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АЛҒЫ СӨЗ

Предлагаемый Вашему вниманию сборник представляет материалы Республиканской 
научно-теоретической конференции «Қазақстанның өнері мен мәдениеті: өзекті мәселелер 
және жаңа көзқарастар», посвященной 120-летию со дня рождения Мухтара Омархановича 
Ауэзова, – великого казахского писателя, известного ученого и общественного деятеля, 
публициста, критика, драматурга, переводчика. 

Отраден факт, что первая научная конференция в стенах недавно распахнувшей 
свои двери Академии хореографии посвящена одной из самых ярких личностей казахской 
литературы, внесшей огромный вклад в сокровищницу национальной культуры. Роман-
эпопея «Путь Абая» М.Ауэзова давно признан энциклопедией истории, этнографии и 
национальной культуры, настольной книгой каждого казаха и духовным завещанием 
будущим поколениям. 

Мухтар Ауэзов одним из первых осознал величие Абая, понял, что для казахской 
культуры нового времени он является абсолютно значимой фигурой. Национальная культура, 
великий акын Абай, писатель Ауэзов и его роман «Путь Абая» стали восприниматься как 
коды казахской культуры в сознании литературной общественности.

Основная цель проведения конференции в стенах Академии  –  это  дань памяти 
великому писателю. Другой, не менее важный аспект, – знакомство профессорско-
преподавательского состава, студентов и магистрантов с новыми исследованиями по 
изучению творческого наследия Мухтара Ауэзова. Литературное, научное и эпистолярное 
наследие Ауэзова огромно, по сей день не теряет своей художественной ценности и 
актуальности, каждый год пополняется новыми исследованиями в области ауэзоведения.

На конференции прозвучали интересные сообщения по результатам изучения 
литературного наследия писателя, были освещены ранее неизвестные страницы его жизни, 
раскрыты современные инновационные методики в области изучения произведений 
М.Ауэзова подрастающим поколением. Самое большое место заняли исследования по 
интерпретации творческого наследия автора искусством Казахстана.

Вкладом Ауэзова в рождение и становление профессионального искусства огромен. 
Постановки пьес, создание фильмов, картин, оперы и балетов на основе его произведений 
свидетельствуют о глубине идейно-художественных замыслов драматургии и прозаических 
произведений М.Ауэзова. Написанные им пьесы, либретто балетов и опер – бесценные 
творения, которые подняли национальную драматургию на новую высоту и до сих пор служат 
благодатным материалом для творческих поисков молодых режиссеров, балетмейстеров, 
музыкантов, художников. 

Одной из заслуг Мухтара Ауэзова является выдвижение казахской литературы и 
искусства на международную арену, выход в мировое культурное пространство. М.Ауэзова 
стал одним из первых казахских писателей, при жизни добившихся мирового признания. 
Сегодня постановки драматургии М.Ауэзова осуществляются по всему миру, в свою очередь, 
для прочтения его произведений приглашаются именитые деятели мирового искусства. 
Таким образом, изучение творческого наследия М.Ауэзова является важной задачей и 
долгом подрастающего поколения для дальнейшего развития ауэзоведения и соединения 
казахского искусства с мировыми культурным сообществом. 

АЛҒЫ СӨЗ 
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ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС

Диар КУНАЕВ

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М.О.АУЭЗОВА

РЕЗЮМЕ
В статье, освящается одна из не до конца изученных страниц жизнедеятельности 

известного казахского классика Мухтара Ауэзова. Рассматривается активная гражданская 
позиция писателя по прекращению ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
свидетельством чему стали опубликованные путевые дневники писателя по поездке 
в Японию, а также новые издания книг, вышедшие в период обретения Казахстаном 
Независимости.

ТҮЙІНДЕМЕ
Мақалада көрнекті қазақ классигі Мұхтар Әуезов қайраткерлігінің зерттелмеген 

тұстары сараланған. Жазушының Семей полигонындағы атом сынағын тоқтату 
жөніндегі белсенді азаматтық позициясы, Жапонияға сапары барысында жариялаған 
күнделігі, сонымен қатар, Қазақстан Тәуелсіздік алған кезеңде жарыққа шыққан кітаптың 
жаңа басылымы жан-жақты зерделенген.

В начале 50-х годов ХХ века на М.О.Ауэзова в очередной раз в его жизни обрушилась 
мощная идеологическая кампания, связанная с попыткой дискредитации его научных и 
литературных произведений. В многочисленных печатных и устных выступлениях, статьях 
идеологических работников содержались призывы к пересмотру сложившихся оценок 
жизненного и творческого пути классика казахской литературы.

Авторы некоторых работ на основе фактов биографии писателя, его статей, 
рассказов, повестей, пьес делают вывод о том, что М.О.Ауэзов никогда не прекращал своей 
«контрреволюционной деятельности», был горячим приверженцем идей Алаш-Орды.

В основном докладе на 5-ом пленуме Союза писателей Казахстана в 1951 году 
большое место уделено раскрытию мировоззренческой позиции М.О.Ауэзова. В докладе был 
составлен довольно обширный реестр фактов, свидетельствующих о «националистических 
устремлениях» писателя.

На состоявшейся в 1951 году дискуссии по абаеведению М.О.Ауэзов был обвинен в 
воспевании феодализма в романе об Абае, в изучении поэтической школы Абая с буржуазно-
националистических позиций.

Примечательно, что и литературоведческие изыскания, ориентированные на целостный 
анализ произведений М.О.Ауэзова, подвергаются серьезной критике в партийной печати. 
Так, например, 30 января 1953 года в газете «Правда» была опубликована статья П.Кузнецова 
«Величание вместо критики», в которой содержится негативный отзыв о книге З.Кедриной 
«Мухтар Ауэзов». Эта статья, опубликованная в газете, выражающей мнение ЦК ВКП(б), 
была воспринята в Казахстане как сигнал к новым «массированным атакам» на М.О.Ауэзова.

В том же 1953 году в журнале «Вестник АН КазССР» №4 публикуется статья 
С.Нурушева «До конца искоренить буржуазно-националистические извращения в изучении 
творчества Абая», целиком направленная против научно-исследовательской деятельности 
ученого-абаеведа М.О.Ауэзова.
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Успешная и исключительно плодотворная педагогическая деятельность М.Ауэзова в 
стенах Казахского Государственного университета прерывается в связи с вновь начавшейся 
против него клеветнической кампанией.

12 марта 1953 года был издан приказ по Казахскому Государственному университету 
№187: «За систематическое допущение в своей научно-педагогической деятельности ошибок 
националистического характера – профессора кафедры казахской литературы Ауэзова М.О. 
освободить от занимаемой должности». Одновременно М.О.Ауэзов отстраняется от работы 
с аспирантами.

21 июня 1953 года «Казахстанская правда» дает редакционную статью «По поводу 
романа М.Ауэзова «Абай», где не отмечено ни одной положительной стороны романа, и он 
представлен, как сплошная цепь националистических ошибок и заблуждений. Статья имела 
цель ошельмовать писателя, полностью опровергая главный труд его жизни.

Все эти обвинения и вытекающие из этого решения были глубоко несправедливыми, 
без всяких оснований бросавшимся тень на честное имя ученого и художника.

Существовало много причин, из-за которых М.О.Ауэзову на протяжении многих 
лет своей творческой и научной деятельности пришлось пережить немало незаслуженных 
упреков, предвзятых, ложных обвинений в идеологических ошибках. В основном это касалось 
сложной биографии писателя, его связи с Алаш-Ордой и ее лидерами, а также ошибок, якобы 
связанных с пропагандой в художественном творчестве и научно-исследовательской работе 
националистических идей.

Но существовала и еще одна причина, по которой М.О.Ауэзов подвергся столь мощным 
гонениям в начале 50-х годов прошлого века. Эта была его активная гражданская позиция 
по прекращению ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, чему свидетельствуют 
факты, открывшиеся только в период Независимости Казахстана.

В 1999 году в Алматы в издательстве «Өлке» вышла книга воспоминаний Бопеша 
Аяпбергенова, бывшего в свое время Управляющим делами и помощником первого 
президента и основателя Академии наук Казахстана Каныша Имантаевича Сатпаева. В этой 
книге Б.Аяпбергенов в беседе с известным казахским писателем Калмуканом Исабаевым 
делится своими воспоминаниями, чему был сам личным свидетелем.

В начале 50-х годов как-то К.И.Сатпаев на поезде выехал в г.Москву в командировку. 
В этой поездке в соседнем купе также по своим делам ехал в г.Москву и М.О.Ауэзов. По 
словам Б.Аяпбергенова, в этой продолжительной поездке они постоянно общались и подолгу 
разговаривали на различные волнующие обоих темы.

В одном из разговоров М.О.Ауэзов поднял вопрос о ядерных испытаниях на 
Семипалатинском полигоне. М.О.Ауэзов очень взволнованно и горячо говорил о колоссальном 
вреде от этих атомных взрывов и ставил вопрос о необходимости прекращения испытания 
ядерного оружия. От своих земляков он владел большой и подробной информацией о тяжелых 
последствиях испытаний атомной бомбы.

М.О.Ауэзов говорил о колоссальной порче земли и природного ландшафта своего 
родного края, о том, как гибнет скот и другие представители фауны этих мест. Но самое 
главное, о чем говорил М.О.Ауэзов, – это о том, как страдает от этих наземных взрывов 
местное население. Он имел сведения о начавшихся болезнях и резком ухудшении здоровья 
людей, населяющих места, расположенные в непосредственной близости от полигона.

К.И.Сатпаев с большим вниманием отнесся к словам Мухтара Омархановича, 
полностью поддержал его тревогу и сильную озабоченность сложившимся положением в 
связи с испытаниями атомного оружия. Он предложил пойти на прием по этому вопросу к 
академику Игорю Васильевичу Курчатову – директору Института атомной энергии АН СССР, 
научному руководителю атомного проекта.

Также К.И.Сатпаев решил со своей стороны направить специальную научную 

ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС
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экспедицию от Академии наук Казахстана в район испытаний ядерного оружия с целью 
изучить вредные последствия для человека от этих наземных взрывов в атмосфере.

По прибытию в г.Москву по обоюдной договоренности они встретились с 
И.В.Курчатовым и убедительно рассказали ему о об огромных вредных последствиях 
испытаний атомного оружия на природу и людей, населяющих этот регион. И.В.Курчатов 
внимательно выслушал двух выдающихся представителей казахстанской науки и культуры. 
Но он ответил, что этот вопрос о проведении или прекращении ядерных испытаний в 
компетенции только двух людей – Сталина и Берии.

Сам он занимал только научным руководством атомного проекта, но обещал 
переговорить и поставить в известность о серьезной озабоченности ярких представителей 
казахской интеллигенции Л.П.Берию. После того, как Л.П.Берия узнал о визите К.И.Сатпаева 
и М.О.Ауэзова к И.В.Курчатову и начались гонения на двух великих сынов казахского народа.

К.И.Сатпаеву были предъявлены многочисленные обвинения в неправильном 
освещении историками Казахстана восстания К.Касымова, поддержке ученых, якобы 
восхваляющих «байский феодальный эпос», а также в финансовых и хозяйственных 
нарушениях в системе Академии наук Республики.

Вследствие этого в 1952 году К.И.Сатпаев был освобожден от должности президента 
Академии наук и был вынужден покинуть Казахстан и уехать на работу в г. Москву.

Кстати, после смерти И.Сталина и ареста Л.П.Берии, в 1955 году, К.И.Сатпаев вернулся 
на пост президента Академии наук и организовал отправку комплексной научной экспедиции 
под руководством известного ученого, доктора медицинских наук, профессора, будущего 
академика НАН РК Б.А.Атчабарова, осуществившей научные исследования в областях, 
прилегающих к Семипалатинскому ядерному полигону, и установившей пагубное влияние 
ядерных испытаний на здоровье людей, живших в этом регионе.

Академик И.В.Курчатов тоже в то время проявил решимость в переводе ядерных 
испытаний из наземных в подземные, что уменьшило колоссальное вредное воздействие на 
окружающую природу и людей.

Широко известен факт о продолжительной поездке классика казахской литературы 
М.О.Ауэзова в Японию в 1957 году и его участии в работе крупной III-й международной 
конференции по запрещению испытаний атомной и водородной бомбы. Но далеко не всем 
известны многие обстоятельства и события этой поездки, а также неизвестные факты из 
пребывания М.О.Ауэзова в стране «Восходящего солнца».

Много новых данных стало известно широкой общественности после того, как вышло 
в свет полное академическое собрание сочинений М.О.Ауэзова в 50-ти томах, подготовленное 
коллективом «Научно-культурного центра «Дом Ауэзова», входящего в состав Института 
литературы и искусства им.М.О.Ауэзова МОН РК.

В 36-ом томе собрания сочинений были впервые опубликованы подробные путевые 
дневниковые записи М.О.Ауэзова, которые он делал во время своей продолжительной 
поездки по Японии. Со всеми многочисленными перелетами, ночевками и остановками в 
различных странах туда и обратно поездка заняла около месяца.

М.О.Ауэзов точно описывает весь обратный маршрут из Японии с долгими 
остановками в этих городах – Манила (Филиппины), Сайгон (Вьетнам), Бангкок (Таиланд), 
Карачи (Пакистан), Тегеран (Иран), Рим (Италия), Берлин (Германия), Париж (Франция), 
Прага (Чехия), Москва (СССР).

В самой Японии М.О.Ауэзов, переезжая на поезде, побывал во многих городах: 
Токио, Хиросима, Осака, Нара, Киото, Нагоя, Уцунами и др. В этих городах проходили также 
многочисленные мероприятия, связанные с темой международной конференции: митинги, 
дискуссии, встречи с общественностью, крупными японскими писателями, где М.О.Ауэзов 
постоянно и неустанно выступал за запрещение испытаний атомного и водородного оружия.
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Не раз М.О.Ауэзова приглашали лично в гости коллеги по перу – японские писатели, 
среди которых были Аоно, Танабэ Койтиро, Симото Масатциогу, Хино Асихей, Эгуси Кан, 
Исидзаки Тахудзо и Ясунари Кавабата, ставший впоследствии лауреатом Нобелевской 
премии.

Интересен тот факт, что уже в начале поездки по Японии М.О.Ауэзов приходя в 
номер, обнаруживал в своих вещах и блокнотах следы внешнего воздействия. Он понял, что 
остается под наблюдением советских органов государственной безопасности. После этого он 
решил делать свои путевые записи на казахском языке, но арабской графикой, ибо не все в то 
время, когда уже в стране была кириллица, понимали арабскую вязь.

К самой Японии у М.О.Ауэзова было особое отношение еще со времен юности. Одну 
из первых своих статей, опубликованных в журнале «Абай» в 1918 году в Семипалатинске, 
он назвал «Япония». В этой статье он анализировал положительные реформы, проведенные 
в Японии после так называемой революции «Мэйдзи», и ставил их в пример как образец 
политического и экономического развития страны. Эти реформы превратили Японию 
из отсталой аграрной страны в одну из ведущих держав мира. Он хотел, чтобы этот 
положительный опыт Японии был использован и в его родном Казахстане.

Путевые дневники М.О.Ауэзова вызывают большой интерес, потому что в свободной 
форме писатель красочно описывает быт, культуру, знаковые объекты Японии и свои 
впечатления от поездки по этой древней стране. Он посетил много дворцов, старых храмов 
и посмотрел два спектакля в театре «кабуки». Особенно взволнованно он описывает свое 
пребывание в Хиросиме, где он воочию увидел следы и последствия атомной бомбардировки.

Главной целью, конечно, у него было выступить с речью на пленарном заседании 
международной конференции в г.Токио перед представителями многочисленных делегаций 
со всего мира. Перед этим выступлением с вечера у него болело горло и был сильный 
кашель. Но он мужественно перенес этот недуг, приложил все силы для своего успешного 
выступления. В этом проявился его несгибаемый характер, решимость и сила воли.

В этой связи хочется привести цитату из статьи М. Мухтаровича Ауэзова «Творец 
вечных ценностей» («Казахстанская правда», 12 апреля 1997 г.), в которой он ярко характеризует 
М.О.Ауэзова как принципиального и решительного борца за интересы родной земли и 
родного народа: «Мухтар Ауэзов при всем его природном такте проявлял решительность и 
несгибаемость воли, когда речь шла о защите духовных ценностей других людей. Так было, 
когда он защищал кыргызский эпос «Манас», творческое наследие выдающегося татарского 
поэта Мусы Джалиля.

Во всей его деятельности было нечто, идущее от природы, высокий синоним которой – 
гармония. В его произведениях, от первых рассказов и до последнего романа о современности, 
природа не объект описания, а фундаментальное начало, активно действующее через 
его совершенное слово. Разрыв гармонии, насилие над природой вызывали особо острую 
реакцию с его стороны.

Исключительной силой протестующего гуманизма отмечено выступление Мухтара 
Ауэзова в Токио в 1957 году на Третьей международной конференции за запрещение атомной 
и водородной бомб. Его слова шли из сердца, переполненного болью и состраданием.

Он знал, что такое ядерная бомба, непонаслышке и не по фильмам, он знал, что атомные 
и водородные взрывы выжигают его родную землю, землю Абая и Шакарима, превращенную 
в ядерный полигон. Он видел, как умирают молодые люди от непонятных для них болезней, 
видел ужас в глазах матерей, рождающих мутантов.

В возрасте пророка, примерно шестидесяти трех с половиной лет, ушел из жизни Мухтар 
Ауэзов. Его литературный труд отмечен высшими знаками признания самого большого по 
территории и самого безжалостного к своим гражданам государства. Государство это кануло 
в лету. Но непрерывным остается движение Мухтара Ауэзова и его творений в будущее».

ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС
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Джамила ДОСМАГАМБЕТОВА

МҰХТАР ӘУЕЗОВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ
ҰЛТ МҰРАТЫ МЕН ТӘУЕЛСІЗДІК ИДЕЯСЫ

РЕЗЮМЕ
Идея независимости была мечтой каждого гражданина, который хоть раз 

задумывался о дальнейшей судьбе своей нации, о своем народе. Многие мыслители, ученые, 
представители культуры проводили исследования, усердно работали и отдавали свои 
жизни для воплощения конечной цели – обретения суверенитета. В числе этих личностей 
– М. Ауэзов, труды которого проанализированы в контексте идей эпохи Независимого 
Казахстана.

ТҮЙІНДЕМЕ
Тәуелсіздік тұғырын нығайту ұлты, халқы жөнінде ойлайтын әрбір ойлы, саналы 

азаматтардың арманы болды. Тәуелсіздікті сақтау, тәуелсіздік идеяларын алға тарту 
үшін талай қарапайым азаматтар мен ғалымдар қаншама зерттеулер жүргізіп, елеулі 
еңбектер жазды, тер төкті. Мақалада сондай азаматтың бірі, қазақ әдебиетінің алтын 
ғасырының бастауында тұрған ұлы суреткер – Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің ұлт 
мұраты мен тәуелсіздік идеясы көрініс тапқан шығармаларына талдау жасалды. 

Тәуелсіздік біздің ата-бабамыздың  асыл мұраты, дәуірлер легінде аңсаған арманы 
болды. Тәуелсіздік жолында қаншама қан төгіліп, жан берілді. Ғасырлар бойы қазақ 
жұртшылығының арманы болған егемендігімізге де осыдан 26 жыл бұрын қол жеткіздік. 
Тарих беттеріне үңілсек, сонау қудалау, конфискациялау, қазақ халқын түп-тамырымен 
жою, ұрпақтарын ділі мен тілінен айыру үшін арнайы әзірленген бағдарламалар мен 
құйтырқы саясат ұстанған сталинизм заманында да біздің көкірегі ояу, көзі ашық 
қандастарымыз, алаштың арыстарының басшылығымен, көркем әдеби шығармалар, өнер 
туындылары арқылы халықтың рухын көтеретін, біздің жеке ел екенімізді ұғындыратын, 
тәуелсіздігімізді астыртын насихаттайтын қаншама шығармалар дүниеге келді. «Қазақ 
ақындары өмір шындығын арқау еткен жоғарыдағы шығармаларында тәуелсіздік идеясын 
көтерді. Олар отарлау саясатының ХХ ғасыр басында айрықша белең алғанын жасыра 
алмады, сондықтан да ұйқыда жатқан қазақ халқын оятып, оларды тығырықтан алып 
шығатын жол іздеп шарқ ұрды» [1, 152 б.]. Ол үшін ату жазасына бұйырылса да, Сібірге 
айдалса да, қаншама опық жеп, жапа шексе де жүректері қазақ деп, елім деп, жерім 
деп соғатын қазақ халқының ардақты азаматтары осы жолда күресулерін тоқтатпады. 
Ашықтан-ашық ештеңені мәлімдеуге, алдын ала дайындалып, сызылып қойған сызбадан, 
тар сүрлеуден шығып кетуге болмайтын болса да, өздерінің тәуелсіздік жайлы ойларын 
көркем шығармаларының батыл идеяларына арқау етіп, кейіпкерлері арқылы, жалпы 
сюжет, көркем шығарма арқылы қалың көпшіліктің жетесіне жеткізуге тырысты. 

Сондай шебер тілді, қазақтың жанашыр азаматтарың бірі, алаштың ұлы Мұхтар 
Омарханұлы Әуезов – ұлы жазушы, қоғам қайраткері, ғұлама ғалым. М.Әуезовтің  
көзқарасын қалыптастырған үлкен саяси мектеп  – Алаш идеясы. «Бұл бала Мұхтардың 
көзі ашық, көкірегі ояу кезіне тап келді. 20 жасар Мұхтар Әуезов «Алашорда » үкіметінің 
мақсат-мүддесін өмірлік мақсатым деп түсінді, әрі оның жұмысына белсене араласты» 
[2, 16 б.]. Осы мектептен нәр алған Мұхтар Әуезовтің өмір бойғы арманы халықтың 
дербестігін сақтау, ұлттық намыс, ұлт абыройы болып кетті. Ол, халқын, оның елдігін, 
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көшпелі мәдениеттің үлгісін әлемге паш еткен қазақтың ұлы жазушысы дәрежесіне 
көтерілді» [3, 84 б.], – дейді ғалым С.Қирабаев. 

Ұлы жазушы қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданында дүние есігін 
ашқан. Алғашқыда Семейдегі Камалиддин хазірет медресесінде оқып, одан кейін орыс 
мектебінің дайындық курсына ауысады. 1910 жылы Семей қалалық бес кластық орыс 
қазына училищесіне оқуға түсіп, соңғы класында оқып жүргенде «Дауыл» атты алғашқы 
шығармасын жазады. Осылайша кішігірім шығармаларды жаза бастаған жазушы 
кейіннен кемеңгерленіп, әбден шыңдалып, әлемнің әр түрлі тілдеріне аударылған, қазақ 
елінің мақтанышына айналған, бүкіл қазақ халқының болмысын, тұрмыс-салты мен 
дүниетанымын танытқан «Абай жолы» эпопеясын жазған. Болашақ жазушы ұлы Абай 
өз шығармаларында сонша терең әрі жан-жақты суреттеген сол кездегі қазақ қоғамының 
сипаты мол, қайшылыққа толы өмір тұрмысын көзімен көрді. Сондықтан да сол кездегі 
халықтың көкейіндегі арман-мұратын, көңіл-күйін барлық шығармаларында дерлік 
керемет жеткізе білді, өз шығармаларының арқауы етті. 

Президентіміз Н.Назарбаевтың кемеңгер жазушы, халық қалаулысы М.О. Әуезов 
туралы айтқан даналық сөзі мен берген бағасы бар: «Мұхтар Әуезов – қазақ халқының 
кемеңгер ойшылы, ұлы суреткері. Осы бабамыздың өмірі мен еңбегі еліміздің бүгінгі 
тәуелсіздігін аңсап өткен. Мұхаңды құрметтеу – елдің тәуелсіздігін құрметтеу, өз еліңді 
сүю, отаныңды қорғау, қазақ елінің тәуелсіздігі үшін жан аямау!». 

Халқының сүйіспеншілігіне жету үшін талай «тар жол, тайғақ кешулерден», екіжүзді 
саясаттың, ауыр идеологияның қақпанынан өткен Мұхтар Әуезов өзін мазалап, ойландырып, 
толғандырып келген ой-танымдарын «Абай» журналы бетінде алғаш көпшілік талқысына 
ұсына бастады. Тәуелсіздікті аңсаған ойы сол тұстарда жарияланған біраз мақалаларында 
көрініс берді. Соның бірі – «Өліп таусылу қаупі» деп аталатын мақаласы. «Қазақ қысқы 
қорасына, үйіне аз уақыттық баспана деп қарайды. …Жаз шыққан соң көшіп кетеміз, шыдау 
керек дейді. Бірақ қыстауда 7-8 айдан кем отыратын қазақ жоқ. Сонша уақытта ылғи бұзылған 
ауаның ортасында, келетін қонақпен сығылысып, өмір сүрген адам ауруға жақын болмасқа 
шарасы жоқ».   Бақсақ, ол заманда жарық, күйлі там соғуды қазақ іші әлі білмеген. Сәбилер 
көп шетінеген. Өліп-таусылу қаупі деген осы емес пе, –  дейді. Мұхтар бұл жерде қазақ 
қоғамын әбден меңдеген отаршылдық жүйені сынға алады. Отарлау жүйесінің басты мақсаты- 
бодан елдерді әскери, саяси, экономикалық және рухани кіріптарлыққа душар етуі, түптің 
түбінде ұлттың санасы мен рухын тұншықтырып, реті келсе мүлде жойып жіберу. Осындай 
күйді басынан кешкендей халдегі құрып-бітуге айналған ұлтының қасіретін сезінген, терең 
ұғынған М.Әуезов өз мақаласы арқылы жеткізуге, ашып ақтаруға әрекеттенеді. Мақалада 
ол отарлау саясатының кесірінен қазақтар туған жерінен ысырылып, тұрмысқа, өмір сүруге, 
мал жайылымына қолайсыз қиын түкпірлерге қуылғанын айтады [4, 68 б.]. 

Отарлаудың бір жолы – шоқындыру. Нақтырақ айтқанда, отарланған халықтың 
ұстанған дінін жойып, отарлаушы үстем жұрттың дінін енгізу.  Бұл мәселе де М. Әуезов 
шығармаларында көрініс тапты. Шоқындыру мәселесін ұлы жазушы «Абай жолы» 
эпопеясында үлкен ой арқауының өзегіне айналдырды. Оны романның үшінші кітабындағы 
ақын басында болған жай-күйлермен байланыстыра жеткізді. Қарамола сиязында генерал- 
губернатор шоқындыру, орыстандыру саясатын қыр еліндегі бедел- ықпалы күшті Абайдың 
араласуы арқылы жүргізбек болады. Ол христиан дінін, оның ішінде православиелік бағытын 
барынша мақтап, көтермелеп сөйледі. Кейінгі басылымдарына енбей қалғаны «Қоршауда» 
тарауы. Қарамола сиязындағы Абай мен Жандарал арасындағы тартыс осы тараудың көп 
беттерін алады. Мұндағы негізгі ой жергілікті халықтарды шоқындыру және орыстандыру 
саясатының сыр-себептерін ашу болатын [ 4, 100-101 б]. 

М.Әуезовтің ұлт тәуелсіздігі жайлы, алаш идеясымен суғарылған ой пікірлері әр 
кездері жарық көрген мақалаларында айтылды. Атап айтсақ, «Адамдық негізі – әйел» (1917), 
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«Қазақтың өзгеше мінездері» (1917), «Оқудағы құрбыларына» (1917), «Қазақ ішіндегі 
партия неден?» (1918), «Япония» (1918), «Қазақ әйелі» (1918), «Өліп таусылу қаупі» (1918), 
«Мәдениет hәм ұлт» (1918), «Қазіргі қазақ күйі» (1918), «Қазақ қашан жетіледі» (1918), «Қазақ 
оқығандарына ашық хат» (1920), «Қазақ қалам қайраткерлеріне» (1922) атты мақалалары. 
М.Әуезовтің «Адамдық негізі – әйел», «Қазақ әйелі» мақалаларында қазақ тұрмысының 
қоғамдық-әлеуметтік, рухани-мәдени тіршілік-тынысынан тамыр тартатын олқы мінез, 
ескішілдік мәселелері көтеріледі. Ұлт болмысында ертеден байқалатын керітартпашыл іс-
әрекеттерді сөз ете келе, автор: «Еңірегенде етегі толып, алдағы өмірдің қызығынан үміт 
үзіп, үлбіреген жас жүрегін қайғы, шерге толтырып, кеуіп, семген шалға барып, өмір бойы 
тіршіліктің күйігін ішуге душар болып отырған сорлы жастың көзінен аққан қанды жас ол 
істің растығына куә. Жүрегімен сүйіп, тілегімен қосылған жас тең досынан айырылып, көп 
қатынның үстіне барып, не біреуге бала тауып беруге, болмаса өмірдің қызығын жойып, 
отын тауысқан бір кәрінің көрпесін салып, аяғын сипап, аю күндеспен кем-кетік шалмен 
үйлесе алмай, жаратқаннан өлім тілеген шерлінің зары, мұңы тағы да растығына куә деп, 
сол кезеңнің шыншыл бейнесін көрсете білді. Сонымен қатар, «Үйлену», «Сыбан Ақтайлақ 
би», «Қыр суреттері», «Қайғылы жетім», «Қаралы сұлу», «Ескілік көлеңкесінде», «Оқыған 
азамат» сынды әңгімелері мен «Қараш-Қараш оқиғасы», «Қилы заман», «Қорғансыздың 
күні», «Кім кінәлі» повестері қазақ ауылының сол кезеңдегі қилы тағдыры мен күн-көрісін 
қабырғасы қайыса суреттейді, халқы үшін ақ таңның бір атарына сенім білдіреді. 

Бір сөзбен айтқанда, халық тағдырына, оның тарихы мен келешегіне 
немқұрайлылықпен қарамайтын ұлт жанашыры М.Әуезовтің әрбір туындысында төл 
тарихымыздың ең маңызды кезеңдері мен оқиғалары орын алған және олардың бәрі ұлт 
санасын оятып, ел тәуелсіздігіне өз себін тигізген. 

Ширек ғасыр бұрын Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың көреген 
саясатымен дүйім дүниеге тәуелсіздігімізді жария етіп, мәңгілік ел болудың бірегей қадамын 
жасадық. Тұғыры – тыныштық, тірегі – тұрақтылық, тілегі – татулыққа негізделген Қазақ 
елін бүгінде әлем бейбітшілік бесігі деп мойындайды. Ынтымақты ұран татулықты ту еткен 
бейбіт халқымыздың осы жылдарда бағындырған белестері орасан. Тәуелсіздік жолында 
саналы ғұмырын сарп еткен ұлт жанашырларының ерен еңбегін еліміз еш уақытта есінен 
шығармасы анық! 
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Гульнара ЖУМАСЕИТОВА

БАЛЕТНОЕ ЛИБРЕТТО В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ
МУХТАРА АУЭЗОВА

РЕЗЮМЕ

Статья посвящена анализу либретто балета «Калкаман – Мамыр», созданного 
М.Ауэзовым в 1938 году в соавторстве с композитором В.Великановым и балетмейстером 
А.Жуковым. Автором исследованы особенности балетного либретто, а также упущения и 
творческие находки постановочной группы первого национального казахского балета. 

ТҮЙІНДЕМЕ

Мақала М.Әуезовтің 1938 жылы композитор В.Великанов және балетмейстер 
А.Жуковпен шығармашылық бірлікте дайындаған «Қалқаман – Мамыр» либреттосын 
талдауға арналады. Автор балет либреттосының ерекшелігін, сонымен қатар алғашқы 
қазақ балетін қоюшы топтың шығармашылық жетістігі мен кемшін тұстарын зерттеген.

Мухтар Ауэзов – автор первой казахской эпопеи «Абай жолы», – не просто писатель 
и ученый, по произведениям которого исследуют узловые проблемы и тенденции развития 
литературы, языка и культуры, но один из первых общественных деятелей и писателей, кто 
начал глубоко и всесторонне анализировать проблемы театра, помогать в его становлении и 
интересоваться перспективами его развития. 

В статьях «Жалпы театр өнері мен қазақ театры», «Театр, музыка кадры (ойласу 
ретінде)», «Қазақтың халық музыкасы мен музыка театры» красной нитью проходит мысль 
Ауэзова о развитии казахского театра, корнями связанного с жизнью народа, его обычаями 
и традициями. В этом направлении автор подчеркивает, что казахский театр формируется 
в тот период, когда мировой театральный процесс уже накопил большой опыт и историю, 
поэтому надо внимательно и взвешенно брать из мирового театра самое передовое и ценное, 
не допускать ошибок других народов при становлении театрального процесса. Писатель 
считал, что это самый ответственный момент в развитии национальной культуры – рождение 
профессионального театра. Ни один из важных аспектов в развитии театра не остается без 
внимания автора. Это и репертуар, и вопросы руководства и роста кадров, и устройство 
зрительного зала, и даже декорации.

Ауэзов как чуткий художник предвидел, что старинные народные песни – это 
кладезь и сокровищница богатой и неиссякаемой культуры казахского народа. Поэтому он 
первым за несколько лет до написания первых национальных казахских опер ратовал за 
использование богатого песенного наследия в виде новых музыкальных форм. В данном 
случае, он имел в виду даже не столько оперу, сколько музыкальную драму и музкомедию. 
Эти музыкальные жанры, за исключением первой музыкальной драмы «Айман – Шолпан», 
для Казахстана так и остались до конца нераскрытыми и неиспользованными. Об этом не 
раз писали специалисты в области оперного искусства. В ХХI веке причину многих неудач 
казахстанских композиторов и режиссеров в постановке национальных опер исследователи 
видели именно в этом. Казахи от народной песни и кюя сразу пришли к западно-европейской 
модели оперы, минуя музыкальную драму, тем самым сузив круг зрительской аудитории и 
диапозон содержательной тематики и сценического решения.

Как прогрессивный человек и чуткий художник, Ауэзов понимал: не может быть 
такого, что казахи, развиваясь в общем контексте истории человечества, могли совсем 
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миновать такой аспект деятельности, как танцы. И поэтому он прямо указывал на то, что 
время прикрытия лозунгами «казахи никогда не танцевали» уже прошло и надо начинать 
серьезные и действенные шаги в этой области. И первым шагом в этом направлении, по его 
мнению, должно было стать развитие танцевальной пантомимы, которая при ее правильном 
использовании должна способствовать развитию хореографии и помочь казахам в постановке 
на своей сцене большого классического балета.

Свои теоретические суждения и взгляды Ауэзову удалось частично реализовать 
и внести значительную лепту при рождении первого национального балета «Калкаман и 
Мамыр», премьера которого состоялась в 1938 году. В постановке балета приняли участие 
известные деятели культуры того времени, а именно: композитор В.Великанов, балетмейстер 
А.Жуков, художник У.Тансыкбаев и в качестве либреттиста сам М.Ауэзов.

Либретто написано М.Ауэзовым по мотивам одноименной поэмы Шакарима 
Кудайбердиева, в которой события разворачиваются в середине ХVІ веке, в один из сложных 
периодов становления казахского ханства и самой нации. Основной конфликт поэмы 
заключается в нарушении молодыми влюбленными неписанных степных законов своего 
народа, где родственники до седьмого колена не могут вступать в брачные отношения. 
Нарушение табу карается смертной казнью и всегда заканчивается трагедией. Для казахского 
народа Калкаман и Мамыр значат не меньше, чем Ромео и Джульетта для англичан. В основе 
– большая возвышенная любовь, которая сильнее всех преград и запретов, но влюбленных 
разлучают обычаи и традиции. 

Для балетного либретто Ауэзов на первый план выносит распространенный среди 
казахского патриархального общества обычай лавирата, по которому невеста жениха, 
умершего до свадьбы, отдается в жены его ближайшему родственнику. В целом, сохранив 
сюжетную линию известной народной поэмы, Ауэзов-либреттист кардинально изменил 
финал балета. В новом балетном либретто влюбленные Калкаман и Мамыр не гибнут, а 
остаются живыми как исполнившаяся мечта молодежи о возможности выбора и идеи 
высокой и чистой любви.

На талантливое либретто М.Ауэзова композитор В.Великанов создал партитуру 
балета, обращаясь к танцевальному фольклору, к образам устно-поэтического и песенного 
творчества казахского народа. Очень талантливо им были интерпретированы популярные 
лирические народные песни – «Тайни», «Женгешей», «Уридай саулем», «Жетиарал» и др. 
На их основе композитор рисовал музыкальный образ Мамыр, печальный и светлый. Особо 
выразительным в музыкальном отношении получился пролог балета. Вначале разливалась 
широкая народная мелодия, постепенно более четкой становилась отдельная ясная, очень 
светлая мелодия, которая временами перемежалась минорными нотками. Таким образом 
композитор выделял две линии балета – эпическую и лирико-драматическую. Эмоциональная 
музыка адажио Калкамана и Мамыр из второго акта и финальная кода третьего акта восходят 
к традициям классических балетов ХIХ в.

От М.Ауэзова В.Великанов получил интересное и качественное либретто, так 
называемый сценарный план будущего балета, на основе которого хореографу предстояло 
разработать композиционный план балетного спектакля, где содержание раскрывалось 
бы с помощью действенного выразительного и изобразительного танца. Добиваясь 
художественной правды в воспроизведении национальных характеров, балетмейстер 
В.Великанов должен был решать новые задачи для казахского балета того времени. Несмотря 
на серьезные недостатки, балет «Калкаман и Мамыр» вошел в историю искусства Казахстана 
как первый национальный балет, имеющий ярко выраженное социальное звучание.

Если в драме ситуацию и сюжетные ходы постигают по авторскому повествованию и 
рассказам действующих лиц, то балет, лишенный средств косвенного обозначения ситуации, 
этим заведомо скован. Ограниченность возможностей балета в прямом изображении 
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событий связана, прежде всего, с отсутствием в нем слова. Но вместе с тем отсутствие 
слова в балете замещается пластической выразительностью движений человеческого тела, 
которое трансформируется в специфический хореографический язык. Здесь действуют 
иные законы развития действия. 

Так, в драме устойчивые (экспозиционные) ситуации существуют по преимуществу и 
применяются как исходные и, в принципе, они не имеют особого значения. В балете, наоборот, 
роль экспозиционной ситуации возрастает. Так, в прологе балета «Калкаман – Мамыр» 
хореограф дал достаточно четкое обозначение завязке конфликта балета. Запечатленная 
картина предполагает развитие действия и наступление последствия поведения героев. 

Балет открывался прологом. На фоне темных холмов вырисовывался могильный 
курган и низко склоненная фигура девушки. К ней подходят ее мать и подруги, пытаясь 
увести от могилы, где она продолжает скорбеть по своему потерянному жениху. Но она 
снова возвращается к могиле, где начинается печальный танец прощания. В конце пролога 
сцена темнеет и лучами прожекторов высвечиваются три застывшие группы людей. Впереди 
– старый довольный Эскине, которому по наследству от умершего родственника досталась 
его невеста. В центре – распростертая фигура Мамыр, чуть дальше – склоненные к ней мать 
и подруги. 

Сценография первого действия балета изображала мрачный утес с высохшим 
деревом. Рядом подруги Мамыр в танце собирали яблоки и угощали ее, пытаясь отвлечь 
от грустных мыслей. Но своим танцем Мамыр выражала готовность скорее умереть, чем 
мириться с судьбой, уготованной ей старейшинами рода. И вот, когда она собиралась 
спрыгнуть с утеса, послышались громкие звуки трубы и появились молодые джигиты - 
охотники с тушами убитой дичи. Они молоды, счастливы и задорны, их радость выражал 
яркий эмоциональный танец-перекличка, где каждый пластически рассказывал об охоте. 
Получились маленькие вариации, где каждый следующий исполнитель подхватывал танец 
предыдущего. Вот первый, крадучись, выслеживает зверя, второй – вступает в схватку со 
зверем, следующий изображает радостный момент победы. 

В заключительной коде, где джигиты по кругу танцевали все вместе, в центре 
появился самый молодой и ловкий охотник. Он исполнил яркую техничную вариацию с 
высокими прыжками и стремительными вращениями. И в самом конце совершил меткий 
выстрел из лука. И в этот момент он, встретившись взглядом с Мамыр, пораженный ее 
красотой, влюбился в нее. Его внимание, подарок в виде лука, привлек внимание Мамыр, 
даря ей надежду на спасение. И в этот момент появились новые родственницы Мамыр, 
злобные старухи в развевающихся платьях с разъяренными лицами. В неистовом танце 
они угрожали Мамыр страшными карами и в конце увели сопротивляющуюся девушку к 
Эскине, ее новому мужу.

В спектакле много пантомимных и полутанцевальных сцен. Балетмейстер, в 
основном, использовал танец для обрисовки среды, фона действия и ввел преимущественно 
туда, где ему было бытовое оправдание (празднование охоты, приготовление к свадьбе). В 
данном случае, обытовление балетного спектакля привело к обеднению танцевальных форм 
и танцевального языка, к забвению разнообразных приемов и средств классического балета. 

Второе действие начиналось со сцены, где разворачивались приготовления к свадьбе. 
В главную юрту собираются старейшины рода для свершения свадебного обряда, молодые 
мужчины подходят с поздравлениями к жениху, девушки держат на руках приготовленные 
наряды невесты. И вот в музыке нарастают тревожные ноты, в окружении старух в траурной 
одежде появляется Мамыр. Ее танец полон скорби и страдания, она протягивает руки к 
матери и своим подругам с мольбой о помощи. Но те отворачиваются, осознавая свою 
беспомощность. Мамыр отказывается надеть свадебное саукеле, но старейшины силой 
срывают с нее траурное одеяние и начинают свадебный обрядовый танец. 
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В это время на свадьбе появляется Калкаман вместе со своими друзьями для 
состязания в стрельбе из лука. Его меткий выстрел позволяет ему приблизиться к Мамыр для 
того, чтобы преподнести ей мишень в виде слитка золота. И вот кульминационный момент, 
Калкаман и Мамыр встречаются взглядами и понимают, что или им быть вместе или не 
быть… Музыка и движение обрываются на доли секунды. И вот на авансцене начинается 
классическое адажио влюбленных, построенное на высоких поддержках и непрерывной 
кантилене движений. Несостоявшийся жених пытается их разъединить, требуя продолжить 
свадебную церемонию. Финал – на темной сцене высвечиваются три луча прожектора: 
взбешенный Эскине, протестующая Мамыр и пытающийся ее защитить Калкаман.

В третьем акте Ажар, подруга Мамыр, помогает влюбленным глубокой ночью 
встретиться, чтобы бежать из аула. В этой сцене пластика Мамыр меняется. Ее движения 
становятся свободными и раскованными, полными радостного ожидания. Влюбленный 
Калкаман клянется Мамыр в верности и готовности бежать.

Эта пантомимная сцена перерастает во второе классическое адажио, также решенное 
на высоких поддержках и сложных прыжках. Увидев эту сцену, прибежавший Эскине с 
родичами пытается убить Мамыр. Но вместо нее острие кинжала принимает на себя Ажар. 
Несмотря на убийство невинной жертвы, Эскине вместе с Кокинаем продолжают погоню 
и загоняют влюбленных на самую высокую скалу. Здесь Кокинай пытается их поразить 
стрелами из лука, но, к счастью, Калкаман и Мамыр удалось благополучно перепрыгнуть 
горную расщелину. Наблюдавший за всем этим народ набрасывается на Эскине и его 
приспешников, закидывая их камнями и палками. 

И вот счастливые влюбленные в окружении молодежи вступают в веселую 
торжествующую пляску. Особенно эффектным выглядел финал балета: яркие краски 
костюмов, жизнеутверждающая музыка и в лучах яркого света, держась за руки, 
влюбленные Калкаман и Мамыр уходили навстречу солнцу и счастью. Изменение 
Ауэзовым финала либретто было вызвано, видимо, не только требованиями идеологии и 
драматургическим видением автора, но и тем, что создать состояние радости и праздника в 
те годы для хореографии было гораздо легче и создавало более широкие возможности для 
постановки большого балетного гран-па. А приобретает в ней то, что связано с подъемом 
жизнеутверждающих чувств, а все остальное, хотя и используется, но имеет, второстепенное 
значение.

Философская концепция драмы рисуется М.Ауэзовым через конфликт трех образов, 
своеобразного любовного треугольника: Эскине, Мамыр, Калкаман. Этот же прием, только 
в хореографическом решении, берет на вооружение балетмейстер В.Великанов. У него это 
наиболее четко прослеживается в мизансценах балетного спектакля. Например, в прологе 
балета, где мы видим три группы застывших фигур. И затем в финале второго акта, где 
мы опять видим героев любовного треугольника, застывших в пластически выразительных 
позах. Это же стремление балетмейстера можно обнаружить и в решении хореографической 
пластики своих героев. Если адажио Калкаман и Мамыр легкое, ажурное, строится на 
поддержках и различных обводках, то танец, Эскине и Мамыр – это пластически рваный 
рисунок танца, где они не касаются друг друга, где все движения исполняются синкопировано 
и не вразброс – как в отношении темпов, так и направлений самого танца.

«Пользуясь классикой, балетмейстер стремится оформить ее национальным 
колоритом. В финальных позах классических вариаций руки сохраняют форму казахского 
танца, обыгрываются национальные атрибуты» [1, с. 62]. Массовые танцы строятся на 
широких полукругах, пересекающих сцену диагоналях, движущихся коридорах, широких 
линиях, сменяющих одна другую. Но, в целом, по оценке балетоведа Л.Сарыновой, 
гармоничного синтеза не получилось. Несмотря на эти недостатки, балет «Калкаман и 
Мамыр» вошел в историю искусства Казахстана как первый национальный балет.
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Уже после ухода писателя казахский балетный театр предпринял вторую попытку 
заставить говорить героев М.Ауэзова на языке хореографии. Им стал балет «Карагоз» на 
музыку Г.Жубановой в постановке балетмейстера Г.Алексидзе на сцене ГАТОБ им. Абая, 
позже к этому материалу обратился и балетмейстер В.Усманов в театре «Астана Опера». 
Балет был поставлен по мотивам одноименной драмы и интересен, прежде всего, как 
попытка пластическими средствами воплотить сюжет народной драмы и одну из лучших 
пьес в драматургическом наследии великого писателя, а также как интерпретация казахского 
материала деятелями искусства других стран.

Балеты современных хореографов на основе эпических сказаний рассчитаны 
на зрителя-интеллектуала, на зрителя знающего, будь то литературный, музыкальный 
или исторический материал постановки. Если прежде балет старательно стремился к 
правдоподобию, то теперь, напротив, балетмейстеры стараются сыграть на его условности, 
что помогает зрителю стать соучастником происходящего на сцене. В ХХI веке бесценное 
эпическое наследие казахского народа все чаще становится благодатным материалом в 
творческих поисках деятелей различных видов искусства. Новое прочтение, современная 
интерпретация, использование новейших сценических технологий в постановках 
позволяют дать новую жизнь произведениям народного эпоса, популяризировать казахское 
национальное искусство.
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Бауыржан ЕНСЕПОВ 

МҰХТАР ӘУЕЗОВТІҢ ҒЫЛЫМИ-ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ:
ТАРИХ, ТАҒЫЛЫМ, ТӘЖІРИБЕ (1920-1930 ж.ж.)

ТҮЙІНДЕМЕ
Мақалада М.Әуезовтің Ташкент қаласындағы ғылыми-шығармашылық қызметіне 

талдау жасалған. Атап айтқанда, 1920-1930 жылдардағы жазушының Орта Азия 
мемлекеттік университеті мен Қазақ ғылыми-зерттеу комиссиясындағы ғылыми 
ізденістері сараланды. Әсіресе, Орта Азия мемлекеттік университеті Шығыстану 
факультетінің аспирантурасында оқып жүрген жылдардағы ғылыми зерттеулері мен 
кеңестік үкіметінің саяси қысымы жаңа деректер арқылы ашып көрсетілді. Сонымен бірге 
М.Әуезовтің Ташкент қаласында шығып тұрған «Шолпан», «Сана» журналдарындағы 
әңгімелері баяндалды. Қорытындысында жазушының ғылыми-шығармашылық қызметін 
қазіргі заманауи үдерістер тұрғысынан жаңаша зерделеу мен оның тәжірибелік 
маңызын оқушылар және ЖОО-ның студенттері мен магистранттары арасында кеңінен 
насихаттау қажеттілігі назарға алынды.

РЕЗЮМЕ
В статье автор проанализировал научно-творческую деятельность Мухтара 

Ауэзова в Ташкенте, а именно: научные изыскания 1920-1930-х годов в Среднеазиатском 
государственном университете и в Казахской научно-исследовательской комиссии. В 
особенности тщательно выявлены и использованы новые данные о научных исследованиях 
Мухтара Омархановича и политическом давлении со стороны советской власти тех 
времен, когда он учился в аспирантуре на факультете востоковедения в Среднеазиатском 
государственном университете. Вместе с тем в статье рассматриваются публикации 
Мухтара Ауэзова, вышедшие в свет в Ташкенте в журналах «Шолпан», «Сана». Автор 
приходит к выводу о необходимости всячески пропагандировать научно-творческую 
деятельность Мухтара Ауэзова и подчеркивает его практическую значимость сквозь 
призму современных взглядов и процессов в новой педагогической методике для учеников, 
студентов вузов, магистрантов.

Мұхтар Әуезов – өзінің шығармашылық әлемінде қазақ халқының рухани дербестігі 
мен ұлттық мүддесін қорғай отырып, оның салт-дәстүрін сақтап қалу және одан әрі 
дамытуда жанқиярлықпен еңбек етіп, оған мол үлес қосқан қайталанбас тұлға. Ол қазіргі 
Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданындағы Бөрілі деген жерде 1897 жылы 28 
қыркүйекте туған. Мұхтардың атасы Әуез ескіше сауаты бар, араб, парсы, Орта Азиялық 
түркі әдебиетімен таныс болған. Мұхтар бала кезінде атасының үйретуімен арабша хат 
таниды. Оның әкесі Омархан да, атасы Әуез де Абай ауылымен іргелес отыратын, құдалы, 
дос-жар адамдар еді. 1908 жылы Семейдегі Камалиддин хазірет медресесінде оқып, одан 
кейін орыс мектебінің дайындық курсына ауысады. 1910 жылы Семей қалалық бес кластық 
орыс қазына училищесіне оқуға түсіп, соңғы класында оқып жүргенде «Дауыл» атты 
алғашқы шығармасын жазады. Училищені 1915 жылы аяқтап, Семей қалалық мұғалімдер 
семинариясына түседі. Семинарияда оқып жүріп Шәкәрім Құдайбердіұлының «Жолсыз 
жаза» дастанының негізінде «Еңлік – Кебек» пьесасын жазып, оны 1917 жылы маусым 
айында Ойқұдық деген жерде сахнаға шығарады [1].

Ресейдегі 1917 жылғы болған саяси төңкерістер Әуезов өміріне үлкен өзгерістер 
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әкеледі. Ол Семейде «Алаш жастары» одағын құрып, түрлі үйірмелердің ашылуына 
ұйытқы болады. Жүсіпбек Аймауытовпен бірігіп жазған «Қазақтың өзгеше мінездері» 
аталатын алғашқы мақаласы 1917 жылы 10 наурызда «Алаш» газетінде басылды. 1918 жылы 
5-13 мамырда Омбы қаласында өткен Жалпы қазақ жастарының құрылтайына қатысып, 
онда орталық атқару комитетінің мүшесі болып сайланады. Әуезов жазушы Жүсіпбек 
Аймауытовпен бірлесіп, Семейде «Абай» ғылыми-көпшілік журналын шығаруға қатысады. 
1919 жылы семинарияны бітіріп, қоғамдық-саяси жұмысқа араласады. 1919 жылы 4 
желтоқсанда Семейде большевиктер билігі орнап, Әуезов Семей губревкомының жанынан 
ашылған қазақ бөлімінің меңгерушісі және «Қазақ тілі» газетінің ресми шығарушысы 
болып тағайындалады. 1921 жылы қараша айында Қазақ АКСР-і Орталық атқару комитетінің 
(ОАК) төралқа мүшелігіне сайланып, онда кадр мәселесімен айналысады. Сол жылы 
«Қорғансыздың күні» әңгімесі «Қызыл Қазақстан» журналының № 3 және 4 сандарында 
жарияланады [2]. 1922 жылы күзде Ташкент қаласына келіп, Орта Азия мемлекеттік 
университетіне тыңдаушы болып оқуға түседі. 

Жалпы ХХ ғасырдың 20-30 жылдары Ташкент қаласы Түркістан өлкесіндегі 
экономикалық және мәдени жағынан ең бір жоғары дәрежеде дамыған орталыққа айналды. 
Егер Орынбор қаласындағы қазақ зиялылары негізінен Сәкеннің маңына топталып, 
«пролетарлық бағыт» жолына түскен болса, ал Ташкентте шоғырланған қазақ зиялыларының 
көрнекті қайраткерлері мен өкілдері «Ақ жол» газеті мен «Шолпан» журналының төңірегіне 
жиналып, ұлттық-демократиялық бағыттағы жұмыспен айналысқан болатын. Әсіресе, 
Ташкенттегі қазақ зиялылары, оның ішінде Алаш қайраткерлері Түркістан халқының 
мәдениеті мен білімін көтеруде ерекше орын қалдырды. Олардың халық ағартушылық 
қызметінің көрінісі, Орта Азия мемлекеттік университетінде айқын байқалды. Ташкентте 
ашылған Орта Азия мемлекеттік университеті Қазақстанның халық шаруашылығы мен 
мәдени өмірін көтеруде көп көмегін тигізді. Ол кезде Орта Азия мен Қазақстанның бірден-
бір ғылыми және мәдени орталығы болған бұл университет сан мыңдаған қазақ мұғалімдері 
мен мамандарды дайындады. Сонымен қатар бұл университет Түркістан өлкесінде мекен 
ететін бүкіл халықтарға ортақ болды. 

М.Әуезов 20-жылдары Қазақстандағы демократиялық және ағартушылық 
қозғалыстарға белесене араласа бастады. Ол Орта Азия мемлекеттік университетінде оқып 
жүріп, «Шолпан» және «Сана» журналдарына жұмысқа орналасады. Осы басылымдарда «Қыр 
суреттері», «Қыр әңгімелері», «Үйлену», «Оқыған азамат», «Кім кінәлі», «Заман еркесі» 
(«Сөніп-жану») әңгімелері жарияланады. Сонымен қатар Ташкентте 1921 жылы құрылған 
Қазақ ғылыми комиссиясының жұмысына да араласады [3, 18 б.]. Ғылым комиссиясы 
мәдени-рухани өмірдегі жаңалықтарды насихаттауға, қазақ әндерін нотаға түсіруге, мектепте 
оқылатын пәндердің бағдарламаларын, қазақ тіліндегі тұңғыш жағрапиялық карталар, 
қазақша-орысша сөздіктер жасауға, әртүрлі ғылыми конференциялар ұйымдастыруға 
бастамашы болды [4, 17 п]. 1922-1924 жылдары А.А.Диваевтың жетекшілігімен Қазақ 
ғылыми комиссияның жұмысына Орта Азия мемлекеттік университетінің студенті – 
қазақтың болашақ атақты жазушысы М.О.Әуезов тартылып, ол ақын Абайдың өмірбаяны 
мен оның жарық көрмеген қолжазбалары үшін материал жинауға Қазақ Республикасының 
Жетісу губерниясына жіберілді [5, 278 п]. 

Жалпы алғанда, өз халқының фольклорлы-этнографиялық материалдарын жинақтау 
жұмыстарын жүргізген қазақ комиссиясы басқа ғылыми комиссияларман салыстырғанда 
жақсы жағдайда қызмет атқарды. Әсіресе, 1923 жылы Ташкент қаласында Түркістан 
Республикасының бастамасы бойынша белгілі археолог, этнограф және фольклоршы 
А.А.Диваевтың ғылыми-педагогикалық еңбектерінің 40 жылдығы аталып өтіліп, одан қазақ 
ғылыми комиссиясы қырық жыл бойы жинақтаған материалдардың бағалы коллекциясын 
алады [6, 142-145 п.п.]. Сонымен бірге осы Ғылыми Кеңеске қатысушылар жас ғалым 
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М.Әуезовтің қазақ эпосы жайлы баяндамасын тыңдайды [7, 157 б]. 
1923 жылы 4 ақпанда Қырғыз (Қазақ) ғылыми комиссиясының төрағасы 

Х.Досмұхамедовтің Түркістан Халық Комиссарлар Кеңесінің Мемлекеттік ғалымдар 
кеңесіне М.Әуезовтің «Бәйбіше – тоқал» драмасын жариялау қажеттігі туралы хат жазады. 
Хатта: «Драма өте көркем әдеби тілмен жазылғанын, әсіресе, елдегі әйелдердің теңдігі 
туралы мәселелер қозғалғанын көрсетеді. Соның негізінде 1923 жылы 5 ақпанда «Бәйбіше 
– тоқал» драмасы профессор А.Шимдтің рецензиясымен жеке кітап болып жарық көреді [3, 
19 б.].

Қазақ ғылыми комиссиясының мүшелері Х.Досмұхамедов, А.Диваев және Түркістан 
Автономиялық Кеңестік Социалистік Республикасы (ТАКСР) үкіметі басшылары 
Т.Рысқұлов, С.Қожанов және тағы басқа көрнекті қайраткерлердің қолдауымен М.Әуезов 
Ленинград университетінің әдеби-лингвистикалық бөліміне оқуға түседі. Оны 1928 жылы 
бітірісімен Ташкенттегі Орта Азия мемлекеттік университетінің Шығыс факульетінің 
аспирантурасына қабылданады. 

Жалпы шығыс факультеті алғашында 1918 жылы Түркістан Шығыс институты 
болып құрылып, онда белгілі түркітанушылар М.С.Андреев, А.А.Гаррицкий, Н.Е.Кузнецов, 
А.Ф.Машковцев, Профессорлар А.Э.Шмидт, А.А.Семенов, Бартольд, оқытушылар 
А.А.Диваев, А.В.Панков және басқалары сабақ берді [8, 328-333 б.]. 1924 жылы көктемде 
институт Орта Азия мемлекеттік университетіне қосылып, шығыс факультеті атанды [8, 
С. 340]. 1928 жылы факультеттің екі бөлімі болды: шетелдік Шығыс (парсы, түрік және 
үнді-ауған циклдары) және Кеңестік Орта Азия (әдеби-лингвистикалық және тарихи-
этнологиялық циклдары). 1926-1928 жылдары университеттегі жас факультет болған шығыс 
факультеті этнология-лингвистикалық және педагогикалық бөлімдерден тұрды. Студенттер 
саны 1929 жылы 246 адам болды. Мұнда білікті шығыстанушы-зерттеушілерді және жоғары 
оқу орындары үшін оқытушыларды әзірледі.

Бұл факульетте оқып жүрген жылдары Әуезов әдеби шығармашылықты, ғылыми және 
педагогикалық жұмыстармен ұштастыра отырып, көп еңбек жасайды. Сол кездегі құжаттар 
деректеріне қарасақ, М.Әуезовті университетке қызметке алудан бұрын, оның бұған дейінгі 
тіршілігі мұқият тексеруден өткізілгеніне көз жеткіземіз. Университет ректоры, профессор 
Б.Гордецкий 1929 жылдың 21 ақпанында БКП (б) Қазақстан өлкелік комитетінің хатшысы 
Ф.И.Голощекинге мынадай мазмұнда хат жолдайды: «Әуезов жолдас − қазақ әдебиетінің ірі 
өкілдерінің бірі. Оның оқулықтары қазақ мектептеріне қабылданды. Біздегі қазақ әдебиеті 
секторына маман жетіспейді. Сондықтан, жолдас Әуезовті қабылдаудың университет 
үшін маңызы зор. Оның кандидатурасын қарастыра отырып анықтағанымыз, ол бұрын 
партияда болған екен. Бірақ, оның сөзіне қарағанда, белгілі себептермен шығып қалғанға 
ұқсайды. Сізден сұрайтынымыз, жауабын тезірек жіберсеңіздер екен. Өйткені, мұның бәрі 
университеттің шығыс факультеті жанындағы қазақ әдебиеті секторын ұйымдастыруға 
байланысты болып отыр». БКП (б) қазақ өлкелік комитеті бөлім бастығының орынбасары 
Мантыненконың жауап хатында М.Әуезовтің шынында да коммунистік партияның 
қатарында болғаны, партия мүшелігіне өткенге дейін Алашорда ұйымында болғаны, содан 
қалыпты жағдайда байшыл, ұлтшылдық бағыт ұстанғаны, кейінгі уақытта көзқарасының 
өзгергені туралы жайлар айтылады. Мұндай куәлік және қазақ әдебиеті мамандарының 
тапшылығына байланысты қазақ өлкелік комитетіне осындай мәлімдеме жасауына мәжбүр 
етеді. Бұл құжаттар М.Әуезовке рухани бостандық пен шығармашылық еркіндікке қол 
жеткізуіне оңай соқпаған тәрізді [7, 158 б.].

Орта Азия мемлекеттік университетінің шығыс факультетінің аспирантурасында 
оқып жүрген жылдары М.Әуезов Орта Азия түріктері әдебиетінің тарихы бойынша 
болашақ маман ретінде қазақ-қырғыз әдебиетінің үлгілеріне талдау жасайды. Әсіресе, 
қырғыз халқының «Манас» эпопеясы туралы бірнеше бөлімнен тұратын монографиясының 
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1,5 баспа табақтан тұратын «Манас» туралы аңыз айтушылар мен оның ортасы туралы» 1 
тарауын жазып шығады. Сонымен бірге профессор М.Ф.Гавриловтың берген тапсырмасы 
бойынша Ә.Навои, Қожа Ахмет Иассауи, Әбілғазы Баһадүрханның тарихи еңбектерімен 
қоса, шағатай әдебиетінің жеке үлгілерін де зерттейді. Осы бағытта Әуезов профессор 
А.Шмидтің нұсқауымен парсы, араб тілдерін үйрене бастайды [9, 7 п.]. 

Мұхтар Әуезов 1930 жылы 1 қазанда Ташкенттегі Орта Азия мемлекеттік университеті 
Шығыс факультеті жанындағы аспирантураны аяқтауға жақын қалғанда қазақтың басқа да 
зиялы қауым өкілдерімен бірге тұтқындалады. Тұтқындалған кісілердің тізімі бастапқы 
кезде 20, кейін, яғни 1931 жылдың шілдесіне дейін 32 адамға жетіп, бәрі де «ұлтшыл» 
деген жаламен абақтыға қамалады. Олардың қатарында Мұқамеджан Тынышбаев, Мұқтар 
Мурзин, Рамазан Қордабаев, Абдулхамит Ақбаев, Әшім Омаров, Досан Сұлтанқұлов, 
Серікбаев, Ақаев, Ілияс Ахметов, Нәшір Қожамқұлов, Жақып Ақбаев, Иса Қашқынбаев, 
Алдабек Мангелдин, Жаһаншаһ Досмұхамедов, Мұхтар Әуезов, Қошке Кемеңгеров және 
тағы басқалар бар. Бұлардың көпшілігі Орта Азия мемлекеттік университеті мен Шығыс 
факультетінің оқытушылары еді [10, 6-7 б.]. 

Жалпы қорыта алғанда, автономиялық дәрежеде болса да Қазастан үшін Орта 
Азия мемлекеттік университетінің орны ерекше болды. Оның әлеуметтік-экономикалық 
және мәдени өмірінде университет маңызды орын алды. Әсіресе, университеттің халық 
шаруашылығын қалпына келтіруде және оған мамандар дайындауда атқарған қызметі 
орасан зор еді. Сонымен қатар университеттің негізін қалауда Мұхтар Әуезов бастаған 
қазақ зиялылары да өз үлестерін қосып, өлкедегі білім мен ғылымды дамытуда маңызды 
роль атқарды. 

Қорыта келгенде, М.Әуезов туралы зерттелгеннен гөрі әлі де болса зерттелмеген 
мұраның көптігі. Бұл, әсіресе, тарихшыларға қатысты мәселе. М.Әуезовтің тіл, әдеби мұрасын 
жан-жақты саралауға құлшына кіріскен әдебиетшілер мен тілшілердің тарихшылардан көш 
ілгері кеткендігі дәлелсіз көрініп тұр. Тарихшы ғалымдар болашақта мақсатты түрде түпсіз 
қазына іспетті М.Әуезовтің күрделі өмірі мен ғылыми шығармашылық қызметтерін зерттей 
түсуі қажет. Осы мақсатта мынадай ұсыныстарды енгіземіз:

1. М.Әуезовтің рухани мұрасын зерттеу және кемел ұрпаққа насихаттау мақсатында 
ұлы жазушы туралы тарихи көркем және деректі фильм түсірген жөн.

2. Ұлт зиялысының өмірі мен қызметін, шығармашылығын терең зерттеу бағытында 
Қазақ ұлттық хореография академиясы жанынан «Мұхтар Әуезов және қазақ өнері» атты 
ғылыми орталық ашып, оның жұмысын халықаралық деңгейге жеткізіп, ұлы жазушының 
шығармашылығын әлемге жан-жақты таныту қажет.

3. М.Әуезовтің рухани мұрасын зерделеп, жоғары және орта мектептің оқу үрдісіне 
енгізуді қолға алып, арнайы бағдарлама жасаса, өскелең ұрпақ ол жайында жан-жақты біліп, 
қастерлейтін болады.

4. Ұлы жазушының туған күнін республикалық ауқымда атап өтілетін айтулы күнге, 
оны дәстүрлі тарихи мерзім ретінде атауды қолға алу абзал. Соның негізінде жыл сайын 
дәстүрлі республикалық «Әуезов оқулары» атты түрлі бағыттарда (конференция, көркем 
сөз, пьеса, сахналық қойылым және т.б.) іс-шара ұйымдастыру қажет.

5. Педагогикалық колледж, институттар мен университеттерде М.Әуезов атындағы 
стипендия тағайындау қажет.

6. Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласының 
негізінде жасалған «Рухани жаңғыру» Мемлекеттік бағдарламасының аясында М.Әуезовтің 
бұрын-соңды жарық көрмеген қолжазбаларын жинақтап, толықтырып барлық еңбектерін 
«Шығармалары» ретінде жариялау бүгінгі елімізді, ұлтымызды көрсететін мәдени қадам 
болар еді.
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Тойған ІЗІМ 

ҚАЗАҚ ХОРЕОГРАФИЯ ӨНЕРІНІҢ ДАМУЫНДАҒЫ МҰХТАР ӘУЕЗОВ 
ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ ОРНЫ

ТҮЙІНДЕМЕ
Мақалада М.О.Әуезов шығармаларының Қазақстанда кәсіби хореография өнерінің 

қалыптасып, дамуында атқарған ролі қарастырылған. Автор алғашқы музыкалық «Айман 
– Шолпан» спектакліндегі билерден бастап, «Астана Опера» театрында қойылған 
«Қаракөз» балетіне дейінгі аралықта сахналанған шығармаларды талдаған.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается роль произведений М.О.Ауэзова в становлении и развитии 

профессионального хореографического искусства Казахстана. Автор анализирует 
танцевальные номера, начиная от первого музыкального спектакля «Айман – Шолпан»  и 
заканчивая постановкой балета «Каракоз» в театре «Астана Опера». 

Қазақтың сахналық өнерi ХХ ғасырда туғанымен, оның негiзiн қалаған халық 
шығармашылығы екенi сөзсiз. Бүгiн бiз осы халық шығармашылығынан театрлық 
элементтердi көре аламыз. Қазақ ауыз әдебиетiнiң өлең-жыр, аңыз, ертегi мен айтыс 
сияқты жанрларында театрлық элементтер мол. Сол сияқты сахналық нышанды халық 
ойындарынан, қол өнер еңбектерiнен де кездестiруге болады.

Әр жаңа заман көркемөнер шығармашылығының жаңа ерекшелiктерiн туғызады, 
дегенмен, кейiнгi жас буын ескi мұрадан да үзiлдi-кесiлдi бас тартпай, бұрынғылардың 
жетiстiктерiне сүйене, оны уақыт талабына байланысты дамыта отырып, өзiнше соны да 
көркем идеялық негiзде құрады. Сондықтан би өнерi де қазақ халқының ежелден бүгiнге 
дейiн кешкен өмiр болмысын, рухани мәдениетiн жан-жақты ашатын өнер түрiнiң бiрi 
ретiнде өркендеуде.

Заманымыздың заңғар жазушысы М.О.Әуезов: «Қай елдегi, қай жердегi өнердi алсақ 
та сән-салтанатпен ырғалып-жырғалып, бiр күннiң iшiнде көшiп келген жоқ», – дей келе: 
«…барлығы да болымсыз, кiшкене ұрықтан жайлы топыраққа көмiлiп, белгiлi шартпен 
бағылып, қағылған уақытта ғана бой жасап өсiп-өнгендiгiн», – дөп басып айтқан болатын. 
Ғұлама жазушы ойын: «Сондықтан елдiң өз денесiнен жаралған өнер әуелгi кезiнде, өз 
елiнiң әдет-салтын, ұғым-нанымын, мақсұт-тiлегiн өзгеден бөлек пiшiнде, сол елдiң өзiне 
ғана хас болған суретте қабылдайтын болған» [1, 33 б.], – деп жалғайды. Олай болса қазақ 
театр өнерi де осы жолмен дамып өскенiне ешкiмнiң де шүбә келтiруi мүмкiн емес. Бұл 
ойдың би өнерiне де қатысы бары сөзсiз. Сондықтан би өнерiнiң кәсiби сахнада даму жолын 
театр өнерiнен бөле-жара қарауға болмайды.

Ал, қазақ би өнерiнiң кәсiби деңгейге көтерiлiп сахна төрiне шығуы ХХ ғасырдың 
30-шы жылдарында ашылған Қазақ мемлекеттiк музыкалық театрымен тікелей байланысты. 
Бұл кезеңде кәсіби өнерді терең ұғынудың, озық Еуропа мәдениетiнен үйренудiң 
нәтижесiнде қазақтың халықтық өнерi жан-жақты дамыған шын мәдениеттi өнердiң 
санатына қосылғанын ғалымдар айтып та, жазып та жүр. Мiне, осы өнер негiзiнде дамыған 
мәдениетiмiз, музыкамыз, театрымыз тағы басқа өнер түрлерiмiз қазақ халқының атын бүкiл 
әлемге паш еттi. Еуропалық музыка мәдениетiнiң барлық формаларын меңгере отырып, 
өзiнiң халықтық рухын, ұлттық дербестiгiн тереңдете, байыта түстi.

Қандай да ұлттың болмасын өнерiнiң өркендеуiнде әдебиеттiң қаншалықты орасан 
зор ықпал ететiнi белгілі. Қазақтың кәсiби көркемөнерiне қазақ әдеби шығармашылығының 
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ықпалы зор болды. Қазақтың ұлттық драма театрының тууын былай қойғанда, ұлттық 
опера және балет өнерiнiң өркендеуiнде қазақ әдебиетiнiң М.Әуезов, Ғ.Мүсiрепов, 
Б.Майлин сияқты көрнектi өкiлдерiнiң еңбектерi зор. М.Әуезовтің «Айман – Шолпан»  
пьесасы тұңғыш қойылған сонау 1934 жыл театр өнерінің музыкалық дамуындағы белесі 
болды. Композитор И.В.Коцыхтың жинастырып, С.И.Шабельскиймен бiрлесе отырып 
пайдаланған халық музыкасы мен әндерi де спектакльге ерекше көркемдiк, сахналық көрiк 
берген. Ал, қазақ халық биi алғаш осы музыкалық спектакльмен кәсіби сахнаға шықты. 
Құрманбек Жандарбеков өз естелiктерiнде «Айман – Шолпанның» премьерасынан кейiн 
спектакльдi талдауға арналған үлкен мәжiлiс болғанын айта келiп: «…Қазақта би болған 
жоқ, сондықтан билердi алып тастау керек» [2, 62 б.], – деген ойлардың айтылғанын да 
жазды. Осы билер жөнiнде А.Жұбанов пен Е.Брусиловский көзқарастарын былай бiлдiрген: 
«…Халық ойындарының қимыл әрекеттерiне негiзделген билер сәттi шықты, әрi бұл билер 
күй шығармаларына қойылған болатын» [3, 33 б.], – десе, белгiлi балетмейстер Д.Әбiров: 
«Али Ардобустың осы спектакльде қойған билерiндегi «айқастай» және «жанына өкшелей» 
жүрiс түрлерi мен қолдың басын «бiлезiктен айналдыру» сияқты өзбек биiнiң элементтерi 
Қазақстанға келген келесi балетмейстерлермен халық биiнiң қимылдары ретiнде 
қабылданды» [4, 24 б.], – деп өз ойын бiлдiрген. Дәурен ағамыздың бұл ойымен біз, кейінгі 
буын зерттеушілер келісе алмадық. Себебі, Дәурен Тастанбекұлы өз еңбектерінде осы би 
қимылдарын қазақ биінің негізі ретінде алды.

Ал, «Айман – Шолпанның» алғашқы қойылымы расында да водевильдiк жеңiл 
қойылым болғанын, спектакльде өзбек билерiнiң де басымдық танытқанын аңғаруға болады. 
Осы себептен де бұл спектакль 1936 жылы Мәскеу қаласында өткен алғашқы онкүндiктiң 
бағдарламасына енбей қалды. Мiне, осындай әртүрлi көзқарас, әртүрлi ой тудыра сахнаға 
келген қазақ биiн жетілдіру және ұлттық кадр дайындау сол кездегі бірден-бір міндет 
болған. «Айман – Шолпанда» биленген «Қаражорға», «Келiншек» және «Шұға» музыкалық 
спектаклiндегi халық ойындары («Соқыр теке», «Андай қыл, мындай қыл», «Ақ сүйек») 
негiзiнде қойылған «Ақ сүйек» көпшiлiк билерi сахнаға шыққан болса, бүгiнгi таңда халық 
биi ұлттық опералардың да негiзгi бiр бөлiгiне айналды. 

1972 жылы Торғай облысының орталығы болған Арқалық қаласындағы облыстық 
музыкалық драма театры өз шымылдығын жоғарыда аталған «Айман – Шолпан» 
спектаклiмен ашты. Осы спекткльдiң билерiн Д.Әбiров қойды. Спектакльдiң шымылдығы 
прологпен ашылатын. Осы прологта иен далада ойнап жүрген екi қоян мен бүркiттiң биi 
биленетiн. Екi қоян – Маманбайдың екi қызы, бүркiт – Көтiбар мінез-құлқын ашатындай 
әсер қалдыратын. Бүркiттiң тырнағына iлiгуден қорыққан екi қоян бұта түбiне, сай-салаға 
тығылып зыр қағады. Қанша тырысқанымен айбынды бүркiт ешқайсысын да ала алмайды. 
Пьесаның мазмұнында да ақылды екi қыз аңғал батыр Көтiбардың шеңгелiнен сытылып 
шығатыны белгiлi.

Белгілі театр зерттеушісі, ғалым Бағыбек Құндақбайұлы 1965 жылы жарық көрген 
«Облыстық қазақ театрлары» атты еңбегiнде Семей театрының репертуарындағы «Айман 
– Шолпан» қойылымына талдау жасаған. Маман ауылындағы тойды суреттей келе, ғалым 
тойға келген екi құданың беттерiне маска киiп бiреуi бүркiт, бiреуi қоян болып билегенiн 
жазған. Би өнерiнiң тарихи негiзiне сүйенсек, Семейде қойылған «Айман – Шолпандағы» 
бидiң дұрыстығын дәлелдеудiң қажетi жоқ сияқты. Ал, кәсiби өнердiң бүгiнгi күнгi 
тұрғысынан алғанда, балетмейстер Д.Әбiровтің шығармашылығы арқылы көркемдiк 
қиялмен философиялық ой тастау мақсатында осы бидi спектакльдiң кiрiспесi ретiнде 
алғанын түсiнемiз.

Осы ретте айта кететiн бiр жәйт «Ән мен өлең, би мен хор, ақындар айтысы, халық 
өнерiнiң тағы басқа толып жатқан элементтерi бiр сахналық арнада тоғысып, синтетикалық 
өнердiң көркемдiк шарттарына толық жауап бергенiн» [5,146 б.], – Б.Құндақбайұлының 
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зерттеу жұмыстарында көрсеткендiгi. Драмалық спектакльдерде биленiп жүрген 
хореографиялық миниатюралар қойылымның драматургиялық мазмұнын ашуда опера 
билерiнен көш iлгерi көрiнедi.

Торғай облысындағы музыкалық драма театры сонау 70 жылдары қойған М.Әуезовтің 
«Қарақыпшақ Қобыланды» пьесасы арқылы спектакльдiң драматургиялық негiзiн 
ашуда халық билерiнiң үлкен роль атқарғанының айғағы iспеттес. М.Әуезовтің бұл 
драмасы 1944 жылы Жамбыл облыстық қазақ драма театрының сахнасында қойылғанын 
театр сыншысы Қажықұмар Кенжебекұлы Қуандықов жазған. Содан берi талай театр 
репертуарынан орын алған осы спектакльмен Арқалық қаласының көрермендерi де қуана 
қауышты.

Спектакльдегi Көкланның (Қазақ ССР-нің еңбек сiңiрген артисi Рашида Хаджиева) 
зынданда қамаудағы қыздарды өз ырқына көндiре шыркөбелек билетуi – кейiпкердiң образын 
ашуда үлкен роль атқарды. Қапастағы қыздардың көңiл күйiн беруде дене ырғағының 
бар мүмкiншiлiгiн қолданған балетмейстер (О.В.Всеволодская-Голушкевич) ұлттық би 
қимылдарын өте сәттi қолдана бiлдi. Шарасыздықтан туған көңiл-күйдi дененi қатты ию 
арқылы берсе, жауына бағынбайтын өр мiнездiлiктi шапшаң қимылдар арқылы көрсеттi. Осы 
қыздарды өз ырқына көндiруде әртүрлi секiру және шыркөбелек айналу тәсiлдерi арқылы 
Көкланның биi құрылды. Би полифониялық негiзде қойылды. Көкланның биi шиыршық 
атқан, ызғарлы да өктемдiгiмен көзге түстi. Топ қыздың ортасындағы Құртқаның (арт. 
Райхан Ыбыраева) биiнде дәрменсiздiкпен бiрге жауының алдында бас имейтiн тәкәппар 
өр мiнезi көрiнетiн. Осы бiр бидiң өзiнде Көклан, Құртқа және тұтқын қыздардың қимыл-
қозғалыстары үндестiк тапты. Осы үндестiк драмалық шығармамен бiр арнадан шыққанын 
театр сыншылары да айтқан болатын.

Ал, қамауда жатқан Қобыландының алдында биленетiн Қарлығаның (Қазақ ССР-
нің еңбек сiңiрген артисi Шахарбану Есенқұлова) биi драматургия желiсiн күшейте түскенi 
хақ. Қобыландыға ұнағысы келген Қарлыға бар болмысымен әйелдiк қасиетiн көрсетуге 
тырысты. Қолындағы алмас қылышын ұршықша иiре басталатын бұл би соңына қарай 
Қобыланды алдындағы өз дәрменсiздiгiн мойындағандай. Оның алғашқы динамикалық 
қимылдары бәсеңсiп, Қ.Қуандықов көрсеткендей «...қайратты қолдан сусып түскен қылыш 
жерге қадалып солқылдап тұрды». Бидегi дене қимылдары жүрек сырын аша түскендей. 
Соңғы көрiнiстегi жеңiспен оралған жiгiттердi қарсы алған қыздармен биленген көпшiлiк 
бидiң әсерi тiптi ерекше болатын. Жiгіттердiң қолдарындағы қалқанды өз қолдарына алып 
билеген қыздар, жеңiстi паш еттi. Барлығы билей келiп сахнада қиғаш сызық бойымен 
тұра қалады. Сол сәтте сарбаздардың бiрi (арт. Шаймерден Хакiмжанов) шаттыққа толы 
толғаныстан туған дүлей күшiн, топтың алдынан бiр ғана сәтте қылышын жалаңдатып: «раs 
couru» және «grand jete» қимылдарымен жалт етiп өте шыққаны, осы уақытқа дейiн сол 
спектакльдi тамашалаған көрерменнiң есiнен кеткен емес.

Б.Құндақбайұлы спектакльдiң осы көрiнісi жөнiнде былай деп ой түйген болатын: 
«Соңғы көрiнiстегi Қобыланды нөкерлерi мен қыздардың биi, оның хормен аяқталуы – 
спектакльге музыкалық үн қосумен бiрге оған қаһармандық мазмұн беретiн құбылыс. Бiр 
жағынан, бұл режиссер мен балетмейстердiң ойына келгендiктен енгiзе салған қосымша 
емес, Қобыланды бастаған қыпшақтардың жауды жеңiп, елi мен жерiн азат еткен жеңiстiң 
қуанышын бейнелеу болса, екiншi жағынан, халық пен батырдың бiрлiгiнен туған би мен 
хордың героикалық дәрежеде орындалуы – драмалық дастан оқиғасы мен әрекетiнiң заңды 
жалғасы, дамуының табиғи нәтижесi» [6,192 б.].

Театр өнерiндегi алғашқы музыкалық «Айман – Шолпан» спектаклiмен қазақ халық 
биiнiң сахнаға шыққаны жоғарыда айтылған болатын. Мiне, осы спектакльде билердi сахнаға 
шығарған өнерпаздар жөнiнде Л.Сарынова ойын былай бiлдiрген: «Айман – Шолпан» 
спектаклiндегi би номерлерiнiң табысқа ие болып, оны көрермендерге мойындатуда 
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орындаушылардың еңбегi зор, солардың iшiнде Әубәкір Ысмайловты ерекше атау керек». 
Тағы да осы автордың «Айман – Шолпан» спектаклiнде «Қаражорға» биiнiң биленгенiн 
айта келiп: «Ә.Ысмайлов осы спектакльдiң билерiн қойған М.Арцибашева мен А.Ардобусқа 
өз бiлгенiн үйретiп, кей жағдайда осы балетмейстерлермен бiрiгiп билер де қойды» [7, 39 
б.], – деп көрсеттi. Мақала авторы Ә.Ысмайловтың орындаушылық шеберлiгiнiң жоғары 
деңгейде болғанын айта келіп, оқуға түсуiне байланысты кәсiби сахнаны тастап кеткенiне 
өкiнiш бiлдiрген едi.

Осылай басталған кәсіби қазақ би өнері ХХ ғасырдың 30 жылдары М.Әуезовтің 
либреттосы бойынша алғашқы ұлттық «Қалқаман – Мамыр» балеті арқылы хореография 
өнерінің биік шыңына көтерілді деуге болады. Зиялы қауымның талқылауынан өткен 
«Қалқаман – Мамыр» балетін қою қолға алынды. Халық поэмасы негізінде М.Әуезов 
либреттосын жазса, ленинградтық жас композитор В.Великанов музыкасын жазды. 
Спектакльді көркемдеу үшін Ташкент қаласынан Орал Таңсықбаев шақырылады. Алғашқы 
ұлттық балеттің премьерасы 1938 жылдың 24 маусымында өтті.

Леонид Жуков балетті қоюда алдына қойылған міндеттермен қатар қазақ балет 
артистерінің мүмкіншіліктерін ескереді. Балетті классикалық би қимылдары негізінде 
құрды. Көпшілік билерді кең жарты шеңберлер мен бір-бірімен үйлесімді суреттемелер 
арқылы шешті. Классикалық бидің перекедной, жете, арабескалар мен пируэт қимылдарын 
енгізе отырып, жұптасып билеу техникасын да игеруге көңіл бөлді. Қос қолды халық биі 
үлгісінде ұстау арқылы классикалық қимылдарға ұлттық түр берді. Спектакльде әртүрлі 
ұлттық бұйымдар да қолданыс тапты.

Балетмейстер Л.Жуков труппа артистерінің қабілеттерін, дайындық деңгейін 
ескере отырып, әр орындаушыға әртүрлі хореографиялық қимылдар қолдану арқылы 
балет қойылымын іске асырды. Мамырды билеген Шара Жиенқұлова ұлттық киім киіп, 
мәсімен билесе, екінші құрамдағы театр бишісі Бақыт Сайфутдинова балеттік костюм 
(пачка) үлгісінде тігілген ұлттық киімде аяқ ұшында (пуанта киіп) биледі. Бұл балет театр 
ұжымының үлкен жеңісі болды. Дегенмен осы спектакль сол маусымда ғана қойылып, 
кейін репертуардан түсіп қалды. Л.Жуковтың еліне қайтып кетуіне байланысты тіптен ұмыт 
болды.

Көп жылдардан соң осы балетті қайта жаңғыртуға Күләш Байсейітова атындағы 
опера және балет театрының көркемдік жетекшісі, бас балетмейстер, ҚР еңбек сіңірген 
қайраткері Тұрсынбек Абдыбаевич Нұрқалиев кіріскен болатын. 2007 жылдың 19 қаңтарында 
Астана қаласындағы К.Байсейітова атындағы опера және балет театрында «Қалқаман – 
Мамыр» балетінің негізінде опера-балеті қойылды. Музыкасын композитор, филология 
ғылымдарының кандидаты Балнұр Қыдырбек, либреттосын кеңестік және қазақстандық 
актер, опера әншісі, театр режиссері, педагог, профессор, Қазақ КСР-нің халық артисі, 
«Платинды Тарлан» Тәуелсіз сыйлығының және Халықаралық Айтматов сыйлығының 
иегері Кәукен Кенжетаев жазды. 

«Қалқаман – Мамыр» спектаклінің екінші актісі ғана балет көріністерінен құрылды. 
Бұл туындыда опера және балет жанры бір-бірімен астасып, бірін-бірі толықтырып жатқаны, 
яғни сахнаға синкретті өнердің келгені, мұның өзі оқиға барысын барынша жарқыратып 
ашуға оң ықпал еткені анық. Әрине, бұл – әлем сахналарында бұрыннан бар үрдіс. Ал, 
қазақ сахнасында мұндай тәсілмен дүниеге келген шығарма тұңғыш рет қойылып отыр. Сөз 
жетпейтін тұста қимылмен бейнелеу арқылы спектакль көріністері мейілінше байытылған» 
[8]. Балеттік көріністерде сәнді сұлу жастардың теңіздей толқып билеуі, қос ғашық бейнесін 
суреттеуде Қалқаманды – Жандос Әубәкіров, Мамырды – Гүлфайрус Құрманқожаева 
биледі және олардың балеттік образдары вокалмен орындалатын партиялармен үндестік 
тапты. Әсіресе, көрерменге олардың махаббат түсінігін суреттейтін адажиосы өте жақсы 
қабылданды. Орындаушылардың қос ғашықты жасаған бейнелері қиялыңды шарықтатып, 
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өзіңді сонау бір жастық шақ атты ғажайып әлемге жетелей жөнелгенін аңғармай да 
қаласың. Спектакльдің бір ерекшелігі – күрделі музыканы қабылдау болды. Пластикалық 
интерпретацияны театрдың бас балетмейстері Т.Нұрқалиев жасаған. Ол музыкаға сүйене 
отырып, ұлттық хореографияны өңдеу арқылы неоклассикалық бағытта қойды.

Қазақ драматургиясының шоқтығы биік туындыларының бірі болып саналатын 
«Қарагөз» трагедиясы да екі жастың махаббатына арналып, қазақ халқының бұрынғы әдет-
ғұрыптарына негізделген. Ғұлама жазушының «Қаракөз» шығармасы – әлем әдебиетінің 
алтын қорына енген мұра. Қазақстанның театр өнерінде бұл шығарманың драмалық және 
балеттік спектакльдері белгілі. 

1990 жылы 16 қыркүйекте Абай атындағы мемлекеттік академиялық опера және 
балет театрында «Қарагөз» балеті көрсетілген. Қойылымды Грузия елінің халық артисі, 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, профессор, балетмейстер Георгий Алексидзе (1941-
2008) қойып, либреттосын театр және кино режиссері, педагог, КСРО-ның халық артисі, 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Әзірбайжан Мәдиұлы Мәмбетов (1932-2009) жазған. 

Қарагөз партиясын орындаған Қазақстанның халық артисі Гүлжан Туткибаева 
кейіпкердің ата салтынан аттап кеткен кездегі жас қыздың психологиялық қарама-қайшылық 
қал-жағдайын керемет көрсете алды. Тәжірибесі мол биші Қаракөздей арудың өз махаббатын 
қорғау жолында сүйікті әжесіне қарсы шыққан кезін өте сәтті шығарған. Театрдың бетке 
ұстар бишісі Алма Асқарбекованың Мөржаны – нағыз ел анасы. Ол ата жолын ешкімге 
аттатқызбақ емес. Қатал мінезі хореографиялық лексикасынан-ақ көрініп тұр. Салт-
дәстүр ұстанымына келгенде сүйікті немересін де тыңдамады. Сонымен қатар осы балет 
арқылы Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Майра Қадырова (Қаракөз), Гүлнәр Алиева 
(Мөржан), Қазақстанның халық артисі Бақытжан Смагулов (Сырым), Қазақстанның еңбек 
сіңірген артисі Мұрат Тукеев (Сырым, Нарша), Бақыт Абдрахманов және Серік Тұрабаев 
(Нарша), Майра Тукеева мен Сауле Ашимовалар (Ақбала) Мұхтар Әуезов шығармасының 
кейіпкерлерімен кездесті десе болады.

Араға жиырма бес жылға жуық уақыт салып «Астана Опера» театры аталмыш 
балетті жаңа леппен, жаңа өмірмен қауыштырып дүниеге қайта әкелді. Елімізде 2014 жылы 
5 желтоқсанында сазгер, Қазақстанның және КСРО-ның Халық артисі, ҚазССР Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты, профессор Ғ.Жұбанованың (1927-1993) музыкасына жазылған, 
М.Әуезовтің «Қарагөз» драмасы бойынша «Қарагөз» балеті «Астана Опера» МОБТ 
сахнасында жаңа нұсқада көрермендердің назарына ұсынылды. Еуропадан балетмейстер-
режиссер Вакиль Усманов шақырылса, музыкасын театрдың музыкалық жетекші әрі бас 
дирижері, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Абзал Мұхитдинов дайындады.

М.Әуезов кейіпкерлерін сомдау бақытына тағы бір ұрпақ ие болды. Халықаралық 
байқаулардың лауреаты Анель Рустемова (Қаракөз), ҚР-ның еңбек сіңірген қайреткері Гаухар 
Усина және Марико Китамура (Мөржан), Арман Уразов және Халықаралық байқаудың бас 
жүлдегері Бахтияр Адамжан (Сырым), ҚР-ның еңбек сіңірген қайреткері Тайыр Гатауов 
және «Құрмет» орденінің иегері Досжан Табылды (Нарша) сомдаған кейіпкерлердің образы 
өз деңгейінде ашылды деуге болады. Спектакльдің әр қозғалыстарына сәйкес жазылған 
Ғ.Жұбанованың әуезді музыкасын атап өту керек. Сонымен қатар М.Әуезовтің драмасына 
негіз болған бұл балеттің қоюшы-балетмейстері өзінің көркемдік ойына сүйене отырып, 
спектакльдің сюжетін ашу барысында әр кейіпкерді сомдаушы артистерге өз партиясын 
орындауда еркіндік берді.

Бұл балеттер жөнінде хореографтар өз пікірлерін білдіріп, жетістіктері 
мен кемшіліктерін ашып көрсетті. Екі «Қарагөз» балетінің балетмейстерлері мен 
орындаушыларының өнерге деген өз көзқарастары қалыптасқан майталмандар екеніне 
сөз жоқ. Дегенмен осындай ғұлама жазушының шығармаларын сахналағанда қазақ 
өмірін білгеннің артықшылығы жоқ екеніне көзіміз жетті. Оған балетмейстерлердің қазақ 
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халқының кейбір салт-дәстүрлерін сахналағанда жіберген қателіктері дәлел болып отыр. 
Мұны болашақта жас буын балетмейстерлері де М.Әуезов шығармаларына бет бұрар деген 
оймен айтып отырмыз.

Бүгінгі мәдениетіміздің үлкен арнасы – қазақтың ұлттық театр өнерінің дүниеге 
келуі, кәсіби үлгіде қалыптасуы мен дамуы қазақ әдебиетінің классигі, ғалым, педагог және 
қоғам қайраткері Мұхтар Омарханұлы Әуезов шығармашылығымен тығыз байланысты. 
Ол – қазақ драматургиясы мен театрының қалыптасып, дамуына үлкен үлес қосқан, 
бағыт-бағдарын анықтаған тұңғыш драматург. Солай бола тұра, М.Әуезовтің шығармасы 
арқылы үлкен сахнаға келген қазақ биі бүгінгі күні хореография өнерінің шыңы саналатын 
классикалық балет дәрежесіне көтеріліп отыр. 
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Ұлан ЕРКІНБАЙ 

МҰХТАР ӘУЕЗОВ  ПРОЗАСЫНЫҢ ПОЭТИКАСЫ: БІЛІМ БЕРУ  
ЖҮЙЕСІНДЕГІ ӘУЕЗОВ ПРОЗАСЫН ОҚЫТУДЫҢ ЖОЛДАРЫ

ТҮЙІНДЕМЕ
Мақалада Мұхтар Әуезов прозасының поэтикасы қазіргі заманның теориялық 

жетістіктері тұрғысынан талқыланады. Мақала авторы М.Әуезов прозасын толықтай 
тарихи және теориялық поэтика өлшемдері тұрғысынан анализ жасауды мақсат еткен. 
Көркем сөз ерекшеліктері семантикалық, синтактикалық және прагматикалық тұрғыдан 
қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
Объектом данной статьи является поэтика прозы М.Ауэзова. Цель статьи 

комплексный анализ прозы М.Ауэзова с учетом основных критерииев исторической и 
теоретической поэтики. Текстовой разбор прозы анализируется с учетом свойств 
художественной речи, в частности, семантической, синтаксической и прагматической 
особенностей текста.

Мәселенің мәні мен пәні немесе зерттеу аясы мен зерттеу жолдары.
Қазақ көркем сөзінің кеңістігінде М.Әуезов прозасының орны тайға таңба басқандай 

айқын. Ал, осы таңбаны танып, шынайы бағасын беру Әуезов прозасының көркемдік 
бітімін кешенді зерттеуді талап етеді. Бұл алғашқы және негізгі қадам. Мұнда біз поэтиканы 
– көркемдік бітім ұғымымен, ал теориялық поэтиканы – мәтінді кешенді түрде өнер ретінде 
пайымдау ұғымымен мағыналас етіп алып отырмыз. М.Әуезов прозасының сөз өнері 
контекстіндегі көркемдік бітімін саралау аса ауқымды мәселе. 

Көркемдік бітім – кез-келген шығарманың мағыналық һәм тілдік, құрылымдық 
категорияларын қатар қамтитын термин. Дәйекті көркем сөзге, оқиғаны өнерге өрістететін 
де осы термин. Поэтика ілімінің тарихи және теориялық өлшемдеріне билік ететін де 
осы ұғым. Кез келген шығарма атаулының синтактикалық, семантикалық, прагматикалық 
қажеттіліктерін белгілейтін де осы – көркемдік бітім. «Поэтика» терминін жалпыэстетикалық 
принцип ретінде Аристотель енгізгені мәлім. Сөйтіп, ол көркем туындының бір қондырғысы 
деп қаралып, XIX ғасырдың ортасына дейін өз маңызын тек жалпыэстетикалық 
категорияның аясында ғана сақтап келді. А.Веселовский өз заманында әлемдік әдебиеттің 
тарихи концептілерінің бірі болып саналатын «тарихи поэтиканы» дүниеге әкелді. Алайда 
бұл принцип жалпы теориялық мәселелерді толығымен қамти алмады, яғни әдебиеттің 
сөз өнері ретіндегі спецификасын толық ашпады деуімізге болады. Ал, Потебня болса, 
лингвистикалық «сөз өнерінің» басты идеяларынан туындаған теориялық поэтиканың 
негізін қалады. Бұл сала дами келе, өзіндік көптеген бірліктері қалыптасты. Атап айтар 
болсақ: көркем сөз ұғымы, көркемдік бірлік категориясы, көркемдік образ категориясы, 
автор категориясы, кейіпкер категориясы, көркем туындының әдеби тектер категориясы, 
шығармадағы уақыт пен кеңістік категориясы, көркем туындыдағы кейіпкерлер жүйесі, 
сюжет және стиль ұғымдары.

Біз жоғарыда аталған кешенді теориялық зерттеу аясында кез келген көркем сөзді 
(туындыны) тудырушы үш негізді басшылыққа аламыз:

�� Көркем сөздің тілдік негізін
�� Көркем сөздің мағыналық негізін
�� Көркем сөздің құрылымдық негізін

Осы үш негіз мәтінді талдау, пайымдау барысында терминдік аталуы тұрғысынан 
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нақтыланып:
�� тілдік тереңдік
�� мағыналық тереңдік
�� құрылымдық тереңдік>>>ретінде қызмет етеді.

Автор осы үш негіздің біреуі арқылы ғана мәтіннің көркемдік бітімін қалыптастыруы 
мүмкін. Ондай жағдайлар көптеп кездеседі. Бір автордың тілінің сиқыры бар, бірінде идея 
құдіретті болса, енді бірінде пішін таңғажайып. Алайда мәтінде үшеуінің де орны бар. 
Көбіне тең дәрежеде болмауы мүмкін. Бұл автордың қайсысына басымдық танытатына 
байланысты айқындалатын жайт.

Ф.Достоевский жайында, оның мүлде болмысы бөлек көркемдік әлемнің үлгісін 
тудырғандығы айтылады. Мұны ол кейіпкерлерінің ойшылдық табиғаты арқылы алып 
шықты. Кейіпкерлерінің таңғажайып ішкі әлемінің байлығы мен қайшылығы Достоевский 
мәтіндерінің көркемдік бітімін айқындап берді. Шығармаларының тілдік, құрылымдық 
негіздері сол мағыналық тереңдіктің айналасына құрылды. Соған қызмет етті. Ал, 
М.Әуезов мәтіндерінің табиғаты несімен ерекшеленеді? Оны нақтылы мәтіндік талдаулар 
барысындағы тұжырымдар көрсетпек.
 Әдебиеттегі мәңгілік тақырыптар мен ұлы ұғымдар жүйесі міндетті түрде адамның 
санасына жететіндей, оларды еріксіз толқытып, рухына зәмзәм сусынындай әсер қалдыруы 
керек. Бұл көркем дүниенің құрылымы. Құрылым – баяндау тәсілінің нәтижесі. Ал, 
баяндалатын жауһар ұғымдардың құрылымға бағынатын тұсы да осы болмақ. 

Кез келген көркем сөз үлгілерінің өзіндік жасалу жолы бар. Мұның бір қырын 
авторлық стратегия деуге болады. Авторлық стратегияның әуелгі қимылы, бірінші қадамы 
көркемдік бірліктің түпкі нәтижесіне бастайды. Соның шешімін береді. Стратегиялық 
көкжиек қаншалықты ауқымды болса көркемдік шешім де соншалықты зерделі болмақ. 
Стратегиялық көкжиек пен көркемдік шешімнің зерделілігі туындының өміршеңдігін 
айқындап береді. Себебі, өнер де, әдебиет те белгілі бір міндеттермен өмір сүреді, өнер тек 
өнер үшін емес, әдебиет те солай. Бұл тұрғыда көркемдік бірліктің негізін айқындау үшін 
соны белгілейтін көркемдік құндылықтар жүйесін белгілеп алуымыз қажет. Сонда ғана 
бұл ұғымның әдіснамасын қалыптастырып, әдебиеттанулық категориялардың бүгінгі және 
кешегі біржақтылығынан арылуға болады. Әлбетте, соңғысы өз алдына бөлек зерттеуді 
қажет ететін тақырып. 

Сонымен көркемдік ұғымының басты белгілеріне қатысты белгілі бір тұжырымдар 
жасауға болады. Бұл негізінен көркем туындының құрылымдық, мағыналық және мәтіндік 
әлеміне байланысты болмақ. Яғни, көркем сөздің осы үш негізі әдебиеттің болмысын 
ашып береді. Сол себепті үш негізді дәлелдейтін материал ретінде мағыналық жүгі басым 
мәтіндерді алуға болады. Әуезов образдарының тереңдігі, тарихи санасы мен эстетикалық 
түйсігінің биіктігі мұндай талдауға таптырмас материал. Зере, Құнанбай, Ұлжан, Бөжей, 
Қиясбай, Дәркембай, Ербол, Қарагөз, Ғазиза, Көксерек сынды т.б. кейіпкерлер бейнесі 
мәтінде даралық қасиетке ие, өзіндік ұстанымдары бар тәуелсіз тұлғалар. (Бәлкім, бұлардың 
көпшілігі тарихи тұлғалар дерсіз. Бұл авторға керісінше екі есе қиындық тудырады. Тарихи 
дәйектің көркемдік ғимаратын салу күрделі үдеріс). Ал, Абай бейнесі ол өз алдына бөлек 
тақырып. Абай Әуезовтің авторлық стратегиясы мен көркемдік мұратына қатысты талдауды 
қажет ететін образ.
 Көркемдік бірлік әдебиетті танудың барлық категориясын қамтитын қасиетке ие. 
Себебі, мұнда туындының түпкі нәтижесімен байланыс бар. Ал, көркемдіктің негізіне 
бару үшін де осы байланысты басшылыққа алған тиімді. Кез келген көркем сөз үлгілерінің 
өзіндік жасалу жолы бар. Мұның бір қырын авторлық стратегия деуге болады. Авторлық 
стратегияның әуелгі қимылы, бірінші қадамы көркемдік бірліктің түпкі нәтижесіне 
бастайды. Соның шешімін береді. Стратегиялық көкжиек қаншалықты ауқымды болса 
көркемдік шешім де соншалықты зерделі болмақ. Стратегиялық көкжиек пен көркемдік 
шешімнің зерделілігі туындының өміршеңдігін айқындап береді. Себебі, өнер де, әдебиет те 
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белгілі бір міндеттермен өмір сүреді, әдебиет тек әдебиет үшін емес. Бұл тұрғыда көркемдік 
бірліктің негізін айқындау үшін соны белгілейтін көркемдік құндылықтар жүйесін белгілеп 
алуымыз қажет. Сонда ғана бұл ұғымның әдіснамасын қалыптастырып, әдебиеттану 
категорияларының бүгінгі және кешегі біржақтылығынан арылуға болады. Әлбетте, 
соңғысы өз алдына бөлек зерттеуді қажет ететін тақырып. 

Енді осы мәселе негізінде поэтикалық талдау еркіндігіне салып, Әуезов прозасынан 
«Қаралы сұлу» мен «Көксерекке» талдау жасап көрелік.

Біз айтып отырған көркемдік бірліктің негізін әңгіменің атынанақ көруге болады. 
Бұл автордың ұтқан тұсы. Мұнда сұлулық пен қайғының бірлігі бар, ең бастысы әу бастағы 
авторлық түпкі мақсұт та осыған саятын болса – қаралы сұлу авторлық стратегияның бір 
қырын дөп басып көрсетіп тұр. Бұл бір. 

«Ақ етті құмарлық қаны былғап ағып жатты» – туындының стратегиялық 
көкжиегіне мін айта алмайсыз. Оның үстіне, қою қара қан, жай ағып жатпай ақ түсті былғап 
ағып жатса, бұл – мәңгілік тақырып. Егер авторлық стратегияны жоғарыда тілге тиек 
еткеніміздей құндылықтар жүйесі айқындайтын болса, сол құндылықтың бірі алдымыздан 
шығып тұр. Асылында мұнда құндылықтың өзі ғана емес олардың қақтығысындай. Бұл екі.

Үшіншіден, жалғыз стратегия мен авторлық ұстаным көркемдік бірлікті құрай 
алмайды. Мұнда көмекке құрылымдық үйлесім мен тілдік негіз, сөздің айшықтық 
мүмкіндіктері келмек. 

Құрылымдық үйлесімге нақты мысалдар келтіруге болады. Төмендегі үзінділерді 
«Қаралы сұлудың» композициялық ұтымды тұстары деп қарастырамыз: «Алты жыл – 
қаралы, қайғылы алты жыл өтті», «Қаракөз қазір отыз екі ақ жаста. Қаралы жаулық салып, 
қызулы базар есігін жапқанына алты жыл болды... Одан бұрын Қаракөз де тіршіліктің 
қызығына жүзіп жүрген ерке еді. Бұның өмірінің үстінде тұнжырып күлімсіреп тұрған 
күн шуақты ашық көк аспан бар еді. Сол бақыт күннің ортасында бірақ сағат ішінде түсі 
суық шоқ қара бұлт ойнап шыққан», «Маңайы тұлдыр болып құлазыған жалғыздық, сорлы 
болған жас сұлудың бір өзінің басында ғана қалды...»; «Жылау мен жоқтау ішінде Қаракөз 
барлық үмітті, жастық дүниесін жерге көмді»; «Қаракөз қайғысы бір алуан ұзақ мұңлы жыр 
еді...»; «Жас әйелдің бұл түндері көр азабындай қинау түні болатын. Үй іші қараңғыланып, 
тұл төсекке жатқанда әлдеқандай қара жыланша иірілген, қараңғы сезім ойлары өне бойын 
билеп кететін»; «Жас Қаракөздің сопылығы, дүниеде сирек кездесетін сопылық еді»; 
«Күндізгі толқынтқан ой бір басылып, бір көтеріліп түнге жетті»; «Ақ етті құмарлық қаны 
былғап ағып жатты...» т.б.

Мұндағы ұтымдылық – әңгіменің өне бойындағы мағыналық ырқақтың құрылымдық 
бірлікке негізделуі. Жоғарыда келтірілген әрбір үзінді әңгіменің бастапқы сөзі болуға 
лайық. Тоғыздан да, бірден де, жетінші абзацтан да бастап кетсеңіз үйлесім бұзылмайды. 
Ал, құрылымдық үйлесім мен мағыналық үйлесімнің бірлігі – көркемдік бірліктің 
толыққандылығына қызмет етеді.

Ал, «Көксеректің» көркемдік бітімін, дұрысы соған баратын төте жолды табу 
күрделі іске айналды. Себебі, «сылдырлап өңкей келісім, тас бұлақтың суындай» боп 
түскен «Көксеректің» құрылымы, сол құрылымға негіз бола отырып, туындының идеялық, 
эстетикалық қағидаттарына оп-оңай көркемдік әлемді бағындыра білуі, автор-баяншының 
мазмұн мен пішінді мағына мен тілді қатар ойната отырып, оқырманды өзіне байқатпай 
төрге шығарып жіберуі, трагедиямен тым алыстан да, тым жақыннан да сыр шертіскен 
баяндау тәсілінің драмалық деталдары мен мәтін бойындағы авторлық ойындардың бесаспап 
рухы шығарма бойындағы түрлі поэтикалық символдардың бірлігі бәрі-бәрі жиылып кеп 
«Көксеректің» расшивровкасын қиындата түскендей.

Әңгімені талдау өзді-өздігінен күрделі қиындықтарды алға тартады. «Көксерек» 
алдырмайды. Шетелден арнайы алдырған Аққасқаның тәсіліне салып та көресің, алайда 
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Аққасқа тұрмақ, көк шолақтың ата жауы кәнігі аңшы Қасеннің бір қора нөкерінен қашудың 
өзін жұмыс көріп, әуелі саспай керіліп алатын дегдар «Көксерекпен» бетпе-бет келгенде 
айла тапшы... Әңгіменің көркемдік шешіміне байланысты түрлі әттеген-айлар болса, ол да 
сол таңғажайып туындыға таңданыстан туған жайттар.

Бір нәрсе айқын, ол «Көксеректің» шартты әдеби талдауларға көнбейтіндігі. Бірақ 
осы уақытқа дейін: көндіріп келдік. Әлі де солай жалғасуда. Білім беру жүйесіндегі 
«Көксеректі» талдау – әбден шарттанған әдіс. «Адам мен табиғаттың арпалысы» /бейне бір 
екеуі бір-біріне жеті қат жердің астынан барып қосылардай/, «Аң мен адамның арпалысы», 
«Қасқырды қанша асырасаң да тауға қарап ұлиды» /бейне бір мектеп оқытушыларына қасқыр 
асырауды міндетті іс етіп қойғандай/. Мұның соңы бір идеяны штамп етіп әбден мөрлеп 
алып, сол идеяның аясынан айналып шықпай шығарманың тілдік белгілерін айналдыра 
беруге әкеліп соғады. Социалистік реализм туындыларын талдауда бұл аса ұтымды тәсіл 
болды. «Көксеректің» идеясына байланысты қия басып өзге пікір айту – оқушының төмен 
баға алуымен аяқталды. Бұл бір қарағанда елеусіз нәрсе көрінгенмен – қазіргі әдебиеттану 
ғылымының өзекті проблемаларының бірі екені даусыз.

Көңілге медеу болатыны «Көксерекке» байланысты академиялық талдаулар. Бұл ретте 
Әлкей Марғұлан, Айқын Нұрқатов, Зәки Ахметов, Әбіш Байтанаев, Рымғали Нұрғалиев, 
Шериаздан Елеукенов, Бақытжан Майтанов сынды т.б. бірнеше зерттеушілер туындының 
семантикалық байламдары мен герменевтикалық негізін барынша шынайы талдауға күш 
салғандығын баса айтуымыз керек.

М.Әуезовтің бұл әңгімеге байланысты авторлық мотивациясы мен көркем мәтіндегі 
суреткерлік шеберлігінің ара-қатынасы өз алдына жеке тақырып. Әуезовтің аңшылыққа 
деген алабөтен құмарлығы баршаға мәлім. Суреткер жайлы естеліктер де осыны айғақтайды. 
Әлкей Марғұлан жазушының тұрқы бөлек тұқымы асыл иттер жайлы әрдайым қызыға 
айтатынын келтіреді. Бұл «Көксерек» бойында айқын көруге болады: «Алыс жерден еті 
ояндап келген Аққасқаның қыстыгүні қарда жүгіруге қызылы толық болсын деп етейтіп, 
баптап қайырып жүр еді. Бұдан бұрын Аққасқаны аз-аздап қоянға жүгіртіп, екі-үш суытып 
алған. Соңғы уақыттардағы тамағы көбінесе құрт араласқан сұйықтау ас болатын. 
Қоясын да екі рет тастатып алып еді. Содан бері қысқы жүні жетіліп, өңі ажарланып, 
қатты құлпырып алған».

Асылында кәнігі аңшылық пен көркемдік әлемінің сезімге құрылған нәзік құралдары 
мүлде қабыса бермейді. Аңшылық кәсібилік пен алабөтен дегдарлықты, шалымдылықты 
талап етеді. Мұның барлығы тақырыпты терең білуден, яғни саяткерлік білгірліктен 
келеді. Әйтпесе, қасқыр атаулының болмысына ғана тән кейбір деталдың туындыдағы 
баянын басқалай түсіндіре алмайсыз: «Көк шолақ қоянның басын тастай беріп, арс етіп 
Көксеректі аяқтан ала түсті. Ойда қар борап, аяқтарының асты аткөпір болды. Шапшып 
келіп гүрілдеседі. Тістері бір-біріне сатыр-сатыр тиісіп, қарш-қарш шайнасады. Тікейіп 
шапшыған бойда ұстасып тұрғанда, Көксерек басын бұрып жіберіп көк шолақты құлақ 
шекеден ала түсті. Жасынан ауыл иттерінен үйренген әдісі еді. Аузы тиісімен жұлқып 
бұрап жібергенде, көк шолақ майысып барып астына топ ете түсті.

Жығысымен үстінен басып тұрып, құлақ шекеден ауызды жылжытып келіп, 
алқымға салды. Тамағынан қапсыра қысып буындырып алып, мойын сүйегін қырт-қырт 
шайнайды. Көк шолақтың аузы арандай ашылып, тынысы құрып, тыпырлауға шамасы 
келмей қалды.

Сол уақытта артқы қасқырлар топырлап келіп жетіп, көк шолаққа ауыз салысты. 
Былбырап аққан қызыл қанның иісі аш қарындарға мас қылғандай белгі берген еді. Шаптан, 
қолтықтан, жалаңаш төстен мықты, өткір тістер жұлқып-жұлқып тартқанда, 
көк шолақтың қаны жосылып ағып, ішінен бұрқырап бу да шықты. Бұл арада бар ауыз 
түгелімен жабылып кетіп еді. Аз уақытта көк шолактан будыраған жүн мен төрт 
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табан ғана қалды». Мәтін бойындағы поэтикалық тәсілдердің желісіне қаншалықты бой 
алдырғанымен оқырман әркез автордың баяндау барысындағы шынайылықты тексеріп 
отырады. Мұндайда «қасқырды қасқыр жей ме екен?» деген күмән да қылаң бермей қоймайды, 
әрине. Шынтуайтында, қасқырдың өзге жыртқыштардан бір ерекшелігі қан шыққан жерге 
алабөтен үйір болатындығы. Ол өз ұяластарының қаны болса да көзі қарауытқан қасқыр 
үшін мұның пәлендей маңыздылығы жоқ екендігі. Бұл жайлы кәнігі аңшылармен немесе 
қасқырды арнайы зерттейтін мамандармен пікірлескенде күмәніңіз бірден сейілмек. Бұл 
енді қасқыр-кейіпкердің болмысына тән нақты дәйек болса, «Көксеректе» автордың өмір 
шындығы мен көркемдік шындықтың шебер үйлесімділігін көрсететін мотивтер желісі 
жетерлік. Бұл енді М.Әуезов сынды суреткердің «баяндау тәсіліндегі авторлық бесаспап 
рухтың» дәлелі. Бұл ұғымның аясында көркем туындының басты қызметкерлері /сөз, автор, 
оқиға, оқырман/ бір ырғақта әрекет етеді. Төмендегі мысал осының бірден-бір дәлелі.  
«... Қашып келе жатып артына қарай алмады. Сол-ақ екен, жаралы санынан бір мықты 
ауыз қауып түсіп, ойға қарай қатты жұлқып, көтеріп тастады. Сол сәтте бұның жауы 
қасынан ағып өтіп кеп, алдыңғы омбыға екпіндеп барып, соқтығып өзі де құлап түсті. 

Аққасқаның жұлып кеткен екпінінен етпетінен түсіп қалған Көксерек енді атып 
тұрып тап берді.

Бұрын Аққасқа бұндай жұлып өткенде, әсіресе ойдан төмен жұлғанда, қандай 
қасқыр болса да, омақатып, тұмсығынан шаншыла түсуші еді. Сондайда қапысыз мықты 
ауыз тұрғызбастан келіп, алқымынан жабысып қалатын.

Бұл жолы олай болмады. Аққасқа өзінен бұрын тұрып, күрілдеп, ырғып келе жатқан 
көкжалды көрді. Бұ да қарсы тап берді. Сол уақытта құлақ шекесінен тиіп қалған 
қышқаштай қатты темір ауыз жұлқып кеп жібергенде, ой жаққа қарай ытқып барып 
түсті. Бірақ Аққасқа жығылған жоқ: тік етіп барып, төрт тағандап тұра қалды.

Ептілік, ыңғайлылығымен ғана көк шолақтың аузынан шығып кетті. Көксерек 
тістегенде, қамти тістей алмай, көбінесе терісінен ала жұлқып еді.

Сол бетімен Көксерек жотаға жүре бермекші болды. Өйткені артындағы дүсір 
тағы естіліп қалды.

Бірақ Аққасқа да қалмады. Арындап келіп, ар жаққа шығып алып, көлденеңнен 
шапшып секіріп келіп, Көксеректі құлақ шекеден ала түсті.

Көк шолақ бұл жолы да жығылмады. Аққасқаны көтере жоғары шапшыды. Алғашқы 
алған жерден Аққасқаның аузы босап кетті. Екеуі бетпе-бет келіп, шапшып тұрып, 
қаршылдасып ұстасты. Енді бірінен-бірінің босап кетуіне жол жоқ. Бұл күй неғылса да, 
біреуінің астына түсуімен бітуі керек. Және етіне тіс тиіп, ашынып алған Аққасқа қазірде 
долылықтан өртенгендей еді. Қасқырмен көп кездесіп, қырқылжың тарта бастағаннан 
бері қарай Аққасқа бойына тіс тигенше, онша өлерменденбеуші еді. Дәл қазіргі күй жалғыз 
тал қылына шейін қоздырып, күйдіріп-жандырғандай. Көксерек де бағанадан қалыспаған 
итке енді шын ойынды бастаған. Екеуі шапшысып тұрған бетте біріне-бірі құлақ шекеден 
де, алқымнан да алғызбайтын болды. Алдыңғы аяқтарымен ұстасып, тіресіп тұрып, сол 
сәтті аңдығанда, екеуі де тез іс бітпейтінін ұққандай болды. 

Қозданған қан толқынып кеп, тағы бір дем басқа шыққанда, Аққасқа қарсы алдында 
арандай ашылып тұрған ауызға сақ етіп тістерін салып жіберді. Бұл қасқырдың төменгі 
тістері мен тілін қоса шайнағанда, қасқырдың жоғарғы азулары Аққасқаның тұмсығының 
екі жағынан жоғарғы ұрттарына келіп, кірш-кірш кірді. Ашулы тістер сытыр-сытыр, 
қарш-қарш шайнасады, әлі шапшысып тұр». Асылында сұлулық, көркемдік /аса кең 
мағынада алынып отыр/ жайлы түсінік әркез субъективті болмақ. Себебі, сұлулық жайлы 
бұлжымас көзқарас не пайым жоқ. Көркем мәтінде бұған анығырақ көз жеткізуге болады. 
Егер оқырман көзімен қарасақ, «Көксеректің» поэтикалық әлеміне қатысты бірде-бір 
тұрақты тұжырым айта алмаймыз. Әңгімені әрбір оқырман өз таным-деңгейінде ұғынады. 

ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС



ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ХОРЕОГРАФИЯ АКАДЕМИЯСЫ

36

Өзіне ғана мәлім эстетикалық ләззат алады. Өзіне ғана тән әсер алып, өзіне ғана тән пікір 
түйеді. 

«Көксеректің» көркемдік шешіміне байланысты сан-сауал тудырып кеткен жалғыз 
деталь бар. «...Ес жиған соң, жұрт көк шолақтың құлағына қарап отырып, бұрынғы 
кеткен Көксерек атты күшікті таныды. Құрмашты ойлап, кейбіреулердің көзінен жас та 
шықты. Ауылға әкелгенде, Құрмаштың әжесі боздап келіп: - Қуарған-ай, неңді алып ем?!.. 
Не жазып едім? Бауырына салып өсіргеннен басқа не қып еді менің құлыным?!. – деп елді 
тегіс еңіретіп, Көксеректі басқа тепті». Әлбетте, бұл барынша шынайы бола тұра шынайы 
қабылдауға келмейтін қыңыр трагизм. «Көксеректің» бойынан әркез терең пәлсафалық 
астар іздеудің өзі аса ұтымды тәсіл емес екені мәлім. Десек те, әңгімеден Көксеректің 
қасіреті қазақтың қасіретімен сайма-сай келетін идеяның өрілгендігін де көрмеуге болмас. 
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Меруерт ЖАҚСЫЛЫҚОВА 

МҰХТАР ӘУЕЗОВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
ТЕАТРДЫ ДАМЫТУДАҒЫ РОЛІ

ТҮЙІНДЕМЕ
Автор бұл мақаласында ХХІ ғасырдың алғашқы онжылдығында республиканың 

маңдай алды театрларында жарыққа шыққан М.Әуезов шығармалары бойынша қойылған 
спектакльдерді талдайды. Қойылымдардың көркемдік деңгейі, ондағы режиссерлік 
шешімдер мен актерлік шеберліктің ерекшеліктері, бейнелердің заманауи трактовкасы, 
мазмұнға сай туындаған форманың жаңашылдық сипаты театртанушылық тұрғыдан 
талданған.

РЕЗЮМЕ
В данной статье автор анализирует спектакли, поставленные в ведущих 

республиканских театрах по произведениям М.Ауэзова, вышедшие в свет в первом 
десятилетий ХХІ века. В статье проведен театроведческий разбор спектаклей, 
проанализированы художественный уровень и особенности режиссерских решений, 
актерского мастерства, а также современные трактовки сценических образов, новизна 
форм спектаклей. 

Қазақ әдебиетінің классигі Мұхтар Әуезов шығармашылығы аса ауқымды. Оның кіші 
формадағы прозалық туындыларын қоспағанның өзінде бір ғана «Абай жолы» эпопеясы 
– талай атанға жүк болар рухани мұра. Ұлттық өнердің қай саласын алып қарастырсақ 
та М.Әуезов салған сара жол сайрап жатыр. Әдебиет, театр, музыка, хореография, кино 
өнерінің алғашқы бастауында Мұхтар Омарханұлы тұрғанын ешкімде жоққа шығара алмақ 
емес. «Бүгінгі мәдениетіміздің үлкен арнасы – қазақтың ұлттық театр өнерінің дүниеге 
келуі, профессионалдық үлгіде қалыптасуы мен дамуы М.Әуезовтің есімімен байланысты. 
Ол тұңғыш театрдың шығармашылық өміріне ұзақ жылдар бойы араласып, негізгі репертуар 
қорын жасады, оның бағыт-бағдарын анықтаған драматург. Қазақ драматургиясының 
тұңғыштарының бірі «Еңлік – Кебектен» бастап, М.Әуезовтің барлық пьесалары сахнаға 
қойылып, ұлттық театрдың әр кезеңдегі даму белестерін айқындады» [1, 9 б.], – деген екен 
өнертану докторы, профессор Б.Құндақбайұлы. Ғалымның пікірі өте дұрыс. Шындығын 
айтқанда, М.Әуезовсіз қазақ театр өнерін елестету мүмкін емес. Ол – театрдың алғашқы 
ұйымдастырушысы (қазіргі тілмен айтсақ, іскер менеджер, режиссер қызметін атқарушы), 
драматургы, сыншысы, зерттеушісі. Сондықтан ұлт театры туралы айтқанда, сөзіміздің 
«бисмилласын» осы Әуезов есімімен бастарымыз да қақ. 

Жазушы-драматургтың театр өнерімен танысуы Семейдегі бес сыныпты училище 
қабырғасында оқып жүрген кезінде басталған. «Мұхтар Әуезов Семейде оқып жүрген 
кезінде сондағы барлық ойын-сауықтар мен түрлі театр кештерін көріп танысады, кейін 
Ж.Аймауытовпен бірге соларды ұйымдастырушылардың біріне айналады» [1, 10 б.]. 
Ж.Аймауытов, Қ.Сәтпаев үшеуі бірлесіп әртүрлі бағыттағы ойын-сауық кештерін, концерттік 
бағдарламалардың ұйытқысы болған. Ұйымдастырушы-қойылымдық тәжірибесін молынан 
жинақтаған бозбала М.Әуезовтің көкейіне өзі көзімен көріп, тамашалап жүрген орыс театры 
мен татар труппаларының спектакльдері сияқты қазақ жастарының төл тіліндегі сөйлейтін 
театры неге болмасқа деген ой да осы шақта ұялаған. Өзі де пьеса жазуға беттеп, «Еңлік – 
Кебекті» дүниеге әкеледі. 1917 жылы осы тырнақалды пьесасын ол Ойқұдық жайлауында 
көпшілікке көрсетеді. М.Әуезовтің өзі ұйымдастырушы (режиссер), әрі сандықтың ішінде 
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жатып сыбыршы (суфлер) болғаны жайлы деректерде бізге мәлім.
«Еңлік – Кебек» пьесасы жеке кітап ретінде басылып шыққан соң ғана еліміздің 

түкпір-түкпірінде қойыла бастайды. Осы трагедиядан кейін М.Әуезов: «Ел ағасы», 
«Бәйбіше – тоқал», «Қарагөз», «Айман – Шолпан», «Түнгі сарын», «Абай» (Л.Соболевпен 
бірге), «Тас түлек», «Хан Кене», «Алуа», «Алма бағында», «Қарақыпшақ Қобыланды», 
«Намыс гвардиясы» (Ә.Әбішевпен бірге), «Ақан – Заира», т.б. сан алуан жанрдағы, әртүрлі 
тақырыпты арқау еткен пьесаларын дүниеге әкеледі. Олардың басым көпшілігі бүгінгі таңда 
ұлттық классикамыздың маржанына айналды.

1997 жылы Мұхтар Омарханұлының 100 жылдық мерейтойы әлемдік деңгейде 
аталып өтуі оның шығармашылығын қайыра бір қарап, жаңаша зерделеуге мүмкіндіктер 
жасады. Театрларда жазушының тың, бұрындары назарға ілікпей келген туындыларын 
сахналауға сұраныс артты. Осы ретте, бір ғана «Абай» роман-эпопеясы бойынша әртүрлі 
сахналық инсценировкалар дүниеге келгенін ерекше атап айта кетуіміз керек. Мәселен, 
«Қалың елім, қазағым», «Абай десем», «Желсіз түнде жарық ай», «Абай – Әйгерім», 
«Ерте ояндым, ойландым, жете алмадым», «Замана неткен тар едің», «Құнанбай қажы», 
«Жас Абай», «Телқара», «Абай – Тоғжан», т.б. қойылымдарынан «қазақтың бас ақынын» 
қоршаған ортасы мен ол өмір сүрген қоғамның келбетін, Абайдың кемеңгерлік ойларын, 
дүниетанымын жаңа қырынан тануға деген талпыныстарды байқаймыз.

Ал, кіші формадағы прозалары бойынша «Қилы заман», «Қаралы сұлу», «Қорғансыздың 
күні», «Қанды Азу», «Көксерек», т.б. спектакльдер жарыққа шыққаны да мәлім. Олардың 
барлығы сәтті қойылды деуден аулақпыз, алайда жазушы шығармашылығының жаңа 
ізденістерге негіз болғаны қуантарлық. 

М.Әуезов драматургиясына заманауи тұрғыда интерпретация жасау мәселесі – 
бүгінгі театр қайраткерлері алдында тұрған негізгі міндет. Жасыратыны жоқ, 1940 жылы 
Қазақстанның халық артисі, қазақтан шыққан тұңғыш кәсіби режиссер Асқар Тоқпановтың 
режиссерлігімен қойылған «Абай» трагедиясындағы Қазақстанның халық артисі 
Қ.Қуанышбаев сомдаған ақын бейнесі жеткен жоғары көркемдік деңгейге бүгінгі күнге 
дейін әлі ешкім қол жеткізе алған жоқ. Біз бұл жерде актердің сыртқы тұрпатын, портреттік 
ұқсастығын әсте сөз етіп тұрғанымыз жоқ. Дегенмен Қ.Қуанышбаевтың ішкі сезімі, 
«ақын болып ой толғауы» көрерменге ерекше әсер бергені сөзсіз. Қазақ актерлік өнерінің 
атасы – Қ.Қуанышбаев трагедия авторы Мұхтар Омарханұлымен тығыз шығармашылық 
байланыста жұмыс жасап, жазушы-драматургтің ескертпелерін жіті назарға алды, іштей 
даярлығын тереңдетіп өзімен-өзі де тынбай еңбектенеді. Соның нәтижесінде Абай бейнесі 
халық қамқоршысы дәрежесіне көтерілгенін тарихтан жақсы таныспыз.

Соңғы жылдары да театр суреткерлерінің М.Әуезовтің рухани мұрасына 
қызығушылығы әлсіреген жоқ. Республикамыздың әр аймағында оның шығармалары 
жаңаша сахналанып жатыр. Жазушы-драматургтің классикалық пьесалары да заман 
талабына сай түрленіп, театр өнерпаздарының шеберлік шыңдау мектебіне айналды. 2015 
жылы Арқалық қаласындағы Жастар театры М.Әуезовтің «Көксерек» әңгімесінің желісі 
бойынша «Қанды Азу» (сахнаға лайықтап жасаған Б.Есенәлиев) драмасын қойыпты. 
Табиғат пен адамзат арасындағы нәзік үндестіктің құрдымға кетіп, адам баласының қарақан 
басы үшін қасқырдай шайнасып жатқанын көрсетпекке тырысады автор. Жастар театрының 
репертуарына сұранып тұрған аталмыш туындыны қалай түрлентіп қойсаң да майыстыруға 
көнетіндігімен көркем. Әңгімедегі екі әлем: жыртқыштар мен адамдар дүниесін көрсетудің 
сан алуан амалдарын тауып сөйлету режиссер құзыретінде. 

Пьесаның осындай артықшылығын дұрыс түсінген қоюшы-режиссер Ә.Садықова 
спектакльді пластикалық және тұрмыстық шешімдерге негіздеп түз тағылары мен жұмыр 
басты пенделер арасындағы байланыстың ара-жігін аша түседі. Қасқырларды ойнап 
жүрген қыз-жігіттердің сыртқы сымбаттары көз тартарлық, қимыл-қозғалыстары ширақ, 
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әдемі. Әсіресе, Ақ азу – Б.Жүнісов, Қаншық қасқыр – Г.Балғынбаева, Ақжелең – А.Әбілова 
ойындары әсерлі. Керісінше, спектакльдегі адам кейіпкерлер желісі оңтайлы шешілмеген. 
Соның салдарынан қасқырлар жағы алдыңғы планға шығып, негізгі драмалық тартыс 
ашылмай қалды. Спектакльдің қайыра бір қарастырар тұстары жетерлік. Режиссер осыны 
қаперіне алар деген ойдамыз. Жалпы алғанда, режиссер Ә.Садықованың шығарманың 
әлеуметтік астарын ашуға деген талпынысы құптарлық. 

Қорыта айтқанда, «Көксерек» әңгімесі желісімен қойылған «Қанды Азу» спектаклі 
жазушының дүниетанымын өзінше интерпретациялауға деген ізденісімен қызықты. 

Кез келген режиссер классикалық туындыны жаңа пішінмен, заманға сай үнімен 
сахналауы маңызды. Бір режиссерлер бұл мәселені шығарманы сыртқы формасына мән беру 
арқылы жүзеге асырса, қайсыбіреулері ішкі рухты бірінші орынға қойып, астарлы дүние 
жасауға бейілді. Қ.Қуанышбаев атындағы Астана академиялық музыкалық драма театрының 
«Айман – Шолпан» комедиясы біз айтып отырған заманауи үлгіде қойылған. Осы уақытқа 
дейін Мұхтар Әуезовтің аталған пьесасын сан мәрте, сан түрлі шешімдермен көргеніміз 
бар. Жалпы алғанда, қазақ театрлары «Айман – Шолпанды» сүйіп қоятынын ескерсек, 
комедияның құндылығының, өзектілігінің талас туырмайтынын аңғарамыз. Шындығын 
айтқанда, қазақ сахналарынан көбінесе дәстүрлі шешімдегі «Айман – Шолпанды»  көп 
ұшырастырамыз. Сондықтан режиссер Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Әлімбек 
Оразбековтің бұл трактовкасы бірден оқшауланып көзге түседі. 

Заманға сай құбылған қойылым М.Әуезовтің классикалық кейпінен қайталауды 
мақсат тұтпайды. Сондықтан пьеса кейіпкерлері жаңа заманның адамдары ретінде 
сипатталады. «Бұл қойылымның кейіпкерлері жаңа заманның бейнелерін сомдайды. Атап 
айтсақ, М.Әуезовтың классикалық кейіпкерлері – Айман мен Шолпан бүгінгі заманғы 
«олигархтың» ерке қыздарына, Әлібек зиялы қауым өкіліне, Арыстан мен Көтібар «жаңа 
қазақ» бейнесіне айналмақ. Қойылым әдеттегідей ән мен биге толы болғанымен, оның 
көрерменге жеткізу тәсілі заманның тынысына орайластырылып, өзгертілген» [2], – дейді 
аталған қойылымды жасаушылар. 

Баспасөз бетінде спектакль әртүрлі бағаланды. Мәселен, «Бұрынғы өтіп кеткен өмір 
туралы шығармаларды сахналағанда, оларды жаңа үлгіде киіндіріп, ауыздарына жаргон сөз 
салып, бүгінше сөйлетіп, қолдарына ұялы телефон ұстатып қоймаса, қазіргі көрермендерді 
қызықтырмайды дейтіндер уәжінің қисынсыздығына көзіміз жетеді» [3, 8 б.], – деген пікірді 
кездестірдік. Автор ойы, әрине, түсінікті. Ескі театрды, Питер Брукше айтсақ, «өлі», яғни, 
«мұражайлық» театрды көксеп отыр. Бұл біздің көрерменнің қабылдау деңгейі. Бірақ солай 
болды екен деп, барша театр мамандары қос етек көйлек киген Айман мен Шолпанды көре 
беруі керек пе деген ой түйеміз.

Жалпы «Айман – Шолпан» комедиясында ұлтымыздың салт-дәстүрі, жосық-
жоралғылары барша жарқындығымен көрсетілген еді. Ал, спектакльде олардың барлығы 
жаңа ғасыр үрдісінде қайта жаңғырған. Ең бастысы, пьеса өзегіндегі негізгі идея – жаңа мен 
ескінің күресі, жалындаған жастар махаббаты мәңгілік екенін өнер ұжымы басты бағдар етіп 
ұстанған, режиссер осыны жақсы ұққан. Сол себепті, батыл қадамға барып, кейіпкерлерге 
қазіргі сіз бен біз тұтынып жүрген замандық киім (джинсы, костюмдер, т.б.) кигізіп, оқиғаны 
ХХІ ғасырға алып келген. Театрдың негізгі музыкалық статусын негіздеген спектакль небәрі 
бір сағат жиырма минутқа сыйған. «Мюзикл» жанрына жақындатып жасалған спектакль 
шындығында театр артистерінің пластикалық, музыкалық жалпы кәсіби даярлық деңгейінің 
жоғары екенін паш етті. Көрермендерді тартуға, яғни, «кассалық» спектакльге жатқызуға 
болатын бұл комедияның сапалы жасалғанын атап айтуымыз керек.

Спектакльдегі әрбір актер өз ролін жете меңгерген. Атап айтсақ, Теңге роліндегі Айнұр 
Бермухамедованың шеберлігі көрерменді тәнті етті. Теңгенің тапқырлығы мен қулығын, 
ақылына көркі сай мінезін баса көрсеткен актриса керек жерінде ән де айтып, би де билеп, 
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керек десеңіз әртүрлі сахналық трюктерді шебер орындай алады. А.Бермухамедованың 
осындай кәсіби дайындығы айрықша атап өтуге тұрарлық. 

Спектакльде терең философиялық астар болмағанымен, актерлік ансамблі берік, өз 
театрлық эстетикасында таза жасалғаны рас. Театрдың белді актерлері Қ.Қыстықбаевтың 
Әлібегі, М.Қайсановтың Көтібары, С.Қашқабаевтың Арыстаны, А.Қапаевтың Жарасы 
режиссер ұсынған ойын шартына сәйкес, жанр табиғатына сай шыққан. Комедиялық 
ситуацияның көркін кіргізіп, өздерінің бишілік, әншілік қабілеттерін жақсы жеткізе алған. 
Спектакльдегі ерлер мен әйелдер бейнелері бір-бірін толықтырып, деңгейлес түскен. Сол 
арқылы бұрындары Маман, Көтібар сынды ерлер шовинизмін байқайтын спектакль жаңа 
қырынан ашылады. 

Түйіндей айтқанда, классикалық туындыға жаңа пошым, заманауи реңк бергеннен 
«Айман – Шолпан» комедиясы ұтылмаған. Керісінше, астаналық Қ.Қуанышбаев атындағы 
театр труппасының актерлік мол мүмкіндігі көрінген. Сондықтан классикаға осындай 
жаңалықпен келудің еш әбестігі жоқ деп ойлаймыз. Ізденіс ретінде комедияның өмір сүруге 
құқы бар.

Жоғарыда айтылған пікірлерді ескере келіп, кемеңгер жазушымыз М.Әуезов 
шығармашылығының қазіргі таңда да театрлардың репертуарынан маңызды орын алып 
отырғанын байқадық. Классик драматургіміздің пьесаларына деген режиссерлердің 
қызығушылығы оларды жаңа сахналық ізденістерге жетелеп жүр. Болашақта да М.Әуезовтің 
шығармалары қазақ театр өнерінің дамуына мол үлесін қосары даусыз. Сөз соңында, 
М.Әуезовтің режиссерлер назарынан тыс қалып жүрген «Тас түлек», «Бәйбіше –тоқал», 
«Алуа», «Хан Кене» пьесаларына қайыра бір назар салуына ұсыныс жасаймыз. Сонымен 
қатар М.Әуезов драматургиясын әлемдік аренаға шығуы үшін жазушының «Еңлік – Кебек», 
«Қарагөз», «Айман – Шолпан» пьесаларын ағылшын тіліне аударуды да жүзеге асыру аса 
маңызды. 

Қорыта айтқанда, М.Әуезовтің әдеби бай мұрасы әлі де талай-талай театрлық 
ізденістердің өзегі болады деп сенеміз. 
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Бақыт ТҰРМАҒАМБЕТОВА 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ КӘСІБИ МУЗЫКАСЫ ТАРИХЫНДАҒЫ 
МҰХТАР ӘУЕЗОВТІҢ ОРНЫ

ТҮЙІНДЕМЕ
Мақалада біртуар жазушы-драматург Мұхтар Әуезовтің 1930-60 жылдарда асқан 

білімділікпен, көрегенділікпен айтқан ой-пікірлерінде қазақтың театр, опера, күй өнерінде 
және әншілік дәстүрінде кейіннен жаңашылдық сипатта жүзеге асқан тұстары туралы 
айтылады.

РЕЗЮМЕ
Содержание статьи строится на весьма ценных высказываниях писателя и 

драматурга Мухтара Ауэзова в 1930-60-е годы о казахском театре, опере, искусстве кюя 
и традиционном исполнительстве, которые в настоящее время оказались пророческими и 
нашли свое подтверждение.

Мұхтар Әуезовтің есімі бізге қазақ әдебиетімен ғана емес, өткен ғасырдың 30-
шы жылдарда жаңа арнада бағыт алып, қалыптасқан Қазақстанның жазба кәсіби музыка 
мәдениетімен тығыз байланыстылығымен де жақсы таныс. Сол кезеңдегі мерзімді баспасөз 
беттеріне үңілгенде бірегей тұлғаның жаңа қалыптасып келе жатқан қазақ театрына, ұлт 
аспаптар оркестріне, әндер мен күйлердің жиналып, жазылудағы алға қойылған міндеттеріне, 
актерлер мен әншілердің, күйшілердің, композиторлардың, бір сөзбен айтқанда, мәдениетке 
қатысты маман иелерінің барлығының іс-әрекетіне, болашақта қандай жолмен жүруі тиіс, 
қандай бағытта ізденіс жасауы қажет, бәрі-бәріне өзінің жоғары талғамымен баға беріп, 
сыни пікірлерін жазып, қоғамдағы әр қалт еткен құбылысқа азаматтық үнін дер кезінде 
қосып отырғандығының куәсі боламыз. 

М.Әуезов музыканы сүйді, естеліктерде оның қоңыр даусымен халқының әндерін 
орындағандығы жөнінде жазылған. Ол халықтық музыка жанрларын нәзік түсініп, қай 
жанрда қандай еуропа музыкасының бастау алар қайнарлары жатқандығы, ғұрыптық әндер, 
лирикалық әндер, терме табиғаты немесе сыбызғы, қобыз, домбыра күйлерінің қайта 
жандандыру, оларды оркестрге бейімдеу немесе айтыс өнері, жар-жар мен сыңсу, беташар 
секілді сахналық өнерге бейім элементтері бар музыка түрлерінің мүмкіндігі туралы да дөп 
басып айтты. 

Оның айналасында заманындағы майталман өнер иелерінің тобы болды. Әуезов 
олармен тығыз қарым-қатынаста, пікір алмасып, қатесін түзеп, өз көргендерін негізге алып, 
ақылын қосып отырды. Ол Жүсіпбек Елебековті: «Ән өнерінің ғана емес, адамгершіліктің 
академигі» деп бағаласа, сол кезеңдегі жас композитор Шәмші Қалдаяқов пен Бекен 
Жамақаев әндеріне берген бағасы арада 70 жылға жуық уақыт өтсе де, өз құндылығын 
жоймай келеді. Жазушы жас Шәмшінің «Ақ маңдайлымын» тыңдағанда: «Пәлі, мына ән 
ХХ ғасырдың төбесінен тамшылап тұрған лирика ғой» деген екен. Ал, Б.Жамақаевтың 
«Махаббат вальсін» естігенде, тұла бойын жалын шарлап өткендей әсерге бөленіп, радиоға 
телефон шалып, Б.Жамақаевты үйіне шақыртады. М.Әуезовтің сұрауымен жас жігіт өзі 
шығарған «Махаббат вальсі», «Ертіс вальсі», «Сен ғана» әндерін орындапты. «Бекен, шырақ, 
әндерің үшін алғысымды айтамын. Тебірендім, қуандым, жаңа леп, ғажап! Қазақтың ән 
өнерін белеске көтереді деген үмітім оянды, табысқа жет!» [1], – деп батасын берген екен. 

Елуінші жылдар соңында келген вальс жанрын жете қабылдай алмай жатқан кәсіби 
ортадағы сынға ол былай пікірін білдірген: «Бізде осы күнде музыка саласында соңғы 
жылдары қазақ композиторларының қатарына жас талант композиторлар келіп қосылды 
да, қазақ әнін Абай әкелген дәрежеден, халықтық шырқау әндерінің үнін Абайдан әрі 
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қарай дамытып, камералық музыкадан ауыстырғанда, бірталай симфониялық музыка 
тілінде айтылатын, соңғы жылдарда туып жатқан формалар туған да шығар, бірақ соңғы 
жылдарда туып жатқан жаңа әндер де бар. Ол әндер қандай ән? (...) Жуықта болып өткен 
композиторлардың жиналысында Қазақстан композиторлары вальсомания жолына түсті деп 
сын айтты. Бірақ Л.Хамидидің «Қазақ вальсі», Ш.Қалдаяқовтың «Ақ маңдайлым» сияқты 
вальстеріндей вальс көбейе берсе екен деп ем» [2, 99 б.], – деген екен. 

Жазушының бақсы сарыны, жоқтау әуені туралы, жар-жар, сыңсу туралы, беташар, 
батырлық күй туралы музыка жанрларына ғылыми сипаттама берген мақалаларында терме 
жайында «речитатив тәріздес құрылған, бір тектес ырғақпен, қысқа қайырып айтатын 
мелодия» [3, 439 б.], – дейді. Яғни, термелі түрде айтылатын өлең, жырда дамыған мелодия 
болмайтынын айтып, «қазақтың ән шығармалары әсерлі, күйлі болып, диапазоны кең, әдемі 
құрылып қалыптасқан болып келеді» деп ән музыкасы мен өлең-жыр, терме музыкасының 
ерекшеліктерін нақты аражігін айырып айтқан. 

Ол ел аузынан жалықпай жинап, дер кезінде қолданысқа түсіріп отырды. М.Әуезовтің 
жинаушы ретіндегі қызметін Зоя Кедрина: «Ауыл ақыны, әлде күйші ме, жазушы ма, 
әлде актер ме, мейлі, әрбір мәдениет қайраткеріне Мұхтар өзінің қимас қымбат уақытын 
жұмсайтын, әйтеуір, одан бірдеңе шықса болғаны. Еңбегі де зая кеткен жоқ: қаншама өнер 
адамы өзінің табыстары мен жетістіктері үшін оған қарыздар десеңізші!» [4, 101 б.], – деп 
еске алады. 

Жазушы 1953 жылы Абайдың «Сүйсіне алмадым, сүймедім» әнін өзі орындап нотаға 
түсіртеді. Және де оның Ақылбайдың әнін жеткізуімен Ж.Елебеков репертуарына енгізді. 
Осы бағытта М.Әуезов ақын Абайдың, оның шәкірттерінің айналасындағы ән-күйлерді 
жинауға түрткі болды. 1935 және 1939 жылдары композитор Л.Хамиди Абай әндерін 
Ж.Елебековтен жазып алып, нотаға түсірді. 1939 жылы зерттеуші Б.Ерзакович Әуезов 
арқылы Қуан Лекеровтен, Темірболат Арғынбаевтан, Жүсіпбек Елебековтен бірнеше әнді 
нотаға түсіреді. Бүгінде бізге жеткен танымал әндер нұсқаларымен жазылып алынып, 
жарыққа шықты. Жазушының Абай мұрасына осындай қамқорлығын академик А.Жұбанов 
«Әдебиетіміздің, мәдениетіміздің алыбы Мұхаңның бізге жиі-жиі келіп, қалжың-шынын 
араластырып, ақыл нұсқаулары Абайдың «Ән аруағын» үнемі қызырдай қолдап отырды» 
[5], – деп жазды. 

Сондай қазақтың екі жарым мың ән-күйін жинаушы этнограф А.В.Затаевич туралы: 
«...Қатты көңіл бөлетін бір мәселе – бүгінде қазақтың ән күйін жинап, нотаға салып жүрген 
Затаевич сияқты күйшілер, онан соң әншілер туралы қазақ театрының жанында бұл адамдар 
не қылса да болуы керек. Солардың өнері, еңбегін біздің театрдың толық пайдалануы қажет» 
[6, 41-42 б.б.], – деп кәсіби мамандарды театр маңына топтастырып, олардың білімін жаңа 
ашылған театрдың өркендеу жолына пайдалана білу қажеттігін айтқан. 

Жазушының ұлттық әншілік дәстүрге қарым-қатынасын, руханиятымызды жоғары 
бағалағандығын «Абай жолы» роман-эпопеясында Абайдың Біржанға айтқызған мына 
сөздерінен көреміз: «...Үн түзеген бір әнші болушы еді, кім көрінгеннің қосшысы. Әр кез, 
әр мырзаның қосалқысы. Ән қадірін түсіріп, бір атым насыбайдай арзан ететін еді. Сен әнді 
босағадан өрлетіп, төрге шығардың, соныңа ғана қуанам. Шынында, қазағым, елім дегенде, 
осы елдің асыл ақын сөзінен, әсем әні сазынан артық, қай қазынасы бар еді?» [7, 69 б.]. 
Ал, елуінші жылдардың соңында өнерпаз жастарға, замандастарына: «Жастар, осы бастан 
бірнеше әдеттен сақ болыңыздар. Ең алдымен, жақсы жаздым екен деп асқақтамау керек, 
тумай тұрып, толдым, жазбай жатып болдым деуден қашу керек. ...болып қалдым екен деп 
алдыңғыны мүйіздеп, шынтағымен қаққылап, өзіне-өзі ғашық болушылық – бұл адамның 
үлкен соры» деген ақылы бүгінгі уақыттағы қаптаған «жұлдыздарға» арнап айтылғандай 
әсер береді. 

1926 жылы «Еңбекші қазақ» газетінде жарияланған «Жалпы театр өнері мен қазақ 
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театры» мақаласында: «Біз қазірде мәдениет табалдырығына қазақтың әнін ғана апарып 
жүрміз. Нота салынса, ән ғана салынды. Париж бәйгесіне барған да – жалғыз ғана ән. Біз 
әлі күйді тірілте алмай, ескере алмай келеміз. Жалпы музыка атаулы нәрсе елдің сезім 
байлығы мен ішкі жаратылыс қалпын білдіретін болса, солардың ішіндегі ең толғаулы, ең 
терең сырлысы – күйі. Күйдің тіліндей бай тіл қазақтың әнінде жоқ. Бұл екеуінің қайсысы 
терең, қайсысы бағалы екені елдің өзі әлдеқашан айырған болатын. Ел әңгімесінде күй 
тартатын сыбызғышыға есті қыздың брі ғашық болатын себебі – сол. Бұлай болса, бүгінгі 
театр ескілігіндегі күй мен әнді бір минут есінен шығармау керек. Бұларды тіршілікте ескі 
заманның өз аспабымен тірілту керек. Жалғыз ғана домбырашыны қанағат қылмай, қобыз 
бен сыбызғыны қайта тауып алу керек» [6, 38 б.], – деген екен. Иә, алғашқы қазақ ансамблі 
1933 жылы А.Жұбанов бастап 11 адамнан құрылған болатын. Бұл мақала сол кезеңнің 
музыка мәдениетіндегі ең өзекті мәселесін қозғаған еді. 

Қазақтың аспапты музыкасының ең көп жиналып, кең насихатталғаны домбыра 
күйлері болса, жалпы күй жанры туралы да ең алғашқы болып кемеңгерлік ойларын «Күй 
аңыздары» мақаласында айтып өткен еді. Яғни, «...қазақ халқының музыкалық фольклорын 
біліп, аңғарған адамның барлығына сыбызғы, қобыз, домбыра баян ететін көп күйлермен 
қатар, сол күйлердің ауызша айтылатын көркем шебер әңгімесі болатыны мәлім. Күйші 
атаулы қай күнде болса да өзінің сезімді, саналы, мәнді күйін тартпас бұрын, тыңдаушы 
жұртқа осы тудырған себеп не еді, соны айтады. Білсе, ең әуелі күйді шығарған күйшіні 
айтады. Оның өмірі, өмірінде осы күйді тудырған кез-кезеңі, не қуанышы-шаттықтай, не 
күйініш-зардай, не бір егес серпіндей, өкініш-армандай, әлде бір ер-азаматты күйзелткен 
ел әбігеріндей, жұрт жарасы, ер қазасы, шабыс әлек, айыру шер, ел шері сияқты толып 
жатқан, ой салған сылтау-себептердің қайсысы екенін айтады. Егер зерттесек», – дейді 
Әуезов: «Барлық Орталық, Шығыс Қазақстан, Алтай, Алатау, Сыр аясындағы қалың қазақ 
елі тартқан сыбызғыдағы салқын саз, қобыздағы қоңыр күй, домбыраның да екі ішекті ғана 
емес, әдейі күйге арналған үш ішекті тіліне оралған көп күйлердің ескі, жаңасы тегіс тарих 
үшін тірлік табуға тиіс. Жалпы күй аңызына тән бір ерекшелік – бұл үлгідегі әңгімелер 
сезімді, сыршыл келеді. Және сол мазмұнына сай қысқа, шебер, дәмді, қызық әңгіме боп 
келеді» [8, 283 б.], – деген. Жазушының бұл идеясы 1976 жылы ғана музыкатану ғылымында 
өз жалғастығын музыкатанушы Ә.Мұхамбетованың «Народная инструментальная музыка 
казахов (генезис и программность в свете эволюции форм музицирования» атты ғылыми 
диссертациясында тапты. 

М.Әуезов «История казахской ССР» кітабына арнайы бірнеше тараулар жазды. 
Біржан, Ықылас, Мұхит, Майра, Батақтың Сарысы, Абай, Естай, Дина, Дәулеткерей, 
Құрманғазы туралы жалпы ақпар беріп, олардың шығармашылығына сипаттама берді. 
Ғалымның көрегенділікпен айтып кеткен тың ойларының бірі, жиырмасыншы ғасыр 
соңында ғана қазақтың халықтық орындаушылық өнерінде тәжірибеде қолданысқа ие 
болды. Ол – отандық дәстүрлі әншілік өнердегі жаңашыл, дарынды өнер иесі Б.Тілеуханның 
бастамасымен жаңғырған қобызбен сүйемелдеушілік еді. Ақтамберді, Қазтуған жыраулардың 
жыр маржандарын қобыз аспабымен сүйемелдеп, сахнаға алып шыққан әншінің жаңалығы 
даусыз тың бастама болды. Бір мысал келтірсек, Б.Тілеухан репертуарындағы жырларына 
күйші Қазанғаптың «Көкіл» күйін әуен ретінде пайдаланған еді. Бұл идея М.Әуезовтің 
Әміре туралы мақаласының қолжазбасында 1928 жылы: «Онан соң бірен-саран күйлерді 
әнге айналдырып, жаңа үлгі сияқты қылып ұсынып, байқауға да болады» [6, 55 б.], – деп 
жазылыпты, ал, жазушының бұл мақаласы 1959 жылы ғана жарияланды, 

Осы мақаладағы жазушының мына бір ойы да бүгінгі кезеңдегі орындаушылық өнер 
мәселесін ғасырға жуық уақыт бұрын айтып кеткендей: «Әнінде таза дала сарынынан гөрі 
бояу кестесі басқарақ, жаңарақ көрінсе де, ол Әміренің біреуден алған үлгісі, жұғындысы 
емес. Өзінің талантынан ғана туған жаңалық. Бірақ бұл жаңалық еуропаша емес, қазақша. 
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Әміренің айтуындағы дала әні жаңашалау сезімдікке боялған. Осынысын қазақ әнінің бір 
саты ілгері басқаны, көркеюге ұмтылғаны дейміз. Әміре қай әнді болса да өзінше кестелеп, 
қошқар мүйіз салып, үкі, маржан тағып алады. Осы бағытын дұрыс, жақсы бағыт дейміз. 
Бір-ақ кемшілігі – Әміре Семей әнін ғана айтады» – дей келе, «қазақ сахнасының жалпыға 
бірдей әншісі сол Қазақстанның әр бұрышындағы әр үлгілердің әрқайсысын да жақсы білу 
керек. Бір әнді Семей қалай салады, Ақмола, Қостанай, Түркістан қалай салады. Арқа әнімен 
Сыр бойының әні, Ұлы жүз бен Кіші жүз әндері, қазақтың романс сияқты ырғағы мол, сезімі 
зор Мұхит әні сияқты әндердің барлығы да Әміренің төл әні сияқты болу керек». Және: 
«Әміреге тоғыз облыс Қазақстанның әрбір бұрышына барып, жақсы әншіден ән үйреніп, 
түр жиып алып қайтып жүрсе де обал емес. ...Семей әндерімен қатып тұрып қалмай, кеңею, 
молаю, өсу керек. Өскенде жалпы Қазақстан әншісі боламын деген мақсатты қолдану шарт» 
[6, 55 б.].

Бұл – сол кезеңдегі алға жетелеуші, бірнеше онжылдықтардың алдында айтылған, 
заманынан озық ой. Егер біз қазіргі күн тұрғысынан «әр мектептің сауатты орындайтын, 
жақсы кәсіби әншісі бола білу керек» деген ұстанымды ұстасақ, онда аталмыш мақаладағы: 
«Болмаса, Затаевич, Ковалев жиған, нотаға түскен әндерді толық пайдалану керек» деген 
пікірін негізге алып, жүздеген әндердің нотасына қарап, репертуар толықтыруды, әндерді 
қайта өмірге әкелу жағына басымдық танытқан жөн. Бір таң қаларлығы, мұндай әрбір 
музыка жанры туралы жазған тың ойларының әрбірі уақыт өте келе кәсіби жанрларда да, 
орындаушылық өнер бағытында да ғылыми негізбен жалғастығын тауып, дамып отырды.

Қазақтың музыка фольклорының жаңа жанрдағы өрісін М.Әуезов қазақ драма 
театрынан, жаңа опералардан көре білді. Ол «Қалқаман – Мамыр» (музыкасы Великановтікі) 
балетіне, музыкалық комедия «Айман – Шолпан», опералар – «Абай», «Бекет», «Төлеген 
Тоқтаров», «Еңлік – Кебек», кинода: «Көксерек», «Қараш-қараш», «Абай әндері», т.б. 
сюжет, либретто авторы, көркемдік жетекші болды. Мысалы, либреттист ретінде тарихи, 
драмалық, батырлық, патриоттық, комедиялық опера жанрының бірнеше түрін ұсынды, 
оларға терең үңіле білді. Жанрлық аражігін кәсіби түсінді. «Музыкалық-сыншы тұрғысынан, 
ол қазақ опера театры қалыптасуының шешуші кезеңдерін анықтап, опера жанрына тән 
ерекшеліктерді анықтап, опера жанрына тән ерекшеліктерді талдап берді» [3, 479 б.]. 

Алғашқы операларды тыңдап, оларға орынды сын пікірін былайша айтты: «Ол 
өз бетінде, жекеше алғанда дұрыс негіз болсын. Бірақ тегінде, осыны ғана арқандаулы 
қазығындай біліп, қайта-қайта тебіндеп, бар жұрт қала берсе дұрыс бола ма? Эксперименттік 
ізденіс, үсті-үстіне түр, табу қайда?...» [9, 28 б.]. «Ескі әннің жаңаша жазылған операға 
кіретін орны да бар. Бірақ оған қарап не постановка қойсақ, соның бәрінде де «мынау 
жердің өлеңдерінде де, драмалық күйіне пәленше ән дәл келеді» деп, ылғи ән монтажын 
жасай беруіміз көп ізденіс боп шыға ма?» Яғни, тек қазақ ән мен күйлерінен құралған цитата 
операларға осылай кете беру дұрыс емес екендігін айтып, басқа ізденіспен жаңа бағытқа 
бұрылу керек екенін жазды. 1944 жылы Әуезов либреттосына жазылған А.Жұбанов пен 
Л.Хамидидің «Абай» операсы қазақтың тұңғыш кәсіби операсы деңгейіне көтерілді. Мұнда 
цитата өте аз еді, бұл композиторлық операның алғашқысы болды.

Қорыта айтқанда, Мұхтар Әуезовтің еңбектерін оқып отырғанда оның өзінен кейінгі 
уақытта және араға жарты ғасырдан астам уақыт салып, келешекте жүзеге асырылуы тиіс 
қаншама жаңа бастауларды, ізденістерді көрегенділікпен айтып кеткенінің куәсі боламыз. 
Оның өмірі музыкамен өрілді. Бүкіл өмірі музыкамен тығыз байланысты болды. Әйгілі 
роман-эпопеясы да, театрмен байланысты сын мақалалары да, опера жанрына байланысты 
пікірі де, халық дарындары туралы жазбалары да, бәрі-бәрі оның музыкадан терең 
танымын, биік талғамын, көрегенділігін анық байқатады. Ол өз заманында Қазақстанның 
мәдениетіндегі қалт еткен жаңалықтарға азаматтық үнін қосып отырды. 
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Ақжігіт ӘЛІБЕКҰЛЫ

МҰХТАР ӘУЕЗОВ ЖӘНЕ КӨНЕ ӘДЕБИЕТ НҰСҚАЛАРЫ

ТҮЙІНДЕМЕ
Мақалада қазақ халқының ұлы жазушысы М.О.Әуезовтің ежелгі түркі әдебиет 

нұсқаларын зерттеудің мәселелері туралы ой-тұжырымдары қарастырылды. Сонымен 
қатар, фольклорлық мұралар мен ежелгі әдеби жәдігерлердің өзара қатынасы зерттелді.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются мысли великого писателя казахского народа М.О.Ауэзова 

о проблемах изучения древнетюркской литературы. В то же время изучается связь между 
фольклорным наследием и древними литературными реликвиями.

Көне түрік әдебиетінің тарихы қай уақыттан басталады деген көкейкесті сұрақ соңғы 
жылдары әдебиеттанушы ғалымдарды ойлантып жүргені рас. Түрік әдебиетінің тарихы 
туралы сөз болғанда көптеген ғалымдарымыз әдеби жәдігерлерімізді Орхон, Енисей және 
Талас өзендері бойында тасқа қашалып жазылған ескерткіштерден бастап, ХV ғасырда 
елінің тыныштығы үшін жер шолып, жердің ұйығын іздеген Асан Қайғы мен «мұсылман 
мен кәуірдің арасын өтіп, бұзып дінді ашқан» Сүйінішұлы Қазтуған жырауға әкеліп тірейді. 
Одан бергі әдебиетті түрік халықтары бөліп, жекешелендіріп алған. 

Шындығында түрік әдебиеті одан бұрын және кейін болмаған ба? Бұл сұраққа 
түріктанушы әдебиетшілер әлі нақты жауап берген жоқ.

Кез-келген халық өзінің әдебиет тарихын танып, білу үшін оның түп-төркінін, бастау 
негіздерін, даму сатыларын, дәстүр жалғастығын, қазіргі әдебиетпен үндестігін, ұқсастығы 
мен ерекшеліктерін анықтауға тырысатыны белгілі. Уақыт өткен сайын ежелгі мұраларды 
зерттеу күрделене түсетіні де ақиқат. Осы тұрғыдан келгенде көне түрік әдебиетінің 
қалыптасуы мен даму жолдарын, ондағы тарихи шындық пен көркемдік болмысын жан-
жақты қарастыру қазіргі әдебиеттану ғылымындағы өзекті мәселе. 

Көне түрік әдебиетінің бастауларын халық тудырған фольклорлық шығармалардан 
бөліп қарастыру мүмкін емес. ХХ ғасырдың басында-ақ әдебиет тарихын зерттеп, зерделеген 
жазушы-ғалым Мұхтар Әуезов ауызша тараған халық әдебиеті туралы айта келіп: «Әдебиетті 
әдебиет тарихы бойынша тексергенде екіге бөлінеді. Біріншісі халық әдебиеті, екіншісі 
жазба әдебиет. ... Жазба әдебиет болса, халықтың әлгі мәдениетке аяқ басып, араларына 
өнер-білімнің таралған, сөздің қадірі артқан, іштерінен белгілі ақындар, шешендер шыққан 
шағында, солардың қолымен жазып, яки тасқа бастырып шығарған өлеңдері, үлгілі сөздері» 
[1, 42 б.], – деп жазба әдебиеттің басталу жолы туралы анықтама береді.

Халық әдебиеті – жазба әдебиеттің негізі. Оны дәлелдеп жатудың өзі артық. 
Ауыз әдебиеті өз ішінде түрлі жанрларға бөлінеді. Көптеген ғалымдар фольклорлық 
шығармаларды сала-салаға бөліп, жіктеп көрсеткен. Басын ашып алатын мәселе біз өз 
зерттеуімізде фольклорлық шығармалардың жанрлық ерекшеліктеріне тоқталмаймыз. 
Тек түрлі жазба деректер мен шығармаларда сақталған сақ-ғұндарға қатысты тарихи 
аңыздарды, әпсаналарды көне түрік әдебиетінің бастауы ретінде қарастырамыз. Себебі, 
«әуел басында тарихи шындыққа, нақтылы деректерге негізделіп туған әңгімелер кейіннен 
халықтың ауызша айтатын аңыздарына айналған. Бұл әңгімелер бертін келе әр түрлі 
қоғамдық жағдайларға, халық тілегіне сәйкес өзгеріп, жаңара берген, оған бергі заманның 
өмір шындығынан туған жаңа оқиғалар, көзқарастар қосылған. Солардың бәрінде жаңағы 
адамдардың аттарын айнытпай сақтай отырып, соңғы кездің тілектерін көрсететін аңыздар 
да туған» [2, 141 б.]. Демек, жазба әдебиет фольклорлық шығармалардан бастау алады 
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деп есептесек, онда ауыз әдебиетіне, атап айтқанда, аңыз-әңгімелерге негіз болған тарихи 
шындық пен оның көркемдік болмысын нақтылау әдебиеттану ғылымының қажеттілігінен 
туындайды.

Көне түріктер өздерінің ой-армандарын, бір тұтас ел болу тілегін, даналық сөздерін, 
ерлік жырларын, үлгі-насихаттарын Мойн Чор ескерткішінде тасқа қашап: «biŋ yïllïq: tümen 
künlik: bitigimin: bilgümin: anta: yašï tašqa: yarattïdïm:» «Мың жылдық: түмен күндік: бітігімді: 
білігімді: сонда: жазық тасқа: жараттырдым (жаздым):» – деп келешек ұрпаққа мәңгілікке 
жазып қалдырған еді. Десе де, ол арман-тілектері, жазба мұралары, әдеби шығармалары 
біздің заманымызға тұтастай келіп жетпеді. Оның түрлі себептері де бар.

Біріншіден – түріктердің көшпенді дәстүрді ұстануы. Түріктер өздерімен қатар 
жатқан Қытай, Иран, Византия елдері секілді тұтас күйінде отырықшыланған қағанат 
құрмағандықтан орталықтандырылған мұрағаты болмады. Сол себептен де күнделікті іс 
қағаздары мен жазба мұралары уақыт ағымымен жоғалып кетті. Біздің заманымызға дейін 
сақталған тасқа қашалған аздаған ескерткіштерден бөлек түрік дүниесіне қатысты құнды 
деректер жоғарыда аталған елдердің ғасырлар бойы жалғасын тапқан мұрағаттарынан 
алынғаны да жасырын емес. Соның өзінде де аталмыш елдердің тарихшылары мен 
жылнамашылары көп жағдайда түріктердің тарихи деректері мен әдеби мұраларын өз 
халқының мүддесі үшін бұрмалап, теріс аударғанын да қаперде ұстаған жөн.

Екіншіден – жаугершілікті өмір салтына айналдырған түріктер жазба ісіне аса 
ден қоймаған. Келісім-шарттар ауызша жасалып, оны берік тұтты. Ел тарихына қатысты 
маңызды оқиғалар, тектік шежірелер, аңыз-әңгімелер атадан балаға ауызша жеткізілді. 
Бұл жөнінде Орта Азияның мәшһүр тарихшысы Рашид-ад-дин (1247-1318): «Моңғол-
түріктердің көнеден жеткен салт-дәстүрі бойынша, олар өздерінің ата-тегін, ру шежіресін 
есте сақтауға айрықша мән беріп отырады. Олар балаларына өзге жұрт сияқты тәрбие беру 
үшін тілі шығысымен-ақ құлағына ру туралы, ру шежіресі туралы аңыз-әңгімелерді құйып 
қояды. Бұл дәстүрден олар бұрын да, қазір де еш ауытқыған емес» [3, 29 б.], – деп жазып 
қалдырған. Халық әдебиеті көне замандарда өмірде болған нақты деректер мен тарихи 
шындыққа негізделіп туған. Тарихшы жазып кеткендей көне түріктердің өлең-жырлары, 
ерлік дастандары ауызша тарады. Ауыздан ауызға тараған мұндай тарихи оқиғалар халық 
жадында сақталып, уақыт өте сүйіп айтатын аңыздарына айналған. Тек бірлі-жарымды жыр 
жолдары қытай жылнамаларына қытайша аударылып берілді.

Үшіншіден – дін және мәдениет қақтығысында үстем болған тараптар түріктердің 
діни және мәдени құндылықтарын түбегейлі жойып жіберуге тырысты. Себебі, діні мен 
мәдени құндылығынан айырылған халық өмір бойы өзге елге бодан болатыны анық. 
Түріктерді наным-сенімі мен мәдени мұрасынан айыру үшін сырттан келгендер өздерінің 
дінін, жазуын, мәдениетін алға тартты. Оларға түрлі саяси айла-шарғылармен келген 
қытайларды, тибеттік дін мен соғды жазуын әкелген ұйғырларды, манихей дінін уағыздаған 
ирандықтарды және ислам дінін таратушы мұсылмандарды жатқызуға болады. Бұл туралы 
Мұхтар Әуезов: «...ескі дінді еске түсіретін ұғымның бәрін жоғалтып жіберді... Сондықтан 
жылдан-жыл өткен сайын ескілікті еске түсіретін нәрселер жоғалып барады» [4, 20 б.], – 
деп жазған болатын.

Аталған себеп-салдарлар әдебиетіміздің қайнар көзін біліп-тануға зор қиыншылық 
тудырды. Ауызша және жазба мұраларымызды тереңдеп зерттеуге мүмкіндік туғызбады. 
Әр жаңа мәдениет өзіне дейінгі мәдени құндылықтарды жоюға тырысты. Сол себептен де 
көне түрік мәдениеті, тарихы, тілі, әдебиеті, жазуы көптеген өзгерістерге ұшырап, асылынан 
айырылды.

Тасқа қашалған мәдени мұралар қазақ әдебиеттану саласында да зерттеу өзегіне 
айналды. Мәселен, М.Әуезов батырлық жырлар мен «Манас» эпосын алғаш рет Күлтегін 
ескерткішіндегі мәтіндермен салыстыра зерттеп, «Тарихшылар мен әдебиетшілер үшін 
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өте қызғылықты, шын мәнісінде маңызды проблемалар – ежелгі тарихи ескерткіштер мен 
эпостың арасындағы ақиқат көрінеу байланысты ашу және табу мәселелері» деп көрсеткен 
болатын [5, 428 б.]. Ондай болмаған жағдайда тарихи-әдеби жәдігерлердің шындығы мен 
көркемдігін ажырату қиынға соғары анық. Сол себептен де әдеби шығармаларды, әсіресе, 
көне түркі әдебиетін қарастырғанда тарихи-типологиялық және синтездік байланыста 
қарастырудың маңызы жоғары. Шығарманы типологиялық және синтездік тәсілмен зерттеу 
қарастырылып отырған нысанды жан-жақты танып, білуге септігін тигізеді.

Кез-келген ғылымда типологиялық әдіспен зерттеу бұрыннан қалыптасқан. Типология 
дегеніміз – белгілі бір заттардың ұқсастықтары мен ерекшеліктеріне қарай бөлу, жіктеу. Бұл 
пікірімізді «Типология – классификация предметов или является пообщности каких-либо 
признаков» [6, 496 б.], – деген тұжырыммен нақтылай түсеміз. Демек, типологиялық талдау 
арқылы жаратылыстың: адам, жануар, жәндік, өсімдіктердің түр-тұлғасын, сыр-сипатын 
танып-білуге, анықтауға болады. Сыртқы және ішкі ортақ белгілері мен ұқсастықтары және 
ерекшеліктері бойынша топтастырылады. 

Мәселен, тілдер генеологиялық (туыстық) және типологиялық (ортақ ұқсастықтар) 
тұрғыда жіктеледі. Генеологиялық классификация дегеніміз дүние жүзі тілдерін өзара бір-
бірімен туыстығына қарай салыстырмалы-тарихи тұрғыдан топтастыру. Соған байланысты 
алынған тілдердің топтары тілтану ғылымында тіл жанұялары деп аталады, олар өзінің ішінен 
жақын туыстығына қарай бірнеше топтарға бөлінеді. Ал, типологиялық классификацияда 
тілдер грамматикалық құрылыстар мен тұлғаларының ұқсастықтарына негізделеді.

Көркем әдебиетті де жанрына, тақырыбына, шығармадағы кейіпкерлердің сырт 
келбеті мен психологиясының ұқсастығына қарай топтау қарастырылып отырған туындыны 
жан-жақты аша түседі. Әдебиеттанудағы типологиялық әдіс бір дәуірдің немесе әр кезеңнің 
шығармаларын салыстырмалы түрде терең зерттеп, тиянақты тұжырым жасауға мол 
мүмкіндік береді. 

Көне түркі жазба ескерткіштерінің тарихи шындығы мен көркемдік шешімін көрсету 
үшін тарихи-әдеби жәдігерліктердегі типтілік пен ұнамды образдарды жасау мәселелерін 
талқылау, сол арқылы ортақ сарындар мен өзге мұраларға ұқсамас ерекшеліктерін 
анықтау аса қажет. Себебі, типтендіру, типтік образ жасау мәселелері әдеби шығарманың 
құрылымында ерекше орын алып, шығармадағы оқиғалар желісінде ұнамды образ жасау 
арқылы шынайы өмірден алынған нақты деректермен қатар халықтың көкейкесті арман-
тілегі де көрініс табады.

Сол себептен де көне түркі әдебиетіндегі типтілік проблемасына қатысты ұнамды 
образ туралы сөз еткенде тек Түркі қағанаты дәуірімен немесе Білге, Күлтегін, Тоныкөкке 
арнап қойылған ұстын тасқа түскен тарихи-әдеби шығармалармен ғана шектелу жеткіліксіз. 
Осы орайда Қытай жылнамаларында түркі ру-тайпалары жөнінде жазылған тарихи 
деректерді, халық арасында тараған шежірелік аңыз-әңгімелерді, ерлікке толы батырлық 
жырларды, кейінгі жазба мұраларды кең ауқымда салыстыра қарастыру қазақ әдебиетінің 
даму кезеңдерін жүйелеуде көп жетістікке жеткізеді.

Жазба әдебиетте тарихи шындық туралы күмәндар мен түрлі пікір таластар болып 
тұратыны белгілі. Себебі, көп жағдайда ақын немесе жазушы өз шығармасында белгілі 
бір оқиғаны суреттеуде сезім мен шабытқа беріліп, ұнамды кейіпкерлерін дәріптеп 
суреттесе, ұнамсыз кейіпкерді керісінше сипатта көрсетеді. Әсіресе, Орхон бойындағы 
жазба ескерткіштерін осы тұрғыдан қарастырып, ондағы тарихи оқиғалар мен көркемдік 
шешімнің ара-жігін ажырату әдебиеттану ғылымында аса маңызды.

ҮІІ-ІХ ғасырлар түрік халықтарының тарихында алтын әріппен жазылып қалды. Осы 
кезеңде тасқа ойып жазылған түріктің көне бітігі түрік тайпаларының өркениетін көрсетсе 
керек. Көне бітік ескерткіштері түріктердің шығу тарихы мен даму жолдарынан, сол кездегі 
жер-су атауларынан, кісі есімдерінен аз да болса мағлұмат береді.
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Тастағы жазулардағы көне түріктердің тәуелсіз қағандық құру жолындағы елдік 
мұрат-мақсаттарын айшықтау, ондағы тарихи шындық пен көркемдік шешімнің ара 
жігін ажырату, сол кездегі жер-су атауларының нақты орнын анықтау қазіргі түрколог 
ғалымдарының үлкен міндеттерінің бірі. Себебі, көне түріктер өздерінің ой-армандарын, 
бір тұтас ел болу тілегін, сыртқы жаудан қорғану үшін жасаған жорықтарын, жүріп өткен 
жолын, кешіп өткен көлін тасқа қашап, жазып қалдырған еді. Десе де, ол арман-тілектері, 
жазба мұралары, әдеби шығармалары біздің заманымызға тұтастай келіп жетпеді. Оның 
түрлі себептері де бар.

Түріктердің шығу тегін, елдік мұрат-мақсаттарын, кісі есімдері мен жер-суының 
аталуын анықтау үшін олардың жазба ескерткіштері мен тарихи жырларына, аңыз-
әңгімелеріне ден қойсақ, біршама жайтты анықтауға болады.

Күлтегін, Білге қаған ескерткіштерінің жанры, түрі, сипаты жөнінде түрлі пікірлер 
айтылып келеді. Негізгі тұжырым екіге жарылған: Бірі – қағандық тұсында болған оқиғаны 
суреттеген тарихи дерек көзі, екіншісі – әдеби шығарма. Қазақ әдебиеті тарихын зерттеу 
жайында бұл ескерткішке ең алғаш назар аударған Мұхтар Әуезов болатын. Ол «Манас» 
эпосының халықтық нұсқасын жасау керек» атты мақаласында: «Орхон жазулары деген не? 
Бұл күнге дейін оларды тіл тарихының ескерткіштері ретінде зерттеп жүр. Соған қоса олар 
фольклордың мейлінше көне үлгілерінің де ескерткіштері емес пе? Сол жазуларда эпостық 
аңыздардың шағын да ықшам фабулалық желілері бар ғой. Егер мұндай ескерткіштер қара 
тастан ойылып, қашалып тұрып жасалса, сол жырлардың ауызша айтылып таралған әрі бұдан 
да толық нұсқалары болмауы мүмкін бе?» [5, 243-244 б.б.], – деп орынды мәселе көтереді. 
Енді бір тұста «Олардың мазмұнында эпостық баяндау сазы басым, аңыздың көркемдік түрі 
де соған орайлас. Күлтегін, Тоныкөк немесе Суджа жазуларында қанша адам, қанша ерлік, 
қанша оқиға бейнеленген десеңізші?! Оларда әралуан рулар мен тайпалардың кескілескен 
шайқастарының, соғыс суреттерінің, батырлар ерлігінің, жорықтардың шежіресі бар... Ол 
жазуларда хронологиялық тәртіп те бар... Сол жазуларда Тоныкөк тек батыр ғана емес, соғыс 
тактикасын жасауға қатысушы, дипломат болып та көрінеді. Онда тағылым ретіндегі өсиет 
те бар» [5, 208 б.], – деп ескерткіш жанрының көп қырлылығына назар аударады. Демек, 
ғасырларды артқа тастап, осы күнге жеткен жәдігерлерді біржақты ғана қарастырып, бір 
жанрға телу ғылымға қиянат болары анық. Бұл ескерткіштерде хронологиялық тәртіппен 
жазылған тарихи мәліметтер де, аңыз-әңімелерге сүйенген фольклорлық элементтер 
де, адамның жанын шабыттандыратын поэзиялық үлгілер де, тұрақты сөз тіркестерінен 
құрылған шешендік сөздер де, көркем ойды жеткізетін қарасөз тізбектері де кездеседі. 
Мұнда пәлсапалық ой-тұжырымдар мен тұтас ел болу идеясына қатысты саяси ұстанымдар 
да сөз болады.

Бумын есіміне қатысты тың ғылыми жорамалды түрколог-ғалым, филология 
ғылымдарының кандидаты Орынбай Бекжан ұсынады. О.Бекжан 2011 жылы «Ана тілі» 
газетінің 31-35-сандарында «Бумын қаған – Алпамыстың өзі» атты көлемді мақала 
жариялады. Автордың тұжырымы бойынша І Шығыс Түрік қағанатын құрушысының есімі 
түркологтардың қате оқуы себепті Бумын болып өзгертілген. Оның пікірінше Күлтегін 
ескерткішіндегі үлкен жазудың бірінші жолындағы › таңбасы ОДЖ4, ҰУДЖ4, ДЖ4О, ДЖ4ҰУ 
дыбысын білдіреді де, қаған есімі Б1ОДЖ4МаН1 болып оқылу керек екен. О.Бекжан: «Бұл 
Боджман, қазіргі айтылуында БОЖБАН, Қоңырат тайпасының негізгі руларының бірінің 
аты. Біздің бұл Божбанның сол Көктүрік қағанатын құрушы Боджман қаған екеніне көптеген 
бұлтартпас дәлелдеріміз бар» [7, 5 б.], – деп «Қазақ Совет энциклопедиясында» келтірілген 
Божбан ата шешіресін ұсынады [8, 371 б.]. 

Божбан мен Алпамыс батыр есімін Бумын қаған тұлғасымен байланыстыру оңай 
шаруа емес. Ол үшін Орынбай Бекжан көрсеткендей есімдердің сыртқы ұқсастықтарын 
көрсету және ішкі дыбыстар мен буындардың орнын ауыстыру арқылы дәлелдеу аздық 
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етеді. Тіл тарихын зерттеу кезінде жекелеген сөздердің шығу төркінін анықтауда мұндай 
әдіс қолданатыны рас. Дегенмен, әріптер мен буындардың орнын алмастыру логикалық 
тұрғыда қисынға келгенімен, нақты дерек болмағандықтан ғалыми дәлел бола алмайды.

Қазіргі әдебиеттану ғылымында түркі халықтарының жазба әдебиетін Орхон 
ескерткіштерінен бастау қалыптасқан. Дегенмен бұл жазба әдебиеттің алдында түркілердің 
атадан балаға сан ғасырлардан мирас болып қалған аңыздары, ерлік дастандары, ауызша 
тараған өлең-жырлары бар еді. Күлтегін мен Білге қағанның жорықтары мен ерліктерін 
тасқа сыналап жазған авторлар сол ауыз әдебиетінен, қуатты поэзиядан, бабалар сөзінен 
нәр алып, сусындаса керек. Олар өз заманының қағаны мен батырының ерлік жорықтарын 
тек хронологиялық-тарихи шежіресін ғана беріп қоймай, сонымен қатар, дәстүрлі поэзия 
өрнектерімен де әдіптеген. Сол себептен де тас жазуларын эпостармен салыстыра зерттеуді 
алға тартқан М.Әуезов, Ә.Марғұлан сынды ғалымдардың ой-тұжырымдары әлі де мәнін 
жойған жоқ. Эпостық дәстүрі ерекше дамыған қазақ халқының бай мұрасын Орхон 
мұраларымен байланыстыра қарастыру тарихи жәдігерлердің ұлттық әдебиетіміздегі құнын 
арттыратыны анық.

М.Әуезов өз сөзінде эпостың шығу төркіні туралы: «Халық арасында әлде бір 
батырдың қоштасуы және соны жоқтауға байланысты таралған өлең-жырды алғашқыда 
бір ақын жинап, басын құрауы, сөйтіп тұңғыш эпостық дастанның тууына негіз қалауы 
ықтимал» [5, 35 б.], – деп дұрыс айтқан. Белгілі бір батыр қайтыс болғанда артында қалған 
жұрт руының, елінің қорғанышы болған әлгі адамның туылғаннан бастап өлгенге дейінгі 
өмірі тізбектеліп, қадір-қасиетін, ерлік жолдарын, тіршілігін айтып жоқтап, қаза болған 
кісіні сағынып, егіле жылайды. Бұл жоқтау елден-елге ауызша тарап, кейінгі таратушылар 
батырды дәріптеп өз жанынан жыр қосып, алғашқы жоқтау жан-жақты толығып, үлкен бір 
эпосқа айналады. Осы тұрғыдан алғанда Күлтегін жазуы қазақ эпостарына бір табан жақын.
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I СЕКЦИЯ
ХОРЕОГРАФИЯ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ ӨНЕРДЕГІ ІЗДЕНІСТЕР

Сауле ДЖУБАТЧАНОВА

СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ В ТВОРЧЕСТВЕ М.О.АУЭЗОВА

РЕЗЮМЕ
В данной статье рассматриваются известные произведения М.Ауэзова в контексте 

исторической актуальности современности. 

ТҮЙІНДЕМЕ
Осы мақалада М.Әуезовтің белгілі шығармалары қазіргі заманғы тарихи өзектілігі 

контекстінде қарастырылады.

Мухтар Ауэзов думал о благе своего народа, о человеке как носителе духовности. 
Воспитанный на восточной философии и поэзии, он расширяет свой кругозор, 
мировоззренческие границы, повернувшись лицом к европейской, русской культуре, 
вооружившись художественно-критическим подходом не только к литературе, музыке, 
театру, но и к самой жизни. Преданный своему народу, он пронес идею воплощения 
национального образа в своем творчестве. 

С победой Октябрьской революции, в результате осуществления национальной 
политики создались исключительно благоприятные условия для развития казахской 
советской литературы. Углубляется и растет взаимообогащение ее с русской литературой, 
с литературами братских народов. За годы советской власти казахская литература стала 
высокоидейной многожанровой литературой социалистического реализма. Зарождаются 
очерковая проза и драматургия, появляются пьесы «Путь к счастью» С.Сейфулина и 
«Енлик – Кебек» М.Ауэзова. История народной борьбы с ханами, феодалами, с царизмом, 
в которой вызревал народный протест, мужали батыры, закалялись массы, изображена во 
многих пьесах, одна из них – «Ночные раскаты» М.Ауэзова – написана, о национально- 
освободительном движении 1916 года. В годы Великой Отечественной войны многие 
казахстанские писатели сражаются в рядах Советской армии, работают редакторами и 
сотрудниками фронтовых газет. Народные акыны выступают агитаторами, организуют 
сборы вещей и денежных средств в фонд обороны. Документальность, живой образный 
рассказ, выпуклые характеры, глубокая идейность, гуманизм, мысль о высоком назначении 
человека отличали очерки и статьи, повести, рассказы и романы. Война явилась испытанием 
моральных качеств советского человека, поэтому центральной темой многих произведений 
становится духовный рост советских людей, их воспитание, закалка характера в суровое 
военное время. В пьесе «В час испытаний», написанной М.Ауэзовым в 1941 году, показано 
нравственное «просветление» людей. Во фронтовой обстановке забываются прежние 
обиды, отходит все мелкое, выпрямляются и мужают в час испытаний человеческие 
характеры. В 1942 году М.Ауэзов и А.Абишев создают пьесу «Гвардия чести», из жизни, 
сформированной в Казахстане Панфиловской дивизии. Герои пьесы разные по характеру, 
по уровню военной подготовки, в боевой обстановке составляют единую семью, живут 
общими интересами. Через всю пьесу проходит мысль о роли командира, солдата, человека 
в борьбе с врагом. В послевоенные годы в казахской литературе отмечаются новые успехи 
в овладении писателями художественным мастерством. Выдающимся событием казахской 
и всей советской литературы было завершение М.Ауэзовым первой казахской эпопеи 
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«Путь Абая», за которую автору в 1959 году была присуждена Ленинская премия. Труд 
М.Ауэзова – это научное исследование и в тоже время высокохудожественное произведение, 
обобщившее многолетнее изучение автором эпохи, жизни народа и деятельности поэта 
– просветителя Абая Кунанбаева. Эпопея М.Ауэзова – широкое многоплановое полотно. 
Пятьдесят лет жизни народа, события, связанные с присоединением Казахстана к России, 
казахские роды с их междоусобной борьбой, культура народа, его поэзия, музыка – все 
это показано автором в свете исторической мысли наших дней. Вдохновенно-творчески 
воссоздан в романе образ Абая – общественного деятеля, мыслителя и поэта, изображено 
его окружение, его связи с народом, с глубокой симпатией нарисованы образы друзей Абая. 
Это выдающееся национальное произведение вошло в золотой фонд советской литературы. 
Послевоенные годы в казахской критике и литературоведении отмечены выходом ряда 
монографических работ по казахской литературе досоветской и советской эпохи: «Очерки 
истории казахской советской литературы» под редакцией М.Ауэзова, «Мысли разных лет» 
М.Ауэзова, «Вопросы казахского эпоса и литературы» М.Ауэзова и Х.Джумалиева. 

После Октябрьской революции начинается интенсивный рост казахского 
самодеятельного искусства. Появляются постоянно действующие драматические 
труппы. Рост драматических трупп способствует формированию большой национальной 
драматургии. Для самодеятельных театров пишут М.Ауэзов («Енлик – Кебек» и «Байбише 
– токал»), С.Сейфулин («Путь к счастью»). Эти пьесы говорят о новом этапе развития 
казахской драматургии. Развитие театрального самодеятельного искусства и национальной 
драматургии подготовили благоприятную почву для создания казахского театра. В 1925 году в 
Кызыл-Орде состоялся Пятый съезд Советов Казахстана, в резолюции которого указывалось 
на необходимость открытия казахского национального театра. Казахский государственный 
театр открыл свой первый сезон 13 января 1926 года постановкой пьесы М.Ауэзова «Енлик 
– Кебек», написанной на материале народного эпоса. Первые семь лет работы театра можно 
считать годами его художественного становления. Коллектив приобретал профессиональный 
облик, повышал свою сценическую культуру, совершенствовал актерское мастерство. 
Этапной работой театра, свидетельствовавшей о творческой зрелости коллектива, явилась 
постановка историко-революционной пьесы «Ночные раскаты» М.Ауэзова в 1935 году. Она 
знаменовала поворот театра к подлинно реалистическому, глубоко продуманному социально 
обоснованному спектаклю. Успехи творческого коллектива театра во второй половине 30-х 
годов тесно связаны с развитием казахской драматургии. К 10-летнему юбилею театра были 
поставлены спектакли «Амангельды» Г.Мусрепова, «В яблоневом саду» М.Ауэзова. В 1937 
году театру было присвоено почетное звание Академического театра драмы. Этапными в 
жизни театра военных лет были постановки героической драмы М.Ауэзова «Кобланды», 
в которой творческий коллектив сделал значительный шаг вперед в создании спектакля 
на национальную тематику. Неоценимую заслугу в работе театра занимает творчество 
М.Ауэзова, который за свою творческую жизнь воспитал плеяду талантливых артистов, 
режиссеров, драматургов. 

Лишь в годы советской власти в Казахстане зародились и получили развитие 
национальная опера, балет, симфоническая, камерная, хоровая и инструментальная музыка. 
Решающую роль в создании Казахского государственного музыкального театра сыграло 
постановление «О мероприятиях по развитию национального искусства» 1933 года. В том же 
году была организована музыкальная студия как основа будущего Казахского музыкального 
театра оперы и балета. В состав студии вошли музыкально-одаренные артисты Казахского 
драматического театра и наиболее талантливые участники музыкальной самодеятельности. 
Музыкальный театр был открыт пьесой М.О.Ауэзова «Айман – Шолпан», музыкальное 
оформление которой составили народные песни в обработке композитора И.В.Коцык. С 
первых дней жизни театра на его сцене стали работать широко известные артисты: Куляш 
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Байсеитова, Курманбек Джандарбеков, Канабек Байсеитов. Руководил театром писатель-
драматург, артист и режиссер Жумат Шанин. 

Неустанную заботу проявляло государство в подготовке национальных театрально- 
музыкальных кадров, и в 1932 году были открыты музыкально-драматическое училище и в 
1934 году хореографическое училище. В последующие годы оперный театр, которому в 1937 
году было присвоено звание академического, поставил около двадцати новых спектаклей. С 
ростом профессиональной музыкальной культуры и мастерством коллектива усложняется 
музыкальный язык этих произведений, произведения строятся на новом музыкальном 
материале, с широким использованием выразительных средств хора и оркестра. В 1936 
году театр ставит первый казахский балет «Калкаман и Мамыр» В. Великанова на либретто 
М.Ауэзова. Отличительной чертой новых постановок явилось расширение тематики, 
охватывающей многие важнейшие стороны жизни казахского народа. Композиторы и 
драматурги создают оперы и балеты на эпические сюжеты, на темы гражданской войны, 
колхозного строительства, посвящают спектакли героической борьбе советского народа 
в годы Великой Отечественной войны. Все эти спектакли оказали большое влияние на 
дальнейшее развитие казахского национального оперного и балетного искусства. В музыке 
этих спектаклей композиторы, используя опыт русской и зарубежной классики и лучших 
достижений советской музыки, стремились претворить интонации казахского народного 
музыкального языка. Это способствовало развитию и расширению выразительных средств 
оперной партитуры, в которую вводились сложные арии, дуэты, вокальные ансамбли, 
многоголосное хоровое пение, развернутые танцевальные сцены. 

Успешное развитие всех видов и жанров казахского национального искусства: расцвет 
художественной литературы, достижения театрального, музыкального и изобразительного 
искусства, рост актерских кадров и создание материально-технической базы, - все это 
определило становление казахской кинематографии. Первым национальным произведением 
казахского киноискусства явилась кинокартина «Амангельды», поставленная в1938 году 
режиссером М. Левиным на студии «Ленфильм» по сценарию Г.Мусрепова, Б.Майлина и 
В.Иванова. В следующем году была поставлена кинокартина «Райхан» по сценарию М. 
Ауэзова, рассказывающая о судьбе простой казахской девушки, освобожденной революцией. 
В главной роли снималась Народная артистка Республики Хадиша Букеева. 

Большую практическую помощь киноработникам оказала проведенная в 1944 
году в Алма-Ате Неделя казахского киноискусства. Участники ее – артисты, режиссеры, 
художники, композиторы, писатели – широко обсуждали проблемы развития киноискусства 
Казахстана: подготовку творческих национальных кадров, создание кинодраматургии, 
взаимодействие киноискусства с другими видами искусства.

Этапное значение имел фильм «Песни Абая» в 1945 году, поставленный известным 
мастером советского кино Г. Рошалем по сценарию М. Ауэзова. Он посвящен, как указано 
в заглавном титре, Абаю Кунанбаеву – борцу за счастье своего народа. Этот фильм показал, 
что в семью многонационального советского киноискусства влился талантливый отряд 
казахских кинематографистов. 

Светлый ум, душа своего поколения, Мухтар Ауэзов всю свою жизнь посвятил 
служению своему народу, в трудные годы становления профессионального искусства и 
литературы ХХ века способствовал развитию демократического искусства и прогрессивной 
мысли.

Художник широких интернациональных взглядов, всю жизнь изучавший русскую 
и мировую классику, образы фольклора многих народов разных стран, Ауэзов боролся за 
высокую идейность и мастерство в казахском национальном искусстве. 
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Бақыт НҰРПЕЙІС

МҰХТАР ӘУЕЗОВТІҢ РЕЖИССЕРЛІК ТАНЫМЫ

ТҮЙІНДЕМЕ
Мақалада ғұлама жазушы М.Әуезовтің қазақ театр өнерін дамытуға сіңірген еңбегі 

қарастырылған. Ол актерлерге пьесаны оқығанда шығарманың идеялық концепциясын, 
жанрын, кейіпкерлердің бір-бірімен қарым-қатынасын терең түсіндірген. Қойылым 
орындаушыларына пьесадағы ой қақтығыстарының шығу тегін, тіпті кейіпкерлердің 
интонациясына, дауыс ырғағына дейін келтіріп көрсеткен. Әсіресе, театрдың әдебиет 
бөлімін басқарып тұрған жылдары театр репертуарын жасауға, оның сапалы болуына 
қыруар еңбек сіңірді. Өзінің жазған пьесаларын труппаның алдында оқып беріп, 
орындаушылармен репетициялар жүргізіп, режиссер жұмысын атқарғандығы талданған. 

РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается вклад писателя Мухтара Ауэзова в развитие казахского 

театрального искусства. Во время читки пьесы он давал актерам глубокое разъяснение 
идейной концепции произведения, его жанра, анализировал отношения персонажей. 
Исполнителям спектакля он не только объяснял происхождение конфликтов, но даже 
показывал интонацию, ритмические переходы голосов персонажей. Особенно неоценим 
вклад М.Ауэзова в репертуар театра, в период работы заведующим литературной частью 
театра. Анализируются его читки своих пьес перед труппой, введение режиссерских 
репетиций с исполнителями.

Қазақ халқының ұлы жазушысы, мәдениет пен қоғам қайраткері, ғұлама ғалым 
Мұхтар Омарханұлы Әуезов – соңына өшпес із қалдырған дара тұлға. Оның өміршең 
туындылары әлемдік мәдениеттің алтын қорын байытып, қазақ әдебиетін биік тұғырға 
көтерді. 

Жазушы мұрасының аса бай қыры театр өнерімен тығыз байланысып жатыр. Кемел 
суреткердің есімі қазақ театр режиссурасына қатысты сөз қозғалғанда жиі айтылады. 
Өйткені, ол өзімен қатар оқыған Ж.Аймауытовпен бірге Семейдегі «Шығыс кеші» деген 
атпен өткізіліп тұрған ойын-сауық кештерін ұйымдастырып, оның мазмұнды өтуіне 
атсалысқан. М.Әуезовтің қазақ театрының өрістеуге қосқан өлшеусіз еңбегі қазақ театртану 
ғылымында жоғары бағаланған. Атап айтатын болсақ: «Қазақ театрының тарихында», 
Қ.Қуандықовтың «Тұңғыш ұлт театры», «Театрда туған ойлар» кітабының кей тарауларында, 
Б.Құндақбайұлының «Мұхтар Әуезов және театр» монографиясында және тағы да басқа 
театр сыншыларының, көрнекті актерлеріміз бен режиссерлеріміздің естелік кітаптарында 
жан-жақты айтылған.

Белгілі театр сыншысы Қ.Қуандықов М.Әуезовтің театрмен шығармашылық 
байланысын ірі үш салаға топтастырған. Ол: «Бірінші мол арна – драматургиясы. Ұлт 
театрын ашу үшін алдымен ұлттық драматургия жасау керек еді. Осы ардақты мақсатты 
шешуде ол ерекше өнер көрсетті. Әдебиеттің ең қиын жанрына қалам сілтеген жазушы 
драматургияның құпия сырларына да инемен құдық қазғандай еңбекпен жетті. Драмалық 
түрлі жанрда: трагедия, қаһармандық драма, сатиралық комедия, музыкалы комедия мен 
операға, тұңғыш қазақ балетіне либреттолар жазу мектебінен өтті. Сонымен, М.Әуезов 
драматургиясының қалыптасу жолын, сахналық тарихын зерттеу маңызды іс болмақ. Екінші 
арна – театр өнері жайында айтқан пікірлері, яғни эстетикалық көзқарасы. Қазақ театрының 
алғашқы жылдарында ұлт театры қандай болуы керек деген мәселе төңірегінде айтыс 
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көп болған. Сол айтыс-тартыстардың жуан ортасында М.Әуезов жүрді, оның пьесалары 
айтыс көрігіне айналды. Үшінші арна – аудармалары және оның аударма пьесаларды 
қазақ сахнасына шығарудағы түпкі мақсаттары» [1, 3-4 б.б.], – деп дұрыс болжам жасаған. 
Қ.Қуандықов анықтап берген бұл арналардың төртіншісі етіп М.Әуезовтің режиссерлік 
қырын қоса аламыз.

Б.Құндақбайұлы «Мұхтар Әуезов және театр» атты зерттеу еңбегінде ұлы суреткердің 
барлық пьесаларының сахналық тарихымен қоса, қазақ актерлік және режиссерлік өнерінің 
дамуына сол туындылардың қаншалықты ықпал жасағанын түйіндеп берген. Осындай құнды 
еңбектердің қатары әлі де толыға беретіні даусыз. Себебі, қазақ әдебиеті мен мәдениетінің 
барлық саласында теңдессіз еңбек еткен М.Әуезовтің ұланғайыр мұрасын зерделеп, ой 
елегінен өткізу үшін де әр дәуірдің, әр ұрпақтың айтар сөзі, таным-түсінігі болатыны сөзсіз.

Ал, жоғарыда аталған ғалымдардың еңбектерінде М.Әуезовтің режиссура өнерін 
қалыптастыруға сіңірген еңбектері үнемі қамтылып отырған. Әсіресе, Ж.Аймауытовпен 
қатар жүріп сахна өнерінің әуесқойлық, сәбилік белестерінен бірге өтіп, театрдың кәсіби 
деңгейін көтеруге сіңірген еңбегі назардан тыс қалған емес. Б.Құндақбайұлының: «Мұнан 
бұрын ойынды «ұйымдастырушы» немесе «басқарушы» деген сөздер жазылса, енді режиссер 
деген ұғымды кездестіреміз. Бұл сахналық ұғымды енгізуші М.Әуезов пен Ж.Аймауытов» 
[2,178 б.], – дегеніне қарап режиссер сөзін алғаш рет қазақ театртану еңбектерінде ғылыми 
айналымға М.Әуезов пен Ж.Аймауытовтың түсіргендігіндігін аңғарамыз.

М.Әуезовтің алғашқы режиссерлік жұмысы «Еңлік – Кебек» пьесасын қоюдан 
басталған. Ол 1917 жылы жазылған бұл трагедиясының алғашқы нұсқасын Шығыс 
бөктеріндегі Ойқұдық жайлауында, Абай ауылындағы «Талап» қоғамының жастарымен 
қояды. «Пьесадағы Еңлік, Таңшолпан мен Қалампыр рольдерінде де жігіттер ойнаған. 
Тұңғыш спектакль бірін-біріне тіркестіріп тігілген киіз үйдің ішінде қойылды. Бірі сахна, 
екіншісі көрушілер залы іспеттес. Үйдің босағасына қойылған сандықтың ішіндегі 
сыбыршының (автордың өзі) сөзін естімей кейде орындаушылар өз бетінше импровизациямен 
сөз құрастырып, ойынның шырқын бұзбай алып шыққан көрінеді.

...Еңлік – Кебектің» 1922 жылы қойылғанда да режиссерлік жұмысын өзі жүргізген. 
Режиссура туралы жазба деректер болмаса да, өнер жолын қуалап, үнемі творчестволық 
ізденуде жүрген авторға өз шығармасын түсіндіру, оқиғаның даму жолдарын белгілеу, тұтас 
спектакльдің бейнелі көрінісін сызып беру – аса қиынға соқпаса керек» [3, 68 б.], – деген 
пікірге сүйенетін болсақ, М.Әуезовтің режиссерге тән қасиеттеріне тәнті бола түсеміз. Ол 
спектакльде ойнайтын актерлерге әрбір кейіпкердің мінез ерекшеліктерін, оқиғаның өрбуіне 
байланысты қандай әрекеттер жасайтынын, сөздің қалай айтылу керектігіне дейін егжей-
тегжейлі түсіндіріп берген. Өзінің барлық пьесаларының даярлық жұмысына араласып 
отырған.

Осы тұста Вл.И.Немирович-Данченконың режиссердің қызметіне берген үш түрлі 
сипатын еске алуға тура келеді. «1. Режиссер – түсіндіруші; ол – қалай ойнауды көрсетуші, 
сондықтан да оны режиссер-актер, режиссер-педагог деп атауға болады. 2. Режиссер – 
актерлердің жекелеген қасиеттерін бейнелеп көрсетуші айна; 3. Режиссер – спектакльді 
тұтас ұйымдастырушы.

Көпшілік жұрт тек үшіншісін ғана біледі, себебі ол көрініп тұрады. Спектакльдің 
мизансценаларынан, декоратордың түпкі ойынан, дыбыстардан, жарық беруден, халықтық 
сахнаны құруынан көрінеді. Ал, режиссер-түсіндіруші мен режиссер-айна көрінбейді. 
Ол актердің жан дүниесіне сіңіп кетеді. Мен үнемі қайталап айтып жүрген сүйікті 
жағдайларымның бірі – режиссер актер шығармашылығында өлуі керек» [4, 215 б.].

«Режиссер – айна. Оның басты ерекшелігі – актердің үздіксіз жұмыс барысындағы 
жеке даралығын тану, актердің бойындағы автор мен режиссер ойының көрінісін болжау. 
Оған не жарасымды, не нәрсе оны ұсқынсыз етіп тұр, оның қиялы мен ықыласы қайда алып 
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барарын қадағалау. Қателескен жерінде сөкпей, сыпайы ғана түсіндіру керек. Осыдан актер 
өзін-өзі айнадан көргендей болуы қажет.

Режиссер – ұйымдастырушы, бірінші орынға актер шеберлігін қоя отырып, өзінің 
көкжиегінде спектакльге қатысты барлық элементтердің басын біріктіріп, тұтас жүйеге 
түсіреді [5,123 б.].

Біз Вл.Немирович-Данченконың режиссердің үш келбеті туралы жасаған 
тұжырымына сәйкес М.Әуезовті «Режиссер-түсіндіруші. Режиссер-педагог» дегіміз келеді. 
Ол арнайы түрде («Еңлік – Кебектен» басқа) спектакль қоймағанымен де, қазақ театрының 
тууы мен қалыптасу жылдары, тіпті кәсіби деңгейі өскен кезде де театрмен шығармашылық 
байланысын үзбей өзінің ақыл-кеңестерін беріп отырған. Әсіресе, 1932-1944 жылдар 
аралығында театрдың әдебиет бөлімін басқарып тұрған кезде театр репертуарын жасауға, 
оның сапалы болуына қыруар еңбек сіңірді. Орыстың майталман драматургі А.Н.Островский 
де өзінің жазған пьесаларын труппаның алдында оқып беріп, орындаушылармен 
репетициялар жүргізген. М.Әуезов актерлерге пьесаны оқығанда шығарманың идеялық 
концепциясын, жанрын, кейіпкерлердің бір-бірімен қарым-қатынасын терең түсіндірген. 
Ол актер болып ойнамаса да кейіпкерлердің өз қиялындағы кескіндемесін айқындап берді. 
Қойылымның болашақ орындаушыларына пьесадағы ой қақтығыстарының шығу тегін, 
тіпті кейіпкерлердің интонациясына, дауыс ырғағына дейін келтіріп көрсеткен.

Пьесаларды труппа алдында оқып таныстыру – ағылшын театрында ертеден келе 
жатқан тәсіл. Эллен Терри «История моей жизни» кітабында Ирвингтің өз ролін қалай 
оқитынын тамсана жазған. «Читая, он быстро и уверенно перевоплощался. Одновременно 
он давал указания относительно расположения действующих лиц, движения толпы и 
шествий. Закончив чтение, Ирвинг распределял роли» [6, С. 86], – деп Ирвингтен соң 
басқа актерлердің оған еліктеп, солай оқуға тырысатынын айтқан. Сол сияқты Б.Шоу да 
актерлердің алдында пьесасын оқып, мән-мазмұнын өзі түсіндірген. Бұл туралы Б.Шоу 
шығармашылығын терең зерттеген Хоскет Пирсон: «Для Шоу публичные выступления 
были и спортом, и развлечением, и делом жизни» [7, С. 74], – деп актерлердің алдына бару 
үшін Б.Шоудың ұзақ даярланатынын, тіпті дауысты, дауыссыз дыбыстарды айтып көп 
жаттығатынын жазған.

М.Әуезов пьесаларды талдап, көркемдік-идеялық мәні мен сырын түсіндіруде де 
режиссер мен актерлердің ақылшысы болған. Сахнадағы сөздің жанды да мәнді айтылуын 
орындаушыларға сіңіре алған. Актерлерді орындаушылық мәдениетке тәрбиеледі. Іргелі 
ойлы жазушының орыс режиссерлеріне (М.Г.Насоновқа, Я.П.Танеевке, И.Г.Боровқа, 
М.В.Соколовскийге, т.б.) ерінбей-жалықпай қазақ тіліндегі пьесаларды түсіндіріп, қазақ 
халқының салт-дәстүрі мен әдет-ғұрыптары туралы құнды мағлұматтар беруі сахна 
өнерінің жандануына үлкен көпір болды. Ол режиссерге пьесамен танысу, оны оқу кезінде 
ғана көмектесіп қоймай, сол пьесаны қоюшыға халық өмірінің мінез-құлқынан мәліметтер 
келтіріп, халықтың рухани күш-қуаты, жеке адамдардың өзгешелік сипаттары жайында 
деректер беретін. Сөйтіп, режиссердің пьесадағы адамдар жайында, олар өмір сүрген орта 
туралы толық мағлұмат алуына болысатын. Мұндай кеңестерді ол жалғыз режиссерлерге 
ғана емес, актерлерге де үнемі айтып отырды. Режиссерлер мен актерлердің талантын 
құрметтей отырып, актер шеберлігінің ұшталуына қатысты мәселелердің бәріне де мән 
берді. Ол дайындалып жатқан спектакльдің бағытын дәл анықтап, репетицияның табиғи 
өрбуін тездетпеуді, асықтырмауды талап етті.

Драматургтің «Түнгі сарын» пьесасын қойған (1935) Ю.Л.Рутковскийге де М.Әуезов 
1916 жылғы қазақ сахарасында болған ұлт-азаттық көтеріліске қатысты көптеген тарихи 
деректерді ұғындырды. Соның нәтижесінде спектакльдің бүкіл идеялық-көркемдік тұлғасы, 
оның төңкерістік пафосы, әлеуметтік салмағы заман талабына лайық шықты.

Әлемдік классиканың озық үлгісі болып саналатын У.Шекспирдің «Отелло» 
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трагедиясын сахналаған (1939) М.В.Соколовский үстел басындағы жұмыс кезінде 
орындаушыларға пьесаның идеялық, көркемдік маңызын, кейіпкерлердің әлеуметтік-
психологиялық негізін, моральдық, этикалық жағын терең ұғындырса, М.Әуезов 
У.Шекспирдің ақ өлеңмен жазылған сөзінің поэтикалық қуатын, философиялық және өмірлік 
астарын талдап түсіндірді. Бұл спектакльде қазақ актерлері У.Шекспир қаһармандарының 
романтикалық бейнелерімен жүздесіп, автордың стилімен танысты.

У.Шекспир пьесасының қазақ сахнасына қойылуын, актерлердің ұлы драматург 
шығармасын меңгеруін қадағалап, тіпті рольдерді бөлгенде де театрдың көркемдік кеңесінде 
Отеллоны Е.Өмірзақовқа, Дездемонаны Ипмағамбетоваға ойнату керектігіне кеңес берген 
екен.

Отызыншы жылдары қазақ театры өзінің көркемдік қалыптасу дәуірінің жауапты 
кезеңінде тұрғанын М.Әуезов асқан сезімталдықпен түсінді. Театр өнерінде күрделі 
шығармашылық үрдістер жүріп жатқанын да тез ұқты. Сондықтан да ол театрдың кәсіби 
өсу дәрежесіне айрықша назар аударды. Артистер ойынындағы жылт еткен жаңалықты 
құптап, осал кеткен тұстарды қатал сынға алып, мінін де мұқият көрсетіп отырды.

М.Әуезовпен қатар жүріп, одан мол тәлім алған ата буын актерлеріміздің бірі 
С.Қожамқұлов: «Мұхаң театрдағы көркемдік советтің мәжілісіне әрдайым қатысып, көптеген 
құнды ойлар айтатын. Өзге драматургтерге достық ақылын айтып, көптеген ойлы пікірлерін 
талқыға түскен шығармаларға жұмсайтын, нашар дүниені қатты сынға алатын. Б.Майлин 
мен Ғ.Мүсіреповтің «Аманкелді», С.Мұқановтың «Күрес күндерінде», І.Жансүгіровтің 
«Түрксиб», Б.Майлиннің «Біздің жігіттер», С.Сейфулиннің «Қызыл сұңқарлар», Ә.Әбішевтің 
«Отан үшін», «Жолдастар» Ш.Құсайыновтың «Марабай», А.Тоқмағанбетовтың «Семафор 
ашық», «Әзірет сұлтан» тағы да басқа көптеген пьесалардың сахнаға қойылу процесіне 
араласа жүріп, драматургтерге ғана емес, режиссерлерге де ұтымды, жаңа ұсыныстар 
беретін. 1934 жылы бірінші рет театр жанынан көркемдік совет құрылып, оны Мұхтар 
Омарханұлы басқарды» [8, 69 б.], – дей келіп, ғұлама суреткердің парасат-пайымы мен 
түпсіз терең білімі туралы зор ілтипатпен жазған.

М.Әуезов «Жалпы театр өнері мен қазақ театры» атты мақаласында театр өнерінің 
ерекшеліктерін, шығу тарихын, даму жолдарын сөз етеді. Енді дүниеге келген қазақ 
театрына халық қазынасындағы арналар жан-жақты қарастырылған. «Қазақстан мемлекет 
театры» (1928), «Театр, музыка кадры» (1933), «Мемлекеттік театрдың алдағы міндеттері» 
(1933), «Үзінділер» (1934), «Қазақтың халық музыкасы мен халық театры» (1936) тәріздес 
еңбектерінде қазақ театрының қалыптасу, даму сатыларындағы көкейкесті мәселелері 
қозғалады. М.Әуезов тұжырымында халық өнерінде бұрыннан бар дәстүрлерді, формаларды 
жаңа заманға лайықтап, реалистік мәдениеттен үйрену арқылы өсу-даму шарты көрсетілген.

Актерді ол театрдың алтын діңгегі деп түсініп, үнемі назардан тыс қалдырмаған. 
«Қазақстанның көркем өнері» (1935), «Біздің актерларымыз» (1935), «Елубай Өмірзақов» 
(1936), «Халық артисі» (1946), т.б. мақалаларында Ә.Қашаубаев, И.Байзақов, Қ.Қуанышбаев, 
С.Қожамқұлов сынды қазақ театры саңлақтарының шығармашылық кескіндемелерін 
жасаған. Оның бұл еңбектерінде режиссерлік көзқарастары да айқын көрінеді. Әр актердің 
шеберлік қарымы мен роль сомдаудағы даралықтарын тамыршыдай дөп басып дәл анықтаған. 
Қ.Қуандықов М.Әуезовтің қазақ театрындағы орнын: «Орыс театрына А.Островский, 
М.Горький, А.Чехов қандай еңбек сіңірсе, М.Әуезов те қазақ театрына сондай еңбек еткен 
адам» [1, 13 б.], – деп үлкен бағасын беріп кеткен. Иә, М.Әуезов қазақ театрын драматург, 
режиссер, театр сыншысы ретінде ілгері дамытты. Ұлы суреткердің есімі мен еңбегі қазақ 
әдебиетінде ғана емес, өнерінде де мәңгі қалды. Оның халық даналығынан нәр алған, өмір 
өзенінің тұнығынан суарылған тағылымы мол тартымды пьесалары қазақ сахна өнерінің 
көрігін қыздырып, рухани дүниемізді байытты. М.Әуезовтің соңында қалған бай әдеби-
ғылыми мұрасы оның қаламгерлік қарымының, ой-арманы мен мақсат-мұратының биік 
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мүдделері туралы сыр шертуге үлкен темірқазық екені баршаға мәлім. Олай болса, Әуезов 
әлемін жан-жақты зерттеу болашақта жалғасын таба беретіні сөзсіз. 
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Аманкелді МҰҚАН 

МҰХТАР ӘУЕЗОВ ЖӘНЕ МУЗЫКАЛЫҚ ТЕАТРДЫҢ
КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ

ТҮЙІНДЕМЕ
Мақалада қазақ халқының көрнекті жазушысы, ғалым М.О.Әуезовтің 

шығармашылығы, оның республикада музыкалық театрды қалыптастыру мен дамытудағы 
ролі мен маңызды орны қарастырылған. Ғалымның қажырлы еңбегінің нәтижесінде 
Қазақстан жерінде күрделі әрі синтетикалық өнердің түрі – музыкалық театр пайда 
болды. Аталмыш мақалада автор жазушының көркемдік әлемін, оның Қазақстандағы 
музыкалық театрдың дамуындағы атқарған игі істерін талдаған.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается творчество выдающегося писателя, ученого 

драматурга М.О.Ауэзова, его вклад в становление и развитие национального музыкального 
театра. В результате упорной работы ученого появляется сложный и синтетический вид 
искусства – музыкальный театр. В данной статье автор анализирует художественный 
мир писателя, роль и место М.Ауэзова в развитии музыкального театра Казахстана. 

«…бізде жастар-балалар театры жоқ. Бізде жеке опера, оперетта, музыка 
комедия театры я болмаса ұсақ түрлер театры да жоқ. …Бірақ түбінде осы күштерінің 
ішінде опера, ән-күй труппасын бөліп шығарып, жас зрительдер театрын бөліп шығарып, 
өзінен сондай жеткіншектер тудырып, өсіріп шығуы қажет» 

М.Әуезов.
(«Қазақстан мемлекеттік театрының жеті жылғы және алдағы міндеттері» 

1933 жыл 13 қаңтар «Әдебиет майданы» журналы)

Осыдан 85 жыл бұрын айтылған М.Әуезов ойын жалғайтын болсақ, бүгінде ғұлама 
тізбелей айтқан театрлардың бәрі бізде бар. Жалпы қазақ театр өнерін өркендету ісіне 
үлкен жауапкершілікпен келген қарқынды жұмыстар нәтижесінде бүгін республикамызда 
таза драма театрларынан бөлек 9 музыкалық драма, 1 оперетта, 3 опера және балет театры 
бар. Сол кездегі қазақ музыкалық театрының көркемдік келбетін айқындайтын тұстардағы 
М.Әуезовтің кәсіби маман ретінде білдірген ойы орнықты болғанымен, ғұламаның қазақ 
театры туралы кейбір ой-тұжырымдары толық жүзеге асқан жоқ. Ол идеялары орындалған 
жағдайда қазақ театрының картасы қосымша жанрлармен толығып, мазмұнын байытып, 
көрермендерін молайта түсер еді.

Біртұтас Кеңес үкіметі келмеске кетіп, ұлттық республикалар тәуелсіздікке қол 
жеткізген алғашқы жылдарда Түрікменбасының жарлығымен жергілікті халықтың ұлттық 
болмысы мен дүниетанымына сәйкес келмейтін жат өнер ретінде Ашғабаттағы опера 
және балет театры жабылып қалғаны есімізде. Осы оқиғаға мұндағы біз де қынжылыс 
танытқан едік. Өркениетті, тәуелсіз мемлекет құруға талпынған біздің қоғамда да сол кездегі 
көршілеріміздің осындай, тосын саяси шешімдерін кезінде оң көргендер болды. Барлық орыс 
мәдениеті арқылы батыстан келген классикалық өнерге екі ұшты көзқарастар мен кереғар 
пікірлер сол 1980-90-шы жылдарда ашық көрініс беріп жатты. «Қазақ әдебиеті», «Егемен 
Қазақстан» секілді орталық газет беттерінде музыкалық театр мәселелері төңірегінде 
пікірталастар 90-шы жылдардың басында өткір сыналып, операда он-ақ адам деп мақала 
жазылса, сол операға халықтың бармауын, жалпы қазақ халқы үшін «сиырға ер салғандай 
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ерсі өнер» болып көрінуінен деген ұғымды дәлелдеуге тырысып бақты. Бұдан басқа да жаңа 
ұлттық репертуарды мардымды өрістете алмай, бұрын жазылған қазақ операларын сахнаға 
кілтін тауып қоя алмай, театр шығармашылық тоқырауға ұшырап, сарсылған кездерде әртүрлі 
қызу пікірталас тудырған опера өнері жайлы жазылған материалдар аз болған жоқ.

«Операның өлгендігі мен жанрдың тоқырауға ұшырауы» жайлы қазанама пікірлер 
бұған дейін де жиі айтылып келген, кейін де үйреншікті айқай-шуға айналды. Мұндай 
пікірдің ауық-ауық көтерілуінің себебі неде? Шынында да, біздің аға буын өнер қайраткерлері 
классикалық өнердің ең күрделі, ең қиын түрін мерзімінен бұрын игеріп, қазақ көрермені әлі 
күнге дейін соңына ілесе алмай қалды ма? Бұл біздің қазақтың, жаңалыққа құштар, өзгенікін 
өзінікінен артық етіп қабылдайтын табиғатының жер соқтырған тұсы болар? Бізді ойға 
қалдыратын бір мәселе, кәсіби драма театры аяғына толық тұра алмай жатып біз неге бірден 
операға ауыз салдық? Халқымыздың басым бөлігі ауылда мал шаруашылығымен айналысқан 
көшпенді қазақтың қала көрермені мен дала көрермені жаңа қалыптаса бастаған кезде күрделі 
өнерді арнайы оқыған дайындықтың болмауына қарамастан неге бастырмалатып жібердік? 
Кеңес үкіметінің идеологиялық саясатында жер-жерде басымдылыққа ие болған опера өнері 
көрерменін таба алды ма? Қарап отырсақ, «феодалдық формацияда» өмір сүріп келген шығыс 
халықтарына батыстың интеллектуалдық өнер өнімі күштеп таңылуынан арадағы қарым-
қатынасты алшақтатып, тіпті қаладағы көрерменнің де опера мен балетті толық түсінбейтін, 
мүлдем қабылдамайтындай қарсылығына тап қылған секілді. Қазақ киносының классикасына 
айналған Ш.Аймановтың «Тақиялы періштесінде» баласына қалыңдық іздеген қатардағы 
ауыл қазағының анасы Тананың (актриса Ә.Өмірзақова орындайды) болашақ келінінің 
айналысатын кәсібімен танысу үшін опера және балет театрына барып, балет көргендегі хал-
жайы Абайша айтқанда «бетті бастым, қатты састым, тұра қаштымның» нағыз өзі болатын. 
Бұл сол кездегі қоғамның жалпы классикалық өнерге көзқарасын білдіретін жанды деректі 
көрінісі десек те, осыған ұқсас көзқарас, ой-пікірлердің әліге дейін қайталанып отыруы 
ойлантады. Классикалық өнер жаппай көпшіліктің рухани құндылығына толық айналған жоқ.

Кеңестер дәуірінде бұл саланы ақсүйек жанрынан барынша көпшіліктің өнері жасауға 
деген үлкен талпыныстың болғаны анық. Сол әрекеттің арқасында қазақ өнері мен мәдениеті 
біраз жетістікке қол жеткізді. Ресми билік тарапынан қолдау тапқандықтан оң деп табылған 
өнер түрінің елімізде қанат жаюы күрделі де қиын болуына қарамастан, бұл қадамнан ұлт 
өнері алға басқаны анық. Солай болса-дағы, қазақ көрермені үшін музыкалық театрдың ірі 
саласы – опера өнері тосын өнер болды. Екіншіден, қазақ топырағына (көрермендеріне) күні 
бүгінге дейін толыққанды тамыр жая алмай, жерсінбейтін бұл сала сырттан әкелініп егілген, 
табиғаты бізге қаншалықты жат өнер еді? Сонымен, театр құру ісінде қандай буырқанған 
үдерістер болып, ол қазақ театрына не алып келді?

Ұлт театрын құру туралы пікір қоғамда пайда болған алғашқы кезеңде зиялы 
қауым арасында қазақ театр үйі қандай болу керек деген пікірталас қызу жүрді. Сол 
заманның өнерге жанашыр, оқыған азаматтарының біразы бұл мәселеден шет қалған жоқ. 
Олардың ішінде білгірлігімен, біліктілігімен, оқығандығымен ерекше көзге түскен: Смағұл 
Садуақасов, Орынбек Беков, Жұмат Шанин, Мұхтар Әуезов, Ілияс Жансүгіров, кейінірек 
Темірбек Жүргеновтердің айтқан бағалы ой-пікірлерімен, сыни көзқарастары біздің жас 
ұрпақ үшін қажеттілігі мен құндылығын әлі күнге дейін жойған жоқ. С.Садуақасұлының 
Халық ағарту комиссариатындағы жауапты әрі жетекші қызметінде (1925-1927 жж.) ерекше 
назарында ұстаған объектілерінің бірі – қазақтың ұлт театры болды. Театрды ұйымдастыру, 
оған қажеттінің бәрін тауып аяғынан тұруына алғашқы күнінен бастап белсенді араласқан 
С.Садуақасұлының театрдың болашағына деген көзқарасын білдіретін «Ұлт театры туралы» 
мақаласы «Еңбекші қазақ» газетінің 2-санында (1925 жыл, 26-29 қазан; 1926 жыл 29 қаңтар) 
толықтай жарияланып, сол жылы Қызылордада «Ұлт театры» деген атпен жеке кітапша 
түрінде жарық көрді. Өнертану докторы Бағыбек Құндақбайұлы өзінің «Мұхтар Әуезов 
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және театр» атты монографиялық зерттеуінде «С.Садуақасұ лының өзінің баяндамасында, 
онан кейінгі жарияланған мақалаларында болашақ қазақ театрының даму жолын, ұлттық 
ерекшелігін, шығармашылық келбетін негізінен дұрыс анықтаған» [2, 48 б.], – деген тұжырым 
жасайды. 

Осындай пайда болу, қалыптасу, аяққа тұру кезеңінде қауырт шаруашылықтың 
бел ортасында болған қазақ халқының әдебиеті мен өнерінде, мәдениетінде М.Әуезовтің 
қалдырған ізі сайрап жатыр. Ол ұлттық салт-дәстүрдің кәсіби театрды құрушы элементтері 
болатынын айта келе: «Біздің білуімізше, қазіргі дәуірдің театры екі саламен өсетін сияқты; 
біреуі – қырдағы қалың елге ұғымды болатын елдің өз бұйымдарынан құралған ескіліктің 
белгілерін тірілткен ел театры, қырдағы театр. Мұндай театрдың ойнайтын нәрселері 
жоғарыда саналған ел әңгімелері, көпке белгілі өлеңдерден, ойын-сауықтардан құралатын 
елге ұғымды жеңіл пьесалар, жеңіл репертуар болуға тиіс… Осы сияқты негізгі құралатын 
театр болса, ол ең алдымен көшпелі болу керек. Жаздыкүнгі жайлауда, жәрмеңкеде, айт пен 
тойда ойналатын театр болады. Мұны жасаушы қала театрының артистері болуға керек. 
Солар жаздыкүнгі мезгілге ерте бастан елдің нағыз өз денесінен шыққан жар-жар, айтыс 
сияқтылардан әлденеше пьеса құрап алу керек. Әрине, бұларды қала театрында да ойнауға 
болады.

Бірақ, көбінесе, арналатын халқы қалың елдің өзі болсын. Бүгінгі дәуірдегі театрдың 
бір сатысы, бір түрі осы болуға қисынды ғой дейміз. Осыдан бастасақ, театр өнеріне қалың 
елдің өзін әкеліп қосуға да мүмкін болмас па екен?! Бұдан соңғы екінші түрдегі театр – қала 
театры, аз да болса, оқыған сезімдірек, сыншырақ халықтың мәдениетті театры» [3, 55 б.], – 
дейді. 

Автордың осы келтірген «дала мен қала театры» жайлы пікірлері біздің ойымызша 
ұлт театрының келешегі үшін өте орынды ұсыныс болатын. Бірақ бұл ұсыныстың бір бөлігі 
жүзеге асып, қалған дала театрына байланысты ойлары назардан тыс қалды. Қазақ театрының 
ұстанған бағыт-бағдары, оның тарихының келесі даму сатыларындағы көрсеткен нәтижелері 
осылай ой қорытуға жетелейді. Отызыншы жылдары М.Әуезов түсінік берген қала театры 
қазақ халқының сахна өнерінің болашағын айқындап салтанат құрды. Белгілі бағыт ұстауға, 
партия айқындаған жолымен дамуына жағдай жасалып, жазушының ашып көрсеткендей 
екінші саламен дамуына ерік берілген жоқ. Бұл сол кездегі қоғамдық-саяси, әлеуметтік 
өмірдің ықпалы болатын. Бастысы, біздің қоғам ұстанған бағыттың жоғары жақтан келетін 
бұйрықтар мен директиваларды бұлжытпай орындауда ерекше табандылық танытқандығын 
көреміз. Әуезов айтқан халықтың, елдің салт-дәстүріне негізделіп жасалған қазақ сахна өнері 
уақыт өте келе елеулі өзгерістерге ұшырайды.

Жиырмасыншы жылдардың екінші жартысында дүниеге келген ұлт драма театры 
аяғынан тәй-тәй басып келе жатып, бойындағы құнары болған музыка, ән-күйінен ажырап 
қалды. Арнайы қаулымен отызыншы жылдардың басындағы алғашқы музыкалық театр ашу 
үшін жасалған іс-шаралар драма театрының ажырамас компоненті болған ән-күйін тұтастай 
бөліп алып кетті. Белгілі қаламгер Ғ.Мүсіреповтің «музыкалық театр ашамыз деп театр үнінен 
айырылды» деген ащы шындыққа толы пікірі де осы кезде айтылса керек. Алайда «Айман – 
Шолпан», «Шұға» «Қыз Жібек», «Жалбыр» секілді музыкалық пьеса, драма, комедияларды 
(әлі опера емес) сәтті қоя бастаған жас өнер ұжымы арада өткен 3-4 жылдан кейін келесі 
бетбұрыс – қайта құруды басынан өткізеді. Ендігі қазақ театрының бағыты – толыққанды 
опера театрын құру болатын. Осындай директива басшылыққа алынып, музыкалық театрдан 
толыққанды таза классикалық опера театрын жасау ісіне шұғыл кірісіп кетеді. 

1926 жылы жазылған «Жалпы театр өнері мен қазақ театры» атты мақаласында 
М.Әуезов оқырманына: «Қазақтың өз театры бола ма?» – деген сұрақ қоя отырып, оған: –
Бұған ұзақ жауап қажет емес; болуы керек, болады дейміз» [3, 50 б.], – деп өзі жауап береді. 
Жас та болса әріден ойлап, көре білген Мұхтар Омарханұлы өз халқын іргелі ел қатарынан 
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көруі үшін кәсіби еуропалық үлгідегі театрдың болуын қуаттап аталы сөз айтады. Осы 
мәселеге байланысты оның пікірінен біз ел өмірі іргелі өнер ордаларынсыз бір сәтке де 
елестету мүмкін еместігін көреміз. Аталмыш мақаласында М.Әуезов республикада тұсауы 
жаңа кесіліп жатқан драма театры жайлы ой суыртпақтай отырып, музыкалық театрдың жеке 
отау құрып өмір сүретініне мүлдем шәк келтірмейді. Музыкалық театрдың түбінде қазақ 
үшін үлкен өнер ордасы боларына нық сеніммен қараған. Мұндай пікірге қазақ халқының 
ән мен жыр, күйге ерекше мән берген, ұлт табиғатын ішінен терең білу арқылы келгендігін 
көреміз. Ән мен күйдің халық өмірінен алар орнын баса көрсетіп бұл сала жеке отау болғанға 
дейін һәм болғаннан кейін де қызу қолдап, қолынан келген ақыл-кеңес, көмегімен демеп, 
барынша жақтас болғанын көреміз. Драма спектакльдерінде халықтың ән-күйін, салт-дәстүрі 
мен ойын-сауық үлгілерін кеңінен қолдану керектігін баса көрсетеді. «…бұл ескіліктердің 
тағы бір қасиеті – барлығы да арнаулы әнмен айтылған. Сондықтан, жалғыз ғана драмалық 
қана театр емес, әнмен ойналатын операларға да емін-еркін жарайды» [3, 37 б.], – дейді. 
Ғұлама сол кездің өзінде қазақ театрының бағыт-бағдарын айқындау барысында бағамдап 
кеткен музыкалық театрды да «туғызатын жайлы топырақ, қолайлы шарт елдің өз денесінен 
шыққандығын» анық көрсетеді.

Қызылорда қаласында «Алтын сақина», «Еңлік – Кебек» қойылымдарымен дүниеге 
келген қазақ драма театрының негізгі қойылымдары спектакль көрсеткен кештің екінші 
бөлігінде ерекше қыза түскен. Ол театр өнерпаздарының орындауындағы концерттік 
нөмірлер болатын. Алғашқы қазақ көрермендері арасында ерекше сұранысқа ие болған бұл 
форма қарапайым халықтың бойына театр мәдениетінің дәнін егуде үлкен рөл атқарды. Қазақ 
театрының табиғаты ән-күйсіз, музыкасыз жұтаң боларына баршаның көзін жеткізді. Кейін 
отызыншы жылдары облыс орталықтарында пайда болған драма театрлардың барлығы да 
музыкамен тығыз байланыста, музыкалық драма, музыкалық комедия театры болғаны 
тарихтан белгілі. Бірақ қазақ сахна өнері үшін дәстүрге айналған бұл тенденция арада 
көп уақыт өтпей өзгеріске ұшырап, бірте-бірте қазақ театрлары орыс драма театрларының 
үлгісінде таза драмалық театрларға айналды. 50-жылдар ортасына қарай әртүрлі 
жағдайлармен музыкалық компоненттерінен (оркестр, әншілері, бишілер т.б.) ажырап, біздің 
қазақ театрларының картасында екі түрлі – опера және драма жанры қалды. Спектакльдері 
аралас жүретін облыстық музыкалық театрлардың өмір сүруі тоқтатылып, барша республика 
бойынша шектеліп, драмаға ауыстырылады. Осындай көріністі біз Ғ.Мүсіреповтің 1951 жылы 
Қарағанды облыстық қазақ музыкалы театрының жаңа қойылымы жайлы «Абай» – Қарағанды 
қазақ драма театрының жаңа табысы» атты мақаласынан оқимыз. Ол: «Абайға» байланысты 
Қарағанды театрының алдағы күндеріне көз салуға болады. Театр бұл күнге дейін екі жақтап, 
бір арнаға табынып тап баса алмай келді. «Қыз Жібек», «Тарғын», «Жалбыр», «Айман – 
Шолпан» сияқты жарым-опера, музыкалы спектакльдермен қатар, «Еңлік – Кебек», «Қозы-
Көрпеш», «Ақан сері», «Қобыланды», «Бір семья», «Миллионер» тағы басқа таза драмаларды 
қойды. Оркестрі әлсіз, дауыстары тозыңқыраған, «дауысты қоюшы» – шын маман жоқ. Оның 
үстіне артистер коллективі белгілі бір жанрда ысыла алмай, әлі күнге әр жанрға жүгірінді 
болып келеді. Біздіңше, енді мұны тоқтатып, драмалық жанрға берік табандағандары дұрыс 
сияқты. Театр коллективінің негізгі күші драмалық жақта. Драма жағына тұрақтап, іздену 
бетін осы жағына қарай тереңдете берсе, Қарағанды қазақ драма театрының болашағы 
нығая беретіні байқалады» [4, 203 б.], – деген ой айтады. Байқасақ, театрдың жұмыстары 
толыққанды жанр үрдісінен шыға алмауы қазақ өнерінің жанашыры болған Ғ.Мүсіреповтің 
қаламынан осындай пікірлердің жазылуына себеп болып, аяғы бұл өнер ұжымының қайта 
таза драмалық театр түрінде құрылуына алып келді. Салыстырмалы түрде қарастырсақ, дәл 
сол 30-шы жылдары қазақ облыстық музыкалық театрларымен бірге дүниеге келген орыс, 
неміс, кәріс театрларына қарағанда өзімізге табиғаты анағұрлым жақын Қазақстандағы 
ұйғыр халқының театры (қазіргі Қ.Қожамьяров атындағы республикалық мемлекеттік Ұйғыр 
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музыкалық комедия театры) өзінің статусынан айырылмай, күні бүгінге дейін құрамындағы 
музыкалық театрға тән компоненттерін сақтап жұмыс істеп келеді. Бұл қысқартулар кезінде 
республикада қазақ тіліне жан-жақтан шабуыл жасалынып, жаппай орыстандыру саясаты 
басталған кезде болып, қазақ ұлттық театрларын музыкалық кейпінен ажыратқан процестің 
жалғасы болғандығын көреміз. Ұлттық болмысты халқымыздың салт-дәстүрімен үйлесімді 
етіп беруге өте қолайлы, табиғаты, жалпы халықтың эстетикалық деңгейі мен талғамына 
барынша жауап беретін музыкалық театрдың қазақ сахна өнерінің дамуы мен өркен жаюына 
тигізер ықпалы орасан зор болатын. Алайда, халқымыздың ұлттық тілі мен діліне, салт-санасы 
мен рухани әлеміне бірізділікпен жасалынған шабуыл «озық орыс мәдениетіне қарай алға» 
ұранымен жүргізілгендіктен, ұлттық бояу мен өзіндік ерекшеліктерімен сан құбылатын нәзік 
материяларға мән берілмей, төңкеріске дейінгі ескіліктің қалдық мұрасы ретінде қолданыс 
шеңберінен шығарылды. Оған халқымыздың талантты композиторларының бірегейі Мұқан 
Төлебаевтың төмендегі ойы дәлел бола алады.

М.Әуезовтің дала театрына байланысты айтып, бірақ жүзеге аспай қалған кейбір 
ойлары арада біраз уақыт өткеннен кейін талантты қазақ композиторы, сол кездегі Қазақстан 
композиторлар одағының төрағасы М.Төлебаев 1958 жылғы Мәскеудегі екінші декада 
алдында «Советская музыка» журналында жарияланған «Мысли о казахской музыке» атты 
мақаласында өзекті мәселе ретінде көтереді. Ол қазақ музыкасының ағымдағы кезеңдегі 
хал ахуалына тоқтала келе, республикадағы музыкалық театрдың, өнердің дамуына кедергі 
болып келе жатқан бірнеше басты мәселелерді қадап айтады. Солардың ішінде негізгілер 
қатарына «қазақ музыкасының ұлттық формасына» баса назар аударады. Осы жерде 
автордың күні бүгінге дейін өзектілігін жоғалта қоймаған бағалы пікірін естігендей боласың. 
Бұл пікірлер біздің зерттеу объектіміз болған музыкалық театр мәселесіне тікелей қатысы 
болғандықтан үзіндіні толығырақ келтірмекпіз. Ол: «Некоторые товарищи недоучитывают 
всей трудности процесса, происходящего в сознании национального художника и слушателя, 
которым приходится непосредственно от безыскусственной народной песни подняться к 
восприятию сложных оперных или симфонических форм. Это слишком резкий переход! Его 
может осилить не каждый композитор и не каждый слушатель. Поэтому, стремясь всегда к 
«творческому максимуму», к овладению самыми сложными жанрами, – надо попутно искать 
и какие-то промежуточные, переходные формы национального искусства. Я знаю, что в ряде 
республик, например, в Узбекистане, существуют музыкально – драматические театры, на 
сценах которых идут «музыкальные пьеса», основанные на простейших песенных формах, 
любимых массовым слушателем. У нас, в Казахстане, такого театра нет. А жаль! Жизнь 
показывает, что музыкальная пьеса, особенно лирическая или бытовая комедия, – один из 
наиболее популярных и доходчивых жанров. Музыкально-драматический театр – хорошая 
школа для национального композитора, стремящего ввести народную песню «в светлую 
горницу» профессионального искусства. В этой школе он практически учится «первичному» 
обобщению народно песенных элементов в широко доступной, демократической 
сфере театрального действия. Музыкально-драматический театр – отличная школа для 
национального слушателя, которому порой кажутся непривычными европейские формы 
концертного музицирования [5, С. 44-45.], – дейді. Арада жиырма бес жылға жуық уақыт 
өткенде, қазақ композиторлық мектебі мен көпшілік көрермендері үшін де түйінді мәселе 
болған осы сала – ұлттық материалға негізделген музыкалық театрдың жарқырай жанып 
барып жалп етіп өшіп қалуын назарда ұстаса керек. Ел есін жия бастаған кезде, осындай 
пікірдің ашық айтылуына себеп қазақ композиторлық мектебіндегі тоқырау мен ұлттық театр 
репертуарындағы көңілсіз жәйлер, көрермендердің операға деген суынуының анық көрініс 
берген кезі болатын.

Шынында да, ағымдағы өткен жылдың мамыр айында Ташкент қаласына барған 
сапарымызда біз көрген Өзбекстан мемлекеттік Мұқыми атындағы музыкалық драма 
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театрының репертуары мен оның залына тола жиналған халыққа қарай отырып ойға қалдық. 
Бұл театрдың көрермен құрамы қалалықтар, қала қонақтары және негізінен театрға арнайы 
автобустармен келген астана маңындағы елді мекендерде орналасқан қалың бұқара – көпшілік. 
Мұндай қазақ көрермендерінің контингентін біз әлдеқашан, сонау музыкалы театр операға 
түбегейлі бет бұрған кезде-ақ жоғалтып алдық. Көрерменді жоғарыда М.Төлебаев атап кеткен 
қарапайым тұрмыстық, лирикалық жанрда берілетін музыкалық драма мен музыкалық комедия 
спектакльдеріне келіп көру еркінен айыру, оларды дайындық баспалдағынсыз драмадан 
бірден операға апарып отырғызу толығымен жаңа жанрды қабылдауға дағдыланбаған 
қарапайым көрерменді музыкалық театрды айналып өтуге алып келген секілді. Бұл саланы 
дамытуға кезінде жеткілікті назар аудармай, қазақ көрермендері үшін мұндай театрды таңдау 
еркі берілген жоқ. Қазақ опера, драма театрларының репертуарына ауық-ауық қойылған, 
облыстарға гастрольдік сапарларға деп арнайы дайындайтын У.Гаджибековтің «Аршын мал 
алан», Т.Исмагиловтың «Башмағым», Цагарелидің «Ханума» секілді т.б. туысқан татар-
башқұрт, әзірбайжан, грузин халықтарының музыкалық комедиялары шынында да қарапайым 
халықтың сүйіп тамашалайтын туындылары болғаны, көптеген әлем тілдеріне аударылып 
қойылғаны белгілі. Бізде театрдың бұл саласының дамымауы, осы музыкалық театрлардың 
жер-жерде толыққанды жұмыс істемеуі, «Айман – Шолпан», «Беу, қыздар-ай», «Айсұлу» 
секілді санаулы комедиялық пьеса, комедиялық операларынан басқа ауызға іліп аларлықтай 
комедиялық ұлт репертуарының қалыптасуына шектеу қойып келді. Жоғарыдағы келтірілген 
көптеген тілдерге аударылып қойылған туысқан халықтардың көркем туындыларының 
жолы бізге бұйырған жоқ. Қандай жанрды алмайық қазақтың ұлттық бояу-бедері қанық, 
өзге халықтар сахнасына қоярлық туындыларымызға тапшылық сезілуі, осындай саясаттың 
салқыны болуы заңдылық.

Музыкалық театрдың бірқалыпты даму жолына ұлт тарихының келбетіне жез тырнағын 
аямай батырған, біздің ойымызша бірнеше маңызды тарихи оқиғалардың ықпалы әсер еткен. 
Алдымен, алғашқы Мәскеу декадасындағы жетістіктерімізден бас айналарлықтай болып 
шалқып тасып келген республика басшылары мен қазақ өнерпаздары алдында жалғыз меже, 
қалай еткенде де музыкалық пьесадан опера, музыкалық драма театрынан таза классикалық 
үлгідегі опера театрын жасау тұрды. Бұл жерде қазақ қоғамында кеңес дәуірінде қалыптасқан 
стереотипті көзқарасының ықпалын театрымыздан да көреміз. Кеңестік жетістіктерімізді 
дабырайта көрсету үшін кезінде «артта мешеулік құрсауында қалған» қазақ қоғамының 
феодалдық құрылымнан келесі саты, капиталистік құрылымға соқпай бірден социализмге бір-
ақ қарғығаны секілді, қазақ музыкалы театры да жаңадан пайда болған музыкалық театрдан 
осы жанрдың ең күрделі де қиын шыңы болып есептелер операға бірден секіріс жасауы, ұлан 
асу ерлікке, қарышты қадамдарға баланып жырға қосылғаны анық. Музыкалық театрдың 
ашылуына қарай тұспа-тұс келетін, алғашында өзін жақсы көрсеткен музыкалық драма 
жанрын дамыту, ұлттық үлгідегі музыкалық драмалар жасау, кейін қолға алынған жоқ. Ол 
саланы дамыту ісі сәтті өткізілген Мәскеу декадасынан кейін мүлдем көмескі тартып қалған 
болатын. Оған себеп, астаналық мүйізі қарағайдай музыка және театр мамандарының қазақ 
ұлттық музыка мәдениетінің мол мұрасы толыққанды опера өнерін жасауға қолайлы шикізат 
болатынын баса айтуы болса, екіншіден, сол ойды іске асыруға жергілікті басшылардың да 
дайын болуы. «Құланның қасынуы, мылтықтың басылуы» дегендей, өзге еуропалық неміс, 
француз, орыс халықтары бірнеше ондаған, жылдар бойы күрделі диалектикалық даму 
жолын басып өткеннен кейін барып қалыптастыруға толық мүмкіндік беретін жолды, қазақ 
музыкалық театры бас аяғы бірнеше жылдардың аясында жүзеге асырады. Кеңестік дәуірде 
мақтанышпен қайталап айтқанға жақсы, мешеуленіп артта қалған феодализмнен баршаға 
теңдік, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған молшылық заман әкелген социализмге бір-
ақ секірген қазақ қоғамының «алып адымдары» қазақ театрын құруда да өз дегенін істеп, 
«әннен – операға, күйден – симфонияға» бірден қарғытты. Онкүндіктен келмей жатып, 
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ол жоспардың қызу дайындығы басталып та кетті. Демалыстан шыққан сәттегі алғашқы 
жиынды Т.Жүргенов пен Ғ.Тоғжанов өткізіп, труппаның алдында тұрған мақсаттар жайлы 
үлкен әңгіме айтылғанда: «Қара сөз араласпайтын таза опера жасау ендігі ең бірінші 
көкейкесті мақсат делінді. Басқалай тәжірибе болмағандықтан, алғашқы таза операны да 
халық музыкасы негізінде жасау қажеттігі сөз болды. «Қыз Жібекті», «Жалбырды», «Айман 
– Шолпанды» нағыз опера етіп қайта жазу керектігі қозғалды. Бәрін істейміз, жасаймыз деген 
батыл ниеттеміз, Қолдан келмейді-ау деген қобалжу жоқ, жаппай қуаныштымыз, өйткені, 
онкүндіктің буы әлі басылған жоқ-ты» [6, 135 б.], – дейді. Театрдың бас музыканты композитор 
Е.Брусиловский өзінің кезекті опусы болған «Ер Тарғынды» қара сөз қоспай, тұтастай 
музыка тілімен таза опера етіп жазып шығып, келесі 1937 жылы театр сахнасында тұсауы 
кесілді. Тіпті, осы композитордың қарапайым халықтың көңіліне қонған «Айман – Шолпан» 
музыкалық комедиясын таза комедиялық опера етіп қайтадан жазып шығу да осы кездегі бар 
музыкалық театрды тездетіп «операландыру» саясатының ықпалы болатын. Алайда, дәл осы 
жылдары жіберілген репертуарлық саясаттағы сәтсіздік, алған ащы сабақ қазақтың өнері мен 
мәдениетін басқарып отырған азаматтарға ой салғанымен, орталықтан үкімет алға қойған 
берік ұстаным мен бағыттарынан кері қайтара алмады. Себебі, бұл уақытта пікірін өткір 
білдіретін зиялы қауым өкілдерінің төбесіне қара бұлт үйіріліп, бастары шатылып жатқан 
кезде, оған қарсы тұрарлық тұлға, күш пен жігер ешкімде болмаған секілді.

Келесі кезеңде, дәл осы уақытта қаһарлы күшіне мінген екінші қайтара соққан репрессия 
толқыны (1937ж.), одан кейінгі екінші дүниежүзілік соғыс зардаптары бұл ойды іске асыруға 
мүлдем мүмкіндік берген жоқ. Алғашында музыкалық драма театры болып бастаған ұжымның 
бағытының дұрыс болғандығына күмән жоқ. Жоғарыдан қабылданған үкімет қаулысының 
шешімімен музыкалық театрымыз жеделдетіп опера жанрын игере бастады. Осы жерде 
М.Төлебаевтың «промежуточные, переходные формы национального искусства» жеке өмір 
сүруге дәрменсіз болып, драма мен опера жанрының қақ ортасынан ойып тұрып орын алатын 
қазақтың қарапайым көрерменінің жанына жақын тұтастай театр саласы көлеңкеде қалып 
қойды. Әрине, халықтың көңілінен шығатын сахнасында қойылымдары санаулы жас театр 
үшін жүріп өткен онжылдықтар оңай жылдар болмағаны анық. Қазақ халқының тұрмысы, оның 
алғашқы театрының табиғаты М.Әуезов атап кеткендей ән-күйге толы болса да, қарапайым 
халықты ақсүйек өнер атанған операға жақындастыратын кезекті сатысы болған – музыкалық 
театрдан көз жазып қалуы, орны толмас кедергілерге алып келді. Алдымен музыкалық 
театрымыз, бұған дейін қанша күн көрсетсе, соншама күн театрға қайтадан баратын қалың 
нөпір көрерменінен айырылды. Екіншіден, шығармашылық жолында әлі қанаты қата қоймаған 
қазақ кәсіби композиторларынан кіші жанрларда ән жазуды жаңа үйрене бастаған кезінде 
көлемді де күрделі жанр есептелетін опера немесе симфония жазуды талап етуі тұралатып кетті. 
Осындай ой топшылауымыздан кейін, біз сол кездің тыныс-тіршілігінен хабар беретін 
М.О.Әуезовтің 1936 жылы «Қазақ әдебиеті» газетінің 5 мамырдағы санында шыққан 
«Қазақтың халық музыкасы мен музыка театры» атты мақаласына назар аударайық. Ол онда 
қазақ музыкасы мен музыкалық театрының жай-күйіне арнайы тоқталады. «Сондайлық үлкен 
тарихи маңызы бар, ірі бағыттағы ірі жаңалықтың бірі – қазақтың мемлекеттік музыка театры. 
Бұл театрдың қазіргі қалпында алдымен айқындалып көрінетін ерекшелігі: ән, күй негізінің 
тұтасынан халық қорынан шыққандығы… – дей келе, – Бірақ негізгі ән, музыка бұйымдарын 
халық қорынан алып отырған музыка театры, тегінде, өзінің жаңа түрдегі театрлы, музыкалы 
мәдениетің ұдайы қазақтың ұлттық түрлерінің ішінде ғана оқшаулап тұсап отырмақ емес. 
Сол себепті, әлі онша көп түр таппаған, әлі шеберленбеген, халық инструменттерін халық 
оркестрін ұстап қалған жоқ. Театр алғашқы адымын симфониялы оркестрімен бастады. 
Халық инструменттерінің оркестрі жаңа үлгіде істелген домбырасы мен үні ұлғайтылған 
қобызы мен сыбызғыдан құралып, қазақтың мемлекеттік филармониясының көлемінде 
өз бетімен ұлғайып келеді. Оның да өзінше үлкен тәжірибелері, ізденушілері, табыстары 
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бар. Бірақ, бұл сияқты тәжірибе зерттеу ісін музыка театры филармонияға тапсырып, өзі 
симфония оркестріне көшті де, барлық музыкалы спектаклінің жетекшісі етіп сол оркестрді 
сайлап алды. Сонымен, музыкалы театрдың бүгінгі оркестрі халық әндерінің көп ырғағын өз 
бетімен өсіруші, тереңдеуші есебінде қызмет етеді. Және сол оркестр увертюрасы арқылы, 
жеке әндердің мазмұнын шешу арқылы және көп әнді сахнаны өзінше айқындауы арқылы 
спектакльдің барлық музыкалы негізін біртұтас шығарма дәрежесіне жеткізіп, өсіріп отырады. 
Бұл реттегі ізденушілік, басшылық музыка театрында ұдайы істейтін европаша білімі бар 
композиторға (Е.Г.Брусиловский – М.А.) тапсырылған…

Музыка театры осындайлық барлық талап, табыстары арқылы енді өз сахнасында 
нағыз толық үнді операны қоюға жақындап кеп отыр. Ол опера музыка театрына арнап белгілі 
композитор Асафьев жазып жатқан жаңа қазақ операсы «Ақан – Зайра» болмақшы» [7, 20-
25 б.б.], – дейді. Автор қазақ музыкалық театрының спектакліне симфониялық оркестрдің 
сүйемел жасауын толық қабылдайды. Ұлттық үлгідегі қойылымдарды еуропалық үлгідегі 
оркестрдің сүйемел жасауына көшкендігін, замана ағымына сай жаңа үлгідегі қазақ ән-күйін 
байытатын құрал ретінде және сол кездегі қазақ театрының дұрыс таңдаған жолы ретінде 
қабылдайды. Біздің ойымызша, осы кездің өзінде қазақ театры таза опера жасау ісіне белсенді 
түрде кірісіп кеткен болатын.

Аз ғана уақыт аралығында аспандағы айды алақанға қондырғандай, эйфориялық 
күй кешкен, қазақ музыкалық театр қайраткерлері өздерінің өмірінде болып жатқан 
қауырт өзгерістердің соңынан ілесе алмай қалған секілді. Театрдың нақтылы өсіп жетілу 
баспалдақтары дәл осы 1934-1937 жылдар аралығындағы үш жылдық кезеңге келеді. 
Осы уақыт аралығында көз ілеспес шапшаңдықта қазақтың музыкалық театры «Айман 
– Шолпан», «Шұғамен» ашылып, екі жылдан кейін Мәскеуде «Қыз Жібек», «Жалбырды» 
көрсетіп 1937 жылы кезекті – «Ер Тарғын» спектаклімен мемлекеттік академиялық опера 
және балет театры деген ресми жоғары статус алады. Бұл спектакльдердің негізі, тұтастай 
халық ауыз әдебиетінің үздік үлгілері, заман тынысын беретін қазақ әдебиетінің негізіндегі 
материал болғанымен, алғашында бәрі музыкалық пьеса түрінде берілгенімен, 1937 жылғы 
толыққанды «Ер Тарғын» операсынан кейін репертуарда жүретін музыкалық пьесаларды 
да операландыру басталады. Әр шығарманың бірнеше редакциялық нұсқасы болып, тіпті, 
көрермені мол «Айман – Шолпан» музыкалық комедиясы тұтастай опералық үлгіде қайта 
жазылғанда, бұған дейін көрермені үзілмеген спектакль халықтың сұранысын өтей алмаған 
«өлі туылған баладай» болып көрерменді операдан қашырады. Бұл жайлы театрдың актері 
және режиссері Қ.Байсейітов: «Брусиловский «Айман – Шолпанның» опералық вариантын 
жазып шықты. …Халық операмызды алғашқы Коцык жазған музыкалық вариантындай 
қабылдамады. Бір себебі – сол алғашқы вариантқа жұрттың әбден үйреніп қалғандығынан 
да болуы керек. Оның үстіне операға айналдырам деп, Брусиловский музыканың халықтық 
жағына бұл жолы азырақ мән беріпті. Содан барып, екі-үш жылдан соң репертуардан түсіп 
қалды. «Жібек секілді сүйсініп айтатын әндері жоқ, ұлттық ерекшелігі көрінбейтін опера 
ғой» – деп Күләш та ренжіп жүруші еді» [6, 152 б.], – деп мән-жайды анықтай түседі. Ал, бұл 
кезде осы бағытта ұлттық бояу, ұлттық қалып, ұлттық негіздегі шығармалардың жазылып, 
спектакльдердің қойылуы, осы материалмен қоректенер театр үйін құру ісі қол жетпес 
арманға айналып, көзден бұл-бұл ұшты. Оған осындай қауырт тарихи-саяси оқиғалармен 
бірге ұлттық болмыс пен ұлттық өзгешелік, қайталанбас қазақи рухты беретін бағыт-бағдар 
көрсетерлік халықтық ұстанымды жалаулататын ұлттық тұлғалардың қалмауы да себеп 
болды. Оны еске салатын қазақтың еркін ойлы зиялыларының қаймақтары репрессияға 
ұшырап атылып кетуі, екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі ел басына түскен қиындықтар 
мен соғыстан кейінгі экономиканы қалпына келтіру үшін жүргізілген қауырт шаруалар, 
бастысы 40-шы жылдар аяғы мен 50-ші жылдар басындағы қайта айналып үшінші мәрте 
соққан репрессиялар себеп болды дейміз. Зиялы қауым өкілдеріне ұлттық, халықтық үлгідегі 
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қазақтың өткен тарихына байланысты барлық бастамалар қатал қыспаққа алынған заманда, 
ұлттық театрдың халықтың ескі тарихын қазбалауға тиым салынды. Көшпенді ел өмірінің 
ажырамас кейіпкерлері болатын би, бай, батыр, молда, ишан, сұлтан, хан т.б. атаулыдан 
безінген кезде, осы дәуірдің кейіпкерлерінің түп аталары таптық көзқараспен тұтастай 
өзгертіліп, репертуардағы бар спектакльдер либретто мәтіндері заман талабына сай кедей, 
батырақ, қарапайым шаруа, малшы болып қайтадан жазылғанда театрдан көрерменін 
жоғалтты. Опера жеке дара өнер ретінде халықтың театрға алғаш ашылған кезіндегіден 
бөлек, салқынқандылықпен қабылданды. Бұл фактілер соғысқа дейінгі және соғыстан 
кейінгі кезеңде орын алып, театр ескілікті жырлау орнына, алған бағытынан қайтпағаннан 
замандастар бейнесі, кейін әлімдік классикалық операларды қазақ тіліне аударып қою, өзге 
бауырлас көрші елдердің музыкалық пьесаларын жиі репертуарға енгізе бастайды. Ұлт 
фольклоры мен музыкасына негізделген материалдарды көтеру, дәріптеу сап тыйылды. 
Бұл кездегі театрдың репертуарлық саясатындағы сәтсіздіктерді, көрерменнің театрға келу 
көрсеткішінің күрт төмендеп кеткендігін театр қайраткерлері де мойындайды. Қ.Байсейітов 
өзінің естелік кітабында: «…елуінші жылдар басында театр өмірінде үлкен ойпаң-тойпаңдар 
болып өтті. Әрине, ол тойпаң бір ғана театрды қамтыған жоқ, дегенмен театрға тым оңай 
тие қойған жоқ. Күн сайын өсіп, күн сайын биіктеп келе жатқан қарқын біраз бөгесінге 
ұшырады… Осы әрекеттердің бәрі жаңа опера жасауға белгілі дәрежеде батылсыздықтар 
туғызды» [6, 173-174 б.б.], – дейді. Одан бері қарай театр саласына, оны қайта қарап елеулі 
өзгерістер енгізу мәселелеріне ешкім құлықты бола қоймаған секілді. М.Әуезов көрсеткендей 
ұлт аспаптар оркестрі тұтастай филармония мен концерттік ұйымдардың еншісінде дамып, 
ұлттық драма театрында классикалық үлгідегі симфониялық оркестр үстемдік етті.

Бұл саланың қазіргі хал-күйіне келер болсақ, тәуелсіз Қазақстанда музыкалық театрлар 
саны жылдан-жылға көбейіп келеді. Соның ішінде, бұрынғы тарихи бастау көзіне қайта 
оралған, кезінде музыкалық театр болып құрылып, тарихтың әр алуан бұралаңында өзіндік 
келбетінен ажырап, таза драма театрына ауысқан бірнеше республикалық театрлар өздерінің 
оркестрі мен би цехтарын қайта қалпына келтіріп, бүгінде музыкалық театр деген статусын 
қайтадан алды. Құрамында музыкалық сүйемел жасайтын шағын оркестрі бар театрлар 
Астана, Павлодар, Орал қалаларында толыққанды жұмыс істеп ұлттық, әлемдік классикалық 
репертуардан музыкалық туындыларды (музыкалық драма, комедия, оперетта, мюзикл т.б.) 
көрерменге ұсынуда. Оның бер жағында жарты ғасырлық тарихы бар республикадағы саяқ 
ұжым – Қарағанды музыкалық комедия театры да осы театрлардың құрамын толықтырып 
еліміздің музыкалық театрлар қатары мен сапасын түрлендіруде. Ал, елімізге түбегейлі табан 
тіреп қалған опера жанрына келер болсақ, бұл салада бізде ауыз толтырып айтарлықтай 
жаңалықтар мол. Алдымен, 80 жылға жуық тарихы бар дәстүр мен жаңашылдықты ұрпақтан 
ұрпаққа жеткізген Абай атындағы академиялық опера және балет театры осы үлкен театрлар 
көшін бастайды. Одан кейін, тәуелсіз еліміздің символына айналған бас қала – Астананың 
статусына сай ашылған К.Байсейітова атындағы Ұлттық опера және балет театры (2000) 
арқа өңірінде сәтті жұмыс істеуде. Республикадағы үшінші опера және балет театры оңтүстік 
өңірдің ірі өндіріс және саяси орталықтарының бірі Шымкент қаласында ашылған опера және 
балет театры (2008) бүгінде облыстық қаржыландыру есебінен дамып, жұмыс жасауда. Осы 
саладағы соңғы, ерекше жаңалық, Астана қаласында енді ашылмақ «Астана — Опера» атты 
алдыңғы құрылымдардан бөлек театрдың Елбасы жарлығымен дүниеге келіп, желтоқсан 
айында жаңа театр ғимаратында тұсауының кесілуі. Бір республикаға мұншама опера және 
балет театрының пайда болғандығы бір жағынан, отандық опера және балет мақтаныш сезімін 
кернеткенімен екіншіден, бұл өнер ұжымдарының жұмысына сын саларлық жауапкершіліктің 
ұшын көрсетеді.

Соңғы жылдар даму тенденциясы көрсеткендей, республикада сан жағынан көбейіп 
келе жатқан мұндай театрлардың басым бөлігі музыкалық болып ашылуы, осы бағытта 
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жасалынатын жұмысты жандандыра түсуді қажет етеді. Бір кездері М.О.Әуезовтің сан түрлі 
болып дамуға тиісті деп атап көрсеткен театр өнерінің музыкалық саласы ерекше қарқынмен 
даму жолын бастан кешіп жатқанын байқаймыз. Солардың ішінен, облыс орталықтарында 
ту тіккен музыкалық театрлар астанадан алыста жатқан аймақ жұртшылығына қызмет 
көрстетін «қыр театрының үлгісі» бүгінде осы облыстық театрлар ұстап қалды. Бұл театрлар 
қарапайым көрерменге түсінікті, рухани азық беретін репертуармен бірге, күрделі классикалық 
қойылымдарды да қатар қоятын нағыз халықтық театр болып қалыптасты.

Ал, қала театры деген сала республиканың ірі мегаполистрі Алматы мен Астана 
қалаларында және ірі облыс орталықтарында жүзеге асып, бүгінде қала театры деген атаудың 
бір пұшпағын көтеріп тұр. Сондықтан да, ғұлама айтып кеткен қазақ театрының даму жолы, 
назар аударатын бағыттары сол кезде сызып кеткен басты даңғыл жолымен жүріп, сол кезеңнің 
заңды жалғасы, дәстүр жалғастығын дамытуда десекте, сол жолды нақтырақ ұстанар болсақ, 
бүгінгі қарапайым көрермен мен күрделі жанр – опера арасындағы алшақтауды аса ауыр 
сезінбеген де болар едік.

М.О.Әуезов шығармашылығы қазақ кәсіби театр өнерінің шымылдығын ашып, 
бұрын түрен тимеген саланың көшін өзінің аз ғана өмір тәжірибесіне оқып-тоқығаны мен 
көріп-білгеніне сүйенген қалпы бастатып жіберді. Бұл драма, опера театры, әдебиет пен 
өнерді қамтыған жазушы-драматургтің шығармашылығының сан қырлы келбеті. Ресейлік 
зерттеуші-жазушы Н.Анастасьев М.Әуезовтің бұл қырын өзінің кітабында: «Время везде 
движется с разной скоростью, и то, что в одном месте может показаться совершенной 
архаикой, в другом представляется, и с полным на то основанием, революционным порывом. 
Ранняя пьеса Мухтара Ауэзова, с ее «достаниславской» и «дочеховской» эстетикой стало для 
степи тем же, чем для России в то же приблизительно время стало биомеханика Мейерхольда, 
а для Западной Европы – экспрессиониский театр Пискатора и Брехта» [8, C. 94], – деген 
жолдар арнап, М.Әуезовті қазақтың заманауи мәдениетін жасауға белсенді араласқан ірі 
реформаторға теңейді. Бұл М.Әуезовтің тек пьесаларына байланысты ғана берілген баға 
емес. Сөз зергерінің өз заманының озық ойлы идеялар төңірегінде мәселелер көтеріп, жалпы 
қазақ театр шаруашылығын алға жылжыту жайлы ортаға тастаған барлық ой-пікірлері шын 
мәнінде осылай бағалауға лайық. Заман тыныш, ойшылдың айтқанына құлақ асып жүзеге 
асыру жолдары ұсталған жағдайда, бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның театр картасында өзіндік 
құбылыс болған өзге театр формаларын тамашалаудың, көрермен үшін қызықты, соны 
бағытта жазылар көптеген шығармалардың тұсауы кесілер ме еді, кім білсін?
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Зухра ИСЛАМБАЕВА

МҰХТАР ӘУЕЗОВТІҢ «ХАН КЕНЕ» ПЬЕСАСЫНДАҒЫ 
ТӘУЕЛСІЗДІК ИДЕЯСЫ

ТҮЙІНДЕМЕ
Ғылыми мақалада автор М.Әуезовтің «Хан Кене» пьесасына талдау жасаған. Мұнда 

тарихи драманың жазылуынан бастап, 1934 жылы сахнаға шығуына дейінгі аралықтағы 
пьесаның тағдыры, драматургтің шығармашылық ізденісі кеңінен зерттелген. Оқырман 
мақаладан Кенесары Қасымұлының ел тәуелсіздігі жолында атқарған ерлік істерінен 
хабардар болады. Сонымен қатар, автор ханның көркемдік бейнесінің кескінделу барысын, 
драмадағы кейіпкерлердің мінез ерекшеліктерін, тартыстың туындау себептерін, қазақ 
пен қырғыз арасындағы қарым-қатынастың тарихи сипатын саралауға маңыздылық 
берген. 

РЕЗЮМЕ
Автором проанализирована пьеса М.Ауэзова «Хан Кене», в которой наряду с анализом 

текста прослежена история замысла пьесы от исторической драмы до сценического 
варианта 1934 года, исследованы творческие поиски драматурга тех лет. Автором 
изучены наброски художественного образа Кенесары Касымова, характерные черты 
персонажей драмы, причины конфликта и исторический характер отношений между 
казахами и киргизами.

Өзінің дара дарынымен, асқан көрегендік қасиетімен қазақ халқының ұлттық 
мақтанышына айналған Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің қаламынан трагедия да, драма да, 
комедия да туындады. Оның барлық пьесалары дерлік қазақ театрларында (кейбірі бірнеше 
рет) қойылды да. Алайда ұлтының жанашыры болған жазушының «Хан Кене» пьесасы 
қазақ драматургиясындағы тағдыры қиын шығармалардың қатарынан орын алады. Бұған 
себеп, кеңестік идеология мен цензураның нағыз шарықтап тұрған уақытында жазылған 
драмадағы Кенесары мен қазақ батырларының ел тыныштығы үшін наразылығын сол 
кеңестік жүйенің «ұлтшыл, халықшыл» ретінде тануы.

М.Әуезовтің 1928 жылы екі нұсқада жазылған бұл пьесасының біріншісі жазушының 
өзінің атындағы (М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты) ғылыми институты 
1997-2011 жылдар аралығында жарыққа шығарған елу томдық толық жинағында алғаш рет 
жарияланған екен. Ал, екінші нұсқасы 1983 жылы «Жазушы» баспасынан жарыққа шыққан 
«Жиырма томдық шығармалар жинағының» 14 томында басылған. 

Автор аталған пьесаны жазуға үлкен дайындықпен келіпті. Кенесары өмір сүрген 
кезеңдегі қазақ бастан кешкен ауыр ахуалды, Қасымұлының Ресей отаршылдығына қарсы 
күресуге себеп болған қоғамдық-әлеуметтік жағдайларды, халық тұрмысын, сол кездегі 
қазақ пен қырғыз арасындағы қарым-қатынастың тарихи сипатын ғалым ретінде кеңінен 
зерттеген. Әрине, мұндай өзі жазатын көркем шығарманың идеясын, кейіпкерлер мінездерін, 
олардың әлеуметтік орнын, тартыстың туындау себептерін айқара ашып көрсету үшін әрбір 
драматургтің сол дүниеге үлкен дайындықпен келетіні бұл – заңдылық. Алайда кеңестік 
цензураның қылышынан қаны тамып тұрған кезеңде дәл осы тақырыпқа баруы ұрпақ үшін, 
ұлт болашағы үшін өте маңызды әрі құнды екенін көреген М.Әуезов сол кезде-ақ сезінген-
ді, түсінген-ді.

Осы тұста кемеңгер жазушының «Хан Кенені» жазуына себепкер болған тарихи 
фактілерге тоқтала кетуді жөн санап отырмыз. Соның бірі – ұлы ақын Абайдың өзінің 
шәкірті Көкбайға қазақ халқының болашағына алаңдап, ел тәуелсіздігі үшін атқа қонған, әрі 
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батыр, әрі хан болған Абылай мен оның немересі Кенесарының ерлік істері туралы халық 
жадында мәңгілік сақталып қалатын дастан жазуды міндеттеп тапсырғандығы [1, 326 б.]. 
Зерттеу еңбектерде: «Кенеге қатысты бөлігі: «Ұрпағы арпалысты бірнеше жыл, патшаға 
қылмаймын деп қазақты құл» деген түйіндеулермен қорытындыланады.

Шынында да, Кене арпалысының бар мәні мен түйіні де осы «патшаға қылмаймын 
құлда» дегенінде жатыр; бұны тақырып беруші ұстаз да, оны жырға айналдырған шәкірт те 
терең түсінген; бұларды одан да ары үңгіп тереңдетіп, аша түсудің мақсаты жас Әуезовті 
қалам тартып, өзіндік ой үлесін қосуға итермелеген» [1, 327 б.], – деп жазылған. 

Екіншісі – өзіне қарасты ауыл адамдарын алдын-ала мұқият жасалған жоспар 
бойынша үнемі қынадай қырып, аяусыз өлтіріп, әйелдері мен қыздарын тұтқындап отырған 
Ресей отаршылдарынан әбден теперіш көрген Кенесары Арқадан Алатауға қарай қоныс 
аударуға мәжбүр болғандығына баса назар аударуы. Ханның ондағы «...ойы қырғыздармен 
тіл табысу, ынтымақтасу, қазақтың басына туған күн олардың да басына туатынына көздерін 
жеткізу, біраз әл жинап, тыным-тыныштық алғаннан соң үлкен серпінмен екі жақты езгіге 
қарсы күресу болатын» [1, 327 б.]. Алайда орыстың қитұрқы алдауына риясыз сенген қырғыз 
манаптары Кенесарының бұл ұсынысын қабылдамаған. Мұның ақыры Кенесары мен 
Наурызбайдың қолға түсіп, олармен бірге бірнеше адамның қазасына алып келеді. Сонымен 
қатар дәл осы өкінішті ситуацияға негіз болған екінші топ – Кене мен Науан батырдың өз 
қандастары, яғни Ұлы жүздің сұлтандары еді.

Сол кездегі әдебиет, мәдениет қайраткерлері Ғабит Мүсірепов, Сәкен Сейфуллин, 
Ілияс Жансүгіровтердің аталған пьесаға «Ескіні, ұлтшылдықты насихаттауды көздеген, 
Ресейге қарсы көзқарас бар» деген сияқты сыни пікірлер айтқаны рас. Мұны: «Міне осындай-
осындайларды әбден ойланып, толғанып барып тоқтаған таңдауын отызыншы жылдардың 
сыны (С.Сейфуллин, І.Жансүгіров, Ғ.Мүсірепов) құптамады; олар Кенесары-Наурызбайдың 
«ер болсаң, батыр болсаң Кенесары мен Наурызбайдай бол, қыз болсаң Бопайдай бол» 
деген кейіпте өрнектелуін аңқау жұрттың делебесін қоздырып, жат, ұлтшылдық сезімін 
оятады» [1, 332 б.], – деген жолдардан аңғара аламыз. Алайда М.Әуезов мұндай сынды 
қабылдамай: «Сынайтын кісі пьесаның осы жазылған күйінде қалай өзгертілуін көрсетсін, 
пьесаның бойында жоқ тарихты, тарихи қозғалысты сынау – сынау болмайды» [1, 332 
б.], – деген ойын ашық жеткізген екен. Кеңестік солшыл идеологияның асқақтап, биліктің 
Ресейдің уысында тұрған кезінде сынның осындай бағытта айтылуы заңды да. Жалпы сол 
уақыттың қоғамдық-саяси салмағын өлшей отырып, мұндай ой-пікірде болуына аталған 
жазушылардың кінәлі еместігіне көз жеткізу қиын емес.

«Автор Кенесарыны бейбіт халықтар арасына іріткі салып, өштестік, араздықты 
қоздырушы, көзсіз билікті көздеген мансап құлы тұрғысында көрсеткен. Бұл пьеса 
персонаждарының әрекет-қимылымен, күдікті пейілімен, жалпы оқиғалар шешімімен, 
драматургтің бүкіл авторлық позициясымен жете әшкереленген. Кене – көпшілік бауырмал 
қатынас заңын, салт-дәстүр белінен басқан жаулық, қарақшылық жорықтың ұйтқысы...

Бай, патшадан, отаршылдық езгіден, қанаушылықтан қажыған халықтың белгілі 
бір тобы алғашында елдігімді қорғайды деп үміттенген жағдайда Кенесарыны хан көтеріп, 
соңынан еруінің себебі де түсінікті. Алайда, шексіз билікті көксеген хан халық наразылығын 
өз мақсатына епті пайдаланып кетті. Қанды жорық, қаралы күй кештіріп, қасіретті қоюлатқан 
жылдардың ащы шындығы еркіндік, азаттық жолын таба алмай, тұйыққа тірелген халықты 
қиналтып қана қоймай, ойлантуға да тиіс болды. Алданып барып, адаса жаздап, ақырында 
Кенесарыны мүлдем қолдамай, жападан жалғыз қалдырған, сөгіле көшіп, іргесін ажыратқан 
қалың қолдың шешімінде терең мән жатыр» [2, 315-316 б.б.]. Бұл – пьесаның жазылған 
күнінен бүгінгі тәуелсіздікке дейінгі уақыт аралығындағы Кенесарыға тағылған айып, 
жағылған қара күйе. Яғни, қазақтың зиялы қауымының, әдебиетшілері мен жазушыларының 
хан туралы осындай жағымсыз пікірлерді жазуына себепші болған, нақтырақ айтқанда, 
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мәжбүр еткен – тағы да сол кеңестік саясаттың керітартпа идеологиясы. 
Ендігі кезекте шығарманың құрылымына, сюжетіне келетін болсақ, драматург 

«Хан Кене» пьесасында қазақ жеріндегі ХІХ ғасырдың алғашқы жартысында болып өткен 
жаугершілік ахуалдың әлеуметтік сипатын бұқара халық пен Кенесары Қасымұлының 
көркемдік бейнесі арқылы суреттейді [3]. Мұнда Кенені хан сайлаған қазақ жұртының 
өзара алауыздығы да орын алған. Ғасырлар бойы бірде қалмақпен, енді бірде қырғызбен 
қақтығысқан елдің бауырлас қырғызбен бірікпей, керісінше тартыстың өршіп, қазақтың 
соңғы ханы Кенесары мен хас батыр Наурызбайдың қолға түсуі тарихи деректер негізінде 
бейнеленеді.

Басталғаннан-ақ азаттықты, тәуелсіздікті аңсаған елдің патшалық билікке қарсылығы, 
дербестікке ұмтылудағы психологиялық толғанысы прологтағы үш кісі, үш жігіт, үш шал 
арқылы берілген. Пьесада екі желі бар: бірі – Кенесары, Наурызбай, Бопай, Бұқарбай, 
Ағыбай, Нысанбайлар, екіншісі – Рүстем, Сыпатай, Бұғыбай және қырғыз батырлары. 
Олардың драмалық қақтығыстарынан өрбитін қисынды әрі жүйелі желілер көркемдік 
сипаты тұрғысынан да, композициялық құрылымы жағынан да өзара байланысып, автор 
меңзеген ұлттық болмыс, қаһармандық-патриоттық рух көтеріңкі пафоста бедерленген. 
Кенесары өмірінің соңғы кезеңі алынған бұл шығармада тарих та, саясат та, әлеуметтік хал-
күй де, психологиялық-моральдық толқыныс-бұлқыныс та бар. Драматург ремаркасында сөз 
әрекетімен, ой пластикасымен қатар қимыл-қозғалыс, іс-әрекет қызу темпте ойнап тұрады. 

Драмада Кене тарихи дәлділікке сай қазақ елінің мүддесін көздеуші, сыртқы 
дұшпанға төтеп берер ақыл мен қайраттың иесі ретінде көрінеді. Ол Мұсаға: «...Қалың қазақ 
баласының қамалған көшіне септігім тиер ме деп жүрмін ғой. Езіліп бара жатқан елдің 
жоғын жоқтап жүргем жоқпын ба? Бүлінгені бүтінделер деп бас қамын ұмытып жүргем жоқ 
па, сол ел үшін» [3, 190 б.], – дейді. Бұл – ханның елі мен жері үшін өзін құрбан етуге дайын 
парасатын тереңдетіп тұрған авторлық реплика. Сонымен қоса Нысанбай ақынның: 

«...Жалғыз салған ұранмен
Қырық мың үйін қазақтың
Бір атаның ұлындай 
Іргелі елдік жолына
Жамыраған төлдей шұбатты...» [3, 181-182 б.б.], – 

деген толғау жолдарында кейіпкердің тұлғасы одан әрі даралана түскен.
Автор ханның көркемдік бейнесін, оның мінез ерекшелігін ашу мақсатында 

шығармадағы тартысты қырғыз батырлары мен оның саяси бағыт-бағдарын түсінбеген 
халық арасында өрбітеді. Көрші жатқан екі ел бірігіп, ортақ дұшпаны – Ресей империясына 
қарсы көтерілу мақсатында елшілерін жіберіп, бітімге, келісімге шақырғанмен, олардың 
қарсылық білдіруі драмалық қайшылықты ушықтыра түскен. Әрі бұған Наурызбай батырдың 
тентектігі, қызуқандылығы мен дөрекі әрекеттері себепші болады. Өзіне қарсы шыққанның 
барлығын ақылға салмай, керісінше, қатыгездікпен аяусыз жазалаған Науанның ісі шегінен 
шығып, ағасы Кенесарының да, бәсекелес батыр Бұғыбайдың да наразылығын тудырады. 

Бір атап өтерлігі – бірінші пердеде Жантөре, Шотай, Балғожалардың ханға қарсы теріс 
ойлары байқалғанмен, олардың басқа драмалық оқиғаларға араласпай драматург назарынан 
тыс қалғандығы. Автор бұл кейіпкерлер арқылы хандық биліктің ұзаққа созылмайтындығын 
байқатса керек.

М.Әуезов бұл пьесасында ХІХ ғасырдың бірінші жартысында Кенесары бастаған 
көтеріліске әдебиеттің драматургия жанрымен баға бере отырып, ұлттың еркіндігі мен 
халықтың бостандығын алға тартқан ХХ ғасыр басындағы ұлт-азаттық көтерілісінің де 
түпкі мақсатын ашып берген. М.Қойгелді: «...«Хан Кене» сияқты тақырыпқа мақсатты түрде 
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қалам тарта отырып, ол оқырмандарын ХХ ғасыр басындағы Алаш қозғалысының жеңіліске 
ұшырау себептері жөнінде ойлануға итермелеп, сондай-ақ, ұлт болашағы үшін күрестің 
мұнымен де аяқталмайтындығын көркем шығарма тілімен жеткізеді» [4], – деп драматургтің 
осындай қазақ ұлтының өткені мен болашағын тап басқан кемеңгерлігін тани білген. Өткен 
ғасырдың алғашқы жылдарынан-ақ қазақ жеріндегі кеңестік қысым тудырған толқыныс 
пен дүрбелеңнің, жаңа құрылымды қабылдай алмаған елдегі аласапыранның ғасырға 
жуық уақыт бойы күшін жоймағандығына тарих куә. М.Әуезовтің бұл драмасы сол дүбірлі 
кезеңнің қоғамдық, әлеуметтік мәнін бүгінгі буын ұрпаққа ұғындырудағы даралығымен 
құнды. Яғни, бұл драма қазіргі күнде де идеялық бағыты, көркемдік маңыздылығы жағынан 
өзекті. 

Пьеса М.Әуезов атындағы академиялық драма театрында 1934 жылы Орынбек 
Бековтың режиссурасымен алғаш рет сахналанып, ұлттық театр өнерінің іргесін қалаған 
талантты өнерпаздар Қ.Қуанышбаев (Кенесары), Е.Өмірзақов (Наурызбай), Қ.Бадыров 
(Кәрібоз), М.Шамова (Бопай), С.Қожамқұловтардың (Бұғыбай) ойынына сындар айтылған. 
Бұл тарихи маңыздылығы, ұлттық идеяны насихаттау тұрғысынан саяси тартысқа өзек 
болған қойылымның көп ұзамай репертуардан түсіп қалуына себепші болады. Екіншіден 
– сол уақыттағы социалистік реализм күшінің басымдығы, яғни «...бұл пьесаға қатысты 
партиялық ұстанымның үстем алуы себепші болған еді» [4]. «Кеңес өкіметіне қарсы» дейтін 
қолдан жасалған саясаттың нәтижесінде драма ұзақ уақыт бойы оқырман мен көрерменнің 
назарынан тыс, халықтың көңіліне жат болып, саяси қуғынға ұшырады. Зиялылар 
қауымының талқысына түскен қойылымға сол уақыттағы түсінік пен көзқарастағы түрлі 
пікірлер ортаға салынған. Ілияс Жансүгіровтің «Қата қайда?» деген мақаласында: «...Бұл 
пьесе – Мұқтардың бұрынғы байшыл ұлтшылдық көз қарасымен жазылған пьесесі. Мұқтар 
бұл пьесесінде де бұрынғы пьеселері «Еңлік – Кебек», «Қаракөздердің» сарынымен қазақ 
елінің ескілігін арман қып, ескі хандардың жұрнағы «елім» деген ұлдарын, Кене хандардың 
өлімін, қаһармандығын мұраттаған, жоқтаған пьесесі. Ал, «Хан Кенені» театрдың мына 
қойысында – пьесенің сол ескі құрылысы, уақиғасы, сөздері барлығы да сол бұрынғы күйінде 
қалды» [5], – деген сын айтылады. Олай болуы заңды да. Өйткені бұл шығарманың идеясы 
ол кезде өзекті болмаған, керісінше бұл қазақ хандары мен байларының, батырларының 
аттарын халық көңілінен өшіріп, ұлтты рухани құлдырату жүйесінің шарықтап тұрған 
кезі болатын. Ендеше «Тартысқа толы күрделі өмір кешкен осы бір ұлы тұлғаның істерін 
шығармаға арқау етуге отызға толар-толмас қаламгердің баруы үлкен ерлікке барабар іс 
саналады» [1, 326 б.].

Қазіргі күнде ғасырлар бойы армандаған, тарихтың қиын-қыстау белесінде түрлі 
зорлықтар мен қатыгездіктің құрбанына айналған қазақтың бүгінгі ұрпағы жеткен 
тәуелсіздік ұлттық әдебиет пен оның барлық жанрларында өзінің батыл көзқарасын 
танытып отыр. Нәтижесінде көптеген қайраткер-тұлғалардың көркемдік бейнесі қазақ 
драматургиясы тарихының жаңа беттерін толықтырды. Соның бірі де бірегейі – «Хан 
Кенені» кейіпкерлердің өзара қақтығысын (Наурызбай мен Бұғыбай, Наурызбай мен Бопай, 
т.б.) жүйелі әрекетке бағындырып, бүтін бір халықтың, бір ұлттың тағдырын көркемдікпен 
жеткізген М.Әуезовтің бүгінгі ұрпаққа аманаты дейміз.

Қорыта айтқанда, 1934 жылғы қойылымынан кейін тәуелсіздікке дейінгі аралықта 
ешқандай театрдың репертуарынан орын алмаған «Хан Кене» тарихи драмасына бүгінгі 
уақыттың талабымен баға берілу мәселесі кемшін болып тұрғаны жасырын емес. 2015 
жылы Қазақ хандығының 550 жылдығына орай арнайы тапсырыспен сахнаға шыққан 
тарихи дүниелердің көркемдік деңгейі айтарлықтай биік болмағаны да белгілі. Жазылу 
үшін де, дайындық жұмыстары үшін де тапшы болған уақыттың себебінен ұлы жазушының 
атындағы драма театрының сахнасына асығыс шыққан «Алмас қылыш» тәрізді қойылымның 
өткен тарих туралы ұрпаққа айтары түсініксіз болып қалғандығы тағы бар. Ендеше осындай 
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жаппай қоғамдық, әдеби-мәдени науқан кезінде қоғам және мәдениет қайраткерлерінің, саф 
өнер жасаушы ұжымдардың назарынан «Хан Кене» тәрізді дайын дүниенің қалыс қалмауы 
керек-тін...
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Гүлзия СӘДУАҚАСОВА
 

МҰХТАР ӘУЕЗОВ ШЫҒАРМАЛАРЫН САХНАЛАУДАҒЫ 
РЕЖИССЕРЛІК ІЗДЕНІСТЕР

(«Еңлік – Кебек», «Абай» пьесаларының негізінде)

ТҮЙІНДЕМЕ
Ғылыми мақалада автор М.Әуезовтің «Еңлік – Кебек», «Абай» пьесалары негізінде 

еліміздің бас театры М.Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма 
театрының сахнасында қойылған спектакльдерге талдау жасаған. Мұнда 2010 жылы 
көрермен назарына ұсынылған «Еңлік – Кебек» спектакліне кеңінен тоқталып, актерлік 
ойын, сценографиялық және режиссерлік шешімдер зерттелген. Сонымен қатар, бас 
театрда әр жылдары сахналанған «Абай» драмасына тоқталып, 2010 жылы қойылған 
осы аталған шығарманы жан-жақты талдаған. Автор бас театрдағы М.Әуезов 
шығармаларының маңызын, режиссерлік ізденістер мен актерлік ойын, сценографиялық 
шешімдер туралы сараптама жасауға маңыздылық берген.

РЕЗЮМЕ
В статье автор проанализировал пьесы М.Ауэзова «Енлик – Кебек» и «Абай», 

поставленные на сцене Казахского государственного академического драматического 
театра им. М.Ауэзова. В статье изучены режиссерские решения и сценография, а также 
актерская игра в спектакле «Енлик – Кебек», представленная вниманию публики в 2010 
году. Проанализирована и изучена трагедия «Абай», поставленная в театре в разные годы, 
и последняя премьера которого состоялась в 2010 году. Автор придал большое значение 
изучению произведений М.Ауэзова, постановке его спектаклей в главном театре страны, 
актерской игре, режиссуре и сценографическому решению.

Адам бойындағы қабілеттің ең биік көрінісін өнер десек, өмірде орын алған 
оқиғаларды өзгертіп, түрлендіріп, көркем образдарды типтендіру арқылы эстетикалық 
құбылыс жасауды оның мақсаты деп көрсетуге болады. Қандай да бір елдің тарихын, тілін, 
салт-дәстүрі мен бет-бейнесін анықтауда сол мемлекеттің рухани қазынасы: мәдениет пен 
өнердің алатын орны ерекше. Суреткер қиялы арқылы өңделіп, біртұтас көркем образға 
айналатын туындылар өзіндік ерекшеліктерімен айқындалып, белгілі бір ұлттың өзгелерден 
айырмашылығын, өзгеше қырын бедерлеп береді.  

Көркем әдебиет, музыка, мүсін, кескіндеме, театр, кино, би, сәулет өнері деп 
қарастыратын түрлер, рухани қазынаның негізі болып табылып, өзіндік қызметтерімен, 
суреттеу тәсілінің өзгешелегімен бір-бірінен ерек тұрады. Дегенмен барлық өнердің 
жиынтығын бір арнада тоғыстыратын сахналық өнер – театр десек, қателескеніміз емес. 
Қазақ театры қалыптасқан күнінен бастап, кәсібилікке дейін көтеріліп, кезең-кезеңмен 
түрліше қарқын алып, өзінің өміршеңдігін көрсетіп келеді. Қазақ сахна саласында театр 
репертуарынан ұлттық классикадан бастап, әлемдік және аударма, заманауи шығармалардың 
орын алуы, түрлі режиссерлердің қолтаңбасын қалыптастырып, есімдерін танытты.

Елбасы Н.Ә.Назарбаев ағымдағы жылы жарияланған «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» жолдау мақаласында: «Әжептәуір жаңғырған қоғамның өзінің тамыры тарихының 
тереңінен бастау алатын рухани коды болады. Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты – 
сол ұлттық кодыңды сақтай білу. Онсыз жаңғыру дегеніңіздің құр жаңғырыққа айналуы оп-
оңай.   Бірақ, ұлттық кодымды сақтаймын деп бойыңдағы жақсы мен жаманның бәрін, яғни 
болашаққа сенімді нығайтып, алға бастайтын қасиеттерді де, кежегесі кері тартып тұратын, 
аяқтан шалатын әдеттерді де ұлттық сананың аясында сүрлеп қоюға болмайтыны айдан 
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анық.   Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарихи тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерге шекеден 
қарамауға тиіс» [1], – деп атап көрсеткен болатын. Ұлт көшбасшысы айтқан ұлттық кодты 
сақтау, мәдениет саласына тікелей қатысты болғандықтан, қазақ классикасы қатарындағы 
қойылымдардың театр репертуарынан түспей, әлемдік сахналарға көтерілуі – бүгінгі сахна 
өнерінің өзекті мәселелердің бірі деп қарастырғанымыз жөн. Театр өнерінің дамуына 
өлшеусіз үлес қосқан жазушы-драматург М.Әуезов шығармаларына жаңаша түр беріп, қайта 
жаңғырту да театр саласындағы мамандардың атқарар қызметі екені анық. Жалпы театр 
дегеніміз (грек. theatron – ойын-сауық орны, ойын-сауық) – өмір көріністерін драмалық әрекет 
арқылы көрермендердің көз алдында актерлер күшімен бейнелейтін сахналық өнердің бір 
түрі; ойын-сауық немесе спектакль; түрлі сахналық ойын-сауықтар, сонымен қатар жалпы 
мәдени шаралар өткізілетін орын-жай [2, 311 б.]. Демек, қоғамдағы түрлі саяси-әлеуметтік 
жағдайларды, махаббат пен зұлымдықты, қайғы-қасіретті, қуаныш пен мұңды, басқа да 
адам өмірімен тығыз байланыста болатын өзекті мәселелерді көркемдік шешімдермен 
көрерменге ұсынатын театр – «ұжымдық өнер» (К.С.Станиславский). Ұйымдасқан істің 
нәтижесі спектакльдің көркемдік сапасымен бағаланатыны белгілі.Қойылымның көркемдік 
шешіммен жарық көруіне ықпал жасайтын режиссер болғандықтан, режиссура мамандығы 
мен сол саладағы ізденушілерге қойылатын талап та жоғары. Өткен дәуірлерден бастап бұл 
салаға деген қызығушылық күннен-күнге артып, осы мамандықтың қыр-сырын зерттеп 
білуде әркім әртүрлі пікір қалдырды. Қарапайым көрермен тарапынан да осы құпиялы 
әлемнің сырларын білуге деген құштарлық күн сайын артып отыр.

Елімізде 1980 жылдардан бері Қайрат Сүгірбеков, Жақып Омаров, Қадыр 
Жетпісбаев, Ерғали Оразымбетов, Болат Атабаев, Жанат Хаджиев, Нұрлан Жұманиязов, 
Ерсайын Тәпенов, Есмұқан Обаев, Маман Байсеркенов, Нұрқанат Жақыпбай, Тұңғышбай 
Жаманқұлов, Әубәкір Рахимов, Әлімбек Оразбеков, Талғат Теменов және т.б.режиссерлер 
ұлттық және әлемдік классикаларды сахналауда белсенділік танытты.

«Драматургия жанрларының ішінде өмірге айрықша жақын түрі – трагедия, өйткені 
бұл формада тіршіліктің сан алуан қайшылықтары, ғаламат тартыстар, құштарлықтар мен 
сезімдер шайқасы, ой мен идеялар қақтығысы ерекше зор пафоспен, әрі реалистік тереңдікпен 
бейнеленеді» [3, 10 б.], – дейді Р. Нұрғали. Расымен де классикалық шығармалардағы 
қаһармандар сұм заманның қатігез әрекеттеріне қарсы болады, айналасындағылармен 
бітіспес күреске түседі және кедергілерге қарсы қаймықпай күреседі. Бұл сөзімізге 
М.Әуезовтің шығармалары, олардағы рулар қақтығысы, кейіпкерлердің шынайы 
сүйіспеншілік сезімдерінен туған тартыстар дәлел. Ұлттық жауһарымызға жататын «Еңлік 
– Кебек», «Қарагөз», «Абай» шығармаларында әділетсіздікке қарсы келетін күрескерлер 
бар. 

Тұңғыш кәсіби театр ретінде Қызылордада шымылдығын ашқан ұлт театры, 1928 
жылы Алматы қаласына қоныс аударып, 1937 жылы академиялық, 1961 жылы Мұхтар 
Әуезовтің есімін иеленді. Бүгінгі күні М.Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық 
драма театры деп аталатын өнер ордасының сахнасында «Еңлік – Кебек» пьесасы 1926 
жылдан кейін, 1933 жылы (реж. М.Насонов), 1944 жылы, (реж.А.Тоқпанов), 1957 жылы 
(реж. Қ.Қуанышбаев), 1970 жылы Жақып Омаровтың режиссерлік шешімімен қойылса, 
1996 жылы аталмыш туындыны Жанат Хаджиев сахналады. Сондай-ақ, 2010 жылы Хұсейін 
Әмір-Темірдің режиссурасымен қайта көрерменімен қауышты. 

2010 жылы режиссер Хұсейін Әмір-Темір сахналаған туындыны қайта қалпына 
келтіріп, ой тұжырымдамақ ниетте сол жылдары жазылған мақалаларға көз жүгіртсек. Әуезов 
театрының сахнасында жетінші рет сахналанған «Еңлік – Кебек» туралы театртанушы Анар 
Тылахметова: «Бүгінгі театр сахнасындағы «Еңлік – Кебек» трагедиясының қоюшы-режиссері 
– Хұсейін Әмір-Темір драматургтің көркемдік-идеялық бағытын ұстанып, Кеңгірбай мен 
Еспембетті және Есенді негізгі мақсатта көрсетуге тырысқан. Осы кейіпкерлердің жер дауы 
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мен жесір дауындағы руаралық мәселелерін, бүгінгі күннің ел билеушілері арасындағы 
жағдайлармен үндестірген. Қазіргі заманда жоғарыдағы аталған бейнелердің қатыгездік 
әрекеттері күн сайын көбейіп отыр. Сондықтан режиссер пьеса идеясындағы осы байламды 
негізгі тартыс көзіне айналдыруды мақсат тұтқан. Хұсейін Әмір-Темір төрт актылы, бес 
суретті пьесадағы Еңліктің туған ел, өскен жермен қоштасатын тұстарын қысқартыпты. 
Осындай көріністерді жүйелеп көрсетуі қойылымның даму барысын қалыпты ұстап 
тұрды. Режиссер классикалық шығарманы сахналауда дәстүрлі жолды ұстанғандығынан 
болар, қойылымда аса жаңа режиссерлік ізденістер байқалмады. Трагедияның ең тартысты 
көрінісі – билер сахнасы мүлде ашылмағандай әсер қалдырды» [4, 57-58 б.б.], – десе, ақын, 
журналист Төреғали Тәшенов: «Бұрын біз білетін даңғой, мақтаншақ, өркөкірек оңай 
алдауға түсіп қалатын Есен бұл жолы нағыз намысты батыр ретінде көзге түсіп, көрерменге 
жылы ой қалдырды. Ел намысы үшін жаумен егесудің орнына, өзіндей батыр Кебекпен 
бәсекелесуінен Есеннің үй-тентек (ұсақ) батыр екені байқалса да, Есен – «Өз намысыңды 
өзің қорға, оған бола елді дүрліктірме» деген идеяны жеткізуші. Жалпы, бұрынғы 
қойылымдарда негізгі идеяны жеткізуші – халық даналығының символы Нысан абыз болып 
келсе, бұл жолы Кеңгірбай (А.Бектеміров) мен Есен (Т.Сағынтаев) бейнелері алға шыққан. 
Қатал да қайтпас мінезді Кеңгірбай би өз руының батыры Кебекті құрбандыққа шалса да, 
елдің бірлігі мен тыныштығын қорғап қалған байыпты би болып көрінеді. Яғни, мұнда 
елдің бірлігі мен біртұтастығын бұзбас үшін бір тентекті қиюға болады деген идея жатыр. 
Мұның өзі біздің бүгінгі заманымызбен үндес» [5], – деп жазды. Екі автордың жазбаларына 
сүйенсек,Х.Әмір-Темір сахналаған бұл трагедияның режиссерлік шешімі дәстүрлі жолды 
ұстанғанын, Кеңгірбай би мен Есен сияқты кейіпкерлер бейнесінің салмағын ауырлатып, 
қоғамда болып жатқан актуалды мәселелермен үндестіре білгенін аңғарамыз.

Сондай-ақ, актерлердің киім үлгілері олардың дәстүр бойынша тымақ киіп, шапан 
жамылғанын айғақтайды. Бұл сөзімізге дәлел ретінде А.Тылахметованың жазбасына зейін 
қойсақ: «Қазіргі таңда театр репертуарында ұлттық классикалық дүниелеріміздің қайта 
жаңғырып, көбейіп жатқаны бәрімізді қуантады. Бірақ олардың қойылу барысындағы 
мәселе – сол бұрынғы дәстүрлі жолмен шектеліп жатқанында. М.Әуезовтің «Еңлік – Кебек» 
пьесасының бүгінгі сахналық көрінісі көрермен көңілінен шыға қоймауының да себебі 
осы. Мұнда да алдыңғы «Абай» спектаклі тәрізді кейіпкерлер тұмақ пен шапанға оранған. 
Мәселен, Б.Қажынәбиеваның басына қыстық малақайды кигізгенінен, бас киімін қайта-
қайта қолымен ұстай беруінен байқай беріңіз. Біз мұндай киімдерді мүлде жоққа шығарып 
отырған жоқпыз, тек ыңғайлы жолын тапқан жөн болар еді. Бұл актерлердің сахнада жүріп 
тұруына ыңғайсыз әрі бүгінгінің көрерменіне қызықсыз» [4, 2 б.]. Демек, киім суретшісінің 
жұмысында да жаңашылдық жоқ. 

Ал, роль орындаушылар қазақтың байырғы шешендік өнерін байқататын кесек-кесек 
сөздері жұтып қойғандықтан көрерменге анық әрі айқын естілмеген. Еңлік бейнесінде 
актрисалар Баян Қажынәбиева мен Зәуре Көпжасарова көрінсе, Кебек ролінде сахнаға 
Азамат Сатыбалды мен Еркебұлан Дайыров шыққан. Кебектің сахналық бейнесін жасаған 
театрдың жас актері Е.Дайыров бүгінде репертуардың басым бөлігіндегі рольдерде ойнап, 
халыққа кино саласымен де жақсы таныс еңбекқор актер. Е.Мұратұлына дейін бұл рольді 
Қ.Байсейітов, Н.Жантөрин, Ж.Өгізбаев, Ә.Молдабеков, А.Әшімов, кейінірек Е.Біләлдің 
ойнағанын ескерсек, жас актер үшін бұл рольдің жауапкершілігі басым,күрделі болғанын 
аңғарамыз. Сол жылдары жазылған мақалаларға сүйене отырып, қорытынды жасар болсақ, 
Е.Дайыров жаны таза, жарқын, досқа адал, жігерлі, сүйгені үшін қауіп-қатерге бас тіккен 
батырдың адамдық қасиетін айқын көрсетіп, сөйлеу мәнері басқа актерлерден анық шыққан. 
Дегенмен, өнерпаздың кемшін кеткен тұстары жайлы: «Оның Есенмен күш сынасатын 
жерінде, қашқында жүріп ішкі сырын айтатын сахналарында дауыс интонациясы мен қимыл-
әрекеттерінде салмақтылық жетіспейді. Е.Дайыровқа Кебектің ел билеуші өкілдерінен 
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көрген қорлығы мен аяусыз қатыгездігінен ішкі жан дүниесінің күйзелісін жеткізуге әлі 
де мол ізденіс қажет» [4, 3 б.]. Ал, Еңлікті сомдаған Б.Қажынәбиева мен З.Көпжасарова 
кейіпкерлерінің өжеттігі мен қайсарлығын нәзік сезіммен үйлестіруге тырысқан. Десек те, 
Б.Қажынәбиева жасаған бұл образ өз өресінен, биігінен көрінбеген. Бұған себеп болған 
актрисаның пьесадағы Еңліктің үш кезеңін, бірінші – Кебекке жолыққанға дейінгі еркек 
шора, өжет әрі қайсар мінезділігін, екінші – батырға ғашық нәзік бойжеткен шағын, үшінші 
қиындыққа мойынсұнған сүйікті жар және мейірімді ана болған болмысын көркемдеп 
суреттей алмаған. Бұл туралы театртанушы өз мақаласында қадап айтқан: «Орындаушының 
алғашқы сахнадағы Жапалмен қалжың-күлкіге түсер әрекеттері жасанды. Осы көріністе 
ырғақтылық пен сергектік, жастықтың жалын оты сезілмеді. Жалпы бұл спектакльде 
Еңліктің бейнесі ашылмай қалғандай әсер қалдырды. Б.Қажынәбиева кейіпкердің оқиғаға 
лайықты мінез құбылту, көңіл-күй ауыстыру секілді құбылыстарына алдағы уақытта 
жауапкершілікпен қарай түсер» [4, 4 б.].

Пьесадағы тартыста тудырушы кейіпкер Есенді Талғат Сағынтаев ойнады. Оның 
Есені сыртық бейнесімен ер мінезді, Еңлікке құмар жан болғанымен, тұла бойындағы 
қайраттылық пен қайсарлықтың белгілері айқын көрінбеген. Актер өз кейіпкерінің мінезін, 
болмысын, даудың қайдан, не үшін шығып отырғанын, өшпенділіктің өршу себебін жете 
зерттмегендіктен сахнадағы негізгі мақсаты ашылмаған. 

Қорыта айтсақ, Хұсейін Әмір-Темір сахналаған «Еңлік-Кебек» пьесасы айтарлықтай 
жаңғыру мен өзгеріске ұшырамаған. Кеңгірбай би, Есен сияқты кейіпкерлердің алға 
шығуы – киім кию үлгісіндегі және Әуезовке тән шешендік пен шұрайлы тіл көркемдігін 
көрсетіп қалар жердегі сөздердің айтылмауы, актерлердің сөзбен жұмыс жасауда жіберген 
олқылықтарының орнын толтыра алмаған. 

М.Әуезов театрының сахнасында режиссер Е.Обаев М.Әуезовтің «Абай» трагедиясын 
2010 жылы халық назарына ұсынды. Бұл шығарманы сахналаған, Абай бейнесіне өзінше 
трактовка ұсынған режиссерлер қатары өткен ғасырда да, тәуелсіздік жылдарында да 
сиреген жоқ. Бұл туралы театр тарихы туралы деректер анық, жүйелі жазылған. Қазақ 
өнерінің мэтріне айналған Асқар Тоқпанов, Әзірбайжан Мәмбетов сияқты мамандар 
да Абайды айналып өтпеді. А.Тоқпанов репертуарда болмаған тарихи адамның өміріне 
құрылған тұңғыш пьесаны тұсауын кесіп, қазақ театрына К.С.Станиславский жүйесімен 
жұмыс жасаудың озық үлгісін көрсетіп, Абайдың жолын төрт бөлікке бөліп қарастырса, 
Ә.Мәмбетов спектакльде Абай өлеңдерін қолданып, қаһарманды халық арасынан шығарған. 
Ал, Е.Обаевтың «Абайының» ерекшелігі дегенде, қойылымның музыкамен көркемделуіне 
баса назар аударамыз. Спектакльде ұлы ақын шығармашлығының композиторлық қырының 
ашыла түсуіне КСРО халық артисі, профессор Ғазиза Жұбанованың да қосқан үлесі 
зор. Режиссер екеуі бірлесе отырып тандемде жұмыс жасағаны қойылым барысындағы 
музыкалық көркемдеуден бірден сезіледі. Суреткер жаңа заманның, өркениеттің бастауы 
болған, қоғамдық сананың ілгерілеуіне қызмет еткен Абай болмысын жан-жақты қырынан 
танытуға тырысқан. Шығармашылығы өз алдына, ел ортасындағы, халық арасындағы 
абырой-беделі, әр шәкіртіне ұстаз бола білген адамгершілік қасиеті мен өз басындағы қайғы-
қасіреті (балаларының өлімі) қойылым барысында жүйелі өрбіп отырады. Шымылдық 
ашылғаннан-ақ Айдар мен Ажардың дауынан басталатын оқиға, Абайдың сахнаға шығуымен 
жалғасын табады. Ақ пен қараның аражігін ажыратушы тұлғаның жақсыны тани білген 
көрегендігі осы тұста аңғарылады. Қоюшы-режиссер хакім Абайдың айналасында болып 
атқан жағдаяттар арқылы, надандықпен күрескен бас кейіпкердің бейнесін күрескерлік 
рухқа бағыттаған. Е.Обаев бір сұхбатында: «Мен өзімнің режиссерлік тәжірибемде «Абай» 
қойылымын бес рет сахналадым. Жақында Астана қаласында «Астана Операда» «Абай» 
операсы қойылды. Орындаушыларға Абайдың әр әнін жүрекпен сезіне білу керектігін 
айттым. Абайдың әрбір туындысында өмірге деген терең сыр жатыр. Ол 59 жыл ғұмыр 
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кешіп, Гетеден бастап, Лермонтов пен Пушкиндерді аударып, халыққа жеткізіп кетті. 
Сондықтан Абайға арналған пьеса өз болмысын, құндылығын жоғалтпайтын шығарма. 
Оны қойған режиссер, рөлді сомдаған актер де осыны сезіну керек. Абай әлеміне саяхаттап 
қайту, Абай образына кіру екінің бірінің қолынан келмейді», – деген болатын. Шынында, 
қайталап оқыған сайын әр қырынан ашыла беретін Абай образын ойнау театр актері үшін 
зор мәртебе, асқан жауапкершілік. Әр жылдары абыз актерлер Қалибек Қуанышбаев, Қапан 
Бадыров, Мәлік Сүртібаев, Ыдырыс Ноғайбаев сомдаған бұл образды, бүгінгі көрермен 
Ерлан Біләл мен Азамат Сатыбалдының орындауында көріп жүр. 

Е.Біләл театр сахнасынан болмыс-бітімі бір-біріне керағар бейнелерде көрініп, 
ерекше дауыс тембрі, мөлдір үнімен халыққа танылған актер. Абай-Е.Біләл әрбір сөзі мен 
ісінде сабырлылық тұнып тұрған, үнемі ой үстінде жүріп, айналасындағы адамдардың 
әрекетін іштей саралайтын жан. Десек те, актер жақындарынан айырылып, айналасындағы 
Керім секілді сұмдардан жапа шеккен, басына қайғы үйірілген шағындағы Абайдың жай-
күйін жеткізер сахнасын әлі де тереңдете түссе екен дейміз. Белгілі театр сыншысы Әшірбек 
Сығай: «Ерлан Біләлдің театр сахнасында нұсқалаған рольдерінің ұзын-ырғасынан, 
мазмұн-сапасынан байқағанымыз, ол өз кейіпкерлерінің жеке-дара мінез-құлықтарын таба 
қойып, соған лайық әрекеттер іздестіруге әбжіл. Автор шығармасының көркемдік-идеялық 
болмысына терең үңіліп, өнер әдебиеттеріне зор ынтамен ден қоюы оның мәңгі таусылмас 
ізденіс жолында шаршап-шалдықпайтын хас суреткерлікке бейім тұрғандығын сездіртсе 
керек» [6], – деп сахна суреткеріне жоғары баға берген. Театртанушының бұл пікірі актердің 
жұмыс жасауына шабыт беріп, алдағы уақытта жоғары деңгейге көтерілуіне себеп блады 
деп сенеміз.

Екінші құрамда өнер көрсеткен Азамат Сатыбалдының ролі сәтсіз шыққанын актердің 
өзі де мойындаған. Оған себеп болған, роль орындаушының әлі де тәжірибесінің жетіспеуі 
мен толысуды қажет ететіндігінде. Дей тұрғанмен, қойылымды араға уақыт салып, қайталап 
көрсеңіз актердің енді-енді ашыла бастағанын аңғарамыз. Осы орайда өзі бір сұхбатында: 
«Бұл орайда «Жаратылыс шексіз, жаратылған шектеулі. Шектеулі мен шексізді қалай 
тануға болады?» дейтін Абайдың өз сөзімен ғана ақтала аламын. Хакімнің философиясын 
халыққа жеткізу қиынның-қиыны және ол бір адамның ғана қолынан келмейді. Бірақ, роль 
берілгеннен кейін «болмасаң да ұқсап бақтың» керімен ұлы ақын поэзиясының мөлдір 
бұлағынан қанып ішіп, сайраған бұлбұлының үнін есту үшін ну орманның ішіне кіру керек 
болды. Өзімше зерттедім, түсінуге тырыстым, танығым келді. Бірақ, бәрібір тісім батпады. 
Неге? Біріншіден, уақыттың тапшылығы. Екіншіден, шынында да жас болдым» [7], – дейді. 
Әрине мұндай ақталулар кәсіби актерге үлкен сын, бірақ, өз қателігіңді түсініп, әрі қарай 
күресемін деу – батылдық. 

Қойылымдағы Әйгерім (Ш.Асқарова), Әбдірахман (Е.Дайыров), Мағыш 
(Л.Қалдыбекова), Айдар (А.Шаяхметов), Оразбай (А.Бектемір) және т.б. кейіпкерлердің 
бейнелерін ескерсек, актерлік труппа сахналық ансамбль құрды деп айта аламыз. Демек, 
режиссер тарапынан берілген трактовка, орынды қойылған мизансцена өз деңгейінде 
көрініп, спектакльдің көркемдік тұтастығына әсер еткен. Қойылым соңындағы Абайдың 
жан-жағындағы арамзаларға таланғаны нанымды суреттеліп, финалда Абайдың биіктен 
көрінуі өзі өлсе де, есімі өшпейтінін, надандықпен күрескен ұлы тұлғаның бейнесі әрқашан 
биік тұратынын және ол өз дәуірінде шындығымен, білімділігімен жоғарыдан көрінгенін 
айқындап тұр. Мұндай жұмыстың атқарылуына қоюшы-суретші Ерлан Тұяқов та өзінше 
еңбек сіңірген. Сахна кеңістігі жылы түстерге толы. Ортада орналасқан үлкен, айналмалы 
деталь оқиғаның ауысуына қарай қозғалып, кейіпкерлердің көңіл күй әсерін білдіруіне 
көмегін тигізген. Финалдың жемісті аяқталуынан да суретші жұмысының нәтижелі 
шыққанын көреміз. Ойымызды жинақтасақ, режиссерлік шешім, актерлік ойын, әуезді 
музыка, декорациялық жұмыс бір-бірімен қабысып, үйлесім тапқан.
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Ұлттық классикаға жататын шығармаларды сахналауда режиссерлер тарапынан 
айтарлықтай ізденістер байқалмайды. Бір елдің тілінің, мәдениетінің, тарихи тұлғасынның, 
тіпті тарихының сақталуына да театр өнерінің қосар үлесі зор болғандықтан, М.Әуезов 
шығармаларының тереңіне үңіліп сахнадан сөйлетсе, ұлттық өнерді келер ұрпаққа жеткізуге 
мол үлес болар еді. Театр көркемдік шешімдермен қатар, ақиқатты да негізге ала отырып 
жұмыс жасайтындықтан, әрбір шығарманың бір ғана ойы арқылы өзекті мәселелерді 
көтеруге болады. Қазақ драматургтерінің әлем сахнасынан сөйлеуіне де режиссер тарапынан 
қосылатын үлес зор болатынын, қызығы мен қиындығы қатар жүрер маман иелері естен 
шығармаса екен. 

Бұл жұмыста қарастырылған ұлттық классикалық спектакльдерде кездескен 
жағдайларға назар аударсақ: драматург жазған қара сөздің қырқылып қалуы, ұлттық 
драматургияны сахналауда режиссерлердің дәстүрлі жолды пайдалануы, суреткерлердің 
пьесаға жаңа көзқараста қарай алмауы, сценографиялық шешімдер мен костюм суретшісінің 
жұмысындағы жаңалықтардың көп кездеспеуі. Аталған олқылықтардың орнын толтырсақ, 
қазақ драматургиясының шоқтығы биік туындылары шетел театрларының сахнасында 
көрініп, қазақ өнерінің өзге елде насихатталуы жаңа қарқынға ие болар еді. 
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Нартай ЕСКЕНДИРОВ 

М.ӘУЕЗОВТІҢ «АЙМАН – ШОЛПАН» КОМЕДИЯСЫНЫҢ ҚАЗАҚ 
САХНАСЫНДАҒЫ ОРНЫ

ТҮЙІНДЕМЕ
Бұл мақалада автор М.Әуезовтің «Айман – Шолпан» комедиясының қазақ 

сахнасындағы орны туралы ойымен бөліседі.

РЕЗЮМЕ
В статье автор делится своими размышлениями о комедии М.Ауэзова «Айман –

Шолпан» на казахской сцене.

Театр репертуарынан ұзақ жылдардан бері түспей қойылып келе жатқан жалғыз 
классикалық комедия М.Әуезовтің «Айман – Шолпаны». 1934 жылы музыкалық драма 
театрының шымылдығын ашқан пьесаның 1964 жылдан бері драмалық ұжымдардың 
репертуарынан орын алғандығы, бүгінгі күнге дейін дәуір көшімен ілесіп, ұлттың рухани 
өміріне өзек болғандығы қазақ театры тарихынан белгілі. Бұрын сахнаға қойылған пьесаларға 
ұзақ жылғы үзілістен кейін қайта оралу репертуар мұқтаждығымен қатар белгілі бір идеялық-
шығармашылық мақсатқа байланысты. Бұлардың режиссерлік интерпретациясының 
бұрынғысынан өзгеше болып келетіні тағы бар. Спектакльді жасаушылар пьесаның 
идеясын ашып, ерекшелігін тануда бүгінгі өмірдің талабы, көркемдік-эстетикалық талғам 
тұрғысынан қарайды. Өйткені режиссерлік ойдың соңғы жылдары тереңдей түсуі мен 
актерлік шеберлігі интеллектуалды негіздің өріс алуы сахналық бейнелердің соны қырымен 
көрінуіне, спектакльдің көркемдік шоқтығының жоғары болуына үлкен ықпал жасауда.

Кемеңгер жазушы М.Әуезов асқан шеберлікпен лиро-эпикалық дастан мен осы 
аттас хикаяның сарынын сақтай отырып, қайталанбас пьеса тудырды. «Айман – Шолпан» 
комедиясын жазған кезде автор поэмадағы ұлттық рухты әлсіретіп алмауға көп мән берген. 
Комедия жанры зерттелген еңбектерге зер салатын болсақ, көрнекті ақын әрі ғалым 
Ә.Тәжібаев былайша ой түйіндепті: «Пьесаның поэмаға ұқсастығы комедиялық линияның 
түгел қамтылуында, және толық ашылмай, тек ишарат түрінде күлкі боп айтылған жыр 
әңгімелерінің пьесада терең ашылып, күрделілік табуында. Бұл – бір. 

Екіншіден, жыр іргесін берік ұстап тұрған Айман мен Көтібар арасында күлкілі 
оқиға еді ғой, шындап келгенде пьесаға ірге болып тұрған да, осы екеуі: Айман мен Көтібар. 
Бұл екеуінің біреуі болмай қалса, я бүтіндей өзгеріп кетсе ше? Онда пьеса жыр рухынан 
алыстап, тіпті басқа нәрсеге айналып кетер еді. Мұхтар бұл жағына өте сақ, жыр рухынан 
алыстау емес, қайта оны күшейте, жарқырата түскен.

Поэмада Айман мен Көтібар арқылы көрініп отырған, үнемі көңілділікке, қуанышқа, 
жарық пен жылылыққа, татулық пен мейірімділікке шақырып отыратын ғажап бір 
оптимизм бар емес пе еді, Әуезов осы оптимизмге қызыққандықтан «Айман – Шолпанды» 
пьесаға айналдырған-ды» [1, 235 б.]. Ғалым бұдан әрі драматургтің комедияға енгізген 
жаңалықтарының барлығын жан-жақты талдап берген. Әсіресе, автор тарапынан пьесаға 
қажетті жаңа кейіпкерлердің қосылуын орынды деп тапқан. Пьесадағы М.Әуезовтің өзіндік 
ойынан қосылған Жарастың комедия әрекетін ширатуға зор ықпал еткендігін дәлелдеген. 
Сонымен бірге поэмада жарамды және қызықты қызмет атқарған, бірақ пьесаға қажет емес-
ау деген тұстарды батыл алып тастағанын да ашып айтқан. Ол – жеті жасар Есет баланың 
ролі. Оның есесіне Теңге образын ірілендіріп, кесектеткен. Осындай үлкен өзгерістердің 
барлығы да, пьесаның идеялық мазмұнын тереңдетуге бағышталған. Соның нәтижесінде 
«Айман – Шолпан» комедиясы нағыз ірі туындылардың қатарынан орын алды.

I СЕКЦИЯ. ХОРЕОГРАФИЯ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ ӨНЕРДЕГІ ІЗДЕНІСТЕР



ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ХОРЕОГРАФИЯ АКАДЕМИЯСЫ

82

1934 жылы Жұмат Шанин мен Құрманбек Жандарбековтің режиссурасымен жоғары 
деңгейде қойылған спектакльде қазақ халқының ұлттық болмысы кеңінен танылды. 
Б.Құндақбайұлы сол спектакль туралы: «...ән мен өлең, би мен хор, ақындар айтысы, халық 
өнерінің тағы басқа толып жатқан элементтері бір сахналық арнада тоғысып, синтетикалық 
өнердің көркемдік шарттарына толық жауап берген» [2, 145-146 б.], – деп жазады. Мұнда 
жанрға тән режиссерлік ой-толғаулар, синтездік өнердің бірінен-бірі туындайтын әрекеттері 
мен қимылдарында байқалатын қисындылық бар. 

Спектакльде халқымыздың күміс көмей, жез таңдай әншілері басты рольдерде 
ойнап, театр тарихының алтын беттерінде мәңгілікке қалды. Дәлірек айтар болсақ, 
Айманды – К.Байсейітова, Арыстанды – Қ.Байсейітов, Жарасты – Е.Өмірзақов, Көтібарды 
– Қ.Жандарбеков ойнады. Бүкіл қазақ сахнасының майталман актерлерінің күшімен жарық 
көрген «Айман – Шолпанның» бұдан кейінгі тағдырының сәтті сабақталуына осы алғашқы 
спектакльдің жемісті жүруінің ықпалы мол болды.

Жоғарыда айтып өткеніміздей, «Айман – Шолпан» комедиясы барлық театрларда 
қойылып шықты. М.Әуезов атындағы академиялық драма театры да, бұл пьесаны бірнеше 
рет өз сахнасынан көрсетті. 1960 жылы режиссер Әзірбайжан Мәмбетов режиссурасымен 
алғаш рет осы театрдың сахнасына шыққан спектакль көп көңілінен шығып, ұзақ 
жылдар бойы театр репертуарынан түскен жоқ. Бұл қойылымның ерекшелігі туралы 
Б.Құндақбайұлы «Мұхтар Әуезов және театр» кітабында былайша жазыпты: «Режиссер 
Ә.Мәмбетов комедияның негізін сақтап, мұндағы суреттелген өмір болмысын кейіпкерлер 
бейнелерін әдейі әсерілеу әдісімен шешкен. Және комедиядағы халық ойындары, тұрмыс-
салттық көріністер де ұтымды шешімін тауып, спектакльдің бөлінбес құнды бөлшектері 
болып қаланған. Оның үстіне композитор Ахмет Жұбановтың әуенді музыкасы да комедия 
мазмұнының халықтық сипатын айқындауға әсер еткен» [2, 152 б.]. Бұдан әрі театр 
сыншысы жекелеген актерлердің ойнау шеберліктерін даралап жазған. Ал, драматург әрі 
театр сыншысы Қалтай Мұхамеджановтың спектакль премьерасынан кейін жарық көрген 
мақаласында: «Жас режиссердің алыс дәуірге сапар шегіп көптеген тарихи, әдеби мұралармен 
танысуына тура келді. Тынбай ізденудің нәтижесінде сапары сәтті аяқталып, мол табыспен 
оралды. Ең алдымен астын сыза айтарымыз, жас режиссер автор мақсатын терең түсініп, 
әрбір характердің ара салмағын ашып алған да, оның тұтас тұлғаға айналу процесін өзінше 
сомдап, жүйелі ансамбль құрып, спектакльдің өзінен дәуір образын жасаған» [3, 321 б.], 
– делінген. Мақала авторы режиссер ойының тұтастығын, оның мизансценалар құрудағы 
шеберлігін ерекше айтып талдаған. Бұл мақаладан байқағанымыз, Көтібар атының Басыбар 
болып ауыстырылуы болды. Бұрыннан халық санасына сіңіп кеткен кейіпкер атының 
өзгертілуін кеңестік идеологияның ықпалынан деп ой түйгеніміз жөн. 

Басыбар ролінде ойнаған Ы.Ноғайбаевтың роль шығарудағы айрықша талантын 
Қ.Мұхамеджанов жоғарыдағы еңбегінде былайша жазыпты: «Академиялық драма 
театрының қазынасына қосылған қымбатты жаңа жасаудың иелеріне келсек, ең алдымен 
көзге түсетін Ы.Ноғайбаев атқарған Басыбар кейпі. Өзінің өнер жолында үнемі табыспен 
келе жатқан талантты артист тағы да жарқ етті. Ноғайбаевтың Басыбары ашуынан аяз, 
күлкісінен күңгірт тұман түтеп тұрған шын мәнісіндегі кесек, сом еңбек» [3, 322 б.]. Сол 
сияқты З.Шәріпованың Айманы мен Ш.Жандарбекованың Шолпанының қалай сомдалғаны 
туралы да нақты тоқталған.

Біз «Айман – Шолпан» комедиясының сахналық тарихын толық қамтуды мақсат 
тұтқан жоқпыз. Ең бастысы, аталған шығарманың өзіндік тарихи жолы бар екендігін ескеру. 
Қашан да режиссерлер үшін бұрыннан сахналық жолы қалыптасқан дүниені қайта қою оңай 
емес. Ол үшін тың режиссерлік ойлар мен жаңа ізденістер керек. 

Қазақ драматургиясының басқа классикалық шығармалары сияқты бұл да – сонау 
жазылған мезгілінен бері қарай сахнадан түспей келе жатқан пьеса. Талай актерлер мен 
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режиссерлердің шығармашылық дәрежесіне өлшем болған комедияның сахналық жолы, 
өзіндік қойылу дәстүрі қалыптасқан. Сондықтан мұндай классикалық пьесаларды сахнаға 
қайталап қойғанда режиссерден, рольді ойнайтын актерлерден мол дайындықты, тың 
ізденістерді талап ететініміз даусыз. Және жаңа қойылымға бүгінгі күннің талабынан келіп, 
қазіргі өмірге үндестігі, көрерменге берер эстетикалық әсері, айтатын ойы режиссерлік 
тұжырымда нақты анықталуы қажет.

Фольклорлық-эпостық шығармалар негізінде дүниеге келген классикалық 
пьесалардың ең алғашқы сахналану дәстүрі этнографиялық-тарихи дәлділік тұрғысында 
өріс алғандығы театр тарихынан белгілі. Ал, 1960-1970 жылдарға қарай, яғни ұлттық сахна 
өнерінің қарқынды даму бағыты мен басты шығармашылық талап-танымы күрделене 
бастаған шағында философиялық, психологиялық сарын алға шықты. Ал, соңғы жиырма 
жылдан аса уақыттың сұранысы тіпті өзгеше, сахна астарлы мән-мағынадан, терең 
психологиялық тебіреністен бас тартты. Бұл кезеңде кейіпкерлер сөздеріндегі, олардағы 
киім үлгілері мен қимыл-қозғалыстарындағы өзгертулердің орын алуы тәуелсіз елдің 
талғампаз көрерменін жеңілдікке алып келгені бұл – шындық. 

Егемендіктің алғашқы жылдарындағы М.Әуезов атындағы академиялық драма 
театрында интермедия түрінде сахналанған «Айман – Шолпанда» (1992) астарлы күлкінің 
орнына режиссер шешімімен жанр ерекшелігіне қарай жеңіл көңіл көтеру ғана орын алыпты. 
Мұнда кейбір кейіпкерлердің сөздері өзгерген. Классиканы әр дәуірдің үніне лайықты 
сахналау – қазақ театрында бұрыннан қалыптасқан үрдіс. Осы принциптен алыс кетпей, 
керісінше бүгінгі қоғамдық формациялардың әлеуметтік бағытына қарай одан әрі дамытуды 
өнер ұжымдары тәуелсіздік жылдарындағы өздерінің басты міндетіне айналдырған болатын. 
Себебі, мұнда шығармашылық еркіндік, әр режиссердің өзіндік ой-тұжырымын тану мен 
таныту мақсаты тұрды. Осы 1992 жылғы қойылымдағы режиссер Ә.Мәмбетовтың өзгеше 
әрі тосын шешімі алғашқы көріністе кейіпкер-манекендердің жансыз бейнесінің сахна 
кеңістігін айналып өтуі болған. Мұны біріншіден – кейіпкерлердің тарихтан бүгінге жетуі, 
екіншіден – режиссердің мұражайлық интерпретациясы деуге негіз бар. 

Спектакльде орын алған шығарманың көркемдік концепциясына қайшы келіп жатқан 
көрініс – қыздармен бірге Көтібар батырдың тұтқынына түскен өзбек жігіті «Ташкенде қарбыз 
бен қауыным қалды вай-вай» деп қайғыруы. Бұл – автордың мәтінінде жоқ, Ә.Мәмбетовтің 
өзіндік шешімімен айтылған сөз. Режиссерлік тұжырымын жаңа формация тұсындағы 
тәуелсіз жас мемлекетте нарықтық экономиканың басталғандығымен ұштастыруды көздеген 
қоюшы шығармадағы керуен басы баласының мұң-зарына жеңіл көзқараспен келіпті. Ал, 
мәтіннің түпнұсқасында Көтібардың Маман ауылын шауып, қыздар мен керуенді тұтқынға 
алған тұсындағы бұл кейіпкердің сөзі: «Әкежан, жан-жанан, мен не болам? Я ханнан, мен 
қайтейін, Жарас аға, маған да ақылыңнан қарас, аға!», «Бәрекәллә ағажан, апажан, жүдә 
жақсы шүләрың. Бомасам мин һәм уләр болдым, хафадан!» немесе Айманға: «Уай-уай 
апажан, нимә хайла болады, азат болар бұл хафадан!» [4, 327-334 б.б.], – болып келеді. 
Бұл жерде автор тіл диалектикасына үлкен мән берген және өзбек ұлтының мінезі мен 
болмысының ерекшелігін осы бейне арқылы толық ашқан. Шығарманың айтар ойын 
бүгінмен үндестірудегі Ә.Мәмбетовтің «тапқырлығы» дегенмен мұны аталған кейіпкерге 
жасалған қиянат дейміз және мұнда ешқандай да күлкі мен драмалық ситуацияның қисынды 
байланысы байқалмады. Керісінше, келемеждеуде гротеск тәсілі, яғни асыра сілтеу анық 
көрініп тұр. 

Дегенмен спектакльде айшықты ойындарымен есте қалған Ж.Медетбаев (Маман), 
Ә.Кенжеев (Көтібар), Ж.Маханов (шал), Қ.Тілеуова (Айман), Д.Темірсұлтановалардың 
(Шолпан) шеберліктері көрерменіне ұзақ уақыттан соң жол тартқан музыкалық комедияның 
ансамбльдік тұтастығына негіз болған. 

Егемендіктің алғашқы жылдарында сахнаға шыққан «Айман – Шолпанның» бұл 
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қойылымында режиссердің жас қазақ мемлекетінің қоғамдық-саяси, мәдени тұрғыдан 
дамудың нақты бағытын таба алмай жатқандығы байқалады. Бұл М.Әуезов шығармасына 
Ә.Мәмбетовтің мұражайлық сипат беруінен, кейіпкерлердің өмірдегі және көркем 
шығармадағы әлеуметтік орнын таппауынан аңғарылады. Жалпы бұл спектакльді жаңа 
түрге енудің, жаңаша ойлаудың, ұлт тарихына қайта оралудың үлгісін танытқан шығарма 
болды деп толық айта аламыз. 

Аталған комедия 2000 жылы бас театрдың сахнасына Есмұқан Обаевтың 
режиссурасымен қайта қойылды. Режиссердің мұны Абай атындағы Шығыс Қазақстан 
облыстық Семейдің қазақ музыкалық драма театрында сахналағаны көпшілікке 
жақсы мәлім. 1985 жылы Алматыға гастрольдік сапармен келген театр алғашқы күнгі 
шымылдығын осы спектаклімен ашады. Бұл туралы: «Режиссер Е.Обаев пен қойылымға 
қатысушылар пьесаның халықтық сипатына, оның фольклорлық негізіне көңіл аударған. 
Сахнаның көркемделуі де (суретші Д.Сүлеев) шартты түрде бейнеленген киіз үйдің ішкі 
сән-салтанатын елестеткендей әсер қалдырады. Комедияның өзіндік көркемдік сипатын 
танытатын халық музыкасы молынан пайдаланылған. Әйгілі халық әні «Гүлдерайым» 
спектакльдің тұтас лейтмотивіне айналған. Ол жеке оқиғалар мен музыкалы құбылыстарды 
күшейтіп, кейде олардың логикалық алмасуын, енді бірде сахналық көріністердің басын 
біріктірді. Қойылымның пантомимамен басталуынан кейін сахнадағы кейіпкерлердің 
ақжарқын кескін-келбеттері, көңілді хоры мен ойын-сауықтары Шөмекей елінде өтіп жатқан 
той-думанның жалғасы іспеттес» [2, 163 б.], – деп жазылған. Бұдан Е.Обаевтың өзіне тән 
қолтаңбасы аңғарылады, режиссердің жанр табиғатынан туындайтын драмалық әрекет пен 
музыканың тұтастық табуына көп мән бергендігі айқын көрініс табады. Сонымен қатар 
ұлт аспаптар оркестрінің сүйемелдеуімен айтылатын жеке әндер мен хор, би көріністері 
шығарманың идеялық мазмұнының ашылуына мұрындық болды.

Е.Обаев пьеса кейіпкерлерін сомдауға актерлерді дұрыс таңдап ала білген. Мұнда 
әншілік қабілетімен көзге түсіп жүрген бір топ жас актерлер өздеріне берілген рольдерін 
жетістікпен ойнап шықты. Олар драмалық әрекеттен әнге, одан хорға немесе биге еркін 
ауыса отырып, жаңа шығармашылық қырларын танытты. Спектакльге қатысқан актерлердің 
барлығы да қойылымның сәтті шығуына үлестерін қосты. Олар музыкалық спектакль 
қоюға театр ұжымының мол мүмкіндігі бар екендігін таныта алды. Өнер құдіреті өзінің 
ішкі көркемдік қуатымен шынайы сипатына ие болғанда, яғни өзіне тән көркемдік құралын 
сәтімен қолданып, шығармашылық шеберліктің биік шоқтығынан тіл қатқанда көпшіліктің 
жүрегін осылайша баурап, осылайша толқытса керек-ті.

Шымылдық ашылғанда кезде ақ үйге таласқан Маман – О.Қиқымов пен Көтібар – 
А.Бектемір екеуінің болымсыз нәрсеге ұстасулары үлкен жауластыққа әкеп тірейді. Маман 
бай роліндегі актер өз кейіпкерінің даралық ерекшелігін дәл тапқан. Ол байлығына сеніп 
масаттанған адамның менмендігін, бірбеткей қырсықтығын дәл ашқан. Ал, А.Бектемірдің 
қызықты қимыл-әрекетінен, сөз саптауынан оның Көтібары бір айтқанын екі етпей 
орындайтын адам болып шыққан. Актер күні өтіп бара жатқан батырдың жас қыздарға 
қырындаймын деп күлкілі жағдайларға тап болуын нанымды сомдады. Оның қорбаңдаған 
жүрісі, қыздармен тілдесуге ниеттеніп, барынша жақсы көруге тырысуы күлкі тудырып 
жатады. Өзінің батыр екенін мақтаныш тұтып, үнемі өктем сөйлеп үйренген Көтібардың 
Теңге алдында бүрісіп, моп-момақан бола қалуы күні өткен батырдың кейпін елестетеді.

Айман роліндегі Д.Темірсұлтанова жас арудың толғаныс сәттері мен ішкі көңіл-
күйін жеткізе білді. Оның Айманы көркімен ғана емес, ақыл парасатымен, ізеттілігімен 
баурап алады. Бір ескерерлік жәйт актриса көзін қайта-қайта төңкеріп, аруға жараспайтын 
басы артықтау әрекеттерге көп барады.

Н.Жәкенова Шолпанының ерке әрі айтқанынан қайтпайтын бірбеткейлігі бар. Жас 
орындаушы жас қызға тән инабаттылық пен өткірлік сияқты қасиеттерді көбірек көрсетуге 
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мән бергені жөн тәрізді. 
Маман байдың қос қызына таласқан Әлібек – Е.Біләл мен Арыстан – Ғ.Құлжанов  

рольдері де сахнада нанымды бейнелеу тапты. Е.Біләл кейіпкер мінезін дәл тауып, 
шабытпен ойнады. Топ алдына жасындай жарқырап суырылып шыққан Әлібектің жалынды 
да, ақжарқын келбетінен өзіне деген сенімділік байқалады. Актер бай мырзаның маңғаз, 
сылқым серілігін әр қимылы арқылы таныта алды. Қыздармен жолығысатын сахналарда 
Әлібектің сыпайылығы, жөн білетін тектілігі, парасаттылығы бірден көзге түседі.

Ғ.Құлжанов ойнаған Арыстан батыр пішінді, ақылдан гөрі ашуға тез берілетін 
қызуқанды жігіт болып шыққан. Әлібекпен бәсекеде есесін жібергісі келмей тайталасатын 
сахналарда үнемі Әлібектен кемшін түсіп жатты. Актердің дауысы көп тұстарда анық 
естілмейді. Бұл актердің рольмен аз жұмыс жасағанын айғақтап тұрған тәрізді.

Спектакль оқиғасының дамуына Б.Тұрыс сомдаған Жарас ролінің үлесі мол. Ол 
қай кейіпкермен сөйлессе де, нақты әрі сенімді әрекеттер жасайды. Актердің Жарас ролін 
терең ұққаны соншалық бүкіл тұла бойындағы дарынын сарқа төкті. Орындаушының бет 
жүзіндегі құбылыстар сәт сайын өзгеріп, кейіпкер әрекетіне сай мың құбылады. Б.Тұрыстың 
пластикалық қозғалыстары мазмұнды, белгілі бір мақсатқа құрылған. Жарастың жарасымды 
әзілі, сынаптай сырғыған жеңіл жүрісі, қысылтаяң жерден жол тауып кететін ақылдылығы 
табиғи туындап жатты.

Келесі бір кейіпкер Көтібардың жас тоқалы – Теңге. Бұл рольде ойнаған Ғ.Әбдінәбиева 
сахнаға адымдай басып шыққан сәтінен бастап, ешкімге оңайлықпен беріспейтін ерке 
тоқалдың даралығын танытып үлгірді. Ер адамның киімін киіп, Көтібарды жекпе-жекке 
шақыратын сахнасында адуындық басым. Оның ішкі ашу ызасы жүзіне теуіп қана қоймай, 
дауысы да өзгерген. Бетіндегі пердесін жұлып тастап, күйеуінің алдына тұра қалған 
тұрысында өзіне сенімі мол әйелді көреміз. Ол оңайлықпен Көтібарға берісе қоймайтын 
кесектік танытады. Отырған көрермендер Теңгенің әрекетін үнсіз қоштап, тілеулестік 
білдіреді.

Музыкалық сарынымен ерекшеленетін, халық жыры негізінде жазылған, қисынды 
юморға толы «Айман – Шолпан» комедиясындағы аңғал, өзінің батырға тән даңғойлығынан 
әжуаға айналып отыратын Көтібарды, тілі өткір, қиын жерде сөз тапқыш Жарасты, 
өз мырзаларының ұнамды қасиеттерін жырмен суреттеп беретін Балпық пен Жантық 
ақындарды халықтық бояуы келіскен сом тұлғалар деп айта аламыз. Осы кейіпкерлер 
арасындағы жеңіл тартыстар қазақ театрларының барлығында дерлік орын алып, көптеген 
режиссерлер мен актерлердің шығармашылық ізденістерін арттыруға мүмкіндік берді. 

Классикалық шығарманы сахнаға шығаруда Е.Обаев тарихи шындық пен көркемдік 
шындықтың ара салмағын дұрыс сақтауға, кейіпкер характерінің соған сай келуіне жете 
мән берген. Және дәуір тынысы, замана келбеті, ұлттық колорит сияқты ұғымдарды 
режиссура классикалық пьесалар негізінде қойылған спектакльдердің басты ерекшелігі 
деп таныған. Тұрмыс-салттық элементтерді, этнографиялық дәлдікті, тарихи-фольклорлық 
шығармалардың өзіндік бояуын, авторлық сипаттамаларды сақтау спектакльдің басты 
көркемдік шартына айналыпты. Әрине мұнан ол уақыттағы режиссурада кемшілік жоқ екен 
деген ұғым тумаса керек. Шығармашылық ізденістің барлығы бірдей ойлаған жерден шыға 
бермейтіні заңды құбылыс.

Мұнда перде ашылғаннан ешқандай сөздерді естімей сахнадағы кейіпкерлердің 
кім екенін білмей отырып, ең алдымен бізді суретшінің жұмысы еліктіріп алып кетеді. 
Спектакльді қисынды әрлеуінің нәтижесінде біз оның талғамы мен темпераментін, стилін 
байқаймыз. Спектакль кейіпкерлерінің киімдері ұлттық ерекшелікті айқын танытқан. 
Оларға қарап отырып, қазақ ұлтының киім үлгісінің ерекшелігіне тәнті болмау мүмкін емес. 
Қойылымда өзара орынды қабысып жатқан халық ойындары, әдет-ғұрыптық элементтер 
өте нанымды берілген.

I СЕКЦИЯ. ХОРЕОГРАФИЯ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ ӨНЕРДЕГІ ІЗДЕНІСТЕР
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Спектакльдің көркемдік және стильдік тұтастығын айта отырып, біз оның театр 
ұжымының эстетикалық-идеялық ынтымақтастығының арқасында туындағандығын 
ұмытып кетеміз. Режиссердің толғанысымен, қойылымның түпкі ойымен, актердің 
талантымен спектакльдің бір арнаға құйылған гармониясын толықтыру мүмкін емес. 
Осы айтылғанның барлығы ұжымның бір ауамен өмір сүріп, дүниетаным көзқарастары 
бірдей көрерменді өз еңбектеріне сүйсіндіре алды. Жалпы Е.Обаевтың жалынды жастық 
рухты насихаттау, көзсіз өршілдіктің түптің түбінде қателіктерге алып келетінін, ескі мен 
жаңаның тартысында қайткенде жаңаның жеңіске жететінін үндеу үрдісі оның классикалық 
комедияны сахналаудағы заманауи көзқарасын байқатты. Аталған шығарманы сонысымен 
де көрерменнің ықыласын аударған дүние деп айта аламыз. 

«Айман – Шолпан» – 1934 жылы қазақ музыкалық драма театрының шымылдығын 
ашса, 1972 жылы С.Қожамқұлов атындағы Жезқазған облыстық қазақ музыкалық драма 
театрының, 1990 жылы Ж.Аймауытов атындағы Павлодар облыстық қазақ музыкалық 
драма ұжымының іргесін көтерген тарихқа бай комедия. Мұны шығарманың көркемдік 
құндылығын, мәдени мұраға айналған сипатын аңғартатын мысалдар дейміз. Соның 
ішінде егемендікпен тұспа-тұс шымылдығын ашқан Кереку театрының репертуарындағы 
комедия жарқын атмосферасымен, оптимистік сипатымен ерекшеленді (1990). Мұндағы 
тәжірибелі режиссер Ерсайын Тәпеновтың негізгі идеясы Жарас бейнесі арқылы 
еларалық тыныштықты сақтау, татулықты насихаттау болған. Алдыңғы планға шыққан 
осы кейіпкердің шығармадағы әлеуметтік орнын тап басқан режиссер Жарасты халықтық 
бейнеге айналдырыпты. Рольдегі Құрманғазы Айтмырзаев сахнадағы жеңіл қозғалысымен-
ақ кейіпкер әлемінің барлық болмысын ашып берді. Пластикалық қозғалыс, шалт қимыл, 
сөз астарын түйсіну актердің жанр табиғатына лайық ойын көрсеткендігін айғақтайды.

Ал, Әлібек – М.Байжұмановтың өзінің байлығына деген сенімділігі мен мырзалығы, 
ақылдылығы мен аңқаулығы қатар суреттелсе, Арыстан – Ж.Доспаевтың қызуқандылығы 
алға шыққан. ХІХ ғасырда өмір сүрген бай қыздары Айман мен Шолпанның тағдыры пьесада 
феодалдық жүйемен өріліп отырады. Негізінен Е.Тәпеновтің режиссерлік жаңалығы Айман 
мен Шолпанды екі бөлімде төрт актрисаның орындауы болды. А.Таспаева мен Т.Атамбек 
(Айман), Т.Абдрахманова мен Г.Қайырбекованың (Шолпан) орындаушылық шеберлігі бірін-
бірі толықтырып, лирика мен драманы қатар ұштастыруда көп ұтқан. Алғашқы екі актриса 
Айманның толғаныс сәттерін тереңнен ашып, көркіне ақылы сай, парасатты ару ретінде 
бейнелей білді. Қыз бойындағы ізгілік пен парасаттылық, нәзік сезімі драмалық әрекетпен 
қатар ән арқылы да ашылған.

Әр спектакльдің өзіндік ерекшелігі болуы керек десек, керекулік театрдың басты 
ерекшелігі – «Айман – Шолпан» музыкалық комедиясының ұлт-аспаптар оркестрінің 
сүйемелдеуімен жүретіндігінде. Қойылым бойында кейіпкерлердің көңіл-күйіне сай билер 
де бар. Жалпы бір рольге бірнеше орындаушының қатысу шешімі орындаушылардың әртүрлі 
жанрда шыңдалуына өзіндік септігін тигізетіні сөзсіз. Режиссер мұндай шешімге тосыннан 
келгенін айтқан болатын. Жаңадан ашылғалы отырған театрдың алғашқы қойылымында 
ойнау – әр актердің арманы. Сол үшін қиял қуып келген жас талант иелері жарқырап көрінсін 
деген ниетпен бірінші спектакльді төрт актрисаның ауысып ойнауына шешім қабылданады. 
Көрермендер мен театр сүйер қауым бұл шешімге оң бағаларын бергендіктен, жиырма 
жылдан бері осылай ойналып жатқан жайы бар.

Шолпан ролінде Т.Абдрахманова мен Г.Қайырбекова өзіндік актерлік ерекшеліктеріне 
орай сахналық ойын көрсете білді. Т.Абдрахманованың Шолпаны – ерке, айтқанынан 
қайтпайтын, ер мінезді қыз. Байдың ерке қызының бойындағы ақылдылық пен көрегендік 
актриса ойынынан тыс қалған жоқ. Екінші орындаушы Г.Қайырбекованың әншілік өнері 
әсерлі өрілді. Актриса тәкаппар, бай қызының ролін сомдады.

Спектакльдің атмосферасына шынайы ойындарымен көркемдік маңыздылық берген 
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С.Бекболатов (шал), М.Манап (Көтібар), Г.Саймасаева (Теңге), Қ.Тұрманбаев (Балпық), 
А.Жукиндердің (Жантық) ойындары облыстық сахнадағы комедияның идеясы мен 
мақсатына мағыналы үн қосқан. Бұл қойылымда драмалық әрекеттердің әнге, хорға, биге 
қиындықсыз ауысып кете беру мақсатын барлық орындаушыларға қойылған талап дейміз. 
Осы тұрғыдан алғанда актерлер өздеріне жүктелген міндетті толық атқара біледі.

Суретші Ермек Камкеновтің сахналық безендіруіндегі ақ отау, алтыбақан, сахна 
төріндегі табиғат иллюстрациясы, т.б. актерлер ойынымен қисынды астасыпты. Бұл 
туралы облыстық театрларды зерттеп, ғылыми жүйеге түсірген, айналдырған театртанушы 
З.Исламбаева жан-жақты талдап жазған [5]. Е.Тәпеновтің тұтас ансамбль құрудағы ұтқыр 
шешімі, актерлердің ұлт-аспаптар оркестрінің сүйемелдеуімен жанды ән орындауы 
керекулік қойылымның сахналық деңгейінің жоғарылығына өлшем бола алды. 

Кереку театрының сахнасына жиырма жылдан астам уақыт бұрын қойылған аталмыш 
қойылым бүгінде жас актерлердің орындауымен әлі күнге дейін табыспен жүріп жатыр. 
Павлодар қаласында ашылған өнер ошағының өз шымылдығын дәл осы пьесамен ашуы 
тосыннан қабылданбаған шешім емес еді. Аталмыш музыкалық спектакль көрерменнің 
ықыласына бөленіп, заман талабына сай сахналанып келеді.

Спектакльдің тағы бір жетістігі – ол режиссер мен суретшінің қиялынан туған 
сахналық сыртқы бейненің қайталанбас нұсқасы. Спектакльдің безендірілуі ұлттық 
нақышта. Сахна үлкен қазақ үй ретінде көрініс тапқан. Ол жалпы қазақ болмысын бейнелесе, 
екіншіден, Маман бай мен Көтібар батыр таласқан тойдағы үлкен үй деп те алуға болады. 
Қойылым суретшісі Е.Камкенов режиссерлік ой-тұжырымға орай сахнаны безендірген. 
Суретші орындаушыларға әрекет ету үшін кеңістікті тиімді пайдаланған. Сахнада ою-
өрнекті үй бұйымдары, алтыбақан, кереге бар. Кереге қазақ үйдің қабырғасы болғанымен, 
енді бірде абақты болып кетеді. Е.Тәпенов ән, би, хор барлығын бір арнаға тоғыстырып, 
сәтті қойылым тудырған. Музыкалық спектакльдер қоюда, ең бастысы, әуен мен актерлік 
ойынның бірігуін көздейтін режиссер бояуы қанық спектакльдер туғыза білді. 

Комедия Абай атындағы Шығыс Қазақстан облыстық Семейдің қазақ музыкалық 
драма театрында да 2009 жылы актер-режиссер Бауыржан Төлековтің режиссурасымен 
сахналанды. Қоюшы-режиссер тек күлкіні, әжуа мен мысқылды ғана көрсетуді мақсат етпей, 
керісінше Айман мен Шолпан басындағы драмалық ахуалды нақты штрихтармен суреттеуді 
көздеген. Сахнаның екі жағына орналасқан екі отау айналасындағы кейіпкерлердің 
сахналық орны (мизансценасы) да ұтымды қарастырылыпты. Спектакльдегі той көріністері, 
айтыс өнерінің айшықты сарыны, күлкі тудыратын кейіпкерлер әрекеті барлығы үндескен. 
Мұны кейбір орындаушылардың әлсіз ойындары, ән айтудағы кемшіліктері болғанымен, 
тәуелсіздік жылдарындағы жаңа тәсілдерімен ерекшеленген қойылым деп айта аламыз. 

Егемендікпен үзеңгілес шымылдығын ашқан Астана қалалық Қ.Қуанышбаев 
атындағы академиялық қазақ музыкалық драма театры өзінің жиырма жылдан аса уақыт 
шығармашылық бағытында комедия жанрының көркемдік құндылығын, рухани мақсатын, 
мәдени-эстетикалық қажеттілігін назардан тыс қалдырған жоқ. Репертуар М.Әуезовтің 
«Айман – Шолпан», Т.Ахтановтың «Күшік күйеу», М.Фриштің «Дон Жуанның думаны», 
Ж.М.Шевренің «Ізгілік формуласы», Э.Хушвақтовтың «Қызыл алма», т.б. комедияларында 
өздерінің ізденістерін, қарым-қабілетін танытып үлгерді. Соның ішінде «Айман – Шолпан» 
тың жаңалығымен танылған, заманауи көріністерге бай музыкалық комедияның бірі болып 
табылады.

Көркемдік жаңа ізденістерге, шығармашылық еркіндікке жол берілген тәуелсіздік 
жылдарында М.Әуезовтің бұл комедиясына да заманға сай өзгертулер енгізілген. Режиссер 
Әлімбек Оразбеков комедияда бүгінгі күн түсінігі мен ұстанымын алға тосып, кейіпкерлерге 
дәстүрден алшақ мінездемелер беріпті. Басты кейіпкерлер, феодалдық қоғамның принципі 
бойынша бас еркіндігі шектеулі Айман мен Шолпан мұнда бүгінгі сәндегі костюмдерде әрекет 
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етіп, бас билігі өзінде, тәуелсіз бойжеткендердің жиынтық бейнесін береді. «...М.Әуезовтің 
классикалық кейіпкерлері – Айман мен Шолпан бүгінгі заманғы «олигархтың» ерке 
қыздарына, Әлібек интеллигенция өкіліне, Арыстан мен Көтібарлар «жаңа қазақ» 
бейнесіне айналмақ. Жарас ди-джейдің, Теңге – «вамп әйелінің» бейнесінде көрініс табады. 
...қойылымда көрермендер айтыстың, бидің бүгінгі өзгерген стилін тамашалай алады. 
...қойылым барысында кейбір кейіпкерлердің махаббаттан дүниеқұмарлықты жоғары қоятын 
кертартпа мінездері күлкіге айналады» [6, 49-50 б.б.]. Маман да көпшілікке бүгінгі күннің 
бай мырзасы, магнат ретінде танылды. Ал, Көтібар қазіргі ортамызда жүрген білек күші бар, 
әлді бейнеге айналса, Әлібек пен Арыстан – бүгінгі күннің серілері. Осылайша заманауи 
бояуда кескінделген кейіпкерлер бұрынғыдай дәстүрлі ұлттық киімдермен емес, керісінше 
юбка мен костюм-шалбарлармен бүгінгі жастар мен зиялы қауым өкілдерін бейнеледі. Хип-
хопп, брейк тәрізді жастардың топтық биімен әрленген спектакльдегі эстрадаға арналып 
жазылған музыка режиссер идеясына жаңаша әр берген. Алғаш музыкалық драма театрында 
сахналанған сәттен-ақ негізгі лейтмотиві болып қалыптасқан халық әні «Гүлдерайым» 
композитор Қайрат Тоқымбетовтың жаңа әуендерімен ауыстырылыпты. Жалпы осындай 
мүлдем жаңаша сипат алып, трансформацияланған комедияның бұл қойылымы дәл бүгінгі 
күннің бояуын беруімен ерекшеленді. Мұндағы Ә.Оразбековтың түпкі мақсаты заманға 
сай өмір сүру, еркіндікті, тәуелсіздікті насихаттау болған. Заманауи көзқарас тұрғысынан 
қарағанда мұндай интерпретация классикалық комедия идеясының әрқашан да өзектілігін 
танытады. 
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Сания КАБДИЕВА

СОВРЕМЕННАЯ РЕЖИССУРА КАЗАХСТАНА: ПОИСКИ МОЛОДЫХ

РЕЗЮМЕ
Рассматривается художественное своеобразие режиссерских поисков молодого 

поколения в современном театре Казахстана. Анализируются решение сценического 
пространства, искусство мизансцены, актерские работы, образная система спектаклей, 
режиссерский замысел и его воплощение. Объект исследования – наиболее характерные 
спектакли новой генерации режиссуры, которые демонстрируют самостоятельность 
театрального мышления и художественную состоятельность режиссеров. 

ТҮЙІНДЕМЕ
Мақалада Қазақстанның бүгінгі театрларындағы жас режиссерлердің ізденістері 

қарастырылған. Сахналық кеңістік шешімдері, мизансценаның құрылымы, актерлік 
жұмыстар, спектакльдің бейнелі жүйесі, режиссерлік ой-тұжырымдар мен оны іске асыру 
талданады. Зерттеудің нысаны – театрлық ойлардың дербестігін және режиссерлердің 
көркемдік қисындылығын, режиссурадағы жаңа ізденістерді көрсететін характерлі 
спектакльдер.

Картина современного театра Казахстана раскрывается благодаря регулярным 
театральным фестивалям. Они отражают тенденции развития драматургии, актерского 
искусства, режиссуры, сценографии. Несмотря на то, что сиюминутность и быстротечность, 
«принципиальная текучесть и принципиальная нефиксируемость искусства театра» [1], – 
характеризуют специфику театрального искусства. Такова природа театра.

Старшее поколение профессионалов сцены, долгие годы продуктивно воплощавшее 
творческие замыслы, постепенно уступает дорогу новой генерации режиссеров. Например, 
Болат Абдрахманов и Дина Жумабаева несколько лет назад заявили о себе яркими 
спектаклями. Эти режиссеры, прежде всего, продемонстрировали самостоятельность 
театрального мышления и художественную состоятельность. 

Спектакли Б.Абдрахманова запомнились смелым обращением к российской «новой 
драме», интересным прочтением драматургического материала, работой с актерами 
и великолепным актерским ансамблем («Dawn Way или Дорога вниз без остановок» 
О.Богаева в Северо-Казахстанском областном казахском музыкально-драматическом 
театре им.С.Муканова), продуманной работой над художественным образом спектакля 
и пространственным решением («Трамвай «Желание» Т.Уильямса в Акмолинском 
областном казахском музыкально-драматическом театре им.Ш.Кусаинова), поисками 
новых сценических форм и синтезом искусств («Здравствуй, Белый пароход» Ч.Айтматова 
в Северо-Казахстанском областном театре кукол).

Д.Жумабаева с первых же постановок проявила творческое бесстрашие, поразив 
зрителей нестандартным режиссерским решением национальной и мировой классики, 
произведений В.Шекспира, Н.В.Гоголя, М.Ауэзова, Ч.Айтматова. Ею поставлены спектакли 
по всему Казахстану: в Караганде, Актау, Таразе, Семее, Актобе. Она последовательно 
отстаивает свое право на свободу интерпретации и сценические поиски, экспрессивные 
и жесткие, но всегда существующие в системе современного театра. За прошедшие годы 
уровень мастерства Д.Жумабаевой, безусловно, вырос.

ХХІV Республиканский фестиваль драматических театров 2016 года в Актобе выявил 
особенности режиссерских поисков в театрах Казахстана. Постановки фестиваля, разные 
по жанру и форме, показали, что со сцены уверенно заявило о себе молодое театральное 
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поколение.
Северо-Казахстанский областной казахский музыкально-драматический театр им. 

С.Муканова представил постановку режиссера Баатырбека Шамбетова «Дауылпаз баба 
– Қожаберген». Неустанное стремление данной труппы профессионально развиваться 
способствует ее постоянному участию на разных фестивалях, поиску новых средств 
выразительности. 

Этот коллектив первым среди казахских театров начал осваивать современный 
сценический язык «новой драмы». Постановка пьесы О.Богаева «Dawn way» запомнилась 
точной грамотной режиссурой Б.Абдрахманова и яркими актерскими работами. Северо-
Казахстанский областной казахский музыкально-драматический театр им. С.Муканова 
«открыл» для казахстанских театров драматургию О.Жанайдарова, не побоявшись вести со 
сцены жесткий разговор на актуальные темы. Большую часть труппы составляют выпускники 
местного вуза. В связи с этим, как и в других областных театрах, есть определенные 
проблемы. Но именно эта труппа отличается огромным желанием совершенствовать 
актерское мастерство. Поэтому был приглашен таджикский режиссер Барзу Абдураззаков на 
постановку «Ревизора». Работа над комедией Н.В.Гоголя превратилась в учебный процесс, 
в ходе которого исполнители постигали секреты актерского мастерства и в итоге добились 
профессионального роста.

На фестивале спектаклем «Дауылпаз баба – Қожаберген» Северо-Казахстанский 
театр продемонстрировал приверженность исторической тематике. Однако режиссер 
попытался найти собственный путь ее постижения. Прежде всего, необходимо отметить, 
что личность Кожабергена – поэта и воина – уникальна. Герой ренессансного типа, человек 
глубоких знаний, свободы мысли, высокой морали и ответственности за судьбу народа, 
Кожаберген сочетал в себе талант художника как творческой личности (поэта, музыканта, 
кюйши) и полководца (в 25-летнем возрасте он стал главнокомандующим войсками хана 
Тауке), законодателя и дипломата. В спектакле эту роль исполняет молодой актер Н.Аскаров.

Обратившись к произведению Кожабергена жырау «Елим-ай», режиссер Б.Шамбетов 
не стал переделывать литературную основу в драматургическую. Он нашел лаконичную и 
свободную форму, определив жанр постановки как «дастан» (героическая поэма). Безусловно, 
в XXI веке эпический жанр на сцене театра претерпевает изменения. Закономерно, что в 
контексте логоцентричной природы казахского сценического искусства, режиссер наделяет 
слово главной функцией актерского исполнения.

Пространство действия актеров выгорожено холщовыми ширмами, на которых 
изображены сцены сражений. Артисты поочередно выходят на подмостки и рассаживаются 
в полукруг. Бескрайняя казахская степь на сцене оживает в звуках, ритмах, образах 
исторических персонажей. По ходу спектакля перед зрителями проносятся события XVII-
XVIII веков: война с джунгарами, кровопролитные сражения, бегство мирных жителей от 
врагов, вынужденное переселение.

Степь предстает не просто фоном, а живой средой обитания. В спектакле пока еще не 
хватает наполненности атмосферой безграничного простора и свободы жизни бесстрашных 
людей, в которой мир сменяется войной, безмятежное существование – потерей родных и 
близких и победой над врагом. 

Спектакль отличает богатая звуковая партитура. Чистый звон колокольчика сменяется 
поющими женскими голосами, ритм военной дроби перебивается топотом мчащихся коней 
и плачем жоктау (древний лиро-эпический жанр казахской поэзии; плач, сложенный в честь 
народных героев и знаменитых людей). В постановке звучат живое пение и национальные 
музыкальные инструменты. Режиссер активно использует ритмический шаг. Многие 
мизансцены пластической выразительностью напоминают скульптурные композиции. 

Сами мизансцены выстроены по законам площадного театра. Актеры обращаются к 
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зрителю напрямую, а их игра с предметами естественна и органична. Выходя в центр круга, 
актеры перевоплощаются в персонажей, хотя не всегда эти переходы исполняются чисто. 

Постановка наполнена системой художественных образов. Большие черные шары, 
как огромные пушечные ядра, перекатываются по всему пространству. Словно ход истории 
сметает персонажей на своем пути. Выразительно поставлены сцены боя. Над ширмами 
с рисунками эпических битв под звуки сражений, лязг оружия и боевой клич взмывают 
копья батыров в ритме битвы. Есть в этом некая отстраненность и в то же время – эффект 
присутствия.

Если бы в литературной основе постановки на первый план был выведен внутренний 
конфликт Кожабергена между чувством и долгом, это способствовало бы более четкому 
раскрытию вечно актуальной темы «художник и власть» и переводу ее в философский 
контекст.

Заданный стремительный темпо-ритм действия и монтаж динамичных сцен пока не 
позволяют артистам полноценно раскрыть образы своих персонажей. Повествовательный 
тон дастана более тяготеет к иллюстративности сюжета. В спектакле слово больше описывает 
происходящее. А театр предполагает действенность, в основе которой лежит драматический 
конфликт. Для этого необходимо более точно, тщательно выстроить физические действия. 

Режиссер Атырауского областного казахского драматического театра им. Махамбета 
Гульназ Камысбаева обратилась к роману Ч.Айтматова «Буранный полустанок», поставив 
спектакль «Манкурт». Выдающийся роман Ч.Айтматова много раз ставили в казахском 
театре. Режиссером самого знаменитого спектакля был Азербайжан Мамбетов в советское 
время. 

Г.Камысбаева шла на риск, потому что обращение театра к прозе всегда имеет 
оборотную сторону. Постановка показала, что в театре полноценно работает интересная 
творческая команда: актеры, режиссер, сценограф, композитор. Это вселяет надежду на 
будущее труппы. 

Главное преимущество спектакля – живое звучание музыки, специально написанной 
композитором Бауыржаном Актаевым. Четыре музыканта от начала до конца присутствуют 
на сцене. Завораживающие звуки национальных инструментов саз сырная, жетыгена, 
шанкобыза подобны свежему воздуху, они музыкально «комментируют» происходящее, по 
очереди солируя, задавая темпо-ритм действию.

Образ спектакля в сценографии Тимура Коесова прост и понятен, но слишком 
избыточен. Рельсы – это и железная дорога, и тюрьма, и место захоронения персонажа 
Казангапа. Рисунок большей части массовых мизансцен определяет круг, который означает 
непрерывный жизненный цикл и в то же время ограниченность человеческой свободы. 
Несколько прямолинейные метафоры постановки иллюстрируют действие вместо 
того, чтобы художественно выразить его символическое значение. Круговое движение 
подчеркивает, что все происходящее касается всех, и ответственность за это возлагается на 
каждого. 

По замыслу режиссера в спектакле действуют два манкурта: в сюжете из легенды 
и современный. На них одинаковые костюмы, они копируют движения друг друга. 
Прямолинейное и однозначное сценическое решение упрощает философский пласт романа. 
В постановке используются и другие расхожие приемы. Например, горловое пение и дым 
олицетворяют дыхание вечности. 

В «Манкурте» артисты существуют в трех планах: музыкальном, пластическом и 
драматическом. Более выразительны массовые пластические сцены. Монологи и диалоги 
спектакля несколько затянуты. Там, где артист остается один на один с текстом, видны 
недостатки работы режиссера. Работа с актером над словом, тем более, когда в основе лежит 
высокохудожественная проза, должна быть приоритетной.
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При всем различии двух рассмотренных спектаклей, у них много общего: энергия 
молодости артистов, творческая смелость режиссеров, профессиональный уровень 
сценографии, качественная музыкальная партитура. При этом оба театра показали, что 
работа режиссера с актером на казахской сцене по-прежнему остается камнем преткновения. 
А главное – театры продемонстрировали, что в труппах есть хороший актерский потенциал 
и режиссеры со стремлением и способностями созидать новые спектакли.

Еще одну интересную сценическую работу показала молодая команда 
Республиканского немецкого драматического театра из Алматы. Называется она «На 
земле» по пьесе «Рух» драматурга Аннаса Багдата. Режиссер Еслям Нуртазин определил 
жанр как «спектакль-лекция». Действительно, по содержанию это «путешествие в историю 
Казахстана», а по форме динамичное яркое зрелище, в котором гармонично используются 
такие средства сценической выразительности, как слово, современная хореография, 
специально написанная музыка, пластика, свет.

В спектакле, как в калейдоскопе, меняется череда исторических персонажей: древние 
саки, Чингисхан, джунгары и т.д. Актеры по принципам эпического театра Б.Брехта из 
массовки переходят на несколько минут в образы своих героев: Томирис и Дария, Атиллы 
и Султана Бейбарса и др. При этом переходы осуществляют точно и четко. Пластическая 
партитура постановки доминирует над нарративной. Слова здесь – «лишь узоры на канве 
движений» [2].

Спектакль «Женитьба» Н.Гоголя в Актюбинском областном драматическом театре 
им. Т.Ахтанова режиссер Дина Жумабаева поставила с казахской труппой. Она всегда 
отличается собственным видением, оригинальностью режиссерского замысла, творческой 
смелостью. В своей постановке Д.Жумабаева без надрыва и тоски продемонстрировала 
женский взгляд на гоголевский сюжет о стремлении к счастью, о попытке изменить жизнь. 
Режиссер смешала время и место действия.

Висящий над сценой портрет Н.В.Гоголя показывает желание режиссера через пьесу 
«Женитьба» выразить всего автора. Темпо-ритм спектаклю задает музыка А.Шнитке. В самом 
начале действия на сцене установлены в ряд восемь дверей на колесах. Дверь прочитывается 
как символ перехода из одного состояния в другое, как возможность жизненных перемен, 
новой жизни. Как тут не вспомнить шекспировские слова: «У каждого - свой вход и выход 
есть». Персонажи пьесы многократно проходят сквозь эти двери в поисках верного пути. 
Например, Кочкарев проходит сквозь каждую дверь и сдвигает все двери в ряд, словно 
желая упорядочить бестолковую жизнь. В то же время герои спектакля постоянно теряют 
друг друга и снова ищут, хлопая этими дверями, воспринимаемыми уже как непреодолимое 
препятствие.

Агафья Тихоновна – единственная в спектакле, кому свойственны живые человеческие 
реакции. Ажурные качели в центре сцены – символ ее воздушной мечты. В поисках счастья 
она расталкивает двери в разные стороны, и они разъезжаются. Истошный крик: Апатай! 
(Тетушка!) передает крайнюю степень тоски героини о несбыточных иллюзиях. Агафья 
Тихоновна замирает в центре сцены, и ее хрупкая фигура в легком платье под падающим 
снегом становится щемящей метафорой одиночества. 

В противовес ей женихи все карикатурные, утрированные. Плешивый толстый 
Яичница, жалкий бедолага Анучкин, надутый Жевакин с трубкой во рту. Они лишены 
обычных личностных качеств, естественных человеческих проявлений. 

В отличие от пьесы Н.В.Гоголя, в которой Подколесин, выпрыгивая в окно, сбегает 
от Агафьи Тихоновны, и дело не доходит даже до сватовства, спектакль Д.Жумабаевой 
заканчивается свадьбой. В этой сцене режиссер наполняет постановку атмосферой и песнями 
XX века, в том числе из репертуара знаменитого казахского ансамбля «Дос-Мукасан» и 
Муслима Магомаева. Подколесин убегает со свадьбы, поэтому финал более драматический. 
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Невеста в подвенечном платье мечется по сцене в поисках жениха, срывает серьги, фату и 
виснет на качелях. Однако услышав гитариста, поющего романс «Не уходи», идет за ним. 
Свадьба продолжается. А Агафья Тихоновна оказалась единственной героиней, способной 
на поступки. Женский взгляд, интересный и неожиданный, Д.Жумабаева демонстрирует и в 
других спектаклях, например, «Материнское поле» Ч.Айтматова, «Король Лир» Шекспира, 
«Ревизор» Н.В.Гоголя и др. 

Рассмотренные спектакли продемонстрировали, что работа над историческим 
материалом и классикой восстанавливает духовную связь с прошлым, с культурным 
наследием, раскрывая «жизнь человеческого духа». «Вертикаль духа… дает стержень 
национальной культуре, составляет ее духовный остов, бережет от размывания, от потери 
себя» [3]. 

Обращаясь к прошлому, новое театральное поколение демонстрирует свое понимание, 
свою интерпретацию, работая в эстетике современного театра. Казахская режиссура 
продолжает тему поиска национальной идентичности на театральной сцене и ищет пути 
гармоничного соединения традиций культурного наследия с идеями и формами актуального 
мирового театра. Такая модель взаимодействия сценических традиций и инноваций 
представляется наиболее продуктивной для национальных театров на современном этапе.
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Жаңагүл CҰЛТАНОВА 

РЕСЕЙ РЕЖИССЕРІ Д.КРЫМОВТЫҢ ТЕАТР КЕҢІСТІГІН  
ПАЙДАЛАНУДАҒЫ ІЗДЕНІСТЕРІ

ТҮЙІНДЕМЕ
Театр – артист пен көрермен диалогының нәтижесінде пайда болатын кеңістік. 

Ендеше, театр кеңістігін құраушы басты элементтердің қатарында қойылым 
көрсетілетін сахна алаңынан бөлек, диалогтың да басымдылығы айқын байқалып тұрады. 
Артист пен көрермен байланысынсыз және өзара қарым-қатынасынсыз театр болмайды. 
Осы екі күштің текетіресі мен олардың өзара қарым-қатынасының пайда болуы театр 
кеңістігі арқылы жасалатын театр өнерінің басты мақсаты болып табылады.

РЕЗЮМЕ
Театр – это пространство, появляющееся в результате диалога артиста и 

зрителя. Среди главных элементов, которые образуют пространство театра, особое 
место занимает диалог. Без взаимосвязи и без взаимодействия артиста и зрителя театра 
невозможен. Противостояние этих двух сил и возникновение их взаимоотношений является 
главной целью театрального искусства, которое образуется с помощью театрального 
пространства.

Театр кеңістігі туралы ұғымды бір анықтамамен түсіндіріп беру өте қиын. Бұған 
оның мағынасы мен қолданыс аясы ауқымының кеңдігі мүмкіндік бермейді. Ол, ең 
алдымен, театр өнері туындыларын көрсететін кеңістік есебінде еске алынады. Қазіргі 
таңда театр кеңістігі шеңберіне театр ғимаратының сахнасынан бастап, оның сыртында 
жатқан алаңқайларға дейін кіріп кете береді. Бүгінде тіпті оның арғы жағындағы қала 
көшелерінің өзін осы кеңістік ретінде пайдаланушылық кездесіп қалады. Демек, театр 
кеңістігі дегеніміз актерлердің белгілі бір қойылымды шығару кезіндегі қимыл-әрекет 
еткен жерлерінің бәрін қамтиды. Біз театр кеңістігін осылай асыра пайдаланудың үлгісін 
Мәскеудегі М.А.Булгаков театр-музейіндегі театр фойесінде қойылып, оның тақырыптық 
экскурсияға айнала кететінінен де көреміз. Ал, «Жарқын адамдар», «Алтын маска» секілді 
белгілі фестивальдер кезінде мұндай қойылымдар эпизодтары әдеттегі театр сахнасының 
аумағынан асып, үлкен көшелердің бойларына шығып кетеді. Осылайша қойылым кезінде 
актерлер, музыканттар, цирк артистері көшедегі көрермендермен араласып кетіп жатады. 
Қазір сондай-ақ, 2016 жылғы наурызда Санкт-Петербургтің Ленсовет атындағы театрының 
Ленинград вокзалында «Брехт кабаресі» спектаклінен фрагменттер көрсеткеніндей, тіпті 
темір жол платформаларында да қойыла береді. Міне, сондықтан театр кеңістігін театр 
өнерінің сан алуан қырларын ашып көрсетуге қызмет ететін пішін ретінде де қарастыруға 
болады. 

Зерттеуші К.И.Возгривцева өзінің «Театральное пространство: культурологический 
аспект» деген мақаласында бұған мынадай анықтама береді: «Театральное пространство 
– подвижная структура, в которой осуществляется появление и взаимодействие элементов 
театральной культуры» [1]. Бұл тұжырыммен келіспеске болмайды, өйткені театр – белгілі 
бір қатып қалған жүйесі жоқ, бірақ әлдеқандай мәдени кодты нақты алып жүретін бөлек 
дүние. Бұдан шығатын мейлінше жинақы ұғым театр кеңістігінің адам мәдениетін құрайтын 
алғы бөліктердің бірі болып табылатынын білдіреді. 

Театрға сценографиялық тұрғыдан келудің алғашқы талпыныстары XX ғасырдың 
басында жасалды. Оның нышандары К.С.Станиславский, В.Мейерхольд, А.Таиров, 
Е.Вахтангов секілді орыс режиссерлерінің театр кеңістігін пайдалануға байланысты жүзеге 
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асырған эксперименттерінен көрінді. Олардың әрбірі сонда театр кеңістігінің өздері ойлап 
тапқан нұсқаларын ұсынды. Солардың ішінде К.С.Станиславский ұсынған тип кейін кеңес 
театрларының кеңістікті анықтаудағы үлгісі, театр кеңістігін анықтаудың сценографиялық 
мүмкіндіктерінің негізі болып қалыптасты. Онда кеңістікті «сахна және зал» деп басты 
екі бөлікке бөліп қарастырды. Бұлардың біріншісі сакральді кеңістік есебінде орталықтың 
басты позициясына орналасты да, екіншісі көрермен отыратын ауқымды қамтыды. Сонымен 
бірге жасалып қойылған шекара көрермендердің көңіл-күй толқуы салдарынан жиі бұзылып 
кетіп жатады да «төртінші қабырғаның» әрекет етуі арқылы қайта орнына келіп отырады. 
Ұлы режиссер театр семиотикасының негізін осылайша қалап берді. Бұл туралы Ю.Лотман 
өзінің «Семиотика сцены» деп аталатын мақаласында жан-жақты баяндайды. Ол спектакльді 
көркем безендіру туралы айта келіп, театр қойылымының синтетикалық табиғаты, сахна 
мен залдың диалогы туралы әңгімелейді. 

Қазіргі таңда театр кеңістігінің кеңістікті-уақытша моделінің тұрмысы көп қырлы 
болып келеді, ол ұзақтылық, үзіліссіздік, үзілістілік, түпсіздік, түптілік, өлшемділік секілді 
фундаменталды белгілердің жиынтығы болып табылады. Бұл ерекшелік бізді шекара деген 
ұғымға алып келеді. Ал, әлеуметтік тәжірибелер арқылы жинақталған театр талдамалары 
оны белгілі бір кеңістікті шекаралардағы эстетикалық, көркем және шығармашылық 
рефлекция пәніне айналдырып жібереді. Кез келген мәдени кеңістік түрі сияқты театр 
кеңістігінің де өзіне тән спецификасына сай анық шекаралық бөлінісі көрініп тұрады. Театр 
спецификасының өзіндік ерекшелігі сонда, оның ішкі және сыртқы кеңістіктері арасында 
шектеулі шегі болады. Зерттеушілер театр кеңістігінің құрылымы туралы айтқанда, қашанда 
оның екі түрлі тұғыры бар екенін атап көрсетеді. Бұлар – көрермендер кеңістігіне ұласып 
кететін сахнадағы іс-әрекеттер мен оларды қабылдап, көңіл күй толқынын жеткізіп тұратын 
жұртшылық залы – қойылым барысында бірін-бірі толықтырып отыратын тұтас дүниенің 
екі бөлек организмі сияқты. Театр кеңістігі тиісінше осы екі аймақтың да композициялық 
бірлігін өзіне топтастырады. 

Осы ретте театр кеңістігі туралы неміс теоретигі Э.Фишер-Лихте жасаған тұжырымға 
назар аударуға болады. Өз еңбегінде ол: «Про театральное пространство можно сказать, 
что оно мимолетно и недолговечно. В этом отношении оно не отличается от телесности 
и звукового пласта – оно не существует отдельно от спектакля, до его начала или после 
его завершения, а возникает благодаря ему. Отсюда следует, что пространство спектакля не 
тождественно месту его проведения» [2, С. 198], – деп жазды. Оның пікірінше, спектакль 
өтетін баспананы бір жағынан, геометриялық кеңістік ретінде қарастыру керек. Ол 
спектакльдің басынан аяғына дейін және ол аяқталғаннан кейін осылайша тіршілік етеді. 
Оның ұзақ уақыттың аралығында қойылымның тұрақтылығы мен өзгеріссіз қала беруін 
қамтамасыз ететін белгілі бір биіктігі, ені, ұзындығы және ауқымы бар. Екінші жағынан, 
спектакль өтетін жерді перформативті кеңістік ретінде бағалаған жөн. Себебі, ол актерлер 
мен көрермендер, қимыл-әрекеттер мен олардың қабылданулары арасындағы өзара қатынас 
үшін айрықша мүмкіндіктер жасайды. Бұл мүмкіндіктер қандай бір жолмен пайдаланылмай 
қалып жатса да, ол перформативті кеңістікке әсерін тигізеді. Адам мен заттың кез келген 
қозғалысы, жарықтың ауытқушылығы, кез келген дыбыс оны өзгертіп жібере алады. Ол 
тұрақты да, ырғақты да емес. Айналып келгенде, перформативті кеңістік спектакльдің 
кеңістігін қалыптастырып, оның көрерменге қабылдану шарттарын анықтап береді. 

Біз енді Ресейдің қайраткерлер қатарындағы өзіндік қолтаңбасы бар жаңа бағытты 
ұстанған режиссер Дмитрий Крымов шығармашылығына тоқталып, оның театр кеңістігін 
пайдалану үрдісіндегі бірнеше спектаклін талдаймыз. Біз олардың бірқатар қойылымдарымен 
2016 жылы наурыз-сәуір айларында Мәскеуде өткен дәстүрлі Бүкілресейлік «Алтын маска» 
театр фестивалі барысында танысқан едік. 

Дмитрий Крымов 1954 жылы Мәскеуде туған. Ол театрға қатысты шығармашылық 
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ортада өсті. Оның әкесі әйгілі режиссер Анатолий Эфрос, анасы театр сыншысы және 
әдебиетші Наталья Крымова еді. Туған кезінде атасы Диманы анасының тегіне жаздырған 
екен. Мұны ол әкесі Эфростың еврей болғанына байланысты немересінің болашағына 
кедергі келмеуі үшін жасатады.

Д.Крымов орта мектептен кейін МХАТ-тың мектеп-студиясы қойылым факультетіне 
оқуға түсіп, сценографиялық мамандығы бойынша білім алады. Оқуды 1976 жылы бітіріп 
Малая Броннаядағы театрға орналасады. Ол мұнда әкесі А.Эфрос қойған бірнеше спектакльді 
безендіреді. Оның қолымен әрленген спектакльдер Мәскеу театрлары мен Кеңес Одағының 
көптеген қалаларында қойылады. 

Сценограф Д.Крымовтың талантын көп ұзамай көптеген өнер қайраткерлері 
мойындай бастайды. Бірақ өмір сәл кейінірек оның бұл кәсібіне өзгерістер енгізеді. 90-шы 
жылдардың басындағы дағдарыс, сонымен бірге әкесі мен анасының бірінен кейін бірінің 
қайтыс болуы Крымовты театрдан кетіп, суретшілікпен айналысуға мәжбүр етеді. Осыдан 
кейін оның картиналары Орыс музейіне, Франция, Германия, Англия елдері музейлеріне 
қойылады. Бүгінде туындылары Мәскеудегі Третьяков галереясы мен Пушкин атындағы 
бейнелеу өнері музейінде тұр.

Дмитрий Крымов бірқатар уақыттан кейін театрға қайта оралады. Оның келе сала 
Станиславский театрында «Гамлетті» қоюы күтпеген жаңалық болды. Тағы бірқатар 
уақыттан кейін ГИТИС-ке ауысады. Мұнда ол өзін керемет ұстаз ретінде танытты. 
Көптеген шәкірт тәрбиелеп шығарды. Бұған Крымовтың институтта ашқан «Драма 
өнерінің мектебіне» қосқан үлесі аз болған жоқ. Режиссер ГИТИС пен Щукин училищесін 
бітірген жас актерлермен бірге спектакльдер қойып тұрады. Олардың көбі халықаралық 
фестивальдарда көрсетілді. Режиссер Лермонтовтың «Дию» («Демон») поэмасына жасаған 
авторлық интерпретациясынан кейін кең ауқымға танылды.

Д.Крымов Мәскеудің, Санкт-Петербургтің, Нижний Новгородтың, Волгоградтың 
көптеген театрларында жұмыс жасады, арнайы шақыртумен Ригада, Таллинде, сондай-
ақ, Болгария мен Жапонияда спектакльдер қойды. Оның суретші-қоюшы және режиссер 
ретіндегі қабілеті мен талантын әлемнің көптеген елдеріндегі көрермен лайықты бағалады.

Д.Крымовтың режиссерлік бағытын айқындап беретін жаңа спектакльдері арасында 
оның «Драма өнерінің мектебі» зертханасы актерлерімен бірге дайындаған «Өз сөзімізбен. 
А.Пушкин. «Евгений Онегин» атты қойылымы да бар. Біз оны 2016 жылдың көктемінде 
Мәскеуде өткен «Алтын маска» фестивалі кезінде өз көзімізбен көрдік. 

Бұл Крымовтың зертханада балаларға арнап дайындайтын циклының бірінші 
спектаклі екен. Ондағы идея үлкендердің «өз сөздерімен» сөйлеп, балаларына ересектер 
әдебиеті туралы әңгімелеп берулеріне саяды. Режиссердің бұдан кейінгі спектакльдерінде 
Антон Чеховтың «Сахалин аралы», Николай Гогольдің «Өлі жандар» және тіпті Карл 
Маркстың «Капитал» туындылары жайлы әңгіме қозғалатын көрінеді.

Спектакль өзінің бас тақырыбы арқылы анық байқатып тұрғандай, орыстың 
ұлы ақынының өлеңмен жазылған атақты романының негізінен шығарылған. Режиссер 
спектакльде өлеңмен жазылған шығарма туралы айтып бермек болады. Оның пікірінше, 
балалардың осы шығарма авторының жеке тұлғасына деген қызығушылығын тек осылай 
ғана тудыруға болады. Қоюшының Пушкин жайындағы анықтамасы да қызық. Шамасы, ол 
ұлы ақын жайлы «такого веселого человека, который на самом деле был очень серьезный и 
грустный и которого потом убили» [3] дегенде мұны балаларға қызықты естілу үшін айтқан 
да болуы мүмкін. 

Бірақ спектакль Пушкин туындысының таза сюжетінен құралмайды. Тіпті онда 
мұндай желілік құрылым да жоқ. Қойылымда түпнұсқалық мәтін тек оның финалдық 
сахнасында Татьянаның монологында ғана көрініс береді. Ал сол сәттерге дейін өлеңмен 
жазылған роман сюжеті актерлердің ауызша айтылған сөздері арқылы жеткізіледі. Сол 



97

әңгімелер барысында бірқатар шегіністер жасалып өтеді. Олардың сарынынан көрермен, 
мысалы, театрдың қалай құрылғаны жайында түсінік алып қалады. Болмаса Пушкиннің 
балетті не үшін жақсы көргенін біледі. 

Спектакльді қойған режиссер Дмитрий Крымов суретші Филипп Виноградовтың 
шығармашылығы мен сторителлингті бір-бірімен синтездеу арқылы тақырыпты ашуға 
әрекет жасаған. Сторителлинг дегеніміз – өмірде болған немесе ойдан шығарылған 
геройлардың іс-әрекеттері мен олардың бастан кешкен оқиғаларын рет-ретімен көрсетіп 
беріп тұратын әлдебір бір тарихи оқиғалардың желісі. Қоюшы мұнда өзінің негізгі ойын 
жеткізу үшін көптеген белгілі әдеби сюжеттерді әңгімелеп беру арқылы жасалатын тұтас 
бір сахналық көріністерді ойлап тапқан [4].

Спектакльде көрермендер орындарына жайғасып отырып бола бергенде сахнаға 
үлкен қуыршақтар кейпіндегі төрт персонаж қатарласып шыға келеді. Оларды актерлер 
жетектеп апарып, бірінші қатарға отырғызады. Мұнда режиссердің түпкілікті ойы бойынша, 
бұл қуыршақтар – қазіргі заманғы жас жігіттерді бейнелеушілер. Олар жайғасқаннан кейін 
де құлақтарына ілген құлағдарларын алмай шнурын артқа қарай серпіп тастап отыра береді. 
Бұл қазіргі жастардың өмірге, қоршаған ортаға немқұрайлы қарайтынын білдіреді. 

Сәлден кейін әпенділеу болып көрінетін төрт персонаж – Пушкин романының әр 
елден жиналған әуесқойлары залға апарылып, өздерінің бірінші қатарда отырған бала-
қуыршақтарының жандарына орналастырылады. Персонаждардың бірі Пушкиннің 
ганноверлік табынушысы, екіншісі – Тулузадан келген пушкиншіл ханым, үшіншісі финнің 
Тампересіндегі пушкинофил, ал төртіншісі – брнолық линза-көзілдірікті чех профессоры. 
Өздерін пушкинтанушы санайтын бұлардың бәрі – еуропалық деңгейдегі интеллектуалдар. 
Балаларының тағдырларына бейжай қарай алмайтын осы ата-аналар (Анна Синякина, 
Наталья Горчакова, Максим Маминов, Сергей Мелконян) бірден әңгімені театр дегенің не 
екенінен бастайды. Бірақ олар поэманың мәтіні туралы да, тіпті Пушкин мен Онегин туралы 
да айтпайды. Олар әңгімені театр жайындағы толғау секілді ойларға бұрып жіберді. Нақты 
айтқанда, Пушкин мен Онегиннің кезінде театрдың қандай болғанын сөз етеді. Содан кейін 
Пушкин, Онегин, Татьяна секілді кейіпкердің кімдер екеніне келеді. Олардың әңгімелері 
достардың бір-бірімен әңгімелесу үшін, өз балаларына тұрмыстың маңызды жақтары жайлы 
айтып беру үшін үй мектебі үлгісіндегі мекен-жайға жиналғанындай әсер қалдырады.

А.С.Пушкин шығармашылығының шетелдік әуесқойлары басында М.Булгаковтың 
«Шебер мен Маргарита» романындағы қызықты қаһарман – Воландтың жанында жүрген 
жағымсыз нөкерлер сияқты болып көрінді. Бұлар да сол азаматтар секілді орыс тілін бұзып 
сөйлеумен бірге сөздердің екпіндерін дұрыс қоя алмайтын еді. Бірақ олар көп ұзамай 
көрерменге ұнай бастайды. Содан шығар, іштеріндегі бір апайдың арт жағына бұрылып, 
ыңғайсыз сіңбіріп алғанынан жұрт жиіркенген жоқ. Ақыры төртеуі де басында ебедейсіз 
адамдар болып көрінгендерімен, жұртқа жақын болып шығады. Олар былай қарағанда, 
таныс секілді әңгіме айтып отырғандай болғандарымен, бұрын естілмеген деректерді алға 
тартып қояды. 

«Евгений Онегинді» ата-аналар мен балалар арасында өмірлік маңызы бар мәселелер 
турасында диалог жүргізудің үлгісі ретінде де қарастыруға болады. Расында қазір ата-ананың 
өз перзенттерімен әңгіме-дүкен құрулары сирек. Бұған сылтау көп. Біріншіден, бұрынғы 
заманның тәрбиесімен қалыптасқан ата-ана мен бүгінгі күннің барлық «кереметтеріне» 
қанық жас ұрпақтың арасында ортақ тақырып жоқ. Екіншіден, бұл кезде балаға түсінікті 
тілмен сөйлеудің өзі қиын. Үшіншіден, үнемі жұмысбасты болып жүретін ата-анадан да 
бұған уақыт табыла бермейді. Төртіншіден, қазіргі жастар кітап оқи бермейді. Сондықтан 
оларды «Пушкин – біздің ұлы ақынымыз» немесе «Толстой – орыс революциясының 
айнасы» деген ұранға ұқсас сөздермен әдебиетке қарата алмайсың. Ал, баланың жанын 
түсініп, жайын табу үшін аспандап тұрған пафостың бәрін жиып қойып, оған осы заманғы 
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жас ұрпақтың сана-сезімі тұрғысынан келу керек.
«Артисты перевоплощаются сами то в одного персонажа, то в другого, вовлекая в 

этот процесс и зрителей. Например, чтобы объяснить, что такое «русская зима», кого-то 
из зала ненадолго преображают в жучку на салазках, кто-то становится мальчиком, кто-то 
– мамой, которая «грозит ему в окно». Под музыку все приходит в движение, и вот перед 
нами почти полотно Брейгеля» [3], – деп атап көрсетті Мария Михайлова. Ал, сахнадағы 
әрекеттерге крепостной шаруалар, халық керек болғанда, режиссер театрдың техниктері 
мен қызметкерлерін шығарады. Сөйтсек, ол театрдың мүддесі үшін бұған дейін де 
бірнеше рет қызметкерлердің бәрін іске қосыпты. Режиссер Д.Крымовта кейде бұрынғы 
қойылымдарындағы көріністер қайталанып келетіні де бар. «Өз сөзіменде» оның «Чехов 
бойынша» қойған «Та-ра-ра-бумбиядан» алынған конвейерлері, «Манежден» көшкен 
транспортерлері көрініс береді. Бірақ олар мұнда декорацияның бір бөлігі ретінде ғана 
орын алады.

Сыншы Ирина Алпатованың пікірінше, бұл спектакльде Д.Крымовпен бірге 
режиссерлік міндетті Пушкиннің өзі де атқаратын сияқты. Сөйтіп, Александр Пушкин 
өзінің ХIХ ғасырынан аттап шығып, біздің ХХI ғасырға топ ете түседі де, ненің қалай 
болғаны туралы өзі түсіндіріп кетеді. Бұл өзгеше режиссерлік тандем ақынның атақты 
шығармасын жай айтып беріп қана қоймайды, сол замандардағы сөздердің бәрін бүгінгі 
күннің лексемасына айналдырып, дәуір мен сол кездің адамгершілік әдет-ғұрыптары жайлы 
баяндап береді. Сөздер ғана емес, заттардың да осылай араласып кетушілігі орын алады. 
Айталық, ол шағын бір шабадан алып, оның ішіне асхана жабдықтарын, тырнақ егейтін 
және мұртты жұлатын құралдарын, тіпті «ақсүйектің таңғы асы» есебінде жұмыртқа да 
салып қояды. Кенет шабадан қайта ашылып қалғанда, олардың бәрінің бір-бірлерімен мидай 
араласып кеткендерін, қасықтар мен шанышқылардың жарылған жұмыртқаның уызына 
боялып жатқанын көреміз. Мұндай күтпеген көріністер жетіп-артылады. Сахнадағы әңгіме 
бірде жекелеген көрініспен алмасып кетіп жатады, жадта жатталып қалған қанатты сөздер 
қосыла естіледі. Көрермен осы оқиғалардың ішіне өзінің қалай еніп кеткенін сезбейді 
[5]. Сөйтсе, Пушкин әлемінің ішкі жағы классикалық хрестоматияға тіпті ұқсамайды 
екен. Мұндағы «оқымыстылар» сол аралықта ойынға қызу араласады да, поэманың басқа 
кейіпкерлеріне айналады. Сол ауыс-түйісте біз неміс әйел – Синякинаның биік өкшелі аяқ 
киімін шешіп тастап, бурыл шашты паригін алып қойып, Татьяна бола қалғанын көреміз. 
Ол Татьянаның соңғы монологын оқиды. Бірақ ол сөзін бастап та үлгермейді, көрермен 
көзі оны жылжымалы ленталы ағаш конструкцияға қарай бұрып жібереді. Бұдан әрі «ұмыт 
қалған бақ» өсіп шығады да, тәрбиеші әйел мен Ленскийдің миниатюралы бейіттері тұра 
қалады... Кенет осы жылжымалы жолдың үстіне ағаш атқа мініп алған Ольга көрініп, 
осылардың бәрінің жанынан қайрылмастан өте шығады. Қарт Лариндер де сөйтеді. Олар да 
айналып қарайтындай ештеңе таба қоймайды. Тек қуыршақ Татьяна ғана басын бұрады, бұл 
бір мезет жұрттың ойлануына мұрсат береді. Мұндағы басты сауал: «Сенің өміріңде артқа 
қайрылып қарайтындай әлдеқандай бір елеулі оқиға болды ма?» дегенге келіп тоғысады. 
Сосын Таняның туған күні болады да, көрермендердің бірі Онегин бола салады. Содан 
кейін Онегин мен Ленскийдің арасындағы дуэль өтеді. Бұл қойылымдағы барлық оқиғалар 
өзінің ақырғы шегіне қарай жылжып келе жатқанынан хабар береді.

Өз кезегінде чех профессоры – Мелконян қампиып тұрған қарнын ішіне тартып 
алып, тәрбиеші әйелдің кейпіне енеді. Ол барынша мейірімді де үйге жайлы жан болып 
суреттеледі. Таня одан біресе терезенің желдеткішін ашуды, біресе қайта жабуды сұрайды. 
Ол мұнысын бірнеше рет қайталайды. Ақырында қыз мәселе желдеткіште емес, бәрі өзінің 
ғашық болып қалғанында екенін мойындайды. Ал, қартайып қалған, көзі нашар көретін 
әйел болса да оның жайын жақсы түсінеді.

«Пушкинская история пересказывается не линейно, обрывочно, фрагментарно, с 
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лирическими и комическими отступлениями, вставными эпизодами, актерскими забавами, 
– деп жазады Ирина Алпатова. – Но и этого Крымову мало. Ближе к финалу он начинает едва 
ли не философские поиски «смысла жизни», базирующиеся на опыте пушкинских героев, 
смело и уверенно переключая зрительские эмоции в нужный регистр. Меняется оптика: 
персонажи вновь становятся учеными мужами и женами, большими и настоящими» [5]. 
Сахнада кенет мылтық тарс ете қалады. Артынан Ленскийдің өлтірілгені белгілі болды. 
Жоғары жақтан ұшып бара жатқан қарғаның қарқылдаған даусы естіліп, кейін екінші рет 
мылтық атылады. Бұл Пушкиннің өлтірілгенінен хабар береді. Қарға тағы да қанаттарын 
қағып, қарқылдап ұшып бара жатып, кенет брнолық чех профессорына айналады. Бұл – 
режиссер Д.Крымовтың тапқырлығынан туған жаңалық. Пушкиннің қолынан тәттілер 
алатын сахнада режиссердің мұндай жаңалықтары көрермендерге жай ой салып қана қоймай 
оларды толқытып, тебіренткенін көрдік. Бұл режиссердің пайдаланған технологиялық тәсілі 
актерлердің образ жасауында толықтай үйлесімдік тапқан.

Д.Крымовтың «Онегині» – өмірде кездесетін күрделі оқиғалар жайын қарапайым 
ғана сөздермен айтып беретін, ал, мәңгілік турасында кекесінмен әңгіме ететін өте бір 
сирек кездесетін спектакль. Осының негізінде былайынша «көңілді ақын Пушкин» шын 
мәнінде өмірдегі көп нәрседен көңілі қалған ауыр ойлы, мұңды тұлға болып шыққан. 
Ақын өз арманында қанат жоқ екенін, идеал деп жүргендерінің бәрінің қирап қалғанын, 
ал махаббаттың сары уайымға салдырар дерт екенін ұғынғаннан кейін бәрінен түңілгендей 
күй кешеді. Мұны былай қойғанда, жаратылыстың өзінің адам баласына жаны ашып бара 
жатқаны шамалы. Табиғат адамның азабы мен зардабына құлақ аспайды, өмірдің соңы тек 
өліммен аяқталады. Ал, өзіне жақын және сүйікті адамдарын тек сол жақын және сүйікті 
адамдары ғана жадтарына сақтап қалмақ. Сол адамдар тірі тұрғанда, сондай адамдар бар 
кезде бұл дүниеде ештеңе де бостан босқа құрдымға кете салмақ емес. Қойылымның түпкі 
идеялық ойы осындай. Оның өзектілігі де осыдан көрінеді. Режиссердің бұл спектакльдегі 
бағыты белгілі туындылардың сюжеттерін балаларға өздері түсінетін деңгейде айтып беру 
болып шыққан. Ал, ұстанған принципі осы арқылы белгілі ақынның шығармашылығына 
ғана емес, оның жеке басына жастардың назарын аудару болып табылады. 

Биылғы жылғы қыркүйек айында «Драма өнерінің мектебі» маусымды Александр 
Островскийдің «Жасаусыз қалыңдық» («БеЗприданница») премьерасымен ашты. Режиссер 
Дмитрий Крымов продюсер Леонид Роберманмен бірлесіп қойған спектаклін бізге белгілі 
нұсқасындағыдай «Бесприданница» деп емес, «БеЗприданница» деп алған. Пьесаның 
атауын өз кезінде оның авторы да осылай деп жазып көрсеткен екен.

Спектакльдің желісі бойынша, Волга өзенінің жағасында орналасқан шағын 
қалашықта жергілікті мәні бар жұлдыз, әнші Лариса Дмитриевна Огудалова (Мария 
Смольникова) тұрады. Қойылымдағы бар оқиға соның төңірегінен өрбиді. Ал, әншіміздің 
даусы жоқ, нотаны дәл таба алмайды, сонда да сахнада өнер көрсетеді. Лариса мұндай 
халге өзінің көңілі кетіп жүрген бай көпес Сергей Сергеевич Паратовтың (Евгений Старцев) 
күтпеген жерден кетіп қалуынан душар болған. Бірақ бойжеткеннің бұрынғы талантына 
табынушылар бұл қалада аз емес. Солардың арасында күзенге ұқсайтын кәрі қақсал көпес 
Мокий Парменыч Кнуров (Константин Муханов), сондай-ақ, жас татар мырзасы, бұл да 
көпес Василий Данилыч Вожеватов (Вадим Дубровин) бар. Оларға Ларисаның әншілігінен 
гөрі әйел болғаны керек. Сондықтан қызды өміріне жететін ақша беріп, ұстап тұрғылары 
келеді. Бірақ әйелдікке алуға ықтиярлары жоқ. Себебі, Ларисаның кедейленіп қалған шешесі 
ол үшін жасау бере алмайды. Ал, пошта қызметшісі Карандышевке қыздың жасауы емес, өзі 
керек. Алайда Лариса Дмитриевна бұлардың ешқайсысын қаламайды, оның сүйетін адамы 
– Паратов. Ертелі-кеш сол туралы ғана армандайды. 

Крымов пен оның зертханасы бұған дейін де Островскийдің туындыларын бірінші 
рет сахналауы емес. «Дмитрий Крымов второй раз входит в одну и ту же воду, – деп орынды 
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атап көрсетті Ольга Галахова. – Дело не только в том, что тремя годами ранее он здесь же, в 
«Школе драматического искусства», ставил пьесу Островского «Поздняя любовь», а сейчас 
поставил «Бесприданницу». Дело еще в том, что Островский для режиссера – автор, с 
помощью пьес которого он говорит о провинциальном бытии российской действительности. 
Александра Николаевича подтягивают до формата новой драмы» [6]. Қазір «О-й. Кеш туған 
махаббат» («О-й. Поздняя любовь») спектаклі бірнеше маусымнан бері табысты жүріп 
жатыр. Ал, жаңа қойылымда оқиға жалпыға белгілі сюжеттен өріс алады. Бірақ режиссер 
оны сол танымалы қалпында бере салмайды. Ол классикалық туындыға өз қиялынан жаңа, 
күрделі бояуларды қосады. Әрбірден соң өзгерісті көбірек жасап, оны абсурд (сандырақ) 
комедиясы дәрежесіне дейін апарады.

Қойылымда Лариса Дмитриевнаның ролінде ойнайтын Мария Смольникова 
бұған дейін де өз тағдыры үшін күресетін әйелдің образын жасап көрген екен. Оның «О-
й. Поздняя любовь» спектакліндегі Людмиласы да ақшаға қатты тәуелді болды. Соған 
қарамастан, «жасаусыз қалыңдықтың» біреуді сүюге, өзі біреудің сүйіктісі болуға хақы бар. 
Бірақ ақша билеген қоғамда сұлу әйелдің өзі кейде қалтасы қалың әлдекімдердің еркіндегі 
ойыншыққа айналып кетіп жатады. Оның жан-күйінде, көңіл толқуында, жүрек бүлкілінде 
ешкімнің шаруасы жоқ. Тек Карандышев (Максим Маминов) секілді сұлу әйелге үйлену 
арқылы өзінің қоғамдағы орнын биіктеткісі келетіндер ғана байлыққа мән бермеген кейіп 
танытады. Әйткенмен, оның өзінің әлгіндей көздеген жеке ішкі мүддесі мен мақсаты бар 
болып шықты. 

Осы қалпымен Карандышев аяугершілік сезімін туғызады. Жас тартымды жігіт 
шаруашылыққа бейім, оның маңдайына шылқыған бай болу жазылмаған. Оның міндеті 
жұрттың кебісін қойып, киімін іліп тұру болса керек. Қызметшілік. Қатарынан қалғысы 
келмейтін Юлий Капитоныч үйінің өзін дөңгелентпей тұра алмас еді. Түптеп келгенде, 
кейін оның осы тыраштығы спектакльдегі басты трагедияны жасайтын сияқты. Оның бұл 
талпынысын жасаусыз қалыңдық та ескерген жоқ. Себебі, жүрекке әмір жүрмейді. Лариса 
Дмитриевна бәрінен безіп, түңіліп тұрғанда да оның иығына құлай кетпеді. Күйеуге шығу 
уәдесін бергенде де Паратовтан үмітін үзбесе керек, ол екеуінің қосылар уақытын әдейі 
соза түсті. Оның бір адамды, тек қана Паратовты сүйетіні сөйтіп жүргенінде, ол өзінің 
«Ласточка» кемесімен келе қалғанда білінді. Сергейдің күтпеген жерден келе қалуы 
қыз көңіл күйін ғана емес, бүкіл өмірін де кілт өзгертіп жіберді. Ол басында Ларисаның 
өміріндегі күңгірт, белгісіз ахуалды сыпырып тастайтындай болған. Бірақ ақыры басқаша 
болып шықты. Былайынша қызды сүйетіндей көрінген көпес оны бүлдіріп кетуден арыға 
бармады. Сергейдің бұл тірлігіне қыздың шешесі Харита Игнатьевна (Сергей Мелконян) да, 
күйеу жігіт Карандышев те қарсы тұра алмады.

Спектакльдегі барлық оқиғалар терезе орнында тұрған орасан зор экранда өтіп 
жатады. Онда Волга өзенінің жағалауы, онда серуендеп жүрген қала тұрғындары, бұдан әрі 
Огудаловтардың үйі көрінеді. Көшеде жүрген жұрт бір кезде корабльдің бортына ұқсайтын 
есіктен шығып, сахнаға беттейді. Сахна кеңістігі кеменің трюміне ұқсайды. Ондағы 
вентиляциялық тор соны білдіреді. Оған әлдеқайдан түскен сәуледен ілулі тұрған пальтоның 
сұлбасы көрінеді. Бір кезде үйіріліп соққан желден пальтоның етегі желпілдеп кетеді. 

«БеЗприданница» – орыс өмірінен сыр шертетін пьеса. Ол көпестер билеген бұл 
қоғамды жүгенсіздік билеп алғанына дабыл қағады. Қалтасы қалың саудагерлер адамның 
өмірін де саудаға салып жібергенін режиссер актер ойыны арқылы көрсете білген. Мұны 
көріп тұрған кез келген адам өз өміріне сырттай қарап, оның бағасын білулеріне болады. 
Адами құндылықтардың да мәні осы кезде ашыла түседі. Бұл арқылы сонымен бірге бізбен 
параллель тағы бір әлемнің бар екенін білеміз. Сол әлемде Ларисаның күйеуі қызғаныштан 
пышақтап өлтірген үлкен әпкесі (Елизавета Юрьева) де, алаяқ жігітке тұрмысқа шыққан 
кіші әпкесі (Кирилл Федоров) де жүр. Олар бір ауыз тіл қатпай, болып жатқан оқиғалардың 
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жанынан өтіп бара жатады. Тіпті сіңлілері қайғыға батып жатқанда да, оған селт етпейді.
Драманың соңы трагедияға ұласатыны белгілі еді. Себебі, Паратов тастап кеткен 

Лариса ақырында тура және жанама мағынасында қолдан қолға көшіп кетті. Сол кезде 
Кнуровтың пайда болуы жағдайды қоюландыра түсті. Ол Түймеқыз туралы ертегідегі күзен 
секілді орасан зор тон киіп келіп, қызды өзінің ініне ертіп әкетіп, біржола «жұтып» қояды. 
Егер Паратов бойжеткенді бүлдіріп кетсе, Кнуров ақырына дейін құртып бітті. Сол кезде 
Карандышев келіп, Лариса Дмитриевнаның өзіне де енді тиесілі болудан қалған денеден 
оның жанын арашалап алып шығады. Мұның бәрі тарихи мәні зор футбол матчы жөнінде 
трансляция жүріп жатқанда орын алады. Бұл әлдеқандай бір жердегі қайғылы оқиғаның 
былайғы жұртты толғандыра қоймайтынын, әркімнің өзіне тән өмірі мен қызығы бар 
екенін, олардың өзгенің жан күйзелісі мен өліміне жандары ауырмайтынын байқатады. 
Қойылымның айтпағы да осы. Қазір адамдар қатыгез ғана емес, барынша селқос, енжар, 
өзгенің өлімі мен өкінішіне бас қатырып жатпайтын болып алды. 

Сыншы Андрей Архангельский Дмитрий Крымовтың қойылымы туралы пікір 
білдіргенде, режиссердің театр кеңістігінің сюжеттен гөрі маңызды болып шыққанына назар 
аударатынын айтады. Ол «Первое, о чем думаешь, смотря «Бесприданницу» Крымова,– как 
ужасно поставлено наше школьное образование, – деп жазады. «Оно каким-то неведомым 
образом отбивает у людей охоту потом возвращаться к классике, особенно к поэзии и 
драматургии – ловишь себя на мысли, что, если бы не нужда, не стал бы перечитывать ну 
вот, например, драматурга Островского» [7]. Керек десеңіз, бұл да – қазіргі қоғамның бір 
проблемасы. Мектепте білім берудің ешбір сын көтермейтіні айтылып та, жазылып та жүр.

Соңғы жылдары Ресей театрлары классикалық туындыларды сахналауда жаңа бір 
дүмпу мен серпілісті бастан кешіп жатыр. Бірақ оларды байырғы түпнұсқалық қалпында 
беріп жатқан бірде-бір режиссер жоқ. Осыған орай классиканы қайтара бір оқып шығу күн 
тәртібіне қойылды. Қайтара оқу (перечитывать) қайта оқу (повторять) емес. Қайтара оқуда 
онда көтеріліп отырған тақырып пен мәселеге басқа қырынан келу мақсат етіледі. Ол – 
сюжетке қайта қарау деген сөз. Бұдан кейін бұрынғы тұрақты сөз тіркестеріне де өзгеріс 
енеді, бұрын көңіл бөлінбей келген сөйлемдерге айрықша назар аударылады. Сонымен қатар 
классикалық туындылардың түгелге жуығының сюжеті ескіріп кеткендіктен олар бүгінгі 
күннің тақырыбына айналдыруға келмейді. Мұндай проблема «Жасаусыз қалыңдықта» да 
бар. Қазіргі заманда жасаусыз қандай қалыңдық болуы мүмкін? Ол тіпті Островскийдің 
кезінде де жаппай етек алған оқиға емес-тін. Сол себепті Крымовқа пьесаны бүгінгі күн 
тыныс-тіршілігіне қарай бейімдеу керек болды. Сондықтан ол жасаусыз қалыңдық туралы 
сюжетті әлдеқандай бір кең ауқымды оқиғаның баяндау үшін керекті негізгі діңгек ретінде 
ғана алды. Мұны ол бүгінгі адамдардың провинцияда тұрған кездерін сағынуы сипатында 
береді. Шынында да, бүгінде алыстағы елді-мекендердің өзі өркениеттен тысқары қалып 
жатқан жоқ. Интернет ірі қалалар мен шағын кенттердің елмен араласу, ақпар алып отыру 
мүмкіндіктерін теңестіріп берді. Адамның қалай шалқып жүргені оның тұрған жері мен 
тапқан табысына ғана байланысты емес. Керек болмайтын адам қай жерде де керек болмай 
қалады. Спектакльдің өзектілігі де осында жатыр. Себебі, ол бүгінгі күн бет-бейнесіндегі 
басты ерекшеліктердің бірі болып табылады. 

Осы ретте А.Архангельский «жасаусыз қалыңдықтың» біздің көз алдымызда кенет 
«жасаусыздыққа» айналып кеткенін баяндайды. Бұл жалқыдан жалпыға көшуді білдіреді. 
Крымов бұл құбылыстан тиісті түсінік шығарады. Ол жасаусыздықтың синонимі ретінде 
шарасыздық, түйіспеушілік, ішкі дүниенің бостығы секілді ұғымдарды алу керек екенін 
аңғартады. Қойылым барысында режиссер провинциядағы жұрттың шарасыздығын 
аудиовизуальды құралдар арқылы көрсетеді. Кейіпкерлердің бүкіл пьеса бойына көздерін 
алмай, 2008 жылы Голландия – Ресей құрамалары арасындағы әйгілі футбол матчынан 
беріліп жатқан репортажды көріп отырулары қоғамның мізқақпас саңырау қалпын ғана 
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емес, оның деградацияға ұшырап жатқанын байқатады. Біз экраннан көз алмай отырған 
сияқты болып көрінетін сол адамдарды тек олардың арқа жағынан көреміз. Қозғалмаған 
қалыптан танбайтын арқалар экранға арбалып, сиқырланып қойылған сияқты. Осы бір 
күңгірт, жалғызбасты, қозғалыссыз тұлғалар сағыныштың салмағынан жаншылып қалған 
жандарды еске түсіретіні анық. Репортаж жүргізіп отырған комментатордың соншама 
жаман үнмен бақырып жатқанда да оның тірі жанның даусы екеніне шүкіршілік етесің. 

Архангельскийдің айтуынша, Крымов «Жасаусыз қалыңдықты» орыс кеңістігі 
туралы хикаятқа айналдырған. Ондағы басты кейіпкер – терезеден қарағанда қозғалыссыз 
көрінетін өзеннің аумағы. Бәлкім, жанды сыздататын сағынышты шақыратын да осы өзен 
шығар. Ал, өзен – Паратов қалашыққа осы судың бойымен келеді. Кеме жылжымайтын 
дүниенің жалғыз ғана қозғаушы күші тәрізді. Жалғыз үміт те соған байланған. Лариса 
Огудалованың Паратовқа деген құмарлығы мынау тұйық әлемнен сыртқа шығып кетуге 
деген үміті осы өзеннің аңғарында жатыр. Оны осы өзен ғана алысқа әкете алады. Бірақ 
алып кеткен жоқ [7]. Ақырында байғұс қыз алысқа ұзай алмай, өзеннің бойында қалды.

Д.Крымов театрының есігі жұрттың бәріне бірдей ашық. Бұл ғана емес, оның басқа 
қойылымдары да осындай позиция ұстайды. Оларға сырттан келген кез келген кісі кіріп 
кете береді. Бұдан арғысы оншалықты маңызды емес. Тарихшылардың айтуларынша, 
баяғыда Александр Островскийдің бұл пьесасы бірінші рет қойылған кезде ол осындай 
ашық есік қалпында болыпты. Кейін ғана ол қазіргідей қатып қалған нұсқаға тоқтаған. 
Демек, режиссер туындының бастапқы кездегі тұмасына қайта оралып отыр. 

Режиссер Д.Крымовтың бүгінгі Ларисасы – эстрадада өнер көрсететін әнші 
бойжеткен. Оның жан сыры секілді болып шырқалатын басты хиті «Одна звезда на небе 
голубом» деп аталады. Ал, киген киімдері нағыз қазіргі заманғы эстрадалық сипатқа келеді: 
қысқа етекті көйлек пен жиреншашты парик. Харита Огудалова қызын мақтаныш тұтады. 
«Менің қызым – жұлдыз» дейді ол үйге келген біреуге. Рас, ол – жұлдыз. Бірақ оның жарығы 
пристань төңірегінен арыға аспайды. 

Спектакльде пристань экранды алып, жайылып жатыр. Бұл жердегі айдын үстінде 
шағалалар шарықтап ұшып жүр. Бәрі әбден семіріп кеткен. Алыста кеме көрінеді. Сыншы 
Ольга Егошина осыған байланысты: «Дмитрий Крымов в своем спектакле материализует 
пейзажи Островского. Материализует не появляющихся, но упоминаемых в тексте 
несчастливых в браке сестер Ларисы» [8], – деп жазады. Олар алдымен экраннан көрінеді, 
сосын өздерінің күйеулерінің айдауларымен ағаш есіктің ойығынан бой көрсетеді. Осы 
әпкелері басқа да қатысушылардың қатарында үнсіз мылқау көрермен болып, драманың 
бұдан ары қалай өрбігенін экраннан қадағалап отырады. 

Лариса сараң, ашкөз, пайдакүнем таныстарынан алысқа, бір түкпірдегі деревняға 
кетіп қалуды арман етеді. Ол мұның мүмкін емес екенін де біледі. Бүгінгі заманда бір жерге 
барып, із-түзсіз жоқ болып кету қиын. Қайда барсаң да тауып алады. Барлық жерде сырт 
көздер бар, түсіріп ала қоятын құралдар жеткілікті. Сол арқылы үлкен экранға шығара 
салу қиын емес. Мысалы, Ларисаның Паратов құшағында отырғанын Карандышев тап осы 
экраннан Кнуровпен және Вожеватовпен бірге отырып көреді. 

Д.Крымов классиканы осылай «өз сөзімен» айтып беруге жиі жүгінеді. Сол «өз 
сөзі» арқылы қаһармандардың болмыс-бітімін де өзгертіп жібереді. Оның Ларисасы, міне, 
күйеу жігітіне тауықты қалай кесуді, селедканы қалай бөлшектеуді, төсекті қалай дұрыс 
салуды түсіндіріп жатыр. Бұл, әрине, түпнұсқада жоқ. Кілтті есікте қалдырып кететінін де, 
жұрт «ащы» деп айқайлағанда ернін қалай ашу керектігін білмейтінін де айтады. Ол да – 
режиссердің қиялы. Осы Лариса Паратовтың өзін қалай тез ұмытып кеткенін сұрағанында, 
ұзақ уақыт жауап бермей отырып қалды. Сосын ол кетіп бара жатқанда пойыздың артынан 
қалай барғанын, вагонның тұтқасынан ұстап жүгіргенінде қолдарының тоңып қалғанын 
баяндайды. Даусының жоғалып кеткенін де, содан бастап фонограммамен ән салып жүргенін 
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айтып, мұңын шаға бастайды. Бірақ Паратовтың мұның алдындағы кінәсі бұдан да көп.
Келесі мысқылшыл кейіпкер – Мокий Кнуров үстінде щұбатылған ұзын тоны бар 

сахнаға шыға келгенде өлексеге шүйілген құзғынға ұқсайтындай әсер қалдырады. Осы 
сахнада күндізгі күннің астында қызып тұрған жағалауда тірі жан жоқ екенін қойылым 
режиссері аса шеберлікпен жеткізген. Тағы бір фильм көрсетілгенде біз Кнуровтың экраннан 
сахнаға шығып бара жатқанын байқаймыз. 

Харита Игнатьевна Огудалова – қала авторитеттерінің жиынына қатысуға лайықты 
әйел. Ол ешкімге есесін жібере қоймайды. Кәсібі – өзінің қыздарын жақсы бағаға өткізу. Ал, 
аналарының ең жиі айтатын сөзі – сату керек. Бірақ онда қыздарынан басқа сататын ештеңе 
жоқ. Ол өзінің шеберлік класын осы спектакльде стриптизершаның «I Will Survive» биін 
орындап жатқан кезінде береді. Оның қызына үйленбекші болып, артынан айнып кеткен 
адамнан артық жек көретін ешкімі жоқ. Сондықтан күйеу бала болудан бас тартып, бұдан 
бір жыл бұрын Ларисаны алдап кеткен Паратовты көргенде оның үстінде су жаңа костюмі 
болғанына қарамастан, жұдырықтап ұра бастауы сол ызаның бууынан шығып кетіп жатқан 
ызақор әйелді актриса шебер орындайды. Ашуы арнасына асып-төгілген әйел сол бетімен 
Сергейдің костюмін пырым-пырым етіп, жыртып тастайды. Етегінде тілігі бар көйлек 
киінген Харита Игнатьевнаның аярлығын режиссер айқын көрсетеді.

Лариса Огудалова – бұл қаладағы жалғыз құрбандық емес, мұндағылар мұндай 
оқиғаларға әлдеқашан бойларын үйретіп алған. Бірақ оның қазасы тауар-ақша қатынасына 
байланысты болған жоқ, тұрмыстың кезекті түйткілінен туды. «Жасаусыз қалыңдықтың» 
өліміне оған табынушы мысқылшыл қарақшылар тобының жаны ашымайды, оқиғаны 
басынан бастап қызықтап отырған көрерменнің де жүрегі селт ете қоймайды.

Дмитрий Крымов драматург Александр Островскийдің пьесасындағы сюжетті осы 
заманның кескін-келбетіне осылай алып келеді. Желіні өзінің еркіне қарай өзгерткен ол 
автордың «оқиға осы заманда болады» деген анықтамасын сол қалпы қалдырады. Бірақ 
оның осы заманы тіпті қазіргі уақыт емес еді. Қазіргі заманның шынайы көріністері мен 
типаждары тек ойын үшін ғана алынады. Әрбір кейіпкер мен әрбір көрініс белгілі бір жүк 
көтеру үшін келтірілген. 

Островскийдің Лариса Огудаловасы өз еркіндігіне құштар болғанымен, әлдеқашан 
қалыптасып қалған әлемнен өзінің орнын таба алмай қалған жан. Әрбір адамның өмірде 
өз орны, атқаратын қызметі бар. Оның қаптаған ақшасы және қартайып қалған ұнамсыз 
әйелі бар кәрі көпестің көңілдесі болып тұруына да болар еді. Ақшасы бұдан гөрі аздау 
жас жігітке күйеуге шықса да, ештеңесі кетпес еді, бірақ оның өзі жанына жақпайды. Түгі 
жоқ Карандышев үйленуге дайын тұр, әйткенмен Лариса сүймеген адаммен басқосып өзін 
алдағысы келмейді. Мұның бәрін осылай сараптап көрген Лариса сондықтан Паратовтың 
соңынан өзенге қарай тұра ұмтылады. «Правда, Лариса не только центр крымовской 
«Безприданницы», но и ее главное противоречие, ее уязвимое место, – деген тұжырым 
жасайды Ольга Федянина. – Не то, как роль сыграна, – а то, как придумана. Потому что, 
строго говоря, в предлагаемых театром обстоятельствах бросаться на шею нужно не 
Паратову, а Карандышеву» [9]. Өмірдің қарама-қайшылығы да осында. Ал, пьесаның 
басты тақырыбынан байқалатын мәселенің негізгі түйіндерінің бірі – ақша мәселесі кейін 
біртіндеп ығысып шығады. Шынтуайттап келгенде, мұнда Кнуровтан басқа ешкімде де мол 
ақша жоқ еді. Сондықтан қалашықтағылардың дені ақшасыз, артық молшылықсыз тіршілік 
етуге бейімделіп қалған болатын. Ал, режиссердің мұндағы басты бағыты керемет жақсы 
қыздың өзін қоршаған алуан түрлі еркектердің ортасынан лайықты орнын таба алмауын, 
үнемі қарызға батып және оны төлей алмай жүретін өмірін көрсету болып табылады. Бұл – 
орыс өмірінің мәңгілік сюжеті. Бұдан шығудың бір ғана жолы бар – өзінің мәңгілік орнын 
Волгадан табу. 

Режиссер Д.Крымовтың мұндай реформаларға баруында, спектакльді бүгінгі күннің 
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тынысына бейімдеп дайындауында көздеп отырған басты бір мақсаты осы. Ол – көрерменді 
сақтап қалу, оларды жоғалтып алмау. Бұл және дәл бүгін пайда болған жағдай емес. 
Сонау 60-шы жылдардың басында-ақ А.Попов: «Мы все чаще начинаем метаться, ищем 
способов удержать внимание зрителя, подогреть его любовь, его интерес к театру, прибегая 
с занимательности, развлекательности, например, наблюдается модное в последнее время 
обнажение режиссерского приема, показ «кухни» театра» [10, С. 46], – деп жазған еді. Содан 
бері бұл салада толассыз жалғасып келе жатқан ізденістер осындай көптеген жаңалықтарды 
алып келді. 
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Анар ЕРКЕБАЙ 

ҚЫРҒЫЗ ДРАМАТУРГИЯСЫНЫҢ ҚАЗАҚ САХНАСЫНДАҒЫ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯСЫ

ТҮЙІНДЕМЕ
Мақалада қазақ сахнасында тәуелсіздік жылдары қырғыз драматургиясы бойынша 

қойылған спектакльдер сөз болады. М.Әуезов атындағы академиялық драма театрындағы 
М.Ғапаровтың «Тұзды шөл», Б.Жәкиевтің «Жүрейік, жүрек ауыртпай», Ғ.Мүсірепов 
атындағы академиялық балалар мен жасөспірімдер театрындағы М.Байджиевтің 
«Тұншыққан сезім», Астана «Жастар театрындағы» С.Раевтың «Меккеге қарай ұзақ 
жол» қойылымдарындағы режиссерлік интерпретация, актерлік өнер мен сценография 
талданған.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются спектакли киргизской драматургии, поставленные 

на сцене казахских театров в период Независимости. Анализируются режиссерская 
интерпретация, актерская игра и сценография постановок академического театра 
им.М.Ауэзова «Соленая пустыня» М.Гапарова, «Не делайте друг-другу больно» Б.Жакиева, 
постановка казахского академического ТЮЗа им.Г.Мусрепова «Дуэль» М.Байджиева и 
«Долгая дорога в Мекку» С.Раева Молодежного театра Астаны.

Қазақ театры шымылдығын түрген күннен бастап әрдайым бауырлас түркі 
халықтарының шығармаларын өз репертуарына қосуда. Кеңестер одағының құрамында 
болғандықтан, сол кездің саясатына байланысты одақтас республикаларда классикалық 
дүниелерге айналып танымал болған А.Каһхардың «Жібек Сюзанесі», Ш.Айтматовтың 
«Жәмиләсі», «Ана – Жер анасы», «Ақ кемесі», «Бетпе беті», «Ғасырдан да ұзақ 
күні», М.Байджиевтің «Жекпежегі», Г.Гизаттың «Башмағым», С.Ахмадтың «Келіндер 
көтерілісі», Т.Минуллиннің «Диляфруздың төрт күйеуі», М.Кәрімнің «Ай тұтылған 
түні», Г.Гаджибековтың «Аршин мал алан», тағылары тағы ұлттық өнер ұжымдарының 
репертуарынан өзінің берік орнын алды. Осындай ізденіс үстінде актерлер түркі тілдес 
елдердің кесек туындыларын меңгере отырып шеберлік шыңдап, тәжірибе жинақтады. 
Түрлі режиссерлік интерпретациясымен шыққан бұл қойылымдардың шығармашылық 
өмірі, деңгейі, көркемдік дәрежесі де әр деңгейде болды. Әсіресе көрші қырғыз халқының 
драматургиясы ұлттық репертуарда үлкен орын алуда. Бұған дәлелдің бірі – Шыңғыс 
Айтматов шығармаларының үзбей қойылуында. 

Тәуелсіздігіміз қолымызға тигеннен кейін де ұлттық театр әрдайым түркі 
халықтарының шығармаларына назар аударып, олардың бүгінгі заман драматургиясымен де 
қызыға бастады. Соның ішінде, қырғыз ағайындарымызбен тарихымыз бен мәдениетіміздегі, 
фольклорымыз бен салт-дәстүрлеріміздегі ұқсастықтар болғандықтан драмалары да рухани 
болмысымызға жақынырақ. 

М.Әуезов атындағы қазақтың мемлекеттік академиялық драма театрының сахнасында 
1996 жылы режиссер Т.Жаманқұлов қырғыз драматургі Мырза Ғапаровтың «Тұзды шөл» 
пьесасын қойды.

Сахнада тұзды шөлдің бір пұшпағы… Төбешік үстінде бір адам терең ойға шомылып, 
қимылсыз отыр. Кенет, тізерлеп отырған адам түрегеліп, бір жығылып, бір тұрып өзінің өткен 
өмірінен қашқандай жүгіріп, төбешіктен домалай құлап түседі. Ол – спектакльдің басты 
кейіпкері Дәмен. Бұл рольді орындаған Төлеубек Аралбаев ойынында психологиялық жағы 
басым болды. Дәмен – археолог, оқыған жігіт. Бірақ тағдыр-режиссер оның өмірін, ролін 
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бір мезетте өзгерткен. Спектакль бойы Дәмен «Мен кісі өлтірдім» – деп айтумен болады. 
Миының бір түкпірінде жасырынған бұл ой жылдар бойы өмір сүруіне кедергі болып, 
мазалауын доғармайды. Дәменнің жан күйзелісін, күдігін, ішін удай жалаған өкінішін, ауыр 
қайғысын Т.Аралбаев тамыршыдай тап басқан. 

Жылына берілетін екі ай демалысын Дәмен тұзды шөлде өткізеді. Өйткені, тұзды 
шөл оның тағдырын көз алдына елестетеді. Тек Дәменнің ғана емес, Айғаныш пен 
Қараевтың да өмірлері осы тұзды шөлге ұқсайды. Дәменнің «Адам өлтірдім», Қараевтың 
«мені біреу өлтірді», Айғаныштың «жалғыздықтан жалығып, жалғыз қаламын-ау» деген 
үрейі осы тұзды шөл тағдырымен сабақтасып жатыр. Енді, міне, Дәмен өз кінәсін өтеу үшін 
тұзды шөлге емделуге келген адамдарға көмектесумен жүр. Дарынды, ойлы іс-әрекетке бай 
актер Т.Аралбаев өзінің әдемі ойыны арқылы Дәменнің көптеген жылдар бойы (15 жыл) 
тапталып, қорланып келген ар-намысын, адамгершілік ұстанымын қайта тірілтуге, жанын 
жеп, жүрегін өртеген шындық бетін ашуға ұмтылған нысаналы мақсатына жетіп тынады.

Тұзды шөлге емделуге келгендердің бірі – Қараевтың ролін Сәбит Оразбаев орындады. 
Ол республиканың бұрынғы президенті болдым деп шіреніп, басқаларға жоғарыдан 
қарайды. Актер тәкаппар да құр кеуде адамның кейпін дәл беріп, психологиялық жағынан 
терең көрсеткен. Қараев сахнаға креслосын арқалаған күйде шығады. Оның: «Қырық 
жылдан бері біз бір-бірімізді арқалап жүрміз… ең жақын жанашырым…» – деген сөзінде 
үлкен мән-мағына жатыр. Бұл – президент болып тұрған заманында, жалғанды жалпағынан 
басқан бастықтың бейнесі. «Бұл кресло – менің өмірбаяным. Ал оның өмірбаяны – бұл мен» 
дегендей, кресло – бастық болған күндерінің әдемі елесі. Қараевтың өзі айтқандай, оның есі 
кіреді-шығады. Оны біз Қараевтың креслоның үстіне шығып алып, өзінің бастық болғанда 
«еркектерді әйелдерге, әйелдерді еркектерге, шөлді теңізге, теңізді шөлге» айналдырғанын 
бар пәрменімен айқайлап тұрып айтып, кенет есін жиып, жыламсырап, жалбарынып 
«қарным ашты, шаршадым» дегенінде байқаймыз. С.Оразбаевтың кресло үстінде қолын 
қанат секілді жайып, қызыл алар қырандай қомданып тұрғаны қатты әсер қалдырады. 
Осы кезде Козьма Прутковтың «Никто не обнимет необьятного» деген сөзі есімізге түседі. 
Шыныменен ойланып қарасақ халыққа істеген озбырлығы үшін оны құдай жазалаған – өзін 
біреу өлтірді деген қорқыныш үрейге, ауруға душар еткізген. Кезінде ойына келгенін істеген 
Қараев адамгершілік жағынан да азғындап, көзінің алдынан өткен сұлу қыз-келіншектердің 
бәрін өз ырқына көндірген арамза жан еді. Солардың бірі рак ауруына шалдығып, өзімен 
бірге тұзды шөлде ем қабылдап жатқан атақты актриса Айғаныш болса, екіншісі – Дәменнің 
әйелі, ал үшіншісі – күйеуі мен баласынан айырылған Рәбия да болуы мүмкін.

Жан-тәнімен театрға берілген Айғаныш ролі – психологиялық трагедияға толы. 
Ал, осы рольдегі Лидия Қаденова ойынында трагедиядан гөрі мелодрама басым. Терең 
толғаныс орнына мұңдылыққа көбірек ұрынады. Бірақ, Л.Қаденованың шаршадым деп 
сахнада аяғын айқастырып жата кетуі, Дәменнің бала кезінде «үйшік-үйшік» ойнадық деген 
әңгімесін тыңдағандағы жан дүниесінің қозғалысын, репетиция жасағанда кейіпкер көңіл-
күйіне терең еніп, психологиялық өзгеріске түсуі өте нанымды шыққан. Екінші құрамда 
Айғанышты орындаған Дәрия Жүсіп қойылымның жанр ерекшелігіне сай келетін келісті 
сахналық бейне сомдаған. Орындаушының оқыс қимыл-қозғалысы, сөзінің мазмұндылығы, 
бет-әлпетінің тастан қашап шыққан мүсіндей бейнелілігі – трагикомедия тынысын терең 
ұғудан туған. Айғаныш тұзды шөлге емделуге келсе де, Жан Коктоның «Адам дауысы» 
пьесасына репетициясын доғармайды. Пьесада бір-ақ кейіпкер – жан-тәнімен құлай сүйген 
әйел. Айғаныштың тағдыры осы әйелдің тағдырына ұқсайды. 

Қытаев пен Дариғаның бірге кеткенін көргенде Айғаныш – Л.Қаденованың пьесадағы 
әйел сөздерімен өзінің жан қасіретін еріксіз көрсеткені нанымды шыққан. «Сүйемін 
сені! Сүйемін!» – дегені пьесадағы әйелдің айқайы емес, өзінің жан айқайы. «Ары қарай 
не болды?» – деген Дәменнің сұрағына «Мен өлдім» – деп жауап қайтарады. Осы жауап 
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арқылы ол пьесадағы әйелдің өлгенін паш етумен қатар өзінің де рухани өлгенін көрерменге 
жеткізіп бергендей.

Айғаныштың қасындағы «жетектеуші иті» Дариғаның ролін Данагүл Темірсұлтанова 
мен Шынар Жанысбекова орындады. Ал, Темір ролін Дулыға Ақмолдаев пен Ерлан Біләлов 
сомдап шығарды. Дариға мен Темір байлық көзін табуға ұмтылған жастар. Ақша үшін Дариға 
жезөкшелікпен айналасуға даяр болса, Темір тұзды шөлге емделуге келгендердің азын-аулақ 
тиын-тебенін қағып алуға әзір. Тіпті ұрлық жасаудан да бас тартпайды. Ш.Жанысбекова 
Дариғаны жеңіл мінезді, ұшқалақ етіп көрсетті. Ал, Д.Темірсұлтанова болса, осы рольді 
іс-әрекетімен, мінез-құлқымен аша білді. Оның Темірге жоғарыдан «пискультурный 
институттың студенті…» – деп менсінбеушілікпен қарап, оның соншалықты надандылығын 
мазақ етіп күлуі өте нанымды шыққан. Дариға мен Темір арасында бір сәтке махаббат 
оты бұрқ ете түседі. Түн жарымында шығып сүйіспеншілік биін билеген кезде екеуінің 
арасында бір үлкен, ыстық, пәк та таза махаббат бар екен деп ойлайсың. Бірақ екеуін бір-
біріне ынтықтырған тән ләззаты мен байлыққа деген құмарлық қана. 

Қытаев Әкім Әлиұлы роліне режиссер Бахтияр Қожаны дәлме-дәл тауып қойған. 
Ол Қытаевтың мінезін, іс-әрекетін дәл көрсете білді. Қытаев – Айғаныштың сүйген адамы. 
Оның ойынша, бәрі де алдында бас июге тиіс. Өйткені, ол – атағы жер жарған режиссер 
ғой. Қытаев – Б.Қожа өзімшіл, мақтаншақ адам ретінде сахнаға шығады. Өлім мен өмір 
арасындағы Айғанышты тастап, жас та әдемі Дариғамен қолтықтасып кете баруынан оған 
адамгершілік, мейірімділік деген ұғымдар жат екендігін көреміз.

Жалпы алғанда, «Тұзды шөл» – қарама-қайшылықтардан құрылған спектакль. Бұны 
біз актерлердің ойынынан да, музыкадан да, жарық-сәуледен де, тіпті декорациядан да 
байқаймыз.

Сахнада құмды төбешіктер. Кейіпкерлер осы төбешіктермен қоршалған, олар үшін 
дүние шектеулі төбешіктердей. Ар жағында не болып жатқаны оларға беймағлұм, өздері 
де тұзды шөлдің бір бөлігі болып қалған секілді. Осы еңсеңді басып тұратын суреттің ар 
жағында үлкен қала көрінісі. Зәулім үйлер, мыңдаған оттар, жарнама суреттер. Төбешіктің 
ортасында бір үңгір бар. Бұны канализациялық құбырға теңеуге болады. Ар жағындағы 
үлкен қаланың шлактарын, жаман-жұтықтарын құбыр арқылы тұзды шөлге тастаған секілді. 
Сол қалдықтар – Дәмен, Рәбия, Қараев, Айғаныш, Темір, Дариға және Қытаев.

Спектакльдегі жан тебіренер Равельдің «Болеросы» тіпті әдемі әсер қалдырады. 
Қытаев, Дариға және Темір төбешіктерді асып кеткенде  Дәмен мен Қараев  

арттарынан жүгіріп, төбешіктерге шықпақшы болады. Бірақ тұзды шөл оларды өз  
құшағынан жібермейді, жібергісі келмейді.

Адам тағдыры мен өмір – спектакльдің негізгі көркемдік-идеялық желісі. Сахнадағы 
барлық оқиға, кейіпкерлер әрекеті осы желімен өрбиді. Қоюшы режиссер Т.Жаманқұлов 
пьесаның көркемдік ерекшелігін осы тұрғыдан танып, оның әлеуметтік ауқымын терең 
ұғуға көңіл бөлген. Пьесадағы оқиғалар сахнаның барлық бұрышында өтіп, аралары 
музыка мен жарық, кейіпкерлердің өз ойымен қалатын психологиялық мизансценаларымен 
жалғастырылған. Және әр көрініс кейіпкерлер әрекет жасайтын оқиға орны ғана емес, 
олардың тағдырының жалғасы, басы мен аяқталуы бар өмірдің жанды суреті іспеттес.

Бүгінгі заманның дертіне айналған тастанды қарттар өзекті мәселесін көтерген 
қырғыз драматурі Бексұлтан Жәкиевтің «Жүрейік, жүрек ауыртпай» драмасы М.Әуезов 
театрының сахнасына 2008 жылы Есмұхан Обаевтың режиссурасымен қойылды.

Спектакльде ауылдағы қара шаңырақты сатып, әкесін қолына алғанда, оған қамқор 
емес, тек пайда көру ниеттері болған ұл мен келіннің тыныс-тіршілігі суреттелген. 
Ұлының ынжықтығы мен шарасыздығына нала болған әке, жан жалғыздығынан азап 
тартқан қария. Қоғам мен адам, әке мен бала арасындағы қарым-қатынас, үлкенді сыйлау, 
бүгінгі ұрпақтың санасыздығы – спектакльдің негізгі ой-тұжырымы. 
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Қойылым идеясы, барлық оқиғаның тұтқасы қария ролімен байланысты. Алғашқы 
премьераларда қария бейнесінде Сәбит Оразбаев шығарған болатын. Қария айлакер 
келіннің арқасында тұрған үйі мен мал жайынан айырылып қалаға келіп төрт қабырғаға 
қамалып отырғанына налиды. Тіпті таза ауа жұтуға да кесапат келін шығарған үкім жол 
бермейді. Қарияның ермегі қиялындағы бәйбішемен телефон арқылы сөйлесіп, мұң 
шерін тарқатудан басқа амалы жоқ. Оның ең басты қасіреті – жалғыздық. Сыр шертіп 
алшаң басып жүретін ауылдастарынан бездіріп, қаланың қапас ауасына қамаған бала мен 
келінге деген өкпесі қара қазандай болса да, іштен тынып әлек. Бірақ, жалғыз қарияның 
мұң легін түсініп жатқан жанашырлары жоқ. С.Оразбаевтың шығармашылық жолын 
тұтастай қарастыру сахналық әуезді ойын өрнегімен өмірден көрген түйгендерін алға 
тартып, көркем бейнелерді сомдауда өнердің өзегін тауып байланыстыра білуімен құнды 
болмақ. Кейіпкер жинақтық бейнеде көрініп, актердің сомдауындағы қария барлық 
қарттардың прототипі секілді көрінеді. 

Екінші құрамдағы Бекжан Тұрыс бұл кейіпкер бейнесін жасауда мол шығармашылық 
нәтижеге жеткен. Актер қарияның шарасыздығын, жалғыздығын, баласы мен келініне 
деген өкпесін терең түсініп ашқан. Кейіпкерінің ішкі көңіл-күйіне қарай сырт пішінін, 
жүріс-тұрысында ойластырып қарастырған актер қарияның бейнесін көрерменге 
шынайы жеткізе білді. Қарияның жалғыздықтан қиналған сәттерінде телефон арқылы 
өзі секілді жалғызбасты бәйбішемен сырласатын сахнасында актер ішкі психологиялық 
иірімдерді аша көрсетті. Қолынан күш кеткен соң балаға да, келінге де керегі болмаған 
шалдың аянышты, мүсәпір халін актер нанымды ойнады. Қойылымның көркемдік сипаты 
қарияның сахналық кескінделуіне тікелей байланыстылығын сезінген Б.Тұрыс өзінің 
тамаша орындаушылық өнерімен тұтас спектакль ой-тұжырымын тереңдете түскен. 

Ал, қарияның ынжық та қорқақ, әйеліне сөзі жүрмейтін, ез, бейшара ұлының ролін 
Асылбек Боранбай ойнады. Ол жеке басының қамынан аса алмайтын пасықтығын, ішкі 
есебін өзінше түгендеп жүретін қораштығын баса көрсеткен. Бірақ, актердің кей тұстарда 
айғайға салып кететіндіктен, сөздері түсініксіз әрі астары толық ашылмай қалады.

Келіні сатылған үйдің ақшасына сау кісіге мүгедек арба әкеліп береді. Сыйлы 
қонақты үйіне шақыру үшін атасын бір күнге «курортқа», яғни қарттар үйіне өткізе 
тұруға күйеуін көндіріп, ақыры жіберіп тынады. Дүниеқоңыз, билікке ұмтылған, 
адам жанынан ақша артық келін ролін Шынар Жанысбекова орындады. Актрисаның 
көзқарасы, зілмен бұйыра сөйлеуі келін образының даралығын аңғартады. Ол отбасының 
жағдайын жақсартамын деп жанұшырған, осы жолда ештеңеден тайынбайтын көкбет 
әйелдің бейнесін нанымды шығарды. Сонымен қатар қойылымның жақсы өтуіне екінші 
құрамда ойнаған қарияның ұлы – Бақтияр Қожа мен келіні –Данагүл Темірсұлтанованың 
қосқан үлесі зор. Долы да безбүйрек келіншектің әлі өмірден өте қоймаған атасының 
жаназасына шақырылатын адамдардың тізімін жасау нағыз азғындық дер едік. 

Психологиялық қойылымда адам, отбасы, әулет, бүгінгі қоғамның бейнесі көрініс 
табады. Бір отбасының жан-күйі арқылы түбегейлі жаңа ағыммен қоғам, азғындаған адам 
жаны, нарық заманындағы қитұрқылық спектакльге арқау болды. Режиссер Есмұхан 
Обаев жанр табиғатын, пьеса ерекшелігін толық сезіп, қойылымды психологиялық 
тұрғыдан шешкен. Әр кейіпкердің көңіл-күй, сезім иірімдері шығарманың идеясынан 
туындап, спектакльдің көркемдік ерекшелігін баса айқындаған. Осыдан, сахнада өтіп 
жатқан оқиға баяу дамып жатқандай болғанымен, ішкі драматизмге толы. 

Ғ.Мүсірепов атындағы қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер 
театры Мар Байджиевтің «Төрт адам» (орысша нұсқасы «Дуэль») драмасы бойынша 
«Тұншыққан сезім» спектаклін қойды. 1966 жылы жазылған бұл қырғыз пьесасы кеңес 
елдерінің сахнасында талай қойылып, соңғы жылдары қазақ сахнасында жиі қойылатын 
шығармалардың бірі. Пьесаның негізгі сюжеті сатқындық пен пасықтықтың құрбаны 
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болған Нази мен теңіз офицері Әзиздің кездейсоқ таныстығының сүйіспеншілікке ұласуына 
құрылған. Бірақ драма сол сезімді тұншықтыруға мәжбүр болған Әзиздің қайғылы 
оқиғасымен, Назидің Ескендірден кетуімен аяқталады.

Әр актердің ізденісінің нәтижесі режиссураға байланысты екенін бұл қойылым 
тағы да дәлелдеп бергендей. Нәзиді ойнаған актриса Нұргүл Мыңғатова сахнада өзі не 
істеп жүргенін де түсінбейтін секілді. Тек айқайға салып сөйлеуі, орынсыз бірде күліп, 
бірде жылауы арқылы кейіпкерінің психологиялық толғаныстарын шындық биігіне көтере 
алмаған. Күзгі көлдің жағасында кенеттен пайда болған нәзік махаббат иірімдерін актриса 
мүлдем жеткізе алмады. Кезінде жасанды түсікпен алдырып тастаған баласын ойлаған 
сайынғы өкініші, өткен күндерінен еш жақсылық көрмеген жас сұлудың ішкі көңіл-күйін, 
жан-дүниесін ашудың орнына сыртқы келбетіне көп мән беріп кеткен.

Ал, Әзиз теплоходтағы жүздеген жолаушыларды құтқару кезіңде теңіз радиациясынан 
уланған, ендігі санаулы ғана күндері қалған жігіт. Ауру жанын қинап бара жатса да, өзін 
жайсыз сезінсе де сыр білдірмей, сабырлы қалпын сақтайды. Әзиздей жаны жайсан, ержүрек 
те сымбатты жігіттің келбетін актер Бекен Кемалданов жоғары дәрежеде шығара алмағаны 
өкінішті. Әзиздің тән ауыруына қосылған жан ауруын, Нәзиге деген сүйіспеншілігін 
толыққанды жеткізе алмады. Тіпті Нәзи сұлудың Кемалдановтың Әзизін не үшін жақсы 
көріп қалды екен деген ой келеді. Өйткені Әзиздің қасында Ескендір – Жомарт Зейнәбілдің 
кейіпкері әлдақайда қызығырақ. Актердің сахнаға әр шығуы оқиғаға бір серпін беріп тұрады. 

Балтабай Сейтмамытұлы сахналаған қойылымда үш кейіпкер арасында өтетін 
махаббат үшбұрышын суреттеген оқиғалар режиссерлік, актерлік шеберлік жағынан 
көтеріңкі көңіл-күй деңгейлеріне дейін шарықтай алмаған. Спектакль оқиғасын сағыздай 
созып, Нәзи мен Әзиздің махаббатын көрсетемін деген ниетпен лирикалық сарынды баса 
түскендіктен, әрекеттің тұтастығы бұзылып әрі көрерменді жалықтырып жіберді.

Суретшілер С.Омаров пен А.Ихсанов сахнаны қарапайым көркемдеп, драманың 
көркемдік сүйегіне сай келетін детальдарды орынды пайдаланып, актерлер әрекетіне 
кеңістік, қолайлы жағдай жасаған. Шымылдық ашылғанда көкжиегі аспанмен тілдесіп, 
толқындары жағаны ұрып жатқан Ыстықкөлдің құмды жағалауы, екі ғашықтың демалуына 
құрылған палатка, шатырлы үстел, жанып тұрған от, торлы аулар лирикалық сарын беріп 
тұрады. Бірақ, өкінішке орай, әлсіз режиссура мен актерлердің ойынын осындай сырлы 
сценография да құтқара алмады. 

Қырғыз драматургі әрі режиссері Сұлтан Раевтың «Меккеге қарай ұзақ жол» пьесасын 
үлкен табыспен Бішкектің «Учур» театры 2008 жылы сахнаға шығарды. Қойылымның 
режиссері Барзу Абдразақов шығарманы камералық сахнада шешіп, актерлердің әр қимыл-
қозғалысын, ым-ишаратын көрерменге тікелей жеткізуінің арқасында жаңа дүние болып 
шыққан. Жындыхананың бір палатасына жиналған жеті кейіпкердің Меккеге жиналуы, 
осы тұрғыдағы араларындағы ұрыс-жанжал мен әңгімелерін режиссер абсурдтық театрға 
жақындатып қойған. Спектакльдің айтатын негізгі ойы – Құдайды көктен де, Меккеден де 
іздеме, оны өзіңнің жан тазалығың мен шын пейіліңнен табасын дегенді есі дұрыс ақымақтар 
айта алмайтын ақиқатты есі дұрыс емес данышпандар арқылы жеткізген. Жас актерлердің 
бар психофизикалық мүмкіндіктерін пайдаланып, қауырт әрекетке құрған режиссердің ой-
тұжырымы нақты да түсінікті.

«Учур» театрының қойылымын көргеннен кейін Шыңғыс Айтматов: «Біз 
адамгершіліктен тыс империяда өмір сүріп жатырмыз, сол әділетсіз әлемде өзімізді 
император санаймыз. Сөйтіп тазарудың, яғни Меккеге қажылыққа барудың жолын іздейміз. 
Бірақ тазалық, тазару – біздің жүрегімізде. Біз жүректен жүрекке, адамнан адамға қарай 
жүруге тиістіміз. Біз бір-бірімізді және бүгінгі өмірдің философиясын түсінуіміз керек. Өмір 
бұл – қас-қағым сәт. Бұл спектакльде олар сол қас-қағым сәтті тоқтатқысы келеді» – деп, 
әр адамның өзін реттейтін, өзін тазалайтын меккесі бар, ол – жүрегі екенін айтып кеткен. 

I СЕКЦИЯ. ХОРЕОГРАФИЯ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ ӨНЕРДЕГІ ІЗДЕНІСТЕР
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Сонымен қатар Айтматовтың ұсынуымен бұл қойылым дүние жүзіне әйгілі А.П.Чехов 
атындағы фестивальге қатысуының өзі қойылымның көркемдік сапасының жоғары екендігін 
байқатады.

Бұл шығарманы 2012 жылы Нұрқанат Жақыпбай «Жастар театрында» қойды. 
Драмалық шиеленіс пен ішкі мазмұны бір-бірімен тығыз қабысқан бұл қойылымды 
сахналау оңайға соқпасы анық. Мұнда артық қимыл жоқ. Сөз бен ойдың өрімі бірігіп, қимыл 
мен сахнаның кеңістігі жымдаспаса, көрерменге ұнауы қиын. Алланың бар екені рас, бес 
күндік өмірге алданып, мәңгілік өмірге қалай баратынымызды ұмытып кеттік пе? Адамдар 
азғындап пендешілікке салынып өздерін осы өмірдің мәңгілік қожайынындай сезініп бара 
жатқандығынан сыр шертетін қойылым. Жаратылыс пен сенімнің қарапайым пендені ғана 
емес, барша адам баласын, әміршіні де, дөкейді де, үнемі көдеңкеде өмір сүретін сормаңдай 
пендені де, адасқан арман иесі мен жолы болмаған жолаушы ғұмырдың кез-келгенін 
толғандырмақ. Әфсаналық қойылымның әр кейіпкері әр түрлі. Бірақ арман мен мақсат 
бір – Меккеге жету. Қойылымға қатысқан жеті актердiң барлығы да жанр сипатына қарай 
сахнада еркiн қимылдап, тапқырлық тәсiлiн орынды қолданған, кейiпкерлер психологиясын 
жан-жақты барлаған. Адам (Ә.Ахметов), Көлеңке (Б.Хаджибаев), Кемпір (М.Май), Ересек 
(А.Әсқұлов), Бала (Д.Серғазин), Қыз (А.Рахипова), Ақын (Ж.Батай) арасындағы өмір 
философиясы, адам психологиясы ашыла түседі.

Актерлік өнер өз қалпында дамып қана қоймайды, оған режиссерлік өнердің ықпалы 
өте зор. Режиссер бүкіл спектакльді көркемдеуші болса, актер сол режиссердің ой-мақсатын  
жүзеге асырушы. Яғни, ол көпшілікпен тікелей қарым-қатынас жасайды. Бұл үшін оған 
әрдайым бейімділік пен қырағылық, сезімталдылық пен әрекеттілік қажет. «Меккеге қарай 
ұзақ жол» қойылымы – шын мағанасында жас көрермендердің эстетикалық талап-талғамына 
сай келген көркем дүние.

Жоғарыда сөз болған қойылымдар бүгінгі қазақ театрының қырғыз драматургиясын 
игерудегі үлкен жетістіктердін көрсетуде. Қазақ режиссерлерінің ізденісін, түрлі 
интепретациялық шешімдері мен тәсілдерін, түркі мәдениетінің нәзік бояуын еуропалық 
үлгідегі сахна өнерімен ұштастыра білуін байқатып тұр.
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Мәншүк ТӘШІМОВА
 

ЗҰЛМАТ ЖЫЛДАР КӨРІНІСІ ДРАМАТУРГИЯДА
(«Ай мен Айша» спектаклі туралы ой)

ТҮЙІНДЕМЕ
Мақалада Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі тыл өмірін, ауыл адамдарының 

қиын жағдайын сөз ететін Ш.Мұртазаның «Ай мен Айша» романының желісі бойынша 
жазылған драмалық шығармалар талданады.

РЕЗЮМЕ
В статье анализируются драматические произведения, написанные по сюжету 

романа «Ай и Айша» Ш.Муртаза. В сочинении изображена жизнь в тылу во время Второй 
мировой войны, тяжелое положение сельских жителей.

Қазақтың тарихында солақай саясатпен байланысты «Халық жауы», «Алашшылар» 
деген айдар тағылып қуғын сүргін көрген ардақтылар мен олардың отбасы, туған-
туыстарының көрген құқайын бейнелейтін, аштық пен соғыстың зардаптарынан зиян кешіп 
босып кеткен халықтың ауыр тұрмысын суреттейтін драмалық шығармалар баршылық. 
Солардың ішінде Рахымжан Отарбаевтың «Мұстафа Шоқай», «Нарком Жүргенов», 
Ерсайын Төлеубайдың «Әли-Хан», «Жүсіпбек Аймауытов», Дулат Исабекұлының «Әлдиле 
өмір, әлдиле», Жәркен Бөдешұлының «Шерата және шынбала» Армиял Тасымбековтің 
шығармасының негізінде жазылған Болат Атабаевтың «Кебенек киген арулар», Әубәкір 
Рахимовтың «Шәкәрім», Мағира Қожахметованың «Азат алаш – даңқты алаш» т.б. 
шығармаларын атауымызға болады. Бұл драмалар қазақтың ардақты ұл қыздарының бетіне 
жаққан күйені тазартып, күнәсізден-кінәсіз көрсеткен зорлық пен зомбылықты бір сәтке 
болса жеңілдетуге, солақай саясаттың кесірінен болған тарих парағын жөнге салуға қызмет 
ететіні даусыз.

Шерхан Мұртазаның «Ай мен Айша» романының желісі бойынша жазылған 
Жәркен Бөдешұлының «Шерата және Шынбала» драмалық поэмасы «Тәуелсіздік 
толғауы» бәйгесінен үшінші орын иеленген шығарма. Пьесаның жалпы барысы Шерата 
бейнесіндегі кейіпкердің жас күніндегі басынан кешкен қиын жағдайын немересі, бүгінгі 
ұрпақ Шынбалаға әңгімелеп айтуымен оқиға өрбіп отырады. Автор шығарманы өлең сөзбен 
жазғандықтан, ақындық шабытпен ұзақ толғап кететін поэзияға ұласқан. Адам баласы қанша 
жасқа келсе де анасын ұмытуы мүмкін емес. Шер ата Аймен амандасып, Айша анамның 
көзін көрген сенсің» дей отырып сыр шертіседі. Бала күнін есіне алады.

Ай сәулеңнен айналайын Ай ханым,
Шырқау көкте желбіреген ақ байрағым [1, 457 б.], –
деп толғана отырып, тығырыққа тіреліп әбден қиналған әйелдің сырласып, мұң 

шағысатынын, ішіндегі мұң-шерді ақтарып алатынын айтып, өз шешесі Айшаны Айға 
теңейді. Айды көргенде анам есіме түседі дейді Шерата. Символдық бейне Ай ақ сүт берген 
ананы ешқашанда ұмытуға болмайтынын өсиеттейді. Балалық не күйбең тірлікпен айта 
алмай, жүрегінің түкпірінде жатқан бала махаббатын енді армансыз айтып қалайын деген 
перзенттің жан сырын жеткізеді. Шер ата өзінің көкірегі ояу немересіне қиын балалық 
шағын баяндайды. Ондағысы өткен тарих пен ондағы әділетсіздікті кейінгі ұрпаққа айтып, 
тарихқа ояу кейіпте ес жия қарату. Ата мен немеренің диалогында түсіне жиі кіретін ана 
мен әкенің өмірін айта отырып, дініне берік текті адамның ішіне жамандық атаулының кіре 
алмайтынын айтып тоқтайды кейіпкер.

1937 жылғы түн ішінде әкесін «Халық жауы» атап, бай таптан болғандықтан 
«Итжеккенге» айдалып, іріп-шіріп өлесің деп әкіреңдеп алып кеткен оқиға, жағарға отын, 
киерге киім, ішерге тамақ жоқ кезде үйдегі кішкентай екі баланы тастап, естияр үлкен ұл 
өзін ғана ертіп, байғұс шеше Борандының түрмесіне барғандарын, жұлдызды шинель киіп 
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белін буған сұсты милиционерлердің көзқарастары, аштықтан ап-арық боп бұратылып, 
кейбіреуі ісінген, көздері ғана жылтырап қамауда тұрған тұтқындардың аянышты кейпі жас 
баланың пәк жүрегінде мәңгілікке қалып қойғанын суреттей баяндайды автор. Өзі сияқты 
көп балалардың әкесі сол кеткеннен мол кетіп еді... Мұның барлығы халық басындағы 
сүргіннің нақты драмалық көріністері. Драматург өткен тарихтың бір парағын, кейіпкердің 
бала күнгі оқиғасын айтқызу арқылы кейінгі ұрпаққа сабақ етеді.

Келесі көріністе Жарау көк айғыр мінген Бауыржанның келуін суреттеуі оқиға 
мазмұнын қоюлатқан. Отан соғысы аяқталып қалған кез, батырдың қайтыс болған Момыш 
әкесінің қайтуына байланысты, құран оқыта келген беті екен.

Салбыратпай, иығыңды, басыңды,
Сорғалатпай жасыңды, көтер жұртым еңсеңді [1, 473 б.], –
деп қатайта сөйлеген Бауыржанның Дошанбайға: «Әкемнің досы бола тұра 

топырақ салмапсың» деп қапаланғанда,басшылыққа жағынбақ болған Жуанқұлдың кінәлі 
екенін білген батыр жандайшаптарға шүйлігеді, шаш ал десе бас алатын шолақ белсенді 
жағымпаздарды ықтыра,сөзбен жаншып тастайды. Қазақтың өз арасынан шыққан мұндай 
адамдардың сол уақытта өте қауіпті болғанын алға тартады.

Шерата басынан өткеннің бәрін айтып кеп немересіне аңыз оқиғаны айта бастауы 
өмірлік оқиғалардан ғибрат алуға үндеуі еді. Ертеде бір хан қой мен түйе емес аң сұлуы 
елікті қолға үйретіпті. Сол кезде жәйбарақат жүрген елікті бір көрсеқызар мерген атып 
салыпты. Дарға аспақ болған ханға мергеннің сұлу қызы келіп жалынып, құл мен күң 
болуға келісетінін айтқанда, қызды ұнытып қалған хан әйелі болуын сұрапты. Әкесінің 
елікті атқан екі қолы мен оң жақ көзін оямын дегенде қыз ханды сабырға шақырыпты. Сол 
елдің ақсақалы:«Қызын сүйсең әкесі де жат емес, сұлулық реңі сорламасын» [1, 484 б.], 
– деп сауға сұрағанда хан уәжге келіп, ұлан асыр той болыпты. «Адам түгіл төрт аяқты 
киіктер, Еркін өмір кешіріпті шошынбай [1, 484 б.]. Осындай Хан өтіпті жалғаннан. Ондай 
ханға құл болсаң да арман жоқ екенін айта келіп, бүгінгі күнмен салыстырады. Нарық 
заманы, жемқорлықтың өршуі, яки сатып, яки атып алатын тойымсыздардың қылығын 
айта келіп, «О, Тәңірім, өз қолыңмен жараттың, Сабырлық бер, Қанағат бер адамға!» [1, 
486 б.], – деп тілейді Шерата. Ол бүгінгінің абызы, елдің тілеулес қамқоршы тілеуқоры 
ретінде суреттеледі. Адам баласы кеудесіндегі қатып қалған шеменді, иманның алауымен 
ерітуі керектігін немересіне өсиет ету арқылы бүгінгі ұрпаққа ел болу үшін кешірімді, тарих 
салған шерге кең болуымыз керектігін аманаттайды. «Сабыр түбі – сары алтын» дейтін 
жүрегі кең халқымыздың ұлағатын ұстануға шақырады жұртшылықты. 

Ал, Еркін Жуасбектің «Айша. Мылтықсыз майдан» драмасы Ш.Мұртазаның «Ай 
мен Айша» және «Мылтықсыз майдан» шығармаларының негізінде жазылған. Аталған 
екі шығармада да жазушының жас күні бейнеленген, Барсхан бейнесі жазушының өзі, 
прототипі ретінде алынған. Айша анасы. Оқиға соғыстың алғашқы жылы бірінші май 
мерекесін тойлап жатқан үстінен Мұртазаны «Халық жауы» атап милиционердің алып 
кеткенімен басталады. «Әулие атаға апаратын көрінеді, Қарасудың бойына апарып атады 
дейді ғой... Тек! Сібірге итаппен айдайтын көрінеді...» [2, 3 б.], – деген әңгіме ғана қалды 
артында. Үш баланың тамағын тауып асырау енді Айшаның мойнына түскен. Жылуы жоқ 
қоржын тамның екі жақ бөлмесінде бүрсеңдеп аш отырған Айшаның отбасы мен Қамқаның 
тұрағы. Тек суды жылытып ішіп, бойға қан жүгіртіп, жүрек жалғаған сүреңсіз өмір сұрапыл 
соғыстың қиындықтарын көз алдыңа алып келеді. «Ауқат сұрап ызыңдаған үш жетім мен 
ертелі-кеш азынаған жалғыз құнажынның аузына не тосарымды білмей істегенім халық 
жауының ісі болса, мені-ақ атсыншы бұл өкімет» [2, 6 б.], – деуі Айшаның әбден ашынғаны. 
«Қане тез ұйықтап қалыңдар. Қара құнажын туады, сол кезде уызға әбден тоясыңдар. 
Көрпенің астында бүрсиіп жатқан қыз бен бала: Қашан туады ол? Тезірек тусыншы» деп 
асығуы, аш баланың психологиясын айнытпай берсе, Барсханның оларды ұйықтап қалса 
қарындарының ашқаны білінбей кететінін айтып алдарқатуы шарасыздықтан, бүлдіршін 
бауырларын көп ұзамай жақсылықтың болатынына иландыруы кісінің жүрегін ауыртатын 
соғыс уақытының шынайы өмір шындығы. 

Драмалық шығарманың өн бойында соғыс салған ылаң жетімдік пен жесірлік 
көріністері асқан шеберлікпен суреттеліп отырады. Соның бірі – бір үйлі жан қарап отырған 
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жарты қап бидайды диірменге тартқызып келе жатқан Айдайдың суға құлағанда: «Енді 
қайттім, мамама не бетімді айттым, үйдегі барымыз осы еді... Екі күн отырып миясын 
тазалап еді мамам...» [2, 10 б.], – деп қатты жылауы еді. Алып келе жатқан ұнның біраз 
бөлігінің иленіп қалғанында, өздері аш отырып ұндарымен бөліскендерден оны алуға ұялуы 
соғыс ылаңы есейткен қыздың намысқойлығы мен ибалылығын білдіретін. Басына қиын 
іс түскен адамның психологиясын дөп баса суреттеген.Тасыраңдаған бригадир Тасбеттің 
«Сиырың ауру» өртейміз дегеніне қарсы шыққан Айшаны қамшының астына алуы, жап-
жас бала Барсханның шешесін қорғап Тасбетті қылғындыра бас салуы, Айшаның сол қара 
сиырды сойып ауылдас тұрғындарға таратып беруі, күйеуі Орақтан қара қағаз келгендіктен 
әмеңгерлік жолмен жеңгесі Тотияға некелеп қоспақ болған әкесіне Айша мен Барсханның 
қарсы шығуы – бәрі-бәрі соғыстың кесірінен болып жатқан масқарашылық қиын көріністер. 
Мұның бәрі шығарманың оқиғасын шиеленістіре түсетін шытырманға толы картиналар. 
Әр оқиға оқырманды бей-жай қалдырмай, адамдардың басынан өткен қиын жағдайлардан 
сабақ береді.

Соғыс кезінің қиыншылығына қоса «Халық жауының отбасы» деген күйе жағу 
жығылған үстіне жұдырық болғандықтан, Тасбет секілділер атой салып аттандайды. 
Бірақ олар өзгені емес кінәсіз өз бауырларын орға жығып жатқанын түсінбеген. Тасбет – 
едіреңдеген ессіз адам. Қамқаның: «...қой артында қотыр боп жүргеніңде қолтығыңнан 
сүйеген сол Мұртаза мен мына Мамай емес пе еді...» немесе Барсханның: «Тасбет жау ғой. 
Жеріңе, анаңа, бауырыңа, қарындасыңа жау тисе, қолында өлмеймін бе...» [2, 15 б.], – дегені 
көп нәрсені аңғартады. Сөйтіп қамқорлық көрсеткендегі Тасбет: Тарт, тіліңді, байдың 
құйыршығы, контр! Тұрғыз қане, ана байын жұтқан бордақы келініңді! Барсын колхоздың 
жұмысына!» [2, 16 б.]. Осы сөйлемдерден-ақ Тасбеттің қандай бейпілауыз, «ұр да жық», 
бейәдеп адам екенін танимыз. «Колхоздың ат қорасы. Азынаған суық. Үш-төрттен бөлініп, 
әйелдер тері илеп отыр. Күркілдеген жөтел де, күңкілдеген әңгіме мен күңіренген ән де осы 
жерде» [2, 18 б.], – деген автордың сөзі ауыл халқының соғысқан жауынгерлермен теңдей 
жұмыс істеп қиындық көргендерін аңғартатын сүреңсіз өмірді дәл беретін безбендеу.

Ал, көпшілік қауым, «Байдың баласы дейді, Тротске дейді, Рысқұлшина дейді... 
Сталинге қарсы шыққан деседі...» деген сөздер айтып, ештеңенің парқына барып жатқан 
жоқ. Әркімнің басында бір қайғы. «Е,құдіреті күшті Құдай! Өлді деген Орағыма көзіңді 
қайта сала гөр, «қара қағазымды» қателестім деп қайтып ала гөр!» [2, 19 б.], – деп Қамқа 
өзіне-өзі күбірлеп баласының ошағының өшкеніне сенбейді, өң мен түстің арасында басы 
шатыса тіл қатысқандай болады... Орақтан қалған жалғыз тұяқ Әскербегін ойлап жесір 
қалған келіні Тотияға он бес жастағы Нұрперзентті қоспақ болған күнді суреттеуде драматург 
көркемдіктің тың үлгісін көрсеткен. Орақ ағасынан қара қағаз келген күні оқудан күдер үзіп 
соқыр шешесі мен кәрі әкесінің жағдайына қарап отырған жас баланың жеңгесімен некесі 
еңсесін езген. Бұл жерде Барсхан өз табиғатына салып батылдық пен пысықтық танытады. 
«Жаңа маған бала дедіңіз. Нұрперзент менен бір-ақ жас үлкен. Жас баланы шырылдатып, 
өзінен үлкен жеңгесіне қосқанда не мұратқа жетесіз? Бір баланың бағын байлай жеткен 
мұрат, екіншісіне опа бола ма? Тоқтатыңдар қане! ...Ішпейді ол суды! Шатпаңыз басын 
Нұрперзенттің! Ол оқуға тиіс. Отбасы, ошақ қасы етіп басын байламаңыз. Ол да, мен 
де аттанамыз ертең Әулиеатаға» [2, 20 б.], – деп шыр-шыр етіп надандыққа ізгілік нәрін 
шашады кейіпкер. Жас та болса бәтуәлі сөз сөйледі. Нұрперзент: «Мен өзім де осы кезде 
қайнаулы қазанға түсіп тұрмын. Көкірегіме қара қан толып кетті. Өзіме-өзім пышақ салып 
төксем бе екен? Жер сабап, көк жұлып, құлақ естімес, көз көрмес жерге кетсем бе екен...» 
[2, 20 б.], – деп ішкі күйігін сыртқа шығаруы атылған оқтай естіліп оқырманға ауыр әсер 
етеді. Жаңа ұрпақ ескілікке ашық түрде қарсы шығады, өз пікірін нықтап айтып, осы некені 
бүкіл жан-дүниесімен қаламайтынын білдіріп тұрғанын бұл ортада Айшадай сезінген адам 
жоқ. Қос перзентінің ықыласына разы болып екі отбасының ошағын бағуға уәдесін беріп 
бақыт әлеміне қарай ұшуға нұсқап рұқсатын беретін де Айша. Шиеттей бала шағасымен 
аш отырып. «Ей, көпшілік! Адал малым еді. Ауруы түгіл пәлесі де жоқ. ...Қане, халайық! 
Әкел қара сиырды ортаға бауызда, түге! Барсханымның жанына садақа! Сойыңдар, қане! 
Бөліп алыңдар бәрің. Құдайдан безген арам адамдар жегенше, Құдайдың құлы адал адамдар 
жесін! Әумин!» [2, 21б.], – деп баласының бас амандығы үшін жалғыз сиырын құрбандыққа 
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шалатын да Айша. 
Айша образы әр түрлі сахналарда жан-жақты ашылып отырады. «Бір заманда 

Мұртаза алып берген «Зингер» тігін мәшинесі бар еді. Абыр-сабыр басылған соң алармын 
деп «Шоңқарадағы» Әдиянікіне тастап кетіп едім, соны жеткізіп, бір тіршілік жасамасақ, 
басқа амал жоқ» [2, 23 б.], – деп түк таппағанда бір амал табатын да сол. Айша– мол ақыл 
мен парасат иесі. Айша ана! Бала шағасы үшін шыбын жанын беруге бар мықты жаралған 
адам. Ол тек өз балалалары ғана емес, жанында отырғандардың да жағдайын ойлайды. 
Жастай жесір қалған әйелдің күні де, түні де түнек...Жас келіншектің булығып шыққан 
көз жасын тастан шыққан бұлақтың суына теңеп, барлық жетім мен жесірдің қайғысына 
сол соғысты бастағандар тұншығып өлсе сауап болатынын айтып Айша ана соғысқұмар, 
қан төгуді қалайтындарға лағынет айта сөйлейді. Адамдардың серігінен айырылуын, жас 
төгілуін, бәріне де соғысты кінәлайды. «Жыла Қамқа! Жыла! Соғыстың бетін тырмалап 
шиқандай қыл. Абыройын айрандай төк. Бүкіл жетім-жесір қалғандар қауымынан қарғағын 
қанды соғысты» [2, 24 б.], – деген монологпен жалғасады. Бұл сөздер сол кездегі адамдардың 
барлығының атынан соғысқа айтылған қарғыстай естіледі. Уақыттың сойқандары соғысты 
қарғатуға мәжбүрледі.

Шығарма барысында айтылатын екі аңыз бар. Олардың бірі Ж.Бөдешұлының 
шығармасындағы аңызбен сарындас болғанмен өзгешелеу. Бұл шығармадағы аңызда Хан 
әскерлері қорып жүрген еліктің біреуін қасқыр жеп кетеді. Қасқырды ұстап алып келгенде, 
«Мұның терісін тірідей сыпырыңдар» дейді Хан. ...тірі қасқырға пышақ салып, терісін 
сыпырғанда, әлгі арлан бір қыңқ етпеді дейді ғой. Тек шоқ шашқан көздерінен бірер тамшы 
жас шықса керек. Енді аузын, аяғын шешіп қоя беріңдер!» – депті. Арлан қаны шыққан 
жалаңаш етіне шөп-шалам, қиыршық тас жабысып орнынан әрең тұрды дейді. ...Адамдар 
арасынан таса болғанша шыдап, көктегі айға қарап, Тәңірге ғана мұңын шағатыны содан 
дейді. Көк бөрінің шыдамы деген осы болады екен» [2, 25 б.]. Осы аңызды сөз ету арқылы 
автор адам баласының соншалықты қиыншылықты көрсе де қыңқ демей, аңыздағы 
көк бөріше айға қарап ұлып ғана көзінен жасын ағызып жүре беретін көнбістігі мен 
шыдамдылығына налитынын білдіреді. Қиындық езіп тастаған байғұстардың айға қарап 
мұң шаққаннан басқа амалы қалмағанын, болып жатқан соғысқа қарапайым адамдардың 
титтей де кінәсі жоқ екенін айтып ақтайды да.

Драмадағы айтылатын ерлі-зайыпты Күн мен Ай жайлы аңызды автор Барысханның 
аузына салған. Жұлдыздар болса сол екеуінің көп перзенттері екен. Бақытты жандарды көре 
алмаған қараулар араларына өсек тасып екеуін ажыратыпты деп жалғасады. «Содан бері Ай 
ханым тірі жетім қалған жұлдыз балаларын ертіп Күннің соңынан қуып жүреді екен. Күн 
шықса, Ай батып кетеді. Ай содан әлі үміткер. Зарыққаннан кейде кеміп, арып-ашып аруаққа 
айналады. Кейде үміт оты тұтанып, қайта толады... ...Үш үрпек балапанын қырға да сүйреп, 
ойға да сүйреп, Мұртазаны күткен мен сияқты екен де... жарықтық, о пірім менің, қолдай гөр, 
сенің мұңайғаның – менің мұңайғаным. Менің жанымды сен ғана ұғасың» [2, 25 б.], – деп 
сөгіледі Айша. Соғыс салған өрт те осы аңыздағыдай адамдарды сансыратып қойды. Айша 
қанша мықты болғанмен заты әйел, жүрегі нәзік. Сондықтан да ол бар мұңын Айға шағып, 
жылап алады. Өзіндей пақырларды көріп аяныштан Айдың да қосылып жылайтынына 
сенеді. «Біз сияқты жетім-жесірлерді ай жарықтық аяйды». Бұл Айшаның пана іздегендегі 
тапқан амалы. «Жаратқанның құдіреті күшті болса, адамдарды, елдерді неге соғыстырып 
қояды? Тыйып тастамай ма? Құдіреті күшті екен, күнәһарларды ғана қан қақсатпай ма? 
Жаппай әлем, жұмыр жерді неге қанға бояйды?» [2, 26 б.]. Бұл Айшаның Жаратқанға 
қарсы шыққаны емес, жан-дүниесінің тазалығы, әділеттілікті аңсауы. Қиындықтан әбден 
қажығанда ішіне толған күйіктен пайда болған уытты сөзі осылайша ащы шықты.«Шын 
әділет – тепе-теңдік. Адамдардың бәрі тең болуы керек. Әділеттіктен аттап өтетін, беттің 
арынан таспа тіліп, түйіндеп тастайтын саясат дейтін сайқал бар. «Саясат дегенің біздің 
ауылдың сасық қулығы екен ғой» – дейді Мамай атаң. ...Шынтуайтына келгенде, барлығы 
тақ үшін талас. Таққа таластың ар жағында аран жатыр» [2, 27 б.]. Жалпы қоғамдық мәселе, 
бүкіл адамзатқа ортақ тақырып, өзекті жарып шыққан философиялық топшылау осы бір 
сөйлемдерде жатқаны сөзсіз. Шығарманың өн бойында саясаттың былығынан қарапайым 
адамдардың зардап шегетініне налу бар. 
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Соғыс уақытындағы ауыл адамдарының өміріндегі қоспасыз шындық пен адами 
трагедия табиғи күйінде өзгеріссіз алынып, шығарма тақырыбы өзектілігін арттырып отыр. 
Соғыс тақырыбы мәңгілік әңгіме екенін тағы да еске салады драматург.

Қорыта келгенде, қазақ драматургиясында зұлматты жылдардың қанқұйлы оқиғалары 
жан-жақты суреттеліп, қазақ тарихындағы қасіретті жылдардың көркем шындығы 
жасалды. Бүгінде ХХ ғасырдың қойнауына кеткен жиырмасыншы жылдардағы жаппай 
ашаршылық, отызыншы жылдардағы жаппай қудалау, Ұлы Отан соғысы жылдарындағы 
тыл өмірі, майдан даласында от кешкен жауынгерлердің жанкешті ерлігі, халқым дегені 
үшін «халық жауы» атанған Алаш арыстарының артында қалған боздақтар туралы қаншама 
драмалық шығармалар жазылып көрерменге жол тартты. Алаш ардақтылары мен ұлт 
көсемдерінің халқы үшін жасаған еңбегі, жала жабылып күнәсіз атылып кетуі, олардың 
әуел баста патшалық, сосын Кеңестік біржақты саясаттан көрген бар қиындықтары бүгінгі 
ұрпақ алдында ақталып, әділ бағасын алып жатуы ұлттық драматургияның тақырып аясын 
кеңейтіп, шығарма мазмұнының тереңдеуіне алып келгені қуанарлық жағдай болғанмен, 
әлі де болса тарихтың солақай саясатқа ұшыраған көлеңкелі беттерін көркем жеткізуде 
салмақты да өткір шығармалардың дүниеге келуін күтетініміз рас. Арада қаншама жылдар 
өтіп, жалпы ақтаңдақтар легі ақталғанмен, кейбір баппен сотталғандар түбегейлі ақтала 
алмай, тағдырлы өмірінің себептері мен салдары ашылмай, өмірден өз бағасын ала 
алмай отырғаны өкінішті. Сол кездегі солақай биліктің жасаған небір сойқандары мен 
ел көсемдерінің трагедияға толы сүреңсіз өмірлері әлі де болса өткір де батыл жазылуы 
керектігін ғалымдарымыз ашық айтып жүр.

Қолданылған әдебиеттер:

1. Алаш тарихының ақиқаты. Пьесалар жинағы. – Алматы: Ан арыс, 2015. – 540 б.
2. Жуасбек Е. «Айша. Мылтықсыз майдан» Пьеса (Қолжазба драматургтің жеке 

архивінен алынды).
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Ордабек ХОЖАМБЕРДИЕВ 
Сұлухан СУХАНОВА 

ВОСПИТАНИЕ ГОЛОСА АКТЕРА МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются приоритетные и позитивные методы воспитания 

будущих актеров музыкального театра.

ТҮЙІНДЕМЕ
Мақалада болашақ музыкалық театр актерлерін тәрбиелеудің ерекшеліктері мен 

ұтымды жақтары қарастырылған. 

Работа над техникой речи студентов – это огромный труд преподавателей 
сценической речи. На всех этапах обучения студенты получают навыки владения своими 
голосами. Особенно первый год обучения имеет огромное значение, так как именно на этом 
этапе обучения студенты получают основной объем информации по предмету, приходит 
осознание достоинств, недостатков и индивидуальных особенностей того или иного голоса. 
Цель предмета сценической речи в работе над всеми этапами (дикция, орфоэпия, дыхание, 
голос и речь) – проявить индивидуальные особенности звучания каждого студента, помочь 
в осознании им своих недостатков, выявить достоинства голоса.

Когда-то К.С.Станиславский говорил актерам: «У вас есть выразительный аппарат. 
Необходимо совершенствовать его и беречь. На расстроенном фальшивом инструменте 
нельзя играть Бетховена. И ваш инструмент должен быть отлично настроен, чтобы выразить 
все тонкости ваших переживаний. Узнайте у преподавателя, какие мышцы вам следует 
развивать, чего вам не хватает. Что значит овладеть телом. Мало знать,как ставить ногу при 
походке, – нужно довести себя до того, чтобы жить, ходить, разговаривать, а внутренний 
инспектор контролировал бы все ваши движения. Этот инспектор следит, помимо вашей 
воли, за правильностью вашего внешнего поведения» [1, с. 28-29.]. Так выявляется важная 
закономерность уровневой организации наших действий не только в жизни, но и на сцене: 
актуально сознаваться должен лишь самый высокий верхний уровень действий, а остальные 
должны быть более или менее автоматизировны – на фоновом уровне, и чем ниже такой 
фоновый уровень, тем большая должна быть автоматизация действий. Таким образом, 
это автоматизация – благо, так как чем больше она проявляется на низших уровнях, тем 
больше сил, внимания остается на выполнение действий высшего уровня, направленных на 
достижение главной цели. Чем выше уровень профессиональной квалификации человека, 
тем меньше непроизводительных усилий он расходует.

В книге Г.Кристи и О.Соболевской «Станиславский – реформатор оперного 
искусства» сказано: «....клапаны дешевого инструмента плохой фабрики, мои губы 
недостаточно плотно сжимаются. Они пропускают воздух. Они отскакивают, у них плохая 
пришлифовка. Благодаря этому согласные не получают необходимой четкости и чистоты. 
Моя артикуляция губ плохо развита и так далека от виртуозности, что она не допускает 
даже ускоренной речи. Слоги и слова размываются, обваливаются и сползают в рыхлый 
грунт берега, отчего происходят постоянные разливы гласных, в которых вязнет язык» [2, 
с. 41]. Это действительно так. Чтобы точно выполнить интересную творческую задачу, 
необходим профессионал,у которого вопрос технологии не является верхним уровнем 
организации его действий, а находится на фоновом уровне и хорошо автоматизирован. Имея 
теоретическую и научно-практическую базу, театральная педагогика не ос танавливает 
свой поиск на нахождении оптимального ответа на такой сложный вопрос, как воспитание 
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актера современного музыкального театра. Музыкальный театр качественно стал другим, 
изменилась репертуарная политика театра, его эстетика, возрастной ценз его зрителей. 
Профессиональная подготовка музыкального актера также претерпела качественные 
изменения. В условиях коммерциализации творческого процесса и его конечного продукта, 
в условиях жесткой конкуренции выпускник театрального вуза или колледжа должен быть 
«во всеоружии». Актер «синтетического» театра – вот реальность сегодняшнего дня.

Важной составной частью единого процесса воспитания актера «синтетического» 
театра является сценическая речь. Необходимо подчеркнуть, что сценическая речь не 
рассматривается в отрыве от других главных дисциплин - мастерства актера, танца и 
сценического движения. Все должно быть в комплексе. Приход в музыкальный театр 
К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко ознаменовал новый этап в развитии 
музыкального театра. «Наши вкусы требуют теперь, чтобы опера была содержательна не 
только в музыкальном, но и в драматическом смысле. Мы требуем умного и интересного 
либретто. Мы уже не довольствуемся только большими голосами. Даже красивые голоса 
и умение пользоваться ими не доставляет нам полного эстетического наслаждения, если 
при этом нет хорошей игры», – говорил своим ученикам Вл.И.Немирович-Данченко [3, с. 
349.]. Многим известна история создания спектакля или работа студентов над отрывками, 
в которых вокал и речь находятся в органической взаимосвязи и где, следовательно, актер в 
равной степени должен был владеть этими слагаемыми мастерства. 

В театре «Комише опера» в 1948 году В.Фельзенштейн поставил оперу в оригинале. 
«Как известно, речитативы в таком виде, в каком они теперь поются на всех оперных сценах, 
были включены в партитуру лишь после смерти Бизе. Либретто, к которому Бизе написал 
музыку, представляет собой прозаический текст с вставными вокальными номерами. Я 
раздобыл эту партитуту. Она не исполнялась лишь по одной причине: оперные певцы не 
могут или не хотят говорить. Но успех оперы показал, что оригинал Бизе жизнеспособен» 
[4, с. 22], – утверждал режиссер.

Хочется отметить,что все же существует среди певцов и педагогов-вокалистов 
точка зрения, утверждающая отрицательное влияние речевого голоса на певческий. Такое 
убеждение основывается на следующих взглядах:

�� в речевом выражении пение отрицательно влияет на разговорную речь, 
придавая ей излишнюю напевность, приобретающую иногда и носовой оттенок; 
в вокальном выражении речь нарушает свойственное вокалу кантиленное 
звучание;
�� в пении требуется особая организация всех резонаторных систем, обеспечивающая 

большую силу, звонкость и полетность голоса;
�� в пении необходима необычайно развитая внутренняя чувствительность 

(вокальный слух) и особый режим дыхательной функции (певческая опера). Для 
речи эти условия не являются обязательными;
�� речевой голос развивается на базе среднего регистра, в музыкальном же голосе 

развивается певческий регистр, установленный для данного певца. При этом 
опора идет на гласные, на их долгое звучание и интенсивность.

В речи так же, как и в пении, профессиональное умение пользоватьтся сознательно 
вдохом и выдохом является самым трудным и решающим. Функции дыхания одни и те же 
при пении и речи. Русский композитор и педагог М.И.Глинка свой метод постановки голоса 
назвал «концентрическим», то есть таким, который предполагает начинать постановку 
голоса с его центра, с его натуральных нот (тех нот, которые свойственны разговорной речи), 
постепенно развивая от этого голосового центра все остальные ноты диапазона [5, с. 32.].

Все вышесказанное говорит о том, что пение и речь принципиально не противопоказаны 
друг другу. Расхождения во взглядах можно отнести к различию исполнительской 
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культуры, к педагогической манере, к выбору тех или иных тренировочных средств, но не 
к научно обоснованному принципу. Хотя нельзя не отметить и некоторых специфических 
особенностей, свойственных вокалу и речи в различной степени. В.П.Морозов говорит: 
«Рентгеновским методом установлено, что если в речевом произношении объем и форма 
ротоглоточного резонатора при произнесении различных гласных меняется в очень 
широких пределах, то в пении пределы этих изменений сужаются, то есть различия как бы 
сглаживаются.

Артикуляция в процессе пения осуществляется, в основном, за счет мягких тканей 
надгортанного пространства (зева, мягкого неба, глотки, носоглотки); передняя часть 
полости рта почти пассивна. Во время речи артикуляция осуществляется, в основном, за 
счет передней части ротоглоточной полости при относительном покое ее глубинной части 
(зева, мягкого неба, глотки).

В речевом потоке гласный звук скользит по звуковой шкале так быстро, что ни на 
одном звуке не успевает образоваться вибрация, характерная для певческого голоса. Это 
отсутствие вибраций, в частности, и придает речевому голосу другой тембр, чем у голоса 
вокального. За речевым голосом красивого тембра иногда скрывается плохой певческий 
и наоборот» [6, с. 152.]. Чтобы сделать голос поющего артиста красивым и слышимым в 
зале на 1000-1500 мест, он должен быть мощным, но это не должен быть крик; он должен 
быть полетным и в то же время объемным, тембрально наполненным. Те, кто отстаивает 
необходимость мощного голоса, в полемическом задоре доходит до преувеличений, говоря, 
что голос должен достигать 120 децибел, что соответствует мощности рева двигателя 
взлетающего реактивного самолета. Хотя есть и некоторые доказательства этого феномена. 
«Микрофонные» певцы имеют силу звука всего 80-90 дб, но зато некоторые сверхмогучие 
голоса оперных певцов развивают звук невероятной силы – более 120 дб. Такой голос, по 
видимому, был и у знаменитого Таманьо» [7, с. 34.], – пишет в своей книге «Тайны вокальной 
речи» В.П.Морозов, в главе «Децибелы – это удобно» очень интересные данные измерений 
силы звука, начиная от шума ракетного двигателя и сирен и кончая тиканьем ручных часов.

Поющий актер, осваивающий технику регулировки певческого выдоха, должен 
помнить, что петь «на выдохе» нельзя, нужно «опирать» дыхание, но не «запирая» его; 
в голосе не должно быть носового призвука, но звук должен быть в носу, должен быть 
не далеким, а близким, должен «сочиться из глаз»; нужно «пить звук и упираться им в 
зубы». При этом поющий актер должен уметь танцевать, владеть отточенной свободной 
пластикой, жестом, гибкостью и многообразием речевых интонаций. У многих из будущих 
актеров наблюдаются не очень сильная голосовая природа, хронические заболевания 
носоглотки, бронхов, легких, множественные анатомические дефекты, к тому же, 
отсутствие сознательного и бережного отношения к своему психофизическому аппарату, 
пренебрежение к речеголосовой гигиене. Это выражается, в частности, и в пристрастии к 
курению, чего раньше не наблюдалось. В связи с этим процесс борьбы с органическими 
и функциональными недостатками может затянуться на долгие «годы-семестры». Важно 
ускорить этот процесс, приучить студента – будущего актера самостоятельно справляться 
со своим болезненным состоянием и вооружить его теоретическими и практическими 
знаниями для победы в этом сложном поединке.

Известные театральные педагоги И.П.Козлянинова и Э.М.Чарели в своей книге 
«Тайны нашего голоса» предложили интересный и очень полезный для будущих актеров 
комплекс психофизических упражнений, предварительно модифицировав их. Они 
построены на принципах: китайской системы «до – ин», цель которой – активизация 
физиологических процессов в организме, повышение жизненного тонуса, профилактика 
расстройств голосового аппарата:
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«Упражнение 1.
После пробуждения, лежа в постели, проведите массаж ушных раковин.
Большие пальцы завести за уши, гладить уши сверху вниз так, чтобы указательный 

палец двигался по ушным раковинам равномерно, тело расслабить, глаза закрыть. 
Повторить 30 раз.

Цель упражнения: усиление циркуляции крови в височной области, профилактика 
поражения слухового нерва.

Упражнение 2
Лежа в постели, указательным пальцем потрите под носом и у крыльев носа – 20 раз; 

откройте и закройте рот – 20 раз.
Цель: способствовать нормализации носового дыхания.
Упражнение 3
Ладонь левой руки положить на лоб, на нее – правую руку; произвести движение по 

лобной части лица вправо – влево – 20 раз.
Цель: улучшение циркуляции крови.
Упражнение 4
Тыльной стороной больших пальцев массируйте глазные яблоки – по 15 раз.
Цель: профилактика заболеваний глаз, улучшения зрения, релаксация.
Упражнение 5
Массируйте ладонями щитовидную железу (от подбородка до грудины) – 30 раз.
Цель: нормализация обменных процессов, улучшение звучания голоса.
Упражнение 6 
Лежа на спине, поочередно сгибайте ноги в коленных суставах, подтягивая их к 

груди.
Цель: улучшение работы всех внутренних органов, нормализация фонационного 

дыхания, подвижность диафрагмы.
Упражнение 7
Сидя на кровати, опустите ноги на пол, левую ногу положите на правую, ладонью 

правой руки массируйте выемку правой стопы, потом – левой – 20 раз.
Цель: подготовка стоп к ходьбе, снятие болей в суставах, в позвоночнике.
Упражнение 8 
Продолжая сидеть, сделайте замок из пальцев, положите их на затылок и массируйте 

в обе стороны 15 раз.
Цель: нормализация кровообращения в шейном отделе позвоночника.
Упражнение 9
Продолжая сидеть, ладони положить на уши и плотно прижать. Кончиками пальцев 

обеих рук поочередно ударять по затылку – 30 раз.
Цель: профилактика глухоты и заболеваний шейного отдела позвоночника» [8, с. 

234, 235.].
Авторы книги предлагают также комплекс упражнений вьетнамской системы 

«Зыонгшинь». Она служит для поддержания здоровья и достижения долголетия путем 
самостоятельных занятий. Система укрепляет дыхательный аппарат и очень полезна людям 
«речевых профессий»; 

Упражнение 1
Лечь на спину, выпрямиться,сделать максимальный вдох. Задержать дыхание и 

покачать спиной в стороны. 2–6 раз. Выдохнуть, сокращая брюшные мышцы.
Цель: профилактика заболеваний позвоночника,укрепление брюшных мышц, 

профилактика заболеваний верхних дыхательных путей.
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Упражнение 2
Лечь на спину, опереться на пятки и вехнюю часть спины. Прогнуться кверху,приподняв 

поясницу,таз и ноги, сделать максимальный вдох. Задержать дыхание и покачать спиной в 
стороны 2-6 раз. Выдохнуть, сокращая брюшные мышцы.

Цель: профилактика заболеваний органов брюшной полости, пояснично-крестцового 
радикулита, профлактика гриппа.

Упражнение 3
Лечь на спину, опереться на затылок и пятки,приподнять корпус, выгнув его, сделать 

максимальный вдох. Задержать дыхание и покачать спиной в стороны 2-6 раз. Выдохнуть, 
сокращая брюшные мышцы.

Цель: профилактика заболеваний позвоночника, выпрямление сутулости, торможение 
склеротических процессов.

Упражнение 4
Лечь на спину, ноги-вместе, руки положить под ягодицы, ступни подтянуть к себе, 

согнутые в коленях. Сделать максимальный вдох и, задержав дыхание несколько раз, 
опустить колени в стороны. Выдохнуть, сокращая брюшные мышцы.

Цель: профилактика заболеваний внутренних органов-печени, селезенки, желудка, 
кишечника.

Упражнение 5
Лечь на спину, ноги выпрямлены. Поднять ноги вверх. Сделать максимальный вдох 

и, задержав дыхание, покачать ногами в стороны 2-4 раза. Выдохнуть, сокращая брюшные 
мышцы.

Цель: профилактика заболеваний внутренних органов, укрепление боковых мышц 
туловища, повышение артериального кровяного давления.

Упражнение 6
Лечь на спину,ноги подтянуть к себе, чтобы ступни касались ягодиц. Сделать 

энергичный вдох и, задержав дыхание, несколько раз развести в стороны бедра. Выдохнуть, 
сокращая брюшные мышцы.

Цель: профилактика и излечение заболеваний внутренних органов, а так же 
профилактика заболеваний голосового аппарата.

Упражнение 7
Сесть, вытянув руки вперед, завести руки за спину и энергично растереть ладонями 

мышцы спины вверх-вниз 10 раз. 
Цель: профилактика заболеваний позвоночника,подготовка голосового аппарата к 

грудному резонированию.
Упражнение 8
Сесть, вытянув ноги вперед, слегка согнув их в коленных суставах, взявшись руками 

за стопы. В этом положении сделать максимальный вдох и, выдыхая, энергично разогнуть 
ноги в коленных суставах 2-6 раз.

Цель: нормализация работы фонационного дыхания, поясничной области диафрагмы 
(дышать спиной).

Упражнение 9
Встать прямо и развести руки вперед в стороны. На выдохе сделать приседание (как 

можно ниже), одновременно опуская руки на вдохе, вернуться в исходное положение 10 раз.
Цель: упражнение снимает нервное напряжение, рекомендуется перед выступлением, 

при головокружениях и нервозах.
Упражнение 10
Сесть, вытянув ноги вперед, сделать максимальный вдох и, задержав дыхание, 

развести несколько раз прямые руки в сторон. Выдохнуть, сокращая мышцы брюшного 
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пресса.
Цель: упражнение развивает мышцы грудной клетки, способствует развитию 

фонационного дыхания.
Упражнение 11
Лечь на живот, ноги выпрямлены, руки вытянуты вдоль тела. Сделать максимальный 

вдох, прогнув спину, поднимая голову и отводя руки назад, задержать дыхание и несколько 
раз расслабиться, прижав туловище к опоре, сделать выдох.

Цель: упражнение активизирует весь мышечный аппарат позвоночника, является 
профилактическим средством против гриппа.

Упражнение 12
Плотно прижать стопы подошвами друг к другу и произвести ими 10-20 массирующих 

движений.
Сделать вдох и, задержав дыхание, сделать 4-5 приседаний, выдохнуть, сокращая 

мышцы брюшного пресса. 
Сделать вдох и, задержав дыхание, сделать 4-5 наклонов вперед, выдохнуть, сокращая 

мышцы брюшного пресса.
Сделать вдох и, задержав дыхание, сделать круговое движение туловищем, выдохнуть, 

сокращая мышцы брюшного пресса.» [8, с. 236,237, 238].
Во всем, что артист делает на сцене – молчит, поет, говорит и т.д. – в любом из этих 

моментов существует целесообразное, свое напряжение. Пение – это ведь и физическое 
напряжение. Поэтому студент должен обращать внимание на то, чтобы в момент творчества 
мышцы, не участвующие в физическом процессе звукоизвлечения, были бы свободны, 
расслаблены.
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Айзат ҚАДЫРАЛИЕВА 

АКТЕРЛІК ӨНЕР АҚСАП ТҰР

ТҮЙІНДЕМЕ
Актерлік шеберліктің, шынайы өнерпаздықтың хас үлгісін танытқан кешегі 

майталмандардан мұралыққа қалған актерлік дәстүрді бүгінгі күннің актерлері абыроймен 
дамытып жүр ме? Бүгінгі театр жас актерлерінің сахнада бейне жасаудағы жалпы 
шеберліктері жақсы болғанымен, кейде іздену іс нәтижелері едәуір бәсеңдеп бара жатқандай 
әсер қалдырады. Мақала осы төңірегінде болмақ.

РЕЗЮМЕ
Продолжают ли актеры сегодняшнего дня традиции исконного искусства актерского 

мастерства? Сегодняшние театральные представления показывают, что у молодых 
артистов есть хорошая база навыков для создания сцены, но в результате остается 
впечатление, что процесс поиска образа не доработан. В статье изучается обозначенная 
проблема. 

 Актерлік шеберліктің, шынайы өнерпаздықтың хас үлгісін танытқан кешегі 
майталмандар – Қ.Қуанышбаев, С.Қожамқұлов, Е.Өмірзақов, Қ.Жандарбеков, Қ.Бадыров, 
Қ.Байсейітовтердің өнері талай ұрпаққа өнеге. Бұлбұл көмей әншілер Ә.Қашаубаев, 
И.Байзақовтардың қайталанбас өз таланттарын қалыптастырған мекені – М.Әуезов 
театры, яғни ұлттық мәдениетіміздің алғашқы кәсіби ордасы. Өнер жүгін өрге сүйреп 
жоғарыдағы сахна дарабоздарынан үлгі-өнеге алған С.Майқанова, Ш.Айманов, Х.Бөкеева, 
Ш.Жандарбекова, Ы.Ноғайбаев, Н.Жантөриндер – туған халқымыздың шығармашылық 
мәртебелерін көркейту жолында өздерінің саналы өмірлерін түгелдей руханиятқа арнағандар. 
Осыларды өкшелей қуған келесі буын А.Әшімов, Ә.Молдабеков, Ф.Шәріпова, З.Шәріпова, 
Н.Мышбаева, Р.Әуезбаева, С.Оразбаевтар да алдыңғы буын өнерпаздардан мұралыққа 
қалған актерлік дәстүрді абыроймен дамытып, сахна сырынан сан алуан сыр шертіп, керемет 
актерлік шеберліктерімен ел-жұрттың есінде қалды. Кейіпкердің үлкен- кішісі жоқ екенін 
ескерсек, бүгінгі жас актерлердің сахнада бейне жасаудағы жалпы шеберліктері жақсы 
болғанымен, кейде іздену іс нәтижелері едәуір бәсеңдеп бара жатқандай әсер қалдырады. 
Тіпті, таптаурындылыққа да бой алдырып жатады. Театр сыншысы Әшірбек Сығай: «Штамп 
деген – қазiр қазақ сахнасының негiзгi дертi. Ол не деген сөз? Бiрiздiлiк, сол баяғы бiр 
ұқсастық, Анау рөлiнде де, мынау рөлiнде де қолы ербең-ербең, сол баяғы дауыс, сол баяғы 
үн, сол қимыл, сол күлкi. Еш өзгерiс жоқ. Актерлердiң көбiсi тiптi күле де алмайды. Демi 
қойылмаған. Әсiресе, жастар жағы күлуге өте шорқақ. Жылауды сұңқылдап барлығы шегiне 
жеткiзiп орындайды, ал күлуге келгенде тым әлсiз. Артиске жылаумен қатар күлу де, қуану 
да, күңiрену де керек. Осы жағы жетпей жатады. Тағы да айтамын, штамп – дерт. Штампқа 
ұрынбаған артист саусақпен санарлық. Оның себебi не? Себеп – iзденбеушiлiк. Бұл – актердiң 
өзiн-өзi қамшыламауының, өзiне-өзi сын көзбен қарай алмауының салдары» [1], – дейді. Иә, 
ізденуді ілгерілетіп, талғамға сай ойын ойнап, шынайы шеберлiк қырын көрсету – артистiң 
басты қағидасы, мiндетi болуы керек. Ал, осы қос қасиет бойларында болмағандықтан да 
сахналық жасанды көріністер кеңінен етек жая бастаулары түк те жасырын емес. Мұны 
немқұрайлылық дейміз бе, әлде жауапсыздық па? Не десек те, өнерге қиянат. Актер өз ісіне 
яғни, өнерге жан-тәнімен берілгенде ғана сахнаның қожасы бола алады. Театр – тіл, тазалық, 
ой-сана, сезім толқыны, шынайы ойын деген құдіретті ұғымды түйсіктен шығармаса, сонда 
ғана ол көрермен талғамына жауап бере алады.

Бүгінгі актерлердің барлығына да ортақ бір кемшілік, ол – тілдегі тұтқырлық, сөздерді 
түсініксіз етіп, асығыс айту. Адуын айғайға берілетін актерлер дауыстағы табиғилықты 
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жойып, үннің тарғылданып шығуына ұрынып, жасанды үннің басым жатуы – осының айғағы. 
Мұның өзі сахналық табиғи қимылды да жоққа шығарып жатады. Дауыс – кейіпкердің жан 
күйзелісінің, тебіренісінің қуанышты нәтижесі екендігін актерлер жақсы білгенімен, соны 
көп жағдайда мұқият сақтай бермеулері орындалған образдың эмоциялық, психологиялық 
әсерін төмендетіп жібереді. Жоғарыда аталған шынайы сахнагерлердің сөз шеберлігі, сөз 
қолданыстары, ойының жүйелілігі, тілдің ажарлы да алымды, астарлы қасиеттерін түйсінуі, 
күнделікті тәжірибелерден қалып бара жатқаны өкінішті-ақ.

Қ.Жандарбеков, М.Ержанов, С.Майқанова, Х.Бөкеева қайсысын айтсақ та, әрқайсысы 
өз алдына жеке бір мектеп деуге болады. С.Қожамқұлов – көркемсөз оқығанда көпшілік сілтідей 
тынып тыңдайтынын, бет-пішінінің құбылыс байлығына келгенде Е.Өмірзақовқа тең келетін 
актер қазақта әлі жоқ екендігін, ал, Қ.Қуанышбаев ұзатылған қыздың сыңсып жылағанын, 
оны қимай қоштасқан кемпірдің даусын, сиырдың мөңірегенін, жылқының кісінегенін көз 
көргендерден естідік те, талай оқыдық та. Осындай қайталанбас ұлы адамдардың ізін қуған 
кейінгі жастардың бірде-біреуі осынау өзгеше өнерді меңгеруге шарасыздық танытуды бізді 
әрқалай таңдандырады. Жоғарыда аталған ардақты есімдер, күн-түн азапқа айналатын актерлік 
қимыл-әрекеттерді оп-оңай өмірдің өзіндей етіп бейнелейтін. Олардың күліп отырып жылай 
салатыны, жылап отырып күле салатыны жасанды образ жасаушылар үшін арман болып жүр.

Жасыратыны жоқ, бүгінгі актерлерге білім, тәжірибе жетіспейді, іздену процестері 
әлсіз. Жасандылық молынан өрби түсіп, сахнада сасқалаушылық көп. Осының барлығы 
әзірліктің әлсіздігі. Мысалы, тым болмаса театрға бір-екі сағат ерте келіп даусын баптап, 
өмірдің тіршілігінен арылып, өзін рухани қалыпқа түсірудің орнына, спектакль басталуға 
он бес-жиырма минут қалғанда актерлердің көрермендермен жарысып келе жатқанын көзің 
шалады. Жүгіріп келіп ентігін баса алмай, сахнаға ебедейсіз шыққандықтан да олардың 
еңсеңізді түсіріп жіберерліктей ерсіліктерге ұшырап жатулары әржолғы әдетке айналып барады. 
Бізге тек сахналық тәжірибе керек деп, оқу-білімге оқта-текте болса да бас қоймау салдары, 
шынайылықтың шылбырын сахнада сылбыр сүйретуге мәжбүр етіп жүр. Режиссердің берген 
бағыт-бағдарынан ары актерлердің өзінше шалықтай алмай басқа бір мәнсіз нысанаға бет алып, 
ой арнасынан ауытқып, адасу салдарынан рөлдер әлемі шыншылдық деңгейге көтеріле алмай 
жатуы жасырын емес. «Рөліңді жаттағаныңды мен сезбейтіндей етіп ойна» деп атақты актер 
М.С.Щепкин айтқандай, жаттанды түрде емес, адамдармен кәдімгі жайшылықта сөйлескен 
жандарша көрермендерді тап сол болған оқиғаға шын өзі қатысып жүргендей хал-күйлерді 
бүгінгі актерлеріміз ойындарынан көре алмай жүргенімізді несіне ішімізге бүгіп сақтаймыз.

Ал, бұрынырақтағы Н.Жантөрин, Ы.Ноғайбаев, Ә.Молдабеков, Ә.Боранбаев, 
Ш.Аймановтардың сахналық, экрандық бейнелері қандай қызғылықты. Анық шеберлік 
жолына нық қадам басқан үлкен актерлердің сахнада жасаған еңбек нәтижелерін оқи 
бергіңіз, түскен киноларын көре бергіңіз келеді. Білім толықтырмаған әр күн біз үшін текке 
кеткен және енді қайтып оралмайтын күн деп есептегендігінен де болар олардың көрермен 
көңілінен шығып, өнердің шыңына дәл жеткендіктері. Актерлік ізденіс жолындағы күнделікті 
дайындықты былай қойғанда, байқап қарасақ, олар барлық бос уақыттарын тынымсыз әрі 
зерек пайдаланып отырған. Сондықтан болар, олардың талғампаздылығымен қатар сезгіштік, 
көргіштік қасиеттерін де терең екенін түсінетініміз. «Білім – асыл қазыналы сандық, оны 
ашатын кілт тек еңбек» екендігін терең ұғынып, актерлік шеберлігін күннен-күнге шыңдай 
түсіп, өзіне жүктелген қандай қиын рөлдерді емін-еркін ойнауға өзін үздіксіз жаттықтырып, 
оны тұрақты үрдіске айналдырса, орындаушылардың бүгінгі күннің айнасы, ертеңгі күннің 
тарихына айналарына ешкімнің де таласы бола қоймас. Алғашқы режиссеріміз Жұмат Шанин 
театрдың директоры әрі көркемдік жетекші болып тұрғанда қандай ірі істерге іркілместен 
барып еді. Театрды жетілдіру үшін мінбеден мұң-мұқтажын айтып қана қоймай, арнайы 
оқу мекемесінен өтпеген дала актерлерін білімдерін арттыруда да көп күш жұмсады. 
Актерлердің сауатын ашу үшін апталық сабақ кестесін құрып, өзі соны тікелей қадағалап 
отырды. «Тәртіп, еңбек, жауапкершілік» осы үш талапты мықты ұстанған Шанин артистерді 
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селқостыққа, немқұрайлыққа титтей де жол бермеді. Кейін, Мәскеу, Ташкент ГИТИС-терінен 
бітіріп келген актерлерге де он екі жыл әдеби бөлімінде отырған Мұхтар Әуезов осы үрдісті 
берік ұстанды. Мұхтар Омарханұлы спектакльдердің көркемдік сапасын жақсарту жолында 
актерлердің білімдеріне терең мән беретін. Аптасына бір рет болатын жиналыста олардың бір 
апта ішінде қандай кітап-жорналдарды оқығандарын сұрап, соны талқылап отыратын. Қазақ 
өнеріне, ұлтына жаны ашыған осынау тұлғалар сахнагерлердің білім сапасына, мәдениетіне 
жауаптымыз деп есептеді. Бүгінгі күнде ол үрдіс үзіліп қалғандай.

Көрермен қауым театрдың қойылымына екі ұдай сезім құшағында баратыны рас. 
Олар сәтті шыққан спектакль болса актердің тамаша ойынына елітіп, өзін мүлде ұмытып, 
сахнадағы көрініс қалай аяқталғанын да аңғармай қалады. Ал, сәтсіз шыққан спектакль болса, 
олар кез-келген сыншыңнан, зерттеушіңнен кем емес. Шындықты айтқанда, көрермен қауым 
режиссер шешімін де, актер шеберлігін де, суретші тапқырлығын да таразылап, саралап бере 
алады. Олай болса, ой-өрісі кең, талғамы зор театр сүйер қауымды жеңіл-желпі ойынмен 
алдай алмаймыз. Сахнаға ешбір дайындықсыз шығу көрерменді алдау ғана емес, сонымен 
қоса өзіңді-өзің жоғалту.

Актерлердің сахна сыртында жүргенде бәрі пысық, алғыр. Сөздері де, өздері де ширақ. 
Дауыстары жарқын-жарқын шығады. Ал, сахнаға шыққанда желі шығып кеткен доп сияқты 
тым солғын көрінеді. Өмірдің майда-шүйде тірлігінен, айналадағы ұсақ-түйектен арылып, бар 
күш-жігерін рөлге салу жағы жетімсіз. Актер – зерттеуші, жаңалық ашушы. Өмірде көргені-
білгені, түйгені көп болса, сахнада бейне жасауда қателіктерге де аз ұрынады. Актердің өзі де – 
жаңалық ретінде ашыла беретін, тануды, тәрбиелеуді керек ететін сирек мамандық иесі. Жалпы 
алға қойған мақсатқа бір-ақ нәрсе қол жеткізеді. Ол-еңбек, ізденіс. Мысалы, француздың әйгілі 
актері Коклен: «Тартюфті ойнау үшін, оның жүріс-тұрысын елестетіп, сол болып, өзіме лайық 
мінез іздеймін, оның түр сипатына да ортақтаса бастаймын. Былайша айтқанда, өз бетімді де 
соның бет пішініне оңтайлап мүмкіндіктерімді кесіп-пішіп, өз бойымдағы ішкі сеніміме риза 
болғанша, қанағаттанғанша тыным таппаймын», – дейді. Міне, тума талант пен оқу-іздену, 
ерінбей еңбектену актерліктің шырқау биігіне жетелемек. 

Іздену мен жауапкершілік екі бөлек ұғым. Кейіпкеріңді ізде, ізден, зертте, ал рөлге 
байланысты жауапкершілігіңді мүлдем терең сезіне біл. Басты рөлге үлкен жауапкершілікпен 
қарап, кішкентай рөлге салғырт қарауға болмас. Кейде атағы дардай артистердің шағын 
эпизодтық рөлдерден шағылу жағдайлары кездесіп жатады. Таланты жетпейді деп айта 
алмаймыз. Тек рөлге деген жауапкершілігін толық сезіне алмаған. Ә.Сығай: «Талант жолы 
– кедір-бұдырлы. Сол тайғанақ қия-шатқалдардан батыл өтер тұста таймас табан, мұқалмас 
төзім, мазасыз бейнетқорлық, парасатты білім ауадай қажет» [1], – деген ойы еске оралады. 
Сондықтан актерлік өнер сияқты сымбатты өнерде жүргендерге айтарым – осынау жарық 
дүниеде қылдан жіңішке, қылыштан өткір қиямет-қайым бір жол болса, ол – өнерпаз жол. 
Күрделі де қиын, қымбат бір тағдыр болса, ол – талант тағдыры. Сол себептен, театрға тума 
талантпен қатар талмай ізденетін жанкештілік пен үлкен жауапкершілік қажет. Актерлердің 
ойыны көрермендер үшін жұмбақ, бір тылсым дүние болуы тиіс. Көрерменді алысқа 
жібермей оларға ертегідей сиқырлы әсер беріп, елді еріксіз баурап алу керек. Яғни, актердің 
ішкі сезімінің өзгеруімен, жан дүниесінің құбылуымен көрермендер сахнада болып жатқан 
жағдайға, оқиғаға өздерін қатыстыра алып кететін шеберлікті талап етеді. Көрерменнің сана-
сезімін ессіз баурап, олардың көңілін санаға аударып, жүздеген жан дүниені тебіреніске 
түсіріп ойнай білу – актердің басты бақыты. Міне, актер өнерінің қиындығы. Адам болмысын 
көркемдік көзбен көріп, оны үлкен сезіммен көрерменге жеткізу – тек еңбекқор суреткерлердің 
қолдарынан келер құдірет.
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Айнұр ДОСМАҒАМБЕТОВА

ПАТРИОТИЗМДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА АРНАЛҒАН ҚОЙЫЛЫМДАРДЫҢ 
МАҢЫЗЫ

ТҮЙІНДЕМЕ
Мақалада Ғ.Мүсірепов атындағы қазақ мемлекеттік академиялық жастар 

мен балалар театрының репертуарындағы Т.Ахтановтың «Ант» драмасы және 
М.Мақатаевтың «Райымбек! Райымбек!» тарихи дастаны талданған. 

РЕЗЮМЕ
В статье дан анализ драмы «Ант» («Клятва») Т.Ахтанова и исторического эпоса 

«Райымбек! Райымбек!» М.Мақатаева из репертуара Казахского государственного 
академического театра для детей и юношества имени Г.Мусрепова. 

Қазіргі таңда көптеген театр ұжымдарының репертуарында тарихи тағылымы 
мол спектакльдердің орын алып отырғаны белгілі. Аталған тақырыпты меңгеру үрдісін 
қолға алған шығармашылық ұжымның бірі – Ғ.Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік 
академиялық балалар мен жасөспірімдер театры. Отандық драматургтермен қоян-қолтық 
байланыста жұмыс жасау – бұл театрдың даму жолында ертеден-ақ бар үрдіс. «Қазіргі 
ұлттық сана-болмыстың нақты бір бағытта дамуы қолға алынған тұста, тарих пен шежіренің 
қайта қаралып, барымыз бен жоғымыз саналы түрде сарапқа салынған кезеңде мәдениет 
пен руханият үшін тарихи пьесалардың маңызы зор... Сондықтан қазақ халқының ұзақ 
жолдағы өмір-тұрмысы, қоғамдық-саяси, әлеуметтік-моральдық тұрғыда бастан кешкен 
зобалаң кезеңдері ұлттық драматургияның төрінен орын алуы заңды құбылыс» [1, 73 б.], 
– деп жазады театртанушы Зухра Исламбаева. Бұл тұжырым өскелең ұрпаққа сара жол 
көрсетіп, бәсекеге қабілетті рухани-эстетикалық талғамы жоғары, мәдениеті дамыған тұлға 
қалыптастыруда тарихтың алар орны ерекше екенін байқатады. «Халқымыздың басынан 
кешкен қилы жол, тайғақ кешу, тас босаға, тар өткелдердің трагедиялық оқиғалары, ел қамын 
жеген, ойшыл даналар, жұртын сүйген, жүректі батырлар образдары, әр дәуірде әлеуметтік 
күрес сахнасына шыққан хандардың, айыр көмей, жезтаңдай билердің, қилы-қилы 
таптар өкілдерінің бейнелері, халықтық бірлік, елдік ұйытқы, отансүгіштік, патриотизм, 
интернационализм сарындары – осылардың бәрі жанды түрде тұтаса келіп, отанға деген 
үлкен махаббаттан туындайды» [2, 298 б.], – дейді зерттеуші ғалым Рымғали Нұрғали. Осы 
ойға қосыла отыра, қай кезенде болмасын адамзат қалыптасуында Отан деген ұғым ұлт 
тәрбиесіндегі басты орында тұрды. 

1960-70 жылдары тарихи тақырыптарға қалам тербеген жазушылардың саясаттан 
жасқана тұрса да көптеген толымды, тұщымды дүниелерді жарыққа шығарғаны қазақ 
әдебиетінің тарихынан мәлім. І.Есенберлиннің «Қатерлі өткел», «Айқас», «Қаhар», «Алмас 
қылыш», «Жанталас», Ә.Нұрпейісовтың «Қан мен тер» трилогиясы, Т.Ахтановтың «Боран», 
«Ант», Б.Әлімжановтың «Махамбеттің жебесі» тәрізді тағы да басқа кесек дүниелерді 
жазушы драматургтеріміз көптеп жазды. Осы айтылған жазушы-драматургтер қазақ хандары 
мен батырларының көркемдік бейнесін суреттеудің озық үлгісін көрсетті. Театр сыншысы 
Анар Еркебай «Қазіргі қазақ театры: Тарихи спектакльдер» деген еңбегінде: «Сахна 
құдіреті – тарих ғылымында ашылмай қалған жеке адамның ішкі байлығын, ерекшелігін 
ашып көрсетуімен құнды. Сондықтан театр өнері көрермендердің өткен тарихқа деген 
қызығушылығына, тарихи фактілер мен тұлғаларға деген көзқарасының қалыптасуына 
ықпал жасайды» [3, 148 б.], – деп өз ойын білдіреді. Өткен тарихымызды жанғырту құралы 
ретінде театрдың атқарар міндеті зор. 
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Ғ.Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер 
театры өз репертуарындағы Т.Ахтановтың «Ант» тарихи дастаны арқылы бұл шығарма 
идеясының күні бүгінге дейін өзектілігін нақтылап бергендей болды. Негізінен ұрпақ 
тәрбиесіндегі ең басты функциялардың бірі және бірегейі – өткеннен сабақ алып, 
болашаққа зор сеніммен, үмітпен қарау болып табылады. Осы мәселенің маңыздылығын: 
«Ата-бабаларымыздың салт-дәстүрі мен тілін бойына сіңірмеген жастардың кез-келген 
жолдарға ойланбай түсіп кететінін театр ұжымы өз спектакльдері арқылы көрсете алды» 
[4, 148 б.], – деп жазған, өнертану докторы, профессор, 1946 - 2006 жылдары аталмыш 
театрдың даму жолын барынша мұқият зерттеген Бақыт Нұрпейістің еңбектерінен білеміз. 
Және бұған театр репертуарындағы М.Мақатаевтың «Райымбек. Райымбек» дастаны мен 
«Мен, ұмытылмаймын...» лирикалық драмасы, С.Асылбекұлының «Желтоқсан желі», т.б. 
драмалары дәлел.

Ғ.Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер 
театры 2015 жылы 14 қазан күні ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың «Райымбек, 
Райымбек» тарихи дастанының премьерасымен 70-ші маусымын ашты. Қазақ хандығының 
550 жылдығына арнайы мемлекет басшылығының тапсырысымен қойылған поэтикалық 
шығарманың режиссері әрі инсценировкасын құрастырушысы Мұрат Ахмановтың пьесаны 
сахналаудағы негізгі мақсаты – XVIII ғасырдың басында жоңғарларға қарсы шыққан 
Райымбек батырдың ерлігін кейінгі жас ұрпаққа кеңіннен дәріптеу. Жастарды патриоттық 
рухтағы көркем туындыларды көптеп оқуға бағыттау, сол арқылы ұлт болашағын 
қалыптастыру және елін, жерін сүюге өскелең ұрпақты баулу.Театр алмағайып заманда 
басына төнген қатердің сұрапыл дауылына қарсы шыға алмай бас сауғалап, бұқпантайлап 
күн кешуге көндіккен елді бұғаудан босатып, бостандыққа жетуге шақыру жолындағы 
батырдың басынан өткерген қиын-қыстау күндері мен тауқыметін көрсету арқылы елін, 
жерін дұшпандардан қорғаған ерлердің батылдығы мен ерлігін дәріптеп насихаттау ісіне 
құлшына кіріскен.

Поэтикалық дастанның бірінші бөлімі тыныш жатқан қазақ еліне жоңғарлардың 
шабуылдауымен, сол уақытта елінің, жерінің қиын жағдайға түскенін Қабай жыраудың зарлана 
жеткізуімен бастау алады. Сахнада бастарына қара бұлт төніп, батырларынан айырылған 
қазақ елінің ауыр жағдайы суреттеледі. Қабай жыраудың жоңғар шапқыншылығынан қаза 
тапқан қандастарымыздың өліктері арасынан кішкентай баланы тауып алуы да осы бірінші 
бөлімнің еншісінде. Ал екінші бөлімде бала Райымбектің ат жарысынан «Райымбек! 
Райымбек!» деп өз атын өзі ұрандап келгендігі, оның бұл қылығына ауыл ақсақалдарының 
наразы болғандығы айтылады. Осы тұста Райымбек Қабай жырауды өзіне қалқан тұтып, 
ойында түйіп жүрген даналық, тәрбиелік мәні мол сөздерін халыққа жеткізгеніне куә 
боламыз. Одан әрі әкесі Түке қайтыс болады. Жасы 18-ге толған Райымбек «Қазақтарды жау 
шауып жатыр» деген суыт хабарды естіп, жауға қасқая қарсы тұрып, ата дұшпанымен батыл 
күресуге бел буады. Соңғы бөлімінде өзінің жауға аттанбақ тілегін айтқанда Әлмерек би 
оған қиын да қатыгез талап қояды. Жас батыр Райымбекке Іледен өтсе тілегі орындалатынын 
айтады. Бидің шартын орындаған батыр Іле өзенін кесіп өтеді. Халықтың ықыласына 
бөленіп, артына қол жинап, жауға шабады. Міне, осылайша тарихи дастан 13 жасында атқа 
қонған Райымбектің бозбала шағынан жігіт шағына дейінгі ерліктерін баяндайды. 

Режиссер М.Ахманов қойылым барысында қазақ халқының басынан өткізген 
ашаршылық пен ақтандақ кезеңдерін көрсетуді өзіне міндеттепті. Режиссер қос құрам 
актерлері Бейбіт Камаранов пен Ұлан Болатбекке Мұқалидің ролін беру арқылы өтіп жатқан 
оқиғаларды автордың өзіне баяндатуды жөн санаған.

Алғашқы сахна шымылдығы ашылған сәтте сахнадан ақ түсті матадан жасалынған 
үйдің шартты формасын көреміз. Режиссер Мұрат Ахманов пен суретші Қарлығаш 
Шалабаева қойылымдағы барлық драмалық оқиғалар желісі мен іс-әрекеттер жиынтығын 
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сол ақ матаның көмегімен түрлендіріп, дамытты. Осы бір деталь арқылы қойылым 
фабуласы бір көріністен, келесі бір көрініске ауысып отырды. Адалдықтың, тазалықтың 
символы ретінде алынған ақ түсті мата спектакльдің шешуші деталі ретінде қолданылған. 
Режиссердің ауқымды, әрі жүгі ауыр материалды алу арқылы, қазақ халқының басынан 
өткерген қиын-қыстау, қаhарлы күндерді көтергісі келгені анық. Алайда оқиғалар желісі 
бір-бірімен үйлесім таппай, қойылым идеясы толықтай ашылмай қалды. Бір спектакльде 
қазақ халқының бастарынан өткен зұлмат күндерін, яғни «Ақтабан шұбырынды», Ұлт– 
азаттық көтеріліс пен ашаршылық, сол кезендердегі қазақ елінің ішінде орын алған өзара 
алауыздық, Семей полигоны, әр түрлі дінге сену мен жағымпаздық секілді кезендер мен 
қоғамдық ситуацияларға тек қана қысқаша шолу жасаған режиссердің халыққа айтар 
ойы бір арнаға тоғыспай қалды және Райымбек батырдың өр тұлғасы мен жасаған ерлігі 
спектакль барысында толық ашылмады. Өжет батырдың бізге тарихтан белгілі болған 
жаумен күрестерін, өр бейнесін спектакль барысында көре алмадық. Тек бозбала кезеңі, 
отау құрған сахнасы мен атқа қонып, жауға қарсы аттанған сәтімен қойылым аяқталады. 

Спектакльдің басты кейіпкері, жастайынан бірбеткей, өжет, тілі өткір, әулиелігі 
мен көріпкелдігі бойына дарыған Райымбектің бала кезеңін он үш жасар мектеп оқушысы 
Мұхамеджан Байзах орындайды. Батырдың арпалысын, тағдыр ауыртпалығына қасқая қарсы 
тұрған ер жүректігі мен ақылдылығын тәжірибесі жоқ болса да барлық ынта-ықыласымен 
жеткізуге тырысқан орындаушының сахналық әрекетінен көреміз. М.Байзахтың ойынында 
жас баланың әрбір айтқан сөзінің салмағы, жауына деген ызасы мен кегінің басымдылығы 
анық байқалады. Жаста болса ақыл тоқтатқан Райымбекті оның ойын барысында өзін-өзі 
сахнада ұстауы мен жүктелген рольді барынша нанымды орындауы жоғары деңгейде болды. 
Ең бастысы, мамандығы актер болмаса да жас орындаушының оқиғаға сеніп тұрғаны және 
көрермендерді сендіре алғаны еріксіз бойынды шымырлата түседі. 

Ал, бала батырдың бұғанасы қатайып, ер жеткен шағын кескіндеу Асылхан Төлеповке 
бұйырыпты. Алайда ержүрек қолбасшыға тән қайсарлық пен күш–қуатты орындаушының 
ойынынан көре алмадық. Ең алдымен, дауыс ырғағының төмен болуы спектакль темпо-
ритмін төмендетіп жіберуімен қатар көрермен залының артқы бөлігіне кейіпкердің сөздері 
жетпей жатты. Райымбек батырдың сан түрлі қайғы-қасірет пен нәубет күндерді басынан 
өткізгендегі арпалысы, әр оқиғаға баға беруі мен соған орай психологиялық өзгеруі ойын 
барысында көрінбегені өкінішті-ақ. Бұл актердің театрдағы алғашқы ролі болғандықтан, 
тәжірибесіздігінен болса керек. Дегенмен А.Төлеповтің өзіне жүктелген басты рольді тым 
солғын орындағанын айтуымыз керек. 

Жоғарыда атап өткеніміздей, өтіп жатқан тарихи оқиғаларды баяндаушы М.Мақатевты 
сомдау Бейбіт Камаранов пен Ұлан Болатбекке тапсырылған. Олар жазушы, драматург, 
аудармашы, ақын, бірегей талант иесінің көркемдік бейнесін орындау бақытын сезінген. 
Ақынның ішкі жан тебіренісін, халқының кемшін тұстарын кейінгі ұрпаққа көк сияның 
ұшымен жеткізген Мұқағалидің шынайы образын Б.Камарановтың ойынынан көре алдық. 
Ал, Ұ.Болатбек өзіне жүктелген рольді бойына толық сіңіре алмаған. Сахнадағы қобалжу 
сезімі орындаушының толықтай ашылуына кедергі болған.

Жас Райымбекке «Іле өзенінен сүрінбей өткеннен кейін ғана, жауға қарсы аттана 
аласың» деп сенім білдірген, баланың бойыңдағы табандылығына риза болған Әлмерек 
бидің бейнесін актер Балтабай Сейітмамытұлы мен Сәкен Рақышев орындайды. Сахнада 
көп көріне бермейтін бидің даналығы мен сабырлығын қос құрам актерлері нанымды 
орындайды.

Халықтың мұң-мұқтажын қасиетті аспап қобыздың үніне қосқан Қабай жырауды 
орындау актерлер Еділ Рамазанов пен Руслан Ахметовқа бұйырған. Жоңғар шапқыншылығын 
көрген, басынан сан түрлі қиын кезеңдерді өткізген, түрлі қоғамдық өзгерістердің куәсі 
болған абыз-жыраудың шынайы бейнесін Е.Рамазановтың орындауында көреміз. Сахнада 
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табиғатына тән байсалдылық орын алған. Ал, Р.Ахметовтің ойыны өзгеше. Актердің бала 
Райымбек пен сөйлесу барысындағы жас батырға деген көзқарасын, бозбалаға деген үлкен 
сенімі мен үмітінің бар екендігін актердің көз жанарынан байқауымызға болады. Қанша 
ауыртпалықты өткерсе де жүрегінің түкпіріндегі қазақ елінің ірі алпауыт мемлекетке 
айналады деген сенімін, актер Руслан Ахметов ойын барысында бір сәтке де жоғалтқан 
емес.

Қойылымда баталарын беріп, жас ұрпаққа ізгі тілектерін білдіретін Абыздарды Сағат 
Жылгелдиев, Тұрсын Құралиев, Еркін Әбдірешов, Руслан Ахметов пен Қуаныш Тұрдалин 
орындаған. Осы айта кетерлігі – кейіпкерлердің бата беру сахнасында фонограмманың 
қолданылуы болды. Бұл – режиссер тарапынан жол берілген үлкен қателік. «Театр –
тірі организм, жанды процесс» десек, мұндай жасандылыққа бой алдырмаған жөн. 
М.Ахмановтың бұл шешімі театр өнеріне тән емес. Жалпы еліміздегі қазақ театрларының 
көпшілігі осындай жансыз, жасанды әдісті сәнге айналдырған сияқты. 

Қарапайым халыққа салық салып, қыспаққа алатын байлар қай дәуірде болсын 
кездесетіні белгілі. Халықтың бар жиған-тергенін еріксіз тартып алып, ел билеуші патшаға 
құлдық ұрып өткізетін жағымпаздардың әрекетіне қойылым барысында куә боламыз. Тек 
өздерінің жеке бастарын ойлайтын байларды тәжірибелері мол актерлер Рахман Омаров, 
Сағызбай Қарабалин, Қадырғазы Қуандықов, Жомарт Зейнәбіл мен Әсет Үмбетбаев 
орындайды. Олар өз кейіпкерлерінің билікке қалайда қол жеткізу керек деген, арам 
ойларын, сол таққа жетудегі барлық іс-әрекеттер жиынтығын спектакль барысында қимыл-
қозғалыстарымен, ым-ишараттары арқылы анық жеткізе алды. 

Жас ұрпақты тәрбиелеу қандай театр ұжымының болмасын міндетті функциясы 
болып табылады. Ал, тәрбие мен тәлім осындай патриоттық бағыттағы, берері мен үйретері 
мол қойылымдар арқылы жүзеге асатыны түсінікті. Ұлт болып ұйысып, ел болып еңсемізді 
көтерген кезімізде қолға алар ісіміздің өзі – ұрпақ тәрбиесі. Осы орайда қазақ поэзиясының 
ірі өкілдерінің бірі Мағжан Жұмабаев өзінің «Педагогика» деген ірі еңбегінде: «Әркім өз 
жолын тауып кететіндей бала тәрбиесі жеңіл нәрсе ме? Жоқ. Бала тәрбиесі – өнер, жеке бір 
ғылым иесі болуды тілейтін өнер» [5, 81 б.], – деп жазған. Тәрбие арқылы адам тағдыры 
шешілетіні әр кезде де ұмыт қалдырмауымыз керек. 

Келесі тарихи тақырыптағы қойылымдардың бірі – 1973 жылдары жазылған Тахауи 
Ахтановтың драмалық шығармаларының ішіндегі ең таңдаулы әрі шоқтығы биігі – «Ант» 
драмасы. Т.Ахтанов қазақ әдебиетіне драматург ретінде де көп олжа салған қаламгер. 
«Ант» драмасы қазақ тарихындағы айтулы кезең оқиғасын суреттейді. Аталмыш туынды 
Ғ.Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрының режиссері Жанат Хаджиев 
драмалық туындының, сахналық шешімін халық назарына ұсынды. Спектакль 23-29 
қыркүйек аралығында жазушының 90 жылдығына арналған XXI республикалық театр 
фестиваліне орай көрсетілді. Сахналық туындыда қазақ елінің тағдыры үшін күрескен ер 
азаматтардың ерліктері, ойраттармен күресі және Ресейге қосылу кезеңдері оқиға өзегіне 
арқау болады. Негізі драма үш бөлімнен тұрады. Ол бөлімдер «Түнгі сыр», «Аңырақай», 
«Арпалыс» деп атылып, сол дәуірдің әлеуметтік-саяси шындығы, күрес жолдары қым-
қиғаш тартыстар арқылы ашылады. Шығармадағы негізгі фабула XVII ғасырдағы қазақ 
елін билеген Кіші жүз ханы Әбілқайыр мен оның жары Бопай ханым және досы Сауран 
батырдың төңірегінде өрбиді. Ханның қазақ елін ұлт ретінде сақтап қалу жолындағы күресі 
мен психологиялық толғаныс-арпалысына қойылым барысында куә боламыз. 

Үш жүздің басын қосып, халықтың, елдің амандығы мен жердің тұтастығын ойлаған 
хан мен ел бастаған батырларымыздың ерліктерін арқау еткен бұл тарихи дастанды 
сахналау үлкен табандылық пен жауапкершілікті қажет ететінін Ж.Хаджиев жете ұғынған. 
Осындай тағылымы мол спектакльдерді жастарға көрсету арқылы театр ұжымы батыр да 
батыл ер азаматтарымыздың Отанға деген шексіз махаббаттары мен ерліктерін үндейді. 
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Расымен де ғасырлар бойы тәуелсіздікті армандаған, сол жолда қасық қандары қалғанша 
күрескен батырлардың ерліктерін өскелең ұрпаққа насихаттау біздердің міндетіміз 
екендігін ұмытпауымыз керек. Тарихқа жүгініп көз салар болсақ: «Қазақтың қаhармандық 
эпостарындағы Алпамыс, Ер Тарғын, Қобыланды, Қамбар, т.б.– жауына жалғыз аттанған 
Батырлар. Талай рет қақпа бұзып, жау қамалына ойран салған ерлерін қазақ «қамал бұзған 
қас батыр» деп мақтан еткен» [6, 880 б.]. Көптеген ел басқарған билер мен хандарымыз 
әлеуметтік жіктің өкілдері арасынан шығып отырған. Олардың бар өмірі елдің қонысын 
кеңейту, халықты жаудан қорғау жолындағы жорықтарда өткен. Қазақ батырларының есімдері 
қай кезенде болмасын, әрдайым ардақталуы тиіс. Егер де Әбілқайыр хан Ресей патшайымы 
Анна Ианновнаға елші жіберіп, жойылуға сәл-ақ қалған қазақ елін өз қамқорлығына алуды 
өтінбесе, бүтін бір ұлттың болашағы бұлыңғыр болатыны белгілі. Елі үшін жанын пида 
еткен ерлердің ерлігін, қай кезде болмасын паш етіп, насихаттауымыз керек. Патриотизмді 
ұрпақ жадына сіңіру – үлкен міндеттердің бірі. Елбасы Н.Ә.Назарбаев өз Жолдаулары мен 
қанатты сөздерінде әрдайым елімізді, жерімізді сүйіп, құрметтеуді басты қағидалардың бірі 
ретінде ұсынады. Президенттің: «Менің атам да, анам да – қазақ. Менің жаным, жүрегім – 
қазақ. Қазақпын деп айтуға ешқашан намыстанған кезім жоқ. Намыстанбаймын да. Қайта 
маған тіл, діл, өмір, тіршілік сыйлаған туған халқыма бар есті тірлігімде қарыздар болып 
өтуге бармын. Ұлттың ұлы болмай тұрып, адамзаттың перзенті болу мүмкін бе? Мүмкін 
емес. Тәуелсіздік туын тігуге қаншалықты қажыр-қайрат керек болса, оны құлатпай сақтап 
қалуға соншалықты қажыр-қайрат керек» [7, 390 б.], – деген сөздерін Отанға деген үлкен 
махаббат пен құрметтің биік екенін ұғынамыз. Биік тұлғаның жан дүниесін жарып шыққан 
патриоттық сезімге толы сөздері бізге үлгі болуға тиіс. Осы бір ауыз сөз біздің ешқашан 
да тарихымыз бен өткенімізді ұмытпауымызға кепіл бола алады. Сол үшін де тәрбиелік 
мәні зор, өзі-өзі тереңнен тануға бағытталған көркем шығармаларды көптеп сахналауымыз 
керек.

Режиссерлік репертуары осындай қоғамдық ойлармен сәйкес келіп жататын Ж.Хаджиев 
«Ант» драмасын сахналау барысында, актерлік ансамбльді таңдауда қателеспеген. Олай 
деуімізге себеп – роль орындаушылардың өздеріне жүктелген қаһарманның өне бойындағы 
ерекшеліктеріне тереңнен зерттеу жұмыстарын жүргізгендігі. Сахнаға шығарылған әрбір 
деталь оқиға атмосферасын құруға септігін тигізген. Оны біз сахна шымылдығы ашылған 
сәттегі ең алдымен көзге түскен үлкен тайқазаннан байқаймыз. Тайқазан қазақ халқы үшін 
береке мен бірліктің, ауызбіршілік пен тұтастықтың тоқшылықтың символы. Тайқазан – 
тарих еншісіндегі үлкен ескерткіш. Алты ғасырлық тарихты арқалаған қасиетті жәдігерді 
қолдана отырып режиссер елдің тыныштығы мен берекесін осы қазан арқылы көрсетуді 
жөн санаған. Ел ішінде орын алған өзара алауыздық пен келіспеушілік сахна төріндегі 
осы тайқазанның шайқалуы арқылы аңғарылады. Елдің келешегіне алаңдаған билердің 
басы қосылған көріністе қазанның жоғарыдан төмен түсірілуі режиссер Жанат Хаджиев 
пен суретші Қанат Мақсұтовтың келісті тандемінен туындаған. Көпшілік сахналарда 
халықтың келісіп немесе келіспейтін сәттерін матадан жасалынған қасқырдың сұлбасы 
арқылы көрсеткен. Егер де ел билеушілері халық игілігі үшін дұрыс шешім қабылдаса, 
орындаушылар көкжал сұлбасының артқы жағында тұрып, дауыс ырғақтары арқылы «Ия, 
қолдаймыз!» деп жауап қатады, ал егер де билер мен ақсақалдар өз қара бас қамдарына 
ынғайластырып шешім қабылдаса, қарсылық танытуларын «Жоқ, қолдамаймыз!» деу 
арқылы өз ойларын білдіріп тұрады. Дәстүрлі әдіс, жаңалық емес.

Кіші жүздің ханы, ақыл-парасаты биік, сыңдарлы саясат иесі – Әбілқайыр бейнесін 
орындау оңай шаруа емес. Әбілқайырдың тарихи тұлғасы да, көркемдік бейнесі де – өте 
ерекше құйылған драмалық мүсін. Әркімнің айтқан сөзі мен әрекетіне қарай шешім шығару, 
оны қабылдау, өзіне сенім артқан халқы үшін оңтайлы шешім қабылдау шешендікті, 
шеберлікті қажет ететіні рас. Осындай ірі тұлғаны сомдау бақыты қос құрам актерлері Жомарт 
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Зейнәбіл мен Әсет Иманғалиевке бұйырыпты. Ханның байсалдылығы мен көрегендігін 
Ж.Зейнәбіл шебер орындайды. Әбілқайыр – Ж.Зейнәбіл үшін таразының бір басында – 
халықты қалай да сақтап қалу тұрса, бір басында – ел ішіндегі ауызбіршілік пен тұтастықты 
сақтау тұр. Актердің осындай психологиялық ауыр сәттердегі төңірегіндегілермен диалогы, 
қарым-қатынасы, бір күйден екінші бір күйге ауысуы нанымды. Ал, Ә.Иманғалиевтің 
рольді меңгеру барысында өзгеше тың зерттеулер жүргізгені көрініп тұр. Әбілқайырдың 
әрбір шешім қабылдайтын сахналарында Ә.Иманғалиевтың елі мен жері үшін қобалжуы, 
алаңдауы терең күрсінуі, ақырын қозғалып, көз жанарын алысқа салып мұңаюы арқылы 
беріледі. Жалпы қос құрам актерлерінің өздеріне жүктелген рольді түп тамырымен қопара 
зерттегеніне қойылым барысында куә болдық.

Қазақ халқының тағдырына қатысты үлкенді-кіші шешім қабылдауда Әбілхайыр хан 
өзінің Сауран атты досының бұрынғы сүйген қалындығы Бәтима ханымның ақылынсыз 
ешқандай да дау-дамайға толы мәселені шешпеген. Пьесада да, спектакльде де Бәтима 
ханымның тарихи орны ерекше. Ол – бойына ақылдылық пен көрегендік табиғатынан  
дарыған жан. Т.Ахтанов қазақ әйелдерінің сом бейнесін осы Бәтима ханым арқылы 
жеткізген. Қай заманда да елім деген жігіттің артында ақылды әйел тұратыны белгілі. 
Ешкімді ренжітпей, ортақ шешім қабылдау – екінің бірінің қолынан келе бермейтін 
көрегендік іс. Бірақ көркі мен ақылы бір арнаға тоғысқан Бәтима әрбір саяси істерде өзінің 
ерекше ақылымен қиыннан жол тауып отырады. Бұл кейіпкердің бейнесі көрерменге 
Динара Шымырбаева мен Гүлбахрам Байбосынованың сомдауында жетеді. Еркелігі мен 
ақылдылығы қатар жүретін Бәтиманы актриса Г.Байбосынованың ойынынан көреміз. Қазақ 
әйеліне тән қайсарлық пен өжеттілік, сабырлылық пен байыптылық қасиеттерін актриса 
ойын барысында барынша ашып көрсетуге тырысты. Ал, Д.Шымырбаеваның ойынынан 
әрбір айтқан, жасаған іс-әрекетіне ерекше ден қоятын Бәтиманы көреміз. Өтіп жатқан 
оқиғаға өзіндік баға беруі мен соған орай құбылуын осы екінші құрамдағы актрисаның 
ойынынан байқадық. Олар режиссердің өздеріне жүктеген шығармашылық міндеті мен 
жауапкершілігін жете ұғынған.

Әбілқайырдың адал досы Сауран батырдың ролін кескіндеу жас буын актерлер 
Елдар Отарбаев пен Дархан Сүлейменовке бұйырыпты. Сауран жанына жақын барлық 
қымбаттарын жан досы Әбілқайыр мен елі үшін сарп етті. Сүйген қалындығы Бопайдың 
Әбілқайырдың жанында болуын жөн көрді. Себебі, ханға ақылын айтып, жөн сілтеп 
отыратын Бопайдан артық жанды көрмеді ол. Егер Әбілқайыр хан дұрыс шешімге келсе, 
мұның барлығы да ел игілігі үшін екенін түсінеді. Орындаушылар Сауран батырдай өз 
еліне, досына, ісіне адал жанның көркемдік бейнесін сомдау арқылы жүректің кең бола 
алатындығын дәлелдеп берді. Қаһарманның осы қасиеттерін Е.Отарбаевтың ойынынан 
көрдік. Ол кейіпкердің табиғатынан дарыған жұмсақтық пен ержүректік сезімдерін шебер 
көрсетті. Ал, Д.Сүлейменовтің ойынында өзіне деген сенімділіктің жетіспегендігін атап 
өткен абзал. Алайда, сүйгені Бәтима ханымға әлі де болса сезімінің бар екендігін көзінің 
жарқылдаған жанары арқылы, көзін төмен салып, қысылған күй кешуі арқылы шебер 
жеткізді. 

Барлық билікті өз қолына алуды көздейтін, Әбілқайырдың тағынан дәмелі, іші тар 
Барақ батырды сахнада көптеген ірілі-ұсақты кейіпкерлермен бетпе-бет келген тәжірбиелі 
актерлер Бейбіт Камаранов пен Мақсат Сәбитовтің ойынынан көреміз. Олар көре 
алмаушылық, қызғаныш сезімдерін шебер әрі шынайы жеткізді. М.Сәбитов қызуқанды 
Барақты кескіндейді. Діттеген мақсатына қандай жолмен болсын жететін, Сауран батыр 
арқылы Әбілқайыр ханның сеніміне кіруді көздейтін батырды актер нанымды орындады. 
Ал, Б.Камарановтың Барақ батыры асықпай жүріп, аңдап басатын, әр іске ойланып келетін, 
қулығы басым күйінде шыққан.

Спектакльдегі қолданылған музыканы композитор Ермек Елгезеков құрастырған. 
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Қойылымдағы әрбір оқиғаға байланысты қойылған музыка режиссер мен суретші 
жұмысының да ауқымын кеңейтіп, тарихи атмосфера тудырған. Сахнада әуен түрліше 
құбылып, қойылымды өзіндік бояулармен қанықтыра түседі.

Жалпы тарихи-әлеуметтік салмағы басым ірі батырлардың бейнесі мен жасаған 
ерліктерін көрсету көп ізденіс пен мол тәжірбиені талап ететіні анық. 
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Гульнара САИТОВА 

УЙГУРСКИЙ ТЕАТР И КАЗАХСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ:
ТВОРЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО РЕЖИССЕРОВ, ДРАМАТУРГОВ,

БАЛЕТМЕЙСТЕРОВ

РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается роль и влияние казахской драматургии на репертуар 

Уйгурского театра. А также творческий контакт казахстанских режиссеров, драматургов 
и балетмейстеров в развитии уйгурского театрального искусства. 

ТҮЙІНДЕМЕ
Мақалада ұйғыр театрының репертуарындағы қазақ драматургиясының ролі мен 

ықпалы қарастырылды. Сонымен қатар, қазақстандық режиссерлердің, драматургтер 
мен балетмейстерлердің ұйғыр театр өнерін дамытудағы шығармашылық байланысы 
айтылған.

На новом этапе исторического развития усиливается идеологическая функция 
театрального искусства. Поэтому творческая деятельность театра должна обеспечивать как 
сохранение и пропаганду культурного наследия, так и духовно-нравственное и эстетическое 
воспитание индивида на основе достижений современного мирового искусства. В 
многонациональном Казахстане наряду с казахскими театрами работают русский, уйгурский, 
корейский, немецкий и узбекский театры. В отличие от других театров Государственный 
Академический Уйгурский театр музыкальной комедии им. Куддуса Кужамьярова – на 
сегодняшний день единственный профессиональный театр в мире, являющийся центром 
духовной культуры уйгурского народа. 

Уйгурский театр за период своего существования (1934-2017) не раз обращался 
к переводным спектаклям советской и мировой классики. «Нам кажется, – отмечает 
А.Кадыров, – тяготение к другой национальной культуре у того или иного национального 
театра возникает тогда, когда методы и средства выражения данного национального театра 
испытывают необходимость дополнительного обогащения, требуют новых форм выражения, 
которые изобилуют в других национальных театрах» [1, с. 179]. 

Уйгурский театр, не был исключением. Со дня основания он обогащался за счет 
переводных пьес других народов и всегда приглашал ведущих режиссеров отечественных 
и зарубежных театров. На сцене театра работали и ставили высокоидейные произведения, 
отечественные режиссеры А.Мамбетов, А.Исмаилов, А.Тлеубаев, В.Дьяков, С.Башоян, 
Б.Омаров, К.Джетписбаев и многие другие. В 1990-х годах, театр, продолжая лучшие 
традиции в области взаимообогащения и сотрудничества с режиссерами других театров, 
приглашает С.Асылханова, А.Рахимова, Р.Машурову.

В 1938 году большой успех театру принесли постановки музыкальной драмы 
Г.Мусрепова «Козы Корпеш и Баян Сулу» (музыка Д.Мацуцина) и музыкальной комедии 
А.Александрова и Л.Юхвида «Свадьба в Малиновке», осуществленные В.И.Дьяковым. 
Ставшая впоследствии классическим произведением казахской драматургии, пьеса Габита 
Мусрепова «Козы Корпеш и Баян Сулу» впервые была показана на сцене Уйгурского театра. 
Это было в марте 1938 года. Основоположник казахской драматургии Мухтар Омарович 
Ауэзов, сотрудничавший с театрами, пришел на сдачу спектакля. После просмотра 
спектакля Ауэзов дал высокую оценку профессионализму всего постановочного коллектива: 
«Большое впечатление на нас произвели казахские танцы, поставленные балетмейстером 
А.Бабуриным и прекрасно исполненные солистами балета театра» [2, с. 43].
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В репертуаре 60-х годов была представлена музыкальная комедия «Айман – Шолпан» 
на либретто Мухтара Ауэзова. Для постановки спектакля пригласили режиссера Серика 
Елесизова, для танцев и танцевальных сцен – Салиму Акбарову, артистку балета ГАТОБ им. 
Абая. Роль Айман сыграла 18-летняя актриса Т.Аблизова, Шолпан – Хиличам Азахунова. 
Естественно, пьеса потребовала от молодых актрис высокого профессионализма, умения 
петь и танцевать, владеть искусством импровизации. Выпускницы студии при театре, 
окончившие мастерскую главного режиссера С.Р.Башояна, блестяще справились задачами 
режиссера и балетмейстера. Рассказывая о процессе работы, актриса Т.Аблизова вспоминает: 
«Были удачны неожиданные и «острые мизансцены», найденные режиссером Сериком 
Елесизовым. Хореографическая часть, особенно во время игры-танца «Ак суек» в постановке 
С.Акбаровой, представлялась достаточно убедительной. На сдаче спектакля присутствовал 
Народный артист, композитор Ахмет Куанович Жубанов, который отметил, что режиссер 
сумел создать актерский ансамбль и раскрыл дарование молодых исполнительниц.

Спустя годы в Уйгурский театр приходит поэт, драматург И.Оразбаев и предлагает 
свою пьесу «Мукаддас гуна» («Святой грех»), посвященную осмыслению некоторых событий 
периода репрессий тридцатых годов, ярчайшим представителям казахской интеллигенции 
Мухтару Ауэзову, Ахмету Байтурсынову. Спектакль поставил в то время актер театра, а 
ныне режиссер М.Изимов, а богатая музыкальная основа спектакля была создана молодым 
композитором Х.Сетековым. 

Столкновение и борьба Добра и Зла нашли яркое отражение в музыкальной партитуре 
пролога и эпилога спектакля. Персонажи этих хореографических интермедий – Девушка и 
Существо – не были действующими лицами, участниками сюжетных перипетий спектакля. 
Они представляли собой символические образы и средствами пластики раскрывали 
философскую идею произведения. 

Музыкальная характеристика Существа строилась на зловеще-тревожных ритмах 
барабанов и литавр. В такт с контрастными ритмическими переключениями, при помощи 
«паукообразных» движений оно превращалось в огромного паука-тарантула, готового в 
любой момент ужалить, уничтожить все живое, а порой преображалось в Сатану, принявшего 
человеческое обличье. Эти сложные перевоплощения требовали от исполнителя большого 
актерского мастерства. Однако это в полной мере удалось солисту балета Т.Баратову, который 
сумел создать картину напряженного внутреннего накала, выражающую безграничную 
силу Зла. Высокий профессионализм танцора проявлялся также и в том, что он легко 
справлялся с техническими трудностями и при этом проявлял заботу о партнерше, особенно 
в поддержках, содержащих элементы акробатики. 

Со зловещим образом Существа контрастировал возвышенно-символический светлый 
образ Добра, олицетворенный в облике Девушки. Певучие звуки струнных инструментов 
рисовали его как воплощение Веры, Надежды и Любви. Исполнитель-хореограф Г.Саитова 
попыталась в таинственном белокрылом видении передать хрупкость, ранимость души 
человека и в то же время силу его духовной стойкости. В соответствии с логикой музыкальной 
партитуры пластическое решение представлялось сначала достаточно сдержанно, затем 
образ как бы «очеловечивался»: посредством элементов классического танца и свободной 
пластики передавалась сущность вечной женственности как олицетворения Жизни. 
Совершенно иной выглядела танцовщица в диалоге-поединке: резкие, стремительные 
движения выражали энергию борьбы в бескомпромиссном конфликте, от разрешения 
которого зависела жизнь или смерть.

Такое столкновение «белого» начала с «черным», который В.Гаевский назвал 
«великим изобретением Мариуса Петипа, открывшим пути в современность» [3, с. 10], 
и сама эта танцевальная сцена, построенная по принципам драматургического развития, 
говорят о многом. И, в первую очередь, они красноречиво свидетельствуют о том, что танцу 
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на сцене Уйгурского театра стали тесны те стандартные рамки, в которые помещает его 
драматический спектакль. И театр не только готов к принципиальному изменению роли и 
повышению значимости танца в системе своих средств художественного выражения, но и 
сделал первый шаг на пути перевода его в новое качество.

Заслуженным успехом пользовался спектакль «Дочь Кашгарии» («Кашкар кызы») 
Габита Мусрепова, поставленный главным режиссером, Заслуженным артистом КазССР 
Байтеном Валихановичем Омаровым. В 2003 году коллектив театра совместно с ведущим 
казахским драматургом Акимом Тарази и режиссером Саулебеком Асылхановым, ставят 
фантасмагорическую драму «Махамбет», посвященную 200-летию великому поэту 
Махамбету Утемисову. 

Режиссер-постановщик С.Асылханов впервые создал непривычный спектакль, 
который трактовался в новом жанре (фантасмагория) на казахском языке. Он пытался 
наполнить эпизоды спектакля философским содержанием, глубиной психологических 
характеристик героев спектакля. Творческая дерзость драматурга А.Тарази призывала 
режиссера С.Асылханова, балетмейстера Саитову, художника П.Ибрагимова к созданию 
нетрадиционного спектакля. Под руководством режиссера хореограф использует «пластику 
движений, танцы, музыку, яркие по наполненности глубоким смыслом немые мизансцены…
На фоне выразительных декораций, передающих тревожное состояние времени, со 
свисающими на заднике латами и мечами, то смещающимися в тревоге серыми тучами, то 
переходящими в степные барханы облака, контрастно смотрятся танцы воинов, лебедей и 
танцовщиц во дворце хана Джаргинхана. Все это создает атмосферу времени, способствует 
глубокому раскрытию внутреннего мира действующих лиц» [1, с. 253].

Задачи, поставленные перед актером П.Даутовым, исполнявшим роль Махамбета, 
были сложными по передаче внутреннего состояния души героя и в исполнении сложной 
песни-терме. Актер отлично справился с задачами авторов, в трактовку образа внес духовно-
нравственный облик героя, мастерски отразил мироощущение великого поэта Махамбета. 
Театральная общественность отмечала: «Роль Махамбета в исполнении П.Даутова в 
Уйгурском театре была одной из лучших на театральном фестивале в г. Уральск» [1, с. 252].

Остросюжетный новый жанр, необычный поворот композиционного строя пьесы, 
вызвал у членов жюри дискуссию: одни посчитали, что это театральное шоу; другие 
восприняли как пьесу, в ходе которой режиссер-постановщик придерживался канонов 
жанра фантасмагории. Несмотря на разногласия, члены жюри единогласно отметили игру 
молодой актрисы А.Усеновой, присвоив ей звание Лауреата «За лучшую женскую роль».
Обогащение репертуара за счет произведений инонациональной драматургии потребовало 
выработки новой пластики, расширения диапазона средств сценической выразительности. 
Поиски нового, синтез уйгурского народного танца, обработка фольклора в сценической 
интерпретации начались еще в 50-х годах прошлого столетия. Триединство «слово, музыка, 
танец», драматург, композитор, балетмейстер активизировались в театрах Алматы.

Значимым событием в культурной жизни Казахстана и важной вехой на пути развития 
уйгурского сценического танца стала премьера балета «Чин Томур» К.Кужамьярова, 
созданного по мотивам народной сказки. Постановка первого уйгурского балета вызвала 
живой отклик известных казахстанских музыковедов. При этом акцент делался на значении 
этого факта для развития уйгурской культуры в целом. С.Кузембаева указывала на ее 
огромный потенциал [4], а Т.Алибакиева отмечала, что «этот первый уйгурский балет 
явился еще одним шагом вперед в развитии профессиональной музыки» [5].

Либреттист и хореограф-постановщик балета Заслуженный деятель искусств 
З.Райбаев попытался найти гармонический синтез классического и уйгурского народного 
танца, который порой был удачным, а порой танцевальный язык обеднялся, он нередко 
получал натуралистическое истолкование. Несмотря на удачные и менее удачные моменты, 
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первый уйгурский балет открыл дорогу к гармоническому синтезу симфонизации танца и 
образно-содержательной хореографии в сценической интерпретации уйгурского танца.

Куддус Кужамьяров явился автором ярких произведений в принципиально новых 
для музыкального и танцевального искусства уйгуров жанрах. Первым уйгурским операм 
«Назугум» (1956), «Садыр Палван» (1977), а также первому уйгурскому балету «Чин Томур» 
(1967) сценическую жизнь дал коллектив Казахского государственного академического 
театра оперы и балета им. Абая под руководством режиссеров А.Мамбетова, А.Исмаилова, 
Б.Омарова.

Работа над постановкой танцев в первой уйгурской опере «Назугум» (либретто 
К.Хасанова) явилась важным этапом в творческой деятельности известного казахского 
балетмейстера Даурена Тостанбековича Абирова. В 1956 году начинающему хореографу 
пришлось решать новую для него задачу: как правильно осуществить интерпретацию 
фольклорной хореографии другого народа в рамках европейского сценического жанра. В 
беседе с автором статьи Д.Т.Абиров вспоминал, что в процессе работы над спектаклем он не 
только ознакомился с постановками танцев на сцене Уйгурского театра, но также изучал быт 
народа, его традиции и обряды. Тем самым велся дополнительный поиск наиболее ярких, 
характерных деталей, которые были успешно использованы в трех танцевально-массовых 
сценах: Танец джигитов, Танец девушек, Общий танец. Кроме того, в оперу был включен 
Китайский танец, позволивший обеспечить необходимую драматургическую напряженность 
посредством создания музыкального, хореографического и эмоционального контраста. 
Разумеется, основным принципом работы было включение элементов национального танца 
в классическую хореографию.

Появление опер и балета К.Кужамьярова на сцене ГАТОБ им. Абая дало 
балетмейстерам Уйгурского театра импульс к более активному использованию средств 
европейского классического танца в своей работе.

В настоящее время, чтобы обогатить творческую палитру, коллектив театра находится 
в активном поиске, путей освоения новых горизонтов искусства. 
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Қарлығаш АЙТҚАЛИЕВА 

ДӘУРЕН ӘБІРОВТІҢ БАЛЕТМЕЙСТЕРЛІК ӨНЕРІНДЕГІ ҰЛТТЫҚ 
РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫҢ КӨРІНІСІ

ТҮЙІНДЕМЕ
Мақалада Д.Әбіровтің балетмейстерлік өнеріндегі ұлттық рухани болмыстың 

көрінісі қарастырылған.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается отражение национальной духовности в 

балетмейстерском искусстве Д.Абирова.

Балетмейстер Дәурен Әбіров халық би шығармашылығының қазынасын тірнектеп 
жинаумен және оларды сахналық өнер заңдылықтарымен сәйкестікте өңдеумен халық 
билерін жаңғырту арқылы ұлттық-сахналық билерін жасады. Нәтижесінде қазақтың 
сахналық би өнерін жүйелеп, негізін қалап, іс-тәжірибе жөнінде насихаттау арқылы оларға 
қазіргі өзіндік орындаушылық дәстүрді енгізді. Ол – ұзақ жылдар бойы халық фольклорын 
жан-жақты зерттей отырып, қазақ сахналық биін пайдаланудың өзіндік жұмыс жүйесін 
жасаған шебер. Оның билерін өзіндік сипаты жағынан фольклорлық-этнографиялық жанрға 
жатқызуға болады. Орындау ерекшелігіндегі этнографиялық нақтылықтың жаңғырып, қайта 
туындауы қазақ биінің көркемдігі мен бірегейлік тұтастығының нығаюына мүмкіншілік 
жасады деуімізге әбден болады. Қазақ балетмейстерлерінің қатарында Д.Әбіровтің би 
шығармалары өзінің мазмұны жағынан қазіргі заман талаптарымен үндесіп жатыр. Олай 
дейтініміз, олар халықтық, ұлттық негізде қойылған. Оларда халқымыз өмірінің күнделікті 
тіршілік-қарекетінің, салт-дәстүр мен әдет-ғұрыптары көрініс тапты. 

«Қара құлақ» немесе «Серік құлақ» – қазақтың ұлттық ойыны. Қыздар «қойға», 
жігіттер «қара құлаққа» (қасқырға), бір топ жастар мен келіншектер «күзетшілікке» 
бөлініп ойын бастаушы сайланады. Ойын «қара құлақтардың» «қойларды» торып, амалдап, 
жүріп таңдағанын алып қашуына, қалаулысынан айрылып қалғандардың даулап, ойын 
бастаушыға баруына негізделген. «Қара құлақ» – жігіттерден шешендікті, тапқырлықты 
талап ететін қызғылықты қазақтың көңілді жәй-ойын биі. Халық күйі «Қара жорғаның» 
(музыкасын биге бейімдеп өңдегендер Н.Тілендиев пен Л.Степанов) сүйемелімен жастар 
тобы орындаған. Би сюжеті қотанға қасқыр (жігіт орындайды) шауып, қозыны (қызды) ала 
қашуын, жігіттердің соғып алуын бейнелейді. Халық ойынының негізінде алғаш рет 1953 
жылы балетмейстер Д.Әбіров «Қара құлақ» биін «Достық жолы» балетінде пайдаланды. 
«Қара құлақтың» «Айгөлек» деп аталатын түрі – қазақтың кең таралған халық биі. Мал 
күзету әрекетін бейнелейтін бұл би «Айгөлек» әнінің ырғағымен жеке немесе көп қыздар 
қол ұстасып дөңгелене толған ай келбеті тәрізді билеген. Негізі бұл бидің «Айгөлек» атты 
халық арасында ең көп тараған ұлттық ойынға негізделгені белгілі. Бұл ойынды жасыл 
желек атқан көктемде, күн ұясына отырып шілденің аптап ыстығы қайта бастаған жазда, 
тіпті салқын самалды қоңыр күзде де ашық алаңдарда ойнай береді. Ойнаушылар екі топқа 
бөлінеді де, бірін-бірі өлең арқылы шақырады екен. Шақырған кезде бірін-бірі әзілдеп, 
оспақтап, кемшілігін айтып шақырған. Ең ақырында екі топ бірін-бірі тапқырлықтарымен 
ұтады.

Тағы бір ежелгі би – «Ортеке» (орға түскен теке). Д.Әбіровтің драматург 
Ш.Құсайыновтан алған әңгімесі [1, 62 б.] халық ақыны Ш.Қошқарбаевтың «Ортеке» биін 
билеп бас терісімен бөрікті біресе қас-қабағына, біресе желкесіне апарып, құлағын қозғап 
ішек-сілені қатырғанын және алғаш рет Алматыда өткен слетте Ж.Оразғалиевтың билеуінде 
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көргені «Ортеке» биінің халық арасында бұрыннан болғанына көзі жетеді. Көшпелі халық 
арасында ең кең тараған бұл би ойыны «Ортекенің» алғашқы пайда болу негізінде ескі 
наным-түсінік жатқанын О.Всеволодская-Голушкевич дәлелдеуінде былай көрсеткен: «...
кейін балалар ойыны қатарына қосылады. О бастағы шығу тегі халықтың балаң наным-
сеніміне барып тірелетін, бірақ бірте-бірте өзгеріп, әртүрлі жан-жануарлардың қимыл-
қозғалысын бейнелейтін балалар ойыны болып қалған мұндай ежелгі би нышандары 
қазақтарда көп. Өкінішке орай, олардың кейбіреулері кейінгі жылдарда ұмытылған. Мысалы, 
«Қоян-пышақ», «Қара сиыр», «Түйе-түйе» т.б.» [2, 26 б.]. Белгілі этнограф Ә.Диваев қағазға 
түсірген «Ортеке» биінің сипаттамасын Д.Әбіровке балетмейстер А.П.Дальгейм бергенін 
оқыдық. Бидің бірінші және үшінші бөлімінің ырғағы орташа, екінші бөлімі жылдам 
орындалады.

Д.Әбіров «Насыбайшы», «Қара жорға» билерін Ысқақ Быжыбаевтың орындауында 
көреді. Бұл билерді бишінің әйелі домбырамен сүйемелдеп отырған. «Насыбайшы» биінде 
орындаушы жігіт сахнаның ортасындағы үстел жанына молдас құрып отырған күйден 
бастап, шақшасын алады. Оны пайдаланған кездегі әрбір қимыл-қозғалысы арқылы оның 
ішкі жан дүниесі біртіндеп ашыла түседі. Бүкіл дененің үйлесе қозғалып отыруы бидің 
мазмұнын ашып көрсете алған. Би насыбайшының күлкілі мінез-қылықтарын бейнелейді. 
Алақанына насыбайын салып, оны тілінің астында ұстап, бірер уақыттан кейін насыбайға 
мас болып, көңілденіп, секіре бастайды. Одан басқа ойлы аяқ қозғалысы, ырғақты иық, 
дене және буын қимылдары, айшықты мимикасы қатесіз жұмыс жасайды, аяғында рахат 
құшағында қатып қалып, біртіндеп жерге түседі. Қайтадан насыбай ату үшін шақшасын 
іздейді, бірақ таппайды.

Екінші «Қара жорға» биінде беліне өздері ойлап тапқан аттың макетін байлап алып, 
спорттық «Көкпар» ойынын бейнелейді, сахнада шауып, атын тежеп, бірде жерден ешкі 
бейнесінде тігілген теріні алады, оны біреу тартып алмасын деп, тақымына қысады, тағы 
сол сияқты суреттермен «Көкпар» ойынын көзге елестетеді. Алғаш рет бұл би 1934 жылы 
балетмейстер Али Ардобустың өңдеуімен М.Әуезовтің «Айман – Шолпан» спектаклінде 
қойылған. «Қара жорға» биі Монғолия мен Қытайды мекендеген қазақтар мен Алтай 
халқының арасында да кең тараған. Сонымен қатар балетмейстер алғаш рет Алматыда 
өткен слетте Ж.Оразғалиевтың билеуінде көрсетілген қаздардың тізіліп көлге қонуын, 
шомылуын, қайырылып қайта қайтуын бейнелейтін халық күйі «Аққудың» (музыкасын биге 
бейімдеп өңдеген Ж.Қаламбаев) сүйемелімен қыздар тобы орындайтын қазақтың ежелгі 
халық биі «Қаз-қатарды», жас келіншектің сыпайы мінезін, наз қылығын, жан сұлулығын 
сипаттайтын «Келіншек» биін («Келіншек» күйінің негізінде) 1967 жылы балетмейстер би 
нұсқасын кеңейтіп, Б.Байқадамовтың музыкасы бойынша өңдеп, қайта қойып, Қазақтың 
опера және балет театрында көрсеткен. Бұл билердің жеңіл қимылдары нәзік әрі сазды. 
Бишілердің майысқан әрі мәнерлі қолдары, денесін ширақ бұруы әсерлі. «Қаз-қатар» биі 
«Біздің сүйікті дәрігер» кинофильмінде де түсірілген.

Содан кейін қазақтың батырлық эпосынан алынған кең ауқымды жаңа опера 
«Ер Тарғын» да үлкен жетістікпен қойылған. Мұны қоюшылар бұл жолы да халықтың 
музыкалық шығармашылығына сүйенеді және спектакльді опера өнерінің заңдылықтарына, 
яғни бастан-аяқ жалғасатын батырлар тақырыбына, арияларға, дуэттерге, хорға, балетке иек 
артқан. Биге таңдалып алынған тамаша музыкалық көріністер халық күйі «Алтынай» мен 
Құрманғазының «Балбырауын» күйі Е.Брусиловскийдің шығармасына кең симфониялық 
кеңістік берген. Дәурен Тастанбекұлының пікірінше, бұл музыкаға қойылған билер «Қыз 
Жібекке» қойылған билермен салыстырғанда спектакльде өте үйлесімді, шынайы орындарын 
тапқан. Мұны зерттеушінің талдауы ғана емес сонымен қатар Қ.Жандарбековтың сөзі де 
дәлелдеген: ««Ер Тарғындағы» балеттің бұрынғы қойылымдардан айырмашылығы мұнда 
ол қыстырма би, «бөтен дене» емес, қойылым барысымен біртұтас болып кірігіп жатыр. 
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Бұл балетмейстердің зор еңбегінің нәтижесі» [3]. Шынында да, халық ойындары мен 
мерекелерінің еркін өңделген мазмұны негізінде А.Александров тамаша билер қоюға қол 
жеткізген. Балетмейстер Д.Әбіровтің талдауы бойынша, бұрыннан сахналып келе жатқан 
фольклор негіздеріне сүйеніп, А.Александров хореографияда қызықтырақ қимылдарды 
қабыстыруды ойлап тапқан, композицияның әртүрлі: бірде жаппай, бірде топтасып, бірде 
жеке билеу сияқты нысандарын пайдаланған. Мұның барлығы билердің сипатын ашып, 
көпшілік және хан сарайындағы той көрінісіндегі табиғилықты, мерекелік көңіл-күйді 
айқындаған. «Ер Тарғындағы» билердің табысты болуына балет артистерінің елеулі өскен 
орындаушылық мүмкіндіктері мен музыкалық материалдың, әсіресе, «Балбырауын» күйінің 
қызуқандылығы, мерекелігі мен сымбаттылығы биге сәйкестеліп әсер еткен. Спектакльде 
төрт би қойылған болатын: екінші актіде көпшілік қазақ биі «Мереке биі», екінші актіде 
қыздар жауынгерлерге қымыз беретін көпшілік әйелдердің «Қалмақ биі», әйелдің жеке 
«Парсы» немесе «Тұтқын қыз» биі деп атаған және төртінші актіде той үстіндегі көпшіліктің 
қатысуымен «Балбрауын» биі. Халықтық әзіл, ойындар енгізілген бұл қойылымында кәсіби 
өнер халық шығармасымен соншалықты тығыз қабысқаны көрініп тұрды. Көпшілік биі 
«Балбарауын» күні бүгінге дейін сахнадан түспей келе жатқанымен-ақ тұтас алғанда тәуір 
туынды екенін айғақтайды. Барлық кейінгі қоюшылар үшін «Балбырауын» биі кеңінен 
танымал, әрі әйгілі билердің біріне айналды. 

Опералардағы қазақ биінің кейінгі дамуы Ю.П.Ковалевтың қойылымдарына 
байланысты. «Қыз Жібек» операсындағы төртінші актінің екінші редакциясындағы билер, 
«Қыз Жібектің түсі» көрінісіндегі жеке, көпшілік билері – Ю.Ковалев қойылымының 
жаңалығы. Әсіресе, оның елеулі жұмысы – «Абай» операсының (1944) үшінші актісіндегі 
той көрінісіндегі билері. Бұл – музыкалық сипаты жағынан өте сәнді, жұмсақ, пластикалық 
әдемі қимылдардың қосылыстары нәтижесімен шешілген қыздардың «Қос алқа» биі мен 
өте жарқынды, қызуқанды екпінмен секіру қимылдарына құрылған «Жігіттер биі». Осы 
қойылымның орта тұсында шалдар биі көрсетіледі, мұнда домбыраны шебер меңгергенін 
көрсететін «Қарттар биі» сайысы болған. Д.Әбіровтің пайымдауынша, оның хореографиясы 
орыс билерінің ерекше қимылдарымен қабыстырыла шығарылған, әсіресе сүйгенін 
сағынып, ғашығын аңсаған сюжетті айшықтайтын қыздың жеке орындайтын «Қарлығаш» 
биі және соңында қыздар мен жігіттер қосылып орындайтын тобырлы би. Осылардан 
қалыспайтын тартымды билерді Ю.Ковалев «Біржан мен Сарада» (1946) да қойған болатын. 
Ол А.Александров негізін ұстана отырып, кәсіби балетмейстер ретінде тапқырлық байқатты, 
классикалық балет элементтері негізінде би техникасын молайтты (еркектерге арналған 
ауада жасалатын турлар мен әйелдерге арналған en dedans турларын енгізді). Алайда 
Д.Әбіровтің көзқарасы бойынша, үшінші актідегі қалыңдық пен күйеу жігіттің тойдағы 
дәстүрлі биінде, балетмейстер музыкалық материалдың сипатын және хореографиялық 
мүмкіндіктерін тиісті дәрежесінде ашып бере алмаған. Ол барлық қойылымдарында өзінің 
алдындағы режиссерлер тәрізді билерді қоюда халықтық ойындар мен салт-дәстүрлерге 
барынша сүйенеді. Ол сюжет желісінен шектелмей билерді еркін орындауға мүмкіндік 
беретін жаңа операның музыка материалына иек артады.

Сонымен, Д.Әбіров аталмыш опералардағы қазақ билерінің композициялары 
шеберлікпен шешілгенін бірден көреді. Бірақ таза ұлттық би қимылдарының өте аз көрінісін 
байқай келе балетмейстер: «...Оның өзі де түгелінен қазақтың халықтық би нұсқасы 
болмай өзбек, әзірбайжан, тәжік билеріне тән қимылдар екені көрініп тұрды. Билерде 
ерлер би қимылы әйелдер би қимылымен ұқсас екені сезілді. Мұның өзі әсіресе, ерлер би 
мінездемесіне жараспайтыны белгілі. Ер адамдардың қолдарын бұлғаңдатып, бұралтып, 
сахнада қыздарша майысып билеп жүруі келіспейтін жағдай болатын» [4], – деген пікір 
айтты. Мұнда балетмейстер қазақтың өзіндік халық билері, әсіресе, еркектер билері 
игерусіз қалды деп тұжырымдайды. Осыдан Д.Әбіров қазақ биіне нағыз ұлттық түр беретін, 



139

характерін анықтайтын тек өзіндік халық билерінің қимылдарын, төл тілін пайдаланып, 
күрделендірді. Ол операдағы билерге түрлі хореографиялық лексикаларды (қимылдар) 
қолданды. Бұқаралық, ансамбльдік, дуэтті, жеке билерден балетмейстер айнымай жеткізген 
халық фольклоры мен оның шығармашылық стилінің әдістерін көруге болады. Ұлттық биді 
қоюда Д.Әбіров классикалық би адажио ережелерінің түрлерін, дуэттерді, әйелдердің де 
жеке орындауларын толықтыратын орындау түрін, қазақ биіне тән қолды ұстау қалпын кең 
қолданды.

Енді Д.Әбіровтің қайта қойған «Біржан мен Сара» (1956 жыл, 3-ші редакция) 
операсындағы билеріне оралайық. Қазақ өнері мен әдебиетінің Мәскеуде өтетін екінші 
онкүндігіне байланысты дайындық үстінде театр басшылығы, композитор М.Төлебаев пен 
бас балетмейстер Ю.Ковалев операдағы билерді қайта қоюды да Д.Әбіровке тапсырған еді. 
Либреттосын Қ.Жұмалиев жазған операны сахнаға Қ.Жандарбеков қойған болатын. Әрине 
опера бірден осы күнгі классикалық үлгіде жарқ ете қалған жоқ, мұқият өңделіп, тиянақты 
жөнделген болатын. Бұлардың опералық бейнелерінің жасалуы шындығында өнер тойына 
ұласты. Мұндағы халықтық той-думан, дәстүрлі ойын-сауық сахналарын суреттеу үшін 
композитор оркестрге де, хорға да мажорлы әуенді аямаған. Топ-топқа бөлінген қыз-
келіншектер мен жігіттер «Жар-жарға» ауысқан көрініс – жалпы операдағы ең ұтымды, 
ең таңдаулы партитура беттерінің бірі би, хор сахнасы. Операның ғажайып музыкасы 
балетмейстердің көкейіндегі көп ойларды жүзеге асыруға мүмкіндік берді. Кәсіби өнер 
негізінде қазақ халық билерінің элементтерін батыл енгізуге күш салып, оркестр мен хордың, 
хореографиялық және көп дауысты вокальдық өнердің астасуынан үлкен халықтық балеттік 
сахна шығарды. Композитор бұл сахналарды көпшілікке мәлім «Соқыр Есжан» күйінің 
сазын пайдалана отырып, оған ұлттық түр, домбыраның шебер де ойнақы қағыстарымен 
динамикалық күш, екпінді ырғақ беріп, ғажайып музыкалық сурет жасаса, балетмейстер 
халқымыздың аңыз-әңгімелері мен тапқырлық ойындарын, бидегі әсем қозғалыстарды, 
ұлттық ойын-сауықтар мен жиын тойларда әдет-ғұрыптарды өрнектей отырып, көркем 
хореографиялық туынды жасады. Мазмұн жағынан бірінші актідегі билерге халық дәстүрі 
«Той бастар» арқау боса, екінші актідегі билерге халық ойыны «Белбеу тастау» өзек етілген. 
Билерді А.Бекбосынов, Н.Тапалова, З.Райбаев, А.Асылмұратов, К.Юсупов, С.Көшербаева 
сынды талантты жеке би орындаушылары атқарған.

Режиссер Б.Досымжанов би алаңының кеңуіне байланысты келесі қойылған «Біржан 
мен Сара» (1970) операсына негізгі өзек – айтысты аша түсетін ең әсерлі, қызықты билердің 
бірі «Ұтыс биін» енгізген. Мәскеуде өткен қазақ өнері шеберлерінің апталық сарайына 36 
адамға қойылған «Ұтыс биі» өте жоғары деңгейде болды. «Ұтыс» – ұту, яғни, жеңіс деген 
сөзді білдіреді. Зерттеушілер айтыс би өнерімен тығыз байланыста болғанын осы «Ұтыс биі» 
айғақтайды деген пікір айтады [5]. «Ұтыс биі» – тапқырлыққа, алғырлыққа, жылдамдыққа 
күрделі би қимылдары арқылы көрінетін жарыс биі.

«Ұтыс биінің» композициясы өте қызық құрылған, қызыл киіз үйдің жанында 
ауыл тойы. Сахнада әртүрлі кілемдер мен текеметтердің үстінде малшылар, шопандар, 
сауыншылар отырады. Қолында жібек орамалы бар бір қыз киіз үйден шығып, кешті бастау 
керек деп белгі береді. Текеметтің үстінде баян, домбыра тартатындар жайғасады. Киіз 
үйдің алдында шеңбер жартысында отырған көрермендердің арасынан «Әй, деген-ай!» 
деген сөз биге шақырады. Сол кезде «Ұтыс биі» басталады. «Ұтыс бидің» шағын мазмұны 
биге түрліше жарыстарды енгізуге мүмкіндік берді. Олар: жігіттер мен жігіттердің, қыздар 
мен қыздардың, қыздар мен жігіттердің жеке билері. Мұндай би түрлерінің көптігі еркін 
композициялық шешімдер үшін мүмкіндіктер берді. Қатысушылар санының көптігі де 
халық мейрамын бейнелегендей әсер қалдырды. Бұл қойылымның қазіргі заманғы стилі 
халық биінің классикалық би пластикасының негізінде өңделген жарқын, қайталанбас 
қимылдарын енгізуге мүмкіндік берді, сонымен қатар бұрынғы қазақтың сахналық билерінің 
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жетістіктері де ұтымды пайдаланылған. Яғни, халықтық бидің кәсіби хореографияда 
үндесуі ерекше жарқын көрінді. Мұндай билердің қойылымында түрлі тақырыптарға бай, 
ырғақтық суреттердің молшылығы және дамуы негізінде жазылған музыка да үлкен роль 
атқарды. Шын мәнінде, «Біржан мен Сара» операсының үшінші көрінісіндегі мерекелік 
би мен «Қыз Жібек» операсындағы Төлеген мен нөкерлерінің бәсекелесіп, жамбы ататын 
кезіндегі «Садақ биі» топ билері операларымыздың құндылығы мен сапасын арттыруға көп 
септігін тигізгендігін атап өткен жөн.

Д.Әбіровтің әйелдер қол қимылдарын әсем құрастырған биі – «Былқылдақ». Тәттімбет 
Қазанғапұлының «Былқылдақ» күйінің желісінде қойылған биді ол 1954 жылы бір, 1960 
жылы екі орындаушыға жасады. Соңынан осы бидің музыкасына «Құрбылар» биленіп 
жүрді. Екі орындаушы билейтін бұл қойылым қарқынды, жігерлілігімен ерекшеленеді. 
Қимылдарды қызықты құрастырған. Күйде де бір сыр жатқандай. Тәттімбет «Былқалдақ» 
күйін Былқылдақ өзенінің жағасында шығарса, күй ырғағымен Сарыжайлаудағы сұлу 
Сарықыздың бұралаң қаққан бір сәтін, сылқылдаған күлкісін бейнелеген. Балетмейстер де 
қойылымында екі қыздың ойнап-күлгенін, дос-сырлас құрбылар екенін би тілімен жеткізген.

Д.Әбіровтің мейлінше қарапайым халық өмірінің халық ортасынан шыққан, 
шынайылығымен әркімнің жүрегіне жақын, жанына жайлы терең түсінікті билерінің бірі 
– «Қоштасу» (немесе «Бес қыз»). Балетмейстердің бұл туындысы өзге билерге ұқсамайтын 
өзіндік өрнектерімен дараланған. Өйткені би халқымыздың әдет-ғұрпына негізделеген. 
Орыстың саяхатшысы Д.Исаев: «Ұзатуға дайындық кезінде қалыңдықтың құрбылары мен 
таныстары оның үйіне кешкісін жиналып, жұмыс істейді, ән салады және кешті домбыра 
мен қобыздың мұңды үнімен жиі сүймелденген бимен аяқтайды» [6,  21 б.], – деп еске алады. 
Бұл үйлену тойындағы әрекеттер – ерте кезден қалыптасқанының дәлелі. Би элементтері 
енгізілген «Қоштасу» деректерінің бар екендігін растайды. Үйлену салт-дәстүрлеріндегі 
«Жар-Жар» (осы аттас рәсімдік өнерге тән қимылдар), «Қоштасу» (қалыңдықтың 
құрбыларымен қоштасуы), «Сыңсу» (қоштасу әні), «Беташар» (қалыңдықтың бетін ашу) 
қазіргі хореографтардың назарын өзіне аударып отыр. Демек, Д.Әбіровтің «Қоштасуы» 
осының дәлелі.

«Қоштасу» – мұң-шер өлеңдер тобына жататын қазақтың дәстүрлі салт жыры. Мұнда 
елінен, туған-туысқанынан, ет жақын кісісінен айырылған адамның күйзелісімен бірге 
бұқара халықтың өмір тіршілігі жайындағы толғаныстары беріледі. «Қоштасу» мазмұны 
жағынан 4 топқа бөлінеді, соның бір түрі – ұзатылып жатқан қыздың туып өскен ел-жұртымен 
қоштасуы. Халқымыздың салты бойынша соңғы күні ұзатылар қыз үй-үйді аралап жүріп, 
ел-жұртымен қоштасады. Бұған қыз туыстары дайындалып, әрқайсысы өз дастарханынан 
дәм татқызады. Әр үйдің от орнымен қоштасып, көп болса көпсінбей, аз болса қымсынбай 
берген сыйлықтарын көзіндей көріп жүру үшін алатын бұл салт ел ішінде «танысу» деп 
аталады. Мысалы, Батыс Қазақстанда танысатын қалыңдықты кілемге отырғызып көтеріп 
аралату дәстүрі болған. Қыз аттанарда қимас ата-анасы, туған-туыстары, қасиетті ел-жұрты, 
атамекен, құрбы-құрдастарымен қоштасып «сыңсу» айтады: 

Қарағай ма екен, тал ма екен,
Талдан да биік бар ма екен?
Үйде бір жүріп түзде өлген, 
Қыздан да мұңлық бар ма екен?
Есіктің алды ошаған, 
Жылқы ішінде қашаған.
Жыл айналып келгенше,
Қош-есен бол босағам! – 
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деп жылай-жылай, артына қарай-қарай, бар туысын, достарын бір-бірден құшақтап, зорға 
аттанады екен.

Өз қойылымында балетмейстер осы жағдайды әсемдеп би тілімен келбеттеген. 
Бидегі басты кейіпкер – басына жұқа ақ желегі бар сәукеле киіп кетіп бара жатқан көңілсіз, 
мұңға батқан бойжеткен. Ол бір отбасының келіні, жары, ақ жаулықты анасы болғалы тұрған 
қазақ қызының бейнесін жасап тұр. Қыз үшін ертеңгі өмірі жұмбақ, ата-ана әмірімен кетіп 
барады, атастырған жігіті кім, барар жері қандай, алда не күтулі, қыз байғұсқа осының бәрі 
күңгірт құпия. Елінен екі аттап шықпаған, ата-анасы әлпештеген қызға соның бәрі үрейлі.

Қоюшы биінде нәзік, биязы қыздардың тал бойындағы ерекше әсем қимылы 
суреттеледі. Киіз үйдің ішінен ұзатылып бара жатқан қызды екі құрбысы қолынан ұстап алып 
шығады. Қыз құрбыларымен табысып, құшақтасып, бір-біріне тәжім етеді. Бойжеткенді 
назды қимылымен қыздар ортасына алып, шаңқобыз ойнайды. Бір кезде бәрі әсем қимылдар 
жасайды: «айналма», «оймақ», көздің тұсында әдемі «толқын», отырған күйінде «қол 
сілтеу», «білезік» әшекей бұйымдарын көрсеткендей қолдың ұшын айналдыру, артқа, алға 
майысу қимылдары. Бір уақытта екі құрбысы қызды екі қолынан ұстап шеңбер бойымен 
алып жүреді, сол бойда қалған екі құрбысы жақындап келіп, екі қолының астынан бұрылыс 
жасап, көңілді ойнағандай болады. Тағы да қыздар бірге қол ұстасып, шеңбер бойымен 
жылжиды. Отыра қалып, бәрі шаңқобыз ойнайды. Соңғы көрінісінде қызды ортаға алып, 
бәрі бірігіп, белдерінен ұстасып, бір қатарда оңға-солға жүріп ерекше аяқ қимылын жасайды. 
Бірінен соң бірі шығып жатқан қызықты суреттер де би мазмұнын ашып тұрғандай.

Би Құрманғазының «Қызыл қайың» атты лирикалық күйіне қойылған. Күй өзінің 
назды сазымен балетмейстердің қиялын шыңдауға көмегін тигізген. Осы қойылымға 
арнап жазылған сияқты әсер қалдырады. Ыңғайлы, тақырыбына сай қимылдар енгізілген. 
Музыкасы ұзатылып бара жатқан қыздың мұңын көрермендерге жеткізгендей әсерлі.

«Қоштасу» қазақ би өнерінде маңызды орын алды. Жоғары оқу орындарындағы би 
өнері факультеттерінде, хореография училищесінде, өнер колледждерінде «Қоштасу» қазақ 
биін оқытудың бағдарламасында енгізілді. Әрбір жас ұрпақты ұлттық рухта тәрбиелеуде 
бұл би үлкен роль атқарып келеді.

Қазақ қыздарының әсем, екпінді қимылдарын көрсеткен қойылым – «Алтынай» күй 
ырғағына негізделген «Алтынай» биі. Алтынай – ХІХ ғасырда өмір сүрген белгілі халық 
композиторы. Абыл шәкірттерінің бірі. Бізге оның осы атты күйі ғана жеткен. Үндік әуен 
өрісінің даму тұрғысынан бұл күй – Батыс Қазақстан аспаптық музыканың дәстүрінде туған 
шығарма. Оның әуендік байлығы, ырғақ оралымдылығы, ладтық жағынан құбылмалылығы 
биге ерекше шаттық, әсемдік қасиет беріп тұрғандай. «Алтынай» биінің бірінші бөлімінде 
– жігерлі, қажырлы, сымбатты, нәзік қыздардың бейнелері, екінші бөлімінде – ырғақ жәй, 
сабырлы орындалып, нәзік, биязы қыздардың тал бойындағы ерекше әсем қимылдар 
көрінісі әдемі «иілу», «толқын» қимылдары жеке, топтық түрде орын алған, ал, үшінші 
бөлімде – қайта жігерлі, жылдам би қимылдары «айналма» түрлері, еңбек процестеріндегі 
әйелдер қимылы «ұршық иіру» енгізілген. Балетмейстердің қиялы, әр қимылды орын-
орнына қоя білуі, қимылдарының ерекшелігі кімді де болса таң қалдыратын. Бұл би үнемі 
шат қабылданып, көрермендердің сүйінішін туғызды.

Д.Әбіровтің өзінің ерекше хореографиялық қолтаңбасын енгізген тұсы – оның ерлер 
ғана билейтін қойылымдары. Бұған еркін кең адым, батыр жігіттің сипатын білдіретін жеңіл 
әрі екпінді секірістер, үйлесімдік тән. Мысалы, Құрманғазының «Балбырауын» күйінің 
желісінде қойылған «Балбырауын» биінің техникасы күрделі. Ол классикалық элементтерді 
үйлестіру арқылы би әрекетін шебер құрастырып, бай сахналық қимылдармен әрлендірген. 
Күйде өте әсерлі екпін бар. Ұлттық музыка қорында «Балбырауын» атты күй көп кездеседі. 
Тек домбырада емес, бұл аттас күйлер қобызда да, сыбызғыда да бар. Күйді тарихшы 
зерттеушілердің айтуына қарағанда «Брауын» деген ақсүйектің бал тойында шығарған 
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деседі. Көңілді топтың ырғала жарқылдаған сән-салтанатын бейнелейтін күй шын мәнінде 
балбыраған сазға, ырғаққа, аса кәсіби тактыларға бай. Екіншіден, «Балбырауын» күйлері 
Қазақстанның қай жерінде кездессе де, қандай аспапта орындалса да көңілді, шабытты, 
ырғағы жеңіл болып келеді. Әрине Құрманғазының «Балбырауыны» бұл айтқан күйлерге қай 
жағынан да пара-пар келмейді. Шынында да, осы күй арқылы дүниеге келген биге барынша 
көңіл аударсақ, адамның жігерлі мінез күйін, қуаныш сезімін ашуға құрылған көркем дүние 
көрінетін сияқты. Классикалық секірулер, ырғақпен жалғыз аяқтап нық ырғулар, денелерін 
бүге кең секірістер, иық, буын, «теңселу», «молдас», «тепең жорға» қимылдары жігіттердің 
батыл бейнелерімен бір тұтастықта қабылданады. Бидің бірінші нұсқасын балетмейстер 
А.Александров сахналаса, екінші нұсқасы 1959 жылы Д.Әбіровтің қойылымында қыз 
бен жігітке арнау үлгісінде жарық көрген еді. Мұнда пайдаланылған халықтық және 
классикалық бидің элементтерінің қосылуы бидің пластикалық мүмкіндігін байытты. Ерлер 
би қимылдарының тереңдетілуі мен кеңейтілуі байқалатын тағы бір ерекше қимылдар 
жігіттер биі «Сылқыма» Темірбектің «Шернияз» күйіне қойылды. Алғашқы нұсқасын 1934 
жылы халық өнерпаздарының республикалық слетінде белгілі биші Нәрекейдің баласы 
Жалпақбас Оразғалиев орындаған. Негізі «Сылқыма» Батыс Қазақстанда кең таралған. 
Биде аты айтып тұрғандай кербез, паңдау, сылқымдау боз балалардың бейнелері әсем 
суреттелген. Айыр қалпақ, жібек көйлек киіп, белдеріне қызыл белбеу байлаған «Салтанат» 
ансамблінің жігіттері билеп шыққанда қазақ даласын көңіл күйге бөлеген сал-серілер 
елестейді. Қойылым ерлер биі болғандықтан қимылдары қуатты, айқын, техникасы күрделі 
болып, қолдың көріністері едәуір қарапайым болғанмен өте әсем. Музыкаға билеушілер 
қимылдары сай келіп, үйлесімді құрастырылғандықтан балетмейстердің ойы айқындалып 
тұр.

Сонымен, Дәурен Әбіров билері көркем тілмен, қазақы, әсем де айшықты 
қимылдармен астарланып жатыр. Ол қойылымдарына сюжетті, тақырыпты, музыканы әдет-
ғұрыптардан, аңыздардан, күйлерден ала отырып, олардың таза қазақи үлгілерін жасады. 
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Динара АЛДАМЖАРОВА

ЖИЗНЬ НЕОБЫКНОВЕННОЙ ЗАРЕМЫ
(В ИСПОЛНЕНИИ ТАПАЛОВОЙ НУРСУЛУ ЕЛУБАЙКЫЗЫ)

ТҮЙІНДЕМЕ
Бұл мақалада автор қазақ би өнерінің майталманы, дарынды тұлғалардың бірі – 

Нұрсұлу Тапалованың өмірбаяны мен орындаушылық, шығармашылық өмір жолының 
маңыздылығын қарастырады.

РЕЗЮМЕ
В данной статье автор рассматривает биографию казахской танцовщицы, одной 

из талантливых личностей Нурсулу Тапаловой, а также значимость ее исполнительского 
и творческого образа жизни.

Что такое танец? Все задаются этим вопросом. 
Если говорить о волшебном мире танца, то можно 
много писать. Каждый знает, что есть народный танец 
и балет. Это два разных вида танца, они оба по-своему 
прекрасны.

Балет представляет собой картину или, вернее, 
последовательный ряд картин, связанных в одно целое 
определенным действием. Сцена, если можно так 
выразиться, это тот холст, на котором запечатлевает 
свои мысли балетмейстер, надлежащим подбором 
музыки, декораций и костюмов он сообщает картине 
ее колорит, ведь балетмейстер – тот же живописец. 
Хорошо сочиненный балет должен являть собой живую 
картину страстей, нравов обычаев, обрядов и бытовых 
особенностей какого нибудь народа. Следовательно, о 
каком бы жанре ни шла речь, он должен… говорить с 
душой зрителя...

Если балет лишен выразительности, если в нем 
нет ярких картин, сильных положений, он будет всего 

лишь зрелищем холодным и однообразным [1, с. 5].
Н.В.Гоголь писал: «Народные танцы являются в разных углах мира: испанец пляшет 

не так, как швейцарец; русский не так, как француз, как азиатец; у одного танец бешеный, 
разгульный, у другого спокойный; у одного напряженный, тяжелый, у другого легкий, 
воздушный. Откуда родилось такое разнообразие танцев? Оно родилось из характера 
народа, его жизни и образа занятия» [2, с. 5]. Напрямую к характеру казахских танцев 
относятся слова Н.В.Гоголя: «Народ, проведший горделивую и бранную жизнь, выражает 
ту же гордость в своем танце». Многие думают, что танцевать легко, но они никогда не 
задумывались, как сложно добиться такой техники, чтоб другим была видна только грация 
и свобода движений.

Казахстанская независимость возвращает имена личностей, восхищавших народ 
своим талантом, уважением и признанием. Но многие из них еще остаются в безвестности. 
Конечно, не потому, что жили они в далекие года, когда трудно было что либо узнать. А 
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так как мы перестали обращать внимание на наших 
героев. Рассказ о нашей героине хотелось бы начать 
так.

Однажды кем-то было сказано: «...оставить 
свет на утренней росе может только тот, кто жил в 
гармонии с самим собой». 

 В жизни каждого артиста своя история, а это 
не просто история, а легенда о великой балерине 
казахского народа. 

 Нурсулу Тапалова была прекрасной 
балериной, обладавшей невероятной смелостью и 
упорством. Нурсулу Тапалова отдала всю себя для 
развития казахской культуры и искусства. Благодаря 
таланту в свое время прославилась, но со временем 
была вычеркнута из истории балета и оказалась всеми 
забытой. О ней известно очень мало.

Нурсулу Тапалова Елубайкызы родилась 16 
сентября 1923 г. в Актюбинской области в Уилском районе. Мама, Макпал Мейирманова, и ее 
двоюродная сестра Агырыс Мейирманова участвовали в постановках Уилского и Уральского 
театра. Родная сестра, Жумаш Тапалова, была актрисой Уральского драматического театра, 
младший брат, Нургали Тапалов, работал администратором дома-клуба Уила.

В начале 30-х годов комиссия возглавленная Ахметом Жубановым посетила Уилский 
район. Когда на сцену вышла маленькая 11 летняя девочка Нурсулу Тапалова сразу завоевала 
любовь зрителей. Ахмет Жубанов заметил неповторимую маленькую девочку, и открыл ей 
дверь в новую жизнь, пригласив Нурсулу Тапалову учиться в Алмату.

В то время в ауле родители были против, того чтобы дети шли в артисты. Однако 
отец Нурсулу Тапаловой, Елубай, согласился и сам провожал ее в Алмату. Нурсулу 
очень обрадовалась, для нее это были новые ступени к ее мечте. Она поступает в школу 
Государственного театра Оперы и балета им. Абая. Ей очень повезло: ее наставником стал сам 
А.Александров. Заметив ее способность и талант, он посоветовал поступить в Московское, 
Ленинградское училище и в дальнейшем танцевать на Большой сцене России. Но она решила 
остаться на своей первой сцене, в театре казахской Оперы, чтобы в дальнейшем поднять на 
высокий уровень балет казахского народа. Имя молодой танцовщицы прославлялось день 
за днем. 

Постепенно ей стали предлагать ответственные роли, и каждую из них Тапалова 
наполняла особым смыслом. Она умела быть поразительно оригинальной и, исполняя 
старые бытовые танцы, превращала их в подлинные шедевры. Уже тогда публика, критики, 
сами артисты отметили какую-то особенную, только ей присущую грацию, удивительную 
способность поймать в партии поэтическую суть и придать ей свою окраску. В своих 
воспоминаниях Нурсулу Тапалова пишет: «Во время учебы в семилетней школе меня 
отобрали в смотр художественной самодеятельности. В тринадцать лет поступила в школу 
танца при Академическом театре оперы и балета имени Абая. Находилась под опекой Куляш 
Байсеитовой, помогала Шара Жиенкулова. Огромную роль в становлении как танцовщицы 
сыграли деятели искусств А.Александров, Г.Уланова, Е.Лифанова, Ю.Ковалев» [2, с. 8]. 
Ее мастерство поднималась на тот уровень, что никто даже не заметил, как она заменила 
в спектакле «Кыз Жибек», «Калкаман – Мамыр» знаменитую королеву танца Шару 
Жиенкулову. Было невозможно не заметить очарование ее красивого танца. Она сама 
своим упорством смогла научиться классическому танцу без преподавателей и встать на 
пуанты. Нурсулу Тапалова танцевала в «Бахчисарайском фонтане», где она была Заремой. 
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В постановке «Бахчисарайского фонтана» у Заремы преобладали стремительные вращения, 
прыжки, острые изломанные линии, движения ее отличались кошачьей грацией. До 1936 года 
талантливая танцовщица была актрисой кордебалета, далее сольной танцовщица балета. 
В 1941-1953 годы прима-балерина этого театра сочиняет сольные танцы. Булат Аюханов 
так вспоминал о ней: «Нурсулу – нежная душа, не представляющая жизнь без балета. В 
«Бахчисарайском фонтане» она играла Зарему со знаменитой Галиной Улановой. Нурсулу 
танцевала Зарему без классической подготовки. Но, несмотря на это, ее Зарема вышла 
настоящей восточной красавицей. Невозможно смотреть на ее танец и не восхищаться, не 
чувствовать приятное воодушевление. Нурсулу Тапалова сумела победить все трудности 
традиционного классического танца благодаря своему упорству. Она вывела на сцену очень 
трудные образы и показала через танец особенные чувства зрителям. Перед каждым выходом 
на сцену она сильно волновалась, в каждом танце у нее был своеобразный отпечаток, она 
особенно выделялась среди талантливых танцовщиц» [3, с.12].

После «Бахчисарайского фонтана» многие стали говорить «Ооо, Зарема», увидев 
Нурсулу Тапалову. Что самое интересное: у нее был колокольчик, который она приклепляла 
к пуантам во время выступления. Но никто не знает, для чего и откуда был этот колокольчик, 
и мы уже никогда этого не узнаем.

В 1946 году 6 ноября на концерте посвященным 29 годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. Нурсулу Тапалова танцевала под музыку Л.Хамиди 
«Казахский вальс» и «Тореадор и Андалузка» Рубенштейна. Когда она танцевала постановки 
И.Морозова и М.Моисеева «Эсмеральда», «Доктор Айболит», у зрители никак не могли 
налюбоваться ее красотой и нежной улыбкой. Она была миниатюрной, хрупкой, грациозной, 
и летала по сцене, как маленький эльф. 

В 1953 году Нурсулу Тапалова, покинув театр, полностью переходит в жанр миниатюр 
песни-танца в направлении эстрады. Устраивается на работу в Государственную Казахскую 
филармонию имени Джамбула сольной танцовщицей Ансамбля песни и пляски народов 
Советского Союза.

С 1941 по 1953 будучи примой – балериной, она успевала не только танцевать, но и 
сниматься в кинофильмах «Киноконцерт», «Белая роза» и «Жамбыл». В послевоенные годы 
избиралась депутатом Алматинского городского совета. В одной из газет 1958 года есть 
статья, где пишется, что Нурсулу Тапалова в канун Декады казахской литературы и культуры 
в Москве показала искусство своим землякам Актюбинской области. Один из номеров был 
азербайджанский народный танец «Джубжаларимге». В свое время Нурсулу выступала на 
одной сцене совместно с такими знаменитыми личностями казахского народа как Шакен 
Айманов, Нургиса Тлендиев, Ғарифолла Курмангалиев, Ахмет Жубанов, дружила с семьями 
Бауыржана Момышулы, Бакытжана Байкадамова.

Нурсулу Тапалова танцевала в оперной постановке «Биржан – Сара» М.Тулебаева, 
«Абай» А.Жубанова – А.Бурибаева, «Назугум» К.Кужамьярова, «Дударай» Е.Брусиловского, 
тем самым внося большой вклад в развитие танцевального искусства. По возвращении из 
Москвы удостаивается ордена «Знак почета». Награждается медалью «За участие в освоении 
целины». До 1975 года Нурсулу Тапалова не будет сходит со сцены: исполняет казахские, 
кыргызские, узбекские, армянские, испанские, русские танцы и танцы других народов 
мира на очень высоком уровне. С 1954 года она переходит в Казахскую государственную 
филармонию имени Жамбыла и гастролирует по городам СССР и демократических 
республик.

В 1953 году Нурсулу Тапалова оставляет театр и занимается эстрадной деятельностью 
в жанре танцевально-песенных миниатюр. Достигнуть титула «звезды» и не поймать 
«звездную» болезнь, никогда не забывать о своей семье и радовать зрителей своей 
необыкновенностью смогла наша Зарема. Все знали только о ее карьере, но ее личной 
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жизни, ее боли и ее радости мало кто знал. У нее был супруг, один из основателей казахской 
школы бокса Шокырым Болтекулы. Они жили в Актюбинской области в однокомнатной 

квартире трехэтажного дома артистов на пересечении улиц 
Жамбыла и Амангельды. Жили очень бедно. Через год 
после женитьбы предложили счастливой паре от государства 
квартиру, но муж отказался. Он не захотел оставить свое 
маленькое, теплое гнездышко наполненное самыми 
дорогими воспоминаниями. Они воспитали двух прекрасных 
дочерей Айсулу и Актоты. Н. Тапалова очень сильно любила 
своего супруга. Это тот ее верный друг и единомышленник, 
та вторая ее половинка, которой многим в жизни так и не 
довелось обрести. Он называл жену «Лучше всех». 
Квартирка Шокыра для кого-то казалась нищей и убогой, а 
для интеллигенции того времени была местом веселых, 
шумных посиделок и встреч. Музыканты, посвящавшие 
песни «Восточной Зареме» - Нурсулу, поэты, прославлявшие 
Шокыра, были постоянными гостями в этой тесной 
однокомнатной квартире. «Песни в исполнении Гарифуллы 
Курмангалиева остались в моей памяти на всю жизнь» –  
вспоминает Актоты Шокыркызы. Когда Шокыр Болтекулы 
ушел из жизни, Нурсулу Тапалова не смогла перенести 

потерю своего супруга. После его смерти она очень изменилась, будто вместе с ним ушла та 
счастливая и улыбчивая Нурсулу Тапалова.

Никто ее не узнавал, и даже стали забывать про нее. 
– Я не поверила своим глазам, когда последний раз увидела Нурсулу апай. Она 

была одета очень бедно, что никто не мог так просто ее узнать, – вспомнила о ней, 
Гайникамал Ныгметжанкызы Бейсенова. Нурсулу Тапалова ушла из жизни в 1998 году 
после продолжительной болезни. Казахский боксер и профессиональная танцовщица. 
Он – первый мастер спорта, она – первая казахская балерина. Он – Заслуженный тренер 
Казахской ССР, она – Заслуженная артистка Казахской ССР. К сожалению, мало кто пишет 
о балерине, прославившей казахский балет. Спустя годы, стало восстанавливаться ее 
имя, люди стали интересоваться ее жизнью. Хотя про нее должен был знать весь народ, 
ведь она также как и Шара Жиенкулова, Даурен Абиров внесла свой вклад в искусство 
Казахстана. На данный момент в Алматинском училище им. А.Селезнева есть фотография 
великой балерины Нурсулу Тапаловой. Также в Актюбинской области в Уилском районе 
есть музей со спецальным стендом Нурсулу Тапаловой. Хранится журнал с концертной 
программой и колокольчик балерины. Проводились конкурсы «Назерке», открытые часы, 
посвященные 90-летию со дня рождения профессиональной казахской балерины. Нурсулу 
Тапалова прожила очень счастливую жизнь. Она добилась высот в своей профессии, 
нашла любящего мужа, воспитала детей, которые в ней никогда не сомневались. Многие 
знаменитые мастера пера, прежде чем рисовать красивую казахскую девушку, долго 
общались с ней, рассматривали ее утонченную фигуру – эти воспоминания свидетельствует 
о том, что она обладала безупречной красотой, была украшением сцены. Зрители замирали 
и восхищались ее мастерством, получали огромное удовольствие от ее танцев, где каждое 
движение, каждый шаг был отточен. Увидев фотографию Нурсулу Тапаловой, можно 
сразу же отметить, какой индивидуальностью она отличалась от всех и своим талантом от 
Бога. Заведующий кафедрой национальных инструментов консерватории Зере Бисенбаева 
вспоминала так: «Нурсулу обладала врожденным талантом. Она восполнила потребность 
казахской культуры в профессиональных танцовщицах. Мы должны распространять 
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творчество казахского народа: от этого талантливому молодому поколению только польза. 
Следуя примеру Нурсулу, молодая танцовщица Шара Накипбекова из Актобе стала 
голливудской звездой».

Как мы знаем, с 1991 г. Казахстан получил независимость, но нынешняя молодежь 
стремится уехать за рубеж и получать там образование. Многие считают: если отучился в 
зарубежном Университете, то ты будешь великим специалистом. Но это не всегда так! Как 
нам доказала Нурсулу Тапалова, где бы ты ни учился, ты можешь везде стать известным и 
востребованым специалистом, так как главное – идти к своей цели и трудиться над собой. 
И где бы человек ни учился и ни жил, каждый должен быть патриотом своей родины. Для 
этого мы должны ценить то, что у нас есть, и поднимать наше образование на высокий 
уровень. Чтобы следущее поколение больше интересовалось образованием и искусством 
нашей страны. Заслуженная артистка Казахской ССР Нурсулу Тапалова оставила яркий 
след в истории развития казахской национальной хореографии. Через хореографическое 
искусство и талант Нурсулу Тапаловой будущее поколение получает вдохновение в 
искусстве. Жизнь необыкновенной Заремы на этом не заканчивается, а продолжает жить в 
сердцах юных балерин и танцовщиков. 
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Құралай САЛАЕВА
Ғылыми жетекшісі – Тойған ІЗІМ

РАУШАН БАЙСЕЙІТОВАНЫҢ ҚАЗАҚ БАЛЕТ ӨНЕРІНІҢ 
ДАМУЫНДАҒЫ РОЛІ

ТҮЙІНДЕМЕ
Мақалада қазақ балет өнерінің дамуына зор үлес қосқан талантты балерина, 

көптеген дарынды балет артистерін тәрбиелеген ұлағатты ұстаз, ҚазССР-нің Халық 
артисі Раушан Байсейітованың өмірлік және шығармашылық жолы қарастырылды. Автор 
Р.Байсейітованың орындауындағы ұлттық балет спектакльдеріндегі әйел бейнелеріне 
талдау жасайды.

РЕЗЮМЕ
Данная статья посвящена творческой деятельности народной артистки КазССР 

Раушан Байсеитовой, которая внесла огромный вклад в развитие балетного искусства 
Казахстана и воспитала целое поколение артистов казахского балета. Автор раскрывает 
создание женских образов в казахских национальных балетных спектаклях в исполнении 
Раушан Байсеитовой.

Қазақ балет өнерінің даму жылдары кезінде Абай атындағы мемлекеттік академиялық 
опера және балет театрының сахнасында классикалық балеттермен қатар ұлттық балеттерді 
сахналау жұмыстары жүргізілді. Қоюшы балетмейстерлер ретінде Мәскеу қаласындағы 
ГИТИС-тің режиссер бөлімін аяқтаған қазақ елінің жас түлектері болды.

Балетмейстерлер спектакльді қою барысында қазақ халқының аңыз-әңгімелерін, 
эпос-жырлары мен Ұлы Отан соғысы жөніндегі тақырыптарды қозғады. Мәселен, 
Д.Т.Әбіровтің «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» (Е.Брусиловский), М.Ж.Тлеубаевтың «Ақсақ 
құлан» (А.Серкебаев), «Мәңгілік алау» (С.Еркімбеков), Ж.К.Байдаралиннің «Әлия» 
(М.Сағатов), З.М.Райбаевтың «Фрески» (Т.Мыңбаев) спектакльдері қазақ балет өнерінің 
алтын мұрасы ретінде сақталып келеді.

Ұлттық балеттің деңгейін дамытуда қоюшы балетмейстер мен композиторлардың 
еңбегі мол екені мәлім. Ал, балетті көрерменнің жүрегіне жеткізіп, есте қалатындай ететін 

– ол балет артистері. Балет артисі – бидің мән-мағынасын, 
кейіпкердің балеттегі бейнесін ішкі жан дүниесімен көрсететін, 
балеттің оқиғасын бүкіл спектакль бойы өзінің дене 
қимылдарымен көрермендерге жеткізетін ерекше маман иесі. 
Еліміздің балет өнерінде есімі тарихта қалатын балет 
артистерінің бірі – Раушан Байсейітованың шығармашылығы 
мен қазақ балет өнеріне қызмет еткен еңбегі елеулі.

Байсейітова Раушан Хатиятқызы 1947 жылы 16 
қыркүйекте Алматы қаласында дүниеге келген. Анасы 
Райхан Беисова Абай атындағы мемлекеттік опера және балет 
театрының әншісі болған, ал, әпкесі – КСРО Халық артисі  
атақты Күләш Байсейітова. Раушан Байсейітованың 
шығармашылығы туралы Л.М.Кремер, А.Н.Уразгалиева-

лардың еңбегінде: «…шығармашылық отбасында өскен кішкентай Раушан театр 
сахнасында өнер көрсетуді арман еткен. Енді міне 1958 жылы Алматыдағы хореографиялық 
училищесіне қабылданады. Сол жылдары Мәскеу мемлекеттік академиялық хореография 
училищесінен дарынды бүлдіршіндерді таңдауға келген комиссия мүшелерінің іріктеуінен 
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өтеді. Бұл оқу орны оның болашақ кәсібіне жолын ашты. Өйткені, классикалық бидің 
майталмандары, әлемдік балет өнерінің дамуының тарихында тұрған РСФСР еңбек сіңірген 
артисі, Агриппина Яковлевна Ваганованың соңғы шәкірті Е.Н.Жемчужнаядан, Суламиф 
Мессерерден терең білім алды» [1, 61 б.], – деп жазылған.

1966 жылы Раушан Байсейітова Мәскеу хореографиялық училищесін тәмамдаған 
соң Абай атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театрының труппасына 
қабылданады. Оның театрдағы алғашқы жеке партиясы Ғазиза Жұбанованың музыкасына 
қойылған «Хиросима» балетіндегі Юкки образы болды. Спектакльде қазақ балетінің 
майталмандары С.И.Көшербаева, А.М.Джалиловтармен бір сахнада өнер көрсету үшін 
Раушан Байсейітованы қиын да қызу жұмыс күтіп тұрды. Алайда жас балерина балеттегі 
жеке орындаудағы артистердің деңгейіне сай, алдына қойылған міндеттерді жоғары 
нәтижемен алып шықты. 

Сонымен қатар Раушан Байсейітованың ұлттық спектакльдегі 1971 жылы алғашқы 
болып билеген образы қазақ хореографиясының тұңғыш балетмейстері Дәурен Әбіровтің 
композитор Евгений Брусиловскийдің музыкасына қойылған «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» 
балетіндегі Баян бейнесі болды. Оның Баян образын орындауындағы тұсаукесері Қырғызстан 
елінде өткен декадада көрсетілді. Автордың Раушан Байсейітовамен сұхбаттасу кезінде 
ол: «Балетмейстер Д. Әбіровпен бір залда «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» балетімен жұмыс 
істеу қызықты болды. Себебі, балеттің оқиғасы әлемдік классикалық жанрдағы Уильям 
Шекспирдің «Ромео мен Джульетта» трагедиясы мен шығыс халықтарында көне заманнан 
кең тараған «Ләйлі – Мәжнүн» ғашықтық дастандарының оқиғасына сәйкес келеді» [2], – 
деп еске алады. 

Балетте Р.Байсейітованың орындауындағы Баян образы хореографиялық әрекетке 
бағындырылып, бойжеткеннің бойындағы нәзіктік, сымбаттылық пен биязылық кейпін, 
Қозыға деген махаббат сезімінің толқынысын бере алды. Спектакльдің бірінші актісінде 
Қозы Көрпеш пен Баян сұлудың махаббат адажиосында Баянның образын ашуда 
хореографиялық қимыл-қозғалыстар жеңіл де салмақсыз етіп көрсетілді. Ұлттық балеттегі 
тұсаукесері болған Баян образы Р.Байсейітова үшін таза жастық шақтың белгісі ретінде есте 
қалды. «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» қойылымын қазақ балет өнеріндегі бағалы еңбек деуге 
болады.

Жоғары білім алған кәсіби балетмейстерлердің бірі М.Тлеубаев 1970 жылдардың 
ортасында композитор А.Серкебаевтың «Ақсақ құлан» балетін қояды. «Ақсақ құлан» 
балеті туралы профессор Т.О.Ізім: «Композитордың орындаушылармен тығыз байланысы, 
спектакльді жетілдірудегі бірлескен ісі жемісті нәтиже берді. Баршагүлдің рухтанған 
кейпін Республиканың халық артисі Раушан Байсеиітова суреттеді. Ал, жас биші Юрий 
Васюченко ақын Кербұғы бейнесін ең сәтті шығарған биші болып танылды. Оның ақыны 
– халық даналығы мен әділдігінің сақтаушысы. Балет солисті Александр Медведевтің 
түсіндірмесінде (трактовкасында) жаулап алушы Жошы хан айбатты да үрейлі бейнеленген. 
Жас Хан-Заданың шымырлы да қызбалы партиясын Дүйсенбек Нақыпов пен Қайрат 
Мажикеев орындады.

А.Серкебаевтың «Ақсақ құлан» балеті – қоюшылардың үлкен шығармашылық 
жетістігі» [3, 146 б.], – деп өз еңбегінде айтып кеткен. 

«Ақсақ құлан» балетіндегі Баршагүл – қарапайым отбасынан шыққан қыз. 
Баршагүлдің хореографиялық лексикасы спектакль бойы Кербұғыны шабыттандырып, 
қолдау көрсетуіне құрылған. Оның сүйіктісі Кербұғы табиғаттың сұлулығы мен жайлаудың 
өмірін жырлайтын жас домбырашы, жыршы. Аңға шыққан ханзаданың мерт болғанын күй 
арқылы жеткізген күйшіні жазалай алмаған хан домбыраның шанағына қорғасын құйған 
екен. 

Р.Байсейітованың кейіпкері Қыз Жібектей ажарлы, биязы, пластикалық қимылдары 
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нәзік, қазақ қызының бойына тән қасиеттілігін суреттейді. Иен даланың көркем табиғаты 
мен Кербұғыға деген махаббат сезімі Баршагүлдің бейнесін рухтандырып, оның терең 

сезінген әр қимыл-қозғалыстары музыка әуендерімен 
үндестік тапты.

Балетте Баршагүлдің негізгі хореографиялық мәтіні 
классикалық би қимылдарынан тұрды. Тек қазақ халық 
биінің колоритін келтірген қол қалыптары мен қимылдары, 
білезіктің айналымы, «pas de chat», «glissade», «молдас» 
сияқты қимылдары болды. Спектакльде Баршагүл қазақ 
халқының ұлттық аспаптарының бірі «домбырамен» биледі. 
Р.Байсейітованың балетте атрибутпен билеуі оған еш кедергі 
тудырмағандығы, әр қимыл-қозғалыстары соншалықты 
жатық меңгерілгендігі – оның шебер орындаушылық 
қабілеттілігінің тағы бір дәлелі.

Спектакльдің соңғы көрінісінде Баршагүл мен Кербұға қатыгез жаулап алушы Жошы 
ханның билігін жояды. Мұнда ақын Кербұғы бүкіл ауыл адамдарына жеңісті көрсету үшін 
домбыраны ұстаған Баршагүлді өзінің қолына алып жоғары көтереді.

Балетмейстер М.Тлеубаевтың тағы бір жұмысы композитор С.Еркімбековтің 
музыкасына қойылған «Мәңгілік алау» балеті 1985 жылы сахналанды. Балеттің негізгі 
тақырыбы – Ұлы Отан соғысына аттанған жас жауынгер мен оның мейірімді Анасы туралы. 
Соғыс жылдарындағы аналардың қайғылы тағдырының белгілерін жинаған Ана бейнесінің 
тақырыбы театр режиссерлері мен балетмейстерлер үшін өзекті мәселе болып келді. 
Балеттің негізгі кейіпкерлері ұл, ана, сүйген адам және жауынгер бейнесінде берілген.

Бұл жолы да «Мәңгілік алау» балетіндегі басты кейіпкер Ана образын Раушан 
Байсейітова шеберлікпен бейнеледі. Бұл образ бишінің атымен тығыз байланысты болған. 
Себебі, бұл оның актерлік және техникалық қабілеттілігі мен өмірлік тәжірибесі есепке 
алынып қойылған образ болды. 

Р.Байсейітованың орындауындағы Ана бейнесі – ұлына деген шексіз махаббатын, 
мейірімін, қамқорлығын жанашырлығы мен қазақ әйеліне тән төзімділік қасиеттерін 

шеберлікпен бейнелеп, көрермендердің жүрегіне жеткізе 
алды. Жалпы балет өнерінде көрермендердің назарын 
жаулау әр балет артистері үшін үлкен мәртебе. Міне, 
Раушан Байсейітова – сүйікті ісінің ләззатына, 
көрермендерінің ықыласына бөленген балерина. Оның 
биіндегі мәнерлі дене пластикасының қозғалыстары, 
әуезді қолдарының қимылдауы, пантомимамен жеткізген 
бейнелері, әр жасаған қимыл-қозғалыстары кәсіби 
деңгейде орындалды.

Балеттің бірінші актісі Ананың баласын еске алу 
мен жоқтау сәттерін көрсетеді. Бұл жерде биші, рухтанған 
Ана образын беруде сезімдерді эмоция арқылы күшейте 

бейнелеп, музыканың үнін терең сезініп, қимыл қозғалыстардың мән-мағынасын айқын 
суреттеді.

Ана бейнесіне кәсіби талдау жұмысын жазған театртанушы Г.Т.Жұмасейітова: 
«Балеттегі кейіпкерлердің ішіндегі ең мәнерлі әрі жанды, соғыс жылдарындағы көп 
аналардың қайғы сезімдерін суреттеген Ана бейнесі болды. Оның үстіндегі ақ түсті, мұң 
мен тазалықты бейнелейтін киімі, орамалы ұлттық әйел киімін көрсетумен қатар «Мадонна» 
кейпін келтіреді. Костюм қазақ әйелінің сырт бейнесін суреттесе, қол қимылдарының бай 
лексикасы кейіпкердің биіндегі сезімдерін жанды, әсерлі етіп көрсете алды. Спектакльдің 
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костюм бойынша суретшісі Н.Рымжановтың жасаған Ана кейіпкерінің үстіндегі сахналық 
киімі спектакльдің драматургиялық мағынасын аша алды. 

Әр кез балет мазмұнын ашуда хореографиялық талапты іске асыру қиын болып 
келеді. Бірақ, балетмейстер М.Тлеубаев ана мен баланың дуэтіндегі бір-біріне қымбат екі 
адамның нәзік сезімін, жүрек жылуын бере алған. Бір қарағанда, өте қарапайым әдіспен 
ананың, содан кейін баланың қимылынан туындайтын пластикалық мотив жасалған. Дуэтте 
осылайша ана мен баланың сезім үндестігі, сенімі, ой бірлігі беріледі» [4, 24 б.], – деген. 

Өз сұхбатында Р.Байсейітова: «Ана бейнесі жаныма ыстық болды. Себебі, сол 
жылдары мен өз баламды өсіріп жүргендіктен ананың баласына деген махаббатын, 
мейірімділігін сахнада шын жүрекпен сезініп жеткізе алдым» [2], – деген болатын. 1978 
жылдың 14 шілдесінде Р.Байсейітова «Мәңгілік алау» балетіндегі Ананың тағдырын, қайғы-
мұнын, махаббатын, мейірімділігін шеберлікпен орындағаны үшін ҚазССР-нің халық артисі 
атағына ие болды.

Раушан Байсейітованың шығармашылық жолы еліміздің балет өнеріндегі тарихи 
сәттерінің куәсі. Ол – Мәскеу қаласындағы Үлкен театр басшыларының шақыруымен 
«Жизель» балетіндегі бас партияны билеген Қазақстанның тұңғыш балеринасы. Гастрольдік 
сапармен бүкіл Кеңес Одағы мен АҚШ, Португалия, Жапония, Ангола, Дания, Филиппин, 
Марокко, Польша, Венгрия, Югославия, Оңтүстік Корея, Қытай мемлекеттерінде өнер 
көрсетті. Отыз жылдай Раушан Байсейітова өзінің кәсіби шеберлігі мен талантының 
арқасында көрермендерге өнерін паш етіп келді. 1985 жылдары Р.Байсейітова театрдағы 
балет артисі мен қатар педагог-репетитор қызметін қатар алып жүрді. Оның шәкірттері: ҚР 
еңбек сіңірген артисі А.Асқарбекова, М.Эйхвальд (Германия), ҚР еңбек сіңірген қайраткері 
С.Рахмедова, ҚР еңбек сіңірген қайраткері К.Сарқытбаева, ҚР еңбек сіңірген қайраткері 
Д.Сушков, ҚР еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Ж.Қайыр, т.б.

Р.Байсейітованың мерейтойына байланысты Абай атындағы мемлекеттік академиялық 
опера және балет театрының сахнасында жеке қоштасу кеші өткізілді. 2001 жылдан бастап 
Р.Байсейітова Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында оқытушылық 
қызметте жұмыс істей бастайды. 

Раушан Байсейітованың шығармашылығы: 
- 1967 жылы Мәскеу қаласында өткен Халықаралық конкурстың лауреаты;
- 1973 жылы ҚазССР-нің еңбек сіңірген артисі;
- 1978 жылы КазССР-нің халық артисі;
- 1981 жылы «Дружба народов» орденінің иегері;
- 1986 жылы Мемлекттік сыйлыктың иегері;
- 2006 жылы «Құрмет» ордені т.б.
мемлекеттік дәрежелермен бағаланды [5].

Раушан Байсейітова ұлттық балеттердегі Баян сұлу, Баршагүл, Ана образдарын 
жасауда үлкен жауапкершілікпен қараған. Оның жасаған әрбір 
образының шынайы сезімдері, дене келбетінің тартымдылығы, 
мінсіз актерлік шеберлігі, әр қимыл-қозғалыстарының жүректен 
шығуы, музыкалық сүйемелдеумен тамаша астасуы – оның 
табиғи дарындылығының, талантының, өз ісінің шеберлігінің 
дәлелі.

Қазақ балет өнерінде Раушан Байсейітованың есімі 
әрқашан жоғары тұрады. Себебі, ол – өмірін балет өнеріне 
толықтай арнаған, еліміздің балет өнерінің дамуына көп үлес 
қосқан, көптеген атақты балет артистерін тәрбиелеген білікті 
ұстаз, сүйікта ана, талантты балерина.
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Сабина МЕЙРАМОВА

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОДЮСЕРСКОГО КИНО В КАЗАХСТАНЕ

РЕЗЮМЕ
Что такое коммерческое кино, понятно настолько, что трудно дать ему 

определение. Вестерн, детектив, мелодрама, фильм ужасов – кино, приносящее прибыль. 
На протяжении более двадцати лет, а именно: с момента обретения Независимости 
не затихают споры о том, что нашему кино не хватает коммерческой жилки. То есть 
отечественное кино пользуется популярностью на фестивалях, но в прокате зачастую 
проваливается даже у нас в стране. В настоящее время в Казахстане не хватает так 
называемого «продюсерского» кино, которое смогло бы конкурировать с иностранными 
лентами. Нашему кинематографу необходимо, по оценкам экспертов, выходить на новые 
рынки стран СНГ, так как небольшой рынок республики не может окупить все затраты 
на качественный кинопродукт.

ТҮЙІНДЕМЕ
Коммерциялық фильм дегеннің не екені баршаға түсінікті, сондықтан таратып 

айтып жатудың қажеті жоқ. Вестерн, детектив, мелодрама, қорқынышты фильмдер-
қысқасы, пайда түсіретін фильмдердің бәрін осылай айтамыз. Жиырма жылдан аса, 
атап айтсақ еліміз егемендік алған кезден бері біздің фильмдерімізге осы коммерциялық 
негіз жетіспей жатыр деген тартыс толастаған емес. Яғни, біраз фильмдеріміз түрлі 
байқау, фестивальдерде табысқа ие болғанымен, басқаны былай қойғанда, тіпті, өз  
көрерменіміздің қызығушылығын тудыра алмай келеді. Мұның бір себебі, қазіргі кезде 
бізде басқа елдердің киносымен бәсекеге қабілетті «продюсерлік кино» толық дамымаған. 
Сарапшылардың айтуынша бізге басқа мемлекеттердің, тым болмағанда ТМД елдерінің 
рыногына шығу қажет, өйткені өз рыногымыздың аясы фильмге жұмсалған шығынды 
өтеуге тарлық етіп келеді.

Сегодня мировой кинематограф в связи с его мощным развитием в той или иной мере 
выражает мысли и чаяния многомиллионной аудитории, отражает умонастроение масс и даже 
формирует общественное сознание нации. Потребность в кино с каждым годом возрастает, 
как и зрительская аудитория, требующая кино. Новые условия и новые потребности 
диктуют особое отношение к процессу создания фильмов, а именно: организацию работы 
продюсеров в системе кинопроизводства. 

При современной быстро развивающейся отечественной киноиндустрии назревает 
необходимость грамотного формирования национальной модели продюсерского кино, 
основанной на продуманном и качественном управлении кинопроизводством студий, 
начиная с первоначальных этапов творческого замысла, запусков картин и заканчивая 
прокатом и распространением готовой продукции. 

Современное казахское кино как часть мирового кинопроцесса переживает те же 
ощутимые перемены, затрагивающие процесс производства картин как с точки зрения 
изобразительной и драматургической сторон фильма, так и в производстве картин в 
целом. Этому способствуют прежде всего социальные и экономические факторы, которые 
складываются у нас в республике, а также новые направления и открытия в мировом кино. 
В Казахстане с первых дней Независимости сохраняется экономическая стабильность, 
благоприятная политическая ситуация, с каждым годом усиливается гражданская позиция 
населения, духовно-культурное развитие молодого поколения.
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Кинематограф как часть культуры и общественного движения отражает все эти 
процессы в своей продукции. И казахскому кино сейчас предстоит, с одной стороны, уловить 
и отразить веяния времени, многообразие событий, происходящих как в стране, так и за 
рубежом, а с другой стороны – найти свой оригинальный подход (стиль, жанр) и обозначить 
свое место и в мировом кинопространстве.

Продюсерское кино в Казахстане уже имеет свою историю развития, которая связана, 
как уже было отмечено, с началом эпохи Независимости, появлением и работой частных 
киностудий. Однако этот процесс был хаотичным и, к сожалению, спустя даже более двух 
десятилетий, так и остается стихийным и несложившимся. Кроме этого активно работает 
мощная государственная студия АО «Казахфильм» им. Ш.Айманова, количество фильмов 
которого с каждым годом увеличивается. Примеры отечественных картин, вышедших 
за последние десять лет, о всех художественных достоинствах которых не раз говорили 
специалисты, зрители и СМИ, свидетельствует, что у нас есть ряд проблем, связанных с 
прокатом, рекламой, посещаемостью и, как следствие, их окупаемостью. А значит нам 
необходимо грамотное продюсирование, учитывающее все нюансы и законы рынка. 

Продюсерское кино – это продукт, требующий немалых финансовых вложений, 
креативных идей и хорошей раскрутки. Естественно, при этом должен быть интересный 
замысел фильма. Находя финансирования на новый проект, каждый продюсер желает 
вернуть эти деньги с хорошей прибылью. Поэтому на современном этапе возникает 
необходимость понять значение и перспективы дальнейшего развития этого направления 
как показателя, с одной стороны, роста кинопроизводства и создания киноиндустрии 
фильмов, с другой, влияния на формирование узнаваемой за рубежом национальной модели 
кино – создание национального жанра, своеобразие драматургической основы фильма, 
собственной изобразительной формы, а также рассмотреть факторы, влияющие на кассовый 
успех отечественного фильма.

Как известно, приоритетное место в производстве фильмов принадлежит 
художественным, игровым кинокартинам, создание которых наиболее сложно и затратно, и 
по которым, в сущности, можно судить о состоянии кино любой страны. Вместе с тем нельзя 
не признать такого феномена, как авторское кино или, как его часто называют «элитарное», 
благодаря лучшим образцам которых отечественные фильмы заняли достойное место в 
мировом кинопространстве. 

«На сегодняшний день казахское кино занимает ведущие позиции в Центральной Азии. 
По сути, кинематограф есть видимое выражение экономически и политически состоявшегося 
государства. В течение двух десятилетий с момента установления Независимости кино 
Казахстана финансировалось государством. В последние пять лет в киноотрасль начал 
активно вливаться частный бизнес. Ярким достижением рассматриваемого периода стал 
фильм «Кочевник», вышедший на мировой экран и ярко заявивший о Казахстане. Также 
дважды в короткий лист «Оскара» попадали наши казахстанские картины – «Келин», 
«Монгол», «Возвращение в А», не говоря о постоянных победах казахстанских картин на 
международных европейских и азиатских кинофестивалях» [1]. 

На сегодня недостаточно снять просто кинокартины с художественными 
достоинствами, необходимо найти живой отклик в умах и сердцах зрителя, следует 
особо разрабатывать грамотно выстроенную PR-кампанию начиная с начальной стадии 
производства и до выхода на экран.

Причины слабой окупаемости казахстанских фильмов общеизвестны. Это прежде 
всего небольшая численность населения и отсутствие широкой сети кинотеатров в регионах 
и сельской местности. Не лишним будет также напомнить, что по данным социологического 
опроса, проведенного несколько лет назад, 28% наших соотечественников не посещают 
кинотеатры вовсе, еще около 28% бывают лишь изредка. Нетрудно подсчитать, что 
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активная часть кинозрителей составляет лишь 44%, т.е. 7,5-8 миллионов. Но тем не менее 
зрительский успех некоторых фильмов последних лет вселяет определенную надежду, что у 
отечественного коммерческого кино есть будущее. Недавно был опубликован список десяти 
самых кассовых казахстанких фильмов. «В рейтинг попали сразу три ленты – «Жаужүрек 
мың бала», «Ликвидатор» и «Рэкетир». Интересно, что историческая картина «Жаужүрек 
мың бала» до сих пор считается рекордсменом по кассовым сборам в стране. Только за 
премьерный уикенд драма заработала один миллион долларов. Помимо этого, «Жаужүрек 
мың бала» стал лидером продаж на DVD в 2012 году, а «Ликвидатор» – в 2011 году» [2].

Большой зрительский интерес вызвала в свое время картина Ермека Турсунова 
«Шал». По словам создателей фильма, при бюджете 800 тыс. долларов США сбор за 
один месяц составил 357 тыс. долларов США. Фильм не только понравился зрителям, но 
и показателен в плане оригинальной драматургии, а также образ героя. Зарубежный опыт 
проката показывает, что при повторном прокате полюбившиеся фильмы могут вызвать 
следующую волну интереса. Надеемся, что и с фильмом «Шал» произойдет то же самое, 
во всяком случае фильм заслуживает этого, а соотношение общих затрат и сборов первого 
месяца вселяют определенную надежду.

И совсем уже свежий пример: «фильм «Арман. Когда ангелы спят» режиссёра Рашида 
Сулейменова с участием Кайрата Нуртаса стал одним из рекордсменов по сборам в Казахстане 
в жанре «драма», сообщили Informburo.kz в пресс-службе компании-кинопрокатчика Sulpak. 
Точных цифр прокатчик не называет, однако источники, пожелавшие остаться анонимными, 
сообщают, что сборы составляют около 900 тысяч долларов. В некоторых регионах прокат 
фильма продлили, поэтому сумма не окончательная» [3].

На примерах этих фильмов остается только надеяться, что окупаемость нашей 
кинопродукции станет системной и в собственном отечестве, и за рубежом, и мы, наконец, 
превратимся не только в страну «производящую», пусть с разным уровнем успешности, 
фильмы, но и страну «потребляющую» – «насмотренную» кино.

Однако мы не должны обольщаться столь многообещающими и все же до сих пор 
единичными примерами и данными, так как общеизвестно, что без изучения рынка в любой 
отрасли деятельности, в том числе и кино, невозможно добиться ощутимых результатов. И 
здесь важное место в разработке проекта занимает маркетинг. 

Что же такое маркетинг?
Маркетинг – это: 
–  «правильный продукт на правильном рынке» (С. Джейн);
– «понять клиента, увидеть цель, достичь ее, всегда помня, что в итоге должен 

потолстеть кошелек» (Сергей Васильев);
– «попытка представить себе, чего хотят люди, чтобы дать им это» (Шелли Лазарус);
– «предвидение, управление и удовлетворение спроса на товары и услуги, организации 

и людей, территории и идеи посредством обмена» (Эванс и Берман);
– «маркетинг – все, и все – это маркетинг» (Регис Маккена);
– «делать так, чтобы покупали и потом благодарили» … и т.д. [4].
При этом необходимо отметить, что технологии маркетинговых исследований сугубо 

индивидуальны и зависят от множества внешних и внутренних факторов, но прежде всего 
зависят от целей кампании, специфики и качества продукта, предлагаемого на рынок. 

Важной составляющей исследования является определение целевой аудитории. 
Общеизвестно, что разные категории зрителей смотрят разные фильмы. Предпочтения 
определяются общим уровнем культуры, знаний, возраста и т.д. И для выбора аудитории, 
чтобы сделать рекламу более эффективной и действенной необходимо разделить ее на 
четкие группы с учетом индивидуальности каждой. После выбора определенной группы 
необходимо решить, для какой из них более подходит готовая продукция. 
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Далее следует позиционирование фильма, т.е. разработка и создание имиджа фильма, 
при котором определенной категории зрителей внушается посредством рекламы, что этот 
фильм создан именно для него. Именно такое разделение, т.е. выделение однородных 
групп со схожими потребностями и предпочтениями, дает возможность концентрирования 
средств в строго определенном направлении, а позиционирование позволяет их наиболее 
эффективно использовать. 

Современная киноиндустрия не стоит на месте, она идет в ногу со временем, 
претерпевая сильные изменения. К таким качественным изменениям последнего времени 
относится новое понимание кинематографии как «отрасли культуры и экономики 
одновременно. С точки зрения культуры, создание аудиовизуального произведения – 
творческий нематериальный процесс, имеющий своей целью повышение культурного, 
духовного уровня зрителей. Тогда как с точки зрения экономики – создание аудиовизуального 
произведения – это создание продукта, приносящего доход» [5, с. 407].

Современное отношение к кино, с одной стороны, как к произведению искусства, 
раскрывающего художественное ощущение мира и человека в нем, а с другой стороны – 
произведения, имеющего не только свою духовную ценность, но материальную затрату, – 
заставляет менять взгляд как на создание фильма, так и на киноиндустрию в целом.

В одной статье невозможно охватить все проблемы развития современной 
отечественной киноидустрии и путях разрешения, но тем не менее очевидно одно, что опыт 
отечественного кино пока не имеет достаточного прокатного потенциала даже в пределах 
собственной страны, не говоря уже о зарубежном рынке. И для того, чтобы казахское кино 
стало конкурентноспособным на отечественном и зарубежном рынке, нам необходимо 
учитывать опыт ведущих держав кино как в плане улучшения работы кинопроизводителей, 
технического и художественного качества фильма, соответствующего мировым стандартам, 
так и в формировании нового отношения к кино как продукту, приносящему финансовую 
прибыль – залога успеха у зрителя, узнающего отечественный кинематограф в мировом 
кинопространстве. 
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Камила ГАБДРАШИТОВА

ТРАНСФОРМАЦИЯ КАЗАХСКОГО ПОЭТИЧЕСКОГО КИНО В ФИЛЬМАХ 
АДИЛЬХАНА ЕРЖАНОВА

ТҮЙІНДЕМЕ
«Әділхан Ержановтың фильмдеріндегі қазақ поэтикалық киносының 

трансформациялануы» атты мақалада талантты жас режиссер Әділхан Ержановтың 
шығармашылығының негізінде ұлттық кинематографиядағы поэтикалық киноның 
поэтикасының дамуы зерттеліп отыр. Зерттеу барысында режиссердің «Риэлтор», 
«Құрылысшылар» және «Қожайындар» фильмдеріне сараптама жасалды. Аталмыш 
фильмдерді талдай отырып, бүгінгі таңдағы режиссерлердің кино түсіру тәсілдері 
мен кино тілін қолдану әдісінің өзгеріске ұшырағанын байқаймыз. Мәселен, бүгінгі  
авторлар поэтикалық киноны прозамен синтездеу арқылы фильмдерінде кино тілінің 
өзгеше жолдарын пайдалана отырып, ұлттық кинематографияға тың тыныс әкелуде. 
Бұған режиссер Ә.Ержановтың шығармашылығы дәлел. Сондай-ақ, зерттеліп отырған 
жұмыста кинотуындылар әдістемелік және стилистикалық жолмен талданды.

РЕЗЮМЕ
Статья «Трансформация казахского поэтического кино в фильмах Адильхана 

Ержанова» посвящена изучению развития поэтики поэтического кино в национальном 
кинематографе на примере творчества молодого и талантливого режиссера Адильхана 
Ержанова. В данной работе исследованы фильмы режиссера «Риэлтор», «Строители» 
и «Хозяева». Изучив и проанализировав данные фильмы, автор попытается увидеть 
трансформацию казахского поэтического кино современного периода. Современное 
казахское поэтическое кино трансформировалось: современные авторы используют другие 
средства выражения киноязыка, что привело поэтическое кино к синтезу поэтического 
и повествовательного кино как абсолютного развития киноязыка в национальном 
кинематографе. Творчество А.Ержанова является ярким примером подобного явления. 
Также представленная работа содержит несколько видов анализа кинопроизведений, 
различных по методологии и стилистике. 

Поэтический кинематограф, появившийся в казахском кино, обладет огромным 
запасом изобразительных решений, развивает в нём собственную поэтику и эстетику. Можно 
привести цитату из книги исследователя казахского кино, киноведа Б.Р.Ногербека: «Первый 
отряд казахских кинематографистов, в отличие от основоположников русского советского 
кинематографа, не был озабочен поисками специфики революционного искусства, 
выразительности «киноречи», авангардной философии кино, их волновали несколько иные, 
патриотические, задачи: они страстно желали при помощи кино способствовать возвращению 
исторической памяти, возрождению казахов как этноса, имеющего богатую родословную 
этнокультуры и национальной истории. И поэтому в фильмах пионеров национального 
кино преобладает художественное приукрашивание, поэтизация, идеализация как 
патриархального прошлого, так и социалистического настоящего казахского народа» [1, с. 
17].

В современном кинопроцессе наблюдается развитие двух направлений поэтического 
кино, когда поэтический киноязык в фильме является основным и когда используются лишь 
отдельные средства выражения этой поэтики. При этом налицо тенденция соединения двух 
поэтик: поэтической и прозаической. Мы считаем, что данный выход наиболее подходит для 
развития казахского кино в целом, так как за счёт этого произойдет обогащение киноязыка. 
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Конечно, в основе большинства современных фильмов лежит прозаическая поэтика, 
поэтическое кино выполняет вспомогательную функцию. Опять-таки мы предпочитаем 
связывать это с важной содержательной составляющей произведений. Таким образом, можно 
сказать, что и на современном этапе развития казахского кино поэтический кинематограф 
не потерял своих функций.

Так как конференция посвящена 120-летию выдающегося писателя-драматурга Ауэзова 
Мухтара Омархановича, мы не можем не сказать о влиянии его творчества на поэтический 
кинематограф. Рассмотрим ленты, непосредственно связанные с «кинематографичным» 
наследием М.О.Ауэзова. Действительно, проза Мухтара Ауэзова очень кинематографична, 
и это связано не только с тем, что в данном случае литература гармонично проецируется в 
кинематограф. В его произведениях режиссеры видят благодатный материал для реализации 
своих замыслов. К примеру, Толомуш Океев писал: «Мухтар Ауэзов не боялся сталкивать 
крайности, я иду вслед за ним … в «Лютом» я, наконец, нашёл тот драматургический 
материал, который дал мне возможность более полно, чем раньше реализовать свои 
пристрастия к «максимальному конфликту» [2, с. 204]. 

Фильму Толомуша Океева киновед Б.Р.Ногербек дает интересную характеристику: 
«Однако в данной кинематографической интерпретации прозы М.Ауэзова система 
характеров на экране решена в традициях фольклорного искусства, где персонажный 
мир четко разделен на добрых и злых героев. Искать в «Лютом» тонкой психологической 
нюансировки характеров не приходится» [3, с. 207]. Таким образом, мы приходим к выводу, 
что использование средств изображения героя в поэтическом кино возможно в разных 
киножанрах, будь то историко-революционный фильм, драма, притча или экранизация.

Но вернемся к казахскому кино.
«Риэлтор» (2011 г.). Первый полнометражный фильм Адильхана Ержанова 

«Риэлтор» был снят по заказу Министерства культуры Республики Казахстан. Идея фильма 
проста: показать патриотизм современного казахстанца. Если бы фильм снимал другой 
режиссер, мы бы получили очередную качественную агитационно-плакатную, образцово-
показательную неинтересную картину. Почему так получилось?

Главной особенностью фильма «Риэлтор» стал оригинальный подход. Режиссер 
воспользовался эзоповым языком, который разделил фильм на два пласта: внешний и 
истинный. Так, иносказание стало основным средством выражения идеи фильма. Мы 
знаем, иносказание – такой же литературный троп наряду с метафорой, гиперболой и 
сравнением. Таким образом, в фильме используется язык, передающий сюжет и содержание 
не повествовательно, а поэтично. Какие же поэтические приемы использованы режиссером 
в этом фильме?

Чтобы поэтический киноязык фильма стал понятен, прежде всего рассмотрим, 
какие поэтические традиции мирового кино были заимствованы режиссером. Во-первых, 
изображение пейзажа дано здесь не просто как фон событий, а несет в себе конкретный 
смысл. Такое использование пейзажа в контексте использовали режиссеры-сторонники 
французского «Авангарда». Но во французском авангарде не были знакомы со степью. 
В фильме «Риэлтор» прослеживаются поэтические традиции фильма С.Ходжикова «Кыз 
Жибек». Изображение пейзажа меняется в цвете, когда мы наблюдаем переход во времени, но 
это не единственное звучание поэтического пейзажа в фильме. Постоянно повторяющийся 
план степи, на фоне которого племя Дарика увеличивается, иносказательно говорит о том, 
что у героя что-то получается. Во-вторых, режиссёр использует монтаж как выражение 
человеческих чувств. Так, например, в эпизоде появления диковатой девочки Абырги с 
помощью монтажа комично показан страх Курбана. В том же комедийном ключе монтажно 
снято убийство Абыргой осла, когда звуковой монтаж напоминает нам хичкоковский 
саспенс. Таким образом, даже в фильме «Риэлтор» мы видим поэтические традиции. 
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Однако мы не можем не сказать, что эти самые традиции в фильме используются 
совсем иначе, так как весь фильм строится на главном герое – Дарике. Непосредственность 
актёрской игры позволяет главному герою стать центральным персонажем, вокруг 
которого по сути собирается вся драматургия, сюжет и идея фильма. Иносказание лежит 
в его первоначальной характеристике. Дарик – это гротескный, утрированный образ 
среднестатистического казахстанца. Неудачник, «фестивальщик», любитель погулять 
и выпить по ходу развития сюжета оказывается верящим в свои силы и почти храбрым 
батыром. Предложенные режиссером обстоятельства изменили Дарика, а он, в свою 
очередь, изменил окружающую реальность – отстоял свою землю. Эволюция героя ярко 
видна в драматургической структуре фильма. В экспозиции мы знакомимся с полным 
неудачником, который проигрывает даже собственные штаны. Далее в обязательной сцене 
Дарик чудом находит возможность остаться целым и невредимым ценой продажи родной 
земли. В ходе развития действия в альтернативной реальности главный герой фильма 
чувствует ответственность и логически приходит к кризису действия. Наконец-то Дарик 
признаётся себе в том, что совершенно ничего не достиг в своей бесполезной жизни, он 
пытается оправдываться, защищать, обманывать себя, но в итоге смиряется с собственной 
никчемностью. Монтажно показанный диалог буквально ломает героя и его восприятие 
себя. Он понимает, что не хочет продолжать такую жизнь, и убийство Айчуака становится 
лишь поводом для борьбы. Дарик сознательно решает бороться с Бахадуром. В поединке 
он убивает его так по-американски, но ведь это по сути и неважно. Дарик понимает, какую 
дорогую землю передает ему Бахадур, и это понимание становится его специальным 
разрешением вернуться в свою реальность. В финале мы видим совершенно другого 
Дарика, разговаривающего с плюшевой собакой и желающего побриться. Он понимает, 
как изменился, поэтому символически возвращается к своему маленькому племени, где он 
навсегда останется батыром. 

Если эволюция Дарика наиболее ярко наблюдается в драматургии, то в изображении 
мы видим дополнения характера героя, которые создают его полный экранный портрет. Здесь 
огромное значение имеет операторская работа. Камера Азиза Жамбакиева также подчинена 
характеру Дарика и его восприятию мира. Два разных временных слоя фильма на экране 
окрашены в разные оттенки. Если реальный мир Дарика снят черно-белым, на выходе 
мы получаем серую жизнь аутсайдера. Другая же реальность окрашивается в «живой» 
оранжевый цвет. И на самом деле в этой реальности Дарик живёт, действует и выигрывает. 
Напомним, что эксперименты с цветом характерны некоторым европейским режиссерам, 
в том числе и Микеланджело Антониони. Конечно, операторская работа в «Риэлторе» 
кардинально отличается, но А.Жамбакиев также не боится привнести вспомогательный 
смысл всей картине с помощью экспериментов с камерой. Работа камеры в этом фильме, 
в конечном счете, направлена на изображение степи как родного дома Дарика. Эта мысль 
наводит нас на работу А.Ашрапова в фильме «Кыз Жибек». Здесь данная мысль повторяется, 
смысловой контекст воплощения поэтической степи сохраняется, но в «Риэлторе» он 
передан другими средствами киноязыка: цветокоррекцией, монтажной съемкой, камерой, 
полностью зависящей от действий главного героя. В фильме А.Ержанова не герой снят на 
фоне действия, наоборот, атмосфера полностью зависит от действий главного героя. 

Еще одно интересное символическое сравнение заключено в надписях фильма. 
Жизнь героя на экране делится на семь дней недели. Безусловно, это относит нас к 
мысли, что и мир был создан за шесть дней, а на седьмой Создатель отдыхал. То же самое 
происходит и с Дариком, сравнение, конечно, довольно смелое, но можно воспринимать это 
как преувеличение. Дарик ведь тоже создаёт свою реальность буквально из ничего, то есть в 
понедельник и вторник «два га земли» для него ничего не значат, в субботу же он не продаст 
её и ни за 15, ни за 20 тысяч долларов. 
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В результате подробного анализа главного героя Дарика мы можем разделить два 
пласта и в его характере. Первый – внешний, поверхностный – показывает хитрого труса, 
бездельника и неудачника, который, попав в странную реальность, хочет украсть золото, 
получить выгоду и сбежать. Но все сюжетные перипетии раскрывают первоначальную 
натуру Дарика, испорченную соблазнами города. Настоящий Дарик – очень харизматичный 
(смог собрать и повести за собой племя), добрый (решил заботиться о своём племени), 
трогательный (подарил Танаре цветок) и храбрый (все-таки принял вызов Бахадура, не имея 
ещё заветного шаманского мешочка). Да, зритель думает, нет у Дарика другого выбора. Но 
ведь как раз у Дарика выбор был всегда. Он, конечно, пытался поначалу схитрить, но, в 
конце концов, понял, что собственноручно заваренную кашу ему расхлёбывать самому. 
Именно из-за «двухслойного» характера Дарика стало возможным изображение двух 
пластов фильма. Важную роль в разделении внешнего и истинного пластов выполнила 
поэтически использованная деталь.

Поэтическое использование детали в фильме
Использование детали в фильме «Риэлтор» является поэтическим потому, что каждая 

деталь здесь является символом, позволяющим зрителю распознать истинный смысловой 
пласт фильма. Начнем рассмотрение деталей с начала фильма.

Во вторник, когда Дарик с Курбаном пытаются продать землю, старик смотрит 
телевизор. И так, первая деталь – телевизор. Во время сделки показывают фильм «Кочевник», 
эпизод захвата казахской земли. В перебивке дается изображение фильма и сделки, но еще 
внимание привлекают помехи, из-за которых изображение телевизора становится цветным. 
Подобная съемка напоминает нам американские коммерческие ленты, где в реальности может 
случиться все, что пожелает режиссер. Однако, в этом фильме прием срабатывает, герои 
попадают под влияние паранормального явления. Заметим, что истинный смысл фильма 
передан именно через деталь. Ещё одной деталью в этом эпизоде выступают наскальные 
рисунки, которые Дарик по глупости называет граффити, недвусмысленно изображающие 
самих героев. Но наскальные рисунки как раз тем и отличаются от уличных зарисовок, что 
хранят в себе многовековую историю и мудрость народа. Хоть сцена выглядит довольно 
комично, будто герои видят галлюцинации от жары, но нужно сказать, что в этой детали 
строго прочитывается смысловой контекст. 

Следующая деталь встречается нам несколько раз на протяжении всего фильма, 
но в каждом появлении является символом любви. В руках разных героев этот символ 
меняет свои оттенки, но главная характеристика остаётся неизменной. В первый раз 
деталь – неприхотливый степной цветок – мы видим в воспоминании Бахадура, когда 
его любовь была отвергнута отцом Танары. Именно с этого эпизода начинается драма 
антагониста. Позже выброшенный цветок Дарик находит в вещах сбежавшего грека. Он, в 
свою очередь, тоже дарит его Танаре, которая на этот раз принимает подарок. В этом жесте 
снова проявляется истинный характер Дарика, его доброта и почти загубленное трепетное 
отношение к прекрасному. В кульминации Танар сама подходит к умирающему Бахадуру 
с цветком в руках, как бы говоря, что его любовь всегда будет с ней, что даёт возможность 
побеждённому умереть спокойно и даже счастливо. Позже цветок вновь показывается в 
кадре, когда Танар плачет об уходе Дарика, напоминая и о его робкой любви. В финале же 
смысловое значение этой детали меняется: когда Дарик вернулся, первое, что он увидел, 
был цветок, посаженный в землю, словно он сам, наконец-то почувствовавший себя дома. 
Смысл трансформируется, цветок становится олицетворением самого Дарика, понявшего, 
где ему хорошо, какая земля ему дорога. Не это ли есть патриотизм?

Далее мы не можем не упомянуть о детали, характеризующей Дарика – о «фартовой» 
кепке. Он остаётся в кепке в экспозиции, расставшись даже со штанами. Он не забывает её 
нигде, так что она становится неотделимой от героя. Объяснение мы находим в эпизоде-
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воспоминании Дарика о получении этой самой кепки. Он рассказывает Курбану, что кепка 
«фартовая», а сам спомнит её унизительное получение. В сцене прощания Тамыр напоследок 
говорит: «Дарик, а манкурт-то это ты!», что меняет смысл этой кепки. Может она вовсе и 
не «фартовая»? Что пришлось сделать герою, чтобы получить злосчастную кепку? Дарик 
подвергся унижению по собственной воле, послушался какого-то нелепого приказания и 
тем самым доказал своё служение низким потребностям ради «халявы». Кепка лишь стала 
символом этого рабского служения. Как ни странно, она стала неотъемлемой частью Дарика.

Не столько смысловой, сколько активной классической деталью по Чехову стал 
шаманский мешочек, переданный главному герою. Он был показан дважды, в начале, 
а потом «выстрелил» только в кульминации. Шаманский мешочек используется здесь 
как символ фатальной судьбы, которая в свое время настигнет каждого. За смерть нужно 
расплачиваться смертью, так и Бахадур не является исключением. 

Важной для нашего исследования является ещё одна яркая и трансформированная 
деталь – юрта. Для всех людей юрта, в первую очередь, известна как жилище кочевников. 
Когда племя Дарика начинает строить юрту, она действительно выполняет данную функцию, 
становится полноценным домом, в котором есть тепло, защита от врагов и место для отдыха. 
Но по ходу развития сюжета юрта выступает тем, о чем многим и в голову не могло бы 
никогда прийти. Юрта Дарика становится оборонным пунктом и средством передвижения. 
Звучит, как и выглядит это в фильме, несколько нелепо и смешно, но значение юрты от 
этого становится лишь значительнее. В фильме «Риэлтор» режиссёр переосмыслил юрту 
как архетип, наделил ее новыми функциями, напомнив о её сакральной важности для 
степного человека. Это видение юрты кажется свежим и небанальным после современных 
исторических кинолент, где юрта стала штампом – фоновым элементом декора кочевой 
жизни. Этот символ фильма в новом звучании присутствует в финальной сцене, когда Дарик 
возвращается к своему племени. Юрта, несомненно, дом, который всегда защитит единое 
племя. Главное, чтобы юрта стояла на родной дорогой земле.

Так мы подходим к самому важному символу фильма – горсти земли. Эта деталь 
появляется впервые только в кульминации, когда Дарик может оценить значение этого 
символа. Умирая, Бахадур отдает землю Дарику, ее владельцу по праву. Поэтому не кажутся 
пафосными его слова, сказанные японцу. Банальная, избитая фраза «Эта земля не продается» 
звучит истинно патриотично. И Дарик еще раз убеждается в том, как дорога ему эта земля 
по возвращении в оранжевую степь с его племенем, юртой и землей, на Родину.

Разбор смысловой составляющей деталей, присутствующих в фильме, раскрывает 
главный пласт произведения. Фильм ведь не о том, как какой-то неудачник попал в прошлое, 
где убил плохого Бахадура. Фильм А.Ержанова – об эволюции человека, который по-
настоящему на своей «шкуре» почувствовал, что такое родная земля.

Иносказание, использованное в данном фильме как основное средство выражения, 
позволило прозвучать «Риэлтору» оригинально и ярко. На первый взгляд, фильм Ержанова – 
фантастическая комедия отечественного производства, когда на самом деле здесь говорится 
об общечеловеческой проблеме, люди не помнят, не знают и не хотят знать свои корни, что 
и становится основной причиной морального опустошения личности. Эта идея не впервые 
звучит в казахском кинематографе, она встречается и в казахской «новой волне», в частности 
в фильмах Д.Омирбаева «Жол» и С.Апрымова «Охотник», но подобная позитивная точка 
зрения А.Ержанова стала революционной. Все вышеназванные причины послужили 
успеху картины на международных кинофестивалях. Также фильм «Риэлтор» стал для нас 
доказательством трансформации поэтических традиций в национальном кино.

Использование поэтического киноязыка Адильхан Ержанов продолжает и в 
следующих своих фильмах «Строители» и «Хозяева», представляющих собой историю двух 
братьев и сестрёнки, после смерти матери оставшихся без родного дома. В названиях фильма 
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прослеживается логика, кажется, что все должно закончиться хорошо. Но в реальности 
мы видим иное положение вещей. Рассмотрим эти фильмы подробнее в преломлении 
поэтических традиций.

«Строители» (2013 г.), «Хозяева» (2014 г.)
В обоих фильмах играют одни и те же актёры, чем также отличался в свое время 

Д.Омирбаев. Помимо этого стилистика фильмов похожа, сюжет второго фильма является 
логическим продолжением «Строителей». Финалы в обоих фильмах уже не такие 
счастливые, как в первом полнометражном фильме режиссера. Идея фильмов также не 
такая простая. Кажется, что о всех затронутых темах фильма было достаточно сказано 
поколением казахской «новой волны». Однако экспериментальный дух фильмов, авторское 
видение режиссёра и визуальное решение фильма выгодно отличает эти фильмы.

В фильме «Строители» режиссер вновь выбрал черно-белое изображение, как бы 
сразу настраивая нужную атмосферу безнадёжности. Здесь черно-белая картинка не кажется 
стильной, а буквально передает атмосферу серого и унылого окружающего героев мира. 
Реальность в обоих фильмах резко противопоставлена героям так, что они вынуждены 
всегда бороться с ней и обществом. И если в первом фильме в визуальном ряду поэтически 
звучит сравнение, то во второй ленте мы наблюдаем за гротескным противопоставлением.

К ярким средствам киноязыка первого фильма, во-первых, можно отнести отражение 
света от фар или ночного фонарика на стене, возле которой стоит герой. Воруя по ночам, 
братья буквально становятся заложниками этого отражения света. Зритель видит лишь 
проекцию света, не видя самого источника, о котором, в принципе, не так сложно догадаться. 
И всегда длинные, статичные кадры передают огромное напряжение ожидания. Конечно, 
удача не всегда опекает семью, и в финале свет все-таки останавливается на старшем брате. 

В эпизоде, когда братья впервые оставляют Алию одну, они заменяют себя пустыми 
пластиковыми бутылками, надетыми на палки, что становится своеобразным сравнением 
или даже олицетворением. Вернувшись, они обнаруживают не две, а уже четыре бутылки. 
Ведь мечты никто не отменял, а ребенок, оставшийся один, перед сном решил помечтать 
или вспомнить о полной счастливой семье. 

Стоит напомнить, что в казахском варианте фильм называется «Үкілі Кәмшат», как 
первая строчка знаменитой песни. Эту песню девочке пела мама как колыбельную, что и 
наводит нас на скрытый смысл фильма. Кажется, будто обстоятельства направлены на то, 
чтобы разрушить семью, что в принципе и случается. Братья, как ни старались, не смогли 
позаботиться о сестрёнке, а старший брат, как ни пытался, не смог довести начатое дело 
до конца. Но при этом мы понимаем, что дом они строили все вместе друг для друга. Хоть 
финал фильма печальный, режиссер оставляет нам надежду в виде смайла, рожицы с 
улыбкой, которая остаётся неизменной даже после того, как отражение суровой реальности 
проскользнуло по стене. Этот смайлик дает нам надежду на воссоединение и дальнейшую 
счастливую жизнь семьи. В этом фильме с помощью визуально-поэтических приёмов 
киноязыка показана семья, которая будет стремиться выжить в реалиях современного мира.

Эта мысль продолжается в следующем фильме «Хозяева». Из названия кажется, 
что им все-таки удалось отстоять свой дом и свой участок, но режиссер предлагает иное 
развитие событий. В первом кадре дан рисунок счастливой семьи Джона, Ербола и Алии, 
поверх которого отпечатался грубый след от проехавшей машины. Символ звучит очень 
тревожно, потому что предвосхищает финал фильма. 

Этот фильм построен на преувеличении. Все, начиная от характеров персонажей, 
заканчивая внешними атрибутами современного аула, выражено на экране выпукло и 
гротескно. Все эти преувеличения, бросаясь в глаза своей неестественностью, поначалу 
отвлекают от развития действия, но по ходу сюжета мы понимаем, что именно визуально-
изобразительный ряд придает глубину реальной трагикомедии жизни. Гротескные акценты 
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ставятся на самых важных местах сюжета, из-за чего восприятие зрителя «тонет» в 
выраженных приемах поэтики. Смысловая нагрузка фильма кажется неподъемной, что в 
какой-то момент хочется прервать просмотр такой тяжёлой картины. 

Рассмотрим конкретнее все преувеличенные элементы изображения. Первое, что 
бросается в глаза, наличие желтого цвета. Алия и Ербол одеты в желтое, девушка в желтом, 
а еще подсолнухи, краска и желтая машина. Жизнерадостный, солнечный цвет по ходу 
действия приобретает свое символическое значение: предвещает болезнь и смерть. И в 
какой-то момент девушка в желтом из помощницы превращается в девушку-смерть, которая 
всегда будет рядом. Она сопровождает Ербола до дома, до его конечной цели и, не участвуя 
в плясках, просто ждет. И даже посаженный в тени подсолнух не придаёт энтузиазма, 
становясь символом трагикомичности жизни. 

Далее изучим персонажи. Участковый читает молитву, что не мешает ему творить 
несправедливость в своем ауле, а заодно и выпивать. Глава местной мафии Жуба извиняется, 
избивая братьев, разбивая машину и забирая ключи от дома. Местные жители, которые 
находятся возле дома, являются отличной подтанцовкой местной власти. «Безголовый» 
чиновник оказывается абсолютно обезличенным своим белым воротничком и заученными 
бессмысленными фразами. А врачи и рады не приводить в действие клятву Гиппократа. Если 
присмотреться, можно очень четко увидеть, что в принципе не так сильно и преувеличены 
черты характеров современного общества. 

Эффект преувеличения усиливает и намеренная яркость картины. Она режет глаз 
и постоянно напоминает нам о фальшивости окружающей атмосферы. Она и стала той 
непробиваемой стеной, о которую разбиваются самые простые мечты о счастье, семье и 
доме. Утрированность визуально-изобразительного ряда углубляет трагедию фильма, что 
даёт нам возможность говорить о поэтичности фильма «Хозяева».

На современном этапе развития казахского кино визуально-поэтическое изображение 
образа героя, использовавшееся на заре истории национального кинематографа в таких 
фильмах, как «Кыз Жибек» С.Ходжикова и «Следы уходят за горизонт» М.Бегалина, 
проявилось с новой силой и оказалось свежим и нетривиальным проявлением национальной 
идентификации. Такие герои, как Дарик и Ербол, говорят нам, что и в современном кино есть 
свой герой. А поэтические традиции поднимают изображение этого героя на качественно 
новый уровень. 

В нашем исследовании нам важно остаться правильно понятыми. Не каждый 
современный казахский фильм содержит в себе поэтическое начало, более того подобных 
лент на данный момент не очень много. Мы не собираемся фальсифицировать науку, 
притягивая «за уши» повествовательные ленты, где поэтические приёмы служат только для 
украшения, не имея особого смысла. Мы рассмотрели фильмы, которые по нашему мнению 
содержат поэтические элементы, влияющие непосредственно на форму, структуру фильма, 
являются возможностью раскрытия идеи и способом характеристики героя. Так как мы 
убеждены в том, что поэтическое кино интеллектуально по своей сути, оно воздействует не 
только на чувства зрителя, но и на его ум. 

В заключении разбора фильмов современного периода мы приходим к выводу, что 
поэтический киноязык сейчас является дополнительным, но никак не главным способом 
выражения кинорассказа. Режиссеры понимают силу поэтического языка в его сжатости, 
яркости и насыщенности, но не готовы строить все произведение на этих принципах. В 
итоге мы наблюдаем соединение в одной кинокартине двух разных поэтик, которые не 
конфликтуют, а наоборот дополняют друг друга. На наш взгляд, такое развитие можно 
считать прогрессивным, так как ни один элемент не остается в истории кино рудиментом. 
 Исходя из анализов фильмов А.Ержанова, мы можем сделать вывод, что казахское 
поэтическое игровое кино – явление, требующее еще более глубокого и развернутого 
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изучения. В этой работе мы коснулись лишь наиболее ярких проявлений поэтического 
кино в фильмах передового режиссера современного казахского кинематографа. История 
казахского кино содержит еще много примеров использования поэтики поэтического 
кинематографа. Мы же не собираемся останавливаться на достигнутом, ведь с каждым 
годом казахский кинематограф радует нас новыми фильмами.

Современный кинопроцесс не стоит на месте, и мы также можем наблюдать 
за развитием рассмотренной поэтики. По крайней мере, мы теперь можем применять 
изученные виды анализа для исследования современного поэтического кино. Но также 
надеемся, что материал новых картин станет катализатором для создания новых моделей 
изучения фильмов.
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Әсем НАМАЗБЕКОВА

ШӘКЕН АЙМАНОВ – АКТЕРЛІК КИНОНЫҢ НЕГІЗІН ҚАЛАУШЫ

ТҮЙІНДЕМЕ
Мақалада қазақ киносының негізін қалаушы, тұңғыш режиссер Шәкен Аймановтың 

шығармашылығы баяндалады. Ш.Аймановтың өнердегі негізгі мақсаты – актерлік саланы 
дамыту болған. Бойында тұнып тұрған таланты мен жаңашыл ізденісінің нәтижесінде 
ол театр актерлігінен киноға, театр режиссурасынан кинорежиссураға бет бұрып, егіз 
өнердің қос ағымын да қатар алып жүреді. Осындай ізденістерінің нәтижесінде қазақ кино 
өнерінің тууына тікелей себепкер болған тұңғыш кинорежиссер ретінде тарихта аты 
қалды. Ш.Айманов – қазақ киносында алғашқы ұлттық кино тарихын қалыптастырған 
хас тұлға. Ол өз фильмдерінде ұлттық бейнелерді: қазақ қариясының, анасының, 
батырларының бейнесін суреткер ретінде шебер жасай алды.

РЕЗЮМЕ
В статье излагается пониманием творчества основоположника казахского кино, 

первого профессионального режиссера Шакена Айманова. Основная цель Шакена Айманова 
в искусстве – развитие актерской деятельности. Благодаря таланту и новаторским 
поискам Айманов овладел актерским мастерством, кино и театральной режиссурой. В 
результате творческих поисков он сотворил себе имя первого казахского кинорежиссера, 
который внес свой вклад в рождение казахского киноискусства. Ш. Айманов – личность, 
которая сформировала начало истории национального казахского кино. В своих фильмах он 
мастерски художественно раскрыл образы казахских аксакалов, матерей, батыров. 

 «Өз өнеріңде қанша көп ізденсең, соншама өмір тереңдігін ашасың, шың
басына қаншама биік көтерілсең, сонша да дүниенің кеңдігін байқайсың...» 

 Ш. Айманов

Шәкен Айманов – қазақ кино өнерінің негізін қалаған тұңғыш режиссер. Қазақ 
өнеріне алғаш әуесқойлық қызығушылықпен келген ол алғашқы қадамын ауылдағы клубтар 
мен мектеп өміріндегі шағын сахналардан бастаған. Бертін келе соғыс жылдары қазақ 
жеріне аударылған орыс киногерлері мен шығармашыл топтардың тікелей әсерімен қазақ 
театр өнерін меңгерген өнерпаз, киноөнеріне де өз үлесін қоса бастайды. Ш.Аймановтың 
өнердегі негізгі мақсаты – актерлік саланы дамыту болған. Бойында тұнып тұрған таланты 
мен жаңашыл ізденісінің нәтижесінде ол театр актерлігінен киноға, театр режиссурасынан 
кинорежиссураға бет бұрып, егіз өнердің қос ағымын да қатар алып жүреді. Ш.Айманов – 
осындай ізденістерінің нәтижесінде қазақ кино өнерінің тууына тікелей себепкер болған, 
тұңғыш кинорежиссер. 

1954 жылы жарық көрген «Махаббат туралы аңыз» фильмі – ұлттық режиссураның 
алғашқы қарлығашы. Ш.Айманов – кино саласында ұлттық ұстанымдарын шебер пайдалана 
білді. «Махаббат туралы аңыз» (1954), «Дала қызы» (1954, К.Гаккельмен бірге), «Біз осында 
тұрамыз» (1957), «Біздің сүйікті дәрігер» (1957), «Бір ауданда» (1960), «Ән шақырады» 
(1961), «Жол торабы» (1963), «Алдар Көсе» (1964), «Атамекен» (1966), «Тақиялы періште» 
(1968), «Атаманның ақыры» (1970) – фильмдері қазақ кино өнеріне көркемдік төлтумалық 
дарытқан өміршең туындылар.

Ш.Аймановтың шығармашылық өсу жолы қазақ киносының басты кезеңдерімен 
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тұтастықта қарастырылады. Кеңес кезеңі киносының көпұлттық киносы тарихынан 
режиссура шеберлігіне сатылай келген ол өзінің үздік туындылары арқылы қазақ ұлттық 
кинорежиссура мектебін қалыптастырды. Жалпы 1960-1970 жылдар қазақ киносының 
тарихында «Алтын дәуір» болып саналады. Себебі, бұл кезде Ш.Айманов сияқты талантты 
режиссерлердің ірі мектебі болды. Тарихи биографиялық, комедиялық, балаларға арналған 
фильмдер мен жанрлық жаңарудың, актерлік өнердің кәсіби мектебі де қалыптасқан кез 
болды.

Ш.Айманов фильмдері арқылы ашылған қазақ киносының дарынды актерлері: 
Елубай Өмірзақов («Атамекен» – қарт), Әмина Өмірзақова («Тақиялы періште» – Тана ана), 
Нұрмұхан Жантөрин («Атаманның ақыры» – полковник Абылайханов), Зәмзәгүл Шәріпова 
(«Дала қызы»), Асанәлі Әшімов («Бір ауданда», «Атаманның ақыры» – Қасымхан), Фарида 
Шәріпова («Жол торабы»), Бибігүл Төлегенова ( «Дала қызы», «Біздің сүйікті дәрігер», 
«Тақиялы періште»), Ермек Серкебаев («Біздің сүйікті дәрігер», «Тақиялы періште»), Мұрат 
Ахмадиев («Атамекен», «Тақиялы періште»), т.б.

1964 жылы жарық көрген «Алдар Көсе» фильмінде бас кейіпкер Алдар Көсені 
актер, фильмнің қоюшы режиссері Ш.Айманов өзі сомдады. Ол қазақ драма театрының 
сахнасында кесек-кесек рольдерді сомдаса, оның кинода да өзіндік актерлік ерекшелігі 
болды. Ұлы Ч.Чаплин жасаған комедия көбіне пантомимаға негізделсе, Ш.Аймановтың 
Алдар Көсесі қарапайым ғана қазақы қалжың мен ұлттық болмысқа құрылған. Актер ойыны 
қалың көрермен ойына сіңді, себебі Ш.Айманов жасаған ерекшелік – қазаққа тән табиғи, 
ұлттық күлкі болды.

«Алдар» деген біздің ұғымымызда көрінгенді күлкіге айналдыратын, сайқымазақ 
болып қалыптасып кеткен. Бірақ шын мәнісінде олай емес. «Алдар» деген Алланың бір 
аты. Ол – теңсіздің кегін алып берген, езілгеннің есесін қайтарған, озбырды тәубасына 
келтірген, жоқты бар етуге тырысқан жан. «Алдар Көсе» – XI ғасырда пайда болған аңыз. Ол 
екі халықта: қазақ пен түрікте ғана бар. Ш.Айманов осы теріс түсінікті түзетті. Сайқымазақ 
Алдардан үлкен ақылды шығарды. Трагедия жасады» [1, 3 б.], – деді жазушы, драматург 
Қалихан Ысқақ.

1966 жылы түсірілген «Атамекен» картинасының орны тіптен бөлек. Актер 
Е.Өмірзақовтың сомдауындағы қария соғыс біткеннен бір жылдан соң немересімен 
Ленинград түбіндегі ауылға жерленген солдат ұлының мүрдесін туған жеріне, қазақ 
даласына алып келіп жерлеу үшін сапарға шығады. Алайда онда жеткен соң олар біріне ұл, 
біріне әке азаматтың зиратта әскери жолдастарымен бірге жерленгенін білген соң ойларынан 
қайтады. Өйткені қаза тапқандарды бүкіл халыққа ортақ қайғы мен бүкілхалықтық ерлік 
мәңгілікке туыстырған. Сол уақыттағы саясаттың қысымына қарамастан экранда Аллаға 
бес уақыт құлшылық ететін қария бейнесін суреттеуін автор мен режиссердің кеңес заманы 
тұсындағы өз еліне, ата-бабасына деген сенімін жоғалтпаған жандардың азаматтық борышы 
деп қабылдадық. Фильмдегі басты кейіпкер қарияны сомдаушы актер Е.Өмірзақов өз 
кейіпкерінің бейнесін ашуда қазақ қарияларының ұлттық болмысын жан-жақты суреттеген. 
«Ш.Айманов «Атамекен» фильмі арқылы көрерменді патриоттық сезімге тәрбиелеуді мақсат 
тұтса, келесі туындысы «Тақиялы періште» фильмін барша көрерменге арнап түсірді.

Киношығарманың оқиға желісі – ауылда тұратын ананың қаладағы салт басты ұлына 
келіп, соған қалыңдық іздейтіні. Ұлының өзі епедейсіз, ұялшақ. Содан да қыздарға барып, 
батып сөйлесе алмайды. «Бұлай болмайды» деп шешесі іске кіріседі. Талай қызықты, күлкілі 
оқиғалар болады. Александр Зацепин жазған жан тербейтін әуезді саздар, Марк Беркович 
жарқыратып, жалқындатып түсірген Алматының, Алатаудың ғажап көркем көріністері 
бәрі тамаша! Басты рольдегі Әмина Өмірзақова да ғажап! Комедияға сусап отырған 
жұрт оны жылы қарсы алды. «Өзім және өнерім туралы» деген кітабында Ш.Айманов 
ертеректе түсірілген «Біздің сүйікті дәрігер» және жаңа ғана біткен «Тақиялы періште» 
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кинокомедияларын талдай, бағалай келіп, олардың режиссерлік, актерлік, операторлық, 
музыкалық, бейнелеу жақтарының жоғары, мықты болғандықтарын айтады да «бұлардың 
ең осал жері – сценарий еді» деп тоқталады. Жалпы оқиға желісінің жеңілдеу болғанын, 
әрекет-қимылдардың кездейсоқтау көрінетінін айтып, тағы да біткен істен мін тауып 
тұрады. Дегенмен, оларға сонша еңбек кетіргеніне еш өкінбейтінін айтады. Өз сөзінің 
қорытындысында: «Киноны бар халық – ерлер де, әйелдер де біледі, білгесін сынайды» [2, 
72 б.], – деп жазған. 

Қазақ киносында ана бейнесімен танылған талант иесі Ә.Өмірзақованың 
шығармашылық жолында жарқ еткен ролінің бірі – Ш.Аймановтың «Тақиялы періште» 
фильміндегі Тана бейнесі. Ол – қазақ театр және кино өнерінің алғашқы негізін 
қалаушылардың бірі. Актриса өзінің бір естелігінде: «Кино өнеріндегі режиссер 
А.Карпыковтың «Ана туралы аңыз» фильміндегі басты рольден кейін, күндердің бірінде 
Шәкен әзілдей тұрып, мен үшін комедиялық роль жазылып жатқанын айтты. Содан кейін 
ойын-қалжыңсыз «Тақиялы періште» туындысының сценариймен танысып шығуды 
ұсынды. Бұл мені қуантты, әрі қобалжытты, өйткені комедиялық рольде ойнап көрмеп едім. 
Шәкең көңілімді демеп, «сен сан алуан типаждар жасауға жаралғансың» [3, 61 б.], – деп 
күлді. Осы тұрғыдан сипаттар болсақ, Ш.Аймановтың өз фильмдеріндегі кейіпкерлерге 
актерді тағайындауда аса бір ұқыптылық пен көрегендік қасиетін шебер қолданғанын 
байқаймыз. Осы ұтымдылығын «Тақиялы періште» фильміндегі көрерменді баурайтын 
нәрсенің біріншісі комедияға тән табиғилық болса, екіншісі – сол әзіл-қалжыңды бермен 
қарай жеткізуші актерлік шеберліктің мықтылығы болды. Ә.Өмірзақованың керемет 
сомдауындағы Тана жеңгей, сүйікті ана бейнесі – сол уақытта көрерменге қажет болғаннан 
туған кейіпкер. Ауылдан қалаға келген Тана ана баласы Тайлақтың бойдақтығына төзбей, 
«ер бала жалғыз тұра алмайды, оның қасында қолдаушы – анасы және сүйікті әйелі болу 
керек» деген ұранмен қала ішінде келін іздеп, баласына жеңгетай болады. Бірақ анасының 
таңдауындағы қыздарға көңілі толмаған Тайлақ жар болатын сүйіктісін өзі іздеп табады. 
Баласына жар іздеймін деген Тана апай өзінің алғашқы махаббатымен бірнеше жылдан 
соң кездеседі. Ол ғашығы Тайлақтың болашақ жары Айшаның әкесі Тайыр еді. Шытырман 
оқиғалар мен естеліктерге арналған фильмнің соңы сәтті кездесу, қос тойдың қуанышымен 
аяқталады. Бодандықтың құрсауындағы түрлі ұлттар араласқан кеңестік кезеңде туса да 
фильмдегі Тайлақ пен Тана – ұлттық шеберханадан туған бейнелер. Ә.Өмірзақованың 
ойынындағы Тана ролі көпшілікке Тайлақтың анасы ретінде есте қалды.

1970 жылы жарық көрген «Атаманның ақыры» – Н.Жантөрин, А.Әшімов, 
Н.Ықтымбаев сынды қазақ киносының жарық жұлдыздары бас қосқан кезекті фильм. 
Фильм жиырмасыншы ғасырдың 20-шы жылдарындағы аумалы-төкпелі, дүрбелең заман 
тұсындағы Қазақстанда белең алған оқиғаны қамтиды. Оқиға өмірден алынған болса 
да, басты назарын Ш.Айманов тарихи фактілер мен оқиға желісіне емес, керісінше, сол 
замандағы адамдар санасына, олардың бір-біріне деген қарым-қатынасына аударады. «Әр 
ойдың – замысельдің басында автормен бірге бірден болашақ режиссер тұрса, ол ой «жетім» 
қалмай іске асып, қайтсе де фильмге айналатынын кино өнерінің тарихы талай дәлелдеген. 
Бұл жолы «Атаманның ақыры» ой-идеясының басында Шәкеннің өзі болды. «Атамекен» 
мен «Тақиялы періштеден» кейін ол енді әрі жұрт қызыға, құмарта көретін, әрі мағына-
мазмұны салмақты бір келелі де күрделі дүние жасасам деп ойланып жүрген. Шәкеннің жіті 
көзі осы материалдан сондай фильм шығатынын бірден көрді.

Жалпы актерлер құрамын Шәкен өте жақсы іріктеген. Ең залым да, ең арам Ионаның 
ролінде белгілі артист В.Иванов (авторлар сол Ионаны да біз осылай елестеткен едік 
дейді кейін), Кривенко ролін тамаша артист В.Гусев орындады. Ол бұрын да Шәкеннің 
фильмдеріне талай түскен. В.Авдюшко мен Ю.Саранцев милиция бөлімінің бастығы 
Суворин мен сол бөлімнің қызметкері ролін атқарды. Абылайханов ролінде белгілі актер 
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Н.Жантөрин өзін-өзі тағы бір көрсетті. Қосалқы, көмекші рольдерді атқарушы актерлер де 
ансамбльге біртұтас еніп, жарасып тұр» [2, 44 б.], – деп жазады өз пікірін осы киноның 
шығуына тікелей қатысқан кино тарихшысы Камал Смаилов. Қазақ кино өнерін дамытуда 
орыстың кәсіби мамандарымен шығармашылық байланыста бола отырып, ұлттық кино мен 
қазақ актерлік мектептің негізін қалауда Ш.Айманов осындай ұтымды қызметтерді атқарды.

«Атаманның ақыры» ұлы режиссердің соңғы да соқталы жұмысы болды. Кезінде 
Кеңес Одағындағы киномамандардың назарына ерекше ілінген туынды Ш.Айманов 
шығармашылығының ең шарықтау кезеңіндегі өткір сюжетті, фильмдегі актерлік құрамның 
шебер іріктелген ансамблі бар көркем деңгейдегі кинотуынды болды. Өз уақытында 
аталмыш фильм қоғам қайраткері Д.Қонаевтың тікелей тапсырмасымен дүниеге келген еді. 

Шәкен Айманов – актер ретінде алдымен кейіпкерінің жан дүниесін ашу және соған 
лайықты ұтымды әрекет-қимылдар жасау шеберлігімен ерекшеленсе, режиссер ретінде 
шығармаға көркемдік идеялық мазмұнын дарытуға, ұлттық ерекшеліктердің бояуын қанық 
етуге, заман мен қоғам туралы философиялық ой толғам жасауға айрықша мән бере білетін 
дарынды суреткер. Қазақ киноэкранында Ш.Айманов әртүрлі кейіпкерлер бейнесінің 
тұтастай галереясын жасауда бірнеше актерлерді тұлға етіп қалыптастырды. Ағайынды 
Ғабдуллиндер, Е.Серкебаев, Б.Төлегенова сынды опера және эстрада жұлдыздарына экранда 
да өнерін, актерлік мүмкіндіктерін көрсетуге жол ашты.

Режиссердің оператормен, композитормен, суретшімен жұмыс жасау ерекшелігінің 
де басым екені фильмдеріндегі жұмыс нәтижесінде көрінеді. Ш.Айманов шығармашылық 
жолында тек бір топ актерлерді танымал етуден бөлек, киносценарийстер мен қоюшы 
оператор, суретшілердің де киноөнерінде тұлға болып қалыптасуына зор ықпалын тигізді. 
Атап айтсақ, олар: Олжас Сүлейменов, Марк Беркович, Эльдар Оразбаевтар. 

Ш.Айманов – қазақ өнерінің майталманы, жарық жұлдызы, классигі. Оның өнердегі 
еңбектеріне кинотанушы Бауыржан Нөгербек: «Ш.Айманов – актерлік киноның негізін 
қалаушы. Ш.Айманов кинолары – ұлттық бағытта түсірілген фильмдер. Бұл кісі арнайы 
кинематографиялық білім алмаса да, осы өнерді жақсы меңгерді. Себебі, ол кісі өнер жолын 
театрдан бастады. Театр – актерді көп нәрсеге баулып, өнердің қыр-сырына үйрететін 
мектеп. Ал, бұл кісілердің ұлылығы сол театрда жүріп, үлкен өнерді жан-жақты түсінді. 
Ш.Аймановтың актерлік жұмысы «Жамбыл» фильмінен басталған, ол кезде актер 39 жаста 
болатын. Бірақ фильмде 90 жастағы қарияны ойнады. Ш.Айманов – өзі керемет актер. 
Импровизацияға өте шебер кісі. Мысалы, «Жамбыл» фильміне түскен кезде ол кісі бәрін 
бір дубльмен ғана ойнайды». Егер қажет деп тауып, қайта дубль жасай қалатын болса, ол 
алдыңғы ойынын мүлде қайталамай, басқаша ойнап шығады екен. Соған қарағанда ол кісі 
киноға түсу барысында өзін өте еркін сезінетін болса керек. Кез келген фильмін қарасаңыз, 
өзі актер болғаннан кейін ол актерлерінің бәріне еркіндік берген. Актердің табиғатын түсіне 
білу де – режиссер үшін үлкен өнер. Осы тұрғыдан алғанда, Шәкен аға актерлік киноның 
негізін қалаған деп ойлаймын. Актерлік шеберлік, актерді ойнату жағынан алып қарағанда 
осы өнердің ең биік шыңы дер едім. Ол кісінің «Атамекен», «Алдаркөсе», «Атаманның 
ақыры» секілді керемет туындылары бар. Бірақ солардың ішіндегі «Атамекен» мен 
«Алдаркөсе» фильмін ерекше кинолары деп атаған болар едім. 

Екі фильмі де екі түрлі жанрда түсірілсе де терең философиялық ойға негізделген. 
«Біздің сүйікті дәрігер», «Тақиялы періште» – қазақ киносына қосылған классикалық 
туындылар. Ш.Аймановтың режиссерлік қабілетін айқын көрсеткен «Атамекен» 
фильмінің ерекшелігі – сценарийінің мықтылығында. Оның сценарийі режиссердің тікелей 
тапсырысымен дайындалған. Фильмде ұлтқа қатысты көптеген мәселелер көтерілген. Бірақ 
олардың көпшілігі экранға жол тартар алдында кесіліп кетті. Әйтсе де өте мықты шыққан 
фильм. Фильмде қазақ қарияларының бейнесі керемет ашылған. Соғысты ғана емес, онда 
режиссер ұлттық мәселелерді де көтерген. Ұлының сүйегін өз жеріне әкеліп жерлегісі 
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келетін ақсақалдың жан күйзелісі шебер берілген. Фильмдегі Елубай Өмірзақов кейіптеген 
қарияның әр қылығын үлкен ерлік деп айтуға болады. Ш.Айманов – қазақ киносында ұлттық 
тақырыптарды көтерген бірінші режиссеріміз. Аталмыш жұмыстарының арқасында ұлттық 
сананың оянуына біраз еңбек сіңірді. Ш.Айманов – «Кино – елдің төлқұжаты» деп түсінді» 
[4, 43-44 б.б.], – деп еске алады. 

Ш.Айманов фильмдеріндегі басты кейіпкерлер: «Атамекендегі» қарт Е.Өмірзақов 
пен «Тақиялы періштедегі» Тана ана Ә.Өмірзақованың сомдаған бейнелерінен қазақтың 
қариясы мен ана бейнелерінің ұлттық болмысын көреміз. Оған дәлел режиссердің киноларын 
өміршең етіп түсіргендігі мен кейіпкерлерді сомдауда кәсіби актерлерді ұтымды таңдай 
алуындағы шеберлігі десек еш қателеспейміз. Сол секілді режиссер шығармашылығындағы 
тағы бір ерекшелік – қазақ киносына өзге ұлт өкілдерінің де шеберлерін кейіпкер етіп енгізе 
білуіндегі көрегендігі. «Шәкен Айманов көрегендігін, Айманов байқампаздығын, абыройлы 
суреткер алғырлығын айтқанда, сол, ұлттық кино өнеріміздің көсегесін көтеру жолында 
оның әр халықтың озық ойлы, тамаша талантты артистерін ортақ жұмысқа бір кісідей 
жұмылдыра білгендігін есте ұқсаған ләзім. Е.Я.Диордиев, Ю.Б.Померанцев, Е.В.Попов, 
Қ.Абдурасулов, И.Сетеков, А.Ли сынды республикамыздағы байырғы орыс, ұйғыр, кәріс 
өнерпаздары мен бірге Стрежельчик, Иванов, Любшин тақілеттес Ресейлік шеберлердің 
орындаушылық тәжірибелерін өз шығармашылық жұмысына әдемі пайдалана білді. Бұл 
сайып келгенде, қазақ өнерінің игілігі, халқымыздың рухани ырысы. «Біздің сүйікті дәрігер» 
(1958 ж.), «Тақиялы періште» (1969 ж.), «Атаманның ақыры» (1970 ж.) фильмдерін көрген 
кісі осы айтқандарымыздың толық куәсі болатыны сөзсіз» [5, 75 б.], – дейді профессор 
Әшірбек Сығай. 

Ш.Аймановтың режиссерлік қыры жайлы О.Сүлейменовтің: «Режиссер мамандығы 
– көркемөнердегі ең қиын мамандықтың бірі. Режиссер сөзді – ақынша, музыканы – 
композиторша, көріністі – суреткерше, ой-пікірді философша түсінуі керек. Осының 
бәрі жеке бір адамның басында болса, біз онда оның өз өнерінің машықтанған үлкен 
шебері екенін көрер едік. Шәкен Аймановтың бойында жалғыз режиссерлік емес, барлық 
суреткерлерге тән негіз бар еді» [6, 6 б.], – дейді. Актерлік шеберлік жайлы, режиссер 
Ш.Айманов тереңнен жан-жақты ойлар тұжырымдайды. Комедия, детектив, тарихи сынды 
киножанрлардың бәрімен жұмыс жасау арқылы актердің әртүрлі характердегі бейнелерін 
ашуға ұмтылу шарттылық деген. Осыдан болар, Ш.Айманов фильмдеріндегі бір өзгешелік; 
оқиғасы – актеріне, табиғаты – мазмұнына, айтар ойына ұштасып, өмірді көркемдік тұрғыда 
шебер суреттеген режиссерлік көзқарасының шеберлігінен байқаймыз. Ұлттық нақышта 
арнайы еңбек етіп, актерлер қауымын жете тәрбиелеген Ш.Айманов мектебі, ондағы: 
Әмина Өмірзақова («Тақиялы періште» 1968 ж. – Тана ана, комедия жанрындағы кейіпкер), 
Елубай Өмірзақов («Атамекен» 1966 ж., тарихи драма жанрдағы қарт бейнесі), Фарида 
Шәріпова («Жол торабы» 1963 ж., Ғалия), Нұрмұхан Жантөрин («Атаманның ақыры» 1970 
ж., полковник Абылайханов), Асанәлі Әшімов («Атаманның ақыры» 1970 ж., Қасымхан) 
сынды беделді актерлер – режиссер шығармашылығын асқақтатып, дәріс алған өнер иелері.

Ш.Айманов – актер, режиссер, киноактер, кинорежиссер ретінде сахна мен экран 
өнеріне өзінің ептілігімен ғана емес, бойындағы дарынының табиғилығын пайдалана 
отырып, өнердің егіз саласында да аянбай еңбек етіп, алғаш қос өнердің кәсіби кірпішін 
қалаған майталман. Кино өнерінде актер, режиссер, көркемдік жетекші ретінде 19 фильм 
жасауға қатысқан. Қазіргі таңда Ш.Аймановтың есімімен еліміздегі басты «Қазақфильм» 
киноөндіріс орталығы аталады.

Қазақстанның ұлттық кино өнерінде комедия жанры маңызды орын алады. 1970 
жылға дейін жасалған көркемсуретті 68 қазақ фильмдерінің 10-ы комедия екенін айтсақ 
жетіп жатыр. Олардың ішіндегі сәтті шыққандары – Ш.Айманов жасаған «Біздің сүйікті 
дәрігер», «Тақиялы періште» фильмдері. «Біздің сүйікті дәрігер» лентасы адамдар 
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арасындағы сыйлы достықты бейнелейді, ал «Тақиялы періште» фильмі отбасы қарым-
қатынасындағы озық және тозық дәстүрлерді баяндайды. Сондай-ақ бұл фильмдерде 
музыка да, ән де әр мақсатта пайдаланылады. Мысалы, «Біздің сүйікті дәрігер» фильмінде 
ән мен музыка фильм сюжетінің негізгі арқауы болса, «Тақиялы періште» фильмінде ән мен 
музыка қосалқы сипаттама ретінде ғана қолданылады. «Біздің сүйікті дәрігер» фильмінде 
комедиялық оқиға ән мен музыка және әзіл мен қалжың әрқилы берілсе, «Тақиялы періште» 
фильмінде комедиялық оқиға адам характері, адамды күлдірмей қоймайтын қолайсыз 
қылықтары мен мінез-құлықтарын келекелеу, мазақтау арқылы өрістеледі. Творчестволық 
тәсілдерінің мұндай айырмашылықтарына қарамастан бұл екі кинокомедияны жақын ететін 
елеулі жағдай – екеуінің де бүгінгі заманның аса маңызды проблемаларын, атап айтқанда 
совет адамдарын коммунистік рухта тәрбиелеудің өзекті мәселелерін шешуде комедия 
жанрының әсерлі мүмкіндіктерін барынша пайдаланған» [7, 164-165 б.б.], – деп киносыншы 
Қ. Сиранов өз еңбектерінде сипаттап өткен.

Дегенмен Ш.Аймановтың өзіндік ерекшелігі көрініп-ақ тұрады. Егер Ч.Чаплин 
жасаған комедия көбіне пантомима мен гэгтарға негізделіп жасалынса, Ш.Аймановтың 
комедиясы қарапайым ғана қазақы қалжыңға құрылған. Мұны көрермен еш күмәнсіз 
қабылдады, себебі біздің комедиядағы Ш.Айманов жасаған ерекшелік – тек бізге ғана тән 
табиғи нәрсе, яғни, ұлттық күлкі.

Ш.Айманов – қазақ кино тарихында ұлттық режиссураны қалыптастырып, алтын 
қорға 14 фильмді, тарихты жасап кеткен суреткер. Оның шығармашылығынан, актерлік 
өнер мен режиссурасындағы қолтаңбаларынан өнерге деген адалдықты, махаббатты, зор 
сүйіспеншілік пен рухани тереңдікті байқаймыз. Елінің өткеніне бас иіп, келешегі үшін 
күрескен Ш.Аймановтай азаматтың актерлік ойынынан, фильмдерінен, өзге актерлерді 
ойнатуынан адам бойындағы екі асыл қасиет – адамгершілік пен қарапайымдылықты көруге 
болады. 
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Раушан КАРГАБЕКОВА 

КРАТКИЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЮВЕЛИРНОГО 
ИСКУССТВА КАЗАХОВ

(по материалам краткосрочной этнографической экспедиции в ЮКО)

РЕЗЮМЕ
В статье дается краткий обзор по проблемам наследия знаний и навыков в ювелирном 

искусстве южно-казахстанских зергеров-практиков К.Тасова и А.Желдыбаева.

ТҮЙІНДЕМЕ
Мақалада дәстүрлі зергерлік өнерінің мәселелері бойынша Оңтүстік Қазақстандық 

Қ.Тасов және Ә.Желдібаев сынды шеберлерінің білімі мен дағдыларына қысқаша шолу 
жасалған.

 
В период с 6 по 11-е ноября текущего года, проведено ознакомление и фиксация 

с работ мастеров Южно-Казахстанской области, г. Шымкент, Туркестан (А.Желдыбаев, 
К.Тасов). Также проведена встреча с практикующими зергерами г. Алматы (Б.Атамкуловым). 
Из интервью с мастерами, представленных на фото, видеофиксации предметов, созданны в 
основном, в последние годы так как (большинство изделий сделаны на заказ, распроданы, отчасти 
подарены или изготовлены на определенный случай, момент, как-то традиционные обряды и 
связанные с ними ритуалы (шілдехана, құдалық, некелесу и др.)), видно насколько современны 
люди заинтересованы в приобретении традиционных ювелирных украшений. 

Карта распространения знаний и навыков ювелирного искусства среди южно-
казахстанских мастеров не ограничивается Туркестаном и Шымкентом, она охватывает 
и Алматы, так как выпускники, ученики-подмастерья, выходцы из мастерских ЮКО 
проживающие в других городах, сегодня показывают достаточно высокие результаты в 
овладении мастерством зергера.

В практике художника Тасова Калмырзы (1956 г/р., фото № 1) как представителя 
старшего теперь уже поколения мастеров (средний возраст среди практикующих ювелиров 
ок. 30 лет), заметен большой рост в исследовании им знаний в области отдельных технических 
приемов зергерства, таких как штамповка, эмалирование, гравировка, чернение, отчасти 
зернь, что является отличительной стороной южноказахстанских изделий из серебра.

Фото № 1. Тасов Калмырза в мастерской. (ЮКО, Туркестан, 09.11.2017)

I СЕКЦИЯ. ХОРЕОГРАФИЯ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ ӨНЕРДЕГІ ІЗДЕНІСТЕР



ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ХОРЕОГРАФИЯ АКАДЕМИЯСЫ

172

Фото № 2. В мастерской Тасова К. Фрагменты старинных бляшек и созданные по 
ним отлитые формы (в ячейке для хранения), в ряд выставлены стальные матрицы 

(изготовлены самим мастером)

Изучая формы серебряных с позолотой поясных накладок, обнаруженных в случайных 
старинных изделиях (ременная пряжка), он выявил их принадлежность к традиционным 
казахским предметам, так же употребляющимся в отделке конской сбруи. В процессе изучения 
элементов форм, восстановил несколько видов. Собственно, эта работа заключалась в уточнении 
плотности массы изделия, заложенной толщины, диаметра исходного формата, изготовил 
идентичную матрицу-форму, в итоге наладил работу над созданием мужского ременного пояса 
со вставками из металлических пластин. В проекте – создание идентичного изделия, как по 
форме, так и с применением техники золочения, обусловленное интересом мастера в передаче 
аутентичности предмета. 

В доме-мастерской были зафиксированы созданные художником матрицы – қалып, 
далее в тексте – формы [фото № 2]. По словам мастера, эти матрицы были вручную 
восстановлены, приближены к оригиналу, можно сказать скопированы, воспроизведены им 
лично. В наличии более 10-ти стальных матриц (сталь, как оказалось, самый «выносливый» 
металл из всех ранее использованных), несмотря на то, что, при работе с серебром 
нежелательно соприкосновение этого металла со сталью.

Чеканя рельефные формы, выпиливая из цельных пластин металла, работая в 
технике «зерни» (напаивание металлических сфер-шаров, фото № 4), мастер создает 
высококачественное изделие. Эмалирование, как отличительная в ювелирном искусстве 
казахов южных регионов техника, также стала неотъемлемой частью творчества художника. 
Из созданных украшений (самое большее количество изделий – женские гарнитуры) 
превалируют перстни, кольца со вставками драгоценных и полудрагоценных камней. 
Техника создания, по словам мастера, отличается от старинных известных по музейным и 
частным коллекциям [2, с. 70] предметов своими формами: увеличенные или уменьшенные 
в деталях, они передают собственную интерпретацию автора. Тем не менее, по украшениям 
мы видим следование традиционным техникам и приемам, использование не кабошонов, а 
плоских камней, как наиболее удачных в качественном выходе.

Умея работать в технике «ложной зерни», когда припаиваемые сферические шарики 
заранее собраны-спаяны в одну ячейку и организуют выстроенный узор (геометрический 
– треугольник), Тасов К. усовершенствовал зернь в искомой ее форме, когда каждый 
серебряный шар припаивается друг другу и выкладывается в узор. Каждый объект ювелирного 
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искусства мастера, более того каждый элемент орнамента или технического приема, которым он 
владеет и передает подмастерьям, является функциональным. 

Многие годы, занимаясь преподаванием в художественных учреждениях, К.Тасов 
собирал информацию о традициях народного мастерства казахов, впоследствии применив 
их в своей практике. Помимо собственного самообразования мастер работает над передачей 
знаний и навыков учащимся в школе искусств при Центре ремесел города Туркестана.

 

Фото № 3. Тасов Калмырза за работой вместе с учениками в мастерской Центра 
ремесел. (ЮКО, Туркестан. 08.11.2017)

Фото № 4. Заготовки серебряных женских колец-перстней в технике зерни, ложной зерни 
(слева), выпиловки, скани (справа). Мастерская Тасова К.
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Фото № 5. Готовые ювелирные украшения в технике зерни, инкрустации сердоликом 
зергера К.Тасова (ЮКО, Туркестан)

Фото № 6. Каргабекова Р.И. на встрече с зергером К.Тасовым
(ЮКО, Туркестан, 08.11.2017).
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К.Тасовым воспитаны победители конкурсов молодых талантов. К сожалению, до самого 
мастера не дошли, не были переданы от предков знания и навыки ювелирного искусства. 
В настоящее время сын художника, помимо изучения дизайна, обучается ювелирному 
мастерству у отца, однако не ставит целью стать зергером. 

Схожая обстановка в доме-мастерской и творческой практике Аширбека Желдыбаева 
(г. Шымкент, 1959 г/р., фото 7), где есть сын-художник, владеющий навыками зергера, и 
ученики художественного вуза. 

Фото № 7. А.Желдыбаев в мастерской с сыном-подмастерьем работает на вальцах. 
(ЮКО, Шымкент. 06.11.2017)

Отличительной особенностью мастерства А.Желдыбаева является умение работать в 
технике филиграни. В мастерской зафиксированы работы, в частности, женские гарнитуры в 
вышеназванной технике – тонкой филиграни, витой проволоки, еще одного отличительного 
феномена изучаемого региона.

Фото № 8. Девичий серебряный пояс. 2015-16 гг. Филигрань, литье, выпиловка, 
инкрустация камнями (халцедон, агат, моховый агат и др.). А.Желдыбаев (ЮКО, 

Шымкент).
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Фото № 9. Мужской кожаный пояс с серебряными застежками инкрустированный 
полудрагоценными камнями. Литье, чеканка, филигрань, зернь, агат, халцедон. 

А.Желдыбаев (ЮКО, Шымкент).

Со слов мастера, серебро есть твердый металл, в отличие от золота, что позволяет 
создать очень тонкую проволочную нить для массивных украшений, делая их ажурными и 
легкими по весу. Эти знания, многолетние наблюдения привели казахских мастеров и тех, 
кто стоял у истоков зергерства, создавать украшения из серебра [3].

Фото № 10. Момент припаивания, витой проволоки к касту серебряного перстня. В доме-
мастерской А.Желдыбаева. Студент выпускного курса (ЮКО, Шымкент. 06.11.2017)

Знания и навыки в области ювелирного искусства, обработка серебра применяются 
в решении специфических задач, таких как выбор чистого без примесей серебра 92,5% (в 
просторечии 925 пробы), его плавка, при которой изделие не горит и не чернеет.
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Фото № 11. Технические приспособления для работы с металлом. 
Ручные вальцы – для выпрямления металлических пластин. Мастерская ювелира 

А.Желдыбаева. (ЮКО, Шымкент. 06.11.2017)

При этом избираемое мастерами серебро либо сохраняет изначальную структуру 
и состав, либо они изменяются с добавлением меди по расчетам ювелира (более древние 
экспонаты содержат от 60,0 до 80,0 и выше % серебра), сюда же входят технические 
приемы отдельных стилевых направлениий – ковка, выпиловка, гравирование, штамповка, 
зернение, филигрань, накладная скань, инкрустация овальной формы сердоликом и другими 
драгоценными и полудрагоценными камнями. 

Фото № 12. Таспих. 2017, серебро, литье, филигрань, скань, зернь, полудрагоценные 
камни, косточки финика, А.Желдыбаев. (ЮКО, Шымкент)
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Фото № 13. Фильеры с группой отверстий для вытяжки металлических прутьев 
(мастерская А.Желдыбаева, Шымкент)

Фото № 14. Инструменты для работы. Мастерская А.Желдыбаева (ЮКО, Шымкент)

Результатом всех действий является создание комплекса самобытных, 
идентифицирующих казахскую культуру ювелирных изделий (здесь мы останавливаемся 
не только на традиции южно-казахстанских мастеров).

Была предпринята работа по сбору информации о практике мастеров города Алматы. 
Так проведена встреча с преподавателем Казахского национального педагогического 
университета Болата Атамкулова [Фото № 15]. 
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Фото № 15. Болат Атамкулов, зергер, заведующий кафедрой «Прикладное искусство» в 
КазНПУ им.Абая. (Алматы).

Из зафиксированного в мастерской материал зергера Болата Атамкулова (1960 г/р.) 
представляет интерес традиционный казахский мужской пояс, восстановленный из частично 
сохранившегося фрагмента (приобретен в Мойынкуме, Жамбылская область): сыромятки, 
прошитой кручеными нитками. В свою очередь, зергером выполнены накладные серебряные 
бляшки, выполнены в технике штампа, застежка с применением насечки инкрустирована 
черным гагатом.

Фото № 16. Мужской пояс работы мастера-ювелира Б.Атамкулова, 2000 г. 
(Алматы, 11.11.17).
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Фото № 17. Серебряный комплект в технике выпиловки, пайки, эмалирование. Авт. 
Б.Атамкулов (создана в 2005 г.).

Фото № 18. Серебряные изделия - браслет, кулон, перстень. Литье, насечка, зернь. 
Инкрустация прессованным кораллом. Авт. Б.Атамкулов (Алматы).

За последние несколько лет Б.Атамкуловым восставновлены традиционные казахские 
техники инкрустации металлом по дереву. Такая интарсия довольно редко встречается в 
ювелирной практике в силу своих сложных технических приемов, что сводится к врезанию 
металлических проволок, костяных пластин, полудрагоценных и драгоценных камней 
(лазурит, коралл) в деревянную основу (дуб, карагач) [фото № 19]. 
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Фото № 19. Б.Атамкулов. Птица-Самрук. Декоративное панно по мотивам «Сарайчика» 
(2017 г.). Материалы и техника: карагач, латунь, прессованные камни, инкрустация.

В итоге проделанной работы выявлено, что мастера ювелирного искусства Южно-
Казахстанской области (Шымкент, Туркестан), а также г. Алматы передают знания и навыки 
в традиционной форме от учителя к ученику. Одна из форм передачи – это сами мастера и их 
дети, в частности, сыновья и/или дети родственников. Вторая форма – обучение в кружках 
при школах искусств, а также на отделениях декоративно-прикладного искусства в средних 
и высших специализированных учебных заведениях. 

Из собранных на сегодня данных о мастерстве, навыках и передаваемых ими 
знаниях выявлено, что зергеры основательно подходят к изучению традиций ювелирного 
искусства (в том числе других регионов страны), изучая археологические материалы, 
зарисовывая примеры в выставочных залах музеев Казахстана (многие из мастеров взяли на 
вооружение ознакомление с оригиналами музейных экспонатов: в Алматы – Центральный 
государственный музей, ГМИ им.А.Кастеева, в Астане – Национальный музей). 

Несмотря на посильную помощь неправительственных общественных организаций 
и фондов, таких, как «Союз ремесленников Казахстана», «Наше наследие», ФЕЦА (Фонд 
Евразия Центральной Азии), кластерное бюро ЮНЕСКО, компания Шеврон; являющаяся 
меценатом в организации, проведении мастер-классов, ярмарок-фестивалей, издании 
результатов работ в учебно-методических пособиях и книгах-альбомах, обучающих поездках 
на конгрессы и симпозиумы по прикладному искусству внутри страны и за рубежом, все еще 
существуют такие проблемы, как нехватка материалов, дороговизна используемых средств 
или вовсе их отсутствие.
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При восстановлении отчасти утерянных данных о знаниях и навыках 
предшественников, знатоков традиций, в отдельных случаях отмечен недостаточный объем 
информации по ювелирному искусству региона (других областей в том числе); скорее это 
связано с ограниченным тиражом пособий, книг-альбомов или их дороговизной в цене.

Острая проблема – неустроенность выпускников учебных заведений, освоивших 
необходимые навыки ювелирного дела. Большая затратность времени и материалов на 
создание комплектов, в итоге дороговизна готовой продукции, отчасти неподъемная для 
среднего покупателя цена. В связи с этим, большинство из них (75 % от общего количества) 
после окончания учебного заведения уходят либо в частные структуры бизнеса, занимаясь 
в сфере дизайна, либо оставляют занятия ювелирным делом вовсе. 
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II СЕКЦИЯ

БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР, ЖАҢА БАҒЫТТАР 
ЖӘНЕ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР

Жанна ТОЛЫСБАЕВА

О ФОРМИРОВАНИИ ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКОВОГО 
СОЗНАНИЯ СОВРЕМЕННИКА

РЕЗЮМЕ
В статье освещается одна из проблем современного поэтического билингвизма, 

выявляющая неравное положение казахского языка в билингвальной паре «русский язык 
– казахский язык». Цель статьи – показать место и роль исканий современных поэтов 
Казахстана в определении статуса родного языка. Методы исследования – выборочный, 
проблемный, структурно-семиотический. Результат исследования подводит к выводу о 
том, что проблема искажения поэтического языкового сознания является отражением 
искажений социальной жизни общества. Поэт-современник начинает разрешение 
конфликта с себя.

ТҮЙІНДЕМЕ
Мақалада қазақ тілінің «қазақ тілі – орыс тілі» билингвальді жұбындағы тең емес 

орнын айқындайтын қазіргі заманғы поэтикалық билингвизм мәселелерінің бірі көрсетіледі. 
Мақаланың мақсаты – Қазақстанның қазіргі заманғы ақындарының ана тілдерінің 
мансабын анықтаудағы ізденістерінің ролі мен орнын көрсету. Зерттеу әдістері – 
іріктемелі, мәселелі, құрылымдық-семиотикалық. Зерттеу нәтижесі поэтикалық тілдік 
сананы бұрмалау мәселесі қоғамның әлеуметтік өмірінің бұрмалануының бейнесі болып 
табылатыны туралы қорытынды жасауға алып келеді. Қазіргі заман ақыны шиеленісті 
шешуді өз жан дүниесінен бастайды.

…как будто звук – дыбыс рождается без нас
А.Дуйсенбинов

В 1990-х годах в одном из интервью еженедельнику «Аргументы и факты» Олжас 
Сулейменов произнес слова, очень точно определившие отличительную особенность 
казахстанской литературы, и поэзии – в частности: «Это счастье, что казахи двуязычны. Я 
был бы рад, если бы они были трехъязычными. Чем больше человек языков знает, тем более 
он вхож в мировую цивилизацию и культуру. И мы это преимущество должны использовать» 
[1, c. 3.].

Так понимает двуязычие не один О.Сулейменов. Известный казахский поэт, 
переводчик, кинорежиссер Б.Каирбеков отмечает: «Это огромное богатство – чувствовать 
чужой язык и чужую культуру, как свою» [2, c. 81.]. 

 О том же рассуждает поэт Асель Омар: «Знаете, я не могу ответить на вопрос, кто я 
– русскоязычный казахстанский писатель или русский писатель, родившийся в Казахстане. 
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И никогда не пыталась определять. Потому что чувствую себя естественно, гармонично и 
счастлива, что живу двумя культурами – казахской и русской…» [3].

Прошло полвека после появления первых стихов первого поэта-билингва Олжаса 
Сулейменова, и новое поколение интересных билингвальных поэтов обозначило 
существование другой проблемы в явлении казахстанского билингвизма: они заявили 
о ситуации, когда в билингвальной паре родной язык занимает позицию «чужого», 
неприродненного...

Так, например, русскоязычный поэт Ербол Жумагулов в 2000-е годы покинул 
Казахстан и выехал на постоянное место жительства в Москву, где стал исподволь приходить 
к казахским темам. В одном из интервью поэт дал шуточное объяснение своему интересу 
к казахскому языку: «Бахыт Кенжеев уезжая, сказал, что прибьёт меня, если я не буду 
писать стихи по-казахски...» [4]. Но оттолкнувшись от подражательности европейскому 
постмодернизму, Жумагулов стал активно выстраивать мосты и мостики к пониманию 
собственной эпохи через постижение казахской речи.

Начав вводить казахскую тематику, лексику в контекст своих русскоязычных текстов, 
Жумагулов продолжает работать в узнаваемой иронично-игровой постмодернистской 
стилистике: 

Уюртный быт (изконная еда),
где бытием душа была распета,
и насекомых знойная орда
звенела от закята до рассвета [5].

Слова «уюртный», «изконная», «закят» рождены на стыке двух языковых лексем: 
«уютная» ассоциируется с уютом «у юрт», исконная еда кочевников - «из коня» («изконная 
еда»), «закят» (это теологический термин, обозначающий очищение намерений и действий 
ради Аллаха) соединяется с «закатом» в понимании некоей сакральной событийной границы. 
Сдвинутость лексем и значений мешает воспроизведению образов в автоматическом режиме, 
насильственно перестраивает мышление читателя и таким образом воссоздает реальность 
неорганического двуязычия. 

Читатель, проходя через замечательные фоно-ряды стихов Ербола Жумагулова, 
никогда не может довериться течению высоко аасоциативной, интеллектуальной образности, 
поскольку все время проходит через стыки слов, стилевые несовпадения русско-казахского 
тезауруса. Использование казахских слов в русской графике дает возможность поэту создать 
текст с глубокими ассоциативными корнями:

мой гордый предок мистер шапалак
жамбасулы был воином на то и
был падок на трофейный бешпармак
из вкусного животного из трои
зане и я когда жую мясцо
изображаю дикое лицо [5].

Контекст, соединяющий слова европейского происхождения с казахскими многозначными 
словообразами, обрастает горькой иронией. Воин «Мистер шапалак жамбасулы» 
претендует на статус нарицательного образа, где имя «шапалак» может переводиться 
одновременно как «пощечина» и «рукоплескания» (маркируя ханжескую сущность 
«мистера воина», его одинаковую готовность унизить и восхвалить другого), а семантически 
многозначная фамилия «жамбасулы» («улы» – обязательный аффикс в казахских фамилиях) 
приравнивается по значению к фамилии, которую в данном котнексте можно перевести 
как «мордобоев», «драчунов». Включение в текст слов различной иноязычной лексики (в 
том числе «бешпармака» – наименования национального блюда казахской кухни), древней 
топонимической «трои» и её сакрального «животного», устаревшего старорусского «зане», 
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военно-терминологического «трофейное», разговорно-пренебрежительного «мясцо» 
подготавливает резюме: попытку героя оправдать свое собственное бездумие и «дикость» 
связями с прошлым: «зане и я когда жую мясцо – изображаю дикое лицо». 

Похожую историю возвращения к родному языку проходит еще один интересный 
русскоязычный поэт (не являвшийся билингвом до настоящего времени) – Марат Исенов, 
ярко заявивший о себе в 1990-е годы, а в 2010-х покинувший Казахстан и уехавший в 
Петербург. В 2017 году им написана поэма «Третий голос», в которой на смену узнаваемо-
исеновской ирреально-ускользающей образности, постмодернистскому хаосмосу имен, 
терминов, реминисценций и аллюзий пришла другая лингв(-о-стил)истика выразительности. 
Поэт начал поиск себя в Первозвуке:

пропусти самый малый звук
и мотив дар изначальный
словно старый верблюд
оба горба
набиты глиной [6, c. 7].

Через звук к нему возвращается дремучая, корневая, пробуждающаяся 
полусознательным бормотанием имен, отголосков утраченная первопамять:

шеркежанысбалга
таутасжетим
матайеснжауга
шаштанколдасасан
чибылсыбанбайчи [6, c. 8].

Русская графика невнятных, странных слов, как бы всплывающих на поверхность 
сознания лирического героя помимо его воли, не позволяет вычитать единый текст до 
понимания единого смысла. Смысл улавливается в отдельных словообразах, в фонетике, 
графике, музыке слов – не казахских, не татарских, не уйгурских или каких-либо иных. 
Эти всплески древней речи формируют иную, третью действительность, «третий голос»-
моление:

мы молимся вместе
наполняя музыку смыслами [6, c. 9].

Встречное движение фрагментов иногда дает возможность приблизиться к 
пониманию иноязычного текста, понять его рациональное назначение в тексте:

алдарболайэрден
тунгушобатаймэжит
джалбубукейельбер
шингасдаенекей
токаррайымбильдега
предки помнят о нас
в предрассветной душе небесной
в песнях своих
что поют на курганах [6, c. 11].

Так, в приведенном варианте можно предположить, что в русском тексте дается 
вариант интерпретации, который держится на схожих лексико-грамматических концептах 
тюркских языков (не только казахской лексики): «алдар» – впереди, «бол» – будь, «- ай, -ей» 
– характерные восклицания, «тунгыш» – первый. Как видим, несоблюдение национальной 
графики с ее специфичными обозначениями существенно расширяет художественные 
возможности текста. 

Третьему голосу, мелодии речи, поэт доверяет больше, чем существовавшим до сих 
пор способам творческого самовыражения:
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китайской вязью
червяками мунке
русской ятью
звучит бумага
не громче рубцов на коже… [6, c. 12].

Образы творчества подчеркивают болезненность, травматичность вербальных видов 
искусства. И совершенно иначе поэт пишет о процессе музыкального творчества – как об 
удовольствии:

…я музыкант
черпаю приглушенные звуки
инструментом
из одного куска дерева
словно ложка [6, c. 17].

Возможно, именно для этой цели – во имя обретения себя в целостности – поэту надо 
было удалиться от земли, корней, языка. Удалиться,

чтобы расслышать все
в полной гармонии во всем блеске… [6, c. 19].

Но Марат Исенов не является поэтом-билингвом, в первую очередь, – это поэт, 
стремящийся увидеть два берега одной реки под названием «Речь». 

По-новому пересоздает поэтику двуязычного стиха Ануар Дуйсенбинов – молодой 
автор, поэзия которого выросла на средостении двух языков. Творчество этого поэта 
обозначило определенный рубеж в развитии билингвальной поэзии. По признанию самого 
Ануара Дуйсенбинова, он пишет на двух языках одновременно, «…потому что хочется 
расшевелить не только русскоязычную аудиторию, но и казахскоязычную. Некоторые из 
билингвальных стихов провокационные, …там нарочно затрагиваю вопросы национальных 
чувств, играю с этим, или высмеиваю глупый патриотизм, странные проявления несвободы, 
процессы, которые я наблюдал, когда рос в казахской традиционной семье. Я обращаюсь к 
разуму, к сердцам людей, которые еще могут увидеть. …Мой внутренний компас указывает 
пока именно туда. Мне хочется, чтобы казахские люди увидели то, что увидел я» [7].

Самой главной проблемой, через которую А.Дуйсембинов видит весь окружающий 
мир, является проблема искаженного, разграбленного языкового сознания современного 
казаха: «пропаганда вдолбила … идею казахского языка забыв при этом вдолбить сам 
казахский язык» [8]. Все темы его творчества проходят испытание самой сакральной, самой 
болевой темой языка. Образ «тілечи», созданный из сложения двух слов «тіл» (в переводе 
с казахского означает «язык», «речь») и «речь», стал печальным символом маргинального 
языкового сознания современника, овладевшего начатками языка, но не обретшего речи:

тілечь его не течет, но дергается, пряча искорки мыслей
за междометиями…
я только слышу как тілечь в соответствии со своим странным
звучанием шлепает хрюкает шмыгает отовсюду… [9].

А.Дуйсембинов поднимает вопрос состояния казахского языка, отношения к 
казахскому языку с позиции мультилингвальной и патриотичной личности, пытается 
добраться до самых фундаментальных проблем современности. Смешение разных языков 
не мешает лирическому герою ясно выразить свою мысль, т.к. он органичен в речеощущении 
казахского, русского, английского языков. К сожалению, художественность и стилистическая 
нагруженность поэзии А.Дуйсембинова будет понятна только тому читателю, который в 
равной степени владеет тремя языками и наделен поэтическим чутьем и вкусом:

как будто звук – дыбыс рождается без нас, врывается,
перекипает, стынет
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и отпускает, прострелив навылет жужжащими стрекозами слов
жаз
(что жаз – пиши, что лето –жаз) и джаз [9].

Но попробуем приблизиться к пониманию сути билингвизма поэта (с учетом 
полиязычной аудитории казахский шрифт переведен на кириллицу):

жужжат, жужжат случайные слова, сирень цветет и высится трава!
Iziн-iziн kezdeisoк sоz shui, bоrtegүl gүldeuі, shоptін kоterіluі
пиши, пиши, jaz-jaz и чувствуй джаз, встречая лето, лето это jaz!
jaz, jaz, пиши, пиши, играй – oina, sezіn – почувствуй джаз
такой же джаз
джаз, джаз, почувствуй, jaz есть джаз, sezіn, играй, jaz – лето,
лето это джаз! [9].

Лингвистическая многовекторность Дуйсенбинова задействует и зрительное, и 
фоно-ритмо-ассоциативное мышление. Единые аллитерации и ассонансы соединяют текст 
казахский и руский, омонимы и оксюмороны обнаруживают такую же прихотливость течения 
и обрывания авторской мысли. Вся вторая строка по сути представляет перевод первой 
(«Iziн-iziн kezdeisoк sоz shui, bоrtegүl gүldeuі, shоptін kоterіluі»). Но на полном звуковом 
совпадении осязательного словообраза («жужжание» – основной звук лета) рождается 
следующая цепочка связанных образов: «jaz-jaz» – омоним, который можно перевести и 
как «пиши-пиши», и как «лето-лето». В контексте авторских побудительных фраз «jaz, jaz, 
пиши, пиши, играй – oina, sezіn – почувствуй», «джаз, джаз, почувствуй, jaz есть джаз, sezіn, 
играй» (где «sezіn» переводится как «почувствуй», а «oina» как «играй») мы получаем яркое 
метафорческое представление о природе поэтического творчества, смысл которого в легком, 
игровом, радостном пересотворении мира.

Разговорный стиль А.Дуйсенбинова узнаваем не только по многочисленным 
эллиптическим построениям предложений, стилистическим «неожиданностям», 
анаколуфам. Но в каждой подобной речевой ситуации работает все та же установка 
на проявление бессознательного (или почти бессознательного) би(три)лингвального 
мировосприятия. Так во фразе «Простите мне сомнительное билингва, но sоz – порой 
вырывается из-за лимба» [8] опущено дополнение и его синтаксический статус принят 
определением «сомнительное». На месте эллиптически опущенного слова может быть и 
«состояние», и «вопрошание», и «странность», и «многословие», но однозначно то, что 
значение словосочетания «сомнительное билингва» становится шире предполагаемых 
традиционных сочетание «определение плюс дополнение». Данную фразу можно назвать 
ключевой ко всему творчеству поэта, поскольку в ней в жестко-афористическом виде 
представлена поэтическая концепция би-полилингвизма: образ sоz, вырывающегося «из-за 
лимба» (лимб – это термин, использовавшийся в средневековом католическом богословии 
и обозначавший состояние или место пребывания не попавших в рай душ, не являющееся 
адом или чистилищем), пересоздает картину Дантова ада, где в круге первом то самое sөz, 
не могущее попасть в рай как в лоно любовно-языкового признания. Если вспомнить образы 
первого круга ада «Божественной комедии», можно заметить, что sөz А.Дуйсенбинова 
до сих пор не смирилось, в отличие от Дантовых образов, а к концу стихотворения даже 
переплывает Стикс («но sоz выживающее – переплывающее стикс» [8]. Слово – sоz живо 
так же, как жив сам Поэт, прообразом которого стал великий Данте. 

Как видим, русско-казахский билингвизм в современной поэзии Казахстана 
продолжает свое движение. С геополитическими изменениями русский язык не утратил 
своего положения в отечественной литературе, но выполнил и продолжает выполнять роль 
ускорителя интеграционных языковых процессов. А казахская речь в билингвальном тексте 
начала приобретать такой статус, который позволяет ей формировать определенный круг 
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тем, настроений, образность, ассоциативность. Изменения, происходящие в билингвальной 
поэзии Казахстана, представляют достаточно интересное явление, основное назначение 
которого – освободить языковое сознание современника. 
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Райхан ДОСЖАН 

МҰХТАР ӘУЕЗОВ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ РУХАНИ-
ЭТИКАЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ

ТҮЙІНДЕМЕ
Әр ғасырдың өз ойшылы, өз кемеңгері болады. Абай бейнесі, оның хакімдігі, 

ғұламалығы, кемеңгерлігі арқылы тұтас қазақ елінің рухани құндылықтарын, жалпы 
адамзаттық дүниетанымын дүние жүзінің халқына таныта, мойындата білген көрнекті 
қазақ жазушысы М.Әуезовтің қазақ әдебиетіндегі, мәдениеті мен философиясындағы 
алатын орны ерекше. Осы мақалада ғұлама жазушының еңбектеріндегі қазақ халқының 
рухани-этикалық құндылықтары қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
Каждая эпоха рождает своего мыслителя. Выдающийся казахский писатель 

М.Ауэзов, который сумел пояснить всему миру духовные ценности, общечеловеческое 
мировоззрение казахского народа через призму мудрости, гениальности и эрудицию Абая, 
занимает особое место в казахской литературе, культуре и философии. В данной статье 
рассматриваются некоторые духовно-этические ценности казахского народа на основе 
трудов выдающегося писателя.

М.Әуезов туындылары әлемдік әдебиеттің биік шынарына айналған. Жасынан Абай 
шығармаларын оқып, жаттап өскен Мұхтар Әуезов өз шығармаларында, нақтырақ айтсақ 
1928 жылғы «Өз жайымнан мағлұмат» атты өмірбаянында: «Қазақ жазушыларынан әрине, 
Абайды сүйемін. Менің бала күнімнен ішкен асым, алған нәрімнің барлығы да Абайдан. 
Таза әдебиет сарынына бой ұрғанда маған Абай деген сөз қазақ деген сөзбен тепе-тең 
түскендей кездері бар сияқты. Абайды сүюім үнемі ақылдан туған, сыннан туған сүйіс емес, 
кейде туған орта, кір жуып, кіндік кескен жерді сүюмен барабар болатыны бар» деп жазады 
[3, 127 б.]. Оқып отырып, қайран қаласың, шын мәнінде Абай арқылы, оның шығармалары 
арқылы дүние жүзі қазақ халқын, тарихы мен мәдениетін танып білді. Сол кездің өзінде 
Мұхтар Әуезов Абай қазақ деген сөзбен барабар деген философиялық ой түйіндеген. Бұл 
күні осы айтылған бағалауды барлық дүние жүзі халқы мойындап отыр. 

М.О.Әуезов шығармашылығында Қазақстанның ХІХ ғасыр соңы мен ХХ ғасыр 
басындағы өмірінің барлық маңызды сатылары, соның ішінде қазақ халқының рухани 
дамуының тарихы мен оның идеологиясы бейнеленген.

М.О.Әуезовтің жастық шағы өтпелі кезеңмен, капитализмнің күйреуі мен біздің 
елімізде социализмді құрумен тұспа-тұс келді. Мұндай жағдайларда М.О.Әуезов секілді 
ойшылдардың дүниетанымының қалыптасуы мен дамуы үдерісін зерттеу маңызды және 
өзекті мәселе болып табылады. Оның үстіне, сондай саяси қудалау өршіп тұрған заманда 
да қазақ халқының мүддесін қорғауға күш-жігерін салып, өзінің жазушылық шеберлігінің 
арқасында халқымыздың өмір салтын суреттеу арқылы басты рухани құндылықтарын 
астарлы жеткізе білген жазушының еңбегі ерекше.

Тағы да айта ету керек, М.Әуезовтің шығармашылығы мен философиялық 
көзқарастары бүгінгі таңда да бізге қазақ халқын әр қырынан көруге, рухани байлығымызды 
барынша бағалай білуге үйретіп келеді. Осы күнге дейін М.Әуезов шығармашылығы мен 
ондағы тұңғиықты философиялық ойлары туралы көптеген сыншы-жазушылар, әдебиет 
сыншылары қалам тартып келді. 1967 жылы М.Қаратаев жазған жазушы жайлы очерк 
жарық көрді. Мұнда сыншы – әдебиетші роман жазушысының әдеби қызығушылықтарының 
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алуан қырын, сұрапыл кезеңдерге толы тағдырын ашады, оның шығармаларының көркем 
ерекшеліктерін зерттейді.

М.Әуезов шығармашылығын көптеген орыс ғалымдары зерттеп, кейін өз 
естеліктерінде пікірлерін білдірген. Олар: Н.Тихонов, А.Фадеев, Н.Погодин, А.Корнейчук, 
М.Луконин, К.Зелинский, З.Кедрина, П.Лукниций, К.Алтайский. О.Гончар, Л.Соболев 
т.б. екені белгілі жайт. Н.Тихонов «Заманымыздың зор адамы» атты мақаласында: 
«М.Омарханұлының шығармашылық және өмір жолы байқап отырсақ, әлемге өзінің халқы 
туралы айту үшін туған. Ол жазушы болған кездің өзінде ол туған өлкесінің шегінен шығып 
кеткен дарынын бар күшімен ашып берген «Абай» атты роман-эпопеясын жасады. Эпопеяға 
ол он үш - он төрт жылдан астам еңбек сіңірді және бұл еңбек оны бүкіл әлемге танытты. Абай 
туындыларын түгел білген Әуезов эпопеядағы өз кейіпкері үшін халық тағдыры арқылы 
көрсету жолын алды. Әуезовтің еңбегі – күрделі де қиын. Өмір шындығынан ауытқымай 
отырып, бүкіл қиялын бір идеяға жүйелеп бағындырды. Қазақ халқының барлық әдет-
ғұрыптарын, наным-сенімдерін, аңыздарын, тұрмыс-тіршілігін терең білді. Абай – халық 
жаны мен халық даналығының жиынтық бейнесі, «Абай» сияқты шығармалар үлкен де ұзақ 
өмір сүрді. Мұхтар Әуезов – шалқар шабытты және зор бақытты жазушы. Ол Қазақстанда 
кең байтақ даладағы қарапайым ғана көшпенділерге ұқсамайтын жаңа қазақтардың еліндегі 
туған әдебиеттің көшбасшысы атағына ие болды. Ол өзінің жанқиярлық әдеби еңбегімен 
ерлік жасады: қазақтың ұлы ағартушысы және ақыны Абайдың өмірі туралы эпопея жазды, 
патшалық қанаудың қара түнек қапас арман-мүдделері мен үміттері бейтаныс боп келген 
халықтың күркелеріне жетелеп енгізді, туған халқының бойындағы бар асылын өз бойына 
жинаған абзал Абайдың күресі мен өмірін жан-жақты көрсетті. Бұл эпопея бізге тұтас 
бір әлемді сыйға тартты, табиғатты, тұрмысты ғажап картиналармен суреттеді. Әуезов 
қаламымен тарих қайта тірілді, ауылдар өмірі, адамдар тағдыры бой көрсетті» [3, 8 б.], – 
деп өз пікірін білдірді. 

К.Зелинский М.Әуезов туралы: «М.Әуезов – біздің ұлы дәуіріміздің, заманымыздың 
аса үздік және принципиалды жетістіктерінің бір көрінісі. Көп қырлы азамат, ғұлама – 
жазушы туған халқының мәдениетін шырқау биігіне көтерілген елінің барша өзгерісінің 
куәгері болады. Әуезов өзінің әрбір қадамын әділ бағалап, жіті бағдарлап отыратын. Ол 
адал, әрі қажырлылықпен алға ұмтылды. Ол адамға ең қажетті өнерді меңгерді, үйрене 
білді. М.Әуезов – бүкілодақтық және әлемдік абыройға ие болған жазушы ғалым» [4, 33 б.].

Қазіргі таңда Қазақстан өзінің егемендігін алып, «Мәдени мұра» бағдарламасы 
аясында көптеген бағыттар бойынша ауқымды жұмыстар жүргізіп, рухани жаңғыру 
кезеңін бастап кешуде. Қазақстанның рухани мұрасына деген қызығушылық орасан зор. 
Осыған байланысты халық шығармаларын сүйіп оқитын М.Әуезовтің ғылыми және әдеби 
шығармашылығын талдау тек Қазақстанның философиялық ойының даму тарихын зерттеу 
үшін ғана емес, сонымен қатар қазіргі заманғы Шығыс халықтарының дүниетанымын түсініп, 
рухани құндылықтарын зерттеп білу үшін де маңызды, ал бұл өз кезегінде халықтардың 
бірлігін нығайтып, Орта Азиядағы қазақ халқының терең тарихы мен философиясын 
танытуда көп көмек болары сөзсіз.

Қазақ ұлтының жаңа ұрпағы өз өткеніне өзінің көзімен қарауы керек болды, «идеялар 
әлемін ұғынуы, ұлы құндылықтар әлемін түсінуі, адамдарды түсінуі мен құрметтеуі, өздерін 
ең ұлы құндылық ретінде саналы түрде ұғынуы қажет болды» [1, 284 б.]. Ұлттың осы көздері 
М.О.Әуезов бола білді. Суретші мен халықтың рухани қажеттілігінің дәл келген сәйкестігі 
М. Әуезов қаламына арқау болды.

Әлемдік тарихтың ең ұлы өтпелі кезеңінде орын алған өз шығармашылығын 
М.Әуезов «Еңлік – Кебек» драмасынан бастап «Абай жолына» дейін көре білді - біздің 
дәуірімізге көркемдік тұрғыда үйлесу жолы. Бұл үйлесім диалектикалық болды. Ол дәуірді 
уақыттың қозғалмайтын бөлігі ретінде емес, оның қозғалысынан көрді. 
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Кез-келген құнды кітап, онда қанша жерден жазушының жеке өмірбаяны және өзіндік 
пікірі болса да, өз дәуірінің негізгі шындығын көрсетіп тұрады. Шығармашылық бейнелей 
білу, Белинский сөздері бойынша, тарихшының «не болғанын айту» міндетінен ерекшелігі 
суретшінің міндеті «қалай болғанын көрсету» болып табылатындығында. Бұл үшін фактінің 
философиясын, яғни шынайы өмір философиясын ұғыну, оны эстетикалық тұрғыдан өңдеу 
қажет. Негізгі ой бұл кезде шындық негізіне құрылуы керек, яғни шынайы оқиғалар желісін 
түсіндіре алуы керек. Ол фактінің сипаттамасын ашуға, оны басқаларының тізбегіне 
қосуға және дәуірдің терең шындығын берудің жеке фактісі арқылы көмектесуге, оқиғалар 
желісінде, идеялардың көркем ұйымдастырылуында қажетті аралық болуға бағытталған.

М.О.Әуезов өзінің әдебиет пен қоғамдық ой тарихын әзірлеудегі жетістіктеріне осы 
әдіснамалық қағидаларды ұстану арқылы жеткен. 

М.Әуезовтің көптеген еңбектерінде қамтылған құнды мәліметтер, оның ғылыми 
тұжырымдары қазіргі таңда өзекті болып отыр, себебі қазіргі заманғы жағдайларда 
біздің еліміздің халықтарының рухани мәдениеті, философиялық дүниетанымдарының 
маңыздылығы арта түседі. Бұл біріншіден, біздің еліміздегі әрбір халықтың рухани 
өмірі мен құндылықтары беретін барлық ізгілікке кең қол жетімділікті адамдарға ашу 
қажеттілігімен, екіншіден, біздің еліміздің барлық халықтарының алдыңғы қатарлы озық 
үлгідегі дәстүрлерінің рухани құндылықтарымен алмасу негізінде көпұлтты мәдениетті 
ары қарай байыту қажеттілігінен туындаған.

Қоғамның материалдық және рухани салаларындағы түбегейлі төңкерісін жасай 
отырып, М.Әуезовтің заманында орын алған Қазан төңкерісі көркем мәдениетті дамытудағы 
идеялық-эстетикалық ойдың жаңа бір сатыға көтерілуінің, сонымен қатар әдебиет пен 
өнер саласындағы жаңалықтардың алғышарты болды. Осындай жаңалықтардың бірі 
қазақ әдебиетінде орын алды. Бұл жаңалық Мұхтар Әуезовтің халық тарихының көркем 
танымының магистральды жолында туындаған «Абай жолы» эпопеясы болатын. М.О. 
Әуезов өзіне расында ірі әлеуметтік-көркем міндетті алды – көшпелі өмірдің күйреуі 
тоғысындағы халық болмысының дәуірін ой елегінен өткізу, тану, біздің кім екенімізді, 
жаңа өмірге қалай және қандай түрде келгенімізді саналы түрде ұғыну. Бұл қажеттілік тек 
жазушының керегін ғана қанағаттандырып қоймады, онда ұзақ әрі тауқыметі мол жылдарға 
толы тарихы бар өткен ғасырлардың тереңінен келе жатқан қазақ халқының да қажеттілігін 
өтеп берді. 

Абай шығармашылығы оның заманының алдыңғы қатарлы идеяларын бейнелейді 
және қазақ халқының мәдениетіндегі демократиялық құбылыс болып табылады. Қоғамдық-
саяси мәселелер ішінен Абай мемлекеттік құрылым мәселелеріне, билер сотының 
құрылымына, тарих мәселелерінен – қазақ халқының шығу тегі мен қалыптасуы туралы 
мәселелерге, әдебиет пен эстетика мәселелерінен – өнердің міндеті, халық өміріндегі ақын 
орны, өнер формасы мен мазмұнына, философия мәселелерінен ойшыл адам табиғаты, оның 
танымдық қабілеттерін қарастырады. Этика мәселесін қарастыра отырып, Абай феодалдық-
патриархалдық ағлақты сынға алады, басқарушы таптың ағлақ тұрғысынан құлдырау 
себептерін көрсетуге тырысады. Сонымен бірге ол адамның жағымды адамгершілік сапасы 
туралы ілімді дамытады, сонымен қатар оларды тәрбиелеу жолдарын көрсетеді, адамның 
ағлақтық жетілуінің гуманистік қағидаларын алға тартады. Абайдың осындай сан қырлы 
тұлғалық бейнесі арқылы М. Әуезов қазақ халқының кейбір басты рухани-құндылықтарына 
философиялық талдау жасай білді.

Қазақ халқының рухани-этикалық құндылықтарын талдауға негіз болған жазушының 
көптеген еңбектері бар. Атап айтсақ, жазушының 1917 жылғы шығармаларының бірі 
«Қазақтың өзгеше мінездері» деген еңбегінде үлкен ғылыми философиялық талдаулар 
жасалған. Қазақтың мінезін ұлан байтақ даласымен, мөлдір бұлағымен салыстырса, 
сонымен қатар қазақ халқының кейбір мінезіндегі сүйекке сіңген жаман әдеттерден арылу 
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оңайға соқпайтынын дәлелдеп ашып көрсетеді. Мысалы, ел арасындағы парақорлық, 
жалқаулық, сауатсыздық т.б. секілді келеңсіз әдеттерді сынай келе, солардан құтылудың бір 
жолы – оқып, білім алуда жатқанын айтады. «Жалғыз-ақ үмітіміз, қарауымыз – оқығандарда. 
Оқығандар ендігі жас балаларды өздері үлгі болып, надандықтан шығарып, адамшылықтың 
жарық жағына сүйреуге міндетті» деген философиялық тұжырым жасайды. «Адалдық 
негізі – әйел» атты мақаласында автор әйелдің қоғам өміріндегі атқарар рөлін дәлелдеп, 
ашып танытады. Әйелді қоғамдық ортаның ұйытқысы ретінде бағалайды. Әйел басындағы 
тұман айықпай, халыққа адамшылықтың бақытты күні күліп қарамайды. Өйткені адам 
қоғамындағы адамгершілік ана тәрбиесінің нәтижесі. «Ал, қазақ, мешел болып қаласын 
демесең, тағылымыңды, бесігіңді түзе. Оны түзейін десең, әйелдің халін түзе» деп нақты 
дәлелді тұжырым жасайды [1, 158 б.].

Бұл айтылған сөздер бүгінгі таңда өзінің философиялық мәнін жойған жоқ, керісінше 
әлде де дәлелдеуде. «Абай жолы» шығармасында да қазақтың болмысын, дүниетанымын, 
әйелдің теңдігін, жан дүниесін сипаттай отырып, өзіндік философиялық ой тұжырымдар 
жасауға жетелейді. 

Әрбір рудың қалыптасуындағы туыстық, жанашырлық қасиеттің ана тәрбиесімен 
берілетіндігін суреттей келе, қоғамды қалыптастырудағы әйел ролін ашып көрсете отырып, 
әрбір оқырманына ой тастайды. Қазақ халқы үшін ана ол сол халықтың кемеңгері де, ұлтты 
қалыптастырушы да екендігіне көз жеткізеді. 

Түйіндей келе, М.Әуезов шығармаларындағы әрбір кейіпкер арқылы бір-бір 
философиялық ой түйіндеуге болады. М.Әуезов шығармалары арқылы өмір заңдылығын 
өзгеше ұғына бастаймыз. 
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Ақмаржан АУЕЛБЕКОВА

МҰХТАР ӘУЕЗОВ ӘЛЕМІ: ЗЕРГЕРЛІГІ МЕН ТАҒЫЛЫМЫ

ТҮЙІНДЕМЕ
Мақалада ұлы жазушы, қазақтың дара туған перзенті Мұхтар Әуезовтің көркем 

сөз өнеріне қосқан елеулі үлесі сөз болады. 

РЕЗЮМЕ
В статье рассказывается о вкладе великого казахского писателя Мухтара Ауэзова, 

в развитие словесно-художественного искусства. 

Егеменді еліміз бойын тіктеп, тәуелсіздігін тұғырлы етіп, әлемнің дамыған елдерімен 
терезесі тең түсіп тұрған таңда рухани әлемімізді асқақтатып, әлемдік деңгейге көтерген 
өнер саңлақтарының болуы – еліміз үшін үлкен абырой. Әрбір халық  еліне еңбек еткен 
перзенттерін қашан да жоғары бағалап, мақтаныш етеді, оның ұлылығын әруақытта 
ұлықтайды. Міне, осындай жанның бірі – ұлттық әдебиетімізді дамытып, әлемге қазақ 
деген халықты танытқан қалам иесі Мұхтар Омарханұлы Әуезов. Өзгелерден оқ бойы озық,  
оқшау тұратын, есімі ел аузында аңызға айналған Мұхтар Омарханұлы Әуезов – қазақ 
халқының мерейі мен мақтанышы, парасат әлемінде арқа тұтар сүйеніші.

М.Әуезов – сөз зергері, драматург, публицист, зерттеуші-ғалым, ұлағатты ұстаз. 
Қаламгердің артына қалдырған ізі, құнды мұралары әдебиетімізді, әдеби тілімізді байытып, 
әлемдік деңгейге көтерді. Сонымен қатар Мұхтар Омарханұлы Әуезов – өмір бойы өз 
ұлтының рухани мұрасын, мәңгілік құндылықтарын, мәдениеті мен әдебиетін байытудың 
жолдарын қарастырған ғалым. Солардың бірі – қазақтың тілі, тіл тазалығы, яғни әдеби 
тіліміздің байлығы. Өз ұлтының рухани қазынасы сөз өнерінде екендігін жетік таныған, 
жанымен түсіне білген Мұхтар Әуезов өз уақытында қазақтың әдеби тілі туралы көп жазды. 
Айталық, бұған «Қазақ әдеби тілінің кейбір мәселелері жайында», «Некоторые вопросы 
развития казахского литературного языка», «Көркем әдебиет тілі туралы», т.б. мақалалары 
мен зерттеулерін жатқызуға болады [1]. 

М.Әуезов өзінің шығармашылық өмір жолында: «Жазушы өз дәуіріндегі әдебиет 
тілін өсіруге, саралауға, шеберлендіруге міндеткер. Романдар оқушыға тіл де үйретеді, өз 
тілінде кенеулі ой таратып, көрікті, шешен, шебер сөйлеуге баулиды», – деген қағиданы бек 
ұстанған жазушы. М.Әуезов қандай тақырыпқа қалам тартса да жазушылық шеберлікпен 
толғады. Даңқты суреткердің дарын-қуатын, шеберлігін бүкіл жұртшылық қауымына 
мейілінше мол танытқан, түріне мазмұны сай, кемел, бірегей туынды «Абай жолы» 
роман эпопеясын оқымаған қазақ жоқ шығар деп үміттенемін. Романнан мына үзіндіге 
көңілдеріңізді аудартқым келеді: «Жазықсыз сары биік, көкшіл қоныс, ақ көделі әдемі 
өлке мұнарланады. Барлық айналадағы кең дүниеге, әсіресе, мынау өзі туған сахара, өлке 
белдеріне соншалық бір туысқандық ыстық сезіммен, кешіріммен қарайды. Жабыса, сағына 
сүйеді. Үзілмей, қатаймай, бір қалыппен желпіп соққан әдемі салқын қоңыр жел қандай 
рақат. Осы желмен құлпыра, толқып, су бетіндей жыбыр қағып шалқып жатқан ал күрең 
көде мен селеу далалары... дала емес – теңіздері қандай. Сол даладан көз алмай, тоя алмай, 
үнсіз телміріп, ұзақ-ұзақ қарайды. Шамасы келсе, бұл жерлерді құбыжық көру емес, үрке 
қарау емес, құшағын керіп аймалар еді» [2, 6 б.]. Қазақтың байтақ ұлы даласының сөзбен 
өрілген көркем де шыншыл бейнесі бейнеленген суреті. Осы тұста айта кетер жайт, қазақтың 
өресі биік біртуар азаматы М.Әуезов қазақтың ұлы даласын, сол даланы мекендеуші ұлы 
халықтың туған жеріне деген сүйіспеншілігін сөзбен өре отырып, әлемге танытса, қазақтың 
өресі биік біртуар келесі азаматы Ұлт көшбасшысымыз дарқан даланы, ұлы даланың иесін 
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өзінің саналы да сарабдал іс-әрекетімен әлемге танытып, алпауыт елдердің қатарына қосып, 
қазақтың жай ғана «Дала» деген ұғымына төрткіл дүниенің құлағын елеңдетіп, мойнын 
бұрғызып, «Ұлы дала» елінің беделін әлемдік деңгейге көтеріп отыр. Бұл әрине ұлылар 
идеясының сабақтастығы, ұлылардың ұлылығы екендігінде еш күмән жоқ. 

Көрнекті жазушы Т.Ахтанов сөз зергерінің көркемдік әлеміне: «Абай жолы» 
халқымыздың өз көкірегіне ғасырлап жинаған інжу-маржанын кенет дархан таланттың 
жомарт қолымен уыс-уыс шашып жібергендей өркөкірек өркениет дүниесі аузын ашып, 
таңдайын қаққан таңғажайып оқиға болды», – деп баға берсе, камерун жазушысы Бенжамин 
Матип былай дейді: «Мен қазақтар жайлы бұрын ешнәрсе естіп-білген емес едім. Ал, қазір 
мен оларды білемін, тіпті, өте жақсы білемін, өйткені жуырда ағылшын тілінде М.Әуезовтің 
керемет кітабын оқыдым. Мен тамаша адам – қазақ халқының ақыны Абаймен таныстым, 
оның сүйген қыздары Тоғжанмен, Әйгеріммен, оның абзал достарымен таныстым. Мен 
оларды жақсы көрдім, бейне ұзақ жылдар бірге тұрып, қайғы-қуанышын бірге бөліскен 
адамдай жақсы көрдім. Солармен бірге тіпті Сіздің дархан даланың тұнық ауасымен 
тыныстаған секілдімін. Шынында да, қазақ дегеніңіз ғаламат сұлу халық екен ғой» [3].

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев ұлы жазушыға, оның шығармасына: «Осы шығарманы 
қолыңа алған сайын, оның әрбір жолын оқыған сайын  көкірегіңе өз елің үшін, өз халқың 
үшін мақтаныш сезімі оянады. Мұхтардың кемеңгерлігіне де, көрегендігіне де тәнті боласың, 
өзіміздің алуан қырлы төлтума мәдениетімізді әлемдік өркениеттің ажырамас бөлігіне балап, 
«жоқ, менің халқым ешкімнен де кем емес, менің халқым ұлы халық» деген жүрекжарды 
сөзіне тебіренесің. Ұлы ақын жайлы эпопеяның өн бойына өрілген ұлағат қазақтың мынау 
зеңгір аспан астында өмір сүріп жатқан еш пендеден кем емес екенін шүбәсіз иландырады. 
Сөйтіп, өткенімізге мұқият зер сала қарауға ұмсындырады, тындырған ісіңді ұлы 
бабаларымыз ісінің таразысына тартуға ұмтылдырады. Өз затыңды, туа бітті табиғатыңды 
пайымдатпай қоймайды. Ендеше, Әуезов – қазақ әдебиетінің классигі, Абай жолы – біздің 
әдеби шығармаларымыздың шынары демегенде не дейсіз» [4], – деп аса жоғары баға береді. 

«Абай жолы» роман-эпопеясының танымдық, көркемдік құндылығы ғана емес 
энциклопедиялық құндылығы да бар дүние екендігін академик Қаныш Сәтбаев былай 
бағалайды: «Қазақ халқының өткенін зерттегісі келетін ғалымның бірде-бірі бұл кітапты 
жанап өте алмайды: ғалым-филолог одан фольклордың бай материалдарына қанығумен 
қоса, қазақ әдеби тілі мен сөздігінің қаз басуы мен қалыптасуын көреді; ғалым-этнограф 
қазір көне заманмен қоса көнерген небір тұрмыстық белгілер мен өмір құбылыстарын 
біледі». Демек, ұлы қаламгер М.Әуезовтің шығармаларындағы тіл шеберлігі, сөз қолданыс 
үлгілері  – тың дүние, игерілуге тиіс ұланғайыр байлық.

М.Әуезовтің ұлылығы сол, ол қазақтың әдеби тілінің, көркем сөз үлгісінің барлық 
қадір-қасиетін, байлығын өз шығармаларында жандандырып қолдана білген және сол 
қазынаға жаңадан сөз үлгілерін қосқан.

Баршамызға белгілі ағымдағы жылғы сәуір айында Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев қазақ 
ұлты үшін өте маңызды жолкөрсеткіш іспетті талай жылдарға азық болар бағдарламалық 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласын жариялады. Сол мақаладағы Мемлекет 
басшысының: «Мен қазақстандықтардың ешқашан бұлжымайтын екі ережені түсініп, 
байыбына барғанын қалаймын.

Біріншісі – ұлттық код, ұлттық мәдениетті сақтау деген. Міне, осындағы ұлттық 
кодымыз – Абай, Әуезов, Жамбыл, Құрманғазы болса, ал ұлттық мәдениетіміз – Абайдың 
даналығынан, Әуезовтің ғұламалығынан туындаған туындылар, Жамбылдың жырлары мен 
Құрманғазының күйлері, ғасырлар қойнауынан бізге жеткен бабалар үні деген болатын [4]. 

Бір сөзбен айтқанда, Әуезов өзінің көркем тіл әлемі және шығармаларындағы 
сомдаған кейіпкерлері арқылы қазақты әлем әдебиетінің биігіне көтерді, ал біз халқымыздың 
несібесіне бұйырған осы ұлттық мақтанышымызды және оның қаламынан туған ұлттық 
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алтын қорымызды тәуелсіз еліміздің бүгінгі ұрпағының игілігіне барынша жарата білуіміз 
керек. Себебі, «Мұхтардан қалған сөз – өлмейтін, өшпейтін асыл сөз, жан сөзі, жүрек сөзі» 
(Ғ. Мүсірепов), қазақтың әлі талай ұрпағы қанып ішер ұлттық кодының, рух азаттығының 
сарқылмас қайнар бұлағы болады және бола береді де.
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Балабек САҚТАҒАНОВ

МҰХТАР ӘУЕЗОВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ КЕЙІПКЕРЛЕРДІҢ  
ТҰЛҒАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛДАУ

ТҮЙІНДЕМЕ
Мақалада ұлы жазушы М.Әуезовтің психологиялық көзқарастарына талдау 

жүргізіледі. Шығармашылық еңбектеріндегі кейіпкерлерге психологиялық сипаттама 
беріледі. Бейсаналылық және санасыздық сияқты психологиялық құбылыстардың 
мазмұнын ашып көрсетеді.

РЕЗЮМЕ
В статье анализируются психологические взгляды великого писателя М.Ауэзова. 

Дается психологическая характеристика героям. Раскрываются такие психологические 
явления как бессознательность и подсознательность.

Осы уақытқа дейін көптеген шетелдік және отандық жазушылардың ой-пікірлері мен 
мақалаларын оқып өстік. Сол жазушылардың ішінде М.Әуезов қазақ халқы туралы, олардың 
өмір сүру салты мен тұрмыс-тіршілігін терең, жан-жақты, педагогикалық, психологиялық 
тұрғыдан барынша ашып көрсеткен жазушы ретінде танымал. М.Әуезов тұлға санасында 
болатын психикалық құбылыстарды, олардың адамның сезімі мен эмоциясы өзгергенде 
қандай күйге түсетінін дәл басып айтқан. М.Әуезовтің психология ғылымын барынша 
зерттегені, шығармасындағы кейіпкерлердің күйзелістері мен қуаныштары барысында 
көрсететін бейсаналы және санасыздық іс-әрекеттерінің ерекшеліктерін нақты сипаттап 
отырған. 

Мысалы, кейде адам қатты қапаланғанда немесе шектен тыс қуанғанда еркінен тыс, 
ойланбаған, тіпті ойы түгілі түсіне енбеген сұмдық іс-әрекеттерге баруы да мүмкін. Оны 
психология ғылымында шындықты санамен бейнеленуіне тікелей қатыспайтын, еркіннен 
тыс болатын психикалық, физиологиялық құбылыс «санасыздық» (безсознательность) деп 
аталады делінеді. Оның қазақ әдебиетіндегі үздік үлгісі – «Қаралы сұлудағы» Қаракөз, оның 
ойда-жоқта өзінің қойшысы Болатқа өзінің ішкі сырын білдіріп қоятыны. Қаракөз тап сол 
сәтте бұл іс-әрекеті туралы саналы түрде ойланбады, тек бұл ой оған аяқ асты келді де, тіпті 
еркінен тыс түрде өзі ойламаған оқиғаға тап болды.

М.Әуезов бұл жерде жалғыз адамның қоғамсыз өмір сүре алмайтындығын, оның 
шын мәнінде де табиғат пен тіршілік заңына сай келмейтін үлкен трагедия екендігін терең 
психологиялық астармен жеткізіп отыр [1, 26 б.].

Расында, М.Әуезовтің шығармашылық шеберлігінің өзі осы адам жанын, табиғатын, 
психологиясын терең тануында жатыр. Оны М.Әуезовтің өзі былай деп түсіндіреді: «Тегі 
адам құр әрекет етпейді, ол белгілі бір байлау жасап, соның нәтижесінде мінез көрсетеді. Сол 
байлаудың жасалуын ішкі бір қажетті сырдан туатын бойлау екені бізден жасырын қалады. 
Ал, оқушыға ең керекті, ең қызықты жай – сол бүркемеде қалған жасырынның өзі емес 
пе?» Адамның ішкі өмірін, оның қайшылықтары, күрделілігі мен тереңдігін кеңінен талдап 
жазу М.Әуезовтің шығармашылығына тән қасиет. Сондықтанда психологизм суреткердің 
өзіне лайық стилі де. Әрине, адам өзінше бір жұмбақ әлем. М.Жұмабаев айтпақшы «Теніз 
терең емес, адамның жаны терең. ... Дүниеде адамнан қиын жұмбақ жоқ, адам – шешуі жоқ 
жұмбақ» [2, 97 б]. Сол сырлы дүниенің шешуін табу тек ерекше талант иесінің ғана қолынан 
келетін нәрсе. Ол үшін адамды сырттай сипаттап, бейнелеу емес, оның ішкі өміріне ену, 
оны түсіне білу, зердемен зерттеу психологиялық бейнелеудің кеңдігін талап етеді.

Әуезовтің әңгімелерінде кейіпкердің ішкі монологы, үзіліссіз жүріп жатқан сана 
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ағымы, психологиялық талдау секілді психологизмнің сан алуан түрлі тәсілдер екі-үш бетті 
тегіс алып жататын сәттері сирек емес. Кейде тіпті бүкіл әңгіме кейіпкердің ішкі өмірінен 
тұрады. Және бір тоқталар жай, жазушының әдеби әдістердің әртүрін пайдалана отырып, 
кейіпкердің көңіл-күйі ұзақ әрі жан-жақты етіп жазудан, яғни оқырманын жалықтырамын 
деп жүрексінбейді де. Өйткені, шығарма шырайы осындай ойлылығымен, жан дүние 
тереңдігімен, сюжеттік динамика мен психологиялық бейнелеудің нәтижесінде әңгімелеудің 
күрделі стилін тудырады.

Жазушының «Жетім» әңгімесі жоғарыда келтірілген үлкен қасиеттерді бойына 
жинап, жан-жақты түсінік берген туынды. Әңгіме басталған сәттен қарама-қайшы 
(контраст) жағдайдан. Қалың тау ішін бетке алып келе жатқан үш жолаушы жігіт көңілді. 
Алыстан күн күркірегені білінгенімен олардың көңілдерінде кірбің көрінбейді, ән салып, 
тауды жаңғырықтырады. Ал, осы кезде оларға «қарсы жақты бетке алып, жалғыз, жаяу 
бала келе жатты». «Оның» ойында үлкен мұң, қабағында қалың қайғы бар еді. Табиғат-
тіршілікте, өмір-өзенде егіздің сыңарындай жүретін жақсылық пен жамандық, қуаныш пен 
қатты қайғы, адамгершілік пен әділетсіздік, т.б. екі жақтан келе жатқан екі жағдайдағы, екі 
түрлі тағдырдың Өлім мен Өмірдің ешқашан бітпейтін күресін еске салғандай. Мына жан-
жағыңызды қоршаған тіршілік-табиғат осынау тұтасқан қарама-қайшылықтардың бітіспес 
күресінен түратын секілді. Бірін-бірі білмейтін және біріне-бірінің ешқандай қатысы жоқ 
жолаушыларды жазушы оқырмандарына осылай ой айту үшін алып отыр.

Әңгіме кейіпкері он екі жасар бала Қасым – тас жетім. Ол айналасы екі-үш жылдың 
ішінде бар жақынынан, әке-шешесінен, ата-әжесінен де айрылды. Дүниеде жалғыздықтан 
артық қандай қайғы-қасірет бар десеңізші?! Қаршадай Қасым сол қасіретті жұтып, жалғыз 
қалды. Бүгінгі мына азапты жолға шығуына мәжбүр еткен де осы жалғыздығы, жетімдігі 
еді. Жас баланың жалғыз жанашыры әжесінен айрылғандағы зары: «...Әжетай, мені кімге 
тастап кеттің?! Мені неге ала кетпедің, менің қаңғып қалғаным ба? Менің шынымен сорлы, 
шынымен сорлы, шынымен жетім болғаным ба?» [3], – деп дауыс салып жылауы – оның 
жалғыздықтан қиналған, өзегін өртеген ішкі күйініші, жалғыздықтан жапа шеккен жан 
айқайы еді. Алайда, өлім – жалғыздық, бұл айналадағы қоршаған, өз басына іс түспейінше 
басқаның қайғысын түсінбейтін адамдардың алдындағы жиналған ішкі шердің сыртқы 
көрінісі, – құдды бір суға батқан адамның айқайындай ешбір мүмкіндігі жоқ шарасыздың 
даусындай ғана болып қалды. Әжесінің өлімінен соң қайғыдан қайтып бас көтере алмаған 
бала тек түсінде ғана бақытқа жеткендей болып, өзін тек түс арқылы ғана жұбататын. 
Өйткені ол түсінде үнемі «өзін алдына алып сүйіп, көз жасын сүртіп, жылы сөздерімен 
демеу болатын әке-шешелерін көруші еді».

Түс көру тәсілі – психологиялық бейнелеудің бір түрі. Түс көру туралы психоанализдік 
мектептің негізін салушы атақты психолог Фрейд түс көрудегі бейнелерді эмоционалды 
сезім күйлерінің деңгейлері ретінде түсіндірді. Олардың туындау көздері күндізгі қалыптан 
тыс сезім күйлерінде, қызығушылықтарында, қорқыныш күйлері мен санадан тыс 
әрекеттерінде жасырылған. Олар өздері туралы ерекше символдық тілде сөйлейді. Фрейд 
олардың сөздік қоры мен оның құрылу тәсілін қалпына келтіруге тырысты. Бұл тәсіл біздің 
әдебиетімізде кейіпкердің ішкі өмірін беруде жиі қолданылатын әрі берік дәстүрге енген 
көркемдік компонент [4, 28 б.]. Оны жазушы жиі қолданбаса да ең оңтайлы сәттерде сәтті 
пайдалана да біледі.

Мұндағы түс әжесінің артынан өлуге бар жас баланың аз да болса тіршілік кешуіне 
дәнекер болған, азғана өміріне талшық еткен тәсіл-тін. Түсінде әке-шешесінің: «Біз тіріліп 
келдік енді өлмейміз... Сен қорғансыз емессің, сен жыламайсың, сенің көз жасын бізді 
қайта алып келді...» [22, 218 б.], – деген сөздер бала санасындағы арманның сәулесі-тін. 
Бірақ өмір секілді түс те алдамшы екен, бертін келе енуді де қойды, әке-шешесі де, әжесі 
де «келмейтін болып, алыстай берді». «Қасымның үміті жарық күні де батты. Міне, осы 
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сәттен бастап Қасымның нағыз қасіретті де қайғылы күндері басталды. Әжесі қайтқан соң 
Қасымның әжесінің артынан қалған малы үшін жаны ашығансып, қолына алған ағайыны 
Иса бүкіл мал-мүлкін өзіне алды.

Әлгінде үш салт атты жолаушыларға қарсы жүріп келе жатқан Қасымның қайғысы 
– туысқаны Исадан тартқан зорлығы. Әңгімеде басты роль атқаратын авторлық әңгімелеу 
бізге жасырын жатқан кейіпкердің жан құбылысындағы психологиялық үрдісті жан-жақты 
ашады.

Үнемі аштықта, күтімсіздікте, ауыр жұмыста жүретін жас баланың бертін келе 
«ашулы болып, қаны бұзыла бастайды». «... осының бәрі қосылып, ойын шатастыра берді. 
«Жетім ит», «Жаман неме деген сөздер оның тілін де шығарады. Көршілердің қайрауымен 
Исамен төбелесіп тынады. Бұл – Қасымның тасбауырлыққа, өз тағдырына лақтырған 
тасы, қатыгездікке қарсы қарғысы еді. Осы бетінен қайтпаған бала қайтып Исаның үйіне 
қайрылмайды...» зарлап еңіреп, әжесі мен атасының атын атап шақырып, солардың басына 
қарай жүгіреді. Одан ары Қасымның алдында Ажал тісі ақсиған, ұзын бойлы, қолында ұзын 
қара пышағы бар қара кісі болып елестейді. Бір қызығы, автор барлық жағдай осы боранды 
адам тағдырына қарсы күш ретінде көрсетеді. М.Әуезов шығармаларындағы Ажал-Адам 
образының толық қанды кейіпкер дәрежесіне жеткендегі, оның іс-қималдары да адам 
әрекетін жасайтындығын көрсетеді. Оған жазушының алғашқы жылдардағы әңгімелері 
толық дәлел бола алады. Осы Ажал-Адам қаршадай баланы бауырына қысып, тағы да 
тастай молаға қарай келеді. Тіпті асыққаны сондай «Қасымға әмірлі дауыспен ақырып:

– Артымнан еріп жүр, әлсіз денеңнің шаршап талғанына қарама! Аяғына кірген 
тікенге, жырған тасқа қарама! Өліп қалсаң да артымнан еріп отыр», – дейді. Әлсіз жетімнің 
жан ұшыра «Ағатай, жетіммін...» [1], – дегеніне де қарамады. Міне, Ажал-Адам жас баланы 
ертерек жұтқанша, көрген қорлығын, қорқынышын, жол бойғы тартқан жан азабын, 
өз тағдырына қарсы қайсарлы т.б. санамен, бет-жүздегі физиологиялық өзгерістер мен 
психологиялық үрдістерді жазушы табиғатпен табыстыра, яғни психологиялық параллелизм 
арқылы бейнелей ашады.

Қорыта келе айтарым, М.Әуезов қоғамның тарапынан қаншалықты қысымға 
ұшырағанмен сол замандағы қазақ қоғамындағы әлімжеттік, өз мүмкіншілігін асыра 
пайдалану және басқа адамға қысым көрсетудің психологиялық аспектілерін тура көрсете 
білді. Ұлы жазушы еңбектерінің қыр-сыры әлі де толықтай ашылды деп айта алмаймыз. Ол 
үшін үлкен және жан-жақты зерттеулер жүргізу керек.
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Лаура СЕРІКҚЫЗЫ
Дана ЖОРАБАЙ 

МҰХТАР ӘУЕЗОВТІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ-АҒАРТУШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ

ТҮЙІНДЕМЕ
Мақалада авторлар М.Әуезовтің педагогикалық-ағартушылық қызметінің 

қалыптасу барысына талдау жасайды. Оның барысында қаламгер ұстаздың орта 
мектептің бастауыш сыныптары оқушылары мен сауат ашу жүйесінде білім алушы 
жастарға арнап жазған оқулықтарының біздің қоғамдық өмірімізде алатын орны 
айқындалады. Еңбекте сондай-ақ, жазушының педагогикалық-ағартушылық қызметінің 
ерекшеліктері қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье анализируется процесс формирования педагогической и образовательной 

деятельности М.Ауэзова. Писатель определяет важность учителя в общественной жизни, 
где неоценим вклад учителя в развитие начальной школы и обучение грамотности. В статье 
также рассматриваются особенности педагогической и образовательной деятельности 
писателя.
 

Педагогика – адам тәрбиесі туралы ғылым. Ол жөніндегі ең алғашқы әдебиеттер 
Ежелгі Грекияда пайда болған. Содан бергі аралықта ғылымның бұл саласымен әрбір 
ұлттың беткеұстар маңдайалды азаматтарының барлығы дерлік айналысып келген. Мұндай 
тағдыр тартуынан қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Омарханұлы Әуезов те (1897-1961) 
тысқары қалған жоқ. Кезінде оның өмір жолында ағартушылық-педагогикалық қызмет 
айрықша зор орын алды. Әлемге танымал қаламгер бұл тұрғыда XIX ғасырдың екінші 
жартысында шыққан алғашқы прогресшіл халық ағартушыларымыз Шоқан Уәлихановтың 
(1835-1865), Ыбырай Алтынсариннің (1841-1889) және Абай Құнанбаевтың (1845-1904) 
өнегелі жолдарын лайықты жалғастырушылардың бірі болды. 

Ағартушылық жұмысқа жазушылық шығармашылығының ең алғашқы жылдарынан 
бет бұрған М.Әуезовтің осы салада қалыптасуының да өзіндік ерекшеліктері болды. Бұған 
оның туып-өскен ортасы әсер етті. Әуелі ауыл медресесінде білім алғаннан кейін ағасы 
Қасымбектің көмегімен 1907 жылы Семейдегі қалалық 5 сыныптық орыс училищесіне 
Шыңғыс болысының земдік стипендиясымен оқуға түсті. Ал, 1919 жылы Семейдің 
мұғалімдер семинариясын бітіріп шықты. Болашақ ағартушы-жазушының бұдан кейін 
жолы Қазақстанның сол кездегі астанасы Орынборда жауапты қызметтер атқаруымен 
жалғасты. Осы жылдарда оның білім беруге қатысты негізгі бағыт-бағдары біршама 
айқындалып қалған сияқты. Ол 1922 жылы Семейге ұзақ уақытқа іссапарға келеді. Соны 
тиімді пайдаланған жазушы губернияда оқу бөліміне қаржы бөлетін мәслихатқа қатысып, 
мәселенің оң шешілуіне ықпал жасайды.

Тегінде, М.Әуезов өзі секілді ұлыларға ұқсаған сан қырлы таланттың иесі еді. 
Сондықтан ол қазақ қоғамының сан алуан саласына араласпай тұра алмады. Мұның сырын 
М. Қаратаев былай деп ашып берді: «Жиырма жасына шейін үш революцияның лебінен 
тыныс алған болашақ жазушы басынан үлкен өмір кешті. Оның дүние тану көзқарасы 
жедел дамыған қат-қабат тарихи оқиғалар мен ұлы өзгерістер тұсында қалыптасып, жарты 
ғасыр ішінде жазушы туған халқымен бірге сонау қараңғы түнек заманнан социалистік 
қоғамның сәулетті шыңына сапар шекті» [1, 7 б.]. Осы ойды М.Мырзахметов екінші 
қырынан дамыта түсті. «Мұхтар Әуезов – ұлыларға тән көп қырлы дарын иесі, – деп жазды 
ғалым. Оның көркемдік әлемі мен ұзақ жылдар бойы толассыз жүргізіп келген ғылыми 
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зерттеулерін танып-білу жолы ғалымдар тарапынан атқарылар сан салалы аумағы мол 
арналы ізгі міндеттерді алға тартатыны бар» [2, 7 б.]. Ал, Ж.Әлмашұлы: «Әр елдің мәдени 
және әдеби өміріне үңіле қарар болсақ, сөз жоқ, шоқтығы биік, мұрасы мол, тәлімі телегей-
теңіз ойшылдар дереу алдыңызды кес-кестейді. Ондай биік тұлғалар сізді деп-демде өзіне 
баурайды, оқымасымызға, көңіл аудармасымызға қоймайды» [3, 5 б.], – дей келіп, сондай 
тұлғаның бірі жазушы М.Әуезов екеніне тоқталып өтіп, оның ағартушылық-педагогикалық 
саладағы қызметін талдап кетеді. 

Мұхтар Әуезов әсіресе, Қазақстанда кеңес өкіметі орнап, жаңа білім жүйесі қолға 
алына бастаған жылдарда ерекше белсенділік танытты. Болашақ жазушы бұл саладағы 
алғашқы мақаласын 1918 жылы жазды. «Оқу ісі» деп аталатын бұл еңбек сол жылы «Абай» 
журналының 11-нөмірінде жарық көрді. «Автор бұл еңбегінде ұлт мектептерін ашудың 
қажеттігін нақтылы дәлелдей келіп, оның бірінші және кезек күттірмейтін мәселе екендігін 
айтады, – деп атап көрсетті А. Тайжанұлы. – Алайда, ол кездерде ұлттық мектептерді аша 
салу оп-оңай іс болмаған, тіпті белгілі бір алғы шараларсыз мүмкін емес еді» [4, 240 б.]. Өз 
кезегінде М.Әуезов сол кезде қазақ даласында ұлттық мектептер ашуға бөгет болып тұрған 
үш түрлі кедергіге тоқталады. Оның пікірінше, біріншіден, бастауыш мектептердің бәріне 
бірдей мұғалім кадрлары жетіспейді, екіншіден, оқытатын оқу құралдары тапшы, үшіншіден, 
бастауыш сыныптарды бітірген балалардың білім алуды жалғастыратын мектептері жоқ 
және олар жуық арада бола да қоймайды. Осы үш мәселені шешудің жолдарын қарастырып 
келген жазушы сондықтан: «Біз ең керекті істі салақсып, артқа тастап барамыз, бұған 
барлық күшімізді жұмылдыруымыз керек, бұл кезек күттірмейтін іс» [5, 57 б.], – деп дабыл 
қағады. Осыған орай тұйықтан шығудың өзіндік жолдарын ұсынады. Бұлардың қатарында 
жедел оқу бағдарламасын жасау, қолдағы оқу құралдары санын ұлғайту, семинария бітірген 
түлектерді білім беру ісіне тарту, жоғары оқу орындарына шәкірттер жіберу, мұсылманша 
сауаттыларды тәрбиеге бейімдеу міндеттері бар. 

М.Әуезов аталмыш мақаласында халықты кеңінен білімге тартудың аса маңызды 
мәселе екеніне назар аударды. Жай аударып қана қоймай, жұрт сауатын ашуға қатысты өз 
бағдарламасын жасап берді. Онда көпшіліктің алдында қысқаша дәріс оқу, елдің ішінде 
кітапхана ашудың жөнін қарастыру айтылған. Қараңғылықтың құрсауынан шыққан 
халықты сауаттандыру жайы болғаннан кейін бұл жұмысқа жауапты адамдарды көбірек 
тарту да осында сөз етілді. Бұл ұлы жазушының ағартушылық бағытты ертеден ұстанғанын 
көрсетті. Мұны А.Тайжанұлы: «Міне, бұдан біз өзіне дейінгі барлық ағартушылар сияқты 
М.Әуезовтің де әуел бастан-ақ халқының рухани, мәдени өсуі оқумен, біліммен тікелей 
байланысты деп қарағанын байқаймыз» [4, 241 б.], – деп атап өтті. 

1923 жылдың қазан айында Ленинград мемлекеттік университетінің филология 
бөліміне оқуға түскен жазушы өзінің ағартушылық-педагогтік белсенді қызметінің 
позициясын айқындай түсті. Аталмыш оқу орнының бірінші курсын бітіргеннен кейін елде 
бір жыл аялдап қалған ол бұл арада тағы ағартушылық қызметке араласты. Ал, 1925 жылы 
университетке қайтып келіп, оқуын одан әрі жалғастырған кезінде осында жүріп қазақ 
мектептері үшін оқулық жазу ісіне қатысты. Сөйтіп, 1927 жылы Қызылордада өзінің «Қазақ 
әдебиетінің тарихы» деп аталатын бірінші оқулығын шығарды. 1928 жылы университетті 
бітірген М.Әуезов Ташкентке келіп, бір жағы осындағы орман техникумында әдебиет пәні 
бойынша сабақ бере жүріп, Орта Азия университетінің аспирантурасына оқуға түсті. 

Үкіметтің Қазақстанда жалпы білім беретін, сауатсыздықпен күресетін мектептер мен 
арнаулы орта оқу орындарын ашу жөніндегі бірнеше қаулысы негізінде жүргізіліп жатқан 
бұл жұмыстарға байланысты тағы да бірқатар оқулықтар жарық көрді. Науқанға белсене 
араласқан М. Әуезов «Новый аул. 2-я книга для чтения по русскому языку для казахских 
детей школ 1-й ступени» деген келесі оқулық кітабын да дайындап үлгерді. Ол 1929 жылы 
Қызылордада баспадан шықты. Бұдан кейінгі «Жеткіншек. Ересек жастар мектебіне 



201

арналған оқу құралы» 1930 жылы Алматыда басылды. Мұнан бөлек, Ю. Вагнердің «Жердің 
жаратылысы жайлы әңгімелер», В.Эвальдтің «Құрылыс материалдары» деген оқулық 
кітаптарын қазақ тілінде сөйлетті. 

Оқулықтардың бірінші шыққаны – «Қазақ әдебиетінің тарихы» 7 бөлімнен құралды. 
Мұнда М.Әуезов өзінің жан-жақты сапалы ғалым екенін танытты. Ол оқулықты дайындау 
барысында «халық ауыз әдебиетінен бастап бүгінгі күннің көркем ойының дәрежесіне 
дейінгі аралықты ой елегінен өткізді» [3, 23 б.]. «Автордың ескертуінше, кітаптың негізгі 
мақсаты қазақ әдебиетін оқып үйренгісі, онан хабардар болғысы келетіндеріне «ескі күннен 
бастап Абай мезгіліне шейін қазақ тілінде шыққан сырлы сөздің түрлерін айырып, жік-
жікке бөліп, әрбір дәуірден қадау-қадау белгі қойып, сол белгілер бойынша тарих шаңы 
басып жатқан ескіліктің желісін созып шығу» [4, 245 б.] болған. 1925 жылы Ленинградта 
оқып жүрген кезінде жазып бітірген бұл оқулығын жазушының оны қазақ шөліндегі білім 
бұлағының күрекшілері – қазақ оқушыларына арнағанын жазатыны бар. Олай болатыны, 
Үкіметтің жоғарыда айтылған қаулыларының дүмпуімен сол кездері Қазақстан жерінде 
қазақ тілінде білім беретін мектептер жаппай ашылып, олардың барлығы ана тілі мен 
әдебиеті пәнінен керекті оқулыққа сусап отырған болатын. Сондай кезеңде тұңғыш рет 
жарық көріп отырған «Әдебиет тарихы» сол шөліркеген жас ұрпақтың шөлін басатындай 
оқу құралы болды. Ол сонымен қатар ескі замандардан бері Абай дәуіріне дейінгі қазақ 
әдебиетінің барлық дерлік мол қазынасын, ерекшеліктері мен жай-жапсарын талдап берген 
алғашқы жазба кітап ретінде де құнды. Оқулық біздің тіліміздегі бірінші педагогикалық 
еңбек есебінде де өте жоғары бағаланады. Осы ретте Ш.Сәтбаеваның: «М.О.Әуезов 
маркстік-лениндік әдебиеттануда қалыптасып дами түскен салыстырмалы филологияны өзі 
қолданып және қолдануды үнемі ескертіп отырған-ды» [6, 315 б.], – деуінде де шындық бар. 
Себебі, педагог-ғалым сол салыстырмалылықты осы кітабынан бастады. 

М.Әуезов ғылым мен білім педагогика саласына бет бұрған алғашқы кездерінен 
ғылым талаптарына сай болуына қатты көңіл бөліп, оны айрықша қадағалады. Мұны 
ол өзінің «Ғылым тілі» деп аталатын мақаласында да атап көрсетті. «Ғылым тілі – бұл 
уақытқа шейін қазақ қоғамының бір қалыпқа қойып, бір негізін құрай алмай келе жатқан 
мәселесінің бірі, – деп ескертті ол. – Қазақ мәдениеті жер жүзіне бой көрсетіп, дүние 
майданына шыға алмай тұрған уақытта, бұл мәселені де бір жөнге салудың пайда, зияны 
жұрт көзіне байқалмайды» [7, 330 б.]. Жазушы-педагог қазақ тілін ғылым тіліне айналдыру 
жолындағы ізденістерінен бұдан кейінгі жылдары да ажыраған жоқ. Қайта ұлы суреткер 
өзінің барша шығармашылығында әрдайым әлемнің алдыңғы қатарлы ақыл-ой иелері 
дүниетанымдарымен санасып отыратынын байқатты. «Большой художник в своем 
творчестве всегда опирается на определенные мироззренческие основания, – деп жазды 
осыған орай Б.Махметова, – но при этом дает самостоятельный анализ мира и вносит в 
духовную жизнь человечества свою неповторимую концепцию личности» [8, С. 144]. 
Суреткер терең философиялық тұжырымдармен ұштастырған бұл дүниетанымынан еш 
уақытта айныған емес.

М.Әуезов өзінің Д.Ысқақовпен бірігіп жазып, 1929 жылы Қызылорда қаласында 
шығарған «Новый аул. Русский букварь для казахских детей» деген оқулығын хрестоматиялық 
мазмұнда дайындады. Кітаптың ашылар бетінде оның Қазақстан халық ағарту комиссариаты 
ғылыми-әдістемелік кеңесінде мақұлданғаны атап көрсетілген. Ол бірінші баспалдақтағы 
қазақ мектептерінің оқулығы ретінде шығарылған. Сол жылы М.Әуезов «Новый аул. 
2-книга для чтения по русскому языку для казахских детей школ 1-й ступени» деп аталған 
тағы бір оқулықты ұсынды. Ол Қазақстан білім кеңесінің бастауыш мектепке арналған 
бағдарламасына сәйкес жасалды. «Оқулықтағы жеті тараудың төртеуі жыл мезгілдеріне 
орай аталған. Шығармаларды оқу барысында күз айларынан (қыркүйек) бастап жаздың 
басына дейінгі табиғат, ауа райы, мал күтімі, тұрмыс, аңшылық, балалар ойындары жайлы 
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айтылып отырады» [9, 377 б.]. Бұлардың қабатында әртүрлі даталарға байланысты шағын 
танымдық материалдар орын алған. Үш тарауда жинақталған мақалалардың барлығы бірдей 
автор туындыларынан құралған жоқ. Ол бұған басқа кітаптардан, хрестоматиялардан, 
журналдардан орыс ақын-жазушыларының көптеген шығармаларын алып енгізді. Сонымен 
бірге оқулық соңына ескертпелер мен орысша-қазақша сөздік беріліп, олар оқушыларға 
түсіндірме қызметін атқарды. 

Дегенмен, М.Әуезовтің оқулықтары арасында ең жоғары бағаланғаны оның ересек 
жастар мектебінде білім алушы талапты ұл-қыздарға арналған «Жеткіншек» атты оқу 
құралы болды. «Әліппе» мазмұнындағы бұл кітап авторды әдебиетші ғалым ретінде де, 
педагог-ұстаз ретінде де танытты. Қазақ білім кеңесінің бастауыш мектепке арналған 
бағдарламасына сай жазылған көлемі 200 бетке жуық оқулық бастауыш мектептің төменгі 
сыныптарында да оқытылды. Кітаптың мазмұны қызықты, тақырыбы соны, нысанасы анық, 
тілі жеңіл болып шықты. Бұл оны тартымды ете түсті. Ж.Әлмашұлының көзқарасынша, 
ол «Тіпті жәй оқу құралы емес, қазақ өміріндегі саяси тың құбылыстарды бейнелейтін 
суреткердің өз кезеңіндегі уақытқа көзқарасын, ұстаған бағыт-бағдарын айқын танытатын 
тамаша еңбек, педагогтік-ағартушылық жұмысындағы ізденіс өрісін танытатын бірден-
бір туынды» [3, 23 б.]. Шынында, педагогика тарихында өскелең жас ұрпаққа қоршаған 
ортаның жай-күйі мен табиғаттың әртүрлі құбылыстары сырын түсіндіріп, экология 
ілімінің алғашқы дәрісін беру тәрбиенің бір өзекті саласы болып табылады. Осы мәселеге 
айрықша көңіл бөлген оқулық-хрестоматия оқушыларға танымдық білім беруді басты 
бағыт етіп алған. Кітапта Қазақстанның сол кездегі ахуалымен таныстыруға бағытталған 
нақты қадамдар бар. Атап айтқанда, автор республиканың жер бедері, ауа райы, әкімшілік-
аумақтық бөлінісі, халық шаруашылығы саласы, жол қатынастары, ауыл мен қаланың өзара 
байланысы туралы бірқатар тың деректер ұсынады. Бір сөзбен айтқанда, «Жеткіншек» 
өзінің алдына қойылған міндеттерді толығынан орындап шыққан. Ол мектептің бастауыш 
сыныбы оқушыларынан бастап жалпы бұқара халықты сауаттандыруда зор жұмыстар 
атқарды. Сондықтан ол біздің білім мен тіл тарихымызда ешқашан өзінің құндылығын 
жоғалта қоймайды. А.Тайжанұлының тұжырымы бойынша, «Қайта бұл еңбек те бүгінгі 
қоғамдық ғылымдар өкілдерінен өзінің лайықты бағасын алуға тиіс» [4, 252 б.]. 

1930 жылы Қазақстан Оқу комиссариаты білім кеңесінің шешімімен Қызылордада 
«Қазақ шаруа жастар мектебіне арналған бағдарлама және түсінік хаттар» деген атаумен 
қазақ жастарын оқытатын барлық пәндердің жалпы бағдарламасы жарыққа шықты. Бұл 
әлі оқу-әдістемелік жүйесі толық жасалып болмаған ел үшін үлкен жаңалық еді. Онда 
математика, химия, тарих, қоғам тану сияқты пәндермен бірге мектепте әдебиет сабағын 
қалай оқыту керек екені жөнінде ұсыныстық материалдар жинақталған болатын. Аталмыш 
еңбектің сол кездері қазақ жастарының сауатын ашуға кіріскен мектептер үшін қаншалықты 
маңызы жоғары болғанын қазір де сезінуге болады. Міне, осы алғашқы әдістемелік құралдың 
«Суретті әдебиет туралы» деген тармағын М.Әуезов жазды. Зерттеушілер осы тараулар 
ішіндегі ең сапалысы да пайдалысы Мұхтар Омарханұлы дайындаған бөлім болғанын 
айтады. Сондықтан оның жазбалары сол бағдарламаның негізі болғаны алға тартылады. 

М.Әуезов сөз етіліп отырған бағдарламаның әдебиетке бөлінген тарауында қазақ 
әдебиетінің тарихы, оның дәуірлері, ақындардың жеке шығармашылықтары секілді 
тақырып төңірегінен шығып, бұларды тексеру кезінде екі түрлі нәрсені естен шығармау 
керектігін ескертеді. Бірінші, әдебиет тарихы жайында қарастырғанда, оны қоғамның сол 
кездегі даму кезеңінен бөліп алуға болмайды. Екінші, әдебиет туындыларын талдағанда, 
олардың жеңілдеулерінен бастап күрделісіне қарай көтеріліп отыру керек. Бағдарлама 
жасалғанда осы жағы қатты ескерілген. Ол ұғымға жеңіл, түсіндіруге оңай салт-сананың тез 
жадта қалатын оңай жақтарын алдымен сөз ете отырып, ұғымға ауырлауларына біртіндеп 
келе бастайды. Ал ақын-жазушылар шығармалары соңынан оқытылады. Сөйтіп, мектепте 
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әдебиетті оқытудың үш жылдық курсын қамтитын жақсы бағдарлама дайындалған. 
Ұлы ұстаз-жазушының оқулық шығару ісіне араласуы бұлармен де шектелмейді. 

Ол 1937 және 1938 жылдары орта мектептің 6-сыныбы үшін «Әдебиет хрестоматиясын» 
құрастырып шығарған. Автор бұларды әзірлеу барысында жоғарыдағы принциптерді сақтай 
отырып, жұмыс жасаған. М.Әуезовтің бұдан кейінгі өмірінің соңына дейінгі көп жылдары 
Қазақстанның жоғары оқу орындарында студенттерге әдебиеттен сабақ берумен өтті. Біз 
қазір оның қазақ халқының жаңа дәуірдегі алғашқы ағартушы-педагогтары қатарында 
болғанын мақтаныш етеміз.

Қолданылған әдебиеттер:

1. Қаратаев М. Мұхтар Әуезов. – Алматы: Жазушы, 1967. – 128 б.
2. Мырзахметов М. Мұхтар Әуезов және Абайтану проблемалары. – Алматы: Ғылым, 

1982. – 296 б.
3. Әлмашұлы Ж. Әуезовтің жұмбақ әлемі. – Алматы: Жеті жарғы, 2005. – 321 б.
4. Тайжанұлы А. Мұхтар Әуезов – ойшыл, ғалым, ұстаз. – Алматы: Ғылым, 1998. – 304 

б.
5. Тайжанов А.Т. Мұхтар Әуезовтің педагогикалық мұраларының мектеп өміріндегі 

орны. – Ақтөбе: «Ноу-Хау» орталығы, 1990. – 179 б.
6. Сәтбаева Ш.Қ. Мол мұраның кейбір қырлары. Мын. кіт.: Мұхтар Әуезов тағылымы /

Құрастырушы Р.Нұрғали/. – Алматы: Жазушы, 1987. – 432 б.
7. Әуезов М. Таңдамалы. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1997. – 512 б.
8. Махметова Б. Концепция творческой личности в произведениях М.Ауэзова и Р.Роллана. 

В кн.: Ұлы тұлға ұлағаты /Құрастырушы Р. Нұрғали/. – Алматы: 2002. – 152 б.
9. Әуезов М. Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 7 т. – Алматы: Ғылым, 2002. 

– 504 б.

II СЕКЦИЯ. БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР,  
ЖАҢА БАҒЫТТАР ЖӘНЕ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР



ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ХОРЕОГРАФИЯ АКАДЕМИЯСЫ

204

Маржан ПРИМБЕТОВА

БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ЖАҢА БАҒЫТТАР

ТҮЙІНДЕМЕ
Мақала авторы тәуелсіздік жылдары барысында отандық білім беру саласындағы 

өзгерістер мен жаңа бағыттарға көңіл бөлген. Жаңа қазақстандық маман даярлау тікелей 
педагог мамандардың ізденісіне қатысты екенін сөз етеді. Қазақстандық білім беру 
жүйесінің тартымдылығын арттыру үшін ең алдымен, педагог кадрлардың мәртебесін 
арттыру, олардың бүкіл қызметі бойына мансаптық өсуі, оқытылуы және кәсіби 
біліктілігін дамытуды қамтамасыз ету, сондай-ақ, педагогтардың еңбегін мемлекеттік 
қолдау мен ынталандыруды арттыру мәселелерінің маңызды екендігіне тоқталған. 
Сонымен уақыт талаптарына сай жаңа бағытта оқыту оқытушы мамандардың тікелей 
жауапкершілігіне байланысты екендігін баяндайды. 

РЕЗЮМЕ
Автор статьи уделяет внимание изменениям и новым перспективам отечественного 

образования в период Независимости. Отмечает важность и необходимость подготовки 
педагогов различных специальностей. Для повышения интереса к системе образования 
необходимо повысить престиж специальности преподавателей, обеспечить их повышением 
квалификаций и профессиональных навыков на протяжении их деятельности, а также 
осуществлять поддержку со стороны государства, мотивировать труд педагогов. В 
заключении автор делает акцент на то, что для преподавания в современном обществе 
в соответствии с мировыми стандартами необходимо повысить уровень и имидж 
специальности преподавателей.

Мұхтар Әуезов – ұлттық рухани қазына ретінде мол құндылықтар қалдырған 
қаламгер. Атап айтқанда, «Еңлік – Кебек» пьесасын жазып, оны 1917 жылы маусым айында 
қазақ даласында киіз үйде сахнаға шығарды. Сол жылы «Алаш жастары» одағын құрып, 
әр түрлі, оның ішінде өнер үйірмелерінің ашылуына ұйытқы болады. 1918 жылы «Ғылым 
тілі», «Мәдениет һәм ұлт», «Оқу ісі» атты ғылыми-көпшілік мәні бар мақалалар жазады [1]. 
Сондықтан ұлы суреткердің прозалық шығармалары сахна өнеріне арқау болса, өзі бірегей 
дарын иесі ретінде жастайынан қазақ өнері мен мәдениетіне жанашыр болды деуге негіз 
бар.

Тәуелсіздік жылдары барысында отандық білім беру саласында сан рет өзгерістер 
енгізіліп, жаңа бағыттар қарастырылды. Бұл – уақыт талабы. Білім беру тікелей мұғалім 
мен оқытушының өмірімен тығыз байланысты. Оқу процесі мұғалімсіз жүзеге аспайтыны 
анық. Ендеше осы тақырып төңірегінде өз ойыммен бөлісемін. 

Конференция бүгінгі бас қосудан, сөз жоқ, академия  ғалымдары мен оқытушылары 
біліктілігінің дамуына үлес қосу және ғылыми және оқу-әдістемелік қызметін дамыту, жалпы 
білім беру орнындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарының үздік тәжірибелерін насихаттау, 
магистранттардың ғылыми түрде талқылау, талдау жұмыстарын меңгеруіне ықпал жасауды 
мақсат тұтады. Яғни, қаралатын мәселелер де өзекті. Осы мақсатқа қол жеткізу барысында 
конференцияға республика көлеміндегі озық тәжірибелі ғалым-педагогтар мен әдіскер-
оқытушылар шақырылып отыр.

Бiлiм беру жүйесiнің қоғамның әлеуметтiк-экономикалық дамуында жетекшi рөл 
атқаратындығы дау туғызбайтын өзекті мәселе. Ал, бiлiмнiң қалыптасып, дамуының 
жалпы шарттары философияның негiзгi мәселесi – рухтың материяға, сананың болмысқа 
қатынасы тұрғысынан зерттелетiн iлiм, анығы таным теориясы деп аталады, ал философия 
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ғылымының қарастыратын мәселесі – Адам. Адам – тұлға. Таным теориясының басқа 
ғылыми теориялардан түбiрлi айырмашылығы – ол бiлiмнiң қалыптасуы мен негiзделуiнiң 
жалпы ұстанымдарын, объективтiк қатынастарды қалыптастырады. 

Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты да – бәсекеге қабілетті маман дайындау. Бүгінгі 
маман ертеңгі қоғамды дамытуға өз үлесін қосатын білікті қызметкер болуы тиіс. Жоғары 
оқу орнына дейін тұлға қалыптастыратын мектеп. Мектеп – үйрететін орта, оның жүрегі 
– мұғалім. Жоғары оқу орны – аты айтып тұрғандай, жоғары, яғни ғылыми бағытта білім 
беретін мекеме. Ізденімпаз мұғалім мен оқытушы шығармашылығының ерекше тұсы – 
оның сабақты түрлендіріп, тұлғаның жүрегіне жол таба білуі. Жаһандану жағдайында өмір 
сүріп отырған жастардың таным-түйсігіне кері ықпал ететін құбылыстардан сақтандыра 
отырып, білім беру, барынша болашақта заманына лайықты өз орнын таба білетін тұлға 
дайындау. Өмір өзгеріске толы. Ал, өзгермелі қоғамдағы жаңа формация мұғалімі – 
педагогикалық құралдардың барлығын меңгерген, тұрақты өзін-өзі жетілдіруге талпынған, 
рухани дамыған, толысқан шығармашыл тұлға құзыреті. Жаңа формация мұғалімі табысы, 
біліктері арқылы қалыптасады, дамиды. Нарық жағдайындағы мұғалімге қойылатын 
талаптар: бәсекеге қабілеттілігі, білім беру сапасының жоғары болуы, кәсіби шеберлігі, 
әдістемелік жұмыстағы шеберлігі. Оқытушының бәсекеге қабілеттілігі кәсіби деңгейін 
дамытып және үнемі жаңашылдықпен заманауи біліктілігін арттырып отыру отандық білім 
беру саласындағы өзгерістер мен жаңа бағыттарға ілесе алуын қамтамасыз етеді [2].

«Оқыту» деген ұғым тек іс-әрекеттің жиыны еместігін ескерген орынды. Себебі, 
іс-әрекет белгілі бір заңдылықтар мен қағидаларға, білім мазмұнына бағынбаған тұста 
нәтижесіз өзара әрекеттікті іске асырады. Сондықтан жоғары оқу орындарында дәріс және 
тәжірибелік жұмыс жүргізетін кез келген оқытушылар және т.б. тұлғалар студенттермен 
іс-әрекетке түскен тұста оның ішкі жағдайларына толықтай дерлік ден қоюы көзделеді [3].

Психологтар да, педагогтар да адамның рухани интеллектуалдық, кәсіби 
шығармашылықпен өзін-өзі дамытуы өмірінің әр кезеңінде әр қалай деп көрсетеді. Мысалы, 
баршамызға белгілі өткен ғасырлардағы ұлы педагогтар К.Ушинский А.Макаренко, 
В.Сухомлинский, т.б мұғалімдік еңбекті адамтану ғылымы, адамның жан дүниесі, рухани 
әлеміне бойлай алу өнері дей отырып, педагогикалық шеберліктің дамуына зор үлес 
қосқан. Осы тұрғыдан алып қарағанда педагогикалық шеберлік – кәсіби әрекетті жоғары 
деңгейге көтеретін мұғалімнің жеке қасиеттерінің, оның білімі мен білігінің жүйесі. Осы 
мәселені терең зерттеген А.Маркова мұғалімнің кәсіби деңгейге көтерілуінің төмендегідей 
психологиялық критерийлерін анықтаған және ұсынған [4].

Ол обьективті критерийлер деп мұғалімнің өз мамандығына қаншалықты сәйкес 
әлеуметтік тәжірибеге қосар үлесі қандай екендігі, мұғалімнің жоғары еңбек көрсеткіші, 
әртүрлі мәселелерді шығармашылықпен шеше алу біліктері, т.б жататындығын атап өтеді.

Ал, субъективті критерийлерге адамның мамандығы қаншалықты оның табиғатына, 
қабілеттері мен қызығушыларына сәйкес қаншалықты ол өз ісінен қанағат табатындығымен 
байланысты. Мұғалім еңбегіндегі субьективті критерийлерге кәсіби педагогикалық 
бағыттылық, кәсіптің маңыздылығын, оның құндылығын түсіну, маман иесі ретінде өзіне 
позитивті көзқарастың болуын жатқызады.

Әрбір атқарылған істің нәтижесі болатыны анық. Осы орайда зерттеуші нәтижелі 
критерийлер деп мұғалімнің өз ісіне қоғам талап етіп отырған нәтижелерге қол жеткізу 
мәселесі тұрғысынан қарастырады. Біреулер нәтиже ретінде оқушылардың білімдерінің 
стандартқа сай болуын алса, енді біреулер олардың қарым-қабілетін дамытуды алады, ал 
кейбіреулері оқушылардың өмірге дайындығын басты назарда ұстайды, ал оқыту нәтижесі 
біз үшін баланың психологиялық функциялары жетіліп, өзінің педагогикалық әрекеті 
арқылы алған білімдерін өз өмірлік мәселелерін шешуге қолдана алуы.

Қазіргі таңда отандық білім беру саласында, әсіресе жоғары оқу орындарында 
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шығармашылық критерийлерге баса назар аударуда. Ол дегеніміз – мұғалім өз кәсібінің 
шекарасынан шыға алуы, сол арқылы өз тәжірибесін, еңбегін өзгерте алуы. Жаттандылықтан 
аулақ болу. Шығармашыл, ізденісі мол мұғалім үшін біреудің тәжірибесін қайталағаннан гөрі 
өз жаңалықтарын, білгендері мен түйгендерін басқаларға ұсына алуының, шығармашылық 
бағыттылықтың болуының мәні зор. Кәсібиліктің бірден келе салмайтындығы белгілі, оны 
мұғалімдердің ертелі-кеш меңгеруі тиіс. Кезең-кезеңімен жүзеге асырылуы тиіс мәселелердің 
мәні зор. Мәселен, қазіргі мұғалімнің өз мамандығына бейімделуі; мамандықта өзін-өзі 
өзектендіруі; мамандықты еркін меңгеруі; мамандықта шығармашылық деңгейге жеткен 
кезең.

Осылайша ғалым кәсіби құзыреттіліктің сипаттамасын шебер-мұғалімнің, жаңашыл-
мұғалімнің, зерттеуші-мұғалімнің, кәсіби дәрежесіне көтерілген мұғалімдердің жиынтық 
бейнесі ретінде қарастырады. Ең бірінші кезекте мұғалімнің «өзіндік жаңалығы» болуы 
қажет. Ғылым жаңалығын түрлендіруде өз үлесін қосу арқылы жасаған нәтижелі жұмысы 
өзгелердің тәжірибесін толық көшірмей, жаңа ортаға икемдеп, өзіндік іс-әрекет жиынтығы 
арқылы айтарлықтай нәтижеге қол жеткізу керек. Қазіргі кәсіптік-педагогикалық қызмет 
қандай мұғалімді талап етеді.

Мұғалім – оқушылардың жеке тұлғасын дамытуға басымдық беретін, күрделі 
әлеуметтік-мәдени жағдайларда еркін бағдарлай алатын, шығармашылық процестерді 
басқара алатын, адам туралы ғылымның жетістіктерін, оның даму заңдылықтарын, 
компьютерлік оқыту өнерін терең меңгерген жан-жақты дамыған шығармашыл тұлғаны 
талап етеді.

Ал, білім беруде кәсіби құзырлы маман иесіне жеткен деп – мамандығы бойынша өз 
пәнін жетік білетін, оқушының шығармашылығы мен дарындылығының дамуына жағдай 
жасай алатын, тұлғалық-ізгілілік бағыттылығы жоғары, педагогикалық шеберлік пен өзінің 
іс-қимылын жүйелілікпен атқаруға қабілетті, оқытудың жаңа технологияларын толық 
меңгерген және жаңашыл ақпараттарды тауып, оларды таңдап сараптай алатын, отандық 
және шетелдік тәжірибелерді шығармашылықпен қолдана білетін кәсіби маман педагогты 
айтамыз. Осыған орай отандық білім саласында жаңа бағыттар мен өзгерістер көрініс 
табады. 

Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында: «Білім беру 
жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді 
ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп атап 
көрсеткен [5]. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев Жолдауында айқандай: «Болашақта өркениетті 
дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Қазақстанды дамыған 
50 елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін – білім» [6]. Сондықтан қазіргі даму кезеңі 
білім беру жүйесінің алдына оқыту үрдісінің технологияландыру мәселесін қойып отыр. 
Оқытудың әртүрлі технологиялары сарапталып, жаңашыл педагогтардың іс-тәжірибесі 
зерттеліп, мектеп, колледж, университет, академия, т.б. оқу орындарында өмірге енуде. 
Соған орай қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты анықталып, міндеттері айқындалуда.

Осы айтылғандарды жинақтай келіп, жаңа формация мұғалімі – әдістемелік, 
әлеуметтік тұлғалы, коммуникативтілік, ақпараттық және тағы басқа құдыреттіліктердің 
жоғары деңгейімен сипатталатын рухани-адамгершілікті, азаматтық жауапты, белсенді, 
сауатты, шығармашыл тұлға болуды уақыт талап етеді демекпіз. Бүгінгі конференция 
айтылған ойлардың құндысын жүзеге асыру арқылы көздеген мақсатына жетеді және ортаға 
салған озық ойларды меңгеруіне ықпал жасайды деп білемін.

Француз қайраткері «Адамға оқып-үйрену өмірде болу, өмір сүру үшін қажет» 
дегендей оқыту процесін технологияландыру, осыған сәйкес оқу бағдармаларын жасау, 
ғалымдар мен жаңашыл педагогтардың еңбектерімен танысу жұмыстары мұғалімдердің 
үздіксіз ізденісін айқындайды. Жаңа педагогикалық технологиялардың негізгі мәні –пассивті 
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оқыту түрінен активті оқытуға көшу оқу танымын ұйымдастырудағы бастамашылдығына 
жағдай туғызу, субьективтік позицияны қалыптастыру.

Білім сапасын арттыру және нәтижеге бағытталған үлгіге бет алуы барысында 
мұғалімдер мемлекеттік стандарт берілген нәтижелерге жетуде кәсіби шеберлікпен 
меңгерген зерттеу біліктері мен дағдылары нәтижесінде проблеманың шешімін таба 
алатын, ақпараттық-коммуникативті мәдениеті жоғары тұлғалық-дамытушылық функцияны 
атқарады. Қазіргі заман адамның осы құзыреттілікті меңгере отырып, тек «кәсіби икемділігін 
оңтайландыруды қамтамасыз ету ғана емес, іске асырылу мүмкіндігін үнемі оқып-үйрену 
және өзін-өзі жасау талабын қалыптастыра алады».

Қазақстандағы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы жобасында Қазақстанда оқитындарды сапалы біліммен қамтамасыз етіп, 
халықаралық рейтингілердегі білім көрсеткішінің жақсаруы мен қазақстандық білім беру 
жүйесінің тартымдылығын арттыру үшін ең алдымен, педагог кадрлардың мәртебесін 
арттыруға, олардың бүкіл қызметі бойына мансаптық өсуіне, оқытылуы және кәсіби 
біліктілігін дамытуды қамтамасыз етуге, сондай-ақ педагогтардың еңбегін мемлекеттік 
қолдау мен ынталандыруды арттыру мәселелеріне үлкен мән берілген. Осыған байланысты 
қазіргі таңда еліміздің білім беру жүйесіндегі реформалар мен сындарлы саясаттар, 
өзгерістер мен жаңалықтар әрбір педагог қауымының ойлауына, өткені мен бүгіні, келешегі 
мен болашағы жайлы толғануына, жаңа идеялармен, жаңа жүйелермен жұмыс жасауына негіз 
болары анық. Олай болса, білімнің сапалы да саналы түрде берілуі білім беру жүйесіндегі 
педагогтардың, зиялылар қауымының деңгейіне байланысты деп атап көрсетуге негіз бар 
[7]. Жас жеткіншектердің бойындағы ерекше қабілеттілікті, дарындылықты тани білу, оның 
одан әрі дамуына бағыт-бағдар беру, оны сол бағытта жетелеу – ұстаз парызы. 

Ұлы ойшыл Плутарх кезінде: «Көптеген табиғи талант дарынсыз ұстаздардың 
кесірінен жойылып кетеді. Сондықтан әрбір ұстаз бұған жол бермеуі керек», – деген екен. 
ХХI ғасыр – білімділер ғасыры. Сол себептен де білім сапасын арттыру, оқушылардың 
дарындылығын айқындап, біліміне, ойлау қабілетіне сай деңгейлеп оқыту, ғылыми ізденіс 
қабілеттерін қалыптастыру – әрбір ұстаздың міндеті. ХХІ ғасырдың жан-жақты бәсекеге 
қабілетті, зерделі, дарынды, талантты тұлға қалыптастыруда білім беру мемлекетіміздің 
баса назар аударатын өзекті мәселесі болмаққа керек. Осы тұрғыда мұғалімге білім берудің 
тиімді жолдарын қарастыру, таңдай білу еркіндігін тиімді қолдана алу да жаңа адам 
тәрбиелеп, жаңаша білім беретін оқытушыларға сын болмақ [8].
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Мухаббат ТУЛЯХОДЖАЕВА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
БАЛЕТНОГО КРИТИКА

РЕЗЮМЕ
 В данной статье затрагиваются актуальные вопросы методики преподавания 

специальности на искусствоведческих курсах. Рассматриваются вопросы анализа 
сценического произведения. Определяются способы и приемы написания театральной 
рецензии на балетный спектакль как целостного художественного произведения. 
Обозначаются параметры анализа в контексте современного процесса хореографического 
искусства.

ТҮЙІНДЕМЕ
Бұл мақалада өнертану курстарында оқыту әдістерінің өзекті мәселелері 

көтеріледі. Сахналық шығармаларды талдаудың негізгі сұрақтары қарастырылды. Балет 
спектакліне тұтас көркем шығарма ретіндегі театрлық рецензия жазудың әдістері 
мен тәсілдері анықталды. Талдаудың параметрлері хореография өнерінің замануи үрдісі 
контекстінде белгіленеді.

Сегодня стало очевидным, что в процессе обучения главным становится активизация 
процесса развития личности. Необходимо отказываться от назидательности, дидактизма 
и вместо этого выдвигать на первый план диалогические методы общения, совместный 
поиск истины. В одной китайской притче говорится: «скажи мне – и я забуду, покажи 
мне – и я запомню, дай сделать – и я пойму». В этих словах находит свое отражение суть 
интерактивного метода обучения. Преподаватель не дает готовых знаний, но побуждает 
обучаемых к самостоятельному поиску. Интерактивные методы не заменяют лекционные 
занятия, но способствуют лучшему усвоению лекционного материала. При использовании 
интерактивных форм роль преподавателя резко меняется, перестает быть центральной, 
он лишь регулирует процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее 
необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения, контролирует 
время и порядок выполнения намеченного плана.

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений 
совершенствования подготовки специалистов в современном вузе. Поскольку сама идея 
подобного обучения возникла в середине 90-х годов ХХ века с началом развития сети 
Интернет, многие специалисты трактуют это понятие, как обучение с использованием 
компьютерных сетей и ресурсов. Однако думается, что такая форма обучения возникла 
намного раньше. О чем, например, красноречиво говорит название платоновских трактатов – 
«Диалоги». В своем преподавании Платон придерживался того метода, которым пользовался 
и Сократ. Платон излагал свои мысли диалектически, то есть при помощи вопросов, ответов 
и вообще совместной с учениками разработки основных положений. Разумеется, что нить 
разговора была в руках у самого Платона, который не давал своим собеседникам отклоняться 
от нее в ту или иную сторону и умел искусно наперед намечать желательные ему ответы или 
вопросы. Этот способ у Платона пробуждал в учениках активную работу мышления, давая 
возможность ярче осветить какую-то сложную мысль.

Интерактивный метод – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, 
диалога с кем-либо. В отличие от активного метода, интерактивный ориентирован не 
только на более широкое взаимодействие педагога и студента, но и студентов друг с другом 
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в процессе обучения. Педагог разрабатывает план проведения занятий, основанный на 
упражнениях, к примеру – «мозговая атака» или «мозговой штурм», учебная дискуссия, 
групповая дискуссия, панельная дискуссия. Это появилось в 30-е годы ХХ столетия в США 
как способ коллективного, группового решения проблем. В основе его лежит активизация 
творческой мысли в нахождении ответов на вопросы: что делать, как выходить из создавшейся 
ситуации, например, в области театрального искусства, балетного театра.

Все должно проходить достаточно интенсивно, в быстром темпе, по одной или две 
минуты на каждого. Так закрепляется изученный материал и идет подготовка к изучению 
нового материала. Основной задачей становится создание условий для инициативы в 
организации тематических занятий, организации дискуссий в обсуждении сложных 
вопросов. Например, на тему «актуальные вопросы балетного театра», «Вопросы 
современной хореографии» можно провести «круглый стол» с участием ведущих 
композиторов, балетмейстеров, артистов балета. В тоже время проведение семинаров на 
тему «Известные балетные постановки ХХ века», где студенты самостоятельно делают 
сообщения о постановках балетов Михаила Фокина, Джорджа Баланчина, Ролана Пети, 
Мориса Бежара, Юрия Григоровича, Джона Ноймайера.

Как проводить, предположим, семинар или «круглый стол»? Педагог предлагает 
студентам перечень вопросов: рассказать о самом интересном балетном спектакле, который 
он видел на сцене, телеканале «Культура», Интернете; обосновать, почему данная постановка 
произвела на него наибольшее впечатление, что удивило в ней: работа балетмейстера, 
дирижера, актера или художника; как оценивается им спектакль? слабые и сильные 
стороны постановки. Причем, надо просить, чтобы использовались простые слова, простые 
предложения. Чтобы выступления были конкретны, содержательны и подтверждались, в 
лучшем случае, просмотром видеоматериалов, грамотной демонстрацией отрывков из 
балетных спектаклей.

 Следующий способ – это организация занятий, которые могут проходить в формате 
встреч с мастерами искусства, культуры. В ней студент не слушатель, а активный собеседник, 
который задает вопросы, касающиеся его специальности. Надо научить студентов 
задавать вопросы, чтобы они сами составляли вопросники. Должно отсутствовать любое 
принуждение. Необходимо вызвать интерес к творческой беседе. 

Известно, что в Москве существует лаборатория Дмитрия Крымова. Это известный 
художник, сценограф, режиссер, сын известного режиссера театра и кино Анатолия 
Васильевича Эфроса и замечательного театроведа Натальи Крымовой. У него особый 
метод, особый подход к созданию спектаклей, весьма близкий к интерактивному методу. 
Он использует в своей работе такое ключевое понятие, как «мозговой штурм», «мозговая 
атака». В 2011 году он задумал поставить спектакль по небольшому рассказу Ивана 
Бунина «В Париже». В чем интрига? Он решил пригласить на роль генерала – главного 
героя рассказа – самого великого танцовщика ХХ века Михаила Барышникова. Но как его 
заинтересовать, как привлечь? Он предлагает Барышникову план лишь начала спектакля, 
приглашая его тем самым к творческому процессу, задает вопросы и ждет ответа. И это 
возымело действие. Барышников стал включаться в работу, возникло содружество и 
конечный результат – спектакль с потрясающим танцем 63-летнего танцовщика. Возможно, 
таким образом, и необходимо создавать атмосферу, в которой может рождаться нечто новое, 
например творческий портрет мастера балетного театра. 

Если говорить о студентах искусствоведческих курсов (направление «Балетное 
искусство»), то необходимым для них является понимание, что профессия балетного 
критика есть одна из интересных и необходимых для развития балетного театра страны. 
А для этого необходимы не только лекции по истории и теории балетного театра, но и 
просмотры самых известных балетных спектаклей мира второй половины ХХ века, когда 
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происходили радикальные перемены в хореографическом искусстве балетного театра. В 
учебную программу могут быть введены дополнительные часы посещения студентами 
занятий по классическому, народному танцу. Они должны присутствовать на просмотрах 
и участвовать в обсуждениях концертных программ, дипломных спектаклей не пассивно, а 
активно.

Вместе с тем возникает вопрос: как оценивать в новом пространстве времени 
сценическое произведение, каким параметрам следовать при анализе? Чем отличается 
театральная рецензия от театральной статьи? Театральная рецензия – это, по сути, 
реконструкция спектакля, умение описать спектакль, но не пересказать сюжет. Обозначить 
и определить смысловую основу мизансценического ряда, танцевальных композиций, 
определить начало, середину и конец спектакля.

Взаимодействие в театре различных форм творчества преломляет отдельные 
искусства в художественную целостность постановки. Спектакль как произведение 
сценического искусства вне зависимости от исторических, национальных, жанровых 
и других особенностей композиционно организуется из определяющих компонентов 
художественной целостности. Такими компонентами являются: 

�� сюжетно-драматический строй как развитие драматического действия в 
определенном сюжетно-фабульном направлении – либретто:
�� музыкальная основа, музыкальное оформление, музыкальная атмосфера, 

создающие развитие действия спектакля;
�� постановочная, хореографическая основа действия – танцы, пантомимные 

сцены, мизансцены, танцевальные композиции.
�� исполнительское мастерство, психоэмоциональное выражение танцевально-

пластического образа средствами хореографической лексики актером-
танцовщиком, погружение в музыку и хореографический текст;
�� сценография, пространственное оформление сценического произведения, его 

визуальная образная значимость – декорации, костюмы, свет, цвет.
Однако эти компоненты предоставляют возможность анализировать сценическое 

произведение лишь в определенной плоскости. Необходимо понимать, что художественная 
целостность произведения – это сложное структурное образование, где главным 
выступает наличие художественной идеи, то есть содержательно-смысловая целостность 
произведения, а также наличие творческого замысла и его воплощения. Вместе с тем важны 
и характеристики таких уровней, как композиционное построение, мизансценический ряд, 
оценка актерского исполнения.

В результате анализа спектакля, его событий и характеров можно прийти к тому или 
иному определению его идейно-тематической сущности. А это базируется на выявлении 
замысла балетмейстера-постановщика, автора хореографического текста. Вместе с тем 
необходимо определить его работу как режиссера-постановщика, сумевшего организовать, 
привести в действие все компоненты спектакля. Достаточно вспомнить великий спектакль 
Ю. Григоровича «Спартак».

Овладение принципами анализа балетного спектакля, участие в творческом процессе 
(присутствие на репетициях, просмотрах общественных и премьерных спектаклей) – все 
это позволит к концу обучения сформировать профессиональных специалистов в области 
балетного и хореографического искусства.
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Зауре АБДИРАСИЛОВА 

ОҚЫТУҒА ЫҚПАЛ ЕТУШІ ФАКТОРЛАР

ТҮЙІНДЕМЕ
Ғылыми мақалада оқытуға ізетті және ықпал етуші факторлар қарастырылған.

РЕЗЮМЕ
В научной статье рассматриваются факторы в обучения положительно влиящие 

на усвоение материала.

Бүгінгі таңда педагогикалық білім мазмұны түбегейлі өзгерістер мен жаңарулармен 
толығуда. Қазіргі кезеңде  білім беру жүйесінің даму көкжиегі  кеңейіп, кезекті дүниетанымдық 
серпіліс жасалды. Бұл қоғам қажеттілігінен туындаған жағдай. Әлемдік қауымдастықта 
халықаралық беделге ие Қазақ елі де осы дамудан тысқары қалмастан, педагог мамандарды 
заманауи әдіс-тәсілдермен жарақтандырып, кәсіби даму динамикасының өсу кеңістігін 
қалыптастырды. 

«Ел болам десең, бесігіңді түзе» деген сөз текке айтылмаған. Елдің бесігі – мектеп. 
Сондықтан ұстаздар қауымы оқытуда ізетті және ықпал етуші факторларды үнемі жетілдіріп 
отыру тиіс. 

Ұстаз баланы рухани өсіретін – тұлға. Ұстаздың ізетті оқуға жетелеуі оны болашақтағы 
адами келбетін қалыптастырады. Осы орайда ғұлама ғалым Әбу Насыр Әл-Фараби бабамыз 
«Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың 
хас жауы» демекші, тәрбие мен білім әрдайым бір-бірінен алшақтамай, қатар жүруі керек 
[1]. Біздің мүддеміз – осы. Шәкірттердің ой өрісін дамытып, оны дұрыс жеткізе білуге 
баулу, ұйымдастырушылық қабілетін, шығармашылығын әрі қарай жетілдіруге және жан-
жақты дамуына, болашақта адам ретінде толық қалыптасуына жағдай жасау – негізгі 
міндеттеріміздің бірі. 

 Ізгілік адамның еркін ойлауының әртүрлі көріністерімен байланысты; оған сәйкес 
еркіндікті, адамның индивидуалдық дамуын уағыздайды. Қоғамдық жағдайы мен өзінің 
шығармашылық күштерін еркін дамытатын жеке бас құқығына тәуелсіз түрде, адамның 
құндылығын, адамдардын арасындағы тендік, әділеттілік, адамгершілік қатынастарды 
қуаттайтын көзқарастар мен идеялар жиынтығы.

Ұстаздардың ұстазы К.Д.Ушинский: «Балаға күштеп білім беруден гөрі, баланың 
білімге деген құштарлығын ояту ең маңызды мақсат» [2] деп жазған. Сондықтан баланың 
білім алуға деген құштарлығын ояту үшін қазіргі заманда мұғалім көп ізденіп, сабақтың 
тиімді өтуіне жұмыс жасауы қажет. Білім сапасы оқушының білімге деген құштарлығымен, 
қызығушылығына тікелей байланысты. Бұл бағыт мұғалімнің жұмысын түбегейлі 
өзгертеді. Жаңа білім алу үрдісі оқытушы мен оқушыға шығармашылықпен жұмыс жасауға 
итермелейді, себебі оқушы білімді өздігінен іздену арқылы алу керек болса, мұғалім 
оқушының білім алуына себептер, жағдайлар тудыру керек. Ол үшін мұғалімнің сабақты 
жан-жақты дайындауы қажет, сабақ үстінде қандай болмасын оқушы тарапынан әртүрлі 
сұрақтар туындауы мүмкін, сол жерде мұғалім қажетті бағдар беріп жіберуіне тура келеді.

Жалпы сыныптағы мәдениет немесе оқытуға ізетті және ықпал етуші факторларды 
қарастырмас бұрын, мәдениет тақырыбына шолу жасасақ, мәдениет (лат. Cultura – өңдеу, 
егу деген сөзінен шыққан) – табиғат объектісіндегі адамның әрекеті арқылы жасалатын  
өзгерістер. Бұл сөзде адам еңбегінің ерекшелігі, оның адамның іс-әрекетімен 
байланыстылығы, адамның және оның қызметінің бірлігі негізделген. Кейіннен «мәдениет» 
деген сөз жалпылық маңыз алды, адам жасағанның бәрін де «мәдениет» деп атады. Осы 
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ұғымда мәдениеттің мазмұнды белгілері, түсінігі көрсетілді. Мәдениет – адам жасаған 
«екінші табиғат». Мәдениет – жеке адамның өмір сүру мақсаты мен құндылық жүйесі, 
адамның өмір сүрген ортамен қарым-қатынасы. Ол – өзара қарым-қатынас нәтижесінде 
қалыптасатын ерекше құбылыс. Адамдар өздерін қоршаған ортаға, оның әлеуметтік 
және мәдени қатынасына әсер етеді, өзгертеді. Олар оны өз мақсатына пайдаланады. 
Болашақ қоғамға, ұрпаққа мұра етіп қалдырады, ал ол мұра белгілі жағдайда үнемі дамуда 
болады. Мәдениет әр түрлі әлеуметтік құрылымдардың, топтардың, таптардың, жіктердің, 
ұлттардың, жеке адамдардың өмір сүру жағдайына, талабына сәйкес пайда болып, 
қалыптасады. Мысалы: аң аулау, еңбек құралдарын жасау, от жағу, тамақ пісіру, киіну, 
жарасымды өмір сүру, екінші біреуге ұнау, ортамен қатынаста болу, т.б.

Бұл талап-тілектер қоғамдық прогреске, өрлеуге тікелей байланыста. Әр қоғамдық 
кезеңде жаңа талап, тілектер пайда болады, өндіріс құралдары дамиды. Мәселен, бір 
кездерде жазба әдебиеті болмады, соның нәтижесінде фольклор қалыптасты, кейінірек те 
білімнің қалыптасып, жазудың шығуы жаңа талап қойды. Бүкіл құндылықты, мифті жазып 
қалдыру талабы пайда болды. Информатика дамыды, оларды микрофон, магнитофон, 
компьютерге түсіру арқылы мәңгі ету қажеттігі туды. Сөйтіп, мәдениет әлеуметтік 
құрылымдардың, жеке адамның тілегіне, талабына сәйкес қалыптасты. Қоғамда адам 
тілегінен тыс мәдениет қалыптаспайды. Мәдениет – әлеуметтік фактор, қоғамның қозғаушы 
күші. Мәдениеттің дамуы қоғамды ілгері жылжытады. Жеке адам мәдениеті мен қоғам 
талабы тікелей байланысты. Мәдениеттің қоғамдағы бұл міндетінің сан алуан қыры бар. 
Бірден біздің назарымызды өзіне аударатын нәрсе – мәдениет пен білімнің ара қатынасы. 
«Табиғаттан қулығын асырып жіберуге» (Гегель) бағытталған адамдардың білімі, әрине 
мәдениеттің негізгі құрамдас бөлігіне жатады. Бұл жөнінде Ә.Наурызбаева: «Бүгінгі күнге 
лайық адамдық қарым-қатынас орнату – интеллигенцияның басты міндеті... Ал, біздің 
өркениеттілігіміз жаппай компьютерге көшумен сипатталмауы керек, мәдени диалогтың 
түрін жасап, оны сақтай білу қабілетімізбен көрінуі керек» [3], – деп жазды. 

Яғни, білімділік мәдениеттіліктің маңызды алғышарты болғанымен бұл екі ұғымның 
арасында елеулі айырмашылық, белгілі алшақтық, кейде тіпті қайшылық бар. Ғылымның 
бет алды дамуы, шектелмеген техникалық әрекет мәдениетке үлкен нұқсан келтіруі мүмкін. 
Тек жоғары деңгейде мәдениеті бар өркениет ғылым мен техниканың дамуындағы теріс 
салдарларды бейтараптандыра алады. Егер біз ғылым арқылы шындықты ашсақ, өнер 
арқылы әсемдікке ұмтыламыз, ал моральдық таным арқылы жақсылық пен жамандықты 
айырамыз. 

Бұл мәселелердің қазіргі таңда өзектілігі артып, елімізде мектеп, сынып мәдениеті 
тақырыптарында кең қарастырылып, зерделену барысында. Мәселен, осы бағытта 
еңбек етіп отырған «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік 
орталығының Кембридж университетінің Білім беру факультетімен бірлесіп әзірлеген 
деңгейлі бағдарламаларының орны мен рөлі ерекше. Еліміздің ұстаздар қауымы ұсынылған 
бағдарлама аясында өз білімдерін жетілдіріп, біліктілігін шыңдау үстінде. Осы орайда 
аталған бағытта еңбек етіп жүрген ұстаздардың мектеп атмосферасын қалыптастырудағы 
оқуға ықпал ететін немесе керісінше кедергі жасайтын фактілерге зерделеу жасадық. 
Мектеп атмосферасын мектеп ортасының төрт аспектісі тұрғысынан қарастыруға болады:

1) Қоршаған ортаның физикалық, әлеуметтік, эмоционалдық және оқу 
(танымдық) факторлары. Оқытуға ізетті және ықпал етуші физикалық ортада оқытуды 
қолдайтын немесе кедергі жасайтын факторларды сараптасақ: мәселен, мектеп мекемелеріне 
оқушылардың шектеулі саны ғана сыяды, оқушылар қауіпсіздікте болады және мектеп 
ішінде өздерін қауіпсіз сезінеді, сыныптар жинақталған, сыныптар мен алаңшалар таза әрі 
жақсы жағдайда ұсталады, шу деңгейі төмен, нұсқау беруге және қызмет етуге арналған 
алаң тұтынушыларға лайықталған, ұстаздар жеткілікті әдебиетпен және мектепке қажетті 
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жабдықтарымен қамтылған болса онда, оқытуға мүмкіндік жоғары. Немесе керісінше, келесі 
төменде көрсетілген факторлар оқытуға кедергі жасайды. Атап айтсақ, мектеп мекемесіне 
оқушылардың көп саны сыяды, оқушылар дәлізде, демалыс бөлмелерінде, асханада 
және ойын алаңдарында басқа оқушылардың тарапынан соққыға ұшырайды, сыныптар 
жинақталмаған, сыныптар мен алаңшалар кір, аса жарық емес және нашар жағдайда, шудың 
деңгейі жоғары. Сабақтар оны өткізуге лайықталмаған бөлмелерде өтеді және оқушылар 
аса көп, сыныптар жасырылған, тексеруден қорғаулы, әдебиеттер мен мектепке қажетті 
жабдықтар жеткіліксіз немесе жеткізу бөгелуде.

2) Қарым-қатынас пен өзара әрекеттестікке оятатын әлеуметтік орта.
Оқытуды қолдайды: Өзара әрекеттестікті ынталандырады, мұғалімдер мен 

оқушылар белсенді қарым-қатынаста болады, мұғалімдер алқалы жұмыс істейді, оқушылар 
тобы әртүрлі, ата-аналар мен мұғалімдер оқыту үдерісінде серіктес болып табылады, 
шешім алаңшада тікелей мұғалімдердің қатысуымен қабылданады, мұғалімдер құрамы 
оқушылардың ұсыныстарын белсенді түрде қабылдайды; оқушылар шешім қабылдауға 
қатыса алады. Мұғалімдер құрамы мен оқушылар даудың алдын алуды үйренген.

Немесе оқытуға кедергі жасайтын факторлар: Өзара әрекеттестік шектелген, 
оқушылар мен мұғалімдер бір-бірімен сөйлеспейді, мұғалімдер бір-бірінен алшақ, оқушылар 
өздерін бір-бірінен алшақ ұстайды, ата-аналар тең серіктес ретінде қарастырмайды, 
барлық шешімдерді орталық әкімшілік немесе басшылық ата-аналардың қатысуынсыз 
қабылдайды, оқушылардың пікірі қызметті анықтау немесе сыныптағы және жалпы 
мектептегі проблемаларды шешу кезінде ескерілмейді. Басынулар мен дау-дамайлар қаперге 
алынбайды.

3) Ұжымшылдық және өзін-өзі сыйлау сезіміне ықпал етуші аффективті орта.
Оқытуды қолдайды: Мұғалім мен оқушының өзара әрекеттестігі сыйластыққа, 

қолдаушылыққа, жауаптылыққа құрылған, оқушылар мұғалімі мен ұжымына сенеді. 
Мұғалімдер мен оқушылар бір-біріне достықпен қарайды, мектеп түрленуге ашық және 
барлық мәдениетке құрметпен қарайды, мұғалімдер мен оқушылар мектеп жетістігіне жеке 
үлесін қосатынын сезінеді, бірыңғай қоғамдастық сезімі бар, ата-аналар мектепте өздеріне 
жылы шырайды сезінеді.

Оқытуға кедергі жасайды: Мұғалім мен оқушының өзара әрекеттестігі көбіне 
өте аз және қашық. Кейбір оқушыларға көп көңіл бөлінеді, ал сонда басқаларының 
қызығушылығы қалыс қалады, оқушылар мұғалімдерінің олардың қызығушылығына 
әрекет еткендерін көрмейді, мұғалімдер мен оқушылардың моральдық деңгейі төмен, 
мұғалімдер мен оқушылар өздерін жеткілікті еш бағаламайтынын сезеді. Оң әрекеттері 
үшін ынталандыру жоқ, мұғалімдер, оқушылар, ата-аналар өздерін біртұтас сезінбейді, ата-
аналарды балаларының «қиын мінез-құлқы» үшін кінәлайды.

4) Оқытуға және өзін-өзі іске асыруға оятатын академиялық орта
Оқытуды қолдайды: Салмақ академизмге түседі, бірақ та зият пен оқытудың кез-келген 

түрі қолдауға ие болады. Баланы оқытуға ықпал ететін кез келген әдіс қолданылады, барлық 
оқушылардан жоғары нәтижелер күтіледі. Мұғалімдер табысқа жеткені үшін әрқайсысын 
ынталандырады, прогресс үнемі қадағаланады, бағалау нәтижелері бірден оқушылар мен 
ата-аналарға хабарланады, бағалау нәтижелері оқыту үдерісі мен оқу мазмұнына баға беру 
және қайта құру үшін қолданылады, мұғалімдер білімді әрі сенімді.

Оқытуға кедергі жасайды: қолданылатын әдістер әртүрлі емес. Академиялық 
маңыздылығы төмендетіледі және марапатталмайды, күтілетін нәтижелер төмен, бағалау 
төмен немесе жүйелі емес, бағалау нәтижелері өте аз талқыланады. Оқушылар алынған 
нәтижелерді қалай пайдалануды білмейді. Ата-аналар оқушылардың мәрелік бағаларын 
көрген кездерінде академиялық қиындықтарға ұшырайды, нәтижелер жақсарту мен 
дамытуда пайдаланылмайды. Оқушылар мен мұғалімдер бұрынғы сәтсіздіктерді үнемі 
қайталайды. Марапаттау мен мақтау сирек. Мұғалімдер сенімсіз әрі дайындықсыз [4]. Осы 
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ұсынылған тұжырымдарды сараптай келе, сабақ барысында топпен жұмыс жүргізу және 
оқушыларда ізгі қасиеттерді қалыптастыру бағытында тәжірибе жүргіздік. Мысалы, топты 
ұйымдастыру барысында бірнеше әдістерді пайдаландық. Мысалы: карточкадағы суреттер 
арқылы «Мен сенің бойыңнан мына қасиеттерді көргім келеді – тапқырлар, білімділер және 
белсенділер» тренингі бойынша, жемістер арқылы, популяциядағы белгілер арқылы топқа 
бөлдім. 

Топтық жұмыста мына ережелер сақталды: оқушылар бірін бірі тыңдады, 
ынтымақтаса отырып жұмыс жасады, бір біріне қолдау көрсетіп көмектесті, басқалардың 
ойына құрметпен қарады, әр топ мүшелері топ басшысын қолдап, өз жауапкершілігі мен 
міндетінің болғанын сезінді. Басқа топ мүшелерінің пікірлерін тыңдап, жауап беру үшін қол 
көтерді. Білгендерін басқалармен бөліседі. 

Топтық жұмысты жиі пайдаланудағы мақсатымыз: оқушылардың белсенділігін 
арттыру, бірлесе отырып ортақ ой тұжырымдау, оқыту емес өз бетінше оқуға бейімдеу. Сол 
қойылған мақсаттарға топтық жұмыстар арқылы қол жеткіздік. Топтық жұмыс оқушылар 
тарапынан қолдау тапты.

Топтық жұмысты ұйымдастыру сәтті және нәтижелі болды. Сабақтың барысында 
жасалынған табыс критерийлеріне қол жеткіздік. Оқушылардың жаңа тақырыпты меңгеру 
деңгейін анықтай отырып, оқу үрдісінің сапасын арттыруға мүмкіндік туады. Оқушылар 
топпен жұмыс істеу барысында, сабаққа ынтасы артып, әрқайсысы белсенді қатысты. 
Үлгерімі төмен оқушыларды белсенді топ мүшелері бірлесіп, жұмыс істеуге тартып, сабаққа 
қызығушылығын оятты. Оқушылар біржақты пікірде қалып қоймай, өзара пікір алмасып, 
білімдерін толықтырады, қорытынды жасап топ мүшелерінің тұжырымын бағалайды.Топтар 
дайын жұмыстармен кезекпен танысып, постердің тұсына стикерге пікірлерін жазады. 
Оқушылар білім алуда сенімді дәлелдер ұсына алады, ғалымдардың зерттеулерін пайдалана 
отырып тұжырым жасауға үйренеді. Соның есебінен топтық жұмыстар сәтті болды. 

Топтық жұмыстың тиімді жақтары: әр студент ойлануға машықтанады. Топтық 
жұмыс барысында, оқушылар бірігіп сұрақтың жауабын тауып, өзара пікір алмасады. 
Презентация жасайды. Белсенді тыңдап, топ көшбасшысы анықталды. Топтың әр мүшесі 
жауапкершілікті сезінеді. Әр студенттің өздерінің қабілеттіліктері мен ерекшеліктерін ашуға 
мүмкіндігі болды. Оқушылар арасында еркіндік пен сенімділік байқалды. Сондай-ақ, топтық 
жұмыс барысында оқушылардің шығармашылығы арта түсті және ғылыми әдебиеттермен 
және ақпарат ресурстармен ізденіс жасайды. Оқушылар орындаған тапсырмаларының 
нәтижелерін салыстыру арқылы талдау жасайды. Оқушылардың көмектесуге және көмек 
сұрауға мүмкіндігі көп болады. Оқушылар туындаған сенімсіздік пен қобалжудан, мысалы 
мен бұл жұмысты орындай аламын ба екенмін, орындай алмасам ұят болып қалмас па екен, 
басқалар менің жауабымды сынап, күлкіге айналдырмас па екен, – деген қорқыныштан 
арылады.

Оқушыларды топқа біріктірудің қызықты әрі танымды тәсілі олардың алдағы 
жұмысқа деген ықыласын арттырады. Топ құрамын арттыру арқылы топ мүшелерінің 
жынысына және мүмкіндіктеріне қарай басқалармен жұмыс істеуіне пікірталас арқылы 
шешу, сабақтың сапасын арттырды [5]. Бөліну кезінде басқалардан ерекшеленетін қасиеттері 
арқылы олар уақытша болса да бастарын біріктіреді, араларында бір-біріне деген жылы 
сезімдер орнайды. Бірлескен жұмыста жеке бастың қасиеттері сыналмай, тек пікірлер ғана 
сыналады. Нәтижеге жетуде басқалардың пікірлерін біліп, шешімнің ең тиімді жолын табуды 
үйренеді. Студент оқу материалын тақырып бойынша алдымен өздігімен ойланып, басқа 
да белсенді әрекет жасап осыдан соң өз ойларымен басқаларымен бөліседі, өз идеяларын 
басқа пікірлермен салыстырады, оларды толықтырады, өзгертеді, дамытады. 

Топтық жұмыс жасау барысында мынадай қиыншылықтар орын алды:
– Оқушыларды бағалау кезінде формативті бағалау оңай болғанымен, суммативті 

бағалау қиындық туғызды.
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– Топтық жұмысты жасауда мақсатқа жету үшін уақыт тапшылығы байқалды.
Алдағы уақытта топтық жұмысты жақсартудың мынандай жолдарын ұсынамын: 
�� берілген тапсырма топтың барлық мүшелеріне қызықты болуы керек. 
�� оқушылардің қызығушылығын арттыру мақсатында, қоғаммен байланысты 

өзекті сұрақтарды талқылау;
�� сұрақтарды түрлендіре отырып беру;
�� топ құрамын жиі өзгерту; 
�� топты үлгерім деңгейлеріне байланысты құрылуын қадағалау;
�� топтардың бірін бірі бағалауын күшейту.
�� талдау дәптерін арнап, пән оқытушысы өз өзіне рефлексия жасау. 

Сонымен, сөз соңында айтарымыз, қазіргі таңда мұғалімге қойылатын талап оқытуда 
ізгі қасиеттерді дамыту арқылы білім игеруге қабілетті атмосфера қалыптастыру.
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Әсем ҚЫЗЫРОВА

ҚАЗАҚ, АҒЫЛШЫН ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ МІНЕЗДЕРІНДЕГІ 
ПАРЕМИЯЛЫҚ СИПАТ

ТҮЙІНДЕМЕ
Мақалада қазақ және ағылшын халықтарының ұлттық мінездерінің ерекшеліктері 

сараланып, паремиялық бірліктердегі көрінісі сипатталған. 

РЕЗЮМЕ
В статье дан лингвистический анализ некоторых свойств национального характера 

казахского и английского народов, отмечено специфические их проявление в паремических 
единицах.

Тілді адамның әлеуметтік тұрмысын қамтитын мәдениеттен, тарихтан тыс тек қана 
қарапайым таңбалық жүйе ретінде қарастыру анық танымдық мүмкіншіліктерін шектейді. 
Ал әртүрлі білім салаларының салыстырмалы-салғастырмалы түрде қолданған ұсынымдары 
этностық ішкі және сыртқы көріністерін сипаттауға себін тигізеді. Зерттеуші Ю.В.Бромлей 
сөзімен айтқанда, әрбір этностық өзгешеліктері бар, олар екіжақтылықты қасиеттерге ие: 
«әрбір этноста мәдениет элементінің сыртқы» көрінуі мен «ішкі» мазмұнында ерекшелік 
бар. Мағынасына байланысты барлық мәдени құбылыстар өзіндік екіжақтылыққа ие: 
өзінің «сыртқы» көрінісімен қатар, олардың «екінші өмірі» бар. Олар мағынасы арқылы 
айқындалады. Мағына затта жасырылған, ол ақыл-ой эстетикалық сезіммен адамгершілік 
интуициямен белгілі болады, бір көргеннен танылмайды. Мағынаның бұл мәні – мәдениетті 
тану кілті [1, 25 б.].

Этностың мәдениетінің «сыртқы» және «ішкі» өзгешеліктерін «ұлттық мәдениетінің 
мінез» мәселесін салыстырмалы түрде талдап, әрбір халықтың мәдениеттерінің негізгі 
мәселесі – ұлттық мінездің тілдегі және мәдениеттегі көрінісін сипаттау арқылы дәлелдеуге 
болады. Бұл этномәдени және тілдік тұрғыдан зерттемені жүргізу үшін ұлттық мінездің 
келесі анықтамаларына сүйенейік. Бұл анықтамаларда ұлттық мінездің әртүрлі қасиеттері 
көрсетіледі, мәселен, К.Касьянованың пайымдауынша, ұлттық мінез – әлеуметтік 
архетиптердің жиынтығы: «Ұлттық мінездің негізінде біршама заттардың немесе 
көзқарастардың терімі жатыр. Олар әрбір белгілі мәдениетті иеленушінің санасында 
үдемелі түрдегі сезімдер немесе эмоциялардың гаммасымен байланысты жеке адамның, 
этностың санасында осы бір заттардың немесе көзқарастардың біреу немесе бірнешеуінің 
пайда болуы белгілі нәтижеге типтік қимылға соқтырады. Жеке тұлғаның санасындағы 
белгілі типтік қимылдарды қозғап, жандандыратын бірліктерді біз әлеуметтік архетип деп 
санаймыз. Әлеуметтік архетип адамдарға ұрпақтан ұрпаққа мұра ретінде жеткізіледі» [2, 32 
б.].

Ю.Е.Прохоров, И.А.Стернин ұлттық менталитет пен ұлттық мінезді тығыз 
байланыстыра отырып, тепе-теңдік ұғымдар ретінде қарастырады. Ғалымдардың пікірінше, 
ұлттық менталитет – шынайы нақтылықты ұлттық стериотиптер негізінде қабылдауға 
мүмкіншілік тудыратын ұлттық қабылдау тәсілі [3, 92 б.].

Әрбір халықтың шынайы нақтылықты қабылдайтын ұлттық тәсілдері әртүрлі болады. 
Олардың өзгешіліктері шынайылылықты ерекше түрде туған ортаның ерекшелігінен, 
халықтың шұғылданған шаруашылығының түрінен, көзқарасының туындайтын этникалық 
қабылдаумен байланысты. Осы қабылдау тетіктері негізінде әр халықтың мінез-қасиеттері 
қалыптасады. Мінез-қасиеттерінің негізінде шынында да әлеуметтік, ерте заманнан 
бері этностық санасында бейсаналық, елестер түрде құрылған, кейіннен қоғамда белгілі 
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ережелерге, нормаларға айналған, тек ғана осы экологиялық ортаға сай қалыптасқан 
ұғымдар жатыр. Әлеуметтік архетиптер халықтың мінез-құлқын құрайтын, бағдарлап 
отыратын бастапқы үлгілер. Бара-бара бұл үлгілер күрделенеді, бірақ алғашқы бастамалы, 
әр әлеуметтік-экологиялық текшеде қалыптасқан өзгешіліктерін сақтайды. Сондықтан да 
әр этностардың мінез-құлқы ерекше болып келеді. Сонымен қоса, халықтардың мінез-
құлықтарының ұқсас қасиеттері да бар. Сондықтан біз салғастырмалы-салыстырмалы әдісті 
қолдану барысында, халықтардың мінез-құлықтарының ұқсастығы мен айырмашылықтарын 
тілдік бірліктер, мәселен паремиологиялық бірліктер негізінде қарастырамыз.

Зерттеу барысында біз қазақ, ағылшын халықтарының паремиялық бірліктерінде 
көрініс тапқан халықтардың ұлттық мінез-құлық ерекшеліктерін талдадық. Талдау 
нәтижесінде келесі тұжырымдар жасадық: бірінші: қазақ, ағылшын халықтарының мінез-
құлықтары өзгешелікті сақтап, паремиялық бірліктер әр түрлі көрініс береді; екінші: қазақ, 
ағылшын мінез-құлықтарының ұқсас қасиеттері де байқалады. Олар да ағылшын, қазақ 
халықтарының мақал-мәтелдерінде көрсетілген. Бұл тұжырымдамаларды жандандыру үшін 
тілдік мысалдарға сүйеніп, қазақ, ағылшын халықтарының паремиялық бірліктерде орын 
тапқан мінез ерекшеліктерін және мінез-құлықтардың ұқсас қасиеттерін талдап көрейік. 
Осы бағытта өткізген талдау нәтижесінде мінез-құлық ерекшеліктерін көрсететін мақал-
мәтелдерді екі топқа бөлдік: 

1) қазақ, ағылшын халықтарының өзгешелік мінез-құлықтарын сипаттайтын 
мақал-мәтелдердің топтары: 1. қонақжайлылық. Бұл қасиет қазақ халқының бастапқы 
қасиеті. Ол қасиет – қазақ ұлтының сүтімен еніп, сүйегіне сіңген дәстүрлердің бірі. Қазақ 
«қонақ келсе – құт» деп санап, дастарханға барын салады. Сондықтан да ерте кездегі 
және қазіргі уақытта қолданатын мақал-мәтелдерде қонақ хақында біршама паремиялық 
бірліктер баршылық, мысалы: Қонақтың көп болғаны жақсы (М.Қашқари); Қонағыңды 
құрметте – атың елге жайылады (Ю.Баласағұни); Қонақ келмеген үйдің құлағаны 
артық (Қорқыт); Келсе қонақ ашылмаған сор мұңы, әкел асты, көп ұстама сорлыны 
(М.Қашқари); Қонақ келсе күтіп, алма тынышын, тойсын аты – бер жем-шөбін, сұлысын 
(М.Қашқари) [4, 59-60 б.б.].

2) Қонақ келді – ырысын ала келді; Құтты қонаққа – тәтті тамақ; құтты қонақ 
келсе – қой егіз табады; Қонағын сыйлаған төрге шығарар; Қонақ келсе есікке, жүгіріп 
шық, кешікпе; Қонақ келсе ет пісер, ет піспесе, бет пісер [5, 207-208 б.б.].

Қазақ халқы өзінің «қонақ – құт» наным-сеніміне сай, қонақты құт, бақыт әкелетін 
қыдыр-атаның бейнесімен кейіптейді, сондықтан да қонақты төрге шақырып, асты-үстіне 
түсіп күтіп, тәтті тамағын ұсынады, атына жем-шөп, сұлысын беріп, шығарып салады, 
ал ағылшын халқы үшін қонақжайлылық мінез-құлқының негізгі белгісі емес. С.Г.Тер-
Минасованың пікірінше, ағылшын мақал-мәтелдерінде қонақжайлылық қасиеті көрініс 
бермейді. [6,18]. Бұл қасиет қазақ және орыс халқына тән ғана мінез-құлық ерекшелігі, орыс 
халқында да қонақжайлылық – ұлттық менталитеттің негізгі белгісі, мысалы: не красна 
изба, а красна пирогами; чем богаты, тем и рады;

Ағылшын тілінде тек қана жиі келетін қонақжайлылық қадірсіз екені айтылған: a 
constant guest is never welcome. Шақырылмаған қонақ сыйлы болмайды: unbidden guests are 
(aften) welcome when they are gone (шақырылмаған қонақтың орны есіктің сыртында); First 
come first served (кеш келген қонақ сүйекке де риза); The best fish smell when they are three 
days old (үш күннен кейін ең жақсы балықтың да иісі шыға бастайды); көп қонбаған қонақ 
сүйкімді болады. There is no place like home (қонақта жақсы болса да өз үйімде одан да 
жақсы). Қадірсіз қонақ туралы қазақ, орыс тілдерінде де жағымсыз пікірлер орын алады, 
қараңыз: жатып алған қонақ жараспас, бір күнгі қонақ – құт, екі күнгі қонақ – жұт. 
Қонақ туралы жағымсыз пікір қазақ елінде көп тарамаған. Орыс тілінде де қонақ туралы 
айтылған сирек, мысалы тек қана незванный гость хуже татарина; на незванного гостя не 
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припасена и ложка [7, 86 б.].
Қазақ діліне жомарттық қасиеті де тән. Қазақ елі жомарттықты жақсы әдетке 

жатқызады, сондықтан да жомарттық адамгершілік қасиетімен бірегей ұғым ретінде 
қарастырылып, мақал-мәтелдерде жағымды бағаға ие болады, қараңыз: Ең жақсы әдет 
– жомарттық (А.Игүнекей); Жомарттық аты талай жыл өтсе де ел аузында жүреді 
(Рашид-Ад-Дин); Игі адамның «жомарт» аты шығады, ол өлсе де, «тірі» деп жұрт ұғады 
(Ю. Баласағұни); Жомарттық бақтағы мәуелі ағаш, тіпті сол ағаштың жемісі (Ә.Науаи); 
Жомарттық пен адамгершілік – ата мен ана, адалдық пен инабаттылық, солардың екі 
перзенті (Ә.Науаи); Жомарт ерге ел алғысын төгеді, сараң атын естісе жұрт сөгеді 
(С.Сарайн); Жомарт болу – ізгі өмір (С.Сарайн); Дүние-мал жомартқа жарасады (Құтып); 
Жомарт – малға қайғырмас, білімді – істе те жаңылмас (Ю.Баласағұни); Жомарт бол, 
жомарттық сені сүйкімді етеді (А.Игүнекей).

«Жомарттық» қасиеті бойынша ағылшын-қазақ мақал-мәтелдерін салыстыра 
қарағанда біз ағылшын халқына жомарттық қасиеті тән емес екенін дәлелдей аламыз, 
өйткені осы қасиет ағылшын паремиялық бірліктерінде көрініс бермейді. Керісінше, ақшаны 
шашу, елге дүниені үлестіру жағымды, үлгілі қасиеттерге жатқызылмайды. «Байлық», мол 
ақшаға ие болу ағылшындықтардың ойы бойынша, адамды елдің көзіне түсіріп, абырой, 
атақ беретін қасиет. Ағылшындықтар үнемшіл, алды-артын болжағыш ұлт. Осы ұлттың 
өкілдерінің қоғамдағы әлеуметтік мәртебесі жоғары болса да (ғалым, қорғаушы, саяси 
қайраткер, дін қызметшісі) олар ең алдымен саудагер ретінде көрсетеді. Әр сала майданында 
ағылшын халқы ақша табуға тырысады. Оған көп уақыт бөледі, сондықтан да олардың 
көзқарастары ерекше. С.Г.Тер-Минасова ағылшындықтар үшін байлықтың өлім мен өмір 
бірегей ұғым екенін көрсетеді: «бай және кедей топтарына айқын бөлінген ағылшын 
қоғамында материалдық құндылықтар молшылық, байлық үлкен рөл ойнайды, өйткені бұл 
өмір мен өлімге теңгерілген ұғым, сондықтан да бай болу – әркімнің ойы. Әр адам бай 
болуға тырысып, соны тілейді. Бұл – моральды-этикалық норма. Бұл норма қоғамда ізет 
тұтылады және әлеуметтік түрде мадақталады. Кедей болу – жаман, ол қоғамдық этикаға 
қарама қарсы келеді» [8, 92 б.].

Ағылшын мақал-мәтелдерінде осы көзқарасқа сай жарлылық хал-ахуалы сыналанады, 
ал байлық адамға тәуелсіздік бергізіп, ешкімге жалынышты қылмайды. Керісінше, қоғамда 
өзінің әлеуметтік жағдайына сай орынды алуға себін тигізеді. Бай адам қоғамының қадірлі 
мүшесі болып, оның тірегі ретінде саналады. Сондықтан ағылшын халқы байлықты 
көбейтуге үлкен мән береді, қараңыз: penny saved is a penny еarned (ақшаны үнемдеп отыру 
оны еңбектерін төгіп табумен бірдей); take care of the pence and the pounds will take care of 
themselves (тиын сомды сақтайды, ақша ақшаға қосылып, өсім береді); A heavy purse makes 
a light heart (әмиян толы болса жүректе де жеңіл болады.) A light pиrse makes a hеavу heart 
(әмиянның жеңіл болғаны жүректі ауыртады); A penny saved is a penny gained (үлкенделген 
пенни тапқан пеннимен тең); A penny soul never came to twopence (ұсақ адам ешқашанда 
табысқа жетпейді (жеткен жоқ) Ұсақ тиынды аяған одан да көп ақшадан айырылады); A 
thief passes for a gentleman when stealing has made him rich (ұрлық ұрыны бай жасағанда ол 
джентельмен бола алады; ақшаның иісі жоқ); An ass loaded with gold climbs to the top of the 
castle (алтын тиеген есек замоктың да төбесіне шыға алады; ақша, жол сала алады); money 
has no smell (ақшаның иісі болмайды); Money is a good servant but a bad master (ақша жақсы 
малай, бірақ қожайын жаман; ақша адамды жұмсамайды, адам оны жұмсайды; ақылды адам 
ақшаның иесі, ал ақымақ ақшаға малай ғана болады. Паремиялық бірліктерде ақшаны табу 
үшін адам өз білімін, дағдыларын өңдеп, көтеру керек екені ескертіледі: money spent on the 
brain is never spent in vain (білім алу үшін жұмсалған ақша ешқашанда текке кетпейді).

Ақша оңай келмейді. Оны табу қиындыққа соқтырады. Ақша үнемі бетсіздік, 
жексұрындықпен қатар жүреді, қараңыз: muck and money go together (жексұрындық пен 
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ақша ылғи да бірге, байлық адал жолмен келмейді; бай адам ар-ұятты сатып ала алмайды, 
керісінше өз абыройын сатады); Money often unmakes the men who make it (ақша өзін табатын 
адамды бұзады).

Ағылшын-қазақ мақал-мәтелдеріндегі ұлттық менталитеттің көріністерін 
салыстырмалы тұрғыдан қарау нәтижесінде келесі тұжырымдарды жасауға болады: қазақ-
ағылшын халықтарының ұлттық мінездерінің кейбір қасиеттері мақал-мәтелдерде әртүрлі, 
өзгешелікті көрініс береді. Бұл ерекшеліктер тек қана тілдік факторлармен байланысты 
болмай осы халықтардың нақты әлемге деген көзқарастардың айырмашылығынан шығады. 
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Альмира ҚҰЛМАҒАНБЕТОВА
Гүлсара БАЗАР 

МӘДЕНИЕТ САЛАСЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

ТҮЙІНДЕМЕ
Мақала қазіргі кезде мәдениет саласын басқаруда қаржыландырудың көздері 

мен жолдарын анықтау проблемасына арналған. Бұл мақалада мәдениет саласын 
қаржыландырудың шетелдік тәжірибесі талданып, соның негізінде дамыған әлем 
елдерінде қолданылатын қаржыландыру моделдерінің артықшылықтары мен кемшіліктері 
анықталып, мәдениет саласын бюджеттік емес каржыландыру көздері қарастырылған. 

РЕЗЮМЕ
Статья посвящена проблеме выявления источников и способов финансирования в 

управлении сферой культуры в современных условиях. В статье анализируется зарубежный 
опыт финансирования сферы культуры, на основе которого выявлены преимущества и 
недостатки различных моделей финансирования, используемых в развитых странах мира, 
рассмотрены источники внебюджетного финансирования культуры. 

Қазіргі таңда экономиканың дамуы мәдениеттің қаржылық және материалды-
техникалық қамтамасыз етілуінің деңгейін анықтайды. Сонымен қатар мәдениет өз 
кезегінде экономикаға материалдық өндірісте қызмет ететін адамдардың білім алу 
және интеллектуалдық потенциалын жетілдіру арқылы әсер етеді. Мәдениеттің, 
шығармашылықтың өсу, жұмысбастылық және инновация тұрғысынан экономикаға ықпалы 
әсіресе жергіліктік, ұлттық және халықаралық деңгейде ерекше байқалады. Бұл қазіргі 
уақытта мәдениеттің дамуы мен оның жоғары деңгейге көтерілуін қолдаудың маңызды 
екенін көрсетеді. 

Мәдениет экономикасында нарықтық қатынастарға өткенімізбен, бюджеттік 
қаржыландыру әлі де негізгі қаржыландыру көзі болып табылады. Себебі, бюджеттің 
қысқартылуы сектордың жағдайы мен оның дамуына кері әсерін тигізеді. 2016-2018 
жылдарға қабылданған бюджет мәдениетке бөлінген бюджеттік шығынның азаятынын 
(1 кесте) және болашақта мемлекет мәдениеттің сұранысын толықтай қанағаттандыра 
алмайтынын көрсетті. Осы саланың қаржыландыру деңгейі төмен және мемлекеттік 
бюджеттің шығындарының 0,5%-дан да аз бөлігін құрайды [1]. 

Көрсеткіштер 2016 жылғы
бюджет

2017 жылғы 
бюджет

2018 жылғы 
бюджет

Шығындардың барлығы,
 млн. тг

32170 27314,6 27213,2

Республикалық бюджет 
шығындарына %-бен

0,4 0,34 0,36

ЖІӨ-ге %-бен 0,07 0,058 0,056
[1] [2] көздер негізінде автор құрастырған

Кесте 1. ҚР Мәдениет саласына республикалық бюджет шығындары, 2016-2018 жж.
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Мәдениет саласының дамуына кедергі болатын жағдайлардан сақтану үшін 
мәдениет экономикасы жан-жақты әсер ететін жаңа құралдарды табуы және қолдануы 
керек. Мемлекеттік қаражаттың мәдениетті қаржыландыруға жағдайы жетпеген жағдайда 
мемлекеттің рөлі өзгеруі керек. Осы тұрғыда келесі сұрақ туындайды: мәдениет ұйымдарын 
мемлекеттік қолдау қандай деңгейде болу керек?

Сұрағымызға жауап беру үшін нарықтық жағдайда мәдениетті қаржыландыру 
мәселесі бойынша шетелдік тәжірибеге үңілейік. Әлемдік тәжірибе бойынша мәдениетті 
қаржыландырудан бас тартқан бір де бір мемлекет болмағанын атап кеткен жөн. Бұл жерде 
әңгіме бюджеттік ресурстар, бюджеттік пен жеке қаржыландырудың (қайырымдылық 
пен демеушілік) жолдары туралы болады. Көптеген ғалымдар мәдениетті қаржыландыру 
механизмі бойынша оны басқаруды үш негізгі бағытқа бөледі [3].

Бірінші бағыт «архитектор» немесе «инженер» мәдениетті мемлекеттік қаражатпен 
тікелей қаржыландырумен сипатталады. Мемлекет билік ұйымдары арқылы мәдениетке, 
өнерге және әлеуметтік саясатқа ықпал етеді, сонымен бірге субсидияның мөлшері туралы 
шешім қабылдайды. 

Екінші бағыт «көмекші» деп аталады. Бұл бағытта билік сәйкес заңнама және 
салықтық саясат арқылы тек патерналисттік қолдау көрсетеді. Ал мемлекеттік қаржыландыру 
жергілікті билікпен салықтық жеңілдігі бар жеке қорлар арқылы жүзеге асады (Германия 
мен Скандинавия елдері). 

Соңғы бағытта «патрон» немесе «дем беруші» – мемлекеттік қаржыландыру арнайы 
мекемелердің және жеке тұлғалар мен корпорациялардың салықтық жеңілдіктерінің 
арқасында инвестициялауының көмегімен іске асады (Ұлыбритания, Ирландия, Швейцария, 
Канада, АҚШ).

Әлемдік практикада көптеген мемлекеттерде осы саланы қаржыландыру әр түрлі 
болып келгендіктен қаржыландырудың, соның ішінде тікелей мемлекеттік қаржыландырудың 
негізгі көздерін қарастырамыз. Аталған саланы мемлекеттік қаржыландыру бойынша нақты 
ақпаратты барлық мемлекеттер бойынша салыстыру қиынға соғады, себебі барлық жерде 
жүйелі түрде статистика жасалмайды. Сонымен қатар халықаралық салыстыру жасағанда 
халықтың саны мен әлеуметтік-экономикалық факторларды міндетті түрде қарастырған 
жөн. Бұндай жағдайда біз мәдениет пен өнер саласын қаржыландыру бойынша мемлекеттік 
саясаттағы салыстырмалы көрсеткішпен нақты дәлелдерді қарастыратын боламыз.

Соңғы уақыттарда шет мемлекеттерде өнер және мәдениетті қаржыландыру 
мәселесінде өзгерістер пайда болды. 

Елдер 2009-2010 2010-2011 2009-2011
Финляндия 109 111 121

Эстония 97 117 114
Швейцария 114 95 109

Франция 106 102 108
Австрия 96 100 96
Италия 100 83 83
Греция 91 81 74

Кесте 2. Елдер бойынша мәдениет саласына жұмсалған мемлекеттік 
шығындар динамикасы, %
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Біріншіден, көптеген мемлекет қаржылық дағдарыстың кесірінен мәдениетке 
бөлінетін мемлкеттік бюджетті қысқартты. Сонда да мұнда қарама қарсы тенденция бар: 
кейбір мемлекеттер мәдениет саласын қаржыландырудың өскенін хабарлады (2 кесте) [4]. 
Мысалы, Финляндияда ұтыс ойындарынан түскен кіріс министрліктің бюджетінің өсуіне 
көмектеседі. Норвегия мемлекеті мәдениетке 1% көлемінде бюджеттен қаржыны сақтауға 
тырысады. Осындай мысалды Германия мемлекетінен де көруге болады. Мемлекеттік 
бюджет бұл елде соңғы 10 жылда тұрақты түрде өскенін және 2011 жылы 2,4 %-ға өскенін 
байқаймыз. 

Осылайша кейбір Еуропа елдерінде мемлекеттік шығындар динамикасын бағалау 
мынандай қорытынды жасауға мүмкіндік береді: көптеген елдер мәдениет есебінен 
бюджеттің шығынын азайтуға тырысқанымен, қаржылық дағдарыс өнер мен мәдениет 
саласындағы орташа бюджеттің қысқартылуына сылтау бола алмайды. Көршілес 
елдердің тәжірибесі мынаны дәлелдейді: мемлекеттік және жергілікті органдардың көбі 
«антициклдық» түрде әрекет етеді, себебі әртүрлі және өнімді мәдени орта қазіргі кездегі 
қиыншылықтарды жеңуде үлкен септігін тигізеді. 

Екіншіден, «қол созым арақашықтықта» қаржыландыру принципі өз маңыздылығын 
жоймайды: ұлттық мәдени қорлар мен көркемдік кеңестер арқылы мемлекеттік қаржыландыру. 
Мысалы, Швецияда қаржыландырудың арнайы көзі болып болашақтың мәдениет Қоры 
саналады. Аталған қор мәдениеттік және көркемдік жобаларды қаржыландыруда, сонымен 
қатар аймақтық мәдениеттің дамуында маңызды рөл атқарды. Эстонияда 1994 жылдан 
бері Эстонияның мәдениет қоры жұмыс жасайды. Қазіргі таңда Германияда мәдениет 
саласында болып жатқан институционалдық реформалар кейбір міндеттерді (мәселен, 
мемлекеттік ресурстарды бөлу және мекемелерді қамтамасыз ету) орындауды азаматтық 
қоғам институттарына (әдетте қорлар мен ассоциацияларға) беруге бағытталған. 

Үшіншіден, көптеген елдерде мәдениетті қолдауға жұмсалатын ұтыстық ойындардан 
түскен қаражат маңызды рөл атқарады. Ұтыс ойындарынан кіретін кіріс пен мемлекеттік 
шығынның арақатынасы әртүрлі: Нидерландыда ол орташа 8,6 %, Ұлыбританияда – 37 %, 
Данияда – 18 %, Италияда – 35 %, Финляндияда – 54 %-ті көрсетеді. 

Кейбір Еуропа елдерінде мәдениетті ұтыс ойындарынан түсетін қаражат есебінен 
қаржыландыру экономистердің айтуынша біртіндеп қаржыландырудың қосымша көзінен 
орын басушылық көзге айналған.

Төртіншіден, салықтық заңнама арқылы мәдениетті жанама мемлекеттік 
қаржыландыру айтарлықтай өсуде. АҚШ-та тікелей мемлекеттік қаржыландырумен 
қатар салықтық жүйе де жақсы дамуда. Соңғы кезде мәдени жобалар мен мекемелерді 
қаржыландыруда мемлекеттік және жеке секторлардың арасындағы стратегиялық 
серіктестіктің маңызы жоғары. Әлемдік практика мемлекеттік жеке серіктестіктің қазіргі 
таңдағы инфрақұрылымда, оның жаңаруы мен қаржылық шектігінде туындайтын қиын 
мәселелерді шешуде тиімді жол екенін айқын көрсетті.

Францияда «Қайырымдылық туралы» заң 2003 жылдан бері демеушіліктің дамуы 
туралы заң бар. Демеушіліктің дамуы туралы заңға сәйкес, кім мәдениетке қаражат салса, сол 
заңды және жеке тұлғаларға да берілетін салықтық жеңілдіктерге ие болады. Австриядағы 
демеушілік туралы заң (1987) мәдениетті қаржыландыру каналдарының кеңеюіне және 
оның ары қарай дамуына мемлекет тарапынан бөлінбейтін қаржыландыруды іске асыруға 
септігін тигізді. Бұл заңның өзіндік ерекшелігі бар: заңда демеушілік компанияның салыққа 
жатпайтын шығындары болып табылады. Бірақ бұл шығындар сенімді және компания-
филантроп өзіне жүктелген міндеттерді орындау керек. 2000 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
Германияда қорлардың салық салуы туралы заң жүзеге асқан. Германияда кейбір мәдениет 
құндылықтарымызға қосылған құн салығының төмен бағасы ұсынылады немесе мүлдем 
одан босатылады. Италиядағы үкімет жеке сектордың тікелей қатысуына жақсы жағдай 
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жасайды. Мысалы, мәдениет мекемелеріне арналған компаниялардан түсетін қайырымдылық 
қаражаты түбегейлі салықтық есепке жатады. Италияда мәдениетті қаржыландырудың 
басты көзі аймақтық қорға өздерінің кірісінің бір бөлігін мәдениетті қолдауға жіберетін 
банктік қайырымдылық қорлар болып табылады. 

Осылайша, шетел тәжірибесінің негізінде қазақстандық экономикалық жағдайда 
мәдени мекемелерді қаржыландырудың қосымша мүмкіндіктерінің пайда болуы үшін 
келесідей қадамдарды іске асырған жөн:

1. Мәдени мекемелерге демеушілік көрсететін бизнес өкілдері мен жеке 
меценаттардың қызметін ынталандыратын заңнамалық базаны жетілдіру. 

2. Мәдени мекемелерге жанама қолдау көрсету, әсіресе мәдени қызметтің әр 
түрлі субъектілеріне салықтық жеңілдіктер беру арқылы.

3. Мәдениет пайдасына шешілетін арнайы салықтарды (ұлттық ұтыс ойындарынан 
түсетін кірістен) және мақсатты аударымдарды (бар салықтар мен аударымдардың белгілі 
бір үлесі) 

4. Мәдени мекемелерді фандрейзинг технологиясын қолдануда мемлекеттік 
қолдау көрсету. 

Жаңа экономикалық жағдайда мәдениет пен өнерді толық мемлекеттік қаржыландыру 
моделі біртіндеп жойылып, бюджеттік емес қолдаудың жаңа түрлері пайда бола бастайды. 
Қазақстанда мәдениетті қаржыландырудың жаңа, әрі көпканалды моделіне өтуде бай 
шетел тәжірибесін қолданған жөн, әсіресе мәдениетке бөлінетін мемлекеттік қаражаттың 
жеткілікті деңгейін қамтамасыз ете отырып, мәдениет, бизнес және азаматтық қоғам 
арасындағы ынтымақтастықты дамыту қажет. 
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Нургуль КАМАЛОВА

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОЛЛЕКТИВНОГО СПОСОБА ОБУЧЕНИЯ 
В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА 

ОБНОВЛЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

РЕЗЮМЕ
В данной статье учитель размышляет о важности применения методики 

коллективного способа обучения в условиях перехода на обновленное содержание 
образования. Приводится доказательство того, что данная методика позволяет включить 
учеников в активную самостоятельную деятельность и вместе с предметными знаниями, 
умениями и навыками дает возможность адаптации к новой системе социальных 
условий, новым отношениям, требованиям, видам деятельности. Педагог провел анализ 
эффективных форм и методов организации обучения, с помощью которых достигается 
повышение качества знаний учащихся.

ТҮЙІНДЕМЕ
Мұғалім мақаласында жаңа бағдарламаға ауысу кезеңінде ұжымдық оқыту 

әдісінің қажеттілігін толық көрсетіп отыр. Келтірілген дәлелдер арқылы осы әдіс 
оқытушылардың пәндік білімі, шеберлігі, дағдылары, белсенділігі, әлеуметтік жағдайда 
жаңа қатынастар мен талаптарға және жаңа жүйеге бейімделуге жағдай жасайды. 
Мұғалімнің сараптамасы бойынша көрсетілген тиімді оқыту әдістері оқу сапасының 
жоғарылауына мүмкіндік береді.

«Человек не может по-настоящему
усовершенствоваться, если не помогает

усовершенствоваться другим».
Чарльз Диккенс

Ежегодно тысячи любителей танца приходят в хореографические коллективы. Глядя, 
с какой легкостью и мастерством танцуют дети на сцене, мы забываем, что за этим стоит 
их каждодневный труд самих и труд их педагогов. Пределом мечты такого ребенка является 
желание стать артистом балета. При этом важным вопросом, от решения которого зависят 
перспективы дальнейшего развития любого коллектива, является организация учебного 
процесса. Хорошо поставленная и правильно проводимая учебная работа является основным 
залогом успеха. Главной задачей обучения и воспитания является создание условий для 
развития личности ребенка, творческой, самостоятельной, гуманной, внутренне готовой к 
саморазвитию, самореализации, самосовершенствованию.

Современные преобразования требуют от педагога готовности к работе в новых 
условиях, способности адаптироваться к педагогическим инновациям и быстро реагировать 
на современные и перспективные процессы социального и экономического развития 
общества. Он должен понимать, что одна из главных задач в работе с детьми состоит в 
воспитании достойных граждан нашей страны, для которых устойчивый моральный облик 
является основой их жизни и деятельности.

Переход на обновленное содержание образования предъявляет новые требования 
к работе в рамках компетентностного подхода к образованию, обеспечение педагогов 
здоровьесберегающими технологиями, формирование готовности работать в условиях 
возросшей индивидуализации образовательного процесса. Таким образом, обновление 
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структуры образования заключается в преодолении традиционного репродуктивного 
стиля обучения и перехода к новой развивающей, конструктивной модели образования, 
обеспечивающей познавательную активность и самостоятельность мышления школьников.

Главная задача учителя начальных классов – научить детей учиться, 
самостоятельно добывать знания и уметь применять их в конкретных жизненных ситуациях, 
помочь ребенку стать гармоничноразвитой, конкурентноспособной личностью: как можно 
меньше говорить самому и давать больше возможности это делать ученикам, создавать 
комфортную среду для познания, направлять учебную деятельность школьника.

Преимущество обновленной программы в том, что, в процессе применения 
полученных знаний на уроках, постоянно идет поиск нового, в котором участвуют 
одновременно и учитель, и ребёнок. Это, на наш взгляд, будет приносить удовлетворение и 
радость от общения с ребенком и от работы.

В условиях обновления содержания школьного образования меняются формы и 
методы организации процесса. Последний имеет следующие особенности: ученику не 
даются знания в готовом виде, а знания добываются учащимися самостоятельно через 
организованнную учителем коллаборативную среду, поисковую деятельность.

Системность преподавания при использовании в методике разнообразных форм 
работы с детьми является важным компонентом педагогического процесса. Одной из 
наиболее перспективных, на наш взгляд, является КСО (коллективные способы обучения).

Процесс включения ученика в систему коллективных отношений, неоднозначный, 
нередко противоречивый. Дети как будущие члены коллектива отличаются друг от друга 
состоянием здоровья, внешностью, чертами характера, степенью общительности, знаниями, 
умениями и многими другими качествами. Поэтому они по-разному входят в систему 
коллективных отношений, вызывают неодинаковую реакцию со стороны товарищей, 
оказывают обратное влияние на коллектив.

Первый год обучения в хореографическом коллективе особенно трудный для ребёнка: 
меняется привычный уклад его жизни, он привыкает к новым социальным условиям, новой 
деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам. Проведя наблюдения за младшими 
школьниками, могу сказать, что социально-психологическая адаптация происходит по-
разному: у значительной части детей (50-60 %) в течение двух-трех месяцев обучения; 
другим детям (около 30%) требуется больше времени для привыкания.

Для детей младшего школьного возраста, прежде всего, характерна чрезвычайная 
подвижность. Они нуждаются в частой смене видов деятельности. Внимание детей этого 
возраста крайне неустойчиво, они легко отвлекаются, им трудно продолжительное время 
сосредоточиваться на одном задании. Игра представляет естественную деятельность детей 
этого возраста.

Учитывая все эти особенности детей, следует своеобразно выстраивать занятия 
со школьниками этого возраста. Именно в этом возрасте важно воспитание навыков 
общественного поведения, коммуникативных навыков. Стараюсь достигнуть этих задач в 
том числе и через использование информационно-коммуникативных технологий, так как 
сегодня разнообразные интересы школьников уже не могут быть удовлетворены лишь 
материалами учебника и словом учителя.

Только те знания усваиваются прочно, которые открыл сам ребенок. Современные 
условия требуют от учителя начальных классов так организовать обучение детей, чтобы 
научить их учиться, самостоятельно пополнять и обновлять знания. При этом мы не должны 
забывать, «что ум ребёнка не сосуд, который нужно наполнять, а очаг, который надо 
зажечь» (Плутарх).

Придя работать в Академию хореографии, я столкнулась с тем, что из детей, 
поступивших из разных городов, школ, надо сформировать сплочённый коллектив. С 
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помощью коллеги Алдышевой Раушан Сламбековны я начала знакомиться с организацией 
коллективных занятий. КСО (коллективный способ обучения) – новый способ деятельности 
ученика, когда он должен открыть истину по алгоритму, заданному учителем. Главное для 
учителя – научить детей добывать знания разными способами деятельности. С этой целью я 
использую методики коллективных занятий: методику А.Г.Ривина «Поабзацная проработка 
текста по Ривину» на уроках литературного чтения, познания мира, самопознания; «тренаж» 
по всем предметам; прием «взаимный диктант». Эти приемы могут использоваться для 
самостоятельного изучения материала, закрепления и т.д. Для детей создаются условия 
для передачи своих знаний. Все методики коллективного способа обучения направлены 
на взаимообучение, взаимообслуживание, взаимопроверку, взаимоуправление, совместное 
изучение учебного материала.

При КСО возникает взаимодействие «учитель-ученик» и «ученик-ученик» по поводу 
получения и передачи знаний, взаимоконтроля и проверки. А потребность в общении дает 
многое: умение слушать и слышать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, умение 
учиться и обучать других. Кроме того, такое общение снимает состояние тревожности, 
неуверенности в своих силах, дискомфорта и утомлённости, осуществляется принцип 
всеобщего сотрудничества.

Коллективные занятия вовсе не означают, что автоматически разрешаются все 
проблемы обучения и воспитания, но многие из них они помогают разрешить. КСО открывает 
большие возможности, и тот, кто захочет сам испытать свои силы в этом перспективном 
деле, никогда не пожалеет.

Вероятно, переход от группового способа обучения к коллективному будет долгим и 
непростым, но в обновлении содержания образования он совершенно необходим.

Преимущества КСО:
•  в результате постоянного повторения упражнений совершенствуются навыки 

логического мышления и понимания;
• в процессе постоянной, активной деятельности развиваются навыки 

мыследеятельности, включается работа памяти, идет мобилизация и актуализация 
предшествующего опыта и знаний;

• каждый чувствует себя раскованно, работает в индивидуальном темпе, что создает 
ситуацию успеха;

• повышается ответственность не только за свои успехи, но и за результаты 
коллективного труда;

• обсуждение одной информации с несколькими сменными партнерами увеличивает 
число ассоциативных связей, а значит, обеспечивает более прочное усвоение;

•  работа в парах способствует успешному формированию коммуникативных 
навыков. 

Главная педагогическая идея данного опыта заключается в том, чтобы научить детей 
общению друг с другом в процессе обучения, а именно: умению слушать и слышать друг 
друга, воспринимать и уважать точку зрения своего собеседника. Умению договориться со 
своим собеседником и распределить роли в паре. Умению грамотно и доступно излагать, 
объяснять любой материал по программе. Ведь работая в группе, необходимо тщательно 
готовить материал, который надо передать товарищам, при этом стараться говорить четко, 
ясно, понятно. Умению доводить свои знания по теме до совершенства, а свое преподавание 
до мастерства, общаясь с товарищем столько, сколько необходимо для прочного усвоения 
материала, задавая вопросы, обращаясь к другому ученику или учителю. Умению постоянно 
оценивать результаты своего труда, сравнивая с работой других учащихся, работающих 
в паре. Ребёнок понимает, что усвоил материал лучше своего товарища и понимает, что 
ему надо помочь или видит, что недостаточно разобрался в материале и прибегает к 
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помощи других, которые усвоили материал лучше. Такие же задачи прописаны в ГОСО 
при формировании коммуникативных УУД. Поэтому с уверенностью можно сказать, что, 
работая по технологии КСО, мы соблюдаем требования современного образовательного 
стандарта. Из собственного опыта могу сказать, что применение КСО даёт положительные 
результаты, а именно: 

- в 1 классе процесс адаптации ребёнка к школе проходит быстрее; 
- значительно повышается качество знаний по предметам; 
- имеются большие успехи в технике чтения; 
- развивается умение излагать изученный материал в доступной для детей форме, 

вести обсуждение, задавать вопросы и отвечать на них; 
- у учащихся повышается интерес к учению; 
- происходит колоссальное развитие речи учащихся; 
- что особенно важно, формируется дружный творческий коллектив. 
В чем особенности организации работы учащихся при коллективном способе 

обучения, разработанном В.К.Дьяченко? 
КСО использует достижения психологии, педагогики и методики. К трем 

традиционным организационным формам (индивидуальная, парная и групповая) при КСО 
присоединяется четвёртая (коллективная) работа в парах сменного состава. Она становится 
ведущей формой работы.

При КСО совершенно меняется вся структура организации работы, система 
взаимоотношений учащихся с учителями и между собой. Этот способ организации обучения 
даёт возможность не только работать каждому в своём темпе, но и почувствовать себя в 
чём-то сильным, способным, участливым, необходимым другим, так как при этой системе 
каждый обучает каждого, каждый помогает каждому, школьники лучше узнают друг друга.

Заключение
Коллективная форма обучения (работа в парах, в группах, в сменных парах) помогает 

в полной мере реализовать:
− дидактические задачи: ученики обучают один другого, у них разные темпы и 

материал, полная самостоятельность, основой обучения является сотрудничество, усвоение 
и применение материала максимально приближено;

− развивающие: ученик-субъект + объект, материал подбирается в соответствии с 
особенностями ребенка (дифференцированный подход), дети учатся выступать, рассуждают, 
доказывают;

− воспитательные: имеет место забота всех о каждом и каждого, обо всех, т. е. 
принцип коллективизма.

КСО решает вопросы гуманного (сотрудничество учитель-ученик-партнеры, 
отсутствие прямого принуждения, вера в ребенка, в его силы и способности) и 
демократического отношения к ребенку (право на собственную точку зрения, право на 
свободный выбор задания, уравнивание ученика и учителя в правах).

КСО делает высоким уровень активности детей на уроке, развивает мыслительную 
деятельность учащихся, дает возможность многократно повторять материал, помогает 
учителю объяснять, закреплять и постоянно контролировать знания, умения и навыки 
у ребят всего класса при минимальной затрате времени учителя, делает урок более 
интересным, живым, заставляет учителя и учеников быть в постоянном творческом поиске: 
развиваешься сам – развиваются ученики. Коллективная форма работы дает более высокий 
уровень знаний: после взаимной проверки и самопроверки неисправленных ошибок стало 
в 2-3 раза меньше, ребята высказываются на уроке в 10-15 раз чаще, улучшается навык 
чтения.

В процессе наблюдений можно сделать вывод, что КСО лучше использовать для 
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отработки нового материала, а также при закреплении и повторении и отводить ему в 
зависимости от темы и целей урока от 15 до 25 минут. Перед началом таких уроков очень 
важно создать эмоциональный настрой на успех: стимулировать учащихся словами, улыбкой.

Используя все преимущества коллективного способа обучения, основываясь на 
практические наработки и наблюдения, удается достигнуть того, что каждый ученик класса 
успевает в учебе. Важным показателем продуктивности учения является сформированность 
познавательной самостоятельности учащихся: у моих ребят есть потребность в знаниях, 
умение самостоятельно мыслить, способность ориентироваться в новой ситуации, быстро 
найти свой подход к выполнению новой задачи, желание понять и найти свой способ 
решения проблемы, способность высказывать свою точку зрения, независимую от других.

При КСО совершенно меняется вся структура организации работы, система 
взаимоотношений учащихся с учителями и между собой. Этот способ организации обучения 
даёт возможность не только работать каждому в своём темпе, но и почувствовать себя в 
чём-то сильным, способным, участливым, необходимым другим, так как при этой системе 
каждый обучает каждого, каждый помогает каждому, школьники лучше узнают друг друга.

Использование инновационных технологий позволяет индивидуализировать и 
дифференцировать процесс обучения, контролировать, активизировать творческие и 
познавательные способности учащихся, оптимизировать учебный процесс, значительно 
увеличить темп работы. Это приводит к росту качественной успеваемости и сохраняет 
устойчивый интерес к изучаемым предметам.
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Шұға МОЛШЫЛЫҚОВА

ӨРКЕНДЕУГЕ БАСТАЙТЫН ӨЗГЕРІСТЕР

ТҮЙІНДЕМЕ
Қазіргідей жаһандану заманында білім саласының маңызы айрықша. Білім 

ордаларының тиімді жұмыс істеуі өзге экономикалық-әлеуметтік факторлармен бірге 
мемлекеттің өркендеуіне айтарлықтай әсер етеді. Сол себепті ғылыми мақалада білім 
саласындағы өзгерістер мен жаңғырулар туралы сөз болды. Оқытудың дәстүрлі стилін 
ығыстыра отырып, оқушылардың танымдық белсенділігі мен өзіндік ойлауын қамтамасыз 
ететін жаңа білім беру моделіне көшу – заман талабы. Елімізде білім беруді жаңарту 
жүйесін қолдайтын нақты қадамдар жасалуда. Олардың ішінде мемлекеттік жалпыға 
міндетті білім беру жүйесі 12 жылдыққа ауыстыру, үш тұғырлы тіл, дәріс кезінде жаңа 
технологияларды кеңінен пайдалану, бес күндік білім беру аптасы сынды бастамалар 
мақаланың негізін құрайды. Ғылыми жұмыстың мақсаты – аталмыш өзгерістердің 
пайдасы мен білімді, сауатты ұрпақ тәрбиелеудегі маңызын көрсету еді. Жұмыстың 
қорытындысы бойынша білім саласындағы бастамалардың әрқайсысы жете зерттелді.

РЕЗЮМЕ
Значение образования в эпоху глобализации очень значительно. Эффективная работа 

образовательных центров вместе с другими социально-экономическими факторми влияют 
на развитие и процветание государства. Поэтому в статье речь идет о модернизации и 
изменениях в сфере образования. Переход на новую модель обучения, которая обеспечивает 
познавательную активность и мышление, вытесняя традиционные методы обучения, 
является требованием времени. В стране предпринимаются конкретные меры и шаги 
по обновлению сферы образования (переход на 12-летнее образование, трехъязычие, 
использование новых технологии в обучении). Цель статьи – показать важность изменении 
в процессе воспитания образованного и грамотного поколения. По итогам работы были 
проведены исследования инноваций в сфере образования.

Қазіргідей жаһандану заманында білім саласының маңызы айрықша. Білім 
ордаларының тиімді жұмыс істеуі өзге экономикалық-әлеуметтік факторларымен бірге 
мемлекеттің өркендеуіне айтарлықтай әсер етеді. Әлемде білім беру жүйесінің сапасын 
салыстыру және бағалау үшін арнайы әдіс-тәсілдер бар. Олардың қатарына баланың 
сауаттылығы, бітірушілердің саны, ойлау машығы мен оқудағы жетістіктері кіреді. 

Мәселен, бүкіл әлемдегі білім беру жүйесінің даму деңгейін алып қарайтын болсақ, 
Шығыс Азия мемлекеттері әлі де алдыңғы қатарда. Оңтүстік Корей елі ең жоғары рейтинг 
көрсетсе, онан кейін Жапония (2), Сингапур (3), Гонконг (4) тұр. Бұл елдердегі білім беру 
идеологиясы келесідей, баланың бойындағы туғаннан бар қабілеттерін әрі қарай тереңірек 
дамыту, білім берудің міндеттері мен мақсаты нақты қалыптасқан, барлық тараптардың, 
яғни оқушылар, оқытушылар мен ата-аналар арасындағы өзара байланыс жоғары деңгейде. 
Аталмыш мемлекеттер Финляндия, Швеция, Израиль және Ресей сынды алып Еуропалық 
елдердің өзін басып озуда. 

Мұндай жетістіктің құпиясына тоқтала кетсем, Оңтүстік Корея мемлекеті жыл 
сайын білім беру саласына 11300 миллон доллар көлемінде қаржы жұмсайды екен. Балалар 
тіпті, күнделікті сабаққа барып, білімді және сауатты, бәсекеге қабілетті болу үшін барлық 
күшін жұмсауға дайын. Халқының 97,9 % сауатты, яғни білімділігімен қатар, сауатты. 
Жапония болса білім беру жүйесінде жоғары технологияларды қолданудан бірінші орында. 
Материалдық базасы мен оқыту кезінде сан алуан техникаларды пайдалана отырып, дәріс 
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беру бұл ел үшін қалыпты жағдай. Сингапур бастауыш сыныптарының білім беру жүйесінің 
көшбасшылығымен ерекшеленеді, ал Гонкогтың білім беру жүйесі британиялық білім беру 
жүйесінің негізінде құрылған. Оқу ағылшын және қытай тілдерінде жүреді. Халқының 94,6 
% сауатты, көпшілігі математикаға жақын. 

Жоғарыда келтірілген мәліметтерден байқағанымыз білім сапасының артуы қаржы 
мен жаңашылдықтарға тікелей байланысты. Ата-аналар мен ұстаздар ғана емес, балалардың 
өзі де сапалы білім алуды қалайды. Себебі, қазіргі заманда білімді адам қоғамда бағалы, 
сонымен қатар жұмыста беделінің өсуіне де тікелей ықпал етеді. Жалақының аздығына 
қарамастан білім беру, ұстаз болу құрмет пен жоғары әлеуметтік мәртебе. 

Бүгінгі мектеп оқушысының білімі мен тәрбиесі – ұлт болашағы үшін аса маңызды 
мәселе. Еліміздің әлеуметтік экономикасының дамуына өзіндік үлес қоса алатын, өзіндік 
ой-пікірі бар, жан-жақты дамыған, білімді де білікті тұлғаны дайындап, тәрбиелеу – аса 
құрметті қоғамдық міндет екендігін жоғарыда айтып кеттік. Себебі, ел тұтқасын жан-жақты 
білімді, сауатты ұрпақ ұстанғанда ғана өркениет алға дамымақ. Жас ұрпаққа білім беруде, 
оларды еліміздің ертеңі етіп тәрбиелеу – әр ұстаздың, әрбір мектептің ең қасиетті міндеті. 
Осы міндеттерді орындау мақсатында білім беру саласында елеулі һәм ауқымды өзгерістер 
мен жаңартулар ұсынылуда. Осы мақсатта мемлекетімізде білім сапасын арттыратын 
түрлі құжаттар қабылданып, бағдарламалар енгізілуде. Білім беруді жаңарту – үнемі алға 
қарай ұмтылу мен дамыту үрдісі, бұл білім беруде кезең-кезеңімен өтетін және алынған 
нәтижелерге сәйкес түзету енгізіліп, талданатын өзгерістер. 

Балаға білім беру – келешекке салынған ең басты капитал. Бұл жөнінде Елбасы өзінің 
барлық жолдаулары мен кездесулерінде айтып жүр. «Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер 
– бүгінгі мектеп оқушылары. Мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде 
болады. Сондықтан жүктелетін міндет өте ауыр» деген еді Н.Ә.Назарбаев. Бұл сөздер ұстаз 
болу мәртебелі жұмыс ғана емес, аса жауапты екендігін айқын көрсетуде. Ал, ұлт болашағы 
баланың білімді болуы бәсекеге қабілетті, елдің қарқынды дамуы мен болашағының жарқын 
болуы үшін маңызды. 

Көшбасшы елдердің қатарына қосылып, біздің де білім деңгейіміз жоғары болуы үшін 
жыл сайын білім саласына көптеген өзгерістер мен жаңартулар енгізілп жатқаны жөнінде 
айтылды. Тәжірибе көрсеткендей бұл бастамалар тек пайдасын бермесе, зиянын тигізбейді. 
Оқытудың дәстүрлі стилін ығыстыра отырып, оқушылардың танымдық белсенділігі мен 
өзіндік ойлауын қамтамасыз ететін жаңа білім беру моделіне көшу заман талабы. Елімізде 
білім беруді жаңарту жүйесін қолдайтын нақты қадамдар жасалуда. Олардың ішінде 
мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру жүйесін 12 жылдыққа ауыстыру, үш тұғырлы тіл, 
дәріс кезінде жаңа технологияларды кеңінен пайдалану, бес күндік білім беру аптасы сынды 
жұмыстарды баса атуға болады. 

Білім жүйеміз дамыған елдердің деңгейімен терезесі тең тұруы үшін Қазақстанда 12 
жылдық жалпы орта білім беру тұжырымдамасы қабылданды. Мұндай тәжірибе әлемнің 
өзге елдерінде баяғыда енгізілген және оң нәтиже көрсетіп келеді. Сондықтан эксперимент 
жасаудан қорқудың қажеті жоқ. Еуропа кеңесінің 1992 жылғы Декларациясына сәйкес 12 
жылдық білім беру әлемдік білім кеңістігінде 136 елде жүзеге асырылуда. Олардың ішінде 
дамыған елдерден: АҚШ, Жапония, Германия, Франция және т.б. мемлекеттер, сонымен 
қатар ТМД елдерінен 12 жылдық оқыту мерзімін Беларусь, Украина, Өзбекстан және Балтық 
елдері таңдады.

12 жылдық білім берудің негізгі мақсаты – еліміздегі білім беру жүйесінің құрылымы 
мен мазмұнын толықтай өзгерте отырып, заман талабына сай мектеп құру. Елбасымыз алғаш 
12 жылдық білім мәселесі төңірегінде ұсыныс жасаған кезде мұның қалай болатындығы 
жөнінде күмәнданып, қорқышыпен қарағандар да болды. Себебі, оқыту үлгісінің қалай 
жүретіндігінен беймәлім еді. Қазір бәрі түсінікті, әр қадам аса ұқыптылықпен жасалуда. 12 
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жылдық білім дегеніміз, 12-сынып деген сөз емес. Жүйе бойынша 5-6 жастағы балаларға 
нөлінші сынып (мектепалды даярлық) ұйымдастырылады. 12 жылдық оқыту үлгісі 
«0-сынып+11-сынып» формуласымен енеді. 12 жылдықтың бұл жүйесін осы жылы енгізбеді, 
келесі жылы да енгізбейді, тек 2019 жылдың 1 қыркүйегінен бастап енгізу жоспарланып 
отыр. Ата-аналар балаларын 0-сыныпқа 5 немесе 6 жасынан беруге құқылы. Ал, балалардың 
дайындық сыныбына баруына қарай 1 сыныпқа 6 немесе 7 жасында қабылданып, сол 
жастағы балалар қатар оқи береді. 

12 жылдық білім беру үрдісіне көшу арқылы еліміз шығармашылығы дамыған жеке 
тұлғаны қалыптастырады, сондай-ақ жан-жақты қабілетті, өз пікірі мен ойын ашық жеткізе 
алатын ұрпақ өсіп шығады. Корей мемлекетіндегідей әр адамға табиғатынан берілген 
қабілетін одан әрі дамыта отырып, біз өзін-өзі танып, келешегін айқындауға саналы 
түрде дайын, қоғамның экономикалық, мәдени, саяси, өміріне белсенді араласа алатын 
бала тәрбиелейміз. Біздің еліміздегі қалыптасқан білім жүйесі академиялы, түбегейлі деп 
бағаланады. Дегенмен ақпараттық технология заманында, өркениеттің мыңдаған жылға алға 
жылжып кеткенін ескерсек, сонымен қатар жыл өткен сайын оқу бағдарламалары бойынша 
11 жылда берілетін білім көлемінің ауқымдылығы оқу жүктемесінің шектен тыс көбеюіне 
әкеліп, білім сапасы мен оқушылар денсаулығына кері әсерін тигізіп отырғандығын да 
мамандар айтуда. Тіпті, бұл жағдай оқушылардың оқуға ынтасын да төмендететінін тәжірибе 
көрсетуде. Бұрынғыдай емес балалардың оқу-білімге қызығушылығы мен кітап құмарлығы 
күрт азайғаны да жасырын емес. Ал, 12 жылдық білім аталмыш мәселелерді шешуге 
көмектесуі керек. 12 жылдық білім 3 сатыдан тұрады. Бірінші – бастауыш сыныптардың 
педагогтары олардың оқуға деген ынтасын арттыруға көп көңіл бөледі, екінші – сыныптар 
оқушылардың базалық білімін анықтап, қарым-қатынас мәдениетін, ғылыми әдістерді 
түсінуге баулу, ал үшінші – болашақ мамандық таңдауды негізге алады. 

12 жылдық оқытудың басты мақсаттары ретінде мыналар көрсетілген: 
�� қарқынды дамып келе жатқан ортада өмір сүруге қабілет;
�� өзін-өзі дамыту;
�� өз ойын еркін айта білу;
�� өз қалауымен қоғам талабына сай өзін көрсете білуге бейімділік;
�� жоғары білімді шығармашыл дамыған тұлғаны қалыптастыру. 

Мұнда баланың айналаны өз бетімен танып білуге деген табиғи ұмтылысы негізінде 
құрылған оқытудағы зерттеу тәсілін пайдалану ерекше орын алады. Бала оқытуда зерттеу 
тәсілін қолданудың қажеттілігі бала болмысының білмекке құмарлығымен, оның қоршаған 
дүниені зерделеуге деген қызығушылығымен түсіндіріледі. Оқушылардың өзіндік 
зерттеулері, олардың жеке қажеттіліктері сұраныстарын қанағаттандыруға септігін тигізеді. 
Сонымен қатар өзіндік зерттеулер интеллектуалды және шығармашылық қабілеттерді, 
ойлау және зерттеу біліктерін дамытуға мүмкіндік береді. Өзіндік зерттеулердің көмегімен 
оқушылар дүниені тани келе, өздері үшін жаңа білімдерді дайын күйде алмай, өз бетімен 
ашады. Зерттеушілік жұмыс балалардың өз қызығушылығынан басталады.

Оқытудың іске асыру тәсілдерінің бірі-жобалар әдісі, өзінің дидактикалық 
негізі бойынша шынайы өмірде, тиімді әрекет етуге мүмкіндік беретін қабілеттерді 
қалыптастыруды көздейтін, білім берудегі құзіреттілік тәсілді қолдайтын технология. 12 
жылдық білім беру технологияларының ерекшелік жағы ол жеке тұлғалық қасиеттерге 
бағдарланған оқыту, проблемалық бағытқа және шығармашылық сипатқа ие, оның басты 
бағдары-білім беру, жаңа дүниені ашу мен іздену арқылы білімді іс жүзінде қолдану; 
баланың жалпы және арнайы қабілеттерін дамыту, білім біліктерді игеру мүмкіндіктерімен 
оларды қолдану жолдарын көрсетеді.

Қазіргі кездегі баланың интеллектісіне, дербес ойлауын дамытуға бағытталған, өз 
бетімен ізденуге даярлайтын жеке жұмыстар көптеп беруге болады. Балаларды мектепке 
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дайындау, мектепке бейімделуін және оқытудың жетістігін қамтамасыз ететін маңызды 
құрамы психологиялық дайындық компоненттері болып табылады. Баланың жеке 
тұлғасының даму мәселесін шешу, оқытудың тиімділігін арттыру, балалардың мектепте 
оқуының дайындық деңгейін дұрыс ескере отырып, жұмыс жасау керек. 12 жылдық 
білім беру жағдайында мұғалім осы компоненттерге сүйене отырып, әрбір технологияны 
өзіндік әдіс-тәсілдермен ерекшелендіріп, өз өмірлік және педагогикалық тәжірибесін 
пайдаланып, балаларды бірлескен әрекеттерге тартудың әр алуан түрлі әдістерін, өз 
бойында бар мүмкіндіктерін жүзеге асыруды ықпал етсе, оқушының мінез-құлқында – 
мінезі, темпераменті, талабы, көзқарасы, талғамы байқалып, үнемі өзін-өзі үйретуі, өзін-өзі 
тәрбиелеуі, өзін-өзі дамыту, өз іс әрекеттеріне өзгеріс енгізе алуы, өзін үнемі жетілдіріп 
отыруы және рефлексиялық қажеттілікті талап етеді. Яғни, бұл білім беру баланың дамуына 
барынша жәрдемдеседі.

Президентіміз Н.Ә.Назарбаев жастарға: «Ағылшын тілін үйреніңдер, бүкіл әлемнің 
білім-ғылымы сол тілдің негізінде жатыр. Әлемдік бәсекеге қабілетті ел боламыз десек, бұл 
тілді жаппай меңгеру керек», – деген еді. Заманның өзі ағылшын тілін, ағылшын тілінде 
еркін сөйлейтін мамандарды талап етуде. Бұл дүниежүзілік әмбебап тіл, бүкіл халықтарды 
біріктіруші, сонымен қатар тіл арқылы әлем өзара коммуникациялық байланысқа түсуде. Жер 
шарындағы адамдардың басым бөлігі (2016 жылы – 1,5 миллиард) ағылшын тілінде сөйлеседі. 
Әлемде интернеттегі матералдың, ақпараттың жартысынан көбіне (55,7 %) ағылшын тілінде 
қол жеткізуге болады, сонымен бірге ең бай кітапханалардың кітаптарын ағылшынша 
оқисыз. Зерттеулер бойынша Қазақстандағы ата-аналардың 81 пайызы балаларының 
ағылшын тілін білгенін қалайды екен. Алайда тек ата-ананың 34 пайызы ғана керекті 
жағдай туғызуға, яғни тілдік курстарға, қосымша дәрістерге жіберуге мүмкіндігі жетеді. Ал, 
қалғандарының ондай мүмкіндігі жоқ. Сол себепті тек ақысыз сабақ бертін мектепке үміт 
артуға мәжбүр. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 2020 жылға қарай жоғары оқу 
орындарының барлығында дерлік техникалық және медициналық мамандықтар ағылшын 
тілінде дәріс оқытуға көшеді. Қазірдің өзінде еліміздің кейбір университеттері бакалаврға 
студентті қабылдау үшін ағылшын тілін талап етсе, магистратура және докторантура оқу 
үшін ағылшын барлығына бірдей міндет болып саналады. Сондықтан барлық мектептер 
ағылшын тілінде сабақ беруге дайын болуы тиіс. 2019 жылдан бастап мектептер техникалық 
және медициналық мамандықтарды (Назарбаев Университеті, КІМЕР, ҚБТУ ұстанымдары 
бойынша) ағылшын тілінде оқытуға көшетін қазақстандық жоғары оқу орындарына түсу 
үшін 10 және 11 сыныптың балаларын ағылшынша дайындай бастайды. 

«Көп тіл білу, көп рет жасағанмен тең» деп жатады. Қазіргідей шекара жоқ, 
жаһандану заманында бірнеше тіл білетін адамның қоғамдағы алар орны да ерекше. Яғни, 
өзге тілді үйрену, оны жетік меңгеру – бұл ең алдымен халықаралық қатынастар кезінде 
айрықша рөл атқаратыны баршамызға аян. Бұл тек оқу мәселесінде ғана емес, сонымен 
қатар қай мемлекетке саяхаттап барсаңыз да, ағылшын тілі көмектеседі. Әлемнің 67 елінде 
ағылшын тілі мемлекеттік немесе екінші тіл ретінде жүреді. Үшіншіден, ағылшын тілін 
білу шет мемлекеттердегі жаңалықтарды бірінші болып оқуға, кино және телехикаяларды, 
телешоулар мен қызықты бағдарламаларды бірінші көріп, сан алуан кітаптарды Шекспирдің 
тілінде оқуға мүмкіндік береді. Төртіншіден, халықаралық достардың көбейюіне әсер 
етеді. Сонымен қатар, ең бастысы біліміңді шет елде, соның ішінде Англия мен Америкада 
жетілдіруге, тағы халықаралық тәжірибе алмасуға жол ашады. Балалардың дүниетанымын 
кеңейтеді, есте сақтау қабілетін арттырып, ойлау машығын дамытады. 

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні, ағылшын тілі заманымызда өте маңызды рольге 
ие және өркениеті дамыған елдердің қатарына қосылу үшін де қажет болып отыр. Елбасының 
тапсырмасынан кейін біздің мемлекетімізде ағылшын тілі тереңдетілген негізгі пәндер 
қатарына қосылып, мектептерде бірінші сыныптан бастап пәндік жүйе ретінде кестеге 
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енгізілген. Тіпті, қазіргі таңда балабақшалардың өзінде ағылшын тілінде сөйлеуді, оқуды 
үйретеді. Ғаламтор желілерінде сан алуан ағылшын тілінің онлайн курстары, тіл үйрететін 
қосымшалар, кішкене балаларға арналан түрлі-түрлі мультхикаялар мен фильмдер де бар. 
Керек десеңіз, ағылшын тілді адамдарың дәрістеріне барып, сөйлеу барысын жетілдіруге 
болады. Елімізде жыл сайын шет елдерде білім алатын жастарымыздың саны артуда, 
арнайы «Болашақ» сынды бағдарламалармен қатар түрлі мемлекеттер тарапынан берілетін 
гранттардың саны артқан. Сол себепті де ағылшын тілін тереңдетіп оқитын мектептердің 
саны артып, жоғары оқу орындары тілге күш салуда. 

«Ағылшын тілі – XXI ғасырдың тілі. Бұл тіл қазақты дүниеге танытатын, 
әлемдік деңгейге шығаратын тіл», – деген еді Елбасы 2008 жылғы 29 мамырда бір топ 
бұқаралық ақпарат құралдары басшыларымен кездесуінде. Сондықтан да ағылшын тілін 
мектеп қабырғасында жүйелі оқыту бүгінгі күннің басты талабы және әр оқытушының 
мідеті. Сондай-ақ алдағы уақытта бірлық пәндерді ағылшын тілінде өту жосарланып 
отырғандығын ескерсек, мамандығына қарамай ұстаздардың барлығы ағылшын тілді болуы 
керек. Ағылшын тілін оқытудың тиімді де ыңғайлы жүйесі мен құрылымын қалыптастыру 
әрбір мұғалімнің шеберлігі мен шығармашылығына тікелей байланысты. Мектептердегі 
мұғалімдердің мақсаты – оқушылардың сөйлеу дағдысын дамыту, қарым-қатынас біліктілігін 
қалыптастырып, ағылшын тілін меңгертіп, еркін сөйлеуіне жағдай тудыру.

Кез келген дәрісті оқытуда баланың қызығушылығы мен талабын арттыру маңызды. 
Әсіресе, шетел тілін үйрету бырысында оқушылардың танымдық қызығуын ояту, 
шығармашылық белсенділігі мен өздігінен ізденуді арттыру жолында әр түрлі сабақтан тыс 
жұмыстардың да көп көмегі бар. Балаларға дәрістен кейін ағылшын тілінде кино көрсету, 
сыныппен бірігіп түрлі ойындар ойнаудың да тілді дамытуда пайдасы көп. 

Сабақ барысында бейнересурстарды пайдалану білім саласындағы маңызды 
компоненттердің бірі және тұлғаны қалыптастыруға бағытталған білім беруді 
ұйымдастырудың дәстүрлі емес түрі болып табылады. Шет тілдерін үйрету саласында 
коммуникативті білімділікті түсіндіруде мамандар америкалық ғалым Д.Хаймзаның 
анықтамасына жүгінеді. Ол бойынша «коммуникативті білімділік» деген бұл – адамға 
мәдени маңызы бар салаларда коммуникацияға түсу үшін білуі керек нәрсе» делінген. 
Қазіргі ағылшын тілін үйрететін кітаптарда мемлекеттерді тану бойынша көптен мәліметтер 
бар. Бұған қоса балаларға ағылшын тілінде сөйлейтін елдердің өмірі, дәстүрі мен мәдениеті 
туралы да мәліметтер беру керек. Осындайда бейнематериалдарды пайдалануға болады. Бұл 
тілді меңгеруде маңызды болып табылады, себебі балалар шын мәнінде кез келген сөздің 
қалай айтылатындығын ести алады.

Оның үстіне сабақта бейне материалды қолдану жігерлендіруші құрал болып 
табылады. Өзін-өзі жігерлендіру, яғни фильм қызықты болса баланың жігеріне әсер етеді, 
екінші, ол өзі үйреніп жүрген тілді түсіне алуымен, өзіне сенімділігін ұлғайтады. Бұл тілді 
әрі қарай үйренуге деген құмарын арттырып, қызығушылығын оятады. Ал, ең бастысы 
балалар фильмді көрген кезде оны жүз пайыз түсінуін қадағалау керек. 

Бейнефильмердің тағы бір артықшылығы оқушылардың санасына әсер етіп, түрлі 
сезімдердің пайда болуына септігін тигізеді. Жалпы бейнематериалды кез келген дәрісте 
қолдану – дәстүрлі оқу процесінің тиімділігін арттыратын керемет құрал. Себебі, оның 
көмегімен оқушыларды көрнекті және есте қалатындай етіп оқытуға болады. Демек, оқуға 
деген қызығушылықты еселеп арттыруға септігін тигізеді. Бейнематериалдар қашанда 
тартымды, жеңіл, мәтіндері әртүрлі сюжеттермен, әуендермен үйлесіп берілуі арқылы 
балалардың қызығушылығын оятып, дәрісті жан-жақты қырынан көруге мүмкіндік 
береді. Қазірдің өзінде көптеген оқу орындары елімізде және шетелде әзірленген оқу 
бейнематериалдарын қолданып, балаларға сабақ үйретеді.

Сонымен бірге республикамыздың барлық аймақтарындағы мектептер тиісті 

II СЕКЦИЯ. БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР,  
ЖАҢА БАҒЫТТАР ЖӘНЕ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР



ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ХОРЕОГРАФИЯ АКАДЕМИЯСЫ

234

техникалық құрал-жабдықпен, яғни экран, проектор, компьютерлермен қамтамасыз 
етілуде. Бұл дегеніміз – аппараттың барлығын интернеттің көмегімен жеткізе білсе, тіпті 
керек бола түседі. Яғни, ұстаз сабақты үйреткен соң, тақырыбына байланысты ғаламтордан 
қажетті материалын тауып, балаларға көрсете алады. Жалпы заман ағымына сай жаңарып 
отыру – Елбасының ең басты ұстанымдарының бірі. Сол себепті мектептер де оқытудың 
жаңаша әдістеріне көшіп, білімнің жаңа стандарттарын қабыдап жатыр. Жоғарыда айтып 
кеткенімдей 12 жылдық білім, 5 күндік оқу режимі, көптілділік, сонымен қатар сабақ кезінде 
жаңа технологияларды кеңінен пайдалану – баланың білімін арттыруға септігін тигізетін оң 
бастамалар.

XXI ғасыр озық технологиялар заманы. Сол себепті де білім беру жүйесінде жаңа 
технологияларды пайдалану жаңалық емес. Оларды қолдану мемлекет тарапынан ғана 
емес жалпы адамдардың барлығынан күшті қажет етеді. Кез келген оқытушы, ұстаздар 
жетістіктерге жету үшін жаңа әдістер қолдану, енгізу қажет екендігін де жақсы түсінеді. 
Технологиялар дамыған заманда ақпаратты беруде де айтарлықтай жетістіктер бар. Қазіргі 
уақытта компьютерсіз өмірді елестету мүмкін емес. Электронды кітаптар, журналдар 
мен күнделіктер пайда болды. Бұл тек мәтіндермен ғана шектелмей, бейнелер мен аудио 
жазбаларды пайдалануға, соның арқасында сол жерге, сол сәтке, сол адамның қасында 
тұрғандай әсер алуға мүмкіндік береді. Балалар виртуалды сыныптарда ғылыми тәжірибелер 
жасап, интерактивті карталар, сызбалар мен суреттер арқылы нақты мемлекеттерді және 
саланы тануға қол жеткізеді.

Бүгінгі таңда мұғалімге дәстүрлі оқыту құралдарын жаңа заманауи технологиялармен 
ұштастыра отырып сабақ беру мүмкіндігі бар. Ұстаз шебер құрылысшы секілді әртүрлі 
технологияларды пайдала отырып, өз сабағының құрылысын тұрғыза алады. Бұл баланың 
қызығушылығын оятып, ынтасын арттырады, сәйкесінше оның оң әсер берері де анық. 
Әсіресе, жаңа тақырыпты түсіндіру кезінде мультимедиялық технологияларды пайдалану, 
жаңа ақпаратты қабылдауды жақсартады, ал түрлі интерактивті құралдар сабақты дұрыс 
меңгергендігі жөнінде ақпарат береді. Оқушыларға белсенді араласуға, кері байланыс 
орнауға мүмкіндік жасайды.

Мұндай өзгерістер кез келген мектептерге, әсіресе еліміздің мәдени, рухани өміріне 
елеулі үлес қосатын өнер мектептеріне қатысты. Себебі, дәл осы саланың мамандары 
дархан даламызды бүкіл әлемге таныту жолында қызмет етеді. Жер жүзін биімен тәнті етіп 
жүрген балет бишілерін дайындайтын Қазақ ұлттық хореография академиясы Орталық 
Азия елдерінде көпдеңгейлі хореографиялық кәсіби білім беретін бірінші жоғары оқу орны. 
Мұнда балалар бастауыш сыныптан бастап, магистрлік дәрежеге дейін білім ала алады. 
«Балет артисі», «Би ансамблінің артисі», «Режиссура», «Хореография», «Мәдениеттану» 
және «Арт-менеджмент» сынды мамандықтар бойынша дәріс беретін оқу орны соңғы 
техникамен жабдықталған, оқушының жақсы, сауатты білім алуы үшін барлық жағдай 
жасалған. Мәселен, академияда кез келген жастағы балалардың бойына қарай бейімдеуге 
мүмкіндік беретін, реттелетін ағаш білдектер, сондай-ақ залдың биіктігімен бірдей айналар 
орналастырылған, ал қабырғалар акустикалық панельдерден жасалған.

Академия қабырғасында жүргеніме биыл екінші жыл. Осы аз уақытта ұстаздарға 
әртүрлі курстар, дөңгелек үстелер, мерекелік іс-шаралар, коучингтер қамтылды. Әрине 
бұның бәрі ұстаздарға демеу, қолдау, білім мен тәрбиенің қатар аяқ басып келе жатқандығын 
дәлелдейді.

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні, еліміз биік табыстарға жету үшін алдына үлкен 
мақсаттар мен стартегиялық маңызды міндеттер қойып отыр. Жақсы мамандар шығу үшін 
жас ұрпақ білімді тереңнен, қайнар бұлағынан бастап алуы керек. Ал, бұл бұлақ әрине, 
мектептер. Мектептің жаңа бағыттағы жұмысы әрі қарай жалғалатын болса, оқытушы-
ұстаздар сауатты ұрпақ тәрбиелеуде аянбай еңбек етеді деген ойдамын. 
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Галия РАХМЕТОВА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

РЕЗЮМЕ
В работе показана актуальность проблемы формирования логического мышления, 

навыка мыслить последовательно. Практика показала, что одним из эффективных 
способов развития мышления является решение школьниками нестандартных логических 
задач на каждом уроке математики. Вызвать интерес у учащихся к таким задачам, 
сделать так, чтобы дети заинтересовались решать нестандартные задачи, научить их 
правильно подходить к решению – такие задачи поставлены в работе. Научить ученика 
строить правильные суждения без предварительного теоретического освоения самих 
законов и правил логики, анализировать, сравнивать, выделять главное, обобщать и 
систематизировать, доказывать и опровергать, определять и объяснять понятия, 
ставить и разрешать проблемы. Овладение учеником этими методами и означает 
развитое умение мыслить. 

ТҮЙІНДЕМЕ
Жұмыста логикалық ойлауды қалыптастыруда, дәйекті ойлау қабілетіндегі 

мәселенің өзектілігі көрсетілген. Бұл проблемалар нақты шешу жолдары арқылы жүзеге 
асады. Әрбір математика сабағында стандартталмаған логикалық мәселелерді шешу 
тапсырмалары ойлауды дамытудың тиімді әдістерінің бірі екенін практика кезінде 
көрсетілді. Менің жұмысымның барысында оқушылар стандартты емес мәселелерді 
шешуге қызығушылық танытты, дұрыс шешім қабылдай білуге үйренді. Білім алушылар 
заңдылықтарды және логика ережелерін меңгеруді, талдауды, салыстыруды, жүйелеуді, 
дәлелдеуді, растауды, түсіндіруді, проблемаларды шешуді қажет етпей-ақ дұрыс ой-
пікірлерді қалыптастыруға үйренді. Оқушылардың осы әдістерді меңгеруі олардың ойлау 
қабілетінің дамуын білдіреді.

Математика учит точности мысли, подчинению логике
 доказательства, понятию строго обоснованной истины, 

а все это формирует личность, пожалуй, больше, чем музыка.
 А.Д.Александров

Тема «Использование логических задач на уроке математики в начальной школе» 
очень актуальна [1],[5].

Сегодня современный урок математики невозможно представить без заданий и 
задач на развитие логического мышления. Актуальность данной темы заключается в том, 
что из-за отсутствия системы работы над такими задачами встает проблема формирования 
способности учащихся мыслить прогрессивно. Умение решать задачи является одним 
из главных критериев уровня математического развития. Из своего опыта работы на 
уроках математики я пришла к выводу, что одним из результативных способов развития 
мышления является решение школьниками нестандартных логических задач. Кроме того, 
решение нестандартных логических задач способно привить интерес ребенку к изучению 
«классической» математики.

Логические упражнения разрешают на доступном детям математическом материале, 
с опорой на жизненный опыт составлять правильные суждения без предварительного 
теоретического усвоения самих законов и правил логики. В работе над логическими 
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задачами дети практически учатся анализировать, сравнивать, акцентировать главное, 
обобщать и систематизировать, доказывать и оспаривать, определять и объяснять понятия, 
ставить и разрешать трудности. Овладение этими методами и означает умение мыслить.

Значительное место вопросу обучения младших школьников логическим задачам 
уделял в своих работах известнейший педагог В.А.Сухомлинский. Суть его размышлений 
сводится к изучению и анализу процесса решения детьми логических задач, при этом он 
опытным путём выявлял особенности мышления детей. 

Логика – это наука о законах правильного мышления, о требованиях, предъявляемых 
к последовательному и доказательному рассуждению (немецкий философ И. Кант). Нельзя 
сформировать логическое мышление, не изучая логику, нельзя надеяться, что логическое 
мышление развивается в полной мере спонтанно на уроках математики, русского языка и 
др. Во многих ситуациях учащиеся поступают интуитивно, полагаясь на сообразительность 
и смекалку, а иногда на жизненный опыт или подсказку старших. Но логическая интуиция 
нуждается в прояснении.

Проблемой внедрения логических задач в школьный курс математики занимаются не 
только исследователи в области математики, но педагогики и психологи.

Отмечено, что логические мышление необходимо развивать в раннем детстве, так как 
от момента рождения до 7-10 лет у ребёнка возникают и формируются сложнейшие системы 
общих представлений об окружающем мире и закладывается фундамент содержательно-
предметного мышления. Отсюда следует, что значительное место в образовании младших 
школьников должно принадлежать широкому применению нестандартных логических 
задач.

В отличие от естественнонаучных дисциплин математика отражает объективную 
реальность лишь опосредованно. Предмет ее изучения – мысленные идеальные обобщённые 
образы, являющиеся результатом многоуровневой абстракции. Поэтому изучение 
математики связано с необходимостью создавать образы и оперировать ими, что требует 
значительно большего интеллектуального напряжения, чем оперирование предметно 
данными объектами.

Другая особенность математики в том, что она исследует абстрактные сущности 
независимо от той реальности, отражением которой они являются. Этим определяется 
преимущественно дедуктивный ее характер, в силу чего изучение математики требует 
умения правильно рассуждать. Но умение правильно, последовательно рассуждать в 
незнакомой обстановке даётся с трудом. Как всякое умение, оно может быть усвоено 
только при целенаправленном обучении. В школьной практике учащиеся овладевают 
такими умениями, как правило, приложимое к процессу решения задач, требующему 
специальных математических знаний, но математика имеет неограниченные возможности 
в развитии интеллекта школьника. Математические задачи, накопленные и проверенные в 
ходе многолетней педагогической практики, позволяют эффективно развивать различные 
стороны психической деятельности человека: внимание, воображение, фантазию, образное 
и понятийное мышление, зрительную, слуховую и смысловую память. В методической 
литературе за развивающими задачами закрепились специальные названия: задачи на 
соображение, задачи с «изюминкой», задачи на смекалку и др. 

Во всем этом многообразии можно выделить в особый класс такие задачи, которые 
называют задачами – «ловушками», «обманными», провоцирующими задачами. В условиях 
таких задач содержатся различного рода упоминания, указания, намёки, подсказки, 
подталкивающие к выбору ошибочного пути решения или неверного ответа.

Логические задачи обладают высоким потенциалом. Они способствуют воспитанию 
одного из важнейших качеств мышления – критичности, приучают к анализу воспринимаемой 
информации, её разносторонней оценке, повышают интерес к занятиям математикой.
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Дидактическая ценность таких задач неоспорима. Попадая в заранее приготовленную 
ловушку, ученик испытывает досаду, сожаление от того, что не придал особого значения 
тем нюансам, из-за которых он попал в неловкое положение. Простое предупреждение, 
преуведомление детям о том, что учащиеся, допускают в заданиях такого рода ошибки, 
малодейственное. Ибо оно, несмотря на общность и адресность, не является для конкретно 
взятого ученика личностно значимым. Во-первых, событие, о котором сообщается, 
происходило когда-то давно, в прошлом, а во-вторых, каждый из учеников наивно полагает, 
что в число неудачников сам он не попадает.

Чтобы получить целостное представление обо всем многообразии логических задач, 
их возможностях в развитии критичности мышления младших школьников, приведем одну 
из имеющихся типологий этих задач.

I тип. Задачи, условия которых в той или иной мере навязывают неверный ответ 
(Сколько прямоугольников можно насчитать в изображении окна?).

II тип. Задачи, условия которых тем или иным способом подсказывают неверный 
путь решения (Тройка лошадей проскакала 15 километров. Сколько километров проскакала 
каждая лошадь?). Хочется выполнить деление (15:3) и тогда ответ: 5 км. На самом деле 
деление выполнять вовсе не нужно, поскольку каждая лошадь проскакала столько же, 
сколько и вся тройка, т.е. 15 км.

III тип. Задачи, вынуждающие придумывать, составлять, строить такие математические 
объекты, которые при заданных условиях не могут иметь места. (Используя цифры 1 и 4 
запишите трехзначное число, дающее при делении на 3 остаток, равный 2. Придумать такое 
число невозможно, поскольку любое число, удовлетворяющее условию задачи, делится на 
3 без остатка).

IV тип. Задачи, вводящие в заблуждение из-за неоднозначности трактовки терминов, 
словесных оборотов, буквенных или числовых выражений (На листке бумаги написано 
число 606. Какое действие нужно совершить, чтобы увеличить это число в полтора раза? 
Здесь имеется в виду не математическое действие, а просто игра с листком бумаги. Если 
перевернуть лист, на котором написано число 606, то увидим запись 909, т.е. число, которое 
в полтора раза больше числа 606).

V тип. Задачи, которые допускают возможность «опровержения» семантически 
верного решения синтаксическим или иным нематематическим способом. 

(Крестьянин продал на рынке трех коз за 3 рубля. Спрашивается: «По чему каждая 
коза пошла?». Очевидный ответ: «по одному рублю» – опровергается: козы по деньгам не 
ходят, а ходят по земле).

Описанные разновидности задач не исчерпывают всего их многообразия, но дают 
представление о способах их составления и использования в обучении математике.

Логические задачи способствуют формированию умения рассуждать, овладению 
приемами правильных рассуждений. Так как их решение не опирается на специальные 
знания, объектом усвоения в процессе решения являются приемы рассуждений. Информация, 
из которой необходимо сделать выводы, задается текстом, описывающим вполне обычные 
ситуации. Решение таких задач учит до конца придумывать незнакомые ситуации, не 
отступать перед трудностями, вселяет уверенность в свои силы.

Основная работа для развития логического мышления должна вестись с текстовой 
задачей. Ведь в любой задаче заложены большие возможности для развития логического 
мышления. Нестандартные логические задачи – отличный инструмент для такого развития. 

Однако, что зачастую наблюдается на практике? Учащимся предлагается задача, они 
знакомятся с нею и вместе с учителем анализируют условие и решают ее. Но извлекается 
ли из такой работы максимум пользы? Нет. Если дать эту задачу через день-два, то часть 
учащихся может вновь испытывать затруднения при решении.
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Наибольший эффект при этом может быть достигнут в результате применения 
различных форм работы над задачей. Это: 

1. Работа над решенной задачей. Многие учащиеся только после повторного анализа 
осознают план решения задачи. Это путь к выработке твердых знаний по математике. 
Конечно, повторение анализа требует времени, но оно окупается.

2. Решение задач различными способами. Мало внимания уделяется решению задач 
разными способами, в основном, из-за нехватки времени. А ведь это умение свидетельствует 
о достаточно высоком математическом развитии. Кроме того, привычка нахождения другого 
способа решения сыграет большую роль в будущем, хотя это доступно не всем учащимся, а 
лишь тем, кто любит математику, имеет особые математические способности.

3. Правильно организованный способ анализа задачи: с вопроса или от данных к 
вопросу.

4. Представление ситуации, описанной в задаче (нарисовать «картинку»). Учитель 
обращает внимание детей на детали, которые нужно обязательно представить, а какие то 
опустить. Мысленное участие в этой ситуации. Разбиение текста задачи на смысловые 
части. Моделирование ситуации с помощью чертежа, рисунка.

5. Самостоятельное составление задач учащимися.
Составить задачу: 1) используя слова: больше на; столько, сколько; меньше в, на 

столько больше, на столько меньше; 2) решаемую в 1, 2, 3 действия; 3) по данному её плану 
решения, действиям и ответу; 4) по выражению и т.д.

6. Решение задач с недостающими или лишними данными.
7. Изменение вопроса задачи.
8. Составление различных выражений по данным задачам и объяснение, что 

обозначает то или иное выражение. Выбрать те выражения, которые являются ответом на 
вопрос задачи.

9. Объяснение готового решения задачи.
10. Использование приёма сравнения задач и их решений.
11. Запись и сравнение двух решений на доске: одного верного и другого неверного.
12. Изменение условия задачи так, чтобы задача решалась другим действием.
13. Закончить решение задачи.
14. Какой вопрос и какое действие, лишние в решении задачи
 (или, наоборот, восстановить пропущенный вопрос и действие в задаче).
15. Составление аналогичной задачи с измененными данными.
16. Решение обратных задач.
Систематическое использование на уроках математики и внеурочных занятиях 

специальных задач и заданий, направленных на развитие логического мышления, 
организованных согласно приведённой выше схеме, расширяет математический кругозор 
младших школьников и позволяет более уверенно ориентироваться в простейших 
закономерностях окружающей их действительности и активнее использовать математические 
знания в повседневной жизни.

Заключение.
Важнейшей задачей математического образования является вооружение учащихся 

общими приемами мышления, пространственного воображения, развитие способности 
понимать смысл поставленной задачи, умения логично рассуждать, усвоить навыки 
алгоритмического мышления. Каждому важно научиться анализировать, отличать гипотезу 
от факта, отчетливо выражать свои мысли, а с другой стороны – развить воображение 
и интуицию (пространственное представление, способность предвидеть результат и 
предугадать путь решения). Именно математика предоставляет благоприятные возможности 
для воспитания воли, трудолюбия, настойчивости в преодолении трудностей, упорства в 
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достижении целей.
Сегодня математика как живая наука с многосторонними связями, оказывающая 

существенное влияние на развитие других наук и практики, является базой научно-
технического прогресса и важным компонентом развития личности.

Одной из основных целей изучения математики является формирование и развитие 
мышления человека, прежде всего, абстрактного, способности к абстрагированию и умения 
«работать» с абстрактными, «неосязаемыми» объектами. В процессе изучения математики 
в наиболее чистом виде может быть сформировано логическое (дедуктивное) мышление, 
алгоритмическое мышление, многие качества мышления – такие, как сила и гибкость, 
конструктивность и критичность и т.д.

Поэтому в качестве одного из основополагающих принципов новой концепции в 
«математике для всех» на первый план выдвинута идея приоритета развивающей функции 
обучения математике. В соответствии с этим принципом центром методической системы 
обучения математике становится не изучение основ математической науки как таковой, 
а познание окружающего человека мира средствами математики и, как следствие, к 
динамичной адаптации человека к этому миру, к социализации личности.

Основной целью математического образования должно быть развитие умения 
математически, а значит, логически и осознанно исследовать явления реального мира. 
Реализации этой цели может и должно способствовать решение на уроках математики 
различного рода нестандартных логических задач. Поэтому использование учителем 
начальной школы этих задач на уроках математики является не только желательным, но 
даже необходимым элементом обучения.
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Мергүл ЖҰМАҚҰЛОВА

ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ САБАҚТАРЫНДА ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ОҚЫТУ 
АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ БЕЛСЕНДІ ІС-ӘРЕКЕТІН ДАМЫТУ

ТҮЙІНДЕМЕ
Бұл баяндамада автор сабақ үрдісінде жаңа әдіс-тәсілдерді тиімді қолдануды, 

оқушылардың білім сапасының артуын және жеке тәрбиелеуді алдына мақсат етіп 
қойған. Жаңа технология бойынша сапалы білім беру, сабақ материалын жақсы игеруге 
бағыттау, оқушы көңіліне сенім ұялату, өзіндік көзқарасын қалыптастыру бағыты 
бойынша жұмыстарына тоқталған. Сабақты Блум таксономиясы арқылы жүйелі 
құрып, ерекшеліктері және оның стратегияларын сабақта тиімді қолданып отырғаны 
көрсетілген. Сабақта жаңа әдіс-тәсілдерді тиімді қолданудағы басты мақсаты – оқытуды 
оқушыға бағыттау болса, мұғалім оқытуды оқушының дамуына қарай ұйымдастыра 
білген. Бұл әдістердің мұғалім үшін де, оқушы үшін де тиімді екендігін мұғалім жүргізген 
жұмыстары арқылы дәлелдеп отыр.

РЕЗЮМЕ
В этом докладе говорится о рациональном использовании в учебном процессе 

новых методов и приемов обучения для повышения качества знаний, а также воспитания 
духовной личности учащихся. Новые технологии обучения направлены главным образом 
на самостоятельное овладение школьников знаниями и навыками, успешное освоение 
материала урока, сотрудничество учителя и учеников, основанном на личностном подходе 
учителя. Уроки, построенные по таксономии Блума с применением данных стратегий, 
наиболее эффективны. Используя новые методы и приемы, учитель реализует главную 
цель – не учить учащегося, а направлять его учебную деятельность. В процессе работы 
учитель доказал, что эти приемы и методы оптимальны и для учащегося, и для учителя. 

 
Егеменді еліміздің өскелең ұрпағын тәрбиелеуде ұстаздардың алатын орны ерекше. 

Бүгінде білім беру саласында оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін меңгермейінше, сауатты, 
жан-жақты болу мүмкін емес. Оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін меңгеру мұғалімнің 
интеллектуалды, кәсіптік, адамгершілік, рухани-азаматтық және басқа да адами 
құндылықтарының қалыптасуына әсер етіп, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие жұмысын тиімді 
ұйымдастыруына көмектеседі. Жас ұрпақтың өз бетінше шешім қабылдай алатын, өзіне 
нық сенімді, батыл, жігерлі, дүниетанымы дұрыс қалыптасқан азамат болуы ұстаздан өте 
қажырлы еңбекті талап етеді. Бұл міндеттерді шешу үшін ұстаздың күнделікті тынымсыз 
ізденісі, барлық жаңалықтар мен өзгерістерге батыл жол ашарлық тәжірибе мен қарым-
қатынасқа өтуі қажет деп ойлаймын.

Білім беруде жаңашылдықты іздеуде мен де Қазақстан Республикасы педагог 
қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курсының екінші деңгейлік оқуын аяқтап, 
бағдарламаның жеті модулін теория жүзінде меңгердім. Осы бағдарлама арқылы игерген 
білімімді оқушыларыма үйретіп келемін. Күнделікті сабақтарымда білім беруде басты 
мақсат «не нәрсеге оқыту», «қалай оқыту» және оқушыларымның топтық, жұптық 
жұмыстарда өздерінің шығармашылықтарын шыңдай түсу үшін қандай тапсырмалар беру 
керектігін әбден зерттеп, зерделеп алған дұрыс екеніне көзім жетті. Сабақты бастамас бұрын 
оқушыларды шаттық шеңберіне тұрғызып, көңіл-күйлерін жүректерінің жылуы мен ыстық 
алақандарының түйісуі арқылы сездіре отырып, бүгінгі сабақтың қызықты әрі тартымды 
өтуі өздеріне де байланысты екенін сездіруге тырысамын. Одан әрі мұғалім мен оқушының 
рөлі ауысып, басты салмақ оқушыға ауыстырылуы тиіс. Оқушыға бәрін үйрету мүмкін 

II СЕКЦИЯ. БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР,  
ЖАҢА БАҒЫТТАР ЖӘНЕ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР
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емес, олардың ролі үйренуге ұмтылу екенін естен шығармаған жөн. Шығыс даналығында 
айтылатын «Маған айтсаң ұмытып қаламын, көрсетсең есімде қалады, өзіме істетсең 
үйреніп аламын», яғни бұл баланың ынтасын жетелеу арқылы оқыту, үйрету қажет деген 
сөзбен түйіндегім келеді.

Ендігі тоқталып өтетінім: сабақ кезінде байқаған топтық, жұптық жұмыстардың 
оқушыға тигізетін оң әсерлерін сөз еткім келіп отыр. Топтық жұмыстарға оқушыларды 
бағыттап отыру әсіресе көп үндемейтін, тұйық, баяу болып келетін оқушыларға аз да болса 
серпіліс жасатып, ұжымның ортасына қарай икемделетіндіктерін байқадым. Топпен 
жұмыс істеуге дағдыланған оқушылар бір-бірін тыңдауға, пікір сайыс құруға, араларынан 
көшбасшы сайлап, топ ұстанымын орындауға бірте-бірте бейімделе түседі екен. Бұған 
әрине, топ мүшелерінің ішіндегі белсенді оқушылар үлгі болатынын байқауға болады. Қазақ 
әдебиеті пәніндегі ертегі, аңыз, жыл мезгілдері, табиғат жайлы берілген тақырыптар топтық 
жұмыстарға өте қолайлы. Белгілі бір тақырып бойынша бірігіп салған суреттер арқылы 
әңгіме айту жарысын ұйымдастырған жөн. Мұндай жарыс әңгімеге шыққан оқушының сөз 
байлығы шектеулі болса, оқушыға бағыттаушы сұрақтар қойып, өз ойларын еркін жеткізуге 
баулып отыру қажет. Сонымен қатар рольдік ойындар, кейіпкерлерге кластер жасау, олардың 
жағымды-жағымсыз қасиеттерін анықтау, кейіпкерлерге өз атынан немесе сол кейіпкердің 
образына кіріп хат жазу, ертегі мен аңыздардағы негізгі идеяны тауып, соған байланысты 
мақал-мәтелдер, жаңадан аңыз, ертегілерді құрастыру сияқты шығармашылық жұмыстарды 
топтық жұмыс кезінде орындау тиімді екеніне көзім жетті. Сонымен бірге тіл сабақтарында 
диалогтік оқыту да өте пайдалы, себебі оқушының сөз байлықтарын молайтумен қатар 
сұрақтарға нақты, дәл жауап беріп отыруларын бағыттап береді. Диалогті өз мәнінде 
кеңінен өрбіту үшін қойылатын сұрақтар мәнді де мағыналы болғаны жөн. Сонда оқушы 
өзінің беретін жауабына да немқұрайлы қарамайды. Топтық жұмыстар кезінде «Сергіту 
сәтін» өткізу, оқушының ынтасы мен ойын ширатуға көп көмектеседі және әрі қарай жұмыс 
істеулеріне де, ұжымдық қолайлы орта қалыптасуына да ықпал етеді. Топтық жұмыс 
орындау кезінде тағы бір байқағаным олардың намысшыл, жеңісті қолдан бермеу сияқты 
дағдылары да қалыптасады екен.

Оқыту үдерісіне енген жаңалықтарды біртіндеп кіргізу арқылы жаңаша оқыту 
технологиясын сәтті пайдаланып, заманауи талаптардың басында көшбасшы болу — 
әр ұстаздың ұрпақ алдындағы парызы деп түсінемін. Мұғалім – оқушының білім деңгейін 
көтеру және оны жүзеге асыру жолдарын қалай табу бүгінгі күні мектептердің және 
мұғалімдердің басты проблемасына айналып отырғаны белгілі. Осы проблема аясында 
II деңгей бағдарламасы бойынша алған теориялық біліміме сүйене отырып, әдістемелік 
тақырыбымды «Ынтымақтастық оқыту арқылы оқушылардың белсенді іс-әрекеттерін 
дамыту» деп алдым. Бұл тақырыпты алғандағы мақсатым: топтық жұмысты тиімді 
ұйымдастыру арқылы сыныпта ынтымақтастық ахуалды қалыптастыру және бірлескен 
жұмыс түрлерін ұйымдастыра отырып, оқушылардың танымдық белсенділіктерін, іс-
әрекеттерін, пәнге деген қызығушылықтарын қалыптастыру.

«Ынтымақтастық оқу – бұл оқыту мен оқу тәсілі. Аталған тәсіл проблемаларды 
шешу, тапсырмаларды орындау немесе әлдебір өнім жасау үшін оқушылар тобының 
бірлесіп жұмыс істеуін білдіреді. Ынтымақтастық оқу оқуды табиғи әлеуметтік әрекет 
ретінде қабылдауға негізделген, оған қатысушылар бір-бірімен әңгімелеседі және осы 
әңгіме арқылы білім алады» [1, 78 б.], – деп атап көрсеткен. 

 Ынтымақтастық оқытудың мұғалімдер үшін маңыздылығын мұғалімдерге 
арналған нұсқаулықта оқушылар оқу үрдісіне белсенді қатысқанда тиімділікпен оқиды. 
Зерттеушілер оқитын пәніне қарамастан, басқа оқу нысанында ұсынылған сол ақпараттан 
гөрі, шағын топтарда жұмыс істейтін оқушылар, әдетте, оқытылатын нәрсе туралы көбірек 
біліп, соның нәтижесінде алған білімін ұзақ сақтайтындығын дәлелдеп отыр. Сонымен  
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қатар ынтымақтастық топтарда жұмыс жасайтын оқушылардың өзінің сыныптастарына 
анағұрлым көңілі толатын сияқты болып көрінеді деп сипаттаған [1, 40 б.]. Осыған сәйкес 
ынтымақтастық және топтағы бірлесе оқыту әдісінің нәтижесін көру мақсатында 10 «А» 
сыныбында қазақ әдебиеті пәнінен тізбектелген сабақтар топтамасын өткіздім.

Қазақ әдебиеті пәні бойынша сабағымның тақырыбы: «Сүйінбай Аронұлының өмірі 
мен шығармашылығы», «Бөрілі менің байрағым», «Ту алып жауға шапсаң сен» өлеңдері. 
Мақсаты: С.Аронұлының өмірі мен ақындығы туралы мәлімет бере отырып, өлеңдерінің 
тақырыбы мен көркемдік ерекшеліктері туралы білімдерін дамыту, теориялық білімдерін 
практикада қолдана білуге дағдыландыру. Күткен нәтижем: С.Аронұлының өлеңдерінің 
тақырыбы мен көркемдік ерекшеліктерін ажыратады, өлеңдеріндегі негізгі белгілерін 
Шортанбай Қанайұлы шығармаларымен салыстырады, өз ойын сауатты, еркін жеткізе 
отырып, қорытынды жасай білуге үйренеді. Сабақ Блум таксономиясы арқылы өтті. 
Сабақ барысында сын тұрғысынан ойлау, топтық, жұптық, жеке, диалогтік оқыту, оқыту 
үшін бағалау әдістерін пайдаландым. Алдымен қызығушылықты ояту мақсатында сабақ 
басталар алдында оқушыларға қалың жіпті бір-біріне беру арқылы алдағы өмірлеріне, 
сабақтарына сәттіліктер тіледі. Оқушыларды стикердің түстеріне қарай бес топқа бөлдім. 
1. Білу деңгейінде «Ыстық орындық» әдісі арқылы үй тапсырмасы тексерілді. Қойылған 
сұрақтарға сауатты жауап беруге тырысса, кейбір оқушылар Ш.Қанайұлының өлеңдерін 
нақышына келтіре оқып белсенділік танытты. Қойылған сұрақтар оқушылардың сыни 
ойлауына да түрткі болды деп есептеймін. Оқушыларға жаңа тақырыпты бастамас бұрын 
С.Аронұлының суретін көрсете отырып, бұл ақын туралы не білесіңдер? – деген сауал 
қойдым. Оқушылар бұған ақын туралы білетін мәліметтерін ортаға салды. 

«Түсіну» ойлау деңгейінде «ДЖИКСО» әдісі арқылы жаңа сабақты бір-біріне 
түсіндіріп, топпен талқылады. Мұнан соң топтық жұмыс тәсілімен ақынның өлеңдерін 
оқып, «С.Аронұлы өмірі мен өлеңдері» тақырыбына сызба құрастырып, жаңа тақырыпты 
ашты. Бұл сұраққа жауап берген топтар «Бағдаршам айдары» арқылы бағаланды. «Қолдану» 
деңгейінде топтық жұмыс орындады. Экранда әр топқа мынадай тапсырмалар берілді: 
С.Аронұлының өмірі мен шығармашылығын; «Бөрілі менің байрағым» өлеңінің мәнін 
түсіндіру; «Ту алып жауға шапсаң сен» өлеңінің мәнін; Сүйінбай ақындығы туралы; Сүйінбай 
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туралы жалпы деректер шығармашылық 
түрлі тапсырмалар беріліп, бұл жұмыс 
«Екі жұлдыз, бір тілек» айдарымен 
бағаланды. Мұнда оқушылар өз топтары 
үшін жанталаса жұмылып, сабақ 
барысында жауап бермеген оқушылардың 
қатысуына ықпалдарын тигізді. Берілген 
уақыттан кейін топбасшылары кімнің 
қорғайтынын хабарлап, әр топтан бір 
оқушыдан тапсырманы орындады. Қалған 
топтар тыңдай отырып, қателескен немесе 
түзететін жері болса айтып, толықтырып 
отырды. 

Диалогтік әдісті пайдаланып, түрткі нақты жауаптар талап етіп және мысалдар 
арқылы дәлелді жауаптарын алдым. Осы бөлімнен кейін «Екі шындық, бір өтірік» ойыны 
арқылы сыныпты сергітіп алдым. «Талдау» бөлімінде өлең құрылысына талдау жасалып, 
тақырыбы мен идеясын ашып түсіндірді. Өлеңді талдай отырып, өз көзқарастарын білдірді.
Тақтаға шыққан оқушыларға сауатты, жүйелі сөйлеу керектігі ескертілді. Жауап берген 
оқушылар «Бармақ» әдісі арқылы бағаланды. «Жинақтау» бөлімін «Сиқырлы сандықша» 
әдісі арқылы жинақтадым. Оқушылардың алған білімдерін жинақтау мақсатында әр топ 
оқушылары сұрақтар қойды. Алған білімдерін толықтырды, жинақтады. Оқулықпен жұмыс 
барысында әр оқушының жеке жұмыстануы қарастырылды. Әр топқа көрші топтар ашық 
сұрақтар қойып, сауатты, толық жауап беру керектігі ескертілді. Бұл тапсырмада бағалау 
парағына критерийлер бойынша оқушылар бірін-бірі бағалады және олардың бағалауларын 
ескере отырып топты бағаладым. Білімдерін кеңейту мақсатында топтарға түрлі тапсырмалар 
жазылған үлестірме-кесте қағаздарын тараттым. Мұнда оқушылар теориялық білімдерімен 
қоса логикалық ойлау қабілеттерін де көрсетуге мүмкіндік жасалды және осы ойым 
жүзеге асты. Әр топ мүшелері бір-біріне ықпал етіп, ынтымақтаса орындағандықтан, әр 
тапсырмаға топ мүшелерінің барлығы жауап берді. Бұл тапсырманы әр оқушының өз-өзіне 
ризашылығын білдіретіндей үш қайтара шапалақтау арқылы қорытындыладық.

Осы кері байланыс кезінде оқушылар 
өздеріне постер қорғау, топтаса жұмыс істеу 
ұнағандықтарын жеткізген (оқушы материалы).  

Ал, 2016 жылы ақпан айында академия 
оқушыларына жүргізілген Мұқағали Мақатаев 
«Елім барда», «Анау – аспан, мынау – бақ» өлеңдері 
тақырыбында ашық сабақ жүргізілді. Мақсатым: 
Мұқағали өмірі мен шығармашылығын таныстыру, 
өлеңдеріне түсінік беру, тақырыбын, идеясын ашуға 
көмектесу, мәнерлеп оқуға дағдыландыру болатын. 
Оқушыны өз бетінше ойланып, қорытынды жасай 

білуге үйрету, тілдік қорын молайту, таным белсенділігін, шығармашылық, ізденімпаздық 
қабілеттерін қалыптастыру, сыни ойлауын дамыту. Күткен нәтижем: Топтық жұмыс 
тапсырмалары арқылы өлеңдерінің тақырыбы мен идеясын біледі, өз бетінше зерттеп оқу 
дағдылары қалыптасады. Сабақ Блумның мақсат қою әдісі арқылы жүргізілді. Сабақта 
ойлаудың деңгейлері бойынша, сын тұрғысынан ойлау, топтық жұмыс, диалогтік оқыту 
әдістерін қолдандым. Сабақты «Жылы жүрекпен...» тренингімен бастап және топ басшысы 
сайланды. Тапсырмалар да Блум таксономиясы бойынша құрылды. Білу бөлімінде: 
Қызығушылықты ояту мақсатында «Миға шабуыл» әдісін пайдалану арқылы сұрақ-жауап 
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арқылы үй тапсырмасы тексерілді. Түсіну: Бұл бөлімде топтық шығармашылық жұмыс 
жүргізілді. 1-топ: Ақынның өмір деректеріне; 2-топ: Шығармашылығы туралы топтастыру 
жасап, бір-бірін толықтырып постер қорғады. Бұл кезеңде Мұқағали шығармашылығы 
туралы берілген тапсырманы орындау барысында топ басшыларының жауапкершілікті 
сезінгенін байқадым. Өйткені олар өз топтарының тақырыпты тез меңгеруін, әрі уақыт 
жағынан бірінші болуын қалады. Қойылған сұрақтарға жауап берген кезде олардың бойынан 
өздеріне деген сенімділік, сауатты сөйлеу, толық сұраққа жауап беруге бағытталғандықтарын 
байқадым. Бұл сұрақтарды қойдырғандағы мақсатым оқушылардың тақырыпты қаншалықты 
меңгергендіктерін білу болатын. Осы ойым толық жүзеге асып, өте жақсы жауап алдым.

Оқушыларға ақынның жанды дауысы арқылы өлеңдері тыңдатылды. Жаңа сабақ 
кезеңіне өту үшін туған ел, дала, ашық аспан, табиғат, тау, қысқы бақ суреттері көрсетіле 
отырып, сабағымыздың тақырыбы да өз еліне, жеріне деген сүйіспеншіліктен туындаған 
жырларымен танысамыз деп тақырыптары хабарланды. Қолдау: бұл бөлімде ВЕНН 
диаграмасы арқылы Абай мен Мұқағали шығармаларындағы үндестікке, өлеңдерін 
салыстыра отырып, талдау жасады. Венн диаграммасы арқылы салыстыру тапсырмасы 
өте сәтті шықты. Екі ақынның өмірі мен шығармашылығындағы ұқсастықтар мен 
айырмашылықтары жүйелі талдап жазылды. Бұл бөлімде де оқушылардың сабаққа деген 
қызығушылықтары байқалды. Әсіресе, өлеңдеріндегі ұқсастық пен айырмашылықты талдау 
оқушыларға қызығушылық тудырды. Сабақта оқушылар белсенділік танытты. Бұл жұмыс 
«Екі жұлдыз, бір тілек» айдарымен бағаланды. Талдау: «Талдау – табыс кілті» демекші, 
екі топ екі өлеңге толық сатылай кешенді талдау жасады. Сабақта сергіту сәті ретінде әзіл 
сұрақтар қойылды. Оқушылар қойылған сұрақтарға мақалмен және тапқырлықпен тез 
жауап қайтарулары тиіс болды. Мысалы: Қар жана ма? Түкіріктен көл құрала ма? Тауық 
түс көре ме? Инемен құдық қазыла ма? Батпандап кіріп, мысқылдап шығатын не? деген 
сұрақтар қойылды. Оқушылардың жауаптары өте сәтті шықты. Жинақтау бөлімін: «Поэзия 
минуты» деп атадым. Оқушыларға ақынның жандарына жақын ұнатқан өлеңдерін жаттау 
берілген болатын, бұл жерде мақсатым оқушыларды мәнерлеп оқуға баулу болды. Сабақ 
соңында «Ынтымақтастық ағашына» бүгінгі сабақта «Не білдім? Нені білемін? Нені білгім 
келеді?» деген сұрақтарға алған әсерлерін, пікірлерін, ұсыныстарын жазып аяқтады.

Оқушылардың жазбаларына қарағанда ұнамады деген жауап кездеспеді, өз ойларын, 
ұсыныстарын жазған. Сабақта кездескен кедергілерді жеңу жолдарым: уақытты үнемдеуге 
бағыттау, оқушы бойында сенімділік қалыптастыру болатын. Оқушылардың көпшілігі 
сабақтар әр кез осы бағытта болса екен деген ұсыныстарын білдіріпті. Сабақ барысында 
өзін-өзі бағалау, критериалды бағалау жүзеге асты. Оқушылармен жұмыс кезінде 
«ынтымақтастық оқу – өзара іс-әрекет жасау философиясы, ал бірлескен жұмыс соңғы 
нәтижеге немесе мақсатқа жетуге ықпал етуге бағытталған өзара әрекеттің құрылымы 
болып табылатынына» көзім жетті [1, 78 б.]. 

Мектептегі тәжірибеде сыныппен жұмыс кезінде оқушылардың дәстүрлі сабақтан 
гөрі ынтымақтаса оқу нәтижесінде топпен жұмыс жасауда белсенділігі артатыны, 
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бірнеше сабақтан кейін олардың өз ойларын еркін жеткізу, пікірлерін топ алдында ашық 
айту және тақырып көлемінде сыныптастарымен пікір таластыру арқылы сыни ойлауын 
дамыта отырып, дарынды және талантты балаларды анықтауға мүмкіндік туғанын білдім. 
Дәстүрлі сабақтарда байқала бермейтін балалар топтасу, жұптасу арқылы жұмыстана 
отырып, оқушы бойына сенімділік, ізденіс, талпыныс енгіздім. Оны оқушылардың 
жазған сабақ рефлексиясынан аңғардым. Сабақ соңында әріптесім «Сабақ жоспарын 
Блум таксономиясына салып құруымның нәтижелілігін, сабақта ойлау деңгейлері айқын 
көрінгенін, оқушылардың сол тапсырмаларды қарапайымнан қиынға қарай бағытталып 
жүйелі құрылғанын нәтижесінде жақсы жетістікке жетуге болатынын, ең бастысы сабақта 
жұмыстанбай отырған баланың болмауын, сабақта артық еш нәрсе жоқтығын айта 
отырып, тек нақты білім алуға қажетті тапсырмалар жоспарланғандығын және сыныптың 
белсенділігін, қызығушылықтарын» атап өтті. Сабақта қолданған әр жаңа инновациялық 
әдіс-тәсіл сабақ беру барысына тың жаңалық әкеліп оқушылар бойына  қызығушылық пен 
құлшыныстың әкелетіні рас. Оқушыны білім алуда өз алдына мақсат қойып сол мақсатқа 
жету үшін не істеу керек екенін, қандай жолдары бар екенін  түсіндіру керек. Оқушыларға  
дайын күйдегі білімді бермей керісінше, олар оқу барысында бақылаулар, қарапайым 
зерттеулер арқылы нәтижеге келулері керек. Өтіліп жатқан тақырыптағы заңдылықтарды, 
байланыстарды сезінуге, қорытындылауға үйрету. Мұғалім осы күрделі жұмысқа басшылық 
жасап отыруы қажет.

Сабақ өткен соң жүргізген сабаққа талдау жасай отырып, қорытындылауды дағдыға 
айналдыру қажет. Өз-өзіме «мен оқушыларға білім беруде қандай жетістікке жеттім, қандай 
кемшілік тұстарым болды, нені басты назарда ұстау керек?» деген сауалдар қойып, ой елегінен 
өткіздім. Менің ең басты жеңісім-жаңа бағдарлама құра отырып, жаңа әдіс-тәсілдер арқылы 
дәстүрлі сабаққа өзгеріс әкелгенім, яғни заманға сай оқытудағы әдіс-тәсілдерді қолдану өз 
нәтижесін беретініне толық көзімді жеткіздім. Оқушылар сабақ барысында бағалаудың 
жаңаша өлшемдерімен танысты, сыныпта ынтымақтастық атмосферасы құрылды, АКТ-ны 
тиімді пайдалана білуге үйренді, сын тұрғысынан және логикалық ойлау дағдылары жетілді, 
кері байланыс арқылы қорытынды жасауға дағдыланды, пәнге деген қызығушылығы, 
ізденістері артты. Алдағы уақытта осы оқыту мен оқудың жаңа әдіс-тәсілдерін сабақ 
процесі мен тәрбие жұмыстарында одан әрі қолданамын, өйткені бұл әдістер оқушылардың 
белсенді түрде сабаққа қатысуына әсері мол екендігіне сабақ барысында көзім жетті. 
Сабақ жоспарлауда ынтымақтастықты қалыптастыруды негізге ала отырып, оқушылардың 
білім сапасын арттыруды, оқушылардың сыни ойлауын, алған білімдерін өмірде қолдана 
білулерін және болашаққа сеніммен алға қадам басуын жетілдіруге үлесімді қосамын деп 
айта аламын.

Сабақта қолданылған стратегиялар оқушыларыма өздерінің, бір-бірінің ой-
пікірлеріне сын көзімен қарай отырып, жаңа, тың идеялар туындауына жол ашты. Сонымен 
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бірге ерекше белсенділік пен шығармашылық шабыттың шарықтауы нәтижесінде олар 
еркіндік әлемін еркін шарлағандай болды.

Ал, қазіргі қоғамда ақыл-ойы кемел, шығармашылық жағынан қабілетті, іскер және 
білімді адам керектігі әр ұстаздан талап етіледі.

Оқу әрекетінде оқушыларға неғұрлым көбірек бостандық пен өз бетімен әрекеттенуге 
жол берілсе, соғұрлым оған оқушылардың қызығушылығы арта түседі.         

 Іс-тәжірбиемді қорыта келе, жаңа әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, топта 
ынтымақтастық орнаған кезде оқушының төмендегі іс-әрекеті артары сөзсіз:

1. Шығармашылық тапсырмаларды пәндерге бейімдеп қолданудан, оқушылардың 
пәнге қызығушылығы, оқуға деген ынтасы  артады.

2. Оқушылардың білім сапасы көтеріледі.
3. Оқушылардың логикалық ойлауы, шығармашылық іс-әрекетке қабілеті артады.
«Сабақ беру – үйреншікті жай шеберлік емес, ол үнемі жаңадан жаңаны табатын 

өнер» [2, 13-22 б.б.], – деп Ж.Аймауытов айтқандай, білім беру жүйесіндегі бүгінгі өмірдің 
талабы сабақ өткізудің жаңа әдістері мен ақпараттандырылған оқыту технологияларын 
пайдалану. Бұл мақсатқа жетудің бірден-бір жолы оқытудың тиімді жолдары мен түрлерін 
іздестіру. Сондықтан да оқытудың жаңа түрлерін күнделікті сабақта қолданып, жоғары 
нәтижеге жету – мұғалімнің міндеті. Жаңаша ізденіс, жаңаша көзқарас жалғасын тауып, ел 
ертеңі келешек ұрпақтың білім алудағы жетістікке жету жолында – нәтижелі еңбек ететініме 
сенімдімін.

Қолданылған әдебиеттер:
1. Мұғалімдерге арналған үлестірмелік материалдар (ресурс парақтары). Үшінші 

басылым. – Астана: «Назарбаев зияткерлік мектебі» ДББҰ, 2014.
2. Жүсіпова Ж.А. Педагогикалық шеберлік. – Алматы: 2011. 
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Куаныш ЖАРКЕНОВ

ТАНЕЦ В СИСТЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ 

МОЛОДЕЖИ

РЕЗЮМЕ
На протяжении многих десятилетий ученые, преподаватели, хореографы вели и 

проводят исследования, изучающие легитимность танца как способ связать тело, ум, 
дух и среду с научным дискурсом. В системе педагогического образования танцевальные 
средства имеют когнитивные, социальные и эмоциональные преимущества. На сегодняшний 
день в эпоху актуальности глобализации и повышения уровня конкурентоспособности 
формирование художественного воспитания с помощью танца имеет факторы для 
развития потенциала молодежи. Создание в педагогическом образовании комфортной 
образовательной среды, в том числе психологического климата и благоприятной творческой 
атмосферы, направленной на художественное воспитание молодежи, осуществляемого 
в процессе преподавания хореографии, формирует культурное пространство, формы 
культурно-художественного творчества участников.

ТҮЙІНДЕМЕ
Ондаған жылдар бойы ғалымдар, оқытушылар мен хореографтар студенттердің 

көркемдік білімін меңгере отырып, дене, ақыл, рух және қоршаған ортаға ғылыми дискурспен 
қарау құралы ретінде бидің маңыздылығын зерттеп келеді. Педагогикалық білім жүйесінде 
би құралдары когнитивтік, әлеуметтік және эмоционалдық артықшылықтарға ие. 
Бүгінгі күні жаһандану және бәсекеге қабілеттілік факторлары бірінші орында болғанда, 
жастардың бойында көркем-шығармашылық тәрбиенің қалыптасуында би ерекше рөл 
атқаруда. Педагогикалық білім үрдісінде жайлы білім ортасын, соның ішінде психологиялық 
климат және жайлы шығармашылық жағдай қалыптастыру, хореографияны оқыту 
үрдісінде жастарға көркем-шығармашылық тәрбие беруге бағытталады және осылайша 
қатысушылардың мәдени, рухани, көркем-шығармашылық мәдениеті арта түседі. 

Художественное образование является частью эстетического воспитания как 
целенаправленного педагогического процесса формирования у детей способности 
воспринимать, чувствовать, оценивать искусство, наслаждаться им, а также развивать свои 
художественные и творческие способности в процессе творческой деятельности.

Танец – это своего рода искусство, в котором художественные образы создаются 
посредством пластических движений и ритмично ясного и непрерывного изменения 
выразительных положений человеческого тела. Танец неразрывно связан с музыкой, 
эмоционально образным содержанием, который находит воплощение в хореографической 
композиции, движениях, фигурах.

Платон говорил о соразмерности духовной и физической красоты. И он видел музыку 
и танцы как самые сильные образовательные средства: «он только глубже проникает в 
глубину души и сильнее воздействует на нее, ритм и гармония приносят с собой добродетель, 
и это делает человека симпатичным».

В своей книге В.А.Кармановская отмечает, что «ценность в выполнении задач 
художественного и эстетического воспитания молодежи – это, конечно же, коллективная 
дискуссия со студентами о содержании танцевального, танцевального и музыкального 
репертуара, костюмов, что также способствует формированию художественного вкуса, а 
также коммуникативной способности студентов, моральные и этические художественные 
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нормы межличностных отношений, поведенческие навыки и командная работа» [1].
Изучение норм общения – еще одна важная задача для танцевальных классов. Это 

прежде всего взаимодействие учителя и ученика, которое имеет особую эмоциональную 
окраску, что также влияет на развитие художественного образования. Общение в классах 
хореографии можно определить как совместную творческую деятельность ученика и 
учителя, направленную на выявление жизненного содержания танца, опыта, присущих ему 
моральных отношений.

Для современного общества насущно необходимо воспитание молодежи, 
ее способности воспринимать духовно и практически значимые ценности, 
формирование художественно-эстетической культуры во всех сферах жизни.

За последние несколько десятилетий в педагогике были предприняты попытки 
решить проблему художественно-эстетического воспитания молодежи посредством 
танцевальной подготовки, общеобразовательного развития студентов, профессиональной 
хореографической подготовки. Роль танца рассматривалась в системе воспитания младших 
школьников в работах М.С.Боголюбской, Р.Т.Акбарова. Роль танца рассматривалась в 
системе воспитания культуры поведения старшеклассников в классах выборных в работах 
З.И.Гуцу.

Разработаны методы преподавания основ классического танца (А.Я.Ваганова, 
В.С.Костровицкая и другие специалисты), народного танца (А.Климов), современных 
балетных танцев (В.И.Уральская). «Педагогические требования представленных 
направлений основаны на танцах, где движение тела подчиняется только музыкальной 
метрике, ориентации на «правильность» выполнения танцевального упражнения под 
музыкально-учебное сопровождение» [2], – отмечает Л.В.Богомолова. 

Танец в системе педагогического образования как средство формирования 
художественного образования студентов очень важен для любого светского государства. 
Музыкальный руководитель и дирижер Сиэтлского симфонического оркестра Людовик 
Морлот сказал: «Я уверен, что само искусство способно обогатить нашу жизнь, ее роль 
велика, и она способна трансформировать людей, особенно молодых людей. Художественное 
образование помогает развивать творческие и инновационные способности, дисциплины 
и приносит коллективную работу. Все эти качества очень важны для достижения 
профессионального успеха и продвижения в условиях растущей рыночной конкуренции. 
Такой набор качеств помогает учащимся адаптироваться и творчески подходить к 
проблемам, возникающим в повседневной жизни, и работать в быстро меняющейся и 
сложной реальности» [3].

Изучая тему художественного воспитания молодежи в системе образования, мы 
можем с уверенностью сказать, что молодость – самое удобное и необходимое время с 
психологической и педагогической стороны. В этом возрасте пластические ощущения 
тела актуализируются ценностными ориентациями в современной выразительной манере 
движений. Сознание молодежи позволяет фиксировать приобретенный опыт личных 
впечатлений и оценивать свою внешность, преодолевая эмоциональную нестабильность. В 
то же время результаты личностных действий заметно меняются. Важным для подростков 
является знание путей перехода от одного вида сенсорного проявления к другому, владение 
контролем над гладкостью и спазматичностью таких переходов.

В статье Персо T., Наттон Дж., Фрейзер Ж. «Искусство в образовании в Австралии» 
[4] отмечено, что важность художественного воспитания молодежи отмечена не одним 
государством. Например, в Австралии разработаны способы включения художественного 
образования (хореография, рисование и др.) в школы:

– преподаватели искусств (учителя в школах с опытом и подготовкой в области 
искусств);
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– общинные художники и хореографы;
– представители (частные хореографические или художественные школы, клубы), 

которые «продают» программу в систему образования (детский сад, школы, колледжи);
– обычные учителя, не имеющие специальной квалификации, но знающие основы и 

имеющие результаты».
Согласно идеи Л.Р.Золотаревой «за последние два десятилетия в системе 

художественного, художественного и педагогического образования в Республике Казахстан 
произошли значительные изменения: во-первых, был усилен культурологический подход 
к подготовке художественно-педагогических кадров; во-вторых, основой художественно-
педагогического образования, в котором интегрированы достижения европейского и 
казахского образования, лежат, прежде всего, этнокультурные традиции» [5].

 «Душа обретает крылья» – это самое распространенное чувство, которое происходит 
от ритмических, танцевальных движений. Между движением и внутренним состоянием 
человека существует сильная связь. Не случайно арт-терапия широко распространена 
сегодня (арт-терапия), а в ней магическая сила танца. Среди многих форм художественного 
образования для молодежи хореография занимает особое место. Занятия танцами не 
только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают воображаемое мышление 
и воображение, они дают гармоничное пластическое развитие. По сравнению с музыкой, 
пением и изобразительным искусством, которые имеют постоянное место в сетке школьного 
графика, танец никогда не занимал место среди обязательных предметов обучения 
школьников.

Между тем, хореография обладает большим потенциалом для полного эстетического 
совершенствования, для его гармоничного духовного и физического развития. Синкретизм 
танцевального искусства подразумевает развитие не только музыкальных, моторных 
навыков, но и прививает основы нравственной культуры: основы этикета и грамотного 
поведения в обществе, даст представление о действии; и в то же время учит сохранять и 
укреплять здоровье, что особенно актуально на сегодняшний день.

В настоящее время трансформация в духовной сфере общества имеет особое 
значение. Растущая потребность в повышении роли искусства в идеологическом, моральном 
и художественно-эстетическом воспитании молодого поколения. Это обстоятельство носит 
социальный характер и состоит в том, что в условиях идеологического вакуума через искусство 
происходит передача духовного опыта человечества, способствующего восстановлению 
связей между поколениями, поскольку искусство является конкретной формой познания 
и трансформации реальности, отражающей жизнь в конкретных художественных образах. 
Обладая большой силой влияния на человека, он реализует ряд таких важных функций, как 
когнитивные, трансформационные, образовательные, оценочные, коммуникативные и т. д.

Танец – самый старый вид в деятельности людей. Танец возник в глубокой древности, 
все еще в условиях первобытнообщинного строя как художественное воспроизведение 
охотничьих и трудовых процессов. В примитивном обществе танец объединил людей. 

В своей работе О.А.Рындина рассмотрела корни возникновения танцев, например, в 
австралийских племенах было отмечено важное социальное событие для танцев, требующее 
массовых действий: сбор фруктов, начало охоты, посвящение молодых людей, военные 
кампании. В древнем Египте танец был частью ритуала поклонения. Танцы древних греков 
также были частью культов и отражают священные ритуалы, ритуалы (экстатические 
танцы в честь Диониса, гладкие, торжественные – в честь Аполлона). В Древней Индии 
было разработано несколько стилей и школ танца с различными выражениями лица 
и выразительными движениями. В древнем Риме хореографическое искусство было 
национального и национального значения [6]. 

Поэтому в педагогическом образовании танец до сих пор занимает очень важное 
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место не только как инструмент формирования художественного образования, но и как 
фактор формирования личности и ее разнообразного развития.

При хореографическом образовании студентов мы всегда должны понимать 
специфику хореографической деятельности, а именно: развитие эстетического и 
художественного восприятия и представления в передаче движений, способность оценивать 
музыкальный материал и передавать художественный образ в танце с помощью мимикрии, 
пантомимы; умение правильно, точно и точно выполнять хореографические комбинации; 
умение импровизировать на знакомой или вновь услышанной музыке, желание сочинять 
танцевальные композиции и выбирать для них художественный и сценический дизайн 
(костюм для исполнения, реквизит, световые эффекты и т. д.), этическое отношение к 
партнерам в танце и к зрителю.

Литература:

1. Кармановская В.А. Художественно-эстетическое воспитание учащихся средствами 
танца. – Москва, 2017.

2. Богомолова Л.В. Формирование эстетической культуры подростков на занятиях 
хореографией. – Москва, 2007.

3. Морло Л. Художественное воспитание может преобразить молодежь. – Сиэтл, 2013.
4. Персо T., Наттон Дж., Фрейзер Ж. Искусство в образовании в Австралии / Обзор 

в школах и модели обучения, которые улучшают академическое, социальное и 
культурное обучение. – Aлматы, 2011.

5. Золотарева Л.Р. Развитие художественного и художественно-педагогического 
образования в Казахстане. – Алматы, 2010. 

6. Рындина О.А. Занятия хореографией в системе дополнительного образования как 
средство эстетического воспитания детей. – Москва, 2004.

II СЕКЦИЯ. БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР,  
ЖАҢА БАҒЫТТАР ЖӘНЕ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР
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АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

Кунаев Диар Асқарұлы – филология ғылымдарының кандидаты, «Мұхтар Әуезовтің 
мұражай-үйі» ғылыми-мәдени орталығының басшысы. Алматы қ.

Досмагамбетова Джамила Жамбылқызы – философия ғылымдарының кандидаты, Қазақ 
ұлттық хореография академиясының Оқу және тәрбие жөніндегі проректоры. Астана қ.

Жумасеитова Гүлнар Тазабекқызы – өнертану кандидаты, Қазақ ұлттық хореография 
академиясының профессоры. Астана қ.

Енсепов Бауыржан Бердіқожаұлы – тарих ғылымдарының кандидаты, С.Сейфуллин 
атындағы Қазақ агротехникалық университетінің доценті. Астана қ.

Ізім Тойған Оспанқызы – өнертану кандидаты, Қазақ ұлттық хореография академиясының 
профессоры, ҚазССР-нің еңбек сіңірген артисі. Астана қ.

Еркінбай Ұлан Оралұлы – филология ғылымдарының кандидаты, Астана қалалық Білім 
ордасының академиялық директоры. Астана қ.

Жақсылықова Меруерт Болатқанқызы – өнертану кандидаты, Т.Қ.Жүргенов атындағы 
Қазақ ұлттық өнер академиясының доценті. Алматы қ.
 
Тұрмағамбетова Бақыт Жолдыбайқызы – өнертану кандидаты, Х.Досмұхамедов 
атындағы Атырау мемлекеттік университетінің аға оқытушысы, «Музыка және өнер» 
кафедрасының меңгерушісі. Атырау қ.
 
Әлібекұлы Ақжігіт – филология ғылымдарының кандидаты, доцент, Л.Н.Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университеті «Шығыстану» кафедрасының меңгерушісі. Астана қ.

Джубатчанова Сауле Баянбайқызы – Қазақ ұлттық хореография академиясының аға 
оқытушысы. Астана қ.

Нұрпейіс Бақыт Кәкиқызы – өнертану докторы, профессор, Т.Қ.Жүргенов атындағы 
Қазақ ұлттық өнер академиясы «Өнертану» факультетінің деканы. Алматы қ.

Мұқан Аманкелді Оразбайұлы – өнертану кандидаты, доцент, М.О.Әуезов атындағы 
Әдебиет және өнер институты «Театр және кино» бөлімінің меңгерушісі. Алматы қ.

Исламбаева Зухра Усманбекқызы – өнертану кандидаты, Қазақ ұлттық хореография 
академиясының доценті, «Хореография өнерінің тарихы мен теориясы» кафедрасының 
меңгерушісі. Астана қ.

Сәдуақасова Гүлзия Бағдатқызы – театртанушы, М.Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік 
академиялық драма театры «Баспасөз» бөлімінің қызметкері. Алматы қ.

Ескендиров Нартай Рамазанұлы – философия (PhD) докторы, Қазақ ұлттық өнер 
университеті «Театр, кино және теледидар» факультеті «Өнертану» кафедрасының доценті. 
Астана қ.
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Кабдиева Сания Дүйсенханқызы – өнертану кандидаты, профессор, Т.Қ.Жүргенов 
атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы «Театр өнерінің тарихы мен теориясы» 
кафедрасының меңгерушісі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері.  
Алматы қ. 

Cұлтанова Жаңагүл Сердәліқызы – театртанушы, өнертану магистрі. Алматы қ.

Еркебай Анар Саимжанқызы – өнертану кандидаты, Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ 
ұлттық өнер академиясының доценті. Алматы қ.

Тәшімова Мәншүк Мәметжанқызы – гуманитарлық ғылымдар магистрі, М.О.Әуезов 
атындағы Әдебиет және өнер институты «Театр және кино» бөлімінің ғылыми қызметкері. 
Алматы қ. 

Хожамбердиев Ордабек Қамзабекұлы – философия (PhD) докторы, Т.Қ.Жүргенов 
атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы «Театр өнері» факультеті «Сахна тілі»  
кафедрасының доценті. Алматы қ.

Суханова Сұлухан Серікбайқызы – Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы 
«Театр өнері» факультеті «Сахна тілі» кафедрасының 2 курс магистранты. Алматы қ.

Қадыралиева Айзат Оңғаралықызы – өнертану магистрі, Қазақ ұлттық өнер университеті 
«Театр, кино және теледидар» факультеті «Өнертану» кафедрасының аға оқытушысы. 
Астана қ. 

Досмағамбетова Айнұр Мұратқызы – театртанушы. Астана қ.

Саитова Гульнара Юсуповна – өнертану кандидаты, Қазақ ұлттық хореография 
академиясының профессоры, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артисі. Астана қ.

Айтқалиева Қарлығаш Дайырғалиқызы – өнертану кандидаты, М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің доценті, «Хореография және мәдени-тынығу 
жұмысы» кафедрасының меңгерушісі. Орал қ.

Алдамжарова Динара Рамазанқызы – өнертану магистрі, Қазақ ұлттық хореография 
академиясының аға оқытушысы. Астана қ.

Салаева Құралай Талғатқызы – Қазақ ұлттық хореография академиясы «Хореография 
өнерінің тарихы мен теориясы» кафедрасының 2 курс магистранты. Астана қ. 

Мейрамова Сабина Тлектесқызы – өнертану магистрі, Қазақ ұлттық хореография 
академиясы «Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар және арт-менеджмент» кафедрасының 
аға оқытушысы. Астана қ. 

Габдрашитова Камила Алимжанқызы – өнертану магистрі, Қазақ ұлттық хореография 
академиясы «Хореография өнерінің тарихы мен теориясы» кафедрасының оқытушысы. 
Астана қ.

АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ
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Намазбекова Әсем Чапайқызы – өнертану магистрі, Қ.Қуанышбаев атындағы Мемлекеттік 
академиялық қазақ музыкалық драма театры, Ақпарат және жарнама орталығының 
жетекшісі. Астана қ.

Каргабекова Раушан Исмаилқызы – өнертану магистрі, Қазақ ұлттық өнер университеті 
«Театр, кино және теледидар» факультеті «Өнертану» кафедрасының аға оқытушысы. 
Астана қ. 

Толысбаева Жанна Жеңісқызы – филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ 
ұлттық хореография академиясының Ғылыми-әдістемелік жұмыс және стратегиялық даму 
жөніндегі проректоры. Астана қ.

Досжан Райхан Қазыбекқызы – философия (PhD) докторы, Қазақ ұлттық хореография 
академиясының доценті, «Өнер» факультетінің деканы. Астана қ.

Ауелбекова Ақмаржан Өсемханқызы – филология ғылымдарының кандидаты, Қазақ 
ұлттық хореография академиясы «Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар және арт-
менеджмент» кафедрасының аға оқытушысы. Астана қ. 

Сақтағанов Балабек Кеніштайұлы – педагогика-психология (PhD) докторы, Қазақ ұлттық 
хореография академиясы «Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар және арт-менеджмент» 
кафедрасының доценті. Астана қ. 

Серікқызы Лаура – Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 1 курс 
магистранты. Қызылорда қ.

Жорабай Дана Әлішерқызы – Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің 1 курс магистранты. Қызылорда қ.

Примбетова Маржан Бектұрсынқызы – публицист, прозаик, Қазақ гуманитарлық заң 
университетінің доценті, Қазақстан Республикасының Білім беру үздігі. Астана қ.

Туляходжаева Мухаббат Турабовна – өнертану докторы, Ташкент Мемлекеттік Ұлттық 
би және хореографияның Жоғары мектебі «Өнер теориясы мен тарихы» кафедрасының 
профессоры. Ташкент қ. Өзбекстан Республикасы.

Абдирасилова Зауре Садуақасқызы – тарих ғылымдарының кандидаты, Қазақ ұлттық 
хореография академиясының доценті, Ғылым, жоғары білімнен кейінгі білім беру және 
редакциялық баспа қызметі бөлімінің басшысы. Астана қ.

Қызырова Әсем Манарбекқызы – филология ғылымдарының кандидаты, Л.Н.Гумилев 
атындағы Еуразия ұлттық университетінің доценті. Астана қ. 

Құлмағанбетова Альмира Сарқытбекқызы – экономика ғылымдарының магистрі, 
Қазақ ұлттық хореография академиясы «Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар және арт-
менеджмент» кафедрасының аға оқытушысы. Астана қ. 

Базар Гүлсара Қуанышбайқызы – Қазақ ұлттық хореография академиясы «Арт-
менеджмент» мамандығының 2 курс студенті. Астана қ.



255

Камалова Нұргүл Өміржанқызы – Қазақ ұлттық хореография академиясы мектебінің 
бастауыш сынып мұғалімі. Астана қ.

Молшылықова Шұға Оңдабайқызы – Қазақ ұлттық хореография академиясы мектебінің 
бастауыш сынып мұғалімі. Астана қ. 

Рахметова Ғалия Атығайқызы – Қазақ ұлттық хореография академиясы мектебінің 
бастауыш сынып мұғалімі. Астана қ.

Жұмақұлова Мергүл Қанатқызы – Қазақ ұлттық хореография академиясы мектебінің 
бастауыш сынып мұғалімі. Астана қ. 

Жаркенов Қуаныш Серікбайұлы – Челябі Мемлекеттік мәдениет институты 
«Мәдениеттану» факультеті «Әлеуметтік-мәдени қызмет» мамандығының магистранты. 
Челябі қ. Ресей Федерациясы.
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