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 АЛҒЫСӨЗ

Қым бат ты шә кірт! Жа ңа оқу жы лы ның бас та лу ымен құт тық тай мыз!
11-сыныпқа арналған «Қа зақ әдебиеті» оқу-әдістемелік ке ше ніне оқулық, 

CD электронды қосымша жә не хрес то ма тия кіреді.
Қо лың да ғы оқу лық  арқылы қа зақ әде бие ті нің көр нек ті өкіл де рі нің шы-

ғар ма ла ры мен та ныс бо ла сың.
Пәннің мақсаты – ойларыңды ауызша да, жазбаша да дәлелді түрде жет-

кізуге, шығармаларды салыстыра отырып, талдау жасау ға үйрету, баға лау 
дағдыларын қалыптастыру арқылы креативті оқуға бағыттау. 

Пәннің міндеті – қазақ әдебиетінің құндылық ретіндегі болмысын, ұлт-
тық мәдениеттегі маңызды орнын, мәдениетаралық қарым-қатынастағы 
рөлін құрметтей отырып, халықтың қалыптасқан тарихын, ондағы қара ма-
қайшылықтары мен қиындықтарын анықтап, өмірдегі түрлі жағдайларға 
бейімделе білуге және өздігінен шешім қабылдау дағдыларын қалыптастыруға, 
заманауи, ғылыми және қоғамдық дамуға сәйкес дүниетанымыңды дамытуға 
жетелеу.

Оқу лық «Ке ңіс тік пен уа қыт», «За ман шын ды ғы», «Ға сыр лық ту ын ды», 
«Та би ғат жә не адам» бөлімдерінен тұ ра ды. 

«Ке ңіс тік пен уа қыт» бөлімі Оралхан Бө кей дің «Атау-ке ре» ро ма нын,  
Жарасқан Әб ді ра шев тің «Да ла, се нің ұлың мын» поэмасын қам ти ды.

«Заман шындығы» бөлімі Баққожа Мұқайдың «Өмірзая» романы мен  
Ерболат Әбікенұлының «Пәтер іздеп жүр едік» әңгімесінен тұрады.

«Ға сыр лық ту ын ды» бөлімі Мұхтар Әуе зов тің «Абай жо лы» ро ман-эпо пея-
сы на ар нал ған.

«Та би ғат жә не адам» бөлімінде эко ло гия лық мә се ле лер ді кө те ре тін Қадыр 
Мыр за лиев тің «Қы зыл кі тап» поэма сы мен Сұл тан әлі Бал ға ба ев тың «Той дан 
қайт қан қа зақ тар» ко ме дия лық дра ма сы ұсы ныл ған.

Оқулықта әрбір шығармаға эпиграф берілген. Осы эпиграфтардың ма ғына-
ларын тақырыптармен сәйкестендіріп, идеясын, берілу мақсатын ашып, өз 
ойыңмен толықтырып, кері байланыс жасауды үйренесің.

Не гіз гі ма те ри ал дар мен бір ге «Зер де лі ой», «Біл ген ге мар жан», «Мі не, 
қы зық!» ай дар ла рын да ғы мә лі мет тер ді де оқи жүр сең, бі лі мің де, ой-өрі сің де 
ар та тү се ді. 

«Пі кір ле сейік», «Се бе бін анық та», «То бың да тал дап көр», «Дәп те рі ңе жаз»,  
«Түй ін де», «Қа лай ой лай сың?», «Үй де орын да» тап сыр ма лар то бын орын  дау 
ба ры сын да жа ңа та қы рып ты же ңі лі рек мең ге ре сің.

«Әде би ет тео рия сы» айдарында жи нақ тал ған мәлі мет тер мен танысып, 
«Қол да нып көр» тап сыр ма сын орын дау арқылы әде би ет та ну ғы лы мы ның тү-
сі нік те рін иге ре ала сың.
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Оқу бағ дар ла ма сын то лық қам тып, ма те ри ал дар ды жан-жақ ты тү сі ну үшін 
тек оқу лық маз мұ ны аз дық ете ді, сон дық тан «Кі тап – асыл қа зы на» ай да ры нда 
қо сым ша оқу ға ұсынылатын әде би ет тер ті зі мі бе ріл ді. Сон ымен қоса БАҚ жә не 
Интернет же лі ле рі мә лі мет те рі де қа пе рің нен тыс қал ма сын.

«Эксперименттік тапсырма» айдарындағы тапсырмаларды орындау ба-
ры   сында ой-өрісіңді дамыта отырып, шығармашылығыңды, біліктілігіңді 
арттырып, түрлі эксперименттер жасайсың. Мысалы, берілген мәтін бойынша 
аннотация, сыни пікір, БАҚ беттеріне мақала, сценарий жазуды, сахналық 
қойылымдар дайындауды, телебағдарламалар, пікірталас ұйымдастыруды, 
сұхбат жүргізуді меңгеріп, әлеуметтік желілерде хабарламалар, жарнамалар, 
репортаж жариялауды үйренесің.

Осы оқу мақсаттары мен міндеттеріне толық қол жеткізу үшін электронды 
қосымша мен хрестоматияны оқулықпен қатар пайдаланасың. 

CD-дегі қосымшаларда тапсырмаларды орындауға қажетті презен та-
ция, ре цен зия, анно тация үлгілері және зерттеу жобаларын жасау әдістемесі 
ұсынылған. 

Дискідегі кейбір шығармалардың аудионұсқасын тыңдап, басқа да 
ұсынылған тапсырмаларды орындау арқылы ақпарат құралдарымен жұмыс 
істей алу дағдысын қалыптастырасың.

Ал хрестоматияда оқулықта талданған көркем шығарма үзінділері, сөздік, 
тапсырмалар берілді. 

Авторлар білім айдынындағы сапарыңа сәттілік тілейді!



Ке ңіс тік – бар лық нәр се нің, ал уа қыт – бү кіл оқи ға ның 
өл ше мі. Уа қыт пен ке ңіс тік тің көк жие гі то ғыс қан кез де ұлт 
та ри хы бас тала ды.

Нұр сұл тан На зар ба ев

 ІБӨЛІМ

КЕҢІСТІКПЕН
УАҚЫТ
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ОралханБөкейжиырмасыншығасырдағықазақәдебиетінің
еңсүлейсуреткерініңбіріретіндеәлемдіктанымалдылыққаие
болды.Оралханазғантайғұмырындасондайасқаралыбиіккеөзін
де,елінде,туғанәдебиетіндешығарыпүлгерді.

Әбіш Ке кіл ба ев

 ОРАЛХАНБӨКЕЙ

Қа лам гер қай өңір де ту ып-өс кен?

Орал хан Бө кей 1943 жы лы 28 қыр күй ек те 
Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай  ауданына 
қарасты Шың ғыс тай ауы лын да сұ ра пыл со ғыс тың 
от ты жыл да рын да дү ние ге кел ді. Орал да ғы ең бек 
май да нын да жүр ген әке сі аман кел сін деген ырым-
мен, нә рес те нің аты Орал хан де п қойылады. Ни ет те рі 
қа был бо лып, әке сі аман-есен ел ге ора ла ды.

Әке сі Бө кей ой ын-той да «Қал қа ман – Ма мыр», 
«Ал па мыс», «Қо зы Көр пеш – Ба ян сұ лу» қис са ла рын 
жат қа айт са, ше ше сі Кү лия да сөз ге ше шен, құр бы ла-
рын өлең ай ту ға, ай тыс қа ша қы рып оты ра тын өнер лі 
жан екен. Орал хан да жастайынан өнерге қа бі лет ті 
бо лып өседі. Малшаруашылығымен айналысқан 
ата-ана сы алыс та болғандықтан, әп ке ле рі  мен Орал-
хан кө бі не се әже сі нің тәр бие сін де бол ған. Жа зу шы 

кейіні рек әже сі нен ал ған тә лім-тәр бие сін «Апам ның ас тауы» әң гі ме сі не ар қау ете ді.

Жа зу шы қай жер де бі лім ал ды? Ең бек жо лы қа шан бас тал ды?

1961 жы лы Сұл тан мах мұт То рай ғы ров атын да ғы Шың ғыс тай ор та мек-
те бін бі тір ген Оралхан ау ыл да аға пио нер во жа тый, «Ал тай» кеңшарын да 
трак тор шы бо лып іс те ген. 1963 жы лы қа зір гі әл-Фа ра би атын да ғы Қа зақ ұлт-
тық уни вер си те ті не сырт тай оқу ға тү сіп, оны 1969 жы лы та мам дап шы ққан. 
1965–1968 жыл дар ара лы ғын да Боль ше на рым ау дан дық «Ең бек туы» га зе-
тін де кор рек тор, ау дар ма шы, ре дак тор дың орын ба са ры жә не об лыс тық «Ком-
му низм туы» га зе тін де әде би қыз мет кер бол ған. 1968 жы лы рес пуб ли ка лық 
«Ле нин шіл жас» га зе ті нің ша қы руы бой ын ша Ал ма ты ға ке ле ді, осы га зет те 

ОралханБөкей
(1943–1993)

Оралханөзітуғантабиғатынаұқсаседі.Алтайдайасқақ,оныңоқжетпесқұзаршың
дарындайбиікеді!Заңғартауларынанқұлапаққанөзендеріндейтасқынеді.Таулары
ныңсілемдерінжайлағанеркееліктеріндейелгезекеді.Өркешөркештастарындай
іріеді.Қаламсілтегеналыптардыңбіріеді.Шығыстанжарқырапшыққанжұлдызеді.

Қа сым Қай се нов 

Зерделіой
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мә де ни ет жә не ғы лым, әде би ет жә не өнер бө лі мі нің, ал 1974–1983 жыл дар ы 
«Жұл дыз» жур на лын да проза бөлімінің меңгерушісі болып істейді. Өмі рі нің 
соң ғы кү ні не дей ін «Қа зақ әде бие ті» га зе ті нде бас ре дак тор  қыз ме тін ат қа р ды. 

Орал хан Бө кей дің шы ғар ма шы лық әле мі қан дай еді?

О.Бө кей дің шы ғар ма шы лық жо лы 1970 жыл дан бас тала ды. Орал хан Бө кей дің 
ал ғаш қы шы ғар ма сы «Са ры ар қа ның жаң бы ры» де ген әң гі ме сі бол са, оның есі мін 
көп ші лік ке та ныт қан – «Мұз тау» ат ты по ве сі. Орал хан Бө кей – қа зақ әде бие ті не өз 
жо лы мен, өз жа ңа лы ғы мен кел ген жа зу шы. Жа зу шы ның кез кел ген шы ғар ма сы нан 
оның ту ған же рі не, жал пы адам зат ба ла сы на де ген са ғы ныш ле бі есіп тұ ра ды. «Орал-
хан – та би ғат пен ма хаб бат ты жыр ла ған Ал тай дың ша быт ты жыр шы сы еді, бір тұ тас 
ұр пақ тың ой ының шы найы әмір ші сі, адам ның ру ха ни жан дү ние сін үл кен ше бер лік-
пен су рет те ген жа зу шы. Орал хан Бө кеев қа зақ әде бие ті нің на ғыз ше бе рі бо лып қа ла 
бер мек» деп, жа зу шы Рол лан Сей сен  ба ев айт қан дай, Ал тай дың кер без та би ға тын, та-
мыл жы ған сұ лу лы ғын, он да ғы адам дар дың об ра зын «Қар қы зы», «Атау-ке ре», «Же-
тім бо та», «Жы лы мық», «Жа сын», «Сай тан кө пір», «Мұз тау», «Ұй қым кел мей ді», 
«Мы нау ап пақ дү ние», «Бә рі де май дан» т.б. шы ғар ма ла рын да шы найы бе ре біл ді.

«Орал хан не жаз са да қа ны мен, жа ны мен жа зу шы еді. Қай жанр да жаз ба сын, 
олар дың бір де-бірі қа лам дас та ры мен қа лың қау ым на за ры нан тыс қал май тын. 
Орал хан – бір оқы ла тын жа зу шы емес. Орал хан – қай талап оқу ды қа жет ете тін 
жа зу шы, тү сін ге нің ше оқи бе ре тін күр де лі су рет кер», – деп жа зу шы Ду лат Иса бе ков 
айт қан дай, «Апам ның ас тауы», «Тор тай мі нер ақ боз ат», «Бу ра», «Те рісақ қан», 
«Ке рбұ ғы», «Қас қыр ұлы ған түн де» әң гі ме ле рі идея сы ның со ны лы ғы мен ерек-
ше ле не ді. Мә се лен, «Те рі сақ қан» шы ғар ма сында тек Ағарыс өзені туралы жа за 
отырып, табиғатқа жан бітіріп, кейіптеу тәсілін молынан қолданған автор салт-
дәстүр тақырыбын шебер көрсеткен. Оның «Ал дан ған ұр пақ» три ло гия лық ро ма ны 
қол жаз ба лық ой лар күй ін де аяқ тал май қал ған.

Орал хан Бө кей қа зақ дра ма тур гия сы ның да муы на да өз үле сін қос қан. 
Оның «Құ лы ным ме нің», «Те ке ті рес», «Қар қы зы», «Бар мы сың, ма хаб бат?» 
пьеса ла ры өмір шын ды ғын, за ман ты ны сын ке ңі нен су рет тей ді. 

Жа зу шы ның көп те ген шы ғар ма ла ры ТМД жә не ше тел ха лық та ры тіл-
де рі не: ағыл шын, фран цуз, чех, бол гар, не міс, жа пон, араб, қы тай т.б. ау да-
ры лып, оқыр ман да рын тап ты.

1976 жы лы Орал хан Бө кей «Құ лы ным ме нің» пьеса сы үшін Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы Жас тар сый лы ғы ның лау реаты, 1978 жы лы «Най за ғай ізі» 
по вес те рі мен әң гі ме ле рі үшін Н.Ост ровс кий атын да ғы Бү кі ло дақ тық әде би 
сый лық тың лау реаты, 1986 жы лы «Біз дің жақ та қыс ұзақ» кі та бы үшін Абай 
атын да ғы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Мем ле кет тік сый лы ғы ның лау реаты 
атан ды. Сон дай-ақ «Мо ло дая гвар дия» жә не «Жа лын» бас па ла ры ның сый лық-
та рын ие лен ді. «Құр мет бел гі сі» ор де ні мен ма ра пат тал ды.

Қа лам гер 1993 жы лы 17 ма мыр да шы ғар ма шы лық ісса пар ке зін де Үн діс-
тан да қай тыс болды. Орал хан Бө кей атын да Өс ке мен қа ла сын да кі тап ха на, 
мек теп, кө ше бар. Ал ма ты қа ла сын да  жазушы тұр ған үйге ес ке рт кіш тақ та 
ор на тылып, көшеге есімі берілген. Елі міз де Орал хан Бө кей атын да ғы көр-
кем сөз оқу ше бер ле рі нің бай қауы өт кі зі ліп тұ ра ды. 
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Ойталқы
1. Орал хан Бө кейдің шы ғар ма ла ры туралы пікірің қандай?
2. Орал хан про за дан бас қа қан дай са ла ға қа лам тарт ты?
3. Қаламгер шығармалары несімен ерекшеленеді?
4. Жа зу шы ның шы ғар ма шы лы ғы лай ық ты ба ға сын ал ды ма?

Неліктен
1. Не се беп ті Орал хан Бө кейді қа зақ әде бие ті не өз жо лы мен, өз жа ңа лы-

ғы мен кел ген жазушы дей міз?
2. Қа лам гер не лік тен Ал тай дың ша быт ты жыр шы сы са на ла ды?

Тобыңдаталдапкөр
Орал хан Бө кей шы ғар ма ла рын да ғы ав тор лық идея ның өмір шын ды-

ғы мен бай ла ны сын анық тап, тал даң дар.

Дәптеріңежаз
Жа зу шы ның өмірін «Кеңейтілген тізім» әдісі (статистикалық дерек-

тер, уақыт желісі, қарапайым фактілер) бойынша дәптеріңе жаз.

Түйінде
«Борт жур на лы» әді сі мен кес те ні тол тыр. 

Берілгентақырыпбойынша
мағаннебелгілі?

Жазушытуралықандай
жаңалықбілдім?

Қалайойлайсың?
Жа зу шы қа зір қан дай та қы рып тар ға шы ғар ма жа зуы мүм кін еді?

Үйдеорында
«Орал хан – ту ма да рын, туа біт кен жур на лист. Ол көр кем әде би ет ке 

жур на лис ти ка ар қы лы кел ді. Бө кей – қа зақ жур на лис ти ка сы на төң ке ріс 
әкел ген қа лам гер. Ол бұ рын нан қа лып тас қан сең ді бұз ды, тоң ды тал қан-
да ды. Бө кей ше кет ті. Оқыр ман ал ға шын да аңы рып қал ды, жү ре-ба ра 

Оралханныңпрозасыөзініңтереңөміршеңдігіменқұнды.Ол–өзоқырманынеш
қашанжоғалтыпалмайтыншынбақыттыжазушы.

Ай гүл Ке мел ба ева

Зерделіой

Пікірлесейік

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында
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ау зын ашып, кө зін жұм ды. Ол көр кем шы ғар ма ға «ау ыз сал ған да» да жур-
на лис ти ка ның пуб ли цис ти ка жан рын оқ қа ғар ет ті, өзе гі не ай нал дыр ды» 
де ген Қа ли хан Ыс қақ тың сө зі не қо сым ша әде би ет тер ден дә лел із де.

Білгенгемаржан
Оралханныңәдебиеткебейімділігіоқушыкезіндеақкөрінебастаған.Оләдеби

кітаптардыөтекөпоқып,бейнелеп,шешенсөйлеугебейім,жүрістұрысытиянақты,
өзгелергесынкөзбенқарайтын,қауыпта,тауыптасөйлейтін,көпшілболған.Осындай
ерекшелігінбайқағанұстаздарыоныоқушылардыңкомсомолкомитетініңхатшысы,
қабырға газетінің редакторы етіп сайлаған. Оралхан оқушылар арасында көркем
әдебиеттер конференциясын өткізіп, онда өзі оқыған кітаптарындағы кейіпкерлер
туралы үнемі сипаттама жасап тұрған. Ауылдағы шағын клубта әдеби кештерді
жиіөткізген.Қазақжазушыларының ішіндеСұлтанмахмұтпенБейімбеттіқаттыпір
тұтқан.Өзініңалғашқы«Сарыарқаныңәңгімесі»аттышығармасынСұлтанмахмұтқа
арнаса, «Шұғаның белгісін» талай алқалы топта тебіреніп тұрып, жатқа оқығанын
көргенкуәгерлерәлікүнгежырқыпайтады.

Оралханмектепте оқыпжүрген кезіненақ өзініңжурналист, жазушыболғысы
келетінінайтқан.Мектепбітірукешіндежиылғанатааналарменмұғалімдералдында:
«Көкшетауасқансұлуболса,оданшыққанақын,жазушылароданәрісұлуландырды.
БіздіңӨрАлтайдыңсұлулығыоданәстекемемес.МенАлтайдыңсұлутабиғатын,
сарқылмасбайлығынтанытудымақсатетемін.Сондықтандаменжазушыболуды
армандаймын.Адамарманыналдынамақсатетіпқойса,оғанжетугетиісті.Менде
мақсатымажетеміндепсенемін»,–дегенекен.

Арманының алысқа жетелегені де рас, жетелеп қана қоймай, сол арма
ныныңшыңынашыққаныдарас.АлқарындасыҒалияағасының:«Егержазушы
болмасам, әйтеуір өнер адамы болар едім» дегенін, оның гармоньда жақсы
ойнағанын, әдемі қоңыр дауысымен әнді нақышына келтіре, беріле орындай
тынынестеліктеріндежазған.

«Та ны мал есім дер» кі та бы нан

Міне,қызық!

Жазушыбалакезіненсұлулыққақұмар,сәнқойболыпты.Дүкенненалғанкиім
дердітігіншілергесөктіріп,өзбойыналайықтапқайтатіккізетінболған.

ОралханБөкейалғашындаАлматықаласындағыҚұрманғазыатындағыконсер
ваторияныңактерлікмамандығыбөлімінетүседі.Алайдажалғызұлдарыныңәртіс
болғанынқаламағанатаанасыоныбіржылдансоңоқуданшығарыпалады.Одан
соңОралханауылындатракторшыболады.

Кітап–асылқазына

Қазақстан жазушылары: Анықтамалық / Құрастырушылар: Қамшыгер Саят,
ЖұмашеваҚайырниса–Алматы:Анарыс,2009.

Білгенгемаржан
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«Атау-кере»романы
(«Қауіптібудан»)

Жа зу шы Бө кеев – ту ған өл ке сі – әсем Ал тай дың,  

ас қақ Ал тай дың жыр шы сы!  

Оның шы ғар ма ла ры  

Ал тай өл ке сі нің гим ні іс пет тес. 

Ра би ға Сыз дық

Орал хан Бө кей дің «Атау-ке ре» ро ма ны на эпиг раф ре тін де бе ріл ген «Ара 
жа са ған қо ғам дық өмір дің дең гейі не же ту үшін адам ба ла сы ның ал дын да әлі 
талай ұзақ жол жа тыр» (Ма тер линк), «Көп тен кет кен кө му сіз қа лар» (Ха лық 
на қы лы нан) де ген екі афо ризм шы ғар ма сю же ті нің өрі сін та ны та ды. Шы ғар-
ма ның өзе гі бас кей іп кер Ерік де ген омар та шы ай на ла сын да өр би ді. Шы ғар-
ма да төрт негізгі кей іп кер бар. Ерік тің бар есіл-дер ті – ақ ша та бу, бай лық қа 
ма ста ну, аң ау лау, қи ял да ғы қыз ға ға шық бо лу. Ай на – та би ға ты мо мын, адам-
гер ші лі гі, мейі рім-ша па ға ты мол адам. Та ған – ас пи рант, ғы лым жо лы на түс-
ке ні мен, жо лы бол май, өмір ден баз кеш кен мас кү нем. Ал Нүр ке (Ню ра) кем пір 
осы үш адам ға қо сал қы әсер ете тін төр тін ші кей іп кер ре тін де сю жет же лі сін 
бір-бі рі мен бай ла ныс ты рып, да мы тып оты ра ды.

Ро ман ның «Атау-ке ре» ата лу ын да да үл кен ма ғы на бар, өйт ке ні «атау-
ке ре» адам ның өлер ал дын да ғы ең соң ғы асы, дә мі де ген ма ғы на ны біл ді ре ді. 
Қа зақ ара сын да қатты ашу ла нып, ұрсы сып қал ған жағ дай да «Атау-ке рең ді 
іш кір» де ген сөз қар ғыс тү рін де тұ рақ ты тір кес ке ай нал ған.

Ерік тің ара ша руа шы лы ғы нан бас қа оннан аса си ыры, бес-ал ты жыл қы сы, 
елу шақ ты қойы бар. Әке сі Қан дау ыр Ерік тің ес біл ме ген ша ғын да қай тыс 
бо лып ке те ді. Ол әді лет ті, шын шыл адам ре тін де су рет те ле ді. Ше ше сі Ню ра 

Ене мен ке лін ын ты ма ғы
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Фа деев на (ау ыл дас та ры Нүр ке деп атай ды) – мың дап ма рал өсі ріп, пан ты сын 
(дәрі жасау үшін қолданылатын жас мүйіз) Қы тай ға сат қан сан жет пе с омар-
та сы бар кер жақ-орыс тың ең шон жары бол ған Фа дей дің қы зы. Ню ра ның 
ше ше сі Ан на Фи ли мо нов на ның жа ды лай тын сұң ғы ла өне рі бол ған дық тан, 
жұрт одан қо рық қан. «Дұ ға ны оқы ған кез де қа ра су ды те ріс ағы за тын адам 
еді» деп су рет те ле ді.

Ба сы нан не бір азап ты күн дер ді өт кіз ген Ню ра Ерік тің қо лын да, сал 
ау ру ына ұшы ра ғандықтан, ор ны нан тұ ра ал май ды. Оған Ерік тің әй елі Ай на 
қа рай ды. Ерік пен Ай на Ал ма ты да та ныс қан. Қо лаң ша шы ті зе сі не түс кен өте 
өң ді Ай на қа зір гі Қа зақ ұлт тық қыз дар пе да го ги ка лық уни вер си те ті нің жа ра-
ты лы ста ну фа куль те ті не түс ке ні мен, бел гі лі бір се беп тер мен оқуын аяқ тай 
ал май, Ал ма ты мақ та-ма та ком би на ты на ор на ла са ды. Осы кез де сұң ғақ бой лы, 
кө гіл дір көз ді, бұй ра шаш ты де не шы нық ты ру ма ман ды ғын да оқи тын ере сек 
жі гіт Ерік пен та ны са ды. Еке уі қа тар жүр ген де жұрт тың бә рі та ма ша лап 
қа рай тын әде мі жұп бо ла ды. Ерік спорт мек те бін де, Ай на ин тер нат тәр биеші сі 
бо лып, ау дан ор та лы ғын да  он жыл жұ мыс іс тей ді.

Шы ғар ма экс поз иция сы бас кей іп кер дің қа зақ тар Бек-ал қа, орыс тар 
Фа ди ха деп атап кет кен, ол жы лы на бір рет мін дет ті түр де қа ты най тын ау ыл ға 
са па ры нан бас тала ды. Бұл – Шығыс Қазақстан облысының Бұқ тыр ма мен 
Ка тон қа ра ғай өзен де рі нің жа ға сын да ор на лас қан шұ рай лы жер лер інің бі рі. 

Жа зу шы Ерік ту ған өл ке ні «Атақ ты «Мұз тау» деп атала тын шың Ал тай дың 
мәң гі жы ғыл мас, ша ңы ра ғы шай қал мас ақ отауы сын ды еді. Осы нау шіл де нің ми 
қай на тар ыс ты ғын да пұш па ғы ше ті не мей жа та тын, мұз құр сау лы шың ның ал қы-
мы нан бұ лақ бо лып бас та лып, ары ны қат ты ар қы ра ған өзен ге ай на ла тын су ды жер-
гі лік ті қа зақ тар «Қа тын суы» деп ата ға лы қа-а-а-ша-ан, одан бе рі де мың жыл өт кен 
шы ғар-ау. Сол, әсі ре се, бас жа ғы ақ ай ран бо лып бас та лып, Тау лы Ал тай өл ке сі не 
жа қын да ған да, тау- тау дың омы ра уы нан сан да ған бұ лақ сау лап қо сы лып, мөл дір-
ле ніп ба рып Обьқа құя тын ағын ды өзен нің сол түс ті гін ал тай лық тар, оң түс ті гін 
қа зақ тар жай лай тын. Ка тон қа ра ғай ау да ны мен оған ір ге лес Үл кен На рын ау да ны-
ның үй ір-үй ір жыл қы сы, қо ра-қо ра қойы, та бын-та бын си ыры жаз бойы емін-ер кін 
шүй гін деп, тау ба сы на ал ғаш қы қар түс кен де ға на, етек ке ма мыр лай кө шу ші еді. 
Мі не, сол Қа тын суы на Ти хой (Ти хая) өзе ні ке ліп құя тын» деп си пат тай ды. Оның 
ауыл ға жы лы на бір-ақ рет қа ты най тын се бе бі – жол ұзақ әрі тау іші нен ат пен түс-
кен де бір күн де же те тін ау ыр жол. Қыс тың кү ні ау ыл ара сы мен мүл де қа ты нас 
бол май ды. Ерік бір жыл жи нап, дай ын да ған ара ба лын Бек зат де ген са ту шы әй ел ге 
өт кі зіп, ақ ша сын алып қай ту үшін ке ле ді. Осындай кейінгі бір са па рын да оған мек-
теп те бір ге оқы ған Та ған де ген сы нып та сы жо лы ға ды. Іш кі лік ке са лы нып, үс ті-ба сы 
кір-қо жа лақ, әб ден азып-тоз ған Та ған ды оның «Әй, Қа ра бау ыр» де ген сө зі нен ке йін 
ға на та ни ды. Өйт ке ні «Қа ра бау ыр» де ген сөз ді оған ке зін де Та ған ға на ай та ала тын. 

Оралхан–ешуақыттатақырыптантаусылыпкөргенжазушыемес.Бірақсөйлем
дікмәселеденқалауыншашығарматудыраберугеқабілетіде,құдіретідежететін.
Солсебептідеболар,ол:«Жоспарланғандүниемніңкөптігісондай,олардыешқа
шанжазыптауысаалмайтыншығармын»,–депқиналатын.

Ди дах мет Әшім ха нұлы

Зерделіой
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Сю жет тің бай ла ны сы осы кез де су ден бас тала ды. Бір жұ тым ішім дік сұ рау 
үшін ар найы із деп кел ген, бір кез де Қа ра бу ра атан ған Та ған ды «көк есек ре тін де 
пай да лан сам қайт ер еді?» де ген ой кел ген Ерік: «Ей, Қа ра бу ра, сен ма ған еріп жүр. 
Ау зың нан арақ, ал дың нан та мақ кет пей ді», – дей ді. Бұ ған қу ана ке ліс кен Та ған ды 
жол бойы ішім дік тен бе ріп қой ып, «Еке у міз де бұ рын ғы па луан быз. Жол ұзақ, тау 
би ік, жас мал ең ге зер дей екі жі гіт ті кө те ре ал май, қы зыл май бо лып, өк пе сі күй іп 
ке те ді» де ген сыл тау ай тып, аты на мін гес тір мей, жаяу ер те ді.

Жа зу шы бұ дан соң Ню ра кем пір мен Ай на ның қа лай тір ші лік етіп жат қа нын 
ба ян дай ды. Ка тон қа ра ғай өзе ні нің күр кі рі не құ ла ғы әб ден үй рен ген Ай на да 
ты ным жоқ. Қо ра жақ та ғы тау ық тар ға жем ша ша ды, қы мыз ашы та ды, ай ран 
ұйыта ды. Сал боп жат қан ене сі не са мау рын ның шай ын бе ре ді. Жа зу шы «Жа пан-
да ғы жал ғыз үй де ішіп-жеу дің не бір түр-тү рі ыр ғын, аста-төк – ит ба сы на ір кіт 
тө гі ліп жа та тын. Тіп ті тау да өс пейт ін кө кө ніс, же міс-жи дек ке дей ін Про хор Алек-
санд ро вич Зы рян қа ла сы нан қап-қап қы лып жет кі зіп тас тай тын» деп жа за ды. 
Про хор – вер то лет ші, Ерік тен аң те рі ле рін алып, кә сіп жа сай ды.

Осы тұс та Ай на ның мо но ло гі ар қы лы оның жыл қы шы ның қы зы екен ді гі, 
бү кіл ба ла лы ғы, қыр мы зы дай боп бой жет кен ша ғы жаз-жай лау да өт ке ні, сон-
дық тан ба, қыл тың-сыл ты ңы жоқ, бір то ға, тіп ті үйкү шік теу бо лып өс ке ні, 
ке лін бо лып түс ке ні, ене сі нің қа за қы жөн-жо сық қа же тік ті гі, ки ме шек ки іп, 
на маз оқи тын ды ғы бе рі ле ді. Шай үс тін де гі әң гі ме диа лог тү рін де өр би ді. Мі не, 
осы кез де «Си ыр мө ңі ре ді. Жыл қы лар ос қы рын ды. Мал дың ты ны шы бұ зыл ған 
се кіл ді» бо ла ды. Жү рек сін ген ке лін шек қо сау ыз мыл тық ты алып, да ла ға 
шық қан да са мыр сын ның тү бін де екі ая ғы на тік тұ рып, ақыр ған аюды көріп, 
қо лын да ғы мыл ты ғы тү сіп ке те ді. «Аю ақыл ды бо лып шық ты. Жа нын да 
шо қай ып-шо қай ып, ене сі не іс те се со ны қай тала ған екі қон жы ғын том паң да та 
ер тіп, бұ ры лып жү ре бер ді», – дей ді жа зу шы.

– Ол не екен, Ай наш? – де ген ене сі не: – Үйге кі ріп, кү пәй ке сін ше шіп тұр-
ған ке лі ні: «Аю екен» де ген сөз ді «си ыр екен» де ген дей аса жай ба ра қат айт ты.

– Айт тым ғой, Ал тай дың аюы адам ға шап пай ды.
– Рас ай та сыз, апа, біз ти іс пе сек, олар ти іс пей ді екен…
Әрі қа рай Нүр ке кем пір дің күй еуі Қан дау ыр ту ра лы ай туы арқылы Ерік тің 

әке -ше ше сі нің өт кен өмі рі мен та ны са мыз. «Бір күні қа лың жы ныс  ор ман ішін де 
бір аяқ жол мен тау ға қа рай өр леп ке ле жат қан да, Қан дау ыр дың ал ды нан екі аю 
жо лығыпты. Ше гі нер ге жол жоқ, мін ген аты жү ре ал май, бір ор нын да тұ рып қал-
ған да, аю лар мұр нын шүй іре маң қай ып қа рап ты да, «ен де ше, жол ды біз бе рейік» 
де ген дей, бұ ры лып ор ман ға кі ріп кет кен екен. Аю дан ақыл ды хай уан жоқ деп, сүй-
сі ніп оты ру шы еді жа рық тық», – дей ді. Қан да уыр дың әке сі Мек ке ге барып, қа жы 
ата нып қайт қан нан кей ін, үр кер дей үш ке лі нін бір дей, оның ішін де Нүр ке де бар, 
мұ сыл ман ша оқы тып, хат та ны та ды. Ал Ню ра ның әке сі ға на емес, бү кіл Фа деев тер 
әу ле ті қы зы ның қа зақ жі гі ті мен қа шып кет ке нін ке ші ре ал май, со ғыс ашу ға ке ле-
ді. Екі ел ара сы бү лі не тін бол ған дық тан, Ню ра өз ер кі мен кел ген ді гін ай тып, мән-
жай ды әрең тү сін ді ріп, бір-бі рі не мыл тық ке зен ген адам дар ды әрең тоқ та та ды.

– Біз ге көр ші Сар қыт де ген кем пір бол ды, тө бе ні қо йып, маң дай дан, мұ-
рын ның ұшы нан қан ала бе ре тін, жа рық тық жақ сы адам еді, жат қан же рің 
жан нат бол сын (Нүр ке бе тін си па ды). Сол кі сі ай та тын, бұл қан алу дың ең 
қиын ды ғы – ем ші кі сі нің қан дау ыр ды та мыр ға көл де нең сал май, жа рып са-
луын да деп. Ол кем пір бұл дү ние ден ат тан ған соң, ба сы ның қа ны та сы ған талай 
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адам ат та нып кет ті со ңы нан… Иә, ол кі сі бе тім де гі жа ра ны да жа зып еді, сон дық-
тан да есім нен, бес уақ на ма зым нан қал дыр май, атап оты ра тын мын. Ал ға шын да 
ма ған ба ла тоқ та ма ды, не тү сік тас тай мын, не бол ма са қыр қы нан шық қан соң, 
қы зыл ша шы ғып өліп қа ла ды, не ке рек, бұл қор лық тан өз анам қай тыс бол ған соң 
ға на, кө зім ашыл ды… қа тал кі сі еді-ау, жа рық тық. Қа тал еді… оның да то пы ра-
ғы тор қа бол сын, ғай бат тап қайт ей ін аруақ ты, ем шек сү тін еміз ген ше шем ғой… 
Ме нің ше шем кел бет ті кі сі еді, амал не, мі нез-құл қы қат ты бо ла тын. Бай лар тәр-
кі ге ұшы рап, жер ау да ры ла бас та ған да, бар лық бұ ғы лар ды са ты дан шы ға рып, өз 
үй ін өзі өр теп, ар ғы бет ке қаш ты. Па хо мов де ген нің пар ти зан от ря ды мен бол ған 
ара да ғы атыс та ағай ым Алек сандр оқ қа ұша ды, қы зыл дар дың қо лы на түс пеу ге 
бе кін ген анам улы шөп қай на тып ішіп өл ген екен. Сөйт іп, бер гі бет те бір әу лет-
тен жал ғыз қал дым, ал ау ыл дың аты Фа ди ха ата нып кет ті» – дей ді. Ай на «Қа тын 
суы» ата луы та ри хын біл гі сі кел ге ні мен, өзен та ри хын Ерік те, Нүр ке кем пір де 
біл мей ді: «Бәл кім, мен се кіл ді жал ғыз дық тан жа ны жан ған әй ел, өрт бо лып лау-
ла ған жа лы нын ба сар ши па із деп, су ға се кі ріп, ағып өл ген шы ғар…».

Жал ғыз ті рі қал ған ба ла сы Ерік өсе ке ле жұрт қа жұ ғы мы жоқ, да ла ның 
та ғы сы се кіл ді тә кап пар лау бо лып кет ке нін тіл ге тиек ете ке ле: «Са ған да обал, 
ке лін шы рақ, ішім се зе ді, құ са лық бар, қайт ей ін, Ал тай дың аң ға ры на қа мап 
ұс тай тын аң емес сің…» – деп қа мы ға ды. 

Сю жет бай ла ны сы осы лай ша ке лі ні мен енесі ара сын да то лас сыз өріс теп 
оты ра тын әң гі ме ар қы лы ал ма ғай ып ке зең шын ды ғы ашы ла ды, яғни уақыт 
пен кеңістік бірлігі айқын көрінеді. 

1917 жыл ғы ақ тар мен қы зыл дар дың со ғы сы, 1921 жыл дар дан бас тал ған 
ашар шы лық, 1937 жыл ғы реп рес сия, 1941–1945 жыл дар да ғы орыс-гер ман 
со ғы сы – осы ның бар лы ғы ның бел ор та сын да бол ған Қан дау ыр мен Ню ра ның 
көр ме ген аза бы жоқ. Ай на ға кер жақ тар дың кім еке нін ба ян дап бе ре ді: «Кер-
жақ-орыс тар – орыс тың ішін де гі тө мен гі жақ тан ау ып кел ген аса дін ші лі. 
Ес туім ше, пат ша ағ зам ның өзі іш ке рі жақ қа жер ау да рып ты, не ге еке нін біл-
мей мін, «кер жақ тар» атан ған быз». 

«Үйі нен су бер мей ді екен, ал ал да-жал да су сұ рап іше қал саң, сол ыдыс ты қай-
тып пай да лан бай ды екен, бө тен бі реу ұс та ған есік тің тұт қа сын ыс тық су мен жуа-
ды екен» деу ші еді, рас па? – деп сұ ра ды ене сі нің әң гі ме сін ұй ып тың да ған Ай на.

– Бая ғы да одан да со ра қы әдет те рі бар еді, қа зір оның жұр на ғы да қал май, 
жер гі лік ті ел мен сі ңі сіп кет ті ғой…

3-бө лім де ав тор жо лау шы лар ға қай та ора ла ды. «Мың жол ды ны бір сор лы 
бай лай ды» де ген дей, іл біп әрең ке ле жат қан Та ған ның жағ дай ына байланысты 
жол да ғы За хар де ген омар та шы ның үйі не еке уі тү неп шы ға ды. Бұл үй ден 
қол дан ашы тыл ған сы ра ішіп, дәм ді та ғам жеп әл де ніп ал ған Та ған «Не ге біз 
осы…» деп бас тала тын лек ция сын оқуға қайта кіріседі. 

«Егер әлем сая сат кер ле рі мен та рих шы ла ры Та ған ға із гі лік, ақи қат, 
бо ла шақ ту ра лы бол жам дар мен өмір лік проб ле ма лар дан ем ти хан тап сыр са, 
еш қай сы сы да за чет ала ал мас еді. Он дай ат ты күн қа-й-да-а… НЕГЕ БІЗ ОСЫ… 

Шай іш кен соң, жол ға шық ты: Ерік – ат та. Та ған – жаяу. 
Та ған дар За хар мен Мар фа ның үйі не кел ген де, ал да ры нан үріп шық қан 

ең ге зер дей екі ит қап па ған. Бұл романда: «Жыл қы шы  ау лы на таян ған да да 
бұ лар ға қа рай зу ла ған үш ит саң қыл дай үріп, жан да ры на кел ді, бі рі ат үс тін де гі 
Ерік ті ау да рып тас тар дай қат ты өр ше лен ді, ал қал ған еке уі Та ған ды иіс ке лей 
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еріп ке ле ді.  «Ит қап пай тын кі сі бо ла ды де ген, те гі, рас екен» деп ой ла ған Ерік 
құ лақ етін жеп, ал ды-ар тын ора ған ала мой нақ қа қам шы сіл теп еді, ит одан 
ары жі нік ті. Осы кез де жаяу сал пақ та ған Та ған: «Қой ен ді!» – деп еді, жа ғы 
сем ді. Ен ді ол үш ит тің қор шау ын да ежел гі та ныс та рын дай тай раң дай ба сып 
ке ле жат ты. Үй ле рі нен өре шы ғып, осы кө рі ніс ті ба қы лап тұр ған жұрт қай ран 
қа лып еді. Әсі ре се, ба ла лар мәз», – деп суреттеледі.

Осы кө рі ніс ар қы лы ав тор он жыл бойы ішім дік ке са лы нып, жү деп-жа дап, қаң-
ғы бас қа ай нал ған Та ған ның сон ша ма жа ман адам емес еке нін аң ғар та ды. Ал жол 
бой ын да есі кір ген кез де «Не ге біз осы…» деп бас тай тын қо ғам дық-әлеу мет тік өмір 
ту ра лы лек ция ла ры ар қы лы бі лім ді адам бол ған ды ғын та ни мыз. Не гі зі Та ған әу елі  
әлеу метт ік эко но ми ка са ла сы бой ын ша дис сер та ция жа зып, қор ғай ал май ды. Екін ші 
рет «Ал тай ды ме кен де ген ұлт тар дың та ри хы» де ген дис сер та ция сы на «ұлт шыл-
дық пен улан ған» де ген ай ып та ғы лып, қу да лау ға тү се ді. Кейінгі әй елі де бір ба ла сын 
алып, бұ ған қа ра май, ке тіп қа ла ды. Со дан ке йін гі өмі рі «бомж дық қа» ай нал ған.

4-бө лім де ав тор бу дан ара лар ту ра лы ба ян дай ды. 1956 жы лы ге не тик-се-
лек цио нер У.Керр аф ри ка лық бал ара сын Еуро па ға алып ке ле ді де, жер гі лік ті 
тұ қым мен бу дан дас ты ра ды. Бу дан нан пай да бол ған аф ри ка лан ды рыл ған ара-
ның сырт қы пі ші нін де пә лен дей ай ыр ма шы лық бол ма ға ны мен, ең бек қор жә не 
қау іп төн се, то бы мен ша бу ыл жа сай тын өте аг рес сив ті бо лып қа лып тас қан. 
« Жау ыз ара» ата нуы да со дан. Ай та лық, осы Аф ри ка мен Еуро па араларын 
будандастырудан пайда болған бу дан ның ша ғуы нан 1969 жы лы Бра зи лия да 
200 адам өліп, мың да ған адам жа ра қат ал ған. Кі сі лер үшін жер гі лік ті, яғ ни 
өз ара мыз дан гө рі будандасты рыл ған дар дың уы әл де қай да қау іп ті. Осы тұр-
ғы дан бу дан ара ның та ри хын тү сін дір ген жа зу шы Ерік тің де ара ның бұл ел де 
жоқ тү рін ал ғаш рет вер то лет ші жі гіт тен ес тіп, «Наука и жиз нь» жур на лы нан 
«Қау іп ті гиб рид» де ген ма қа ла ны оқып, осы ара ға аң са ры ау ған дық тан, Про-
хор Алек санд ро вич тің ше тел ге ұша тын са мо лет те іс тейт ін әріп тес те рі ар қы лы 
жең ұшы нан жал ға сып, « жау ыз ара ны» алдыртады. Күйеуі ше тел ара сы на 
Ай на ны жо лат пай тын дық тан, ол бұ дан ха бар сыз. Тек жа ңа тұ қым ды «им порт» 
ара ның ұя сын ға на бі ле ді. Осы бір жай ды ене сі не айт қан да, Нүр ке кем пір: 
«Жатжұрт тық еш қа шан да жа рыт қан да, жер сін ген де емес, бү гін ба лын бер се, 
ер тең уын ұсы на ды, тү бі ты ныш бол ғай», – деп, ау ыр күр сі ніп еді.

Та ған дар та қа ған да «Үй-бай-ау, ұс тай ық» деп Ақ мой нақ қа оқ тал ған 
Ай наға Ерік:

– Ой, ол сү ме лек ті ит қап пай ды екен, – дей ді.
– Та ған Ма қа жа нов де ген бір ге оқы ған до сым, тә те, – деп та ныс тыр ған да 

ше ше сі ба сын оқыс кө те ріп алып: 
– Тә ңі рім-ау, не ай тып отыр сың… Өзі міз дің Ма қаң ның – ал ты алаш ты 

ау зы на қа рат қан Ма қа жан ақын ның не ме ре сі ме? Біздің Кө кен жа рық   тық  тың 
ұлы ма? Ол қай дан жүр бұл ит өл ген жер де? – 
де ген де Ерік:

– От от тап, су ішіп отыр ған же рі ңіз ге «ит 
өл ген» деп тіл ти гіз бе ңіз, тә    те, – дей ді.

Кемпірдің сө зі жә не ке лі ні не аяушы лық пен 
қа  рай     ты ны ар қы лы «Көп тен кет кен кө му сіз қа -
лар» де ген эпиг раф тың те гін алын ба ға нын аң ға-
ру ға бо ла ды. 

Мәтіндітыңдап,«Жақсы
кәсіпкер болу үшін ара
сияқтыеңбекқорболуке
рек»тақырыбынапікірта
ласұйымдастырыңдар.

CD01
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Ню ра мо но ло гі ар қы лы Та ған ның ше ше сі Ана лық екеуі апа лы-сің лі лер дей 
бо лып, ең бір ау ыр да азап ты жыл дар ды бір ге өт кіз ген ді гі, Қан дау ыр дың да 
Та ған ның әке сі Кө кен мен құй рық-жа лы жа рас қан қос то ры дай үзең гі лес дос 
бол ған ды ғы ес ке алы на ды. 1937 жы лы бай-шон жар лар дың тұ қы мы бол ған-
дық тан, Қан да уыр мен бір ге Ню ра ға да қау іп тө не ді. НКВД-нің (іш кі іс тер 
ха лық ко мис са ри аты) шо лақ қол бас ты ғы қыр соң да ры на тү се ді. 

Кө кен мен Ана лық еке уі Нюраны еш кім бар май тын ес кі мон ша ға жа сы рып, 
аман сақ тап қа ла ды. Осы кез де гі Ню ра ның тарт қан аза бы жан төз гі сіз. Шо лақ қол 
Ню ра ны мон ша ға дей ін із деп ба ра ды. Үң гір-мон ша ту ра лы аңыз дан сес ке ніп тұр-
ған да өзі мен бірге еріп бар ған адам ды бай қа май, атып ала ды. Со дан Шо лақ қол дың 
өзі не айып тағылып, сот та лып кет кен нен кей ін ға на ты ғыл ған же рі нен шық қа н 
Ню раның 4 жас та ғы қы зы на су ық ти іп, қай тыс бо лып ке те ді. «Ха лық жауы ның» 
от ба сы бол ған дық тан, жұ мыс бе ріл мей ді. Тек Та ған ның әке-ше ше сі нің қам қор-
лы ғы ар қа сын да өзі ті рі қа ла ды. Ал 1937 жы лы сот та лып кет кен Қан дау ыр төрт-бес 
жыл да н соң ға на ора лғанын жазушы былай пайымдайды: «Со ғыс бас тал ға ны на 
екін ші жыл тол ған да, ой да жоқ та Қан дау ыр орал ды. Өл ге ні ті рі ліп, өш ке ні жа на 
қу ан ған Ню ра ның ері мен еке уі ара сын да ғы қы зық тым кел те ке сіл ген. Он күн ге 
ға на сұ ра нып кел ген Қан дау ыр бір ап та дай еру бол ды да, ай ып кер ба таль он ның 
са пын да, ал ғы шеп ке ат та нып ке те бар ған… Со дан қай тып орал ған жоқ… Ста ли н-
г рад тү бін де ер лік пен қа за тау ып ты. Ал Кө кен бір аяқ тан айы ры лып орал ды, бі рақ 
елуін ші жыл дан асып жа сай ал ма ды. Ана лық ал пы сын шы жыл дан ат тап өте ал ма-
ды», – деп бас тан өт кен қи ын күн дер ді ба ян дап бер ген Нүр ке кем пір ен ді Та ған ға 
ерек ше на зар ау да ра ды. «Қыс тап шық қың кел се, ме нің айт қа ны ма кө ніп, ай да-
ға ны ма жү ре сің» деп, әр түр лі шөп тер ді қай нат ты рып, оны ем дей бас тай ды. Көп 
қи ын дық пен, Нүр ке кем пір дің ар қа сын да Та ға нның бе ті бе рі қа рай бас тай ды. Ол 
ен ді «Ма рал көл жақ та әр тау дың ба сын көк сеп, ма ңып жүр ген кі сі киік Шал бар» 
де ген ді бұ рын нан бі ле тін, со ны мен жо лық қы сы ке ліп, тау ішін ара лай бас тай ды. 
Ақы ры Шал мен ой да-жоқ та жо лы ғып, оның тұ ра тын екі бөл ме лі кең үң гі рін де 
қо нақ бо ла ды. Шал дың кем пі рі ер те рек те қай тыс бо лып кет кен, өз кін ді гі нен ба ла 
жоқ. Қо зы, Ба ян де ген ұл мен қызды асырап алған. Шал Та ған ның атақ ты ақын 
Ма қа жан ның не ме ре сі еке нін біл ген нен кей ін ар найы қой сой ып, кү те ді. 

Ал бұл кез де Ерік өзі мен-өзі әу ре, ара лар ға қа рай ды, аң ға шы ға ды, Қа тын 
өзе ні нің ар ғы бе тін де үне мі ке ліп тұ ра тын бір қыз ға тү рін көр ме се де ға шық. 
Өйт ке ні өзен нің ағы сы қат ты, кө пір жоқ, күр кі реп аға тын дық тан, сөз ес тіл-
мей ді. Сон да да сырт тай со ны көр ге ні не мәз бо лып жү ре ді. Ай на ға адам екен-ау 
деп, кө ңіл ау дар май ды. 

Бір де Ай на үй сыр тын да екі ба ла сы мен өліп жат қан адам ды кө ріп шың-
ғы рып, сол жер де та лып қа ла ды. Сөйт се, бұл те рі сі сы пы рыл ған бая ғы да өзі не 
ти іс пе ген, екі қон жы ғы бар аю екен. Мұ ның бә рі не жай ба ра қат қа ра ған Ерік 
аю те рі ле рін Про хор до сы на бе ріп жі бе ре ді. 

Ав тор ой үс тін де жү ре тін Та ғанға өз-өзі не «Не ге біз осы» де ген сұ рақ ты 
қой ғы зу ар қы лы дү ние қыр-сы ры на шо лу жа сай ды. 

Сю жет тің ша рық тау ше гі – тор дан шық қан бу дан ара лар дың есік ал дын да 
отыр ған Нүр ке кем пір ді ша ғуы. Ол өлер ша ғын да бой жа сап, сөй лей бас тай-
ды. «Асық пай дә рет те ніп, ақ тық дәм – атау-ке ре суын ішіп бол ған соң, Ал ла 
та ға ла ға мі на жат біл ді ріп, ра хы мы на кө не ті нін, тө те ден жі бер ген дер ті не мың 
да бір ал ғы сын ай тып, ұзақ кү бір ле ді. Бұ дан соң «бис мил ла рах ман ра хим» деп, 
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екі қо лын кеу де сі не қой ып, шал қа лай жа тып кө зін жұм ды… Ене сі нен көз ал май 
отыр ған Ай на бір уақ та… жа ңа ға на қы быр сыз жат қан: бұл тү сін бейт ін орыс ша 
әл де не ні ай тып кү бір леп, бұл тү сі не тін «о, гос по ди, прос ти своего греш не го…» 
де ген сы қыл ды сөз дер ді ара лас ты ра сөй леп, шо қы на бас та ға нын көр ген де… 
иә-иә, көр ген де… екі кө зі ша ра сы нан шы ға шо шын ға ны сон ша ма, «апа та йым-
ау, мұ ның не?!» деп, ай қай лап ба рып құ ла ды. Та лып қал ды. Бұл – Ай на ның өз 
өмі рін де екін ші рет оң бай қо рық қа ны, тал ға ны еді… Нүр ке кем пір қан ша дін дар 
бол са да, не мұ сыл ман ша, не хрис тиан ша жер лен бей, өз има нын өзі ай тып, өз 
жа на за сын өзі шы ға рып», өзі аң са ған ту ған же рі Фа ди ха дан то пы рақ бұй ыр май, 
Қа тын өзе ні нің жа ға ла уы на жер ле не ді. Се бе бі күн ыс тық, жол ұзақ.

Ерік өзі нің ба ла сы жоқ еке нін өмі рін де бір-ақ рет есі не ала ды. Бар ақы лы 
ақ ша жа сау ға жұмсалғандықтан, оның се зі мі қа ты гез де ніп кет кен. Ал Ай на ға 
ен ді гі өмір дің мә ні жоқ кө рі не ді. Қа тын өзе ні не се кі ріп кет кен же рі нен оны 
Та ған құт қа рып ала ды. Сол бе тін де Шал дың үйі не қа рай алып ке те ді. Ал 
Шал ды Ерік жек кө ре ді, ата жауы са най ды. Сон дық тан еке уін із де мей ді де. 
«Же ті сер сің дер, же ті сер сің дер! – деп, жын ұр ған дай, тау ды ба сы на кө ші ре 
са қыл дап кү ліп: «Про хор кел сін, вер то лет пен Бек зат ты ал ды ра мын. Ма ған 
бә рі бір, қа тын бол са – бол ды», – дей ді. Ер те ңін де әлем ді ап пақ ке бін ге орап, 
қар жа уа ды. Биыл ғы жыл дың ал ғаш қы со на ры… Ерік тің ойы – аң ға шы ғу.

Ро ман сю же ті бы лай аяқ тала ды: «Ке лер жыл дың көк те мі шы ғып, жа ба ғы лан-
ған сі реу қар еріп, тау сы лып, ар қы рап өзен та сып, ағаш бүр леп, гүл бас жар ған да, 
Ерік жыл да ғы әде тін ше Қа тын суын құл дап, та ри хи ме ке ні не бар ған. Ар ғы бет те гі 
шы нар ға жа на ры нан су ақ қан ша қа ра ды. Әне, кө рін ді! Сол! Өзі! Ақ боз ат мін ген 
сұ лу! Омар та шы ның ға шы ғы! Ат тан тү сіп же те ле ген күйі, өзен жа ға сы на кел ді – 
тым жа қын нан кө рін ді. Қо лын бұл ға ды. Ерік те ес қал ма ды. Су ға тү сер дей бо лып, 
жа ға лау ға мін бе лей ын тық қан. «А, Құ дай, ара ға ай нал сам екен, ара бо лып, ар ғы 
бет ке ұш сам екен» деп, ті зер лей оты рып, қо лын ас пан ға со за, бар бол мы сы мен 
ті ле ді-ай, тұң ғыш рет зар еңі реп жы ла ды-ай… Құ дай дың құ ді ре ті мен омар та шы 
ара ға ай нал ды… бі рақ бал ара сы на емес, мал ға ты ныш тық бер мейт ін көк бас со-
на ға ай нал ды. Ай на луы сол екен, ар ғы жи ек те гі Қыз ға зы мы рай ұш қан. Ұш қан 
қал пы ға шы ғы на же тіп, иы ғы на қон ды. Не бол ға нын біл мей, са сып қал ған Қыз 
қо лын да ғы екі бүк тел ген қам шы мен сес ке не са лып қал ған да, ен ді ға на ар ма ны-
на жет кен «Ерік-Со на» қа на тын сер пу ге ша ма сы жет пей, ты ра пай асып до ма лап 
түс кен… мәң гі лік ке… Қа тын суы ның ай ла ғын да ғы ке ре мет үй, көл-кө сір бай лық, 
қо ра тол ған мал, бал ара ла ры иен қал ды. Қал са – қал сын… көп ұза май Қа тын ға то-
ған ор на ты лып, су кө те ріл ген де, бә рі бір ші ріп ас тын да қа ла ды… Су ас тын да Ню ра 
Фа деев на ның же тім сі ре ген зи ра ты да қа ла ды… «НЕГЕ БІЗ ОСЫ…».

Не ге Ерік со на ға ай нал ды? Ав тор мұ ны дү ниеқо ңыз адам тек со на ға ға на 
ай на ла ала ды де ген иро ния мен бе ріп отыр. Өйт ке ні ен ді гі оның өмі рін де мән 
жоқ. Қай та дан тір ші лік бас тай ал май ды. Ал Та ған мен Ай на ның жан дү ние сін де 
ұқ сас тық, қай ырым ды лық бол ған дық тан, еке уі үй ле ніп, өз әл де рін ше тір ші лік 
ете тін бо ла ды де ген ой тас тай ды.

Ро ман ның екін ші атауы «Қау іп ті бу дан» болуы те гін емес, өйт ке ні шек сіз 
дү ниеқо ңыз ды ққа бой алдырған Ерік  шетелдік араның қауіпті екенін біле 
тұра алдыртып, ақырында шешесінің беймезгіл өлі мі не се бепші бо ла ды. Со-
ны мен бір ге Ню ра ның әке-ше ше сі нің ке лі сі мін ал май, тұр мыс қа шы ғуы, оған 
ше ше сі нің ла ғы нет ай туы, қар ғыс дұ ға жа сауы – осы лар дың бә рі жи нақ тала 
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ке ле ро ман ның «Атау-ке ре» деп ата луы на се беп бол ған. Осы орай да орыс жа зу-
шы сы Вла ди мир Ли чу тин нің «Бө кеев тік про за ның әуені мұң лы лау әрі мұн таз-
дай бо лып ке ле ді. Сон дық тан әсе рі күш ті: Жал ғыз бас ты адам. Жал ғыз ки із үй. 
Оқ шау жа ра ты лыс ты, оның үс тін де гі күн жә не ие сі не адал ат тың жал ғыз сы рай 
ты қыр шуы» де ген сө зі есі міз ге тү се ді. 

Ойталқы
1. Шығарманың идеясы қандай? Ро ман да өмір шындығы қа лай кө рі неді?
2. Шы ғар ма дағы кей іп керлер арасындағы қарым-қатынас қалай өрбиді?
3. Жазушы антогонистік қайшылықтар арқылы нені көрсетпек болған? 

Өз пікіріңмен бөліс.

Неліктен
1. Не се беп ті шы ғар ма «Атау-ке ре» деп атал ған? Бұл сөз күнделікті 

өмірде неге жиі қолданылмайды?
2. Не лік тен Нүр ке кем пір дің ақыр ғы ама на ты орын дал ма ды?

Тобыңдаталдапкөр
1. «Шеринг» әдісі арқылы шеңбер бойымен отырып, жүргізуші бастап, 

кезекпен романдағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланы-
сын талдаңдар.

2. Қаламгер Талап тан Ах мет жан ның: «Орал хан Бө кей – ақын. Әр әң гі-
ме сі, әр по ве сі ақын дық жү рек пен өмір тыл сы мын те рең түй сі ніп, сол 
жұм бақ тан өзін дік тың пәл са па түйе оты рып жа зыл ған. Орал хан Бө-
кей – су рет кер. Та би ғат пен адам жа нын ақын дық көз бен жі ті тін тіп, 
екі нің бі рі бай қай бер мейт ін тыл сым құ пия лар ды өр нек тей ді. Жә не де 
сол су рет те рі өзі көр ген де гі дей тыл сым күй ін де, жұм бақ қал пын да тұң-
ғиы ғы на сыр бү гіп тұ ра ды», – де ген сө зін талқылаң дар. Ро ман нан осы 
пі кір дің дә ле лін кө ре ала мыз ба? Шығарманы көркемдік-эстетикалық 
құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазыңдар.

3. «Ашық микрофон» әдісі бойынша жазушының статусы әртүрлі адам-
дардың әлеуметтік-психологиялық бейнесін беру тәсілін және олардың 
мінезін суреттеудегі шеберлігін дәлелдеңдер.

ОралханБөкей–ойайтуғабейімжазушы.Жазушыкөксегенжантазалығын,ар
тазалығын,маңдайтерменнантабудыңмехнатрақатын,ұлттықмүдделер,ұлттық
рух идеалын оның әрқилы тағдыр, әр қалыпты ғұмыр кешіп жатқан кейіпкерлері
өмірлікмұратеткен.
«Атаукередегі» Нюра кемпірдің жалғыздық күйі – қарт адамның өмір көшінің

соңындағытынабастағанқалпыменде,баласыЕріктіңқалауыменболғанортадан
жырақтаужағдайыменде,тіптіқалаберді,қаншамажерденқазақтыңотанасыбол
ғаныменде,діл,орта,арғынегіздертұрғысынандақылаңберуітиісжалғыздығы.

Гүлжан Ыбырайқызы

Зерделіой

Пікірлесейік

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр
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4. «Джигсо» тәсілімен топқа бөлініп, дәйексөздерді қолдана отырып, ке йіп-
керлерді талдаңдар. Әр топтағы 1-оқушының тапсырмасы: Еріктің си-
паты. Қаламгердің адамдар өмірін аралар дүниесіне ұқсатуы. Әр топтағы 
2-оқушының тапсырмасы: Шалдың образы. Шығармадағы Тағанның 
табиғат туралы ойлары. Тағанның монологі. Әр топтағы 3-оқушының 
тапсырмасы: Шығармадағы Ерік бейнесі. Будан тұқым. Әр топтағы 
4-оқушының тапсырмасы: Шығармадағы Айнаның бейнесі. Нюра Фаде-
евна. Әр топтағы 5-оқушының тапсырмасы: Романдағы мифтік бейнелер.

 Романдағы кейіпкерлердің сөздерінен мысалдар келтіріп, автордың 
оларды берудегі мақсатына талдау жасау арқылы олардың көркем 
бейнесін ашып, кей іп кер лер жүй есін жи нақ тап, ту ра жә не жа на ма мі-
нез деу лер ді жік теп жазыңдар.

Кейіпкер Турамінездеу Жанамамінездеу

Дәптеріңежаз
1. Шығарманың идеясы мен көркемдегіш құралдардың байланысын 

көрсетіп, мысал келтір.
2. Романдағы ұлттық құндылықтардың маңыздылығын ғаламдық та қы-

рып тағы контекстермен  байланыстырып жаз.

Түйінде
1. «Аяқталмаған сөйлем» әдісі арқылы Тағанның «Не ге біз осы» де ген 

сұрағын қазіргі өмір тұрғысынан қоя отырып, сөйлемдерді жал ғас-
тырып, тұжырымды ойыңды білдір.

2. Шығарманы көркемдік-эстетикалық құндылық тұрғысынан талдап, 
әдеби эссе жазып, ойыңды түй ін де.

Қалайойлайсың?
Сю жет тің ша рық тау ше гі – тор дан шық қан бу дан ара лар дың есік ал-

дын да отыр ған Нүр ке кем пір ді ша ғуы. Жа зу шы сим во ли ка лық түр де не ні 
иша ра лап отыр?

Үйдеорында
1. Шығарманың жанрына қарай композициялық ерекшеліктерін айқын-

дап, рецензия жазып, әлеуметтік желіде жарияла.
2. Қазақ әдебиетінде осы романмен идеялық жағынан мазмұндас туын-

дылар бар ма? Болса, оны қалай дәлелдейсің?
3. https://elarna.kz/kz/ojylymdar/item/ atau-kere сайтынан «Атау-кере» 

спек таклін көріп, романның жанрлық ерекшелігін драмамен салыс тыра 
отырып талдап, кейіпкерлер бейнесінің ашылуына баға бер. Режиссер 
шешімімен келісесің бе? Пікіріңді дәлелде.

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында
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4. Романда қандай мәселелер көтерілген? Осыған байланысты шығар-
мадан үзінділерді алып, сыни пікір жаз.

5. CD-дегі №1 қосымшаны үлгі ретінде пайдаланып, презентация жаса. 

Білгенгемаржан
«Лениншілжасқа»қызметкежаңаданкелгенОралхандыМойынқұмғакоманди

ровкағажібердім. Газетжұмысы–біржағынанжазушыныңдосы.Ел көресің,жер
көресің, сан түрлі адамдармен кездесесің.Шығармағажем табылады. Газет – бір
жағынан жазушының жауы. Ойыңда жүрген, көкірегіңді кернеген дүниені алаңсыз
отырыпжаза алмайсың. Ұдайыоттың ішіндежүресің. Түнде де тынымжоқ. Газет
кеш шығады. «Халыққа бір тиын пайдасы жоқ, күнде бас қосқан жиын болады».
Өлтіріл,сондағыбаяндама,бастықтардыңкөпірмесөздерітаңертеңгазеттіңбетінде
болуыкерек.Әйтпесебасыңкетеді.Сөйтіпжүріпменбастапқойғанповесімдіаяқ
тайалмадым.АлОралхансолсапарданбіразжылкейін«Құммінезі»дегенповесть
жазды.Міне,жазу!Жазсаң–осылайжаз.Әйтпесе,кінәсіжоқаққағаздышимайлап,
былғама.Онкүндіксапардабұрынөзікөріпбілмегенжердіңтамырынбасыптанып,
солқұмдағыадамдардыңмінезқұлқын,психологиясын,тұрмысын,жүрістұрысын,
еңбастысы,жанынұғыпбілужаратылыстандарыниесінеғанадарыған.Әйтпесе,
солқұмдамендеталайретболдымғой.Иә,кәдімгібұйығыбұғыпжатқанбұйрақұм.
Сексеуілі,шөбі,қояны,қырғауылы.Шопанүйі,қойы,итіт.б.АлОралханныңкөзімен
қарағанда,менбұлқұмдыөлкенітұңғышреткөргендеймін.Құмғажанбіткен.Құмға
мінез біткен. Құммомақан екен. Құм дүлей екен. Құм әнші екен. Құм күйші екен.
Құмдадақуаныш,құмдадамұңболадыекен.Әдебиетпенәуен–егіз.Әуеніжоқ,
жүрегіндежыры,музыкасыжоқәдебиеткөркемәдебиетемес.Әттең,менқалайбай
қамағанмын?Ауданнан,совхозорталығынанілесекелгенүлкенкішібастықтармен
етжеп,шайішіп,қырғауылатыпжүріп,қалайбайқамағанмын?Сөйтсем,құмныңіші
жақсылыққада,жамандыққада,адалдыққада,арамдыққадатолыекен.

Шер хан Мұр та за

Білгенгемаржан
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Әдебиеттеориясы

Хронотоп –мекеншақ(Б.Майтанов) –уақытпенкеңістікбелгілерінің
нақтылы бір бүтіннің табиғатына лайық бірлікте көрінуі. Мұнда уақыт
қоюланыптығыздалады,сығылысады.Сөйтіпкөркемдігіменкөзгетүсетіндей
дәрежеге жетеді, ал кеңістік болса, шоғырланады, тарихтың, сюжеттің,
уақыттыңқозғалысынабағындырылады.Уақыттаңбасыкеңістіктебелгіленіп
көрінеді. Ал кеңістік уақыт арқылы танылып, өлшенеді. Көркем хронотоп
қатпарлардыңосылайқиысып,белгілердіңосылайқосылып,тұтастануымен
сипатталады (М.Бахтин). О.Бөкей шығармаларында уақыт пен кеңістік
композициясы үлкен орын алады. Қаламгер оқиғалардың мезгілін нақты
сипаттайды. Оның шығармаларындағы кеңістік пен уақыт ондағы оқиға,
ісәрекеттергеқатыстыөзгеріпотырады.

Романдағытоталитарлықдәуірдіңсипатынанықтап,қазіргізаманкөрі
нісімен салыстырып бағала. Орыс жазушысы М.Тарковскийдің «Енисей,
отпусти!» деген шығармасын оқып, романмен салыстырып, пікір жаз. Екі
шығармаданхронотопқамысалдаркелтір.

Міне,қызық!

Оралхан Бөкей жастайынан үйлеріне келген қонақтардың әңгімесіне ылғи
құлақтүріп,көкірегінетүйебергенекен.«Еліші–өнеркеніші»екенінылғижадында
ұстағанқаламгеркейінөзіатақтыжазушыатанып,кітаптарыбіріненсоңбірішығып
жатқанкездедеосыәдетіненжаңылмапты.ТіптіқарындасыҒалияданүйгекелген
қариялардыңаузынаншыққанмақалмәтелдердіжазыпотырудыөтінгенекен.

Кітап–асылқазына

Шығармалары.Роман,повестер./ОралханБөкей.–Алматы:Елшежіре,2013.

Қолданыпкөр

1. Қосымшадереккөздерденомарташаруашылығытуралыоқып,жаңатехно
логияны қолданып, жаңа өнім алу туралы ғылымифантастикалық әңгіме
жаз.

2. «Талқылаубұрышы»әдісіменСDдискінің№3қосымшасындаберілгенсу
реттердібиологиялықғылымтұрғысынантүсіндіріпбер.

3. Сыныптастарыңныңарасында«Оралханоқуларын»ұйымдастырыңдар.

Эксперименттіктапсырма
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Әр ақын – өз алдына бір әлем.Оны әркім өзіне әр қилы
жағдайда ашуымүмкін. Кейбірімен көзіңді тырнап ашқандай
сырласболсаң,кейбіріноңменсолыңдытанып,осықалайекен
дегенойжетелегенуақыттабарыпқанақолғааласың.

Жарасқан Әбдірашев

 ЖАРАСҚАНӘБДІРАШЕВ

Ақын қай өңірде ту ып-өс кен?

Жа рас қан Әб ді ра шев 1948 жы лы Қы зы лор-
да об лы сы Арал ау да ны ның Ақ ша тау ауы лында 
дү ние ге кел ген. Жа рас қан ның әке сі кол хоз бас-
қар ма сы ның тө ра ға сы бол ған дық тан, үй ле рі не 
жиі-жиі кел етін қо нақ тардың арасында өлең-
жыр дың тие гін ағы та тын өнерлілері де бол ған. 
Кіш кен тай Жа рас қан со лар дың бә рін кө кі ре гін де 
түй іп өс кен дік тен, ба ла ке зі нен қа ла мын ұш тай 
бас тай ды: ау дан дық, об лыс тық га зет тер де өлең-
де рі, ма қа ла ла ры, әң гі ме ле рі жа рия ла на ды.

Жа рас қан Әб ді ра шев қай жерде бі лім ал ған?

Ақын 1954–1960 жыл да ры Ақ ша тау бө лім-
ше сін де гі бас тау ыш, Арал қа ла сын да ғы ор та мек-

теп те оқы ған. 1963 жы лы Жақ сықы лыш жұ мыс шы лар кен тін де гі ор та мек-
теп тің то ғы зын шы сы ны бын та мам дап, Қа за лы ау ыл ша руа шы лық 
тех         ни     ку  мы ның ме ха ни ка фа куль те ті не қа был да н ды. 1965–1969 жыл да ры 
қа зір гі әл-Фа ра би атын да ғы Қа зҰУ-дың жур на лис ти ка фа куль те ті не тү сіп, 
одан соң осы оқу ор ны ның ас пи ран ту ра сын да сырт тай оқы ды.

Ақын қан дай қыз мет тер ді ат қар ған?

Жа рас қан Әб ді ра шев ең бек жо лын 1969 жы лы сол кез де гі бе дел ді ба сы-
лым ның бі рі – «Ле нин шіл жас» га зе ті нің әде би ет пен өнер бө лі мі нен бас  тай  ды. 
1969–1970 жыл да ры «Қа зақ әде бие ті» га зе ті нің сын бө лі мін, 1970–1974 жыл   да ры 

ЖарасқанӘбдірашев
(1948–2001)

Әдебиетке,оныңішіндепоэзияғакелгентоптың,шоғырдыңеңбіржарығы,еңбірсәуле
лісі,еңбіржұлдыздысы–ӘбдіраштыңЖарасқаны.Ол–алғашқыөлеңдеріненбастапақ,
өзініңақынекенін,ақынболғандада,жақсыақынекенінтанытқанжігіт.Жалпыбілімі,ақын
дықкүшқуатыбірелдіңпоэзиясыныңтуұстаушысыболатындаймүмкіндігіәбденбаржігіт.

Тұ ман бай Мол да ға лиев

Зерделіой
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«Жа лын» альма на хы ның сын жә не поэ зия бө лі мін бас қар ған. 1974–1985 жыл-
да ры «Жұл дыз» жур на лы ның сын және биб лиог ра фия бө лі мі нің мең ге ру ші сі, 
1989–1992 жыл да ры Қа зақ стан Жа зу шы лар ода ғы жа нын да ғы Көр кем ау дар ма 
және әлем дік әде би ет тер бай ла ны сы бас ре дак ция сы Тө ра ға сы ның орын ба са ры, 
1992–1997 жыл да ры «Та ма ша» са ти ра лық те ле ха ба ры ның Бас ре дак то ры қыз мет-
те рін ат қар ған. Одан кей ін гі өмі рін шы ғар ма шы лық де ма лыс қа ар най ды.

Жа рас қан Әб ді ра шев қа ла мы нан қан дай шы ғар ма лар ту ын да ды?

Жа рас қан – шы ғар ма шы лы ғы сан қыр лы (ли рик, са ти рик, сын шы, ау дар-
ма шы) ақын. Ол қа зақ әде бие тін де гі әзіл-ос пақ, эпиг рам ма, сон дай-ақ эпи та-
фия (грек. epіtaphіos – қа бір үс тін де гі) жан рын жа ңа дең гей ге шы ғар ды. Ақын 
өлең де рі нің та қы ры бы – ру ха ни құн ды лық, ту ған жер, адам гер ші лік, елі міз-
дің та ри хы. Ж.Әб ді ра шев тің «Жа ңа жыл ға – жа ңа жыр», «Отан», «Кір ме ші 
жиі тү сі ме», «Мәңгі көктем» жә не т.б. өлең де рі не ән дер жа зыл ды.

Ақын ның «Тұң ғыш кі тап» деп атала тын тыр на қал ды кі та бы 1969 жы лы 
жа рық көр ді. Бұ дан соң «Ақ қай ран» (1970 ж.), «Най за ғай лы жаз» (1971 ж.), 
«Сая хат» (1972 ж.), «Па ра сат пен па рыз» (1973 ж.), «Да ла, се нің ұлың мын» 
(1975 ж.), «Со ғыс тан соң ту ған дар» (1977 ж.), «Пер зент па ры зы» (1980 ж.), 
«Са на соқ па ғы» (1988 ж.), «Әзі лің жа рас са» (1989 ж.), 3 том дық таң да ма лы 
жыр лар жи на ғы: «Са на соқ па ғы», «Кө ңіл көк па ры», «Ше жі ре лі ша ңы рақ» 
(1998 ж.) шық ты. Ал эпи та фия жан рын да жа зыл ған «Құл пы тас» жи на ғы ақын 
қай тыс бол ған  cоң, 2 ай дан кей ін ға на жа рық көр ген.

Ақын ау дар ма са ла сы на да ең бек сі ңі ріп, орыс жа зу шы сы М.Зо щен ко ның, 
үн ді ақы ны Р.Та гор дың (1969 ж.), фран цуз ақы ны П.Элюар дың (1972 ж.), бе-
ла русь ақы ны Я.Ку па ла ның (1982 ж.) таң да ма лы өлең дер жи на ғын, ба ла лар 
ақын да ры К.Чу ко вс кий дің «Дәрі гер Айбо лит», А.Бар то ның «Ой ын шық тар», 
«Өсіп ке лем» си яқ ты ту ын ды ла рын, сон дай-ақ А.С.Пуш кин нің, А.Блок тың, 
Г.Гей не нің таң да ма лы өлең кі тап та рын, Б.Окуд жа ва ның, Е.Ев ту шен ко ның, 
Р.Рож дест венс кий дің және бас қа лар дың шы ғар ма ла рын тәржі ме ле ген. Ақын-
ның өз шы ғар ма ла ры да орыс, не міс, венгр, ук ра ин, өз бек, тә жік, әзір бай жан, 
тү рік мен, қыр ғыз, са ха тіл де рі не ау да рыл ған.

Ж.Әбдірашев М.Жұ ма ба ев атын да ғы әде би сый лық тың ие ге рі, Қа ра бу ра 
атын да ғы мү шәй ра ның бас жүл де ге рі бол ды.

Ж.Әбдірашевтің қазақ әдебиетіне сіңірген зор еңбегі ескеріліп, ақын-
ның Алматыдағы соңғы жылдары тұрған үйіне ескерткіш тақта орнатылды. 
2001 жылдан бері Алматы қаласында Ж.Әбдірашев көшесі бар. Туған жері Арал 
қаласында да көше мен мектепке Ж.Әбдірашевтің есімі берілген.

...Жарасқан туғанжердіңмұңынжырлапшарқ ұраршабыттысәттері әлі талай
толқынжырбоптуарынсезгендейақекен.Оғануақыткуәгерболды–«Дала,се
ніңұлыңмын»кітабышығармашылықтаңы,туғанжерінетілектесбіртамшықаны
(жаны дегенім) болды. Туған жерге деген өжеттігі сондай, оқтыноқтын оралып
отырады.Оралғансайынөркендіойларыжелкендіжырларғаайналып,толқыннан
соңғытолқындайбіріненбіріасыптүсіпжатареді.

Жақау Дәуренбек

Зерделіой
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Ойталқы
1. Ж.Әб ді ра шевтің қан дай шы ғар ма ла рын оқы дың?
2. Ав тор шы ғар ма ла ры қандай жанрларда жазылған? Соның ішінде өзіңе 

қай жанр жақын? Неліктен? Өз пікіріңді білдір.

Неліктен
Не себепті ақын ның шығармадағы авторлық идеясы өмір шын ды ғымен 

байланысты дейміз?

Тобыңдаталдапкөр
1. Ж.Әб ді ра шев қан дай ақын? Ойың ды кестедегі көрсеткіштер арқылы 

талдап, ав тор ға хат жаз.

Бі лім Та қы рып бой ын ша ал ған ақ па рат та рым 
Эмо ция Ме нің кө ңіл күйім
Ба ға Ав тор дың шы ғар ма шы лы ғы на бер ген ба ғам 
 Сын Ав тор шы ғар ма ла ры ның мен үшін ма ңы зы
Идея Оқыр ман ре тін де ав тор шы ғар ма ла рын на си хат тау ға 

ұсы на тын идеям

2. «Дербес пікір» әдісін пайдалана отырып, ақын өлеңдерінің ерек-
шеліктерін талдап, ойларыңды ортаға салыңдар.

Әрекет Ойдыжеткізу
Өзіндік пікір

Дәлел

Өз пікірін айғақтайтын мысал

Өз пікіріне қарсы дәлел

Қарсы дәлелді жоққа шығаратын мысал

Қорытынды

3. Ж.Әб ді ра шев тің адам зат қа тән мә се ле лер ді ұлт тық мүд де тұр ғы сы нан 
ашу ше бер лі гін тал даң дар.

Дәптеріңежаз
Ақын ның өмі рі мен шы ғар ма шы лы ғын қам тып, ті рек сыз ба құ рас тыр.

Түйінде
Ж.Әбдірашевтің ақындық дәстүріне әсер еткен факторларды анықтап, 

пікіріңді 6 сөйлеммен дәлелдеп, ойыңды түйіндеп жаз. 

Пікірлесейік

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде
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Қалайойлайсың?
Ав тор шы ғар ма ла рын да ға лам дық мә се ле лер ді қоз ғай тын та қы рып тар 

бар ма? Ойыңды мысалдармен дәлелде.

Үйдеорында
Ақын туралы ақпаратты ассоциативті жағынан байланыстыр немесе 

ұсы нылатын деректерді графикалық нысандар, көрнекі көрсетілім арқылы 
тақырыпты ойластырып, инфографика ретінде ұсын. 

Білгенгемаржан
«Құлпытас» өлеңдер жинағы ұлттық поэзияға үлкен жаңалық болып қосылды.

Ондағы эпитафиялық өлеңдер Жарасқан қаламына тән рух асқақтығын барынша
айқын танытты. Қайсарлық пен табандылық, тәкаппарлық пен ірілік, асқақ пафос,
шешендіктолғаныс–осыныңбәрібірігіпкеліпақынныңромантикасыннақтылайтүсті.

Эпитафия (грек.epitaphios–қабірүстіндегі)–құлпытасқажазылғанжазужәне
дүниеден өткен адамға шығарылған жоқтау. Ол көбіне көлемі шағын өлең түрінде
жазылады. Орта ғасыр, өркендеу, классицизм дәуірлерінде өлген адамның атақ
даңқын білдіру үшін қолданылып, кейін ескерткіштік мәнге ие болған. Көне түркі
жазбаескерткіштеріндегіжазуларэпитафиялықмәнгедеие.ҚазақәдебиетіндеАбай,
Жамбыл,ЖұбанМолдағалиев,ЖарасқанӘбдірашевт.б.эпитафияүлгілерінжасаған.

«Қа зақ стан»: Ұлт тық энци кло пе дия

Міне,қызық!

ЖарасқанӘбдірашевтің21жасындатұңғышкітабыжарықкөріп,КСРОЖазу
шылародағынамүшеліккеқабылданған.

ЖарасқанӘбдірашевтіңұлырежиссерРүстемӘбдірашевтің«Қаладанкелген
қыз»фильмінеқаламгердіңбалалық,жастықшағыарқауболғанекен.

Кітап–асылқазына

ӘбдірашЖарасқан//Қазақәдебиеті:Энциклопедиялықанықтамалық.–Алма
ты:Аруна,2005.

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан

ӘдебиеткеалпысыншыжылдардыңаяғындаАралтеңізініңдауылысекілдібұрқы
ратыпкелгенадамдардыңбірі–Жарасқан.Олбірденөзбуыныныңкөшбасшысына
айналды.Ақындарбұлбұлы–ШөмішбайСариев,ТемірханМедетбексияқтыпоэ
зияныңқазіргі заманғыақиықтарынаайналғанақындаркөшінЖарасқанбастаған
еді.СолмұзжарғышмінезЖарасқанныңбойындакөзжұмғаншасақталғанеді.

Ұлық бек Ес дәу лет

Зерделіой
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«Дала,сеніңұлыңмын»поэмасы

Өтіп ба ра жат қан уа қыт ке ру ені  

Жа рас қан дай ерек тала нт тың  

ұлт тық ру ха ния ты мыз да ғы  

өз ге ше ор нын одан әрі  

өр кеш тен ді ре тү се рі сөз сіз.

Әбіш Ке кіл ба ев

«Да ла, се нің ұлың мын» – Жа рас қан Әб ді ра шев тің 1975 жы лы «Жа лын» 
бас па сы нан жа рық көр ген жыр жи на ғы ның және поэмасының атауы. Поэма 
«Ту ған да ла… Сен сің би ік тұ ғы рым!.. Сен сің ме нің абы рой ым, мақ та ным!..» 
де ген ас қақ па фос пен бас та лып, қа зақ да ла сы ның поэти ка лық порт ре тін жа-
сай ды. Шы ғар ма да ғы ли ри ка лық қа һар ман – ав тор дың өзі.

«Да ла» – поэти ка лық об раз әрі сим вол дық бей не. Мұ ның ас та рын да бү кіл 
қа зақ да ла сы, осы кең бай тақ өл ке ні сө зі мен де, ісі мен де сақ тап қал ған ата-ба-
ба ла ры мыз дың қа си ет ті ру хы де ген ұғым бар. «Да ла» де ген сөз ге ав тор «Мен – 
қа зақ пын» де ген ой ды сый ғы зып, ата-ба ба та ри хы нан сыр төк кі сі кел ген.

Ел ба сы Н.Ә.На зар ба ев: «Ұлы да ла» ұғы мы – бая ғы дан бар ұғым. «Деш ті 
Қып шақ» де ген сөз – «қып шақ тың да ла сы» де ген сөз. «Ұлы да ла» ұғы мы на 
Ал тай   дан Қа ра те ңіз ге дей ін гі да ла кі ре тін бол ған. Оның не гіз гі ау ма ғы – біз дің 
қа зақ тың же рі… Біз де де сон дай ұғым мен те ңес ті ре тін бол сақ, біз ге «Ұлы да ла 
елі міз» деп айт қым ке ле ді. «Ұлы да ла» мен «Көк ас пан» деп те ай ту ға бо лар еді. 
Кең да ла – біз дің же рі міз. Осы жер де біз тұ рып жа тыр мыз, өсіп жа тыр мыз, өр-
кен деп жа тыр мыз, ұр пақ асы рап жа тыр мыз. Осы жер де мем ле ке ті міз ді құ рып, 
оның ша ңы ра ғын би ік қы лып, көк ту дың ас ты на жи на лып жа тыр мыз. Біз дің 
бай ра ғы мыз дың өзін де көк ас пан, жар қыр аған күн бей не лен ген… Ол ха лық тық 
атау бо луы ке рек», – де ген болатын.

Туған дала

Поэма үзіндісін тыңдап,
көркемдік ерекшелігіне ба
ғабер.

CD02
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Осы дан жар ты ға сыр бұ рын Жа рас қан ақын «Мен ұлы да ла пер зен тімін» 
де ген сөз ді бы лай си пат таған:

Бір ге жы лап,
бір ге кү ліп ұлы ел мен,
кең тө сің де мәң гі-ба қи жү рер ме ем!
Ол да – жал ғыз,
сен де – жал ғыз,
бі рақ та,
оны – сен деп,
се ні – ол деп бі лем мен! –

деп, ли ри ка лық кей іп кер ді да ла мен егіз етіп бей не лей ді.
Ақын поэмасы жа зыл ған уа қыт қа на зар ау дар сақ, Ке ңес өкі ме ті нің әлі 

ір ге сі сө гіл ме ген өз кү шін де тұр ған уа қы ты мен тұс па-тұс ке ле ді. Сон дық тан 
«Бол ған жоқ пын Аман гел ді сар ба зы, бол ған жоқ пын Ұлы Ок тяб рь сол да ты!..», 
«Ті гер ме едім бай ра ғың ды Бер лин ге – бол ған жоқ пын қан май дан да ке ше гі, 
бол ған жоқ пын Қош қар ба ев пен бір ге!» де ген поэма жол да ры нан ақын өкі ні шін 
аң ға ра мыз. Бұл жер де ақын өкі ні ші – мен де та рих та аты қал ған қай рат кер-
лердей ха лық қа мы үшін елі ме ерен пай дам ды ти гі зер едім де ген ар ман-ті лек. 

Кеңес заманында таптық ұстанымға сүйенген зерттеу шілер кеңістік пен 
уақытты тек тарихи уақыттың ішінде ғана қарастырып келді. Алайда қазір 
уақыт пен кеңістік мәселесі көркем шығармада да (хронотоп) зерттелуде.

Ке ңес өкі ме ті тұ сын да ғы сая си аху ал ға бай ла ныс ты Үш жүз дің ба сын қос-
қан Абы лай хан за ма нын, одан бер гі ке зең де гі тәу ел сіз дік жо лын да «ха лық 
жауы» ата нып, мез гіл сіз мерт бол ған Алаш арыс та рын жыр ға қо са ал ма са да, 
ақын үні ас қақ, ой тап қыр лы ғы ай қын:

Ту ған да ла,
мен сіз талай қа мал дар
алы нып ты!..
Се нің арың –
ма ған да ар.
Ке шір ме ні,
Кеш ке ліп пін өмір ге!
Кеш ту ып пын!
Кеш қа лып пын!
Не амал бар? – 

дей ді. Де ген мен ол әл-Фа ра би си яқ ты ғы лым-бі лім іздеп қиырға кет пей-ақ, 
Ма хам бет, Аман гел ді си яқ ты қо лы на най за ұс тап, жау ға шап пай-ақ, Ра қым жан 
Қош қар ба ев си яқ ты Рейхс тагқа ту тік пей-ақ, өзі нің па ра сат ты поэ зия сы мен-ақ 
елі не адал қыз мет ете біл ді. Сол се беп ті ақын: 

Са ған уа қыт сәл қи ын дық жол да са –
қа ға бе ріс қал мас пын мен,
ен ді аса!..
Бі рақ ме ні ке шір ме сен,
өмір де
өлең қы лар өз ер лі гім бол ма са!.. – 

дей ді, яғни уақыт пен кеңістік белгілері тығыз бірлікте көрініс табады.
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Жа рас қан Әб ді ра шев тің: 
Аға тү гіл, тың да май ба ла да ақыр,
Ор на ған дай ба сы на за ма на қыр.
Бү гі ні нен бе зін ген қай ран ақын,
Бо ла шақ қа адым дап ба ра жа тыр – 

де ген поэма жол да рын эпиг раф етіп алып, «Ақын ке тіп ба ра ды…» де ген ма қа ла 
жаз ған ға лым Ба қыт жан Май танов: «Ту ған жер, хал қы мен ана ті лі не де ген 
шы найы, мөл дір кө ңіл ді ақын «Да ла, се нің ұлың мын» ат ты ар найы кі та бын да 
ойы, сы ры өзек тес жыр лар ар қы лы сар қыл май өр нек те ді. Мұн да сол дәу ір дің 
әсе рі де жоқ емес. Бі рақ Ж.Әб ді ра шев уа қыт тың жұ қал таң тала бын кү мән сіз 
талант жү рек ала уы мен же ке өмі рін де гі ма ғы на лы күй ге бұ ра бі ле ді» деп жаз-
ға нын дай, Жа рас қан Әб ді ра шев – «Ұлы да ла ның» сан та рау та ри хын те рең 
тү сі ніп, оның ал дын да ғы пер зент тік па ры зын үл кен жау ап кер ші лік пен се зі не 
біл ген ас қақ үн ді ақын.

Ойталқы
1. Поэма атауы қан дай идея дан ту ын да ған? Оның атау ын бас қа ша қа лай 

өз гер тер едің? «Да ла» сөзінің синонимдері қандай?
2. Ақын елдің әр кездегі тарихын қалай баяндаған? 
3. Жерімізді «Ұлы да ла» мен «Көк ас пан» деп атауға келісесің бе? Пікі-

ріңді дәлелде.
4. Авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын анықтай отырып, 

кестені толтыр.

Поэмаданқандайкелелі
мәселелердібайқадым?

Онықайүзінділермен
дәлелдейаламын?

Неліктен
1. Не се беп ті ақын: «Да ла, се нің ұлың мын» – дей ді? Бұл поэмада дала 

ненің символы?
2. Не лік тен ав тор:

Бү гі ні нен бе зін ген қай ран ақын,
Бо ла шақ қа адым дап ба ра жа тыр, – де ген?

Поэма жарысында өз тұлпарын тауып, сұңқарын зеңгір көкке самғатқан сезім
саяткері,сұлусөздіңсуреткеріЖ.Әбдірашевшығармаларындаақылдамол,сыр
шылдықәбденжетерлік.Ақынжүрегішындықдепсоғады.Асқақшындықнемесе
қапысызшындық.Оныңсанасыменкөңіліндегішындықбірғасырдыңшегінетаяп
қалғанбүгінгі қазақ қауымыменаяулыарманға толыәсемдік әлемінешақырады.
Жарасқанжырынасүйсінукерек,Жарасқансырынанжігерленукерек.Өмірдіңмәнін
өлеңненбіліңіз...

Ба қыт жан Май танов

Зерделіой

Пікірлесейік

Себебінанықта?
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Тобыңдаталдапкөр
1. «Ойлан, бірік, бөліс!» әдісімен жұмыс жасаңдар. Поэмадан түйген 

ой ла рыңды жа зың дар (Ойлан). Одан кейін өз идеяларыңды бірік ті рің-
дер (Бірік) және соңында бүкіл сыныппен идеяларыңмен бөлісің дер 
(Бөліс).

2. Поэмадағы за ман кө рі ні сі мен қа зір гі за ман кө рі ні сін са лыс ты рың-
дар.

3. Поэманың идеясы мен көркемдегіш құралдардың байланысын тал-
даңдар.

Дәптеріңежаз
Отан, ту ған жер ту ра лы ма қал-мә тел дер ді жа зып, поэмадан 5 мы сал 

кел ті ру ар қы лы олар дың ма ғы на сын аш.

Түйінде
1. «Қазына іздеу» әдісі бойынша өлеңді «Мәңгілік Ел» идеясымен сабақ-

тас ты рып, көзқарасыңды эссе түрінде жаз. 
2. Поэмадағы авторлық идеяны өмір шындығымен байланыстыра анық-

тап, түй ін де.

Қалайойлайсың?
«Ақын ға бол мы сы на біт кен тала нт тан бө лек, бір ден-бір ке рек нәр-

 се – кү рес кер лік. Бұл кең ау қым да да, күн де лік ті өмір дің ке лі сі мін күйт тер 
тар ұғым да да со лай. Егер ақын өзі нің өнер де гі көз қа ра сын, пі кір-поэ зия-
сын қыз ғыш тай қо ри ал ма са, сол үшін түн ұй қы сын төрт емес, тоқ сан бө ліп 
тер төк пе се, түп тің тү бін де өкі ніш те қал ға нын өзі де аң ғар май ды» де ген ді 
Жа рас қан Әб ді ра шев  не ге айт қан? Ақын ның бар лық уа қыт та, тіпті бейбіт 
күнде де кү рес кер бо луы шарт па?

Үйдеорында
1. Қазақстан – http://kaztrk.kz арнасынан ақынды еске алу кешін қара. 
2. Поэманы көркемдік-эстетикалық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби 

эссе жаз.
3. Поэманы идеялық жағынан мазмұндас А.Тарковскийдің «Белый день» 

өлеңімен салыстыра отырып, екі шығармадағы кеңістік пен уақыт 
шегіндегі образдардың мән-мағынасы туралы әдеби сын жаз.

4. CD-дегі №1 қосымшаны үлгі ретінде пайдаланып, презентация жаса.
5. Поэмада көтерілген мәселені суретпен байланыстырып, әңгіме жаз.

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында
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6. Компьютерде векторлық графиканы қолданып, «Да ла» ұғы мын өз тү-
сі ні гің мен сал.

Білгенгемаржан
Ж.Әбдірашев поэзиясындағы буын, тармақ өлшемі, ассонанс, аллитерация,

ұйқастүрлерініңмолдығы,психологиялықпараллелизм,теңеу,метафора,шендес
тірутәсілдеріарнайызерттеудіқажететеді.

Бақытжан Май танов

Білгенгемаржан
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Әдебиеттеориясы

Поэтика(грек.poietik fehne–шығармашылықөнер)–сөзөнерітуралы
ғылым.

Пафос (грек.pathos – сезім, құмарлық) – өнерадамдарыныңерекше
шабыттанып,жігерленетінкезі,құлшыныс,құштарлығы,қуаттысезімі.

Ежелгігрекәдебиетіндепафостықаламгердіңшығармашылықойының
сынсипатын айқындауда, туындыларында заман бейнесінің бейнелену
дәрежесінбағалауданегізгікөрсеткішретіндетаныды.Пафосарқылыақын
жазушыныңқоғамдықәлеуметтікидеалынанықтаудақалыптасты.

«Дала,сеніңұлыңмын»поэмасынанпафосқамысалболатынжолдарды
теріпалып,пікіріңдідәлелдепжаз.

 Міне,қызық!

Жарасқан ақынның қайдағыны тауып алып, шақпа тілмен күлдіріп жүретін
юморындашекжоқедідейдіоныжақсыбілетіндер.Ондайәзілдеріәлікүнгеелдің
аузынан түспейді. Бірде көрнекті сатирик ақынМыңбайРәшевЖарасқанныңпоэ
масын«Ара»журналындабытшытқылыпсынайды.Жарасқанғажаныашығандар
«ондайсолақайсындыкөзгеілме,саспа»депжұбатуайтады.Сөйтсе,Жәкең:«Мен
өзімӘбдірашевболсам–солРәшевтентөртәрпімартыққой,сасайындептұрған
мендежоқ!»,–дейтінкөрінедіжұлыпалғандай.

Тө ре ға ли Тә шен

Кітап–асылқазына

1. ӘбдірашЖ.Көңілкөкпары:Таңдамалы.–Алматы:Анатілі,1998.
2. ӘбдіраштыңЖарасқаны. Құлпытас немесе екі дүние: фаниден бақиға дейін:

Эпитафиялар,өлеңдер,поэмалар,эпиграммалар.–Алматы:Атамұра,2001.
3. ӘбдіраштыңЖарасқаны.Парыз.Парасат.Пайым:Әдебисын.–Алматы:Өнер,

2001.

Қолданыпкөр

СDдискінің№4қосымшасындаберілгенН.Ә.Назарбаевтың«Ұлыдаланың
жетіқыры»мақаласынтоптасыпоқып,зерттеужүргізіңдер.«3–1–2»әдісібойынша
жұмысжасауарқылытақырыпппенбайланыстыраотырып,кестенітолтырыңдар.

Мәтінбойынша3факт
Мәтінбойынша2сұрақ

Қызығушылықтанытқан1нәрсе

«Креативтіойлау»әдісіменөлеңдегідалаидеясындамытып,«Ұлыдаланың
жетіқыры»мақаласыменбайланыстыраотырып,қарасөзбентолықтырыпжаз.

Эксперименттіктапсырма
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«КЕҢІСТІКПЕНУАҚЫТ»БӨЛІМІБОЙЫНШАЖИЫНТЫҚ
БАҒАЛАУТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢҮЛГІЛЕРІ

1. Тест тап сыр ма ла рын орын да.

 Оралхан Бөкейдің драмалық шығармалары:
A) «Мұзтау»
B) «Бура»
C) «Қар қызы»
D) «Атау-кере»
E) «Құлыным менің»
F) «Жетім бота»
G) «Текетірес»

 «Қау іп ті бу дан» шы ғар ма сының екін ші атауы:
А) «Біз дің жақ та қыс ұзақ»
В) «Кі сі киік»
С) «Атау-ке ре»
D) «Сай тан кө пір»
Е) «Қам шы гер»

 «Атау-кере» романындағы кісікиік Шал өмір сүрген жер:
А) Зайсан
В) Күршім
С) Марқакөл
D) Маралкөл
Е) Алтай

 Орал хан Бө кей  шығарма жазбаған жанр:
А) Пьеса жа зу
В) Ро ман жа зу
С) Әң гі ме жа зу
D) Ғы лы ми-фан тас ти ка лық шы ғар ма жа зу
Е) Ма қа ла жа зу

 Орал хан Бө кей Н.Ост ровс кий атын да ғы Бү кі ло дақ тық әде би сый лық  
алған туынды:
А) «Же тім бо та»
В) «Қар қы зы»
С) «Құ лы ным ме нің»
D) «Сай тан кө пір»
Е) «Най за ғай ізі»

 Ж.Әбдірашевтің төл шығармалары:
A) «Перзент парызы»
B) «Шежірелі Шаңырақ»
C) «Ойыншықтар»
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D) «Ақ қайран»
E) «Құлпытас»
F) «Дәрігер Айболит»
G) «Өсіп келем»

 «Ұлы дала» ұғымына кіретін аймақ:
А) Алтайдан Атырауға дейін 
В) Алтайдан Қара теңізге дейін
С) Алтайдан Ақтауға дейін
D) Алтайдан Орынборға дейін
Е) Алтайдан Каспийге дейін

 «Дала, сенің ұлыңмын!» поэмасында ақын кешіруге болмайды деп 
көрсеткен:
А) Өмірге кеш келгенін 
В) Рейхстагқа ту тікпегенін
С) Амангелді сарбазы бола алмағанын 
D) Үлкен ғалым бола алмағанын 
Е) Өмірде өлең қылар ерлік жасамағанын

2. Ма рат Қа бан бай дың: «Цен зу ра ның мың ши ра тыл ған қы зыл жы лан жіп-
те рі мен қол-ая ғы мық тап бай лан ған О.Бө кей Ке ңес ті кем сі ту дің жо лын 
дәл тап ты; ол – қа зақ ты би ік те ту, ру хын ояту… Қа лам гер сон дық тан да 
кі тап тан кі тап қа қа за ғын Ал тай дың ас қар шы ңы на өр ле те бер ді. Ең ая-
ғын да, өзі де қас қа құ лы нын же тек теп, қар жа мыл ған Мұз тау дың ұшар 
биі гін де күн ге қас қая қа рап, Кер бұ ғы дай қа ры сып тұ рып қал ды. Мәң гі-
лік ке!..» де ген сө зін пай да ла нып, О.Бө кей шы ғар ма ла ры ның көр кем дік 
құн ды лық та ры на ба ға бер.

3. Құл бек Ер гө бе ков тің: «Жа рас қан Әб ді ра шев әліп пе нің өзін өнер лік дең-
гей ге кө те ре сал мақ ты, ой лы өлең дер жа за ды» де ген сө зі нің өмір шын ды-
ғы мен бай ла ны сын анық та.

4. Көркем шығармалардағы уақыт пен кеңістік композициясын талдау 
мәселесін көтере отырып, «Ке ңіс тік пен уа қыт» де ген та қы рып та О.Бө кей, 
Ж.Әб ді рашевтің шы ғар маларын қам тып, пре зен та ция жа са.



33

Халықаралықзерттеулерформатындағытапсырмаүлгілері

 Мә тін ді оқып, сұ рақ тар ға жау ап бер.

«Ал тай өңі рі не ал пыс жыл дан бе рі дәл осын дай қа лың қар жау ға нын көр-
ген жоқ пыз», – де се ді қа рия лар.

Ра сын да да, бас кө те рт пей жау ға ны сон ша ма, есік тің ал ды, қо ра ның ма ңын-
да ғы қар ды та за лап үл ге ре ал май сың. Ау ыл-үй дің ара сы на кү реп жал ғыз аяқ 
жол са лу дың өзі – аза бы мол жұ мыс. Кей бір са лақ кі сі лер дің бел аға шы бор сы ған 
мал қа май тын қо ра ла ры сыр бе ріп ал ды – топ етіп тө бе сі ойы лып тү сіп жа тыр. 
Күн нің кө зі жылт етіп ашы ла қал са, ап пақ қар дың ас тын да бүк тү сіп, қаз дың 
жұ мы рт қа сын дай том пай ып-том пай ып тіл сіз жат қан үй лер ді, сол үй лер дің қар 
кеп тел ген мұр жа сы нан жұ лын дай кө те рі ліп, жуас тау бу дақ та ған тү тін ді кө ріп, 
бұл ау ыл дың адам да ры қар ға тұн шы ғып өліп қал ма ға ны на тәуба жа сай сыз.

Төрт тү лік те бін жоқ, ома лып қо ра да тұр. Те бін ге шы ғар ған ды қой ып, 
су ат қа апа ра ал май, әу ре-сар саң да жүр.

Мі не, ұр ла нып бас та лып, жа па лақ тай жау ған қар мәң гі лік са быр мен 
ас пан ас тын тү гел жау лап ал ған. Ас пан деп, бая ғы ұғым мен ай та мыз, әйт пе се, 
ас пан жоқ, мыңдаған, мил лиондаған сансыз қар кө бе лек тер ға на бір-бі рін қуа 
жа ры сып, ой ына кел ге нін іс тей ді. Осын ша лық ға жап, құ лақ қа қор ға сын құй-
ған дай ты ныш тық ты Нұр жан бұ рын көр меп еді. «Дү ние де қар жау ған сәт те-
гі дей бей біт те ты ныш өмір бар ма екен», – деп ой ла ды жү зін ас пан ға қа ра та. 
Жы быр-жы быр қа лық та ған қар жа па лақ тар бе ті не асық пай ке ліп қо нып, жыл-
быс қа ла на еріп, су ға ай на лып, бе тін ай ғыз дап аға жө не ле ді. Еп теп қы тық тай 
ма-ау…

1. Мә тін қандай үлгіде жазылған?
А) Ма қа ла
В) Хат
С) Өмір ба ян
D) Әңгіме
Е) Ес те лік

2. Төмендегі жұмбақтарды шеш. Үзінді идеясына сай келетінін тап:
А) Шолақ мылтық жер теседі
B) Бұлт ішінде бурыл ат кісінейді
C) Қарағайсыз, тақтасыз
 Көпір салдым балтасыз
D) Жер жиһанға ұн шаштым
Е) Төмен қарап өседі,
 Күн жылына өшеді.

3. Мәтінде айтылмаған ойды тап:
А) Қа лың қар жауды
В) Алай-дүлей боран соқты
С) Мұржалардан түтін будақтайды
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D) Қар көбелектер ойнап жүр
Е) Ауа тып-тыныш

4. Мә тін де си пат тал ған қар тү рі:
А) Ала қа нат қар
В) Ақ ша қар
С) Қыр бық қар
D) Жыл быс қы қар
Е) Кө бік қар

5. Нұр жан ның осын дай ты ныш тық ты бұ рын көр меу се бе бін анық та:
А) Бұ рын қар жау ма ған
В) Жы лы жақ тан кел ген
С) Ал пыс жыл дан бе рі қа лың қар жау ма ған
D) Бұ рын қар көр ме ген
Е) На зар ау дар ма ған

6. Мә тін де гі ав тор идея сы мен көр кем де гіш құ рал дар дың бай ланы сын тал-
дап, жаз.

 Мә тін ді оқып, сұ рақ тар ға жау ап бер.
  Қа зақ да ла сы ның пер зен ті! Да ла – біз дің жү ре гі міз ден орын ал ған қа-

си ет ті атау! Біз – Ұлы Да ла пер зент те рі міз. Кө гін де гі қы ра ны, ер ке ле ген 
елі гі, үл бі ре ген гү лі, жұ пар иіс жу са ны, саф ауа, сал қын са ма лы – бә рі-бә рі 
біз үшін аса қа си ет ті… Ға сыр лар дың та ри хын бауы ры на ба сып, бүк түс кен 
қарт да ла мыз ды құр мет те! Да ла – біз дің та ри хы мыз…

1. Мә тін кім дер ге ар нал ған?
2. Мә тін де қан дай та би ғат ре сур сы ай тыл май қал ды?
3. Да ла ны си пат тау ға та ғы қан дай те ңеу қол да ну ға бо ла ды?
4. Не себепті автор: «Ға сыр лар дың та ри хын бауы ры на ба сып, бүк түс кен 

қарт да ла мыз ды құр мет те!» – дейді?
 5. Мә тін ді қа лай аяқ тар едің? Жал ғас ты рып жаз.



 IІБӨЛІМ

ЗАМАН
ШЫНДЫҒЫ

Ма ған дос тық та, шын дық та қым бат. Де ген мен шын-
дық ты жоғары қою – менің парызым.

Арис то тель

Шын дық – ащы һәм ажар сыз.
Шер хан Мұр та за
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ТанымалжазушыБаққожаМұқайдың«Өмірзая»романы тартып
әкететіні рас. Бірақ өте ауыр оқылады.Мен тура бір аптада әрең
бітірдім.Бүгешігесінқадағалап,айшық,бедерінеденқойғаннанғана
емес.Баққожасыпаттапотырғанөмірдіңзілбатпанауырсалмағынан.
Солөмірдіңнақпанақ,шынайықалыптатаңбалануынан.Қандайөмір
десеңіз–советтікшындықдередім.

Мұх тар Ма ғауин

 БАҚҚОЖАМҰҚАЙ

Жа зу шы қай өңір де ту ып-өс ті? Қан дай оқу 
ор нын да оқы ды?

Бақ қо жа Сей ді нұлы Мұ қай 1948 жы лы 
31 қаң тар да Ал ма ты об лы сы, Рай ым бек ау да ны-
на қа рас ты На рын қол ауы лын да ту ған. Шығар-
малары ба ла ке зі нен ау дан дық, об лыс тық, рес пуб-
ли ка лық ба сы лым дар да жарық көрген. Ол қа зір гі 
әл-Фа ра би атын да ғы Қа зҰУ-дың жур на лис ти ка 
фа куль те тін бі тір ген.

Бақ қо жа Мұ қай қан дай қыз мет тер  ат қар ды?

Ке ген ау дан дық «Ком му низм нұ ры» га зе тін де 
ең бек жо лын бас та ған қа лам гер 1970–1988 жж. 
«Бі лім жә не ең бек», «Жұл дыз» жур нал да рын да, 
Қа зақ стан Жа зу шы лар ода ғын да қыз мет іс те ген. 

1990–1995 жж. Мә де ни ет ми   нис  т рлі гі нің ре пер туар лық-ре дак ция лық ал қа сын да 
бас ре дак тор, бас бас қар ма бас ты ғы бол ған. 1990 жы лы об лыс тық «Қа зақ ті лі» қо-
ға мын ұй ым дас ты рып, бас шы лық жа са ған. «Па ра сат» жур на лы ның бас ре дак то-
ры қыз ме тін ат қар ған. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның ЮНЕС КО іс те рі жө нін де гі 
Ұлт тық ко мис сия сы ның мү ше сі бо лып сай лан ған.

БаққожаМұқай
(1948–2008)

1960жылдардағы әдебиет өкілдері жалпы қазақ прозасына, қазақ поэзиясына,
қазақәдебиетінетөңкерісжасағанұрпақекенінжақсыбілесіздер.Солдәстүрдіары
қарайжалғапәкеткенжаңабуынныңалғашқыталанттыөкілдерініңбіріосыБаққожа
Мұқайболды.Біздетарихиромандаркөп,бірақсолтарихидүниеніңөзінбасқаша
көзқараспенжәнеөзгешестильменжазудыңалғашқыүлгілерінкөрсеткендеосы
Баққожаеді.

Кен же хан Ма ты жа нов

Зерделіой
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Қа лам гер қан дай жанр лар да қа лам тарт қан?

Б.Мұ қай «Өмір ар на сы» (1978 ж.), «Ақ қу са зы» (1980 ж.), «Ма за сыз мау сым» 
(1986 ж.) по вес те рін, «Жал ғыз жаяу» (1983 ж.), «Өмір зая» (1998 ж.) ро ман да ры мен 
т.б. шығармала р жаз ды. Қа лам гердің «Иі рім», «Қош бол, ме нің ер те гім», «Сер гел-
дең бол ған се рі лер», «Өз ге нің өмі рі үшін», «Дү ние ке зек», «За ма на қыр», «Рау шан 
гү лі», «Еру лік», «Өмір зая», «Тойы көп үй» ат ты дра ма лық шы ғар ма ла ры елі міз де-
гі жә не ше тел дер де гі елу ден ас там театр сахналарында қой ыл ған.

Шы ғар ма ла ры орыс, тә жік, қыр ғыз, бе ла русь, түрі к мен, баш құрт, та тар, 
якут, қа ра қал пақ тіл де рі не ау да рыл ған. Өзі де бір қа тар жа зу шы лар дың 
шы ғар ма ла рын қа зақ ті лі не ау дар ған. Б.Мұқай қалам тартқан тағы бір жанр – 
публицистика.

Бақ қо жа Мұ қай дың ең бе гі қа лай ба ға лан ды?

1982 жы лы «Қош бол, ме нің ер те гім» пьеса сы мен «Ақ қу са зы» хи каялар 
кі та бы үшін Қа зақ стан Ле нин ком со мо лы сый лы ғы ның лау реаты ата нып, 
1995 жы лы Қыр ғызс тан Рес пуб ли ка сы ның Т.Әб ді мо мы нов атын да ғы әде би 
сый лы ғын, 2000 жы лы «Өмір зая» ро ма ны үшін Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
Мем ле кет тік сый лы ғын ал ды. 2006 жы лы «Па ра сат» ор де ні мен ма ра пат тал ды.

 

Ойталқы
1. Жа зу шы ның та ри хи та қы рып қа жаз ған шы ғар ма ла рын ата.
2. Б.Мұқайдың авторлық тұжырымдамасы қандай?
3. Бақ қо жа Мұ қай  қазақ әдебиетіне қандай үлес қосты?

Неліктен
1. Қа лам гер ту ын ды ла ры ның көп те ген тіл дер ге ау да ры лу се бе бі не де?
2. Не себепті жазушының шы ғар ма ла рын да ғы ав тор лық идея өмір шын   ды  ғы -

мен бай ла ныс ты деп ай та мыз? Қаламгердің драмалық шығар ма ларының 
еліміздегі және шетелдік театрларда көптеп қойылу себебі неде?

Тобыңдаталдапкөр
Б.Мұқайдың ұлттық құндылықтардың маңыздылығын ғаламдық 

тақырыптағы контекстермен қалай байланыстырғанын талдаңдар.

Баққожаөтеинабатты,өтесыпайы,сонансоңсөздіңтоқетерінайтатынталанттыжігіт
еді.«Түбінетіршіліктіңтағдырие,Тәңірдіңқұзырындабардүние.Шындығынқаратасты
балқытады,Келгендеқылқобыздыңзаркүйіне».Көкірегіміздеасылойлыазаматтыңбей
несіқалды.Шамынжарқыратыпотырғансүйіктіжарыменбалаларынаамандықтілейміз.
Баққожақазақтыңтарихындаалтынәріппенжазылатынерекшетұлғаболыпқалады.

Сә бит Ораз ба ев

Зерделіой

Пікірлесейік

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр



38

Дәптеріңежаз
Бақ қо жа Мұ қай өмі рі нің хро но ло гия лық кес те сін жа са.

Жылдар Маңыздыоқиғалар

Түйінде
Жа зу шы-дра ма тург ту ра лы біл ге нің ді қо ры тып, түй ін де.

Қалайойлайсың?
Ав тор шы ғар ма ла рын да кө те ріл ген мә се ле лер ді бү гін гі күн мен бай ла-

ныс ты ра ала мыз ба? Ойыңды дәлелде.

Үйдеорында
«Төрт сөй лем» тә сі лі бой ын ша Бақ қо жа Мұ қай дың жа зу шы лық пор-

тре тін жаз.
1. Пі кір. Жа зу шы ту ра лы мә лі мет ті жи нақ тап, ол ту ра лы пі кір ді бір сөй-

лем мен жет кіз.
2. Дә лел. Мә тін нен үзін ді кел ті ре оты рып, өз пі кі рің ді бір сөй лем мен дә лел де.
3. Мы сал. Пі кі рің ді қа зақ әде бие ті та ри хы мен бай ла ныс ты рып, мы сал кел тір.
4. Қо ры тын ды. Жазушы туралы ойыңды қорытып айт.

Білгенгемаржан
Баққожаныңқаламынантуғандүниелердіоқыпотырып,солшығарманыңішінен

әркім кеше ғанабастанөткерген өз заманын, өз тағдырын таниды.Жазушыөткен
ғасырдағысыртқарағандакереметкөрінетінкеңестікқоғамныңішіндебұғыпжатқан,
мұздыңастыменжүргенжылымдайсұрқиясаясатыныңқырсырын,ішекқарнынөте
көрегендікпен суреттейді. «Жалғыз жаяу» романында шекара бойындағы кеңестік
қоғамныңқиянатынашыдайалмай,әріасып,беріасыпжүріп,өзжеріне,өзелінеөзі
өгейкөрінгенқазақтардыңазаптозағысөзболады.Басынақандай істүсседе,ұлт
үшін,ұрпақүшінтауқыранындайқайтпай,күресебілгенерлерөмірікөзалдыңакел
гендееріксізтолқисың.Тәуелсіздікжолындақұрбанболғанжандаррухынабасиесің.
Баққожаныңбүкілшығармаларыныңалтынөзегі–елтәуелсіздігі,бостандықүшін
күрес.Басынаоңайлықпенбұғаусалдырмайтынарда,асаубабаларындайБаққожа
дақаламынқаруетіп,саналыөмірінкүреспенөткізгенжазушы.

Не сіп бек Айтұлы

Міне,қызық!

Баққожа Мұқай жоғары деңгейдегі жазушы ғана емес, батыл азамат болған
екен. Университетте оқып жүргенде факультеттің қабырға газетінде С.Елубайдың

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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қаңғыбаситтуралыжазғанәңгімесіжарияланады.Алайдасолкездегіидеологияға
байланысты автор үлкен дауға қалады. Университет оқытушыларына дейін тығы
рыққа тіреліп отырғанда, Баққожа С.Елубайдың бұл әңгімесі зоологиялық үрдісте
жазылғанындәлелдеп,арашатүседі.

Кітап–асылқазына

1. Қазақстан жазушылары: Анықтамалық / Құрастырушылар: Қамшыгер Саят,
ЖұмашеваҚайырниса.–Алматы:Анарыс,2009.

2. «Қазақстанжазушылары:ХХғасыр»/Анықтамалық.–Алматы,2004.

«Өмірзая»романы

Жа зу шы Бақ қо жа Мұ қай   

біл гір сая сат та ну шы да бо ла тын.

Жұ ма бай Шаш тай ұлы

1917–1990 жыл дар ара лы ғы Ке ңес өкі ме ті нің өмір сүр ген ке зе ңі ре тін де 
та рих та қал ды. Бұл ке зең де ком му нис тік пар тия деп атал ған бір ға на пар тия 
бол ды. Осы пар тия бү кіл жау ап кер ші лік ті, би лік ті өз қо лы на алып, ха лық ты 
уысы нан шы ғар май ұс та ды. Ке ңес өкі ме ті не, пар тия ның ұс тан ған сая си ба ғы-
ты на қар сы кел ген бір де-бір шы ғар ма жа рық қа шық пай тын, ал қар сы тұр-
ған адам аяу сыз жа за ла нып, құл дық са на ның құр ба ны на ай на лып отыр ған. 
Сон дық тан еш кім бел ше шіп, бұл жүйеге қар сы тұ ра ал май тын. Тәу ел сіз дік 
ал ған нан кей ін бұл ке зең «то та ли тар лық дәу ір» деп атала бас та ды.

Бақ қо жа Мұ қай дың «Өмір зая» ро ма ны сол ке зең де гі ұлт тық мұ ра мыз ды 
та ри хи шын дық тұр ғы сы нан қор ғау ға бар күш-жі ге рін ая ма ған екі адам ның 
ау ыр тағ ды ры ар қы лы дәу ір шын ды ғын та ны та ды. Ро ман «Өмір зая» деп те гін 
ата лып тұр ған жоқ. Өмір зая – бос қа өт кен уа қыт, ал сол уа қыт ішін де құр бан-
дық ғұ мыр де ген ас тар лы ма ғы на  жатыр. Шы ғар ма сю же ті Ке ңес өкі ме ті нің 
тап тау рын жүй есі мен он да ғы құл дық са на ға қар сы тұр ған бас кейіп кер – та рих 
ғы лы мы ның кан ди да ты 35 жас та ғы Ая ған Қу атов пен оның ұс та зы – про фес-
сор Ал дияр Ақ па нұлы ай на ла сын да өр би ді. Оқи ға мың тоғыз жүз сексенінші 
жыл дар ды қам ти ды. Ал дияр Ақ па нұлы Ке ңес өкі ме ті ке зін де тый ым са лын-
ған тақырып Ке не са ры хан ту ра лы ең бек жаз ады. Оның шә кір ті Ая ған да осы 

Қалыңқалыңромандардыңдүниегекелуі,«Өмірзая»аттыатақтыроманныңМем
лекеттіксыйлыққаиеболуы,«Иірім»дегенпрозалықдүниесініңоқырманныңкөңілі
небарыпқонуыжәнеөзітуыпөскенөңірітуралыжазғанатақты«Жалғызжаяу»де
гендүниесініңбәрікөлемді.МұныңбарлығыБаққожаныңқазақпрозасынаселтеусіз
қызмететкенідепбілемін.

Нұрлан Оразалин

Зерделіой
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жол ды әрі жалғап, Кенесары ұлы Сыз дық тө ре 
ту ра лы кө лем ді зерт теу жұ мы сын жүргізеді. Ал 
ком му нис тік пар тия хан дық би лік  пен би-бо лыс-
тарды теріске шығарып, ал бай лар ды «ха лық 
жауы» ре тін де жер бе ті нен жой ып жі бер ген . Бұл 
ту ра лы жаз бақ тұр мақ, ай ту ға да тыйым сал ған, 
сон дық тан да про фес сор Ал дияр дың Ке не са ры 

ту ра лы, ал Ая ған ның XIX ға сыр дың 2-жар ты сын да ғы ұлт-азат тық қоз ға лы сы-
ның қай рат ке рі Сыз дық тө ре Ке не са ры ұлы (1837–1910) ту ра лы ең бек жа зып 
шы ғуы үл кен қыл мыс бо лып са нал ды. Сю жет тар ты сы на ар қау бо лып тұр ған 
се беп – осы.

Ая ған – ұс та зы си яқ ты адал та рих шы ға на емес, адам ды ба ға лай бі ле тін 
мейі рім ді, адам гер ші лі гі мол, ақыл ды жан, та ғы қыры – қыз ба лы ғы. Ғалым 
әді лет сіз дік ке шы да май ды, шын дық жо лы нан тай қы май өмір сүр гі сі ке ле ді. 
Оның қай ыры мы мол адам еке нін ро ман бас тал ған бет тен-ақ кө ру ге бо ла ды. 
Ая ған – профессор ту ра лы ой лай тын да, жа ны аши тын да, із дейт ін де жал ғыз 
адам. Ал дияр дың ұлы Сыз дық ішім дік ке са лы нып кет кендіктен, әкесіне мүлде 
қара майды.

Про фес сор дың  рес ми сая сат қа қай шы Ке не са ры ту ра лы зерт теу ең бе гі ха-
лық қа жат деп жа рия ла нып, жа ла жа бы лып, қу да лау ға ұшы рап, пси хо ло гия-
лық ора сан зор қы сым көр ген атақ ты ға лым  сал ау руына ұшырайды. Ал оның 
шә кір ті не жабылған жа ла романда былай суреттеледі: «Ая ған Қу атов мем ле-
кет ке қар сы, өмір бойы орыс хал қын ұнат па ған, олар ды аяу сыз қыр ған Сыз дық 
Ке не са рин ту ра лы ма дақ ма қа ла жаз ған. Ол орыс пен қа зақ хал қы ның ара сы на 
от жа ғу үшін Сыз дық сұл тан ту ра лы ма қа ла сын орыс ша ға ау дар тып, кө бейт іп, 

Мәтінді тыңдап, Кенеса
рыханғапсихологиялықмі
нездемебер.Сеніңше,хан
қандайболуыкерек?

CD03

Өмі рі де, ең бе гі де зая бол ған про фес сор
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жа сы рын та рат қан. Пи ғы лы жат, ойы бө тен адам. «Ке ңес үкі ме ті нің Ау ғанстан-
ға әс кер апа руы – үл кен қа те лік. Бұл ерік ті ел ді күш пен ба сып алу» де ген. Ау-
ғанстан да ғы со ғыс қа қар сы үн қа ғаз та рат қан. Мағ жан Жұ ма ба ев си яқ ты ха-
лық жауы ның өлең де рін сту дент тер ара сын да на си хат та ған. Ке ңес үкі ме ті 
бас шы ла ры ның бе де лі не нұқ сан кел ті ре тін анек дот тар құ рас тыр ған. Сі бір ай-
ма ғын ба ғын дыр ған атақ ты ба тыр Ер мак ты сту дент тер ге қан құй лы қа рақ шы 
деп дә лел деу ге ты рыс қан. Ұлт шыл, се нім сіз адам. Жо ғар ғы оқу ор нын да қыз-
мет іс теуі не бол май ды» т.б. Осылайша, Аяған тып-ты ныш іс теп  жүр ген қыз ме-
ті нен қуы лып кет ті. Ал дияр Ақ па нұлы нан ір ге сін ау лақ са лып, рек тор дың 
ың ғай ына кө ніп, сол кі сі нің де ге ні мен қи мыл да са, ұрт тап ішіп, шай қап тө гіп 
жүр мес пе еді. Бас та ған ісі нің ар ты жақ сы аяқ тал ма сын бі ле тұ ра, сүй ек ке біт-
ті қы ңыр лы ғы на ба сып, ағыс қа қар сы жүз ді. Жо ға ры дан кел ген тап сыр ма ны 
әдейі қи сай та сал ды. Шын дық ты із деп, ең ақы ры сол адам ның ал ды на ба ра ты-
нын біл се, ем ти хан тап сыр ған қы зы на жақ сы ба ға қой ып, жақ сы ат қа ие бо лар 
ма еді?!

Шын дық үшін жа ным пи да дейт ін Ая ған ол қыз ға әке сі нің бе де лі не бо ла 
жақ сы ба ға қой ма сы на се нім ді. Сол кез де қыз дың әке сі нің кім еке ні Ая ған ға 
ал дын ала ай тыл ды. Бұл со ны бі ліп, қыр сық ты. Ақы ры, мі не, өзі шал қа-
сы нан түс ті. Із деп бар ған үл кен шын ды ғы шын мық ты ның бір сіл кі ге ні нен 
қал май жалп етіп құ ла ды да, қай тып бас кө те ре ал ма ды, шы бын жа ны шыр-
қы рап, өті рік тің өр ті не тү сіп өр тен ген жі гіт ке кө мек ке кел ме ді», – дей ді. 
Ая ғанның аңғалдығы – заң кү ші не се нуі. Сон дық тан жо ғар ғы жақ қа, ла уа-
зым ды ме ке ме лер ге әділ дік із деп, арыз жа за бас тай ды. Нә ти же сін де жоғары 
жақтың бұйрығымен түр ме ге де, жын ды ха на ға да тү се ді, ақыр ая ғын да көз 
жұмады.

Ро ман да ғы Мұ са, Жа қия, Мақ сұт, Ал мас – құл дық са на ның қол шоқ па-
ры на ай нал ған – сол ке зең нің тип тік бей не ле рі. Сі рес кен қо ғам дық жүйеге 
қар сы лық біл дір ге н Ал дияр мен Ая ған та ри хи шын дық үшін құл дық са на ның 
құр ба ны бо ла ды.

Б.Мұ қай дың «Өмір зая» ро ма нын да Ке ңес ке зе ңін де жа ғым паз дар ға на 
жақ сы өмір сү ре ал ған ды ғы, ал шын дық ты бет ке ай тып, ұлт тық құн ды лық-
та ры мыз ды тү ген деу ге ұм тыл ған жандар ға сая си жағ дай дың тос қау ыл бол-
ған ды ғы нақ ты лы кей іп кер лер ар қы лы ашылған. Алдияр мен Аяған – ұлт тық 
мүд де жо лын да кү рес кен тип тік об раз дар.

Бақ қо жа Мұ қай «Өмір зая» ро ма ны үшін 2000 жы лы Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы ның Мем ле кет тік сый лы ғын ие лен ді. Жан р тұр ғы сы нан бұл шы ғар ма 
қа ра сөз бен жа зыл ған сая си-та ри хи ро ман ға жа та ды.

Соңғыжылдарыменоқығанқазақромандарыныңішіненеңалдымен,мағаной
салып,жүрегімдітебіренткенБаққожаМұқайдың«Өмірзаясын»атаредім.Бұлро
манкөшқұлашмақалажазуғанегізболаалады.Бірерауызсөзбенқысқақайырсақ,
бұл–тынысыкең,идеялықжүгіауыр,шымшытырықоқиғағақұрылған,болмысбі
тіміжанжақты,заманағысын,ұлттықтарихтыңжауаптыкезеңінтереңбажайлап,
баяндайтын,кімкімдідеойсызқалдырмайтынсүбелі,сонытуынды.

Герольд Бельгер

Зерделіой
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Ойталқы
1. Ро ман ның сю же ті қа лай құ рыл ған? 36-беттегі М.Ма ғауин нің сө зіне 

қосыласың ба? Ро ман ды оқы ған да қан дай се зім де бол дың?
2. Ро манның жанрлық ерекшелігі неде?
3. Ке не са ры хан ту ра лы көр кем шы ғар ма жаз ған та ғы қан дай қа лам-

герлер ді бі ле сің?

Неліктен
1. Не се беп ті шы ғар ма «Өмір зая» деп атал ған?
2. Роман неліктен тарихи және көркемдігі жағынан құнды шығарманың 

бірі болып есептеледі? 
3. Автордың екі тарихшы ғалымның тағдырын аянышты етіп суреттеуінің 

себебі неде болуы мүмкін?

Тобыңдаталдапкөр
1. Шығармадағы заман көрінісі мен қазіргі заман көрінісін салыстыра 

талқылап, «Топпен жазу» әдісі бойынша эссе жазып, қорытыңдар.
2. Топқа бөлініп, «Ромбтық жіктелім» тәсілімен шығарма идеясы мен 

көркемдегіш құралдардың байланысын талдаңдар.
3. «Тың дай тын үш бұ рыш тар» әді сі мен үш адам нан (спи кер, сұх бат алу-

 шы, хат шы) тұ ра тын ша ғын топ тар да жұ мыс іс тең дер. Спи кер мұ ға-
лім  нің нұс  қау лы ғы бой ын ша шығарманың тарихи және көркемдік 
құндылығы туралы өз ойы мен бө лі се ді. Сұх бат алу шы мұ қи ят тың дай-
 ды жә не ег жей-тег жей ін анық  тау үшін сұ рақ тар қоя ды. Хат шы олар ды 
ба қы лай ды жә не спи кер ге де, сұх бат алу шы ға да ке рі бай ла ныс бе ре ді.

Дәптеріңежаз
Әр кей іп кер дің мо но ло гі нен об раз ды аша тын ой лар ды те ріп, ке й іп кер-

лер жүй есін жи нақ тап, ту ра жә не жа на ма мі нез деу лер ді жік теп жаз.

Кейіпкер Турамінездеу Жанамамінездеу

Түйінде
Шы ғар ма ның не гіз гі идея сы мен бай ла ны стыра оты рып, ав тор бей не-

сі н ай қын да. Қандай жаңа мәлімет білдің? Ойыңды романнан үзінділер, 
дәйексөздер кел  тіру арқылы нақты дәлелдермен түйінде.

Қалайойлайсың?
Ав тор не се беп ті про фес сор дың ұлы ның атын Сыз дық деп ал ған? Оның 

тағ ды ры не ге мас кү нем дік пен бай ла ныс ты бол ды деп ойлайсың? Жа зу шы 
сим во ли ка лық түр де не ні иша ра лап отыр?

Пікірлесейік

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?
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Үйдеорында
1. https://elarna.kz/kz/ojylymdar/item/2276-mirzaya сайтынан «Өмір-

зая» спектаклін көріп, кейіпкерлердің сомдалуына баға бер. 

2. Романды Ш.Айтматовтың «Қош бол, Гүлсары!» повесімен салыстырып, 
екі шығарма туралы рецензия жаз.

3. CD-дегі №1 қосымшаны үлгі ретінде пайдаланып, презентация жаса.

Білгенгемаржан
Күрескерліксарын,руханисабақтастықбіршығармаданбіршығармағакөшкен

сайын үзілмей үндесіп, жалғасыпжатады. «Өмірзая» романындағыАяған бейнесі
арқылыжиырмасыншығасырдағықазақхалқыныңбасынанөткенұлттықтрагедия
суреткерлікшеберлікпенкөріністапқан.Тұяғынанқансорғалағанжыртқыш,зымиян
қоғамныңотаршылдықсұрқиясаясатыныңастарынбатыләшкерелейді.Аяғанның
басынанөткеноқиғалардысуреттейотырып,солкездегіқоғамдықортаны,тағдыры
тәлкеккетүскенұлтқасіретін,халықтыңаяныштыжағдайынжайыпсалады.

Аяғанныңқасіреті–ұлтқасіреті.Лажсыздық,басыңдытауғаұрсаңда,түкшығара
алмайтыншарасыздықұлтбасынатүскенауырбұғаудыңбұлжытпас,мойынбұрғызбас
салмағынанеді.Солзілмауырбұғаудысілкіптастайалмай,кешегіАлашарыстарыда
мынаужарықжалғанныңесігінсоңғыретышқынабіртеуіп,жанқиыпкетебарғанболатын.
Аяғандасолкептікиіп,фәнидүниеқорлығынаеріксізмойынсұнып,бақилыққааттанады.
Міне,«Өмірзая»романы–кешеғанабасымызданөткенкүрделіөмірдіңайнасы.Романды
оқуүстіндесолАяғанғұмыркешкенқоғамдаөзіңдебіргежүргеніңдісезінгендежаныңтүр
шігеді.Ойғақаласың,өзіңеөзіңсұраққоясың.Жазушыоқырманынтолғандырғандағана,
ойсалғандағанаөзмақсатынажетеді.Бұлтұрғыданалғанда,Баққожа–өзмақсатынада,
мұратынадажеткенжазушы.ӨйткеніБаққожа–өззаманыныңжазушысы.Қаламгердің
еңүлкенбақытыдасонда.Артындаөлмесмұрасыбарда,қалыңел,өсерұрпақбарда
Баққожаныңесігімәңгіжабылмайды.Олхалқыменбіргежасайбереді.Баққожадайасыл
ердіңрухықашандакөптіңжүрегінде,көңілдіңтөрінде,өмірдіңөрінде!

Не сіп бек Айтұлы

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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Әдебиеттеориясы

Сюжет(франц.sujet– зат)–көркемшығарманыңмазмұнынашып,маз
мұндыпішінге көшірудіңнегізгі түрі,жолыжәнетәсілі.Сюжеттекоқиғалы
шығармалардағанақолданылады.

Тартыс (лат.conflictus– қақтығыс,айқас,талас)–өмірдегіқайшылық
тардыңөнердегікөрінісі.

«Сюжет», «тартыс»ұғымдарынароманнанмысалдаркелтір.

Міне,қызық!

БаққожаМұқайроманынжазубарысындашығармасюжетінеқажеттімазмұнды
шынайыкөрсетуүшінаурухана,жындыханаға,тіптітүрмегебарып,мамандарменжиі
кеңескенекен.

Кейбірзерттеушілершығармаатауын«Өмірзая»жұлдызыменбайланыстырады.
Олөзгежұлдыздарданбұрынтуып,бұрынсөнетін,айдыңжанынанкөрінетінжұлдыз
екен.

Кітап–асылқазына

МұқайБ.Өмірзая:Роман.–Алматы:Жалын,1998.

Қолданыпкөр

1. Тоталитарлық дәуірді бастан кешкен адамдардан сұхбат алып, репортаж
жасап,әлеуметтікжелідежарияла.«Тұжырымдамалықкестеге»солзаман
ныңбейнесінтүсір.

Проб ле ма  Қан дай мә се ле?
Ор ны  Қай да?
Се бе бі Не се беп ті?
Адам дар Кім дер?
Ше шу жол да ры Қа лай ой лай сың?

2. Тәуелсіздік алғаннан бері Кенесары туралы жарияланған материалдарды
зерттеп,жанрыбойыншатоптастыр.

Эксперименттіктапсырма
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ЕрболатӘбікенұлы–екіүшәңгімесіменақжастарәдебие
тіндегіөзорнынайқындапүлгергенжазушы.Оныңқаламгерлік
қуатынтанытартуындылары–«Пәтеріздепжүредік»,«Министр»,
«Желтоқсанызғары».

Нұр бол Құ дай бер ге нов

 ЕРБОЛАТӘБІКЕНҰЛЫ

Жа зу шы қай өңір де ту ып-өс ті?

Ер бо лат Әбі ке нұлы Қы тай Ха лық Рес пуб-
ли ка сы ның Шың жаң-ұй ғыр ав то но мия сын да ғы 
Сан жы қа ла сы на қа рас ты Мөр гу ауы лын да 
дү ние ге кел ген. Осы ау ыл да 1990 жы лы Мөр гу 
ау ыл дық се гіз жыл дық мек теп тің та бал ды ры-
ғы нан ат тап, аталмыш мек теп ті 1998 жы лы 
бі тір ді, 2001 жы лы Сан жы қа ла лық №3 ор та мек-
те бі нің қа зақ бө лі мін тамамдады.

Ер бо лат Әбі ке нұлы ел ге қа шан кел ді?

2002 жы лы Қа зақ стан ға ке лген қаламгер, 
әл-Фа ра би атын да ғы ҚазҰУ-дың фи ло ло гия фа-
куль те ті не тү сіп, оны 2007 жы лы бі ті ріп шы ға ды. 
Ба ла лар ға ар нал ған «Бі рін ші бай лық», «Ал тын бұ-

тақ» ер те гі кі тап ша ла ры ның, «Кі ші ғы лы ми қыз мет кер», «Елу тең ге», «Ақын», 
«Күй еу ба ла», «Ау ыл әкі мі», «Пә тер із деп жүр едік» т.б. әң гі ме ле рі нің, сту дент-
тер ге ар нал ған ше тел де гі қа зақ тар дың ру ха ни тұ тас ты ғы мен өза ра әде би са-
бақ тас ты ғы ту ра лы мә лі мет бе ре тін «Ше тел қа зақ та ры ның әде би ет та нуы» ат ты 
ғы лы ми мо ног ра фия ның ав то ры. Көр кем про за да «Ми ни стр», «Жас тол қын» 
се рия сы мен «Жел тоқ сан ыз ға ры» ат ты әң гі ме жи нақ та ры жа рық көр ген. 

Қа лам гер шы ғар ма ла ры ның та қы ры бы қан дай?

Қа лам гер қо ғам да ғы түрлі мә се лені қалт жі бер мей, қа ла мы на ар қау ете-
ді. Ол шы ғар ма жа зу да ту ра шыл ды ғы мен, шын шыл ды ғы мен, та би ғи лы ғы мен 
ерек ше ле не ді. 

ЕрболатӘбікенұлы
(1980жылытуған)

Ерболатбатылжазады.Өмірдіңқалтарысқұбылыстарын«қоймаақтарғандайақта
рып»(М.Ә.)жазударыған,қазіргідәнемегеселтетпейтінжартылайжансызмеханизмге
айналған,кеудесіндегіжүрегібөтенпиғылменғанатынымтаппайтулайтынпендешір
кіндібіртүрлішамынатиіп,қолайсызкүйгетүсіретінәсертуғызаалатынсиқырыбар.

Қа ни паш Мә ді бай

Зерделіой
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Мә се лен, жас жа зу шы ның «Ми ни стр» ат ты әң гі ме сі ащы сар казм ға құ рыл-
ған. Жо ға ры дан ке ле тін ко мис сия, ұрандаған тек се ріс тер қай қо ғам да да та қы-
рып бо лып ке ле жа тыр. Мұн да бас шы ның ал дын да құр дай жор ға лау шы лық, 
көз бояушы лық, мәй мөң ке лік, жа ғым паз дық си яқ ты те ріс қа си ет тер ай қын 
кө рі не ді. Әң гі ме де жең ұшы нан жал ғас қы сы кел ген кей іп кер лер дің пси хо ло-
гия лық порт ре ті то лық ашыл ған.

«Жел тоқ сан ыз ға ры» кі та бы ның аң дат па сын да бы лай жа зы лып ты: 
«Ербо лат Әбі ке нұлы ның кей іп кер ле рі – адам. Адам бол ған да да зия лы қау ым. 
Қауза ған та қы ры бы – өмір. Өмір бол ған да да қа ла ның қай на ған ор та сы. 
Шы ғар ма ла ры бас тан-аяқ юмор ға, сар казм ге, иро ния ға құ рыл ған. Тіп ті кей де 
са ти ра ның эле ме нт те рін де көп теп кез дес ті ре сің. Удай ащы, көр кем де өт кір 
тіл, дәл дік ке құ рыл ған сөй лем, ли ризм мен са ти ра ның, пси хо ло гия мен на ту-
ра лизм нің ұш та суы бей не жа ңа лық іс пет ті». Бұл шы ғар ма ра сын да да өт кір 
шын ды ғы мен оқыр ман жа нын қа рып өте ді. Сол оқи ға да ғы ау ыр жайт тар қаз-
қал пын да, ашық, дәл су рет те ле ді. 

Ойталқы
1. Е.Әбі ке нұлы ның шығармалары туралы пікірің қандай?
2. Оның шы ғар ма ла рының ерекшелігі неде?
3. Жа зу шы ның шы ғар ма шы лы ғы қа лай ба ға лан ып жүр?

Неліктен
1. Ер бо лат Әбі ке нұлы ның шы ғар ма ла ры не ге ащы сар казм ға құ рыл ған 

дей міз?
2. Не се беп ті жазушы шығармаларындағы түйткіл мәселелер бар лық қо-

ғам да дерлік кез де се ді?

ЕрболатӘбікенұлыныңәңгімелержинағындағы«Жұмыртқа»,«Күйеубала»сияқ
ты әңгімелері жас жазушының шеберлігін айқындай түседі. Бұл әңгімелер оқыр
мандыәлдебірнәзіксезімдерге,жаңаәсерлергежетелеп,азаматтыққасиеттерді,
адамгершілікпенмейірімдідәріптейді.Бірәңгімесіноқып,өзіңіздіөзіңізқайрап,на
мысыңыздыоятсаңыз,ендібірәңгімесіндекейіпкеріменқосаашуғаеріп,ызағабу
лығасыз,келесібірәңгімесіноқып,көзіңізденжасаққаншарахаттаныпбіркүлесіз.
Өйтсеңіз,демек,бұлшығармалардыңсізгеәсереткені.Көркемшығармағақойыла
тыннегізгіталаптардыңбірідеосы.

Саят Қам шы гер

Зерделіой

Пікірлесейік

Себебінанықта?
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Тобыңдаталдапкөр
Қаламгердің оқыр ман ның сүй іс пен ші лі гі не бөленген екі шығармасын 

оқып, «Зер де» тә сі лі бой ын ша тал даң дар.

Бі лім Та қы рып бой ын ша ал ған ақ па рат та рым 
Эмо ция Ме нің кө ңіл күйім
Ба ға Ав тор дың шы ғар ма шы лы ғы на бер ген ба ғам 
 Сын Ав тор шы ғар ма ла ры ның мен үшін ма ңы зды жағы
Идея Оқыр ман ре тін де ав тор шы ғар ма ла рын на си хат-

тау ға ұсы на тын идеям

Дәптеріңежаз
Жа зу шы ның өмі рі мен шы ғар ма шы лы ғын қам тып, ті рек сыз ба құ рас тыр.

Түйінде
Е.Әбі ке нұлы туралы болжам жасап, кестені тол тыр.

Болжам Жаңаақпарат

Қалайойлайсың?
Ав тор шы ғар ма ла рын да ға лам дық мә се ле лер ді қоз ғай тын та қы рып тар 

бар ма?

Үйдеорында
Жазушы ту ра лы ақ па рат пен ас со циа тив ті жа ғы нан бай ла ныс қан не 

ұсы ны ла тын де рек тер ді гра фи ка лық ны сан дар, көр не кі көр се ті лімдер ар-
қылы ой лас ты рып, ин фог ра фи ка ре тін де ұсын.

Білгенгемаржан
Ғұмырыұзақболатындүниеніңформуласынжазушыныңбәрібілгісікелереді.

Бірақолтылсымдытаңдаулыларғанаашатынболуыкерек.Е.Әбікенұлыәдебиеттің
«сырсандығын»ашуғажақындапқалғандай.

Қаламгердіңмұратын әртүрлі түсіндіруге болады.Соның бірі – замандас пен
заман бейнесін ашу. «Кімбіз? Қайда бара жатырмыз? Кім кінәлі?» деген сияқты
сұрақтарғажауапберу.Бірзамантуралытолғапотырып,әрзаман,бірадамтуралы
айтыпотырып,барадамтуралыайту.

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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Кешегі«Өліжандар»мен«Ревизор»негемәңгілік?«Футлярдағыадам»мен«Хаме
леон»негеөлмейді?Өйткеніекіклассикжазыпкеткенорысқоғамындағыкемшіліктер
кезкелгенхалыққатаныс.Танысболатыны,бірдебірұлтқұрғанмемлекетте,бірдебір
тарихикезеңдемінсіз,адамгершіліктіформацияболғанемес.Болмайдыда.Кезкелген
жерде,кезкелгенуақыттабиліккісіболмысынбүлдіреді.Биліккеқұлболғанадамзат
ілкідегіабыройлы,намыстыерқалпынажағымпаз,жасық,сорлыкейіпкетүседі.Ондай
жағдайдажазушығанеістемеккерек?Чеховта,Гогольдақоғамыныңкөзінашты.Өзіне
сырттанқарағанорысадамы«Бұлайөмірсүругеболмайды»депдүрсілкінді.

Е.Әбікенұлыдаобастапрограммалықсұрақтарғажауапберемдепойламағансияқ
ты.Бірақорайытүсіп,солсұрақтыңкеміндебірінежауаптабылған.Мысалы,«Бізкімбіз?»...

Ерболаттікі–босмақтан,құрғақпафосемес,қазіргіқазақтыңаяусыз,шынайы
портреті.Оныңқаламсілтесінсабырлыиронияма,ащымысқылма,уыттысатира
ма,сыниреализмбе,қалайатайсыз,маңыздыемес.Маңыздысы–оныңқаламының
көлеңкесінде қазіргі қоғам, әлеуметтікжәнеморальдық проблемалар туралы қасі
реттіойлартұр.Оныоқыпотырыпәрікүлкіңкеледі,әріжылағыңкеледі.Алеңтекті
юмор–біздіңше,жаныңдықозғайалатынюмор.

Әсия Бағ дәу лет қы зы

Міне,қызық!

ЕрболатӘбікенұлыеңалғашқыәңгімесінжетіншісыныптажазған.Онымұға
лімдермектепаралықжарыстарғақатыстыруүшінтапсырыспенжаздыртқан.Алөзі
болашақтажазушыемес,әншіболудыармандағанекен.Алайдақұжаттарыдұрыс
болмағандықтан,консерваторияғатүсеалмайды.

Кітап–асылқазына

Желтоқсанызғары:Проза/ЕрболатӘбікенұлы.–Алматы:«Жалынбаспасы»
ЖШС,2015.

«Пәтеріздепжүредік»әңгімесі

Әде би ет – өмір дің үзі ліп түс кен бір бөл ше гі. 

Де мек, өмір бар жер де – әде би ет бар. 

Қай қо ғам да да та қы рып тау сыл ған емес.

Ер бо лат Әбі кенұлы

Са ти рик жа зу шы Ер бо лат Әбі ке нұлы ның сту дент ке зін де жаз ған «Пә тер 
із деп жүр едік» әң гі ме сі – ша ғын да бол са, әде би ет қау ымын елең ет кіз ген 
шы ғар ма ның бі рі. Мұн да елі міз де гі, әсі ре се, жас тар дың ба сын да ғы әлеу мет-
тік мә се ле лер дің маңыздысы – бас па на мә се ле сі сөз бо ла ды. Та ба ны нан то зып, 
пә тер із деу ма ша қа тын шы найы си пат тай ды, Ал ма ты қа ла сын да ғы пә тер 
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із деу ші лер дің ұзақ жыл ор ны бол ған «же тім бұ рыш» ту ра лы да кел ті ре ді: «Ал-
ма ты ны ал ты ай на лып, же тім бұ рыш ты же ті ай нал ған да өк шем опы ры лып түс-
ті. Ен ді май мақ жү ріс ке бас тым, ая ғым ау ыр ды деп ке лін ше гім оты ра кет ті».

Пә тер із деу ші лер 

Жағ дай ды кө зі міз ге дәл елес те ту үшін диа лог пен бе ре ді, құ ла ғы мыз ға 
пә тер үшін жан талас қан жан дар дың дау ыс та ры ке ле ді:

«Құ мы рс қа ның илеуін ше қай на ған же тім бұ рыш тан біз ге лай ық пә тер та-
был ма ды. Та был ма ды емес, та был ды-ау, әке сі нің құ нын сұ рай ды, тіп ті дел дал 
са ған қа рай тын емес, сөй ле су үшін де ке зек ке тұ ра ды екен сің.

– Пә тер бар ма, апай?
– Бір қыз ке рек.
– Пә тер бар ма, ағай?
– Бір жі гіт ке рек.
– Апа, пә тер ке рек еді.
– Екі қыз ке рек.
– Ке лін ше гім екеу міз тұр сақ бо ла ма?
– Бол май ды, ке лін ше гің нің қа сы на бір қыз қос та, өзің бас қа сын жал да.
– Пә тер ке рек еді.
– Жас отау ке рек.
– Біз жас отау мыз, – қу анып ке тіп пін, дау ысым шәңк етіп шық ты.
– Он да ес тіп ал, елу мың тең ге ден, жүз елу мың тең ге үш ай дың ақ ша сын 

ал дын ала тап сы ра сың.
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– Бө ліп тап сыр са ше?
– Он да ба рың дар ары».
Ав тор осы шы ғар ма сы ның жа зы лу та ри хы ту ра лы бы лай дей ді: «Сту дент 

ке зім де ба ра хол ка да ғы (Ал ма ты да ғы ки ім-ке шек ба за ры ред.) бір дос та рым ның 
жал да ма лы пә те рі не бар дым. Іші – ит бай ла са, тұр ғы сыз. Іш ке еніп, тақ тай дан 
құ рас ты рып жа са ған, тө сек сы мақ қа оты ра бер ге нім де қо жа й ын әй ел (өз ге ұлт 
өкі лі) кі ріп, ме нің кел ге ні ме бо ла ре ніш біл дір ді. Ана лар жүз тең ге бе ріп еді, 
жай ына кет ті. Дәл сол кез ой ыма әл гі әң гі ме нің сю же ті кел ді. …Екі-үш күн нен 
соң, өзім тұ ра тын ҚазҰУ-дың 17-жа тақ ха на сын да ғы бөл мем де ты ныш тық ты 
пай да ла нып, екі са ғат та қа ғаз ға тү сір дім. Екі жі гіт тің ор нын жас жұ бай лар-
ға ал мас тыр дым да, бі рін ші жақ пен ба ян да дым. Ел дер «Өз ба сың нан өт кен 
бе?» – деп сұ рай бер ген соң, кей ін гі лер ді үшін ші жақ пен жа зу ға ты рыс тым».

Осын дай бас па на деп атау ға ау ыз бар май тын «пә тер сы мақ та» жас отбасы не ше 
түр лі ит қор лық ты кө ре ді, кей іп кер жі гіт  қай на ға сы ның ал дын да мас қа ра бо ла ды.

«Ел ау ыл дан туы сым ке ле тін бол ды деп қу ан са, мен бұл күн де рі туы сым 
ке ле тін бол ды деп қор қа тын бол дым. Әу ел де се ңіз, дәл мы нан дай кез де әкем 
мен ше шем нің ке луін де қа ла май тын едім. Бұл – ме нің жал ғыз қор қы ны шым. 
Қай на ғам кел се – қайт тім, ой бай, ұят бол ды-ау! Қай сы тө сек ке жат қы зам деп 
са ры уай ым ға са лын дым. Те ле фон мен сөй лес кен де «әді рі сін айт қан соң, өзім 
тау ып ба ра мын» де ген еді. Бір кү ні кеш те ой ла ма ған жер ден жаң быр ла тып 
же тіп кел ме сі бар ма, ла шы ғы мыз ды кө ріп, шо шып кет ті. Есік тен төр ге дей ін 
кө зі ша ра сы нан шы ға жаз дап, үрей ле не көз жү гі рт ті».

Жа зу шы жас жұ бай лар дың әлеу мет тік мә се ле ні ше ше ал май, ша ңы рақ та ры 
күй реп жа та тын се беп те рі нің бі рі бас па на қи ын ды ғы еке нін де аң ғар та ды. «Мен 
қол мен ұс тап, көз бен кө ру ге бол май тын, өмі рім де тап бол ма ған тыл сым бір ба-
қыт сыз дық күй ке шу де мін. Қай на ғам тұн жы рап, ке лін ше гім жы лап отыр, оған 
жа ным ашы ды. Ай мен күн дей жар қы ра ған сұ лу ке лін шек, еш кім нің қо лы жет-
пе ген, ме нің ға на қо лым жет кен сұ лу ке лін шек, үріп ау ыз ға са лар дай ап пақ сұ лу 
ке лін шек көз ал дым да жы лап отыр. Мен оны жы ла ту үшін алып па едім?! Оның 
көз жа сы ме нің жү ре гі ме, жү ре гім нің ішін де гі өзек ке там шы лап жат қан дай». 
Осы жайт қа бай ла ныс ты Әбі ке нұлы ның шы ғар ма шы лы ғын зерт теп жүр ген 
Әсия Бағ дәу лет қы зы осы мә се ле нің ау руы тым те рең де жат қа нын ай та ды: «Пә-
тер із деп жүр едік…» бір қа ра ған да, көп қа зақ тың ба сын да ғы жағ дай ғой. Таң-
ға ла тын, таң сық еш те ңе сі жоқ. Бі рақ Ер бо лат тың жа зу ын да сіз тұр мы сы ның 
қиюы қаш қан қа зақ ты ға на көр мей сіз. Сіз сол тұр пайы тұр мыс тың аза мат тың 
аза мат ба сын қа лай ит ше теп кі леп, қор лай ты нын кө ре сіз».

Шы ғар ма кө ле мі ша ғын бол ға ны мен, ай та тын ойы сал мақ ты, күр де лі: 
оқыр ман се зі мі не дәл тиер сөз дер ді, сөй лем дер ді қол да на ды: «Жау жа ға дан ал-
ған да, бө рі етек тен алып», сол сәт дас тар қан ның екі ше ті нен екі та ра қан пай да 
бол ды да, қа ра ма-қар сы жор ға лай жө нел ді. Ке лін ше гім шө гіп ба ра ды. Та ра қан 
құд ды со ғыс май да ны на жек пе-жек ке шық қан қас ба тыр дай ек пін деп кел ді де, 
бір-бі рі не тұм сық түй іс тір ді. Бір-бі рі не ай бар шек ті. …Қай на ғам те ріс қа ра ды. 
Әй елім бе тін бас ты. Мен күй іп-жа нып ба ра жат тым. Та ма ғым ке бер си бер ді, 
құрт мал тап отыр едім, сол құрт өңе ші ме ты ғы лып қал ған дай, сөй ле сем, ды бы-
сым шық пай тын дай се зіл ді».

Жа зу шы ның ті лі – әде би ет ке Хе мин гуэй ен гіз ген «те лег раф тық стиль»: 
ай тай ын де ген ой ын қыс қа да нұс қа, нақ ты, ше бер жет кі зе ді.
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Ойталқы
1. Ер бо лат Әбі кен ұлының шы ғар ма ла ры ның та қы ры бы қан дай?
2. Елімізде баспана мәселесін шешу үшін қандай шаралар қолға алынып 

жатыр?

Неліктен
1. Не се беп ті автор пә тер жай ын әң гі ме сі не ар қау ет кен?
2. Не лік тен пә тер, баспана жағдайы үл кен қа ла лар да өзек ті мә се ле бо лып 

қа лып отыр?

Тобыңдаталдапкөр
1. Әң гі ме де  кө те ріл ген мә се ле ні қа зір гі өмір мен бай ла ныс ты рып, ұлт тық 

мүд де тұр ғы сы нан ашып тал даң дар.
2. Шығармадағы 3–4 сөз бен сөз тіркестерін қолданып, кейіпкерлердің  

бейнесін жасаңдар және оларды қазіргі кездегі қоғамдағы адамдармен 
салыстырыңдар. Кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы 
өмір шындығын көрсетіңдер.

3. «Ашық микрофон» әдісі бойынша жазушының адамдардың әлеуметтік-
психологиялық бейнесін беру шеберлігі туралы ойларыңды ашық 
айтып, талқылаңдар. Қаламгердің басқа да шығармаларынан оған 
мысалдар келтіріңдер.

4. Әңгіме маз мұ ны бой ын ша «Үш түр лі күн де лік» тол ты рың дар. Жұ мыс 
нә ти же сін топ та тал даң дар.

Шығармадағыерекше
әсереткен,ойсалған
үзіндінемеседәйексөз

Бұлүзіндінінедәйексөзді
таңдауғақандайсебеп

болды?Осығанбайланысты
қандайсұрақтартуындады?

«Мұғалімге
хат»–сұрақтар

Дәптеріңежаз
1. Бас па на, үй ту ра лы ма қал-мә тел дер ді жа зып, олар дың ма ғынасын 

шығармамен байланыстыра отырып тү сін дір.
2. Осы сатиралық әңгімені 10-сыныпта оқыған «Шашты» әңгімесімен 

салыс тырып, жанрлық ерекшелігі туралы жаз.

Ерболат әңгімелерінің бір ерекшелігі сол, мұнда драматизм бар. Тұнып тұрған
көркемдіккомпоненттерденгөрітолыпжатқанқимылқозғалысбасым.Құбылысты,
белгілібіркүйқалыптықазқалпындаберугеұста.Әрбірдетальдіңішкісырынаүңі
ліп,ақтарыстырыпашудымақсатетпейтінсияқты.

Нұр бол Құ дай бер ге нов

Зерделіой

Пікірлесейік

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз
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Түйінде
1. Шығарманың негізгі идеясын анықтап, әңгімеге әдеби сын жаз.
2. «Құн ды ой» ст ра те гия сы бой ын ша шығарма ның көркемдік-эстети ка-

лық маңыздылығы ту ра лы 7 сөй лем нен тұ ра тын құн ды ой айт.

Қалайойлайсың?
1. Әң гі ме нің «Үй ле ну оңай, үй бо лу қи ын» де ген ма қал ға қа ты сы бар ма? 

«Кә сіп кер лік және бизнес не гіз де рі» пә ні нен ал ған бі лі мі ңе сүйе ніп, 
кей іп кер лер ге қан дай ке ңес бе рер едің?

2. Басты кейіпкерді мойымауға шақырып, ақыл-кеңес берер болсаң, 
қандай сөздер мен мақал-мәтелдер қолданар едің?

Үйдеорында
1. Шы ғар ма да ғы көр кем де гіш құ рал дар мен ай шық тау амал да ры ның 

қыз ме тін тал дай оты рып, ав тор сти лін анық тап, мақала жаз.
2. «Талқылау бұрышы» әді сі  арқылы берілген суреттің тақырыбы мен 

идеясын анықта. Қандай болжам жасадың?

3. https://kitap.kz сайтынан Ә.Несиннің «Майшабақ пен танакөз» деген 
туындысын оқып, «Пәтер іздеп жүр едік» әңгімесімен салыс тыр. Екі 
шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жаса. Шығармалардың 
жанрлық ерекшелігін түсіндіре отырып, ортақ құндылықтар үндестігін 
және сатираның қоғамдағы маңызы туралы жаз.

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында
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Білгенгемаржан
Талғампаз оқырман ретінде Мұхтар Әуезовтің әңгімелері мен Бейімбет Май

линді ең оқылымдышығармалардың қатарынажатқызар едім.Менің кемшілігім – 
Майлинмен кеш танысқаным. Қатарластарымның көбі Бейімбетті жиі айтатын. 
Бейімбетті жастықпен, албырттықпен оқудың қажеті шамалы. Адам ес тоқтатып,
ақылыкіргенненкейінғанаБейімбеткебаруыкерек.ӨйткеніБейімбетжалаңсатира
емес. Бұл – ащы сарказмға, уытты қалжыңға құрылған өмірдіңшындығы.Мұхтар
Мағауин, Әбіш Кекілбаев, Тынымбай Нұрмағамбетовтың әлемдік классикалық
шығармалармен салыстыра алатын көркем дүниелері бар. Мәселен, Әбіш Кекіл
баевтың«ХаншаДарияхикаясын»ерекшеатаредім.МұхтарМағауиннің көпшілік
«Аласапыран» мен «Жармағын» жиі атайды. Керісінше, «Архив құпиясы», «Қара
қыз» бен «ШақанШерісінің» жөні бөлек. Тынымбайдың «Мешкейін» көбірек атап
жатады.Оныңеңмықтыдүниесі–«Шашубай»мен«Бөрібайдыңтымағыниталып
қашқанқысы»ерекше.

Ер бо лат Әбі ке нұлы

Әдебиеттеориясы

Диалог–әдебишығармалардаекікейіпкердіңнемесебірнешеадамның
сөйлесуі,яғниолардысөйлетуарқылышығармамазмұнынашутәсілі.Моно
логтенайырмашылығыондатыңдаумеханизмдеріқатаржүреді.

Әңгімедегідиалогтердіоқып,олардытөлеусөздергеайналдыр.Әсеріқан
дайболды?Диалогтіңқызметінтолықатқараалдыма?Жауабыңдытүсіндір.

Міне,қызық!

ЕрболатӘбікенұлыбұрынәлеуметтіктақырыптакөбірекжазса,ендіадамның
ішкідүниесінекөбірекүңіліп,психологиясынақтарғысыкеледіекен.

Кітап–асылқазына

Министр.Әңгімелержинағы/ЕрболатӘбікенұлы.–Алматы:Таңбалы,2014.

Білгенгемаржан

Қолданыпкөр

 Интернеттен француз жазушысы Поль лу Сулицердің «Зеленый король»
кітабыноқып,«Пәтеріздепжүредік»әңгімесіменсалыстыр.«Креативтіжазу»әдісі
бойыншаәңгіменіөзойыңменпозитивтітүрдеаяқта.Басқадакейіпкерлердіқосуға
болады.Жанрынөзіңтаңда.

Эксперименттіктапсырма
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«ЗАМАНШЫНДЫҒЫ»БӨЛІМІБОЙЫНШАЖИЫНТЫҚ
БАҒАЛАУТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢҮЛГІЛЕРІ

1. Тест тап сыр ма ла рын орын да.

 Б.Мұқайдың драмалық шығармалары:
A) «Өмірзая»
B) «Өмір арнасы»
C) «Ерулік»
D) «Аққу сазы»
E) «Иірім»
F) «Мазасыз маусым»
G) «Заманақыр»

 Бақ қо жа Мұ қай дың «Сер гел дең бол ған се рі лер», «Өз ге нің өмі рі үшін», 
«Дү ние ке зек» шы ғар ма ла рының жанр ы:
А) Но вел ла
В) Поэзия
С) Дра ма
D) Эс се
Е) Очерк

 Бақ қо жа Мұ қай дың «Өмір зая» ро ма ны ның та қы ры бы:
А) Та ри хи
В) Биог ра фия лық
С) Сы ни
D) Әде би
Е) Пуб ли цис ти ка лық

 «Өмір зая» ро ма ны кей іп кер ле рі нің жа ла ға ұшы рау се бе бі:
А) Абы лай хан ту ра лы жаз ған дық тан
В) Әбіл қай ыр хан ту ра лы жаз ған дық тан
С) Жәң гір хан ту ра лы жаз ған дық тан
D) Ке не са ры хан ту ра лы жаз ған дық тан
Е) Бө кей хан ту ра лы жаз ған дық тан

 «Өмір зая» ро ма нында көрсетілген жағдай:
А) Ұлы Отан со ғы сы
В) Ке ңес үкі ме тін ор на ту
С) Ұлт-азат тық кө те рі ліс
D) То та ли тар лық жүйе
Е) Тәу ел сіз дік

 Е.Әбікенұлының шығармалары:
A) «Елу теңге»
B) «Желтоқсан желі»
C) «Ақын»
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D) «Министр»
E) «Тәуекел той»
F) «Өкініш»
G) «Желтоқсан ызғары»

 «Пәтер іздеп жүр едік» әңгімесінде кездесетін жәндіктің аты:
А) Шыбын
В) Маса
С) Шіркей
D) Тарақан
Е) Қандала

 Ер бо лат Әбі кенұлы әде би ет те  дамытуға атсалысып келе жатқан са ла: 
А) Поэ зия
В) Пьеса
С) Ер те гі
D) Пуб ли цис ти ка
Е) Са ти ра

 Ер бо лат Әбі кенұлы шы ғар ма ла ры ның не гіз гі та қы ры бы:
А) Әлеу мет тік 
В) Ше тел де гі қа зақ тар мә се ле сі
С) Та ри хи
D) Дос тық
Е) Ма хаб бат

2. Бөлімдегі шы ғар ма лар дың ұқ сас ты ғы мен ерек ше лі гін дә лел деп, түй ін де.

3. «За ман шын ды ғы» де ген та қы рып та Б.Мұ қай, Е.Әбі кенұлы шы ғар ма шы-
лық та рын қам тып, пре зен та ция жа са.

Халықаралықзерттеулерформатындағытапсырмаүлгілері

Мә тін ді оқып, сұ рақ тар ға жау ап бер. Арис то тель дің: «Ма ған дос тық та, 
шын дық та қым бат. Де ген мен әр қа шан шын дық ты бі рін ші орын ға қоя мын» 
жә не Шер хан Мұр та за ның: «Шын дық – ащы һәм ажар сыз» пі кір ле рін пай да-
ла нып, мә тін ді тал да.

Шын дық – шы найы, шын бар бол мыс, нақ ты бар жә не да ми тын нәр се, өзі-
нің мә ні мен заң ды лы ғын өз ішін де қам ти ды. Фи ло со фия лық тер ми но ло гия да 
шын дық жал ған ға да, жай мүм кін дік ке де қа ра ма-қар сы қой ыла ды.

Шын дық – 1) та би ғи жә не қо ғам дық-та ри хи құ бы лыс тар жи ын ты ғы ның 
нақ ты лы да му ын да ғы объ ек тив тік реал ды лық; 2) шы найы лық, дұ рыс тық, 
ақи қат. 

Қа зақ әде би ті лі нің сөз ді гі
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1. Мә тін қан дай үл гі де жа зыл ған?
А) Ес те лік
В) Хат
С) Анық та ма
D) Өлең
Е) Өси ет

2. Мына сөйлемдердің қайсысы жоғарыда берілген мәтіннің мәнін ашпайды?
А) Су жоқ жерде өмір жоқ, ол – ақиқат
B) Шындық – көп, ақиқат – жалқы
C) Ақиқат сөз – ащы сөз
D) Шындық – ақиқатты түсіндіруші
Е) Ақиқат жеңер жалғанды

3. Мә тін де ай тыл ма ған сөз ді бел гі ле:
А) Реал ды лық
В) Шы найы лық
С) Иман ды лық
D) Дұ рыс тық
Е) Ақи қат

 Тап сыр ма лар ды орын да.
1. Т.Рыс құ лов И.В.Ста лин ге: «Шын дық ші рі мей ді. Шын дық тың бе тін қан ша бүр-

ке ме ле ген мен, бүр ке ніш тің әр жа ғы нан сәу ле ша шы рап тұ ра ды. Шын та рих та 
осын дай. Шын та ра зы – та рих» де ген («Бе сеу дің ха ты» дра ма сы нан).

 Не се беп ті? Дә лел де.
2. «Өмір зая» сө зі нің тү сін дір ме сөз дік те бе ріл ген ма ғы на сы:
 1) таң ға жа қын кө рі ніп, ағып тү се тін жұл дыз.
 2) кес пел тек шоқ пар. 

Осы екі түр лі ма ғы на ны «Өмір зая» ро ма ны мен бай ла ныс тыр.
3. Мә тін ді оқып, сұ рақ қа жау ап бер.
  Мо дер низм (франц. moderne – жа ңа, қа зір гі за ман ғы) – ХХ ға сыр дың 

20-жыл да ры пай да бол ған адам дар дың ру ха ни дағ да ры сын бей не леу ге 
не гіз дел ген көр кем дік-эс те ти ка лық жүйе. Мо дер низм нің тө мен гі ше гі реа-
лис тік мә де ни ет бол са, жо ғар ғы ше гі 1950 жыл да ры пай да бол ған пост мо-
дер низм бо лып са на ла ды.

  Әдебиеттегі постмодернистік құбылыстың қоғамға пайдасы бар ма? 
Пікіріңді дәлелде.



 IIІБӨЛІМ

ҒАСЫРЛЫҚ
ТУЫНДЫ

«Абай жо лы» эпо пея сы ар қы лы қа зір гі қа зақ про за-
сы күл лі дү ниежү зі әде би клас си ка ның шыр қау шы ңы на 
шық ты. Бұл да аз, әлем нің бас қа ел де рін де де оған тең ке-
ле тін шы ғар ма та бу қи ын. Бұл, ме нің ой ым ша, ХХ ға сыр-
да ғы ең үз дік шы ғар ма лар дың бі рі.

Луи Ара гон

Бұл та ма ша эпо пея біз ге тұ тас бір әлем ді сый ға тарт ты, 
та би ғат тың, тұр мыс тың не бір ға жай ып кар ти на ла ры мен, 
адам құш тар лық та рын си пат тауы мен біз ді ің кәр ет ті. 

 Ни ко лай Ти хо нов
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МұхтарӘуезов – сарқылмайтын, бітпейтін, жасарып,жаң
ғыратын,өмірдіңөзіндей,жапырағымәңгіжапжасыл,жалғаса
беретінқұбылыс.

Рым ға ли Нұр ға лиев

 МҰХТАРӘУЕЗОВ

Жа зу шы қай өңір де ту ып-өс кен? Қан дай от ба-
сы нан шық қан?

Мұх тар Әуе зов Шы ғыс Қа зақ стан об лы сы (бұ-
рын ғы Се мей об лы сы) Абай ау да ны ның Қас қа бұ лақ-
Бө рі лі ау лын да 1897 жы лы ту ған. 

Мұх тар дың ата сының есімі – Әуез хан. Аға -
йын да ры Әуез деп атап кет іпті. Әуез ден Мұх тар-
дың әке сі Омар хан туа ды. Ал жа зу шы ның әже сі – 
Ді нә сіл бес ұл дың ішін де жал ғыз қыз бо лып ер ке-
леп өс кен – Ақ тай лақ би дің не ме ре сі. Най ман ның 
қа ра ке рей те гі нен та рай тын бір тай па дан «он же ті 
ақын шық қан» сы бан ру ынан шыққан. «Абай жо-
лы» ро ма нын да Бар лас де ген ат пен берілген ақын 
Ду лат Ба ба тай ұлы Абай ау ыр ған да кө ңі лін ау лап, 
қа сын да бір ай жай дан-жай қо нақ боп жат па ған. 
Ол – Құнан бай ауылына сыйлы Ді нә сіл дің ту ысы. 

Әуез дің екін ші әй елі Са қыш тан ту ған – Ах мет Әуе зов «Ба ла Мұх-
тар» (1967 ж.), «Жас Мұх тар» (1977 ж.) ат ты ес те лік-кі тап ша ла ры ар қы лы 
жұрт шы лық қа жақ сы та ныс.

Мұх тар қай жер де бі лім ал ды?

Мұх тар атасы Әуезден арабша хат таныды. Бұл ту ра лы жа зу шы «Ме нің 
өмір бая ным да»: «Ата мыз біз ді өзін ше оқы та тын. Бұл оның өзі не оңай ырақ 
соқ қан шы ғар… Ал аз дап қа ра та ны ған соң өлең нің бі рі нен соң бі рін жат та дым. 
Өлең дер бір түр лі ұзақ, тү сі нік сіз. Ара-ара сын да Фош кин, Лер мон тып, Кры лоп,  
Татьян мен Ане гин тә різ ді бұ рын құ лақ ес ті ме ген, оқ шау өз ге ше есім дер ес ті ліп 
қа ла ды. Мол да ға ұқ сап, ата мыз біз ге таң ат қан нан күн бат қан ға дей ін кі тап тан 
бас ал ғыз бай тын», – деп жа за ды. Осы кел ті ріл ген мы сал дардан Әуез ата сы ның 
хат та ны ған нан кей ін оқу шы ла ры на тек қа на Абай шы ғар ма ла рын жат тат-
қа нын бай қау ға бо ла ды. 

Абай дың бү кіл қа ра сөз де рі мен өлең де рін ға на емес, Пуш кин, Лер мон тов, 
Кры лов тан ау дар ған тәр жі ме ле рі не дей ін бес жа сы нан жат тап өс кен М.Әуе зов тің 
абай та ну шы бо луы на бір ден-бір ық пал жа са ған адам – ең ал ды мен Әуез ата сы еке-
нін де дау жоқ. Ауы лы ара лас, қойы қо ра лас құ дан да лы адам дар бол ған дық тан, 

МұхтарӘуезов
(1897–1961)
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Ді нә сіл әже сі сы ба ға апар ған кез де Мұх тар да іле сіп ба ра ды екен. Бір де әже сі не 
«Үй ге қай тай ық» деп қың қыл дай бас та ған да Абай дың «Қой, қа ра ғым, жы ла ма» 
де ген дау ысы мен бай сал ды көз қа ра сы жа зу шы ның мәң гі-ба қи есін де қа лып 
қоя ды. Бұ л туралы Зей нол ла Қаб до лов  «Ме нің Әуе зо вім» де ген ро ман-эс се сін де  
былай деп жазады: «Мұхтар Абай дың қа быр ға ға ілін ген су ре тін кө ріп, қат ты 
ашу ла нып: «Мы нау – Абай емес, Абай дың кө зі емес»,  – де ген екен».

Әуез ата сы нан кей ін ба ла Мұх тар дың өмі рі не әсер ет кен екін ші 
ада   м – Қа сым  бек. Ол – Әуез дің Са қыш де ген әй елі нен ту ған бес ұл дың бі рі. 
Жа ңа ша оқу ды қа лай бас та ға нын бі лу үшін жа зу шы ның өз сө зі не жү гі нейік: 
«Оқу ды 5–6 жас қа кел ген соң өзім нің үл кен әкем нен (Әуез ата сын ай тып отыр) 
оқи бас та дым. Сол кі сі нің ал ды нан хат та ны ған нан кей ін, әкем мен бір ту ыс қан 
ағам Қа сым бек қа сы на алып, Ка ма ли (Ка ма ли дин) де ген ха зі рет тің мед ре се-
сін де Се мей де бір жыл (1908 ж.) мұ сыл ман ша оқыт ты да, ар ты нан орыс ша ға 
бер ді. Орыс оқуы на әу елі өзі дай ын да ды. Со дан кей ін бір қыс ішін де ау ыл най 
школ дан Әбіш Қа се нов де ген Се мей се ми на рия сын бі ті ріп шық қан қа зақ учи-
те лі нен оқып, ке ле сі жыл күз Се мей дің «5 клас сный го ро дс кой учи ли ще сі не» 
түс тім. Со дан әрі мек теп те гі оқу тәр тіп пен кет ті». 

М.Әуе зов бес клас тық учи ли ще ге 1912–1913 оқу жы лы тү сіп, 33 оқу шы ның 
іші нен ке ле сі сы нып қа үз дік ба ға мен (гра мо та мен) кө ші ріл ген екі оқу шы ның 
бі рі бо лды. Соң ғы курс та оқып жүр ген де 14 жас та ғы бо ла шақ жа зу шы «Есім де 
қал ған бір күн» тап сыр ма сы на орай « Дау ыл» (Ура ган) ат ты ең ал ғаш қы шы ғар-
ма сын жа зды.

Ал ғаш қы шы ғар ма ла рын қа шан жаз ды? Қай жер де қыз мет іс те ді?

1917 жы лы Жү сіп бек Ай мау ытұлы мен бі рі гіп жаз ған «Қа зақ тың өз ге ше 
мі нез де рі» де ген ал ғаш қы ма қа ла сы «Алаш» (Таш кент, 30 нау рыз, №16) га зе-
ті не ба сыл са, Тұ ра ғұл Абай ұлы мен бір ігіп жазған «Адам дық не гі зі – әй ел» 
ат ты ма қа ла сы «Са ры ар қа» га зе ті не (Се мей, 5 қыр күй ек, №12), «Оқу да ғы құр-
бы ла ры ма» ат ты ма қа ла сы да осы га зет тің 14 қыр күй ек те гі са ны на шы ға ды.

1918 жы лы Жү сіп бек Ай мау ытұлы  екеуі Се мей де «Абай» жур на лын 
шы ға рып, «Екеу» де ген ат пен ма қа ла лар жа рия лай бас тай ды. Сон дай-ақ «Алаш 
жас та ры» ода ғын құ рып, түр лі үй ір ме лер дің ашы луы на ұйыт қы бо ла ды. Әуезов 
1918 жы лы 5–13 ма мыр да Ом бы қа ла сын да өт кен Жал пы қа зақ жас та ры ның 
құ рыл тай ын да ор та лық ат қа ру ко ми те ті нің мү ше сі бо лып сай ла на ды.

Се ми на рия ны бі тір ген нен кей ін қо ғам дық-сая си жұ мыс қа ара ла са  бас -
таған. 1920 жы лы Се мей губ рев ко мы ның (гу бер ния лық ре во лю ция лық ко  ми-
 тет) жа ны нан ашыл ған қа зақ бө лі мі нің мең ге ру ші сі жә не «Қа зақ ті лі» га зе-
ті нің рес ми шы ға ру шы сы бо ла ды. 1920 жы лы «Ес-ай мақ» де ген мә де ни-ағар ту 
қо ғамын құ рады, жа зу шы ның «Ең лік-Ке бек», «Ел аға сы», «Бәй бі ше-то қал» 
пьеса ла рын осы қо ғам мү ше ле рі сах на лай ды.

1930 жы лы Әуезов «қа зақ ұлт шыл да ры ның ас тыр тын ұй ымы ның мү ше сі, ұлт-
шыл, бай шыл» де ген ай ып пен Таш кент те қа мау ға алы нып, Ал ма ты ға жеткізіледі. 
Ах мет Байт ұр сы нұлы ның «Жа ңа өкі мет біз ге сен бей ді. Біз дің кө зі міз ді көр ген сен 
ті рі қа лу ың ке рек, сон дық тан ке ші рім сұ ра» де ген ақы лы мен га зет ке ашық хат 
жа зып, түр ме ден шы ға ды. 1932 жы лы Қа зақ пе да го ги ка инс ти ту ты ның (қа зір гі 
Абай атын да ғы ҚазҰПУ) аға оқы ту шы сы бо лып қыз мет іс тей ді.
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1934–1961 жыл дар ара лы ғын да қа зір гі әл-Фа ра би атын да ғы ҚазҰУ-де 
ұс таз дық қыз мет ат қар ды. Сон да ғы Қа зақ әде бие ті ка фед ра сы ның не гі зін 
қа ла ды. Осы жыл да ры сту де нт тер ге ар нап «Қа зақ хал қы ның ау ыз әде бие ті», 
«Қа зақ әде бие ті нің та ри хы», «Қа зақ хал қы ның суы рып сал ма ай тыс өне рі», 
«Ту ыс қан ха лық тар әде бие ті», «Абай та ну» се кіл ді жал пы жә не ар нау лы курс-
тар дан дә ріс оқы ды.

М.Әуе зов шы ғар ма шы лы ғы ның үл кен бір са ла сы – Абай жай ын да ғы ең бек-
те рі. Ба ла ке зі нен ақын ның өлең де рін жат тап, ұлы лы ғын құ ла ғы на сі ңі ріп өс кен 
М.Әуе зов бұл та қы рып қа әң гі ме («Татьяна ның қыр да ғы әні»), зерт теу («Абай 
(Иб ра һим) Құ нан бай ұлы»), либ рет то, пьеса, сце на рий, ро ман-эпо пея  («Абай 
жо лы») жаз ды. «Абай жо лы» шы ғар ма сы ал ғаш «Абай» де ген ат пен (1942 жы лы 
бі рін ші, 1947 жы лы екін ші кі та бы) жа рық көр ген.

Жа зу шы 1961 жы лы 27 мау сым да Мәс кеу қа ла сын да ғы Крем ль ау ру ха на-
сын да опе ра ция ке зін де қай тыс бол ды. Қа зақ стан үкі ме ті қабылдаған ар найы 
қау лыға сәйкес ұлы жа зу шы ның есі мін мәң гі ес те қал ды ру мақ са ты мен 
ҚР ҰҒА-ның Әде би ет жә не өнер инс ти ту ты мен Қа зақ тың мем ле кет тік ака-
де мия лық дра ма теат ры на жа зу шы ның аты бе рі лді. Тұр ған үйі әде би-ме мо-
риал дық му зей ге ай нал ды. Республика көлемінде мек тептер, кө шелер жә не 
Ал ма ты ның бір ау да ны жазушы есімімен аталады.

1997 жы лы Фран ция да қа зақ жа зу шы сы Мұх тар Әуе зов тің ту ға ны на 
100 жыл то луы на ар нал ған Қа зақ стан күн де рі өт ті.

Ойталқы
1. Мұх тар Әуе зов тің ба ла лық және жастық ша ғы қа лай өте ді?
2. Оны кім тәр бие ле ді? Абай шы ғар ма ла рын Мұхтар кім нен бі л ді?
3. Болашақта оның қан дай шы ғар ма ла рын оқуды жоспарлап қой дың?
4. Мына суретті жазушының қай шығармасымен байланыстырар едің?

5. М.Әуе зов тің қай ту ын ды сы оны әлем ге әй гі лі етті?

Неліктен
1. Жа зу шы неге Абайды бала кезінен бастап білген дейміз?
2. М.Әуе зов кейбір шығармаларын неліктен бүркеншек есіммен ұсынған?

Пікірлесейік

Себебінанықта?
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3. Жа зу шы шы ғар ма шы лы ғы не ге жан-жақ ты, сан са ла лы?
4. М.Әуе зов не лік тен қу да лау ға ұшы ра ды?

Тобыңдаталдапкөр
«Дер бес пі кір ай ту» әді сі бой ын ша М.Әуе зов тің шы ғар ма шы лы ғын 

тал дап, ой ла рың ды ор та ға са лың дар.
1) Өзін дік пі кір (ой, идея).
2) Дә лел.
3) Өз пі кі рін ай ғақ тай тын мы сал.
4) Өз пі кі рі не қар сы дә лел.
5) Қар сы дә лел ді жоқ қа шы ға ра тын мы сал.
6) Қо ры тын ды.

Дәптеріңежаз
М.Әуе зовтің өмірі мен шығармашылығы туралы қосымша ізденіп,  

өзің тапқан деректерді «Кеңейтілген тізім» әдісі (статистикалық деректер, 
уақыт желісі, қара па йым фактілер) бойынша дәптеріңе түсір.

Түйінде
«Зер де» тә сі лі бой ын ша М.Әуе зов  ту ын ды ла ры неге әлі күн ге дей ін ха-

лық тың сүй іс пен ші лі гі не ие бо лып ке ле жат қа нын са ра лап, түй ін де.

Бі лім Зерттеу еңбектері арқылы ал ған ақ па рат та рым 
Эмо ция Бір кейіпкер тағдырына байланысты менің көңіл күйім
Ба ға Ав тор шы ғар ма шы лы ғы на бер ген ба ғам 
 Сын Ав тор шы ғар ма ла ры ның мен үшін ма ңы зы
Идея Оқыр ман ре тін де ав тор шы ғар ма ла рын на си хат тау ға ұсы-

на тын идеям

Қалайойлайсың?
Д.Қо наев: «Біз үшін Абай қан дай бол са, Мұ хаң да – сон дай да на лық 

мек те бі. Ол мек теп тен дә ріс алу – әр қа зақ тың абы рой лы бо ры шы», – деп 
не ге айт қан?

Үйдеорында
«Абай жо лы» эпо пея сын зерделей оқып, ұлы ақын әле мі не бой ла.

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Әлемді көз алдыңа келтіру үшін, басқалардың көзіне түсу үшін, адамрухының
қадірқасиетінасқақтатакөтеріп,жарсалуүшінөзбиігің–МұхтарӘуезовсияқты
шыңыңболукерек.

Шың ғыс Айт ма тов

Зерделіой
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Білгенгемаржан
Мұхтар Әуезов «Менің өмірбаяным» деген мақаласында: «Менің аталарым

ХІХ ғасырдыңбаскезіндеОртаАзияжақтанкеп,тобықтыруынасіңіпкетіпті»деп
жазған, Смағұл Сәдуақасовтың сұрағына жауап ретінде жазылған «Өз жайымнан
мағлұмат»дегенхатында:«Менің тегім– қожа.АлғашқышыққанжерлеріҚаратау
деушіеді...ТобықтыішінеменіңүшіншіатамБердіқожабірталайтуысқандарынертіп,
найманішіненкелген»дейді.ЖазушыныңатабабасыОртажүздеөтеықпалдыадам
болғанАқтайлақбидіңұйымдастырып,сұратуыменАягөзжерінекеліпқоныстанады.
Өйткеніжаназашығаратынмолдаларазайыпкеткендіктен,АқтайлақбиТүркістаннан
отызшақтықожаныотбасыменарнайыкөшіртіпалады.Құнанбайсияқтысұлтандар
менбиболыстарғахабаржіберіп,қожалардытаратады.СондаҚұнанбайМұхтардың
атасы,өзімензамандасБердіқожанықоярдақоймайжүріпкөшіріпалып,шұрайлы
қонысАрхаттыбереді.Бердіқожакесектұлғалы,сөзгешебер,беделдіадамболады.
«Абайжолының»біріншікітабындаБөжейарызбенҚарқаралығабарғанда,Құнанбай
тарапынан осы Бердіқожа да барады. Оның Үсен, Бурахан, Әуезхан, Кенжехан,
Самархандегенбесұлы,төртқызыболған.ҚұнанбайБурахандыүнеміқасынаертіп
жүредіекен.Бұлдаромандабар.«Абайжолында»суреттелетінҚұнанбайдыңкіші
әйеліНұрғаным–осыБердіқожаныңқызы.

МұхаммедпайғамдардыңқызыБибіФатимаменкүйеубаласыӘзіретӘлініңекі
ұлынантарағанұрпақ«қожа»дегенатауғаиеболған.Дінтарихындабұларды«Сейіт
қожалар»депатайды.

Міне,қызық!

М.Әуезовтіңбүркеншікаттары(псевдоним)–Қоңыр,Жаяусал,М.Ә.
«Екеу» деген бүркеншік атпен «Абай» журналына жарияланған «Абайдың

өнеріһәмқызметі» (1918,№2),«Абайдансоңғыақындар»(1918,№5)дегенмақа
лаларЖ.АймауытұлыменМ.Әуезовтіңкөптомдықжинақтарынаенгізілген.Алтағы
да«Екеу»дегенбүркеншікатпенжарияланған«Көркемәдебиеттуралы»(Еңбекші
қазақ,1927)дегенмақалаавторларыАбдоллаБайтасовпенДаниялЫсқақовекен
дігітуралыС.Мұқанов,Т.Жұртбайт.б.жазған.Бұлардаосыаттыпайдаландыма,жоқ
падегендүдәмалпікірбар.

Кітап–асылқазына

1. ӘуезовМ.Шығармаларыныңелутомдықтолықжинағы.3том.–Алматы:Жібек
жолы,2014.–424б.

2. МұхтарӘуезовтуралыестеліктер.–Алматы,1997;2004.
3. Әуезовжәнеархив.Құжаттаржинағы.–Алматы:Ғылым,1997.–130б.
4. М.О.Әуезовтің шығармашылық өмірбаяны. Ұжымдық монография. – Алматы:

Әдебиетжәнеөнеринституты,2014.–524б.
5. МұхтарӘуезовәлемі.–Алматы:Жазушы,1997.–352б.
6. СаттаровС.МұхтарӘуезовтіңататегі.–Алматы:Жібекжолы,2010.
7. ҚабдоловЗ.МеніңӘуезовім.Романэссе.–Алматы,1997.

Білгенгемаржан
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«Абайжолы»роман-эпопеясы

Қа зақ тар ту ра лы бұ рын еш те ңе  

ес ті ме ген едім.  

Ен ді олар ды өте жақ сы та ни мын. 

Жа қын да ға на М.Әуе зов тің  

та ма ша кі та бын ағыл шын ті лін де 

оқып шық тым.  

Шы нын да қа зақ тар нет кен  

ға жап ха лық!

Бен жа мин Ма тип

«Абай жо лы» – 26 тарау, 2 эпилогтан тұратын 
қа зақ хал қы ның тұң ғыш ро ман-эпо пея сы. «Абай» 
деген атпен 1-кі та бы 1942 жы лы, 2-сі 1947 жы лы, 
3-сі «Абай жо лы» деген атпен 1952 жы лы, 4-сі 
1956 жы лы жа рық қа шық ты. 

1-кі тап «Қайт қан да», «Жол да» «Шы тыр-
ман да», «Бел-бе лес те», «Өр де», «Қия да» де ген 

же ті та рау дан тұ ра ды. Бас ке  йіп кер қа зақ тың ке мең гер ой шыл ақы ны – Абай 
Құ нан бай ұлы. Ро ман-эпо пеяда оның 13 жас тан бас тап, қай тыс бол ған ға дейін гі 
өмір жо лы тұ тас ба ян да ла ды. Та рау лар дың ата улары бас кей іп кер дің өмір 
жо лын, өсу жолын көр се тіп, маз мұн дық-та қы рып тық тал дау ға жол сіл теп тұр.

«Қайт қан да» де ген І та рау «Үш күн дік жол дың бү гін гі, соң ғы кү ні не 
ба ла шә кірт ба рын сал ды. Қо рық тан күн шы ға ат қа мі нейік деп асық қан-ды. 
Бұ ны қа ла дан алып қайт қа лы бар ған ағай ыны Бай тас ты да таң атар-ат пас та өзі 
оя тып тұр ғы зып еді», – деп бас тала ды.

Се мей қа ла сын да үш жыл оқу да бол ған Абай дың ту ған ауы лы на де ген са ғы-
ны шы Бай тас пен жор ға Жұ ма бай дың диало гі ар қы лы бе рі ле ді. Қау іп-қа те рі 
көп Есем бай жы ра сы на та қал ған да Абай  жо лау шы лар дан ұзап ке тіп, ке нет тен 
арт жақ тан қа рақ шы ға ұқ сап ке ліп, жор ға Жұ ма бай дың қа лың қа ра ты ма ғын 
кө зі не тү сі ріп жі бе ріп, шоқ па рын тар тып ала ды. Абай ды із деп, бұ лар дан сәл 
ұзап кет кен жүй рік ат ты Бай тас қай та орал ған да Жұ ма бай:

– Өй, ба лам-ау, мы на жер – жау жа та ғы. Бұл ұры ның ой на ғы на кеп алып, 
жа ман ырым бас та ға ның не қыл ға ның? – деп, Абайға ренжіді.

Абай үл кен адам ды қор қыт қа ны на ба сын да мәз бол ға ны мен, ар ты нан 
ерек ше іл ти пат көр се тіп, жол қыс қар ту үшін әдейі іс те ге нін ай тып, ке ші рім 
сұ рай ды. Осы ар қы лы бо ла шақ ақын ның бол мы сы, тап қыр лы ғы бой көр се те ді. 

«Абай»эпопеясы–шығармашылықтыңтылсымсырына,өмірменөлеңніңөзара
байланысынатереңбойлағантуынды,ақынменпоэзияжайлыәлемәдебиетіндегі
еңшоқтығыбиікүздікшығарма.

Ми ха ил Лу ко нин

Зерделіой

Үзіндіні тыңдап, Абай
дың әкешешесімен қа
рымқатынасынабағабер.

CD04
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Ау ыл ға кел ген де аман да су дың өзі үл кен тәр тіп пен орын да ла ды. «Тел қа ра! 
Ай на лай ын Тел қа ра! Соқ тал дай аза мат боп ке тіп сің-ау!» де ген бір жең ге сі нің 
сө зі не қа рап, Абай дың екін ші аты Тел қа ра бол ған ды ғын бі ле міз. 

Өзі не талай ер те гі ай тып бе ріп, тәр бие ле ген әже сі Зе ре нің құ ла ғы ес ті мей 
қал ға нын уай ым да ған Абай «Ем де се» қай те ді де ген сө зі не айналасы «Үш кір се, 
кей де ашы лып қа ла ды. Үш кір ген жа ға ды» дей ді. Ау ыл әй ел де рі де «Мы на 
ба лаң мол да боп кел ді ғой, үш кірт ба ла ңа» деп кеу-кеу ле ген соң, Абай әже сі нің 
құ ла ғы на «Юзі рау шан, кө зі гау һар» деп бас тала тын өле ңі нің бір шу ма ғын 
ай тып, бір рет үш кі ре ді. Екін ші рет осы өлең нің та ғы бір шу ма ғын ай тып,         
«су-ф-ф» дей ді. Үшін ші рет:

Ұша ды боз ша тор ғай кө де ні ық тап,
Ба са сың ая ғыңды нық тап-нық тап.
Кә рі әжем ес ті мей ді, на на бер сін,
Бе рей ін өле ңім мен шын ұшық тап, – 

де ген де ға на қа рап тұр ған дар да, әже сі де Абай дың қал жың дап тұр ға нын тү сі не ді.
Тон тай на ға шы сы ның өле рін де айт қан «Жа зы ла-жа зы ла қо жа-мол да-

лар дан да ұят бол ды, ен ді өл ме сек бол мас» де ген мыс қыл сөз де рін ес ке алып, 
«на ға шы сы на тар тып ты» де ген пі кір лер ай ты ла ды. Осы эпи зод тан бо ла шақ 
ақын ның қа рым-қа бі ле ті ай қын кө рі не ді. Абай дан 5–6 жас кі ші Ос пан іні сі нің 
тен тек қы лық та ры адам ды ерік сіз езу тарт қы за ды.

Та рау да ерек ше орын ала тыны – Қо дар мен Қам қа оқи ға сы. Олар ды қа лай 
жа за ла ға нын кез дей соқ кө ріп қал ған Абайдың тө сек тар тып, қат ты ауы рып 
қа лғандығы оның үл кен се зім тал ды ғын, жа ны ның нә зік ті гін дә лел дей ді. Дәл 

Ба ла Абай ақын дар мен бір ге
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осы кез де ау ыл ға Бар лас ақын мен оның шә кір ті Бай көк ше ке ле ді. Бұл жер де гі 
Бар лас – атақ ты ақын Ду лат Ба ба тай ұлы.

1942 жы лы шық қан нұс қа сы на «Кері тарт па, ес кі шіл ақын ды на си хат-
та ды» де ген сын ай тыл ған дық тан, Бар лас деп өз гер ту ге мәж бүр бол ған. «Қо бы-
лан ды ба тыр», «Қо зы Көр пеш-Ба ян сұ лу», «Ақ ба ла-Боз дақ» жыр ла ры мен 
Асан қай ғы, Бұ қар жы рау, Ма ра бай мен Жа нақ, Шор тан бай, Шө же, Сы бан бай, 
Бал та, Ал пыс ақын өлең де рі мен қа тар өз өлең де рін де жат қа айтқан Бар лас ты 
Абай өті ні ші бой ын ша үй де гі лер бір ай ұс тай ды. Ке те рін де Абай дың ше ше сі 
Ұл жан екі ақын ға ша пан жау ып, ат мін гі зіп жі бе ре ді. Осы бай ла ныс ар қы лы 
Абай дың өлең-жыр ға жас тай ынан құ мар бо лып өс ке ні бай қа ла ды. Ақын ға тән 
бол мы сы осы лай ша қа лып та са бас тай ды.

«Қат-қа бат та» де ген екін ші та рау да ғы бас ты оқи ға – жер дауы. Бұ рын 
бө кен ші мен бор сақ ру ла ры жай ла ған ішін де Қо дар отыр ған шұ рай лы жер 
Қа ра шо қы ны Құ нан бай ен ді өз мен ші гі не қа ра та ды. Бұ ған үл кен бәй бі ше сі 
Күң ке ні ие  ете ді. Бө кен ші ру ынан Сүй ін дік, Сү гір лер, бор сақ ру ынан Жек-
сен (Қо дар дың ту ыс қа ны) көш те рі өз қыс тау ла ры на қо ны ста на ал май, қай та 
кө ше ді. Қо дар мен Қам қа  туралы өсек ті жұрт қа жай ған Жек сен мен Жет піс 
қа те лес ке нін, арандап қалғанын қыс тау ла ры нан ай ырыл ған да бір-ақ бі ле ді. 
Жы лап-еңі реп, Қо дар мен Қам қа ның аруа ғы нан ке ші рім сұ рай ды. Сүй ін дік, 
Жек сен дер қай та көш кен імен, Құ нан бай ата ған қыс тау ға бар май, Шың ғыс 
тау ының Қы зыл шо қы, Қы дыр, Көл қай нар де ген же рін де жап па ті гіп, көш пей 
оты рып ала ды. Құ нан бай қай та-қай та ел ші са лып жү ріп, бұ лар ды өзі нің ата-
ған же рі не қо ныс тан ды ра бас тай ды. Ен ді гі бір көз де ге ні – жа тақ ау ыл дар дың 
қо жай ыны Бө жей отыр ған Тоқ мам бет қыс тау ын алу. Мұ ны осы қыс тау ға таяу 
отыр ған Бай сал ға алып бер гі сі ке ле ді. Бө жей ге кі сі сал ған мен, ол тың дай қой-
май ды. Ыза бол ған Құ нан бай бір қа ру лы жі гіт тер ді жи нап ке ліп, Бө жей ге дү ре 
соқ қы за ды. Бұ ған кө ті бақ ру ынан шық қан Бай сал ара ша тү сіп, өз жі гіт те рі мен 
Бө жей жа ғы на шы ғып ке те ді. Бө жей Құ нан бай ға ла ғы нет ай та ды.

«Жол да» де ген үшін ші та рау да Абай отыз ға тар та нө кер ерт кен әке сі мен 
бір ге Қар қа ра лы ға ба ра ды. Аға сұл тан Құ нан бай дың ай на ла сын да әр бір 
жұ мыс қа жау ап ты се нім ді адам да ры мен тіл маш бо ла ды. «Те гін де, Құ нан бай 
қо лын да Ға бит хан си яқ ты та тар дан, Із ғұт ты си яқ ты қыр ғыз дан, Бер ді қо жа 
си яқ ты қо жа дан кел ген, тіп ті шер кес тен де кел ген же ке адам дар не ме се тұ тас 
ау ыл, топ тар көп бо лу шы еді» деп жа за ды жа зу шы.

Қар қа ралы ға ке лу се бе бі – Құ нан бай үс ті нен жа зыл ған Бө жей дің ары зы. 
Осы кез де Құ нан бай өз қа ра жа ты мен сал ды рып жат қан ме шіт құ ры лы сын 
кө ре ді. Бұ дан екі жыл бұ рын Қар қа ралы ға ық па лы жү ріп тұр ған Қаз дау ыс ты 
Қа зы бек би дің ұр па ғы Ал шын бай мен Құ нан бай дос ты ғы те рең деп, оның Тү сіп 
де ген ба ла сы нан ту ған Діл дәні Абай ға атас тыр ған бо ла тын. Осы Ал шын бай 
Ті лен шіұлы іс ке ара ла сып, Құ нан бай мен Бө жей ді та ту лас ты ра ды. «Серт тің 
адал ды ғы ба ла бауы ры мен бі те қай нас сын» деп, Құ нан бай дың кі ші әй елі нен 
ту ған 3 жа сар Кәм шат ты Бө жей ге ама нат етіп бер сін де ген ше шім шы ға ра ды. 
Бұл са пар да Абай Шө же ақын мен жә не Ал шын бай қа сы на ер тіп жү ре тін Бал та 
ақын мен жүз де се ді. Та рау «Екі кө зі қа ра қат тай жай на ған, ап пақ» Кәм шат тың 
«от ба сып ал ған дай» «Апа, Апа! Әже!» деп шы рыл дап жы ла ға ны Бө жей лер 
ат та нып, ұзап кет кен ше «…от қа өр те ніп не су ға жұ ты лып ба ра жат қан жан ның 
за рын дай боп, ызың-ызың ес ті ліп тұр ды» – деп аяқ тала ды.
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«Шы тыр ман да» де ген төр тін ші та рау да – Абай ел ісі не ара ла са бас тай ды. 
Қо лы бос уа қы тын да Фир дау си, Ни за ми, Фи зу ли, Науаи, Ба быр си яқ ты шы ғыс 
клас сик те рі нің шы ғар ма ла рын оқу дан бас ал май ды. Қа ла дан қайт қан да екі 
қор жын кі тап ты Құ нан бай Ға бит хан мол да ға ар найы ал ды ра ды. Осы кі тап-
тар ды Ға бит хан ар қы лы әке сі нен сұ ра тып алып, Абай бір қыс кі тап оқи ды.

Абай дың ел ісі не ара ла суы Құ нан бай тап сыр ма сы мен «бес қас қа» атан ған 
мық ты бес ұлы бар Құ лын шақ ау лы на ба ру ынан бас тала ды. Құ нан бай ар найы 
жі бер ген дік тен, Құ лын шақ Абай ды ба ла сын бай, жақ сы қар сы ала ды. Абай дың 
кел ген ша ру асы – бор сақ қа тие сі лі Бет құ дық де ген қыс тау Ақ пер ді де ген кі сі нің 
ие лі гі не өт кен дік тен әрі биыл пі шен шау ып алғысы келетіндіктен, Құ лын-
шақтан бұған дейін ие ле ніп ке ле жат қан жер ге қон ба уын өтіну. Құ лын шақ:

– Ақ пер ді, Ақ пер ді, Ақ пер ді, Ақ пер ді ге Құ дай бақ бер ді, – де йді. Сонда 
Абай: – Бақ бер ген емей не ме не, 

Бор сақ тан қал ған аз жер ді,
Ме ні кі деп тап бер ді де ңіз, – деп жалғап әкетеді. Құ лын шақ кү ліп: 

«Тек осы ның ды Ақ пер ді есіт кей ет ті» деп ыр за боп қа ла ды. Сөз ара сын да 
Құ лын шақ: «Ай ып қа мал бер ме ді деп Бө жей жа ғы қом сы на ды, бі лем. Сол 
кіш ке не қа рын да сың ның кү ті мі де ке ліс ті емес деп есіт тім-ау? Ай ғыз бай ғұс 
со ны се зіп, қай ғы ра ды ғой» де ген кө ңіл сіз әң гі ме бас тай ды. Абай Құ лын шақ 
же тек те ген сөз дер ге ілес пей, азы рақ үн де мей оты рып, ба ла ла ры ның не ге «бес 
қас қа» атал ға ны ту ра лы сұ рай ды. «Қас қа» де ге ні – ба тыр деп айт қа ны дей ді 
ғой мы на лар», – деп Құ лын шақ ба ла сы на қа рай ды. Абай Құ лын шақ тың бар 
ойы «бө кен ші, бор сақ тан жер ол жа қыл ма дым» де ген ар ман еке нін та нып, іші-
нен на ра зы боп ат та на ды. Әке сі не Құ лын шақ тың көн ге нін айт са да, өк пе сін 
айт пай ды. Абай дың қа сы на еріп бар ған Қа ра бас тан Құ нан бай та ғы сұ рап, ба ла-
сы ның әре ке тін жі ті ба қы лай ды. Осы ның ер те ңін де ол Абайдың қасына Қа ра-
бас ты қо сып, ен ді Тоғ жан ның әке сі Сүй ін діктің ау лы на жі бе ре ді. Мұн да әке сі 
тап сыр ған аз ды-көп ті ша ру аны айт қан нан кей ін кө бі не се әң гі ме Қа рау ыл, 
Шың ғыс де ген атау лар дың шы ғу та ри хы, Құ нан байдың әке сі Өс кен бай ға 
үл кен ас бер ген дегі Сүй ін діктің пікірлері мен кей бір жер дауы на айт қан би лі гі 
ту ра лы сөз бо ла ды. Екеуара әң гі ме жа рас тық та өт кен дік тен, Сүйіндік Абай дың 
шай ішіп отыр ған ке се сін өзі алып бе ріп, үл кен құр мет көр се те ді. Бұл үй де де 
Кәм шат тың жағ дай ының тө мен екен ді гі ай ты ла ды.

Бұл та рау да ғы ма ңыз ды жайт  – Абайдың Сүй ін дік тің екін ші әй елі Қант-
жан нан ту ған Тоғ жан мен та ны суы жә не кей ін нен жақ сы до сы на ай нал ған 
Ер бол мен кез де суі.

Ен ді Құ нан бай Абай ды осы мен өзі не өк пе лі үшін ші адам – Бай да лы ға жұм-
сай ды. Ол – ана еке уі си яқ ты емес, Бө жей мен ті зе қо сып, әр дай ым жау лық ты 
мық ты ұс тап отыр ған адам. Абайдың өзін «шы тыр ман іші не жал ғыз, құ рал сыз, 
әл сіз күй де» кі ріп ба ра жат қан дай се зі нуі ар қы лы та рау дың не ге «Шы тыр ман да» 
деп ата лғанын ұға мыз.

Бай да лы Абай лар ды жы лы шы рай мен қар сы ал май ды. Абай «Бай-
да лы ның Қар шы ға лы, Қо па де ген қо ныс та ры на Сү гір мен Сүй ін дік қо са 
қон сын, бір ге жай ла сын» де ген әке сә ле мін жет кі зе ді. Бай да лы ке лі сім бер-
гені мен, Құ нан бай дың «ай на лып ке ліп тек қа на жі гі тек  руына» ти ісе ті нін 
ай тып, кі нә та ға ды. Бір кез де Бай да лы ыз ғар шаш қан өңін лез де өз гер тіп, 
бай сал ды қа лып қа тү се ді. «Ашуы мен са бы рын оңай жұм сап, оңай те жеп, 
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оп-оңай бұ рып са лып оты ра тын шын ұс там ды адам ды» Абай ал ғаш рет 
кө ріп, таң ға ла ды. Байсал Ба за ра лы ның әке сі Қау мен нің үй ін де гі Қа ра тай, 
Бө жей, Бай сал бас қос қан бір оты рыс та «Мыр за кім?» де ген де Қа ра тай дың 
«Мыр за – Құ нан бай», «Ше шен кім?» де ген де «Ше шен – Құ нан бай», «Жақ сы 
кім?» де ген де «Жақ сы – Құ нан бай» дей ді. «Он да не ге алы сып жүр міз?» 
де ген де, Құ нан бай дың «не қы лай ыны» жоқ қой. Сон дық тан ке тіп жүр гем 
жоқ па?» дегенін баяндай ке ле, Абайға әкеңе осы сөз дерді осы қал пын да 
жет кіз деп сә лем ай та ды.

Абай Кәм шат жай ын Ұл жан мен Зе ре ге ға на ай та ды. Ана ла ры ның тап сыр-
ма сы мен, ен ді Абай Бө жей ауы лы Қо па де ген жай лау ға қон ған кү ні қа сы на 
Ға бит хан мол да ны ер тіп, Кәм шат қа ке ле ді. Ас тын да жыр тық жая лық, ба сын да 
жыр тық ша пан ның же ңі, қол-ая ғы ши диіп, құп-қу шөл мек тей боп, әл сіз 
жы лап жат қан ба ла ны көр ген де Ға бит хан мол да:

– Ей, маз лу ма! Ни лер ға зап көр ген сің сен бей гү на маз лу ма! (араб ша әй ел 
жы ны сы на ға на қа ра ты лып ай ты ла тын міс кін әй ел де ген ма ғы на да) – деп 
жы лап жі бе ре ді. Мі нез көр сет се, Кәм шат үшін пай да емес, қай та оның аза бын 
арт ты ра тү се ті нін тү сі ніп, Абай ашуын те жеп, бәй бі ше бер ген қы мыз ды да ұрт-
та май, тез ат та нып ке те ді. Абай Кәм шат тың әл үс тін де жат қан ды ғын үй іші не 
те гіс ха бар лай ды.

– Қай тей ін, мен қай тей ін?.. Ке ше исі ар ғын ның игі жақ сы сы бұй ыр-
  ды! – деп Құ нан бай ше ше сі Зе ре ге қа рап, ша ра сыз күй ге тү се ді. Ер те ңін де 
Құ нан бай жор ға Жұ ма бай ды жі бер се, Ай ғыз да өз тұ сы нан бір адам жі бе ре ді. 
Бі рақ Бө жей кі нә сін мой ын да май, Құ нан бай дың өзі не өк пе ай та ды. Аз күн нен 
кей ін Кәм шат қай тыс бо ла ды. Құ нан бай мен Ай ғыз ға ха бар айт пай, Кәм шат ты 
өз де рі жер лей са ла ды. Жа зу шы мұ ның бә рі қа ты гез дік тің, өш пен ді лік тің, біл-
мес тік тің, на дан дық тың бел гі сі еке нін тәп тіш теп жа за ды.

Бі рақ көп ұза май, ке нет тен нау қас тан ған Бө жей де тө сек те бес күн жа тып 
қай тыс бо ла ды. Бай да лы бас та ған топ та ғы да Құ нан бай лар ға ха бар бер гіз бей ді. 
Сүйе гін қыс тауы Тоқ пам бет ке апа рып қоя ды. Бұл та рау «Бө жей дей жұрт жоқ-
та ған жан ға то пы рақ са ла ал май қал ған жал ғыз Құ нан бай ай на ла сы бол ды» 
деп аяқ тала ды.

«Бел-бе лес те» де ген бе сін ші та рау да – жер дауы тө ңі ре гін де гі дүр бе лең 
одан әрі жал ға са ды. Жаз жай лау ға шы ғу уа қы ты бол ған дық тан, аға сы Тә ке-
жан ның ұсы ны сы мен Абай бүл дір ген те ру ге шы ға ды. Сол кез де ал да ры нан 
Бө жей дің киі мі жа бы лып, ке кі лі ке сіл ген қа ра көк атын ор тала ры на ал ған екі 
қы зы бас та ған қа ра лы көш өте ді. Олар кі сі лер ді көр ген де дау ыс сап, жоқ тау 
ай та ды. Абай осы топ тың іші нен Тоғ жан ды та нып, ерек ше күй ге тү се ді. Бұл 
кө рі ніс ке әлі еш те ңе ні тү сін бей тін Ос пан ға на мәз бо лып жүр.

Бө жей ауы лы Құ нан бай лар отыр ған жа қын қо ныс қа кө шіп кел ген дік тен, 
Құ нан бай үш са ба қы мыз, бір ту бие, бір тай, Зе ре мен Ұл жан бір түйе сой ыс 
алып, тай лы-тұяғы қал май, Бө жей үйі не кө ңіл ай ту ға ба ра ды. Қыз дар жоқ тау 
айт қан да Құ нан бай ға да кі нә та ға ке те ді. Сол кез де Құ нан бай мен ағай ын дас, 
Са ры апаң аталып кеткен кі сі былайша ай ғай лап ай тып тас тай ды:

Мы на да қар лар не дей ді?
Жақ сы дан жа ман кө бей ді.
Ес кі нің асыл кө зі еді,
Ұр лап та көм дің Бө жей ді.
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Екі жақ бір-бі рі не де ген өк пе сін осы лай ша әй ел дер ау зы мен жет кі зе ді. 
Қай тар да Құ нан бай: «Күт сең, Са ры апаң ды күт сең дер ші», – деп оған де ген 
ри за шы лы ғын бір-ақ ау ыз сөз бен біл ді ре ді.

Күз ай ының бел гі сін жұрт тың жаз ғы үл кен ки із үй лер ді қой ма ға тас тап, 
кі ші леу қо ңыр қай үй лер ті ге бас та ға ны нан бай қау ға бо ла ды. Та ғы да Құ нан бай 
жа ғы мен жі гі тек ара сын да ки кіл жің бас тала ды. Әң гі ме ге ар қау бол ған жағ-
дай – Май ба сар дың ат ша ба рын жі гі тек тің бір жі гі ті нің са бап ке туі. Май-
ба сар – Өс кен бай дың бас қа әй елі нен ту ған Құ нан бай дың іні сі. Құ лын шақ пен 
бол ған ке ліс сөз мә мі ле ге кел ме ген дік тен, Құ нан бай бө лі ніп ке те міз де ген жі гі-
тек ті тоқ та ту үшін та ғы ша бу ыл ға шы ға ды. Жі бер ген жі гіт те рі бас қа көш пен 
бір ге бай қа май қа ра лы Бө жей кө ші не де ти ісе ді. «Бө жей дің қа ра лы кө ші не 
шауып ты. Өлі аруақ ты қор лап ты» де ген сөз жел дей есіп, шар та рап қа та рай ды. 
Ен ді Бай да лы  да қол жи нап, Тоғ жан ның әке сі Сүйіндік Тү сіп ті Қар қа ра лы ға 
арыз ай ту ға жө нел те ді. Үш күн ге со зыл ған «Мұ са құл со ғы сы» Құ нан байдың 
же ңісімен емес, жі гі тек жа ғының кү ре су ге, бел де су ге жа рай тын ды ғын көр се-
туі мен аяқ тала ды. Ара да тып-ты ныш 10 күн өте ді. Ке ле сі кү ні Тү сіп тің ары зы 
бой ын ша Чер нов де ген ше неунік пен Қар қа ра лы дан ілес кен қа зақ тар Май ыр 
дей тін кө мек ші сі мен жә не бір топ қа ру лы жі гіт пен Құ нан бай ау лы на тү се ді. 
Екі жақ тың дауы – бая ғы жер мә се ле сі. Арыз-ша ғым өте көп бол ған дық тан, 
ұлық тар Құ нан бай ды қа ла ға алып ке те ді. Құ нан бай кет кен нен кей ін жі гі тек 
жа ғы Қа ра тай мен ыр ға са жү ріп, 15 қыс тау ды қай та рып алып, ты ныш тала ды. 
Мал да бе рі ле ді. Бұ дан кей ін Құ нан бай үс ті нен арыз түс пей ді. Ал Абай бұл 
кез де ай на ла сын да ғы үл кен дер дің бар лық ша ма-шар қын та нып бол ған еді. 
Ен ді гі ер ме гі – қо лы на дом бы ра алып, мөл дір күй лер, сұ лу ән дер шер ту. Тоғ-
жан ды сағынышпен ес ке ала ды.

Ал Құ нан бай ісі Ом бы ға кет кен дік тен, оған сол жақ қа ба ру ға ту ра ке ле-
ді. Ал шын бай Май ыр ды па ра лап тас та ған дық тан, ен ді ол қы сы ла бас тай ды. 
Құ нан бай дың құ да ларының бірі Ті ні бек те көп кө мек те се ді. Май ыр Ке ре ку ге 
жет кен нен кей ін Құ нан бай ды өзі түс кен үй ге ша қыр та ды. Бар лық қа ғаз ды 
Құ нан бай ға көр се те ді. Ал Құ нан бай пеш ке от жақ қы зып, өзі Май ыр дың қо лын 
ар ты на қай ырып ұс тап, Қа ра тай ға бар лық арыз ды жақ ты рып жі бе ре ді. Өті рік 
мас бол ған Май ыр бұ лар ке те са лы сы мен, үй ие сі Сер гей еке уі нің ке лі сі мі бо -
йын ша есік ал дын да ғы ес кі леу са рай ды мі ніп кел ген ша на сы мен бір ге өр тейді, 
Сер гей қа ғаз дың өр тен ге ні ту ра лы акт жа сап бе ре ді.

Бір қыс са пар да бол ған Құ нан бай ел ге қайт қан да ен ді сұл тан емес, Май ба-
сар дың ор ны на ел ге стар шын бо лып ора ла ды. Өйт ке ні бұл кез де сұл тан дық би лік 
жойы лып, стар шын, бо лыс, май ыр де ген би лік түр ле рі ор най бас та ған. Абай 
был тыр  Тоғ жан ау ылы нан қай тар да та ныс қан Ер бол де ген жі гіт пен ой да-жоқ та 
ұшы ра сып қа ла ды. Жұ ғым ды жі гіт Ер бол Тоғ жан ның жең ге сі мен сөй ле се 
жү ріп, Абай мен Тоғ жан ның жо лы ғуы на мүм кін дік жа сай ды.

Құ нан бай ды жал ғыз ыр ғыз бай лық тар ға на емес, то пай, жу ан та яқ тың көп 
ау ыл да ры зор құр мет пен қар сы ала ды. Ал да Тә ке жан ның үй ле ну тойы мен 
Абай, Ос пан дар дың ұрын ба ру рә сім де рі ат қа рыл мақ.

«Өр де» де ген ал тын шы та рау Ал шын бай ау ылы на Абай дың ұрын ба руы мен 
бас тала ды. Бұ ған отыз шақ ты адам мен Ұл жан ның өзі бас тап, не ке қияр сал тын 
жа сай ды. Әкел ген қа лың мал дың ба сы – ке сек кү міс бе сік жам бы. 7–8 күн дік 
жол бой ын да Абай мен Ер бол дың жұ бы жа зыл май ды. Абай қа сы на 12 жі гіт 
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ер те ді. Ер кек тер жа ғын Із ғұт ты бас қа ра ды. Кел ген жыл қы, түйе ден бас қа 
жыр тыс ма та ның өзі екі атан түйеге ар ты ла ды. Ал ке лін ге жа сау ті гі ле тін бат-
сайы, мақ пал, ма нат, дү рия, ша ғи бө лек са лын ған. Осы лай ша, ав тор ұрын ба ру 
рә сі мі нің сән-сал та та на тын оқыр ман ға та ныс ты ра ды.

Ал шын бай жа ғы да же ке үй тік кі зіп, құ да лар ды ерек ше кү те ді. Той 
дү ріл деп өте ді.

10 күн өт кен нен кей ін Ұл жан дар қай тып ке тіп, Абай Діл дәнің қа сын да 
біраз күн бо ла ды. Айры лы сар кез де Абай мен Діл дә бір-бі рі не үй ре ні сіп, қал-
жың дап та оты ры са ды. Дегенмен Діл дә сүй кім ді, сұ лу кө рін ге ні мен, еке уі бір-
бі рі мен қа быс пай ды, шын ға шық тық оты тұ тан бай, сал қын күй де қа лы са ды. 

Осы та рау да ғы та ғы бір бас ты оқи ға – Абай дың Бө жей асын өт кі зу ге 
ат са лы суы. Абай жі гі тек бас шы сы Бай да лы ның өзі не ке ліп, үй тік кі зу үшін 
бө лек орын сұ рай ды жә не жи ын ға ке ле тін ең қа дір лі, ең сый лы де ген ел дің 
қо на ғы ның бі рін бе руін өті не ді. Бө жей дің на ға шы сын таң да ған Абай зор да -
йын дық қа кі рі се ді. Бай да лы жі гі тек та ра пы нан Ер бол, Жи рен ше, Ба за ра лы ны 
кө мек ке бе ре ді. Абай жағы нан бұл іс ке Ұл жан, Із ғұт ты, Құ дай бер ді бел ше ше 
кі рі се ді. Он шақ ты үй ті гі ліп, бие сойы лып, қой үйіті ліп, бау ыр сақ пі сі рі ліп, 
қар ба ла сып жат қан жұрт. Көр нек ті жер ден орын ал ған сал та нат ты үй лер ге 
кім дер дің тү се тін ді гі ел дің бә рін қы зық ты ра бас тай ды. Бұл үй ге Же ті су жақ-
тан Бө жей дің на ға шы ту ыс та ры кі ре ді. Та ғы бір топ сы бан дар жи ынын бас тап 
ақын Қа дыр бай ке ле ді. Қа дыр бай Абай ісі не, қай тар ған жа уа бы на, әке сін қор-
ғап айт қан тап қыр сө зі не дән ри за бо лып, ба та сын бе ре ді. Бір тү не ген қо нақ-
тар ды кү ту дің ең ауы ры – ке лер күн. Та бақ тар ту ға өң шең кү міс ер-то қым мен 
ерт тел ген жор ға ат тар ды сай лап, кү ту ші жі гіт тер бас та ры на те гіс бір кел кі 
жі бек ора мал бай лай ды. Жа зу шы: «Ас оша ғы нан екі ара да бұ лар қос та бақ тан 
алып, қа тар ыз ғы тып жө нел ген де, өл ке бойы жай нап кет кен дей бо ла ды», – деп 
су рет тей ді. Бәй ге, кү рес си яқ ты ой ын- сау ық тар бас тал ған да, Абай елік пей ді, 
өйт ке ні алыс тан кел ген қо нақ тар дың кеш кі сый ына дай ын да луы ке рек. Қа сын-
да ғы кө мек ші адам дар дан да «ха бар шы боп тұ рай ын шы» деп қат ты қы зық қан 
Ер бол ды ға на бо са та ды. Бәй ге ге 150 ат қо сы ла ды, бе рі ле тін сый лық тың бә рі 
то ғыз-то ғыз дан. Бі рін ші бәй ге – түйе бас тат қан то ғыз, екін ші бәй ге – Ұл жан 
әкел ген кү міс жам бы бас тат қан то ғыз. Ба лу ан дар бәй ге сі де сон дай  то ғыз-то-
ғыз дан. Кеш құ рым қо нақ тар ды сый лап, ер те ңін де түс кі ас ты ер те рек бер гі зе ді.

Қо нақ тар ат тан ған нан кей ін  Бө жей мін ген қа ра көк тұл ат ты Бай сал 
мен Сүй ін дік жы ғып, Бай да лы ның өзі жы лап тұ рып, бау ыз дай ды. Бұ лар дың 
«үшеуі де кей ін «жол» ал ды» дей ді. Ұй қы қыс қа ны сон ша лық, Абай лар үй ге 
ке ле сап, тө сек ке құ лай ды. «Екі түн, бір күн ұй ық та ма ған Абай осы қа лың 
ұй қы ның уа ғын да өзі нің қан дай лық абы рой лы, атақ ты, жақ сы жі гіт аты мен 
оян ға нын біл ген жоқ-ты», – деп жа за ды жа зу шы.

Жі гі тек ауы лы мен та ту лас қан нан кей ін Абай ға Сүй ін дік ау ылы на ба ру ға 
жол ашы ла ды. Осын дай бір са пар да ту ра ал ты ба қан теу іп, ой ын ой нап жат-
қан той үс ті нен тү се ді. Тоғ жан мен ке ңі рек сөй ле сіп, еке уі бір-бі рін қалт қы сыз 
сүйе тін ға шық тар еке нін аң ғар та ды.

Үй ге кел ген соң, Абай әке-ше ше ұй ға руы мен Діл дәні алып ке ле ді. Ал 
Құ нан бай бол са, «бес қас қа» атан ған Құ лын шақ тың екі ба ла сын Же ті су ға 
жер ау да рып, бір ба ла сын ке піл дік ке қой ып, «ба лам ды ұр дың, інім ді мас қа-
ра ла дың» деп, ай ып-ан жы ны да ба са са лады. Абай қай тып кел ген де жұ лыс қан 



70

тар тыс жоқ. Ал тын шы та рау «Бі рақ ау ыл-үй, ағай ын ара сы та ғы да том сар ған 
на ра зы лық қа, бі теу жа ра ға то лы екен» деп аяқ тала ды. 

«Қия да» де ген же тін ші та рау да 16 жас та ғы Абай әке ата на ды. Діл дә түс-
кен жыл дың ке ле сі көк те мін де Ақыл бай (1861–1904) де ген тұң ғыш ұлы, жыл 
өт кен де Күл ба дан (1862–1932) де ген қы зы дү ние ге ке ле ді.

Құ нан бай Қа ра тай дың ақы лы мен Бер ді қо жа ның қы зы Нұр ға ным ға құ да тү-
се ді. Әке сі қар сы бо лып, бер гі сі кел ме гені мен, ба ла ла ры үгіт теп, әсі ре се, Бу ра хан 
көн ді ре ді. Осы та рау да М.Әуе зов қо жа лар дың қай дан, қа лай ау ып кел ген ді гі ту ра-
лы ай тып өте ді. «Құ нан бай те гін де жі гіт тің де не лі, бі тім ді лі гін ұна та тын. Бу ра хан 
аса сұ лу жә не де не лі жі гіт еді. Со ның тұл ға сын та ма ша етіп, бір кү ні: «Бір үй дің 
іші не жүз кі сі кем адам ды жиып, со ның ара сы на Бу ра хан ды кір гі зіп, отыр ғы зып 
қой са, ана лар дың кем ді гі көз ге кө рі не ме?» де ген. Нұр ға ным ның М.Әуе зов ке апай 
бо лып ке ле ті нін сөз ба сын да айт қан быз. Ұл жан Құ нан бай дың бұл ісі не қар сы 
бо лып, на ра зы лық біл ді ре ді. Бі рақ Ұл жан ды кө ре ал май, үне мі аты сып жү ре тін 
Күң ке бұл жағ дай ды пай да ла нып, Құ нан бай жа ғы на шы ғып ке те ді, сон дық тан да 
Нұр ға ным Күң ке отыр ған Құ нан бай дың Қа ра шо қы да ғы үйі не ке лін боп тү се ді.

Абай ды «Жал ғы зым» деп ер ке лет кен асыл әже сі, ай на ла сы на өте қа дір лі, 
мей ір бан адам бол ған. Зе ре (1785–1873) ау ру ілі не са лы сы мен, көп жат пай, 
88 жа сын да қай тыс бо ла ды.

Бұл та рау да ғы ең бас ты оқи ға: Құ нан бай дың 24 жас қа кел ген ба ла сы на 
«Се нің бой ың нан үш түр лі мін кө рем. Со ны тың да» де ген де оған қай тар ған 
Абай дың жа уа бы ар қы лы қан ша ма қи ын жол дан өтіп, қия ға шық қан жас ғұ-
ла ма ны кө ре міз. «Ең әу елі ар зан мен қым бат тың пар қын ай ыр май сың. Өзің-
де гі ба рың ды ар зан ұс тай сың… Жай дақ сың. Жай дақ су ды ит те, құс та жа лай-
ды», – деп бас тала тын әке ай ып тауы да оңай емес. Ал Абай дың: «…Қо лын да 
құ ра лы бар жал ғыз-жа рым ға ға на пай да сы тие тін шы ңы рау да ғы су бол ған ша, 
құ рал ды, құ рал сыз, кә рі, жас қа тү гел пай да сы тие тін жай дақ су бол ған ды ар-
тық са най мын» – деуі – ой-өрі сі же ті ліп, өмір ге көз қа ра сы әб ден қа лып тас қан 
адам ның ау зы нан ға на шы ға тын сөз.

Бұл та рау әке мен ба ла ара сын да ғы ой лы сұх бат тан кей ін: «Қия ға қа дам 
бас қа ны рас. Бір күн дер де жа лаң құз дың ба сын да ғы та қыр құм мен тас тақ ты 
жа рып, әл сіз нә зік ше шек атып, жас шы нар пай да бол ған. Сон дай бір гүл шаш-
қан. Ен ді бұл күн де сол шың ға шық қан жал ғыз шы нар бал ғын тар тып, жас 
қу ат қа то лып ты. Қа зір оған қыс пен аяз да, тіп ті тау дауы лы да қа тер бо лу дан 
қал ған-ды», – деп түй ін де ле ді.

«Абай жо лы ның 2-кі та бы «Тай ғақ та», «Жай лау да», «Еңіс те», «Оқап та», 
«Асу да», «Та рау да», «Би ік те» де ген же ті та рау дан тұ ра ды.

«Тай ғақ та» де ген бі рін ші та рау Құ нан бай дың қа жы лыққа ат та нуы нан 
бас тала ды. Се мей де гі құ да сы Ті ні бек тің (Құ нан бай дың Ұл жан нан ту ған Мә кіш 
де ген қы зы ның ата сы) үйі нен ат та нар ал дын да жо лын то сып тұр ған Дәр кем бай 
Қо дар дың іні сі нен ту ған же тім Дәр мен ге құн сұ рай ды. Дәр кем бай – «Мұ са құл 
со ғы сын да» Құ нан бай ды ат пақ бол ған ке дей жа тақ тар дың бас кө те рер ада мы. 
Май ба сар лар Дәр кем бай ды жол дан ысы рып тас та мақ бол ған да, әке сі үшін 
на мыс тан ған Абай ара ша тү сіп, Дәр мен ге қал та сы нан 100 сом бе ріп, жө нел тіп 
са ла ды. Құ нан бай мен бір ге ба ра тын Із ғұт ты – Құ нан бай дың ба ла сын дай бо лып 
кет кен асы ран ды іні сі. Азан ша қы рып қой ған аты ұмы ты лып, қа ру лы, тап қыр 
жә не жо лы же ңіл бол ған дық тан, «Ізі құт ты» атан ған.
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Әке сін шы ға рып са лып, қай тып ке ле жат қан да Ор да тау ының ете гін де 
ор на лас қан Бай шо ра ау лы на түседі. Жолдан шаршаған Абай мен Ер бол 
ты ны ғып ал мақ бо лып, жатып қалады. Абай әсем әуен үні нен ояна ды. Ән сал-
ған Тоғ жан екен деп ұй қы лы-ояу да ла ға атып шық қан Абай ән шық қан үй ге 
Ер бол ды жі бе ре ді. Осы лай ша, Тоғ жан са ла тын «То пай көк» әні ар қы лы Шү кі-
ман мен та ны са ды. Ер те ңін де Абай «Ке рім… Ке рім… Не сін ай та сың…» де се, 
Ер бол да «Әй, ке рім, Әй, ке рім…», – дей ді. Осы сөз ден ба рып, Абай оны Әйге рім 
атай ды.  Әйге рім атан ған ән ші-сұ лу ға Абай көп ұза май қыз дың да, үй іші нің де 
ке лі сі мін алу үшін Жи рен ше мен Ер бол ды жі бе ре ді.

Абай дың Ер бол си яқ ты жақ сы дос та ры ның бі рі – Жи рен ше. Ол – кө ті бақ 
Бай сал дың не ме ре іні сі, Қо ңыр көк ше де отыр ған ма май елі нің бо лы сы. Ал 
Әйге рім – осы ма май елі нің қы зы. Сөз ге ше бер, жыл пос жі гіт Жи рен ше 
бұ лар дың ке лі сі мін алып қайт қан нан кей ін, Абай ен ді одан ше ше сі Ұл жан мен 
сөй ле сіп бе руін сұ рай ды. Ұл жан бұл іс ті ма құл көр мей, Абай дың өзін ша қы рып, 
сөй ле се ді. Ба ла сы ның кей ін опық жей ті нін ай тып, ұзақ сөй ле ген Ұл жан: «Ен ді-
гі сін өзің біл. Өзің ой лап, өзің шеш» – дей ді. Абай үн де мей ке те ді. Бі раз уа қыт 
өт кен соң, Жа қып, Жи рен ше, Ос пан, Ға бит қан дар ба рып, құ да тү се ді. 

«Жай лау да» де ген та рау да Абай мен Әйге рім отауы на атақ ты Бір жан сал 
қо нақ қа ке ле ді. Ау ыл дың өнер паз жас та ры жи на ла бас тай ды. Осы лар дың 
ішін де Сү гір дің Әкім қо жа де ген ба ла сы нан ту ған Ке рім ба ла ның ор ны ерек ше. 
Ол – Бір жан ның әнін ға на үй ре ну ші емес, орын дау шы сы да. Ал Әйге рім ән сал-
ған да, Бір жан нан бас тап, тіп ті Абай дың өзі де қоз ға ла ал май, ұй ып қа ла ды. 
Бәй бі ше сі Діл дә отыр ған үл кен үй ге ша қы рыл ған Абай ға «Қу ке дей дің қы зы 
ба сын ба сын…  Үні шық па сын бұ дан бы лай» де ген  сөз дер ай ты ла ды.

Бө кен ші нің Сүй ін дік тен кей ін гі би леу ші сі – Сү гір дің не ме ре сі Ке рім ба ла 
мен жі гі тек тен шық қан қа ра пай ым ән ші Орал бай бір-бі рін ұна тып қа ла ды. 
Ке рім ба ла Қа ра ке сек тің бай ла ры ның бі рі не атас ты рыл ған. Қос ға шық тың бұл 
әре ке ті жі гі тек пен бө кен ші ара сын да шай қас ту ды ра ды. Ба за ра лы мен бас қа 
жа на шыр ла ры екі жас ты жа сыр ған мен, бө кен ші жа ғы тау ып алып, Ке рім ба-
ла ның қол-ая ғын бай лап, атас тыр ған же рі не жө нел те ді.

«Еңіс те» де ген үшін ші та рау да – Абай Әйге рім ді ға на алып, Ақ шо қы ға 
жа ңа отау ті ге ді. Құс са лып жүр ген Құ дай бер ді нің үл кен ұлы Шә ке ге Абай мен 
Ос пан жо лы ға ды. Тә ке жан мен Қа ра жан ның тұң ғыш ба ла сы Ма құл бай қай тыс 
бо ла ды. Құ нан бай Ме кке-Мә ди на дан кел ген нен кей ін дү ние ісі не ара лас пай, 
өз ме ке нін на маз оқи тын орын ға ай нал ды ра ды. Базаралы төрт жыл ға жу ық 
қа жы лық та бол ған Құ нан бай ға сә лем бе ре ке ле ді. Жү зі нұр лы, жол ба рыс тай 
кел бет ті тұл ға лы Базаралының жү деп-жа да ған күй ін кө ріп, Нұр ға ным ға жа ңа 
ки ім тік кі зу ге тап сыр ма бе ре ді. Үйі не сау ын бо лар лық екі си ыр, бес құ лын ды 
бие ні жаз дай саууға жі бе рт кі зе ді. Құ нан бай Ма құл бай дың же ті сі өт кен ше 
Нұр ға ным ауы лы на қайт пай ды. Ба за ра лы дан Нұр ға ным ды қыз ған ған Ос пан 
бұл ау ыл ға су бер гіз бей ді. Бұ ған ыза бол ған Нұр ға ным саз ды жер де тұр ған ас 
үй іші нен құ дық қаз ғы за ды. Кей ін Ос пан мен Нұр ға ным тар ты сы аңыз ға ай на-
ла ды. Әйге рім Абай дың жа зып бер ген жоқ тау өле ңін айт қан да Құ нан бай дың 
өзі ден қой ып тың дап, Ма құл бай дың қыр қы өт кен ше ба ла ның жоқ тау ын тек 
Әйге рім ге айт қы зу ды тап сы ра ды. Ера лы да бо лыс тық сай лау өте ді. Анд реев 
де ген тіл маш ты жақ сы та ни тын Абай со вет ник Ло со в с кий ге мән-жай ды тү сін-
ді ріп, Ба за ра лы жа ғын да бо ла ды. Дәр кем бай, Ба за ра лы бас та ған қа ра пай ым 
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ха лық же ңіп, Тә ке жан ды жақ та ған тен тек ояз оны амал сыз бо лыс тық тан тү сі-
ре ді. Ке рім ба ла дан ай ырыл ған Орал бай то бық ты, ке рей, сы бан, най ман ның 
үл кен бай ла ры на ба рым та жа сап, ел бүл ді ру ді бас тай ды. Ера лы да ғы сай лау да 
ояз ға қар сы шық қан Абай  қа ла ға жау ап қа ша қы рылып, ка талаш ка ға тү се ді. 
Құ нан бай дың құ да сы Ті ні бек пен ара ла са тын Әл де ке де ген бай сау да гер дің үш 
сәй гү лік ті пәуес ке мі ніп жү ре тін се рі қы зы Сал та нат Абай ды ке піл дік ке мың 
сом тө леп шы ға рып ала ды. Сал та нат – Абай дың апайы Мә кіш тің құр бы сы.

Ло со вс кий ояз бо ла ды. Ол Қы зыл мо ла, Қо ңыр көк ше, Шың ғыс бо лы сы 
си яқ ты үш бо лыс тың сай ла уы на Абай ды қа сы нан тас та май, ер тіп жү ре ді. 
Қы зыл мо ла ға Абай дың іні сі Ыс қақ бо лыс бо ла ды. Абай ата ғы жайыла тү се ді.

«Оқап та» де ген төр тін ші та рау да Ес қо жа ау лы ның ер ке қы зы, сән ді сұ лу, ән ші 
Үмі тей Көк ше Қа ра тай дың ту ысы Дүт бай ға ұза тыл мақ шы. Той да Құдайбердінің 
ұлы Әмір бас та ған сал-се рі лер өнер көр се те ді. Той үс тін де Үмі тей Әмір ге бұ ры лып 
ке те ді. Ашу ға бу лық қан Құ нан бай Әмір ді үйі не ал ғы зып, ең кей іп сә лем бе ре бер-
ген де, қыл қын ды рып, өл ті ре жаз дай ды. Әке сі нің мі не зін бі ле тін Абай дер ке зін де 
же тіп, Әмір ді ара ша лап қа ла ды. Абай Шә ке, Ер бол, Бай ма ғам бет си яқ ты бір топ 
ту ыс-дос та ры мен аң ға шы ғып, ақ тү тек бо ран да жол дан ада сып ке те ді. Сол жолы 
Мо тыш ру ының Ақ қо зы де ген жі гі ті не ұза ты лып кет кен ға шы ғы Тоғ жан ға кез 
бо ла ды.

«Асу да» де ген бе сін ші та рау да ер те гі ші, әң гі ме ші лді гі мен ата ғы шық қан 
Бай ма ғам бет Абай ау лын а келеді. Ол сю же тін Абай айт қан не ме се бас қа ел 
ау зын да ғы оқи ға ны ба ян да ған да жұрт ты ау зы на қа ра та ды. Бай ма ғам бет ке ліп ті 
де ген ді ес ті ген де, әң гі ме сін тың дау ға ел адам да ры мен қа тар Абай ба ла ла ры да 
ке ле ді. Үй де Ақыл бай, Әбіш, Ма ғаш тар бар. Қа ла дан ке ле жат қан Жи де бай-
да ғы үл кен ау ыл дың көр ші сі Асыл бай Абай ға Ми хай лов тың ха тын тап сы ра ды, 
Ре сей пат ша сы өл ті ріл ге нін ха бар лай ды. Ор ны на Алек сандр ІІІ оты ра ды. Абай 
мен Бай ма ғам бет ер те ңін е Се мей ге жол тар та ды. Жа зу шы Абай ды Ев ге ний 
Пет ро вич Ми хай лов пен ұзақ сөй лес ті ріп, оның өмір та ри хы нан сыр шер те ді. 
Чер ны ше вс кий ту ра лы да ай ты ла ды. Дәр кем бай бас та ған жа тақ тар дың егі нін 
Тә ке жан ның ма лы тап тап, жеп  жә не же ті жыл қы сын ұр лап ке те ді.

«Та рау да» де ген ал тын шы та рау да Бал қы бек те сияз бо ла ды. Арыз-ша ғым 
көп түс кен дік тен, Ло со вс кий дің өзі та ғы ке ле ді. Тіп ті жер мә се ле сі не бай ла ныс ты 
ақын Көк бай Жа на тай ұлы ның да үс ті нен түс кен арыз бар. Абай арыз-ша ғым ды 
өзі тек се ріп, кім нің сө зі рас, кім ді кі өті рік еке нін ба сын ашып, ай тып бе ре ді. 
Көк бай ды ақ тап ала ды. Дәр кем бай дың отыз қа ра ма лын қай тарт қы за ды. Са ли қа 
мен Бай гө бек тің мә се ле сін ше ше ді. Ер те ңін де сы бан, ке рей, уақ, то бық ты, сақ-то-
ға лақ, ар ғын бас тат қан екі дуан бас қос қан сияз да болады. Бо лыс тар дың бә рі тө бе 
би бо лу дан үміт кер. Абай тө бе би лік ке өз ту ыс та рын емес, ха лық өкі лі Асыл бек ті 
сай лат қы за ды. Осы ар қы лы қа лың ел ара сын да Абай ту ра шыл ды ғы аңыз ға ай на-
ла ды. «Абай – адам да, аза мат та» де ген сөз та рай ды. Абай ба ла ла рын орыс ша 
оқу ға бе ре бас тай ды. Өзі шы ғар ма шы лық қа бір жо ла ден қоя ды.

«Би ік те» де ген же тін ші та рау дың  «Татьяна ның са ха ра да ғы әні» де ген 
та ғы бір аты бар. Бұл та рауда Абай дың А.С.Пуш кин нен ау дар ған «Ев ге ний 
Оне гин» поэма сы туралы сөз бо ла ды.

Эпи лог та Татьяна ның әні жұрт ара сын да ке ңі нен та рай ды. «Ал да – өмір, 
тар тыс. Сол тар тыс та бұл жал ғыз… бір қу аты, бір үмі ті бар… Қу аты – ақын дық, 
үмі ті – ха лық».
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Ойталқы
1. Ро ман ның сю же ті қа лай құ рыл ған? Ақын ның өмір жо лы қа лай су рет-

тел ген?
2. Шы ғар ма  та рауларына атау беруде автор қандай мақсатты ұстанған?
3. Шығарманың ерекшелігі неде? Өз пікіріңді білдір.
4. Ро ман да қан дай салт-дәс түр лер су рет те ле ді?
5. Ро ман қан ша тіл ге ау да рыл ған?
6. Ав тор Құ нан бай дың Абай ды тәр бие леуін қа лай сипаттаған? Құнанбай 

сияқты әке тәрбиесінен қандай үлгі алуға болады?

Неліктен
1. Не се беп ті шы ғар ма эпо пея деп атала ды?
2. Не лік тен эпо пея әлем дік шы ғар ма бо лып са на ла ды? Не ге ше тел жа зу-

шы ла ры ро ман ға жо ға ры ба ға бер ді?
3. М.Әуе зов осын дай күр де лі шы ғар ма ны қандай негізге сүйеніп жа зып 

шық ты? 
4. «Абай жо лы» ро ман-эпо пея сы неліктен әр шаңырақта болуы керек деп 

ойлайсың?
5. Не себепті Құ нан бай Абай ды қи ын мә се ле лер ге ара лас ты р ған? Жа зу шы 

жас Абай кездескен, әке аманатын жеткізген, сөйлескен кейіпкерлері 
арқылы нені көрсеткісі келген?

Тобыңдаталдапкөр
1. Альф ред Ку рел ла ның «Сіз «Абай ды» оқы ған жоқ пы сыз? Он да сіз еш-

те ңе де оқы ма ған сыз. Бұл – ақыл жет пес тей ға жап дү ние! Да ла өзі нің 
бү кіл қай ма ғы бұ зыл ма ған бәз-бая ғы та би ға ты мен, үл гі-үр ді сі мен, 
тұп-тұ тас ай ла-шар ғы, мі нез-құл қы мен жан ды күй де көз ал дың нан 
ан талап өтіп жа та ды. Се зім күй ле рі мен ша быт күш ті лі гі тұп-ту ра 
Шекс пир ше! Сіз за ман ды еш бір ғы лы ми-зерт теу ден де дәл мұн дай се-
зін бей сіз. Ал қан дай поэ зия де се ңіз ші! Қа ра сөз бен жа зыл ған осы нау 
қа лың қос кі тап та бір де-бір про за лық жол жоқ» де ген сө зін тал даң дар. 
Ро ман нан осы пі кір дің дә ле лін кө ре ала мыз ба?
• әр та рау атау ын тал қылаң дар;
• ро ман да ғы ұлт тық құн ды лық ты, салт-дәс түр лер ді тал дап, шы ғар-

ма ның ма ңы зын тү сін ді рің дер.

М.Әуезовтің«Абайы»–бұлнағызроман,басқашаайтқанда,өмірдіңтұтасқыр
тыстарынқопарған,тұрмыстың,адамдарарасындағықұштарлықтың,махаббатпен
өшпенділіктіңайқынбояулыкартиналарынжасаған,еңбастысы–естеқаларлық
жарқынобраздарарқылыхалықтарихыныңөмірлікпроцестерінжинақтаған,құла
шыкеңкітап.

Лео нид Со бо лев

Зерделіой

Пікірлесейік

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр
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2. «Жа зу шы ті лі нің сөз ді гін» құ рас ты рып, шығарма идеясы мен көр -
кемдегіш құралдардың байланысын көрсете отырып, кес те ні тол ты-
рып, тал даң дар.

Тілдікерекшеліктері Мысалдары

3. «Абай тану» пәнінен алған білімдеріңе сүйеніп, «М.Әуезов болмаса, 
Абай туралы терең зерттеулер болмас еді» деген тақырыпта дебат 
өткізіңдер.

4. «Төрт сөй лем» тә сі лі бой ын ша М.Әуе зов тің Абай жайлы зерт теу ле рі 
ту ра лы ой ла рың ды жи нақ таң дар.
1. Пі кір. Жа зу шының ақын Абай ту ра лы зерттеу еңбектеріне өз пі-

кір ле рің ді жа зың дар.
2. Дә лел. Өз ой ла рың ды ар гу мент пен дә лел дең дер.
3. Мы сал. Пі кір ле рің ді Абай шығармашылығымен бай ла ныс ты рып, 

мы сал кел ті рің дер. 
4. Қо ры тын ды. Өзін дік қо ры тын ды шы ға рың дар.

5. Екі кі тап (1, 2-том) бой ын ша 2 топ қа бө лі ніп, «Әде би шең бер» әді сі мен 
мы на рөл дер дің бі рін таң дап, кі тап бө лім де рін тал даң дар.
1) Тал қы се беп ші сі – кі тап бой ын ша (кей іп кер ле рі, қа рым-қа ты на сы, 

ав тор по зи ция сы т.б.) 10 сұ рақ құ рас ты ра ды.
2) Бел гі леу ші – кі тап тың сюжетіндегі ма ңыз ды деп са най тын оқиға-

л ар  ды бел гі леп, ой ын дә лел дей ді.
3) Бай ла ныс ты ру шы – оқи ға лар ды таң дап, Абай өмір імен бай ла ныс-

ты ра ды.
4) Қо ры тын ды лау шы – романда кө те ріл ген көркемдік шындыққа 

баға береді.

Дәптеріңежаз
1. Шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы 

өмір шындығын көрсете отырып, кес те ні тол тыр.

Кейіпкер Турамінездеу Жанамамінездеу

2. Ро ман да ғы өзі ңе ұна ған қа нат ты сөз дер ді қа тыс ты рып, әдеби эссе жаз.

Түйінде
1. Шығарманы көркемдік-эстетикалық құндылық тұрғысынан талдап, 

рецензия жазып, әлеуметтік желіде жарияла (СD-дегі №5 қосымша).
2. Романда ғы за ман кө рі ні сін Абай өлеңдерімен са лыс тыр. 
3. Абай бей не сі н шы ғар ма ның идея лық бағыттарымен бай ла ны стыра 

отырып тип тендір.

Дәптеріңежаз

Түйінде
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4. https://kitap.kz сайтынан Г.Гулианың «Омар Хайям туралы аңыз» 
кітабын оқып, ро ман -эпопеямен са лыс ты рып, екі шығарманың та ри хи 
жә не көр кем дік құн ды лы ғы на ба ға бер.

Қалайойлайсың?
1. Ро ман да қандай жалпыадамзаттық құн ды лық тар көрініс тапқан?
2. Ш.Айт ма тов: «Өз ба сым өз ге ел ге са пар ға шы ғып, өз ге жұрт тың та бал-

ды ры ғын ат тай қал сам, әр қа шан қа си ет тұ тып, өзім мен бір ге қас тер-
леп ала жү ре тін екі түр лі асы лым бар: бі рі – «Ма нас», бі рі – Мұх тар 
Әуе зов», – де ген екен. Сен қан дай кі тап ты алар едің?

3. М.Әуе зов: «Мен Абай те ре ңі нен шө міш теп қа на іш тім» де пті. Не се-
беп ті олай деген? 

4. «Абай жо лы» ро ман-эпо пея сы ның өмір шең ді гі не де?

Үйдеорында
1. Та қы рып бой ын ша кес те тол тыр.

«Абайжолы»
өзгетілде

Роман-эпопеяарқылыАбайдың
әлемгетанылғанына3дәлелкелтір

3дәлелге
3фактікелтір

2. «Абай ле бі, Абай үні, Абай ты ны сы – за ман ты ны сы, ха лық үні» де ген 
М.Әуе зов тің пі кі рін уа қыт пен ке ңіс тік тұр ғы сы нан қа рас ты рып әрі  
«Абайтану» пәнінен алған біліміңе сүйеніп, әде би сын жаз.

3. «Ел ар на» сай ты нан (https://elarna.kz/kz/kojylymdar) «Абай» спек-
так лін кө ріп, ақын об ра зы ның ашы лу дең гейі не ба ға бер.

Қалайойлайсың?

Үйдеорында
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4. Роман-эпопеяны идеялық жағынан мазмұндас өздерің 10-сыныптан 
білетін «Қаныш Сәтбаев» роман-эссесімен салыстыра отырып, аннота-
ция жаз (СD-дегі №5 қосымша).

5. СD-дегі №1 қосымшаны үлгі ретінде пайдаланып, презентация жаса.

Білгенгемаржан
«Абайжолын»оқығанда,ұлыақынныңобразыбіздіжалықтырмауыбылайтұр

сын,тіпті,ненәрсеніболсын,Абайшатүсініп,Абайшасезінугемәжбүретеді.Абайша
шамданбасқа, Абайша шаттанбасқа, Абайша жеккөрмеске, Абайша сүймеске,
Абайшаойланып,толғанбасқа,күйзеліп,тебіренбескелажыңжоқ.Абайобразының
еліктіргіш, иландырғыш күші, міне, осында. Әуезовтің Абай образын жасаудағы
орасаншеберлігідеосында.РасындаАбайдыңТоғжанға,Әйгерімгедегенкіршіксіз
тазамахаббаты,ПушкинменЛермонтовқа еліктеуі, Татьянаобразыншексіз сүюі,
АбайаулынаБіржанақынныңкелуі,Абайдыңтолғаулары,оныңкереметөлеңдерін
туғызғанақындықшабыттыңтамашасуреттері,туғандаланыңақынкөзіменкөрген
әркездегітабиғаткөріністері,т.с.с.–Абайдыңізгіақындықжаныныңайнасысекілді,
нағыз поэзия. Мұны оқып отырғанда, мынадай ойға келесің: ақын туралы, ақын
жаныныңнәзік,құлпырғанғажапқұбылыстарытуралытекақынғанаосылайжазуы
мүмкін! Бұл ретте Әуезовті Абай жанының, әсіресе, Абайдың ақындық жанының
инженерідейаламыз.

Мұ ха мед жан Қа ра таев

Әдебиеттеориясы

Мазмұндық-тақырыптықталдау–шығарманытұтастайалаотырып,
талдау.

Композиция (лат. compositio – құрастыру, қиыстыру) – әдебишығар
маның құрылысы, оның үлкенкішілі бөлімбөлшектерінің бірбірімен
қисындытүрдеқиюластырып,әртүрлітәсілменбайланыстырылғантұтастық
бірлігі.Көркем әңгіме, поэма, роман әр алуан сюжетке құрылады. Сюжет
дегеніміз:
– шығармадағы адамдардың бірбірімен байланысы, қарымқатысы,

күрестартыстары;
– шығармадағыоқиғаныңдамуы.Оқиғабелгілібіртәртіппендамиды.Бір

оқиғасебебіболса,екіншісі–оныңнәтижесі.
Адамдар арасындағы күрестартыстар кездейсоқ нәрсе емес, өмір

шындығы,өміргетүрлікөзқарас,түрлімінездіңтүйісуіекендігіаңғарылады.
Оқиғаның белгілі бір мекенде, белгілі мезгілдерде болғандығы

көрсетіледі.
Әңгімеадамдартуралыболғандықтан,олардыңсыртқыпішіні,кескіні,

мінезқұлқы, ісәрекеті, күйінішсүйініші, сөйлеген сөзі, қысқасы, өмірде
адам қандай болса, көркем шығармада да біз тап сондай адамдарды
кездестіреміз. Сөйтіп, шығармада кездесетін оқиғаның осылар тәрізді

Білгенгемаржан
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әр алуан бөлшектердің қалауын тауып, жазушы асқан шеберлікпен
қиюластырып, бір бүтін нәрсе етіп шығарады. Оқиғаның басталуы, өрбуi,
шешімі–барлығыбiртұтаскомпозициянықұрайды.

Бірінші, екінші кітапқамазмұндықтақырыптықжәнесюжеттіккомпози
циялықталдаужасауарқылыжанрлықерекшелігінтүсіндір.

Міне,қызық!

МұхтарӘуезовШәкәрімҚұдайбердіұлының«Жолсызжаза»дастанынегізінде
«ЕңлікКебек» пьесасынжазды. 1917жылыАбайдың немересі Ақыш ұзатыларда,
туыстары оған ерекше сый жасамақ болып, Ойқұдықта осы пьесаны тұңғыш рет
қойған.

Кітап–асылқазына

1. МырзахметовМ. «МұхтарӘуезовжәнеАбай әлемі». –Абайдыбілмек парыз
ойлыжасқа.–Алматы,Санат,1997.–416бет.

2. ӘуезовМ.Шығармалары.Абайжолы.Т.1.Романэпопея.–Астана:Фолиант,
2013.–424бет.

3. ӘуезовМ.Шығармаларыныңелутомдықтолықжинағы.–Алматы:Дәуір,2014.
4. АхметовЗ.«Абайжолы»қалайтуған?».–Қазақәдебиеті.27қаңтар,1984.
5. МырзахметовМ.«Абайғакелудіңжолы».–Қазақәдебиеті.17қаңтар,2014.
6. Әуезов М. Абай жолы. Романэпопея. Екінші кітап. – Алматы: Жазушы,

2009.–376бет.–«Қазақтың100романы»сериясы.

Қолданыпкөр

1. СыныппентаңдағантақырыпбойыншаАбайҚұнанбайұлыныңмерейтойына
арналған бағдарлама ұйымдастырыңдар. Ол үшін бағдарлама сценарийін
алдыналажазыңдар,атааналар,мұғалімдер,оқушыларарасында«Абай
оқуларын»өткізіңдер,олардансұхбаталыңдар.

2. «Абайжолы»романыныңбіріншінемесеекіншікітабынанбірэпизодтытаң
дап,сахналыққойылымдайындаңдар.

Эксперименттіктапсырма
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«ҒАСЫРЛЫҚТУЫНДЫ»БӨЛІМІБОЙЫНШАЖИЫНТЫҚ
БАҒАЛАУТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢҮЛГІЛЕРІ

1. Тест тап сыр ма ла рын орын да.

 Абайдың өмірі өткен жерлер:
A) Бөрілі
B) Қасқабұлақ
C) Ақшоқты
D) Аягөз
E) Жидебай
F) Қарқаралы
G) Семей

 Абай дың про за лық шы ғар ма сы … тұ ра ды.
А) 41 қа ра сөз ден тұ ра ды
В) 43 қа ра сөз ден тұ ра ды
С) 47 қа ра сөз ден тұ ра ды 
D) 45 қа ра сөз ден тұ ра ды
Е) 40 қа ра сөз ден тұ ра ды

 Абай Тоғ жанды кез дес тір ген та рау:
А) «Қат-қа бат та» 
В) «Жол да»
С) «Шы тыр ман да»
D) «Жай лау да»
Е) «Еңіс те»

2. Мәтінді оқып, берілген сызба бойынша талда.
  «Абай – қазақ әдебиетінің классигі»… Абай «тіл ұстартып, өнер шаш-

пақ» бо ла ды. Басы ар тық бір сөз де өлең ішін де тұр ма уын, өлең ге «теп-тегіс 
жұ мыр кел сін ай на ла сы» де ген шарттарды қояды. Осындай қатаң шарт, ауыр 
сынның арқасында Абай сөздері Ілияс (Жансүгіров) айт қан дай  «қиюынан 
қыл өтпейтін» нығыз болып, мағынаға малынып ке леді. Сондықтан оны 
ағызып оқып, сыдыртып өте шықсаң, ішкі мәніне жетпей қаламын деп  
кідіріп, салмақтап, ақынның кестелеген ай шық тары, қошқар мүйіздерімен 
оралып өтуге тура келеді. Абай айтар сөзінің бәрін айтып, орнын тақырлап 
кетпейді, оқушыға да шығар ғыштық сыбаға қалдырып кетеді. 

Құдайберген Жұбанов.
1934 ж. 
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АВТОР ОҚЫРМАН
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Ақпараттарды 
бөлікке бөлу

Автор көзқарасының 
анықталуы.  
Аргументтер

Өз көзқарасың (келісемін/
келіспеймін). Аргумент

Мәтінді қайта жаңғырту (жағдаяттар)

3. Бөлім ді қорытып, «Ға сыр лық ту ын ды» де ген та қы рып қа пре зен та ция жа са.

Халықаралықзерттеулерформатындағытапсырмаүлгілері

 Мә тін ді оқып, сұ рақ тар ға жау ап бер.

Қо нақ үй де, дөң ге лек үс тел үс тін де, қыз ғылт, күң гірт сәу ле сі бар тас шам 
жа нып тұр. Оқ тын-оқ тын ір ге ден соқ қан жел ле бі мен әл сіз шам кей де ұйт қып, 
шал қи тү сіп, кей де ла пыл дап, жал пыл дай жа на ды.

…Тү сі су ық. Қа ра сұр жү зі не боз ғыл да нып тү гі де шы ғып алып ты. Жал ғыз 
өзі ұзақ сөй леп отыр. Зор дау сын да ыза мен зіл бар. Кей де Абай ға қы зық кө рі-
не тін бір ма қал дар, мә тел дер ай ты лып ке те ді.

Те гін де ер тек ші, өлең ші, не бас қа әң гі ме ші адам ға талай уа қыт тап жыл-
май те сі ле қа рап қа лу Абай дың кіш кен тай кү ні нен бер гі әде ті еді. Адам пі ші ні 
әр дай ым бұ ған бір та ма ша, өз ге ше қы зық су рет тә різ де не тін. Әсі ре се, әжі мі 
мол үл кен дер пі ші ні бір қы зық хи кая тә різ ді. Ол кей адам ның ай ғыз-ай ғыз 
әжі мі нен, сал бы ра ған ұр ты нан, қыр тыс тан ған маң дай ынан не ме се бояуы оң-
ған көз де рі нен, әр алу ан са қал-мұр ты нан өзін ше не ше түр лі жан ды, жан сыз 
дү ние си пат та рын көр ген дей бо ла тын. Қы на бас қан, сы за ты көп тас па? Я сел-
дір то ғай ма? Не, кө де-көк пек пе? Кей де мал мен аң бей не сі ме? Бә рі не де ұқ сап 
ке тіп оты ра тын адам мү сін де рі бо ла ды.

1. Мә тін қан дай үл гі де жа зыл ған?
А) Зерт теу
В) Хат
С) Өмір ба ян
D) Әң гі ме
Е) Ес те лік
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2.  Үзінді идеясына сай мақалды (мәтелді) тап:
А) Алпысқа келгеннен ақыл сұра 
B) Ақыл – жастан
C) Көпті көрген біледі
D) Шөп те басынан қурайды
Е) Сақалға ақ түсті –
 Көңілге дақ түсті.

3. Мә тін қай кей іп кер ту ра лы?
А) Бай тас
В) Бай сал
С) Құ нан бай
D) Тә ке жан
Е) Бө жей

4. Мә тін де ай тыл ма ған іс-әре кет ті көр сет.
А) Кей де ла пыл дап, жал пыл дай жа на ды
В) Қы на бас қан, сы за ты көп тас па?
С) Адам пі ші ні өз ге ше қы зық су рет си яқ ты
D) Әке сі Абай ға ер те гі айт ты
Е) Жал ғыз өзі ұзақ сөй леп отыр

5. Мәтінде қолданылған көркемдік тәсіл:
А) Жанама мінездеу
B) Пейзаж
C) Тура мінездеу
D) Портрет
Е) Кейіптеу

6. Пі кір ді оқып, тап сыр ма лар ды орын да.

  Айт ма тов жа зу шы М.Әуе зов тің мол са ла лы, кең ар на лы шы ғар ма шы-
лы ғы  туралы ой қозғаған «Ұс таз ту ра лы сөз» ат ты ма қа ла сын да «Абай 
жо лы» эпо пея сы ның бас кей іп ке рі – Абай тұл ға сы на тоқ тала ке ліп: «Абай 
се кіл ді ой-ар ма ны азат, шет сіз ақын дық, шек сіз адам дық тұл ға ның өзін 
қор ша ған ожар, то пас тоң мой ын топ пен тар тыс қа тү суі жә не мұн да ғы 
си рек ұшы ра са тын жа ңа лық пен та за лық Абай ды дү ниежү зі лік тра ге-
дия ның шы ңы на шы ға ра ды…» – деп жаз ды.

1. Пі кір ге атау қой.
2. Ш.Айт ма тов тың М.Әуе зов ту ра лы пі кі рі не қан дай ба ға бе рер едің?
3. Осы пі кір мен та ныс қан оқыр ман ның бі рі «Абай дү ниежү зі лік тра ге-

дия ның шы ңы на емес, реа лизм шы ңы на шық ты» де ген ой да. Бұл дұ рыс 
па? Ой ды өз дә ле лің ар қы лы қош та не қар сы пі кір біл дір.

4. Ш.Айт ма тов тың пі кі ріне қандай ой қосар едің? Не лік тен? Жа уа бың ды 
тү сін дір.



 IVБӨЛІМ

ТАБИҒАТ
ЖӘНЕАДАМ

Кеңсің, дала, 
Ту ған ана,
Көй ле гің кең, көк ала.
Жан бе ре тін,
Тән бе ре тін,
Мей ірім ді ана – сен ға на.

Сә кен Сей фул лин

Біз та би ғат тың өзін қай та тү ле те тін ұр пақ пыз. Жер, су, 
ауа – адам ба ла сы ның ұр па ғы нан ұр па ғы на мұ ра бо лып 
ке ле жат қан мол қа зы на… Әр бір ағаш ты, әр бір бұ тақ ты, 
жал ғыз дән ді де ыж да ғат ты лық пен сақтау, қам қор бо лу – 
бас ты мін дет тің бі рі.

Ыбы рай Жа қаев
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ҚадырМырзалиев–сөздіңсәйгүлігі,ойдыңозарманы.Олжеке
бастың дарамұңынан бастап, қымқиғаш халықаралық қайшылық
тарғашейінқысылмай,қымтырылмайеркінжырлайалады.…Демек,
қазіргі қазақ поэзиясы көп дауысты, қуатты оркестр десек, мұның
құрамындағы Қадырмузасының қайталанбас өз үні, машығымен
мәнері,айшығыменөрнегібар.Қадырлирикасыныңсыңғырыбөлек,
сырытерең.

Зей нол ла Қаб до лов

 ҚАДЫРМЫРЗАЛИЕВ

Қадыр ақын қай өңір де ту ып-өс кен?

Қадыр Мыр за лиев 1935 жы лы 5 қаң тар да 
Ба тыс Қа зақ стан об лы сы ның Жым пи ты ау да-
нын да ту ған. Қадыр жас тай ынан әде би ет ке құ-
мар бо лып өсе ді. Қа зақ хал қы ның аңыз да ры мен 
қис са ла ры, эпос тары мен ер те гі лері жа зыл ған 
«Қы рық ба тыр» де ген кі тап ты қо лы нан тас та-
май ды. Қадыр ең ал ғаш қы өле ңін 11 жа сын да 
жа за ды. Әке сі қай тыс бол ған нан кей ін мек теп-
ин тер нат та жа тып оқи ды. Ба ла лық ша ғы Ұлы 
Отан со ғы сы жыл да ры ның қи ын шы лық ке зе ңі-
мен тұс па-тұс ке лген ақын ер те есейеді. Қадыр 
Мыр за лиев бұл жай лы «Ба ла лық сыз ба ла лық» 
өле ңін де су рет тей ді.

Қадыр Мыр за лиев қай жер де бі лім ала ды? Қан дай қыз мет тер  ат қа ра ды?

Ақын қа зір гі әл-Фа ра би атын да ғы ҚазҰУ-дың фи ло ло гия фа куль те тін, 
ас пи ран ту ра сын бі ті ре ді. Өз ең бек жо лын 1958–1962 жыл да ры «Бал дыр ған» 
ба ла лар жур на лы ның әде би қыз мет ке рі бо лып жұ мыс іс теу ден бас тай ды. 
1962–1965 жыл да ры поэ зия жә не сын бө лі мі нің мең ге ру ші сі, «Жұл дыз» жур-
на лы ның жау ап ты хат шы сы бо ла ды.

Қ.Мырзалиев 1968–1973 жыл да ры «Жа зу шы» бас па сы ның поэ зия ре дак-
ция лық ал қа сы ның же тек ші сі, 1973–1978 жыл да ры Қа зақ стан Жа зу шы лар 
ода ғы ның поэ зия бө лі мі нің мең ге ру ші сі қыз мет те рін ат қа ра ды. 1992 жы лы 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Жо ғар ғы ке ңе сі нің ұлт тық сая сат, мә де ни ет жә не 
тіл дер ді да мы ту ко ми те ті тө ра ға сы ның орын ба са ры болып істейді.

1994 жы лы ақын Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Ха лық де пу та ты болып сай-
ла на ды.

ҚадырМырзалиев
(1935–2011)
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Ақын шы ғар ма ла ры ның та қы ры бы қан дай?

Қа зақ әде бие тін де ал ға шын да ба ла лар ақы ны ре тін де ке ңі нен та ныл ған 
ақын жыр ла ры қа зақ ба ла лар поэ зия сы на жа ңа та қы рып тар, тың кей іп кер лер, 
көр кем дік өріс әкел ді. Ба ла лар ға ар нап шы ғар ма жа зу дың өзін дік ерек ше лі гі, 
көп те ген қи ын дық та ры бар, се бе бі ба ла лар ақы ны бо лу үшін ав тор  ба ла лар-
дың мі нез-құл қын, пси хо ло гия сын, қа был дау дә ре же сін же те бі луі аса қа жет. 
Ақын ба ла лар дың осы ерек ше лі ктерін әб ден зерт теп, бі ліп, мең гер   ген  дігін 
«Жаң ға лақ тар» (1960 ж.), «Тақ пақ ай тып, ән шыр қай ық» (1961 ж.), «Кіш ке-
не Қо жа на сыр лар» (1961 ж.), «Алу ан па лу ан» (1962 ж.), «Омар мен Құ мар» 
(1963 ж.), «Са бақ» (1964 ж.), «Ме шін мен адам» (1968 ж.), «Ноян қо ян», «Кү міс 
қо ңы рау» (1970 ж.), «Шы мыр жаң ғақ» (1984 ж.) т.с.с. кі тап та ры нан кө ре міз. 
Ақынның «Күміс қоңырау» (1985 ж.), «Мәңгі майдан» (1993 ж.), «Үкілі үзінді-
лер» (1996 ж.), «Алаштың арманы» (2001 ж.), «Иірім» (2004 ж.) т.б. кітаптары 
жарық көрді.

Қ.Мыр за лиев тің «Са қал сау да сы», «Қас қыр қақ пан» ат ты са ти ра лық ко ме-
диясы, Ма хам бет ке ар нал ған «Жа ра лы жол ба рыс» трагедиясы, Ақ сақ Те мір ге 
ар нал ған «Әмір Те мір» поэтикалық дра масы және Төле би либреттосы – ақын 
қа ла мы нан ту ған ірі дра ма лық ту ын ды лар бо лып са на ла ды.

Қаламгердің елу ден ас там поэ зия лық, про за лық жә не әде би сын кі таптары 
жарық көрді. Жыр ла ры ой лы лы ғы мен, па ра сат әле мі нің кең ді гі мен ай рық ша ла-
на ды. Ақын ның көп те ген өлең жол да ры қа нат ты сөз дерге, на қыл дарға ай нал ды. 

Орал қа ла сын да ғы Қа дыр Мыр за лиев ке ор на тыл ған ес ке рт кіш 
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Оның «Қа зақ тар ды ше тел дік қо нақ тар ға та ныс ты ру», «Ба ба мыз дың шоқ бас қан 
та ба ны мен», «Қа зақ пен қо нақ» жә не та ғы бас қа өлең де рі хал қы мыз дың пси хо ло-
гия сын ше бер бей не леп, ұлт тық құн ды лық та рын ұлық тай ды. Ана ті лі нің, ұлт тық 
ас пап – дом бы ра ның қа сие ті мен құ ді ре ті де ақын қа ла мы нан тыс қал ған жоқ.

Қа дыр Мыр за лиев ау дар ма са ла сы на қан дай үлес қос ты?

Қа дыр ақын – ше бер ау дар ма шы. Әлем дік әде би ет өкіл де рі Ж.Ру ми дің, 
Г.Гей не нің, В.Гю го ның, М.Лер мон тов тың, С.Есе нин нің, Р.Ғам за тов тың, 
Э.Ме же лайт ис тің, Ш.Пе те фи дің т.б. қа лам гер лер дің жыр ла рын қа зақ ті лі не 
ау дар ған. Тала нт ты ақын ның өз ту ын ды ла ры да бір не ше тіл ге ау да ры лып, ше-
тел дік тер та ра пы нан өте жо ға ры ба ға лан ды.

Оның 200-ден ас там өлең і не Н.Ті лен диев, Е.Рах ма диев, Ш.Қал дая қов, 
Ә.Бей сеуов, М.Са ға тов, М.Маң ғы таев, Е.Ха сан ға лиев т.б. көп те ген тала нт ты 
ком по зи тор лар ән дер шы ғар ған.

Қадыр Мыр за лиев – Қа зақ КСР Мем ле кет тік, Моң ғо лия ның ха лы қ  а ра лық 
«АВЬЯС», тәу ел сіз «Тар лан» сый лы қтарының ие ге рі, Қа зақ стан ның ха лық 
жа зу шы сы. Ол «Дос тық», «Па ра сат» ор ден де рі мен ма ра пат тал ған.

Орал қа ла сын да ақын атын да Өнер жә не мә де ни ет ор та лы ғы, Батыс 
Қазақстан облысы Сы рым ау да нын да ор та мек теп бар.

Ойталқы
1. Қ.Мыр за лиев тің қан дай шы ғар ма ла рын бі ле сің?
2. Қ.Мыр за лиев поэ зия сы ның та қы ры бы қан дай?
3. Оның шығармаларының ерекшелігі неде? Пікіріңмен бөліс.
4. Ақын кім дер дің шы ғар ма ла рын қа зақ ша ға ау дар ған?

Неліктен
1. Не се беп ті ба ла лар ақы ны бо лу қи ын?
2. Неліктен ақын шығармаларындағы авторлық идея өмір шындығымен 

байланысты дейміз?

Тобыңдаталдапкөр
1. «Ба ба мыз дың шоқ бас қан та ба ны мен» өле ңі нің үзін ді сін дау ыс тап 

оқып, қа зақ хал қы ның ға сыр лар бойы қа лып та сып қал ған ұлт тық әдет-
ғұ рып, мі нез-құл қын, пси хо ло гия сын, эко но ми ка лық, әлеу мет тік, 

Қадырдыбілмейтінқазақәстежоқ.Қадырдыәліәріптанымағанбүлдіршінбөбек
тенбастап, әріпті көзілдіріксіз көре алмайтын қарияға дейінгінің бәрі біледі.Өзін
білмеседе,сөзінбіледі.

Әбіш Ке кіл ба ев 

Зерделіой

Пікірлесейік

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр
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сая си бей не сін та ри хи шын дық қа сай үл кен көр кем дік ше бер лік пен 
су рет те ге нін тал дап, дә лел дең дер:
   Ба ба мыз дың шоқ бас қан та ба ны мен,
   Бір дей екен жақ сы сы жа ма ны мен:
   Бір жа ма ны – ты ным сыз кө ше бер ген,
   Бір жақ сы сы – қи ма ған да ла ны кең.

   Бір жа ма ны – жел сөз ге ер ген екен,
   Бір жақ сы сы – тіл ге ерік бер ген екен.
   Бір жа ма ны – кет пен ге ора шо лақ,
   Бір жақ сы сы – най за гер, мер ген екен.

   Бір жа ма ны – ке ші гіп әліп пе аш қан,
   Бір жақ сы сы – күй ле рі кө бік шаш қан.
   Бір жа ма ны – қыз да рын мал ға са тып,
   Бір жақ сы сы – сүй ге нін алып қаш қан.

2. Хрестоматиядағы «Қызыл кітап» поэмасын оқып, сюжеттік-композиция -

лық құрылымын талдаңдар. Үш топқа бөлініп, жұмыс жасаңдар. 
1-топ: Постер қорғайды.
2-топ: Көрініс қояды.
3-топ: Дебат ұйымдастырады.

Дәптеріңежаз
Қ.Мыр за лиев шы ғар ма ла ры ның ерек ше лік те рін саралап жаз.

Түйінде
Қадыр Мырзалиев қан дай ақын? Ол қазақ әдебиетіне қандай үлес 

қосты? Ойың ды кестедегі көрсеткіштер арқылы түй ін деп, ав тор ға хат жаз.

Бі лім Та қы рып бой ын ша ал ған ақ па рат та рым 
Эмо ция Ме нің кө ңіл күйім
Ба ға Ав тор дың шы ғар ма шы лы ғы на бер ген ба ғам 
 Сын Ав тор шы ғар ма ла ры ның мен үшін ма ңы зы
Идея Оқыр ман ре тін де ав тор шы ғар ма ла рын на си хат тау ға ұсы-

на тын идеям

Қалайойлайсың?
1. Ақын «Қа зақ тар ды ше тел дік қо нақ тар ға та ныс ты ру» ат ты өле ңін де 

не ге
    …Қа зақ осы:
    Да ла дей тін,
    Күн дей тін.
    Қа зақ осы:

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?
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    «Өнер ал ды – тіл», – дей тін.
    Қа зақ осы:
    Қа ра сың ба,
    Ақ сың ба,
    Қо ңыр сың ба,
    Жа тыр қау ды біл мей тін… – дей ді? 

2. Қа зір гі қа зақ тар ды әлем ге сен қа лай та ныс ты рар едің? Ойыңды флип-
чартта жинақтап ұсын.

Үйдеорында
1. Ин тер нет тен Қ.Мыр за лиев тің «Ата ме кен» де ген әнін тау ып, жүк теп ал. 

«Ата ме кен ақын кө зі мен» де ген та қы рып та эс се жаз.
2. «Та би ғат – жа ра ты лыс пер не сі», «Ау ыл – ата ме кен пер не сі», «Ма хаб-

бат – ға шық тық пер не сі», «Ар ман – үміт пер не сі», «Мұ рат – мүд де 
пер  не сі», «Бей нет – зей нет пер не сі», «Той – та ма ша пер не сі», «Уа-
қыт – мез гіл пер не сі», «Өлең – өнер пер не сі», «Өмір – ғұ мыр пер не сі» 
де ген өлең де рін Ин тер нет тен тау ып оқып, олар да ғы ор тақ ой ды анық-
тап, ақын идея сын тү сін дір.

Білгенгемаржан
ҚадырМырзалиевтіңқанаттысөздері.
Махаббаттақырыбыүлкентактыны,ерекшеәдептіліктікерекетеді.Дарақылық,

дөрекілік,бәдіктіконыңболмысынажат.Сәлауытқыптүскентіркес,шалысбасқан
шалағайсөзмахаббатқада,ғашықтарғадаабыройәпермейді.

Өлеңдеген–ойменсезімніңаржағы.

Адамөрісікеңігенсайынаңқұстыңөрісітарылатүседі.

Әдебиеттесағанкөзіңніңтірісіндеқоғамныңбергенбағасы–анықбағаемес.

Нағызжазушышындапкелгендеешкімгеқызмететпейді.

Анатілің–асылың,оныбілмеген–масылың.

Отаныңнанқаншашақырымұзақтасаң,
Соншашақырымруханижақындайтүсесің.

Адамбопоңайтуғанмен,
Адамбопқалукөпқиын.

Еңүлкенмахаббат–халықмахаббаты.

Міне,қызық!

Қадыр бала кезіндеақ өлең жазуды әдетке айналдырып, олардан үлкен
жинақжасаған.Бірақолөлеңдерінжақындосыөртепжіберді.БұлоқиғаҚадырдың

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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шығармашылықжолындағыалғашқыкедергіболды.ДегенменҚадырдосыныңол
әрекетінеренжігенжоқ.Ақын,керісінше,жаманөлеңдерденқұтылуымакөмектесті,
бұлменіңқолымнанкелмеседідеп,досынаалғысынбілдірген.

Кітап–асылқазына

1. «Қазақстан»:Ұлттықэнциклопедия/БасредакторНысанбаевӘ.–Алматы:«Қазақ
энциклопедиясы»Басредакциясы,1998.

2. Қазақстанбаспагерлеріменполиграфистері.Анықтамалық.–Алматы:Білім,2005.
3. Тарихи тұлғалар. Танымдықкөпшілік басылым.Мектепжасындағы оқушылар

менкөпшіліккеарналған.Құрастырушылар:ТоғысбаевБ.,СужиковаА.–Алма
ты:Алматыкітап,2009.

«Қызылкітап»поэмасы

Не ге ау ыл дың лай ла дым бұ ла ғын?

Не ге ат тым тауеш кі нің ла ғын?

Қа дыр Мыр за лиев

Қа дыр Мыр за лиев тің та қы рып та ры ның 
бі   рі – та би ғат ты жыр ға қо су. Ақын та би ғат сұ лу-
лы   ғын «Нұр», «Түн кір пі гін іл ме ді», «Шал кө де 
жай ла уы» ат ты өлең де рін де ерек ше бір сыр шыл-
дық пен жыр лай ды. Ал «Мүй із тұм сық не ме се 
мил лион ның тағ ды ры» не ме се «Қы зыл кі тап» 

шы ғар ма ла рын да эко ло гия мә се ле сін кө те р ді. «Адам өрі сі ке ңі ген сай ын 
аң-құс тың өрі сі та ры ла тү се ді» деп ақын ның өзі айт қан дай, адам ба ла сы өзі нің 
де та би ғат тың бір бөл ше гі еке нін ұмы тып, оған қол сал ға нын күйі не ба ян да ды.

Поэма да ғы ли ри ка лық кей іп кер та би ғат ты жой ып алу дан қор қа ды:
Шын тақ та ған жас тық ты
Кө рі не ді
Ақ қу-қаз ды жа ныш тап жат қан дай ын.
Өк пе лет пеу ке рек қой қо жай ын ды.
Ай та ал май сың ха лың ды,
Не жай ың ды.
Ұс тай бе ріп ай ыр ды

ҚадырМырзаӘлі–ұлтақыны.Қазақдегентегімықты,тарихыбай,тағдырыкүрде
лі,түйсігімыңқатпар,қалтарысты,астарлы,тысты,алапаттілді,қабілеттіқаһарман,
қайсархалықтыңтұңғиығынабойлап,кеңдігінекепілбоп,бітіміменбітеқайнасып,ұлы
лығын,рухын,арұятын,үмітінбарыншаәспеттейотырып,кемшінніңмінін,қайғысын,
сорыназаматтықтұрғыдақазыпайтаалған,сыншылдаойшылақын.

Кү ләш Ах ме то ва

Зерделіой

Поэма үзіндісіндегіден
басқа елімізде жойылып
кеткен жануарлар бар
ма?Зерттеужүргіз.

CD05
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Шо шып ке тем
Шан шы ға лы жат қан дай дәу жай ын ды!

Ақын өзі нің аза мат тық үнін, кө кей кес ті ой ын бы лай біл ді ре ді:
…Аяй мын мен ана сыз,
Ата сыз ды,
Аяй мын мен құ лын сыз,
Бо та сыз ды.
Хай уа нат қа жа са ған қия на тың – 
 Бауы ры ңа жа са ған опа сыз дық! – 

деп, күйі не оты рып, ке ші рім сұ рай ды:
Ке ші ре гөр біз дер ді,
Әулие көл!
Ке ші ре гөр біз дер ді,
Қыр кие лі!

Ав тор та би ғат ты қор ғау ды тек ел ау ма ғын да ға на емес, бү кіл ға лам ша р-
а ра лық мә се ле ре тін де қа рас ты рып, оқыр ман ды Аме ри ка ға да, Аф ри ка ға да, 
Еуро па ға да апа ра ды, бір кез дер де мұн да адам сау да сы бол ға нын да ай та ды. 
Кей бір ха лық тың жойы лып кет ке ні нен шо шы на ды. Қан дай да бол сын, зор-
лық-зом бы лық тан бас тар ту қа жет ті гін тү сін ді ре ді.

Бір кез де елімізде мекендеген аң дар ды тү ген дей ді, со лар ды жоқ тай ды. 
Поэма ны не се беп ті «Қы зыл кі тап» деп ата ға нын аң ғар та ды:

…Қы зыл кі тап –
Мез гіл сіз кет кен дер дің
Бас та ры на қой ыл ған қы зыл шы рақ!
… Қы зыл кі тап –
Опат боп кет кен аң ның,
Бас та ры на қой ыл ған қы зыл күм без.

Ақын са на лы адам бол ған дық тан, та би ғат ты қор ғау па ры зы мыз еке нін 
ай та ке ле: 

Ор нын да ма са на мыз?
Кү ші міз де?!
Ма монт құ сап
Жі гіт тік,
Аза мат тық
Қал ған жоқ па кө мі ліп іші міз де?! – 

деп ой ла ну ға ша қы ра ды. Ата-ба ба сал тын ұмыт пау ке рек ті гін есі міз ге са ла ды:
Жақ сы лық тың ал дын да бас ие тін
Ба ба лар дың не іс тей міз өсие тін?!
Жер жо ға лт са, не бол мақ пер зент те рін?
Ер жо ға лт са, не бол мақ қа сие тін?!

Та би ғат пен адам ара сын да ғы үн дес тік, қор ша ған ор та ны қор ғау дың 
ма ңыз ды лы ғын поэма да бы лай ша түй ін дей ді:

Одан кө ріп,
Ақы ры бұ дан кө ріп,
Талас қан нан не тап пақ құ лан, ке рік?!
Жо ға лт қан ды жоқ та ған жөн бол ған мен,
Жо ға лт па ған жақ сы рақ одан гө рі! 
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Ойталқы
1. Поэманың та қы ры бы қан дай?
2. Шы ғар ма атауы қан дай идея дан ту ын да ған? Оның атау ын бас қа ша қа-

лай өз гер тер едің?
3. Поэма ның жанрына қарай композициялық ерекшелігін анықта.

Неліктен
1. Ақын неліктен табиғаттан кешірім сұрайды?
2. Не се беп ті ақынды балалар әдебиетінің классигі дейміз? Ойыңды мы-

сал   дармен дәлелде.

Тобыңдаталдапкөр
1. Топ тар ға бө лі ніп, шығарма идеясы мен көркемдегіш құралдардың бай-

ланысын талдаң дар.
2. Поэманың жанрлық ерекшелігін өзге жанрлармен салыстыр.
3. «География», «Биология» пәндерінен алған білімдеріңе сүйеніп, кол-

лажды тақырыппен байланыстырып, талдаңдар.

Оныңқаламынантуғанертегілерменбалладалар,сюжеттіөлеңдерменпейзаж
дар,мысалдарменмазақтамалар,жаңылтпаштарменжұмбақтар,санамақтармен
диалогтерқазақбалаларәдебиетініңклассикасынақосылып,сәбиоқушыныңруха
нитәбетінашып,ойсанасыноятархрестоматиялықүлгілергеайналды.

Әбіш Ке кіл ба ев

Зерделіой

Пікірлесейік

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр
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Дәптеріңежаз
1. Та би ғат ты қор ғау ту ра лы ма қал-мәтелдерді поэма үзінділерімен бай-

ланыстыра отырып, аргументті эссе жаз.
2. Су рет ке атау беріп, қысқаша мә тін жаз.

Түйінде
1. «Құнды ой» стратегиясы бойынша поэманың көркемдік-эстетикалық 

құндылығы туралы ойыңды 7 сөйлеммен жеткіз.
2. Поэмада көтерілген мәселелерге қатысты ойыңды түйіндейтін әң гі ме 

жаз.

Қалайойлайсың?
«Адам зат тың та би ғат сыз кү ні жоқ, оны ай ту ға та би ғат тың ті лі жоқ» 

де ген дей, та би ғат тың тіл сіз бол уы мүм кін бе? «Та би ғат тың да ті лі бар» та-
қы ры бын да ой ың ды тар қа тып айт.

Үйдеорында
1. https://kitap.kz сайтынан В.Шукшиннің «Деревняда тұрғым келеді» 

кітабын оқып, поэмамен са лыс ты рып, ортақ құндылықтарды талда.
2. Қазіргі еліміздегі сирек кездесетін жануарлардың ахуалы қандай? Сол 

туралы қосымша мәліметтер қарап, өз көзқарасыңды білдіріп, әлеу-
мет тік желідегі оқырмандармен бөліс.

3. Шығарманы идеялық жағынан мазмұндас туындымен (С.Сейфуллин  
«Ақсақ киік» өлеңі) салыстыра отырып, әдеби сын жаз.

4. CD-дегі №1 қосымшаны үлгі ретінде пайдаланып, презентация жаса.

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында
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Білгенгемаржан
ОралқаласындаҚадырМырзалиеватындағыӨнержәнемәдениеторталығы

орналасқан.Орталықтатүрлішараларменәдебимәденикештердіөткізугеарналған
концерт, конференция залдары, амфитеатр және кітапхана бар. Орталық залдар
заманауитехникақұралдарыменқамтылған.

ҒимараталдындағыүлкенLEDэкрандақаламгердіңафоризмдеріжазылғанжәне
фотосуреттеріненжасалғанбейнероликкөрсетіліптұрады.Сондайақмұндакелушілер
қаламгердіңпайдаланғанзаттарыжәнежекекітапханақорынтамашалайалады.

Әдебиеттеориясы

Риторикалықсұрау(лептісұрау)–ойды,сезімдіәсерліжеткізуүшін
жауабыөзіненөзіайқыннәрсеніәсерлілеппен,сұраутүріндеайту.Өлеңде
қойылған сұрақтың жауабын оқырман өзі біліп отырады. Риторикалық
сұраулысөйлемжауаптықажететпейді.

Поэмадағыриторикалықсұрауыбарөлеңжолдарынанмысалдаржа
зып,олардыңнеліктенриторикалықсұрауғажататынынтүсіндір.

Кітап–асылқазына

1. МырзалиевҚ.Таңдамалыжинақтар:2т.–Алматы:Балаларәдебиеті,2006.
2. МырзалиевҚ.Таңдамалыжинақтар:3т.–Алматы:Балаларәдебиеті,2007.

Білгенгемаржан

Қолданыпкөр

Информатикаданалғанбіліміңесүйеніп,«Мендеғаламшардыңбірбөлше
гімін»дегентақырыпбойыншаScratchпрограммасындамультфильмжаса.

Эксперименттіктапсырма
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СұлтанәліБалғабаевтыңқиялышынайылықтыңшеңберінен
шықпайды.Жазудыңсарабдалжолынтауыпалғанжазушы.

Нұр дәу лет Ақыш

 СҰЛТАНӘЛІБАЛҒАБАЕВ

Қа лам гер қай өңір де ту ып-өс кен?

Сұл та нә лі Ба зар бай ұлы Бал ға ба ев 1946 жы-
лы 21 ма мыр да Қы зы лор да об лы сы, қа зір гі Шие-
лі ау да ны ның «1 май» ауы лын да шо пан от     ба    сын  -
да дү ние ге кел ген. Мек теп ті бі тір ген нен кейін 
1964–1966 жылдары ту ған ауы лын да шо  пан бол-
ған, ол кез де оқу ға тү су үшін мін  дет ті түр де екі 
жыл ең бек өті лі қа жет екен. 1966 жы лы қа зір гі 
әл-Фа ра би атын да ғы Қа зҰУ-дың жур на лис ти ка 
фа куль те ті не тү сіп, оны 1971 жы лы аяқ тап шы-
ға ды.

Сұл та нә лі Бал ға ба ев тың ең бек жо лы қа лай 
бас тала ды?

1971–1976 жыл да ры «Бі лім жә не ең бек» 
(«Зер де»), «Мә де ни ет жә не тұр мыс» («Па ра сат») жур нал да рын да, «Жа лын» 
бас па сын да, Қа зақ стан Жа зу шы лар ода ғын да қыз мет іс те ген. 1985–1996 жә не 
2003–2005 жыл да ры Ғ.Мү сі ре пов атын да ғы Мем ле кет тік ака де мия лық жас тар 
мен ба ла лар теат рын да әде би ет бө лі мі нің мең ге ру ші сі бол ған.

1992 жыл дан Дү ниежү зі қа зақ та ры қау ым дас ты ғы тө ра ға сы ның орын-
ба са ры, 2002 жыл дан «Ал тын бе сік» жур на лы ның бас ре дак то ры, Қа зақ стан 
Жа зу шы лар ода ғы ның соң ғы үш құ рыл тай ын да одақ тың бас қар ма мү ше сі 
бо лған. Со ны мен бір ге қа зір Жа зу шы лар ода ғы ның Дра ма тур гия ке ңе сі нің 
тө ра ға сы. Т.Жүр ге нов атын да ғы Қазақ ұлттық өнер ака де мия сын да ұс таз дық 
қыз мет ат қа рып жүр.

Қа лам гер қан дай шы ғар ма лар ды дү ние ге әкел ді?

С.Бал ға ба ев 1966 жы лы жи ыр ма жа сын да жас ақын дар дың рес пуб ли-
ка лық фес ти ва лін де үшін ші орын алып, жүл де гер ата на ды. 

1978 жы лы «Жа лын» бас па сы нан «Жұл ды зың жан сын» ат ты қа зақ спорт-
шы ла ры ту ра лы де рек ті по вес тер мен әң гі ме лер жи на ғы шық қан. Жазушының 
«Ал тын са ғым» (1979 ж.), «Құм мен қыз ғал дақ», «Шөл» (1984 ж.), «Да ла мен 
да рия» (1988 ж.), «Қа зақ тың қы зыл кі та бы» (1988 ж.), «Крас ная гар монь» 
(1992 ж.), «Ең әде мі ке лін шек» (2006 ж.) ат ты по вес те рі мен әң гі ме ле рі, 

СұлтанәліБалғабаев
(1946жылытуған)
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ма қа ла лар жи нақ та ры ба сы лып шық ты. 2009 жы лы «Сыр да рия кі тап ха на сы» 
се рия сы бой ын ша қа лам гер дің «Сыр мен Са ры су», «Ға жай ып көк тем» ат ты екі 
том дық таң да ма лы шы ғар ма ла ры ның жи на ғы жа рық көр ген.

С.Бал ға ба ев дра ма тур гия жан рын да да же міс ті ең бек етіп ке ле ді. «Қыз 
жи ыр ма ға тол ған да», «Біз де ға шық бол ған быз», «Қа зақ ша кү рес» (Қа зақ-
стан Мә де ни ет ми ни ст рлі гі нің жа бық бәй ге сін де жүл де ал ған), «Әй ел дер әле мі 
не ме се ең жақ сы ер кек», «Ең әде мі ке лін шек», «Ға шық сыз ға сыр», «Той дан 
қайт қан қа зақ тар», «Жым ба ла, Ми ко жә не қас қыр», «Са ғы ныш пен елес», 
«Өті рік айт пай тын адам», «Әй ел дер әле мі» ат ты пьеса ла ры рес пуб ли ка лық 
театр лар да, сон дай-ақ өз бек, ұй ғыр, қыр ғыз, қа ра қал пақ театр ла рын да да сах-
на лан ды.

Сұл та нә лі Бал ға ба ев – Қа зақ стан ның ең бек сі ңір ген қай рат ке рі , Ха лы қ-
а ра лық «Алаш» әде би сый лы ғы ның лау реаты. «Құр мет» ор де ні, «Қа зақ стан 
Рес  пуб ли ка сы на 10 жыл», «Аста на ға 10 жыл» ме ре ке лік ме даль да ры мен т.б. 
ма ра пат тал ған.

Ойталқы
1. Сұл та нә лі Бал ға ба ев тың шы ғар ма ла ры ның та қы ры бы қан дай?
2. Қан дай ту ын ды ла ры сах на лан ған?

Неліктен
1. Сұл та нә лі Бал ға ба ев не се беп ті шо пан бол ды?
2. Драматург пьеса ла ры ның қа зақ сах на сын да ға на емес, өз ге ел дер де де 

қой ылу се бе бі не де?

Тобыңдаталдапкөр
1. https://elarna.kz/kz/ojylymdar сілтемесі бойынша қа лам гер дің бір 

пьесасын көріп, шығармадағы авторлық идеяны өмір шындығымен 
байланыстыру ше бер лі гін тал даңдар.

2. Автордың шығармасын талдап, о ның ма ңы зы ту ра лы ойларыңды 
«Құн ды ой» ст ра те гия сы бой ын ша 7 сөйлеммен жеткізіңдер.

Дәптеріңежаз
Ақын өмі рін «Ке ңейт іл ген ті зім» әді сі (ста тис ти ка лық де рек тер, уа қыт 

же лі сі, қа ра пай ым фак ті лер жи ын ты ғы) бой ын ша дәп те рі ңе тү сір.

Жазушыныңқаламынантуғанәрбіршығармазамантынысыменүндесіпжатыр.
Олотбасылықәлеуметтікжағдаяттарарқылыдәуірдертін,ондағыадамзаттыңкүн
ненкүнгеазыптозыпбаражатқанынжеңіластарменащысатираарқылыәшкере
лепбереді.

Мон шақ Бе кай да ро ва

Зерделіой

Пікірлесейік

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз
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Түйінде
С.Бал ға ба евтың ше бер лі гі ту ра лы ой ың ды қо ры тып, тү йін де. «Борт 

жур на лы» әді сі мен кес те ні тол тыр. 

Берілгентақырыпбойынша
мағаннебелгілі?

Автортуралықандай
жаңалықбілдім?

Қалайойлайсың?
Қа лам гер дің қо ғам дық жұ мыс тар ға ара ла суы оның шы ғар ма шы лы ғы-

ның да муы на ық пал ет ті ме? Ой ың ды нақты фактілермен дә лел де.

Үйдеорында
«Төрт сөй лем» тә сі лі бой ын ша Сұл та нә лі Бал ға ба ев тың жа зу шы лық 

порт ре тін жаз.
1. Пі кір. Жа зу шы ту ра лы мәлі мет ті жи нақ тап, пі кі рің ді жет кіз.
2. Дә лел. Мә тін нен үзін ді кел ті ре оты рып, пі кі рің ді дә лел де.
3. Мы сал. Пі кі рің ді қа зақ әде бие ті та ри хы мен бай ла ныс ты рып, мы сал 

кел тір.
4. Қо ры тын ды. Қа лам гер ту ра лы ойыңды қо ры тын дыла.

Білгенгемаржан
Дүниежүзіқазақтарыныңқауымдастығы–республикалықмәртебесібархалық

аралық үкіметтік емес ұйым.Ол 1992 жылы қыркүйекте өткен Дүниежүзі қазақта
рының құрылтайында құрылды.Қауымдастықтыңнегізгімақсаты–республикадан
тысқары, шетелдерде жүрген қазақ диаспорасымен жанжақты байланыс орнату,
мәденижәнебілімберумәселелеріжөніненжәрдемдесу.Сондайақ қауымдастық
тарихи Отанына көшіп келген қазақтарға әлеуметтік қамқорлық жасап, қайырым
дылықшараларынұйымдастырады.Шетелдердегіқазақтардыңмәдениорталықта
рыментығызбайланысорнатып,бірлескенбағдарламалардыжүзегеасырыпкеледі.

Сая си тү сін дір ме сөз дік

лдМіне,қызық!

Сұлтанәліні әкесі 5 жасында әріп тануға үйрете бастады. Анасы орталықтан
«Әліппе»оқулығынәкеліпберген.Осылайша,Сұлтанәліжетіжасқадейінбүкіләріп
тердіүйреніпқанақоймай,батырларжырынжатқаайтқан.

2–3сыныптарданбастапөлеңшығарабастаған.

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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Кітап–асылқазына

1. БалғабаевСұлтанәлі//Қазақстанжазушылары/Құрастырушылар:С.Қамшыгер,
Қ.Жұмашева.–Алматы:Анарыс,2009.

2. БалғабаевСұлтанәлі//Қазақстанжазушылары:XXғасыр:Анықтамалық/Құрасты
рушылар:Е.Дүйсенбайұлы,А.Естен,Қ.Омарұлыж.б.–Алматы:Анатілі,2004.

«Тойданқайтқанқазақтар»комедиялықдрамасы

Той дың та ма ша сын бақ па,  

та ғы лы мын бақ.

Ма қал

Жа зу шы-дра ма тург Сұл та нә лі Бал ға ба ев 
көп те ген пьеса лар жаз ды. Ол қа зір гі қо ғам өмі-
рі нің түр лі мә се ле ле рі – тіл, ру ха ният, ұлт тық 
мүд де жә не от ба сы лық-тұр мыс тық өт кір жайт тар 
ту ра лы дра ма лық, тра ге дия лық, ко ме дия лық 
си пат тағы реа лис тік ту ын ды лар жа са ды. Жа зу-

шы ның қа ла мы нан ту ған әр бір шы ғар ма за ман ты ны сы мен үн де сіп жа тыр. 
Со лар дың бі рі – «Той дан қайт қан қа зақ тар» де п аталатын екі бөлімді ко ме дия . 
Бұл – көз бояушы лық, бас тық тың ал дын да құр дай жор ға лау, сы бай лас жем-
қор лық си яқ ты қо ғам да ғы ке лең сіз дік ті бей не ле ген са ти ра лық ту ын ды.

Осы ко ме дия да ғы кей іп кер лер дің іс-әре кет те рі, мі нез-құ лық та ры нан 
олардың өз бі лі мі мен талан ты на сен імсіз, тек жа ғым паз да ну ар қы лы ға на күн 
кө ріп жүр ген тип тік бей не лер еке ні кө рі не ді. Өз де рі нің руы ның адам да рын  
«… ба тыр ба ба мыз … бес жа сын да ше шен, он жа сын да қол бас та ған кө сем 
бол ды…» деп дәріптеп, қа зақ та ри хын өрес кел бұр ма ла ушы жал ған «та рих-
шы-ға лым дар» Асай Мү сеевич бей не сі не жи нақ тал ған. Ал Қош қар бай се кіл-
ді лердің олар ды: «Ұлы ға лым… Бұл кі сі нің аш қан жа ңа лық та ры ке ре мет!» деп 
жағымпаздана көпіртіп мақтауы – біз дің қо ғам да кез де сіп қа ла тын жағ дай.

Пьеса да ғы та ғы бір кей іп кер Мэ лис Әлі ба евич – өз қыз ме тін асы ра пай да-
ла ну шы, ту ыс та рын, жа ғым паз дар ды ма ңы на жи на ған қу ыс кеу де ман сап қор 
ше неунік тер дің жи нақ тал ған бей не сі.

Жан дай шап тар қа лай жа ғы на рын біл мей, тіп ті пре зи дент бо лу ыңыз ке рек 
де ген идея ұсы на ды: «Айт пақ шы дей ім, Мэ лис Әлі ба евич, сіз ал да ғы сай лау да пре-
зи де нт тік ке өз кан ди да ту ра ңыз ды ұсы нуыңыз ке рек!» Бұл, әл бет те, Мэ лис Әлі бае-
вич тің жа ны на жа ғып ке те ді: «Жо-жоқ, оған әлі ер те леу!.. Ер те леу!.. Ең ал ды мен 
( дау сын ақы рын шы ға рып). Сіз ден не сін жа сы рай ын, осы жа қын да ми ни стр бо ла-
тын дай мүм кін ді гім бо лып тұр!». Мэ лис Әлі ба евич тің «оған әлі ер те леу» де ген сө зі 
оның пре зи де нт тік тен де дә ме лі еке нін аң ғар та ды. Оның екі жүз ді лі гі жа нын да ғы-
лар ға уә де ні үй іп-тө гіп бе ріп, кей ін тай қып ке туі нен аң ға ры ла ды.

Жол се рік ке лін шек. Мә ке! Мэ лис ағай, сіз ма ған… әл гі айт қа ны ңыз… 
Уә де ңіз…

Мэ лис Әлі ба евич. /оны ен ді бай қап/ А, сіз ма ған бір де ңе ай тай ын деп пе 
еді ңіз? Ары зы ңыз бар ма еді?!.. Оны кең се ге әке лі ңіз!.. Кан це ля рияға апа рып 
тір кет се ңіз, ма ған жі бе ре ді… Кө ре міз со сын… Ал, сау бо лы ңыз дар!

Мәтінді тыңдап, «Той–
қазақтың қазынасы» та
қырыбынаэссежаз.

CD06
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Бас тық ты шы ға рып са лу «сал та на ты»

Өзі ерігіп, қыдырып, қызық қуып жүрсе де, жұртқа «Жұ мыс іс теу ке рек!.. 
Той той лап, жү ре бер мей, жұ мыс іс теу ке рек!» деп ұры сып ке те ді.

Пьеса да ғы бас қа да кей іп кер лер: пой ыз дың бас ты ғы, сау да гер әй ел, жол-
се рік ке лін шек тің іс-әре кет те рі де, кез кел ген мә се ле де бар мақ бас ты, көз 
қыс ты, екі жүз ді лік пен өмір сү ре тін қа зір гі тұр мыс қай шы лық та ры да уа қыт 
шын ды ғы на сәй кес бей не лен ген. Пой ыз бас ты ғы мен жол се рік әй ел – сырт тай 
мін сіз, ха лық қа адал қыз мет ету ші лер бо лып кө рін ге ні мен, пай да тау ып қа лу 
мақ са ты мен би лет сіз жо лау шы лар ды пой ыз ға отыр ғы зуды көз де ген адам дар.

Би лет сіз жо лау шы – алып са тар лық тың құр ба ны. Кө лік тер дің би лет са ту 
қыз ме тін элект рон ды жүйеге кө шір ге ні мен, пой ыз би лет те рі әлі де бол са, алып-
са тар лар дың қо лын да ке те ті ні – қо ғам да ғы шы найы, өзек ті мә се ле. Де ген мен 
ав тор би лет сіз жо лау шы ның ата-ба ба ба сы на құ ран оқы ту үшін жүр ге нін кел-
ті ру ар қы лы бір үміт тің бар еке нін де біл ді ре ді.

СұлтанәліБалғабаев–бүгінгітаңдағыағабуындраматургтердіңішіндегібелгілі,
өзініңшығармаларыменхалыққакеңінентанылғандраматургтердіңбірі.

Аман гел ді Мұ қан

Зерделіой
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Ойталқы
1. С.Бал ға ба ев тың қан дай пьеса ла ры бар?
2. Шы ғар ма атау ын бас қа ша қа лай өз гер тер едің?
3. Ав тор адам бой ын да ғы қан дай қа си ет тер ді пьеса ға ар қау ет кен? Автор-

лық идеяның өмір шындығымен байланысын анықта.

Неліктен
1. Не се беп ті пьеса «Той дан қайт қан қа зақ тар» деп атала ды? Автордың 

көздеген мақсаты не?
2. Осы дра мада кө теріл ген мә се ле не лік тен қа зір ге дей ін өзек ті? Көз қа-

расыңды эссе жазу арқылы білдір.

Тобыңдаталдапкөр
1. Топ тар ға бө лі ніп, пьеса да көр се тіл ген қо ғам да ғы ке лең сіз жайт тар ды, 

олар дың се беп-сал дар ын тал даң дар. Пікірталас өткізіңдер.
2. Драманың жанрлық ерекшелігін өзге жанрлармен (мысалы, әңгіме)

салыстыра отырып талдаңдар.
3. «Тың дай тын үш бұ рыш тар» әді сі мен үш адам нан (спи кер, сұх бат 

алу шы, хат шы) тұ ра тын ша ғын топ тар да жұ мыс іс тең дер.
  Спи кер мұ ға лім нің нұс қау лы ғы бой ын ша шығарманың жанрына 

қарай композициялық ерекшеліктерін айқындайды. Сұх бат алу шы 
мұ қи ят тың дай ды жә не мәселенің ег жей-тег жей ін анық тау үшін сұ-
рақ тар қоя ды. Хат шы олар ды ба қы лай ды жә не спи кер ге де, сұх бат 
алу шы ға да ке рі бай ла ныс бе ре ді.

4. Егер көлікке билетсіз отыру жағдайына тап болсаңдар, не істейсіңдер?  

Дәптеріңежаз
Шы ғар ма идея сы мен көр кем де гіш құ рал дар дың бай ла ны сын көрсет. 

«Ақ па рат ты сү зу» әді сі мен көркемдегіш сөздерден тұ ра тын сөй лем дер ді 
сү зіп алып, жазып шық.

Түйінде
1. Драмадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір 

шындығын көрсетіп, кестені толтыр.

Шығармакейіпкері Портреті Мінезі Іс-әрекеті

2. Шығарманы идеялық жағынан мазмұндас Ш.Мұртазаның «Тәуекел 
той» әңгімесімен салыстыра отырып, әдеби сын жазып түй ін де.

3. https://kitap.kz сайтынан Ә.Несиннің «Біз кәдімгі есекпіз» шығар-
масын оқып, драмамен са лыс ты рып, ортақ құндылықты анықта.

Пікірлесейік

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде



98

Қалайойлайсың?
Автор шығармасында қоғамда кездесетін сыбайлас жемқорлық мәсе-

лесін қалай көрсеткен? Оны қандай үзінді, дәйексөздермен дәлелдей 
аласың?

Үйдеорында
1. Театр дан не ме се «Ел ар на» сай ты нан (https://elarna.kz/kz) «Той дан 

қайт қан қа зақ тар» спек так лін кө ріп, шы ғар ма да ғы заман көрінісі мен  
қа зір гі за ман кө рі ніс те рін са лыс ты рып, көркемдік құндылығына ба ға 
бер. Спектакльді әлеуметтік желіде құрбыларыңа жарнамала.

2. СD-дегі №1 қосымшаны үлгі ретінде пайдаланып, презентация жаса.

Білгенгемаржан
СұлтанәліБалғабаев:Осыданжиырмабесжылданастамуақытбұрын,тәуел

сіздік алмай тұрған кезде «Қызыл кітапқа кіретін халық» деген бірнеше бөлімнен
тұратынпроблемалықмақалаларжазып,жарияладым.ОлкездеАлматыдабірекі
ғана қазақ мектебі бар еді. Қазақтардың өз ана тілінен, ұлттық ерекшеліктерінен
терісайналуы,ішкіліккесалынып,моральдықжағынанбұзылуыбарыншаасқындап
тұрған.Соғанорай,қазақхалқыосықалпыментұраберсе,азыптозып,ұлтретінде
жойылып кетеді деген мәселе көтердім. Бұл ойымды «Қазақша білмейтін қазақ
қайұлтқажатады?»,«Ілгерібаспағанинтеллигенция»,«Қазақжеңеме,арақжеңе
ме?!»,«Қазақтаншыққанбасшыларқазақхалқынқадірлеймеекен?!»дегентақы
рыптарменжекежекеталдап,дәлелдеугетырыстым.Бұлжазғандарымбіреулерге
ұнады,біреулергеұнамады.Десекте,соданберізаманда,елменадамдаөзгерді.
Еңбастысы,бұрынАлматықаласындабірекіғанақазақмектебіболған,қазіртаза
анатіліндебілімберетін60танастамоқуордасыбар.Көшедекездескенқаракөз

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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бүлдіршіндертүгелдерлік(олардыңарасындаөзімніңнемерелерімдебар)майын
тамызып,әдемілепқазақшасөйлейді.Осылардыкөргендеөзімдікәдімгідейбақытты
сезінемін.Біркездегіайтқандарымныңжердеқалмай,күндердіңкүніжүзегеасқанын
көргендебойымдыризашылықсезімбилейді.

http://old.aikyn.kz. 

Әдебиеттеориясы

Комедия(грек.komodia)–драмалықжанрдыңнегізгібіртүрі,өмірдегі
келеңсіз, жағымсыз құбылыстарды, адам бойындағы міндерді, оспадар
лықтыкүлкіліетіпбейнелейтінсахналықшығарма.Әдебиеттегікомикалық
нысанның ең ерекше түрі ретінде комедияның ең маңызды ерекшелік
тері – юморды, иронияны, сарказмды, сатираны қабылдап, бере білуі.
Комедиялық шығармада шынайы тапқырлық, асқан зеректік танытатын
жарқылдағанашықкөңілдікүлкіденбастап,кейіпкердіңаңғалдығы,епсіздігі
немесе топастығынанегізделетін, іштеншықпаған, сырттай ғана көрінетін
жасандыкүлкігедейінкездесіпотырады.

Шығармадағыкейіпкерлерарасындағыкомедиялыққақтығыстардыбей
нелейтінүзінділердімысалғаалып,авторшеберлігінеәдебисынжаз.

Міне,қызық!

СұлтанәліБалғабаевтыңбелгілібірөнериесінеарнапжазғансахналықшығар
маларыбар.Мәселен,«Ғашықсызғасыр»пьесасыКСРОхалықәртісіФаридаШәрі
поваға,ал«Тойданқайтқанқазақтар»драмасыҚазақстанныңхалықәртісіЖұмабай
Медетбаевқаарналғанекен.

Кітап–асылқазына

Балғабаев С. Сыр менСарысу: Үш томдықшығармалар жинағы / Сұлтанәлі
Балғабаев.–Алматы:Анарыс,2016.

Қолданыпкөр

Әдебижанрғаэкспериментжасап,«Креативтіжазу»әдісібойыншапьесаны
прозатіліменкомпьютердеқысқартыпжазыпшық.Небайқадың?

Эксперименттіктапсырма
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«ТАБИҒАТЖӘНЕАДАМ»БӨЛІМІБОЙЫНШАЖИЫНТЫҚ
БАҒАЛАУТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢҮЛГІЛЕРІ

1. Тест тап сыр ма ла рын орын да.

 Қ.Мырзалиевтің драмалық шығармалары:
A) «Сақал саудасы»
B) «Алаштың арманы»
C) «Мәңгі майдан»
D) «Жаралы Жолбарыс»
E) «Қазақ пен қонақ»
F) «Иірім»
G) «Әмір Темір»

 Қа дыр Мыр за лиев тің ба ла лық ша ғы ту ра лы жаз ған өле ңі:
А) «Ба ла ке зім – бұ ла ке зім»
В) «Бал дәу рен»
С) «Ба ла лық шақ қа сая хат»
D) «Са ғын дыр ған ба ла лық»
Е) «Ба ла лық сыз ба ла лық»

 Қа дыр Мыр за лиев тің «Қы зыл кі тап» поэма сын да ай ты ла тын, Ақ тө бе де 
жойы лып кет кен аң тү рі:
А) Онаг ра
В) Ма монт
С) Ба рыс
D) Піл
Е) Ква га

 «Қы зыл кі тап» поэма сы бө лім дерінің саны:
А) 8
В) 12
С) 9
D) 11
Е) 10

 «Қы зыл кі тап» поэма сын да ай ты лған құс тү рінің саны:
А) 15
В) 14
С) 10
D) 11
Е) 13
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 «Қы зыл кі тап» поэма сын да айтылған аң түрі:
А) Жолбарыс
В) Керік
С) Піл
D) Қарсақ
Е) Лама

 «Тойдан қайтқан қазақтар» драмасының кейіпкерлері:
A) Қасқырбай
B) Жолсерік әйел
C) Қошқарбай
D) Асай Мүсеевич
E) Вокзал кезекшісі
F) Мэлис Әлібаевич 
G) Министр

 С.Бал ға ба ев қа лам тарт па ған жанр:
А) Про за 
В) Поэ зия
С) Ғы лы ми фан тас ти ка
D) Дра ма тур гия
Е) Пуб ли цис ти ка

 С.Бал ға ба ев тың ең ал ғаш қы жұ мыс ор ны:
А) «Пио нер» жур на лы
В) «Бал дыр ған» жур на лы
С) «Бі лім жә не ең бек» жур на лы
D) «Ле нин шіл жас» га зе ті
Е) «Со циалис тік Қа зақ стан» га зе ті

 Сұл та нә лі Бал ға ба евтың «Тойдан қайтқан қазақтар» драмасындағы 
бөлімдер саны:
А) 5
В) 2
С) 3
D) 1
Е) 4

 «Тойдан қайтқан қазақтар» драмасындағы «кісілердің сүйегі асыл» 
сөзінің мағынасы:
А) дана кісі
В) адамгершілігі жоғары кісі
С) денсаулығы мықты
D) көнбіс кісі
Е) сыпайы кісі
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2. Мә тін ді оқып, сұ рақ тар ға жау ап бер: 
  Біз ді қор ша ған ор та: жан-жа ну ар лар мен өсім дік тер, Жер мен Ай, Күн 

мен алыс та ғы жұл дыз дар – осы лар дың бар лы ғы да та би ғат де ген ау қым ды 
ұғым ды біл ді ре ді.

  Адам – та би ғат тың ажы ра мас бө лі гі, сон дық тан хал қы мыз да «Жер-Ана» 
де ген ұғым қа лып тас қан. Жер ді өз ана сын дай қас тер леу – ата-бабадан келе 
жатқан сал ты мыз. «Жер шоқ ты ғы – Көк ше тау», «Жер жан на ты – Же ті су» 
деп бекер айтылмаса керек. Ба ба ла ры мыз ту ған жер ге, та би ғат қа де ген 
ыс тық ма хаб ба тын осындай теңеу, атаумен біл дір ген, ор ман-то ғай лар ды 
сақ тап, қор ша ған ор та ның, өзен мен көл дер дің лас тан бауы на ерек ше мән 
бер ген.

  «Су іш кен құ ды ғы ңа тү кір ме», «Бұ лақ көр сең, кө зін аш» деп, жас 
ұр пақ тың бой ына та би ғат қа қамқорлық жасау тәр бие сін сі ңір ген.

1) Мә тін де гі не гіз гі идея қан дай?
2) Ант ро по ген дік фак тор лар дың кө беюі нені біл ді ре ді?

3. «Қызыл кітап» поэмасын баспагер ретінде басылымға дайында. Ішкі 
мазмұнын, мұқабасын өз талғамыңмен безендір.

4. Қадыр Мырзалиевтің «Қызыл кітап» поэмасы мен Сұлтанәлі 
Балғабаевтың «Қазақтың қызыл кітабы» және «Қызыл кітапқа кіретін 
халық» шығармалары арасында ортақ идея бар ма? Қандай жауап болса 
да, ойыңды дәлелде.

5. Бөлім  бойынша «Та би ғат жә не адам» де ген та қы рып қа пре зен та ция жа са.
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Халықаралықзерттеулерформатындағытапсырмаүлгілері

 Мә тін дер ді оқып, сұ рақ тар ға жау ап бер.

І
…Бұл рет те ме ні алаң да та ты ны ана ті лі міз дің жағ дайы еді. Бұл дерт, әсі-

ре се, жет пі сін ші, сек се нін ші жыл да ры ба рын ша ас қын ды. Осы жыл да ры 
қа зақ ша бі ра уыз сөз біл мейт ін, қа зақ тың ұлт тық мә де ние ті нен ада, қа за қы 
ғұ рып тан мүл дем ма құ рым жа ңа ұр пақ қап тап өсіп ке ле жат ты. Со ған орай 
қа зақ мек теп те рі де ба рын ша азай ды. Осы ның сал да ры нан қа зақ хал қы ұлт 
ре тін де жойы лып ке ту дің ал дын да тұр ды. Ұлт қа жа ны аши ды дейт ін зия лы 
қау ым өз ана ті лі нен жұрт тың ең ал ды бо лып бе зі ніп, өз ге лер ге те ріс үл гі көр-
сет ті. Мы са лы, сол кез де Ал ма ты да ғы зия лы қау ым ның ба ла ла ры мен не ме-
ре ле рі тү гел дей ана ті лін мүл дем біл мей өс ті. Сөйт іп, Қа зақ стан да қа зақ ті лін 
мен сін беу ші лік мық тап орын ал ды.

ІІ
Ана ті лің бі ліп қой,
Ер кін ді гің, тең ді гің.
Ана ті лің бі ліп қой,
Мақ та ны шың, ел ді гің.

Ана ті лің – арың бұл,
Ұя тың боп тұр бет те.
Өз ге тіл дің бә рін біл,
Өз ті лің ді құр мет те! 

1. Бе ріл ген мә тін дер де гі қа лам гер лер дің өзін дік сти лін анық та.
2. Мә тін дер ге атау бер.
3. Мә тін дер де гі ор тақ ой ды анық та.
4. Екі мә тін де гі қай тала на тын сөз дер ді тап.
5. Қай мақал-мәтел мәтіндердегі идеяға сәйкес келеді?

А) Тіл – достықтың алтын көпірі.
В) Тіл – ақылдың өлшемі.
С) Ашынған тілді болар, ашыққан ұры болар.
D) Тілі өлген ел – тірі өлген ел.
Е) Тіл жүйрік емес, ой жүйрік.

6. Қа зір гі ұр пақ өкі лі ре тін де тіл мәселесі туралы екі ав тор ға хат жаз.
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ШЫҒАРМАНЫТАЛДАЙОТЫРЫП,
ӘДЕБИСЫНЖӘНЕЭССЕЖАЗУ

Әдебиет сыны – әдеби сын, көркем әдеби сын – әдебиеттану ғылымының 
бір саласы. Ол өмір шындығы мен әдеби шығармадағы көркем шындық ара-
қа ты насын саралап, көркем шығарманы әдеби тұрғыдан бағалайтын, әдеби 
даму дың ағымдағы мәселелерін талқылап, бағыт сілтеп отыратын әдеби-
пуб  ли цистикалық, ғылыми-эстетикалық шығармашылық түрі. Сендерді 
әдеби сын жазуға баулу тек шығарманың мазмұнын түсінуге ғана емес, сол 
шы ғар  маның тууына себеп болған қоғамдық, әлеуметтік жағдайларды да 
терең түсінулеріне мүмкіндік береді. Өйткені көркем шығармадағы айтылған 
ой лар дың әлеуметтік астарына мән беру керек. Сонда ғана сын белгілі бір әдеби 
құбы лыс туралы қоғамдық ой қорытады. Сонда ғана сын өзінің жанр ретінде 
неге дүниеге келгенін, не үшін қажеттігін дәлелдей алады.

Белгілі әдебиетші-ғалым Дандай Ысқақұлы әдеби сынның теориялық 
мә   се ле ле рін зерттей келіп: «Әдеби сын дегеніміз – әдебиеттану ғылымы мен 
қо   ғам дық ғылымдардың тоғысқан түйінінен пайда болып, күнделікті әдеби 
про  цес ті зерттейтін, оған баға беріп, оқырманның рухани әлемі аясында 
қызмет атқаратын әлеуметтік сананың сан қырлы саласы», – деген тұжырым 
жасады.

Д.Ысқақұлы ұлттық сынымыздың өзіндік ерекшеліктерін ескере отырып, 
қазақ әдеби сынының мынадай негізгі жанрларын атап көрсетеді: әдеби ха бар, 
аннотация, рецензия, мақала, шығармашылық портрет, шолу, эссе, әдеби 
фелье  тон, әдеби пародия, әдеби эпиграмма, монография. Бұлардан бас қа 
библио графиялық көрсеткіш, әдеби есеп, әдеби очерк, әдеби шарж т.б. жанр лар 
бар екенін де ескертеді. 

Жаратылыстану-математикалық бағыттың оқу мақсаты бойынша 
шығарманы идеялық жағынан мазмұндас туындылармен салыстыра отырып, 
әдеби сын жазу көзделген. Сын бірден жазылып кетпейді. Мұнда алды мен 
дайындық жұмыстары жүргізіледі. Маңыздысы – идеялық жағынан мазмұндас 
туындыларды таңдау. Мысалы, С.Балғабаевтың «Тойдан қайтқан қазақтар» 
комедиялық драмасын Шерхан Мұртазаның «Тәуекел той» әңгімесімен, 
Қ.Мырзалиевтің «Қызыл кітап» поэмасын М.Әуезовтің «Көк се рек» повесімен 
салыстыруға болады. Ол үшін мына кестеге сүйене оты рып, жұмыс істеуге 
болады. 

Көркем шығарма Көтерілген 
мәселелер

Дәлелдер Әр автордың мәселені 
шешу шеберлігіне 

көзқарасым
С.Балғабаевтың  
«Тойдан қайтқан 
қазақтар» ко ме-
дия лық драмасы
Ш.Мұртазаның  
«Тәуекел той» 
әңгімесі
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Дайындықтан кейін нақты тақырып бойынша мынадай жұмыстар 
жүргізіледі:
– идеялық жағынан мазмұндас туындымен салыстыру;
– тақырыпты ашу;
– көтерілген мәселенің ашылуына өзіндік көзқарас білдіру;
– құрылымды сақтау;
– дәлел келтіру;
– әдеби сын жазу.

Әдеби эссе жазу төменгі сыныптардан басталып, бірте-бірте күрделеніп 
келе жатқан процесс.

5-сыныпта шығармада  ғы ке йіпкер ді өзіндік құндылығы тұр ғы сы нан тал-
дап, әде би эс се жа зу жұмысы жүргізіледі.

6-сыныпта ке йіпкер лер қа рым қа ты на сын от ба сы лық құн ды лық тұр ғы-
сы нан тал  дай отырып, эс се жа зуға дайындық жасалады.

7-сыныпта эссе жазу барысында шы ғар ма ны ұлт тық құн ды лық тұр ғы-
сы нан тал дауға назар аударылады.

8-сыныпта шы ғар ма ның көр кем дік-иде я  лық құн ды лы ғын гу ма нис тік тұр-
ғы дан тал дап, әде би эс се жа зу бағытымен жұмыс жүргізіледі.

9-сыныпта эссе жазуда шы ғарма ның идея сын ға лам дық тұр ғы дан танып-
тал дауға баса назар аударылды.

10-сыныпта эссе жазудағы тағы бір талап – шы ғар ма ның идея сын жал-
пыадам зат тық құн ды лық тұр ғы сы нан тал дау шеберлігі меңгеріледі.

11-сыныптағы мақсат – шы ғар ма ның идея сын көр кем дік-эс те ти ка лық 
құн ды лық тұр ғы сы нан тал дап, әде би эс се жа зу.

11-сыныпта жалпыадамзаттық құндылықтарға оқытылатын көркем 
шығарма идея сы  на сай ақиқатты тану, сүйіспеншілік пен махаббат, рухани 
адамгершілік, өзгеге қиянат жасамау және Абайдың бес асыл ісі (талап, еңбек, 
терең ой, қанағат, рақым) сияқты ізгіліктерге көңіл аударылады. Мәселен, 
О.Бөкейдің «Атау-кере» романы бойынша ой қозғаған оқушы шығарма идеясы 
бойынша күл лі адамзатқа зауал әкелетін тойымсыздық, қанағатсыздық, өзгеге 
қиянат жасау ды дәлелдеп жазады.

Әдеби эссе жазуды меңгеру үшін, ең алдымен, әдеби эссе құры лымын білу 
маңызды. Эссе құрылымы қандай болады? Нені ескеру керек?
1. Кіріспе. Бұл бөлімді үш не төрт сөйлеммен ашуға болады. Алғашқы сөй лем-

нен-ақ оқырманды баурап алуға тырысу керек. Тақырыптың өзектілігін 
алға тарту маңызды. 

2. Негізгі бөлім. Бұл бөлім кемінде үш азат жолдан тұрып, үш пікірмен 
ашылғаны дұрыс. Әр пікір кіріспеде көрсетілген мақсатты ашуға жұмыс 
жа сауы керек. Әр азат жол бес-алты сөйлемнен тұрса да болады. Бірінші, 
екін ші сөйлемде негізгі мәселе туралы ақпарат беріледі. Ал үшінші, 
төртінші сөйлемде осы мәліметке қатысты ой орын алады. Одан кейінгі 
сөйлемдерде жалпы ойды қорытындылау керек. 

3. Қорытынды. Басты ескеретін мәселе – жаңа ой жазудан аулақ болу. Мұнда 
бастапқы көзқарасыңа қайта оралып, оны басқа сөйлеммен жеткізуге 
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тырысу керек. Сонымен қатар негізгі бөлімнің әр азат жолының түйінін 
топтап жазып барып, жалпы қорытынды сөйлеммен аяқтаған дұрыс.
Эссені топпен жазу. Топқа бөлінгеннен кейін, 1-бала тақырып бойынша 

тақырыптық сөйлем жазады, 2-бала не талқылайтынын жазады, 3-бала дәлел 
келтіреді, 4-бала қорытып, барлығын байланыстырады немесе мұғалім ұсынған 
қиылған эссені дұрыс ретпен құрастыру керек. Сондай-ақ топқа бөлініп, 1-топ 
кіріспе бөлімін, 2-топ негізгі бөлімін, 3-топ қо ры тынды бөлімін жазып, сынып 
алдында қорғап, талқылауға болады. 

Эссе жазу кезеңдері: 
Проблеманы анықтау – ойлану – жоспарлау – жазу – тек   серу.

Эссе жазу барысында сақталуы тиіс талаптар:
• жеке көзқарастың көрінісі;
• фактілі дәлелдер (аргументтер);
• теориялық негіздеме;
• терминдерді қолдану;
• дәйексөздерді келтіру;
• әртүрлі көзқарастарды мысалға алу;
• логикалық заңдылықтың сақталуы;
• салыстыру және қорытындылау әдістерін қолдану;
• сауаттылық (пункт., орфогр.);
• юмор, сарказм;
• қолданылған ғылыми еңбектерге сілтеме жасау.

Эссе жазу барысында жиі кездесетін қателіктер:
• тақырыптың ашылмауы;
• автордың жеке позициясының көрінбеуі;
• теориялық негіздемесінің болмауы;
• терминдерді орынсыз, сауатсыз қолдану;
• тым қарапайым өмір мысалдарының көптігі;
• ауызекі сөздер, диалект, сленг, жаргон сөздердің орын алуы;
• келтірілген мысалдар автор позициясына қайшы келуі;
• қорытындылау, түйін шығарудың жоқтығы;
• логиканың болмауы.
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Әдеби әссе жазу үлгісі:
М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясындағы Абайдың азаматтығы 

елге танылу ма, елді таныту ма, жоқ әлде есейгендік пе?
Мұхтар Әуезовтің әлемге әйгілі «Абай жолы» роман-эпопеясында Абай 

туысы Бөжейдің асын өткізуге тікелей атсалысып, азаматтық танытты. Себебі 
кезінде әкесі Құнанбай мен Бөжей араз болғандықтан, қайтыс болғанына 
қа тыса алмай, олар оқшау қалған еді. Енді туыстар арасындағы сол сызатты 
қал пына келтірудің бір жолы – соңғы асына көмектесіп, кісілік таныту.

Бөжей – тобықтының жігітек атасынан шыққан беделді кісісі. Құнанбай 
қам қорлығында болған, алайда жер дауына байланысты екеуінің арасы 
ажыраған. 

Асы келген уақытта Абай әкесіне өзі қолқа салды. Бұл ас жалғыз жігітекке 
ғана сын еместігін айтып, әкесінен рұқсат сұрады. Бұл әрекетті мен оның есей-
ген дігі деп түсінемін. Себебі, ең алдымен, үлкендерден бата алды, аналарымен 
ақылдасты. Сонымен бірге досы Ерболдың ризашылық білдіруі де тегін емес: 
«Абай, бөтен сөзім жоқ. Тек бағана әкеңмен сөйлескен сөзіңді есіткелі өзіңе дән 
ырза боп, достығыма сүйсініп ем…». Бұл жерде «Кісіні досынан таны» деген 
қағиданың өміршеңдігі байқалады. Ерболдың ризашылық білдіруі тегін емес 
еді. Әкесі келіспегендік сыңай танытқанымен, баласының алған бетінен қайт-
пай тынын түсініп, кейін шегінді. Баласының «атаның баласы емес, адамның 
баласы екенін» іштей ұққандай болды. 

Аста Абай ер-азаматтық, мәрттік танытты. Он үлкен үй тікті. Оған отыздан 
үш жүз кісіні күтті. Аста болатын бәйгелер жоралғысын да ұмыт қалдырмады. 
Абай ел ақсақалдарынан жиынға келетін ең қадірлі, ең сыйлы деген елдің 
қонағының бірін беруін өтінді, соларды абыроймен атқарды.

Абай Сүйіндік, Байсал, Байдалылардың ыстық ықыласына бөленді. 
Байсал: «Балам, мен осы шаққа шейін сенімен тіл қатысып, жылы ұшырап 
көріскен жоқ ем. Ана бір жылы Қарқаралыда мейірі түсіп кетіп, Бөжікең бата 
беріп еді-ау! Мен онда жақтырмап ем. Бүгін Бөжікеңе адал іні боп, бетіңді 
аштың. Жақсы ағаның әмісе зор дәмесін өстіп ақтағайсың! Ақтарсың деп 
білемін!». Осы жолдардан Абайдың «кісі болар», «алысқа қарар» тұлға екенін  
байқаймыз. 

Қорыта айтқанда, Абай ерте есейді. Өмірдегі қарыз бен парызды тү  сі-
 ну – есею дің белгісі. Оған, әрине, әкесі Құнанбай ықпал етті. Досы Ербол да 
дос таңдауда қателеспегенін түсінді. Міндетін жақсы атқаруға барын салды. 
Ел ағалары оны мойындады. Абай тек әке жолымен жүрсе, мына дүниенің 
өзгеріс сіз қалатынын түсінді. Осылайша, өзі салған сүрең жолмен әке даңқын 
аспанға шығарды.
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ГЛОССАРИЙ

Хро но топ – ме кен шақ (Б.Май танов) – уа қыт пен ке ңіс тік бел гі ле рі нің нақ-
ты лы бір бү тін нің та би ға ты на лай ық бір лік те кө рі нуі. Мұн да уа қыт қоюла нып 
ты ғыз да ла ды, сы ғы лы са ды. Сөйт іп көр кем ді гі мен көз ге тү се тін дей дә ре же ге 
же те ді, ал ке ңіс тік бол са, шо ғыр ла на ды, та рих тың, сю жет тің, уа қыт тың қоз-
ға лы сы на ба ғын ды ры ла ды. Уа қыт таң ба сы ке ңіс тік те бел гі ле ніп кө рі не ді. Ал 
ке ңіс тік уа қыт ар қы лы та ны лып, өл ше не ді. Көр кем хро но топ қат пар лар дың 
осы лай қиы сып,бел гі лер дің осы лай қо сы лып, тұ та ста нуы мен си пат та ла ды 
(М.Бах тин). О.Бө кей шы ғар ма ла рын да уа қыт пен ке ңіс тік ком по зи ция сы 
үл кен орын ала ды. Қа лам гер оқи ға лар дың мез гі лін нақ ты си пат тай ды. Оның 
шы ғар ма ла рын да ғы ке ңіс тік пен уа қыт он да ғы оқи ға, іс-әре кет тер ге қа тыс ты 
өз ге ріп оты ра ды.

Поэти ка (грек. poietik fehne – шы ғар ма шы лық өнер) – сөз өне рі ту ра лы 
ғы лым. 

Па фос (грек. pathos – се зім, құ мар лық) – өнер адам да ры ның ерек ше ша быт-
та нып, жі гер ле не тін ке зі, құл шы ныс, құш тар лы ғы, қу ат ты се зі мі. 

Ежел гі грек әде бие тін де па фос ты қа лам гер дің шы ғар ма шы лық ойы ның 
сын-си па тын ай қын дау да, ту ын ды ла рын да за ман бей не сі нің бей не ле нуі дә ре-
же сін ба ға лау да не гіз гі көр сет кіш ре тін де та ны ды. Па фос ар қы лы ақын-жа зу-
шы ның қо ғам дық-әлеу мет тік идеа лын анық тау да қа лып тас ты.

Тар тыс (лат. conflictus – қақ ты ғыс, ай қас, та лас) – өмір де гі қай шы лық-
тар дың өнер де гі кө рі ні сі.

Диа лог – әде би шы ғар ма лар да екі кей іп кер дің не ме се бір не ше адам ның 
сөй ле суі, яғ ни олар ды сөй ле ту ар қы лы шы ғар ма маз мұ нын ашу тә сі лі. Мо но-
лог тен ай ыр ма шы лы ғы он да тың дау ме ха ни зм де рі қа тар жү ре ді.

Маз мұн дық-та қы рып тық тал дау – шы ғар ма ны тұ тас тай ала оты рып, тал дау. 
Ком по зи ция (лат. compositio – құ рас ты ру, қиыс ты ру) – әде би шы ғар ма ның 

құ ры лы сы, оның үл кен-кі ші лі бө лім-бөл шек те рі нің бір-бі рі мен қи сын ды түр де 
қию лас ты рып, әр түр лі тә сіл мен бай ла ныс ты рыл ған тұ тас тық бір лі гі. Көр кем 
әң гі ме не поэма, не ро ман да әр алу ан сю жет ке құ ры ла ды. 

Сю жет (франц. sujet – зат) – көр кем шы ғар ма ның маз мұ нын ашып, маз-
мұн ды пі шін ге кө ші ру дің не гіз гі тү рі, жо лы жә не тә сі лі. Сю жет тек оқи ға лы 
шы ғар ма лар да ға на қол да ны ла ды: 
– шы ғар ма да ғы адам дар дың бір-бі рі мен бай ла ны сы, қа рым-қа ты сы, кү рес-

тар тыс та ры; 
– шы ғар ма да ғы оқи ға ның да муы. Ен де ше оқи ға бел гі лі бір тәр тіп пен да ми-

ды. Бір оқи ға се бе бі бол са, екін ші сі – оның нә ти же сі. 
Адам дар дың ара сын да ғы кү рес-тар тыс тар тек кез дей соқ нәр се емес, өмір 

шын ды ғы, өмір ге түр лі көз қа рас, түр лі мі нез дің түй ісуі екен ді гі аң ға ры ла ды. 
Оқи ға ның бел гі лі бір ме кен де, бел гі лі мез гіл дер де бол ған ды ғы көр се ті ле ді. 
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Әң гі ме адам дар ту ра лы бол ған дық тан, олар дың сырт қы пі ші ні, кес кі ні, 
мі нез-құл қы, іс-әре ке ті, күй ініш-сүй іні ші, сөй ле ген сө зі беріледі, қыс қа сы, 
өмір де гі адам қан дай бол са, көр кем шы ғар ма да да біз тап сон дай адам дар ды 
кез дес ті ре міз. Сөйт іп, жазушы шы ғар ма да кез де се тін оқи ға ның осы лар тә різ ді 
әр алуан бөлшектерінің қалауын тауып, асқан шеберлікпен қиюластырып, 
бір бүтін нәрсе етіп шығарады. Оқиғаның басталуы, өрбуi, шешімі – барлығы 
бiртұтас композицияны құрайды.

Ко ме дия (грек. komodia) – дра ма лық жанр дың не гіз гі бір тү рі, өмір де гі 
ке лең сіз, жа ғым сыз құ бы лыс тар ды, адам бой ын да ғы мін дер ді, ос па дар лық ты 
күл кі лі етіп бей не лейт ін сах на лық шы ғар ма. Әде би ет те гі ко ми ка лық ны сан ның 
ең ерек ше тү рі ре тін де ко ме дия ның ең ма ңыз ды ерек ше лік те рі – юмор ды, иро-
ния ны, сар казм ды, са ти ра ны қа был дап, бе ре бі луі. Ко ме дия лық шы ғар ма да 
шы найы тап қыр лық, ас қан зе рек тік та ны та тын жар қыл да ған ашық кө ңіл ді 
күл кі ден бас тап, кей іп кер дің аң ғал ды ғы, еп сіз ді гі не ме се то пас ты ғы на не гіз де-
ле тін, іш тен шық па ған, сырт тай ға на кө рі не тін жа сан ды күл кі ге дей ін кез де сіп 
оты ра ды.



110

ПАЙДАЛАНЫЛҒАНӘДЕБИЕТТЕР

1. Қаб до лов З. Сөз өне рі. – Ал ма ты: Са нат, 2002.
2. Байт ұр сы нов А. Әде би ет та ныт қыш. – Ал ма ты: Ата мұ ра, 2003.
3. Жұ ма лиев Қ.  Әде би ет тео рия сы. – Ал ма ты: Мек теп. 1968.
4. Уәлиұлы Н. Қа зақ сөз мә де ние ті нің ғы лы ми-тео рия лық не гіз де рі. – Ал ма ты, 2007.
5. Әдебиеттану терминдер сөздігі. – Алматы, 1996.
6. Қа зақ стан жа зу шы ла ры: Анық та ма лық / Құ рас ты ру шылар: Қам шы гер 

Саят, Жұ ма ше ва Қай ыр ни са. – Ал ма ты: Ан арыс, 2009
7. Шы ғар ма ла ры. Ро ман, по вес тер. / Орал хан Бө кей. – Ал ма ты: Ел-ше жі ре, 

2013.
8. Әбді раш тың Ж. Кө ңіл көк па ры: Таң да ма лы. – Ал ма ты: Ана ті лі, 1998.
9. Мұ қай Б. Таң да ма лы шы ғар ма ла ры: 5 том дық. – Ал ма ты: Ана ті лі, 2006.
10. Мұ қай Б. Өмір зая: Ро ман. – Ал ма ты: Жа лын, 1998.
11. Қа зақ әде бие ті. Эн цик ло пе дия лық анық та ма лық. – Ал ма ты: Ару на Ltd. 

ЖШС, 2010.
12. Ми ни стр. Әң гі ме лер жи на ғы / Ер бо лат Әбі ке нұлы. – Ал ма ты: Таң ба лы, 2014.
13. Әуе зов М. Абай жо лы. Ро ман-эпо пея. – Ал ма ты: Жа зу шы, 2013.
14. Мыр за лиев Қ. Таң да ма лы жи нақ тар: 2-т. – Ал ма ты: Ба ла лар әде бие ті, 

2006.
15. Мыр за лиев Қ. Таң да ма лы жи нақ тар: 3-т. – Ал ма ты: Ба ла лар әде бие ті, 2007.
16. Бал ға ба ев Сұл танәлі //Қа зақ стан жа зу шы ла ры / Құ рас ты ру шылар: С.Қам-

шы гер, Қ.Жұ ма ше ва. – Ал ма ты: Ан арыс, 2009. 
17. Бал ға ба ев Сұл танәлі // Қа зақ стан жа зу шы ла ры: XX ға сыр: Анық та ма лық 

/ Құ рас ты ру шылар: Е.Дүй сен бай ұлы, А.Ес тен, Қ.Ома рұлы ж.б. – Ал ма ты: 
Ана ті лі, 2004.

Элект рон дық қор лар:
http://tilalemi.kz
https://el.kz/kz
https://old2.aikyn.kz
http://anatili.kazgazeta.kz
http://qazaqadebieti.kz
https://24.kz
https://adebiportal.kz
https://lenta.inform.kz
https://turkystan.kz
http://www.asiainfo.kz
https://elarna.kz
https://kitap.kz/.../erbolat_abikenuly_pater_izdep



111

 МАЗМҰНЫ

Ал ғы сөз .................................................................................................................. 3
І БӨЛІМ. КЕ ҢІС ТІК ПЕН УА ҚЫТ ............................................................................. 5

Оралхан Бөкей ........................................................................................................ 6
«Атау-кере» ро ма ны («Қау іп ті бу дан») .............................................................10

Жарасқан Әбдірашев .............................................................................................21
«Да ла, се нің ұлың мын» поэмасы .................................................................... 25

«Ке ңіс тік пен уа қыт» бө лі мі бой ын ша жи ын тық  
ба ға лау тапсырмаларының үлгілері .....................................................................31

IІ БӨЛІМ. ЗА МАН ШЫН ДЫҒЫ .............................................................................. 35
Бақ қо жа Мұ қай..................................................................................................... 36

«Өмір зая» ро ма ны ............................................................................................ 39
Ер бо лат Әбі ке нұлы .................................................................................................45

«Пә тер із деп жүр едік» әң гі ме сі ...................................................................... 48
«За ман шын дығы» бөлімі бой ынша жи ын тық  
бағалау тапсырмаларының үлгілері .................................................................... 54

IIІ БӨЛІМ. ҒА СЫР ЛЫҚ ТУ ЫНДЫ ...........................................................................57
Мұх тар Әуе зов ....................................................................................................... 58

«Абай жо лы» ро ман-эпо пея сы ......................................................................... 63
«Ға сыр лық ту ынды» бөлімі бой ынша жи ын тық бағалау  
тапсырмаларының үлгілері ...................................................................................78

IV БӨЛІМ. ТАБИ ҒАТ ЖӘНЕ АДАМ .........................................................................81
Қа дыр Мыр за лиев ..................................................................................................82

«Қы зыл кі тап» поэмасы ....................................................................................87
Сұл та нә лі Бал ға ба ев ..............................................................................................92

«Той дан қайт қан қа зақ тар» ко ме дия лық дра ма сы ........................................ 95
«Таби ғат және адам» бөлімі бой ынша жиын тық бағалау  
тапсырмаларының үлгілері .................................................................................100

Шығарманы талдай отырып, әдеби сын және эссе жазу ...............................104
Глоссарий ........................................................................................................108

Пай да ланыл ған әде би еттер  .................................................................................110



Оқу лық ба сы лым

РудаЗайкенова
РахимаСакенова

ЛаураНұрланқызыНұрланова

ҚАЗАҚӘДЕБИЕТІ
Жалпыбілімберетінмектептің11сыныбының

жаратылыстануматематикалықбағытынаарналғаноқулық

Cуретшілері А.Айтжанов, Д.Кдыров, С.Пернебаева
Бас ре дак то ры Қ.Қа раева / Ре дак торы А.Колганатова

Тех ни ка лық ре дак то ры В.Бон да рев / Көркемдеуші редакторы Е.Мельни ко ва
Бильд редакторы Ш.Есенкулова / Cуретші-безендіруші О.Подопригора

Мұ қа ба ның ди зай ны В.Бон да рев, О.Подопригора / Беттегендер А.Кейикбойва, Н.Нержанова

Сатып алу үшін мына мекенжайларға хабарласыңыздар:
Нұр-Сұлтан қ., 4 м/а, 2 үй, 55 пәтер.

Тел.: 8 (7172) 92-50-50, 92-50-54. Е-mail: astana@arman-pv.kz
Алматы қ., Ақсай-1А м/а, 28Б үй.

Тел.: 8 (727) 316-06-30, 316-06-31. Е-mail: info@arman-pv.kz

«Арман-ПВ» кітап дүкені
Алматы қ., Алтынсарин к/сі, 87 үй. Тел.: 8 (727) 303-94-43.

Теруге 24.07.19 берілді. Басуға 09.06.20 қол қойылды. Пішімі 70х1001/
16

.  
Қағазы офсеттік. Қаріп түрі «MM Mekteptik». Офсеттік басылыс.  

Шартты баспа табағы 7,00. Таралымы 39000 дана.  

Артикул 811-002-002к-20

Назар аудар
Электронды қосымша жүктелген CD қолжетімсіз болған 
жағдайда, қосымшаны arman-pv.kz сайтынан тауып, өз 
компьютеріңе жүктеп алуыңа болады


