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Айнұр Ахметова 

М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер 

институтының ғылыми қызметкері, 

PhD кандидат 

 

КИБЕР ӘДЕБИЕТ КОНТЕКСІНДЕГІ РЕЦЕПТИВТІК ЭСТЕТИКА 

 

Қазіргі біз өмір сүріп жатқан дәуір белгілі бір деңгейде цифрлық, ақпараттық 

құрылғылардың қарқынды дамуымен сипатталады. Кез келген жаңалық 

интернетпен қамтылған жер бетінің әрбір нүктесіне технологиялық 

құрылғылар арқылы көз ілеспес жылдамдықпен таралуда. Әлем елдерінің 

кибермәдениетке аяқ басуы өнердің бір түрі саналатын сөз өнерін – әдебиетті 

де сан қырынан трансформациялауға көшті. Бұл үрдіс жаңа әдеби бағыт-

бағдарлар мен жанрдың, тың түрлердің қалыптасуына түрткі болды. 

Ғаламтор ғасырының әдеби өнімнің авторына қоятын талабы да күрделенді. 

Қазіргі заманның ақын, жазушы, драматургі – көркем мәтін авторы білім 

қоры мол, кәсіби, интеллектуалдық қабілеттері жетілген, халықаралық тілдер 

мен ақпараттық технологиялық құрылғыларды жете меңгерген санқырлы 

тұлға болуы тиіс. Сөз өнері туындыгерлерінің кибермедиаға етене араласу 

үрдісі көркем әдебиеттің дәстүрлі оқу арқылы қабылданатын түрімен қатар, 

визуалды және аудио түрлерін де дүниеге әкелді.  

Цифрлы әдебиет жанры сандық ғылымның жылдам дамуына байланысты 

түрлі аспектіде зерттеліп келеді. «Кибер әдебиет» атауындағы «кибер» 

(ағылшынша «cyber») префиксі компьютерлік технологиялық 

құрылғылармен және интернетпен байланысты деген мағынада ұғынылады. 

Яғни, технологиялық құрылғылардың ықпал етуі барысында дүниеге келген 

әдебиет жанры немесе түрі. Қазіргі кезеңде зерттеушілер интернет пен 

сандық құрылғылар ықпалына ұшыраған әдебиет туындыларына қатысты 

«кибермәтін» (Eskelinen), «әдеби машина» (Nelson), «электронды әдебиет» 

(Hayles), «цифрлы әдебиет (Ryan; Sanz)», «интернет әдебиет», «желілік 

әдебиет», т.б. деген терминдерді балама атау ретінде қолдануда. Сондықтан, 

цифрлы әдебиет – интернет феномені дамып, өркендеген дәуірде компьютер, 

планшет, айпад, айфон, телефон сынды гаджеттер арқылы оқылатын әдебиет 

жанры, түрі деген түсінік қалыптасқан. Бұл жанрды қолдайтын және 

қарсылық танытқан туындыгерлер мен зерттеушілер де кездеседі [1]. Біз өз 

тарапымыздан ағылшын тіліндегі cyber сөзін қазақшалап “сандық әдебиет” 

деген терминді қолданған жөн деп таптық.  

Зерттеушілердің кейбірі осы жанрды алғашқыда компьютерлік ойындарға 

негізделіп қалыптасты деп санайды. Алайда қазақстандық әдеби медиада 

жоғарыдағы ғылыми тұжырымдарда сипатталғандай және Электронды 

әдебиет антологиясына [2] топтастырылған шығармаларға ұқсас, сандық 

әдебиет жанрының талап-ерекшеліктеріне сәйкес келетін туындылар әлі 

дүниеге келе қоймады. Оның басты себебін еліміздегі өңірлердің толықтай 

интернетпен қамтамасыз етілмегендігімен және ақпаратты сақтайтын, 
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тасылмайдын, өңдейтін технология түрлерінің дамымағандығымен, белгілі 

бір деңгейде авторлардың цифрлы технологияларды меңгермегендігімен де 

байланыстыруға болады. Дегенмен, ХХІ ғасырдың сандық әлемі мен 

ғаламтор кеңістігіндегі сан алуан құбылыстар қазақ әдебиетіне де 

айтарлықтай ықпал етуде. Формалық тұрғыда аса байқалмаса да, желі 

оқиғалары мен әрекеттері, жалпы виртуалды әлем әсер еткен әдеби өнімдер 

дүниеге келуде.  

Кибер әдебиет туындылары сандық құрылғы түрлері аса дамыған елдерде 

пайда болды. Атап айтқанда, АҚШ, Англия, Швеция, Испания, Оңтүстік 

Корея, Словакия, Шотландия, Норвегия, Мексика, Жапония, Германия, 

Франция, Қытай, Канада, т.б. авторлары, салыстырмалы түрде алғанда, 

бірнеше желілік әдебиет тудырған.  

Сандық әдебиет туындылары, көп жағдайда, әдебиет туралы қалыптасқан 

бұрынғы тұрақты түсініктерге қарсы келуі мүмкін. Өйткені батыс 

әдебиетіндегі цифрлық деп танылған туындылар жанрлық, формалық, 

мазмұндық тұрғыда түрлі өзгеріске ұшыраған. Цифрлы шығармалардағы 

түпкі идея айқын болғанымен, автордың ойлау жүйесі, таным қабілеті, 

тұлғалық сипаттары толықтай сандық эстетикамен, цифрлы өнімдермен 

тұтасталып кеткен. Кибер туындылар, әдетте, интернет желісінде: арнайы 

әдеби сайт, портал, блогтарда, қаламгердің жеке парақшаларында, т.б. 

виртуалды кеңістікте орналасады. Сандық (кибер) көркем шығармаларды 

дәстүрлі кітап күйінде басып шығарылған көркем шығармалардың түрлі 

форматтағы электронды көшірмелерімен шатастырмаған жөн. Сандық 

шығармалардың ерекшелігін төменде баяндаймыз.  

Кибер туындылар – Macromedia (Adobe) Flash, Java, Javascript және сөзді, 

музыканы, дыбыстық эффектілерді қамтитын аудио технологиялар, 

компьютерлік ойындар, кодтау, Text Adventure Development System (TADS) 

сынды сандық медиа құралдарын қолдану негізінде тек экранда жазылып, 

оқылатын, сонда дүниеге келетін шығармалар. Flash плагині авторларға 

векторлық анимация жасау үшін өте маңызды. Кодтау арқылы көркем 

шығарма тудыру да (сodework) ресми компьютерлік тілдерді (C ++, Perl және 

т.б.) қамтитын шығармашылық жазу түріне айналды, автор мәтін жазғанда 

басқа мәтінге сілтеме жасайды. Кодтау жұмыстары нақты және қысқа 

шығарма жазуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ автор интерактивтік көркем 

ойындар құру барысында Text Adventure Development System бағдарламасын 

қолданады.  

Әлемдік Кембридж, Пенсильвания, Мэриленд, Калифорния, т.б. үздік 

университеттердің демеушілігімен 1999 жылы электрондық әдебиетті оқу, 

жариялау, насихаттау мақсатында Электрондық әдебиет ұйымы (ELO) 

құрылды. Сол уақыттан бері Электронды әдебиет ұйымы жазушылар мен 

баспагерлерге өздерінің әдеби туындыларын жаһандық оқырман қауымына 

кеңірек жеткізу үшін қажетті технологиялық құрылғылармен қамтамасыз 

етуде. Яғни, әлемдік желілік әдебиет туындылары 

http://collection.eliterature.org/ сайтына жинақталған. Жинақтың алғашқы 

http://collection.eliterature.org/
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бөлігі 2006 жылы жарияланған және онда 60 туынды топтастырылған. 2011 

жылғы екінші бөлігіне 62; 2016 жылғы үшінші жинағына 78 кибер 

шығармалар кірген.  

Бір өкініштісі, сандық форматтағы туындыларды қағаз бетіне басып 

шығаруға мүмкіндік жоқ, ол тек түрлі бағдарламалардың көмегімен және 

кодтау арқылы экранда жазылып, оқуға арналған. Сондықтан 2006 жылғы 

жинақталған кейбір туындылар қазіргі уақытта қолжетімсіз. Бір 

артықшылығы, Электрондық әдебиет ұйымы әрбір шығармаға сипаттама 

берген және оны оқудың нұсқаулығын қоса ұсынған. Электрондық әдебиет 

ұйымының сайына топтастырылған туындылардың кейбірінің тақырыптық, 

мазмұндық, формалық, жалпы поэтикалық ерекшелігіне тоқталып өтейік.  

1999 жылы Роб Уиттиңнің (Rob Witting) “Маршаның сайтының істеп шығуы” 

(“The Fall of the Site of Marsha”) аталатын әңгімесі HTML 

(HyperTextMarkupLanguage) белгілеу тілін, network формаларын, сатиралық 

немесе пародиялық элементтерді қолдану негізінде тікелей компьютер 

экранында жазылған және сонда сақталған. HTML мониторда гипермәтінді 

таңбалау мен сайттың парақтарын жазу үшін қолданылған. Аталған әңгімеде 

автор ХХ ғасырдың соңынан бастап адамдар арасында электронды 

коммуникацияның пайда болғандығын виртуалды әлемге тән оқиғалармен 

көрсетеді. Туындыгер өзі компьютерлік технологиялардың көмегімен 

шығарма жазса да адамдардың онлайндағы қарым-қатынасын толық 

қолдамайды. “The Fall of the Site of Marsha” – web парақша формасымен 

жазылған комикалық әңгіме. Әңгіме кейіпкері Марша интернет желісінде 

алғаш жеке парақшасы ашылғанда сайтына періштелерді бірге көңіл көтеріп, 

күліп, ойнауға шақырады. Өзі де алғашында жеке парақшасы ашылып, 

арманының орындалғанына риза болады. Періштелермен парақшада бірге 

көңілді уақыт өткізсе де олармен дос бола алмайды. Періштелер Маршаны 

бақылаған сайын оның жеке парақшасы күңгірттене бастайды, өйткені 

Маршаның күйеуінің интернетте өзге әйелге көңіл білдіргені жайлы хаттары 

табылады. Бұдан кейін Маршаның жеке парақшасы ақылсыздық жайлаған 

ортаға айналады. Алғашында кейіпкері арқылы автор электронды 

коммуникацияны қолдағандай көрінгенімен, әңгіме аяқталғанда виртуалды 

әлемдегі тіршілікке қарсы екендігін ұғынамыз. Роб Уиттиң интернеттегі 

онлайн мен реалды өмірді бір-бірімен етене қабыстырады. Кейіпкерлерінің 

біріне компьютердегі санау жүйесі туралы бит (Bit) терминінің атауымен Bits 

деген есім береді. Автор, сондай-ақ виртуалды әлемде адамның көпшілігі 

мінсіздікке ұмтылатынын тұспалдайды. Автор жеке парақшасының құрылуы 

мен тіршілігі тоқтай бастаған уақытты: Көктем '98 (Spring '98), Жаз '98 

(Summer '98), Күз '98 (Fall '98) деп жеке-жеке сілтемелермен береді. Көктем 

мезгілі ашық және күз уақыты күңгірт фонмен бедерленген. Күзде 

Маршаның сайты істен шығады, сондай-ақ күз мезгілін қаламгерлер белгілші 

бір құбылыстың соңын, ақырын, солған, құлдыраған кезеңін түсіндіру үшін 

символ ретінде қолданады. Network формасы арқылы жазылған әңгіме 

негізінде автор ғаламтор уақыт өткен сайын адамдар бос іспен айналысып, 
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ақылсыз әрекеттерді жасауға әуестенуде деген субъективті ұстанымды алға 

тартады.  

Электрондық әдебиет ұйымының сайтындағы бірінші жинақта (2006) Диин 

Ларсеннің (Deena Larsen) “Carving in Possibilities” деп аталатын шығармасы  

орналасқан. Суретші Микеланджелоның “Дэвид” мүсінінің бас бөлігіне автор 

мүсін туралы баяндайтын қысқа мәтіндерді жасырған. Оқырман компьютер 

тінтуірін жылжыту арқылы шығарманы оқи алады. Автор қару атылғанда 

одан шығатын дыбыс арқылы мүсінге қатысты жұмбақ жағдайды ашқысы 

келген. Тінтуірдің біркелкі қозғалысы скатакаталық дыбыстарға және бірден 

пайда болатын мәтінге әкеледі. Бұл қысқа шығарма көптеген мәтіндерді 

аллюзиялауға (тұспалдауға) мүмкіндік береді. Шағын фразалар көмегімен 

кескін мүсіндік тұрғыдан айқындала түседі. Келесі автор Дэн Уэйбер (Dan 

Waber) “Strings” (“Ішектер”/”Струны”) шығармасы арқылы өмірдің бір үзігін 

баяндайды. Экранда пайда болатын санаулы жеке сөздер арқылы оқырман өз 

бетінше шығарма идеясын ұғынады. Сонымен қатар, «Ask me for the Moon» 

(«Менен Ай туралы сұра») деп аталатын туындыда автор сөз, дыбыс, 

суреттердің синтезделуі арқылы Гавай аралдарындағы түн мезгілінде 

тынымсыз еңбек еткен жұмысшылар өмірінің бір фрагментін бедерлейді. 

Мәтіннен өзге фон ретінде алынған түстер де біртұтас туынды жасауға 

қатысады. Жалпы, аталған электронды ресурсты толықтыратын гибридті 

шығармалар архитектоникасындағы сандар да белгілі бір деңгейде 

эстетикалық қызмет атқарады. О.А. Васиярова зерттеуіндегі «Екі 

нақтылықтың қосылысынан/түйісінен жаңа мағына туады» [3, 33 б.] деген 

С.Эйзенштейн пікірі де бұл ойымызды қуаттай түседі. Мәтіннен өзге 

туындыда қолданылған детальдің барлығы шығарманың көркемдік қуатының 

жетілуіне, сапасының артуына септеседі. Ал, қазақ әдебиетінде кибер 

туындылардың әлі дүниеге келмегендігін жоғарыда атап өттік. Егер мұндай 

шығармалар пайда болып жатса қазақ оқырманы қалай қабылдар еді?.. Біздің 

ойымызша, оқырманның әдебиетке деген қызығушылығын арттыра түсетін 

тәсілдің бірі – көркем шығарма мәтінін цифрлық құрылғылармен көркемдеп, 

жаңа форматта ұсыну. Қазіргі оқырман мәтінді оқығаннан гөрі туындыны 

визуалды қабылдауға икемделіп келеді. Егер біз дәстүрлі көркем әдебиетті 

тілдің көркемдік тұрғыда жүзеге асырылуы деп түсінетін болсақ, онда 

электрондық әдебиет тіл мен цифрлы медианың көркемдік тұрғыдағы 

байланысы деп пайымдағанымыз жөн.  

Жалпы еуропалық, америкалық кеңістікте медиаәдебиеттің проза, поэзия 

жанрлары қатар дамуды бастан өткізіп жатса, Ресей, Украина, Эстония, 

Қазақстан секілді посткеңестік мемлекеттерде прозаға қарағанда бейне, 

аудио аталатын медиапоэзияның жаңа түрлері көбірек дамыған және белгілі 

бір деңгейде кеңірек зерттелген. Ал Қазақстан әдебиетінде видеопроза 

кездеспегенімен, қарасөзбен өрілген көлемді туындылардың аудионұсқасы 

отандық әдеби порталдар мен сайттарға орналастырылған. Жас жазушы 

Мерей Қосынның “Буве нүктесі” әңгімесінде ғана аудиотаспаны пайдалану 
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секілді кибер әдебиеттің белгілері көрініс тапқан [4]. Елімізде медиапоэзия 

түрлері соңғы бір-екі жыл аясында ғана қалыптаса бастады.  

Бейнепоэзия – әуен ырғақтарымен, сан алуан графикалық, геометриялық 

пішіндердің сүйемелдеуімен экрандалған өнердің бір түрі. Бейнепоэзияны 

экранда немесе түрлі фон аясында автор немесе актер, диктор, т.б. сала 

мамандары мәнерлеп оқиды. Кейде поэтикалық мәтін тек графикалық 

кескіндемелермен де ұсынылуы мүмкін. Мәтін мен өлеңнің мәнерлеп 

оқылуы, сан алуан техникалық амалдармен безендіріліп ұсынылған нұсқасы 

тұтас, аяқталған туынды саналады. “Поэтория” деп аталатын бейнепоэзия 

электронды журналының қорындағы шығармаларды саралай отырып, қос 

авторлы поэзиялық туындыларды ұшырастырамыз. Поэтикалық өнімнің 

мәтінін жазған алғашқы автормен қоса, оған режиссерлік шеберлікті, 

қойылымды кіріктірген, түрлі фонды араластырып, визуалды формалармен, 

музыкалық әуенмен әрлеген, яғни туындыны бейнеформатқа ауыстырған 

екінші авторы пайда болады. Кейде алғашқы автор мәтін арқылы бере 

алмаған көркемдік атмосфераны екінші автордың көркем көзқарасы 

жетілдіре түседі. Түйіндеп айтқанда, екі автордың қиялынан туған көркем 

құрылымдар оқырманға тұтас поэтикалық мәтінді ұсынады. Осы уақытқа 

дейін кітап, журнал, газет бетіне басылып шыққан әдеби туындыларды 

оқырманның ондағы мәтінді оқу арқылы ғана бойға сіңіру дәстүрі 

қалыптасқан-ды. Яғни, оқырман тек мәтін аясында жүзеге асырылған 

шығармашылық қиялды қабылдап, өзінің таным көкжиегінің мүмкіндігі мен 

тәжірибесінің жеткенінше туындыны арықарай талдап, өз жанынан жаңа мән, 

мазмұн үстеп, шығарманың өмірін ұзартуға үлес қосатын. Ал медиатуынды 

оқырмандары, кей жағдайда, шығарманың дүниеге келуі және оның 

арықарай өмір сүруі барысында автордан да артық үлес қосқан жағдайлар да 

кездеседі. Өте қысқа сөзбен көркем өнім жаратқан автордың әдейі айтпай, 

қалтарыста ұстаған ойларын оқырман өзінше жетілдіріп, мәтінін арықарай 

жалғастырып жазуы да мүмкін. Немесе шығарманы мазмұн, жанр, тақырып, 

идея, стиль тұрғысынан жан жақты түрлендіріп, автордан да артық 

шығармашылық қызмет атқара алады. Бейнепоэзияда, көп жағдайда, мәтін 

авторына қарағанда өлең жолдары мен видеоны біріктіріп экрандаған 

режиссердің шығармашылық көзқарасы алдыңғы орында көрінеді. Яғни 

поэтикалық туындыда бейнетүсірілім жасаған автордың эстетикалық шешімі 

басымырақ көрінуі де мүмкін.  

Видеопоэзия өзімен межелес өмір сүретін өнер салаларынан келесідей 

өлшемдері арқылы ажыратылады. “Бір қырынан алғанда, бейнепоэзия 

классикалық қысқа метражды фильмдермен байланысты, бірақ одан басты 

айырмашылығы бейнепоэзияда поэтикалық мәтін негізгі рөл атқарады. 

Екінші жағынан, бейнепоэзия музыкалық клиптермен де астастықта 

қарастырылады. Клипте поэзия әуенге негізделіп, ән ретінде айтылмайды, 

тек мәнерлеп оқылады және ол экранда бейнеленеді. Тағы бір қыры 

поэтикалық оқулардың бейнежазбасынан ажыратылып қаралатындығымен 

байланысты. Бейнепоэзияда видеоқұрылымдарға қосымша мағына жүктеледі, 
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туындыға ерекше мән беріледі әрі (мазмұнын) молайтады, өзінше 

интерпретациялайды” [5, 185 б.]. Ал, поэтикалық оқулардың бейнежазбасы 

көпшілікке түсінікті, яғни автордың (немесе мәнерлеп оқушының) 

шығарманы оқыған сәтінен бейнекамераға түсіріп, жазбасын көпшілікке 

экран арқылы ұсынады.  

“Youtube” каналындағы [6] “Культура” телеарнасы мен “Магия кино” 

бағдарламасының бейнепоэзия туралы сюжеті мен А.А. Сидякина 

зерттеуінде [7, 152 б.] бейнепоэзия 1980 жылдары италияндық Джани Тоти 

шығармашылығынан бастау алатындығы айтылады. Аталған автор, сондай-

ақ, бейнепоэзия терминінің атауы ретінде Poetronica деген терминді алғаш 

рет қолданады. Бейнепоэзия атауы 1990 жылдары қолданыла бастаған [6]. 

Бүгінде бейнепоэзияға авторлармен қоса, оқырман/тыңдарман/көрермендер 

қатарының артқанын байқауға болады. 1998-2000 жылдардан бері 

видеопоэзияға арналған “Зря”, “Пятая нога” (Ресей), “Zebra” (Берлин), 

“CYCLOP” (Киев) сынды  түрлі халықаралық конкурс, шеберлік сыныптары, 

фестивальдер мен поэтикалық кештер ұйымдастырылып келеді. Ресейде 

бейнепоэзияның А.Радионов, Е.Троепольская, А.Гончуков, т.б. сынды белді 

өкілдері бар.  

Қазіргі уақытта отандық интернет платформалардың арасында Massaget 

порталы медиапоэзияның бейнепоэзия түрін қалыптастыруға үлес қосатын 

бірегей интернет кеңістік саналады. Аталған сайтта әлемдік поэтрониканың 

талап, өлшемдеріне сәйкес келетін көптеген қазақтілді бейне және кино 

туынды орналасқан. Ондағы видео және кинотуындылар басқа да әлеуметтік 

желілерге таралған. Атап айтқанда, ақын Сұлтанмахмұт Торайғыровтың 

“Балалық күн”, Мұқағали Мақатаевтың “Қыздарға”, “Жігіттер, демалайық 

тауға барып!”, Олжас Сүлейменовтің “Любая влага, влитая в кувшин”, 

Марфуға Айтқожинаның “Күллі түркі рухын ту көтерген”, Мұқтар 

Шахановтың “Ғайша”, Есенғали Раушановтың “Жаз не деп еді?”, 

“Намазшамда көлеңкелер өледі”, “Құлыншақ”, “Сүйдім мен іңір деген пері 

қызын”, Әмірхан Балқыбектің “Қатардағы өлең”, Қалқаман Сариннің “Қазақ 

– киік”, “Хат”, “Мақта қар”, Ерлан Жүністің “Бұл кім?”, Дәурен 

Берікқажыұлының “Сізді сүю”, Құралай Омардың “Жанардың хаты”, Айжан 

Табаракқызының “Күз”, Нұртас Тұрғанбекұлының “Ауылдың баласы едім...”, 

“Бір ару”, “Бақыт біздің қолымызда”, “Ауылға барып қайттым, Аға”, Айбол 

Исламғалидің “Күзгі рапсодия”, Назгүл Сарыбаеваның “Мен қара түске 

ғашықпын”, Марғұлан Ақанның “Риясыз диалог”, Еламан Хасеннің 

“Өлеңбаян”, Шерхан Талаптың “Күз” өлеңдерінің көркемдік қуатын, мәтінді 

бейнетілге көшірген екінші автордың көзқарасымен беруге тырысқан.  

Заман қажеттілігіне қарай, көркем туындылардың визуалды форматына 

сұраныстың өсіп келе жатқандығын ескерген шығармашылық топ өкілдері 

2017 жылдан бері шығыс және ортаазиялық ақындардың шығармашылығына 

арналған “Жібек жолы” халықаралық кино-поэзия фестивалін өткізіп келеді. 

Ақын А.Құнанбайұлы, Ш.Құдайбердіұлы, О.Сүлейменов, М.Шаханов, 

Н.Сарыбаеваның жоғарыда аталған өлеңдеріне кино немесе видео түсірген 
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авторлардың кейбірі “Жібек жолы” фестивалінің финалына дейін қатысқан. 

Визуалды туындылардың бірқатарын талдауға тырысайық.  

Massaget порталы жас қазақ ақындарының бірі Нұртас Тұрғанбекұлының 

“Ауылдың баласы едім...”, “Бір ару”, “Бақыт біздің қолымызда”, “Ауылға 

барып қайттым, аға” атты төрт поэзиялық туындысына бейнетүсірілім 

жасаған. Ауылға қатысты екі бейнеөлеңінде автордың өзі қатысып, өлең 

оқиды. Режиссері – Ернар Алмабек. Қос шығармашылық адамының біріккен 

туындысы сәтті шыққан. Бейнеөлеңге коммент қалдырған funfiction 

(оқырмандар) тобы да ризашылықтарын білдірген. Өлеңнің мәтіні 2012 

жылы ақынның туған ағасы ажал құшқанда жазылған. Режиссер Нұртас 

Тұрғанбекұлы дүниеге келген Алматы облысы, Райымбек ауданы, Нарынқол 

ауылына барып ағасының қазасына орай жазылған өлеңді соңғы жылдары 

ғана бейнетуындыға айналдырған. 

Ақын “Ауылға барып қайттым, аға” [6] бейне-поэзиясында балалық 

шағының ізі қалған туған ауылындағы әрбір нысандарды сағынышпен еске 

алады. Ескі ауылдың ғажап картинасын қалыптастырған балалардың өткен 

және бүгінгі әрекеті салыстырмалы түрде еске алынады. Бейнетуындыда 

өлеңді ақынның өзінің оқуы өте тартымды шыққан. Мәтін арқылы өзі 

қалыптастырған шығармашылық көңіл-күйді өзінің қоңыр әсем даусымен 

тыңдарманды/көрерменді/оқырманды одан әрі тамсандыра түседі. Тыңдаған 

адамды іштей толқынысқа, әрі-сәрі күйге салады. Ақынның туындыда ескі 

балалық шағын, балалық кезеңнің әсем картинасын бірге жасасқан, алайда 

бүгінде қаза болған туған ағасын жоқтауы тыңдарманның көзіне жас үйіреді. 

Бейнетуынды фонындағы музыка да кез келген оқырманды сағынышқа 

жетелейді және ақынның ішкі әлеміндегі сан түрлі толқынысты жеткізуге 

септеседі. Ағасымен бірге өткен шақтан естелікке қалған, бүгінде тозығы 

жеткен тұрмыстық және мал шаруашылығына қажетті аулада дөңгелегі 

майысып, тозығы жеткен қоларба, таттанған сары бақыр сынды құралдар 

бейнетуындыға көркемдік деталь ретінде таңдалған. Туындыдағы ақынның 

ағасымен бірге өткізген балалық шағы мен туған ауылына сағынышын 

жеткізу үшін өзі оқыған мектеп, ауладағы алма бақ, қараусыз қалған ескі үй, 

қора, мал жайылған кең өріс, бұйрат таулар, таң шапағы мен кешкі ақшам 

кезеңі көркем хронотоп ретінде арнайы таңдап алынған. Бейнешығарманы 

безендіруге қатысқан кеңістік нысандары мен уақыт өлшемдері ақынның 

өлең оқыған сәттегі даусының құбылуы, тіркес немесе жолдарға арнайы 

екпін түсіруі, кідіріс жасауы сынды мәнерлеп оқуға тән поэтикалық 

техникалық амалдар бір-бірімен әсем үйлескен. Сондай-ақ автор санасында 

жатталған ағасының балалық әрекеттерін:  

Сен бас киім кигізіп қуалайтын,  

Қойлардан да қалыпты бірді-екілі. 

 

Сен бірде бір топ асық алып келіп, 

Ит мүжіген, қалғанын мен ойнағам, – деп келетін жолдармен кескіндейді. 

2012 жылы жазылған өлең мәтіні “Аға, енді ауылдың топырағын, Сенің бір 



275 

 

күн басыңа себем келіп” деп аяқталған екен. Шығармашылық сәтте туған 

ақынның бұл арманы келесі кезектегі творчество үстінде, яғни бейнепоэзия 

жүзеге асырылған уақыт ағымында орындалады. Режиссер мен ақынның 

бірлесіп ұсынған көркем туындысы тартымды шыққан деп түйіндейміз.  

Режиссер Ернар Алмабек ақын Нұртас Тұрғанбекұлының “Ауылдың баласы 

едім...” [9] деп аталатын өлең мәтініне де бейнетүсірілім жасайды. Экранда 

өлеңді ақынның өзі оқиды, басты кейіпкерді де өзі сомдайды. Туындыда 

ауыл баласы тазалықтың, шыншылдықтың, әдептіліктің символы іспеттес 

елестейді. Мұнда да көрерменге туындыдағы эстетикалық атмосфераны 

барынша сезіндіруге, ақынның ішкі әлемін түсіндіруге ақшам мезгілі, күннің 

қызарып батып бара жатқан көрінісі, тау-таспен қоршалған табиғат аясы 

көркемдік тұрғыда белсенді қызмет етеді. Автор туған ауылының әр дөң-

сайымен, бұта-қамысымен үнсіз сырласады. Ауыл табиғаты ақынның бала 

шағына куә, жан әлемін, сырлы сағынышын ұғушы кейіпте көрініс табады. 

Бейне шығармадағы “Кірдің суын баспаймын деп жүргенде, Өзім кірлеп 

кеткендей боп тұрамын” деген жолдарды ақынның тың суреткерлік ізденісі 

ретінде атап өтеміз. Ал ақынның “Бір ару” [9] деп аталатын өлеңінің 

бейненұсқасы түпнұсқадағы суреткерлік сезімді толық жеткізе алмаған. 

Бейнеформат автор(лар)ының шығармашылық ізденісі де байқалмайды. 

Өлеңді мәнерлеп оқыған Ербол Молдажанов. Өлеңді оқушының даусы 

тыңдарман сезіміне аса әсер етпесе де, өзінің эстетикалық талғам-тілегіне 

қарай белгілі бір деңгейде жеткізуге тырысқан. Аталған бейнепоэзиялық 

туындыны дайындаған ұжымға кәсіби тұрғыда актерлік, режиссерлік 

шеберлік жетіспейді.  

Ақын Мұқтар Шахановтың “Ғайша” өлеңінің [10] негізінде режиссер Сәбит 

Әбді қысқа метражды фильм түсірген. “Ғайша” қазақ тіліндегі 

кинопоэзияның ішінде режиссердің, түсіруші ұжымның актерлік кәсіби 

шеберлігі айқын көрінетін, қай қырынан болса да сапалы түсірілген 

поэтроника деп санаймыз. Поэтикалық бейнеге түпнұсқа авторы М.Шаханов 

қатыспаған. “Ғайша” өлеңі мәтіні:  

Ғайша жеңгей сүйген жарын аттандырды майданға... 

Сенген жүрек серттен оңай тайған ба? – деп басталатын еді. Ал 

поэтикалық фильмнің сценарийі өзгеше құрылған. Поэзия оқиғасына 

режиссердің шығармашылық көзқарасын айқындайтын қысқаша эпизод 

қосылған. Ғайшаның жарын соғысқа аттандырмастан бұрын соғыс жайлы еш 

хабар тарамаған жайма-шуақ мезгілді көрсететін кадрмен басталады. Қыз-

жігіт ретінде табиғат аясында бірге қыдырыстап жүруі, Ғайшаны өзіне жар 

етіп алуының белгісі ретінде басына ақжаулықты күйеуінің өз қолымен 

байлауы және отбасылық шаңырақтың символы шырақты жағып, бірге қос 

қолдап ұстап тұруы сынды көріністер режиссердің шығармашылық жемісіне 

баланады. Кино-поэзияда қазақ халқындағы келінге, шаңыраққа қатысты 

салт-дәстүрлер де көрініс тапқан. Бұдан кейінгі оқиғалар желісі мәтінге 

сәйкес жүзеге асып отырады. Кадр сыртында баяу ырғақпен кідіріс жасап, 

поэзия мәтіні мәнермен оқылып тұрады. Өлеңді мәнерлеп оқыған сәтте қазақ 
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әліпбиіндегі төл таңбалардың дыбысталуы аз мөлшерде болса да бұзылған. 

Осыған қарамастан, өлең жолдары мен дауыс ырғағы, түсіруші топтың 

декорациясы, шығармашылық шешімі бір-бірімен үйлесім тапқан. Әлемдік 

үздік бейнепоэзия түрлерімен тең дәрежеде тұратын туынды ретінде 

санаймыз. Ең бастысы, режиссер түпнұсқа авторының идеясын жете түсініп, 

туынды мәнмәтініндегі көркем ойларды, образдарды бейнеформат арқылы 

көрсетуге ұмтылған.  

Ақын Назгүл Сарыбаеваның “Қара түске ғашықпын...” [11] өлеңінің 

негізінде “Мен қара түске ғашықпын” атты кинопоэзия түсірілген. 

Табиғаттағы түстерге философиялық-танымдық мазмұн дарыту мотиві қазақ 

поэзиясының алыптары Мұқағали Мақатаев, Жұмекен Нәжімеденов 

өлеңдерінде көп кездеседі. Назгүл Сарыбаева да қара түс реңінен қазақ 

болмысына, шаруашылығына тән өмірлік-пәлсапалық мән іздейді. Кино-

поэзияда актерлер ақын өлеңін кезектесіп мәнерлеп оқып, тартымды 

даусымен тыңдарманды тамсандырады. Кинопоэзияның басты кейіпкері 

ретінде көзі көрмейтін жас қыз бен егде жастағы суретші ер адам таңдап 

алынады. Түстер палитрасы арқылы әлемнің көркем бейнесін жасағысы 

келген ақын қара түсті қазақтың болмысымен, шаруашылығымен, өмір сүру 

қалыбымен байланыстырады. Мысалы, қазақтың қара домалағы, қаракер аты, 

қарашаңырақ, қара жер, қара шал, қара домбыра, қара өлең, қаракөзді қара 

қыз, қою қолаң қара шаш, қараторы жігіт, т.б. тіркестердегі жалқы және 

жалпы зат есімдерге ақын өзінше бояу дарытады. Қара бояуға телу арқылы 

қазақ дүниетанымындағы қастерлі ұғымдарды жеке-дара ерекшелігісі келеді. 

Бұл тіркестер қазақ мәдениетінде ескіден бері қалыптасқанымен, поэзия 

мәтіні арқылы кино тіліне еніп, мәнерлеп оқылғанда тыңдарман/оқырманға 

ерекше, жаңа қырынан әсер етеді. Поэзия мәтінінде соқыр қыз бен суретші 

тағдырын бейнелейтін көркем сюжеттер кездеспейді. Екі кейіпкер 

кинематогтардың қиялынан өрбіген. Кино түсіру үшін таңдалған үй 

интерьері де тыңдарманға соқыр қыздың хал-күйін тереңірек сезінуге 

септеседі. Кино-поэзияда адамның көру мүшесінің соқырлығына қарағанда 

он екі мүшесі түгел бола тұрып, адамның жаны, көңілі соқыр болса, сол 

өкінішті деген идея алдыңғы планға шығарылған. Жарымжан қызбен 

кездесуге келіп, гүл ұсынып тұрып, кері кеткен егде жастағы суретшінің сол 

сәттегі жағдайын тыңдарман/оқырман өзінің эстетикалық талғамына қарай 

түрліше тәспірлеуі мүмкін. Алғашқы кездескен сәтте суретші жарымжан 

қыздың болмысын қабылдай алмағандай көрінеді. Немесе әдемілікке 

жақындамай, қыздың әсем тұлғасына сырттай ғана сұқтанып жүруге 

бекінгендей. Қара көйлекті қыздың қара ормандай шашы, мойылдай қасы-

көзі егде жастағы суретшіні осындай шешімге әкелгендей сезіледі. Өйткені 

қыздың қолынан ұстағысы келіп тұрып, мәжбүрлі түрде өзін тежеп, орнын 

тұрып кетіп қалады. Жоғарыда айтқанымыздай, оқырман өзінің таным 

көкжиегінің мүмкіндігіне қарай интерпретациялауы немесе қабылдауы 

мүмкін. Реалды нақтылықта адам құндылығы жайлы сансыз рет айтылып, 

жазылса да оның жанының мыңдаған қат-қабат құпия қалтарысы сол күйі 
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ашылмай келеді, керісінше уақыт ағынына қарай күрделене түсуде. Қысқа 

метражды поэтикалық кино тудырушылар суретші кейіпкердің бір мезеттегі 

әрекеті арқылы адамды толықтай түсінуге ұмтылыс тек өнер әлемінде ғана 

жүзеге асуы мүмкін деген көркем ойды ұстанғандай көрінеді. Түйіндеп 

айтқанда, ақын Назгүл Сарыбаеваның “Қара түске ғашықпын” деп аталатын 

өлеңіндегі тұтас көркем мәнді кинопоэзия туындысы өз деңгейінде жеткізген 

және мәтіндегі эстетикалық ойлардың философиялық, әдеби бояуын 

қалыңдата түскен. Заманында Абай Құнанбайұлы баласы Әбішті сынамақ 

болып ақ пен қара заттың (түстің) қайсысының асылдығы жайында сұрақ 

қойған екен. Абай  дүниені көретін көздің ағы емес, қарашығы болғандықтан 

қара түсті асыл деп санаса, баласы Әбіш тіршіліктегі барлық нәрсені адам 

миы арқылы танып білетіндіктен ақ түс асылырақ деп әкесінен де асып 

түсіпті.  

Ақын Қалқаман Сариннің “Қазақ – киік” өлеңіне [12] де видео түсірілген. Екі 

шығармашылық тұлғаның жан-дүниесіне қазақ даласының байлығы мен 

сәніне айналған киіктердің (ақбөкен) 2015 жылы жаппай қырылуы аса ауыр  

тиеді. Деректерге сүйенсек, сол жылы 130 мыңнан астам киік ажал құшқан 

екен [12]. Өлеңнің бейне түрін жасаған режиссер Ернар Алмабек. Визуалды 

поэзия  ақбөкендерге апат әкелген болжамдарды жан жақтап жеткізген 

телеарна жүргізушілерінің хабарларын пайдаланған. Бірнеше жүргізушінің 

хабарлап отырған сәтін қиып алып, экранға топтастырғанда тыңдарманға 

олар бір мезетте ақбөкендердің жаппай қырылғанына жанұшыра дауыстап, 

дабыл қаққандай естіледі. Бейне туындының осы кадры өте сәтті жасалған 

деуге болады. Арықарай киіктердің сайын сахарадағы тіршілігін көрсететін 

түрлі кадрлар фон ретінде алынып, Қ.Сариннің “Қазақ – киік” өлеңі өзгенің 

даусымен мәнерлеп оқылады. Режиссердің басты мақсаты тыңдарманға 

өлеңнің мәтінін жеткізу болған сыңайлы. Алайда түпнұсқадағы автордың 

қазақ пен киік тіршілігінен ұқсастық тауып, әдемі бейнелі тіркестері мен 

жолдарын экранда көрсете алмаған.  

 

 Киік - қазақ секілді, ҚАЗАҚ - КИІК! 

 .... 

 Кеше көрген қайғым бар мәңгі ұмытпас,   

 Бір білерім, енді ешкім шаң жуытпас. 

 Көбеюге ешқашан қақысы жоқ,   

 ҚАЗАҚ пенен КИІКТІҢ тағдыры ұқсас. 

  

 Қыран құсап ұшпайды құзғын биік,   

 Өлексе жеп жетеді ол күзге ілмиіп.   

 Бір кездері нақақтан нақақ кеткен,  

 Жүз мың қазақ секілді жүз мың киік. 

Ақын бірнеше мың жыл бұрын пайда болғаннан бері сәт сайын құрып кету 

қаупі туса да өміршеңдігінің арқасында әлі өмір сүріп келе жатқан киіктер 

тағдыры мен талай қиын-қыстау замандардан аман қалған қазақтың өмірінен 
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ассоциация табады. “Көбеюге ешқашан қақысы жоқ,  ҚАЗАҚ пенен КИІКТІҢ 

тағдыры ұқсас” деген жолдарда екі тіршілік иесінің қиын да күрделі тұтас 

тарихы мен бүгінгі жағдайына сілтеме жасайды.  

Massaget порталының төл жобасы саналатын көптеген бейнепоэзиялық 

туындылардың ішінде жас ақын Марғұлан Ақанның “Риясыз диалог” [14] 

өлеңіне түсірілген визуалды шығарма да тартымды шыққан. Поэзия 

шумақтары, ондағы көркем мазмұн тыңдарманның ұғуына жеңіл соғады. 

Кадр сыртында өлеңді мәнерлеп оқыған қыз бен жігіт диалог поэзиядағы 

жұптардың махаббат сезімін жеткізе білген.  

Сонымен қатар, соңғы жылдары поэзия мен музыка синтезінен тұтас туынды 

жасап жүрген ақынның бірі – Мақпал Жұмабай. Музыкалық аспаптардың 

сүйемелдеуімен өлеңдерін автордың өзі орындайды. Бірақ, Мақпал әнші 

емес. Туындылары әуенге негіздегенімен, басты назарды поэзияға аударады. 

Ақын сұқбаттарында [16] өзінің қазақ даласындағы ескіден келе жатқан 

ақындық өнерді жалғастырушы екендігін алға тартады. «Мақпалдың 

мақамды жырлары» деген атаумен ақын поэзиясы оқырман/тыңдарманға 

кеңінен таныс. Сондай-ақ, музыкалық-поэтикалық туындыларының Мақпал 

шер деген атпен төмендегі анимациялық кейіпкері де пайда болған. Мақпал 

шер – еркін ойдың, азаттықтың символы.  

 

1 сурет.     Мақпал шер  2 сурет 

 

   
Суреттер Forbes.kz сайтынан алынды 

(https://forbes.kz/process/maqpalsher_almatyida_ayin_muzyikant_mapal_jmabaydyi_animatsiya

lyi_jobasyi_jaryi_krd/?fbclid=IwAR2f6KRxGEdppPjDt7e9TrU-T6k0N-

EDHns3IdVwep2R2dzc0rdmljmajhk). 

 

Мақпал секілді туындыны өмірге келтіргеннен кейін де оның болашақ 

тағдыры үшін аянбай еңбек ететін ақындар қатары көбейсе қазақ 

поэзиясының әлемдік кеңістікте танылуына мүмкіндік аясы да кеңейер еді.  

Massaget порталында орналасқан кейбір бейнепоэзиялық туындылардың 

сапасы толық жетілмеген деп топшылауға болады. Қойылым немесе шағын 

бейнероликтерден актердің, режиссердің, басқа да техникалық мамандардың 

https://forbes.kz/process/maqpalsher_almatyida_ayin_muzyikant_mapal_jmabaydyi_animatsiyalyi_jobasyi_jaryi_krd/?fbclid=IwAR2f6KRxGEdppPjDt7e9TrU-T6k0N-EDHns3IdVwep2R2dzc0rdmljmajhk
https://forbes.kz/process/maqpalsher_almatyida_ayin_muzyikant_mapal_jmabaydyi_animatsiyalyi_jobasyi_jaryi_krd/?fbclid=IwAR2f6KRxGEdppPjDt7e9TrU-T6k0N-EDHns3IdVwep2R2dzc0rdmljmajhk
https://forbes.kz/process/maqpalsher_almatyida_ayin_muzyikant_mapal_jmabaydyi_animatsiyalyi_jobasyi_jaryi_krd/?fbclid=IwAR2f6KRxGEdppPjDt7e9TrU-T6k0N-EDHns3IdVwep2R2dzc0rdmljmajhk
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шығармашылық ізденісі, кәсіби шеберлігі көрінбейді. Түпнұсқа авторы 

тудырған көркемдік әлемді бір қырынан ғана танытуға күш салған. Дегенмен 

мұндай бейне туындылар да көркем шығарма оқудан алыстап бара жатқан 

оқырманды қайта қауыштыруға белгілі бір деңгейде ықпал етуі мүмкін. 

Порталда орналасқан бейне поэзиялық туындылар түсірілген кеңістікке назар 

салғанда шығармашылық тұлғаның табиғатпен сырласатын: асқар таудың 

асқақтығына тамсанып, сұлу қайыңға, сары күзге немесе тынық ағып жатқан 

мөлдір суға мұңын шағатын, сырын ақтаратын мінезі айқын көрінеді. Видео 

түсіретін орын ретінде көбінесе судың жағасы, демалыс саябақтары, елсіз-

жерсіз ашық кеңістік таңдалады. Болашақта қазақ авторларының 

туындыларына түсірілген сапалы, шығармашылық жемісі мол сандық 

форматтағы шығармалар көбейе түседі деп ойлаймыз. Өйткені Қазақстанда 

көркем әдебиеттің визуалды түрлері соңғы жылдары ғана пайда болып, 

қалыптаса бастады.  

Қазақстандық авторлардың әдеби туындыларының аудиотаспасы 

«Adebietportal.kz», «kitap.kz», «madeniportal.kz» сынды портал, сайттарға 

орналастырылған. Көркем шығармалардың аудио нұсқасын жасап, 

оқырманға ұсыну үрдісі қазіргі кезде белең алған. Бұл үрдіс, ең алдымен, 

көркем туынды оқудан алыстап кеткен оқырманға, әсіресе, көру мүшесіне 

зақым келген немесе көру қабілетінен айырылған жандарға аудио кітаппен 

қауышудың таптырмас құралын сыйға тартты. Оқырманның жалпы көркем 

кітап оқи алмауының заман тудырған бұдан да көп себептері табылуы 

мүмкін.  

Медиапоэзияның бейне және аудио түрлерін тыңдап, тамашалаудың кері 

жағы бар екендігін де есте ұстағанымыз жөн. Мысалы, визуалды форматта 

көріп, тыңдаған оқырман көркем шығарманың терең қабат-қатпарларына  

бойлап, шығармадан өз бетінше көркем мән іздеу үдерісін тоқтауы мүмкін 

немесе керісінше. Бұған қоса, жоғарыда аталған шығармалардан 

байқағанымыздай, автордың өзі экранда өлеңін мәнерлеп оқиды. Мұндай 

жағдайда оқырман “дайын” нәрсеге ие болады, яғни өлеңді мәнерлеп оқу 

техникасын автордың өзі көрсетеді және сан қырынан дамытылған, көпмәнді 

образдар желісі қоса ұсынылады. Тыңдаушы/көрерменнің эстетикалық ойлау 

жүйесі шектеле бастауы мүмкін. Ал, шын мәнінде, көркем әдебиеттегі мән-

мазмұнды қабылдаушы орта өз тарапынан ұдайы дамытып, өз бетінше 

интерпретациялап отыруы қажет.  

Қорыта келгенде, цифрлы құрылғылар арқылы көркем шығарма тудыру 

немесе жазба туындыны визуалды өнерге айналдыру құбылысы болашақта 

белең алуы мүмкін. Өйткені қазіргі қоғамның белгілі бір бөлігі қолдағы 

электронды гаджеттер көмегімен ақпаратты визуалды қабылдауға бейім әрі 

қабілетті бола бастады. Әрине, кітап күйінде жарық көрген шығармалар 

қоғамда сәннен қалуы мүмкін емес. Бірақ қазіргі оқырманға көлемді 

туындыларды, мәтіндермен өрілген көркем кітапты оқуды адамның 

жылдамдыққа үйренген болмысы толықтай қабылдай алмайтын жағдайлар да 

кездесуде. Осындай себептермен көркем туынды оқудан алыстай бастаған 
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оқырманның қызығушылығын санмен өрнектелген, бейнеленген интернет 

желісіндегі шығармалар оята алады деп топшылаймыз. Сонымен қоса, 

сандық таңбалармен құрастырылған шығармалар шетелдік ортаға да таныла 

алады. Өйткенң онлай туындыларда мәтін көлемі азайтылады және 

шығарманың түпкі мәнін мәтіннен басқа детальдер де бере алады. Бұған 

қоса, кибер шығармалар республикадағы аз тиражбен басылып шығатын 

кітап тапшылығының орнын толтыруға да септігін тигізеді.  
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