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ауыз одебиеті» атты кітабында зерттелген көптеген одсбист нұсқалары Спкен кітабы бойынша 
көрсетілген» [8, 414].

Үлы тарихымыздың алтын ғасыры болып есептелетін XX гасырдың басында, осіресе 20-30 
жылдары мемлекеттік қызметті атқара жүріи, әдсбисттің проза, поэзия, драматургия жанрларының 
өсіп-өркендеуіне үлсс коса жүріп, ұлттық одебиеттің келелі мэселелері жөнінде де дср ксзіндс үн 
қосуы, одебиеттің тарихына өте жауапкершілікпен карауы, зсрттеушілерге, ізденушілерге, оқырманға 
берген багыт-багдарыпан гылыми көзқарасының да басқа шығармашылыгынан қалыспайтынын 
аңғартадьт. Ал ғылыми зерттеулерін, эдістсмслік оқу қүралдарын бөліп алып қараған уақытта 
толыққанды ғалым деп толық айтуга да болар.

Қогам, мәдениет қайратксрі, ақын-жазушы С. Сейфуллиннің озімсн тұстас, үзеңгілес ақын- 
жазушылармен, эсіресе «Әдебиет танытқыш» авторы әдебиеттанушы А. Байтұрсыновисн, 
«Психология», «Жан жүйссі жонс өнср таңдау» еңбегін жазған классик-жазушы Ж. Аймауытовпсн, 
қазақ мүғалімдеріне «Педагогиканы» жазгаы классик-ақын М. Жүмабаев, «Қазақ халық әдебиетін» 
жазған X. Досмүхамсдовтсрмсн бірге үлт басына бұлт үйірілген тұстада да жанксштілік танытып, 
қазақ жастарының сауаттануы мақсатында оқулық жазған санаулы топтың қатарынан табылуы 
бүгінгі ұриақ, іздснуші жастар үшін үлкен өнеге.
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Назира ДОСАНОВА,
эл-Фараби атындагы Қазақ ұлттық 

унивсрситеті филология және әлем тілдері 
факультетінің 2-курс магистранты

Е.РАУШАНОВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ Қ¥СТАР ЖӘНЕ РУХАНИ ӘЛЕМ

Өткен іасырдың жстпісінші жылдарында қасиетті өнер -  әдебиеттіц табалдырыгын аттаган 
Е.Раушанов бүл күндері көрнекті ақын ретінде танылган корксм өнер суретшілердің бірі. Оның 
«Бастау» (1980), «Келінтөбс» (1984), «Шолпан жүлдьтз туганша» (1988), «Ғайша бибі» (1991), «Қара 
бауыр қасқалдақ» (1995), «Періштелер мен құстар» (2005), «Бозаңға бітксн боз жусан» (2006), 
«Құстар -  біздің досымыз» (2009) т.б. сынды кітаптары жарық көрді. Аталган шыгармаларында ақын 
өмірдің сан-салалы сырына үңіледі. Ел өміріндегі елсулі озгсрістсрге, халықтьтң өткеніне көз 
жібереді. Өмір-тіршілік құбылыстарын ссзіне, аса сезімтал-байқағыштықпен шебер суреттей білстін 
талгампаз ақын скснін көрсете білді.

Ақын кітаптарының бірін «Қара бауыр қасқалдақ», скіншісін «Періштелер мен құстар» деп 
атапты. Бұган қараіанда автор қүстарга срекшс мон беретінін аңгаруга болады. Багзы уақыттан бсрі 
хапқымыз қүстар элеміне зер салып, олардың «тіліи» түсінуге үмтылган. Е.Раушанов құстардың үнін 
жанымсн ссзініп, олардың болмыс-бітіміне тереңдей үңіліп, шалгайда ұшып бара жатқан ксз-кслген 
қүсты жазбай танитын ақын. Өйткені ақынның 2006 жылы «Бозанға біткен боз жусан» деген атпен 
жарық көрген өлең жинағын мүқияг қарап шыққанымызда жетпіске жуық өлеңінде қанаттыларға 
қарата айтылган өлең жолдары мен бейнелеу құралдары ұшырасады. Томсндсгі олсндс лирикалық 
кейіпкер өзінің іңкэрлігін Алатау көрінісімен ұштастыра жсткізеді.



Сәл түнеріп цайтадан аиіылды кок,
Жамылды қүз жеп-жеціл асыл жібек.
Қүлақ түріп барады Алатауга 
Қырандардың дауысына гашыц жүрек [1,22].

Нағыз қыран (бүркіт) зандар биік тауларды мексидсйді. Ендсшс қырандардың даусына іашық 
жүректің алатауға қүлақ түре баруы нанымды.

Ақын өлеңдеріііде қыран қүсгардың ішіыен бүркіт, лашын, қаршыіа, сүңқарды көп атайды. Осы 
қыран қүстардың қай-қайсысы болса да эр түрлі мақсатта қолданылады. Мәселен,

Бүркітке үқсап қарайтьін томагалы 
Келінтөбем ойыма оралады [1,59], -
дегендс туған жерін (Келінтөбені) томағалы бұркітке балайды.
«Біздің шалдардыц өлеңі»:
Махамбет -  қыран өлгенмен,
Ықылас -  жылан тірі элі [ 1,77], -
деген жолдарда қыраіі метафора, ал «Тас қыраи» деген өлсңінде:

Бүрма, бүрма, бүрма кіл 
Соқпақ оріп астынан,
Қондырды экеп шыңга бір 
өлі қырап, 
mac цыран 
немесс:
Айтам сөзді тізбелеп,
А сады оган кім қүлақ,
...Қыран жігіт бізде коп [1,185].
Бүл жолдағы қьтран эпитет қызмстін атқарып гүр.
Қылтиғанда қырымнан шалатын, батыл, шапшаң үшатын қыран қүстарды неліктен көп 

қолданган? «Қазақ иоэзиясыныц сөз кестесі мен өлең құрылысыныц түпкі негіздері ерте заманда, 
көне доуірдс қалыптасқанын дэлелдейтін мысалдар аз емес... Ер жігіт бейнссін қыранмсн. Ару қызды 
аққумен салыстыру қазақ, басқа түркі тілдес елдер гана емес, коптеген халыісгардың көнс әдеби 
ііүсқаларында, ауыз одсбиетінің ежелі і, ескі туындыларында үшырасады» [2,32].

Бүіан қарағанда аққу сынды қүстарды поэзияда қолдану көптеген халықтардың көне одеби 
нүсқалары мен халық әдебиетіндс кездеседі скен. Ендешс бүл арыдан арна тартатын достүр 
жаліастығы дегі білуіміз керск. Жақсы дэстүр үлттық көркем шығарманың қаиы мен сөлі сияқты: 
оның жақсы мазмұнын да, оғаіі лайық формаеын да ащ артады. Бүл жолда достүрдің кейбір тұрақты 
түрлері дс немесе үлтгық психикага, мінез-іүрыпқа байланысты алуан түрлі коріністерінің 
жиынтығы да белгілі қызмет атқарады. Мазмүіі форма бірлікті байқатса, үлттық досгүр сол бірлікті 
айқындай түсетін, бекітс түсетін фактор» [3,42]. Ақын осы дэотүрді саналы түрде пайдаланған, 
жалғастырған.

Екіншідсн, «Қыран бүркіт мықтылықтың, қайеарлықтың, сркіндіктің бслгісі... Қазақ қүсбегілсрі 
бүркіттің пірін Әулие Жалайыр Шора ата деп табыиады. Бүл адам қүс атаулының «тіліи» білген, 
қырандардың мекенін, қонағы мен үясын, негс шабытталып, иені алатынын білген ексн. Қүстар «ұша 
берсем қанатым талады, жсрге түссем Жалайыр ІІІора алады» деп зар қагады екен дегсн аңыз ел 
аузында болған» [4,159]. Халық үгымында қыраи қүстарды (бүркіт, қаршыға, лашын, еүңқар) тскті 
орі киелі деп есситеген. Соидықтан ақын айтар ойын, әсерлі, бсйиелі жеткізуді мақсат еткендіктен 
осындай көркемдеуіш күралдарды эдейі қолдаиған. Е.Раушановтың «Бар еді сол ауылда бір жас 
ақын» деген олсңінде:

Періште секілді еді, 
назырқанса 

Лщудай айдынынан үшып кеткен, [1,39] -  
деп адамды аққумен салыстырады.
Қүс сайрап,
қүмыр сөйлеп, бақ дуга еніп,
Айдын көл шалқыр тагы аққу қонып.
Жас дәурен -  жапыраққа түнган тамшы,
Ол ертең кетеді үшып ақ бу болып [1,212],—



дсйді. Айдын көлдің сәні аққу арқылы арта түсетіні ешқандай дэлелдеуді қажст стпесі белгілі. 
«Аққудьт қазақ халқы ежелдсн қастсрлеп, бақыттың бастамасы, жақсылықтың жаршысы пэктіктіц, 
сұлулықтыц бслгісі дсп ссептейді. Әрі киелі құс торесі санап, оған ешуақытта оқ агпайды» [5,186]. 
Дсмск, айдын көлдің бетінде аққу жүзіп жүрсе қандай жарасар еді. Бүл олсңнің эстстикалық қуатын 
арттыра түседі, эсерін күшсйтсді. Екінші жағынан, дэстүр жасалғастығы.

Е.Раушанов өлеңдеріндегі көп қолданылган қыран қүстың бірі -  лашып. Лашын өтс шапшаң 
үшатын алғыр құс. Қаршыга, сүңқар, лашын -  «қызыл кітапқа» кіргсн оңайлықпен қолға түспсйтіи 
құстар. Бірнеше мысал келтірейік:

«Жеті үңгір сазы» дегси олсң жолдарында:
Жеті күйім, қайда сол Жетіүңгірім,
Боп қалды ма шынымен екінді күн?
Аңм салган лашыны лагып кетіп,
Қүлазыган қүсбегі секілдімін [1,29].

«Көрші қьтз, ағай жэне «Назқоңыр»» дсгсн өлеңінде:
...Заңды гой жолдыц жолга үласуы,
Жылдардыц қалды талай қыр-асуы.
Қопыпты басқа жанның торына кеп 
Баягы ардацтагаи лашыны [1,60].

«Бсйнсуді көргендегі ой» деген өлеңінде:
Түмсыгы секілденіп лашьінның,
Ими in бітісін-ай мына асудыц [1,64].

Соңында тазы
Қолында шегір лашын [1,138].

Соны айтып әсем керіп күлді қасын,
Сагақтап сақ цүстарды ілді лашын [1,196].

«Әкемнің өлеңі»:
Тәуекел деп цойып кеткен түманга,
Біі дагы бір адасқан лашын [1,260].

Осы үзінділерде ақын лашынды бейнслі түрдс түрлі сипатта қолданы. Бірінші мысалда ақын ойын 
түспалдап жеткізеді. Қолдағы қыран құсы-лашыннан айрылса, құсбегі қандай көңіл күйде болар еді? 
Әрине, көңілі құлазып, жаны жадау тартар еді. Ақын өзін дәл осындай күйде сезінеді. Құсбегі үшін 
лантын құстың қаншалықты қымбат скснін жақсы білетіндіктен, сонымсн салыстыра отырып өзінің 
жағдайын тартымды, шсбер елестетеді. Сондықтан «түспал сурет, балама бейнелер шыгармадағы 
айтьтлып отырған түрлі ой-пікір, сезімді күінейте түседі» [1,30]. Бүл ақынның шеберлігін танытады. 
Ақын өлеңдеріндс озгсшс өрнектер жасауға көбірек дсн қояды. Орынды қолданылған көрксмдсу 
құралдары өлсңнің бейнелілігін күшейтін, әссрін арттыра түскен.

Ақын «Қара бауыр қасқалдақ» атты өлеңінде қасқалдаққа карата сөйлсп, онымен сырласады.
Қара бауыр қасқалдақ, қай жаққа ұштың пыр-пырлап?
Сазың қалды сэбидід сцбегіндей бьтлқылдап.
Мсксн стксн сазын тастап қара бауыр қасқалдақ қай жаққа ұшты. Әлде бір жайсыз жағдайдан 

үрікті ме екен? Қасқалдақтын кстуінс бір норсенің кесірі болуы әбден мүмкін. Лирикалық кейіпкер 
(ақынның озі) қасқалдаққа өтініш-тілек айтқандай болады.

Қара бауыр қасқалдақ, қасңалдагым, кері қайт,
Сиреп кеткен товаша цамъщпа деп коңіл айт! 
нсмссе:
¥я қалса иесіз -  айдын үшіп сол қайгы,
Қаңгып келген іиүрегей көлдің сэні болмайды, -
дейді. Олеңде астарлы маіына басым. Осы ретте Махамбетгіц «Қызғыш қүс» өлеңі еске түседі. 

Махамбет қызіышқа, Есснғали қасқалдаққа тіл қатады. Әсіресе үясы неге иесіз қалады, қащырып 
келген шүрегей кім? Тоғайды сиретіп, экологияны бүзған бассыздық кім арқылы жасалған? Бүл



бодандық кездің болмысыи ацгартатын сияқты. Қалайда бір сыртқы күштің әссрі сезіледі. Олең 
соңын:

Әз босагаң бұл жердіц тауы, белі, тобесі,
Босагасын басқага тастай ма екен, о несі?

Қасқалдагым, кері цайт!.. -
деп бітіреді [1,116J.
Ақын қасқалдақ сөзін элдснсше рет қайталау арқылы олеңнің әсерлілігін арттыра гүскен. Өз 

босагасы болған жердің тауьт, бслі, тобссін неге басқалар иемдсну керек? «Босағасын басқага тастай 
ма екен, о нссі?». Раушановтың бүл өлеңі үлксн элсуметтік жүк көтеріп тұрган туынды десек артық 
айтқандық емес.

БіздіндіС кара бауыр қасқалдақ қазақ халқының жиынтық бсйнссі. Ақын өз заманының (ксңестік 
кезеңнің) әлеуметтік-қоғамдық шындығын астармсн ауыспалы мағынада шынайы бсре білген. 
Сондай-ақ ақын босага сөзінің орньтна «сл» дсген сөзді қолданса, онда біраз «шатақ», дау тууы обдсн 
мүмкін. Орнын тауып түрган эр сөз өлеңнің идсялық мазмұнын ашып, мэнін тсрсцдсте түскен. 
«Өнердің өзінс тэн ұлттық ситтатының нсгізгі көзі -  оның күллі тарихи-әлеуметтік болмысына, 
қоғамның рухани омірінің ерекшеліктеріне, мэдсниетінің ұлттық сипаты мсн дәстүрлеріне тон болып 
кслсді» [6,226]. Е.Раушанов өлендсрін де осы пікір негізіндс қарастырған жон деп білсміз.

Пайданалынған эдебиеттер тізімі:
1. Раушанов Е. Бозаңга біткен боз жусан: Өлсцдср мен поэмалар. -  Алматы: Раритет, 2006.

-384  б.
2. Ахметов 3. Поэзия шыңы -  даналық. -  Алматы: Қазақ унивсрситеті, 2009. -  368 б.
3. Базарбасв М. Өлең -  сөздің паттпасы, соз сарасы. -  Алматы: Жазушы, 1973. -  256 б.
4. Энциклопедия. -  Алматы: Кітап баспасы, 2013. -  392 б. (құраст. Сужикова А., Лскксрова Ф.,

Солтанғазина М.)
5. Қазақстан ұлттық энциклопсдиясы. -  Алматы: Қазақ энциклопедия, 1998. -  1-т.

-  720 б.
6. Эстетика. Словарь. -  Москва: Политиздат, 1989. -  с.447.

* * *

Нурсултан ЖАҚСЫГЕНОВ,
ол-Фараби атындағы Қазақ үлггық университеті

2 курс магисірапты

АБАЙДЫҢ ТӨЛ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ МЕН АУДАРМАСЫНДАҒЫ ҮНДЕСТІК 
(М.ЮЛЕРМОНТОВТАН АУДАРҒАН «ВАДИМ» ПОЭМАСЫНЫҢ

НЕГІЗІНДЕ)

Қазақ әдсбиетінің кара нары Мүхтар Әуезовтің келелі пікірі алдаіы барлық жұмысымызға сілтсме 
жасағандай.

«Қазақ үлы ақынының шыгармалары ұлттық жонс бүкіл адамзаттың одсбисттіц ұлы үш 
бұлағынан нор алып отырды.

Осылардың бірі -  халықтың сарқылмас мол қазынасы. Оның бұрынғы ауыз әдсбиеті 
ескерткіштеріндс сақталып қалған қазақтың ауызскі соз мэдениеті сді. Абайдың шыгармалары 
осындай бага жетпес қазына байлықтарынан қорек алып отырды. Өз хшіқының поэзиялық мүрасымен 
терең тығыз байланыса отырып, Абай мүнымсн оз иоэзиясын байытты.

Екінші бүлағы -  Әлішср Науаидің, Низамидіц, Фирдоусидің жонс басқалардың классикалық 
шьн ыс поэзиясының таңдаулы үлгілсрі.

Үшінші бүлагы -  орыс мәдениеті. Абайдың заманында осы бүлаққа сң алдымсн оган дейін қазақ 
халқына таныс емес орыстың үлы гуманистері мен классиктерініц мұрасына қол созылуы аса зор 
маңызы бар факті болды» [1, 47-48], -  деп бага беруі нагыз сұр мергендік екені анық.

Абай жинагында бөлек бастырмамен эр жьтлдары болскгсніп бастырылған аудармалардың 
барлық саны қырықтың ішінде. Сол қатарда Крьшовтың төрт-бсс мысалы жэне Лермонтовтың оз 
шыгармалары мсн аудармаларынан алганьтн қосқанда сонда 27 өлең аударган.


