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КІРІСПЕ

Асыл сөздің, яғни эдебиеттің адамзат тарихында алар орны 
ерекше, берер тағылымы өте зор. Сан салалы қызметімен катар, 
халықтын санасын кез келген бір маңызды окигаға, ел өмірін- 
дегі елеулі өзгеріске, коғамдағы өркенді іске жетелер идеяға 
бейімдеудің ең тиімді жолы да бола алады. Көркемөнер атаулы- 
ның ішіндегі ең танымалы, ең үздігі сөз өнері екендігі барынша 
зерттеліп, дәлелденген, талас тудырмас дүние. Әдебиет адамзат 
өмірінің айнымас бір бөлігіне айналып, толыктай бітім тапқаны 
аян. Ғасырлар бойына таңбалы тарихтан сыр шертіп, бізге өткен 
тарихымыздың айшықты беттерін, замана сырын, елдін жай- 
күйін жырлаумен қатар, келер ұрпаққа бүгінгі биік мақсаттары- 
мызды жеткізудің де жауапкершілігін мінсіз атқарып келеді. 
Осы орайда «Мэңгілік Ел» идеясы -  жалпыүлттық деңгейдегі 
өте ауқымды, ұлттык идеология мен отансүйгіштікті калыптас- 
тыруға бағытталған қадам. Елбасы Нұрсүлтан Назарбаев бұл 
идеяның гасырлар бойына ұрпактан ұрпакка жалғасатын мэңгілік 
идея болуы тиіс екендігін атап өтті. Оның көріністері казақ 
эдебиетінен де анық байкалады.

Ал енді бүл ұстанымның, идеяның негізгі мақсаттары XVIII- 
XIX ғасырлардағы казак эдебиеті өкілдерінің танымал туынды- 
ларында, тамаша үлгілерінде айқын белгі беріп, жарқырай кө- 
рінетінін анық бағамдаймыз.

ХУІП-ХІХ ғасырлардағы қазақ еліндегі тарихи-қоғамдық жағ- 
дайлардың өзгерістеріне сай әдебиет те өз кезегінде солармен 
үндесе келіп, замананың көкейкесті мэселелерін көтеріп, қоғам- 
дык өмірдің көркем суретін жасауға ұмтылды.

Қоғамдағы өзгерістермен бірге, қазақ даласында рухани мәде- 
ниеттің де өркендеуіне мүмкіндіктер туды. Соның бір көрінісі ре- 
тінде XIX гасырдың екінші жартысында жазба әдебиет ерекше ек- 
пінмен дами бастады. Ол жанрлық тұрғыдан салаланып, көркем- 
дік тұрғыдан жетіле т\гсті. Абай негізін қаіаған, кейінгіге үлгі болған 
ұлы \рдіс жалғасын тауып, кейінгі кезендердегі коғамдык ой-са- 
наның жанданып, жаңғыруына зор ықпал еггі. Бұл кезең әдебиеті 
казак даласындағы элеуметтік кайшылықгарды ашып, халык өмі- 
рін сыншылдықпен де, шыншылдыкпен де суреттей алды.
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