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Кіріспе

Қымбатты балалар! Ұлы Абай дың шы ғар ма шы лық мұ-
ра сы – хал қы мыз дың ға сыр лар бойы ма ңы зын жой май тын 
ру ха ни қа зы на сы. Абай сө зі – қа зақ тың бойтұ ма ры. Абай ды 
та ну, ба ға лау, на си хат тау, оқы ту қо ғам дық ой-са на да тың 
сер пі ліс тер ту ғы зып, жа һан да ну үр ді сін де гі мақ сат кер лік ке 
жұ мыл ды ра ды.

Абайдың «Өлсем, орным қара жер сыз болмай ма?» 
деп басталатын өлеңіндегі «Мен бір жұмбақ адаммын, 
оны да ойла» деген сөзінің астарында үлкен мағына бар. 
Даныш пан 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 биік-
темесе, 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.АР
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Алаш зия лы ла ры нан бас тау ал ған ұлт тық ру ха ният тың 
аса ма ңыз ды құ рам дас бө лі гі ре тін де гі абай та ну дың әр түр лі 
қо ғам дық өз ге ріс тер ге сай да му ерек ше лі гін ашу, мән-ма-
ңы зын са ра лау – за ман тала бы нан ту ған қа жет ті лік.

«Абай сы ны на тол ма ған сөз ді ау зы на ал май ды» екен. 
Бұл пі кір дің ма ғы на сы на абай та ну ды оқу ар қы лы көз 
жет кі зу қи ын емес. Бұл үшін ғұ ла ма ның «әр бір сө зі бір 
кі тап қа жүк бо ла тын ды ғын» (Г.Бель гер) түй сі не біл се, Абай 
«нақ лия сы» мен «ғақ лия сын» та нып, «ал дың ғы тол қын 
аға лар мен кей ін гі тол қын іні лер дің» ісін ба ғам дау ға бо ла-
ды. Абай дың ақы лы мен өсие тін оқып-үй ре ну ба ры сын да 
жа һан дық құ бы лыс тар мен ұлт тық әде би ет тер ара сын да ғы 
қай талан бай тын ерек ше лік тер ді ба ғам дау ға мүм кін дік 
ту ын дай ды. 

Абай та ну кур сын оқу ар қы лы мы на дай мін детті орын-
дайсыңдар:
1) Қа зақ сөз өне рін де гі Абай дың ор ны мен ақын дық бол-

мы сын та нып, шы ғар ма ла рын оқып, өзек ті лі гін ай -
қын дап, абай та ну ғы лы мы ның мол мұ ра сы – қа зақ өмі-
рі нің та ри хи фак то ры іс пет тес екен ді гін ұғы на сыңдар.

2) Ақын ның мұ рат-мақ сат та рын, көр кем-әде би ту ын ды-
ла рын, ғы лым, бі лім, өнер, тәр бие мә се ле ле рі ту ра лы 
өси ет те рі нің ма ңыз ды лы ғын тү сі ну ар қы лы сендердің 
ұлт тық та ны мдарың қа лып та са ды, шы ғар ма шы лық 
қия лдарың да ми ды, көр кем ту ын ды ның идея лық мә нін, 
тіл дік ерек ше лік те рін тал дап, пі кір ал ма са  аласыңдар, 
өмір ден өз ор нын та бу ына ба ғыт-бағ дар аласыңдар.

3) Абай дың ақын дық мек те бі, поэ зия сын да ғы дәс түр мен 
жа ңа шыл дық ұғы мы ның мә ні мен ма ңы зын ру ха ни 
ке мел дік тұр ғы сы нан та ни сыңдар. Ақын ның көр кем-
әде би ту ын ды ла рын да ғы ұлт тық та ным мен ру ха ни-мә-
де ни құн ды лық тар ды иге ру ар қы лы ақын идеяла рын 
күн де лік ті тұр мыс та бас шы лық қа алу мүм кін ді гі не ие 
бо ла сыңдар. Адам гер ші лік ті, иман ды лық ты, ма хаб-
бат ты, дос тық ты, әді лет ті лік ті, та ту лық ты, бір лік ті 
үл гі-өне ге ете сіңдер.АР
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4) Абай та ну дың ке зең де рін са ра лап, шы ғар ма шы лы ғын-
да ғы тұл ға, то лық адам тұ жы ры мы на қа тыс ты өзек ті 
мә се ле лер ді оқып-үй ре не сіңдер. Ақын ның өмір ба ян дық 
тың де рек те рі не сүй ене оты рып, қа зақ әде бие тін де гі 
көш бас шы лық ор нын анық тай сыңдар.

5) Ғұ ла ма ой шыл дың фи ло со фия лық ақыл-на қыл сөз де рі нің 
мән-ма ғы на сын ашып, тә лім гер лік та ғы лы мы нан үй ре не-
сіңдер. Қо ғам дық құ ры лыс, аза мат тық кө ңіл күй, та ри хи 
та ным үр ді сі ту ра лы жаз ған ғы лы ми-фи ло со фия лық трак-
тат та рын да ғы көз қа рас та ры мен та ны са сыңдар.

6) Ақын ның ше тел ақын да ры ның шы ғар ма ла рын ау да-
ру да ғы ше бер лі гін, қара  сөз де рі, өлең де рі мен поэма-
ла рын да ғы ақын дық би ік мұ рат, адам гер ші лік идеяла-
ры нан үй ре не сіңдер.

7) Абай жә не қа зір гі қа зақ әде бие ті нің ру ха ни бай ла ны сын 
ғы лы ми не гіз де пай ым дай оты рып, қа зір гі абай та ну шы 
ға лым дар дың ақын шы ғар ма ла рын зерт теу, жи нақ  тау, 
жа рия лау, на си хат тау жұ мыс та ры нан ха бар дар бо  ла-
сыңдар.
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 жаңа шыл-
ды ғына сыни тұрғыдан баға беру т.б. міндеттер 
жүктеледі.

«Ғы лым – Ал ла ның бір си па ты, ол – ақи қат, оған ға шық-
тық – хақ жо лы жә не адам дық жо лы» де ген Абай дың да на -
лы ғын та ну – за ман мұ рат та ры мен үн де сіп жат қан міндет.

Абай әлемімен толыққанды таныстыру мақсатында 
оқулыққа қосымша CD диск де ұсынылды.

Ен ді гі �м ты лыс – сендер ді� �лес те рі�де!АР
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IТАРАУ.АБАЙМҰРАСЫНЫҢХХҒАСЫРДЫҢ
30–60-ЖЫЛДАРЫЗЕРТТЕЛУІ

1.1Абайтанумәселесінеқатыстыәралуан
көзқарастар,әлеуметтік-саясиидеялар

1917 жыл ғы қа зан ай ын да  Уа қыт ша үкі мет ті же ңіп, 
өз үс тем ді гін ор нат қан Ке ңес өкі ме ті пат ша өкі ме тінің қол 
ас тын да бол ған бұ ра та на ел дер ді де уысы нан шы ғар ма ды. 
Ке ңес тік би лік же ке-да ра үс тем дік ке ие бол ған нан кей ін 
бұ ра та на ел дер де гі ұлт-азат тық қоз ға лыс ты күш пен ба сып 
отыр ды. Бір ор та лық қа ба ғы на тын би лік жүй есін құ рып, 
жа ңа дан құ рыл ған со циалис тік фор ма ция ға ба ғын ды ру ды 
мақ сат ет ті. Ал Ре сей құ ра мы нан шы ғып, тәу ел сіз мем ле-
кет ке ай на лу ды көз деген Ә.Бө кей хан, А.Байт ұр сы нұлы, 
М.Ду ла тұлы бас та ған ала шор дашылардың сая са ты оларға 
кедергі келтірер еді. Сондықтан жа ңа өкі мет Алаш қоз ға-
лы сын та ра ту ға бар кү шін са ла кі ріс ті. 

Бұл мін дет ті ат қа ру жо лын да ха лық ты «бай» мен «ке-
дей» де ген екі топ қа бө ліп, бір-бі рі мен қыр қыс ты рып қа на 
қой ған жоқ, ком му нис тік идеоло гия ны «Пар тия лық ұй ым 
жә не пар тия лық әде би ет» ат ты жа лаң қа лып қа са лу ар қы лы 
өз мақ сат та ры на тез қол жет кіз ді. Бұл өт кен ді ұмы тып, та за 
ке дей лер дің ға на мә де ние тін жа сау идея сын, яғ ни про лет-
культшіл дік (про ле та рс кая куль ту ра) идея сы ның тууы на 
се беп бол ды. Ре сей де жа ңа дан құ рыл ған бұл ұй ым орыс тың 
клас си ка лы әде бие тін қа лып тас тыр ған Пуш кин, Толс той, 
Лер мон тов ты ға на емес, ағыл шын дра ма тур гі Шекс пир, 
Ве на клас си гі, ком по зи тор Бет хо вен, орыс ком по зи то ры 
Чай ковс кий дің шы ғар ма ла ры ның бар лы ғын ман сұқ етіп, 
тың нан «про ле та риат мә де ние тін» жа сау ға кірісті. Мұ ның АР
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жаң ғы рық, дүм пуі Қа зақ стан ға да же тіп, Абай мен абай та-
ну шы лар ға соқ қы бол ды.

Ком му нис тік пар ти яның Ор та лық Ко ми те ті 1925 жы лы 
18 мау сым да жа рия ла ған «Пар ти яның көр кем әде би ет 
са ла сын да ғы сая са ты ту ра лы» қау лы сы ел дің мә де ние тін 
про ле та риат тың мүд де сі не ың ғай лау сая са тын заң ды түр де 
бе кі тіп бер ді. Осы ған сәй кес Қа зақ стан да про ле та риат 
дик та ту ра сын жақ та ған Ка зАПП атан ған жа зу шы лар дың 
тап шыл дық-төң ке ріс шіл дік ба ғыт та ғы ұй ымы құ рыл ды. 
Бұ лар ға қар сы бұ қа ра шыл дық ба ғыт ұс тан ған Алаш зия лы-
ла ры ның «Ал қа» ат ты ұй ымы құ рыл ды.

Ка зАПП жа зу шы ла ры бас қа бұ қа ра шыл ұй ым дар ға дес 
бер мей, қа зақ әде бие тін де тап шыл дық көз қа рас тың үс тем дік 
құ ру ына жол аш ты. Әде би ет те ал ма ғай ып за ман ның жа ңа 
қа һар ман да ры – ке дей лер об ра зы қа лып та сып, қа зақ тың 
атақ ты бай-ма нап та ры тап дұш па ны ре тін де су рет тел ді. Бұл 
нау қан ның со ңы 1929 жы лы бай лар ды жап пай тәр кі леп 
бол ған нан кей ін, 1931 жыл ғы ала пат аш тық қа ұлас ты, 
бұ дан кей ін гі қу ғын-сүр гін 1938 жыл ғы сая си реп рес сия мен 
аяқ тал ды. Мұ ның бә рі қа зақ та ри хы ның «Қы зыл тер рор», 
«Үл кен тер рор» де ген ат тар мен қа ра сы зық пен жа зыл ған 
аза лы бет те рі бо лып та бы ла ды.

ХХ ға сыр дың 30-жыл да рын да ғы Абай мұ ра сы ның зерт-
те луі Алаш тық ұлт тық идеоло гия ны өзі не қар сы тұр ған 
ық пал ды күш ре тін де ба ға ла ған Ке ңес өкі ме ті нің әр түр лі 
реп рес сия лық ша ра ны шұ ғыл жү зе ге асы ра бас та ған ке зі-
мен тұс па-тұс кел ді. Бұл ке ңес тік идеоло гия мен маркс тік-
ле нин дік сая сат тың рес ми құ ра лы на ай нал ған со циалис тік 
реа лизм әді сін ту ғы зып, әде би ет ті шы найы өмір ден ал шақ-
тат ты. Со циалис тік реа лизм 1980 жыл дар ға дей ін өзі нің 
же тек ші по зи ция сын сақ та ды. Сол тұс та ғы Алаш қа бүй ре гі 
бұ ра тын зия лы қау ым «зар за ман» әде бие ті де ген сыл тау мен 
өт кен мұ ра мыз ды сақ тап қа лу жо лын да әр түр лі ай ла-шар ғы 
қол дан ға ны мен, со циалис тік реа лизм нің қа саң шарт та ры-
нан то лық шы ғу мүм кін бол ма ды. Со ның өзін де Ә.Бө кей-
хан, А.Байт ұр сы нұлы, М.Ду ла тұлы, Ш.Құ дай бер діұлы, АР
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Ж.Ай мау ытұлы, М.Жұ ма ба ев қа лып тас тыр ған Абай дың 
реа лис тік су рет кер лік дәс тү рін бұ лар дан кей ін М.Әуе зов 
бас та ған зия лы қау ым жал ғас ты рып, абай та ну ғы лы мын 
ағар ту шы лық жә не сын шыл дық реа лизм тұр ғы сы нан ор-
нық ты ра біл ді. Ке ңес ке зін де гі идеоло гия лық кү рес тің әде-
би ет те гі кө рі ні сі де Абай мұ ра сы ар қы лы өр бі ді.

Ғаб бас Тоғ жа нов (1900–1938). Мем ле кет қай рат ке рі, 
жа зу шы-жур на лист Ғ.Тоғ жа нов тың «Абай» ат ты мо ног ра-
фия сы 1935 жы лы Қа зан да ғы «Ка мил Жа қып» бас па сы нан 
жә не Ал ма ты да ғы «Қа зақ стан көр кем әде би ет» бас па сы нан 
ла тын ал фав иті мен жа рық көр ген.

Ав тор 1934 жы лы «Әде би ет май да ны» жур на лы ның 
№11–12 сан да рын да жа рық көр ген «Абай ды әлі біл ге міз 
жоқ» де ген ма қа ла сын ал ғы сөз ре тін де бер ген. Кі тап «Абай-
дың за ма ны», «Абай дың өмі рі, өс кен ор та сы, ал ған тәр бие-
сі», «Абай дың өлең де рін де гі қай шы лық тар», «Абай дың 
реа лиз мі», «Абай дың ұлт шыл ды ғы», «Абай дың ке дей ге, 
бұ қа ра ға көз қа ра сы», «Абай өлең де рін дегі әй ел мә се ле сі», 
«Абай ға орыс куль ту ра сы ның қан дай әсе рі бол ды», «Абай-
дың ақын ды ғы» де ген бө лім дер мен «Қо ры тын ды», «Ес кі 
әде би ет мұ ра ла рын пай да ла ну жай ын да» де ген қо сым ша дан 
тұ ра ды. 

Абай та ны мы бас тан-аяқ сол кез де үс тем бол ған тұр пайы 
со ци оло ги зм нің жә не со ған бай ла ныс ты ту ған «Абай үс тем 
тап тан шық ты, сон дық тан да ол – сол тап тың өкі лі», Абай 
«қа зақ тың ка пи тал дас қан фео дал да ры ның жоқ шы сы» «әб-
ден ка пи тал дас қан қа зақ бай ының ті ле гі нен ту ған жыр» 
де ген ағат пі кір дің тө ңі ре гін де сөз бо ла ды. «Абай дың 
ті лей тін ар ма ны жақ сы бай, өнер лі, еп ті бай» ке дей-бұ-
қа ра ның қа мын ой ла ма ды, «орыс тың дво рян дар бас та ған 
куль тура сын үл гі қы ла ды», – деп өзі не дей ін жа рық көр ген 
Ә.Бө кей хан, А.Байт ұр сы нұлы, М.Ду ла тұлы, Ы.Мұс там-
бай ұлы, Ж.Ай мау ытұлы, І.Жан сү гі ров, М.Әуе зов тер дің 
ке ле лі пі кі рі не қар сы шы ғып: «Қа зақ ұлт шыл да ры біз ге 
өл шем бо ла ал май ды, біз ге өр нек-үл гі Маркс, Эн гельс, 
Ле нин, Ста лин сы қыл ды про ле та риат кө сем де рі», – деп АР
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сол кез де гі әмір шіл дік-дик та тор лық нұс қау ға, Ста лин нің 
ком му низм құ ру ұра ны на ба рын ша се не ді. Сон дық тан да 
Абай ды «ұлт шыл дар дың ата сы» деп та ны ды. Ал «ұлт шыл» 
атан ған дар дың бар лы ғы 1937–1938 жыл да ры реп рес сия ға 
ұшы ра ға нын жақ сы бі ле сің дер. Ав тор дың өзі не де жа был ған 
бас ты жа ла ға осы ең бе гі се беп бо лып, «ұлт шыл дар» қа та-
рын да ату жа за сы на ке сіл ген. 1938 жыл ғы 25 ақ пан да бір 
күн де атыл ған 39 қай рат кер ті зі мін де Ғаб бас Тоғ жа нов та 
бар («Аза лы кі тап – кни га скор би», 1996, 1999). 

Ға лым: «Абай «тұр мыс құ лы», өз за ма ны ның ба ла-
сы», – деп тап тық тұр ғы дан тал да са да, Абай дың ақын дық 
ше бер лі гін жоқ қа шы ға ра ал ма ған. Ол Абай реа лиз мін 
жо ға ры ба ға ла ған. «Абай қа зақ тың жаз ба ұлт әде бие тін 
жа сау ға бас бол ды», «орыс әде бие ті нің үл гі ле рін ал ды», 
«жа ңа әде би ет түр ле рін жа са ды», «қа зақ тың тіл бай лы ғын 
ұқ са та біл ді», «Сөз пат ша сы – өлең ті лін әде мі леп сыр лап, 
құн дыз ша құл пырт қан Абай бо ла тын» (128-6.), – дей ке ліп, 
оның ақын ды ғын « тау сыл майт ын бұ лақ қа» те ңей ді. Ақын 
ту ра лы ой ла рын «Абай – са мо ро док, қа ра дан оқы май шық-
қан талант» (137-б.) деп түй ін дей ді. 

Қа зір гі уа қыт та «Ғаб бас Тоғ жа нұлы жә не Абай та ну» 
де ген та қы рып та зерт теу жұ мыс жүр гі зіп жүр ген жас 
зерт теу ші Нұр бек Тү сіп хан оны: «1925–1935 жыл дар ара-
лы ғын да «қа зақ әде бие ті нің Бе ли нс кийі» атан ған», – деп 
жа за ды. «Біз дің талас та ры мыз» де ген ма қа ла сын да Ы.Мұс-
там ба ев: «Сол Бе ли нс кий дің өзін де бай қап отыр ма са бол-
май ды. Бе ли нс кий сын да рын да екі түр лі із бар... Сон дық тан 
ақын кім, әде би ет не де ген мә се ле ге кел ген де, марк сизм ге 
үй лес ті ре ал май қа лып жү рер міз», – де ген бо ла тын. 

Ілияс Қа бы лов (1904–1938) та Ке ңес тік ке зең де гі боль-
ше вик тік идеоло гия ны на си хат тау ға бел се не атса лыс қан 
қо ғам жә не мем ле кет қай рат ке рі бол ды.

І.Қа бы лов тың «Қа зақ ақы ны Абай дың фи ло со фия сы 
жә не оның сы ны» (1928) де ген ма қа ла сын да: «Біз дің та-
ным ның ғы лы ми әді сі – ма те ри алис тік диа лек ти ка, ал жас 
қа зақ жұрт шы лы ғы Абай дан емес, Маркс тен, Пле ха нов тан, АР
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Ле нин нен, марк сизм нің бас қа да клас сик те рі нен үй ре ну ге 
ти іс» деп жаз ға ны нан-ақ оның тап тық көз қа ра сын анық 
аң ға ру ға бо ла ды. Бұ ған қар сы жа зыл ған «Ақын Абай жә-
не оның фи ло со фия сы» де ген ма қа ла сын да Ыды рыс Мұс-
там ба ев: «Қа бы лов жол дас... «Со ве тс кая степ ке» шық қан 
ма қа ла сын да (2 та мыз): «Қа зақ стан пар тия ұй ымы ның 
идеоло гия лық май дан да ғы бі рін ші ке зек те гі мін дет те рі нің 
бі рі – кә дуіл гі бур жуазия лық қо қыс ре тін де, абай шыл дық-
ты жоқ ету. Сон дық тан да өте қыс қа мер зім де Қа зақ стан ның 
пар тия, со вет жұрт шы лы ғы ның мә де ни күш те рін Абай ға 
жә не оның қа зір гі пі кір лес те рі не қар сы кү рес ке жап пай 
жұ мыл ды ру ке рек» деп, Абай ды өл ті ргені мен бір дей сөз дер-
мен аяқ тап ты. Әра лу ан фи ло со фия лық ғақ лия лар мен жә не 
өзі нің схе ма ти ка лық жол мен атүс ті құ ры ла сал ған ой-пі кір-
ле рін орын ды-орын сыз пай да ла на оты рып, Қа бы лов жол дас 
қо лын бір сер меп-ақ Абай дың тү бі не жет кі сі ке ле ді», – деп 
жа за ды.

Ыды рыс Мұс там бай ұлы (1898–1937) – қо ғам қай рат-
ке рі, заң гер, әде би ет сын шы сы, абай та ну шы ре тін де жұрт қа 
ке ңі нен та ны мал бол ған қа лам гер. 

Ы.Мұс там бай ұлы абай та ну ға зор үлес қос қан дар қа та-
рын да са на ла ды. Ол Абай дың ру ха ни бол мы сы ны на же те 
ден қой ып, оның адам гер ші лік-ұж дан дық мә се ле лер ді қоз-
ғау да ғы же тіс тік те рі мен әде би-эс те ти ка лық құ рал да рын 
ұлт тық сөз өне рі нің заң ды лық та ры на сай пай ым дай ал ды. 
Әл бет те, Ке ңес өкі ме ті тұ сын да не гіз гі заң ды лық со циалис-
тік реа лизм әді сі не ба ғын ды ры ла тын дық тан, оның сол 
кез дің әде би ат мос фе ра сы на тән кем ші лік те рі бол ғаны мен, 
Абай шы ғар ма ла рын әде би мұ ра ре тін де қа был дау жә не оны 
зерт теу қа жет ті гі ту ра лы ба тыл пі кір біл дір ді. Ол Абай дың 
ау дар ма шы лық өне рін жо ға ры ба ға ла ды: «Абай шы ғар ма-
ла ры ның бас ты қа сие ті – оның реа лиз мін де», – деп көр сет ті. 
Абай дың әлеу мет тік, фи ло со фия лық, эс те ти ка лық, эти ка-
лық, ді ни көз қа ра сы мен әй ел дің та би ғи та за қа си ет те рі мен 
мі нез дер де рін нақ ты лы мы сал дар мен тал дап көр се те біл ді. 
«Абай – жа ңа шыл ақын, оның шы ғар ма ла ры ның қа зір гі АР
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кү ре сі міз үшін де пай да сы бар», – деп тың қо ры тын ды жа-
са ды.

Нә зір Тө ре құ лов (1892–1937) мем ле кет жә не қо ғам қай-
рат ке рі, пуб ли цист, тіл ші-ға лым, ал ғаш қы қа зақ ел ші сі, 
дип ло мат ре тін де та ны мал бол ған. 

Абай ту ра лы ар найы ең бек те, ма қа ла да жаз ба ған. Алаш 
қай рат ке рі, та рих шы Тел жан Шо на нұлы 1921 жы лы «Ақ-
жол» га зе тін де «Абай кі та бын бас ты ру ке рек» де ген мә се ле 
кө тер ге ні ту ра лы 9-сы нып тың 2-та ра уын да «Абай шы ғар-
ма ла ры ның ба сы лым да ры» де ген та рау ша да айт қан быз. 

Осы ған орай Н.Тө ре құ лов «Абай» жи на ғын то лық ты рып, 
ал ғы сөз жа зып, қай та дан бас ты рып шы ға ру жұ мы сын мой-
ны на ал ғаны мен, Мәс кеу ге қыз мет ке ша қы рыл ған дық тан, 
бұл жұ мыс бас қа адам ға жүк те ле ді. Әрі бұл кез де оған 
тү ркі ха лық та ры ның ла тын ал фа ви ті не кө шуі ко мис сия-
сы ның тө ра ға сы мін де ті жүк тел ген. 1922 жы лы Қа зан нан 
жә не Таш кент тен шық қан жи нақ тар 1909 жыл ғы нұс қа ны 
кө ші ріп ба су мен ға на шек тел ген (М.Мыр зах ме тұлы, «Абай-
та ну та ри хы»). Де се де Абай дың өлең дер жи на ғы ның араб 
гра фи ка сы мен Таш кент тен үш рет шы ға ры лу ына бас шы 
ре тін де ық па лы бол ға ны анық.

Ғабдрахман Сағди (1889–1956) Таш кент те шы ға тын 
«Ақ жол» га зе ті нің 1923 жыл ғы бір не ше са нын да қа та ры нан 
«Абай» де ген ат пен «Абай ең бек те рі нің ба сы луы», «Абай ды 
жұрт шы лық жа ғы нан тек се ру», «Абай өлең де рі нің та би-
ға ты һәм іш кі ру ха ни жа ғы ту ра лы», «Абай дың ті лі һәм 
өл шеу лер» де ген бө лік тер ден тұ ра тын ма қа ла жа рия лат қан. 
Бұл ақын поэ зия сы ның ті лі мен өл ше мі ту ра лы ал ғаш қы 
то лым ды пі кір бол ды.

Пікірсайыстар. ХІХ ға сыр дың ая ғы мен ХХ ға сыр дың 
ба сын да ғы ға сыр лар то ғы сын да дү ние ге кел ген жа ңа тол-
қын ал ма ғай ып за ман ның қай шы лық ты шын ды ғын әр түр лі 
қа был да ды. Абай та ну шы ға лым Зә ки Ах ме тов «Абай дың 
ақын дық әле мі» ат ты мо ног ра фия сын да�ы «1920 жыл дар да 
әде би ет ті тап тық тұр ғы дан қа рап, ба ға лау мық тап орын 
ал ған кез де Абай жо ға ры тап тың ақы ны, бай шыл ақын АР
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де ген пі кір лер де аз ай тыл ған жоқ. Мұ ның өзі орыс тың 
клас си ка лық әде бие ті нің ең ірі өкіл де рі Пуш кин, Толс той 
си яқ ты ақын-жа зу шы лар ды орыс қо ға мын да ғы жа ңа шыл 
бай лар дың – ли бе рал-бур жуази яның жыр шы сы бол ған 
де ген пі кір лер ге жал ғас, сон дай пі кір лер дің орай ымен 
ай тыл ған еді. Абай ды да жа ңа лық қа, өнер ге ұм тыл ған 
жа ңа шыл бай лар дың ті ле гі нен ту ған ақын деп ба ға лау сол 
кез де бе лең ал ған тап тық қа ғи да ның әсе рі бо ла тын» де ген 
сө зі сол ке зең нің шын ды ғын тү сі ну ге ба ғыт тай ды.

Абай та ну шы ға лым М.Мыр зах ме тұлы да «Абай та ну 
та ри хы» ең бе гін де бұл үдері с тің тек қа зақ әде бие ті нің кө ле-
мін де ға на бол ған құ бы лыс емес еке нін, бұл бү кіл ке ңес елін-
де гі бар лық ұлт тар дың мә де ни, әде би өмі рі нен орын ал ған 
құ бы лыс бол ған ды ғын атап көр сет ті. Өйт ке ні Ке ңес өкі ме ті 
про ле та риат мә де ние тін жа сау жо лын да ғы ал ғы шарт тың 
бі рі – ес кі мұ ра ны марк сизм-ле ни низм ілі мі нің не гі зін де 
қай та қа рап қо ры ту, оны про ле та риат мә де ние ті нің қа же-
ті не жа ра ту мә се ле сін ал ға қой ды. Бұл – тұрпайы социоло-
гизм еді. 

Осы мә се ле нің қа лай қойы лып, қа лай іс ке ас қа нын 
орыс әде бие ті нің та ри хын да А.С.Пуш кин, М.Ю.Лер мон тов, 
әсі ре се, Л.Н.Толс той дың шы ғар ма шы лы ғын ба ға лау да ғы 
әр тек ті идея лық кү рес тен көр сек, осы құ бы лыс ты қа зақ 
әде бие ті нің та ри хын да Абай дың әде би мұ ра сы ту ра лы бол-
ған талас-тар тыс тан да ашық кө рі не тін ді гі ай тыл ды.

М.Мыр зах ме тұлы абай та ну та ри хы на бай ла ныс ты ке ре-
ғар пі кір лер дің өріс алу ын Сә бит Мұ қа нов тың «Қа ра тақ та-
ға жа зы лып жүр мең дер, ше шен дер!» (Ең бек ші қа зақ, 1923, 
1 март) де ген ма қа ла сы нан бас тай ды. Ол «Абай та ну та ри хы» 
ат ты зерт теуін де «Осы те ріс са рын ұзақ уа қыт бойы С.Мұ қа-
нов тың та ны мын да тұ рақ та нып, Абай дың мұ ра сын та нып, 
ба ға лау жо лын да өз жал ға сын тап қан тұр пайы со ци оло гия-
лық көз қа рас тың жан да нуы на дем бе ріп кел ге ні бұл күн де 
та ны мал шын дық қа ай на лып отыр», – деп көр сет ті (78-бет).

С.Мұ қа нов атал ған ма қа ла сын да бы лай деп жаз ды: 
«Жуыр да Орын бор да ғы ше шен жол дас тың бі реуі оқы ған АР
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лек ция ның ішін де бол дым. Оның қа зақ тың жақ сы лық біт-
кен нің бә рін маң дай ына ен ші бө ліп бе рер кі сі ле рі: 1) Ке не-
са ры хан, 2) Шо қан Уәли ха нов, 3) Ыбы рай Ал тын са рин, 
4) Абай Құ нан ба ев, 5) Ах мет Байт ұр сы нов» деп әр қай сы сы на 
тап тық тұр ғы дан ба ға бе ре ді. Абай ту ра лы: «Төр тін ші – 
Абай Құ нан ба ев. Оның ті лі май да, өт кір екен ді гін де сөз 
жоқ. Өлең нің іші-сыр тын тү гел ғы лып тү сі ре ді. Жал ғыз-ақ, 
та ри хы құр ғыр ақ сүй ек тер ден кө ңіл ді кү дік ті қы лып тас-
тап ты. «Се нің мұ сыл ман ды ғың да ше гім бар» де ген дей ін, 
же ті ата сы би бол ған, То бық ты ны бір шы бық пен ай да ған 
тұ қым. Қай күн де де ақ сүй ек те ұлт шыл дық та, ақ жү рек тік 
те аз ған тай бо ла тын еді. «Ар ғын, Най ман жиыл са, та ңыр-
қа ған сө зі ме, Қай ран сө зім қор бол ды, То бық ты ның езі не» 
де ген өле ңі өзі нің кім екен ді гін сез ді ре ді. Бұл сө зі нен бір 
кез де Ар ғын, Най ман ды би лей тін Абай қа зір қо лы нан сый-
лық ке тіп, ақыр ая ғы өзі нің То бық ты сы на да қа дір сіз бол-
ған ды ғын, оған Абай дың на за ла на ты нын көр се те ді. Сын-
шы лар ақын дар дың кө бі шы бық ба сын сын ды рып, іс тей тін 
ісі бол ма са да, «мен пә лен, мен тү ген» деп ла ға бе ре тін», – 
деп Абай дың әде би мұ ра сы на емес, әлеу мет тік те гі не қа рап 
кі нә ла ған. Бұл ба ян да ма Ах мет Байт ұр сы нұлы ның 50 жас қа 
то лу құр ме ті не ар нал ған дық тан, ав тор өз ой ын: «Ахмет – 
бай дың Ақа ңы, «кү ле кі ріп, кү ңі ре не шы ғып жүр ген» арам-
за лар дың ті ре гі. Ең бек ші лер дің Ақа ңы да емес, әке сі де емес, 
до сы да емес. Ең бек шіл қа зақ тың әке сі – өз де рі нің қо лын 
тең дік ке жет кіз ген Ок тяб рь ре во лю ция сы. Ен де ше ше шен-
дер ге ай та ты ным: қи сын сыз сай рай мын деп, ең бек ші лер дің 
қа ра тақ та сы на жа зы лып жүр мең дер, ше шен дер!», – деп 
аяқ тай ды.

Бі рақ С.Мұ қа нов 1939 жы лы жаз ған «Абай – ха лық 
ақы ны» ма қа ла сын да Абай ту ра лы бұ рын ғы ой ла ры ның 
те ріс еке нін мой ын дап, Абай ды «тү рі ұлт тық, маз мұ ны 
со циалис тік» тұр ғы да ба ға ла са да, бір жақ ты пі кір ден ары ла 
бас та ды. Ол 1945 жы лы Абай дың 100 жыл ды ғы на орай 
шы ға рыл ған Абай шы ғар ма ла ры ның то лық жи на ғы на ал ғы 
сөз жа зу мәр те бе сі не ие бол ды.АР
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М.Мыр зах ме тұлы «Абай та ну та ри хы» ат ты зерт теу 
ең бе гін де І.Жан сү гі ров, Ғ.Сағ ди, Е.Ыс майы лов, Б.Кен же-
ба ев тар дың зерт теу ле рін де гі ар тық -кем тұс та ры на тоқ тала 
ке ліп, 1920 жыл дар дың со ңы на қа рай Сә бит Мұ қа нов, Ілияс 
Қа бы лов пен Ыды рыс Мұс там ба ев ара сын да ғы пі кір тала сы-
нан кей ін ту ын да ған әде би ет те гі асы ра сіл теу ші лік, тап тық 
көз қа рас тың ке ңі нен етек жаюы, қия бас тыр ма ған идеоло-
гия ту ра лы мы на дай тү сі нік бе ре ді: «Абай мұ ра сы ту ра лы 
пі кір тала сы бұл ке зең де Сә бит Мұ қа нов пен Ыды рыс Мұс-
там баевтың ара сын да бас та лып, бұл со ңы ра үл кен ай тыс қа 
ай на лып кет ті. С.Мұ қа нов бұл жыл да ры да Абай мұ ра сы 
ту ра лы өт кен де гі қа те пі кі рі нің шыр мау ын да қал ды. Оның 
«Көр кем әде би ет ту ра лы қо ры тын ды пі кі рім», «Әр кім өзін-
ше ой лай ды» де ген ма қа ла ла рын да Абай мұ ра сын сол дәу ір-
де етек ала бас та ған тұр пайы со ци оло гия лық көз қа рас тың 
тұр ғы сы нан қа рап ба ға ла ды. Бұл тек С.Мұ қа нов тың ға на 
қа те лі гі бол май, сол дәу ір де гі әде би ет қай рат кер ле рі нің 
көп ші лі гі бой ал дыр ған ор тақ кем ші лік еді» (86-бет), – деп 
жа за ды.

ХХ ға сыр дың 20-жыл да ры ға лым, жа зу шы, дра ма тург, 
жур на лист, пе да гог, тіл ма ма ны, әде би ет ші ре тін де та ныл-
ған Алаш қай рат ке рі Қош ке Ке мең ге рұлы да С.Мұ қа нов пен 
ай тыс қа түс кен. Ол 1923 жы лы «Ең бек ші қа зақ» га зе тін де 
(қа зір гі «Еге мен Қа зақ стан») бас тал ған «Көр кем әде би ет 
ту ра лы» ай тыс та Алаш қай рат кер ле рі мен ті зе қо сып, Абай 
шы ғар ма шы лы ғын тұр пайы сын нан ара ша лау ға қа тыс ты. 
Әде би ет ті үгіт пен на си хат тың құ ра лы на ай нал ды ру ға қар сы 
бол ды. 1926 жы лы жаз ған ма қа ла сын да «Ок тяб рь төң ке рі-
сі нен бұ рын бай, ке дей де ген жік ті ай ырып, үн деу, үгіт жүр-
гіз ген оқы ған топ та ры жоқ бо ла тын. Оқы ған атау лы отар-
шыл дық қа қар сы ұлт шыл дық ты көк сей тін. Ел ішін ал сақ, 
бай ға на ра зы лы ғын ашық көр сет кен ке дей жоқ еді», – деп 
бай мен ке дей де ген тап қа бө лі ну дің бұ рын жоқ бол ған ды-
ғын, бұл 1917 жыл ғы төң ке ріс тен кей ін пай да бол ға нын дәл 
көр се тіп, «ұлт шыл дық ты сақ тау ке рек» де ген ой айт ты. Сол 
тұс та ғы қа зақ әде бие тін де гі екі ағым: «бі реуі – ке дей ші лік, АР
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екін ші сі – бұ қа ра шы лық» ту ра лы айт қа ны да ке зең шын ды-
ғын ай қын дай тү се ді.

М.Әуе зов тің «Әде би ет та ри хы» (1926) ат ты ең бе гін де гі: 
«Та рих тың дәл су ре ті мен то лы ғы рақ та ны са мын де ген кі сі 
бол са... Қош мұ хам бет Ке мең ге рұлы ның «Қа зақ та ри хы нан» 
ең бе гін қа рап өт сін дей міз», – де ген сө зі не бү гін гі оқыр ман 
да бей-жай қа ра ма са екен дей міз.

Сма ғұл Са ду ақа сұ лы «Ең бек ші қа зақ» (15.02.1927) 
га зе ті не шық қан «Әде би ет әң гі ме ле рі» ат ты ма қа ла сын да 
Қош ке нің көр кем дік әле мін Мұх тар, Жү сіп бек тер мен қа тар 
қой ды. Ол Сә бит тің «қа зақ әде бие ті өзі нен-өзі үл гі ала тын 
дәу ірі не жет кен жоқ» де ген ни ги лис тік көз қа ра сы на қар сы 
шы ғып: «Те гін де өзі нен-өзі үл гі ал май тын әде би ет бол мау ға 
ти іс. Өт кен ді ұмы тып, өт кен нің бә рін ман сұқ қы лып тас та-
ған да, жа ңа қай дан өс пек ші. Сон дық тан біз ес кі мұ ра дан 
же рі мей міз. Ес кі мұ ра ның жа рай ты нын ала мыз, жа ра-
май ты ны қа ла ды», – деп ке сіп айт ты. Сол си яқ ты Ка зАПП 
сын шы ла ры ның ком му нис тік пар тия да жоқ жа зу шы лар ды 
«шө ре-шө ре», «жол би ке» деп ата ған дар ға қар сы шы ғып, 
Жү сіп бек те, Мұх тар да іші міз де бо луы ке рек. Бұ лар ком-
му нист пар тия сы бас қа рып отыр ған жа ңа жұрт шы лық тың 
дұш па ны емес – до сы. Жү сіп бек пен Мұх тар ды жоқ қы лу 
осы күн гі қа зақ әде бие ті нің бір қо лы мен бір ая ғын ке сіп 
тас тау мен бір», – деп жаз ды.

1935 жы лы «Абай» де ген зерт теу ең бек жаз ған Ғаб бас 
Сә ду ақа сұ лы Тоғ жа нов та (1900–1937) Абай мұ ра сы на сол 
уа қыт та қа лып тас қан тұр пайы со ци оло гизм та ны мы тұр-
ғы сы нан қа рап, «...әб ден қа лып тас қан қа зақ бай ының ті ле-
гі нен ту ған жыр» деп та ныт ты. Осы ең бе гін де М.Әуе зов тің 
1933 жыл ғы Абай жи на ғын да жа рық көр ген «Абай дың 
ту ысы мен өмі рі» де ген зерт теуін де со ла қай сая сат тұр ғы-
сы нан тал дай ды. «Біз ге бел гі лі мағ лұ мат тар ға қа ра ған да, 
Абай дың ар ғы атала ры Ыр ғыз бай, Өс кен бай, бер гі өз әке сі 
Құ нан бай – бә рі де аты шу лы, өз за ма нын да То бық ты ның 
ішін де ал ды на адам сал ма ған, мық ты лы ғы, жу ан ды ғы 
то бық ты дан асып, дуан ға жай ыл ған фео дал дар еді» дей ке ле, АР
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«Ал, Мұх тар дың Абай ға бер ген сы ны на кел сек, бұл жа ғын да 
Мұх тар сы ны – ша ла сын, дұ рыс ты ғы нан бұ рыс ты ғы көп 
сын... Шы нын да, Мұх тар дың Абай ға бер ген ба ға сы маркс-
шіл дер сы ны на қа быс пай ды. Мұх тар Абай ды ұлт шыл дар, 
бай шыл дар кө зі мен кө ре ді. Сы на ған да ғы қол да на тын әді сі – 
идеа лис тер дің әді сі. Мұх тар дың ой ын ша, ақын ды за ма ны 
мен өс кен ор та сы, шық қан та бы мен бай ла ныс ты ра оты-
рып сы на ған да, Абай ды ұғу ға бол май тын сы қыл ды. Мұн-
дай пі кір де отыр ған кі сі, әри не, Абай ды сы най ал май ды. 
Абай дың қа зақ әде бие тін де гі та ри хи ма ңы зын, ор нын да бі ле 
ал май ды. Кей ін ре ті кел ген жер де Мұх тар дың жа ңа, бас қа 
қа зақ ұлт шыл да ры ның Абай жө нін де гі те ріс пі кір ле рі не 
тоқ тал мақ пыз, әзір ге біз тек Абай дың өмір бая нын өз ге ден 
то лық жаз ған Мұх тар дың не гіз ді пі кі рі, әді сі нің қа те лі гін 
ға на ес кер тіп отыр мыз», – де ген те ріс-қа ғыс пі кір біл ді ре ді.

1934 жы лы «Әде би ет май да ны» жур на лы ның №11–12 сан-
да рын да Ес ма ғам бет Ысмайылов пен Зей ін Шаш кин нің 
«Абай дың поэти ка сы » ат ты кө лем ді ма қа ла сы жа рия-
лан ды. Е.Ыс майы лов «Со циалис тік Қа зақ стан» га зе ті не 
шық қан «Абай дың өлең өр нек те рі» де ген ма қа ла сын да да 
Абай поэ зия сы ның көр кем дік ерек ше лік те рі не ке ңі нен 
тоқ тал ды. «Абай дың поэти ка сы » ат ты ма қа ла да ав тор лар 
Абай дың 16 түр лі өлең өл ше мі не нақ ты лы мы сал дар мен 
тал дау жа сап, со ның 14 тү рін Абай дың ен гіз ген жа ңа лық-
та ры екен ді гін дә лел деу ге күш са ла ды.

Ав тор лар (Е.Ыс майы лов пен З.Шаш кин): «Абай – қа зақ 
поэ зия сы ның сөз сіз бір би ік ас қар бе лі. Қа зақ поэ зия сы на 
тұй ық тан жа рып, шын мән ді поэ зи яның тұң ғыш есі гін 
аш ты. Әде би ет та ри хы мыз да поэ зи яның ай қын жол да рын 
сал ды. Ол жол қа зір гі әде бие ті міз де де сай рап жа тыр. Пуш-
кин ге дей ін гі орыс поэ зия сы ха лық әде бие ті нің са ры ны нан 
етек алып шы ға ал ма са, Пуш кин орыс тың үл гі лі поэ зия-
сы ның кіл тін бұ ра ды. Те ті гін тау ып, кілт бұ рал ға сын, поэ-
зия ер кін құ ла шын жай ды. Өмір та ри хы ның өрі не өр ме ле ді. 
Бұ рын поэ зия өмір дің бо са ға сы нан орын ал са, ен ді тө рі нен 
орын ал ды. «Ев ге ний Оне гин мен» орыс поэ зия сы мей лін ше АР
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ас пан да ды. Пер не лі сөз, өлең нің не лер сұ лу кес те сі мен, 
те рең ма ғы на лы пі кір мен Пуш кин поэ зия сы та рих тың 
же лі сін тарт ты. Кей ін Лер мон тов, Тют чев, Нек ра сов тар мен 
поэ зия ке ме рі не же тіп та сы ды. Де ка де нт тер сим во лис тер ге 
жет кен де, ке ме рі не же тіп та сы ған поэ зия тө гі ліп, тө мен тү се 
бас та ды. Жи һан гер лік дәу ір мен бай ла ныс ты ол пер не ші лер 
(сим во лис тер) поэ зия сы ас пан дап кө те рі ле ал ма ды. Ок тяб рь 
төң ке рі сі нің зор тол қы ны на ара лас қан Маяковс кий дің 
поэ зия сы ға на дәу ір ле ді. Осы қа лып шақ кел ме ген імен, 
біз де гі поэ зи яның өсуі бә сең деп, қай та кө те рі лу ке зең де рі 
орыс әде бие ті нің са ры ны мен жү ріп оты ра тын си яқ ты. Абай 
Пуш кин мен за ман дас бол ма ғаны мен, Пуш кин нің әде би ет 
мә ні Абай за ма ны на сәй кес. Ір ге сі бе рік, фео дал қо ға мы на 
сау да ка пи та лы ның ше ті кө рі не бас та ған дәу ір де гі жағ дай 
Пуш кин за ма нын да Ре сей де кез кел се, қа зақ жағ дай ын да 
ай ыр ма сы мен Абай ға кез кел ді. Сон дық тан Абай дың Пуш-
кин мен пі кі рі қо сы лып, олар дан көп оқып, кө бі рек ала 
біл ген. Өзі не тұс па-тұс жа қын кел ген Нек ра сов, Сал ты ков-
тар дан ал ма ған. Не ге де сең, Нек ра сов тар ка пи та лизм өсіп, 
бе лең ал ған ке зең де гі бұ қа ра шыл ағын еді, Абай бұ дан алыс 
еді. Қа зақ поэ зия сы на Абай Пуш кин дей төң ке ріс жа са ды 
ма? Жа сай ал ды. Абай да өзі не дей ін бол ған тәр тіп сіз ха лық 
әде бие ті нің те ті гін тау ып, Ба тыс-Шы ғыс әде бие тін де гі 
не лер жыл ғы поэ зия өне рі нің үл гі сі мен жа ңа, шын көр кем 
поэ зия ға жол аш ты. Абай ға дей ін қа зақ тың бай ау ыз әде-
бие ті, ті лі өріс ала ал май тұй ық қа ті ре ліп тұр са, Абай ол 
тұй ық ты жаз ды. Өзі нің поэ зия сы на жа ңа дан өріс із де ді. 
Ол қа ма ла бе ре тін тұй ық тан шы ғып, қа на ты тал май тын 
жа зық қа құ лаш ұр ды. Ол шың нан ас пан ға өр ме ле ген жоқ, 
жа зық тан шың ға өр ме ле ді. Жа зық тан поэ зия ға са ра жол 
са лып ас пан да ды. Сон дық тан Абай қа зақ тың на ғыз көр кем 
поэ зия сы ның ба сы де сек дұ рыс бо лар еді», – дей ке ле, Абай 
поэ зия сы ның түр өр нек те рі не, ыр ғақ са рын күй ле рі не, сөз 
пер не ле рі мен сөз кес те ле рі не тал дау жа сай ды.

Ав тор лар Абай дың ерек ше ше бер лік пен жа зыл ған 
«Жаз» де ген өле ңі ту ра лы «жор ға ат тың жү рі сін дей АР
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ыр ға лып, тай па ла ды да оты ра ды» деп, өлең де гі тың нан 
қол да ныл ған 155 cөз ді атап көр се те ді. «Ен ді тоқ тала тын 
өлең де рі міз дің кө бі – Абай дың өзі не дей ін гі ау ыз әде би ет те 
бол ма ған поэ зия ға кір гіз ген жа ңа өл шеу ле рі. Өлең дер дің 
шу ма ғы, өл шеуі, ыр ғақ, бу нақ та ры жа ғы нан қа ра өлең 
мөл ше рі нен ай ыры ла ды. «Әсет ке» де ген өле ңі әл гі 8 бу ын-
ды «Жаз» өле ңі не қа ра ма-қар сы жа зыл ған. «Жаз» өле ңі-
нің ыр ға ғы өзің ді іл ге рі алып қа шып жор ға лап отыр са, бұл 
өлең ша бан ат тай жор тақ тай ды. Шал қа лап кей ін сер піп 
жа тыр. Әдет те қа зақ сө зін де ек пін сөз дің соң ғы буы нын-
да кел се, бұл өлең де соң ғы бу ын ға таяу бу ын да... Өлең ді 
мұн дай тар тын шақ ыр ғақ пен кел ті ріп жа зу Абай ға дей ін гі 
әде би ет те бол ма ған» деп, ек пін түс кен бу ын ыр ғақ та ры на, 
ды быс күй ле рі не нақ ты лы мы сал дар кел ті ре оты рып, тал-
дау жа сай ды.

Осы ма қа ла ту ра лы пі кір біл дір ген М.Мыр зах ме тұлы: 
«Түр ші лік та ным не гі зін де жа зы луы се беп ті бұл ма қа ла 
Абай шы ғар ма ла ры ның тү рі, жа ңа лы ғы ту ра лы күр де лі 
мә се ле ні сөз ет кен де, түр ді (фор ма ны) ақын шы ғар ма ла-
ры ның идея лық маз мұ ны нан, со ны ту ды рып отыр ған өмір 
шын ды ғы нан қол үзіп, ке рі сін ше, кей бір өлең дер дің «не гіз гі 
си па тын» түр ден, оның ішін де гі ды быс тан із деу ге күш сал-
ды», – деп жа за ды «Абай та ну та ри хы» ең бе гін де (98-бет).

Сон дай-ақ ға лым: «дәл осы жыл дар да Абай дың әде би 
мұ ра сын ба ға лау да тұр пайы со ци оло гия лық, фор ма лис тік, 
ком па ра ти вис тік көз қа рас тар өріс алып отыр ған да, М.Әуе-
зов тің «Абай ақын ды ғы ның ай на ла сы» жә не про фес сор 
Құ дай бер ген Жұ ба нов тың «Абай қа зақ әде бие ті нің клас-
си гі» деп атала тын ма қа ла лар дың жа зы луы – абай та ну са ла-
сын да ғы ой-пі кір де со ны құ бы лыс ре тін де қа был дан ды», – 
де ген топ шы ла уы 30-жыл дар да ғы абай та ну дың жа ңа да му 
ба ғы ты на бет ал ған ды ғын көр се те ді. 

Бұ ған дей ін М.Әуе зов 1924 жы лы Абай дың қай тыс бо -
луы ның 20 жыл ды ғы на бай ла ныс ты Се мей де әде би кеш 
ұй ым дас ты рып, ба ян да ма жа сай ды. М.Әуе зов Таш кент те 
шық қан «Шол пан» жур на лын да (1922 №2–3, 1923 №4–5) АР
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«Қо ңыр» де ген бүр кен шік ат пен «Қа зақ әде бие ті нің қа зір гі 
дәу ірі» ат ты та ри хи-әде би сын ма қа ла сын да: «Қа зақ әде бие-
ті нің іші не қа зақ өмі рін тү гел су ре ті мен алып кі ру – әде би-
ет тің ен ді гі мін де ті. Бұл күн ге шей ін біз саяз жү зіп жүр міз. 
Қа зақ әде бие ті қа зақ өмі рі нің бе тін де гі қай ма ғын жа лап 
жүр. Бұ рын ғы әде би ет тің іші не таз ша ба ла ме нен жал шы, 
са қау қа тын да кір ген бол са, бү гін гі әде би ет ке қал пақ ки ген 
оқы ған нан бас тап, қой жай ып жүр ген қой шы ға шей ін кі руі 
ти іс. Әде би ет сол күн де ға на өмір ай на сы, өмір те зі бо луы 
мүм кін», – де ген.

Жо ға ры да ай тыл ған әр түр лі көз қа рас тың да му си па ты на 
үңіл сек, екі түр лі же тек ші ба ғыт тың ық па лы бай қа ла ды. 
Бі рі – бұ қа ра шыл дық ба ғыт, екін ші сі – тап шыл дық-төң ке-
ріс шіл дік ба ғыт. 1925 жы лы Қа зАПП-қа қар сы құ рыл ған 
бұ қа ра шыл дық ба ғыт ұс тан ған «Ал қа» ұй ымы көр кем әде-
би ет ті т�р пайы со ци оло гия лы сын нан қор ғау ға ты рыс ты. 
Бұл әде би ба ғыт тар дың өзі не тән көр кем дік әдіс те рі бол ды. 
Бұ қа ра шыл дық ба ғыт та ғы қа лам гер лер сын шыл реа лизм, 
ро ман тизм ге бей ім дел се, тап шыл дық-төң ке ріс шіл дік ба ғыт 
на ту ра лис тік бей не леу ұс та ны мы нан бір те-бір те со циалис тік 
реа лизм ге бір жо ла ау ыс ты.

«Білу»

1. ХХ ға сыр дың 30-жыл да рын да Абай мұ ра сын кім дер 
зерт те ді?

2. Тұр пайы со ци оло гизм де ген не?

«Түсіну»

1. Не лік тен кей бір зерт теу ші лер Абай ды үс тем тап тың 
өкі лі деп са на ды?

2. Не се беп ті Ы.Мұс там бай ұлы абай та ну ға зор үлес 
қос қан дар дың қа та рын да?

3. С.Мұ қа нов уа қыт өте ке ле не ге жа ңы лыс қа нын 
мой ын дай ды?

Білу

Түсіну
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«Қолдану»

Кес те ні тол ты рың дар:

Абайдызерттеушілер Олардыңкөзқарастары

«Талдау»

Абай ды зерт теу ші лер ең бек те рі нің ма ңы зын тал дап, 
PowerPoint прог рам ма сын да та ныс ты ры лым жа саң дар.

«Жинақтау»

Абай шы ғар ма шы лы ғы на қа тыс ты 30-жыл дар да ғы 
көз қа рас тар ды зерт тей оты рып, абай та ну ға ти гіз ген ық-
па лын қо ры тын ды лап, әде би сын жа зың дар.

«Бағалау»

30-жыл дар да ғы көз қа рас тар дың та ри хи жә не көр-
кем дік құн ды лы ғы на ба ға бе рің дер.

Сөздік:
Ка зАПП – Ка за хс кая ас со циа ция про ле та рс ких пи са те лей. 
(�а за про ле тар лы жа зу шы лар ас со циа ция сы).
Мо ног ра фия (грек ше monos – бір т� тас, grapho – жа зу) – бел гі лі 
бір та ы рып ты жан-жа ты зерт тей тін �ы лы ми е� бек.
 Ни ги лист – ХІХ �а сыр ды� 60-жыл да рын да Ре сей де дво рян дар ды� 
әдет-салт та ры на, кре по ст ной лы идеоло гия �а (ба сы бай лы 
ша руа ны а ла уын ша пай да ла ну) ар сы шы ан ин тел ли гент-
раз но чи нец.
Раз но чи нец – ХІХ �а сыр да Ре сей де гі дво рян дар�а жатпайтын 
әртекті о �ам ды топ тан (сос ло вие) шы ан ин тел ли гент.
Клас сик (ла тын сө зі) – �ы лым ны�, фи ло со фия ны�, әде би ет ті�, 
өнер ді� жә не т.б. ж�рт та ны �ан, �л гі лі, е� көр нек ті ай рат ке рі.
Ком пара ти визм – (ла тын ша comparativus – зат) – са лыс тыр-
ма лы әде би ет та ну ды� же ке әде би фак ті лер ді �лт ты та ри хи 
кон текс тен, д� ни ета ну ж�й есі нен, жа зу шы сти лі нен бө ліп алып 
а рай тын бас тап ы ке зе �і.
Тұр пайы (сын есім) – а ра пай ым, анайы, тө мен.
Про ле та риат – бур жуазия лы о �ам да �ы жал да ма лы, а на лу шы 
ж� мыс шы та бы.

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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Со ци оло гия – әлеу мет тік ж�й елер да муы ны� за� ды лы та ры 
мен оз �ау шы к�ш те рін жә не о �ам ды фе но мен дер мен �деріс-
тер ді� өза ра әре кет тес ті гін, бай ла ны сын зерт тей тін о �ам ды 
�ы лым ны� бір са ла сы.
Со ци оло гизм – фак ті лер ді со ци оло гия лы т�р �ы дан т� сін ді ру, 
а рау тә жі ри бе сі.
Со циализм – (ла тын сө зі) – өн ді ріс тік а ты нас тар ды� не гіз гі 
өн ді ріс � рал-жаб ды та ры о �ам ды мен шік те бо ла тын 
о �ам ды � ры лыс, ком му ни зм ні� тө мен гі са ты сы.

Әдебиет:
1. Кә кі шев Т. Кер за ман ның ке ре ғар ой ла ры. – Ал ма ты: Ата мұ-

ра, 1995. – 168 б.

2. Мыр зах ме тұлы М.; Шой ын бет Ж., Әліп хан М. Абай мұ ра сы-

ның өзек ті мә се ле ле рі. Оқу құ ра лы. – Ал ма ты, 2010. – 140 б.

3. Абай та ну. (Қа зақ жә не орыс тіл де рін де биб лиог ра фия лық 

көр сет кіш). Құ рас тыр ған: М.Мыр зах ме тұлы. – Ал ма ты: Мек-

теп, 1988.

4. Қа зақ әде би ті лі нің сөз ді гі. Он бес том дық. – Ал ма ты: Арыс, 

2006–2011.

5. Әуе зов М. Шы ғар ма ла ры ның елу том дық то лық жи на ғы. 

2-том. Ма қа ла лар, әң гі ме лер, ау дар ма лар, пьеса лар. 1921–

1925. – Ал ма ты: Ғы лым, 1998. – 432 б. (75–86-б.).

6. Абай жә не қа зір гі за ман. Зерт теу лер жи на ғы. (Құр.: Б.Бай ға-

лиев). – Ал ма ты: Ғы лым, 1994. – 336 б.

7. Ісі ма қо ва А. Алаш әде би ет та нуы. – Ал ма ты: Мек теп, 2009. – 

505–558-б.

1.2Қазіргіабайтанумәселелерініңдамубағыттары

Бү гін гі кү ні абай та ну – қа зақ әде би ет та ну ғы лы мы ның 
бір са ла сы ре тін де дер бес ғы лым ға ай нал ды. 1995 жы лы 
«Ата мұ ра» бас па сы нан шық қан «Абай» эн цик ло пе дия-
сын да: «Абай та ну – ұлы ақын мұ ра сын жан-жақ ты те рең 
зерт теу ді мақ сат ете тін қа зақ әде бие ті та ри хы са ла ла ры ның 
бі рі» де ген тү сі нік те ме бе ріл ген. Әде би ет та ну ғы лы мы АР
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әде би ет та ри хы, әде би ет тео рия сы, әде би ет сы ны де ген үш 
са ла ға бө лі не тін ді гі бел гі лі.

Жо ға ры да ай тыл ған ай тыс-тар тыс тың қы зып тұр ған 
ша ғын да, яғ ни 1920 жыл дар дың со ңын да Мәс кеу де бол ған 
Мағ жан, Әли хан дар «Ал қа» ат ты әде би ұй ым құ рып, оның 
ай қын да ма сын да: «Қа зақ әде бие ті нің алы бы Абай – қа зақ 
да ла сы на кеу леп кі ріп ке ле жат қан ка пи та лизм ге, отар шыл-
дық қа ха лық тың қан ды жас тө гіп ерік сіз шал ған бі рін ші 
құр ба ны», – де ген сө зін де үл кен ма ғы на жа тыр. Бұ дан абай-
та ну ғы лы мы ның қа лып та суы на аса үл кен күш жұм сал-
ға нын кө ре міз. Абай дү ние ге кел ген то пы рақ та ту ып, ақын 
мұ ра сы мен жас та  йынан ай на лыс қан М.Әуе зов тің та бан ды 
ең бе гі нің ар қа сын да 30-жыл дар дың ая ғын да Абай мұ ра сын 
тұр пайы со ци оло гия лық пи ғыл дан бір жо ла та ара ша лап 
ал ға ны мен, те ріс та ным дар дың сал қы ны ти мей қал ған жоқ. 
Жо ға ры да ғы «Бі рін ші құр ба ны» дей тін се бе бі Ке ңес өкі ме ті 
тү бе гей лі ор на ған нан кей ін Абай мұ ра сын маркс тік-ле нин дік 
жа ңа дү ни ета ным бой ын ша жа сан ды қа лып қа са лып, та ны-
ту ға ту ра кел ді. «Тү рі ұлт тық» си яқ ты кө рін ге ні мен, «Маз-
мұ ны со циалис тік» бол ған дық тан қия ба су мүм кін бол ма ды. 
Ке ңес өкі ме ті нің жы мыс қы сая са тын жақ сы тү сін ген М.Әуе зов 
Абай дың ді ни көз қа ра сы на, өмір мен өлім жай ын да ғы пәл-
са па ла ры на, то лық адам ту ра лы тұ жы рым да ры на, орыс 
отар шыл да ры ту ра лы пі кі рі не те рең деп тоқ тал мау ар қы лы 
қау іп сіз жол дар ды таң дай біл ді. Өйт пе ген де Ке ңес өкі ме ті нің 
құ ры ғы нан құ ты лу оңай ға соқ пас еді. Сон дық тан да ол «бай-
шыл» де ген жа ла дан Абай ды ақ тап алу үшін зерт теу ле рі мен 
көр кем шы ғар ма ла рын қа тар жүр гі зіп, абай та ну дың ғы лы ми 
не гі зін жүй елеп бер ді. Тұң ғыш рет Абай дәу ірі мен өс кен 
ор та сын нақ ты лы де рек тер мен анық та ды. Мұ ны до сы тү гіл 
одан асып та тым ды еш те ңе ай та ал май тын бол ған дық тан, 
те ріс та ным да ғы адам дар да амал сыз мо   йын да ды. Ол 1933 
жы лы Абай дың екі том дық ака де мия лық то лық жи на ғын 
түп нұс қа ға ла йық тап, тұң ғыш құ рас ты рып қа на қой ған жоқ, 
Абай дың тұң ғыш ғы лы ми өмір бая нын жа зу ар қы лы абай та ну 
ғы лы мын қа лып тас тыр ды. 1940 жы лы осы өмір ба ян ды орыс АР
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ті лін де шы ға ру ар қы лы орыс тіл ді оқыр ман дар ға да жол сіл-
те ді. Орыс ті лін де гі бұл кі тап ша да Се мей де гі Абай оқы ған мед-
ре се үй, Се мей де гі Абай тұр ған үй, Абай қыс тауы ның су рет те рі 
бе ріл ген. Бұл құ жат тар Абай жүр ген жер лер ді қа зір гі жағ да -
йымен са лыс ты ру үшін қа шанда ма ңы зын жой май ды.

М.Әуе зов бү кіл са на лы ғұ мы рын абай та ну та ри хы на ар-
нау ар қы лы «абай та ну дың бі ре гей біл гі рі» атан ды. Абай дың 
өс кен ор та сы, дү  ни ета ны мы, Абай дың ру ха ни нәр ал ған 
қай нар бұ ла ғы, шы ғыс пен ба тыс әде бие ті нің әсе рі, Абай-
дың ақын дық дәс тү рі, әде би ор та сы, текс то ло гия сы, т.б. 
М.Әуе зов зерт теу ле рін де көр се тіл ген күр де лі мә се ле лер ді 
1940–1950 жыл да ры С.Мұ қа нов, Ә.Жи рен шин, Қ.Жұ ма-
лиев, Т.Елеуов, Ә.Қо ңы   рат ба ев т.б., ал 1950–1960 жыл дар-
да Қ.Мұ ха мед ха нов, Т.Нұр та зин, Т.С.Силь ченко, Т.Тә жі ба-
ев, З.Ах ме тов, А.Нұр қа тов, М.Мыр зах ме тұлы т.б. одан әрі 
жал ғас тыр ды.

Осы атал ған ға лым дар дың қай-қай сы сы ні кі бол сын 
ал ған ба ғыт та ры бой ын ша жаз ған мо ног ра фия лық ең бек те рі 
сол та қы рып та ғы ал ғаш қы ғы лы ми зерт теу лер бо лып та бы-
ла ды. Мә се лен, ака де мик Қа жым Жұ ма лиев 1946 жы лы 
«Абай поэ зия сы ның ті лі нен» док тор лық дис сер та ция қор-
ғап, 1948 жы лы «Абай ға дей ін гі қа зақ поэ зия сы жә не Абай 
поэ зия сы ның ті лі» ат ты мо ног ра фия жаз ды.

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 дис-
сертациялардың 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, қа-
зақ ғалымдары Ленинград (қазіргі Петербург) пен Мәскеуде 
қорғайтын. Соның өзінде 1990 жылдарға дейін жұмыс Қа-
зақстанда қорғалса да, диссерта циялар орысша жазылып, 
Мәскеудегі Жоғары аттестациялық комитеттен бекітіліп 
барып, күшіне енетін.АР
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Қай ым Мұ ха мед ха нов  1951 жы лы М.Әуе зов тің же тек-
ші лі гі мен «Абай дың әде би ет мек те бі» де ген та қы рып та 
кан ди дат тық дис сер та ция қор ғай ды. Осы жұ мыс тан кей ін 
«М.Әуе зов тің ғы лым да ғы кө лең ке сі» де ген ай ып та ғы лып, 
қу ғын ға ұшы ра ған ға лым ның тек тәу ел сіз дік ал ған нан 
кей ін ға на 1993–1997 жыл да ры «Абай дың ақын шә кі рт-
те рі» ат ты 4 кі тап тан тұ ра тын зерт теу ең бе гі жа рық көр-
ді. Бұл ба сы лым ға Абай мек те бі нің тала нт ты шә кі рт те рі: 
Ақыл бай, Ма ғауия, Тұ ра ғұл, Шә кә рім, Кә кі тай, Көк бай, 
Әубә кір, Уәйіс, Әріп, Әсет, Мұ қа, Тай ыр, Ыды рыс жә не т.б. 
ақын дар ту ра лы Қ.Мұ ха мед ха нов тың кө лем ді зерт теу ле рі 
жа рия лан ды. Ал Қ.Мұ ха мед ха нов тың 1959 жы лы «Абай 
шы ғар ма ла ры ның текс то ло гия сы» ту ра лы жаз ған ғы лы ми 
ең бе гі абай та ну ға қо сыл ған зор үлес бол ды.

1945 жы лы Ке ңес-Гер ман со ғы сын да же ңіс ке же тіп, мәр-
те бе сі арт қан Ке ңес өкі ме ті ен ді ел ішін де гі сая си идеоло гия ға 
қай та кө ңіл бө ле бас тай ды. 1946–1948 жыл дар ара лы ғын да 
ком му нис тік пар ти яның идеоло гия са ла сын да ғы әсі ре се 
Ор та лық пар тия ко ми те ті нің ор га ны Мәс кеу ден шы ға тын 
«Прав да» га зе тін де «Қа зақ стан та ри хы маркс тік-ле нин дік 
тұр ғы да ба ян дал сын» де ген қау лы ла ры нан кей ін та ғы да 
сая си қу ғын-сүр гін бас тал ды. Әсі ре се 1951 жы лы та рих пен 
әде би ет са ла сын да ғы зия лы қау ым өкіл де рі нің бір қа та ры 
бур жуазия лық ұлт шыл дық пен ай ып та лып, ал ды 25 жыл ға 
сот та лып, ар ты қу да лау ға ұшы ра ды. Ал 1930 жыл дар да ғы 
Алаш арыс та ры мен қо ян-қол тық ара лас қан әрі «сол ха лық 
жау ла рын на си хат тау үшін Абай дың ақын дық мек те бін 
жал ғас ты ру ға әре кет те ну ші» М.Әуе зов Мәс кеу ге ба рып жан 
сау ға лау ға мәж бүр бол ған.

Бұл ту ра лы ке ңі рек та ныс қы сы кел ген талап кер бел-
гі лі жа зу шы Ғаб бас Қа бы шұлы ның Әну ар Әлім жа нов 
ту ра лы «Ғиб рат ты ғұ мыр» кі та бын да ғы «Сай ың нан са яқ 
құр лы сая тап пай» деп атала тын де рек ті хи каятын оқуы на 
бо ла ды. Мұн да Ә.Әлім жа нов тың М.Әуе зов ке кө мек тес ке ні, 
оны Мәс кеу ге ат тан дыр ға ны ту ра лы бү ге-ші ге сі не дей ін 
жа зыл ған.АР
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1947–1951 жыл дар ара сын да ғы ке ңес тік идеоло гия ның 
сая си жа за лау нау қа ны на «Абай дың әде би ет мек те бі» бі рін ші 
бо лып ілін ді. Се бе бі мұн да бас қа сын айт па ған да жа ла жа бу-
шы лар дың пі кі рі бой ын ша «ірі фео дал Құ нан бай дың тұ қы мы, 
атақ ты ха лық жауы Шә кә рім Құ дай бер діұлы» да бар бо ла тын. 
Не гі зін де Мұхтар Әуе зов тің «Абай дың әде би мек те бі», «Абай 
шә кі рт те рі» де ген атау ды тұң ғыш ен гі зуі оты зын шы жыл дар-
дан бас тал ған-ды. Ол 1934 жы лы «Әде би ет май да ны» жур на-
лы на «Абай ақын ды ғы ның ай на ла сы» де ген ма қа ла сын да: 
«Мұн дай ақын – төр теу. Оның еке уі Ақыл бай, Ма ғауия – Абай-
дың өз ба ла ла ры. Мұ ның еке уі де 1904 жы лы – Абай дү ние 
сал ған жы лы қай тыс бол ған. Қал ған еке уі – Көк бай, Шә кә рім. 
Осы төрт ақын Абай дың на ғыз то лық ма ғы на да ғы шә кі рт те рі. 
Абай дан ата лық, аға лық, ұс таз дық тәр бие алу дан бас қа, оның 
өлең мен қарасөз де рін әрі оқу шы, әрі та ра ту шы, ба ға лау шы, 
тұ ты ну шы бо лу дан бас қа, бұ лар Абай дың бас шы лы ғы мен 
өз де рі де жыр лар жаз ған» де ген де жа зу шы Шә кә рім нің 1931 
жы лы «ха лық жауы» ре тін де жа зық сыз атыл ға ны на да қа ра-
май, сол кез де гі пар ти яның көр кем әде би ет ті қай та қа рау ту-
ра лы қау лы ла рын пай да ла нып, Шә кә рім ді ті рі лт пек бол ған-
ды. М.Әуе зов тің осы айт қа ны бой ын ша абай та ну ғы лы мын да 
«Абай дың ақын шә кі рт те рі жә не «Абай дың әде би мек те бі» 
де ген екі ар на қа лып тас ты. Бі рақ 1951 жы лы қор ғал ған Қ.Мұ-
ха мед ха нов тың «Абай тө ңі ре гін де гі ақын дар» («Абай дың 
әде би ет мек те бі» де ген ал ғаш қы атауы осы лай өз гер ген) ат ты 
дис сер та ция сы сол жы лы жоқ қа шы ға ры лып, өзі 25 жыл ға 
сот тал ған нан ке й ін М.Әуе зов ке бұл мә се ле ні жы лы жау ып 
қоюға ту ра кел ді. Қ.Мұ ха медха нов «ғы лым кан ди да ты» де ген 
ата ғын 1956 жы лы рес ми түр де қай та рып ал ған ымен, жа зу-
шы ның кө зі ті рі сін де орын дай ал май кет кен осы ар ман ы ара да 
40 жыл дан ас там уа қыт өт кен де ға на орындалады.

Ака де мик Зә ки Ах ме тов 1954 жы лы «Абай жә не Лер-
мон тов» де ген та қы рып та қор ға ған кан ди дат тық дис сер та-
ция сы не гі зін де сол жы лы же ке кі тап шы ғар ды. Бұл жұмыс 
кейіннен монографиялық қомақты зерттеулерге ұласты. 
Мамандығы тарихшы болса да, Абай шығармаларын ұзақ АР
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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 рево-
люционер-демократтары» (1959) деген зерттеу еңбектер 
жазды. Ол 1961 жылғы Абайдың бір томдық толық жи-
нағын құрастырып, жаңадан табылған бес өлеңін қосып, 
толықтырулар енгізді.

Ака де мик Мит ро фан Се ме но вич Силь ченко 1957 жы лы 
«Твор чест во биог ра фия Абая» де ген та қы рып та док тор лық 
дис сер та ция қор ғап, осы жы лы атал мыш ат пен кі тап шы-
ғар ды. Абай та ну шы ға лым Рә би ға Сыз ды қо ва 1959 жы лы 
«Абай про за сы ті лі нің мор фо ло гия лық ерек ше лік те рі» де-
ген та қы рып та кан ди дат тық, 1971 жы лы «Абай шы ғар ма-
ла ры ның ті лі» де ген та қы рып та док тор лық дис сер та ция лар 
қор ға ған. Бел гі лі про фес сор ға лым дар Те мір ға ли Нұр та зин-
нің «Абай дың ақын дық ше бер лі гі» (1954) және Тө ле ген Тә-
жі ба ев тың «Фи ло со фс кие, пси хо ло ги чес кие и пе да го ги чес-
кие вз гля ды Абая Ку нан ба ева» (1957), Ай қын Нұр қа тов тың 
«Мұх тар Әуе зов твор чест во сы» (1965), «Абай дың ақын дық 
дәс тү рі» (1966) ат ты ғы лы ми-зерт теу ең бек те рі абай та ну 
та ри хы на қо сыл ған қо мақ ты үлес. Бұ лар қы лы шы нан қан 
та мып, ұлт тық әде бие ті міз дің қа лып ты ар на мен да муы на 
ке сір-ке са па тын ти гіз ген Ке ңес өкі ме ті нің ком му нис тік 
идеоло гия жағ дай ын да өмір сүр се де, абай та ну дың дұ рыс 
ба ғыт алу ына жол аш ты.

Осы атал ған әде би ет ші ға лым дар дың іші нен тәу ел сіз дік 
за ма ны на жет кен Қ.Мұ ха медха нов, З.Ах ме тов, М.Мыр зах-
ме тұлы со циалис тік реа лизм әді сі тұр ғы сы нан тал да нып кел-
ген абай та ну дың ай та ал ма ған, же тіл ді ре ал ма ған тұс та рын 
ба рын ша ай қын дап, қа зір гі ұлт тық көз қа рас тұр ғы сы нан 
жүй елеу дің не гі зін сал ды.

Абай дың тұң ғыш ака де мия лық жи на ғын құ рас ты рып, 
Абай ту ра лы мо ног ра фия жа зып, «Абай» пьеса сын, Абай опе-
ра сы ның либ рет то сын, атақ ты «Абай жо лы» ро ман-эпо пея-
сын жаз ған М.Әуе зов тің «Мен Абай те ре ңі нен шө міш теп қа на 
іш тім» де ген сө зі нің ма ғы на сы тек тәу ел сіз дік та ңы мен бір ге АР
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ашыл ды. Қа зір гі абай та ну мә се ле ле рі нің да му ба ғыт та ры осы 
атал ған ға лым дар дың ең бек те рі нің не гі зін де да мып ке ле ді.

Елі міз тәу ел сіз дік ал ған жыл дар дан бас тап Абай шы ғар-
ма шы лы ғы ның ке ңес үкі ме ті ке зін де тый ым са лын ған 
қыр ла ры зерт те ле бас та ды. Оған Б.Май танов, Т.Кә кі шев, 
Х.Сүй ін шә лиев, М.Мыр зах ме тов, Ғ.Есім, Ж.Дә де ба ев 
си яқ ты т.б. ға лым дар зор үлес қос ты. Сон дай-ақ «Ин но ва-
ция лық зият кер лік тех но ло гия лар ака де мия сы» ға лым 
Ме кем тас Мыр зах ме тов пен бір ле сіп, Абай та ну жи нақ та ры 
мен әліп пе сін шы ғар ды.

Бо ла шақ та Абай та ну зерт теу инс ти ту ты мен ғы лы ми 
кі тап ха на сын қа лып тас ты ру, Абай шы ғар ма ла ры мен Абай-
та ну оқу лы ғын ин те рак тив тік тех но ло гия ба ғы ты мен на си-
хат тау көз де ліп отыр.

«Білу»

1. Қа зір гі абай та ну қа лай да мып ке ле ді?
2. Кім нің дис сер та ция сы фи ло ло гия ғы лы мын да ғы 

тұң ғыш ғы лы ми ең бек еді?
3. Абай та ну ғы лы мы ның не гі зін кім сал ды?

«Түсіну»

1. Не лік тен М.Жұ ма ба ев пен Ә.Бө кей ха н Абай ды ха-
лық тың отар шыл дық қа қар сы құр ба ны деп есеп те ді? 

2. Не се беп ті М.Әуе зов қу да лау ға ұшы ра ды?

«Қолдану»

Да ра диаг рам ма ны тол ты рың дар.

Абайтану
мәселелері

Білу

Түсіну

Қолдану
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«Талдау»

«Тү рі ұлт тық, маз мұ ны со циалис тік» де ген ұс та-
ным ның абай та ну ға ти гіз ген зар да бын тал даң дар.

«Жинақтау»

«Ше ринг» әді сі ар қы лы ой бө лі сің дер. Бар лы ғың 
шең бер құ рып оты рың дар. Жүр гі зу ші бас тап, ке зек пен 
та қы рып бой ын ша түй ін ді ой ды жи нақ тап, қо ры тын ды-
лаң дар (идея лар қай талан бауы ке рек).

«Бағалау»

М.Әуе зов тің «Мен Абай те ре ңі нен шө міш теп қа на 
іш тім» де ген сө зі не ба ға бе рің дер.

Сөздік:
Реп рес сия – жа за, жа за лау ша ра сы.
Жы лы мық – ыс та к�н ні� аз дап жы лы нуы де ген ма �ы на 
бе ре тін сын есім.

Әдебиет:
1. Әуе зов М. Абай та ну дан жа рия лан ба ған ма те ри ал дар. (Қа зақ 

жә не орыс ті лін де). (Құр.: Л.М.Әуе зо ва, М.Мыр зах ме тов). – 

Ал ма ты: Ғы лым, 1988. – 368 б.

2. Мұ ха мед ха нов Қ. Абай дың ақын шә кі рт те рі. Төрт том. – Ал-

ма ты: Дәу ір, 1993–1997.

3. Абай ды оқы, та ңыр қа. (Құр., ал ғы сө зі мен тү сі нік те ме ле рін 

жаз ған М.Мыр зах ме тұлы). – Ал ма ты: Ана ті лі, 1993. – 160 б.

4. Ахметов З. Абайдың ақындық әлемі. – Алматы: Ана тілі, 

1995. // М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясының 

поэтикасы. – Алматы: Санат, 1997.
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ІІТАРАУ.АБАЙШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ
БІЛІМ,ӨНЕРТАҚЫРЫБЫ

2.1«Талаптыергенұржауар»

Абай – ой шыл-фи ло соф, Мағ жан ша айт сақ: «Сө зі 
асыл, шын Ха кім». Оның фи ло со фия сы қа зақ тың ұлт тық 
дү ни ета ны мы мен ты ғыз үн де сіп қа на қой май ды, ол бү кіл 
адам зат қау ымы на тән ор тақ тұ жы рым жа са ды. Ха кім нің 
«Адам бол» де ген ұс та ны мы – тек бір ға на ұлт ұс та на тын 
мұ рат  емес, күл лі адам зат ұс та на тын мұ рат тар. «Ғы лым 
тап пай мақ тан ба» өле ңін де Абай дың «Адам бо лам де се ңіз: 
Талап, ең бек, те рең ой, қа на ғат, ра қым, ой лап қой» дей ті ні 
сон дық тан. Абай дың 45 қарасөзі нің ба сым көп ші лі гі фи ло-
со фия лық пай ым дау лар дан тұ ра ды. Әсі ре се 23 бө лік тен 
тұ ра тын «Отыз же тін ші қарасөзі» тұ тас тай пәл са па лық 
ой-түй ін деу лер мен тұ жы рым дал ған. Мы са лы: «Дү ние – 
үл кен көл, за ман – соқ қан жел, ал дын да ғы тол қын – аға-
лар, арт қы тол қын – іні лер, ке зек пе нен өлі нер, бая ғы дай 
кө рі нер», – де ген сө зін де тір ші лік ие сі нің ке ше гі, бү гін гі, 
ер тең гі уа қыт ке ңіс ті гін тұ тас қам тып, адам зат тың шы найы 
өмір жо лын дәл нұс қап тұр. Мұн да уа қыт өтіп, за ман 
өз ге ріп, дәу ір ты ны сы жа ңар ға ны мен, әр бір ке зең де өмір 
сүр ген адам ға қор ша ған ор та, тыл сым та би ғат, ас пан мен 
жер ке ңіс ті гі бәз-бая ғы қал пын да тұр ған дай кө рі не тін ді гін 
аң ғар та ды. Сон дық тан Абай дың «Бі рің ді, қа зақ, бі рің дос, 
көр ме сең іс тің бә рі бос» де ген сө зі ұлт бо лып ұюы мыз дың 
не гіз гі шар тын біл ді ре ді.

«Бі лім ді ден шық қан сөз, Талап ты ға бол сын кез. Нұ рын, 
сы рын кө ру ге, Кө кі ре гін де бол сын көз» де ген Абай дың 
да ныш пан ды ғы сон да, ол қо ғам да муы ның қай шы лы ғын 
тү сін ді ріп қа на қой ған жоқ, одан шы ғу дың жо лын нұс қа ды. АР
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Осы ар қы лы тек қа зақ қа на емес, бү кіл адам зат ба ла сы құ лақ 
аса тын дай ақыл ай тып, адам ға тән өмір сү ру қа ғи да ла рын 
үй рет ті. Адам ды екі ге жа ра тын бір-бі рі не қа ра ма-қар сы 
«Адам емес» жә не «Адам си яқ ты адам» де ген ұғым дар дың 
мән-ма ғы на сын ашып бер ді. Осы «Бі лім ді ден шық қан сөз» 
де ген өле ңін де адам ның «жү ре гі – ай на, кө ңі лі – ояу» бо лып, 
«тү зу сөз ге» се ну қа жет ті гін ерек ше тап сыр ды.

Бұл жол да Абай ғы лым, бі лім, өнер та қы ры бы на ерек ше 
ден қой ып, шы ғар ма ла ры ның не гіз гі ар қауы на ай нал-
дыр ды. Оның «Ғы лым тап пай мақ тан ба», «Жа сым да ғы лым 
бар деп ес кер ме дім», «Ин тер нат та оқып жүр» си яқ ты өлең-
де рі мен «Се гі зін ші», «Он же тін ші», «Жи ыр ма бе сін ші», 
«Отыз екін ші» т.б. қарасөз де рін де ғы лым, бі лім та қы ры бын 
адам гер ші лік, иман ды лық, адал дық, па ра сат ты лық, ең бек-
қор лық, қай ырым ды лық ой ла ры мен ұш тас тыр ды.

Абай дың ғы лым, бі лім, өнер та қы ры бы на ар нал ған шы-
ғар ма ла ры ту ра лы айт қан да ең ал ды мен «Өзің нен өзің есеп 
ал!» де ген сө зін үне мі ес те ұс тау ке рек. Мы са лы, «Он бе сін ші 
қарасөзін де» Абай адам ның өзін-өзі тәр бие леуі, жақ сы-жа-
ман нәр се нің пар қын пай ым дауы, адам ның өмі рі ту ра лы, 
адам дар ара сын да ғы өза ра қа рым-қа ты нас мә де ние ті, ақыл-
ды жә не ақыл сыз кі сі нің пар қы, өмір ге қы зы ғу шы лық, мас-
тық, есер лік си яқ ты ұғым-тү сі нік тер ге ба ға бе ре ке ле, «Кү-
нін де бір мәр те, бол ма са жұ ма сын да бір, ең бол ма са айын да 
бір, өзің нен өзің есеп ал!» дей ді.

«Білу»

1. Абай дың қан ша қа ра сө зі бар?
2. Ақын ның бас ты ұс та ны мы қан дай?

«Түсіну»

1. Не лік тен Абай қа ра сөз де рі қай за ман да да ма ңы зын 
жой май ды деп са на ла ды? 

2. Не се беп ті М.Әуе зов қу да лау ға ұшы ра ды?

Білу

Түсіну
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«Қолдану»

Он бе сін ші қа ра сөз ді ке зек пен дау ыс тап оқып, бір-бі-
рің нің оқы лым да ры ңа қыс қа ша си пат та ма бе ре оты рып, 
кес те ні тол ты рың дар.

 Тал қы лау шы Мә тін нің та қы ры бын, идея сын, ма ғы на сын 
ай та ды.

 Бел гі леу ші Мә тін маз мұ ны бой ын ша сұ рақ тар дай ын-
дай ды.

 Бай ла ныс ты ру шы Мә тін нің ма ғы на сын өмір мен бай ла ныс ты-
ра ды.

 Топ ше ше ні Мә тін нің маз мұ ны на сәй кес өз ой ын ай та ды.
Қо ры тын ды лау шы Мә тін нің құн ды лы ғын ай тып, ба ға бе ре ді 

«Талдау»

«Адам бо лам де се ңіз» не іс теу ке рек? «Жо лау шы ның 
қой ын дәп те рі» әді сі бой ын ша мә тін ді өмір шын ды ғы-
мен бай ла ныс ты тал дап кө рің дер.
1) Топ қа бө лі ну.
2) Қа ра сөз ден сұ рақ қа жау ап бе ре тін үзін ді лер ді жа-

зып алу.
3) Осы үзін ді лер дің түр лі кә сіп ке әсе рін топ ішін де тал-

қы лау.
4) Өз әсер ле рін жа зу.
5) Ав тор орын ды ғын да жаз ған пі кі рін оқу.

«Жинақтау»

«Өзің нен өзің есеп ал!». Бір ап та ның ішін де ат қар ған 
пай да лы жұ мы сың ту ра лы есеп жа зың дар. Оны Ин тер-
нет ар қы лы пән мұ ға лі мі нің элект рон ды пош та сы на 
жө нел тің дер.

«Бағалау»

Абай қа ра сөз де рі нің қа зір гі за ман тұр ғы сы нан ма-
ңыз ды лы ғы на сы ни тұр ғы дан ба ға бе ріңдер.

Қолдану

Талдау

Жинақтау
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АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



32

2.2«Білімдіденшыққансөз...»

«Ғы лым тап пай мақ тан ба» өле ңін де «Дү ние де өзі, мал 
да өзі, Ғы лым ға кө ңіл бер се ңіз» де ген Абай 1895 жы лы жаз-
ған «Отыз екін ші �арасөзін де» бі лім-ғы лым үй ре ну дің нақ-
ты лы жол да рын көр сет ті. Мұн да ғы лым ға же ту дің ал ды мен 
ал ты түр лі шар ты бо ла тын ды ғын ата ды.

Бі рін ші «Бі лім-ғы лым үй рен бек ке талап қы лу шы лар ға 
әу елі біл мек ке рек. Талап тың өзі нің бі раз шарты бар. Олар ды 
біл мек ке рек, біл мей із де ген мен та был мас» дей ке ле: «Әуе лі – 
бі лім-ғы лым та был са, он дай-мұн дай іс ке жа ра тар едім деп, 
дү ние нің бір қы зық ты нәр се сі не де ке рек бо лар еді деп із де-
мес ке ке рек. Ол үшін бі лім-ғы лым ның өзі не ға на құ мар, 
ын тық бо лып, бір ға на біл мек тік тің өзін дәу лет деп біл сең 
жә не әр біл ме ге нің ді біл ген уа қыт та кө ңіл де бір ра хат хұ зур 
ха сил (ты ныш тық, ра хат шы лық) бо ла ды. Сол ра хат біл ге нің ді 
бе рік ұс тап, біл ме ге нің ді та ғы да сон дай біл сем екен деп үміт-
тен ген құ мар, ма хаб бат пай да бо ла ды. Сон да әр бір ес ті ге нің ді, 
көр ге нің ді кө ңі лің жақ сы ұғып, анық өз су ре ті мен іш ке жай-
ғас ты рып ала ды. Егер дін кө ңі лің өз ге нәр се де бол са, бі лім-ғы-
лым ды бір-ақ со ған се беп қа на қыл мақ үшін үй рен сең, он дай 
бі лім ге кө ңі лің нің мейі рі мі асы рап ал ған ше шең нің мейі рі мі 
се кіл ді бо ла ды. Адам ның кө ңі лі шын мей ір лен се, бі лім-ғы-
лым ның өзі де адам ға мей ір ле ніп, те зі рек қол ға тү се ді. Ша ла 
мей ір ша ла бай қай ды» деп әу елі бі лім-ғы лым ды ұсақ-түй ек 
пай да үшін же ке бас тың есе бі мен үй ре ну дің адам ға кел ті ре-
тұ ғын зи яны на тоқ тала ды. Шын жү рек пен құ мар тып игер ген 
ғы лым ға на адам ба ла сы на ту ған ше ше сін дей мей ір ле ніп ке ле-
ді, ал ша ла үй рен ген ғы лым өгей ше ше нің мейі рін дей то лық 
бол май ды. Сол се беп ті адам ды ша ла сау ат ты бо лу дан сақ-
тан ды ра ды. Бұл ғы лым үшін де, талап кер дің өзі үшін де аса 
қау іп ті бо ла тын ды ғын ес кер те ді. Сон дық тан «Адам ның кө ңі лі 
шын мей ір лен се, бі лім-ғы лым ның өзі де адам ға ме  йір ле ніп, 
те зі рек қол ға тү се тін» жа ғын ой лас ты ру ке рек.

«Екін ші – ғы лым ды үй рен ген де, ақи қат мақ сат пен біл-
мек үшін үй рен бек ке рек. Ба хас қа (күн шіл адам ға) бо ла АР
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үй рен бе, азы рақ ба хас кө ңі лің ді пы сық тан дыр мақ үшін за-
лал да емес, кө бі рек ба хас адам ды тү зе мек тү гіл, бұ за ды. 
Оның се бе бі әр бір ба хас шыл адам хақ ты шы ғар мақ үшін 
ға на ба хас қыл май ды, жең бек үшін ба хас қы ла ды. Он дай 
ба хас ху сід ші лік ті (күн деу ші лік ті) зо рай та ды, адам шы лық-
ты зо райт пай ды, бәл кім, азай та ды. Жә не мақ са ты ғы лым-
да ғы мақ сат бол май ды, адам ба ла сын ша тас ты рып, жал ған 
сөз ге жең дір мек ші бо ла ды. Мұн дай қи ял бұ зық тар да бо ла-
ды. Жүз ту ра жол да ғы лар ды ша тас ты ру шы кі сі бір қи сық 
жол да ғы кі сі ні тү зет кен кі сі ден са да ға кет сін! Ба хас – өзі 
де ғы лым ның бір жо лы, бі рақ оған хирс ла ну (қо ма ғай ла ну) 
жа ра май ды. Егер хирс лан са, өз сө зім шіл ғу рур лық, мақ-
тан шақ тық, ху сід ші лік бой ын жең се, он дай адам бой ына 
қор лық кел ті ре тұ ғын өті рік тен де, өсек тен де, ұр сып-тө бе-
ле су ден де қа шық бол май ды», – деп ғы лым ның ақи қат жо-
лы на жұм са лу ын на си хат тай ды. «Бес сау сақ бір дей емес», 
адам ба ла сы ның бар лы ғы бір дей да рын ды бо лып ту май ды. 
Абай дың пай ым дау ын ша, ғы лым ға қа бі лет ті лі гі әр түр лі 
адам ұм ты ла ды. Ішін де «мен кім нен кем мін» деп өзін бас-
қа дан ар тық са най тын ба қас та бо луы мүм кін. Абай он дай 
адам дар дың са ны кө беюден сес ке не ді, өйт ке ні олар «адам-
ды тү зе мек тү гіл, бұ за ды». Ең қор қы ныш ты сы же ке бас тың 
қа мын күйт те ген нен бас қа мақ са ты жоқ адам дар еш те ңе ден 
тай ын бай ды. Олар бір де ңе нің ше тін біл се, со ған дан дай сып, 
өзім шіл пи ғы лын жа сы ра ал май ды.

«Үшін ші – әр  ха қи қат қа ты ры сып иж ти һа тың мен кө зің 
жет се, со ны тұт, өл сең ай рыл ма! Егер де он дай біл ген ді гің өзің-
ді же ңе ал ма са, кім ге пұл бо ла ды? Өзің құр мет те ме ген нәр се ге 
бө тен нен қайт іп құр мет кү те сің?» де ген де ғы лым жо лын да ғы 
ақи қат қа анық кө зің жет се, со ны «көз дің қа ра шы ғын дай» 
қор ғап, қа ді рі не же те бі лу ке рек де ген ой ай тады.

«Төр тін ші – бі лім-ғы лым ды кө бей ту ге екі қа ру бар адам-
ның ішін де: бі рі – мұ ла ха за (ой ла су), екін ші сі – мұ ха фа за (сақ-
тау). Бұл екі қу ат ты зо рай ту жа һа тін де (күш жұм сау) бол мақ 
ке рек. Бұ лар зо рай май, ғы лым зо рай май ды» де ген де адам ның 
ғы лым жо лын да ғы тө зім ді лі гі мен із де ніс те рін көр се те ді.АР
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«Бе сін ші – осы сөз дің он то ғы зын шы ба бын да жа зыл ған 
ақыл ке се лі де ген төрт нәр се бар. Со дан қа шық бо лу ке рек. 
Со ның ішін де уай ым сыз сал ғырт тық де ген бір нәр се бар, 
зин һар (қа лай да), жа ным, со ған бек сақ бол, әсі ре се, әу елі – 
құ да ның (құдайдың), екін ші – ха лық тың, үшін ші – дәу-
лет тің, төр тін ші – ғиб рат тың, бе сін ші – ақыл дың, ар дың – 
бә рі нің дұш па ны. Ол бар жер де бұ лар бол май ды» деп, ғы лым 
жо лы на түс кен адам ға ке сел кел ті ре тін зи ян ды нәр се лер ден 
са на лы түр де сақ бо лу ды тап сы ра ды.

Ал тын шы – ғы лым ды, ақыл ды сақ тайтұ ғын мі нез де ген 
сау ыты бар. Сол мі нез бұ зыл ма сын! Көр се қы зар лық пен, 
же ңіл дік пен, я бі реу дің орын сыз сө зі не, я бір кез кел ген 
қы зық қа шай қа лып қа ла бер сең, мі нез дің бе рік ті гі бұ зы-
ла ды. Онан соң оқып-үй ре ніп те пай да жоқ. Қо яр ға ор ны 
жоқ бол ған соң, олар ды қай да сақ тай сың? Қы лам де ге нін 
қы лар лық, тұ рам де ге нін де тұ рар лық мі нез де аз ғы рыл-
май тын ақыл ды, ар ды сақ тар лық бе рік ті гі, қай ра ты бар 
бол сын! Бұл бе рік тік бір ақыл, ар үшін бол сын!» деп Абай 
на мыс ты бо лу ға тәр бие лей ді. Бір сөз ді лік ті, тұ рақ ты лық ты, 
ұс там ды лық ты Абай ақыл мен ғы лым ның сау ыты на те ңей ді. 
Бір нәр се ні бас тап, аяқ сыз қал ды ру, әр нәр се нің ба сын ша лу 
бе рік мі нез ді бұ за тын ды ғын ай та ке ліп, ғы лым ға де ген адал-
дық ты, тө зім ді лік ті, қай сар лық ты на си хат тай ды.

Жал пы Абай дың қарасөз де рін де ғы лым ға ба рар жол дың 
екі түр лі жағ дайы көр се ті ле ді. Бі рі адам ның ең қа жет ті іш кі 
жағ дайы, яғ ни ын та мен оқу, мей ір ле ніп із де ну, жі гер ле ніп 
талап та ну, есіт кен ді ұмыт пау, тө зім ді бо лу, т.с.с., екін ші сі 
өмір сүр ген ор та сы мен тұр мыс жағ дайы. Мі не, Абай да на лы-
ғы сон да, ол осы «отыз екін ші қарасөзін де» адам ның сырт қы 
жағ дайы емес, іш кі жағ дай ына бай ла ныс ты талап та ну шы-
лар ға ар нап із де ну дің ал ты түр лі шар тын көр се тіп бер ді.

«Білу»

1. Отыз екін ші қа ра сөз дің маз мұ ны не ту ра лы?
2. Бі лім-ғы лым ға же ту дің Абай көр сет кен шарт та ры 

қан дай?

Білу
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«Түсіну»

1. Абай дың өзі бі лім ді қа лай ал ды? 
2. Не лік тен адам зат бі лім-ғы лым алу ға ұм ты луы ке-

рек?

«Қолдану»

1. Абай дың «Ғы лым тап пай мақ тан ба» жә не Ы.Ал тин-
са рин нің «Кел, ба ла лар, оқы лық» өлең де рін са лыс-
ты рып, он да ғы ор тақ ой ды анық таң дар.

2. «Клас тер» әді сі ар қы лы бі лім ді адам ту ра лы тұ жы-
рым ды ой ла рың ды тол ты рың дар.

«Талдау»

Ақын ның ғы лым, бі лім ту ра лы өлең де рін жат қа 
оқың дар. Осы өлең дер ді Отыз екін ші қа ра сө зі нің маз мұ-
ны мен са лыс ты рың дар. Отыз бі рін ші қа ра сөз де гі ақыл 
мен ғы лым ға зи ян кел ті ре тін төрт түр лі ке сел ді тал даң-
дар.

«Жинақтау»

«Бі лім ді ден шық қан сөз, талап ты ға бол сын кез де-
ген» та қы рыбында эс се жа зың дар.

«Бағалау»

Абай көр сет кен бі лім-ғы лым үй ре ну дің ал ты түр лі 
шар ты қа зір өзек ті ме?

Сөздік:
Хұ зур ха сил – ты ныш ты, ра хат шы лы.
Ба хас ха суд ші лік ті – к�н деу, к�н деу ші лік ті.
Хирс ла ну – аш а ра та ну, о ма �ай ла ну, са ра� бо лу.
Ғу рур лық – мен мен дік, ірі лік.
Мұ ла ха за – ой ла су, пі кір алы су.
Мұ ха фа за – са тау, ор �ау.
Жа һа тін де – бар лы к�ш ті ж�м сау, ты ры су.
Зин һар – а лай да, әй теу ір.

Түсіну

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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2.3«Еңбекетсеңерінбей...»өлеңі

«Ең бек ет сең ерін бей, Тоя ды қар ның ті лен бей» де ген 
сөз дер бү гін гі кү ні ха лық ма қа лы на ай на лып кет ті. Абай-
та ну ды оқы ма ған адам бұл ма қал дың Абай дың «Се гіз аяқ» 
өле ңі нен алын ға нын біл мес еді. Абай «Се гіз аяқ» өле ңін де 
«Ең бек ет сең ерін бей, Тоя ды қар ның ті лен бей» дей оты рып, 
«Егін нің ебін, Сау да ның те гін, Үй ре ніп, ой лап, мал із де» –  
деп ең бек ту ра лы мол ақыл-ке ңес бер ген еді. 

«Тү бін де ба ян ды ең бек егін сал ған,
Жа сы нан оқу оқып, бі лім ал ған.
Би бол ған, бо лыс бол ған өнер емес,
Ең бек тің бұ дан өз ге бә рі жал ған», – деп жыр лай ды.

Жал пы Абай өнер ді де ғы лым, бі лім мен қа тар қой ып, өте 
жо ға ры ба ға ла ған. Со ның ішін де қо лө нер ше бер ле рі не ерек-
ше мән бе ріп, тіп ті олар ды «қа зақ тың әулие сі не» те ңеген.

«Отыз �шін ші �арасөзін де» (1895 ж.) Абай: «Егер де 
мал ке рек бол са, қо лө нер үй рен бек ке рек. Мал жұ тай ды, 
өнер жұ та май ды. Ал дау қос пай адал ең бе гін сат қан қо лө-
нер лі – қа зақ тың әулие сі сол» – деп «он сау са ғы нан өнер 
там ған» ше бер адам ды әулие са най ды. Абай жо ға ры да 
ай тыл ған «Он бе сін ші сө зін де» ақыл ды адам мен ақыл сыз 
адам ның бір не ше түр лі ай ыр ма шы лы ғын са на ма лап көр сет-
еді. Ал «Отыз �шін ші �арасөзін де» қо л  өнер ше бер лі гі не 
зи ян кел ті ріп, ке рі әсер ете тін талап сыз дық, ерін шек тік, 
та мыр шыл дық ке сел дер ді ай тып бе реді:

«Бі рақ құ дай та ға ла қо лы на аз-маз өнер бер ген қа зақ-
тар дың ке сел де рі бо ла ды. Әу елі – бұл ісім ді ол ісім нен асы-
рай ын деп, ар тық іс мер лер із деп жү ріп, кө ріп, бі раз іс тес 
бо лып, өнер арт ты рай ын деп, түз ден өнер із де мей ді. Осы 
қо лын да ғы аз-мұ зы на мақ та нып, осы да бо ла ды деп, бая ғы 
қа зақ тың талап сыз ды ғы на тар тып, жа тып ала ды» – деп, ең 
ал ды мен талап сыз дық ты, бой күйез дік ті сы най ды.

«Екін ші – ерін бей іс тей бе ру ке рек қой. Бір-екі қа ра тап-
са, мал ға бө ге қал ған кі сім сіп, «ма ған мал жоқ па?» де ген-
дей қы лып, ерін шек тік, сал дау-сал ғырт тық қа, кер без дік ке АР
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са лы на ды» деп азын-ау лақ та бы сы на мәз бо лып, ке ле ше гін 
ой ла май тын, ерін шек, бой күйез, маң ғаз сын ған адам ды сы-
най ды.

«Үшін ші – «дар қан сың ғой, өнер лі сің ғой, шы ра ғым» 
не ме се «ағе ке, нең ке те ді, осы ға нам ды іс теп бер!» де ген де 
«ма ған да бі реу жа лы нар лық қа жет кен екен мін» деп мақ-
та нып ке тіп, пай да сыз ал дау ға, қу тіл ге ал да нып, өзі нің 
уа қы тын өт кі зе ді. Жә не ана ған дү ние нің қы зы ғы ал дау ды 
біл ген де гі зіп, кө ңі лін де мақ тан ды рып ке те ді» деп жас кез-
де гі өнер үй ре ну ге жұм сай тын ал тын уа қыт ты бос қа өт кі зіп 
ал мау ды ес кер те ді. Бұл жер де Абай еш кім ге қа рас пай, же ке 
өз пай даң ды ға на біл деп тұр ған жоқ. Абай ше бер ді ала яқ тан 
сақ тан ды рып тұр. Мұн да ше бер дің мақ тан шақ ты ғы нан гө рі 
ал дам шы ның есі руі, іш тей ма сат та нуы одан да зи ян бо ла-
тын ды ғын аң ғар та ды. Өйт ке ні «дү ние нің қы зы ғы ал дау» деп 
түй сін ген ол та ғы да бі реу ге сол әре кет ті жа сау ға ты ры са ды.

Төр тін ші – та мыр шыл дау ке ле ді. Ба ға на ғы ал дам шы 
шай тан та мыр бо ла лық деп, бір бо лым сыз нәр се ні бер ген бо-
лып, ар ты нан үйте мін-бүйте мін, қа рық қы ла мын де ген ге мәз 
бо лып, та мы рым, до сым де се, мен де ке рек ті нің бі рі бо лып қа-
лып пын ғой деп жә не жа сы нан іс іс теп, үй ден шық па ған дық 
қы лып, жоқ-бар ға ты ры сып, ал да ған ды біл мей, де реу оның 
жет пе ге нін жет кі зе мін деп, тіп ті жет пе се өзі нен қо сып, қы лып 
бер де ге ні нің бә рін қы лып бе ріп, кү ні өтіп, ең бек қы лар уа қы-
ты нан ай ры лып, «жо ға ры шық қа» қа рық бо лып, та мақ, ки ім, 
бо рыш есі нен шы ғып ке тіп, ен ді олар қыс қан кү ні бі реу дің ма-
лын бұл дап қа рыз ға ала ды. Оны қы лып бе рей ін, мұ ны қы лып 
бе рей ін деп, со ны ме нен та быс құ рал май, бо ры шы асып, дау ға 
ай на лып, адам шы лық тан ай ры лып, қор бо лып ке те ді. Осы не-
сі екен. Қа зақ тың ба ла сы ның өзі ал да ғыш бо ла тұ рып жә не өзі 
бі реу ге ал дат қыш бо ла тұ ғы ны қа лай?» – деп, жұ мы сын іс те-
тіп алу үшін уа қыт ша дос, та мыр бол ған әр кім нің сө зі не се ніп, 
өмі рі нің со ңын да қай ыр шы лық қа ду шар бол ған өнер ие сі нің 
қор бол ған өмі рін су рет тей ді. «�а за ты� ба ла сы ны� өзі ал-
да �ыш бо ла т� рып жә не өзі бі реу ге ал дат ыш бо ла т� �ы ны 
а лай?» де ген сұ рақ ты Абай те гін қой ып тұр ған жоқ. Өйт ке ні АР
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қарасөз дің бү кіл маз мұ нын осы сұ рақ қа сыйды рып, адам ды 
өмір ге бай ып пен қа рап, ой ла нып жү ру ге же тек теп отыр.

Қа зақ та «Өнер лі өр ге жү зер» де ген ма қал бар. Абай дың 
осы қарасөзін де қо лө нер ше бе рін өте жо ға ры ба ға лап, әулие ге 
те ңеуі нен оның қо лө нер ге де ген ерек ше құр ме тін кө ру ге бо ла-
ды. Де се де, Абай ға тән сын шыл дық пі кір мұн да да ай қын 
кө рі не ді. Сы най оты рып, сақ тан ды ра ды. Сы най оты рып, жол 
сіл тей ді.

«Білу»

1. Ең бек, өнер ту ра лы қан дай ма қал-мә тел, на қыл сөз-
дер ді бі ле сің дер?

2. Отыз үшін ші қа ра сөз де гі ав тор лық идея ның өмір 
шын ды ғы мен бай ла ны сын ай қын даң дар.

«Түсіну»

1. Абай дың өзі қан дай өнер ді игер ген? 
2. Не лік тен ақын мал та бу үшін қо лө нер ді үй ре ну ке-

рек дей ді?

«Қолдану»

«Ше бер дің қо лы ор тақ» де ген та қы рып та де рек ті әң-
гі ме жа зың дар.

«Талдау»

Өз биз не сін ен ді бас та ған жас кә сіп кер ге кө мек тің 
бі рі ре тін де Отыз үшін ші сөз ді тал дап көр се тің дер. Ол 
үшін қа ра сөз де гі төрт пунк тті төрт топ қа бө ліп алып, 
тал даң дар. Жи нақ та ған ой ла рың ды «ПОПС фор му-
ла сы» әді сі бой ын ша дәп тер ге жа зың дар.

Бі рін ші сөй лем: «Ме нің ой ым ша,...»
Екін ші сөй лем: «Се бе бі, мен оны бы лай тү сін ді ре-

мін...»
Үшін ші сөй лем: «Оны мен мы на фак ті лер мен, мы-

сал дар мен дә лел дей ала мын...»

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау
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Соң ғы сөй лем: «Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай 
қо ры тын ды ше шім ге кел дім...»

«Жинақтау»

«Үш сұ рақ» тә сі лі бой ын ша сұ рақ тар ға жау ап бе ріп, 
та қы рып ты қо ры тын ды лаң дар.
1. Абай дың осы қа ра сөз ді жа зу да ғы мақ са ты не де деп 

ой лай сың дар?
2. Абай «Адал ең бе гін сат қан қо лө нер лі – қа зақ тың 

әулие сі сол» деп не ге айт қан?
3. Абай өзі нің қа ра сөз ді жаз ған да ғы мақ са тын қа лай 

тү сін дір ген?
1. Пі кір. Ақын ның идея сын бір сөй лем мен жет кі-

зің дер. 
2. Дә лел. Өлең нен үзін ді кел ті ре оты рып өз пі кір ле-

рің ді бір сөй лем мен дә лел дең дер.
3. Мы сал. Пі кір ле рің ді өмір мен бай ла ныс ты рып, 

мы сал кел ті рің дер.
4. �о ры тын ды. Та қы рып бой ын ша қо ры тын ды 

шы ға рың дар.

«Бағалау»

1. Абай кө тер ген мә се ле лер қа зір күн де лік ті өмір де 
кез де се ме? 

2. Өз өнер ле рің ді қа лай да мы тар едің дер?

2.4«Өлең–сөздіңпатшасы,сөзсарасы»өлеңі

Бұл өлең нің ма ғы на сы өте ау қым ды. Абай поэ зия ту-
ра лы ар найы ең бек жаз ба са да, поэ зи яның тео рия сын өлең 
ті лі мен жет кі зе біл ді. Ең әу елі бі рін ші шу мақ та ғы «Өлең – 
сөз дің пат ша сы, сөз са ра сы» де ген тар мақ та ғы ой ды ұғы ну 
ке рек. Абай мұн да поэ зи яны өлең деп атап, оны «сөз дің пат-
ша сы на» те ңеп отыр. Адам зат ұғы мын да пат ша – ең үл кен 
дә ре же, ол – Ал ла ның жер де гі ел ші сі са на ла тын дық тан, 

Жинақтау

Бағалау
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ай рық ша құр мет ке ие. Сон дық тан қо ғам дық өмір де гі сөз 
өне рі нің әлеу мет тік мә ні ту ра лы Абай өз ге ше ой айт қан. 
Ақын мен ақын дық тың мұ рат-мақ са тын қа зақ әде бие тін де 
тұң ғыш жыр ла ды.

Осы өлең де гі «Әу елі аят, ха дис – сөз ді� ба сы, �о сар лап 
бәйіт сы мал кел ді ара сы» де ген сөз ге де мән бе ре қа рау ке рек. 
«Аят» – құ ран сө зі, «ха дис» – Мұ хам мед пай ғам бар дың сө зі, 
«бәйіт» – өлең, «бәйіт сы мал» – өлең се кіл ді де ген ма ғы на 
бе ре тін бұл ұғым дар дың ма ғы на сы те рең де жа тыр. Тыр нақ-
ша ға алын ған бұл сөз дер дің бар лы ғы араб ті лі нен ен ген.

Бұл жер де Абай сөз өне рін өнер дің бар лық тү рі нен жо-
ға ры қоя ты ны сон ша мұ сыл ман ді нін де қа си ет ті са на ла тын 
«аят, ха дис тің» өзі өлең си яқ ты ұй қа сып ке ле ті нін ал ға тар-
тып отыр. «Қи сы ны мен қы зық ты бол ма са сөз, Не ге айт сын, 
пай ғам бар мен оны Ал ла сы» деп, мұ сыл ман дар ға ұс таз дық 
ету ші әулие ғұ ла ма сы ның өзі «Бір сө зін бір сө зі не қиыс ты-
рар, Әр бі рі кел ге нін ше өз ша ма сы» дей ді. Абай мұ сыл ман 
ді нін уа ғыз дай тын «аят, ха дис тер дің» ай ты лу ын поэ зия ға 
те гін жа қын дат па ған. Се бе бі «Әу елі аят, ха дис – сөз дің ба-
сы» деп құ ран ның ұй қа сы бар бө лік те рін ха лық қа тү сі нік ті 
бо лу үшін әдейі алып отыр. Яғ ни сөз дің ба сы – аят пен ха-
дис те де ұй қа сым бар. Олай бол са, сөз өне рі бар лық өнер ден 
жо ға ры ма дақ қа лай ық. Абай дың пай ым дау ын ша сөз өне-
рі нің ең би ік шы ңы – поэ зия. Бі рақ оны қиыс ты ру кез кел-
ген нің ер ме гі емес. Сон дық тан «Тіл ге же ңіл, жү рек ке жы лы 
ти іп, ай на ла сы теп-те гіс, жұ мыр кел ген «іші ал тын, сыр ты 
кү міс» сөз жақ сы сы мен сөз са ра сын тек қа на «ер да на сы» 
қи ын нан қиыс ты ра ала тын ды ғын ше бер тіл мен су рет тей ді.

Абай сти лі не тән көр кем дік әдіс – сын шыл реа лизм. Ол 
«мал үшін ті лін бе зеп, жа нын жал дап» сөз қа ді рін ке тір ген 
өнер ие ле рін қат ты сы най ды. Са тым сақ, жа ғым паз ақын-
дар ды жек кө ре ді. Мұн да ғы мақ сат – «көр-жер ді өлең қып» 
асыл сөз дің қа ді рін ке тір меу.

Ес кі би ше отыр ман бос ма қал дап,
Ес кі ақын ша мал үшін тұр ман зар лап.
Сөз тү зел ді, тың дау шы, сен де тү зел,АР
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Сен дер ге де ке лей ін ен ді аяң дап, – де ген өлең жол да-
рын да үл кен ма ғы на, те рең сыр жа тыр. Мұн да «Сөз тү зел ді, 
тың дау шы, сен де тү зел» де ген де ақын бір ау ыз сөз бен өзі не 
де, бо ла шақ қа да тіл қа тып тұр. «Жақ сы сөз – жа рым ырыс» 
деп тү зу ай тыл ған жақ сы сөз ді қақ жар ты ыры сы на ба ла ған 
қа зақ хал қы на ке ле шек те де сөз өне рі нің қа ді рін ке тір меу ді 
уа ғыз дай ды. Ақын мен ақын дық ту ра лы, олар дың қо ғам тір-
лі гін де гі мүд де сі ту ра лы өре лі ой ай та ды.

Сон дық тан да «Ты� дар еді� бір сө зін мы� �а ба лап» дей ді. 
Демек, өлең сөз тә лім ала тын дай ма ғы на ға то лы бо луы ке-
рек. Сөз өне рін ар зан қы зық, бо лым сыз ер мек ке жұм сап, қор 
қыл мау ке рек де ген ой ай та ды. Са ти ра сын шы сы, про фес сор 
Те мір бек Қо же кеев: «Сөз дің пат ша сын, сын дар лы сын да рия-
ның те ре ңі не сүң гіп, ақық-мар жан із деу ші дей, түн қа тып 
тол ға та тын, ой ға шо ма тын да на лар дың ға на та ба ала тын ды-
ғын айт қан» деп Абай те ре ңі нен су сын дау ға жол көр сет кен.

1887 жы лы жа зыл ған бұл өлең 4 тар мақ ты 15 шу мақ тан 
тұ ра ды. Абай дың бұл өле ңі не А.М.Гурьевич ән-ро манс жаз-
ған. Өлең 1909 жыл дан бе рі Абай өлең де рі нің жи на ғын да 
жа рия ла нып ке ле ді.

Өлең–сөздіңпатшасы,сөзсарасы

Өлең – сөз дің пат ша сы, сөз са ра сы,
Қи ын нан қиыс ты рар ер да на сы.
Тіл ге же ңіл, жү рек ке жы лы ти іп,
Теп-те гіс, жұ мыр кел сін ай на ла сы.

Бө тен сөз бен был ған са сөз ара сы,
Ол – ақын ның бі лім сіз би ша ра сы.
Ай ту шы мен тың дау шы кө бі – на дан,
Бұл жұрт тың, сөз та ны мас бір па ра сы.
Әу елі аят, ха дис – сөз дің ба сы,
Қо сар лы бәйіт сы мал кел ді ара сы.
Қи сы ны мен қы зық ты бол ма са сөз,
Не ге айт сын пай ғам бар мен оны Ал ла сы.АР
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...Ба тыр ды айт сам ел шау ып ал ған талап,
Қыз ды айт сам, қы зық ты айт сам қыз дыр ма лап,
Ән шей ін күн өт кіз бек әң гі ме үшін,
Тың дар едің бір сө зін мың ға ба лап.

Ақыл сөз ге ын та сыз, жұрт ша бан дап,
Көн ге нім-ақ со ған деп жүр та бан дап.
Кі сім сі ген, жеп ке тер бі лім сіз көп,
Жі бер сем өк пе ле ме көп жа ман дап.

Амал дап қа ра ғай ды тал ға жал ғап,
Әр кім жүр алар жер дің ебін қам дап.
Мақ тан қу ған мал құ мар не ні ұға ал сын,
Шық па са мың нан бі реу тал ғап-тал ғап.

Мал жиып арам дық пен ұр лап-қар лап,
Қу сың де се, қуа нып жүр ал шаң дап.
Қақ са-соқ са бір пай да тү се ме деп,
Ел дің бай ын елір тіп «жау мұн да лап».

Ын сап-ұят, ар-на мыс, са быр, талап,
Бұ лар ды ке рек қыл мас еш кім қа лап.
Те рең ой, те рең ғы лым із де мей ді,
Өті рік пен өсек ті жүн дей са бап.

«Білу»

1. Ав тор өлең жа зу да қан дай жо ға ры талап тар қоя ды? 
2. Бо ла шақ ақын дар ға, ав тор ға қан дай сұ рақ тар қо яр 

едің дер?

«Түсіну»

1. Абай өлең ді не лік тен үл кен өнер деп та ни ды?
2. Абай не се беп ті өлең ді сөз дің пат ша сы на те ңей ді? 
3. Ақын өлең де не ге аят, ха дис де ген ді ни тер мин дер ді 

қол дан ған?

Білу

Түсіну
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«Қолдану»

1. Бо ла шақ ақын дар ға қан дай сұ рақ тар қо яр едің дер? 
Ав тор ше ші мі мен ке лі се сің дер ме?

2. Өлең жа зу да ғы өз ой ла рың да ғы талап тар мен бө лі сің-
дер. «Кейс – ста ди» әді сі бой ын ша өлең ді бө ліп-бө ліп 
ке зек пен оқың дар, қал ған да рың тал қы лау жа сап, өз 
ой ла рың ды ор та ға са лың дар.

«Талдау»

Не лік тен қа зір гі ақын дар мен бұ рын ғы ақын дар дың 
сти лін де ай ыр ма шы лық бар?

Мы сал дар кел ті ре оты рып, Венн диаг рам ма сы 
бой ын ша са лыс ты рың дар.

«Жинақтау»

Ин тер нет тен «Өлең – сөз дің пат ша сы» ро ман сын 
тың дап, «Сөз тү зел ді, тың дау шы, сен де тү зел» де ген та-
қы рып та ар гу мен та тив ті эс се жа зың дар.

«Бағалау»

Абай ды қа зақ әде бие ті нің пат ша сы деп атау ға бо ла ма?

Сөздік:
Аят (араб ша) – � ран сө зі.
Ха дис (араб ша) – М� хам мед пай �ам бар ды� сө зі.
Бәйіт (араб ша) – өле�. «Бәйіт сы мал» – өле� се кіл ді.
Құт па, хот бә (араб ша) – уа �ыз оу, сөй леу ма �ы на сын да.
Мі на жат (мо не жат) (араб ша) – Ал ла �а жал ба ры ну, ма тау сөз 
ай ту.
Уәли (араб ша) – әу лие, пай �ам бар.

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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2.5«Менжазбаймынөлеңдіермекүшін»өлеңі

Бұл өле ңін де (1889) Абай поэ зи яның әлеу мет тік мә ні 
жө нін де тың түй ін түйеді. Бұ ған дей ін жа зыл ған «Ба зар-
ға қа рап тұр сам әр кім ба рар», «Өлең – сөз дің пат ша сы, 
сөз са ра сы», «Бі реу дің кі сі сі өл се, қа ра лы ол» де ген өлең-
де рін де гі ай тыл ған ой дың ке мел кө рі ні сі. Мұн да пі кір 
со ны лы ғы ай қын. «Мен жаз бай мын өлең ді ер мек үшін» 
де ген Абай ақын дық өнер дің ерік кен нің ер ме гі емес еке-
нін бір ден ай тып, ақын дық тың ау ыр мін де тін аң ғар та ды. 
«Сөз өне рі дерт пен тең» де ген Абай кие лі өнер ді қор қыл-
мау ке рек ті гін, мұ ны мен тек «кө кі ре гі се зім ді, ті лі орам-
ды, кө ңі лі нің кө зі ашық» сер гек те талап ты жас қа на үл гі 
ал мақ ке рек ті гін ай та ды. «Өле ңі бар өнер лі інім, сіз ге» 
деп ақын ға қа ра та ар найы тіл қа тып, жөн-жо ба көр се туі 
де со дан. Со ны мен бір ге Абай  бұл өле ңін де оқыр ман-тың-
дау шы ла ры на да ар найы тіл қа тып, сын пі кі рін нақ ты лай 
ай ту ға ой ыса ды. М.Әуeзов тің ай  туын ша, бұл өлең Абай-
дың «тек бір өз ба сы ның ақын дық жо лын да ғы із де нуі ға на 
емес. Мұ ны ақын дық жай ын да өз ге ше мә ні бар өлең деп 
ұғы нуымыз ке рек». Ақын өз ай на ла сын да ғы «өле ңі бар, 
өнер лі іні ле рі нің» кей бір шы ғар ма ла рын оқы ған нан кей ін, 
со лар ға жөн-жо ба көр се тіп, сын-ес ке рт пе лер жа сау ние ті-
мен жаз ған. «Сөз айт тым «Әзі рет Әлі, ай да һар сыз» де ген де 
көп ақын дар дың, оның ішін де Көк бай Жа на тай ұлы ның 
пай ғам бар лар ды, дін та ра ту шы қа һар ман дар ды ма дақ тай-
тын қис са лар жа зу ға тым әуес ті гін, «Біз де жоқ» ал тын иек, 
са ры ала қыз» де ген де же ке ақын дар дың жыл ты рақ сөз дер-
ге әуес ті гін, Әріп Тә ңір бер ге нов тің «Зия да-Ша мұ рат» дас-
та нын да қыз ды «ие гі ал тын, кө зі гау һар» деп, әлем-жә лем 
етіп су рет те ге нін, «Кә рі лік ті жа ман дап өлім ті леп» де ген де 
Шә кә рім Құ дай бер діұлы ның заң ды түр де ке ле тін кә рі лік ті 
дат та ға нын қа ғы тып мыс қыл да ған. Ақын өлең сөз ді кім ге 
ар нау ды, кім ге ай ту ды ес кер те ді: та сыр ға айт пай, «кө ңіл 
кө зі ашық, кө кі ре гі се зім ді», сер гек те талап ты лар ға ай ту-
ды қа лай ды. Оның өсие ті – кү ле тың да ған па рық сыз дар ға АР
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сө зің ді қор қыл ма! «Қыз шыл», «қы зық шыл» әуей ілер ге 
жо ла ма! Ар сыз дық пен ақыл сыз дық тан, ша руа сыз дық пен 
мас кү нем дік тен ау лақ бол! Мұ ның үс ті не Абай бұ рын ғы 
«сөз тү зел ді, тың дау шы, сен де тү зел» деп жал пы лай айт-
қан ақы лын аша түс кен. Тү зе лу үшін не іс теу ке рек ті гін 
көр сет кен. Оқыр ман да ры на өлең-жыр ды жұрт қа ақыл 
ай тып, ке ңес бе ру дің, үл гі-өне ге көр се ту дің, қыр сық, қия-
нат қа қар сы кү ре су дің құ ра лы деп ұқ тыр ған. Жақ сы сөз ді 
жас тай тың дап жат тық, әсе рі қы зыл сөз ге құ лай қал ма, 
сөз дің сыр ты на сен бе, іші не үңіл, маз мұ нын біл, оның мә ні 
те ре ңін із де, сөз дің қа дір-қа сие тін сон да ұға сың деп ке ңес 
бе ре ді. 

Өлең 1909 жыл дан бе рі жа рия ла нып ке ле ді. Әр қай сы сы 
6 тар мақ ты 5 шу мақ тан тұ ра ды. Кө ле мі – отыз жол.

Менжазбаймынөлеңдіермекүшін

Мен жаз бай мын өлең ді ер мек үшін
Жоқ-бар ды, ер те гі ні тер мек үшін.
Кө кі ре гі се зім ді, ті лі орам ды,
Жаз дым үл гі жас тар ға бер мек үшін.
Бұл сөз ді та сыр ұқ пас, талап ты ұғар.
Кө ңі лі нің кө зі ашық сер гек үшін.
Тү зу кел, қи сық-қы ңыр, қы рын кел мей,
Сыр тын та нып іс біт пес, сы рын көр мей.
Шу де ген де құ ла ғың то саң си ды,
Өс кен соң мұн дай сөз ді бұ рын көр мей.
Таң қа ла мын, ал дың ғы айт қан ды ұқ пай,
Жә не ай та бер дей ді жұрт ты ным бер мей.

Сөз айт тым «Әзі рет Әлі», «Ай да һар сыз»,
Мұн да жоқ «Ал тын иек, са ры ала қыз».
Кә рі лік ті жа ман дап, өлім ті леп,
Бол сын де ген же рім жоқ жі гіт ар сыз.
Әсі ре қы зыл емес деп жи рен бе ңіз,
Тү бі те рең, сө зі ар тық, бір бай қар сыз.АР
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Ба тыр дан ба рым та шы туар даң ғой,
Қыз шыл да, қы зық шыл да әу ре жан ғой.
Ар сыз, мал сыз, ақыл сыз, ша руа сыз,
Елір ме лі мас кү нем бай қал ған ғой.
Бес-ал ты ми сыз бәң гі күл се мәз боп,
Қи на май қы зыл тіл ді кел, тіл ді ал, қой!

Өле ңі бар өнер лі інім, сіз ге
Жа лы на мын мұн дай сөз айт па біз ге.
Өз ге тү гіл өзі ңе пай да сы жоқ,
Есіл өнер қор бо лып ке тер түз ге.
Сән қой, даң ғой, ой нас шы, ке рім-кер без,
Қан ша қы зық бо ла ды өзі ңіз ге?

«Білу»

1. Ав тор өлең ді кім дер ге ар нап жа за ды екен? 
2. Абай ой ын ша ақын ның мін де ті не?
3. Ақын ның өнер де гі іні ле рі, шә кі рт те рі кім дер бол-

ған?

«Түсіну»

1. Абай не лік тен өлең жа зу ға үл кен мән бе ре ді?
2. Абай не се беп ті өле ңін жас тар ға ар на ған?

«Қолдану»

Өлең нің ақын айт қан дай үл кен өнер еке нін дә лел-
дең дер. Өз көз қа ра сың ды дә лел деу үшін үзін ді лер ді 
қол да ның дар.

«Талдау»

«Өлең – сөз дің пат ша сы» жә не «Мен жаз бай мын 
өлең ді ер мек үшін» өлең де рін са лыс ты рып, тал дап, кес-
те ні тол ты рың дар.

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау
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Өлең қан дай 
бо луы ти іс?

Бұ рын ғы ның ақында рын 
қа лай сы на ған?

Өлең кім ге  
ар на лу ға ти іс?

«Жинақтау»

«Ашық мик ро фон» әді сі бой ын ша өлең ту ра лы, 
ақын ның идея сы жай лы құн ды ой ла рың ды жи нақ тап, 
ой ла рың ды ашық ай тың дар.

«Бағалау»

Ақын ның пі кі рі нің жа ңа шыл ды ғы на қан дай сы ни 
тұр ғы дан ба ға бе ре тін едің?

Әдебиет:
Абай эн цик ло пе дия сы. – Ал ма ты: Ата мұ ра, 1995. – 405-б.

Жинақтау

Бағалау
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ШЫҒАРМАШЫЛЫҚЖҰМЫС

Алдыңғытолқын–ағалар...

Өлең дер ді оқып шы ғың дар. Орыс ті лін де гі өлең дер ді 
жол ма-жол ау да рып, ма ғы на сын тү сі нің дер. Өлең дер ді 
са лыс ты рып, кес те ні тол ты рың дар.

Ақын дар Ұқ сас тық та ры Ерек ше лік те рі 
Абай 
Ф.Тют чев 
Б.Пас тер нак
М.Ма қа таев

Біреудіңкісісіөлсе,қаралы–ол
(Абай)

Ту ғаң да дү ние есі гін аша ды өлең,
Өлең мен жер қой ны на кі рер де нең.
Өмір де гі қы зы ғың, бә рі өлең мен,
Ой лан саң шы бос қақ пай елең-се лең.
Өлең ді айт пақ тү гіл ұға ал май сың,
Айт саң, да, үд есінен шы ға ал май сың.
Сен біл мей ді екен деп айт па сын ба,
Не ге мұн ша сі ре сіп құп ал май сын?
Өлең де ген −  әр сөз дің ұна сы мы,
Сөз қо сар лық, орай лы жа ра сы мы.
Сө зі тәт ті, ма ғы на сы тү зу кел се,
Оған кім нің ұна сар тала суы?
Қар ны тоқ қа са на дан ұқ пас сөз ді
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Сөз ді ұғар, кө кі ре гі бол са көз ді
Қа ді рін жақ сы сөз дің бі лер жан ға,
Тап пай айт па оған да ай тар кез ді.

Поэзия
(ФёдорИвановичТютчев)

Сре ди гро мов, сре ди ог ней,
Сре ди кло ко чу щих ст рас тей,
В сти хий ном, пла мен ном раз до ре,
Она с не бес сле тает к нам -
Не бес ная к зем ным сы нам,
С ла зур ной яс нос тью во взо ре -
И на бун тующее мо ре
Льет при ми ри тель ный елей.

…Кейінгітолқын–інілер

Определениепоэзии
(БорисЛеонидовичПастернак)

Это – кру то на лив шийся свист,
Это – щел канье сдав лен ных льди нок.
Это – ночь, ле де ня щая лист,
Это – двух со ловь ев поеди нок.

Это – слад кий заг лох ший го рох,
Это – сле зы все лен ной в ло пат ках,
Это – с пуль тов и с флейт  – Figaro
 низ вер гает ся гра дом на гряд ку.

Всё. что но чи так важ но сыс кать
На глу бо ких ку па лен ных доньях,
И звез ду до нес ти до сад ка
На тре пе щу щих мок рых ла до нях.АР
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Поэзия!
(М.Мақатаев)

Поэ зия! 
Ме ні мен егіз бе едің?
Сен ме ні се зе сің бе, не ге із де дім?
Ала уырт қан таң дар дан се ні із де дім,
Қа рау ыт қан тау лар дан се ні із де дім.
Се ні із де дім кез дес кен адам дар дан,
Бұ лақ тар дан, бақ тар дан, алаң дар дан.
Шы рақ тар дан, от тар дан, жа лау лар дан,
Се ні із де дім жо ғал ған за ман дар дан.
Се ні із де дім до сым нан, қа сым нан да,
Ақ ша бұлт тан із де дім, жа сын нан да,
Сен бе де дім ақ нө сер ашыл ған да,
Қы зыл-жа сыл шұ ғы ла ша шыл ған да,
Көк жи ек пен көк жи ек қо сыл ған да.
Ма хаб бат тан із де дім, са ғы ныш тан,
Ар ма ным нан із де дім алып ұш қан!

Тапсырмалар
1. Өлең дер ден үзін ді лер ді алып, олар да қан дай көр кем де гіш құ-

рал дар қол да ныл ға нын та бың дар.

Шы ғар ма дан үзін ді Көр кем де гіш құ рал дар

2. Өлең шу мақ та рын қа ра  сөз ге ай нал ды рып, қа ра  сөз бен ба ян-

даң дар.

3. Поэ зия ту ра лы ой ла рың ды «Креа тив ті жа зу» әді сі мен дәп тер-

ге жа зың дар.
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ІІІТАРАУ.БЕЗЕНДІРІПЖЕРЖҮЗІН
ТӘҢІРІМШЕБЕР

3.1Табиғатлирикасы

Та би ғат тың көр кем кө рі ніс те рін жыр лай тын Абай дың 
ли ри ка лық пей заж ды ту ын ды ла ры қа зақ поэ зия сын дағы 
ға на емес, әлем әде бие тін де гі таң дау лы үл гі лер мен де тең тү-
се ді. Та рау ға ат бе ріп тұр ған «Бе зен ді ріп жер жү зін тә ңі рім 
ше бер, Мей ір бан дық дү ние ге нұ рын тө гер, Ана мыз дай жер 
иіп еміз ген де, Бей не әкең дей үс ті ңе ас пан тө нер» деп ке ле-
тін «Жаз ғы тұ ры» ат ты өле ңін де гі күн нің кө зі «ата-ана дай» 
ел жі ре ген де қыс тың сы зы ке тіп, жыл құ сы ке ліп, то лық-
сы ған жер жү зі нің «ма са ты дай» құл пы рып, «то ты құс тай» 
түр ле ніп, гүл мен ағаш майы сқан та би ғат тың жан ды су ре ті 
көз ал ды мызға елес тей ді. Бұл өле ңін де Абай та би ғат пен 
тір ші лік, адам зат ара сын да ғы тыл сым бай ла ныс қа көр кем 
кө рік, сұ лу шы рай бі тір ген.

Ол ас қан ше бер лік пен жыл дың төрт мез гі лі не де ар нап 
өлең жаз ды. «Жаз ғы тұ ры», «Жаз», «Күз», «Қыс» ат ты 
жыл дың төрт мез гі лі не ар нал ған өлең де рі мен «Жел сіз 
түн де жа рық ай», «Қа ра ша, жел тоқ сан мен сол бір-екі ай», 
«Кө лең ке ба сын ұзар тып» си яқ ты өлең де рін де та би ғат тың 
тыл сым құ бы лыс та рын шы найы өмір мен ас тас ты ра су рет-
тей ді. Абай дың та би ғат ты су рет теу ге ар нал ған өлең де рі нің 
барлығында да күн де лік ті өмір, адам дар дың күнкө рі сі мен 
іс-әре ке ті жә не өзі нің де кө ңіл күйі анық кө рі не ді. Пей заж 
бен сыр лы се зім Абай өлең де рін де қа тар өр би ді.

Тіп ті Абай дың өлең ге шын ықы лас пен кі рі сіп, ден 
қоюы ның өзі осы та би ғат тың сұ лу кө рі ні сін си пат тау дан бас-
тал ған ды ғы ту ра лы де рек тер де кез де се ді. Мы са лы: «Жаз» 
өле ңі нің шы ғу та ри хы ту ра лы ақын Көк бай Жа на тай ұлы АР
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(1861–1925): «1880 жыл дан бас тап, 1886 жыл дар ға шей ін 
Абай әр бір өлең ді жа зып жүр ді. Бі рақ бұл уа қыт та ғы сөз-
дер дің бар лы ғын Көк бай сөз де рі деп жүр гіз ді. Кей ін Ом бы-
да «Да ла уәлаяты»... га зе ті шық қан да бі рер өле ңін ме нің 
атым нан жі бер ді... Осы хәл 1886 жыл ға дей ін кел ді де, сол 
жыл дың жа зын да ел жай лау ға шық ты. Абай ауы лы ның ең 
өріс теп ба рып, ор нық пақ бол ған жай ла уы Ба қа нас өзе ні нің 
бойы еді. Көш жү ріп кет ті, біз Абай мен бір ге бір не ше кі сі бо-
лып ар ты нан кел дік. Осы жы лы Абай ау лын да док тор Дол-
го по лов та қо нақ еді. Ау ыл Ба қа нас тың бой ын да ғы Көп бейіт 
де ген жер ге қо нып жа тыр екен. Абай қо нып жат қан ау ыл ды 
кө ріп, «Осы су рет ті өлең қыл» де ді. Мен бі раз өлең қы лып 
едім, жақ тыр ма ды да, өзі жаз бақ шы бол ды. Со ны мен үй 
ті гі ліп бо лып, бә рі міз жай лан ған соң, Абай ға ке ліп едім: 
«Өлең Көк ше нің бой ынан асай ын де ді ғой», – де ді. Мен «Ас-
са, ба сын да мен қол қа лап ал ған нәр се емес еді. Ен ді өзі ңіз 
ре тін тау ып қай та алар сыз», – деп қал жың да дым. Сөйт сем 
сол кү ні «Жаз ды гүн шіл де бол ған да ны» жаз ған екен. Оқып 
бер ді. Өзі жаз ған сө зі не ең ал ғаш қы рет аз да бол са қа на ғат 
қыл ға нын көр ге нім сол. Ме нің қал жы ңы ма орай қы лып: 
«Сен со ғы мы ңа бір ту бие ал, мен ен ді өле ңім ді өзім ала -
йын», – де ді. «Жаз» өле ңін де гі ау ыл – Абай дың өз ауы лы, 
аяң шыл ат – Абай дың Кү рең тө бе лі, ай қай шы шал – сол жы-
лы Абай ау лы мен көр ші бол ған Әнет Бар мақ де ген шал, құс 
са лып жүр ген жас жі гіт тер – өзі нің ба ла ла ры Ақыл бай мен 
Әб ді рах ман бо ла тын. Осы дан кей ін өлең ді жиі жа за бас та-
ды», – дей ді. (Көк бай ақ са қал дың ес те лі гі. Кі тап та: Көк бай 
Жа на тай ұлы. Шы ғар ма ла ры. (Құр.: Ж.Әубә кір. – Ас та на: 
Фо ли ант, 2011, – 232–242-б.).

Мі не, бұ дан Абай мен ті зе қо сып, бір ге жүр ген Көк бай 
ақын ның шын жү рек тен шық қан адал сө зі мен қал жың ға 
орай қа за қы жөн-жо сық тың да та ма ша үл гі сі кө рі не ді. Әрі 
өлең де гі кей іп кер лер ді та ну да да кө ме гі зор.

«Жел сіз түн де жа рық ай» өле ңін де ақын жү ре гін те бі-
ре нт кен ма хаб бат се зі мі түн гі та би ғат кө рі ніс те рі нің әсем 
су ре ті мен ас та сып, поэ зия ті лі мен ше бер өр нек те ле ді. Бұл АР
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өлең де гі ақын жү ре гін тол қы тып, тол ғант қан – та би ғат тың 
таң ға жай ып сұ лу лы ғы. Ру ха ни би ік тік ке сам ға ған Абай осы 
өлең ге ар найы ән жаз ған. Сөз бен ән ді тө гіл дір ген си қыр лы 
сұ лу лық қа көз жү гір тіп кө рейік. Жел сіз түн. Жа рық ай. 
Те рең сай. Кү ріл де ген өзен. Қа лың ағаш. Жер дің то пы ра ғы 
кө рін бей тін кө ко рай шал ғын. Осын дай та ма ша та би ғат ая-
сын да екі нәр се де ға на жан бар си яқ ты. Бі рі – сәу ле сі су ға 
тү сіп, үн сіз ді ріл қақ қан ай, екін ші сі – өз ді-өзі сы быр лас қан 
ағаш жа пы ра ғы. Ен ді осы тіл сіз та би ғат кө рі ні сі не Абай үн 
бі ті ре ді. Ол – үр ген ит пен ай тақ та ған дау ыс тан шық қан тау 
жаң ғы ры ғы. Түн гі ты ныш тық ты бұ зып, тау дың ке нет тен 
үн қо суы Абай дың жан дү ние сін те бі ре нт кен ән ге ай на ла ды. 
Өйт ке ні сол үн мен бірге бел гі сіз сұ лу қыз дың әсем бей не сі 
көз ал ды мызға елес тей ді. Жан сыз та би ғат құ бы лы сы жан-
ды өмір мен үй ле сім тау ып, адам ның се зім қы лын тер бей тін 
ән ге ұла са ды.

1888 жы лы ша лыс ұй қас пен жа зыл ған бұл өлең 4 тар-
мақ ты 5 шу мақ тан тұ ра ды. 1909 жыл дан бе рі Абай жи нақ-
та рын да жа рия ла нып ке ле ді. 1935 жы лы бел гі лі му зы ка 
ма ма ны Л.А.Ха ми ди Әр хам Ыс қа қов тан ән нің екі нұс қа сын 
но та ға тү сі ріп ал ған. Ән ді ком по зи тор Ә.Ба за нов фор те пи а  -
но ға ар нап өң де ген, ком по зи тор Ғазиза Жұ ба но ва ар найы ән 
жаз ған.

«Жел сіз түн де жа рық ай» өле ңін де си пат тал ған сұ лу 
та би ғат су ре ті мен кір шік сіз кө ңіл адам жан дү ние сі нің ай-
на сы іс пет ті. Ол қа зақ са ха ра сын да ән бо лып қа лық тап тұр.

Желсізтүндежарықай

Жел сіз түн де жа рық ай,
Сәу ле сі су да ді ріл деп,
Ау ыл дың жа ны те рең сай,
Та сы ған өзен кү ріл деп.

Қа лың ағаш жа пы ра ғы
Сы быр ла сып өз ді-өзі,АР
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Кө рін бей жер дің то пы ра ғы,
Құл пыр ған жа сыл жер жү зі.

Тау жаң ғы рып, ән қо сып,
Үр ген ит пен ай тақ қа.
Кел меп пе едің жол то сып,
Жо лы ғу ға ау лақ қа?

Тай маң да май та мыл жып,
Бір суы нып, бір ысып,
Дем ала ал май да мыл қып,
Елең қа ғып, бос шо шып.

Сөз ай та ал май бө ге ліп,
Дүр сіл қа ғып жү ре гі.
Тұр мап па еді сүйе ніп,
Та мақ қа кі ріп ие гі?

«Білу»

1. Та би ғат ли ри ка сы де ген не?
2. Абай ға дей ін та би ғат ли ри ка сы на өлең ар на ған қа-

зақ ақын да ры бар ма?
3. Ақын та би ғат ты қа лай су рет тей ді?

«Түсіну»

1. Абай не лік тен көк тем гі күн ді ата-ана ға те ңеп отыр?
2. Абай не се беп ті өлең де рін Көк бай дың аты нан жа рия-

лап жүр ген?

«Қолдану»

Ақын ның жыл мез гіл де рі не бай ла ныс ты төрт топ қа 
бө лі нің дер. Әр топ өз та қы ры бы на бай ла ныс ты су рет са-
ла ды. Өлең маз мұ нын қа ра сөз бен жа за ды. Оны түп нұс-
қа мен са лыс ты ра ды.

Білу

Түсіну

Қолдану
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«Талдау»

Осы төрт өлең де гі көр кем де гіш құ рал дар мен ай-
шық тау амал да ры ның қыз ме тін тал дай оты рып, кес те ні 
тол ты рың дар.

Өлең нен 
үзін ді

Троп тү рі Ай шық тау 
тү рі 

Көр кем дік 
қыз ме ті 

Ойт үй ін

«Жинақтау»

Ақын ның та би ғат ли ри ка сы ның ерек ше лі гі не де? Ой-
ла рың ды жи нақ тай оты рып, сұ рақ қа жау ап жа зың дар.

«Бағалау»

Қа зір гі та би ғат ақын су рет те ген күй де ме?

Сөздік:
Пей заж (фран цуз ша – ел, жер) – әде би шы �ар ма да �ы жа ра ты-
лыс ты� яки та би �ат ты� әсем кө рі ні сі, көр кем бей не сі.

3.2«Қараша,желтоқсанменсолбір-екіай»өлеңі

«Қа ра ша, жел тоқ сан мен сол бір-екі ай» өле ңі – та би ғат 
ли ри ка сы на жа та тын өлең де рі нің ішін де гі таң дау лы ла ры ның 
бі рі. Со ны мен бір ге ежел гі көш пен ді лер тұр мы сын да ғы жыл 
са нау ды анық тау ға бо ла тын та ри хи ма ңы зы да зор. «Қыс тың 
ба сы бі рі ер те, бі реуі жай» де ген де қа зір гі қыс тың айы деп қай-
сы сын ай тып тұр ға нын жо ба лау үшін ар найы зерт теу жұ мы сы 
қа жет. 1888 жы лы жа зы лып, әр қай сы сы 4 тар мақ ты 9 шу-
мақ тан тұ ра тын бұл өлең де Абай дың қо ғам дық, тұр мыс тық 
жүйеге көз қа ра сы мен көш пен ді ел дің ша руа шы лық әре ке ті, 
тір ші лік тә сі лі, та би ғат қа ба ғын бақ қан мі не зі су рет те ле ді. 
Маз мұ ны те рең, көр кем ді гі жо ға ры, идея сы би ік бұл ту ын ды 
1909 жыл дан бе рі Абай жи нақ та рын да жа рия ла нып ке леді.

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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«Қа ра ша, жел тоқ сан мен сол бір-екі ай» өле ңі нің шы-
ғуы на да жо ға ры да сөз бол ған «Жа ман тай дың ба ла сы Кө жек 
де ген», «Бө тен ел де бар бол са» т.б. де ген си яқ ты же ке ле ген 
адам дар се беп бол ған. Өлең нің шы ғу та ри хы ту ра лы Тұ ра ғұл  
мынадай де рек береді: «Абай Тә ңір бер ген де ген аға сы ның 
ауы лын да, аға сы мен жең ге сі нің Дінс лам де ген не ме ре сін 
та ма ғың ды үй де оты рып іш деп аң дып отыр ға нын, оның 
құр бы сы мен бі рі гіп іш кі сі ке ліп отыр ға нын кө ріп айт қан».

Ке ңес дәу ірін де гі әде би ет те бұл өлең ді тап тық көз қа рас 
тұр ғы сы нан тал дап, «көш пе лі қа зақ ауы лы ның тұ тас бей не-
сі не» ай нал дыр ған еді. Өлең нің бір адам ға ға на ар нал ға нын 
соң ғы шу мақ тан да кө ру ге бо ла ды:

«Ал са да аян шақ тау ке дей сор лы,
Ең бек біл мес бай дың да жоқ қой ор ны.
Жас ба ла, кем пір-ша лын тен ті рет пей,
Бір қыс сақ та, тас бол ма сен де о құр лы», – деп, қат ты 

бо лу дың адам дық қа жат пай тын ды ғын аң ғар та ды.
Тә ңір бер ген мен Абай ара сын да бол ған бұл оқи ға М.Әуе-

зов тің «Абай жо лы» ро ма нын да да ке ңі нен су рет те ліп, оқи ға 
шын ды ғы көр кем шын дық қа ай на ла ды. Не гі зін де Тә ңір бер ген 
об ра зы ар қы лы Абай ту ын дап ке ле жат қан жа ңа қо ғам дық 
фор ма ция да ғы қа зақ бай ының тип тік пси хо ло гия сын жа са ған.

Қараша,желтоқсанменсолбір-екіай

Қа ра ша, жел тоқ сан мен сол бір-екі ай
Қыс тың ба сы бі рі ер те, бі реуі жай.
Ер те бар сам же рім ді жеп қоям деп,
Ық тыр ма мен кү зеу де оты рар бай.

Ке дей дің өзі жү рер мал ды ба ғып,
Оты ру ға отын жоқ үз бей жа ғып.
Тоң ған иін жы лы тып, то нын илеп,
Шек пен ті гер қа ты ны бүр сең қа ғып.
Жас ба ла ға от та жоқ тұр ған маз дап,
Тал тай ып қақ та на ал май, өле жаз дап.АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



57

Кем пір-ша лы бар бол са, қан дай қи ын,
Бір жа ғы нан қыс қан да о да азы нап.

Кә рі қой еп теп сой ған бай дың үйі,
Қай же рін де ке дей дің тұр сын күйі?
Қа ра қи дан ор та қап ұрыс пай бер се,
О да қыл ған ке дей ге үл кен сыйы.

Қар жау са да, тоң бай ды бай ба ла сы,
Үй жы лы, ки із тұт қан ай на ла сы.
Бай ұлы на жал шы ұлы жа лы ныш ты,
Ағып жү ріп ой на тар көз дің жа сы.

Бай үйі не кі ре ал мас тұ ра ұм ты лып,
Ба ла шық са асы нан үзіп-жұ лып,
Ық жа ғы нан сол үй дің ұзап кет пес,
Үй ген жүк тің күн жа ғын орын қы лып.
Әке сі мен ше ше сі ба ла ны аң дыр,
О да өзің дей ит бол сын, аз ғыр-аз ғыр.
Асын жөн деп іше ал май қы сы ла ды,
Құр бы сы нан ұя лып өң шең жал быр.

Жал шы үйі не жа ны ашып, ас бер мес бай,
Ар тық қай ыр ар тық ша қыз мет ке орай.
Бай да мей ір, жал шы да пей іл де жоқ,
Аң дыс тыр ған еке уін құ дай ым-ай!

Ал са да аян шақ тау ке дей сор лы,
Ең бек біл мес бай дың да жоқ қой ор ны.
Жас ба ла, кем пір-ша лын тен ті рет пей,
Бір қыс сақ та, тас бол ма сен де о құр лы.

«Білу»

1. Ақын өле ңін де қыс тың қай ай ла ры су рет те ле ді?
2. Абай тұр ған ай мақ та қыс қан дай?

Білу
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«Түсіну»

1. Абай дың «Қа ра ша, жел тоқ сан мен сол бір-екі ай» 
өле ңі нің не лік тен ма ңы зы зор?

2. Ке ңес тік дәу ір де бұл өлең ді не се беп ті тап тық көз қа-
рас тұр ғы сы нан тал да ған?

«Қолдану»

«Абай жо лы» ро ман-эпо пя сын да ғы өлең маз мұ-
нын мен сәй кес ке ле тін бө лік ті «Тал дап бі лу әді сі мен 
дау ыс тап оқып, бір-бі рің нің оқы лым да ры ңа қыс қа ша 
си пат та ма бе рің дер.

 Тал қы лау шы Мә тін нің та қы ры бын, идея сын, ма ғы на сын 
ай та ды.

 Бел гі леу ші Мә тін маз мұ ны бой ын ша сұ рақ дай ын дай ды.

 Бай ла ныс ты ру шы Мә тін нің ма ғы на сын өмір мен бай ла ныс ты ра ды.

 Топ ше ше ні Мә тін нің маз мұ ны на сәй кес өз ой ын ай та ды.

Қо ры тын ды лау шы Мә тін нің құн ды лы ғын ай тып, ба ға бе ре ді.

«Талдау»

«Қа ра ша, жел тоқ сан мен сол бір-екі ай» жә не «Қыс» 
өле ңін са лыс ты рып, кес те ні тол ты рың дар.

Өлең атауы Ұқ сас ты ғы Ерек ше лі гі Ойт үй ін
Қа ра ша, жел-
тоқ сан мен сол 
бір-екі ай
Қыс

«Жинақтау»

Абай дың «Қа ра ша, жел тоқ сан мен сол бір-екі ай» өле-
ңін де гі пси хо ло гия лық па рал ле ли зм ді, сон дай-ақ өлең нің 
та ри хи ма ңы зын көр се те оты рып, әде би эс се жа зың дар. 

«Бағалау»

«Қа ра ша, жел тоқ сан мен сол бір-екі ай» өле ңі қа зір гі 
кез де өзек ті лі гін жо ға лт ты ма?

Түсіну

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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3.3«Көлеңкебасынұзартып»өлеңі

«Кө лең ке ба сын ұзар тып» өле ңін де адам ның кө ңіл күйі 
сырт қы та би ғат құ бы лы сы мен ас та сып, ше бер су рет те ле ді. 
4 тар мақ ты 6 шу мақ тан тұ ра тын бұл өлең 7 бу ын ды ша лыс 
ұй қас қа жа та ды. Ақын ның тың дау шы сын тап пай қа па лан-
ған ша ғын да ғы се зім тол ға ны сы ұя сы на қо ну ға бет ал ған 
күн нің көк жи ек ке иек арт қан сә ті мен ұш та са ды. Ба тып ба-
ра жат қан күн нің кө лең ке ба сын ұзар та ты ны си яқ ты Абай-
дың да «күң гірт кө ңі лі» сұр ғылт тар та ды.

Ақын ның фи ло со фия лық ой түй іні «Адас қан кү шік се-
кіл ді, Ұлып жұрт қа қайт қан ой» де ген сө зі мен ти янақ тал-
ған. Тың дау шы сын тап па ған қай ран сө зі нің қор бол ға ны на 
Абай дың жа ны қи на ла ды. Құ нар лы дән ғып шаш қан жақ сы 
сө зі нің «ер мен ге» ай на лып, түк ке ас па ға ны на Абай жү ре гі-
не бір өң кей у се біл ген дей өкі не ді. Жа па дан-жал ғыз «ұлып 
жұрт қа қайт қан ой ымен» ға на мұң дас қан нан бас қа, ша ра сы 
жоқ. Жан сы рын ұқ ты ра ал май тал са да, талан са да, сал ған 
са ра жо лы ның қу соқ пақ қа ай нал ға ны на на ли ды. Өлең со-
ңын да жай жүр ген нен ақ тала оты рып, өз жо ғын та ба ал ма-
ған, өкі ніш пен күй кеш кен сы ңай та ны та ды.

«Кө лең ке ба сын ұзар тып» өле ңі ақын өмі рі нің со ңы на 
та ман 1900 жыл да ры жа зыл ған. 1909 жыл дан бе рі жа рия-
ла нып ке ле ді.

Көлеңкебасынұзартып

Кө лең ке ба сын ұзар тып,
Алыс ты көз ден жа сыр са.
Күн ді уа қыт қы зар тып,
Көк жи ек тен асыр са.
Күң гірт кө ңі лім сыр ла сар,
Сұр ғылт тарт қан бейуақ қа.
Тө мен қа рап мұң да сар,
Ой жі бе ріп әр жақ қа.АР
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Өт кен өмір – қу соқ пақ,
Қы ды ра ды талай ды.
Кім ала ды, кім тоқ пақ,
Сал ды, со ны са най ды.

Не ні тап саң, оны тап,
Жа ра май ды ке рек ке.
Өң кей уды жиып ап,
Се бе ді сор лы жү рек ке.

Адас қан кү шік се кіл ді,
Ұлып жұрт қа қайт қан ой.
Өкін ді, жо лын бе кін ді,
Әу ре бол ма, оны қой.

Ер мен шық ты, ит қы лып,
Би дай шаш қан егін ге.
Жай жүр ген ді уерд қы лып,
Ты ныш өл сең ші те гін де.

«Білу»

1. Ақын өле ңін де не су рет те ле ді?
2. «Кө лең ке ба сын ұзар тып» өле ңін де гі ой бас қа қай 

өлең де қай тала на ды?
3. Кө лең ке ба сы та ғы қай кез де ұза ра ды? Бұл мез гіл-

дер ді қа зақ ша қа лай атай ды?

«Түсіну»

1. Абай өлең ге не се беп ті ба тып ба ра жат қан күн ді ар қау 
ет кен?

2. Не лік тен ақын ұзар ған кө лең ке ні жа ғым сыз етіп су-
рет те ген?

Білу

Түсіну
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«Қолдану»

Ин тер нет тен өлең маз мұ ны на сәй кес ке ле тін су рет-
тер ді тау ып, жүк тең дер. Олар ға өлең жол да рын қо са 
оты рып, PowerPoint-та та ныс ты ры лым жа сап, сы нып-
тас та ры ңа ұсы ның дар. Ақын ның кө ңіл күй ін бе ре ал-
дың дар ма?

«Талдау»

«Күң гірт кө ңіл», «өт кен өмір», «адас қан кү шік», 
«сор лы жү рек», «ұлы ған ой» тір кес те рі нің ав тор лық 
қол да ны сын, олар дың қыз ме тін тал дап, тү сін ді рің дер.

«Жинақтау»

Өлең ді су рет өне рін де гі осын дай маз мұн да ғы ту ын-
ды лар мен са лыс ты рып, шы ғар ма ның көр кем дік құн ды-
лы ғын анық тап, «Төрт сөй лем» әді сі ар қы лы қо ры тын-
ды лаң дар.
1. Пі кір. Өлең кей іп ке рі ту ра лы өз пі кір ле рің ді жа зың-

дар. (1 сөй лем)
2. Дә лел. Өз ой ла рың ды ар гу мент пен дә лел дең дер. 

(1 сөй лем)
3. Мы сал. Пі кір ле рің ді өмір мен бай ла ныс ты рып, мы-

сал кел ті рің дер. (1 сөй лем) 
4. �о ры тын ды. Өзін дік қо ры тын ды шы ға рың дар. 

(1 сөй лем)

«Бағалау»

Абай дың «Жа ман дос – кө лең ке, ба сың ды күн шал са, 
қа шып құ ты ла ал май сың» де ген тұ жы ры мы ның бү гін гі 
та қы рып қа қа ты сы бар ма?

Сөздік:
Уерд (араб ша) – жай ж�р ген адам ды и ын шы лы а �шы ра ту.

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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3.4«Отызжетіншіқарасөзі»

Абай дың қарасөз де рі нің ішін де 1896 жы лы жа зыл ған 
«Отыз же тін ші қарасөзі нің» ор ны ерек ше. Мұн да Абай дың 
дү ни ета ным дық көз қа рас та ры, адам бол мы сы жа  йын да ғы 
та ны мы, адам дар ара сын да ғы өза ра қа рым-қа ты нас тар ды 
тү сін ді руі, ақын ның кө ңіл де жүр ген кө рік ті ой ла ры афо-
ри зм дер мен ма қал-мә тел бо лып өр нек тел ген. Әр бір сө зін де 
ке сек-ке сек ой ай тыл ған. Қарасөз дің өзін оқиық:
1. Адам ның адам шы лы ғы іс ті бас та ған ды ғы нан бі лі не ді, 

қа лай ша бі тір ген ді гі нен емес.
2. Кө ңіл де гі кө рік ті ой ау ыз дан шық қан да өңі қа ша ды.
3. Хик мет сөз дер өзім шіл на дан ға айт қан да, кө ңіл уан ға ны 

да бо ла ды, өш ке ні де бо ла ды.
4. Кі сі ге бі лі мі не қа рай бо лыс тық қыл, та тым сыз ға қыл ған 

бо лыс тық өзі адам ды бұ за ды.
5. Әке сі нің ба ла сы – адам ның дұш па ны, Адам ның ба ла сы – 

бауы рың.
6. Ер ар тық сұ ра са да аз ға ра зы бо ла ды. Ез аз сұ рар, 

ар тыл тып бер сең де ра зы бол мас.
7. Өзің үшін ең бек қыл саң, өзі үшін от та ған хай уан ның 

бі рі бо ла сың; адам дық тың қа ры зы үшін ең бек қыл саң, 
Ал ла ның сүй ген құ лы ның бі рі бо ла сың.

8. Сок рат қа у іш кіз ген, Иоан на Арк ті от қа өр те ген, Ғай-
са ны дар ға ас қан, пай ғам ба ры мыз ды түйе нің жем ті гі не 
көм ген кім? Ол – көп, ен де ше көп те ақыл жоқ. Ебін тап 
та, жөн ге сал.

9. Адам ба ла сын за ман өсі ре ді, кім де-кім жа ман бол са, 
оның за ман да сы ның бә рі ви но ват.

10. Мен егер за кон қу аты қо лым да бар кі сі бол сам, адам 
мі не зін тү зеп бол май ды де ген кі сі нің ті лін ке сер  
едім.

11. Дү ние де жал ғыз қал ған адам – адам ның өл ге ні. Қа па-
шы лық тың бә рі со ның ба сын да. Дү ние де бар жа ман да 
көп те, бі рақ қы зық та, ер мек те көп те. Бас тап қы ға кім 
шы дай ды? Соң ғы ға кім аз бай ды?АР
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12. Жа ман дық ты кім көр мей ді? Үмі тін үз бек – қай-
рат сыз дық. Дү ние де еш нәр се де ба ян жоқ еке ні рас, 
жа ман дық та қай дан ба ян дап қа ла ды дей сің?

 Қа ры қа лың, қат ты қыс тың ар ты нан кө гі мол жақ сы 
жаз кел меу ші ме еді?

13. Ашу лы адам ның сө зі аз бол са, ыза, қу аты ар тын да 
бол ға ны. Егер де ау зы нан қа ра қан ағыз са, дом быт мақ-
тан шақ я қор қақ.

14. Қу ан бақ тық пен бақ – мас тық тың үл ке ні, мың нан бір 
кі сі-ақ к...н ашп айтұ ғын, ақы лы бой ын да қа ла ды.

15. Егер ісім өн сін де сең, ре тін тап!
16. Би ік ман сап – би ік жар тас, ерін бей ең бек теп жы лан да 

шы ға ды, ек пін деп ұшып қы ран да шы ға ды. Жік шіл ел 
жет пей мақ тай ды, же лөк пе лер шын деп ой лай ды.

17. Дү ние – үл кен көл, за ман – соқ қан жел, ал дың ғы тол-
қын – аға лар, арт қы тол қын – іні лер, ке зек пе нен өлі нер, 
бая ғы дай кө рі нер.

18. Бақ пен ас қан пат ша дан, ми мен ас қан қа ра ар тық; 
са қа лын сат қан кә рі ден, ең бе гін сат қан ба ла ар тық.

19. Тоқ ті лен ші – адам сай та ны, ха ре кет сіз – со пы мон та ны.
20. Жа ман дос – кө лең ке, ба сың ды күн шал са, қа шып 

құ ты ла ал май сың, ба сың ды бұлт шал са, із деп та ба 
ал май сың.

21. До сы жоқ пен сыр лас, до сы көп пен сый лас. Қай ғы сыз дан 
сақ бол, Қай ғы лы ға жақ бол.

22. Қай рат сыз ашу – тұл, тұр лау сыз ға шық – тұл, шә кі рт сіз 
ға лым – тұл.

23. Ба ғың өс кен ше ті леуің ді ел де ті лей ді, өзің де ті лей сің, 
ба ғың өс кен соң – өзің ға на ті лей сің.

«Білу»

1. Отыз же тін ші қа ра сөз де не ту ра лы ай ты ла ды?
2. Мұн да ғы ай тыл ған ой лар дың бар лы ғы мен ке лі се сің 

бе?
3. Бұл қа ра сөз де кей іп кер бар ма?

Білу
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«Түсіну»

1. Абай не се беп ті «Әке сі нің ба ла сы – адам ның дұш-
па ны, адам ның ба ла сы – бау ырың» дей ді?

2. Не лік тен осы қа ра сөз де гі афо ри зм дер жиі қол да ны-
ла ды?

«Қолдану»

Қа ра сөз ді мұ қи ят оқып шы ғып, «Ска нер леп оқу» 
әді сі бой ын ша жи на қы мә тін жа зың дар.

«Талдау»

Қа ра сөз де гі ав тор лық идея ның өмір шын ды ғы мен 
бай ла ны сын тал даң дар. «Соң ғы сөз ді мен ай тай ын» әді-
сі мен қа ра сөз ден «Мәң гі лік ел» идея сы жә не әлем де гі 
ада ми құн ды лық тар ды бай ла ныс ты рып көр се тің дер.

«Жинақтау»

«Топ пен жа зу» әді сі бой ын ша эс се жа зу. 3 топ қа 
бө лін ген нен кей ін, 1-ба ла мә тін идея сы бой ын ша та қы-
рып тық сөй лем жа за ды, 2-ба ла не тал қы лай ты нын жа-
за ды, 3-ба ла дә лел кел ті ре ді, 4-ба ла қо ры тып, бар лы ғын 
бай ла ныс ты ра ды.

Со ңы нан топ тар өз эс се ле рі мен бө лі сіп, дау ыс тап 
оқып шы ға ды.

«Бағалау»

«Адам ба ла сын за ман өсі ре ді, кім де-кім жа ман 
бол са, оның за ман да сы ның бә рі ви но ват» де ген мен ке лі-
се сің дер ме?

3.5«Малғадостыңмұңыжоқ,малданбасқа»өлеңі

1896 жы лы 11 бу ын ды қа ра өлең ұй қа сы мен жа зы лып, 
әр қай сы сы 4 тар мақ ты 4 шу мақ тан тұ ра тын «Мал ға дос тың 
мұ ңы жоқ, мал дан бас қа» өле ңін де Абай адал ең бек пен мал 

Түсіну
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та бу ды на си хат тай ды. Кез кел ген адам ба ла сы үш асыл қа-
си ет ті бе рік ұс тау қа жет, олар: ыс тық қай рат, нұр лы ақыл, 
жы лы жү рек де ген түй ін жа сай ды. Ар-ұят тан бе зіп, би лік-
тің со ңы на түс кен той ым сыз адам дар ды сы най ды. Ын сап сыз 
бай лық, өл шеу сіз би лік өрес кел әре кет тер ге апа ра ты нын 
тү сін ді ре ді.

Шы ғар ма ның не гіз гі та қы ры бы – ең бек. Идея сы – ар 
мен на мыс, адам гер ші лік мә се ле сі. Абай қан дай жағ дай 
да бол са да, арың ды сақ та, оны бо лым сыз нәр се ге сат па, 
одан да он дай жер ге адал ең бе гің ді жұм са (сат) де ген ке ңес 
бе ре ді. Өйт ке ні Абай дың пай ым дауы бой ын ша адам ның 
бой ын да ғы асыл қа си ет үш-ақ нәр се ге ті ре ле ді. Мә се ле 
бай лық та емес, би лік те де емес, мә се ле адам бой ын да ғы 
үш қасиет ті: «ыс тық қай рат, нұр лы ақыл, жы лы жү рек ті» 
сақ тау да деп бі ле ді. Сон да адам ба ла сы өз қа же тін тау ып, 
өмір ден ой ып тұ рып орын та ба ала ала тын ды ғын на си хат-
тай ды.

Бұл өлең Абай шы ғар ма ла ры ның өлең дер жи на ғын да 
1909 жыл дан бе рі жа рия ла нып ке ле ді.

Малғадостыңмұңыжоқ,малданбасқа

Мал ға дос тың мұ ңы жоқ, мал дан бас қа, 
Ала рын да ша ра жоқ ал да мас қа. 
Та бы сы на та бы нып, тал таң қа ғып, 
Той ға ны нан қал ға нын бер се алаш қа. 
Мал жияды мақ та нын біл дір мек ке, 
Көз ге шұ қып, мал ме нен күй дір мек ке. 
Өзі шош қа, өз ге ні ит деп ой лар, 
Сор па-су мен, сүй ек пен сүй дір мек ке. 

Ақыл ды деп, ар лы деп, ақ пей іл деп 
Мақ та май ды еш кім ді бұл күн де көп. 
Осы күн де мал қай да, боқ ішін де, 
Ал тын ал саң, бе ре ді бо ғы нан жеп. АР
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Осы ны оқып, ой лай бер, бол саң зе рек. 
Ең бек ті сат, ар са тып не ге ке рек? 
Үш-ақ нәр се адам ның қа сие ті: 
Ыс тық қай рат, нұр лы ақыл, жы лы жү рек.

«Білу»

1. Өлең нің та қы ры бы не?
2. Өлең нің идея сы қан дай ма қал-мә тел мен сәй кес ке-

ле ді?

«Түсіну»

1. Абай не се беп ті кей іп кер ді шош қа ға те ңеп отыр?
2. Ақын өз шы ғар ма ла рын да «жү рек» сө зін түр лі ма-

ғы на да қол дан ған екен? Не се беп ті?

«Қолдану»

Өлең бой ын ша «Борт ты жүк» кес те сін тол ты ру. 
Өлең ді оқып шы ғып, кес те ні тол ты ра ды.

Бол жам Жа ңа ақ па рат 

Өлең та қы ры бы мен идея сы 
бой ын ша бұ рын нан не бі ле мін? 
Бұл ту ра лы не бі луім ке рек?

 Бұл ту ра лы ен ді не біл дім? 
Қан дай ма ңыз ды сәт тер ді мен 
ен ді анық та дым?

«Талдау»

«Ыс тық қай рат», «нұр лы ақыл», «жы лы жү рек» 
тір кес те рі нің ав тор лық қол да ны сын, олар дың қыз ме тін 
тал дап, тү сін ді рің дер.

«Жинақтау»

Бе ріл ген сұ рақ қа үш дә лел кел ті ру. 
Абай «Мал ға дос тың мұ ңы жоқ, мал дан бас қа» өле-

ңін де хал қы на не ні тү сін дір гі сі кел ді?
1-дә лел.
2-дә лел.
3-дә лел.

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау
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«Бағалау»

Қа зір елі міз де әлеу мет тік жағ дайы тө мен жан дар ға 
қай рым ды лық көр сет кен адам дар ға «Жо март жү рек» 
сый лы ғы бе рі ле ді. Бұл ақын ның «жы лы жү ре гі мен» үн-
де се ме?

3.6«Түбіндебаяндыеңбекегінсалған»өлеңі

«Тү бін де ба ян ды ең бек егін сал ған» де ген өле ңі Абай дың 
кей ін нен та был ған шы ғар ма ла ры ның қа та ры на жа та ды. 
Өлең Таш мұ хам бет Бә ші ба ев де ген егін са лу мен ай на лыс қан 
то бық ты ру ының ең бек қор ада мы на қа ра та ай тыл ған. 11 
бу ын ды қа ра өлең ұй қа сы мен жа зыл ған бір шу мақ тан ға на 
тұ ра тын бұл өлең де Абай жас ұр пақ ты ең бек ету ге, оты-
рық шыл дық қа ша қы рып, оқу оқып, бі лім алу ға, бі лі мін 
ха лық тың қа же ті не жа ра ту ға үн дей ді.

«Тү бін де ба ян ды ең бек егін сал ған,
Жа сы нан оқу оқып, бі лім ал ған.
Би бол ған, бо лыс бол ған өнер емес,
Ең бек тің бұ дан өз ге бә рі жал ған», – деп Абай би лік, 

ман сап ты ға на ар ман да май, адал ең бек ке ұм ты лу ға үн дей ді.
Өлең ді 1940 жы лы абай та ну шы ға лым Қай ым Мұ ха-

мед ха нов Се мей де тұ ра тын Таш мұ хам бет Бә ші ба ев де ген 
қа рия ның өз ау зы нан жа зып ал ған. Абай елі нен Бе ла ғаш қа 
(Се мей об лы сы на қа рас ты бас қа ау дан ның аты) кө шіп ке ліп, 
егін са лу мен ай на лыс қан Таш мұ хам бет тің осы кә сіп пен 
аты шы ға бас та ға нын ес ті ген Абай оны мен бір кез дес кен де 
«Тү бін де ба ян ды ең бек егін сал ған» де ген бір ау ыз ри за-
шы лық сө зін ар нап ты. Бұл өлең ал ғаш рет С.Мұ қа нов құ рас-
ты рып, ал ғы сөз жаз ған 1945 жыл ғы жи нақ та жа рия лан ған.

«Білу»

1. Өлең нің та қы ры бы қай өлең де гі мен сәй кес ке ле ді?

Бағалау

Білу
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2. Абай дың дәу ірін де ха лық қан дай ша ру ашы лық пен 
ай на лыс қан?

«Түсіну»

1. Абай не се беп ті ха лық ты егін  са лу ға ша қы рып отыр?
2. Өлең не лік тен бел гі лі бір адам ға ар нал ған?

«Қолдану»

Ин тер нет тен ең бек ту ра лы ма қал-мә тел дер тау ып, 
олар ды ма ғы на сын тү сін ді рің дер.

«Талдау»

Өлең ді тал дай оты рып, кес те ні тол ты рың дар.

Өлең тал дау
Өлең маз мұ ны 
Та қы ры бы 
Идея сы
 Жан ры
Шу мақ тү рі 
Тар мақ тү рі 
Бу нақ тү рі 
Буын са ны 
Өлең де гі ұй қас 

«Жинақтау»

Идея лық жа ғы нан бір-бі рі не жа қын «Тү бін де ба-
ян ды ең бек егін сал ған» жә не «Мал ға дос тың мұ ңы жоқ, 
мал дан бас қа» өлең де рін са лыс ты рып, әде би сын жа зың-
дар.

«Бағалау»

Қа лай ой лай сың дар, Абай атала рың ның айт қан бол-
жа мы орын дал ды ма?

Түсіну

Қолдану

Талдау

Жинақтау
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ШЫҒАРМАШЫЛЫҚЖҰМЫС

Ға лым Қа жым Жұ ма лиев тің: «Абай өлең де рі нің бір 
алуа ны – та би ғат ли ри ка сы. Та би ғат – адам ба ла сы ның 
ең бек етіп, өмір сү ре тін ор та сы. Бар бай лық, қа зы на, тір-
ші лік, та би ғат дү ниежү зі әде бие тін де гі ірі клас сик ақын-
дар дың бар лы ғы ның да шы ғар ма ла ры нан орын ал ды. Әр 
дәу ір, әр жағ дай ға лай ық ты та би ғат ты әр кім әр түр лі жыр-
ла ды. Бі реу лер та би ғат ар қы лы өмір сү ре тін, бі реу лер та би-
ғат ты су рет теу ар қы лы кө ңіл күй ін, өз көз қа ра сын ай тып 
бер ді. Ал кей бі реу лер бел гі лі бір ке зең дер де өмір де гі кү рес-
тар тыс тар дан бе зіп, та би ғат ты ға на жыр лап, өмір ден бе зу 
көй гей ін тарт ты. Қайт кен мен де, та би ғат көр кем әде би ет тен 
үл кен орын ал ды» де ген сө зін дә лел дең дер.

Ол үшін: Ин тер нет тен та би ғат тың әр түр лі кө рі ні сі мен 
ақын ның та би ғат ли ри ка сы на ар нал ған өлең де рі мен Абай 
ли ри ка сы ту ра лы зерт теу лер ді жи нақ таң дар. Олар мен 
VideoPad ре дак то рын да бей не кө рі ніс жа саң дар. Мик ро-
фон ды пай да ла нып, ақын ның «Жел сіз түн де жа рық ай» 
әнін ай тып, осы фай лды бей не жаз ба ға жүк тең дер. Бей не 
жаз ба ны «Абай дың та би ғат ли ри ка сы» де ген бу ма ашып, 
сақ тап, жұ мыс та рың ды сы нып тас та ры ңа ұсы нып, са лыс-
ты рың дар.

Өз де рің жи нақ та ған ғы лы ми ең бек тер ге сүй ене оты рып, 
әде би сын жа зың дар.
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ІVТАРАУ.ҚОЛДАНКЕЛЕБЕРЕМЕЖҰРТ
МЕҢГЕРМЕК

4.1«Биекеуболса,даутөртеуболады»

«Қар тай дық, қай ғы ой ла дық, ұй қы сер гек» (1891) де-
ген өле ңін де Абай «Қол дан ке ле бе ре ме жұрт мең гер мек» 
де п, бас қа да өлең де рі мен қа ра сөз де рін дегі ой ын біл ді ріп, 
би лік, ел бас қа ру, қо ғам дық құ ры лыс, ха лық та ри хы си-
яқ ты мә се ле лер ге қа тыс ты қай рат кер лік қа жыр та ны тып, 
аза мат тық үнін ес тір тіп отырған. Әсі ре се оның сая си-әлеу-
мет тік бол мыс ту ра лы тол ға ны сы кө сем сөз (пуб ли цис ти ка) 
жан рын қа лып тас ты рып, өт пе лі ке зең шын ды ғын та ну ға 
не гіз бол ды. Ол «Үшін ші қа ра сө зін де» «би екеу бол са, дау 
төр теу бо ла тын ды ғын» көш пе лі қа зақ да ла сын да ту ын дап 
ке ле жат қан бур жуазия лық қо ғам да ғы жа ңа би лік тің құ ры-
лы мы на зер са лып, ха лық мүд де сі не қыз мет ету жө нін де ой 
қоз ғай ды.

«�шін ші �а ра сө зін де» Абай ең ал ды мен «Қа зақ тың 
бі рі нің бі рі не қас кү нем бол ма ғы ның, бі рі нің ті леуін бі рі ті лес-
пейтұ ғының, рас сө зі аз бо ла тұ ғы ның, қыз мет ке талас қыш 
бо ла тұ ғы  ның, өз де рі нің жал қау бо ла тұ ғы  ның се бе бі не?» 
деп оқыр ман ға сұ рақ қой ып, бұ ған дү ниежү зін де гі ғұ ла ма 
да ныш пан дар дың көз қа ра сы бо   йын ша жал қау адам ның 
си па тын бе ре ді.

«Һәм ма ға лам ға бел гі лі да ныш пан дар әл де қа шан бай қа-
ған: әр бір жал қау кі сі қор қақ, қай рат сыз тар та ды; әр бір қай-
рат сыз қор қақ, мақ тан шақ ке ле ді; әр бір мақ тан шақ қор қақ, 
ақыл сыз, на дан ке ле ді; әр бір ақыл сыз на дан, ар сыз ке ле ді; 
әр бір ар сыз жал қау дан сұ рам сақ, өзі той ым сыз, өнер сіз, еш-
кім ге дос ты ғы жоқ жан дар шы ға ды» деп түп не гі зі жал қау-
лық тан шы ға тын се беп тер ді ай қын дай ды. Ал ен ді осы лар АР
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қай дан пай да бо ла ды? – де ген сұ рақ қа Абай та ғы өзі жау ап 
қа та ды. «Се гіз аяқ» өле ңін де гі «Та ма ғы тоқ тық, Жұ мы сы 
жоқ тық, Аз ды рар адам ба ла сын» де ген ой ын бұл қа ра сө зін де 
де одан әрі да мы тып, қа зақ елін аз ды рып отыр ған бі рін ші се-
беп, жұ мыс тың жоқ ты ғы нан де ген ой қоз ғай ды. Бұл ең ал ды-
мен адал ең бек пен ке ле тін егін, сау да, өнер, ғы лым жо лы на 
са лын бай, тек қа на бай лық пен ман сап ты қу ған адам дар дың 
пси хи ка сы ның бұ зы лу ынан ту ын дай тын ды ғын көр се те ді. 
Абай за ма нын да ежел гі көш пен ді қа зақ тұр мы сы то лық сақ-
тал ған дық тан, бү кіл бай лық төрт тү лік мал мен есеп те ле тін. 
Ал қа зір гі уа қыт та ақ ша мен өл ше не ді. Бі рақ еке уі нің де тү бі 
бір, мә се ле со ған қан дай жол мен же ту де. Абай мал ды, ақ ша-
лы бол ғы сы кел ген адам ның адал ең бек етіп, бел гі лі бір кә сіп-
пен ай на лы суы ке рек еке нін үй ре те ді. Өйт ке ні мал жұ тай ды, 
ең бек пен үй рен ген кә сіп жұ та май ды.

«Осы лар бі рі не-бі рі дос тық ой лай ала ма?» – деп Абай 
оқыр ман ға та ғы сұ рақ қоя ды. «Ке дей көп бол са, ақы сы кем 
бо лар еді, мал дан ай ырыл ған дар кө бей се, қыс тауы бо сар еді 
деп, мен ана ны ке дей бол са екен деп, ол ме ні ке дей бол са 
екен деп, әу ел де іші міз бен қас са на дық. Әрі-бе рі ден соң сыр-
ты мыз ға шық ты, жау лас тық, дау лас тық, пар тия лас тық. 
Осын дай қас тар ға сө зім өтім ді бол сын жә не де еп теп мал 
жиюға кү шім же тім ді бол сын деп, қыз мет ке бо лыс тық, 
би лік ке талас тық.

Ел де гі жақ сы адам дар дың бә рі нің үс ті нен бе кер, өті рік 
«шап ты, тала ды» де ген әр түр лі уго лов ный іс көр се тіп, арыз 
бе ре ді. Оған доз на ние – тер геу шы ға ра ды. Өті рік көр ме ге нін 
көр дім деу ші куә лар да әл де қа шан дай ын дап қой ыл ған, ба-
ға на ғы жақ сы адам сай лау ға жа ра ма сы үшін. Ол адам ба сын 
құт қар мақ үшін жа ман дар ға жа лын са, оның да адам ды ғы-
ның кет ке ні, егер жа лын ба са, тер геу лі, сот ты адам бо лып, 
еш бір қыз мет ке жа ра май, ба сы қа тер ге тү сіп өт ке ні. Ол 
бо лыс бол ған дар өзі қу лық, арам дық пе нен бо лыс тық қа жет-
кен соң, мо мын ды қа дір ле мей ді, өзін дей арам, қу лар ды қа-
дір лей ді, өзі ме дос бо лып, жәр де мі тиеді деп, егер қас бол са, 
бір түр лі өзі ме де за лал жа сау ға қо лы нан ке ле ді деп.АР
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Уә жә не наз на че ние (міндет жүктеу) қыл ған да тер геуі, 
сұ ра уы бар лы ғы на қа ра ма са, өті рік арыз бе ру ші лер азаяр 
еді, бәл ки жо ға лар еді. Уә жә не әр бір бо лыс ел де стар ши на 
ба сы бір би сай лан ған дық, бұл ха лық қа көп за лал бол ған ды-
ғы кө рі ніп, сы на лып бі лін ді. Бұл би лік де ген біз дің қа зақ 
ішін де әр бір сай лан ған кі сі нің қо лы нан кел мей ді. Бұ ған 
бұ рын ғы «Қа сым хан ның қас қа жо лын, Есім хан ның ес кі 
жо лын, Әз Тәуке хан ның Күл тө бе нің ба сын да ғы күн де ке ңес 
бол ған да «Же ті жар ғы сын» біл мек ке рек. Әм, ол ес кі сөз-
дер дің қай сы сы за ман өз гер ген дік пе нен ес кі ріп, бұл жа ңа 
за ман ға ке ліс пейтұ ғын бол са, оның ор ны на та тым ды то лық 
би лік шы ға рып, тө леу са лар ға жа рар лық кі сі бол са ке рек 
еді, он дай кі сі аз, яки тіп ті жоқ.

Бұ рын ғы қа зақ жай ын жақ сы біл ген адам дар ай тып ты: 
«Би екеу бол са, дау төр теу бо ла ды» деп. Оның мә ні сі – тақ 
бол ма са, жұп би лер тала сып, дау кө бей те бе ре ді де ген мен 
ай тыл ған сөз. Өйт іп би кө бейт кен ше, әр бір бо лыс ел ден то-
лым ды-бі лім ді үш-ақ кі сі би лік ке жыл ке сіл мей сай лан са, 
олар түс се, жа ман шы лы ғы әш ке ре бі лін ген дік пе нен түс се, 
әйт пе се түс пе се.

Ол би лер ге дау гер адам дар қал май, еке уі екі кі сі ні би лік ке 
таң дап алып, үс ті не бі реу ді пос ред ник ке сай лап алып, бі те 
бер се; егер оған да ын ты мақ та са ал ма са, ба ға на ғы үш би дің 
бі реуін алып, яки же ре бе мен сай лап алып жү гін се, сон да дау 
ұза май, бі тім бо лар еді».

Абай дың пай ым дау ын ша ең бек қыл май мал тап қан 
адам да «қы мыз ға той ып, сұ лу ды жай лап, жүй рік ті бай лап» 
отыр ған нан бас қа ой да, мақ сат та бол май ды. Со ны мен бір ге 
бай лы ғын сақ тап қа лу үшін олар қо лы нан кел сін, кел ме сін 
ман сап қа жар ма сып, әр кім мен «жау ла са ды, дау ла са ды, пар-
тия ла са ды». Абай арам дық, қу лық пен би лік ке қо лы жет кен-
дер ха лық қа жа ны ашы май тын ды ғын, қа ра пай ым бұ қа ра ны 
(мо мын ды) қол да май тын ды ғын, ай на ла сы на «өзін дей арам, 
қу лар ды қа дір леп», ма ңай ына топ тас ты ра тын ды ғын жа за-
ды. Сон дық тан қа зақ ара сын да бұ рын ешуа қыт та бол ма ған 
«ісі біл мес, кі сі бі лер» де ген жа ңа ма қал дың пай да бо лып, АР
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ман сап қор лар дың кө бей іп, ала яқ тық пен ай ла кер лік ке жол 
ашы лу се беп те рін көр се те ді. Осы се беп ті жұ мыс қа қы ры 
жоқ тар дың кө бей іп, жал қау лық тан ту ын дай тын ке са пат-
тар дың өсіп-өніп, ел ішін де гі ұр лық тың тиыл май тын ды ғын 
сы нап қа на қой ған жоқ, «Қа сым хан ның қас қа жо лын, Есім 
хан ның ес кі жо лын, Әз Тәуке хан ның Күл тө бе нің ба сын да ғы 
күн де ке ңес бол ған да «Же ті жар ғы сын» біл мек ке рек» де ді. 
Со ны мен бір ге бі ліп қа на қою жет кі лік сіз, бұ рын ғы қа зақ 
жай ын жақ сы біл ген адам дар дың «Би екеу бол са, дау төр теу 
бо ла ды» де ген сө зі нің мә ні сін аша ды. «Оның мә ні сі – тақ 
бол ма са, жұп би лер тала сып, дау кө бей те бе ре ді де ген сөз». 
Сон дық тан Абай жа ңа пай да бол ған би лік құ ры лы мы ту ра-
лы өзін дік ой қо ры тып, оған бі лі мі, өне рі, ақы лы мен ас қан 
адам ды ға на сай лап, дау-да май ту ғыз бай тын ын ты мақ пен 
бі тім нің ма ңы зын аша ды.

«Білу»

1. Би де ген кім? Би лер ха лық өмі рін де қан дай рөл ат-
қар ған?

2. Қан дай би лер ді бі ле сің дер?

«Түсіну»

1. Абай не се беп ті «Би екеу бол са, дау төр теу екеу бо-
ла ды» дей ді?

2. Ақын не лік тен би лер ді сы най ды?

«Қолдану»

Топ қа бө лі ніп, ав тор бей не сі нің идея лық-сти лис ти-
ка лық тұ тас ты ру шы ре тін де гі рө лін ай қын даң дар.

1-топ: Пос тер қор ғай ды.
2-топ: Кө рі ніс қояды.
3-топ: Де бат ұй ым дас ты ра ды.

«Талдау»

1. Қа зақ елі не ең бе гі сің ген би лер мен ақын за ма нын-
да ғы би лер ді са лыс ты рың дар.

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау
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Қа зақ елі не ең бе гі сің ген би лер Абай за ма ны ның би ле рі 

2. «Би лер сө зі – на қыл дың кө зі» де ген сөз кім дер ге ар-
нал ған?

«Жинақтау»

Үшін ші қа ра сөз де гі ав тор лық идея ның өмір шын ды-
ғы мен бай ла ны сын, сон дай-ақ та ри хи жә не көр кем дік 
құн ды лы ғын анық тап, ар гу мен та тив ті эс се жа зың дар.

«Бағалау»

Қа зір гі қа зақ тың си па ты қан дай? Абай си пат та ған 
об раз дан іл ге рі ле дік пе?

4.2«Көңілімқайттыдостанда,дұшпаннанда»өлеңі

Өлең нің идея лық мә ні, қо ры тын ды түй іні бі рін ші 
шу мақ та кө рі ніс тап қан. 1880 жыл дар да ғы сай лау мен пар-
тия лық тар тыс тар дан шар шап, дос тан да, дұш пан нан да 
кө ңі лі қал ған Абай өз се зім-күй ін си пат тау ар қы лы қа зақ 
қо ға мын да ғы әді лет сіз дік, зұлым дық іс-әре кет тер ді аша-
ды. Мұ ны үл кен мен кі ші, ер мен ез, ес ті мен на дан, адал 
мен арам, бай мен сау да гер, ел би леу ші лер мен ат қа мі нер 
әкім дер си яқ ты алу ан түр лі адам дар дың пси хо ло гия сын 
ашу ар қы лы ел ба сын да ғы күй зе лу ші лік ті көр се те ді. Өт пе лі 
қо ғам да ғы өз ге ріс ке түс кен адам дар дың мі нез-құл қын да ғы 
ақын кө ңі лін құ ла зы та тын си пат тар сол ке зең де гі әлеу-
мет тік өмір ді та ны та ды. Он сыз да тағ дыр дың тал қы сы на 
тү сіп, шыр қы бұ зыл ған ха лық тың бе ре ке сін ке ті ріп, одан 
әрі аз ды рып-тоз ды ру ға мұ рын дық бо лып отыр ған дар ды 
Абай амал сыз сы най ды. Бұл мү сә пір лік ке на лы ған Абай 
«Ішім өл ген, сыр тым сау, Кө рін ген ге дей мін-ау. Бү гін гі 
дос – ер тең жау, Мен не қыл дым, япырым-ау?!» – деп ке ле тін 
«Ішім өл ген, сыр тым сау» өле ңін де де жал ғас ты ра ды.

Жинақтау

Бағалау
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1884 жыл ғы бо лыс сай ла уын да бір кез де жа қын дос 
бол ған Ораз бай, Жи рен ше, Күн ту лар бас та ған жи ыны 16 
ат қа мі нер дің Абай ға жау лық жа сау ға ант та сып, тіп ті жа-
нын дай жақ сы көр ген до сы Ер бол дың да сат қын дық жа-
сауы ақын ды өмір ден тү ңіл ді ріп, жа нын күй зелт ке ні шын-
дық. «Кө ңі лім қайт ты дос тан да, дұш пан нан да» өле ңін де гі 
би лік ке талас қан Ораз бай, Күн ту си яқ ты ат қа мі нер лер 
ара сын да ғы ру лық тар тыс тың тү бі же ке ба сы на ға на емес, 
ел дің де бе ре ке сін қа шы рып, ке теуін ке ті ре тін ді гін ше бер-
лік пен су рет тей ді.

Абай «Отыз же тін ші қа ра сө зін де» «сон да ғы ман сап қор, 
күн шіл, ша ғым қой, арам адам дар дың қа лың ор та сын да 
оты рып, бә рін де көз ге шұ қып отыр ған дай қып, бір үл кен те-
рең сөз тас тай ды. «Би ік ман сап – би ік жар тас. Оның ба сы на 
ек пін деп ұшып қы ран да шы ға ды, ерін бей ең бек теп жы лан 
да шы ға ды», – де ген (М.Әуе зов). Мі не, па ра мен, ай ла мен, 
жа ғым паз дық, сұр қия лық пен ат қа мі нер атан ған адам дар 
Абай шы ғар ма ла рын да осы лай ша әр қы ры нан әш ке ре ле не-
ді. Әр қай сы сы 4 тар мақ ты 11 шу мақ тан тұ ра тын «Кө ңі лім 
қайт ты дос тан да, дұш пан нан да» өле ңі 1909 жыл дан бе рі 
жа рия ла нып ке ле ді.

Көңілімқайттыдостанда,дұшпаннанда

Кө ңі лім қайт ты дос тан да, дұш пан нан да
Ал да ма ған кім қал ды ті рі жан да?
Алыс-жа қын қа зақ тың бә рін көр дім
Жал ғыз-жа рым бол ма са ан да-сан да.

Пай да үшін бі реу жол дас бү гін таң да,
Ол тұр мас бас тан жы �а қи сай ған да.
Мұ нан ме нің қай же рім аяу лы деп,
Бір ге тұ рып қа ла ды кім май дан да?
Ен ді гі жұрт тың сө зі – ұр лық-қар лық
Са на лы жан көр ме дім сөз ді ұғар лық.
Осы күн де осы ел де дә не ме жоқАР
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Мей ір қа нып, мәз бо лып қу анар лық.
Бай лар да мал қы зы ғын бі ле ал май жүр,
Жаз жі бе ріп, күз атын мі не ал май жүр.
Са был тып, күн де ұр ла тып, із жо ғал тып,
Ыза ме нен ыр жи ып кү ле ал май жүр.

Сау да гер ты ныш тық сау да қы ла ал май жүр
Қол дан бе ріп, қор бо лып, ала ал май жүр.
Ел ау лақ та күш айт қан топ та тан ған
Ар сыз жұрт тан кө ңі лі ты на ал май жүр.

Ес ті лер де ісі не қу ан бай жүр,
Ел аз ды деп на дан дар мұ ңай май жүр.
Ала жы лан, аш ба қа кү піл дек тер,
Кі сі екен деп ұлық тан ұял май жүр.

Би ік тік те бі реу бе кіп тұ ра ал май жүр.
О да ғы ұры-қар ды тия ал май жүр.
Қар сы лық күн де қыл ған те лі тен тек,
Жа за тар тып еш бі рі сұ рал май жүр.

Қа рын дас қа ра жер ге ты ға ал май жүр,
Бі рі нің бі рі сө зін құп ал май жүр.
Құ да-та мыр, дос-жа ран, қа тын-ба лаң,
Олар да бір қа лып ты бо ла ал май жүр.

Бір күш ті көп тен тек ті жы ға ал май жүр,
Іш те жы лан дерт бо лып шы ға ал май жүр,
Арақ іш кен, мас бол ған жұрт тың бә рі,
Не пай да, не за лал ды бі ле ал май жүр.

Же тіл тіп жаз жай лау ға қо на ал май жүр,
Күз кү зеу де жан жал сыз бо ла ал май жүр.
Қыс қыс тауың – қып-қы зыл ол бір пә ле,
Ора лып еш бір ша руа оңал май жүр,АР
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Жа сы кі ші үл кен нен ұял май жүр,
Сұ рам сақ тар нәп сі сін тия ал май жүр.
Сә лем – бо рыш, сөз – қу лық бол ған нан соң,
Қан дай жан сырт тан сөз боп, сы нал май жүр?

«Білу»

1. Ақын бұл өле ңін де кім дер ді сы най ды?
2. Ав тор дың өлең де гі до сы кім? Дұш па ны кім?

«Түсіну»

1. Абай не се беп ті «са на лы адам көр ме дім» дей ді?
2. Не лік тен ақын ның дос тан да дұш пан нан да кө ңі лі 

қа лып отыр?

«Қолдану»

Қан дай адам ел бас қа ру ке рек? «Креа тив ті жа зу» 
әді сі мен өлең де гі те ріс қы лық тар ды оң қа си ет ке ай нал-
ды рып жа зың дар.

«Талдау»

Өлең нің та қы ры бын («Кө ңі лім қайт ты дос тан да, 
дұш пан нан да») «Жо лау шы ның қой ын дәп те рі» әді сі 
бой ын ша тал дап кө рің дер. 
1) Топ қа бө лі нің дер.
2) Өлең нен та қы рып ты аша тын үзін ді лер ді жа зып 

алың дар.
3) Осы үзін ді лер ді ру ха ни құн ды лық пен бай ла ныс ты-

рып, топ ішін де тал даң дар.
4) Өз пі кір ле рің ді жа зың дар.
5) Ав тор орын ды ғын да жаз ған пі кір ле рің ді оқың дар.

«Жинақтау»

Қа зір гі жас тар дың ара сын да ғы өз де рің ді қын жыл-
та тын жайт тар ды эксп рес сив ті эс се ре тін де жа зың дар.

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау

Жинақтау
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«Бағалау»

Ав тор дың идея сы бү гін гі өмір шын ды ғы мен бай ла-
ны са ма?

Сөздік:
Жы ға – ба тыр лар ды� ду лы �а сы ны� тө бе сі не а дап оя тын 
зат. Б�л жер де адам ны� ба сы нан ба �ы таюды, ба сы на іс т� су ді 
бей не леп айт ан.

4.3«Қартайдық,қайғыойладық,
ұлғайдыарман»өлеңі

«Қар тай дық, қай ғы ой ла дық, ұл ғай ды ар ман» (1886) 
өле ңін Абай 41 жа сын да жаз ған. Бір мез гіл де жа зыл ған «Кө-
ңі лім қайт ты дос тан да, дұш пан нан да», «Қар тай дық қай ғы 
ой ла дық, ұй қы сер гек» жә не «Қар тай дық, қай ғы ой ла дық, 
ұл ғай ды ар ман» ат ты үш өле ңін де Абай мұң лы са рын мен 
бас тап, өт пе лі за ман ту дыр ған әр түр лі адамның тип те рі не, 
мі нез ерек ше лік те рі не тоқ тала ды. Ақын ды қай ғы ға сал ған 
же ке ба сы ның мұң-мұқ та жы емес, қо ғам қай шы лы ғы нан 
ту ын дап отыр ған ел ба сы на төн ген қай ғы-қа сі рет.

«Қар тай дық, қай ғы ой ла дық, ұл ғай ды ар ман» өле ңі нің 
Сә дуақас қол жаз ба сы бой ын ша «Қар тай дық, қай рат қайт-
ты, ұл ғай ды ар ман» де ген та ғы бір нұс қа сы бар. Бі рақ бұл 
нұс қа да ғы «қай рат қайт ты» де ген сөз Абай дың қо ғам дық 
өмір ге бел се не ара лас қан ке зе ңі не де, жас мөл ше рі не де сай 
кел мей тін дік тен, бі рін ші нұс қа сы не гіз ге алы нып ке ле-
ді. Де се де, кей бір жи нақ тар да екін ші нұс қа сы да кө рі ніс 
бе ре ді. М.Әуе зов құ рас тыр ған жи нақ тар да да Мүр сейіт қол-
жаз ба сы бой ын ша 1909 жыл ғы Абай өлең дер жи на ғы ның 
«Қар тай дық, қай ғы ой ла дық, ұл ғай ды ар ман» де ген бі рін ші 
нұс қа сы алын ған.

М.Әуе зов жо ға ры да ғы өлең дер ту ра лы: «Бұ рын ғы ақыл-
шы ның кө бі – кә рі ден, ата дан, ақ са қалдан шы ға ды деп 
тү сі ніп қал ған көп ші лік ке өзін де со лай ша, жақ сы етіп, 
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тоқ та ған, ой түс кен ел мұң шы сы есе бін де та ныт пақ боп, әдейі 
со лай ша бас тай ды. Бол ма са, өз ба сы ның қа жы ры мен өне-
рі не қа ра сақ, ол жыл дар да құл шы нып, өр леп ке ле жат қан, 
қай нап өсіп, да ми бас та ған анық ша быт ты ақын ның шал қып 
жан ған жа лы нын се зе міз» деп, жо ға ры да ғы өлең дер ді жа-
зу шы «ел ұғы мы на қо ным ды құ лақ күй си яқ ты» са рын ның 
бас та лу ына те ңей ді («Абай Құ нан ба ев», 111-б). Бұ дан Абай-
дың «Қар тай дық, қай ғы ой ла дық...» деп бас тау ын да үл кен 
ма ғы на бар еке нін кө ре міз. Бұл – ақын ның ел аға сы на ай-
на лып, ақыл шы, сын шы, да на бол ған ды ғы ның ке пі лі. Бұл 
сөз ді Абай кә рі лік тің ны ша ны жет кен ді гі нен емес, қа та ры-
нан ба сы озып, ақыл-па ра са ты ның то лыс қан ды ғы тұр ғы сы-
нан айт қан әрі өз кө ңі лі нің қа мы ғып, қа па ла нуын да осы бір 
жол мен ға на жет кі зе біл ген. «Қар тай дық» де ген сөз ге Абай 
бір не ше ұғым ды сый ғыз ған. Мұн да қа жу, мұ қа лу, шар шау-
мен қа тар уай ым-қай ғы сыз жү ре тін ал бырт жас тық шақ тың 
кел мес ке кет ке нін де бай қа та ды. Осы бас тап қы бір жол да 
Абай іш кі сы рын ақ та ра тын дай рай та ныт қан мен, «Қор қа-
мын кей ін гі жас ба ла лар дан» деп, бір ден қо ғам дық мә се ле ге 
ау ысып ке те ді. Өлең нің не гіз гі идея сы «Кө ңі лім қайт ты дос-
тан да, дұш пан нан да» си яқ ты бі рін ші шу мақ тан-ақ кө рі не-
ді. Бұл идеяны Абай осы шу мақ та ғы «Те рін сат пай, тел мі ріп 
кө зін са тып, Теп-те гіс жұрт тың бә рі бол ды алар ман» де ген 
екі жол ға сый ғыз ған. Мұн да да жо ға ры да ғы өлең си яқ ты үл-
кен мен кі ші, бай мен жар лы, би мен бо лыс, дос пен қас, адал 
мен сұм, орыс пен қа зақ ара сын да ғы бі тім сіз тар тыс алар-
ман дық мә се ле сі тұр ғы сы нан сөз бо ла ды. «Алар ман ға ал тау 
аз, бе рер мен ге бе сеу көп» де ген ха лық ма қа лы ның эт ног ра-
фия лық ма ғы на сы ның мүл де өз гер ген, жа ңа си па ты кө рі не-
ді. Мұ ның бә рін қыс қа күн де қы рық құ бы лып, «қу тіл мен 
қу лық сау ған заң ға» жә не осы ның бә рі не бы лай ғы уа қыт та 
«те рін сат пай, тел мі ріп кө зін са тып» жүр ген өз үй ін де ға на 
«шер тиюді бі ле тін паң ға» ті рей ді. Бұл жер де «Паң» тип тік 
об раз, ол – маң дай те рін сы ғып, адал ең бек пен күн кө ру ге 
ұм тыл ған ның ор ны на теп-те гіс алар ман ға ай нал ған жұрт. 
Осы ар қы лы сол дәу ір де гі қо ғам дық-әлеу мет тік топ тар дың АР
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іс-әре ке тін әш ке ре леп, сұм-сұр қия лы лық ты, ала уыз дық ты, 
жә ді гөй лік ті, ай ла кер лік мі нез-құ лық тар ды са ти ра ті лі мен 
сы най ды. Бұл об раз дар ды ашу да же ке тұр ған да ма ғы на бер-
мей тін «деп» де ген кө мек ші етіс тік ке жан біт кен. Мы са лы: 
«�а ба �ан ит ше өші гіп шы �а ке лер, Мен ап сам, бір же рі� ді 
бөк се рем деп» де ген си яқ ты жол дар мен «деп» кө мек ші етіс-
ті гі ар қы лы ой ын ти янақ тап оты ра ды. Бұл жер де алар ман 
об ра зын -ша, -ше жұр нақ та ры ар қы лы жа сал ған «қа ба ған 
ит ке» те ңеп, «бөк се рем деп» сө зі ар қы лы қыр көр се ту дің бір 
тә сі лін ай қын дап тұр. Бұл өлең де бе рер мен жоқ, тек алар-
ман ға на бар. Бе ре ке сі ай ран дай ұйы ған бір кез де гі көш пен-
ді лер ге тән мі нез-құ лық пен салт-дағ ды дан жұр дай боп ке ле 
жат қан елі нің бо ла ша ғы на қам же ген ақын бар лық қай ғы сы 
мен мұ ңын «Шо ши мын кей ін гі жас ба ла лар дан» де ген бір 
сөз ге сый ғыз ған. Әр қай сы сы 4 тар мақ ты 12 шу мақ тан тұ ра-
тын бұл өлең 1909 жыл дан бе рі жа рия ла нып ке ле ді.

Қартайдық,қайғыойладық,ұлғайдыарман

Қар тай дық, қай ғы ой ла дық, ұл ғай ды ар ман,
Шо ши мын кей ін гі жас ба ла лар дан
Те рін сат пай, тел мі ріп, кө зін са тып,
Теп-те гіс жұрт тың бә рі бол ды алар ман.

Бай ала ды: ке зін де көп бе рем деп,
Жет пей тұр ған же рің де тек бе рем деп,
Би мен бо лыс ала ды кү шін са тып,
Мен қа зақ тан ке гің ді әпе рем деп.

Жар лы ала ды: қыз мет пен өт ке рем деп.
Елу ба сы шар са лып, леп бе рем деп.
Жа лаңқая жат мі нез жау ала ды:
Бер мей жүр сең, мен се ні жек кө рем деп.
Дос ала ды бер ме сең, бұлт бе рем деп,
 Жауыңа қо сы лу ға сырт бе рем деп,
Бұ зыл ған соң мен оңай та был мас пын,АР
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Не қы лып оңай лық пен ырық бе рем деп.
Сұм-сұр қия сұм дық пен еп бе рем деп,
Сүйер жан сып, сүй кім ді бет бе рем деп.
Жүз қа ра ға екі жүз алар ман бар,
Бас қа тар бас-ая ғын тек се рем деп.

Ел жиып, мал сой ыңыз ет бе рем деп,
Ет бер сем сен мен дік бол деп бе рем деп
Қа ра қар ға сы қыл ды шу ла сар жұрт:
Кім көп бер се, мен со ған серт бе рем деп.

Бұ зы лар да ой ла мас бет кө рем деп,
Ант ішу ді кім ой лар дерт кө рем деп.
Қа ба ған ит ше өші гіп шы ға ке лер,
Мен қап сам, бір же рің ді бөк се рем деп.

Орыс айт ты өзі ңе ерік бе рем деп,
Кім ді сүй іп сай ла саң, бек кө рем деп.
Бұ зыл ма са, оған ел тү зел ген жоқ,
Ұлық жүр: бұл ісің ді кек кө рем деп.

Жұрт жүр ғой арам дық ты еп кө рем деп,
Тоқ тау айт қан кі сі ні шет кө рем деп.
Бар ма екен, жай жүр ген жан қа на ғат пен.
Құ дай дың өз бер ге нін жеп кө рем деп?

Ата ны ба ла аң ди ды, аға ны – іні,
Ит қор лық не ме не екен сүйт кен кү ні.
Арын сат қан мал үшін ан тұр ған ның
Айт қан сө зі құ ры сын, шық қан үні.

Алыс-жа қын қа зақ тың бә рі қаң ғып,
Ая май бі рін-бі рі жүр ғой аң дып.
Мал мен бақ тың ке се лі ұя бұ зар,
Па ру ар ди гәр жа рат қан не сін жан қып!
Ант ішіп күн де бер ген жа ны құр сын,АР
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Арын са тып ті лен ген ма лы құр сын.
Қыс қа күн де қы рық жер ге қой ма қой ып,
Қу тіл мен қу лық сау ған за ңы құр сын.
Бір ат қа жүз құ был ған жү зі күй гір,
Өз үй ін де шер ти ген па ңы құр сын.

Сөздік:
Елу ба сы шар са лып – елу �й ді� аты нан сай лан �ан елу ба сы лар 
сай лау �а т� се тін екі адам �а екі бө лек �ялы жә шік дай ын дап, 
ар найы дө� ге лек тас тар ды ірік теп ал �ан. Со ны а за «шар» деп 
ата �ан.
Па ру ар ди гәр (иран сө зі) – � дай, тә �і рі.

«Білу»

1. Өлең нің идея сы қан дай?
2. Өлең нің та қы ры бын ашу ға қан дай ма қал-мә тел дер 

қол да нар едің дер?

«Түсіну»

1. Абай не се беп ті «қар тай дық, қай ғы ой ла дық» дей ді?
2. Не лік тен ақын «шо ши мын кей ін гі жас ба ла лар дан» 

дей ді?

«Қолдану»

Өлең маз мұ ны бой ын ша бе ріл ген кес те ні тол ты рың дар.

Өлең нен қан дай әлеу мет тік-
қоғам дық мә се ле лер бай қа дым?

Оны қай үзін ді лер мен 
дә лел дей ала мын?

«Талдау»

«Дой бы» әді сі бой ын ша өлең ді тал даң дар. Ол үшін 
екі топ қа бө лі нің дер. Екі оқу шы дой бы тақ та сын да ғы 
тас тар ды сұ рақ тар ға жау ап бе ре оты рып жыл жы та ды. 

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау
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Үшін ші оқу шы олар дың жау ап та рын же тіс тік кри те-
рийі бой ын ша ба ға лап, тек се ріп оты ра ды.
1. Өлең нің идея сы мен маз мұ ны қан дай?
2. Қай сөз дер мен сөз тір кес те рі та қы рып маз мұ нын ай-

қын дай ды?
3. Ақын адам ның қан дай кем ші лік те рін си пат тап көр-

се те ді?
4. Өлең со ңын да ақын қан дай бай лам ға кел ді?
5. Ав тор жас тар ды қа лай си пат та ған?
6. Өлең нің қай жол да ры ерек ше әсер қал дыр ды?

«Жинақтау»

Қа зір гі жас тар дың ара сын да ғы өз де рің ді қын жыл-
та тын жайт тар ды эксп рес сив ті эс се ре тін де жа зың дар.

«Бағалау»

Ақын өмір сүр ген за ман да те ріс қы лық ты адам дар 
не ге кө бей іп кет кен?

4.4«Қартайдық,қайғыойладық,ұйқысергек»өлеңі

«Қар тай дық, қай ғы ой ла дық, ұй қы сер гек» өле ңі де 
жо ға ры да ғы екі өлең си яқ ты 1886 жы лы жа зыл ған. «Қол-
дан ке ле бе ре ме жұрт мең гер мек» де ген та рау ға та қы рып 
бо лып тұр ған сөз де осы өлең нен алын ған.

«Қар тай дық, қай ғы ой ла дық...» деп ке ле тін Абай ға тән 
«қай ғы лы са рын ның құ лақ күйі» «ұй қы сер гек» де ген сөз бен 
ау ыс ты рыл ған. Мұн да да өлең нің не гіз гі идея сы, ақын ның ай-
тай ын де ген түй ін ді ойы бас тап қы екі шу мақ та то лық бе ріл ген. 
Әлеу мет тік өмір шын ды ғы Абай дың түн ұй қы сын төрт бө ліп, 
сар саң ға са ла ды. Қол дан ке лер қай ран жоқ, әрі сө зі не құ лақ 
қой ып жат қан да еш кім жоқ. Сон дық тан «ашуы – ашы ған у, 
ойы – кер мек» тарт қан Абай тағ дыр ға ерік сіз мой ын сын ған-
дай ша ра сыз дық рай та ны та ды. Мұ ны «Жас қар тай мақ, жоқ 
ту мақ, ту ған өл мек, Тағ дыр жоқ өт кен өмір қай та кел мек. 

Жинақтау
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Бас қан із, көр ген қы зық арт та қал мақ, Бір Құ дай дан бас қа ның 
бә рі өз гер мек» де ген сөз де рі ар қы лы жет кі зе ді. Мұн да да бір 
жыл да жа зыл ған жо ға ры да ғы екі өле ңі си яқ ты за ман әуені не 
төң ке ріл ген алу ан түр лі адам ның мі нез-құл қы си пат тала ды. 
Ер мен ез дің ара сал ма ғы ажы ра ты ла ды. Ер бой ын ақыл ға 
би ле тіп, бір тоқ там ға бел бай лап, жұрт ал дын да жүй елі сө зін 
ай та біл се, ез өл ген ше қор боп, әр кім ге бір еріп, ай тақ қа ер ген-
нен бас қа, қо лы нан ке лер тү гі жоқ. Бі рақ ол өзін ешуа қыт та 
«өнер сіз ез бін» деп ой ла май ды, сон дық тан қу лық, сұм дық, 
ұр лық-қар лық си яқ ты әдет тер ге бой ын би ле те ді. «Алаш қа 
іші жау боп, сыр ты күл мек, Жа қы нын ті рі де аң дып, өл се 
өкір мек» де ген жол дар дан жү ре гі Алаш деп соқ қан ер мі нез-
ді адам дар ды сырт тай жақ та ған сып жүр ген мен, тіп ті қай тыс 
боп кет кен жағ дай да ерек ше өкі ріп жы лап, қай ғыр ған сы ңай 
та ныт қа ны мен, шын ды ғын да арам за лық пен топ құ рып, аң-
қау ел ді қан қақ са тып жүр ген ала яқ тар бей не сі де кө рі ніс бе-
ре ді. Бі рақ Абай қо ғам ды бұ лар ға би лет пей ді, жа ман дық тан 
жақ сы лық тың ба сы әмән да би ік бо ла тын ды ғын дә лел дей ді. 
«Арам дық тан жа ман дық көр мей қал мас, Мың күн сын бас, бір 
кү ні сы нар шөл мек» деу ар қы лы жа ман дық тан жи рен ді ре ді. 
«Ақыл тап пақ, мал тап пақ, адал жүр мек» адам ға дәу лет тің 
өзі нен-өзі ке ле тін ді гін на си хат тай ды.

Қартайдық,қайғыойладық,ұйқысергек

Қар тай дық, қай ғы ой ла дық, ұй қы сер гек
Ашуың – ашы ған у, ой ың – кер мек.
Мұң да сар ға кі сі жоқ сөз ді ұғар лық,
Кім кө ңіл ді кө те ріп, бо ла ды ер мек?

Жас қар тай мақ, жоқ ту мақ, ту ған өл мек,
Тағ дыр жоқ өт кен өмір қай та кел мек.
Бас қан із, көр ген қы зық арт та қал мақ,
Бір Құ дай дан бас қа ның бә рі өз гер мек.
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Ер ісі – ақыл ға ер мек, бой ды жең бек,
Өнер сіз дің қы лы ғы өле көр мек,
Шы ға ой ла май, шы ғын дап қы лық қыл май,
Ерін шек ез ді гі нен көп ке көн бек.

Жа ман дар қы ла ал май жүр адал ең бек,
Ұр лық, қу лық қыл дым деп қа ғар көл бек.
Арам дық тан жа ман дық көр мей қал мас,
Мың күн сын бас, бір кү ні сы нар шөл мек.

Адам зат ті рі лік ті дәу лет біл мек,
Ақыл тап пақ, мал тап пақ, адал жүр мек.
Еке уі нің бі рі жоқ ау ыл ке зіп,
Не қор лық құр қыл жаң мен күн өт кіз бек?

На дан ға арам – ақыл ды құ лақ қа іл мек,
Бұл сөз ден ер те гі ні тез үй рен бек.
Рас сөз дің кім бі лер қа сие тін,
Ақыл сыз шын ға сен бей, жоқ қа сен бек.

Қы зыл арай, ақ кү міс, ал тын бер гек.
Қы зық ты ер те гі ге кө те ріл мек.
Ақ са қал дың, әке нің, бі лім ді нің,
Сө зі нен сыр даң тар тып, тез жи рен бек.

Ақыл ды қа ра қыл ды қы рық қа бөл мек,
Әр нәр се ге өзін дей ба ға бер мек.
Та ра зы да, қа зы да өз бой ын да,
На дан ның сүй ен ге ні – көп пен дүр мек.

Алаш қа іші жау боп, сыр ты күл мек,
Жа қы нын ті рі де аң дып, өл се өкір мек.
Бір-екі жо лы бол ған кі сі көр се,
Құ дай сүй іп жа рат қан осы де мек.
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Ел бұ зыл са, құ ра ды шай тан өр мек,
Пе ріш те тө мен шік теп, қай ғы же мек.
Өзім нің ит ті гім нен бол ды де мей,
Жең ді ғой деп шай тан ға бо лар кө мек.

Сырт тансын бақ, қу сын бақ, өр шіл ден бек,
Сы быр ме нен топ жа сап, бө лек-бө лек
Арам дық пен бар ма екен жан нан ас пақ,
Өзі мен-өзі бір күн бол май ма әлек?

Қол дан ке ле бе ре ме жұрт мең гер мек,
Адал дық, арам дық ты кім  тең гер мек?
Мақ тан үшін қай рат сыз бо лыс бол мақ,
Ит тен қор боп, өзі не сөз кел тір мек.

«Білу»

1. Өлең нің идея сы қан дай?
2. Ақын қан дай адам дар ды на дан са най ды?

«Түсіну»

1. Абай дың ұй қы сы  не се беп ті «сер гек»?
2. Не лік тен ақын ел ішін де гі ке лең сіз дік тер ді бір не ше 

өле ңі не ар қау ет кен?

«Қолдану»

«Қа ра ма-қай шы эле ме нт тер» әді сі бой ын ша «Мәң-
гі лік ел» қа ғи да сы на сай, қа зақ елі нің бо ла ша ғы на бол-
жам жа саң дар.

Өлең жол да ры Ме нің бол жа мым 

«Талдау»

«Рөл де гі оқу шы лар» әді сі мен жұ мыс іс тең дер.
1-�а дам: топ мү ше ле рін рет тең дер.

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау
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Ба ян дау шы – өлең нің та қы ры бы, идея сы на тал дау 
жа сай ды.

Сөз тап ыш – өлең де кез дес кен атау лар ға тү сі нік 
бе ре ді.

Бей не леу ші-су рет ші – өлең нің маз мұ ны бой ын ша 
су рет тер са ла ды.

Дә не кер – өлең мә ті нін қа зір гі өмір мен ұш тас ты-
ра ды.

2-�а дам: бе ріл ген тап сыр ма лар ды топ ішін де тал қы-
лаң дар.

3-�а дам: тал қы лан ған тап сыр ма лар дан PowerPoint-
та та ныс ты ры лым жа сап, қор ғаң дар.

«Жинақтау»

Осы өлең ді ал дың ғы екі «Кө ңі лім қайт ты, дос тан да, 
дұш пан нан да», «Қар тай дық, қай ғы ой ла дық, ұл ғай ды 
ар ман» өлең де рі мен са лыс ты рың дар. Адам бой ын да ғы 
на шар әдет тер дің пай да бо лу се беп те рін ашып, «то лық 
адам» ту ра лы ой ды өз пі кір ле рің мен то лық ты рып, дә-
лел де ме эс се жа зың дар.

«Бағалау»

Қа зір гі кез де дәл ақын си яқ ты қо ғам да ғы мә се ле-
лер ді кө те ріп жүр ген адам бар ма?

Сөздік:
Бергек – сәндік �шін шаршыны� сыртынан салынатын жаулы

4.5 «Қыранбүркітнеалмайды,салсабаптап»өлеңі

«Қы ран бүр кіт не ал май ды, сал са бап тап» де ген өле ңін де 
де за ма ны на қа рай ама лын жа сап, да лақ та ған адам дар дың 
ке лең сіз бей не сі сөз бо ла ды. Бі рақ мұн да қо ғам шын ды ғы 
ту ра су рет тел мей ді, ав тор өз ой ын са ти ра ті лі мен тұс пал дап 
жет кі зе ді. Көш пен ді лер за ма нын да ғы аң шы лық тың сә ні 

Жинақтау

Бағалау
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бол ған «қы ран бүр кіт тің» ор ны на «күй кен тай мен қар ға лар-
ды» қап та ту ар қы лы Абай отар шыл дық дә уір дің бет-бей не-
сін аша ды. Бұл жер де қы ран бүр кіт – көш пен ді лік өмір дің 
сим во лы бол са, қар қыл да ған қар ға мен шы қы лық та ған 
күй кен тай – кі ріп тар лық қа бей ім дел ген отар ел дің бей не сі. 
Өйт ке ні шы найы өмір де қар ға мен күй кен тай де ген құс тар 
бүр кіт тің ор нын ба са ал май ды. Абай қо ғам дағ да ры сын 
ха лық қа тү сін ді ру үшін бұ лар ды сим вол дық бей не ре тін де 
әдейі ал ған. Бі рақ Абай өмір сүр ген за ман да ғы би леу ші күш 
бүр кіт си яқ ты ер мі нез ді адам дар ды қор қы лып, арам за лық-
қа бей ім қар ға си яқ ты адам дар ды ұлар дай шу ла ту ар қы лы өз 
би лі гін емін-ер кін жүр гі зу ге жол аш ты. Бай лы ғы мен ба қы-
тын тала ды. «Қар ға мен күй кен тай лар» – қа зақ қа мын ой-
лау ға өре сі жет пей тін, қо лы нан еш те ңе кел мей тін, бі рақ әр-
түр лі әре кет жа сау дан кү ні бойы ты ным тап пай тын дық тан, 
не «өзі ал май тын, не қы ран ға ал дыр май тын» ез адам дар дың 
жи ын тық бей не сі. Са лақ тап ар ты нан қал май тын жа ғым паз 
мі не зі мен ұлық қа жа ғып, бо лым сыз бір ша руа сын іс тет ке-
ні не мәз бо лып, кү піл деп мақ та на ты ны да на дан дық тың 
бел гі сі еке нін өз де рі се зін бей ді. Олар ды шар ша тып-шал-
дық ты рып ба рып, ал ға нын да ша руа сы бол май ды. Бұ лар да 
ой да, ар ман да жоқ. Ақын ның өлең ді «Бас қа сая, жан ға 
ол жа дә не ме жоқ, Қай ран ел осы ны мен жүр да лақ тап» де-
ген өкі ніш ке то лы сөз дер мен аяқ тауы ның ма ңы зы зор. Қа-
зақ тың адал ең бек пен мал та бу ға ұм ты ла қой май тын на шар 
мі не зін бі ліп ал ған Ке ңес өкі ме ті ке  й ін нен осын дай «шо лақ 
бел сен ді лер ді» пай да ла ну ар қы лы тап тау рын сая са тын одан 
әрі жал ғас тыр ды. Мі не, Абай дың үне мі ағар ту шы лық ба ғыт 
ұс тап, жас тар ды оқу-бі лім, өнер үй ре ну ге үн дей тін се бе бі нің 
бір сал да ры осын да жа тыр.

Бұл өлең де жо ға ры да ғы «Қол дан ке ле бе ре ме жұрт мең-
гер мек» де ген та ра уы бой ын ша бе ріл ген өлең де рі си яқ ты 
1886 жы лы жа зыл ған. Та қы ры бы да, кө тер ген мә се ле сі де 
бір-бі рі мен са бақ та сып жа тыр. Ту ын ды 14 жол дан тұ ра тын 
бір шу мақ өлең ге жа та ды. 1909 жыл дан бе рі жа рия ла нып 
ке ле ді.АР
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Қыранбүркітнеалмайды,салсабаптап

Қы ран бүр кіт не ал май ды, сал са бап тап,
Жұрт жүр ғой күй кен тай мен қар ға сақ тап.
Қы ран шық са қия ға жі бе ре ді
Олар да екі құ сын екі жақ тап.
Қар қыл дап қар ға қал мас арт жа ғы нан,
Күй кен тайы үс тін де шы қы лық тап.
Өзі ал май ды, қы ран ға ал дыр май ды,
Кү ні бойы ша ба ды бос са лақ тап.
Ти іп-шы ғып, ыза қып, ұс тат па са,
Қу анар ие ле рі сон да ыр жақ тап.
Не тап тық мұ ны ме нен де ген жан жоқ,
Тү ні бойы кү піл дер құ сын мақ тап.
Бас қа сая, жан ға ол жа дә не ме жоқ,
Қай ран ел осы ны мен жүр да лақ тап.

«Білу»

1. Өлең нің идея сы қан дай?
2. Қы ран бүр кіт ту ра лы не бі ле сің дер?

«Түсіну»

1. Ақын не се беп ті қы ран бүр кіт ту ра лы сөз қоз ғап 
отыр?

2. Не лік тен Абай күй кен тай ұс та ған жұрт ты сы най ды?

«Қолдану»

Ин тер нет тен бүр кіт, қар ға, күй кен тай дың су рет те-
рін, олар ту ра лы ақ па рат ты тау ып, жүк теп, «Су рет тер 
мен мә лі мет тер сөй лей ді» тә сі лі мен өлең идея сы мен 
бай ла ны сын қа рас ты рың дар.

Бүр кіт  Қар ға  Күй кен тай
Ин тер нет тен та был ған ақ па рат

Білу

Түсіну

Қолдану
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Өлең де гі об раз дар

Же ке пі кі рім Же ке пі кі рім Же ке пі кі рім 

«Талдау»

«Жа зу шы ті лі нің сөз ді гін» құ рас ты рып, кес те ні тол-
ты рып, тал даң дар:

Тіл дік ерек ше лік тер Мы сал да ры 

«Жинақтау»

Абай дың әр бір өле ңі өмір шең. Өлең де гі жә не шы-
найы өмір де гі ма те ри ал дық жә не ру ха ни құн ды лық-
тар ды за ма науи тұр ғы да са лыс ты рып, кө те ріл ген мә се-
ле лер дің жа ңа шыл ды ғы на сы ни тұр ғы дан ба ға бе ріп, 
пі кір ле рің ді түй ін дең дер.

«Бағалау»

Қа зір гі қо ғам да бүр кіт көп пе әл де күй кен тай, қар ға 
көп пе?

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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VТАРАУ.АБАЙ–САТИРИК

5.1Абай–сатирик

Абай талан ты ның ерек ше қы ры – са ти ра. М.Әуе зов тің 
пай ым дауы бой ын ша, Абай күл кі мен қал жың қы лып айт-
қан өлең ді ба ла кү ні нен бас та ған. «12 жа сын да бір жо лау шы 
қа тын ға айт ты де ген бір ау ыз өлең бұ ған дә лел. Сол уа қыт-
та-ақ мі не гіш, мыс қыл шыл кіш ке не Абай бо ла шақ үл кен 
са ти рик Абай ды та ныт қан дай. Кей ін ай та тын са ти ра лық 
өлең нің бар лы ғы да осы бет пен өсе ді. Осы мен әр жыл да, 
әр жер де, кей де ұзақ тау бол са, кей де бі рер ау ыз ға на әр 
та қы рып ты өлең дер ай тып, жа зып жү ріп, Абай жа ңа ғы ел 
жу ан да рын жең ген жыл дар ға ке ле ді. Бұл уа қыт та ол ес ті, 
ба ға лы кі сі ата нып, айт қа ны кім ге бол са да бұл ды бо лар лық 
дә ре же ге же те ді. Бо лыс бо лып бас қа лар жүр се, Абай ел дің 
ішін де гі әділ дік ті, ту ра жол ды ба ға тын кі сі бо ла ды. Шын ел 
қам қо ры бол ған адам гер ші лік, кі сі лік тұт қа сы Абай бо ла-
ды. Қа лың ел дің мо мын көп ші лі гі нен шық қан дос атау лы 
да Абай ба сы на үйі рі ле ді. Ел ор та сы ның дау-ша рын сол 
бұ қа ра көп ші лік тің ті ле гі бо  йын ша кей де өзі ат қа рып, өзі 
бас қа ра ды. Оның қа ла мы на тән сын шыл дық реа лизм қа зақ 
мі нез-бі ті мін тип тік жағ дай да көр се ту ге жә не қо ғам дық 
өмір де гі қай шы лық тар ды сын ға алу ына се беп бол ды». 

Белгілі ғалым, сатира сыншысы Темірбек Қожекеев «Са-
тираны 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 тип-
тендіре білетін, болмыс-құбылыстардың әлеуметтік мәнін көр-
кем де бейнелі тілмен ашып, суреттеп беретін әдебиет саласы» 
деген анықтама береді. Екеуінің де негізі бір болғанмен, юморда АР
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жекелеген жағымсыз құбылыстарды қайырымды қуақы әзіл-а-
жуамен, 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», «Кө-
зінен басқа ойы жоқ», «Бай сейілді», «Байлар жүр жиған 
малын қорғалатып» т.б. сықақ өлеңдер жазған. Біреу ді 
қалжың қылған, мысқыл, мазақ, күлкі аралас «Күлем-
байға», «Көкбайға», «Қара қатынға», «Ғабидоллаға», 
«Рахым    шалға», «Күйісбайға», «Дүйсенқұлға», «Разақ қа» 
«Масақ байға», «Көжекбайға» сияқты эпиграммалары да 
бар. Біреуге арнайы қаратыла айтылған бұл әзіл өлеңде-
рінің көпшілігі оның жастық кезін танытады. Сондай-ақ 
И.А.Кры ловтан аударған мысал өлеңдері де – сатира жан-
рына қосылған қомақты үлес. Бұл туралы еске түсіру үшін 
9-сыныпқа арналған «Абайтану» оқулығындағы «Абайдың 
аудармадағы шеберлігі және ондағы биік мұрат пен адамгер-
шілік идея» деген тараушаны қайталап оқып шығу қажет.

«Кө зі нен бас қа ойы жоқ, адам ның на дан әу ре сі» де ген 
си пат тау – ақын шы ғар ма шылығы на тән құ бы лыс. 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 АР
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сөз болатын – «Он бірінші», «Қырық бірінші» қарасөздері 
айқын мысал.

Осы ар қы лы Абай қа зақ әдебиетінде сын шыл дық реа-
лизм ді бе рік ор нық ты рып, өзі нен кей ін ХХ ға сыр дың бас ке-
зін де осы тә сіл ді да мыт қан А.Байт ұр сы нұлы, М.Ду ла тұлы, 
Ж.Ай мау ытұлы си яқ ты әде би мек теп қа лып тас тыр ды. 
Бі рақ Абай мен Алаш алып та ры ның ру ха ни үн дес ті гі Ке ңес 
өкі ме ті нің сая са ты на қай шы кел ген дік тен, жет піс жыл дан 
ас там уа қыт бұл мә се ле жа бу лы жат ты. Сон дық тан Абай 
са ти ра сы ту ра лы сөз бол ған да билікке таласқан пенденің 
әлеуметтік-психологиялық бейнесін ашып, би, бо лыс тар ды 
сы най тын «Бо лыс бол дым, мі не ки», «Мәз бо ла ды бо лы сы�» 
де ген өлең де рі не гіз ге алы нып, сын шыл реа лизм тұр ғы-
сы нан емес, со циалис тік реа лизм тұр ғы сы нан тал да нып 
кел ді. Сон дық тан да, «Бо лыс бол дым, мі не ки» өле ңін де гі 
бар ма лын шы ғын дап, бо лыс бол ған адам «күш ті ле рі, яғ ни 
орыс тың ұлық, ояз да ры сөз айт са, шы бын дап бас изей тін 
отар шыл дық дәу ір дің бо лы сы емес, үс тем тап тың бо лы сы 
ре тін де си пат тал ды. «Сияз бар де се жү ре гім, Ор нық пай ды 
су ыл дап. Сырт қы лар ға сыр бер мей, Құр кү ле мін жы мың-
дап» дей тін бо лыс тың аяр, екі жүз ді лі гін «Оңа ша да ояз ға, 
Мақ та май мын елім ді, Өз елі ме ай та мын «Бер гем жоқ» – 
деп, – бе лім ді» де ген жол дар мен әшкерле ді. Өлең бас тан-аяқ 
бі рін ші жақ тан ба ян да лып, мо но лог тә сі лі мен бе ріл ген. Бұл 
өлең «Бо лыс тың мо но ло гі» де ген ат пен қан дай да бір көр-
кем дік тә сіл ге мы сал ре тін де кел ті ру ге сұ ра нып 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 шар-
шамайды. Оның бүкіл іс-әрекеті, екіжүзді мінез-құлқы ащы 
сарказм, улы мысқылмен шебер беріледі. Орыс патшасынан АР

МА
Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



94

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 әлеуметтік-
психологиялық бейнесі арқылы ашып көрсетеді.

Абай са ти ра сы ның ең би ік шы ңы 1887 жы лы жа зыл ған 
«Са быр сыз, ар сыз, ерін шек» де ген си яқ ты өлең де рі нен де 
анық бай қа ла ды. «Са быр сыз, ар сыз, ерін шек» де ген өле ңін-
де Абай «ал ты ба қан ала уыз дық ты» ту ғы зып, ел дің бе ре ке-
сін қа шы ру ға ат са лы сып, дел дал бо лып отыр ған «са быр сыз, 
ар сыз, ерін шек, көр се қы зар» адам дар дың бет-бей не сін ашу 
ар қы лы «жал мау ыз ды» көз ал дымыз ға әке ле ді. «Жа қы нын 
жал ған мін дей ді, Ол – ар сыз дық бел гі сі. Ұят сын бай, ой лан-
бай, Қой де ген ге тіл ал май, Iс қыл май ма ол кі сі?..», – деп 
бас тап, не бір ке сір-ке са пат ты мі нез ді сы нап, жоқ жер ден 
бү лік ту ғы зу ға бей ім со дыр-сой қан дар мен қас көй лер, қа зан 
бұ зар тен тек пен та сыр адам дар ды ая май ше ней ді.

Ерек ше ұй қас, үйі рім мен 85 жол дан тұ ра тын «Са быр сыз, 
ар сыз, ерін шек» өле ңі Абай дың сы қақ өлең де рі нің ішін де гі 
ең шоқ ты ғы би ік таң дау лы өлең де рі нің қа та ры на жа та ды.

Ал 1893 жы лы жаз ған «Бойы б�л �а�» ат ты әр қай сы сы 
6 тар мақ ты 8 шу мақ тан тұ ра тын 54 жол са ти ра лық өле ңін де 
«бойы бұл ғаң, сө зі қыл жаң, сы пы ра жыл маң жел буаз дар-
дан» Абай дың шар ша ға ны сон дай «Бет ті бас тым, Қат ты сас-
тым, Тұ ра қаш тым жал ма-жан», – дей ді. Бұл – бү кіл са ти-
ра лық шы ғар ма ла ры ның түй іні іс пет ті 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 баса 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, АР
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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. Сон-
дықтан 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 көнбей-
ді. Отарлық езгідегі қоғам дертін жақсы түсініп отырған 
даныш пан ақын бейтарап қалғысы келмей, пәрменді әрекет 
етсе де, түк өндіре алмайды. Ақыры дүлей надандық пен 
ұлттың бойындағы пайда бола бастаған жат кесапатпен 
күресуге ылажы тау сылып, дәрмені құрыған ақын «Жарлы 
емеспін, зарлымын» деп қамығады. «Жұртым деуге ар-
лымын, Өзге жұрттан ұялып» деп қынжылады. Ақынның 
қоғамдағы қайшылықтарға сыни көзқарасы, надандық пен 
қараңғылыққа қарсылық білдірген жан айқайы бұл өлеңі-
нен де айқын аңғарылады. Өлең соңында қажыған қарт 
ақын «Мен қажыдым, сен қажы! – деп ендігі күрес жолын 
келер ұрпаққа аманаттайды. 

«Адасанны� алды – жөн, арты – сопа» өлеңінде де 
алды-артын ойламайтын мақтаншақ тобырдың қоғамдағы 
туындап отырған кеселді іске бей-жай қарап, зейін қоя ал-
мағандығын сынайды. «Малға бөккен кісімсіп» қоқиланып, 
тіпті «қас маңғаз» құсап көрінгісі келгенмен, «Қарсы алдына 
жымырып келтірем деп, Ақ тымақтың құлағы салтақ-сал-
тақ» дейді. 

Осы мінездеу арқылы қолы күс-күс кейіпкердің са-
тиралық бейнесі бізге бірден елестейді. Онымен қоймай, 
кербездіктің тағы бір белгісі ретінде аппақ сабау ұстап, 
оны керегеге шаншып қойып, «Бөркін іліп, қарайды жал-
тақ-жалтақ» дейді. Кісі қызығарлықтай бөрік болмаса да, АР
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біреу жымқырып кете ме деп қоқиланған наданның есік 
жаққа жалтақтауын мысқылдайды. Осы суреттеуден кер-
деңдеген «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 түйсі-
не 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 
сабыл тып» ел қыдырғанша, «адал еңбек, мал таппақ, жұртқа 
жақпақ» іспен айналысқаны кімге болсын әлдеқайда пай-
далы болар еді деген ой тастайды.

ХХ ға сыр дың бас ке зін де «Ал ғаш ұлт әде бие ті не өр нек 
бер ген, әлеу мет тұр мы сын то лық тек сер ген, идеал ға сіл-
те ген Абай бол ды» деп әділ ба ға бер ген Қош ке Ке мең ге-
рұлы «Қа зақ та ри хы нан» (1924) ат ты зерт теу ең бе гі мен 
«Ең бек ші қа зақ» (1.12.1926) га зе ті не жа рия лан ған «Көр кем 
әде би ет ту ра лы» ма қа ла сын да Абай са ти ра сы («Мәз бо ла ды 
бо лы сың» т.б.) ту ра лы да ар найы тал дау жа са ды. 

Абай дың са ти ра лық өлең де рі нің бар лы ғы да 1909 жыл-
дан бе рі Абай өлең де рі нің жи на ғын да жа рия ла нып ке ле ді. 
«Бо лыс бол дым, мі не ки», «Қай ғы шы ғар ілім нен», «Бойы 
бұл ғаң», «Мәз бо ла ды бо лы сың» 1889 жы лы жа зыл ған.

5.2«Улысия,ащытіл»

Бұл са бақ тың та қы ры бы Абай дың «Адам ның кей бір 
кез де рі» өле ңін де гі «Ыза лы жү рек, до лы қол, Улы сия, 
ащы тіл. Не жа зып кет се, жайы сол, Жек көр сең дер өзің 
біл» (1892) деп аяқ тала тын тұ сы нан алы ну ын да өзін дік АР
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ма ғы на бар. Өйт ке ні са ти ра жан ры на улы сөз, ащы тіл тән. 
Сатираның сарказм түріне адам кем ші лі гін сы пай ыла май, 
бет ке ай ту ба сым бо ла ды. «Адам ның кей бір кез де рі» өле ңі 
са ти ра ға жат па са да, Абай дың «на дан, зұлым ға кек те ніп, 
шиыр шық ат қан» те рең тол ға ны сы, қу ат ты ойы, шын шыл-
ды ғы мен сын шыл ды ғы анық кө рі не ді.

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

Абай са ти ра сы өлең де рін де ға на емес, қа ра сөз де рін де 
де бой көр се те ді. Мы са лы, «Он бі рін ші �а ра сө зін де» ант, 
серт, ұят, адал дық си яқ ты ұғым-тү сі нік тер ге зи ян ке ле тін 
екі түр лі жа ғым сыз мі нез-құ лық тар ды атап көр се те ді. Оның 
бі рі – ұр лық, екін ші сі – аз ғыр ған ға еру. Мұн да да жо ға ры-
да ғы өлең дер де гі си яқ ты ұлық тар дың аяр лы ғы, бо лыс тар-
дың қол ты ғы на дым бүр кіп, қа ра пай ым жұрт ты ал дауы, ел 
ішін де гі бұ за қы лар ды әдейі тый мауы Абай ды тол ған ды ра-
ды. Мұ ның ая ғы жақ сы лық қа апар май ты нын, адам зат ба-
ла сы ның бой ын да ант, серт, ұят, адал дық тан айы  ры лу қаупі 
тө не тін ді гі ту ра лы ой са ла ды. Қа ра сөз дің өзін оқиық.

Осы ел дің үнем қы лып жүр ге ні не ме не? Екі нәр се. 
Әу елі – ұр лық, ұры – ұр лық пен мал та бам деп жүр. Мал ие сі 
ар тыл тып алып, та ғы да байи мын деп жүр. Ұлық тар алып 
бе рем деп, дау гер ді жеп, құт қа рам деп ұры ны жеп жүр. 
Қа ра пай ым жұрт ұр лық ай тып мал алам деп, ұры ға атым ды 
са тып пай да ла нам деп, не өт кіз бе сін ар зан ға тү сі ріп алам деп 
жүр. Екін ші – бұ за қы лар бі реу дің ой ын да жоқ пә ле ні ой ына 
са лып, бүйт сең бек бо ла сың, бүйт сең кеп бо ла сың, бүйт сең АР
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кек ала сың, мық ты ата на сың деп, ау қат ты лар ды аз ғыр-
ға лы әлек бо лып жүр. Кім аз са, мен со ған ке рек бо ла мын 
деп, к...н қыз ды рып алып, өзін бір ға на азық қы лай ын деп 
жүр.

Ұлық тар пә лі-пә лі, бұл та был ған ақыл деп, мен се ні 
бүйт іп сүйей мін деп, ана ны жеп, се ні бүйт іп сүйей мін деп, 
мы на ны жеп жүр. Қа ра ха лық ме нің сон ша үйім бар, сон ша 
ау ыл-ай ма ғым мен сойы лың ды со ғай ын, дау ың ды ай тай ын 
деп, қай көп бер ген ге пар тия лас бо ла мын деп, құ дай ға 
жа зып, жат пай-тұр май са лып жү ріп ба сын, ауы лын, қа тын-
ба ла сын са тып жүр. Осы бір ұры, бұ за қы жо ғал са, жұрт қа 
ой да тү сер еді, ша руа да қы лар еді. Бай ба рын ба ғып, ке дей 
жо ғын із деп, ел се кіл де ніп талап қа, ті леу ге кі рі сер еді. Ен ді 
жұрт тың бә рі осы екі бү лік іс ке ор тақ, мұ ны кім тү зей ді? 
Ант тың, серт тің, адал дық тың, ұят тың бір тоқ тау сыз кет-
ке ні ме? Ұры ны тыю да оңай бо лар еді, бі рақ осы бұ за қы ның 
ті лі не ере тұ ғын, аза тұ ғын бай лар ды кім тыяды?

Ал «�ы ры� бі рін ші �а ра сө зін де» де (1897) ақыл, өси ет, 
ұс таз дық қа көн бе ген на дан то быр ды ас тар лы ащы мыс қыл-
мен ашық сы най ды. «Қа зақ қа ақыл бе рем, тү зей мін деп 
қам же ген адам ға екі нәр се ке рек» оның бі рі – би лік, бі рі – 
бай лық де ген сөз ді Абай ыза лы жү рек тен шық қан ас тар лы 
ке ке сін мен ай тып отыр. Мы са лы: «Қа зақ қа ақыл бе рем, тү-
зей мін деп қам же ген адам ға екі нәр се ке рек. Әу елі – бек зор 
өкі мет, жар лық қо лын да бар кі сі ке рек. Үл кен де рін қор қы-
тып, жас ба ла ла рын ерік сіз қол да ры нан алып, мед ре се лер ге 
бе ріп, бі рін ол жол, бі рін бұл жол ға са лу ке рек, дү ние де көп 
есеп сіз ғы лым ның жол да ры бар, әр бір жол да үй ре ту ші лер ге 
бе ріп сен бұл жол ды үй рен, сен ол жол ды үй рен деп жол ға 
са лып, мұн да ғы ха лық қа шы ғы нын тө ле тіп жі бер се, хәт та 
қыз дар ды да ең бол ма са мұ сыл ман ғы лы мы на жі бер се, жақ-
сы дін та ныр лық қы лып үй рет се, сон да сол жас тар же тіп, 
бұл атала ры қар тай ып сөз ден қал ған да тү зел се бо лар еді. 
Екін ші – ол адам есеп сіз бай бо лар ға ке рек. Атала рын па-
ра лап, ба ла ла рын алып, бас тап қы айт қан дай жол ға са лып, 
тағ лым бер се, сон да тү зе лер еді.АР
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Ен ді мұн дай ха лық ты ерік сіз қор қы тып көн ді рер лік 
күш-қу ат еш кім ге біт пей ді. Ол ба ла ны қа зақ тың бә рін 
па ра лап көн ді рер лік дәу лет бір кі сі ге бі ту ге мүм кін де емес.

Қа зақ ты я қор қыт пай, я па ра ла май, ақыл ме нен не жыр-
лап, не сыр лап айт қан ме нен еш нәр се ге көн ді ру мүм кін де 
емес. Еті нен өт кен, сүйе гі не жет кен, ата дан ми рас ал ған, 
ана ның сү ті ме нен біт кен на дан дық әл де қа шан адам шы-
лық тан ке тір ген. Өз де рі нің ыр ба ңы бар ма, пыш-пы шы бар 
ма, гуіл де гі бар ма, дү ріл де гі бар ма – со ны сы нан дү ние де 
еш бір қы зық ты нәр се бар деп ой ла май ды, ой ла са да бұ ры ла 
ал май ды, егер сөз айт саң, тү гел тың дап тұ ра ал май ды, не 
кө ңі лі, не кө зі алаң дап оты ра ды. Ен ді не қыл дық, не бол дық!

Се бе бі отар шыл дық бұ ғау ын да ғы қа лың ел дің көп тен 
бе рі өз тіз гі ні өз қо лы на ти мей тін бол ған дық тан, би лік пен 
бай лық тың ұлт тық мүд де ге қыз мет етуі мүм кін емес. Сон-
дық тан да Абай: «Ен ді мұн дай ха лық ты ерік сіз қор қы тып 
көн ді рер лік күш-қу ат еш кім ге біт пей ді. Ол ба ла ны қа зақ-
тың бә рін па ра лап көн ді рер лік дәу лет бір кі сі ге бі ту ге мүм-
кін де емес» дей ді. Ата-ба ба дан ке ле жат қан бай лық пен бір 
ау ыз сөз ге тоқ тай тын жақ сы қа си ет тер ден жұр дай бо лып, 
адам шы лық тан әл де қа шан ке тіп, ние ті бұ зыл ған қа зақ ты 
ен ді гі жер де не қор қы ту ке рек, не бол ма са па ра лау ке рек, 
со сын тағ лым үй рет се, мүм кін «тү зе лер ме екен» де ген мыс-
қыл ды сау ал тас тай ды. Әйт пе се пыш-пы шы бар, гуіл де гі 
бар, дү ріл де гі бар қа зақ ты тү зеу мүм кін емес ті гін ай тып, 
бас қа ға көн бей тін ді гін мұ қа та сы най ды.

«Білу»

1. Са ти ра де ген не?
2. Абай ға дей ін қа зақ әде бие тін де са ти ра бол ған ба?

«Түсіну»

1. Са ти ра сын шы сы Т.Қо жа кеев не се беп ті са ти ра ны 
күш ті лер қа руы деп ата ған?

2. Не лік тен са ти ра жо ға ры дең гей де гі сөз тап қыр лы-
ғын қа жет ете ді?

Білу

Түсіну
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«Қолдану»

«Пи ра ми да лық тал қы лау» әді сі ар қы лы топ тар ға 
бө лі ніп, та қы рып та бе ріл ген өлең дер де гі іші нен көр кем-
де гіш құ рал дар ды тау ып, ма ғы на сын анық тай ды.

Тік төрт бұ рыш тың сырт қы бө лі гі не топ тың әр мү-
ше сі өз жа уа бын жа за ды, ал іш кі төрт бұ рыш қа төрт пі-
кір ге ор тақ түй ін ді ой жа зы ла ды.

«Пи ра ми да лық тал қы лау» па ра ғы

«Талдау»

Абай дың «Он бі рін ші» жә не «Қы рық бі рін ші сөз де-
рін» та қы рып та ғы са ти ра лық өлең де рі мен са лыс ты рып, 
ор тақ та қы рып ты та бың дар. Қа зақ стан та ри хы пә ні нен 
ал ған бі лім де рі ңе сүй еніп, ақын өмір сүр ген дәу ір де гі та-
ри хи фак тор лар ға шо лу жа саң дар, ел ішін де ту ын да ған 
мә се ле лер дің се беп-сал да рын анық таң дар.

«Жинақтау»

Абай дың сын шыл дық реа лиз мі жө нін де әде би сын 
жа зың дар.

«Бағалау»

Абай сы на ған кем ші лік тер қа зір тү зе тіл ді ме?

Сөздік:
Ирония (грек) – маза, кекесін, келемеж т�рінде астарлап айту.
Сарказм (грек) – иронияны� жо�ар�ы сатысы, зілді де ащы 
кекесін, аямай ашы шенеу, әшкерелеу.

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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Сабырсыз,арсыз,еріншек

Са быр сыз, ар сыз, ерін шек,
Көр се қы зар, жал мау ыз,
Сор лы қа зақ сол үшін,
Ал ты ба қан ала уыз.
Өзін-өзі күн дей ді,
Жа қы нын жал ған мін дей ді,
Ол – ар сыз дық бел гі сі.
Ұят сын бай, ой лан бай,
Қой де ген ге тіл ал май,
Iс қыл май ма ол кі сі?
Бір-ақ се кі ріп шы ғам деп,
Бір-ақ қар ғып тү сем деп,
Мер ті ге ді, жа та ды.
Ұр лық пен мал та бам деп,
Егес се ау ыл ша бам деп,
Сүйт іп құ дай ата ды.
Бұл нең де се, бі реу ге
Жоқ нәр се ні ша та ды.
Құ ты лам деп ісі нен,
Бә рін кө ріп кі сі ден,
Шы ғын ға әб ден ба та ды.
Бұл бол ма са оны сы,
Ау да ры лып қо ны сы,
Алыс тан дәм та та ды.
Қыз мет қы лып мал тап пай,
Ғы лым оқып ой тап пай,
Құр үй ін де жа та ды.
Ел қы ды рып ас ішіп,
Ер кек арын са та ды.
Ба ла-ша ға, ұр ға шы
Үй де жа рап қа та ды.
Ең бе гі жоқ ер ке сіп,
Бір шо лақ пен сер ке сіп,
Пы сық де ген ант шық ты.АР
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Бір сөз үшін жау бо лып,
Бір күн үшін дос бо лып,
Жүз құ был ған салт шық ты.
Пы сық кім деп сұ ра саң –
Қа ла ға шап са дем ал май,
Өті рік арыз көп бер се,
Көр ген дер ден ұял май.
Сы быр дан бас қа сы ры жоқ,
Ша ру аға қы ры жоқ,
Өті рік, өсек, мақ тан ға
Ағып тұр са бей не су.
Ат-ша пан нан кем көр мес,
Бі реу атын қой са «қу».
Қу нәп сі сін тыя ал май,
Атым шы ғып жүр сін деп,
Бе ре ке ге қас бол са,
Же лік тір ген ай тақ қа,
Арақ іш пей мас бол са.
Ел ты ныш бол са аза ды,
Ері гіп өле жа за ды.
Үй де отыр са сал бы рап,
Түз ге шық са ал бы рап,
Кі сі ні көр се қыл жаң дап,
Қал жың шыл сып ыр жаң дап,
Өз үй ін де қи паң дап,
Кі сі үй ін де күй таң дап,
Ақы лы бар кі сі ні
Ғай бат тай ды, дат тай ды.
Ау қа ты бар ту ған ды
Қай ыр сыз ит деп жат тай ды.

Мал мен бақ тың дұш па ны,
Ке сел ді пы сық кө бей ді,
Кү шік ит тей үріп жүр,
Кі сі ден кем мін де мей ді.
Қу тіл ме нен құ тыр тып,АР
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Ке тер бір күн отыр тып,
Қыз мет қыл ған кі сі сін
Құ ры ту ға таяйды.
Қы лып жүр ген өне рі:
Ха ре ке ті – әре кет.
Өзі оң ба ған ан тұр ған
Кім ге ой лай ды бе ре кет?
Кім ді ұя лып аяйды?
Ра сы жоқ сө зі нің,
Ыры сы жоқ өзі нің,
Өң кей жал ған мақ тан мен
Шын ның бе тін бояйды.
Бұл сө зім де жал ған жоқ,
Ай тыл май сөз қал ған жоқ,
Абай ла ңыз, бай қа ңыз –
Ел дің жайы со лай-ды.

1. Қан дай адам ды «са быр сыз», «ар сыз» дей ді?
2. Ақын қан дай бо лу ды ұсы на ды?

1. Осы өлең нің идея сы не се беп ті ақын ның бас қа шы-
ғар ма ла ры мен де ас та са ды?

2. Не се беп ті ақын: «Өң кей жал ған мақ тан мен шын-
ның бе тін бояйды» дей ді?

Адам бой ын да ғы қан дай те ріс қы лық тар өлең де бе-
ріл ген? «Кейс – ста ди» әді сі бой ын ша өлең ді бө ліп-бө ліп 
ке зек пен оқың дар, қал ған да рың тал қы лау жа сап, өз ой-
ла рың ды ор та ға са лың дар.

Топ қа бө лі ніп, «Ромб тық жік те лім» тә сі лі мен өлең-
де гі көр кем де гіш құ рал дар ға тал дау жа саң дар. 

Білу
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Гра фи ка лық ор га най зер ді пай да ла нып, өлең нің не-
гіз гі идея сын түй ін деп жа зың дар.
• өлеңге пі кір біл ді рің дер;
• пі кір ле рі ңе дә лел кел ті рің дер;
• пі кір ле рі ңе мы сал кел ті рің дер;
• пі кір ле рің ді қай та ұсы ның дар.

Қа зір гі за ман да ғы жас тар дың қан дай қы лық та ры 
өз де рі ңе ұна май ды? Абай оны қа лай өлең ге қо суы мүм-
кін еді?

Болысболдым,мінеки

Бо лыс бол дым, мі не ки
Бар ма лым ды шы ғын дап.
Түйе де қом, ат та жал
Қал ма ды ел ге ты ғын дап.
Сүйт се-да ғы елім ді
Ұс тай ал ма дым мы ғым дап.
Күш ті ле рім сөз айт са,
Бас изей мін шы бын дап.
Әл сіз дің сө зін сал ғырт сып,
Ша ла ұға мын қы рын дап.
Сияз бар де се жү ре гім.
Ор нық пай ды су ыл дап.
Сырт қы лар ға сыр бер мей,
Құр кү ле мін жы мың дап.
Жай жүр ген де бір кү ні
Ат ша бар кел ді ле піл деп:
«Ояз шық ты, сияз бар»,
«Ылау» деп, «үй» деп ді кіл деп.
Са сып қал дым, күн ты ғыз,
Жү рек кет ті лү піл деп.
Тың тұ яқ кү нім сүйт се де,

Жинақтау

Бағалау
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Қар баң да дым өкім деп.
Стар шын, би ді жи ғыз дым:
«Бе ре ке қыл» деп, «бе кін» деп,
«Ат жа рам ды, үй жақ сы
Бол сын, бә рің кү тін» деп.
Қай рат та нып хал қы ма
Сөз ай тып жүр мін кү піл деп:
«Құ дай қос са, жұр тым ның
Ақ тар мын осы жол сү тін» деп,
Қай рат ты сып, қам қор сып,
Сай ма ным ды бү тін деп.
Оңа ша да ояз ға
Мақ та май мын елім ді,
Өз елі ме ай та мын:
«Бер гем жоқ» – деп, – бе лім ді».
Мақ та на мын кі сім сіп,
Ояз ға сө зім се нім ді.
«Көр сет тім» дей мін, ым дай мын
Кә дік қы лар же рімдi.
Сөз кө бей ді, ұл ғай ды,
Мақ тан ның к... кө рін ді.

1. Бо лыс де ген кім? Бо лыс тық қа зақ елі нің та ри хын да 
қа шан пай да бол ған?

2. Қа зір гі кез де бо лыс бар ма? Ел ді кім бас қа ра ды?
3. Абай за ма нын да кім дер ді бай лар де ген?
2. Қа зір гі за ман да кім дер ді бай лар дей ді?

1. Абай өзі бо лыс тық қыз мет ат қар са да не се беп ті бо-
лыс тар ды сы най ды?

2. Не се беп ті қа зір гі кез де бай лар ды жа ғым сыз кей іп-
кер ге жат қы за бер мей ді?

Білу
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1. «Бо лыс бол дым, мі не ки» жә не «Мәз бо ла ды бо лы-
сың» өлең де рін са лыс ты рып, өлең де гі ор тақ идеяны 
жа зың дар.

2. «Жа ны аяу лы жақ сы ға қо са мын деп, Әр кім бір ит 
сақ тап жүр ырыл да тып», – де ген өлең жол да рын 
оқып, «Кей іп ке кі ру» әді сі бой ын ша ақын кей пі не 
кі ріп, өлең ге де таль ді анық та ма бе рің дер.

1. Өлең де гі «Бо лыс бол дым, мі не ки, 
 Бар ма лым ды шы ғын дап.
 Түйе де қом, ат та жал,
 Қал ма ды ел ге ты ғын дап» – де ген жол дар ды тал дап 

кө рің дер. 
2. Кей іп кер ге порт рет тік мі нез де ме бе рің дер.

Бо лыс  Бай Ту ра мі нез деу Жа на ма мі нез деу 

Өлең дер де гі ояз ға ба ғы ныш ты бо лыс тың мүш кіл 
ха лі қа лай ашы ла ды? Өлең де гі бай дың об ра зы бү гін кез-
де се ме? Ой ла рың ды ұлт тық мүд де тұр ғы сы нан түй ін деп 
жа зың дар.

Абай дан бас қа ел бас шы сын сы на ған қа лам гер, ақын 
бар ма?

Сөздік:
Құсамын – апамын, ай�ыланамын деген ма�ынада.

Қолдану
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Байларжүржиғанмалынқорғалатып

Бай лар жүр жи ған ма лын қор ға ла тып,
Өз жү зін онын бе ріп, алар са тып.
Онын алып, тоқ сан нан дә ме қы лып,
Бұл жұрт ты қой ған жоқ па Құ дай атып.
Ба рып кел се Ер тіс тің суын тар тып,
Бе ріп кел се бір арыз бұ тып-ша тып,
Ел ді алып, Еділ ді алып есі ре ді,
Ісіп- кеу іп, қа ба рып ке ле жа тып.
Әрі-бе рі ай нал са ат арық тап,
Шы ғын ға бел ше сі нен әб ден ба тып.
Сұм-сұр қия, қу, біл гіш атан бақ қа,
Құ дай құ мар қы лып ты қал жы ра тып.
Қор ға ла са, қо рық ты деп қой ма ған соң,
Шап ты ра ды қа ла ға бай да аң да тып.
Күш ті жық пақ, бай жең бек әу ел бас тан,
Қол ға тү сер сі ле сі әб ден қа тып.
Жа ны аяу лы жақ сы ға қо са мын деп,
Әр кім бір ит сақ тап жүр ырыл да тып.

Адасқанныңалды–жөн,арты–соқпақ

Адас қан ның ал ды – жөн, ар ты – соқ пақ
Олар ға жөн – арам ның сө зін ұқ пақ.
Қас маң ғаз мал ға бөк кен кі сім сі ніп,
Әс те жоқ ке сел ді іс тен бит тей қо рық пақ.

Бір ар шоп ке ша па ны сон дай шап-шақ,
Мү ше сі нен буы нып, ба са ды ал шақ.
Қар сы ал ды на жы мы рып кел ті рем деп,
Ақ ты мақ тың құ ла ғы сал тақ-сал тақ.
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Жаз ды кү ні ақ бөр кі бүк тел мей ді-ақ,
Қо лын да бір са бау бар о-да ғы ап пақ,
Ке ре ге ге са бау ды шан шып қой ып,
Бөр кін іліп, қа рай ды жал тақ-жал тақ.

Қу шал бар қу лы ғы на бол ған ай ғақ
Ті зе сін соз ғы лай ды қал талан са-ақ,
Ұс тау да ғы кі сі дей мез гі лі бар,
Кү ні бойы ше ші ніп, бір т...-ақ.

Ті рі жан ға құр бы боп жап-жа сын да-ақ,
Қал жың да мақ, қа сын бақ, ыр даң да мақ,
Бет-ау зын сөз сөй лер де жүз құ был тып,
Қас кер мек, мой ын бұр мақ, қо раз дан бақ,
Осын дай сый дан жі гіт ел де мол-ақ,
Бә рі де ша ру аға ке ле ді олақ.
Сы рын тү зер бі реу жоқ, сыр тын тү зеп,
Бір өне рі – қу бор бай, сым пыс шо лақ.

Олар дың жоқ ой ын да ма лын бақ пақ,
Адал ең бек, мал тап пақ, жұрт қа жақ пақ.
Жал ғыз атын тер ле тіп, ел қы ды рып,
Сә лем дес пей, алыс тан ыр жаң қақ пақ.

1. «Адас қан» де ген сөз дің ма ғы на сын тү сін ді рің дер. 
2. Адам дар қай кез де ада суы мүм кін?
3. Соқ пақ де ген не?

1. Не се беп ті «адас қан ның ал ды – жөн, ар ты – соқ пақ»?
2. Абай не се беп ті «сы рын тү зе мей, сыр тын тү зе ген-

дер ді» сы най ды? 

Білу
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«Адас қан ның айы бы жоқ, қайт іп үйі рін тап қан соң» 
де ген та қы рып та эс се жа зың дар.

 «Тал дап бі лу» әді сі бой ын ша өлең жол да рын дау ыс-
тап оқып, бір-бі рің нің оқы лым да ры ңа қыс қа ша си пат-
та ма бе ре оты рып, кес те ні тол ты рың дар.

 Тал қы лау шы Мә тін нің та қы ры бын, идея сын, ма ғы на сын 
ай та ды.

 Бел гі леу ші Мә тін маз мұ ны бой ын ша сұ рақ тар дай ын-
дай ды.

 Бай ла ныс ты ру шы Мә тін нің ма ғы на сын өмір мен бай ла ныс ты-
ра ды.

 Топ ше ше ні Мә тін нің маз мұ ны на сәй кес өз ой ын ай та ды.
Қо ры тын ды лау шы Мә тін нің құн ды лы ғын айт ып, ба ға бе ре ді 

Осы өлең ді «Са быр сыз, ар сыз, ерін шек» өле ңі мен 
са лыс ты рып, екі өлең де гі ор тақ идеяны жи нақ тап, жа-
зың дар.

«Адас пай мын де ген адам
Тал т�с те ада са ды» де ген ді а лай т� сі не сі�?

Сөздік:
Ар шоп ке – ар шын де ген сөз ден алын �ан өл шем ні� атауы.
Сымпыс – жі�ішке, ж�а. Б�л жерде бала�ы тар шалбарына 
аратылып айтыл�ан. �азата жылы�а телініп айтылатын 
«Сымпыс �йры» деген сөз бар. Ол жылыны� �йры-жалы 
селдір, с�йылтым, ж�а деген ма�ынаны береді. Ал аын 
«сымпыс шола» деп б�л жерде «сида�дап» бос ж�рген жігітті 
кекетіп отыр.

Қолдану
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Көзіненбасқаойыжоқ

Кө зі нен бас қа ойы жоқ, 
Адам ның на дан әу ре сі. 
Сон да да кө ңі лі тым-ақ тоқ, 
Жай қаң-қай қаң әр не сі.

Біл мей сің де се, же лөк пе,
Дей ді да ғы – тә ңі рі ісі.
Бі рі нен-бі рі бө лек пе, 
Ием нің әділ пен де сі?

Жү рек тің кө зі ашыл са,
Хақ тық тың тү сер сәу ле сі.
Іш те гі кір ді қа шыр са

Адам ның хик мет кеу де сі.
На дан ның кө ңі лін ба сып тұр 
Қа раң ғы лық пер де сі. 
Ақыл дан бойы қа шық тұр, 
Ой ын да бір-ақ ша руа сы.
Кі тап ты мол да те ріс оқыр,
Да ға ра дай боп сәл де сі.
Мал құ мар кө ңі лі – бек со қыр,
Бүр кіт тен кем бе жем же сі?
Жү рек те ай на жоқ бол са,
Сөз бол май ды өң ге сі.
Тың да ғыш қан ша көп бол са,
Сөз ұғар лық кем кі сі.

Бойыбұлғаң

Бойы бұл ғаң,
Сө зі жыл маң,
  Кім ді көр сем, мен со нан
Бет ті бас тым,
Қат ты сас тым,
  Тұ ра қаш тым жал ма-жан.

Өз ой ын да,
Тұл бой ын да
  Бір мі ні жоқ пен де сіп,
Түз де мыр заң,
Үй де сыр даң,
  Сө зі қыл жаң ер ке сіп.

Бас құ ра сып,
Мал сұ ра сып,
  Бер ме ген мен ке ті сер.
Адам ау лап,АР
МА
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Сы пы ра сау лап,
  Бай ды жау лап же ті сер.

Сөз қы ды рт қан,
Жұрт құ ты рт қан,
  Ан тын, арын сау да лап,
Бұт ты-шат ты,
Үй са нат ты,
  Бай дан ат ты ал ма лап.
Ке дейі – ер,
Ке се лі зор,
  Мал ды бай дан сор лы жоқ.
Аш кө мек тің,
Жем де мек тің,
  Бос қа әлек тің ор ны жоқ.
Ел қа ғын ды,
Мал са был ды,
 Ұр лық, өті рік гу  де-гу.
Байы – бас пақ,
Биі сас пақ,
  Әу ле кі ас пақ сы пы ра қу.

Ақы бер ген,
Айт са көн ген.
  Ты ныш тық із дер ел де жоқ.
Ақ қа тарт қан,
Жөн ге қайт қан,
  Ақыл айт қан пен де жоқ.

Әз тұ ту ға,
Сый ла су ға,
  Қал ма ды жан бір та тыр.
Сы пы ра ба тыр,
Пә ле ша қыр.
  Бол дың ақыр тап-та қыр.АР
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Су жұ ғар ма,
Сөз ұғар ма,
  Сы пы ра жыл маң жел буаз?
Айт ты – көн дім,
Ал ды – бер дім,
  Ен ді өкін дім – өзі ме аз.

Менсінбеушіемнаданды

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.

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

Әринемен ел кетті,
Қоқиланды, мақтанды.
Қуат бітті, күн өтті,
Жарылқа, құдай, жатқанды.

Мен – қажыған арықпын.
Қатын, бала қонағы.

Сендерге де қанықпын,

Жұртың анау баяғы.

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

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

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?

Сөздік:
Пияншік, пьянчик (орысша – пьяница м. и ж.) – маск�нем
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Менболамындемеңдер

Мен бо ла мын де мең дер,
Аяқ ты ал шаң бас қан ға.
Екі кө зің ала рып,
Құр қа рай сың ас пан ға.
Бір ғы лым нан бас қа ның,
Бә рі де ке сел ас қан ға.
Өйт кен адам жо лы ғар,
Ке шік пей-ақ тос қан ға.

1. Қан дай адам ды «на дан» деп атай ды? 
2. Ақын өзін қа лай су рет тей ді?

1. Кей іп кер не се беп ті на дан ды мен сін бей ді?
2. Ақын не се беп ті өзін қа жы ған арық деп бей не лей ді? 

«Кө зі нен бас қа ойы жоқ», «Бойы бұл ғаң», «Мен сін-
беу ші ем на дан ды» өлең де рі бой ын ша на дан адам ның 
порт ре тін жа саң дар.

«Әде би шең бер » әді сі бой ын ша мы на рөл дер дің бі рін 
таң дап, жыр бө лім де рін тал даң дар.
• Тал қы се беп ші сі – өлең дер бой ын ша (кей іп кер ле рі, 

қа рым-қа ты на сы, ав тор по зи ция сы т.б. бой ын ша) 5 
сұ рақ құ рас ты ра ды.

• Бел гі леу ші – өлең нің ең ма ңыз ды деп са найт ын бө лі-
гін бел гі леп, ой ын дә лел дей ді. 

• Бай ла ныс ты ру шы – оқи ға ның бі рін өмі рі мен бай ла-
ныс ты ра ды, дә лел дей ді.

• Қо ры тын ды лау шы – кө те ріл ген мә се ле ні қо ры тын-
ды лай ды. 

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау
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Та қы рып ты жи нақ тап, «На дан ды ке сел, дауа сы 
жоқ» де ген та қы рып та ар гу мен та тив ті эс се жа зың дар.

Өлең дер ді қай талап оқып, ав тор сти лі не ба ға бе рің-
дер.

Жинақтау

Бағалау
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ШЫҒАРМАШЫЛЫҚЖҰМЫС

«Абай – қа зақ әле мі нің те ре зе сі» де ген та қы рып та бір-
не ше топ қа бө лі ніп, жұ мыс іс тең дер.

1-топ: Абай ту ра лы бел гі лі тұл ға лар дың айт қан пі кір-
ле рін жи нақ тап, олар ға мы сал-дә лел дер жа за ды.

2-топ: Ақын ның шы ғар ма ла ры нан үзін ді бе ре оты рып, 
ав тор дың қо ғам қай рат ке рі еке нін дә лел дей ді.

3-топ: Абай ту ра лы үз дік ту ын ды лар ды кел ті ре оты рып, 
PowerPoint-та та ныс ты ры лым жа сап, ақын есі мі нің мәң-
гі лік еке нін дә лел дей ді.
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VІТАРАУ.АБАЙАУДАРМАЛАРЫ

6.1АбайжәнеЛермонтов

Абай шығыс пен батыс және орыс әдебиетінің клас-
сикалық үлгілерін ой елегінен өткізе отырып, екшеп, 
сұрыптау арқылы қазақтың көркем аударма саласына зор 
үлес қосты. Абайдың шығармашылық туындыларына нәр 
болып қосылған аудармашылық шеберлігі ақын поэзи-
ясымен 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 халық шыл орыс достарымен қоян-қолтық араласа 
жүріп, орыстың ұлы классиктері А.С.Пушкин, М.Ю.Лер-
монтов, И.А.Крылов, В.Г.Белинский, Л.Н.Толстой, 
Н.А.Некрасов, И.С.Тургенев, М.Е.Салтыков-Щедрин 
мен рево люционер-демократ ағартушылары А.И.Герцен, 
Н.Г.Чер нышевский, Н.А.Добролюбов        тардың еңбектерін 
тұрақты түрде мұқият оқыды. Орыс әдебиеті арқылы батыс 
философиясы мен әдебиетіне ден қойып, Еуропа мәдениеті-
не де терең үңілді. 

Адамзаттың өнері мен ой байлығынан сусындаған 
Абайдың үш үлкен рухани түп-төркіні туралы М.Әуезов: «Бі-
рінші, 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. Үшін-
ші 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 АР
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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 сыр-
ласып, 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 жым-
жырт 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 Лермон-
тов шығармаларын көп аударған. Ең бірінші аудармасы 
да – Лермонтовтың «Дитя в люльке», «Бородино» сияқты 
өлеңдерінен басталса, ең соңғысы да – Лермонтовтың «Ва-
дим» атты романтикалық повесінің үзіндісімен аяқталады. 

Оның «Дитя в люльке» («Кең жайлау жасыл бесік жас 
балаға», 1880), «Бородино» (1882), «И скучно, и грусно» («Әм АР

МА
Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



118

жалықтым, әм жабықтым), «Еврейская мелодия» («Моя ду-
ша 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 тас тап, 
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 көркем-
дік-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 Лермонтов-
тан үзінді алайық. 

Т�пн�сада: 
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,АР
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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.

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 алынған-
дықтан («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 «золо-
тая арфа» сөзін «алтын домбыра» деп қазақ ұғым-түсінігіне 
сай ұлттық аспаппен үндестірген. 

Лермонтовтан аударылған өлеңдердегі: «Қараңғы 
көңіл, көңілдің жүгі, улы сусын, жанға түскен жара, жал-
таңдаған 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 по-
этикалық 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 АР
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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-біре-
уіне 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 жеткі-
зеді. Лермонтовта: 

1951 жылы «Абай и Лермонтов» деген тақырыпта белгілі 
түркітанушы ғалым С.Маловтың жетекшілігімен Ленинград-
та кандидаттық диссертация қорғап, 1954 жылы орыс тілінде 
осы аттас кітап шығарған академик Зәки Ахметов: «Абай Лер-
монтов оригиналын барлық жарастық сәнімен, бар ерекшелі-
гімен қазақ тілінде қайтадан туғызды. Мысалға «Альбомға», 
«Жолға шықтым қараңғы түнде жалғыз» сияқты өлеңдерін 
атауға болады. Абайдың Лермонтовтан аударған шығарма-
ларының тең жартысы дерлік – осындай, дәл, жақын аудар-
малар», – 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 көр-
сеткен «Жолға шықтым бір жым-жырт түнде жалғыз»  – 20 
жол, «Альбомға» – 16 жол болып, өлеңдердің шумақ саны да, 
мазмұны да түпнұсқамен дәл шығады. АР
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Абай аудармасы ішінде шоқтығы биік тұратын өлеңдері-
нің бірі –«�ара��ы т�нде тау ал�ып» шығармасы туралы 
бірер сөз айта кету керек. Ол мұны Лермонтовтың «Горные 
вершины, Спят во тьме ночной» деп басталып, «Подож-
ди немного, Отдохнешь и ты» деп аяқталатын «Из Гете» 
өлеңінен аударған. Осы өлеңге арналған нәзік әуен де тың-
дарманын 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. Түпнұсқа-
дағы сегіз жолға Абай да сөз қоспай, тура аударған. 

Қараңғы түнде тау қалғып,
Ұйқыға кетер маужырап.
Даланы жым-жырт дел-сал қып,
Түн басады салбырап.

Шаң шығармас жол-дағы,
Сілкіне алмас жапырақ.
Тыншығарсың сен-дағы,
Сабыр қылсаң азырақ. 

Өлеңнің бүкіл философиялық астары соңғы екі жолын-
да 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 «Жолау-
шының түнгі жыры» деп аталып, дүниежүзінің бірнеше тіліне 
аударылды. «Гете и Абай» (1989) деген еңбек жазған ұлты 
неміс, қазақ зерттеушісі Герольд Бельгер (1934–2014) бұл ту-
ралы былай деп жазады. «Лермонтов Гетенің миниатюрасын АР
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еркіндеу аударып, орыс табиғатына лайық бірнеше тың бейне 
қосып, ырғақ, буын өлшемін дәл сақтамағанымен, түпнұсқа-
дағы ойға, сарынға, сезімге ешбір нұқсан келтірмей, данышпан 
неміс ақынының философиялық ой-күйін, түйсік-сезім, дүние-
танымын айқын бере алған. Абай аудармасы жайында да дәл 
осыны айтуға болады. Ол Лермонтов тәржімесі арқылы ұлы 
Гетенің жан сырын тап басып, өлеңді қазақ топырағына бейім-
деп, 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»

1. Абай қай ел дің әде бие ті нен су сын да ды?
2. Ақын кім дер дің шы ғар ма ла рын ау дар ды?

«Түсіну»

1. Абай дың орыс әде бие ті не қы зы ғу шы лы ғы қа лай 
бас тал ды?

2. Абай өлең дер ді тәр жі ма ла ған да жол ма-жол емес, ер-
кін ау дар ма әді сін пай да лан ған. Не лік тен?

«Қолдану»

Абай дың ау дар ма шы лы ғы ту ра лы FILA кес те сін 
тол ты рың дар.

F / Де рек/ – та қы рып тан ақын ның ше бер ау дар ма шы 
еке нін көр се те тін де рек тер жи нау; 

I / Пі кір/ – ау дар ма ту ра лы өз де рі нің ой-пі кі рі; 
L / Сұ рақ/ – ақын ның ше бер ау дар ма шы еке нін аша-

тын сұ рақ тар;
A / Іс-әре кет/ – ау дар ма шы ның тәр жі ма да ғы қол-

дан ған тә сі лі.

Білу

Түсіну

Қолдану
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«Талдау»

Топ қа бө лі ніп, Лер мон тов өлең де рін Абай ау дар ма-
сы мен са лыс ты рып, тал даң дар.

Шы ғар ма атауы Түп нұс қа сы Абай ау дар ма сы 

«Жинақтау»

«Әде би шең бер» әді сі бой ын ша жұ мыс іс тең дер.
1. Тал қы се беп ші сі – та қы рып бой ын ша 5 сұ рақ құ рас-

ты ра ды. 
2. Бел гі леу ші – ау дар ма ның ақын ше бер лі гін дә лел-

дейт ін өлең жол да рын бел гі лей ді.
3. Бай ла ныс ты ру шы – та қы рып ты өмір мен бай ла ныс-

ты ра ды, дә лел дей ді.
4. Қо ры тын ды лау шы – шы ғар ма да ғы орыс жә не қа зақ 

әде бие тін де гі құн ды лық тар дың үн де суін тал дап, 
өзін дік ой қо ры та ды.

«Бағалау»

Абай ау дар ма сы ның ерек ше лі гі не де?

6.2«Тұтқындағыбатыр»,«Өзіңесенбе,
ойшылжас»өлеңдері

Абайдың Лермонтовтан аударған «Т�тында�ы 
батыр» («Пленный рыцар») деген өлеңінде дүниенің 
жалғандығы, өмірдің өткіншілігі – жарық дүниені бір 
көруге зар болып жатқан тұтқын монологы арқылы сипат-
талады. 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 

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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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

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.

Тас дулыға, тас сауыт киінгенім,
Денемді қысып жатыр бүгін менің.
Оқ пен қылыш бұзбастай киінсем де,
Қайран атым, иең жоқ жалғыз сенің.

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.АР
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«Өзі
е сенбе, жас ойшыл» (1892–1893) атты поэзиялық 
туындысы Лермонтовтың «Не верь себе» атты өлеңінен ау-
дарылған. Өлең 7, 8 буынды шалыс ұйқаспен жазылып, көле-
мі 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 Лер-
монтовтың ауыр азап шеккен бұқара халықтың халіне үлкен 
жанашырлық, жақындық сезіммен қарағанына толық дәлел 
бола алатындығын атап көрсетеді. Ақын қорлықта, езуде жүр-
ген, есесі кетіп, еңсесі түскен кедей-көптің қажырлы берікті-
гін, жасу, налуды, күйініш, күйреуіктікті білмейтін орасан 
төзімділігін айтып сүйінсе, бұқараның осындай қиын хал-
жайын 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 н�сасы:
«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, АР
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Абай:
«Кез болсаң қайғы, я зарға,
Құрсатса тілді ұмтылтып,
Алып шықпа базарға,
Асаудайын бұлқынтып.

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 түп-
нұсқасының соңғы шумағындағы жас ақынның әрекетін 
театр сахнасында трагедиялық актердің жасанды, ойын-
шық 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. 

Өзіңесенбе,жасойшыл

Өзіңе сенбе, жас ойшыл, 
Тіл өнері дертпен тең. АР
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Көңілдің жүгін қиял қыл, 
Ызаға тұтқын бойың – зең. 

Қасиет тұтып, ойға ұмтыл,
Қан қайнап, қуат егілсін! 
Онан гөрі еңбек қыл, 
Улы сусын төгілсін! 

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

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. 

 Қайғы-дертің мейлі мың, 
Саудаға салмаң өзіңе ар. 
Жаныңа түскен жараның 
Іріңін нетсін надандар.

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

«Білу»

1. «Тұтқындағы батыр» өлеңнің идея сы қан дай?
2. Поэма да қай жер де гі оқи ға ба ян да ла ды?

Білу
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«Түсіну»

1. «Өзіңе сенбе» өлеңнің идея сы не се беп ті ақын ның 
бас қа шы ғар ма ла ры мен де ас та са ды?

2. «Тұт қын да ғы ба тыр» өле ңін де ақын кей іп кер дің кө-
ңіл күй ін қа лай бер ген?

3. Не лік тен өлең «Өзі ңе сен бе» деп атала ды?

«Қолдану»

1. «Тұт қын да ғы ба тыр» өле ңі нің маз мұ ны бой ын ша 
оңай жә не қи ын сұ рақ тар құ рас ты рың дар.

Оңай сұ рақ тар Қи ын сұ рақ тар

2. «Өзі ңе сен бе, жас ой шыл» өле ңін де гі жас пен қа зір гі 
жас тар си па тын са лыс ты рың дар.

«Талдау»

Топ қа бө лі ніп, «Ромб тық жік те лім» тә сі лі мен ау дар-
ма ның ті лі не, көр кем дік қу аты на тал дау жа сап, көр кем-
дік қу атын арт ты рып тұр ған сөз дер ді ма ңыз ды лы ғы на 
қа рай топ тай ды.

«Жинақтау»

Гра фи ка лық ор га най зер ді пай да ла нып, «Абай – тәр-
жі ма ның хас ше бе рі» та қы ры бын жи нақ таң дар.
• пі кір біл ді рің дер;
• пі кір ле рі ңе дә лел кел ті рің дер;
• пі кір ле рі ңе мы сал кел ті рің дер;
• пі кір ле рің ді қай та ұсы ның дар.

«Бағалау»

«Тұт қын да ғы ба тыр» жә не «Өзі ңе сен бе, жас ой-
шыл» өлең де рін де ор тақ идея бар ма?

Сөздік:
Миниатюра – мейлінше ша�ын көлемдегі өнер туындысы.

Түсіну

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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VIIТАРАУ.АБАЙПОЭМАЛАРЫ

7.1«Масғұт»поэмасы

Абай дың Шы ғыс клас сик те рі мен ара қа ты на сын М.Әуе-
зов екі ке зең ге бөл ген еді. Бі рін ші ке зең ақын ның жас тық 
шақ та ғы елік теу, 1860–1865 жыл дар ды қам ты са, екін ші 
ке зең 1886 жыл дан өмі рі нің со ңы на дей ін ақын дық ке ме лі не 
ке ліп, талан ты әб ден то лыс қан ке зін қам ти ды. Осы екін ші 
ке зең ге жа та тын Абай дың «Ес кен дір» поэма сы мен «Мың 
бір түн» же лі сі не гі зін де «Мас ғұт», «Әзім әң гі ме сі» де ген 
поэма ла ры бел гі лі. Мұн да Абай Шы ғыс әде бие ті нен өзі нің 
гу ма нис тік, ағар ту шы лық идеяла ры на ті ке лей үн де се тін 
оқи ға лар ды ға на алып, поэма ла ры на ар қау ет ті. «Ес кен дір» 
мен «Мас ғұт» Абай дың 1909 жыл ғы жи на ғын да жа рық көр-
се, «Әзім әң гі ме сі» мен «Ва дим» поэма ла рын Абай жи на ғы на 
ал ғаш рет 1933 жы лы М.Әуе зов ен гіз ген. «Ва дим» поэма сы 
Абай шы ғар ма ла рын ұқып тап кө шір ген Мүр сейіт қол жаз ба-
сы нан та был ған, ал «Әзім әң гі ме сін» 1927 жы лы Ыс қақ де ген 
кі сі әкеп бер ген. Со дан бе рі Абай дың екі том дық шы ғар ма лар 
жи на ғын да бұл поэма лар үз бей жа рия ла нып ке ле ді. Абай дың 
Ва дим» ат ты төр тін ші поэма сы М.Ю.Лер мон тов тың «Ва дим» 
ат ты аяқ тал май қал ған ро ма ны нан алын ған. Орыс қа лам ге рі 
бұл ту ын ды сын на ға шы әже сі Е.А.Ар сень ева дан ес ті ген әң гі-
ме ле рі бой ын ша жа зып шық қан. Бұл шы ғар ма ны зерт теу ші-
лер Пу га чев кө те рі лі сі не бай ла ныс ты оқи ға лар дың си пат та-
лу ымен бай ла ныс ты ра ды. Бі рақ ро ман аяқ тал ма ған дық тан, 
Пу га чев кө те рі лі сі то лық қам тыл май ды. Ал Абай дың бас ты 
ерек ше лі гі – қа ра сөз бен жа зыл ған шы ғар ма ны өлең мен ай-
шық тап шық қан ды ғын да. Абай түп нұс қа ның ұзы н-ыр ға сын 
ға на алып, жал пы маз мұ нын ер кін ау дар ған.АР
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«Мас ғұт» поэма сы шы ғыс тық сю жет тер же лі сін де жа зыл-
ға ны мен, ақын қа ла мы на тән адам гер ші лік ой ла ры мен ас та сып 
жа тыр. Кә рі шал ды қа рақ шы лар дан құт қа рып қал ған жі гіт ке 
ри за бол ған шал дың ақ, қы зыл, са ры ал ма ны таң да тып, «бі реуін 
ал» де ген сю жет орыс жа зу шы сы И.Тур ге нев тің 1883 жы лы жаз-
ған «Вос точ ная ле ген да» ат ты ша ғын әң гі ме сін де де кез де се ді. 
Ака де мик Зә ки Ах ме тов Тур ге нев те жоқ, бі рақ «Мас ғұт» әң гі-
ме сін де кез де се тін бир ма хал қы ның ер те гі сін де гі сю жет не гі зін 
тау ып, оны Абай шы ғар ма сы мен са лыс ты ра қа рас тыр ған. Бұл 
сю жет те бір да ныш пан пат ша ға «Же ті күн бойы жаң быр жа уа-
ды. Оның суын іш кен адам ақы лы нан ада са ды» де ген жұл дыз 
жо ра мал ды ай ту ар қы лы оны «жын ды су дан» сақ тан ды ра ды. 
Бі рақ ар ты нан еке уі де бұ дан қа шу ға жол та ба ал май, су дан ішу-
ге мәж бүр бо ла ды (Сказ ки на ро дов Бир мы, 1976). Мі не, Абай-
дың «Мас ғұт» поэма сын да сөз бол ған екі түр лі сю жет әр түр лі 
шы ғар ма лар да осы лай ша ба ян дал ған. Ал Абай бұ лар ды Шы ғыс 
аңыз да ры на қа рай бей ім деп, өзін ше пай да ла нып, тың ту ын ды 
құ рас тыр ған. М.Әуе зов «Абай Құ нан ба ев» ат ты мо ног ра фия лық 
зерт теу ең бе гі нің «Абай поэма ла ры» ат ты та ра уын да «Мас ғұт» 
әң гі ме сі нің та қы ры бын Шы ғыс ха лық та ры ның аңы зы нан 
алын ған ды ғын поэма да ғы «оның тір ші лік ет кен ша һа ры – Бағ-
дат, за ма ны – Һа рун Ра шид ха лиф тің тұ сы» де ген де рек тер ге қа-
рап ша ма лай ды. Бі рақ М.Әуе зов мұн да Мас ғұт тың идея сы араб 
шы ғы сы аңы зы ның идея сы емес екен ді гін ай тып, оған «...ес кі 
Бағ дат то нын ки дір ген ше, өз тұ сын да ғы қа зақ тың өзін дік тір ші-
лі гі нен алып, сю жет ті сол бол мыс тан құ рас ты рып қию лас тыр са, 
шы ғар ма ның бас ты идеяла ры оқу шы ла ры на ора ғы тып жет пей, 
тө те   лей жет кен бо лар еді» де ген ой ай та ды.

Шы ғар ма ның бас кей іп ке рі – Мас ғұт. Ақын шы ғар ма-
сын да ол Бағ дат ты би ле ген ха ли фа Һа рун Ра шид за ма нын да 
ғұ мыр кеш кен ер жі гіт бей не сін де су рет те ле ді. Поэма бас тал-
ған бет те Мас ғұт тың адам дық бол мы сы бір ден көз ге тү се ді. 
Жа за тай ым бір ұры ның қо лы на тү сіп, соқ қы ға жы ғыл ған 
бей ша ра шал дың шы рыл да ған дау сы на дә ті шы да ма ған Мас-
ғұт қор ған сыз ға ара ша тү се ді. Бей та ныс шал ды қа рақ шы ның 
қан ды шең ге лі нен құт қа рып қал ған Мас ғұт тың осы әре ке ті АР
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ар қы лы оның би ік адам гер ші лік бол мы сын та ну ға бо ла ды. 
«Жақ сы лық қа жақ сы лық» жа са лып, осы қам қор лы ғы ның 
ар қа сын да қа ра пай ым Мас ғұт қа бақ қо нып, бар лық ар ма ны на 
қо лы же тіп, «Шәм сі – жи һан» – «Бұл дү ние нің кү ні» ата на ды. 
Төрт күл дү ние ге аты жай ыл ған Ха ли фа ның уә зі рі бо лып қыз-
мет іс теп, қа лың жұрт қа ақыл ай та тын дә ре же ге же те ді.

Міне, осы тұста оған тағы да Қыдыр ата көмекке келе-
ді. 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 ға-
на арқа сүйеген Масғұт көпшілікті соңынан ерте алмайды, 
ақыры «жынды суды» патшаға да ішкізіп, өзі де ішіп, көп-
шіліктің 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»

1. Абай қан ша поэма жаз ған?
2. «Мас ғұт» поэма сы ның сю же ті қай дан алын ған?
3. Поэма ның идея сы қан дай?

«Түсіну»

1. Абай дың «Лер мон тов – ма хаб бат қа улан ған шын 
ақын, ма хаб ба тын ула ған – ашу» де ген сө зін қа лай 
тү сі не сің дер?

2. «Тұт қын да ғы ба тыр» өле ңін де ақын кей іп кер дің кө-
ңіл күй ін қа лай бер ген?

3. Не лік тен өлең «Өзі ңе сен бе» деп атала ды?

Білу

Түсіну
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«Қолдану»

«Аяқ тал ма ған сөй лем» әді сі ар қы лы топ пен шы ғар-
ма дан дә лел ді үзін ді кел ті ре оты рып, сөй лем дер ді жал-
ғас ты рып, тұ жы рым ды ой ла рың ды ай тың дар.

«Талдау»

«Тең деу» әді сін қол да нып, жұп бо лып, поэма ны тал-
даң дар. Мұ ға лім та рат қан поэма үзін ді сін оқып, ақын ның 
кө ңіл күй се зі мін ерек ше аша тын жол дар ды тау ып ай тың-
дар. Ой ла рың ды «Мы са лы...» де ген сөз бен бай ла ныс ты-
рып оты рың дар. Бі рін ші жұп әң гі ме ден үзін ді оқи ды да, 
«мы са лы ав тор...» де ген сөз бен аяқ тай ды, әрі қа рай екін ші 
оқу шы оның сө зін өз сө зі мен то лық ты ра ды. Екін ші жұп 
осы рет пен тап сыр ма ны орын дау ды жал ғас ты ра ды. Ең 
соң ғы оқу шы «Со ны мен ав тор кө ңіл күйі ар қы лы ... жет-
кі зе ді» де ген сөз бен  ой ды аяқ тай ды. Тап сыр ма со ңын да 
ав тор аты нан кей іп кер ге же ке эм па тия лық хат жа зың дар.

«Жинақтау»

1. Поэма ту ра лы әде би эс се жа зу ды жос пар лау үшін 
«БКТЗО» кес те сін тол ты рың дар.

Б Поэма ту ра лы не бі ле мін?
К Не ні біл гім ке ле ді?
Т Кө бі рек ақ па рат ты қай дан 

та ба мын?
З Не ні зер де леуім ке рек?
О Одан әрі не іс теуім ке рек?

2. Кес те ні тол тыр ған нан кей ін, ой ла рың ды жи нақ тап, 
әде би эс се тол ты рың дар.

«Бағалау»

Егер хан мен уә зір жын ды су ды іш пе ген де ха лық ты 
ақыл ға кел ті ру дің бас қа ама лын ой лап та ба алар ма еді?

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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7.2«Әзімәңгімесі»поэмасы

М.Әуе зов «Абай ақын ды ғы ның ай на ла сы» де ген ма қа-
ла сын да: «Абай әң гі ме-жыр жаз ба ған, оны бұ ның шә кір ті 
есеп ті бол ған ақын дар ға на қол ға ала ды. Абай өзі:

Ба тыр ды айт сам ел шау ып ал ған талап,
Қыз ды айт сам, қы зық ты айт сам, қыз дыр ма лап.
Ән шей ін күн өт кіз бек әң гі ме үшін,
Тың дар едің бір сө зін мың ға ба лап, – деу мен әң гі ме лі 

жыр ды өзі не-өзі рұқ сат ет пей ді. Бі рақ... «Мың бір түн нен» 
«Әзім ді» өлең қып шы ға ды. Бұ ны сы мұ сыл ман дү ние сін де 
жай ыл ған сөз дер дің қа зақ оқу шы сы на ғиб рат бо лар лық, үл гі 
мә жі ліс бо лар лық мы са ли өси ет ай там де ген нен шық қан. 
Һарун Рашид ха ли фа за ма ны мен «Шаһ на ма» уақи ға ла рын 
алу – құр «қы зық әң гі ме ай та са лай ын нан» ту ма ған», – деп 
жа за ды.

«Әзім әң гі ме сі» Абай жи на ғы на ал ғаш рет 1933 жы лы 
ен гі зіл ген. Бұл поэма Абай дың 1909 жы лы Санкт-Пе тер бург-
та шық қан тұң ғыш жи на ғы на да, Мүр сейіт қол жаз ба сын да 
да жоқ. Бұл ту ра лы 1933 жыл ғы жи нақ ты құ рас ты ру шы 
М.Әуе зов: «Біз дің ой ымыз ша, 1927 жы лы осы поэма ның тек-
сін Абай шы ғар ма ла рын жи нау шы лар ға та быс ет кен Ыр сай-
дың Ыс қа ғы Абай поэма сы ның ұмы тыл ған не ме се ес кір ген, 
қол жаз ба дан өшіп қал ған кей бір жол да рын өз жа ны нан да 
тө леу са лып, ала мыш тап жі бер ген си яқ ты. Өйт ке ні поэма-
ның кей бір ұй қас та ры, кей кез де жол ішін де сөз құ рау ла ры 
Абай дың ақын дық ше бер лі гі не, поэти ка лық лек си ка сы на 
жа нас пай ты ны да бар. Бұ лай бол ма са поэма Абай дың тіп ті 
ер те кез дер де, өзі нің ақын дық кү шін ал ғаш қы тә жі ри бе ре-
тін де, әр та қы рып ты бай қас тап жүр ген ке зін де ту ған, ал ғаш-
қы чер но вик есеп ті бір нұс қа бо лу ға ке рек. Қа лай да «Әзім» 
поэма сы ең әу елі біт пе ген шы ғар ма бол ған дық тан, екін ші 
көр кем дік, ше бер лік жа ғы нан кө ңіл де гі дей қа лып тас па ған 
дас тан бол ған дық тан, бұл поэма жө нін де гі тү сі нік сөз дер ді 
осы жо ға ры да ғы ай тыл ған жай лар мен аяқ тай мыз», – дей ді. АР
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Ал Әуе зов тің шә кір ті Қай ым Мұ ха медха нұлы «Абай шы ғар-
ма ла ры ның текс то ло гия сы» ат ты ең бе гін де Ар хам Ыс қа қов 
пен Ра қым жан Ма мыр қа зов тар дың пі кі рі не сүйе ніп, «Әзім 
әң гі ме сі» Абай дың шы ғар ма сы емес, Ыр сай дың Ыс қа ғы 
жаз ған», – де ген түй ін түйеді. Сөйт се де «Әзім әң гі ме сі» 1933 
жыл дан бас тап, қа зақ жә не орыс ті лін де шық қан Абай дың 
то лық жи на ғы на жа рия ла нып ке ле ді.

Абай дың «Әзім әң гі ме сі» «Мың бір түн» хи каяла рын-
да ғы «Ха сен зер гер ту ра лы әң гі ме» де ген оқи ға же лі сі мен 
сәй кес ке ле ді. Қа зақ ара сын да «Мың бір түн» ер те гі сі нің 
«Әли дің Әзі мі» ат ты ау ыз ша кең та ра ған та ғы бір нұс қа сы 
бар. Мұн да Әзім нің жас тай ынан көр ген же тім ді гі мен 
жі гіт тік кез де гі бей не ті кең қам ты лып, ақы ры жа зық-
сыз ды ғы ар қы лы ар ма ны на жет кен ді гі ба ян да ла ды. Абай 
поэма сын да осы же лі нің де со ра бы бай қа ла ды. Абай дың бұл 
поэма сы аяқ тал ма ған не ме се дұ рыс кө ші ріл ме ген шы ғар ма 
қа та ры на жат қы зыл ған мен, тәр бие лік ма ңы зы зор.

«Мың бір түн нің» «Бас ра лық Ха сан мен әжәм дық» (әжәм-
дық – пар сы, иран дық) де ген пар сы ті лін де гі нұс қа сын да бұл 
хи кая ның кө ле мі ау қым ды жә не сю же ті шым-шы ты рық 
оқи ға лар дан тұ ра ды. Әң гі ме 346-түн нен бас та лып, 377-түн-
мен аяқ тала ды. Абай дың «Әзім әң гі ме сін де» пар сы ті лін де гі 
нұс қа ның жал пы сю же ті сақ та лып, «Ха сан ның зе рік кен нен 
тый ым сал ған есік ті ашуы жә не ол жер де ға жай ып құс тар ды 
кө руі» де ген оқи ға мен аяқ тала ды. «Мың бір түн де гі» оқи-
ға ның ша рық тау ше гі не же те тін «Ха сан ның әжәм дық ты 
өл ті ріп, өшін алуы» де ген оқи ға Абай дың дас та нын да жоқ. 
Түп нұс қа да Ха сан өзі нің қа ра қан ба сы ның қа мын күйт теп, 
мың да ған кү нә сіз мұ сыл ман жа сөс пі рім дер ді өл ті ріп жүр ген 
жә ді гөй шал дың кө зін құр тып ты на ды. Де се де, Абай «Мың 
бір түн» оқи ға сы мен шек те ліп қал май ды. Қа зақ тың ер те гі, 
жыр ла рын да мо лы нан ұшы ра са тын Қап тауы мен са мұ рық 
құс ту ра лы аңыз дар ды кі ріс ті ріп оты ра ды. Ал «Мың бір 
түн» әң гі ме сін де бұл «үл кен құс», «би ік тау» деп жал пы ла ма 
түр де су рет те ле ді. Са мұ рық, Қап тауы жай лы Фир доуси дің АР
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«Шаһ на ма сы» мен Фа рид ад-Дин Ат тар дың «Ман теқ ат-тейр» 
шы ғар ма ла рын да да кең кө лем де та ра ты лып жа зыл ған.

Абай поэмасында кәсіп іздеген ағайынды екі жігіттің «ті-
гінші, кестеші» өнерін меңгерген біреуі (Сапа) Шынмашынға 
кетсе, суретшілік өнерін меңгерген біреуі Балсураға (Мұс-
тапа) 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 «ала-
мыштап 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 АР
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адамгершілік іздеудің қажеті жоқ, оның кемшілігі – өзінің 
тамаша өнері бола тұра, азғынның тіліне еріп оңай олжа 
тапқысы келген сенгіштігінде.

«Абай дың бұл поэма ны жа зу да ғы мақ са ты – жас тар дың 
өмір соқ қы сынан тә лім-тәр бие алып өс ке нін көр се ту», – 
дей ді М.Әуе зов. Сон дық тан да өмір де кез де се тін әр түр лі қа -
у іп-қа те рі бар жер ге жо ла мау ға ты ры сып, сақ та нып жү ру ді 
ес тен шы ғар мау қа жет ті гі осы шы ғар ма дан ай қын кө рі не ді.

«Білу»

1. «Әзім әң гі ме сі» поэма сы ның сю же ті қа лай құ рыл-
ған?

2. Поэма ның ерек ше лі гі не де?

«Түсіну»

1. Ақын ның жә ді гөй шал ды кей іп кер етіп алу се бе бі 
не де?

2. «Абай дың бұл поэма ны жа зу да ғы мақ са ты – жас-
тар дың өмір соқ қы сы нан тә лім-тәр бие алып өс ке нін 
көр се ту» де ген Мұх тар Әуе зов тің сө зін қа лай тү сі не-
сің дер?

«Қолдану»

«Әзім әң гі ме сі» поэма сын «Са ма ра лық әдіс пен» 
ке зек те сіп оқу ар қы лы та қы ры бы мен көр кем дік идея-
сы на тоқ та лың дар. Әр бір шу мақ қа мән бе ріп, ақын ның 
ай тай ын де ген ой ын анық таң дар.
1) Поэма ны топ ішін де үзін ді лер ге бө ліп оқың дар.
2) Оқыл ған үзін ді лер ді өза ра тал қы лаң дар.
3) Осы үзін ді лер дің маз мұ нын аша тын 9–10 түй ін сөз 

жа зың дар.
4) Үзін ді ні қай та оқып, әр топ тан бір оқу шы өз үзін ді-

ле рін маз мұн дап бе ре ді.

Білу

Түсіну

Қолдану
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«Талдау»

Поэма да кө те ріл ген мә се ле лер ді ұлт тық мүд де тұр-
ғы сы нан қа рас ты рып, «Әзім қан дай жан?» де ген сұ-
рақ ты «Рөл де гі оқу шы лар» әді сі мен топ тар ға бө лі ніп, 
та қы рып бой ын ша тал даң дар.

1-топ: Із қуушы – кей іп кер дің ізін қуа ды.
2-топ: Кей іп кер ді си пат тау шы – кей іп кер дің мі не-

зін, сырт қы тұл ға сын си пат тай ды.
3-топ: Бей не леу ші-су рет теу ші – оқи ға лар ға бай ла-

ныс ты шы ғар ма лар дан су рет тер са ла ды. 
4-топ: Жа зу шы – ро ман да ғы ма ңыз ды де ген мә се ле 

тө ңі ре гін де хат, ха бар ла ма, ша ғын эс се жа за ды.
5-топ: Дә не кер – ро ман маз мұ нын қа зір гі қо ғам мен 

бай ла ныс ты ра ды.

«Жинақтау»

Поэма ның та ри хи жә не көр кем дік құн ды лы ғын 
анық тап, тұ жы рым жа саң дар.

«Бағалау»

Осы поэма да ғы ой ақын ның та ғы қан дай шы ғар ма-
сын да қай тала на ды?

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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ҚОРЫТЫНДЫ


Елбасы Н.Ә.На зар ба ев тың: «Абай ар ма ны – тек бір ға на 
ұлт ұс та на тын мұ рат емес, күл лі адам зат ұс та на тын мұ рат. 
Қа зақ то пы ра ғын да оның орай ын кел ті ру ге мүм кін дік ен ді 
ту ып отыр. Мы на сіз дер мен біз дер ге үлес боп ти іп отыр. 
Өйт ке ні, біз осы да ла да өмір сүр ген ұр пақ тар дың ішін де 
әл гін дей мүм кін дік ке қол жет кі зіп отыр ған ең ал ғаш қы 
жә не бір ден-бір ұр пақ пыз. Сон дық тан ұлы ой шыл-де-
мок рат, ұлы ру ха ни ре фор ма тор Абай ға ең жа қын, ең ете не 
ұр пақ та тек біз. Мұн дай жа қын дық, мұн дай ете не лік біз ге 
та рих ал дын да үл кен жау ап кер ші лік жүк тей ді. Асыл ұс таз 
өси ет ет кен аб зал мұ рат тар дың тек қи ял боп қал май, нақ ты 
шын дық қа, нақ ты әлеу мет тік бол мыс қа ай на лар-ай нал-
ма сы, мы на біз дер ге бай ла ныс ты. Оның шы ғар ма ла рын да ғы 
шы найы гу ма низм, адам мүд де сі не де ген ай рық ша ын та, 
ай рық ша қам қор лық, өмір дің кө зі не жал тар май қа рай тын 
шын шыл дық, ен жар лық ты, ша ла ғай лық ты, қия нат ты, 
сұ ға нақ тық ты же гі дей жек кө ре тін ру ха ни мак си ма лизм 
біз дің бү гін гі жү зе ге асыр мақ бас та ма ла ры мыз дың да бас ты 
си па ты на, бас ты маз мұ ны на ай на лу ға ти іс ті.

Абай дың ай ту ын ша, адам ның ба қыт ты бо луы үшін, 
оның ын та сы мен сол ын та ның мақ са ты на же туі не бы лай ғы 
жұрт тың ықы ла сы ке рек. «Дос тық ты дос тық ша қы ра ды», – 
дей ті ні де те гін нен те гін емес. Сон дық тан да, ол ұлт тық 
бү тін дік, іш кі та ту лық, уыз дай ұйы ған ын ты мақ ты көп 
аң са ды. Ал ха лық де ге ні не же ту үшін оған да өзін қор ша ған 
ор та мен дәл сон дай ын ты мақ пен ық пал дас тық ке рек. 
Бұл – біз дің бү гін гі таң да тағ ды ры мыз ды ше ше тін ең бас ты 
та ри хи фак тор лар дың бі рі. Біз де бү гін ұл ті ші лік та ту лас-
тық қа да, ұл та ра лық та ту лас тық қа да, әлем де гі бар лық ел, АР
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бар лық ха лық тар мен ын ты мақ қа да, мә де ни ет тер ара сын-
да ғы са бақ тас тық қа да Абай ша қа рап, Абай ша қас тер леу ге 
ерек ше мән бе ре міз», – де ген сө зі абай та ну ды та нып-бі лу ге 
жол сіл теп, ба ғы тын ай қын дап тұр. Ен ді гі мін дет – Абай 
мұ ра сы на осы талап дең гейі нен қа рап, ру ха ни нәр ала 
бі луде.

Абайсуреттеріменпортреттерінсалушыларжәне
монументсаласындағымүсіндерінжасаушылар

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) кі-

тап тың мұқабасындағы Альфред Густавович Кенигтің «Абай 

портретінде» (1991) өте ұқсастық болғанмен, өзіндік ерекшеліктері 

бар. Оны зерттеу болашақтың еншісінде.
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