай» өлеңінде сипатталған сұлу
табиғат суреті мен кіршіксіз көңіл адам жандүниесінің айнасы іспетті. Ол қазақ сахарасында ән болып қалықтап тұр.
Желсізтүндежарықай

Желсіз түнде жарық ай,
Сәулесі суда дірілдеп,
Ауылдың жаны терең сай,
Тасыған өзен күрілдеп.
Қалың ағаш жапырағы
Сыбырласып өзді-өзі,
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па

Тау жаңғырып, ән қосып,
Үрген ит пен айтаққа.
Келмеп пе едің жол тосып,
Жолығуға аулаққа?

сы

Көрінбей жердің топырағы,
Құлпырған жасыл жер жүзі.

ба
с

Таймаңдамай тамылжып,
Бір суынып, бір ысып,
Дем ала алмай дамыл қып,
Елең қағып, бос шошып.

-П
В

Сөз айта алмай бөгеліп,
Дүрсіл қағып жүрегі.
Тұрмап па еді сүйеніп,
Тамаққа кіріп иегі?

Білу «Білу»

МА
Н

1. Табиғат лирикасы деген не?
2. Абайға дейін табиғат лирикасына өлең арнаған қазақ ақындары бар ма?
3. Ақын табиғатты қалай суреттейді?
Түсіну
«Түсіну»

1. Абай неліктен көктемгі күнді ата-анаға теңеп отыр?
2. Абай не себепті өлеңдерін Көкбайдың атынан жариялап жүрген?
Қолдану
«Қолдану»

АР

Ақынның жыл мезгілдеріне байланысты төрт топқа
бөлініңдер. Әр топ өз тақырыбына байланысты сурет салады. Өлең мазмұнын қара сөзбен жазады. Оны түпнұсқамен салыстырады.
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Талдау
«Талдау»

Троп түрі

Айшықтау
түрі

Көркемдік
қызметі

Ойтүйін

па

Өлеңнен
үзінді

сы

Осы төрт өлеңдегі көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметін талдай отырып, кестені
толтырыңдар.

Жинақтау
«Жинақтау»

ба
с

Ақынның табиғат лирикасының ерекшелігі неде? Ойларыңды жинақтай отырып, сұраққа жауап жазыңдар.
Бағалау
«Бағалау»

Қазіргі табиғат ақын суреттеген күйде ме?
Сөздік:

-П
В

Пейзаж (французша – ел, жер) – әдеби шыармадаы жаратылысты яки табиатты әсем көрінісі, көркем бейнесі.

3.2«Қараша,желтоқсанменсолбір-екіай»өлеңі
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«Қараша, желтоқсан мен сол бір-екі ай» өлеңі – табиғат
лирикасына жататын өлеңдерінің ішіндегі таңдаулыларының
бірі. Сонымен бірге ежелгі көшпенділер тұрмысындағы жыл
санауды анықтауға болатын тарихи маңызы да зор. «Қыстың
басы бірі ерте, біреуі жай» дегенде қазіргі қыстың айы деп қайсысын айтып тұрғанын жобалау үшін арнайы зерттеу жұмысы
қажет. 1888 жылы жазылып, әрқайсысы 4 тармақты 9 шумақтан тұратын бұл өлеңде Абайдың қоғамдық, тұрмыстық
жүйеге көзқарасы мен көшпенді елдің шаруашылық әрекеті,
тіршілік тәсілі, табиғат қабағын баққан мінезі суреттеледі.
Мазмұны терең, көркемдігі жоғары, идеясы биік бұл туынды
1909 жылдан бері Абай жинақтарында жарияланып келеді.
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«Қараша, желтоқсан мен сол бір-екі ай» өлеңінің шығуына да жоғарыда сөз болған «Жамантайдың баласы Көжек
деген», «Бөтен елде бар болса» т.б. деген сияқты жекелеген
адамдар себеп болған. Өлеңнің шығу тарихы туралы Тұрағұл
мынадай дерек береді: «Абай Тәңірберген деген ағасының
ауылында, ағасы мен жеңгесінің Дінслам деген немересін
тамағыңды үйде отырып іш деп аңдып отырғанын, оның
құрбысымен бірігіп ішкісі келіп отырғанын көріп айтқан».
Кеңес дәуіріндегі әдебиетте бұл өлеңді таптық көзқарас
тұрғысынан талдап, «көшпелі қазақ ауылының тұтас бейнесіне» айналдырған еді. Өлеңнің бір адамға ғана арналғанын
соңғы шумақтан да көруге болады:
«Алса да аяншақтау кедей сорлы,
Еңбек білмес байдың да жоқ қой орны.
Жас бала, кемпір-шалын тентіретпей,
Бір қыс сақта, тас болма сен де о құрлы», – деп, қатты
болудың адамдыққа жатпайтындығын аңғартады.
Тәңірберген мен Абай арасында болған бұл оқиға М.Әуезовтің «Абай жолы» романында да кеңінен суреттеліп, оқиға
шындығы көркем шындыққа айналады. Негізінде Тәңірберген
образы арқылы Абай туындап келе жатқан жаңа қоғамдық
формациядағы қазақ байының типтік психологиясын жасаған.

МА
Н

Қараша,желтоқсанменсолбір-екіай

АР

Қараша, желтоқсан мен сол бір-екі ай
Қыстың басы бірі ерте, біреуі жай.
Ерте барсам жерімді жеп қоям деп,
Ықтырмамен күзеуде отырар бай.
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Кедейдің өзі жүрер малды бағып,
Отыруға отын жоқ үзбей жағып.
Тоңған иін жылытып, тонын илеп,
Шекпен тігер қатыны бүрсең қағып.
Жас балаға от та жоқ тұрған маздап,
Талтайып қақтана алмай, өле жаздап.

сы

Кемпір-шалы бар болса, қандай қиын,
Бір жағынан қысқанда о да азынап.

па

Кәрі қой ептеп сойған байдың үйі,
Қай жерінде кедейдің тұрсын күйі?
Қара қидан орта қап ұрыспай берсе,
О да қылған кедейге үлкен сыйы.

ба
с

Қар жауса да, тоңбайды бай баласы,
Үй жылы, киіз тұтқан айналасы.
Бай ұлына жалшы ұлы жалынышты,
Ағып жүріп ойнатар көздің жасы.

-П
В

Бай үйіне кіре алмас тұра ұмтылып,
Бала шықса асынан үзіп-жұлып,
Ық жағынан сол үйдің ұзап кетпес,
Үйген жүктің күн жағын орын қылып.
Әкесі мен шешесі баланы аңдыр,
О да өзіңдей ит болсын, азғыр-азғыр.
Асын жөндеп іше алмай қысылады,
Құрбысынан ұялып өңшең жалбыр.

МА
Н

Жалшы үйіне жаны ашып, ас бермес бай,
Артық қайыр артықша қызметке орай.
Байда мейір, жалшыда пейіл де жоқ,
Аңдыстырған екеуін құдайым-ай!

АР

Алса да аяншақтау кедей сорлы,
Еңбек білмес байдың да жоқ қой орны.
Жас бала, кемпір-шалын тентіретпей,
Бір қыс сақта, тас болма сен де о құрлы.
Білу «Білу»

1. Ақын өлеңінде қыстың қай айлары суреттеледі?
2. Абай тұрған аймақта қыс қандай?
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Түсіну
«Түсіну»

сы

1. Абайдың «Қараша, желтоқсан мен сол бір-екі ай»
өлеңінің неліктен маңызы зор?
2. Кеңестік дәуірде бұл өлеңді не себепті таптық көзқарас тұрғысынан талдаған?

па

Қолдану
«Қолдану»

ба
с

«Абай жолы» роман-эпопясындағы өлең мазмұнынмен сәйкес келетін бөлікті «Талдап білу әдісімен
дауыстап оқып, бір-біріңнің оқылымдарыңа қысқаша
сипаттама беріңдер.
Талқылаушы

Мәтіннің тақырыбын, идеясын, мағынасын
айтады.

Белгілеуші

Мәтін мазмұны бойынша сұрақ дайындайды.

Байланыстырушы

Мәтіннің мағынасын өмірмен байланыстырады.

Топ шешені

Мәтіннің мазмұнына сәйкес өз ойын айтады.

-П
В

Қорытындылаушы Мәтіннің құндылығын айтып, баға береді.
Талдау
«Талдау»

«Қараша, желтоқсан мен сол бір-екі ай» және «Қыс»
өлеңін салыстырып, кестені толтырыңдар.
Ұқсастығы

МА
Н

Өлең атауы
Қараша, желтоқсан мен сол
бір-екі ай
Қыс

Ерекшелігі

Ойтүйін

Жинақтау
«Жинақтау»

АР

Абайдың «Қараша, желтоқсан мен сол бір-екі ай» өлеңіндегі психологиялық параллелизмді, сондай-ақ өлеңнің
тарихи маңызын көрсете отырып, әдеби эссе жазыңдар.
Бағалау
«Бағалау»

«Қараша, желтоқсан мен сол бір-екі ай» өлеңі қазіргі
кезде өзектілігін жоғалтты ма?
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3.3«Көлеңкебасынұзартып»өлеңі

АР

МА
Н

-П
В

ба
с

па

«Көлеңке басын ұзартып» өлеңінде адамның көңіл күйі
сыртқы табиғат құбылысымен астасып, шебер суреттеледі.
4 тармақты 6 шумақтан тұратын бұл өлең 7 буынды шалыс
ұйқасқа жатады. Ақынның тыңдаушысын таппай қапаланған шағындағы сезім толғанысы ұясына қонуға бет алған
күннің көкжиекке иек артқан сәтімен ұштасады. Батып бара жатқан күннің көлеңке басын ұзартатыны сияқты Абайдың да «күңгірт көңілі» сұрғылт тартады.
Ақынның философиялық ой түйіні «Адасқан күшік секілді, Ұлып жұртқа қайтқан ой» деген сөзімен тиянақталған. Тыңдаушысын таппаған қайран сөзінің қор болғанына
Абайдың жаны қиналады. Құнарлы дән ғып шашқан жақсы
сөзінің «ерменге» айналып, түкке аспағанына Абай жүрегіне бір өңкей у себілгендей өкінеді. Жападан-жалғыз «ұлып
жұртқа қайтқан ойымен» ғана мұңдасқаннан басқа, шарасы
жоқ. Жан сырын ұқтыра алмай талса да, таланса да, салған
сара жолының қу соқпаққа айналғанына налиды. Өлең соңында жай жүргеннен ақтала отырып, өз жоғын таба алмаған, өкінішпен күй кешкен сыңай танытады.
«Көлеңке басын ұзартып» өлеңі ақын өмірінің соңына
таман 1900 жылдары жазылған. 1909 жылдан бері жарияланып келеді.
Көлеңкебасынұзартып

Көлеңке басын ұзартып,
Алысты көзден жасырса.
Күнді уақыт қызартып,
Көкжиектен асырса.
Күңгірт көңілім сырласар,
Сұрғылт тартқан бейуаққа.
Төмен қарап мұңдасар,
Ой жіберіп әр жаққа.

59

па

Нені тапсаң, оны тап,
Жарамайды керекке.
Өңкей уды жиып ап,
Себеді сорлы жүрекке.

сы

Өткен өмір – қу соқпақ,
Қыдырады талайды.
Кім алады, кім тоқпақ,
Салды, соны санайды.

ба
с

Адасқан күшік секілді,
Ұлып жұртқа қайтқан ой.
Өкінді, жолын бекінді,
Әуре болма, оны қой.

-П
В

Ермен шықты, ит қылып,
Бидай шашқан егінге.
Жай жүргенді уерд қылып,
Тыныш өлсеңші тегінде.

Білу «Білу»

МА
Н

1. Ақын өлеңінде не суреттеледі?
2. «Көлеңке басын ұзартып» өлеңіндегі ой басқа қай
өлеңде қайталанады?
3. Көлеңке басы тағы қай кезде ұзарады? Бұл мезгілдерді қазақша қалай атайды?
Түсіну
«Түсіну»

АР

1. Абай өлеңге не себепті батып бара жатқан күнді арқау
еткен?
2. Неліктен ақын ұзарған көлеңкені жағымсыз етіп суреттеген?
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Қолдану
«Қолдану»

па

сы

Интернеттен өлең мазмұнына сәйкес келетін суреттерді тауып, жүктеңдер. Оларға өлең жолдарын қоса
отырып, PowerPoint-та таныстырылым жасап, сыныптастарыңа ұсыныңдар. Ақынның көңіл күйін бере алдыңдар ма?
Талдау
«Талдау»

ба
с

«Күңгірт көңіл», «өткен өмір», «адасқан күшік»,
«сорлы жүрек», «ұлыған ой» тіркестерінің авторлық
қолданысын, олардың қызметін талдап, түсіндіріңдер.
Жинақтау
«Жинақтау»

МА
Н

-П
В

Өлеңді сурет өнеріндегі осындай мазмұндағы туындылармен салыстырып, шығарманың көркемдік құндылығын анықтап, «Төрт сөйлем» әдісі арқылы қорытындылаңдар.
1. Пікір. Өлең кейіпкері туралы өз пікірлеріңді жазыңдар. (1 сөйлем)
2. Дәлел. Өз ойларыңды аргументпен дәлелдеңдер.
(1 сөйлем)
3. Мысал. Пікірлеріңді өмірмен байланыстырып, мысал келтіріңдер. (1 сөйлем)
4. орытынды. Өзіндік қорытынды шығарыңдар.
(1 сөйлем)
Бағалау
«Бағалау»

Абайдың «Жаман дос – көлеңке, басыңды күн шалса,
қашып құтыла алмайсың» деген тұжырымының бүгінгі
тақырыпқа қатысы бар ма?

Сөздік:

АР

Уерд (арабша) – жай жрген адамды иыншылы

а шырату.
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3.4«Отызжетіншіқарасөзі»

АР

МА
Н

-П
В

ба
с

па

Абайдың қарасөздерінің ішінде 1896 жылы жазылған
«Отыз жетінші қарасөзінің» орны ерекше. Мұнда Абайдың
дүниетанымдық көзқарастары, адам болмысы жайындағы
танымы, адамдар арасындағы өзара қарым-қатынастарды
түсіндіруі, ақынның көңілде жүрген көрікті ойлары афоризмдер мен мақал-мәтел болып өрнектелген. Әрбір сөзінде
кесек-кесек ой айтылған. Қарасөздің өзін оқиық:
1. Адамның адамшылығы істі бастағандығынан білінеді,
қалайша бітіргендігінен емес.
2. Көңілдегі көрікті ой ауыздан шыққанда өңі қашады.
3. Хикмет сөздер өзімшіл наданға айтқанда, көңіл уанғаны
да болады, өшкені де болады.
4. Кісіге біліміне қарай болыстық қыл, татымсызға қылған
болыстық өзі адамды бұзады.
5. Әкесінің баласы – адамның дұшпаны, Адамның баласы –
бауырың.
6. Ер артық сұраса да азға разы болады. Ез аз сұрар,
артылтып берсең де разы болмас.
7. Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның
бірі боласың; адамдықтың қарызы үшін еңбек қылсаң,
Алланың сүйген құлының бірі боласың.
8. Сократқа у ішкізген, Иоанна Аркті отқа өртеген, Ғайсаны дарға асқан, пайғамбарымызды түйенің жемтігіне
көмген кім? Ол – көп, ендеше көпте ақыл жоқ. Ебін тап
та, жөнге сал.
9. Адам баласын заман өсіреді, кімде-кім жаман болса,
оның замандасының бәрі виноват.
10. Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам
мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер
едім.
11. Дүниеде жалғыз қалған адам – адамның өлгені. Қапашылықтың бәрі соның басында. Дүниеде бар жаман да
көпте, бірақ қызық та, ермек те көпте. Бастапқыға кім
шыдайды? Соңғыға кім азбайды?
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12. Жамандықты кім көрмейді? Үмітін үзбек – қайратсыздық. Дүниеде ешнәрседе баян жоқ екені рас,
жамандық та қайдан баяндап қалады дейсің?
Қары қалың, қатты қыстың артынан көгі мол жақсы
жаз келмеуші ме еді?
13. Ашулы адамның сөзі аз болса, ыза, қуаты артында
болғаны. Егер де аузынан қара қан ағызса, домбыт мақтаншақ я қорқақ.
14. Қуанбақтық пен бақ – мастықтың үлкені, мыңнан бір
кісі-ақ к...н ашпайтұғын, ақылы бойында қалады.
15. Егер ісім өнсін десең, ретін тап!
16. Биік мансап – биік жартас, ерінбей еңбектеп жылан да
шығады, екпіндеп ұшып қыран да шығады. Жікшіл ел
жетпей мақтайды, желөкпелер шын деп ойлайды.
17. Дүние – үлкен көл, заман – соққан жел, алдыңғы толқын – ағалар, артқы толқын – інілер, кезекпенен өлінер,
баяғыдай көрінер.
18. Бақпен асқан патшадан, мимен асқан қара артық;
сақалын сатқан кәріден, еңбегін сатқан бала артық.
19. Тоқ тіленші – адам сайтаны, харекетсіз – сопы монтаны.
20. Жаман дос – көлеңке, басыңды күн шалса, қашып
құтыла алмайсың, басыңды бұлт шалса, іздеп таба
алмайсың.
21. Досы жоқпен сырлас, досы көппен сыйлас. Қайғысыздан
сақ бол, Қайғылыға жақ бол.
22. Қайратсыз ашу – тұл, тұрлаусыз ғашық – тұл, шәкіртсіз
ғалым – тұл.
23. Бағың өскенше тілеуіңді ел де тілейді, өзің де тілейсің,
бағың өскен соң – өзің ғана тілейсің.
Білу «Білу»

1. Отыз жетінші қарасөзде не туралы айтылады?
2. Мұндағы айтылған ойлардың барлығымен келісесің
бе?
3. Бұл қарасөзде кейіпкер бар ма?
63

Түсіну
«Түсіну»
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1. Абай не себепті «Әкесінің баласы – адамның дұшпаны, адамның баласы – бауырың» дейді?
2. Неліктен осы қарасөздегі афоризмдер жиі қолданылады?

па

Қолдану
«Қолдану»

Қарасөзді мұқият оқып шығып, «Сканерлеп оқу»
әдісі бойынша жинақы мәтін жазыңдар.

ба
с

Талдау
«Талдау»

Қарасөздегі авторлық идеяның өмір шындығымен
байланысын талдаңдар. «Соңғы сөзді мен айтайын» әдісімен қарасөзден «Мәңгілік ел» идеясы және әлемдегі
адами құндылықтарды байланыстырып көрсетіңдер.
Жинақтау
«Жинақтау»

МА
Н

-П
В

«Топпен жазу» әдісі бойынша эссе жазу. 3 топқа
бөлінгеннен кейін, 1-бала мәтін идеясы бойынша тақырыптық сөйлем жазады, 2-бала не талқылайтынын жазады, 3-бала дәлел келтіреді, 4-бала қорытып, барлығын
байланыстырады.
Соңынан топтар өз эсселерімен бөлісіп, дауыстап
оқып шығады.
Бағалау
«Бағалау»

«Адам баласын заман өсіреді, кімде-кім жаман
болса, оның замандасының бәрі виноват» дегенмен келісесіңдер ме?

АР

3.5«Малғадостыңмұңыжоқ,малданбасқа»өлеңі

1896 жылы 11 буынды қара өлең ұйқасымен жазылып,
әрқайсысы 4 тармақты 4 шумақтан тұратын «Малға достың
мұңы жоқ, малдан басқа» өлеңінде Абай адал еңбекпен мал
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табуды насихаттайды. Кез келген адам баласы үш асыл қасиетті берік ұстау қажет, олар: ыстық қайрат, нұрлы ақыл,
жылы жүрек деген түйін жасайды. Ар-ұяттан безіп, биліктің соңына түскен тойымсыз адамдарды сынайды. Ынсапсыз
байлық, өлшеусіз билік өрескел әрекеттерге апаратынын
түсіндіреді.
Шығарманың негізгі тақырыбы – еңбек. Идеясы – ар
мен намыс, адамгершілік мәселесі. Абай қандай жағдай
да болса да, арыңды сақта, оны болымсыз нәрсеге сатпа,
одан да ондай жерге адал еңбегіңді жұмса (сат) деген кеңес
береді. Өйткені Абайдың пайымдауы бойынша адамның
бойындағы асыл қасиет үш-ақ нәрсеге тіреледі. Мәселе
байлықта емес, билікте де емес, мәселе адам бойындағы
үш қасиетті: «ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүректі»
сақтауда деп біледі. Сонда адам баласы өз қажетін тауып,
өмірден ойып тұрып орын таба ала алатындығын насихаттайды.
Бұл өлең Абай шығармаларының өлеңдер жинағында
1909 жылдан бері жарияланып келеді.
Малғадостыңмұңыжоқ,малданбасқа

МА
Н

Малға достың мұңы жоқ, малдан басқа,
Аларында шара жоқ алдамасқа.
Табысына табынып, талтаң қағып,
Тойғанынан қалғанын берсе алашқа.
Мал жияды мақтанын білдірмекке,
Көзге шұқып, малменен күйдірмекке.
Өзі шошқа, өзгені ит деп ойлар,
Сорпа-сумен, сүйекпен сүйдірмекке.

АР

Ақылды деп, арлы деп, ақпейіл деп
Мақтамайды ешкімді бұл күнде көп.
Осы күнде мал қайда, боқ ішінде,
Алтын алсаң, береді боғынан жеп.
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Осыны оқып, ойлай бер, болсаң зерек.
Еңбекті сат, ар сатып неге керек?
Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті:
Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек.

па

Білу «Білу»

ба
с

1. Өлеңнің тақырыбы не?
2. Өлеңнің идеясы қандай мақал-мәтелмен сәйкес келеді?
Түсіну
«Түсіну»

1. Абай не себепті кейіпкерді шошқаға теңеп отыр?
2. Ақын өз шығармаларында «жүрек» сөзін түрлі мағынада қолданған екен? Не себепті?
Қолдану
«Қолдану»

-П
В

Өлең бойынша «Бортты жүк» кестесін толтыру.
Өлеңді оқып шығып, кестені толтырады.

МА
Н

Болжам
Өлең тақырыбы мен идеясы
бойынша бұрыннан не білемін?
Бұл туралы не білуім керек?

Жаңа ақпарат
Бұл туралы енді не білдім?
Қандай маңызды сәттерді мен
енді анықтадым?
Талдау
«Талдау»

«Ыстық қайрат», «нұрлы ақыл», «жылы жүрек»
тіркестерінің авторлық қолданысын, олардың қызметін
талдап, түсіндіріңдер.
Жинақтау
«Жинақтау»

АР

Берілген сұраққа үш дәлел келтіру.
Абай «Малға достың мұңы жоқ, малдан басқа» өлеңінде халқына нені түсіндіргісі келді?
1-дәлел.
2-дәлел.
3-дәлел.
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Қазір елімізде әлеуметтік жағдайы төмен жандарға
қайрымдылық көрсеткен адамдарға «Жомарт жүрек»
сыйлығы беріледі. Бұл ақынның «жылы жүрегімен» үндесе ме?

3.6«Түбіндебаяндыеңбекегінсалған»өлеңі

АР

МА
Н

-П
В

ба
с

«Түбінде баянды еңбек егін салған» деген өлеңі Абайдың
кейіннен табылған шығармаларының қатарына жатады.
Өлең Ташмұхамбет Бәшібаев деген егін салумен айналысқан
тобықты руының еңбекқор адамына қарата айтылған. 11
буынды қара өлең ұйқасымен жазылған бір шумақтан ғана
тұратын бұл өлеңде Абай жас ұрпақты еңбек етуге, отырықшылдыққа шақырып, оқу оқып, білім алуға, білімін
халықтың қажетіне жаратуға үндейді.
«Түбінде баянды еңбек егін салған,
Жасынан оқу оқып, білім алған.
Би болған, болыс болған өнер емес,
Еңбектің бұдан өзге бәрі жалған», – деп Абай билік,
мансапты ғана армандамай, адал еңбекке ұмтылуға үндейді.
Өлеңді 1940 жылы абайтанушы ғалым Қайым Мұхамедханов Семейде тұратын Ташмұхамбет Бәшібаев деген
қарияның өз аузынан жазып алған. Абай елінен Белағашқа
(Семей облысына қарасты басқа ауданның аты) көшіп келіп,
егін салумен айналысқан Ташмұхамбеттің осы кәсіппен
аты шыға бастағанын естіген Абай онымен бір кездескенде
«Түбінде баянды еңбек егін салған» деген бір ауыз ризашылық сөзін арнапты. Бұл өлең алғаш рет С.Мұқанов құрастырып, алғы сөз жазған 1945 жылғы жинақта жарияланған.
Білу «Білу»

1. Өлеңнің тақырыбы қай өлеңдегімен сәйкес келеді?
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2. Абайдың дәуірінде халық қандай шаруашылықпен
айналысқан?
Түсіну
«Түсіну»

па

1. Абай не себепті халықты егін салуға шақырып отыр?
2. Өлең неліктен белгілі бір адамға арналған?
Қолдану
«Қолдану»

ба
с

Интернеттен еңбек туралы мақал-мәтелдер тауып,
оларды мағынасын түсіндіріңдер.
Талдау
«Талдау»

Өлеңді талдай отырып, кестені толтырыңдар.
Өлең талдау

МА
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Өлең мазмұны
Тақырыбы
Идеясы
Жанры
Шумақ түрі
Тармақ түрі
Бунақ түрі
Буын саны
Өлеңдегі ұйқас

Жинақтау
«Жинақтау»

Идеялық жағынан бір-біріне жақын «Түбінде баянды еңбек егін салған» және «Малға достың мұңы жоқ,
малдан басқа» өлеңдерін салыстырып, әдеби сын жазыңдар.
Бағалау
«Бағалау»

АР

Қалай ойлайсыңдар, Абай аталарыңның айтқан болжамы орындалды ма?
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Ғалым Қажым Жұмалиевтің: «Абай өлеңдерінің бір
алуаны – табиғат лирикасы. Табиғат – адам баласының
еңбек етіп, өмір сүретін ортасы. Бар байлық, қазына, тіршілік, табиғат дүниежүзі әдебиетіндегі ірі классик ақындардың барлығының да шығармаларынан орын алды. Әр
дәуір, әр жағдайға лайықты табиғатты әркім әртүрлі жырлады. Біреулер табиғат арқылы өмір сүретін, біреулер табиғатты суреттеу арқылы көңіл күйін, өз көзқарасын айтып
берді. Ал кейбіреулер белгілі бір кезеңдерде өмірдегі күрестартыстардан безіп, табиғатты ғана жырлап, өмірден безу
көйгейін тартты. Қайткенмен де, табиғат көркем әдебиеттен
үлкен орын алды» деген сөзін дәлелдеңдер.
Ол үшін: Интернеттен табиғаттың әртүрлі көрінісі мен
ақынның табиғат лирикасына арналған өлеңдері мен Абай
лирикасы туралы зерттеулерді жинақтаңдар. Олармен
VideoPad редакторында бейне көрініс жасаңдар. Микрофонды пайдаланып, ақынның «Желсіз түнде жарық ай»
әнін айтып, осы файлды бейне жазбаға жүктеңдер. Бейне
жазбаны «Абайдың табиғат лирикасы» деген бума ашып,
сақтап, жұмыстарыңды сыныптастарыңа ұсынып, салыстырыңдар.
Өздерің жинақтаған ғылыми еңбектерге сүйене отырып,
әдеби сын жазыңдар.
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ІVТАРАУ.ҚОЛДАНКЕЛЕБЕРЕМЕЖҰРТ
МЕҢГЕРМЕК
4.1«Биекеуболса,даутөртеуболады»
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«Қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек» (1891) деген өлеңінде Абай «Қолдан келе бере ме жұрт меңгермек»
деп, басқа да өлеңдері мен қарасөздеріндегі ойын білдіріп,
билік, ел басқару, қоғамдық құрылыс, халық тарихы сияқты мәселелерге қатысты қайраткерлік қажыр танытып,
азаматтық үнін естіртіп отырған. Әсіресе оның саяси-әлеуметтік болмыс туралы толғанысы көсемсөз (публицистика)
жанрын қалыптастырып, өтпелі кезең шындығын тануға
негіз болды. Ол «Үшінші қарасөзінде» «би екеу болса, дау
төртеу болатындығын» көшпелі қазақ даласында туындап
келе жатқан буржуазиялық қоғамдағы жаңа биліктің құрылымына зер салып, халық мүддесіне қызмет ету жөнінде ой
қозғайды.
«шінші арасөзінде» Абай ең алдымен «Қазақтың
бірінің біріне қаскүнем болмағының, бірінің тілеуін бірі тілеспейтұғының, рас сөзі аз болатұғының, қызметке таласқыш
болатұғының, өздерінің жалқау болатұғының себебі не?»
деп оқырманға сұрақ қойып, бұған дүниежүзіндегі ғұлама
данышпандардың көзқарасы бойынша жалқау адамның
сипатын береді.
«Һәмма ғаламға белгілі данышпандар әлдеқашан байқаған: әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады; әрбір қайратсыз қорқақ, мақтаншақ келеді; әрбір мақтаншақ қорқақ,
ақылсыз, надан келеді; әрбір ақылсыз надан, арсыз келеді;
әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шығады» деп түп негізі жалқаулықтан шығатын себептерді айқындайды. Ал енді осылар
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қайдан пайда болады? – деген сұраққа Абай тағы өзі жауап
қатады. «Сегіз аяқ» өлеңіндегі «Тамағы тоқтық, Жұмысы
жоқтық, Аздырар адам баласын» деген ойын бұл қарасөзінде
де одан әрі дамытып, қазақ елін аздырып отырған бірінші себеп, жұмыстың жоқтығынан деген ой қозғайды. Бұл ең алдымен адал еңбекпен келетін егін, сауда, өнер, ғылым жолына
салынбай, тек қана байлық пен мансапты қуған адамдардың
психикасының бұзылуынан туындайтындығын көрсетеді.
Абай заманында ежелгі көшпенді қазақ тұрмысы толық сақталғандықтан, бүкіл байлық төрт түлік малмен есептелетін.
Ал қазіргі уақытта ақшамен өлшенеді. Бірақ екеуінің де түбі
бір, мәселе соған қандай жолмен жетуде. Абай малды, ақшалы болғысы келген адамның адал еңбек етіп, белгілі бір кәсіппен айналысуы керек екенін үйретеді. Өйткені мал жұтайды,
еңбекпен үйренген кәсіп жұтамайды.
«Осылар біріне-бірі достық ойлай ала ма?» – деп Абай
оқырманға тағы сұрақ қояды. «Кедей көп болса, ақысы кем
болар еді, малдан айырылғандар көбейсе, қыстауы босар еді
деп, мен ананы кедей болса екен деп, ол мені кедей болса
екен деп, әуелде ішімізбен қас санадық. Әрі-беріден соң сыртымызға шықты, жауластық, дауластық, партияластық.
Осындай қастарға сөзім өтімді болсын және де ептеп мал
жиюға күшім жетімді болсын деп, қызметке болыстық,
билікке таластық.
Елдегі жақсы адамдардың бәрінің үстінен бекер, өтірік
«шапты, талады» деген әртүрлі уголовный іс көрсетіп, арыз
береді. Оған дознание – тергеу шығарады. Өтірік көрмегенін
көрдім деуші куәлар да әлдеқашан дайындап қойылған, бағанағы жақсы адам сайлауға жарамасы үшін. Ол адам басын
құтқармақ үшін жамандарға жалынса, оның да адамдығының кеткені, егер жалынбаса, тергеулі, сотты адам болып,
ешбір қызметке жарамай, басы қатерге түсіп өткені. Ол
болыс болғандар өзі қулық, арамдықпенен болыстыққа жеткен соң, момынды қадірлемейді, өзіндей арам, қуларды қадірлейді, өзіме дос болып, жәрдемі тиеді деп, егер қас болса,
бір түрлі өзіме де залал жасауға қолынан келеді деп.
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Уә және назначение (міндет жүктеу) қылғанда тергеуі,
сұрауы барлығына қарамаса, өтірік арыз берушілер азаяр
еді, бәлки жоғалар еді. Уә және әрбір болыс елде старшина
басы бір би сайланғандық, бұл халыққа көп залал болғандығы көрініп, сыналып білінді. Бұл билік деген біздің қазақ
ішінде әрбір сайланған кісінің қолынан келмейді. Бұған
бұрынғы «Қасым ханның қасқа жолын, Есім ханның ескі
жолын, Әз Тәуке ханның Күлтөбенің басындағы күнде кеңес
болғанда «Жеті жарғысын» білмек керек. Әм, ол ескі сөздердің қайсысы заман өзгергендікпенен ескіріп, бұл жаңа
заманға келіспейтұғын болса, оның орнына татымды толық
билік шығарып, төлеу саларға жарарлық кісі болса керек
еді, ондай кісі аз, яки тіпті жоқ.
Бұрынғы қазақ жайын жақсы білген адамдар айтыпты:
«Би екеу болса, дау төртеу болады» деп. Оның мәнісі – тақ
болмаса, жұп билер таласып, дау көбейте береді дегенмен
айтылған сөз. Өйтіп би көбейткенше, әрбір болыс елден толымды-білімді үш-ақ кісі билікке жыл кесілмей сайланса,
олар түссе, жаманшылығы әшкере білінгендікпенен түссе,
әйтпесе түспесе.
Ол билерге даугер адамдар қалмай, екеуі екі кісіні билікке
таңдап алып, үстіне біреуді посредникке сайлап алып, біте
берсе; егер оған да ынтымақтаса алмаса, бағанағы үш бидің
біреуін алып, яки жеребемен сайлап алып жүгінсе, сонда дау
ұзамай, бітім болар еді».
Абайдың пайымдауынша еңбек қылмай мал тапқан
адамда «қымызға тойып, сұлуды жайлап, жүйрікті байлап»
отырғаннан басқа ой да, мақсат та болмайды. Сонымен бірге
байлығын сақтап қалу үшін олар қолынан келсін, келмесін
мансапқа жармасып, әркіммен «жауласады, дауласады, партияласады». Абай арамдық, қулықпен билікке қолы жеткендер халыққа жаны ашымайтындығын, қарапайым бұқараны
(момынды) қолдамайтындығын, айналасына «өзіндей арам,
қуларды қадірлеп», маңайына топтастыратындығын жазады. Сондықтан қазақ арасында бұрын ешуақытта болмаған
«ісі білмес, кісі білер» деген жаңа мақалдың пайда болып,
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мансапқорлардың көбейіп, алаяқтық пен айлакерлікке жол
ашылу себептерін көрсетеді. Осы себепті жұмысқа қыры
жоқтардың көбейіп, жалқаулықтан туындайтын кесапаттардың өсіп-өніп, ел ішіндегі ұрлықтың тиылмайтындығын
сынап қана қойған жоқ, «Қасым ханның қасқа жолын, Есім
ханның ескі жолын, Әз Тәуке ханның Күлтөбенің басындағы
күнде кеңес болғанда «Жеті жарғысын» білмек керек» деді.
Сонымен бірге біліп қана қою жеткіліксіз, бұрынғы қазақ
жайын жақсы білген адамдардың «Би екеу болса, дау төртеу
болады» деген сөзінің мәнісін ашады. «Оның мәнісі – тақ
болмаса, жұп билер таласып, дау көбейте береді деген сөз».
Сондықтан Абай жаңа пайда болған билік құрылымы туралы өзіндік ой қорытып, оған білімі, өнері, ақылымен асқан
адамды ғана сайлап, дау-дамай туғызбайтын ынтымақ пен
бітімнің маңызын ашады.
Білу «Білу»

-П
В

1. Би деген кім? Билер халық өмірінде қандай рөл атқарған?
2. Қандай билерді білесіңдер?
Түсіну
«Түсіну»

МА
Н

1. Абай не себепті «Би екеу болса, дау төртеу екеу болады» дейді?
2. Ақын неліктен билерді сынайды?
Қолдану
«Қолдану»

АР

Топқа бөлініп, автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөлін айқындаңдар.
1-топ: Постер қорғайды.
2-топ: Көрініс қояды.
3-топ: Дебат ұйымдастырады.
Талдау
«Талдау»

1. Қазақ еліне еңбегі сіңген билер мен ақын заманындағы билерді салыстырыңдар.
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Абай заманының билері

сы

Қазақ еліне еңбегі сіңген билер

2. «Билер сөзі – нақылдың көзі» деген сөз кімдерге арналған?

па

Жинақтау
«Жинақтау»

ба
с

Үшінші қарасөздегі авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын, сондай-ақ тарихи және көркемдік
құндылығын анықтап, аргументативті эссе жазыңдар.
Бағалау
«Бағалау»

Қазіргі қазақтың сипаты қандай? Абай сипаттаған
образдан ілгеріледік пе?

-П
В

4.2«Көңілімқайттыдостанда,дұшпаннанда»өлеңі

АР

МА
Н

Өлеңнің идеялық мәні, қорытынды түйіні бірінші
шумақта көрініс тапқан. 1880 жылдардағы сайлау мен партиялық тартыстардан шаршап, достан да, дұшпаннан да
көңілі қалған Абай өз сезім-күйін сипаттау арқылы қазақ
қоғамындағы әділетсіздік, зұлымдық іс-әрекеттерді ашады. Мұны үлкен мен кіші, ер мен ез, есті мен надан, адал
мен арам, бай мен саудагер, ел билеушілер мен атқамінер
әкімдер сияқты алуан түрлі адамдардың психологиясын
ашу арқылы ел басындағы күйзелушілікті көрсетеді. Өтпелі
қоғамдағы өзгеріске түскен адамдардың мінез-құлқындағы
ақын көңілін құлазытатын сипаттар сол кезеңдегі әлеуметтік өмірді танытады. Онсыз да тағдырдың талқысына
түсіп, шырқы бұзылған халықтың берекесін кетіріп, одан
әрі аздырып-тоздыруға мұрындық болып отырғандарды
Абай амалсыз сынайды. Бұл мүсәпірлікке налыған Абай
«Ішім өлген, сыртым сау, Көрінгенге деймін-ау. Бүгінгі
дос – ертең жау, Мен не қылдым, япырым-ау?!» – деп келетін
«Ішім өлген, сыртым сау» өлеңінде де жалғастырады.
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1884 жылғы болыс сайлауында бір кезде жақын дос
болған Оразбай, Жиренше, Күнтулар бастаған жиыны 16
атқамінердің Абайға жаулық жасауға анттасып, тіпті жанындай жақсы көрген досы Ерболдың да сатқындық жасауы ақынды өмірден түңілдіріп, жанын күйзелткені шындық. «Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да» өлеңіндегі
билікке таласқан Оразбай, Күнту сияқты атқамінерлер
арасындағы рулық тартыстың түбі жеке басына ғана емес,
елдің де берекесін қашырып, кетеуін кетіретіндігін шеберлікпен суреттейді.
Абай «Отыз жетінші қарасөзінде» «сондағы мансапқор,
күншіл, шағымқой, арам адамдардың қалың ортасында
отырып, бәрін де көзге шұқып отырғандай қып, бір үлкен терең сөз тастайды. «Биік мансап – биік жартас. Оның басына
екпіндеп ұшып қыран да шығады, ерінбей еңбектеп жылан
да шығады», – деген (М.Әуезов). Міне, парамен, айламен,
жағымпаздық, сұрқиялықпен атқамінер атанған адамдар
Абай шығармаларында осылайша әр қырынан әшкереленеді. Әрқайсысы 4 тармақты 11 шумақтан тұратын «Көңілім
қайтты достан да, дұшпаннан да» өлеңі 1909 жылдан бері
жарияланып келеді.

МА
Н

Көңілімқайттыдостанда,дұшпаннанда
Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да
Алдамаған кім қалды тірі жанда?
Алыс-жақын қазақтың бәрін көрдім
Жалғыз-жарым болмаса анда-санда.

АР

Пайда үшін біреу жолдас бүгін таңда,
Ол тұрмас бастан жыа қисайғанда.
Мұнан менің қай жерім аяулы деп,
Бірге тұрып қалады кім майданда?
Ендігі жұрттың сөзі – ұрлық-қарлық
Саналы жан көрмедім сөзді ұғарлық.
Осы күнде осы елде дәнеме жоқ
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сы

Мейір қанып, мәз болып қуанарлық.
Байлар да мал қызығын біле алмай жүр,
Жаз жіберіп, күз атын міне алмай жүр.
Сабылтып, күнде ұрлатып, із жоғалтып,
Ызаменен ыржиып күле алмай жүр.

ба
с

па

Саудагер тыныштық сауда қыла алмай жүр
Қолдан беріп, қор болып, ала алмай жүр.
Ел аулақта күш айтқан топта танған
Арсыз жұрттан көңілі тына алмай жүр.
Естілер де ісіне қуанбай жүр,
Ел азды деп надандар мұңаймай жүр.
Ала жылан, аш бақа күпілдектер,
Кісі екен деп ұлықтан ұялмай жүр.

-П
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Биіктікте біреу бекіп тұра алмай жүр.
О дағы ұры-қарды тия алмай жүр.
Қарсылық күнде қылған телі тентек,
Жаза тартып ешбірі сұралмай жүр.

МА
Н

Қарындас қара жерге тыға алмай жүр,
Бірінің бірі сөзін құп алмай жүр.
Құда-тамыр, дос-жаран, қатын-балаң,
Олар да бір қалыпты бола алмай жүр.

АР

Бір күшті көп тентекті жыға алмай жүр,
Іште жылан дерт болып шыға алмай жүр,
Арақ ішкен, мас болған жұрттың бәрі,
Не пайда, не залалды біле алмай жүр.
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Жетілтіп жаз жайлауға қона алмай жүр,
Күз күзеу де жанжалсыз бола алмай жүр.
Қыс қыстауың – қып-қызыл ол бір пәле,
Оралып ешбір шаруа оңалмай жүр,

сы

Жасы кіші үлкеннен ұялмай жүр,
Сұрамсақтар нәпсісін тия алмай жүр.
Сәлем – борыш, сөз – қулық болғаннан соң,
Қандай жан сырттан сөз боп, сыналмай жүр?

па

Білу «Білу»

1. Ақын бұл өлеңінде кімдерді сынайды?
2. Автордың өлеңдегі досы кім? Дұшпаны кім?

ба
с

Түсіну
«Түсіну»

1. Абай не себепті «саналы адам көрмедім» дейді?
2. Неліктен ақынның достан да дұшпаннан да көңілі
қалып отыр?
Қолдану
«Қолдану»

-П
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Қандай адам ел басқару керек? «Креативті жазу»
әдісімен өлеңдегі теріс қылықтарды оң қасиетке айналдырып жазыңдар.
Талдау
«Талдау»

АР

МА
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Өлеңнің тақырыбын («Көңілім қайтты достан да,
дұшпаннан да») «Жолаушының қойын дәптері» әдісі
бойынша талдап көріңдер.
1) Топқа бөлініңдер.
2) Өлеңнен тақырыпты ашатын үзінділерді жазып
алыңдар.
3) Осы үзінділерді рухани құндылықпен байланыстырып, топ ішінде талдаңдар.
4) Өз пікірлеріңді жазыңдар.
5) Автор орындығында жазған пікірлеріңді оқыңдар.
Жинақтау
«Жинақтау»

Қазіргі жастардың арасындағы өздеріңді қынжылтатын жайттарды экспрессивті эссе ретінде жазыңдар.
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Бағалау
«Бағалау»

сы

Автордың идеясы бүгінгі өмір шындығымен байланыса ма?
Сөздік:

па

Жыға – батырларды дулыасыны төбесіне адап оятын
зат. Бл жерде адамны басынан баы таюды, басына іс тсуді
бейнелеп айт ан.

ба
с

4.3«Қартайдық,қайғыойладық,
ұлғайдыарман»өлеңі

АР

МА
Н

-П
В

«Қартайдық, қайғы ойладық, ұлғайды арман» (1886)
өлеңін Абай 41 жасында жазған. Бір мезгілде жазылған «Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да», «Қартайдық қайғы
ойладық, ұйқы сергек» және «Қартайдық, қайғы ойладық,
ұлғайды арман» атты үш өлеңін де Абай мұңлы сарынмен
бастап, өтпелі заман тудырған әртүрлі адамның типтеріне,
мінез ерекшеліктеріне тоқталады. Ақынды қайғыға салған
жеке басының мұң-мұқтажы емес, қоғам қайшылығынан
туындап отырған ел басына төнген қайғы-қасірет.
«Қартайдық, қайғы ойладық, ұлғайды арман» өлеңінің
Сәдуақас қолжазбасы бойынша «Қартайдық, қайрат қайтты, ұлғайды арман» деген тағы бір нұсқасы бар. Бірақ бұл
нұсқадағы «қайрат қайтты» деген сөз Абайдың қоғамдық
өмірге белсене араласқан кезеңіне де, жас мөлшеріне де сай
келмейтіндіктен, бірінші нұсқасы негізге алынып келеді. Десе де, кейбір жинақтарда екінші нұсқасы да көрініс
береді. М.Әуезов құрастырған жинақтарда да Мүрсейіт қолжазбасы бойынша 1909 жылғы Абай өлеңдер жинағының
«Қартайдық, қайғы ойладық, ұлғайды арман» деген бірінші
нұсқасы алынған.
М.Әуезов жоғарыдағы өлеңдер туралы: «Бұрынғы ақылшының көбі – кәріден, атадан, ақсақалдан шығады деп
түсініп қалған көпшілікке өзін де солайша, жақсы етіп,
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тоқтаған, ой түскен ел мұңшысы есебінде танытпақ боп, әдейі
солайша бастайды. Болмаса, өз басының қажыры мен өнеріне қарасақ, ол жылдарда құлшынып, өрлеп келе жатқан,
қайнап өсіп, дами бастаған анық шабытты ақынның шалқып
жанған жалынын сеземіз» деп, жоғарыдағы өлеңдерді жазушы «ел ұғымына қонымды құлақкүй сияқты» сарынның
басталуына теңейді («Абай Құнанбаев», 111-б). Бұдан Абайдың «Қартайдық, қайғы ойладық...» деп бастауында үлкен
мағына бар екенін көреміз. Бұл – ақынның ел ағасына айналып, ақылшы, сыншы, дана болғандығының кепілі. Бұл
сөзді Абай кәріліктің нышаны жеткендігінен емес, қатарынан басы озып, ақыл-парасатының толысқандығы тұрғысынан айтқан әрі өз көңілінің қамығып, қапалануын да осы бір
жолмен ғана жеткізе білген. «Қартайдық» деген сөзге Абай
бірнеше ұғымды сыйғызған. Мұнда қажу, мұқалу, шаршаумен қатар уайым-қайғысыз жүретін албырт жастық шақтың
келмеске кеткенін де байқатады. Осы бастапқы бір жолда
Абай ішкі сырын ақтаратындай рай танытқанмен, «Қорқамын кейінгі жас балалардан» деп, бірден қоғамдық мәселеге
ауысып кетеді. Өлеңнің негізгі идеясы «Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да» сияқты бірінші шумақтан-ақ көрінеді. Бұл идеяны Абай осы шумақтағы «Терін сатпай, телміріп
көзін сатып, Теп-тегіс жұрттың бәрі болды аларман» деген
екі жолға сыйғызған. Мұнда да жоғарыдағы өлең сияқты үлкен мен кіші, бай мен жарлы, би мен болыс, дос пен қас, адал
мен сұм, орыс пен қазақ арасындағы бітімсіз тартыс алармандық мәселесі тұрғысынан сөз болады. «Аларманға алтау
аз, берерменге бесеу көп» деген халық мақалының этнографиялық мағынасының мүлде өзгерген, жаңа сипаты көрінеді. Мұның бәрін қысқа күнде қырық құбылып, «қу тілмен
қулық сауған заңға» және осының бәріне былайғы уақытта
«терін сатпай, телміріп көзін сатып» жүрген өз үйінде ғана
«шертиюді білетін паңға» тірейді. Бұл жерде «Паң» типтік
образ, ол – маңдай терін сығып, адал еңбекпен күн көруге
ұмтылғанның орнына теп-тегіс аларманға айналған жұрт.
Осы арқылы сол дәуірдегі қоғамдық-әлеуметтік топтардың
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с

па

сы

іс-әрекетін әшкерелеп, сұм-сұрқиялылықты, алауыздықты,
жәдігөйлікті, айлакерлік мінез-құлықтарды сатира тілімен
сынайды. Бұл образдарды ашуда жеке тұрғанда мағына бермейтін «деп» деген көмекші етістікке жан біткен. Мысалы:
«абаан итше өшігіп шыа келер, Мен апсам, бір жеріді
бөксерем деп» деген сияқты жолдармен «деп» көмекші етістігі арқылы ойын тиянақтап отырады. Бұл жерде аларман
образын -ша, -ше жұрнақтары арқылы жасалған «қабаған
итке» теңеп, «бөксерем деп» сөзі арқылы қыр көрсетудің бір
тәсілін айқындап тұр. Бұл өлеңде берермен жоқ, тек аларман ғана бар. Берекесі айрандай ұйыған бір кездегі көшпенділерге тән мінез-құлық пен салт-дағдыдан жұрдай боп келе
жатқан елінің болашағына қам жеген ақын барлық қайғысы
мен мұңын «Шошимын кейінгі жас балалардан» деген бір
сөзге сыйғызған. Әрқайсысы 4 тармақты 12 шумақтан тұратын бұл өлең 1909 жылдан бері жарияланып келеді.

-П
В

Қартайдық,қайғыойладық,ұлғайдыарман

МА
Н

Қартайдық, қайғы ойладық, ұлғайды арман,
Шошимын кейінгі жас балалардан
Терін сатпай, телміріп, көзін сатып,
Теп-тегіс жұрттың бәрі болды аларман.

АР

Бай алады: кезінде көп берем деп,
Жетпей тұрған жеріңде тек берем деп,
Би мен болыс алады күшін сатып,
Мен қазақтан кегіңді әперем деп.
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Жарлы алады: қызметпен өткерем деп.
Елубасы шар салып, леп берем деп.
Жалаңқая жат мінез жау алады:
Бермей жүрсең, мен сені жек көрем деп.
Дос алады бермесең, бұлт берем деп,
Жауыңа қосылуға сырт берем деп,
Бұзылған соң мен оңай табылмаспын,

сы

Не қылып оңайлықпен ырық берем деп.
Сұм-сұрқия сұмдықпен еп берем деп,
Сүйер жансып, сүйкімді бет берем деп.
Жүз қараға екі жүз аларман бар,
Бас қатар бас-аяғын тексерем деп.

ба
с

па

Ел жиып, мал сойыңыз ет берем деп,
Ет берсем сен мендік бол деп берем деп
Қара қарға сықылды шуласар жұрт:
Кім көп берсе, мен соған серт берем деп.
Бұзыларда ойламас бет көрем деп,
Ант ішуді кім ойлар дерт көрем деп.
Қабаған итше өшігіп шыға келер,
Мен қапсам, бір жеріңді бөксерем деп.

-П
В

Орыс айтты өзіңе ерік берем деп,
Кімді сүйіп сайласаң, бек көрем деп.
Бұзылмаса, оған ел түзелген жоқ,
Ұлық жүр: бұл ісіңді кек көрем деп.

МА
Н

Жұрт жүр ғой арамдықты еп көрем деп,
Тоқтау айтқан кісіні шет көрем деп.
Бар ма екен, жай жүрген жан қанағатпен.
Құдайдың өз бергенін жеп көрем деп?
Атаны бала аңдиды, ағаны – іні,
Ит қорлық немене екен сүйткен күні.
Арын сатқан мал үшін антұрғанның
Айтқан сөзі құрысын, шыққан үні.

АР

Алыс-жақын қазақтың бәрі қаңғып,
Аямай бірін-бірі жүр ғой аңдып.
Мал мен бақтың кеселі ұя бұзар,
Паруардигәр жаратқан несін жан қып!
Ант ішіп күнде берген жаны құрсын,
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сы

Арын сатып тіленген малы құрсын.
Қысқа күнде қырық жерге қойма қойып,
Қу тілмен қулық сауған заңы құрсын.
Бір атқа жүз құбылған жүзі күйгір,
Өз үйінде шертиген паңы құрсын.

па

Сөздік:

ба
с

Елубасы шар салып – елу йді атынан сайланан елубасылар
сайлауа тсетін екі адама екі бөлек ялы жәшік дайындап,
арнайы дөгелек тастарды іріктеп алан. Соны аза «шар» деп
атаан.
Паруардигәр (иран сөзі) – дай, тәірі.
Білу «Білу»

-П
В

1. Өлеңнің идеясы қандай?
2. Өлеңнің тақырыбын ашуға қандай мақал-мәтелдер
қолданар едіңдер?
Түсіну
«Түсіну»

МА
Н

1. Абай не себепті «қартайдық, қайғы ойладық» дейді?
2. Неліктен ақын «шошимын кейінгі жас балалардан»
дейді?
Қолдану
«Қолдану»

Өлең мазмұны бойынша берілген кестені толтырыңдар.

Өлеңнен қандай әлеуметтікқоғамдық мәселелер байқадым?

Оны қай үзінділермен
дәлелдей аламын?

Талдау
«Талдау»

АР

«Дойбы» әдісі бойынша өлеңді талдаңдар. Ол үшін
екі топқа бөлініңдер. Екі оқушы дойбы тақтасындағы
тастарды сұрақтарға жауап бере отырып жылжытады.
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Үшінші оқушы олардың жауаптарын жетістік критерийі бойынша бағалап, тексеріп отырады.
1. Өлеңнің идеясы мен мазмұны қандай?
2. Қай сөздер мен сөз тіркестері тақырып мазмұнын айқындайды?
3. Ақын адамның қандай кемшіліктерін сипаттап көрсетеді?
4. Өлең соңында ақын қандай байламға келді?
5. Автор жастарды қалай сипаттаған?
6. Өлеңнің қай жолдары ерекше әсер қалдырды?
Жинақтау
«Жинақтау»

Қазіргі жастардың арасындағы өздеріңді қынжылтатын жайттарды экспрессивті эссе ретінде жазыңдар.
Бағалау
«Бағалау»

-П
В

Ақын өмір сүрген заманда теріс қылықты адамдар
неге көбейіп кеткен?

4.4«Қартайдық,қайғыойладық,ұйқысергек»өлеңі

АР

МА
Н

«Қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек» өлеңі де
жоғарыдағы екі өлең сияқты 1886 жылы жазылған. «Қолдан келе бере ме жұрт меңгермек» деген тарауға тақырып
болып тұрған сөз де осы өлеңнен алынған.
«Қартайдық, қайғы ойладық...» деп келетін Абайға тән
«қайғылы сарынның құлақкүйі» «ұйқы сергек» деген сөзбен
ауыстырылған. Мұнда да өлеңнің негізгі идеясы, ақынның айтайын деген түйінді ойы бастапқы екі шумақта толық берілген.
Әлеуметтік өмір шындығы Абайдың түн ұйқысын төрт бөліп,
сарсаңға салады. Қолдан келер қайран жоқ, әрі сөзіне құлақ
қойып жатқан да ешкім жоқ. Сондықтан «ашуы – ашыған у,
ойы – кермек» тартқан Абай тағдырға еріксіз мойынсынғандай шарасыздық рай танытады. Мұны «Жас қартаймақ, жоқ
тумақ, туған өлмек, Тағдыр жоқ өткен өмір қайта келмек.
83

-П
В

ба
с

па

сы

Басқан із, көрген қызық артта қалмақ, Бір Құдайдан басқаның
бәрі өзгермек» деген сөздері арқылы жеткізеді. Мұнда да бір
жылда жазылған жоғарыдағы екі өлеңі сияқты заман әуеніне
төңкерілген алуан түрлі адамның мінез-құлқы сипатталады.
Ер мен ездің ара салмағы ажыратылады. Ер бойын ақылға
билетіп, бір тоқтамға бел байлап, жұрт алдында жүйелі сөзін
айта білсе, ез өлгенше қор боп, әркімге бір еріп, айтаққа ергеннен басқа, қолынан келер түгі жоқ. Бірақ ол өзін ешуақытта
«өнерсіз езбін» деп ойламайды, сондықтан қулық, сұмдық,
ұрлық-қарлық сияқты әдеттерге бойын билетеді. «Алашқа
іші жау боп, сырты күлмек, Жақынын тіріде аңдып, өлсе
өкірмек» деген жолдардан жүрегі Алаш деп соққан ер мінезді адамдарды сырттай жақтағансып жүргенмен, тіпті қайтыс
боп кеткен жағдайда ерекше өкіріп жылап, қайғырған сыңай
танытқанымен, шындығында арамзалықпен топ құрып, аңқау елді қан қақсатып жүрген алаяқтар бейнесі де көрініс береді. Бірақ Абай қоғамды бұларға билетпейді, жамандықтан
жақсылықтың басы әмәнда биік болатындығын дәлелдейді.
«Арамдықтан жамандық көрмей қалмас, Мың күн сынбас, бір
күні сынар шөлмек» деу арқылы жамандықтан жирендіреді.
«Ақыл таппақ, мал таппақ, адал жүрмек» адамға дәулеттің
өзінен-өзі келетіндігін насихаттайды.

МА
Н

Қартайдық,қайғыойладық,ұйқысергек

АР

Қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек
Ашуың – ашыған у, ойың – кермек.
Мұңдасарға кісі жоқ сөзді ұғарлық,
Кім көңілді көтеріп, болады ермек?
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Жас қартаймақ, жоқ тумақ, туған өлмек,
Тағдыр жоқ өткен өмір қайта келмек.
Басқан із, көрген қызық артта қалмақ,
Бір Құдайдан басқаның бәрі өзгермек.

сы

Ер ісі – ақылға ермек, бойды жеңбек,
Өнерсіздің қылығы өле көрмек,
Шыға ойламай, шығындап қылық қылмай,
Еріншек ездігінен көпке көнбек.

па

Жамандар қыла алмай жүр адал еңбек,
Ұрлық, қулық қылдым деп қағар көлбек.
Арамдықтан жамандық көрмей қалмас,
Мың күн сынбас, бір күні сынар шөлмек.

ба
с

Адамзат тірілікті дәулет білмек,
Ақыл таппақ, мал таппақ, адал жүрмек.
Екеуінің бірі жоқ ауыл кезіп,
Не қорлық құр қылжаңмен күн өткізбек?

-П
В

Наданға арам – ақылды құлаққа ілмек,
Бұл сөзден ертегіні тез үйренбек.
Рас сөздің кім білер қасиетін,
Ақылсыз шынға сенбей, жоққа сенбек.

МА
Н

Қызыл арай, ақ күміс, алтын бергек.
Қызықты ертегіге көтерілмек.
Ақсақалдың, әкенің, білімдінің,
Сөзінен сырдаң тартып, тез жиренбек.
Ақылды қара қылды қырыққа бөлмек,
Әр нәрсеге өзіндей баға бермек.
Таразы да, қазы да өз бойында,
Наданның сүйенгені – көппен дүрмек.

АР

Алашқа іші жау боп, сырты күлмек,
Жақынын тіріде аңдып, өлсе өкірмек.
Бір-екі жолы болған кісі көрсе,
Құдай сүйіп жаратқан осы демек.
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сы

Ел бұзылса, құрады шайтан өрмек,
Періште төменшіктеп, қайғы жемек.
Өзімнің иттігімнен болды демей,
Жеңді ғой деп шайтанға болар көмек.

па

Сырттансынбақ, қусынбақ, өршілденбек,
Сыбырменен топ жасап, бөлек-бөлек
Арамдықпен бар ма екен жаннан аспақ,
Өзімен-өзі бір күн болмай ма әлек?

ба
с

Қолдан келе бере ме жұрт меңгермек,
Адалдық, арамдықты кім теңгермек?
Мақтан үшін қайратсыз болыс болмақ,
Иттен қор боп, өзіне сөз келтірмек.

Білу «Білу»

-П
В

1. Өлеңнің идеясы қандай?
2. Ақын қандай адамдарды надан санайды?
Түсіну
«Түсіну»

МА
Н

1. Абайдың ұйқысы не себепті «сергек»?
2. Неліктен ақын ел ішіндегі келеңсіздіктерді бірнеше
өлеңіне арқау еткен?
Қолдану
«Қолдану»

«Қарама-қайшы элементтер» әдісі бойынша «Мәңгілік ел» қағидасына сай, қазақ елінің болашағына болжам жасаңдар.

АР

Өлең жолдары

Менің болжамым

Талдау
«Талдау»

«Рөлдегі оқушылар» әдісімен жұмыс істеңдер.
1-адам: топ мүшелерін реттеңдер.
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Баяндаушы – өлеңнің тақырыбы, идеясына талдау
жасайды.
Сөз тап ыш – өлеңде кездескен атауларға түсінік
береді.
Бейнелеуші-суретші – өлеңнің мазмұны бойынша
суреттер салады.
Дәнекер – өлең мәтінін қазіргі өмірмен ұштастырады.
2-адам: берілген тапсырмаларды топ ішінде талқылаңдар.
3-адам: талқыланған тапсырмалардан PowerPointта таныстырылым жасап, қорғаңдар.
Жинақтау
«Жинақтау»

-П
В

Осы өлеңді алдыңғы екі «Көңілім қайтты, достан да,
дұшпаннан да», «Қартайдық, қайғы ойладық, ұлғайды
арман» өлеңдерімен салыстырыңдар. Адам бойындағы
нашар әдеттердің пайда болу себептерін ашып, «толық
адам» туралы ойды өз пікірлеріңмен толықтырып, дәлелдеме эссе жазыңдар.
Бағалау
«Бағалау»

МА
Н

Қазіргі кезде дәл ақын сияқты қоғамдағы мәселелерді көтеріп жүрген адам бар ма?

Сөздік:

Бергек – сәндік шін шаршыны сыртынан салынатын жаулы

4.5 «Қыранбүркітнеалмайды,салсабаптап»өлеңі

АР

«Қыран бүркіт не алмайды, салса баптап» деген өлеңінде
де заманына қарай амалын жасап, далақтаған адамдардың
келеңсіз бейнесі сөз болады. Бірақ мұнда қоғам шындығы
тура суреттелмейді, автор өз ойын сатира тілімен тұспалдап
жеткізеді. Көшпенділер заманындағы аңшылықтың сәні
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болған «қыран бүркіттің» орнына «күйкентай мен қарғаларды» қаптату арқылы Абай отаршылдық дәуірдің бет-бейнесін ашады. Бұл жерде қыран бүркіт – көшпенділік өмірдің
символы болса, қарқылдаған қарға мен шықылықтаған
күйкентай – кіріптарлыққа бейімделген отар елдің бейнесі.
Өйткені шынайы өмірде қарға мен күйкентай деген құстар
бүркіттің орнын баса алмайды. Абай қоғам дағдарысын
халыққа түсіндіру үшін бұларды символдық бейне ретінде
әдейі алған. Бірақ Абай өмір сүрген замандағы билеуші күш
бүркіт сияқты ер мінезді адамдарды қор қылып, арамзалыққа бейім қарға сияқты адамдарды ұлардай шулату арқылы өз
билігін емін-еркін жүргізуге жол ашты. Байлығы мен бақытын талады. «Қарға мен күйкентайлар» – қазақ қамын ойлауға өресі жетпейтін, қолынан ештеңе келмейтін, бірақ әртүрлі әрекет жасаудан күні бойы тыным таппайтындықтан,
не «өзі алмайтын, не қыранға алдырмайтын» ез адамдардың
жиынтық бейнесі. Салақтап артынан қалмайтын жағымпаз
мінезімен ұлыққа жағып, болымсыз бір шаруасын істеткеніне мәз болып, күпілдеп мақтанатыны да надандықтың
белгісі екенін өздері сезінбейді. Оларды шаршатып-шалдықтырып барып, алғанында шаруасы болмайды. Бұларда
ой да, арман да жоқ. Ақынның өлеңді «Басқа сая, жанға
олжа дәнеме жоқ, Қайран ел осынымен жүр далақтап» деген өкінішке толы сөздермен аяқтауының маңызы зор. Қазақтың адал еңбекпен мал табуға ұмтыла қоймайтын нашар
мінезін біліп алған Кеңес өкіметі кейіннен осындай «шолақ
белсенділерді» пайдалану арқылы таптаурын саясатын одан
әрі жалғастырды. Міне, Абайдың үнемі ағартушылық бағыт
ұстап, жастарды оқу-білім, өнер үйренуге үндейтін себебінің
бір салдары осында жатыр.
Бұл өлең де жоғарыдағы «Қолдан келе бере ме жұрт меңгермек» деген тарауы бойынша берілген өлеңдері сияқты
1886 жылы жазылған. Тақырыбы да, көтерген мәселесі де
бір-бірімен сабақтасып жатыр. Туынды 14 жолдан тұратын
бір шумақ өлеңге жатады. 1909 жылдан бері жарияланып
келеді.
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Қыран бүркіт не алмайды, салса баптап,
Жұрт жүр ғой күйкентай мен қарға сақтап.
Қыран шықса қияға жібереді
Олар да екі құсын екі жақтап.
Қарқылдап қарға қалмас арт жағынан,
Күйкентайы үстінде шықылықтап.
Өзі алмайды, қыранға алдырмайды,
Күні бойы шабады бос салақтап.
Тиіп-шығып, ыза қып, ұстатпаса,
Қуанар иелері сонда ыржақтап.
Не таптық мұныменен деген жан жоқ,
Түні бойы күпілдер құсын мақтап.
Басқа сая, жанға олжа дәнеме жоқ,
Қайран ел осынымен жүр далақтап.

Білу «Білу»

1. Өлеңнің идеясы қандай?
2. Қыран бүркіт туралы не білесіңдер?
Түсіну
«Түсіну»

МА
Н

1. Ақын не себепті қыран бүркіт туралы сөз қозғап
отыр?
2. Неліктен Абай күйкентай ұстаған жұртты сынайды?
Қолдану
«Қолдану»

АР

Интернеттен бүркіт, қарға, күйкентайдың суреттерін, олар туралы ақпаратты тауып, жүктеп, «Суреттер
мен мәліметтер сөйлейді» тәсілімен өлең идеясымен
байланысын қарастырыңдар.
Бүркіт

Қарға
Күйкентай
Интернеттен табылған ақпарат
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Өлеңдегі образдар
Жеке пікірім

Талдау
«Талдау»

Мысалдары

ба
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Тілдік ерекшеліктер
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«Жазушы тілінің сөздігін» құрастырып, кестені толтырып, талдаңдар:

Жинақтау
«Жинақтау»

-П
В

Абайдың әрбір өлеңі өміршең. Өлеңдегі және шынайы өмірдегі материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, көтерілген мәселелердің жаңашылдығына сыни тұрғыдан баға беріп,
пікірлеріңді түйіндеңдер.
Бағалау
«Бағалау»

АР

МА
Н

Қазіргі қоғамда бүркіт көп пе әлде күйкентай, қарға
көп пе?
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Абай талантының ерекше қыры – сатира. М.Әуезовтің
пайымдауы бойынша, Абай күлкі мен қалжың қылып айтқан өлеңді бала күнінен бастаған. «12 жасында бір жолаушы
қатынға айтты деген бір ауыз өлең бұған дәлел. Сол уақытта-ақ мінегіш, мысқылшыл кішкене Абай болашақ үлкен
сатирик Абайды танытқандай. Кейін айтатын сатиралық
өлеңнің барлығы да осы бетпен өседі. Осымен әр жылда,
әр жерде, кейде ұзақтау болса, кейде бірер ауыз ғана әр
тақырыпты өлеңдер айтып, жазып жүріп, Абай жаңағы ел
жуандарын жеңген жылдарға келеді. Бұл уақытта ол есті,
бағалы кісі атанып, айтқаны кімге болса да бұлды боларлық
дәрежеге жетеді. Болыс болып басқалар жүрсе, Абай елдің
ішіндегі әділдікті, тура жолды бағатын кісі болады. Шын ел
қамқоры болған адамгершілік, кісілік тұтқасы Абай болады. Қалың елдің момын көпшілігінен шыққан дос атаулы
да Абай басына үйіріледі. Ел ортасының дау-шарын сол
бұқара көпшіліктің тілегі бойынша кейде өзі атқарып, өзі
басқарады. Оның қаламына тән сыншылдық реализм қазақ
мінез-бітімін типтік жағдайда көрсетуге және қоғамдық
өмірдегі қайшылықтарды сынға алуына себеп болды».
Белгілі ғалым, сатира сыншысы Темірбек Қожекеев «Сатираны күштілер қаруы» деп атап, сатира да, юмор да сын
құралы, екеуінің де негізі комизм (күлкі ету) екендігін айта
келіп: «Сатира, юмор – фактіні көре алатын, оны жинақтап типтендіре білетін, болмыс-құбылыстардың әлеуметтік мәнін көркем де бейнелі тілмен ашып, суреттеп беретін әдебиет саласы»
деген анықтама береді. Екеуінің де негізі бір болғанмен, юморда
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жекелеген жағымсыз құбылыстарды қайырымды қуақы әзіл-ажуамен, көңілге қаяу салмас зілсіз күлкімен келемеждеу басым
болады. Юмор сындарлы сатираға апаратын жол іспетті. Ал
сатира сөз етіп отырған нысанасын түгелдей мансұқ етіп, жоққа
шығарады.
Сатираға ащы сын, кекесінге толы улы тіл, кермек күлкі,
мазақ ету, келемеждеу тән. Сонымен бірге күрсініс пен үміт,
күйзеліс пен үкім қатар жүреді. Сол себепті ғалымдар сатира
мен юморды қарама-қайшылықтардың бірлігінен туындатады.
Сатира – қоғамдық дерт пен қасіретті келемеж ете
отырып, әшкерелейтін өлең, әңгіме, фельетон, эпиграмма,
роман, т.б. түрінде жазылған әдеби шығарма. Абай бұл
жанрда «Болыс болдым, мінеки», «Мәз болады болысың»,
«Сабырсыз, арсыз, еріншек», «Бойы бұлғаң», «Менсінбеуші
ем наданды, «Адасқанның алды – жөн, арты – соқпақ», «Көзінен басқа ойы жоқ», «Бай сейілді», «Байлар жүр жиған
малын қорғалатып» т.б. сықақ өлеңдер жазған. Біреуді
қалжың қылған, мысқыл, мазақ, күлкі аралас «Күлембайға», «Көкбайға», «Қара қатынға», «Ғабидоллаға»,
«Рахымшалға», «Күйісбайға», «Дүйсенқұлға», «Разаққа»
«Масақбайға», «Көжекбайға» сияқты эпиграммалары да
бар. Біреуге арнайы қаратыла айтылған бұл әзіл өлеңдерінің көпшілігі оның жастық кезін танытады. Сондай-ақ
И.А.Крыловтан аударған мысал өлеңдері де – сатира жанрына қосылған қомақты үлес. Бұл туралы еске түсіру үшін
9-сыныпқа арналған «Абайтану» оқулығындағы «Абайдың
аудармадағы шеберлігі және ондағы биік мұрат пен адамгершілік идея» деген тараушаны қайталап оқып шығу қажет.
«Көзінен басқа ойы жоқ, адамның надан әуресі» деген
сипаттау – ақын шығармашылығына тән құбылыс. Сатира
жоғары деңгейдегі сөз тапқырлығын қажет етеді. Өйткені
таласа отырып, тұқырту, күнәсі мен мінін бетіне баса
отырып, мойындату, жөнге жығу оңай шаруа емес. Дәуір
үнін, заман лебін ой таразысынан өткізе білген Абай келеңсіз
құбылыстарды өлеңдерінде ғана емес, қарасөздерінде де
зілді тілмен сөгіп, сықақтап, әшкерелей білді. Бұған төменде
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сөз болатын – «Он бірінші», «Қырық бірінші» қарасөздері
айқын мысал.
Осы арқылы Абай қазақ әдебиетінде сыншылдық реализмді берік орнықтырып, өзінен кейін ХХ ғасырдың бас кезінде осы тәсілді дамытқан А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы,
Ж.Аймауытұлы сияқты әдеби мектеп қалыптастырды.
Бірақ Абай мен Алаш алыптарының рухани үндестігі Кеңес
өкіметінің саясатына қайшы келгендіктен, жетпіс жылдан
астам уақыт бұл мәселе жабулы жатты. Сондықтан Абай
сатирасы туралы сөз болғанда билікке таласқан пенденің
әлеуметтік-психологиялық бейнесін ашып, би, болыстарды
сынайтын «Болыс болдым, мінеки», «Мәз болады болысы»
деген өлеңдері негізге алынып, сыншыл реализм тұрғысынан емес, социалистік реализм тұрғысынан талданып
келді. Сондықтан да, «Болыс болдым, мінеки» өлеңіндегі
бар малын шығындап, болыс болған адам «күштілері, яғни
орыстың ұлық, ояздары сөз айтса, шыбындап бас изейтін
отаршылдық дәуірдің болысы емес, үстем таптың болысы
ретінде сипатталды. «Сияз бар десе жүрегім, Орнықпайды
суылдап. Сыртқыларға сыр бермей, Құр күлемін жымыңдап» дейтін болыстың аяр, екіжүзділігін «Оңашада оязға,
Мақтамаймын елімді, Өз еліме айтамын «Бергем жоқ» –
деп, – белімді» деген жолдармен әшкерледі. Өлең бастан-аяқ
бірінші жақтан баяндалып, монолог тәсілімен берілген. Бұл
өлең «Болыстың монологі» деген атпен қандай да бір көркемдік тәсілге мысал ретінде келтіруге сұранып тұр.
Өлең 1883 жылы бұрынғы Семей губерниясының
Ақшатау деген жерінде өткен болыс сайлауына байланысты
туғандығын, жалғыз Күлембай болысқа ғана қатысты деген
пікірдің қате екендігін М.Әуезов жазған (1957). Бұл – билік
десе, ішкен асын жерге қоятын, жеке басынан басқа өзге
нәрсені күйттемейтін мансапқор адамның типтік образы.
Мұнда болыстың мансапқа құмарлығы сонша екі
өкпесін қолына алып, күн батқанша далақтап шабудан шаршамайды. Оның бүкіл іс-әрекеті, екіжүзді мінез-құлқы ащы
сарказм, улы мысқылмен шебер беріледі. Орыс патшасынан
93

АР

МА
Н

-П
В

ба
с

па

сы

шен таққан болыстардың дүниеқоңыз, мансапқұмар мінезі
«Мәз болады болысың» өлеңінде де шебер әшкереленеді. Екі
өлеңнің де өзара үндестігі ел үстінен күн көріп, ар-ұятын
сатқан арамза, залым болыстардың жағымсыз іс-әрекеті
арқылы ашылады. Түбінде «Көп асқанға бір тосқан»
болатындығын ақын білгірлікпен болжап, оны билікке,
мансапқа, атаққа таласқан болыстардың әлеуметтікпсихологиялық бейнесі арқылы ашып көрсетеді.
Абай сатирасының ең биік шыңы 1887 жылы жазылған
«Сабырсыз, арсыз, еріншек» деген сияқты өлеңдерінен де
анық байқалады. «Сабырсыз, арсыз, еріншек» деген өлеңінде Абай «алты бақан алауыздықты» туғызып, елдің берекесін қашыруға атсалысып, делдал болып отырған «сабырсыз,
арсыз, еріншек, көрсеқызар» адамдардың бет-бейнесін ашу
арқылы «жалмауызды» көз алдымызға әкеледі. «Жақынын
жалған міндейді, Ол – арсыздық белгісі. Ұятсынбай, ойланбай, Қой дегенге тіл алмай, Iс қылмай ма ол кісі?..», – деп
бастап, небір кесір-кесапатты мінезді сынап, жоқ жерден
бүлік туғызуға бейім содыр-сойқандар мен қаскөйлер, қазан
бұзар тентек пен тасыр адамдарды аямай шенейді.
Ерекше ұйқас, үйіріммен 85 жолдан тұратын «Сабырсыз,
арсыз, еріншек» өлеңі Абайдың сықақ өлеңдерінің ішіндегі
ең шоқтығы биік таңдаулы өлеңдерінің қатарына жатады.
Ал 1893 жылы жазған «Бойы бла» атты әрқайсысы
6 тармақты 8 шумақтан тұратын 54 жол сатиралық өлеңінде
«бойы бұлғаң, сөзі қылжаң, сыпыра жылмаң желбуаздардан» Абайдың шаршағаны сондай «Бетті бастым, Қатты састым, Тұра қаштым жалма-жан», – дейді. Бұл – бүкіл сатиралық шығармаларының түйіні іспетті өлең. «Бойы бұлғаң»
сатирасында тұрмыстағы зиянды дерттерді өткір тілмен
сынай отырып, ел ішін дендеп кеткен өсек, өтірік, ұрлық,
пәлеқор-жалақорларды «улы сия, ащы тілмен» шенейді.
«Көзінен бас а ойы жо , Адамның надан әуресі» деп
басталатын сатиралық өлеңінде де ой көзі, жүрек көзі,
көңіл көзі, ақыл көзі жоқ адамды сынға алады. Әсіресе
«сәлдесі дағарадай» болып алып, құранды дұрыс түсінбей,
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теріс-қағыс оқитын дүмше молдаларды сынап-мінейді.
Өйткені Абайдың шариғатты өте жетік білетіндігі оның
құранды талдаған қарасөздерінен де, «Алланың өзі де рас,
сөзі де рас» сияқты өлеңдерінен айқын аңғарылады. Сондықтан да Абай құран сүрелерін қате оқыған молдаларды
аямай сынап, кемшілігін бетіне басып отырған. «Жүректе
айна болмаса, Сөз болмайды өңгесі» деген өлең жолдарынан
ақынның өнерге, оқуға үндеген ағартушылық бағыттағы
ойлары көрініс береді.
«Менсінбеуші ем наданды, Ақылсыз деп қор тұтып» деп
басталатын өлеңінде Абай заманды түзетпек болып, қанша
ұмтылса да, әдетіне қарысқан кекиген тобыр сөзіне көнбейді. Отарлық езгідегі қоғам дертін жақсы түсініп отырған
данышпан ақын бейтарап қалғысы келмей, пәрменді әрекет
етсе де, түк өндіре алмайды. Ақыры дүлей надандық пен
ұлттың бойындағы пайда бола бастаған жат кесапатпен
күресуге ылажы таусылып, дәрмені құрыған ақын «Жарлы
емеспін, зарлымын» деп қамығады. «Жұртым деуге арлымын, Өзге жұрттан ұялып» деп қынжылады. Ақынның
қоғамдағы қайшылықтарға сыни көзқарасы, надандық пен
қараңғылыққа қарсылық білдірген жан айқайы бұл өлеңінен де айқын аңғарылады. Өлең соңында қажыған қарт
ақын «Мен қажыдым, сен қажы! – деп ендігі күрес жолын
келер ұрпаққа аманаттайды.
«Адас анны алды – жөн, арты – со па » өлеңінде де
алды-артын ойламайтын мақтаншақ тобырдың қоғамдағы
туындап отырған кеселді іске бей-жай қарап, зейін қоя алмағандығын сынайды. «Малға бөккен кісімсіп» қоқиланып,
тіпті «қас маңғаз» құсап көрінгісі келгенмен, «Қарсы алдына
жымырып келтірем деп, Ақ тымақтың құлағы салтақ-салтақ» дейді.
Осы мінездеу арқылы қолы күс-күс кейіпкердің сатиралық бейнесі бізге бірден елестейді. Онымен қоймай,
кербездіктің тағы бір белгісі ретінде аппақ сабау ұстап,
оны керегеге шаншып қойып, «Бөркін іліп, қарайды жалтақ-жалтақ» дейді. Кісі қызығарлықтай бөрік болмаса да,
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біреу жымқырып кете ме деп қоқиланған наданның есік
жаққа жалтақтауын мысқылдайды. Осы суреттеуден кердеңдеген «кербездің» ішкі психологиялық жан дүниесі де
көрінеді. Бірақ ол өзінің бітім-сипаты мен оғаш қылығын
сезіне де, түйсіне де алмайды. Абайдың «Есек пен бұлбұл»
аудармасындағы «шыңғыртып, шымырлатып, сорғалатып»
«мың түрлі күйге» салған бұлбұлдың әсем даусын түйсіне алмаған «ессіз есектің» әншіні «әтешпен» теңгеретіні
сияқты бұл жерде де «Оларға жөн – арамның сөзін ұқпақ»
дейді.
Осындай жаңа заманға ілескенсіп, көбейіп бара жатқан
«сымпыс» шалбар кигендер сөз ұқпағанымен қоймай,
шаруаға да қыры жоқ болатындығын ажуалайды. Ауыл
ақсақалына сәлем беруге де жарамай, «жалғыз атын
сабылтып» ел қыдырғанша, «адал еңбек, мал таппақ, жұртқа
жақпақ» іспен айналысқаны кімге болсын әлдеқайда пайдалы болар еді деген ой тастайды.
ХХ ғасырдың бас кезінде «Алғаш ұлт әдебиетіне өрнек
берген, әлеумет тұрмысын толық тексерген, идеалға сілтеген Абай болды» деп әділ баға берген Қошке Кемеңгерұлы «Қазақ тарихынан» (1924) атты зерттеу еңбегі мен
«Еңбекші қазақ» (1.12.1926) газетіне жарияланған «Көркем
әдебиет туралы» мақаласында Абай сатирасы («Мәз болады
болысың» т.б.) туралы да арнайы талдау жасады.
Абайдың сатиралық өлеңдерінің барлығы да 1909 жылдан бері Абай өлеңдерінің жинағында жарияланып келеді.
«Болыс болдым, мінеки», «Қайғы шығар ілімнен», «Бойы
бұлғаң», «Мәз болады болысың» 1889 жылы жазылған.

АР

5.2«Улысия,ащытіл»

Бұл сабақтың тақырыбы Абайдың «Адамның кейбір
кездері» өлеңіндегі «Ызалы жүрек, долы қол, Улы сия,
ащы тіл. Не жазып кетсе, жайы сол, Жек көрсеңдер өзің
біл» (1892) деп аяқталатын тұсынан алынуында өзіндік
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мағына бар. Өйткені сатира жанрына улы сөз, ащы тіл тән.
Сатираның сарказм түріне адам кемшілігін сыпайыламай,
бетке айту басым болады. «Адамның кейбір кездері» өлеңі
сатираға жатпаса да, Абайдың «надан, зұлымға кектеніп,
шиыршық атқан» терең толғанысы, қуатты ойы, шыншылдығы мен сыншылдығы анық көрінеді.
Жоғарыда берілген «Мен боламын демеңдер, Аяқты
алшаң басқанға» деп басталатын екі шумақ өлеңінде де
ащы сарказм бар. Құрғақ мақтанып, кеуде соққаннан басқа
қолынан ештеңе келмейтін түйсіксіз адамды «Екі көзің
аларып, Құр қарайсың аспанға» деп сынайды. Ғылымды
меңгеріп, бір шаруаның тетігін ұстап, өмірден өз орнын
табуға ұмтылмаған адам «Кешікпей-ақ тосқанға» жолығып,
жағдайы жұртқа мәлім боп қалар деген ойды аңғартады.
Онбіріншіқарасөз
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Абай сатирасы өлеңдерінде ғана емес, қарасөздерінде
де бой көрсетеді. Мысалы, «Он бірінші арасөзінде» ант,
серт, ұят, адалдық сияқты ұғым-түсініктерге зиян келетін
екі түрлі жағымсыз мінез-құлықтарды атап көрсетеді. Оның
бірі – ұрлық, екіншісі – азғырғанға еру. Мұнда да жоғарыдағы өлеңдердегі сияқты ұлықтардың аярлығы, болыстардың қолтығына дым бүркіп, қарапайым жұртты алдауы, ел
ішіндегі бұзақыларды әдейі тыймауы Абайды толғандырады. Мұның аяғы жақсылыққа апармайтынын, адамзат баласының бойында ант, серт, ұят, адалдықтан айырылу қаупі
төнетіндігі туралы ой салады. Қарасөздің өзін оқиық.
Осы елдің үнем қылып жүргені немене? Екі нәрсе.
Әуелі – ұрлық, ұры – ұрлықпен мал табам деп жүр. Мал иесі
артылтып алып, тағы да байимын деп жүр. Ұлықтар алып
берем деп, даугерді жеп, құтқарам деп ұрыны жеп жүр.
Қарапайым жұрт ұрлық айтып мал алам деп, ұрыға атымды
сатып пайдаланам деп, не өткізбесін арзанға түсіріп алам деп
жүр. Екінші – бұзақылар біреудің ойында жоқ пәлені ойына
салып, бүйтсең бек боласың, бүйтсең кеп боласың, бүйтсең
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кек аласың, мықты атанасың деп, ауқаттыларды азғырғалы әлек болып жүр. Кім азса, мен соған керек боламын
деп, к...н қыздырып алып, өзін бір ғана азық қылайын деп
жүр.
Ұлықтар пәлі-пәлі, бұл табылған ақыл деп, мен сені
бүйтіп сүйеймін деп, ананы жеп, сені бүйтіп сүйеймін деп,
мынаны жеп жүр. Қара халық менің сонша үйім бар, сонша
ауыл-аймағыммен сойылыңды соғайын, дауыңды айтайын
деп, қай көп бергенге партиялас боламын деп, құдайға
жазып, жатпай-тұрмай салып жүріп басын, ауылын, қатынбаласын сатып жүр. Осы бір ұры, бұзақы жоғалса, жұртқа
ой да түсер еді, шаруа да қылар еді. Бай барын бағып, кедей
жоғын іздеп, ел секілденіп талапқа, тілеуге кірісер еді. Енді
жұрттың бәрі осы екі бүлік іске ортақ, мұны кім түзейді?
Анттың, серттің, адалдықтың, ұяттың бір тоқтаусыз кеткені ме? Ұрыны тыю да оңай болар еді, бірақ осы бұзақының
тіліне еретұғын, азатұғын байларды кім тыяды?
Ал « ыры бірінші арасөзінде» де (1897) ақыл, өсиет,
ұстаздыққа көнбеген надан тобырды астарлы ащы мысқылмен ашық сынайды. «Қазаққа ақыл берем, түзеймін деп
қам жеген адамға екі нәрсе керек» оның бірі – билік, бірі –
байлық деген сөзді Абай ызалы жүректен шыққан астарлы
кекесінмен айтып отыр. Мысалы: «Қазаққа ақыл берем, түзеймін деп қам жеген адамға екі нәрсе керек. Әуелі – бек зор
өкімет, жарлық қолында бар кісі керек. Үлкендерін қорқытып, жас балаларын еріксіз қолдарынан алып, медреселерге
беріп, бірін ол жол, бірін бұл жолға салу керек, дүниеде көп
есепсіз ғылымның жолдары бар, әрбір жолда үйретушілерге
беріп сен бұл жолды үйрен, сен ол жолды үйрен деп жолға
салып, мұндағы халыққа шығынын төлетіп жіберсе, хәтта
қыздарды да ең болмаса мұсылман ғылымына жіберсе, жақсы дін танырлық қылып үйретсе, сонда сол жастар жетіп,
бұл аталары қартайып сөзден қалғанда түзелсе болар еді.
Екінші – ол адам есепсіз бай боларға керек. Аталарын паралап, балаларын алып, бастапқы айтқандай жолға салып,
тағлым берсе, сонда түзелер еді.
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Енді мұндай халықты еріксіз қорқытып көндірерлік
күш-қуат ешкімге бітпейді. Ол баланы қазақтың бәрін
паралап көндірерлік дәулет бір кісіге бітуге мүмкін де емес.
Қазақты я қорқытпай, я параламай, ақылменен не жырлап, не сырлап айтқанменен ешнәрсеге көндіру мүмкін де
емес. Етінен өткен, сүйегіне жеткен, атадан мирас алған,
ананың сүтіменен біткен надандық әлдеқашан адамшылықтан кетірген. Өздерінің ырбаңы бар ма, пыш-пышы бар
ма, гуілдегі бар ма, дүрілдегі бар ма – сонысынан дүниеде
ешбір қызықты нәрсе бар деп ойламайды, ойласа да бұрыла
алмайды, егер сөз айтсаң, түгел тыңдап тұра алмайды, не
көңілі, не көзі алаңдап отырады. Енді не қылдық, не болдық!
Себебі отаршылдық бұғауындағы қалың елдің көптен
бері өз тізгіні өз қолына тимейтін болғандықтан, билік пен
байлықтың ұлттық мүддеге қызмет етуі мүмкін емес. Сондықтан да Абай: «Енді мұндай халықты еріксіз қорқытып
көндірерлік күш-қуат ешкімге бітпейді. Ол баланы қазақтың бәрін паралап көндірерлік дәулет бір кісіге бітуге мүмкін де емес» дейді. Ата-бабадан келе жатқан байлық пен бір
ауыз сөзге тоқтайтын жақсы қасиеттерден жұрдай болып,
адамшылықтан әлдеқашан кетіп, ниеті бұзылған қазақты
ендігі жерде не қорқыту керек, не болмаса паралау керек,
сосын тағлым үйретсе, мүмкін «түзелер ме екен» деген мысқылды сауал тастайды. Әйтпесе пыш-пышы бар, гуілдегі
бар, дүрілдегі бар қазақты түзеу мүмкін еместігін айтып,
басқаға көнбейтіндігін мұқата сынайды.
Білу «Білу»

АР

1. Сатира деген не?
2. Абайға дейін қазақ әдебиетінде сатира болған ба?
Түсіну
«Түсіну»

1. Сатира сыншысы Т.Қожакеев не себепті сатираны
күштілер қаруы деп атаған?
2. Неліктен сатира жоғары деңгейдегі сөз тапқырлығын қажет етеді?
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Қолдану
«Қолдану»

ба
с

па

сы

«Пирамидалық талқылау» әдісі арқылы топтарға
бөлініп, тақырыпта берілген өлеңдердегі ішінен көркемдегіш құралдарды тауып, мағынасын анықтайды.
Тіктөртбұрыштың сыртқы бөлігіне топтың әр мүшесі өз жауабын жазады, ал ішкі төртбұрышқа төрт пікірге ортақ түйінді ой жазылады.
«Пирамидалық талқылау» парағы

Талдау
«Талдау»

МА
Н

-П
В

Абайдың «Он бірінші» және «Қырық бірінші сөздерін» тақырыптағы сатиралық өлеңдерімен салыстырып,
ортақ тақырыпты табыңдар. Қазақстан тарихы пәнінен
алған білімдеріңе сүйеніп, ақын өмір сүрген дәуірдегі тарихи факторларға шолу жасаңдар, ел ішінде туындаған
мәселелердің себеп-салдарын анықтаңдар.
Жинақтау
«Жинақтау»

Абайдың сыншылдық реализмі жөнінде әдеби сын
жазыңдар.
Бағалау
«Бағалау»

Абай сынаған кемшіліктер қазір түзетілді ме?

Сөздік:

АР

Ирония (грек) – маза , кекесін, келемеж трінде астарлап айту.
Сарказм (грек) – иронияны жоары сатысы, зілді де ащы
кекесін, аямай ашы шенеу, әшкерелеу.
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АР

МА
Н

-П
В

ба
с

па

Сабырсыз, арсыз, еріншек,
Көрсеқызар, жалмауыз,
Сорлы қазақ сол үшін,
Алты бақан алауыз.
Өзін-өзі күндейді,
Жақынын жалған міндейді,
Ол – арсыздық белгісі.
Ұятсынбай, ойланбай,
Қой дегенге тіл алмай,
Iс қылмай ма ол кісі?
Бір-ақ секіріп шығам деп,
Бір-ақ қарғып түсем деп,
Мертігеді, жатады.
Ұрлықпен мал табам деп,
Егессе ауыл шабам деп,
Сүйтіп құдай атады.
Бұл нең десе, біреуге
Жоқ нәрсені шатады.
Құтылам деп ісінен,
Бәрін көріп кісіден,
Шығынға әбден батады.
Бұл болмаса онысы,
Аударылып қонысы,
Алыстан дәм татады.
Қызмет қылып мал таппай,
Ғылым оқып ой таппай,
Құр үйінде жатады.
Ел қыдырып ас ішіп,
Еркек арын сатады.
Бала-шаға, ұрғашы
Үйде жарап қатады.
Еңбегі жоқ еркесіп,
Бір шолақпен серкесіп,
Пысық деген ант шықты.

сы

Сабырсыз,арсыз,еріншек
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АР

МА
Н

-П
В

ба
с

па

сы

Бір сөз үшін жау болып,
Бір күн үшін дос болып,
Жүз құбылған салт шықты.
Пысық кім деп сұрасаң –
Қалаға шапса дем алмай,
Өтірік арыз көп берсе,
Көргендерден ұялмай.
Сыбырдан басқа сыры жоқ,
Шаруаға қыры жоқ,
Өтірік, өсек, мақтанға
Ағып тұрса бейне су.
Ат-шапаннан кем көрмес,
Біреу атын қойса «қу».
Қу нәпсісін тыя алмай,
Атым шығып жүрсін деп,
Берекеге қас болса,
Желіктірген айтаққа,
Арақ ішпей мас болса.
Ел тыныш болса азады,
Ерігіп өле жазады.
Үйде отырса салбырап,
Түзге шықса албырап,
Кісіні көрсе қылжаңдап,
Қалжыңшылсып ыржаңдап,
Өз үйінде қипаңдап,
Кісі үйінде күй таңдап,
Ақылы бар кісіні
Ғайбаттайды, даттайды.
Ауқаты бар туғанды
Қайырсыз ит деп жаттайды.
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Мал мен бақтың дұшпаны,
Кеселді пысық көбейді,
Күшік иттей үріп жүр,
Кісіден кеммін демейді.
Қу тілменен құтыртып,

сы

ба
с

па

Кетер бір күн отыртып,
Қызмет қылған кісісін
Құрытуға таяйды.
Қылып жүрген өнері:
Харекеті – әрекет.
Өзі оңбаған антұрған
Кімге ойлайды берекет?
Кімді ұялып аяйды?
Расы жоқ сөзінің,
Ырысы жоқ өзінің,
Өңкей жалған мақтанмен
Шынның бетін бояйды.
Бұл сөзімде жалған жоқ,
Айтылмай сөз қалған жоқ,
Абайлаңыз, байқаңыз –
Елдің жайы солай-ды.

-П
В

Білу

1. Қандай адамды «сабырсыз», «арсыз» дейді?
2. Ақын қандай болуды ұсынады?
Түсіну

МА
Н

1. Осы өлеңнің идеясы не себепті ақынның басқа шығармаларымен де астасады?
2. Не себепті ақын: «Өңкей жалған мақтанмен шынның бетін бояйды» дейді?
Қолдану

АР

Адам бойындағы қандай теріс қылықтар өлеңде берілген? «Кейс – стади» әдісі бойынша өлеңді бөліп-бөліп
кезекпен оқыңдар, қалғандарың талқылау жасап, өз ойларыңды ортаға салыңдар.
Талдау

Топқа бөлініп, «Ромбтық жіктелім» тәсілімен өлеңдегі көркемдегіш құралдарға талдау жасаңдар.
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Жинақтау

па

сы

Графикалық органайзерді пайдаланып, өлеңнің негізгі идеясын түйіндеп жазыңдар.
• өлеңге пікір білдіріңдер;
• пікірлеріңе дәлел келтіріңдер;
• пікірлеріңе мысал келтіріңдер;
• пікірлеріңді қайта ұсыныңдар.
Бағалау

ба
с

Қазіргі замандағы жастардың қандай қылықтары
өздеріңе ұнамайды? Абай оны қалай өлеңге қосуы мүмкін еді?
Болысболдым,мінеки

АР

МА
Н

-П
В

Болыс болдым, мінеки
Бар малымды шығындап.
Түйеде қом, атта жал
Қалмады елге тығындап.
Сүйтсе-дағы елімді
Ұстай алмадым мығымдап.
Күштілерім сөз айтса,
Бас изеймін шыбындап.
Әлсіздің сөзін салғыртсып,
Шала ұғамын қырындап.
Сияз бар десе жүрегім.
Орнықпайды суылдап.
Сыртқыларға сыр бермей,
Құр күлемін жымыңдап.
Жай жүргенде бір күні
Атшабар келді лепілдеп:
«Ояз шықты, сияз бар»,
«Ылау» деп, «үй» деп дікілдеп.
Сасып қалдым, күн тығыз,
Жүрек кетті лүпілдеп.
Тың тұяқ күнім сүйтсе де,

104

МА
Н

-П
В

ба
с

па

сы

Қарбаңдадым өкімдеп.
Старшын, биді жиғыздым:
«Береке қыл» деп, «бекін» деп,
«Ат жарамды, үй жақсы
Болсын, бәрің күтін» деп.
Қайраттанып халқыма
Сөз айтып жүрмін күпілдеп:
«Құдай қосса, жұртымның
Ақтармын осы жол сүтін» деп,
Қайраттысып, қамқорсып,
Сайманымды бүтіндеп.
Оңашада оязға
Мақтамаймын елімді,
Өз еліме айтамын:
«Бергем жоқ» – деп, – белімді».
Мақтанамын кісімсіп,
Оязға сөзім сенімді.
«Көрсеттім» деймін, ымдаймын
Кәдік қылар жерімдi.
Сөз көбейді, ұлғайды,
Мақтанның к... көрінді.

Білу

1. Болыс деген кім? Болыстық қазақ елінің тарихында
қашан пайда болған?
2. Қазіргі кезде болыс бар ма? Елді кім басқарады?
3. Абай заманында кімдерді байлар деген?
2. Қазіргі заманда кімдерді байлар дейді?
Түсіну

АР

1. Абай өзі болыстық қызмет атқарса да не себепті болыстарды сынайды?
2. Не себепті қазіргі кезде байларды жағымсыз кейіпкерге жатқыза бермейді?
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Қолдану

па

сы

1. «Болыс болдым, мінеки» және «Мәз болады болысың» өлеңдерін салыстырып, өлеңдегі ортақ идеяны
жазыңдар.
2. «Жаны аяулы жақсыға қосамын деп, Әркім бір ит
сақтап жүр ырылдатып», – деген өлең жолдарын
оқып, «Кейіпке кіру» әдісі бойынша ақын кейпіне
кіріп, өлеңге детальді анықтама беріңдер.
Талдау

ба
с

1. Өлеңдегі «Болыс болдым, мінеки,
Бар малымды шығындап.
Түйеде қом, атта жал,
Қалмады елге тығындап» – деген жолдарды талдап
көріңдер.
2. Кейіпкерге портреттік мінездеме беріңдер.
Бай

Тура мінездеу

-П
В

Болыс

Жанама мінездеу

Жинақтау

МА
Н

Өлеңдердегі оязға бағынышты болыстың мүшкіл
халі қалай ашылады? Өлеңдегі байдың образы бүгін кездесе ме? Ойларыңды ұлттық мүдде тұрғысынан түйіндеп
жазыңдар.
Бағалау

Абайдан басқа ел басшысын сынаған қаламгер, ақын
бар ма?

Сөздік:

АР

Құсамын – апамын, айыланамын деген маынада.
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сы

Байларжүржиғанмалынқорғалатып

-П
В

ба
с

па

Байлар жүр жиған малын қорғалатып,
Өз жүзін онын беріп, алар сатып.
Онын алып, тоқсаннан дәме қылып,
Бұл жұртты қойған жоқ па Құдай атып.
Барып келсе Ертістің суын тартып,
Беріп келсе бір арыз бұтып-шатып,
Елді алып, Еділді алып есіреді,
Ісіп-кеуіп, қабарып келе жатып.
Әрі-бері айналса ат арықтап,
Шығынға белшесінен әбден батып.
Сұм-сұрқия, қу, білгіш атанбаққа,
Құдай құмар қылыпты қалжыратып.
Қорғаласа, қорықты деп қоймаған соң,
Шаптырады қалаға бай да аңдатып.
Күшті жықпақ, бай жеңбек әуел бастан,
Қолға түсер сілесі әбден қатып.
Жаны аяулы жақсыға қосамын деп,
Әркім бір ит сақтап жүр ырылдатып.

Адасқанныңалды–жөн,арты–соқпақ

МА
Н

Адасқанның алды – жөн, арты – соқпақ
Оларға жөн – арамның сөзін ұқпақ.
Қас маңғаз малға бөккен кісімсініп,
Әсте жоқ кеселді істен биттей қорықпақ.

АР

Бір аршопке шапаны сондай шап-шақ,
Мүшесінен буынып, басады алшақ.
Қарсы алдына жымырып келтірем деп,
Ақ тымақтың құлағы салтақ-салтақ.
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па

Қу шалбар қулығына болған айғақ
Тізесін созғылайды қалталанса-ақ,
Ұстаудағы кісідей мезгілі бар,
Күні бойы шешініп, бір т...-ақ.

сы

Жаздыкүні ақ бөркі бүктелмейді-ақ,
Қолында бір сабау бар о-дағы аппақ,
Керегеге сабауды шаншып қойып,
Бөркін іліп, қарайды жалтақ-жалтақ.

-П
В

ба
с

Тірі жанға құрбы боп жап-жасында-ақ,
Қалжыңдамақ, қасынбақ, ырдаңдамақ,
Бет-аузын сөз сөйлерде жүз құбылтып,
Қас кермек, мойын бұрмақ, қоразданбақ,
Осындай сыйдан жігіт елде мол-ақ,
Бәрі де шаруаға келеді олақ.
Сырын түзер біреу жоқ, сыртын түзеп,
Бір өнері – қу борбай, сымпыс шолақ.

МА
Н

Олардың жоқ ойында малын бақпақ,
Адал еңбек, мал таппақ, жұртқа жақпақ.
Жалғыз атын терлетіп, ел қыдырып,
Сәлемдеспей, алыстан ыржаң қақпақ.
Білу

1. «Адасқан» деген сөздің мағынасын түсіндіріңдер.
2. Адамдар қай кезде адасуы мүмкін?
3. Соқпақ деген не?
Түсіну

АР

1. Не себепті «адасқанның алды – жөн, арты – соқпақ»?
2. Абай не себепті «сырын түземей, сыртын түзегендерді» сынайды?
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Қолдану

сы

«Адасқанның айыбы жоқ, қайтіп үйірін тапқан соң»
деген тақырыпта эссе жазыңдар.
Талдау

па

«Талдап білу» әдісі бойынша өлең жолдарын дауыстап оқып, бір-біріңнің оқылымдарыңа қысқаша сипаттама бере отырып, кестені толтырыңдар.
Мәтіннің тақырыбын, идеясын, мағынасын
айтады.
Белгілеуші
Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар дайындайды.
Байланыстырушы Мәтіннің мағынасын өмірмен байланыстырады.
Топ шешені
Мәтіннің мазмұнына сәйкес өз ойын айтады.
Қорытындылаушы Мәтіннің құндылығын айтып, баға береді

ба
с

Талқылаушы

-П
В

Жинақтау

Осы өлеңді «Сабырсыз, арсыз, еріншек» өлеңімен
салыстырып, екі өлеңдегі ортақ идеяны жинақтап, жазыңдар.
Бағалау

МА
Н

«Адаспаймын деген адам
Тал тсте адасады» дегенді алай тсінесі?

Сөздік:

АР

Аршопке – аршын деген сөзден алынан өлшемні атауы.
Сымпыс – жіішке, ж а. Бл жерде балаы тар шалбарына
аратылып айтылан. аза та жыл ыа телініп айтылатын
«Сымпыс йры » деген сөз бар. Ол жыл ыны йры -жалы
селдір, сй ылтым, ж а деген маынаны береді. Ал а ын
«сымпыс шола » деп бл жерде «сидадап» бос жрген жігітті
кекетіп отыр.
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Білмейсің десе, желөкпе,
Дейді дағы – тәңірі ісі.
Бірінен-бірі бөлек пе,
Иемнің әділ пендесі?

Адамның хикмет кеудесі.
Наданның көңілін басып тұр
Қараңғылық пердесі.
Ақылдан бойы қашық тұр,
Ойында бір-ақ шаруасы.
Кітапты молда теріс оқыр,
Дағарадай боп сәлдесі.
Малқұмар көңілі – бек соқыр,
Бүркіттен кем бе жем жесі?
Жүректе айна жоқ болса,
Сөз болмайды өңгесі.
Тыңдағыш қанша көп болса,
Сөз ұғарлық кем кісі.

па

Көзінен басқа ойы жоқ,
Адамның надан әуресі.
Сонда да көңілі тым-ақ тоқ,
Жайқаң-қайқаң әр несі.

сы

Көзіненбасқаойыжоқ

Жүректің көзі ашылса,
Хақтықтың түсер сәулесі.
Іштегі кірді қашырса

-П
В

Бойыбұлғаң

МА
Н

Бойы бұлғаң,
Сөзі жылмаң,
Кімді көрсем, мен сонан
Бетті бастым,
Қатты састым,
Тұра қаштым жалма-жан.

АР

Өз ойында,
Тұл бойында
Бір міні жоқ пендесіп,
Түзде мырзаң,
Үйде сырдаң,
Сөзі қылжаң еркесіп.
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Бас құрасып,
Мал сұрасып,
Бермегенмен кетісер.
Адам аулап,

сы

Сыпыра саулап,
Байды жаулап жетісер.

-П
В

ба
с

па

Сөз қыдыртқан,
Жұрт құтыртқан,
Антын, арын саудалап,
Бұтты-шатты,
Үй санатты,
Байдан атты алмалап.
Кедейі – ер,
Кеселі зор,
Малды байдан сорлы жоқ.
Аш көмектің,
Жемдемектің,
Босқа әлектің орны жоқ.
Ел қағынды,
Мал сабылды,
Ұрлық, өтірік гу де-гу.
Байы – баспақ,
Биі саспақ,
Әулекі аспақ сыпыра қу.

МА
Н

Ақы берген,
Айтса көнген.
Тыныштық іздер елде жоқ.
Аққа тартқан,
Жөнге қайтқан,
Ақыл айтқан пенде жоқ.

АР

Әз тұтуға,
Сыйласуға,
Қалмады жан бір татыр.
Сыпыра батыр,
Пәле шақыр.
Болдың ақыр тап-тақыр.
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Су жұғар ма,
Сөз ұғар ма,
Сыпыра жылмаң жел буаз?
Айтты – көндім,
Алды – бердім,
Енді өкіндім – өзіме аз.
Менсінбеушіемнаданды

Жұртың анау баяғы.

ба
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Менсінбеуші ем наданды,
Ақылсыз деп қор тұтып,
Түзетпек едім заманды,
Өзімді тым-ақ зор тұтып.
Таппадым көмек өзіме,
Көп наданмен алысып.
Көнбеді ешкім сөзіме,
Әдетіне қарысып.

Жарлы емеспін, зарлымын,
Оны да ойла толғанып.
Жұртым деуге арлымын,
Өзге жұрттан ұялып.

-П
В

Барымта мен партия —
Бәрі мастық, жұрт құмар.
Сыпыра елірме, сұрқия,
Көп пияншік нені ұғар?

Жан шошырлық түріне
Бәрі бірдей еліріп.
Ұстай алмадым бірін де,
Кекиді кейін шегініп.

МА
Н

Әринемен ел кетті,
Қоқиланды, мақтанды.
Қуат бітті, күн өтті,
Жарылқа, құдай, жатқанды.
Мен – қажыған арықпын.
Қатын, бала қонағы.
Сендерге де қанықпын,

АР

Сөздік:

Татулықты, тыныштықты,
Қоңыр көрер, кем көрер.
Ұрлық пенен қулықты
Қызық көрер, өңі енер.
Мұндай елден бойың тарт,
Мен қажыдым, сен қажы!
Айтып-айтпай өтті қарт,
Көнбеді жұрт, не ылажы?

Пияншік, пьянчик (орысша – пьяница м. и ж.) – маскнем
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Менболамындемеңдер
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Мен боламын демеңдер,
Аяқты алшаң басқанға.
Екі көзің аларып,
Құр қарайсың аспанға.
Бір ғылымнан басқаның,
Бәрі де кесел асқанға.
Өйткен адам жолығар,
Кешікпей-ақ тосқанға.

Білу

1. Қандай адамды «надан» деп атайды?
2. Ақын өзін қалай суреттейді?

Түсіну

-П
В

1. Кейіпкер не себепті наданды менсінбейді?
2. Ақын не себепті өзін қажыған арық деп бейнелейді?
Қолдану

МА
Н

«Көзінен басқа ойы жоқ», «Бойы бұлғаң», «Менсінбеуші ем наданды» өлеңдері бойынша надан адамның
портретін жасаңдар.
Талдау

АР

«Әдеби шеңбер» әдісі бойынша мына рөлдердің бірін
таңдап, жыр бөлімдерін талдаңдар.
• Талқы себепшісі – өлеңдер бойынша (кейіпкерлері,
қарым-қатынасы, автор позициясы т.б. бойынша) 5
сұрақ құрастырады.
• Белгілеуші – өлеңнің ең маңызды деп санайтын бөлігін белгілеп, ойын дәлелдейді.
• Байланыстырушы – оқиғаның бірін өмірімен байланыстырады, дәлелдейді.
• Қорытындылаушы – көтерілген мәселені қорытындылайды.
113

Жинақтау

сы

Тақырыпты жинақтап, «Наданды кесел, дауасы
жоқ» деген тақырыпта аргументативті эссе жазыңдар.
Бағалау

АР
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Өлеңдерді қайталап оқып, автор стиліне баға беріңдер.
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«Абай – қазақ әлемінің терезесі» деген тақырыпта бірнеше топқа бөлініп, жұмыс істеңдер.
1-топ: Абай туралы белгілі тұлғалардың айтқан пікірлерін жинақтап, оларға мысал-дәлелдер жазады.
2-топ: Ақынның шығармаларынан үзінді бере отырып,
автордың қоғам қайраткері екенін дәлелдейді.
3-топ: Абай туралы үздік туындыларды келтіре отырып,
PowerPoint-та таныстырылым жасап, ақын есімінің мәңгілік екенін дәлелдейді.
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VІТАРАУ.АБАЙАУДАРМАЛАРЫ

6.1АбайжәнеЛермонтов
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Абай шығыс пен батыс және орыс әдебиетінің классикалық үлгілерін ой елегінен өткізе отырып, екшеп,
сұрыптау арқылы қазақтың көркем аударма саласына зор
үлес қосты. Абайдың шығармашылық туындыларына нәр
болып қосылған аудармашылық шеберлігі ақын поэзиясымен біте қайнасып кетті. Ол Қазақстан аумағына саяси
көзқарастары арқылы жазықсыз жер аударылып келген
Е.П.Михаэлис, С.С.Гросс, Н.И.Долгополов А.А.Леонтьев
сияқты халықшыл орыс достарымен қоян-қолтық араласа
жүріп, орыстың ұлы классиктері А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, И.А.Крылов, В.Г.Белинский, Л.Н.Толстой,
Н.А.Некрасов,
И.С.Тургенев,
М.Е.Салтыков-Щедрин
мен революционер-демократ ағартушылары А.И.Герцен,
Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбовтардың еңбектерін
тұрақты түрде мұқият оқыды. Орыс әдебиеті арқылы батыс
философиясы мен әдебиетіне ден қойып, Еуропа мәдениетіне де терең үңілді.
Адамзаттың өнері мен ой байлығынан сусындаған
Абайдың үш үлкен рухани түп-төркіні туралы М.Әуезов: «Бірінші, қазақ халқының есте жоқ ескі заманнан жиып сақтап,
өсіріп келген өз даналығы, халықтың ауызша әдебиет қоры.
Ақын Абай осы қордан көп нәр алып, сол арқылы өз өлеңін
көп көркейтті. Екінші бір қол артқан қазынасы – араб, парсы,
түркі тіліндегі шығыстың көркем классик поэзиясы. Үшінші үлкен нәр, мол азық алған зор саласы – орыс халқының
мәдениеті және сол арқылы Еуропа мәдениеті. Осы соңғы
өріске құлаш созу Абай заманы үшін әрі жаңа тарих, жаңа
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дәуір басы, әрі үлкен-ұзақ, кең майдан келешек еді», – деген
тұжырымы қашан да маңызын жоймақ емес.
Туабітті қарым-қабілетіне қоса, «ғылымды іздеп, дүниені
көздеп» ұзақ та қажырлы ізденіс нәтижесінде қалыптасқан
Абай даналығы оның аудармаларынан да айқын аңғарылады.
Ол шетел классиктерінің көңіліне ұнаған шығармаларынан
тікелей аударма жасағанымен, көбінесе олардың ойына ой,
шабытына шабыт қосып, жарыса жырлады. Бірақ еш уақытта
шығарма мазмұнынан алшақ кеткен жоқ, қайта олардың
ақындық болмысы мен жанын үйлестіріп, жүрегімен сырласып, мұңына мұң, сырына сыр қосты. Осылайша басқа
ұлттың өкілінен кімді аудармасын олардың айтайын деген
ойын дәл түсініп, жетілдіре отырып, таза қазақша сөйлете
білді. Поэзиялық әр туындысынан «қазақ өмірінің тамыры»
соғып тұрады. Мұның айқын мысалы ретінде Пушкиннің
өлеңмен жазылған атақты «Евгений Онегин» романынан
аударған үзінділеріне назар аударуға болады.
Пушкин бастаған орыстың ұлы ақындарының ішінде
Абай Михаил Юрьевич Лермонтов (1814–1841) өлеңдерін
«аса бір ұқыптылықпен әрі ерекше сүйіспеншілікпен
аударды. Әсіресе «Қанжар», «Жолға шықтым бір жымжырт түнде жалғыз», «Теректің сыйы», «Желкен» сияқты
Лермонтов шығармаларының ең үздігін алып аударған.
Ал бұлардың бәрі орыс классиктерінің ішінде шеберлік
жағынан теңдесі жоқ туындылар болып отыр» дей келе,
М.Әуезов: «Абайдың өз айтуынша Лермонтов – «ерекше
ызаның ақыны», «махаббаты ашумен уланған ақын.
Ашуы қоғам құрылысына наразылықтан, қоғам дертіне
күйінгендіктен туған», – дейді.
Абай орыстың басқа қаламгерлеріне қарағанда Лермонтов шығармаларын көп аударған. Ең бірінші аудармасы
да – Лермонтовтың «Дитя в люльке», «Бородино» сияқты
өлеңдерінен басталса, ең соңғысы да – Лермонтовтың «Вадим» атты романтикалық повесінің үзіндісімен аяқталады.
Оның «Дитя в люльке» («Кең жайлау жасыл бесік жас
балаға», 1880), «Бородино» (1882), «И скучно, и грусно» («Әм
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жалықтым, әм жабықтым), «Еврейская мелодия» («Моя душа темна», Байроннан) («Көңілім менің қараңғы. Бол, бол,
ақын!», 1893), «Из Гете» («Қараңғы түнде тау қалғып», 1893),
«Не верь себе» (Өзіңе сенбе, жас ойшыл», 1893), «Пленный
рыцар» («Тұтқындағы батыр», 1894), «Рахат, мені тастап,
қоймадың тыныш» («Хоть давно мне изменил радость»,
1895), «Дума» («Ой», 1896), «Кинжал» («Қанжар»,1896),
«В альбом» («Альбомға», 1896), «Исповедь» (Босқа әуре боп
келдің бе тағы мұнда», 1897), «Я не хочу, чтобы свет узнал»
(«Менің сырым, жігіттер, емес оңай»), «Молитва» («Дұға»,
1897), «Қасиетті дұға» (1897), «Дары Терека» («Теректің
сыйы», 1898), «Выхожу один я на дорогу» («Жолға шықтым
бір жым-жырт түнде жалғыз», 1898), «Демон» («Шайтан,
1898), «Парус» («Жалау», 1898), «Утес» («Жартас», 1899),
«Измайл-Бей» поэмасынан үзінді («Көңілдің күйі тағы да»,
1900), «Вечер» («Күнді уақыт итеріп», 1900) т.б. жиыны 50-ге
тарта аудармасының жартысынан астамын осы Лермонтовтан
аударған. Бұл туындылар көркем аудармаға қойылатын ең
басты шарттармен толық сәйкес келіп, шығарманың көркемдік-идеялық күші мен эстетикалық қуатын толық танытады.
Абай Лермонтовтың ішкі әлемін, жан толқынысын, ұшқыр
қиялын, жаңалық иірімдерін толық түсіне отырып, қазақ
тілінің суреттеу мүмкіншілігі бойынша шебер жеткізе білді.
Қай аудармасын алсақ та, түпнұсқаның негізгі өзегін сақтай
отырып, автордың айтайын деген ойын жинақтап, онымен
жарасымды үндестік табады. Мысалы: Дж.Байронның «Моя
душа темна» («My soul is dark» – «Көңілім менің қараңғы»)
деген өлеңін «Еврейская мелодия» деп аударған Лермонтовтан үзінді алайық.
Тпнс ада:
Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!
Вот арфа золотая:
Пускай персты твои, промчавшися по ней,
Пробудят в струнах звуки рая.
И если не навек надежды рок унес,
Они в груди моей проснутся,
118

па

сы

И если есть в очах застывших капля слез –
Они растают и прольются.
Абай аудармасында:
Көңілім менің қараңғы. Бол-бол, ақын!
Алтынды домбыраңмен келші жақын.
Ішек бойлап, он саусақ жорғаласа,
Бейіштің үні шығар қоңыр салқын.
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Егер сорым түбімен әкетпесе,
Керек қой көңілді үміт тебірентсе.
Қатып қалған көзімде бір тамшы жас,
Төгілмей ме, бой жылып, ол да ерісе?!
Түпнұсқада 16 жолдан тұратын «Еврейская мелодия»
деген өлеңді Абай толық аудармай, екі шумақ болатын сегіз
жолын ғана тәржімалаған. Тақырыбы Таураттан алынғандықтан («Саул патшаның Дәуітке айтқаны»), өлең «Еврей
сарыны» деп аталған. «Бейіштің үні шығар» деген сөз де діни
сарынға байланысты. Шығарманың басты идеясы – өнердің
құдіретіне бас иіп, оның адам жанына әсері мен күш-қуатын
қастерлеу. Өлең мазмұнын толық сақтаған Абай тек «золотая арфа» сөзін «алтын домбыра» деп қазақ ұғым-түсінігіне
сай ұлттық аспаппен үндестірген.
Лермонтовтан аударылған өлеңдердегі: «Қараңғы
көңіл, көңілдің жүгі, улы сусын, жанға түскен жара, жалтаңдаған жас жүрек, жүйрік уақыт, үміттің нұры, еркелі
қол, асау өмір, тентек өмір, жабырқаңқы сөз, тәтті үн,
нәпсінің сынған қайғысы, асау той, тентек жиын...» деген
сияқты образды сөздер – Абайдың ақындық талантынан
туындаған қазақша баламасы. Әрине, Абай орыстың поэтикалық тілінің канондық (заңға айналған) сөздігін, орыс
тіліндегі образдар жүйесін теория жүзінде зерттеп таныған
жоқ, бірақ оның туабіткен дарыны мен қазақтың көркем
сөз мәдениетін жақсы білуі Лермонтовтың шығармаларын
дәл, дұрыс аударуға мүмкіндік берген. Мысалы, қазақта
«күңгірт» деген сөз де, «көңіл» деген сөз де баяғыдан бар,
бірақ «күңгірт көңіл» тіркесін Абай алдымен аудармада
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қолданған. Осындай тәсілмен келген көркемдік құралдар
Абайда аз емес.
Лермонтовтың «Дары Терека» («Теректі сыйы», 1898)
деген өлеңі кейіптеу тәсілімен жазылған тамаша көркем
туындыға жатады. Мұнда табиғат суреті мен көркемдік қиял
қатар ұштасып, жансыз табиғат құбылысына тіл бітіп, жанды
нәрсеге айналады. Кавказдан бастау алып, Каспий теңізіне
құятын Терек өзені ағынымен ілестіріп, Кәрі Каспийге неше
түрлі сыйлық әкеледі. Бірақ қартаң Каспий оның бірде-біреуіне елең етпей, қалғыған бойымен көзін де ашпай қояды.
Тек «қайтейін бір сұлуды әкеліп ем, азырқансаң оны да ал»
дегенде ғана «Кәрі Каспий қара көк көзін ашып, сылқ-сылқ
күліп, жылы жүзбен амандасады». Бұл кейіптеу тәсілімен
жазылған өлеңдердің жарқын мысалы болып табылады. Абай
түпнұсқадағы 7–8 буынды 76 жол өлеңді 11 буынды қара өлең
ұйқасына салып, 38 жолмен ғана еркін аударса да, өлеңнің
көркемдік бояуын қанық сипаттап, автор ойын да дәл жеткізеді. Лермонтовта:
1951 жылы «Абай и Лермонтов» деген тақырыпта белгілі
түркітанушы ғалым С.Маловтың жетекшілігімен Ленинградта кандидаттық диссертация қорғап, 1954 жылы орыс тілінде
осы аттас кітап шығарған академик Зәки Ахметов: «Абай Лермонтов оригиналын барлық жарастық сәнімен, бар ерекшелігімен қазақ тілінде қайтадан туғызды. Мысалға «Альбомға»,
«Жолға шықтым қараңғы түнде жалғыз» сияқты өлеңдерін
атауға болады. Абайдың Лермонтовтан аударған шығармаларының тең жартысы дерлік – осындай, дәл, жақын аудармалар», – деп жазды. Бұл қатарға көлемі де, тіпті кейбіреуінің
ұйқасы да дәлме-дәл тура шығатын «Дума» (44 жол), «Жалау»
(12 жол), «Жартас» (8 жол), «Күнді уақыт итеріп» (16 жол),
«Тұтқындағы батыр» (20 жол), «Рахат, мені тастап, қоймадың
тыныш» (20 жол), «Өзіңе сенбе, жас ойшыл» (40 жол) деген
сияқты өлеңдерін жатқызуға болады. Ал З.Ахметов атап көрсеткен «Жолға шықтым бір жым-жырт түнде жалғыз» – 20
жол, «Альбомға» – 16 жол болып, өлеңдердің шумақ саны да,
мазмұны да түпнұсқамен дәл шығады.
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Абай аудармасы ішінде шоқтығы биік тұратын өлеңдерінің бірі –«араы тнде тау алып» шығармасы туралы
бірер сөз айта кету керек. Ол мұны Лермонтовтың «Горные
вершины, Спят во тьме ночной» деп басталып, «Подожди немного, Отдохнешь и ты» деп аяқталатын «Из Гете»
өлеңінен аударған. Осы өлеңге арналған нәзік әуен де тыңдарманын тәнті етіп, әннің халық арасына кең жайылуына
себеп болған. Шалыс ұйқаспен жазылып, екі шумақтан,
яғни сегіз жолдан ғана тұратын бұл өлеңнің философиялық
түйіні, әлеуметтік астары мен мағынасы, көркемдік қиял
құдіреті аса тереңде жатыр. Тылсым табиғат құбылысының
тыныштығы мен үнемі әрекет үстіндегі адамның тыныштық
аңсауы асқан шеберлікпен суреттелген. Мұны орыс ақыны
1840 жылы неміс тілінен тікелей тәржімалаған. Түпнұсқадағы сегіз жолға Абай да сөз қоспай, тура аударған.
Қараңғы түнде тау қалғып,
Ұйқыға кетер маужырап.
Даланы жым-жырт дел-сал қып,
Түн басады салбырап.
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Шаң шығармас жол-дағы,
Сілкіне алмас жапырақ.
Тыншығарсың сен-дағы,
Сабыр қылсаң азырақ.
Өлеңнің бүкіл философиялық астары соңғы екі жолында тұр. Бұл Гетеде де, Лермонтовта да, Абайда да дәлме-дәл
өрілген. Мұндай аудармашылық шеберлік – бір-бірімен
қабілет-қарымы үйлескен дарын иелерінде ғана болатын
ерекше құбылыс.
1780 жылы Кикельхан шыңына жаяу көтерілген немістің
ойшыл қаламгері Иоганн Вольфганг Гетенің (1749–1832) аңшы
үйінің қабырғасына қарындашпен жазған осы өлеңі «Жолаушының түнгі жыры» деп аталып, дүниежүзінің бірнеше тіліне
аударылды. «Гете и Абай» (1989) деген еңбек жазған ұлты
неміс, қазақ зерттеушісі Герольд Бельгер (1934–2014) бұл туралы былай деп жазады. «Лермонтов Гетенің миниатюрасын
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еркіндеу аударып, орыс табиғатына лайық бірнеше тың бейне
қосып, ырғақ, буын өлшемін дәл сақтамағанымен, түпнұсқадағы ойға, сарынға, сезімге ешбір нұқсан келтірмей, данышпан
неміс ақынының философиялық ой-күйін, түйсік-сезім, дүниетанымын айқын бере алған. Абай аудармасы жайында да дәл
осыны айтуға болады. Ол Лермонтов тәржімесі арқылы ұлы
Гетенің жан сырын тап басып, өлеңді қазақ топырағына бейімдеп, ұлттық әр беріп, жаңа, тың жыр туғыза алған. Абайдың
шеберлігі, көрегендігі, сезімталдығы, әсіресе үш өлеңді қатар
қойып оқығанда ерекше айқындала түседі. Бір ғажабы Абайдың
аудармасы өзіндік төл шығармадай әсер етеді. «Қараңғы түнде
тау қалғыпты» білмейтін, шырқамайтын қазақ жоқ», – деп
жазды. Бұл өлең де ақын аудармаларының ішіндегі ұлттық
бояу нақыштарының қанықтығымен ерекшеленеді.
Білу «Білу»
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1. Абай қай елдің әдебиетінен сусындады?
2. Ақын кімдердің шығармаларын аударды?
Түсіну
«Түсіну»
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1. Абайдың орыс әдебиетіне қызығушылығы қалай
басталды?
2. Абай өлеңдерді тәржімалағанда жолма-жол емес, еркін аударма әдісін пайдаланған. Неліктен?
Қолдану
«Қолдану»

АР

Абайдың аудармашылығы туралы FILA кестесін
толтырыңдар.
F / Дерек/ – тақырыптан ақынның шебер аудармашы
екенін көрсететін деректер жинау;
I / Пікір/ – аударма туралы өздерінің ой-пікірі;
L / Сұрақ/ – ақынның шебер аудармашы екенін ашатын сұрақтар;
A / Іс-әрекет/ – аудармашының тәржімадағы қолданған тәсілі.
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Талдау
«Талдау»

Түпнұсқасы

Абай аудармасы

па

Шығарма атауы
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Топқа бөлініп, Лермонтов өлеңдерін Абай аудармасымен салыстырып, талдаңдар.

Жинақтау
«Жинақтау»
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«Әдеби шеңбер» әдісі бойынша жұмыс істеңдер.
1. Талқы себепшісі – тақырып бойынша 5 сұрақ құрастырады.
2. Белгілеуші – аударманың ақын шеберлігін дәлелдейтін өлең жолдарын белгілейді.
3. Байланыстырушы – тақырыпты өмірмен байланыстырады, дәлелдейді.
4. Қорытындылаушы – шығармадағы орыс және қазақ
әдебиетіндегі құндылықтардың үндесуін талдап,
өзіндік ой қорытады.
Бағалау
«Бағалау»

Абай аудармасының ерекшелігі неде?
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6.2«Тұтқындағыбатыр»,«Өзіңесенбе,
ойшылжас»өлеңдері
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Абайдың Лермонтовтан аударған «Тт ындаы
батыр» («Пленный рыцар») деген өлеңінде дүниенің
жалғандығы, өмірдің өткіншілігі – жарық дүниені бір
көруге зар болып жатқан тұтқын монологы арқылы сипатталады. Тұтқын сөзі бойынша берілген бостандықты,
азаттықты аңсау идеясы өлеңнің көркемдік қуатын
барынша арттырып тұр. Өлең бастан-аяқ қамаудағы
батырдың көңіл күйіне құрылған. Ол қараңғы қапаста
отырып, терезеден көрінген «көгерген көктің жүзіне»,
жылтыраған жарық сәулеге, аспанда қалықтап, емен-еркін
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ұшып жүрген «азат» құстарға қарап, қатты қамығады.
Еркіндіктің қадіріне жеткендей болады. Бұрынғы өткен
өмірін есіне алып, майданда «қайрат қылған» ерлік істерін
түрмедегі қауқарсыз ахуалымен салыстырады. «Киімін
оқ пен қылыш бұзбастай, тас дулыға, тас сауыт» киіп
жатқанымен, одан енді қайыр жоқ, өйткені азаттықтан
айрылды, желмен жарысып, жүйткитін тұлпарына енді
жету мүмкін емес. Түрмедегі батыр өлімнен қорықпайды,
бірақ азаптан құтылудың басқа жолын таба алмай, оны
өлімнен іздеуге мәжбүр.
Тұтқындағыбатыр

-П
В

Қараңғы үй терезесі – тұтқын орны,
Көгерген көктің жүзі ескі формы.
Азат құстар аспанда ойнап ұшса,
Ұялып қарай алмас мендей сорлы.
Тәубә жоқ, дұға да жоқ тентек бойда,
Өлең жоқ айтып жүрген талай тойда.
Қан ағып, қайрат қылған майдан менен
Ауыр қылыш, дулыға бірақ ойда.

АР

МА
Н

Тас дулыға, тас сауыт киінгенім,
Денемді қысып жатыр бүгін менің.
Оқ пен қылыш бұзбастай киінсем де,
Қайран атым, иең жоқ жалғыз сенің.
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Уақыттай өзі жүйрік ат мінеміз,
Сауыттай шынжырлаулы тереземіз.
Тас дулыға болмай ма жатқан үйім,
Шарайнам шойын есік бұ да бір кез.
Жүйрік уақыт шаршатпай қоймас ақыр,
Денемді сауыт-сайман қысып жатыр.
Бұрын сені біреуге көп жұмсап ем,
Енді өзіме шақырдым, ажал батыр.
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«Өзі е сенбе, жас ойшыл» (1892–1893) атты поэзиялық
туындысы Лермонтовтың «Не верь себе» атты өлеңінен аударылған. Өлең 7, 8 буынды шалыс ұйқаспен жазылып, көлемі жағынан да, мазмұны жағынан да дәлме-дәл аударма түріне
жатады. Абайдың «Лермонтов – махаббатқа уланған шын
ақын, махаббатын улаған – ашу» дегеніндей, орыс ақынының
қоғам құрылысына наразылығы, қоғам дертіне күйінгендігі
осы шығармасынан анық көрінеді. «Абай мен Лермонтов»
тақырыбын арнайы зерттеген З.Ахметов те бұл өлеңнің Лермонтовтың ауыр азап шеккен бұқара халықтың халіне үлкен
жанашырлық, жақындық сезіммен қарағанына толық дәлел
бола алатындығын атап көрсетеді. Ақын қорлықта, езуде жүрген, есесі кетіп, еңсесі түскен кедей-көптің қажырлы беріктігін, жасу, налуды, күйініш, күйреуіктікті білмейтін орасан
төзімділігін айтып сүйінсе, бұқараның осындай қиын халжайын білмей нағыз өнімді, өмірлік күші бар поэзия туғызу
мүмкін емес деп қорытады. Мұның өзі ақын болмысы мен өмір
құбылыстарының ішкі мағынасын терең түсінуге үйретеді.
Орысша нс асы:
«Не верь, не верь себе, мечтатель молодой,
Как язвы бойся вдохновенья...», – деп басталса,
Абай аудармасында да:
«Өзіңе сенбе, жас ойшыл,
Тіл өнері дертпен тең», – деп түпнұсқаға сәйкес
аударады. Одан әрі орыс ақынымен еркін жарысса да, қалай
да онымен үндес шығып отырады. Жас ақынға айтылған өз
көңіліңнің күйіне көп беріліп кетпе, жеке басыңның мұңы
кімге қажет, егер елдің мұңын, қайғысын айта алмасаң,
сенің өлеңің кімге дәрі деген ақыл-өсиет түріндегі ойды
Лермонтов бейнелеп айта келіп:
«Не выходи тогда на шумный пир людей
С своею бешеной подругой;
Не унижай себя. Стыдися торговать
То гневом, то тоской послушной,
И гной душевных ран надменно выставлять
На диво черни простодушной», – десе,
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«Кез болсаң қайғы, я зарға,
Құрсатса тілді ұмтылтып,
Алып шықпа базарға,
Асаудайын бұлқынтып.
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Қайғы-дертің мейлі мың,
Саудаға салмақ өзіңе ар.
Жаныңа түскен жараның,
Іріңін нетсін надандар...», – дейді.
Лермонтов жас ақынның құрғақ қиялдан туған өршіл,
өктем сезімге толы поэзиясын елірген, долы жас әйелге
теңесе («бешеная подруга»), Абай жүген-құрық тимеген
асау жылқымен салыстыра сипаттайды. Ал орысша түпнұсқасының соңғы шумағындағы жас ақынның әрекетін
театр сахнасында трагедиялық актердің жасанды, ойыншық семсерін оңды-солды сермеуіне ұқсатып бейнелейтін
тұсын Абай сол қалпында алмай, тек мағынасын ғана
жеткізеді. Абай дәл осы салыстыру ол заманда, театр өнері
әлі өріс алмаған ортада әсерлі бола қоймайтынын ескерген
секілді. Оның есесіне Абай өлеңдегі ауыр азап көрсе де
шыдамы берік көпшілікке мазақ болма деген ойды ширата
түсіп:
«Күлкі болмай, қой, жаным,
Сен бүйтесің, ол қайтті?
Олар көрген арманын
Кімге шақты, кімге айтты?», – деп аяқтайды.
З.Ахметов түйіндегендей, «Өзіңе сенбе, жас ойшыл»
өлеңі қоғам мен заман сырының мән-мағынасы Абайдың
көркемдік қиялымен ұштасып, сондайлық шебер келістіріп
жасалған поэзиялық туынды болып шыққан.
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Өзіңесенбе,жасойшыл

Өзіңе сенбе, жас ойшыл,
Тіл өнері дертпен тең.

ба
с

Ойлай берсең, ой деген
Не қызыққа келер кез.
Кісі айтпаған, білмеген,
Күй әдемі, тәтті сөз.

па

Қасиет тұтып, ойға ұмтыл,
Қан қайнап, қуат егілсін!
Онан гөрі еңбек қыл,
Улы сусын төгілсін!
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Көңілдің жүгін қиял қыл,
Ызаға тұтқын бойың – зең.
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Тыңдама оны, ұмыт сен,
Бүркен-дағы, бар да жат.
Тамылжытып айтқанмен,
Қыла алмассың сен қымбат.
Кез болсаң қайғы я зарға
Құрсатса тілді ұмтылтып,
Алып шықпа базарға,
Асаудайын бұлқынтып.
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Қайғы-дертің мейлі мың,
Саудаға салмаң өзіңе ар.
Жаныңа түскен жараның
Іріңін нетсін надандар.

АР

Біліп оған не керек,
Ішіңнен қайғы жемесең,
Жалтаңдаған жас жүрек
Байғұс-ай десін демесең.
Білу «Білу»

1. «Тұтқындағы батыр» өлеңнің идеясы қандай?
2. Поэмада қай жердегі оқиға баяндалады?
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«Түсіну»
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1. «Өзіңе сенбе» өлеңнің идеясы не себепті ақынның
басқа шығармаларымен де астасады?
2. «Тұтқындағы батыр» өлеңінде ақын кейіпкердің көңіл күйін қалай берген?
3. Неліктен өлең «Өзіңе сенбе» деп аталады?
Қолдану
«Қолдану»

ба
с

1. «Тұтқындағы батыр» өлеңінің мазмұны бойынша
оңай және қиын сұрақтар құрастырыңдар.
Оңай сұрақтар

Қиын сұрақтар

2. «Өзіңе сенбе, жас ойшыл» өлеңіндегі жас пен қазіргі
жастар сипатын салыстырыңдар.
Талдау
«Талдау»

-П
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Топқа бөлініп, «Ромбтық жіктелім» тәсілімен аударманың тіліне, көркемдік қуатына талдау жасап, көркемдік қуатын арттырып тұрған сөздерді маңыздылығына
қарай топтайды.
Жинақтау
«Жинақтау»

МА
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Графикалық органайзерді пайдаланып, «Абай – тәржіманың хас шебері» тақырыбын жинақтаңдар.
• пікір білдіріңдер;
• пікірлеріңе дәлел келтіріңдер;
• пікірлеріңе мысал келтіріңдер;
• пікірлеріңді қайта ұсыныңдар.
Бағалау
«Бағалау»

АР

«Тұтқындағы батыр» және «Өзіңе сенбе, жас ойшыл» өлеңдерінде ортақ идея бар ма?

Сөздік:

Миниатюра – мейлінше шаын көлемдегі өнер туындысы.
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7.1«Масғұт»поэмасы
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Абайдың Шығыс классиктерімен арақатынасын М.Әуезов екі кезеңге бөлген еді. Бірінші кезең ақынның жастық
шақтағы еліктеу, 1860–1865 жылдарды қамтыса, екінші
кезең 1886 жылдан өмірінің соңына дейін ақындық кемеліне
келіп, таланты әбден толысқан кезін қамтиды. Осы екінші
кезеңге жататын Абайдың «Ескендір» поэмасы мен «Мың
бір түн» желісі негізінде «Масғұт», «Әзім әңгімесі» деген
поэмалары белгілі. Мұнда Абай Шығыс әдебиетінен өзінің
гуманистік, ағартушылық идеяларына тікелей үндесетін
оқиғаларды ғана алып, поэмаларына арқау етті. «Ескендір»
мен «Масғұт» Абайдың 1909 жылғы жинағында жарық көрсе, «Әзім әңгімесі» мен «Вадим» поэмаларын Абай жинағына
алғаш рет 1933 жылы М.Әуезов енгізген. «Вадим» поэмасы
Абай шығармаларын ұқыптап көшірген Мүрсейіт қолжазбасынан табылған, ал «Әзім әңгімесін» 1927 жылы Ысқақ деген
кісі әкеп берген. Содан бері Абайдың екі томдық шығармалар
жинағында бұл поэмалар үзбей жарияланып келеді. Абайдың
Вадим» атты төртінші поэмасы М.Ю.Лермонтовтың «Вадим»
атты аяқталмай қалған романынан алынған. Орыс қаламгері
бұл туындысын нағашы әжесі Е.А.Арсеньевадан естіген әңгімелері бойынша жазып шыққан. Бұл шығарманы зерттеушілер Пугачев көтерілісіне байланысты оқиғалардың сипатталуымен байланыстырады. Бірақ роман аяқталмағандықтан,
Пугачев көтерілісі толық қамтылмайды. Ал Абайдың басты
ерекшелігі – қарасөзбен жазылған шығарманы өлеңмен айшықтап шыққандығында. Абай түпнұсқаның ұзын-ырғасын
ғана алып, жалпы мазмұнын еркін аударған.
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«Масғұт» поэмасы шығыстық сюжеттер желісінде жазылғанымен, ақын қаламына тән адамгершілік ойларымен астасып
жатыр. Кәрі шалды қарақшылардан құтқарып қалған жігітке
риза болған шалдың ақ, қызыл, сары алманы таңдатып, «біреуін
ал» деген сюжет орыс жазушысы И.Тургеневтің 1883 жылы жазған «Восточная легенда» атты шағын әңгімесінде де кездеседі.
Академик Зәки Ахметов Тургеневте жоқ, бірақ «Масғұт» әңгімесінде кездесетін бирма халқының ертегісіндегі сюжет негізін
тауып, оны Абай шығармасымен салыстыра қарастырған. Бұл
сюжетте бір данышпан патшаға «Жеті күн бойы жаңбыр жауады. Оның суын ішкен адам ақылынан адасады» деген жұлдыз
жорамалды айту арқылы оны «жынды судан» сақтандырады.
Бірақ артынан екеуі де бұдан қашуға жол таба алмай, судан ішуге мәжбүр болады (Сказки народов Бирмы, 1976). Міне, Абайдың «Масғұт» поэмасында сөз болған екі түрлі сюжет әртүрлі
шығармаларда осылайша баяндалған. Ал Абай бұларды Шығыс
аңыздарына қарай бейімдеп, өзінше пайдаланып, тың туынды
құрастырған. М.Әуезов «Абай Құнанбаев» атты монографиялық
зерттеу еңбегінің «Абай поэмалары» атты тарауында «Масғұт»
әңгімесінің тақырыбын Шығыс халықтарының аңызынан
алынғандығын поэмадағы «оның тіршілік еткен шаһары – Бағдат, заманы – Һарун Рашид халифтің тұсы» деген деректерге қарап шамалайды. Бірақ М.Әуезов мұнда Масғұттың идеясы араб
шығысы аңызының идеясы емес екендігін айтып, оған «...ескі
Бағдат тонын кидіргенше, өз тұсындағы қазақтың өзіндік тіршілігінен алып, сюжетті сол болмыстан құрастырып қиюластырса,
шығарманың басты идеялары оқушыларына орағытып жетпей,
төтелей жеткен болар еді» деген ой айтады.
Шығарманың бас кейіпкері – Масғұт. Ақын шығармасында ол Бағдатты билеген халифа Һарун Рашид заманында
ғұмыр кешкен ер жігіт бейнесінде суреттеледі. Поэма басталған бетте Масғұттың адамдық болмысы бірден көзге түседі.
Жазатайым бір ұрының қолына түсіп, соққыға жығылған
бейшара шалдың шырылдаған даусына дәті шыдамаған Масғұт қорғансызға араша түседі. Бейтаныс шалды қарақшының
қанды шеңгелінен құтқарып қалған Масғұттың осы әрекеті
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арқылы оның биік адамгершілік болмысын тануға болады.
«Жақсылыққа жақсылық» жасалып, осы қамқорлығының
арқасында қарапайым Масғұтқа бақ қонып, барлық арманына
қолы жетіп, «Шәмсі – жиһан» – «Бұл дүниенің күні» атанады.
Төрткүл дүниеге аты жайылған Халифаның уәзірі болып қызмет істеп, қалың жұртқа ақыл айтатын дәрежеге жетеді.
Міне, осы тұста оған тағы да Қыдыр ата көмекке келеді. Ол жеті күн жауған жаңбыр суында кесепат бар екенін
айтып, «Жеті күн жынды болар суын ішкен» деп сол суды
ішпеуге аян береді. Бірақ поэмада Қыдыр мен халифаға ғана арқа сүйеген Масғұт көпшілікті соңынан ерте алмайды,
ақыры «жынды суды» патшаға да ішкізіп, өзі де ішіп, көпшіліктің ырқына көнуге мәжбүр болады. Бұл оқиға Абайдың
«Сократты у ішкізген, Иоанна Аркті отқа өртеген, Ғайсаны
дарға асқан, пайғамбарымызды түйенің жемтігіне көмген
кім? Ол – көп, ендеше көпте ақыл жоқ. Ебін тап та жөнге
сал» деген «Отыз жетінші қара сөзіндегі» оймен сабақтасып
жатыр. Сондай-ақ «Сәулең болса кеудеңде» атты өлеңіндегі:
Единица жақсысы,
Ерген елі бейне нөл...
Единица кеткенде,
Не болады өңкей нөл, –
деген ойымен де астасады.
Білу «Білу»

1. Абай қанша поэма жазған?
2. «Масғұт» поэмасының сюжеті қайдан алынған?
3. Поэманың идеясы қандай?
Түсіну
«Түсіну»

АР

1. Абайдың «Лермонтов – махаббатқа уланған шын
ақын, махаббатын улаған – ашу» деген сөзін қалай
түсінесіңдер?
2. «Тұтқындағы батыр» өлеңінде ақын кейіпкердің көңіл күйін қалай берген?
3. Неліктен өлең «Өзіңе сенбе» деп аталады?
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«Аяқталмаған сөйлем» әдісі арқылы топпен шығармадан дәлелді үзінді келтіре отырып, сөйлемдерді жалғастырып, тұжырымды ойларыңды айтыңдар.
Талдау
«Талдау»
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«Теңдеу» әдісін қолданып, жұп болып, поэманы талдаңдар. Мұғалім таратқан поэма үзіндісін оқып, ақынның
көңіл күй сезімін ерекше ашатын жолдарды тауып айтыңдар. Ойларыңды «Мысалы...» деген сөзбен байланыстырып отырыңдар. Бірінші жұп әңгімеден үзінді оқиды да,
«мысалы автор...» деген сөзбен аяқтайды, әрі қарай екінші
оқушы оның сөзін өз сөзімен толықтырады. Екінші жұп
осы ретпен тапсырманы орындауды жалғастырады. Ең
соңғы оқушы «Сонымен автор көңіл күйі арқылы ... жеткізеді» деген сөзбен ойды аяқтайды. Тапсырма соңында
автор атынан кейіпкерге жеке эмпатиялық хат жазыңдар.
Жинақтау
«Жинақтау»

1. Поэма туралы әдеби эссе жазуды жоспарлау үшін
«БКТЗО» кестесін толтырыңдар.

МА
Н

Б Поэма туралы не білемін?
К Нені білгім келеді?
Т Көбірек ақпаратты қайдан
табамын?
З Нені зерделеуім керек?
О Одан әрі не істеуім керек?

АР

2. Кестені толтырғаннан кейін, ойларыңды жинақтап,
әдеби эссе толтырыңдар.
Бағалау
«Бағалау»

Егер хан мен уәзір жынды суды ішпегенде халықты
ақылға келтірудің басқа амалын ойлап таба алар ма еді?
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М.Әуезов «Абай ақындығының айналасы» деген мақаласында: «Абай әңгіме-жыр жазбаған, оны бұның шәкірті
есепті болған ақындар ғана қолға алады. Абай өзі:
Батырды айтсам ел шауып алған талап,
Қызды айтсам, қызықты айтсам, қыздырмалап.
Әншейін күн өткізбек әңгіме үшін,
Тыңдар едің бір сөзін мыңға балап, – деумен әңгімелі
жырды өзіне-өзі рұқсат етпейді. Бірақ... «Мың бір түннен»
«Әзімді» өлең қып шығады. Бұнысы мұсылман дүниесінде
жайылған сөздердің қазақ оқушысына ғибрат боларлық, үлгі
мәжіліс боларлық мысали өсиет айтам дегеннен шыққан.
Һарун Рашид халифа заманы мен «Шаһнама» уақиғаларын
алу – құр «қызық әңгіме айта салайыннан» тумаған», – деп
жазады.
«Әзім әңгімесі» Абай жинағына алғаш рет 1933 жылы
енгізілген. Бұл поэма Абайдың 1909 жылы Санкт-Петербургта шыққан тұңғыш жинағына да, Мүрсейіт қолжазбасында
да жоқ. Бұл туралы 1933 жылғы жинақты құрастырушы
М.Әуезов: «Біздің ойымызша, 1927 жылы осы поэманың тексін Абай шығармаларын жинаушыларға табыс еткен Ырсайдың Ысқағы Абай поэмасының ұмытылған немесе ескірген,
қолжазбадан өшіп қалған кейбір жолдарын өз жанынан да
төлеу салып, аламыштап жіберген сияқты. Өйткені поэманың кейбір ұйқастары, кей кезде жол ішінде сөз құраулары
Абайдың ақындық шеберлігіне, поэтикалық лексикасына
жанаспайтыны да бар. Бұлай болмаса поэма Абайдың тіпті
ерте кездерде, өзінің ақындық күшін алғашқы тәжірибе ретінде, әр тақырыпты байқастап жүрген кезінде туған, алғашқы черновик есепті бір нұсқа болуға керек. Қалай да «Әзім»
поэмасы ең әуелі бітпеген шығарма болғандықтан, екінші
көркемдік, шеберлік жағынан көңілдегідей қалыптаспаған
дастан болғандықтан, бұл поэма жөніндегі түсінік сөздерді
осы жоғарыдағы айтылған жайлармен аяқтаймыз», – дейді.
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Ал Әуезовтің шәкірті Қайым Мұхамедханұлы «Абай шығармаларының текстологиясы» атты еңбегінде Архам Ысқақов
пен Рақымжан Мамырқазовтардың пікіріне сүйеніп, «Әзім
әңгімесі» Абайдың шығармасы емес, Ырсайдың Ысқағы
жазған», – деген түйін түйеді. Сөйтсе де «Әзім әңгімесі» 1933
жылдан бастап, қазақ және орыс тілінде шыққан Абайдың
толық жинағына жарияланып келеді.
Абайдың «Әзім әңгімесі» «Мың бір түн» хикаяларындағы «Хасен зергер туралы әңгіме» деген оқиға желісімен
сәйкес келеді. Қазақ арасында «Мың бір түн» ертегісінің
«Әлидің Әзімі» атты ауызша кең тараған тағы бір нұсқасы
бар. Мұнда Әзімнің жастайынан көрген жетімдігі мен
жігіттік кездегі бейнеті кең қамтылып, ақыры жазықсыздығы арқылы арманына жеткендігі баяндалады. Абай
поэмасында осы желінің де сорабы байқалады. Абайдың бұл
поэмасы аяқталмаған немесе дұрыс көшірілмеген шығарма
қатарына жатқызылғанмен, тәрбиелік маңызы зор.
«Мың бір түннің» «Басралық Хасан мен әжәмдық» (әжәмдық – парсы, ирандық) деген парсы тіліндегі нұсқасында бұл
хикаяның көлемі ауқымды және сюжеті шым-шытырық
оқиғалардан тұрады. Әңгіме 346-түннен басталып, 377-түнмен аяқталады. Абайдың «Әзім әңгімесінде» парсы тіліндегі
нұсқаның жалпы сюжеті сақталып, «Хасанның зеріккеннен
тыйым салған есікті ашуы және ол жерде ғажайып құстарды
көруі» деген оқиғамен аяқталады. «Мың бір түндегі» оқиғаның шарықтау шегіне жететін «Хасанның әжәмдықты
өлтіріп, өшін алуы» деген оқиға Абайдың дастанында жоқ.
Түпнұсқада Хасан өзінің қарақан басының қамын күйттеп,
мыңдаған күнәсіз мұсылман жасөспірімдерді өлтіріп жүрген
жәдігөй шалдың көзін құртып тынады. Десе де, Абай «Мың
бір түн» оқиғасымен шектеліп қалмайды. Қазақтың ертегі,
жырларында молынан ұшырасатын Қап тауы мен самұрық
құс туралы аңыздарды кірістіріп отырады. Ал «Мың бір
түн» әңгімесінде бұл «үлкен құс», «биік тау» деп жалпылама
түрде суреттеледі. Самұрық, Қап тауы жайлы Фирдоусидің
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«Шаһнамасы» мен Фарид ад-Дин Аттардың «Мантеқ ат-тейр»
шығармаларында да кең көлемде таратылып жазылған.
Абай поэмасында кәсіп іздеген ағайынды екі жігіттің «тігінші, кестеші» өнерін меңгерген біреуі (Сапа) Шынмашынға
кетсе, суретшілік өнерін меңгерген біреуі Балсураға (Мұстапа) кетеді. Поэманың негізгі сюжеті Балсураға кеткен
Мұстапа төңірегінде өрбиді. Ол жастайынан «қағазға өрнек
жасап» суретшілік ғылымды үйренгендіктен, осы өнерін
үлкен қалада кәсіп қылады. Ал Сапа тағдыры поэмада сөз
болмайды. Мұстапа осы өнерінің арқасында жанын бағып,
үйленіп, Әзім атты бала сүйеді. Өсе келе Әзім де әке жолын
қуады. Бұл кезде Мұстапа қайтыс болып кеткенімен, Әзім
жетімдік көре қоймайды. Өйткені сурет өнерін әкесінен де
артық меңгеріп, атағы шартарапқа жайыла бастайды. Міне,
осы кезде Әзім қасына оны тура жолдан азғырушы аяр адам
пайда болады. Ол поэмада жәдігөй шал бейнесінде көрінеді.
Жәдігөй шалдың Әзімді шырғалаңға салуының себебі
не? Бұл жерде шынайы өнерді жоққа шығарғасы келген
қаскөй адамның қысастығы тұр деп жобалауға болады.
Өйткені Жәдігөй де – таза жолмен емес, жалған жолмен
өнер табудың шебері, ол әртүрлі қоспа қосып, мыстан
алтын жасайды. Осы арқылы халықты алдап, пайдаға шаш
етектен батып жүрген алаяқ сұмның бірі. Бірақ поэманың
көп жері жоғалып кеткендіктен, өңдеген адам Абайдың
көкейіндегісін толық жеткізе алмаған. М.Әуезовтің «аламыштап жіберген» деген сөзінде осындай мағына бар. Бұл
жерде Абай шынайы өнер жолы мен алдамшы өнер жолын
салыстыру арқылы адам баласын кездейсоқ қауіп-қатерден
сақтандырғысы келген. Әсіресе, өнер адамы алдауға тез
түсетіндіктен, артық пайда табуға көзсіз ұрынбау қажеттігін
аңғартады. Шығармадағы Әзім – өнер қонған қасиетті
адам. Оны теңізге батуға айналған кеменің Әзімді бұғаудан
босатқанда ғана тынышталғанынан да көруге болады.
Поэмада Әзім «аңғал, ақпейіл, тәуекелшіл, ер мінезді,
дінге берік» жігіт болып суреттеледі. Бұл жерде Әзімнен
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адамгершілік іздеудің қажеті жоқ, оның кемшілігі – өзінің
тамаша өнері бола тұра, азғынның тіліне еріп оңай олжа
тапқысы келген сенгіштігінде.
«Абайдың бұл поэманы жазудағы мақсаты – жастардың
өмір соққысынан тәлім-тәрбие алып өскенін көрсету», –
дейді М.Әуезов. Сондықтан да өмірде кездесетін әртүрлі қауіп-қатері бар жерге жоламауға тырысып, сақтанып жүруді
естен шығармау қажеттігі осы шығармадан айқын көрінеді.
Білу «Білу»

ба
с

1. «Әзім әңгімесі» поэмасының сюжеті қалай құрылған?
2. Поэманың ерекшелігі неде?
Түсіну
«Түсіну»

-П
В

1. Ақынның жәдігөй шалды кейіпкер етіп алу себебі
неде?
2. «Абайдың бұл поэманы жазудағы мақсаты – жастардың өмір соққысынан тәлім-тәрбие алып өскенін
көрсету» деген Мұхтар Әуезовтің сөзін қалай түсінесіңдер?
Қолдану
«Қолдану»
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«Әзім әңгімесі» поэмасын «Самаралық әдіспен»
кезектесіп оқу арқылы тақырыбы мен көркемдік идеясына тоқталыңдар. Әрбір шумаққа мән беріп, ақынның
айтайын деген ойын анықтаңдар.
1) Поэманы топ ішінде үзінділерге бөліп оқыңдар.
2) Оқылған үзінділерді өзара талқылаңдар.
3) Осы үзінділердің мазмұнын ашатын 9–10 түйін сөз
жазыңдар.
4) Үзіндіні қайта оқып, әр топтан бір оқушы өз үзінділерін мазмұндап береді.
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Поэмада көтерілген мәселелерді ұлттық мүдде тұрғысынан қарастырып, «Әзім қандай жан?» деген сұрақты «Рөлдегі оқушылар» әдісімен топтарға бөлініп,
тақырып бойынша талдаңдар.
1-топ: Із қуушы – кейіпкердің ізін қуады.
2-топ: Кейіпкерді сипаттаушы – кейіпкердің мінезін, сыртқы тұлғасын сипаттайды.
3-топ: Бейнелеуші-суреттеуші – оқиғаларға байланысты шығармалардан суреттер салады.
4-топ: Жазушы – романдағы маңызды деген мәселе
төңірегінде хат, хабарлама, шағын эссе жазады.
5-топ: Дәнекер – роман мазмұнын қазіргі қоғаммен
байланыстырады.
Жинақтау
«Жинақтау»

-П
В

Поэманың тарихи және көркемдік құндылығын
анықтап, тұжырым жасаңдар.
Бағалау
«Бағалау»

АР
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Осы поэмадағы ой ақынның тағы қандай шығармасында қайталанады?
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Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың: «Абай арманы – тек бір ғана
ұлт ұстанатын мұрат емес, күллі адамзат ұстанатын мұрат.
Қазақ топырағында оның орайын келтіруге мүмкіндік енді
туып отыр. Мына сіздер мен біздерге үлес боп тиіп отыр.
Өйткені, біз осы далада өмір сүрген ұрпақтардың ішінде
әлгіндей мүмкіндікке қол жеткізіп отырған ең алғашқы
және бірден-бір ұрпақпыз. Сондықтан ұлы ойшыл-демократ, ұлы рухани реформатор Абайға ең жақын, ең етене
ұрпақ та тек біз. Мұндай жақындық, мұндай етенелік бізге
тарих алдында үлкен жауапкершілік жүктейді. Асыл ұстаз
өсиет еткен абзал мұраттардың тек қиял боп қалмай, нақты
шындыққа, нақты әлеуметтік болмысқа айналар-айналмасы, мына біздерге байланысты. Оның шығармаларындағы
шынайы гуманизм, адам мүддесіне деген айрықша ынта,
айрықша қамқорлық, өмірдің көзіне жалтармай қарайтын
шыншылдық, енжарлықты, шалағайлықты, қиянатты,
сұғанақтықты жегідей жек көретін рухани максимализм
біздің бүгінгі жүзеге асырмақ бастамаларымыздың да басты
сипатына, басты мазмұнына айналуға тиісті.
Абайдың айтуынша, адамның бақытты болуы үшін,
оның ынтасы мен сол ынтаның мақсатына жетуіне былайғы
жұрттың ықыласы керек. «Достықты достық шақырады», –
дейтіні де тегіннен тегін емес. Сондықтан да, ол ұлттық
бүтіндік, ішкі татулық, уыздай ұйыған ынтымақты көп
аңсады. Ал халық дегеніне жету үшін оған да өзін қоршаған
ортамен дәл сондай ынтымақ пен ықпалдастық керек.
Бұл – біздің бүгінгі таңда тағдырымызды шешетін ең басты
тарихи факторлардың бірі. Біз де бүгін ұлтішілік татуластыққа да, ұлтаралық татуластыққа да, әлемдегі барлық ел,
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барлық халықтармен ынтымаққа да, мәдениеттер арасындағы сабақтастыққа да Абайша қарап, Абайша қастерлеуге
ерекше мән береміз», – деген сөзі абайтануды танып-білуге
жол сілтеп, бағытын айқындап тұр. Ендігі міндет – Абай
мұрасына осы талап деңгейінен қарап, рухани нәр ала
білуде.
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Абайдың қазіргі қолданыста жүрген сәтті суреттерін
салуда Қазақстанның көрнекті суретшілері Бақы Ыдырысұлы
Урманче (1941–1946), Әбілхан Қастеевтермен (1934–1954)
т.б. қатар басқа ұлт өкілдері де қалам тартқанын байқауға
болады. Леонид Павлович Леонтьев «Абай» (1954, 1981), Олег
Леонидович Островский «Абай портреті» (1957), Г.А.Аткнин мен
А.П.Аткнина «Абай портреті» (1965–1966) Николай Степанович
Гаев «Менсінбеуші ем наданды» өлеңі негізінде Абайдың
романтикалық бейнесі (1971), «Абай портреті» (1990 ж.), Григорий
Александрович Головков «Абай ақын» (1983), Василий Василевич
Тимофеев «Абай Құнанбаев» (1990) тағы да басқа 1887 жылғы
П.Д.Лобановскийдің «Абай» суреті. Осы туындылардан бастап,
көптеген графика мамандары еңбегінің картотекалық негізінде
«Абай суреттері», «Абай мүсіндері» деген тақырыпта осы салаға
бейімі бар оқушылар өзіндік жұмыс жүргізсе, абайтануға тың
үлес қосылған болар еді.
Ал О.Л. Островский салған «Абай портретімен» (1957) кітаптың мұқабасындағы Альфред Густавович Кенигтің «Абай
портретінде» (1991) өте ұқсастық болғанмен, өзіндік ерекшеліктері
бар. Оны зерттеу болашақтың еншісінде.
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