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жанкешті тірлігі мен романда келтірілген мәліметтердің тарихи 
шындықка негізделгендігі көрініп тұр.

Әдебиеттер
1. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі/ Құрастырғандар: 3. Ахметов. Т. Шаң- 

баев. -  Алматы: Ана тілі, 1996. -240 б.
2. Ж. Шәкенұлы. Жалгыздың үні: сын-эерттеумақалалары мен сыр- сұхбат- 

тар,- Алматы: Ақотау, 2010.-419 б.

Досанова Назира
Әл-Фараби атындағы КазҮУ 
Әдебиеттану мамандығынын

1 курс магистранты

Ғылыми жетекшісі: ф.г.д.. профессор 
Сейітжанов З.Н.

ЕСЕНҒАЛИ РАУШАНОВТЫҢ БІР ӨЛЕҢІ

Қазак әдебиетінде өзіндік орны бар ізінен шэкірт ерген 
бүгінгі казақ поэзиясынын аға буын ақындарының бірі -  Есенға- 
ли Раушанов. Ол -  эрі лирик, эрі эпик ақын. «Есенғали Рауша- 
нов -  эдебиеттегі кэмлеттік кезеңнен элдекашан өтіп, әбден то- 
лысып, кемеліне келген, шығармашылығы калың-қалың катпар- 
лардан тұратын, ешкандай асырмай да, жасырмай да айтар бол- 
сак, ұлттык үлкен акындарымыздың ішіндегі санаулыларымыз- 
дың бірі» /1, 157-6/. Ұлттық бояуы, қазақтың дәстүрлі өлең үлгі- 
сінен нэр-накыш алып, сыр-суреткерлік сипаты дэстүрлі 
фольклорлық, жыраулық қайнарлардан кайнап шығып, мазмұн 
мен түр жэне көркемдік жағынан үлкен денгейдегі поэзия үрдіс- 
терімен байыта отырып, өзінің нэзік лиризм мен терең психоло- 
гизмге толы суреткерлік тұтас бір акындық элемін қалыптастыр- 
ған.

Қазақ халкы сөз өнерінін небір інжу-маржандары фольклор- 
лык мұрада сакталып қалған, сондықтан қолына қалам ұстаған 
өнер иелерінің халық әдебиетінен үйренбейтіні жок десек те бо- 
лады. Осы бір арыдан келе жаткан дәстүрді ақын Есенғали 
Раушанов та сактаған. Фольклорлық дэстүрді Е.Раушанов «Ғай- 
ша бибі» дастанында өте шеберлікпен колданады.

«Дэстүр дегеніміз -  бір ұрпақтан, келесі ұрпакқа ұдайы ауы- 
сып отыратын тарихи тұрғыдан қалыптасқан элеуметтік норма-



пар мен принциптер. Дэстүр халыктын мшез-күлкы мен ю-эре- 
кеггерінін рухани негізі болып табылады. Мұнын өзі көркемдік 
д ә "ү р  жалғастығына да тікелей катыеты болып келед.. Өиткені, 
эрбір ұрпак өзінен бұрын ғұмыр кешкен барлык ұрпактар жаса- 
ған рухани мұрань, игеріп. оны -  жана коғамдык, тарихи жаг- 
дайга сэйкес жетілдіріп отыруы тиіс. Сонда ғана когам да 
муынын рухани мүмкіндіктері объективті түрде жүзеге асады»

^  Акыи Есенгали Раушанов бұрын совды жазған өленДерш 
топтастырып «Бозанга біткен боз жусан» деген атпен Раритет 
баспасы, жыр жауһары сериясымен 2006 жылы жарыкка шыгар 
ған Жыр жауйары Д*п айткандай-ак осы бір томдыкка акьшнын 
тандаулы өлендері мен поэмалары кірген екен. Біз акыннын оір 
томындагьі бір гаг.а еленді -  «Түн деген -  Көрүглы» өлен.н тал-

ДаИ«Өзінін ауыз эдебиетін негіз қылмай ешбір елдін жазба әде- 
биеті өркендемек емес. Біздін де жазба здеоне^мп ау ш  эде- 
биетін негіз кылуға м і н д е т г і .  Алдымен сабакты шеттен емес,
өзінен алуға міндетті» /3, 341-6/.

Көне мифтер, аныздар, эпостык жырлар, тарихи жыр- 
дер -  мұнын бәрі де казактын тек эдеби туындылары гана емес, 
әркайсысында еліміздін тарихының табы, оедері оар тарихи^де- 
ректер, тарихи кайиар-бұлактар деп карастырған жен. С . pyx 
п  бай казынадан сусьшдаган акын Есенгали Раушанов халык 
ауыз эдебиеті, фольклорлык дәстүрлерді өз туындыларында эр 
кез сактап отырады.

Түн деген — Көрұғлы, 
көр баласы,
Көрде жатып туды да, 
өлді анасы.
Көрдей қара тәні бар,
сондыктанда ,
көрдей кара бар жэне шер-наласы,- /4, zzd-O/

деген өленінде автор түркі х а л ы і а а р ы н ы н  фольклорьшан ала- 
тын орны ерекше «Көрұғлы» жырынын кеншкері жаиында ант 
ьш отыр. Көрүглы -  бүкіл түрік дүниесіие, түрк, халыктарына 
ортақ тұлға. «Көрұғлы» жырынын түрлі нұсқалары қазақ, т \р  
Г н Х ,  ө з б е к  каракалпак тіпті азербайжан мен агылшын-



дарда да бар. Бәрінің кейіпкері -  Көрүғлы, Көрүглы, Кероглы 
деп бір нұсқада аталады. Негізгі окиға желісі де ортақ. Сахитжа- 
нова Зада Омарғазықызының «Көрұғлы жырының еларалык 
нұсқалары: генезисі мен типологиясы» деп аталатын ғылыми 
диссертациясында «Көрұғлы» жырының еларалык нұсқалары- 
нын салыстара отырып зерттеген. «Көрұғлы жырындағы мотив- 
тер жүйесі жырдың еларалык нұсқаларының барлығынан бірдей 
көрініс таппағаны, жырдың батыстык (әзірбайжан, ағылшын) 
және шығыстық (казақ, түрікмен, тәжік, өзбек, каракалпак) нұс- 
каларындағы мотивтердің айырмашылыктары елеулі екені 
аныкталды. /5/

Ла Нүскалар
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Акын өлеңіндегі сюжетті бүкіл түркі халықтарына ортақ 
«Көрұғлы» жырының мазмұнын пайдалана отырып бүгінгі кун- 
мен салыстыра-сабақтастыра айшықты өрнектеген.

Есенғали Раушанов «Көрұғлы» сюжетінде кейбір эпизоттар- 
ды дэлме-дэл пайдаланғандай эсер қалдырады. Бұдан ол жырды 
көшірді деген ұғым тумау керек. Қайта керісінше өзінше өрнек- 
теуге ұмтылады.

Көр баласы...
сәби ол.
Тасьш-толып,
элі ешкімге көрген жоқ ғашық болып.
Күн-агасы қылт етсе кыр астынан,
Көрге кіріп кетеді кашып келіп. /4, 225-6/

Бүл арада акын өмір шындығынан алшақ кетпеген, қайта 
«Көрұғлы» жырының кейбір сарындарын еске салады.

«Көрұғлы» жырынан мысал:

... Бір жагында тесігі бар қабірдің,
Сыртка шыкты сәске түстін шағында,



Әбден байкап анык көрсем шамасын, 
Жеті жасар баладай-ак бар екен,
Жеті жасар баладай-ак ізі бар. 
Құралайдай мөлдіреген көзі бар...

...Ұстайын деп колын Бабаң созғанда, 
Сезіп калып арт жағына қарады. 
Ұстатпады, кашып кірді молаға... /6/

Жыр мен ақын өленің салыстыра оқысак айырмашылық пен 
ұқсастық бірден анғарылады. Кейде ақын аз жолдармен көп ой 
айтуға ұмтылады. Тіпті философиялык түйіндеулер жасайды. 
Мысалы,

Біз жерледік өлді деп шындыктарды,
Қанасында шындықтың тірлік бар-ды.
Көрде туған сәбилер өсіп жатыр,
Білмейді элі қулықтар, 
сұмдыктарды. /4, 226-6/

Біздің ойымызша акын өлеңінің ой салмағы соңғы шумақта 
жатқан сиякты.

Бесік те жат.
Жат оған торка дағы,
Бізді көрсе үркеді, 
коркады эрі. /4,226-6/

Бұл жолдарда өзінің әдеп-салтынын түп-тамырынан қол үзіп 
қалған бодан халыктың кейбір түрмыс-тіршілігін аңдағандай бо- 
ламыз. Жэне окиық:

Уа, эліптің артын бақ дін карындас,
Көрүғлы келеді ортаңа әлі.
Көрүғлы келеді ортаңа элі! /4. 226-6/

Осы соңғы жолдарды тұтастай карасақ дінінен, ділінен, тілі- 
нен айырылған халыктардың мүшкіл халін көргендей боламыз. 
Ақын «Уа, әліптің артын бак дін карындас» деп бізді сабырға 
шакырғандай. Сонымен бірге талай кара тізімге ілініп архивтің
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караңгы түпкіріне кеткен мұраларымыздың да еркіндігі келетін- 
дігіне сәуегейлік айтқандай болады. Бірақ ақынның айтқаны 
акиқатка айналғанын тағы көріп отырмыз.

Ел болып өсіп, өркендейміз десек, «бесігімізді түзеп» көсеге- 
мізді көгертер ісүретамырымыз -  халықтық дәстүрімізге адал бо
лып, XXI ғасырдың есігінен «казакы дэстүр, казакы тэлім, әлем- 
дік білім» деген ұранмен аттап, өркениет төрінен тиесілі орны- 
мызды еншілеуіміз қажет.
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СЫНЫПТАН ТЫС ЖҮМЫСТАРДЫҢ  
НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ

Әдебиетке байланысты жүргізілетін сыныптан тыс жұмыс- 
тар, сыныптан тыс оқу сабақтарын жүйелі түрде мазмұнды, мән- 
ді дұрыс ұйымдастыра білу окушыларды өз бетімен кітапты 
пайдалана білуге үйретеді. Олардын білімін кеңейтеді, әдеби 
ойын үшқырлай түседі, тілін байытады, ең бастысы кітап оқуға 
кұштарлықты арттырады [1,169].


