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ЖАЗУШЫ Н.ҚУАНТАЙҰЛЫНЫҢ “ҚАРАӨЗЕК” РОМАНЫНДАҒЫ “МӘҢГІЛІК ЕЛ” 

КОНЦЕПТІНІҢ РЕПРЕЗЕНТТЕЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Аңдатпа 

Мақалада автор бұған дейін “Мәңгілік ел” концепті тұрғысында зерттеу объектісіне айналмаған жазушы Нұржан 

Қуантайұлының «Қараөзек» романына концептуалдық талдаулар жасаған. Тарихи-салыстыру, типологиялық, 

герменевтикалық әдіс-тәсілдер арқылы романдағы “Мәңгілік ел” концептінің ментальды қабаттарын анықтауға 

тырысқан. Сонымен қатар, тәуелсіздік кезеңде жарық көрген романның көтерген проблемасы, тақырыптық-идеялық 

ерекшеліктері көрсетіліп, қаламгердің роман жанрындағы көркемдік жаңашыл ізденістері қарастырылған.  

Түйін сөздер. Мәңгілік ел, роман, жазушы, тәуелсіздік, сюжет, кейіпкер, идея, тақырып. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПЦИИ “МӘҢГІЛІК ЕЛ” В РОМАНЕ 

«ҚАРАӨЗЕК» ПИСАТЕЛЯ Н.КУАНТАЙУЛЫ 

 
Аннотация 

Автор статьи проводит концептуальный анализ романа «Қараөзек» писателя Нуржана Куантайулы, который 

ранее не был представлен в качестве объекта исследования в рамках концепции “Мәңгілік ел”. Исследователь 

посредством историко-сопоставительного, типологического, герменевтического метода стремится выявить в 

произведении ментальные пласты концепции “Мәңгілік ел”. Наряду с этим, научно обоснованы проблемы, 

выдвинутые в рассматриваемом сочинении, написанном в период независимости, его идейно-тематические особен-

ности, а также изучены новаторские художественные поиски писателя в жанре романа. 

Ключевые слова. Вечная страна, художественная литература, роман, писатель, независимость, сюжет, 

герой,идея, тема. 
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PECULIARITIES OF THE REPRESENTATION OF THE CONCEPT OF «MANGILIK EL» 
(«ETERNAL NATION») IN THE NOVEL «KARAOZEK» BY THE WRITER N.KUANTAYULY 

 
Abstract 

The author of the article conducts a conceptual analysis of the novel «Karaozek» by writer NurzhanKuantayuly, which 

was not previously presented as an object of research within the framework of the concept of «Mangilik el»(«Eternal nation»). 

The researcher, through a historico-comparative, typological, hermeneutic methods, seeks to reveal in the product the mental 

layers of the concept of «Mangilik el». Along with this, the problems put forward in the essay written during the 

independence period, its ideological and thematic features, are scientifically grounded, and also the author's innovative artistic 

searches in the genre of the novel are studied. 

Key words. Eternal nation, imaginative literature, novel, writer, independence, plot, character, idea, subject. 

 

Концептілердің іргелі сипаттарын оның арнайы шекара межесінің болмауы,құндылығы, кешенділігі 

мен өзгермелілігі, т.б. құрайды. Яғни,роман мәтіндеріндегі “Мәңгілік ел” концептін осы концептінің 

өзегіне топтасқан түрлі макро-микроконцептілерге, фреймдерге, ментальды бірліктерге ажырату, жіктеу, 

бейнелі мағыналарын айқындау талдау процестері негізінде жүзеге асады.  

VI-VIII ғасырларда Тоныкөк қалыптастырған “Мәңгілік ел” ұғымы түбі бір түркі халықтарына ортақ 

концепция болған еді. Ал, 2014 жылы осы ұстаным идея ретінде Қазақстан мемлекетінде қайта жаңғыру 

сипатына ие болғаннан кейін “Мәңгілік елді” Қазақстан деп ұғатын жалпыхалықтық, әлемдік түсінік 

қалыптасты. Қазақстанға иелік ететін өзінің байырғы тұрғындары ‒ қазақтармен қатар, осы негізгі ұлтпен 

татулықта өмір сүріп жатқан өзге этнос өкілдері де бар. Сондықтан “Мәңгілік ел” концептінің ментальды 

қабаттарын “қазақ” және “Қазақстан” макроконцептілері құрайды деп есептейміз. “Мәңгілік ел” 

концептінің когнитивті қабаттарын толықтыратын аталған макроконцептілерді жазушы Нұржан 

Қуантайұлының “Қараөзек” романы бойынша анықтайтын боламыз.  

Жазушы, ақын әрі аудармашы Нұржан Қуантайұлының “Қараөзек” романы 2001 жылы жарық көрген. 

Романда 1991 жылы қазақ халқының тәуелсіздік алуы кезеңіндегі қоғамдық формация, аласапыран 

өмірдің қым-қиғаш оқиғалары басты кейіпкердің өмірі арқылы суреттелген.  

Аудармашы, жазушы Г.Бельгер осы роман туралы қазақ әдебиетінде өзіндік орны бар туынды деп 

жылы лебіз бірдірген екен. Бұған қоса, А.Кеңшілікұлы, Әбіл-Серік Әліәкбар, Г.Орда, А.Тойшанұлы 

сынды әдебиеттанушы, фольклорист, сыншы, т.б. ғалымдар романды Желтоқсан тақырыбы жайында 

жазылған ерекше шығарма деп бағалаған. Алайда осы романдағы концептілерді қарастырған зерттеулер 

жоқтың қасы.  

Романның қазіргі романдардан ерекшелігі ретінде ХХ ғасырдың соңғы жылдарындағы қоғамдағы 

шындық көріністерді, тіршіліктің күрмеуі қатты мәселелерін нақты детальдармен айқын, дәлелді, жан 

жақты суреттеп көрсете алуында деп есептейміз. Қазақтың әдеби тілінде көп кездесе бермейтін 

кормушка, трюм, ШИЗО, кум, гайдамак, кабур, стрела, еж, конь, т.б. түрме сленгтері мен жаргондарын, 

кірме сөздерді қолдануы автордың алдын ала түрме өмірін жіті зерттеп, зерделеп, байқағандығын 

аңдатады. Кейде авторға оқырмандар тарапынан өзің түрме өмірін бастан өткізгендейсің деген қалжың 

аралас әңгімелер де айтылып жатады екен. Романды жазу барысында автордың байқампаздығы, өмірлік 

құбылыстарды жіті зерттеп, жиналған ақпараттарды базалық деректерімен толықтырып, шынайы көркем 

дүние ретінде оқырманға ұсына алғандығымен ерекшеленеді. Оған қоса, автордың білім қорының 

молдығы, мәдениетінің жоғарылығы, ішкі жан сарайының сұлулығы да оқырманды өзіне ынтық етеді. 

Роман мәтінінен басы артық шұбалаңқы сөйлемдер мен ұзын-сонар баяндауларды, мәтінді әспеттеймін 

деп әсірелеуге, пафосқа ұрынған тұстарды кездестіре алмадық. Автордың қылмыс әлеміне, түрме 

тіршілігіне тән сөздер мен ұғымдарды роман мәтініне қатыстыра алу, көркем сөз әлемінде қолдана білу 
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шеберлігі тәнті етті. Алдағы уақытта жазушының жеке шығармашылық лабораториясына тереңірек 

зерттеу жасағанда түрме жаргондарымен, сленгтерімен лексикалық қорын байытуының себебі айқындала 

жатар.  

Роман құрылысы “Тар жерде”, “Қияда” және “Қаза” аталатын үш бөлімнен тұрады. Алғашқы бөлі-

мінде “ұлтшыл” деген айыппен алты жылға сотталған қазақ жігіті Хақназардың түрмедегі өмірін, түрме 

өмірінің көпшілікке бейтаныс тіршілігін баяндаса, “Қияда” бөлімінде осы кейіпкердің желтоқсаншы-

ларды ақтау заңынан кейін мерзімінен ерте босап келген күндеріндегі тіршілігі суреттелген. “Қаза” бөлімі 

Хақназардың қытайлар қолынан қаза табуымен аяқталады. Хақназардың жеке бас бостандықтағы өмірі де 

Қазақстанның бостандық алуымен, баға жетпес құндылығы ‒ тәуелсіздігіне қол жеткізген шағымен қатар 

өрбиді. Осы тұста мақсатымызға орай, романның өн бойынан “Мәңгілік ел” концептін құрайтын автор 

санасындағы эксплицитті мазмұндарды айқындауға тырысамыз.  

Осы орайда лингвист А.Әмірбекованың “тұлға не ұжымның концептіні тілдік таңбалармен объектив-

тендіру шеберлігіне қарай эстетикалық көркем танымда объективтенген концептілер және логикалық-

позитивті танымда объективтенген концептілер” деп шартты түрде жіктеген тұжырымын негізге алғаны-

мыз жөн [1, б. 90]. 

Концептологиялық зерттеулерде автордың эстетикалық көркем танымында объективтенген концепті-

лерді қарастырудың маңызы арта түсуде. Бұл бағыттағы концептілерді жеке туындыгердің көркемдік 

әлемі, қиялынан туған бейнелер, ой-суреттер, метафора, символдар, т.б. қалыптастыратыны белгілі.  

Өзге империяның қоластында үш ғасырға жуық өмір сүрген, әсіресе, кеңестік кезеңнің жетпіс төрт 

жылында қазақ халқы әлеуметтік, мәдени, экономикалық өмірінде жағымды да жағымсыз тарихта 

мәңгілікке қалатын оқиғаларды бастан өткізді. Көп жағдайда, Мәскеу билігінің саяси шешімдерінің 

құрбанына айналып, ұдайы бірін-бірі толықтырып отырған қылмыстарының жәбірленушісі болып келгені 

тарихи ақиқат. Алайда, сталиндік, голощекиндік режимнің қазақ арасындағы “эксперименті” әр уақытта 

сәтті бола бермеді. Соның бірі осы романның көркемдік сұлбасын қалыптастырған ‒ 1986 жылғы қазақ 

жастары ұйымдастырған Желтоқсан көтерілісі.  

Қазақ елі ғасырларға созылған бодандық өмірінде түрлі апатты тарихи оқиғаларды бастан өткерсе де 

“Мәңгілік ел” болу үміті, ұлттық мені жоғалмаған, күйремеген, үзілмеген еді. Ұлттық намысты жоғары 

ұстаған, ұлттық теңдікті талап еткен қазақ жастары 1986 жылы желтоқсанның 17-18 күндері “мың өліп, 

мың тірілген” болатын. “Қараөзек” романында Желтоқсан көтерілісінің бір мезеті төмендегідей сурет-

телген.  

“Айнала астаң-кестең болып кеткен. Әсіресе, қыздардың шыңғырған даусынан құлақ тұнады. ... Аяғы 

көктен келіп, оңбай құлаған бейшара қыздың басы дүңк етіп бордюрге тиіп, қызыл қан бұрқ ете қалды. 

Оған қараған әскер жоқ, уыстап тұрып шашынан ұстап алып, лақ тартқандай өрге қарай сүйрелей 

жөнелген. Қыздың артынан келіп қалған екі-үш қазақ жігітін де бұл кезде қолында сапер күрегі бар бір 

топ солдат алдынан шығып, қаумалап ұстап алған еді. Қыздың шыңғырған даусын естіп біреуі оған тұра 

ұмтылды, бірақ қайдан жетіп келгені белгісіз, бір ұзын миллиционер әлгіні шіреніп тұрып іштен теуіп 

қалды. “Алла” деп ана жігіт бұратыла құлаған” [2, бб. 19-20]. 

Осынау суретті оқиғаның басы алаңдағы қарсылық шараларға қатысып та үлгермеген, тіпті, топтық 

жиылыстардың мәнін түсінуге мұршасы болмаған (мұрша бермеген) Хақназардың түрмеге қамалуына 

себепші болады. Басты кейіпкер Хақназар мен қосалқы Құрмаш, Ернар сынды кейіпкерлердің айнала-

сында өрбіген оқиғалар Қазақстан Тәуелсіздік алған тұстағы өліара шақты баяндайды. Оқиғалардың аса 

шынайылықпен, дәл де нақты, нанымды, жүйелі жазылып, көп жағдайда, Хақназардың әрекеттерімен 

байланысты өрбітілетіндіктен оқырманның кейіпкердің прототипін іздейтіндігі де анық. Алайда автордың 

өзі сұқбаттарының бірінде Хақназардың прототипінің жоқтығын, 90 жылдардағы жалпы қазақ 

жастарының образын жинақтаған, көркемдік қиялдан туған жиынтық образ екендігін айтқан.  

Романның “Қараөзек” аталуы да назар аудартады. “Қараөзек”, “Сарыөзек”, “Қандыөзек” деген 

топонимдерді картадан да, әдеби туындыларданда жиі ұшыратамыз. Роман эпилогында “Көктайғақ. 

Көктем байғұс бұлқынып жер астынан шыға алмай жатыр. Қараөзек шақ” деп суреттейтін сөйлемдер бар. 

“Қазақ әдеби тілінің сөздігінде”: “Қараөзек ‒ қысқы соғым таусылып, аққа ауыз жарымай жатқан көктем-

нің бас кезі” [3, б. 349] деген түсіндірме берілген. Яғни, қыстың көктемге ұласар соңғы күндері қараөзек 

шақ деп аталады. Фольклорист А.Тойшан “Қараөзек” романындағы осы ұғымды “азаттық таңының елең-

алаңындағы ел өмірінің жолайырық тұсын белгілейтін әдебиеттегі көркем рәмізге айналатыны анық” 

деген теориялық пікірді айтқан болатын [4]. 

Империялық езгінің күшейген әрбір кезеңінде оған қарсы қазақ қоғамы арасында ірілі-ұсақты 

дүмпулер болып тұрғаны тарихи шындық. Осыдан бір ғасыр уақыт бұрын, 1916 жылғы Ресей патша-
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сының 25 маусымдағы жарлығына сәйкес қазақ даласында ұлт-азаттық көтеріліс орын алса, дәл жетпіс 
жылдан кейін Кремльдік шешімдердің нәтижесі 1986 жылғы Желтоқсан көтерілісіне алып келіп, яғни, 
КСРО-ның ыдырауымен ‒ Қазақстанның, өзге де он төр республиканың тәуелсіздік алуымен аяқталды.  

Қазақ ұлтының мәдени, интеллектуалды бет-бейнесі, деңгейі өзге елдер көзімен түрлі сипатта 
танылып келді. Жағымды мінездемелерге қарағанда, әсіресе, өз құқығын, ұлттық теңдігін талап еткен, 
халықтық мүддесі мен намысын жоғары қойған қазақтың “жағымсыз сипаты” әдеби туындыларда көбірек 

жазылды, суреттелді.  
Романда қазақ туралы танымдық ақпарат-деректер мен көркемдік пайымдаулар, сипаттар “мен” және 

“ол” антиұстанымдық контексте айқындалады.  
Бірінші жақтағы “мен” позициясы қазақтарды нұсқаса, үшінші жақтағы “ол” есімдігі қазақты 

ұлттығынан, мемлекетінен ажыратуға тырысқан өзге ұлт өкілдері, мемлекеттер, басқа да қазақтың өз 
арасынан шыққан ішкі және сыртқы жаулары меңзеледі. Н.Қуантайұлының “Қараөзек” романында қазақ 

концептінің “мен”/”ол” мәнмәтініндегі көрінісін роман дискурсы негізінде талдап көрсетеміз.  
“Мен” және “ол” контексіндегі қарама-қарсы сипаттаулар монолог, диалогтарда, авторлық баяндау-

ларда, мәтін қабаттарында астарлы мағынада кездесіп отырады. “Ол” мәнмәтінінде ХХ ғасырдың соңғы 
ширегінде өмір сүрген қазаққа берілген мінездеме “мал бағып, көшіп-қонып жүрген жабайы қазақ”, 
“сауатсыз, қараңғы халық”, “электрдің жарығын, техниканың озығын білмеген қазақ” [5, б. 114] оралым-
дары арқылы айқандалған. Бұдан басқа Хақназар мен Ернардың, Хақназар мен құқық қорғау органда-

рының арасындағы диалог, полилог арқылы мәтін астарында қазаққа тән мінездемелер ашыла түседі. Ал, 
романның тұтас көркем мәтінінде қазақтың ұлттық ерекшелігі “мен” контексінде төмендегідей берілген: 
“ежелден мұсылман”, “арғы дәуірлерден бастау алатын ұлттық мәдениет пен дәстүрге ие”, “зындан мен 
түрмені білмеген бейбіт халық”, “төзімді, шыдамды” т.б. Осындай жағымды сипаттаулармен қатар, 
құқығын талап етуді білмейтін, еліктегіш, сатқын, әділетсіз сынды кемшіліктерін Хақназардың жалған 
айыптаулардың құрбаны болып, алты жылға сотталуы барысында, Хақназардың мерзімінен ерте босап, 

ақталып келгендегі студенттермен қоғамдық өзгерістер жайында әңгіме-дүкен құруы барысында, 
Хақназар мен Құрмаштың пәтер іздеуі, Хақназар мен Ернардың диалогтары сәтінде, т.б. айқындалып 
отырады. Мұның мысалдарын төменде кестемен көрсетуге тырыстық.  

“Қазақ” макроконцептінің “мен”  

мәнмәтінінде көрінуі 

“Қазақ” макроконцептінің “ол”  

мәнмәтінінде көрінуі 

1. Бірінші хатшылыққа бір қазақ табылмады деген не 

сұмдық? Тіпті, мақұл қазақ болмаса да осы Қазақ-

станда қызмет істеп келе жатқан өзіміздің бір орыс жоқ 

па? [2, бб.18-19]. 

2. Расында, айтшы өздерің, қазақша мектептер мен дет-

садтардың жабылып жатқаны, жұмысшы қазақ жаста-

рына үй берілмейтіні рас қой [2, б.19]. 

3. Қазақ байғұс мына поршеньда ма, АЗТМ-де 

(Алматы ауыр машина жасау зауыты ‒ А.Ахметова) 

ме, кез келген бір зауытта танауынан су кетіп, он жыл 

жұмыс істейді, сондағы тигені ‒ жатақхананың қуық-

тай бір бөлмесі [2, б.19]. 

4. Қанша уақыт өткені есінде жоқ, әйтеуір арқасынан 

суық тер бұрқ ете қалғанда, еденді ойып жіберердей 

болып, тепсіне басып кірген судья “Заңымыздың аты-

нан сөйлеймін” деп бастап, “ауыл шаруашылық инсти-

тутының екінші курс студенті, ұлты қазақ, совет аза-

маты Хақназар Шығайұлы Шығаевты Қазақ ССР-інің 

Қылмыстық кодексінің 94-інші және 65-інші баптары 

бойынша алты жылға бас бостандығынан айырып, 

күшейтілген режимдегі еңбекпен түзеу колониясына 

жөнелтуге” үкім шығарған еді” [5, бб.48-49]. 

5. ‒ Атаң қазақ дүниежүзінде екінші орын алады ет 

жеуден [5, б.73]. 

6. Біздің мұсылманның ұғымынша, ‒ деді Хақназар 

тамағын кенеп барып сөзге араласып, ‒ мына дүние-

дегі жан-жануар, ұшқан құс, жүгірген аң адам баласы-

ның ризығы үшін жаратылған. Алла тағала адамды 

1. “Әй, дегенмен сол кісі тегін емес” деген 

Алдоңғар бір уақытта әлдеқайда қарап отырып. ‒ 

Тегін кісі емес. Не спецслужбаның адамы, не жас-

тардың аңғырттығын пайдаланғысы келген біреу. 

Не болса да елді аранға жығу үшін жүрген бір 

алаяқ. Әлгі маған алғаш жолыққан кісіні айтам” [2, 

б.20]. 

2. Бәрінен де жас болса да самай шашын ақ шалған, 

қабағы бір ашылмайтын, еңсегей бойлы қарасұр 

қазақ жігітінің қақайып тұрып кеудеден ұрғаны 

жанға батқан [2, б.20]. 

3. ‒ Ты, сосунок, мразь поганая, ты что прешь про-

тив совесткой власти? А?! Вот, такие все как ты, 

мамбеты, все вы можете понять, что именно русс-

кие вас одели, обули, накормили... Үстінде форма-

сы жоқ болса да шені үлкен офицер екені аңдалған. 

Өзі ұлы нәсілдің тіліне судай екен [2, б.20]. 

4. Мен саған өзім ғой деп айтып отырмын. Егер 

жасақшыны ұрғаныңды мойындамасаң, қылмысты 

іздеу тобы бар, біздің тергеу бөлімі бар, саған “мок-

рое дело” ‒ кісі өлімін ілеміз... [5, б.29]. 

5. Сендерге біз қадалып отырғамыз жоқ, сендермен 

айналысып отырған мына біз ‒ милиция қызмет-

керлері емес, ана... ‒ сұқ саусағын шошайтып тө-

бені көрсетті, ‒ ...ана жақтағы үлкен кісілер. ... 

Біріншінің өзі патша сияқты ғой сендер жергілікті 

патшаға, совет өкіметіне қарсы таяқ алып шық-

тыңдар. Совет өкіметін құртқыларың келді, бізді... 
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жер бетіне жібергенде қалған тіршілік иесін соның 

қорегіне деп жаратқан ғой. ‒ Пәлі, сен де дінге сенеді 

екенсің ғой, ‒ деді Құрмаш мынау не деп кетті деген-

дей Хақназарға мойын бұрып. ‒ Мәселе, сенген-сенбе-

генде емес, ата-бабамыздың ұстанған діні ғой. ‒ Жоқ, 

біз атеист емеспіз бе, замандастар-ау, ‒ деді Құрмаш. ‒ 

Дарвиннің тіршілік эволюциясын оқып өстік қой, 

атамыз маймыл емес пе? [5, б.75]. 

7. “Жетім бұрыш” ‒ не үй, не жатақхана таба алмай, өз 

жерінде жалтақ болып, өз жерінде жетімнің күйін кеш-

кен қазақ байғұстың қойған аты [5, б.77]. 

8. Басқаны қойшы, мына сен жабайы болған деп 

түкіріп отырған ұлтыңды үйіндегі азық-түлігін тартып 

алып, қолдан ашаршылық жасап, дүниежүзінің көзін 

бақырайтып қойып, тең жартысын 32-ші жылы шы-

бынша қырып салған сол коммунистер емес пе! [5, 

б.114]. 

9. Көшпелі жұртта абақты болған ба, бәрі отырықшы 

жұрттан келген ғой, абақты, түрме, зындан деген [5, 

б.32]. 

бөтен ұлттарды қуғыларың келді. Солай ғой... [5, 

бб.29-30]. 

6. Сендердің бізге қарсы шығып, өкіметті құлат-

пақшы болғандарыңды да жақсы білемін [5, б.52]. 

7. ‒ Қата айтасың. Билік басында отырғанның бәрі ‒ 

тонының өңін айналдырып алған кешегі коммунис-

тер. Кешегі сексен алтыда өз ұлтын ұстап, экстре-

мист, террорист деп жүзі жанбай жаһанға жар сал-

ған сатқын иттер. Бүгін, міне, солар “мен алаңда 

жастарды бастап жүргем” деп жағалай ұлтшыл 

болып шыға келді [5, б.115]. 

 

1991 жылы қазақ еліне тәуелсіздікке ие болу бақыты бұйырғанымен, ішкі-сыртқы анталаған 

жаулардың құрығы дайын тұрды. Ол ‒ халықтың ұлттық дәстүріне, дініне, тарихына, тіліне іріткі салып, 

тіпті, күнделікті тұтынатын ұлттық, басқа да түрлі тағамдарына тосқауыл қою еді. Яғни, ұлттығынан 

бездіру, айыру шаралары халық арасында байқаусыз жүргізіле бастады. Бұның мысалы жоғарыда 

құрастырылған салыстыру кестесінде берілді.  

Роман дискурсында кездесетін Қазақстан прецеденттік атауы топонимдік концептінің қатарына кіреді. 

Қазақстан макроконцептінің өзегіндегі фреймдік құрылым оның физикалық-географиялық нысан ретінде 

карта бетінде орналасқандығымен байланысты. Энциклопедияларда, анықтамалық материалдарда, басқа 

да ғылыми-танымдық жарияланымдарда Қазақстанның 1731 жылдан бастап Ресей патшалығының 

қоластына кіріп, 1991 жылы егемендік алғаны, дүниежүзінің картасында жер көлемі бойынша тоғызынша 

орынға ие екендігі, тарихи құрылу уақыты 1465-1466 жылдардан басталатындығы, алғашқы президенті 

Н.Назарбаев, астанасы Астана қаласы екендігі, басқа да түрлі ақпараттар кездеседі. Көркем мәтіннен тыс 

ғылымдағы ақпараттар мен білімдер жүйесі де осыны айғақтайды.  

Ал, осы романның көркем мәтінінде Қазақстан макроконцептінің тілдік тұлға қалыптастырған 

фреймдік конструкты төмендегідей болып келеді. Көркем мәтінде Қазақстан макроконцепті де өзге 

мемлекеттермен антипозициялық сипатта айқындалады.  

Қазақстан макроконцептінің контексте көрінуі Қазақстан макроконцептінің контексте өзге елдермен 

қарама-қарсы сипатта көрінуі 

1. Оған мына жастар қарсы, иә, біз қарсымыз. Үйбай-

ау, елді жиырма жыл билеген ақсақалды алып астап, 

қайдағы біреуді әкеп қоя салатын Қазақстан ойыншық 

емес қой, солай емес пе? [2, бб.18-19]. 

2. Шынымен-ақ, ол кісінің айтқаны дұрыс қой: өзімізді 

өзіміз билей алмасақ, несіне республика болып отыр-

мыз, а, жігіттер? [2, б.19]. 

3. ‒ Қазақстан бай! ‒ деді Ернар салқын вискидің арты-

нан қалың, майлы шоколадты кертіп жеп жатып. ... 

Қазба байлықтың бәрі бар бізде: алтын, күміс, мұнай, 

түрлі-түсті металдың неше атасы, алюминий, мыс, жез, 

мырыш, хром, уран... Тағы не бар еді, құдай-ау, бәрі 

бар ғой, бәрі бар! [5, б.111]. 

4. Нағыз мемлекет болыппыз-ау! Ақшамыз да шығып-

ты, не арман бар енді бізде! ‒ деген [5, б.150]. 

 

1. Ал, сонау Ресейден келген біреу именно сол 

зауыттың біреуіне орналасса, айналасы екі-үш 

жылдың ішінде трехкомнатная квартира алып шыға 

келеді [2, б.19]. 

2. Империяның отарында жатқан жұрт та түрменің 

дәмін бір кісідей білетін [2, б.32]. 

3. Алақандай Кувейт халқы мұнайдың арқасында 

асып-тасып отыр. Дүниеге келген әрбір нәрестеге 

мемлекет азаматым деп, банктен жеке есепшот 

ашып беріп, мұнайдан түскен пайданың белгілі бір 

процентін соған салып отырады екен. Сонда кәме-

летке толғанша баланың шотында өміріне жететін 

ақша жиналып қалатын көрінеді. Міне, өмір. Ал, 

біз... мұнай да бар, қазба байлық та бар, Менделеев 

кестесіндегі элементтердің бәрі бар деп ісіп-

кепкенде сондаймыз, кәне жақсы өміріміз? Байлық-

ты шетке шығарып, сатып та жатыр екеміз, қайда 

сол ақша? Халық неге аш, жалаңаш? Жетпіс про-

центі қоңыз теріп жүр, қазба байлықтан не пайда? [5, 

б.113]. 
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Байқағанымыздай, Ресей патшалығының ‒ Кеңестер одағының қыспағында үш жүз жылға жуық өмір 
сүрген қазақ халқының, Қазақ автономиясының елдік тұрғыда маңызсыз, құқығы тапталған, елеусіз 
бейнесі аңғарылады. Жазушы танымындағы Қазақстан, қазақ халқы туралы деректік ақпараттар 
жиынтығының көркемдік сүзгіден өткен сұлбасы осы мемлекеттің көркем мәтіндегі образын 
қалыптастырған.  

Кестедегі романнан алынған үзінділердің мазмұны іспеттес (Қазақстанның шикізатына қатысты) 

ақпараттар халық аузында, интернет-порталдарда жиі айтылып, жазылып жатады. Өзге елдердің бизнес 
алпауыттары Қазақстанның шикізат көлемін әрбір қазақстандықтың жан басына шаққандағы есебін 
шығарып, өзінше іскерлік, менеджменттік кеңесін де ұсынып жатады.  

Қазақстанның Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейінгі шақтағы мәдени өмірін айтпағанның өзінде 
экономикалық-әлеуметтік өмір сүру жағдайы оңайға соқпады. Қазақстанның барлық саласында қайта 
қалпына келтіру, ауыстыру, өзгерту жұмыстары қолға алынды, әсіресе, ел халқы жұмыс істеп жатқан 

мемлекеттік нысандар жекеге үлестірілгенде халық қайда бағыт аларын білмей дағдарып қалғаны рас. 
Романда осынау өліара кезеңдегі қазақтың жалпы жүріс-тұрысы, тұрпаты, өмір сүру әрекеті төмендегідей 
бейнеленген.  

“Мәшиненің тұрағын күзеткен қазақ, базар сыпырған қазақ, жүк тасыған қазақ, қайыр сұраған қазақ, 
тәшкі сүйреген қазақ... Тегіс ауылдан келгендер. Биіс астаудан жем жеп, кекіріп отырған ел азаматтары 
“урбанизация” деп қуанған, ал өздері малды талапайға салып, ауылды өлтіріп, енді қалаға келіп ештеңеге 

жарымай, тентіреп жүрген қалың қазақ. Базар жағалап, көрінгеннің есігінде жүріп, жетпіс жеті атасынан 
сауда жасап келе жатқан жаман сартты басып озған қазақ қой бұл: ана жерден бес сомға сабын алады, 
оны мына жерде алты сомнан сатады, қандай керемет... Өнерді үйрен де жирен. Меліш саудадан жалықса, 
төбедей-төбедей ала қап тиелген темір тәшкіні сүйрейді. Одан қалса, байлардың желідегі құлынша тізіліп 
тұрған шетелдік мәшинелерінің шаңын сүртеді. Жатқан өнер емес пе. Қалай осы уаққа дейін бұл қазақ іші 
пыспай ауылда жатқан. Мый жетпейді. Енді, міне, шүкір заманға, қала шығып, базар жағалап, ел көріп, 

жер көріп жүр... Әсіресе, ана қара сирақ ұлдарды айтсаңшы, біреудің топлиын майлап, біреудің суын 
сатысып, біреуге шөлмек жинасып, тыным таппайды. Талапты ерге нұр жауар деген осы. Ұлттың үміті, 
елдің ертеңі...” [5, бб.138-139].  

Байқағанымыздай, авторлық сарказм аралас бейнелеулер 1990 жылдардағы қазақтың өмір сүру 
қалыбының бір үзігін көзге елестетеді. Қалай болғанда да қазақтың бойындағы төзімділік, шыдамдылық, 
болашаққа сенім құндылықтары “Мәңгілік ел” құру даңғылына қайта салғаны анық. Қазақ бойындағы ән 

мен күйден нәр алған оптимизмі тарихи қиындықтарға қарсы тұруға күш берді.  
Кестедегі қазақтың ұлт, мемлекет ретіндегі статусына берілген авторлық көзқарастар, қағидалар, 

шешімдер “Мәңгілік ел” болу жолында тарихтан сабақ алу мен болашақта мұндай жат елдің езгісінен 
аулақ болуға көмектеседі.  

Романдағы 1986 жылғы Желтоқсан көтерілісінің басты қаһарманы мен өзге де қосалқы кейіпкерлер 
есімдері назар аудартады. Қазіргі көркем антропологияда образ, кейіпкер, кейіпкер портреті, персонаж, 

характер, кейіпкердің ішкі әлемі сынды теориялық ұғымдармен қатар кейіпкер есімі де маңыздылыққа ие. 
Әдеби антропологияны арнайы зерттеген В.Савельева: “Кейіпкерлерге есім беру үдерісін зерттеу 
автордың көркемдік антропологиясын зерттеуге мүмкіндік береді” деп есептейді [6, б.77]. Көркем 
туындыдағы есімдердің этимологиясына, семантикасына, фонетикасына үңілу автордың көркемдік 
әлемін танытумен бірге, танымын, сыртқы әлемсезінісін, концептосферасын айқындауға да жағдай 
туғызады. Туындыдағы есімдер мен аты-жөндерден автордың кейіпкерге берген мінездемесін де 

аңғарамыз. “Сөйлейтін есімдер” (В.Савельева) Н.Қуантайұлының “Қараөзек” романында да кездеседі. 
“Осы күнгі қазақ қыздарында екінің бірінің аты Индира. Қандай сүйкімсіз есім” деп ойлады Хақназар 
сары қызға қарап.  

‒ Хақназар деген атты бірінші естуім, ‒ деді Индира. ‒ Ол не деген сөз? 
“Мына қыз адамның ойын оқи ма-ей?..” деп қысылып қалды Хақназар, бірақ іркілмей тез жауап 

берген.  

‒ Енді... оның шығу төркіні ‒ Хақтың, яғни, Алланың назары, Алланың көңілі түсті деген мағынада 
жатса керек. Атам сүй деп түсіндірген. Өзінің қойған аты ғой. Хақназар деген қазақтың ханы да болған 
тарихта.  

‒ Надо же, ‒ деп Анар басын шайқап күлді[5, б.72]. 
Соңғы сөйлемдерде автор реминисценция әдісін қолданған. “Хақназар деген қазақтың ханы да болған 

тарихта” деген сөйлемі империялық жүйе ұрпақ жадынан өшіруге тырысқан, көмескілендірген қазақтың 

тұтас дәуірлік кезеңдерінің өмір сүргендігін меңзейді. Осы тұста авторға тарихты ұзын-сонар баяндап өту 
тиімсіз болар еді.  
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Шын мәнінде, қазақ тарихында Қасым ханның баласы Хақназар хан қырық жылдан астам билік 

жүргізіп, қазақтың мәңгілік ел болу жолында аянбай еңбек еткен тарихи тұлғалар санатынан саналады. 

Хақназар ханның тұсында XVI ғасырдың 60-70 жылдарында қазақ даласында соғыс қимылдары тоқтап, 

Орта Азия халқымен сауда-саттық қарым-қатынастар нығайып, экономикалық байланыстар күшейе 

түскен еді.  

Қазақ прозасының әр дәуірінде жазылған романдарда кейіпкерлерге есім беру процесінде айыр-

машылықтар кездеседі. Мысалы, ХХ ғасырдағы басындағы қазақ романдарында Ғали, Жамал, Ғайша, 

Ахмет, Ақбілек, Омар сынды діни, ұлттық бояуы қалың есімдер аталса, одан кейінгі жетпіс жыл аралы-

ғында жарық көрген туындарда Марат, Энгельс, Съезд, Нұржан, Ербол сияқты жеңіл аттар жиі ұшы-

расады. Яғни, заманалық оқиғалардың әдебиеттің айнасына айналғандығының белгісі.  

1991-1992 жылдардағы, рухани һәм діни, мәдени жол-жоралғыларынан адаса бастаған халықтың 

өліара кезеңдегі өмір сүру жағдайы романда төмендегідей көрініс тапқан. Автор Анар мен Құрмаш 

кейіпкерлердің диалогына кірістірген.  

‒ Құрмаш, сен қызықсың, ‒ деді Анар. ‒ Қазір біздің өмірде үлкен өзгерістер болып жатыр ғой, 

сексуальная революция деп, религиозная революция деп түрлі-түрлі кітаптар шығарып жатыр ғой. Тіпті, 

өзің айналаңа қарашы, бұрынғыдай бірқалыпты өмір жоқ, дүние өзгеріп жатыр емес пе. 

‒ Сонда, дүние өзгерді екен деп, бәрің кришнайт болып кетпексіңдер ме? ‒ деді Құрмаш.  

‒ Бұл дегенің адам денсаулығына пайдалы ғой, ‒ деді Анар. ‒ Ет жеме, құдайға сыйынып жүр деген-

нің несі зиян?  

‒ Сондағы құдайың... жаңағы... аты қалай еді... Кришна ма? 

‒ Между прочим, ‒ деді Индира көзілдірігін түзеп. ‒ Кришнаизм ең көне дін, адамзат жаратылғалы 

келе жатқан дін, Индияда пайда болған.  

‒ Индира, ‒ деді Хақназар. ‒ Сонда сіз мұсылман баласы екеніңізді ұмытып кете бересіз бе?  

‒ Мен мусульманка емеспін, ‒ деді шарт ете қалған Индира. ‒ Жарайды, ата-бабамыз ислам дінін 

ұстаған шығар, бірақ менің де өз талғамым бар ғой... Тем более демократиялық мемлекет орнатамыз деп 

жатырмыз, ал ондай мемлекетте кім не ойласа, соны істеуге жағдай жасалуы керек. Вот! [5, бб.75-76]. 

Мұндай қаптаған дін секталарының уағызы тәуелсіздік алғанымызға отыз жылға таяу уақыт өтсе де 

әліге дейін жалғасуда. Бүгінгі өмірлік тәжірибемізде де жүзеге асып жатқан процесс.  

Дін, діл, тарих, тіл сынды “Мәңгілік елді” құрушы факторлар мәселесі 2001 жылы жарық көрген 

жазушы Н.Қуантайұлының “Қараөзек” романының көркем дискурсына негіз болып, осы факторлар 

бойынша автор когнициясында көркем ойлар “Мәңгілік ел” концептінің мазмұндық қабаттарын 

толықтырған.Қазаққа, қазақ қоғамына, Қазақстан мемлекетіне қатысты индивидуалды авторлық 

поэтикалық суреттеулері, қазақ халқының өткен тарихына, бүгініне, болашағына қатысты жекелеген 

көзқарастары, идеялары, қағидалары қазақ және Қазақстан макроконцептілерінің өзегін, перифериясын, 

басқа да мазмұнды қабаттарын құрайды. Аталған макроконцептілерді “Қараөзек” романының өзекті 

когнитивті бірліктері деп танимыз. Ал, автор танымындағы ментальді бірліктермен толықтырылған қазақ, 

Қазақстан макроконцептілері “Мәңгілік елдің” концептілік жүйесін құрайды деп тұжырымдауға болады. 

Жазушының романын: “... Сілбіреп тұрған майда, салқын жаңбыр. Тасада, бұрыш-бұрыш қалтарыста 

әлі де қар бар. Көктайғақ. Көктем байғұс бұлқынып жер астынан шыға алмай жатыр. Қараөзек шақ. 

Бірақ... қашанға дейін тұрады бұл. Әлі-ақ жұпар иісі бұрқырап көктем туар, жадырап, жайраңдап жаз 

келер. Сол кезде дүние жасарып, құлпырып шыға келмей ме. Сол күнге жеткізсін” деп аяқтауы 

замананың аязынан аман шыққан қазақ елінің мәңгілік болуына сенім білдіруі деп түсіндік.  
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