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spirituol heritage of alash figures 
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The article pays special attention to the heritage trends of «Alash» figures, who formed a 

conuptual system of searching for new approaches in the modernization of puplic thought. Also the 

importance of the intellectual potential of «Alash» figures is analyzed. The perfection of innovative 

creative methods of distribution is scientifically based. The spiritual harmony and humanistic 

tendencies in the views of the leader of public though and Alashfigutes, who propagandized around 

the world is scientifically argued. The scientific ideologicol principles of the spiritual ereative 

heritage of «Alash» figures are analyzed. Researches of heritage of «Alash» figures according to 

modern scientific processes were carried out. Analyzed on a scientific basis and comprehensively 

studied the innovative nature of historical stage, priorities and core values in the same society. 
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МАҒЖАНДЫ ШЕКСПИРДІҢ ТІЛІНДЕ СӨЙЛЕТКЕН... 

 

 Мақалада қазақтың дара ақыны Мағжан Жұмабаевтың поэзиясын алғаш рет 

ағылшын тіліне тәржімалаған Мичиган университетінің профессоры Тимур Кожаоглумен 

жасалған сұхбаттың нәтижелері баяндалады. Кез келген көркем аударма тәжірибесінде 

аудармашымен тілдесіп, сырласып, тәржіма барысында басынан кешкен толғаныстары 

мен қиыншылықтарын біліп, оларды жеңу жолдарын айқындау өте құнды ақпарат болып 

табылады, әрі келешек ұлттық аудармашылар қауымына үлкен сабақ болмақ. Себебі қазақ 

аудармашыларының алдында ұлттық әдебиетіміздің төл, баға жетпес туындыларын 

әлемге таныту міндеті тұр.  

 Поэтикалық аударма – көркем аударманың аса күрделі, аудармашыдан үлкен 

дайындықты, түпнұсқа тілі мен аударма тілінде де сөздің майын тамызатындай шеберлік 

пен шыдамдылықты, ақындық жүректі талап ететін түрі. «Мағжандай ұлы ақынымызды 

әлемдік тілге тәржімалаған аудармашының бойында қандай қасиеттері бар? Ақын 

шығармашылығымен танысып қана қоймай, оны басқа тілде дем бітіруге не себеп болды? 

Аударма барысында қандай принциптерді ұстанды? Болашақта Мағжан ақынды аударуға 

шешім қабылдаған аудармашыларға қандай кеңес берілді?» деген аса маңызды сұрақтарға 

жауапты осы мақаладан таба аласыз.  

 Кілт сөздер: көркем аударма, поэтикалық аударма, поэзия, мәдениет, сұхбат.  

 

КІРІСПЕ 

 

 Еліміз тәуелсіздігін алып, еркін тыныстап, бойын түзеп, алға адым басып келе 

жатқанына 29 жылдың қасы. Осы аралықта жоғалып бара жатқан тарихымызды, 

http://grnti.ru/?p1=17&p2=82&p3=10
https://orcid.org/0000-0002-5947-6084
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әдебиетімізді, мәдениетімізді, ұлттық құндылықтарымызды ана тілімізде қайта жаңғыртып 

қана қоймай, басқа да шетел тілдеріне тәржімалануда. Білім мен ғылым да мемлекетімізбен 

бірге жаһандық межелерге ұмтылуда. Бірақ әлі де белі қатпаған баладай аяғын аяңдап, 

абайлап, нық баса алмай келеді. Кейде тіпті шалынып, шалыс басып жатқан кездері де бар. 

Көш жүре жүре түзеледі емес пе? Еліміздегі сондай жас ғылымдардың бірі – қазақ 

аударматануы. Абай атамыз негізін қалап, кейіннен ізін басқан Мағжан сынды тұлғаларымыз 

жасаған құнды тәржіма үлгілері қазақ аударматануының негізі ертеден қаланғанын білдіреді. 

Бір өкініштісі, бүгінде жанын салып, зейін қойып, әлемдік классиканы қазаққа танытатын 

немесе қазақ әдебиетінің ең озық туындыларын шетел оқырманына жеткізетін 

аудармашылар кемде-кем. Әрине, оған әсер ететін факторлар көп. Дарынды, шебер, ұлттық 

аудармашылар легінің қалыптасуы үшін де біраз уақыт, тәжірибе, ауқымды әрі жүйелі түрде 

атқарылатын жұмыс жоспары қажет. Қазіргі уақытта да біраз қазақ әдебиеінің төл 

туындылары, поэзиясы шетел тілдеріне аударылып жатыр. Бірақ тікелей қазақ тілінен 

тәржімаланып жатқандары шамалы. Орыс тілінен сатылай аударылған туындылардың 

сапасы қай деңгейде? Бұл сұрақтың да біржақты, тиянақты жауабы жоқ. Қазақстандық 

аударма зерттеуінің ғылыми дискурсының қалыптасуы қажет.  Ғылыми басылымдардан, 

газет беттерінен «Аударма сын көтермейді...» деген мақалаларды көптеп кездестіруге 

болады.  

 Бірақ бұл мақалада біз бір ерекше жағдай, қазақ халқы үшін маңызы зор, қазақ әдебиеті 

мен аударматануы үшін орны бөлек аударма үлгісі, аударма авторы мен аударма оқиғасы 

жайлы айтқымыз келіп отыр.  

 2018 жыл. Қазақтың біртуар ақыны, ұлы ақыны, патриот, лирик ақыны Мағжан 

Жұмабаевтың туғанына 125 жыл толу қарсаңында. ЮНЕСКО-ның Париждегі штаб пәтерінде 

өткен «Мәдени мұра мен болмыстың қайта жаңғыруы: түрік тілі өткеннен болашаққа» 

(Возрождение самобытности и культурного наследия: тюркский язык из прошлого в 

будущее) атты халықаралық форум аясында Мичиган университетінің профессоры Тимур 

Кожаоглу өзінің Maghjan Jumabayev. The poet of flare, liberty and love (Мағжан Жұмабаев – 

жалын, еркіндік және махаббат ақыны) атты кітабын ұсынды [1]. Ол кітапта профессор 

ақынның өмірі мен шығармашылығына тоқталып, ақын жайлы қазақ, түрік, ағылшын тілінде 

жазылған таңдамалы еңбектердің тізімін, 20 өлеңнің ағылшын тіліндегі аудармасын 

келтіреді. Демек, әлемдегі ағылшын тілді оқырмандардың қазақ ақынымен танысуына жол 

салынды. Бұл аударманың құндылығын оның тікелей қазақ тілінен, поэтикалық тілмен, өлең 

жолдарымен аударылғандығы арттырады. Себебі ақындық қабілеті болмаған жағдайда өлең 

жолдарының проза түрінде аударылатыны да баршылық.  

Қандай да бір көркем туындыны осылайша басқа тілде сөйлетіп, дем бітірген 

аудармашымен сырласқанға не жетсін! Себебі көркем аударма - аударманың ең күрделісі. Ал 

поэзия аудармасы аудармашыдан ақындық қабілетті де талап етеді. Оған орыс халқының 

белгілі ақыны әрі аудармашысы Гончаренконың тілімен айтқанда «орыс поэтикалық 

аудармасының патриархтарының» төмендегідей уақытпен сыналған тұжырымдары дәлел: 

"Переводить стихотворца может один только стихотворец... Переводчик стихотворца есть в 

некотором смысле сам творец оригинальный" (В. Жуковский, 1810); «Стихи, переложенные 

прозой, даже хорошей прозой – умирают» (В. Брюсов, 1905) [2]. Ал, поэзияның тілінің 

көркемдігін философ және мәдениеттанушы М. М. Бахтиннің поэзия жанрының ерекшелігін 

«только поэзия выжимает все соки из языка» [3, 46], яғни тек қана поэзия тілдің балын 

тамызады деп сипаттауы дәлелдей түседі. 

 Бақытымызға орай, қашықтан болса да, көркем аударманың осындай қиын асуларын 

бағындырып жүрген, Мағжандай дара ақынымызды танып, біліп, күллі дүниеге танытып 

жатқан аудармашы, профессор Тимур Кожаоглумен алғаш рет тілдестіп, сұхбат алдық. 

Көкейде ұялаған сұрақтарды қойып, жауабын алдық әрі оған тәнті болдық.    

  

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
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 Жалпы көркем аударма, әсіресе ұлы тұлғаларды тәржімалау үлкен батылдықты, 

жауапкершілікті талап етеді. Аударма біліктілігімен қатар, іштей дайындық қажет. Сол 

дайындық, алғашқы түрткі, Тимур Кожаоглуның ақын шығармашылығымен таныстығы 

қашан басталды?  

 - Мен Мағжанның өлеңдерімен алғаш рет 1953-1954 ж.ж. 6-7 жасымда таныстым. 

Менің әкем Усман Қожа (1878 жылы Ош – 1968 Стамбул) маған Түркістанның екі көрнекті 

ақындарының өлеңдерін оқыған: Шолпанның өзбек тіліндегі өлеңдерін және Мағжанның 

қазақша өлеңдерін. Усман Қожа 1915 - 1939 жылдар аралығында Мұстафа Шоқаевтың (1890-

1941) жақын досы және Түркістанда мен шет елдерде саяси серігі болған. Усман Хожа 1927-

1934 жж. аралығында Стамбулда алғашқы Орталық Азияның «Жаңа Түркістан» журналын 

шығарса, Мұстафа Чокаев 1929-1939 жж. Парижде «Жас Түркістан» журналын шығарды. 

 Кейін орта мектепте Мағжанның өлеңдерін башқұрт профессоры Ахмед Зеки Велиди 

Тоғанның 1947 жылы Ыстамбұлда шыққан «Бүгінгі Түркістан және оның жаңа тарихы» 

кітабынан және Шығыс Түркістаннан келген қазақ эмигранты Хасан Оралтайдың 1965 жылы 

Стамбулда жарық көрген «Ұлы түрік ұлтшылдығы Мағжан Жұмабайұлының өлеңдері» атты 

кітабындан оқыдым.  

 1972 жылы Нью-Йоркке Колумбия университетінде докторантураға оқуға барғанымда, 

кітапханадан Мағжанның 1923 жылы Ташкентте жарық көрген «Мағжан Жұмабаевтың 

өлеңдері» атты кітабын таптым. 1976 жылы мен «1960-1970 жылдардағы қазақ лирикалық 

поэзиясындағы ұлт мәселесі» деген тақырыпта магистрлік эссе жаздым. Бұл шығармада 

Мағжанның бірнеше өлеңдерінің ағылшынша аудармасын келтірдім. Сонымен, 1953 жылдан 

бастап бүгінгі күнге дейін бұл Мағжанның поэзиясын 66 жыл бойы зерттегенімді білдіреді. 

Мағжанның өлеңдеріне Қазақстанда Кеңес Одағы кезінде 1938-1980 жылдар аралығында 

тыйым салынған болса да, мен оның өлеңдерін еркін оқып, аударып, жазып отырдым. Бұл 

үшін, Мағжанның өлеңдерін маған кішкентай кезімде алғаш үйреткен адам болғандықтан 

әкеме өте ризамын.  

 Демек, 66 жыл бұрын басталған таныстық, жарты ғасырдан астам уақыт бойында 

тереңінен оқып-білу мен зерттеуге ұласқан. Тимур Кожаоглу алғаш әдебиет әлеміне әкесі 

салған жолды зерттеп қана қоймай, басқа тілде жан бітірді. Бұл елбасының «Рухани жаңғыру 

– болашаққа бағдар» жолдауының аса маңызды бір міндетімен астасып жатыр. Ол – төл 

әдебиетіміздің аса құнды туындыларын әлемнің ең танымал тілдерінде сөйлету. Осындай 

үлкен жауапкершілікті мойнына алып, дәл Мағжан ақынды тәржімалауға не түрткі болды? 

Бәлкім қандай да бір сезім, ақын шығармашылығына қызығу немесе жағдаят па?  

 - Ерте кезден бастап Мағжанның өлеңдерінде мына төрт сөз менің көңілімді аударды: 

күн, от, алау және махаббат. Мен оның өлеңдерін көбірек оқыған сайын, ақынның көптеген 

өлеңдерінде осы төрт ұғымды қолданып жүргенін байқадым. Сонымен, бұл сөздер оның 

поэзиясының негізгі тақырыптары екенін сезіндім.  

 Әсіресе, оның «От» атты өлеңі өте күшті әдеби шығарма. Бірінші сегіздік бізді мүлде 

басқа поэтикалық әлемге апарады. Мағжан өзінің басқа өлеңдерінде де осы негізгі сөздерді 

қолданады. Мысалы, «Бұлбұл» өлеңінде ол жалын мен жану бар. Менің назарымды аударған 

екінші маңызды мәселе – Мағжанның өлеңдерінде Түркістан және Түрік сөздерін жиі 

қолдануы болды.  

 Сондай-ақ, Мағжанның поэзиясының әсем стилі мен метафоралық тақырыптары да 

маған қатты әсер етті. От, жалын, күн және махаббат сөздері адамның бостандығын 

білдіретін метафоралар болып табылады. Мағжан өзінің көптеген өлеңдерінде еркіндік пен 

тәуелсіздікке ұмтылады. Оның өлеңдері 1920-1930 жылдары, Qazaqstan мен бүкіл Түркістан 

Кеңес Одағында еркіндікке ие болмаған кезде жазылған. Қазақ ақыны Мағжан мен өзбек 

ақыны Чолпанның Кеңес Одағының ең қуғын-сүргін жылдарындағы өлеңдері Орталық 

Азиядан бостандық пен тәуелсіздікке шақыратын екі күшті дауыс болды. Сол себепті, 
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Мағжан (1893) 45 жаста, Шолпан (1897) 41 жасында басқа жүздеген ақындармен, 

жазушылармен, зиялы қауыммен бірге 1938 жылы өлтірілген.  

 Бұл жауаптан аудармашы ақынның поэзиясын тереңінен түсініп, ондағы негізгі 

ұғымдарды айырып, олардың метафоралық бейнесін көріп, олардың жалпы адамзаттық 

құндылықтармен астасып жатқанын сезіп қана қоймай, ақынның жүрегінің неге ұмтылғанын, 

қандай күрес жүргізгенін аңғарғанын түсіндік. Және ақын өмір сүрген уақыттың, қоғамның 

және ақын жанының толғанысымен астасып шыққан шыншыл поэзияны әлемге танытқысы 

келгенін түсінуге болады. Аудармашының ақын жанын қаншалықты түсінгенін жоғарыда 

аталған халықаралық конференцияда «Мағжанның поэзиясында Кеңес заманында 

міндеттелген идеологиялық доктриналарды емес, тек қана өз жүрегін тыңдаған, 

әділетсіздікке, кемсітуге, зұлымдық пен зорлық-зомбылыққа қарсы күрестің дұрыс екеніне 

толығымен сенімді болған батыл адамның дараматикалық даусы барын» [1] нықтай түсуі 

дәлел.   

 Келесі қойылған сұрақтың күллі аудармашылар қауымын толғандыратын, жалпы 

көркем аудармада тәжірибелік маңызы зор «Аударманы түпнұсқадан жасадыңыз ба?» деген 

сауал:   

 - Мен Мағжанның 20 өлеңін қазақ тілінен ағылшын тіліне аудардым. Әрине, мен 

әрқашан қазақ достарымнан Мағжан өлеңдеріндегі белгілі бір сөздер мен терминдер туралы 

сұрадым. Олар маған бірнеше күрделі тіркестерді түсінуге көмектесті. Менің достарымның 

бірі Хасан Оралтай (Тарбағатай 1930 - 2010 Мюних, Германия) болды. Ол 1977 жылдан 1994 

жылға дейін Азаттық радиосында менің әріптесім болды. Хасан ағам «Азаттық» радиосының 

қазақ бөлімінде, мен өзбек бөлімінде жұмыс істедім. 

Менің ана тілім өзбек тілі Мағжанның өлеңін түсінуге де пайдалы болды. Алайда мен 

кішкентай кезімнен Мағжанның, Абайдың және басқа да қазақ ақындарының өлеңдерін 

оқыдым. Мен кандидаттық диссертацияммен жұмыс істеген кезде 200-ге жуық қазақ 

романдары мен әңгімелерін оқыдым. Осыған байланысты Мағжанның қазақ өлеңдерін 

ағылшын тіліне аудару маған қиын болған жоқ. Бұл аудармаларды көркем ағылшын тіліне 

аударуда маған американдық ақын Мел Кенне көмектесті.  

Профессордың жауабынан біз тағы да аудармашының жүгі ауыр екенін көреміз. Жалпы 

қазақ әдебиетінің маржандарын ағылшын тіліне түпнұсқадан аудару – аса сирек кездесетін 

құбылыс. Мысалы, Абай ақынды ағылшын тіліне орыс тіліндегі аудармаларынан 

тәржімалағандықтан көбінесе көркемдігі мен ұлттық бояуын, мәнін жоғалтып алған. Екі 

мәдениетті жалғастыру үшін аудармашы сол екі мәдениеттің өкілі деңгейінде біліктіліктерге 

ие болуы шарт екені айдан анық. Әдетте аудармаға әсер етуші факторлар ретінде 

аудармашының мәдени болмысы және аударылатын тілге қатысты оқырманның мәдени 

болмысы қарастырылса, бұл жағдай тағы да ерекше сипатқа ие. Үштік сипат. Себебі 

аудармашының болмысы өзбек халқына тиесілі болса, түпнұсқа қазақ халқының, ал аударма 

мәтіні үшінші бір ағылшын халқының мәдениеті тұрғысынан қарастырылады.  

Сонымен қатар сұхбат барысында профессордың Мағжан өлеңдерін тек ағылшын 

тіліне тәржімаламағанын білдік:  

- Мен 1975-1977 жылдар аралығында магистрлік эссе жазып жүргенімде Мағжанның 

екі өлеңін қазақ тілінен ағылшын тіліне аударған едім. 1982 жылы кандидаттық 

диссертациямды аяқтағаннан кейін Мағжанның өлеңдерін түрік тіліне аудара бастадым. 

Менің осы аудармаларымның бір бөлігі түрік әдеби журналында Мағжанның поэзиясына 

арналған мақаламмен бірге жарияланған. Менің мақаламның тақырыбы «Mağcan’ın 

Şiirlerinde Güneş, Ateş ve Alev» (Мағжан өлеңдеріндегі күн, от және жалын) болды // Türk 

Edebiyatı (Түірк эдебияты), 1994 ж., № 243).  

Мағжан өлеңдерінің ағылшын тіліндегі алғашқы аудармалары тәуелсіздік алған соң екі 

жылдан кейін 1993 жылы «Қазақстан» (Алматы) атты ағылшын тілді газетінде жарияланды: 

«The Great Kazakh Poet Magjan Jumabayuli's Poems» (Ұлы қазақ ақыны Мағжан 

Жұмабайұлының өлеңдері). Бұл Мағжанның өлеңдерін 66 жыл бойы оқығанымды, бірақ 40 
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жыл аударуға тырысқанымды білдіреді. Мен, алайда, бұл аударма жұмысында көп нәрсеге 

қол жеткізе алмадым;  Аударылған 20 өлеңінен басқа, кейінірек ағылшын тіліне аудару үшін 

оның тағы 10 өлеңін таңдадым.  

Тимур қожа бізге осылайша бізге жауап беріп қана қоймай, бізге сонау 1993 жылы 

жарық көрген мақала көшірмесін де жіберді. Мақалада Мағжан ақынның 7 өлеңі ағылшынша 

сыр шерткен. Олар: «To the lady Rose» – «Гүлсім ханымға», «The word of Tamerlane» – 

«Асқақ Темірдің сөзі», «The Fire» – «От», «The Nightingale» – «Бұлбұл» және «The Prisoner» 

– «Тұтқын», «Wind» – «Жел» [4].  

Алған жауаптарымызға тәнті болып, сұрақтар тізбегін әрі де жалғастырдық. Келесі 

қойылған сұрақ та, оның жауабы да аударманың кез келген саласында аса маңызды. 

Аудармашы аудармаға кіріспестен бұрын мақсатты аудиторияны анықтап алғаны дұрыс 

дейді. Яғни, аударма мәтіні кімге арналады және не үшін? Cіз тәржіманы сондай мақсатты 

аудиторияға арнадыңыз ба? Әлде ағылшын тілі әлемдік тіл болғандықтан жалпы адамзаттық 

мұра ретінде танытқыңыз келді ме? 

- Бұл өте жақсы сұрақ, бірақ қарапайым жауап беру өте қиын! Мен екі мақсатты 

көздедім деп ашық айта аламын: бірінші мақсат - Мағжан ақынның ең ерекше әдеби ойлауын 

ағылшын тілінде мүмкіндігінше көрсету. Екінші мақсат – ана тілі ағылшын тілі болып 

табылатын аудиторияның жүрегіне әсер ету. Мен осы екі мақсатқа тең дәрежеде қол 

жеткіздім деп үміттенемін. Алайда, бұл мәселені өлшеу және бағалау әдебиеттанушыларға 

қатысты. Осылайша мен Мағжанның өлеңдеріндегі қазақ мәдениетін ағылшын тілінің 

әмбебап мұрасында бейнелеуге тырыстым.  

Расымен де, бұл өте маңызды, әрі жауап беру өте қиын сұрақ. Жалпы әлемдік 

аударматану ғылымында әлі күнге дейін біржақты жауабын таба алмай келе жатқан мәселе. 

Әсіресе, көркем аударма келгенде сұрақ қиындай түседі. Себебі аударманы былай қойғанда, 

түпнұсқаның өзі автордың өз халқына арналып жазылғанымен, уақыт өте келе әлемдік 

мұраға айналып жатады. Осы сұрақтан тағы бір сауал туындауы заңдылық еді. Қазір 

ағылшын тілі жаһандық тілге айналып отыр. Бірақ әр жерде өзінше бір ерекшелігі бар. 

Әсіресе, американдық және британдық ағылшын тілі. «Сіз аударма барысында көбінесе 

қайсысына жүгіндіңіз?» деген сұраққа аудармашы АҚШ-та ұзақ оқып, өмір сүргендіктен, 

аудармаларының американдық ағылшын тілін көбірек ұсынатындығын, бірақ бұл жағдайдың 

Ұлыбританиядағы немесе басқа елдердегі ағылшынша сөйлейтіндерге қиындық тудырады 

деп ойламайтынын білдірді.  

Осындай тіл мәселесін талқылағанда, Мағжан ең біріншіден өлеңдері мәдени лексикаға 

толы ұлт ақыны екені ойға келеді. Мәдени ақпарат басқа тілде қандай көрініс тапты деген 

сұрақтар туындайды. Қазіргі аударматану ғылымында екі жақты ойға әкелетін мәселе – 

осындай мәдени, баламасыз лексиканы қалай аудару қажет? Ұлттық колорит пен бірегейлікті 

сақтап қалу немесе сол аударманы қабылдайтын оқырман қауымға жақындату, бейімдеу 

дұрыс па? Мағжан ақын туындыларын тәржімалау барысында аудармашы қай принципті 

ұстанды?  

 - Ия, сіз дұрыс айтасыз! Мағжан – ұлы ақын, оның өлеңдерінің екі жағы бар: жергілікті 

деңгейде қазақтың мәдени мұрасы бар; халықаралық деңгейде олар бостандықтың, теңдіктің, 

адам махаббатының жалпыға ортақ құндылықтарына ие. Ақындардың ұлылығы жергілікті 

мәдени құндылықтарды жоғарылату кезінде олардың әмбебап болу қабілетінен туындайды. 

Осылайша, Мағжан – бұл тұрғыда әлемдегі ең үлкен ақындардың бірі. Бірақ әрқашан менің 

басты уайымым Мағжан өлеңдеріндегі сөздерден гөрі ақын поэзиясының көркем әдеби 

шеберлігін оның ағылшын тіліндегі аудармаларында көрсету болды.  

Бұл сөз деңгейінде емес, сезім деңгейінде түпнұсқаны түсініп, жеке бір сөздер тобына 

емес, жалпы ақынның образдық дүниесін тәржімалауға тырысқан аудармашының жауабы 

еді. Аудармашының бұл ниеті жалпы поэтикалық аударманың мақсатымен де ұласады.  

Дегенмен, аудармашылар қауымынан болған соң біраз жекелеген мәселелерге де 

тоқталдық. Мысалы, бір байқағанымыз, 1993 жылы алғаш жарық көрген аудармаларыңыз 
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бен соңғы кітапта басылып шыққан нұсқаларда біраз өзгерістер бар екен. Бірден көзге 

түскені «Гүлсім ханымға» атты өлеңі. Алғашқы нұсқасында атауы «To the lady Rose» [4] 

болса, кейіннен «To lady Gűlsim» [5, 61] деп өзгертіпсіз. Ондай шешімге не себеп болды 

деген сұраққа аудармашы 1986 жылдан бастап Мағжан өлеңдерінің ағылшынша 

аудармалары бірнеше рет қайта қарап, өзгертіп және қайта жазғанын айтты. «Гүлсім 

ханымға» өлеңіне келер болсақ, алғашында ағылшын тілді оқырмандарға «Гүлсім Xаным» 

сөзін «Lady Rose» деп ағылшын тіліне аударғаны жақсы болар деп ойлап, бірақ кейіннен 

«Гүлсім» деген жеке есімді аудару жақсы болмайтынын түсініп, өзгерткенін ағына жарыла 

баяндады. Бұл жағдай, көркем аударманың бірден аударылып, беті жабылып, нүкте қойыла 

салатын дүние емес екенін тағы да дәлелдей түседі. Араға жылдар сала, аудармашының 

білімі мен тәжірибесі толыққан сайын, аударма сапасына, шешімдеріне де әсер ететіні сөзсіз. 

Араға жылдар сала, осы бір өлең жолдарын ұмытпай, оны қайта қарауы, аудармашының аса 

үлкен жауапкершілігі мен өз аудармаларын шыңдай түсуге ұмтылысы, әрі үзіліссіз 

аудармашы толғанысының көрсеткіші болып табылады.  

Ал, профессор Мағжан ақынның басқа тілдегі аудармаларын оқып, танысып көріп пе? 

Егер таныс болса, қандай баға берер еді? 

- Мағжан өлеңдерінің ағылшын тіліндегі басқа аудармасы жоқ деп санаймын. Неміс, 

француз немесе басқа еуропалық тілдерде аудармалар бар ма, білмеймін. Әрине, орыс 

тіліндегі аудармалары бар. Бірақ менің орыс әдеби тілім жақсы емес, сондықтан мен оларға 

түсінік бере алмаймын! Менің ойымша, сіз мұны әлдеқайда жақсы білесіз. 

Мен Мағжан өлеңдерінің түрік тіліндегі аудармаларын көрдім, бірақ олардың көпшілігі 

прозалық аудармалар, әрі поэтикалық көріністерге ұқсамайды. Менің Мағжан өлеңдерінің 

түрік тіліндегі аудармаларым басқа аудармаларға қарағанда жақсы деп ойлаймын. Себебі, 

мен де түрік, өзбек және ағылшын тілдерінде өлең жазамын.  

Иә, өкінішке орай поэтикалық аудармаларға қарағанда прозалық аудармалар басым. 

Түрік тілінде де, орыс тілінде де Мағжан ақын поэзиясының аудармаларының біраз 

нұсқалары бар. Оларды түгендеп, саралау да өз кезегін күтіп жүрген өзекті міндеттердің бірі.  

Болашақта тағы да Мағжан ақын поэзиясын немесе прозасын тәржімалау 

жоспарыңызда бар ма? Жалпы келешекте Мағжан ақын шығармашылығын аударуға 

ниеттенген аудармашыларға қандай кеңес берер едіңіз? 

- Жоқ, мен прозалық аудармаларға араласпаймын. Біріншіден, менде әңгімелер мен 

романдарды аударуға уақыт жоқ. Мен лирикалық поэзияны, көбінесе қысқа лирикалық 

өлеңдерді жақсы көремін. Мен лирикалық емес өлеңдерді аудармаймын. 

Болашақта Мағжанның тағы да 20-30 өлеңін ағылшын тіліне аударғым келеді. Қанша 

өмір сүретінімді көрейік. Өйткені бір ғана өлеңнің аудармасы бірнеше апта мен айды алады. 

Бір-екі ай ішінде өлеңді аударып болғаннан кейін, мен оны файл түрінде сақтаймын. 

Кейінірек жылдар өтіп, бірнеше күн оқып, маған ұнамайтын бір-екі сөзді өзгертіп, оны 

қайтадан өз файлына саламын. Бұл осылай жалғасады, мен «Ия, егер Мағжан бұл өлеңді 

ағылшын тілінде жазғысы келсе, ол осылай жазған болар еді!» деп қашан айта алатынымды 

білмеймін. Бұл биік нүктеге барлық аудармалар оңай жете бермейді... 

Қысқасы, Мағжанның өлеңдерін кез-келген тілге аударғысы келетін басқа 

аудармашыларға мына ережелерді ұстануға кеңес бере аламын: біріншіден, шыдамды 

болыңыз және асықпаңыз. Одан кейін Мағжанның осы өлеңді жазуға қанша апта, айлары 

кетті деп ойлаңыз. Осы жалғыз өлеңді армандау үшін сіз көптеген түндер мен күндерді 

өткізгеніңіз жөн. Мағжаннан өлең аудармас бұрын оның барлық өлеңдерін оқып шығыңыз. 

Өлең жазсаңыз өте жақсы. Егер сіз бұрын өлең жазбаған болсаңыз, екі-төрт жолдан тұратын 

қысқа өлең жазуға тырысыңыз. Сіз берілген тілде өлең жазған сайын көбірек өлеңдерді басқа 

тілден өлең жазатын тілге аудара аласыз. 

Содан кейін аударылған өлеңдерді басқаларға оқып, олардың осы өлеңге қатысты 

пікірлерін алыңыз. Соңында өлеңді бір тілден екінші тілге аудару үшін көбірек тұз, қара 

бұрыш және қатты терлеу қажет. Ұйқысыз түндер мен тыныш күндерді ұмытпаңыз … 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Міне, осындай керемет ноталарда біздің сұхбат аяқталды. Бұл сұхбат көркем 

аударманың қаншама уақытты, білімді, ізденісті талап ететінін тағы да бір дәлелдеді. Әрине, 

аудармашы өзі де бұл аудармада «... Мен осы екі мақсатқа тең дәрежеде қол жеткіздім деп 

үміттенемін. Алайда, бұл мәселені өлшеу және бағалау әдебиеттанушыларға қатысты»  деп 

айтқандай, әрбір жеке өлеңнің аудармасына аударматану ғылымы тұрғысынан, әдеби 

қырынан, лингвистика, лингвомәдениеттану тұрғысынан зерделеп, саралау бұдан да көлемді 

жұмыстарға әкеледі. Әрі Қазақстандағы көркем аударма ғылыми дискурсының 

қалыптасуына өз септігін тигізеді. Қазақ аудармасының нығайып, өркендеуіне үлес қосатын 

болашақ және қазіргі аудармашылар қауымы үшін де аса маңызды. Мағжандай ақынымызды 

зерттеп, әлемге танытып жатқан есімді баршамыз біліп, аудармашылар легі үлгі алуы қажет 

деп санаймыз.   

 

ПАЙДАЛАНҒАН ДЕРЕКТЕР ТІЗІМІ 

1 Дюсекеев Т. Произведения Магжана Жумабаева презентовали в ЮНЕСКО. 30.04.2018. 

[Электронды ресурс] – URL: https://www.inform.kz/ru/proizvedeniya-magzhana-zhumabaeva-

prezentovali-v-yunesko_a3237115 (Қаралған күні: 20.03.2020). 

Dyusekeev T. Proyzvedeniya Magzhana Zhumabayeva prezentovali v UNESCO. 30.04.2018. 

[Elektrondy resurs] – URL: https://www.inform.kz/ru/proizvedeniya-magzhana-zhumabaeva-

prezentovali-v-yunesko_a3237115 (Qaralǵan kúnі: 20.03.2020). 

2 Гончаренко С.Ф. (1999). Поэтический перевод и перевод поэзии: константы и 

вариативность. Тетради переводчика N24. V. Художественный перевод как межкультурная 

коммуникация (Москва) [Электронды ресурс] – URL: http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/poetic-

transl.shtml Енгізілді: 30/10/2011, өзгертілді: 13/09/2012. (Қаралған күні: 20.03.2020) 

Goncharenko S.F. (1999). Poeticheskij perevod i perevod poezii: konstanty i variativnost'. Tetradi 

perevodchika N24. V. Hudozhestvennyj perevod kak mezhkul'turnaya kommunikaciya (Moskva) 

[Elektrondy resurs] – URL: http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/poetic-transl.shtml Engіzіldі: 

30/10/2011, оzgertіldі: 13/09/2012. (Qaralǵan kúnі: 20.03.2020). 

3 Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975. – 504 с. 

Bahtin M. Voprosy literatury i estetiki. – M., 1975. – 504 s. 

4 Кожаоглу Т. «The great Kazakh poet Maghjan Jumabayuli’s poems» //Kazakhstan газеті. – 

Алматы, No. 22 (1993 жылғы 2 маусым), 7 б.    

Kocaoglu T. «The great Kazakh poet Maghjan Jumabayuli’s poems» // Kazakhstan gazetі. – 

Almaty, No. 22 (1993 jylǵy 2 maýsym), 7 b.    

5 Кожаоглу Т. The poet of flame, liberty and love. – Астана: Ғылым, 2018. – 85 б. 

Kocaoglu T. The poet of flame, liberty and love. – Astana: Ǵylym, 2018. – 85 b.  

 

Материал 20.10.2020 баспаға түсті 

 

REFERENCES 

1 Dyusekeev T. The works of Magzhan Zhumabayev were presented at UNESCO. 30.04.2018. 

[Electrony resource] – URL: https://www.inform.kz/ru/proizvedeniya-magzhana-zhumabaeva-

prezentovali-v-yunesko_a3237115 (Accessed: 20.03.2020) (In Russian) 

2 Goncharenko S.F. (1999). Poetic translation and translation of poetry: constants and variability. 

Translator's notebooks N24. V. Literary translation as intercultural communication (Moscow) 

[Electrony resource] – URL: http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/poetic-transl.shtml 30/10/2011, 

modified: 13/09/2012. (Accessed: 20.03.2020) (In Russian) 

3 Bakhtin M. Questions of literature and aesthetics. – M., 1975. – 504 р. 



Ш. Уәлиханов атындағы КУ хабаршысы    ISSN  1608-2206                             Филология сериясы. № 4 (1), 2020 

 

 

322 
 

4 Kocaoglu T. «The great Kazakh poet Maghjan Jumabayuli’s poems» // Kazakhstan newspaper. – 

Almaty, No. 22 (2 June, 1993), 7 p.    

5 Kocaoglu T. The poet of flame, liberty and love. – Astana: Nauka, 2018. – 85 p.  

 

Перевел Магжана на язык Шекспира... 

А.Е.Aлпысбаева1, С.А.Ашимханова1 

1Казахский национальный университет имени аль-Фараби, г. Алматы, 050040, Республика 

Казахстан 

 

 В статье представлены результаты интервью с профессором Мичиганского 

университета Тимуром Кожаоглу, который впервые перевел на английский язык поэзию 

известного казахского поэта Магжана Жумабаева. Беседы, душевные разговоры с 

переводчиком любого художественного перевода, познание пережитых волнений и 

трудностей в процессе перевода и путей их переодоления имеет бесценную значимость в 

практике перевода. Это является особым источником передачи опыта для будущего 

поколения национальных переводчиков. Именно перед ними стоит важная задача 

ознакомления мира с оригинальными произведениями национальной литературы.  

Поэтический перевод – один из сложнейших видов художественного перевода, 

который требует тщательной подготовки, специальных знании, высокого языкового 

мастерства, огромного терпения и чуткой души поэта. Какими качествами обладает 

переводчик, который перевел великого поэта Магжана на один из мировых языко? Что 

послужило причиной выбора переводчиком именно данного поэта? Каких принципов он 

придерживался при переводе? Какими рекомендациями поделился переводчик с теми, кто в 

будущем решится перевести Магжана? Ответы на все эти важные вопросы приводятся в 

данной статье. 
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The one who translated Magzhan into the language of Shakespeare... 

A.E. Alpysbayeva1, S.A. Ashymkhanova1 

1Аl-Farabi Kazakh National University, Almaty, 050040, Republic of Kazakhstan 

 

The article presents the results of an interview with Professor of the University of Michigan 

Timur Kozhaoglu, who first translated the poetry of the famous Kazakh poet Magzhan Zhumabayev 

into English. Conversations, sincere conversations with the translator of any literary translation, 

knowledge of the worries and difficulties experienced in the translation process and ways to 

overcome them is invaluable in the practice of translation. It is also a special source of experience 

transfer for the future generation of national translators. Since they face an important task of 

acquainting the world with original works of national literature.  

Poetic translation is one of the most difficult types of literary translation, which requires 

careful preparation, special knowledge, high language proficiency in the original and translation 

languages, great patience and sensitive soul of the poet. What qualities does a translator possess, 

who translated our great poet Magzhan into one of the world languages, what caused the translator 

to choose this particular poet, what principles did he adhere to when translating? What 

recommendations did the translator share for those who in the future decide to translate Magzhan? 

The answers to all these important questions are discussed in this article. 
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