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Аннотация 

Мақалада тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ проза жанрының шағын түрі 
әңгіменің даму сипаты, тақырыптық-идеялық бағыты мен түрлік ізденіс 
мәселесі сөз болады. Еліміз егемендік алғаннан кейінгі қазақ әңгімелерінің та-
қырыпт ық, стильдік, көркемдік әдіс тұрғысынан жаңаруы мен авторлық 
шешім, адам тағдырының бейнелену жаңашылдығы М.Мағауин шығарма -
шылығы негізінде талданады. 

Әңгіме жанрындағы жаңашылдық, түр, көркемдiк әдiс-тәсiлдердi 
жетiлдiре түсудегі шығармашылық ізденістер, шығармалардағы ұлттық 
сипат туралы сөз болады. 

 

Аннотация 
В данной статье излогается о новых художественных методах в 

жанре рассказов, о национальных описаниях в произведениях и тематичес-
ком направлении жанра рассказов в период независимости Авторское реше-
ние, новизна описания человеческой судьбы рассматривается на основе про-
изведений М.Магауина.Так же раскрывается идея художственного, темати-
ческого и, стилистического развития и обновления казахских рассказов.  

 

Abstract 
The article considers the development and the idea-themed direction of sto-

ries genre since independence. Thematic, stylistic, artistic development and reno-
vation of the Kazakh stories, author’s decision, novelty of description of human 
destiny was considered on the basis of works of M.Magauina. The article describes 
a new artistic methods, types in the genre of short stories, descriptions of national 
descriptions in works. 
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характер. 
Ключевые слова: период независимости, жанр рассказов, тема, художест-
венный конфликт, характер. 
Keywords: independence period, stories genre, theme, artistic conflict, character. 

 
1. Кіріспе. 
Жалпы қазақ әдебиеті дамуының қай кезеңін алсақ та, әңгіме проза саласындағы өзін-

дік ерекшеліктері бар жанр ретінде танылып келеді. Белгілі бір оқиғаға негізделген хикаят не 
ғасырға пара-пар роман жазудан гөрі шағын сюжетті әңгіме жазу күрделі, әрі жауапты болып 
саналады. Себебі, әңгіме жанрында қалам тартқан жазушылар қысқа әңгіме арқылы үлкен 
қоғамдық, әлеуметтік мәселелерді көтере білді.  

Әңгіме жанры, әсіресе, тәуелсіздік жылдары ерекше қарқында жаңа бір сарында да -
мыды. Тәуелсiздiк  ұлттық жаңғыруларға кеңiнен жол ашты. Қазақстан тәуелсiздiк алғалы 
көп уақыт өте қойған жоқ. Осынау айналдырған санаулы жылдардың iшiнде елiмiзде айтар-
лықтай өзгерiстер мен жаңарулардың болғаны  айдай ақиқат. Заң да, заман да, қоғам да 
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өзгердi. Жаңа заманға сай жаңа адамдардың типi пайда болды. Нарықтық қатынастарға көшу 
барысында түрлi қиыншылықтарды басымыздан кешiрдiк. Осындай түбiрлi өзгерiстер көпте-
ген қазақ қаламгерлерiнiң қиялына қанат бiтiрiп, шабытына шабыт қосты. Оны осы кезеңде 
жарық көрген қазақ әңгiмелерiнен анық аңғаруға болады. Әсіресе, жазушылар Думан Рама-
зан, Асқар Алтай, Нұрғали Ораз, Қуандық Түменбай, Талаптан Ахметжан, Қуаныш Жиенбай 
т.б. тудырған әңгімелер әңгіме жанрының ерекше бір көркемдік әлемін аша білді. Осы ғылы-
ми жұмыстың жазылуына арқау болған қаламгерлер Мұхтар Мағауин, Шерхан Мұртаза, 
Қабдеш Жұмадiлов, Бексұлтан Нұржекеев те осынау шағын жанрдың көсегесiн  көгертуге 
әжептәуiр үлес қосты.  

Тәуелсіздік жылдары қазақ жазушылары әңгіме жанрында қалыптасқан дәстүрді жал-
ғастыра отырып, мазмұндық, түрлік ізденістерге барды. Соңғы жиырма жыл ішінде жазыл -
ған прозалық туындылардың ішінде әңгіме жанрының көркемдік үлгі-өнегелері өте күрделі. 
Ол қаламгерлердің ұлттық ауқымындағы шеберлік нақыштарымен ғана шектелмей, әлем әде-
биетіндегі көркемдік үрдістерді қазақ топырағында жаңғырта, түлете білгендігімен көңіл 
аудартады. Тәуелсіздік қаламгерлерге тақырып еркіндігін сыйлад ы. Кезінде қалам қозғауға 
тыйым салынған тақырыптар болған жоқ деп айта алмаймыз. Енді сол тақырыптардың жазы-
лу барысына жеке дара тоқталып өткенді жөн көрдік. 

2.Талқылау. 
Әңгіме жанрында қалам сілтеген қаламгерлер тоқырау кезеңіндегі ұлт тағдыры, елдегі 

саяси-әлеуметтік қайшылықтар, өтпелі кезеңдегі адам болмысы, оның ішкі жан-дүниесінің 
айналасындағы ортамен қабыспауы, рухани жадаулық сияқты мәселелерді, сондай-ақ бүгінгі 
демакратиялық қоғамдағы адам мен адам, адам мен қоғам, адам мен табиғат арасындағы бай-
ланыстар мен қайшылықтарды күн тәртібіне қоя білді.  

Жалпы проза саласы, соның ішінде әңгіме жанры тақырыптық -идеялық жағынан те-
реңдеп, әдебиетте жаңаша көркемдік ізденістер байқалды. Себебі, адам мен адам, қоғам, та-
биғат арасындағы, сонымен қатар, ой мен сезім, ар мен ұят, арман мен мақсат, іс -әрекет пен 
көзқарас сияқты ұғымдардың ара-жігін ашу, әрқайсысына өз көзқарасын білдіру қалам гер-
лерден жаңа ізденістерді тауып, көркемдік әдіс -тәсілдердің жаңа бір сарындарын табуға 
ынталандырды, осыны талап етті. Сондықтан да, тәуелсіздік жылдары кезеңінде дүниеге кел-
ген қазақ әңгімелері жаңа ізденістің жемісі болды. 

Ғалым-сыншы Р. Нұрғали: «Әдебиет – үлкен құбылыс, жанды дүние, күрделі процесс. 
Бір әдебиет – дария, бір әдебиет – бұлақ, бәрі де ағады, өседі, өрбиді. Халық бар жерде әде-
биет бар» – деген екен. 

Ең алдымен, саяси тұрғыда аумалы-төкпелі кезеңде өмір сүріп, еліміздің егеменді ел 
болуы үшін жасалған күресте бар өмірлерін сарп еткен қазақ әдебиетіндегі «Бес арыстар» 
және сол кезеңде өмір сүрген барлық қаламгерлер тағдыры тарихтан да, әдебиеттен де белгі-
лі. «Алашордашылар» деген желеумен жазықсыздан жазықсыз тағдыр тауқыметіне тап бол -
ған оқыған қазақ азаматтарының тағдыры, шын мәнінде, қайғымен аяқталып отырғаны тари-
хи шындық. Тәуелсіздік жылдарындағы әңгіме жанрында жазылған шығармалардың ішінен 
осы көріністі дәлелдейтін туындылар жарық көрді және олар тарихи тұрғыда шынайы сурет-
телді. Тар заманда өмір сүріп, замана қайшылықтарын мойнымен көтере білген, мойымаған 
аға, апаларымыз келер ұрпаққа ел үшін, жер үшін бейбіт күнде күресудің сара жолын қалып-
тастырып кетті. Олар сол кездегі саясаттың құрбанына айналмай, еліміздің елдігін, тілімізді, 
дінімізді сақтап қалу үшін өмір айнасына айнала алды. Сол кезеңдегі әріптес қаламгерлері 
басын ашып айта алмай, жаза алмай кеткен осы бір тақырыпты тәуелсіздік жылдарына тән 
жазушылар шарықтау шегіне жетпесе де, дамыта білді. Осы тақырыптағы әңгімелердің бірі – 
Мұхтар Мағауиннің «Салах-ад-Дин» әңгімесі.  

Бұл кезең бойынша атап өтетін тақырыптардың бірі – желтоқсан көтерілісіне байла-
нысты тақырып. Дүниені дүр сілкіндірген, қазақ рухының құрсаулы империяға қарсы азат -
тық аңсарын көрсеткен Желтоқсан көтерілісін көркем бейнелейтін туындылар арқылы қа-
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ламгерлер заман өзгерісінің адамға әсерін аша біл ді. Тәуелсіздікке бастау болған осы бір 
оқиға қазақ жұртшылығының абыройын асқақтатып, намыстарына жігер бергені анық. Бұл 
тақырыпқа қалам тартқан жазушылардың туындылары оқырман назарынан тыс қалған жоқ. 
Қайсар қазақ жастарының жасаған әрекеттері келер ұрпаққа үлгі-өнеге, әлі талай ұрпақ өз қа-
ламының шыңдалуына негіз етіп алары айдай анық. 

Осы кезеңнің жемісі болып саналатын тақырыптардың бірі – діни тақырыптарға жа-
зылған туындылар. Кеңес үкіметі тұсында бұл тақырыпқа қалам тартпақ түгілі, тұрмыс -тір-
шілігімізде еркін қолдануға да болмайтын еді. Ал, қазір, Аллаға шүкір, мешітіміз көбейіп, 
ата дәстүрлерімізбен қайта қауышудамыз. Сонымен қатар, ұлттық құндылықтарды дәріптей-
тін әңгімелер де тәуелсіздік жылдарындағы шығармалар тақырыбын түрлендіруде ө зіндік 
үлес қосты. Адам, оның бойына тән адамгершілік қасиеттерді сомдау, оның кейіпкер харак-
терін ашудағы идеялық құндылықтарын баса жазу ерекше дамыды. Бұл да – тәуелсіздік же-
місі. Алашұранды әдебиет тұсында басын ашып анық талдап жазуға мүмкіндік болмаған мә-
селелер тәуелсіздігіміздің арқасында қанатын кеңге жайғаны анық. «Дәстүрлі ұлттық таным 
тәуелсіздік тұсындағы әңгімелерде, сонымен қатар, батыс әдебиетінде қалыптасқан әр түрлі 
ағымдармен жалғасты. Сондықтан да қазақ әңгімелерінде модернистік,  постмодернистік 
ағымдар пайда болды» (Зайкенова З. Зарлы шындық жаршысы// «Жұлдыз» журналы. 1987 ж, №11, 
15 б.). 

Осы кезең жаңалықтарының бірі ретінде жазушыларымыздың адам мен табиғат арақа-
тынасын бейнелеуге арналған туындыларын талдау болып табылады.  Мысалы қазақ проза -
сында қасқыр тотемінің бейнесі М. Әуезовтен бастап әртүрлі тарапта, әрқилы таным тұрғы-
сынан зерттеліп келгені белгілі. Бүгінгі жаңарған, кемелденген қазақ прозасында да қалам -
герлер бұл образға қайта оралып, бір-біріне ұқсамайтын өзгеше өрнек сала білді. 

Қазіргі қазақ әңгімелеріндегі басым үрдістердің бірі ретінде адамның ішкі қасиеттерін 
жандандыру, жеке образдарға дейін әсірелеу арқылы көркем шарттылық іздерін айқындау да 
маңызды мәселе болып саналады.  

Тәуелсіздік жылдары шығарма табиғатындағы көркем антропология мен фантастика-
лық антропологияның іздері қалыптасып, түрленді. Осы кезеңдегі әңгімелер негізінде жаңа 
көркемдік айшықтар мен өрнектердің мәні  зерделенді. Мысалы, әңгіме жанрындағы вир -
туальдық, мистикалық сарын дамыды. 

Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ әңгімелерінде жалғыздық, айқай, сарыны әлеуметтік-
психологиялық тұрғыда шебер суреттелді. 

Сонымен қатар, көркем прозаның жаңаша поэтикалық бітімін танытатын аллегория-
лық, символдық, гротескілік тәсілдер басымдылық танытты. 

Тәуелсіздік тұсындағы прозалық туындыларда көркемдік тәсілдер күрделеніп, мета-
форалық, аллегориялық, гротескілік ойлау жүйесі дамыды. Жаңарған проза табиғаты ұлт 
ұғымына сәйкес өз оқырманына тосын құбылыстарды (антропологиялық, мистикалық, вир -
туальдылық) бейнелеу тұрғысынан ерекшеленеді. Абстрактілі ұғымдарды заттандыру, адам 
мен оның барлық ішкі сыртқы болмысын тұлғаландыру арқылы жаңа сипатты ой айтудың 
көркемдік әдістері прозада жаңаша қалыптасты. 

Ежелден ел жадына сінген мұсылмандық қағид а, әлеуметтік жағдай (ауыл, қала өмірі, 
ұлт тағдыры, т.б.), экологиялық апат тақырыптарын жаңаша суреттеудегі көркемдік амал-тә-
сілдер жаңарған, жаңғырған  сипатта танылды. «Бұл жанр кеңестік дәуір тұсында тыйым са -
лынған діни-философиялық, эротикалық, интимдік әңгімелермен толықты», – дейді ф.ғ.к., 
доцент Гүлжаһан Орда ( Орда Г. «Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әңгімелерінің көркемдік көк -
жиегі»//Ақиқат. 29.11. 2011 ж.). Сонымен бірге, жазушылар адам жанының ішкі иірімдеріне 
үңілуде психологиялық әңгімелер қатарын көбейтті. Ішкі күйзеліс, ішкі жан айқайы кейіпкер 
бойын билеп алғаны соншалық, олар көбіне ұйықтаса түсіне кірмейтін әрекеттерге барады. 
Ал, керісінше, кейбір әңгімелерде кейіпкердің ішкі еркіндігі терең талданады. 
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Махаббат – мәңгілік тақырып. Бірақ осы бір тақырыпқа әр жазушы өз стилімен келеді. 
Бірі оны идеал ретінде пайымдаса, екіншісі өмірдің өзінен мысалдар келтіре отыра дәлелдей-
ді. Махаббат қандай жағдай болмасын өз болмысын сақтайды.  «Намыс, адалдық басқа да 
ұғымдар оның алдында  кішірейіп кетуі мүмкін. Кішірейгенде ол ұғымдар өз бағасын түсір -
мейді, керісінше, махаббатқа кешіріммен қарайтын сияқты» ( Тоқсамбаева А. «М.Мағауин 
хикаяттарындағы ұлттық характер» Автореферат. Алматы: 2007ж. -54 б.). Тәуелсіздік жылдары да 
осы тақырып кеңінен, жан-жақты түрде жазылды. Тақырып бір, тағдырлары әр түрлі.  

Тәуелсіздік жылдары қазақ әңгіме жанры ерекше дамығанын жоғарыда тілге тиек 
еткен болатынбыз. Бұған дейінгі кезеңде қалыптасқан тақырыптар өздігінен дамып отырды, 
сонымен қатар, еліміздің егемендік алуы қаламгерлерге жаңа, тың бағыттар әкеліп, бұл 
кезеңде, яғни тәуелсіздік кезеңінде жазатын тақырыптар ауқымы кеңейді. 

Шағын жанр түрлiк, формалық жағынан да жаңарып, жасара түскендей. Шығармалар-
дың көпшiлiгiнде оқиға қуалап, қызыл сөздiлiкке салынып кетпей, адамның iшкi  жан-дү-
ниесiне бойлап, ой-санасындағы өзгерiстер мен құбылуларды аша түсуге деген құлшыныс 
байқалады. Әрине, жаңашылдық, түр, көркемдiк  әдiс-тәсiлдердi жетiлдiре түсуге талпыну-
шылық, жаңа өрiстер iздеу, түрлi эксперименттер жасау, шығармашылық iзденiстерге бару, 
дәстүрсiздiкке ұрыну емес, қайта сол дәстүрдi байыту болмақ. 

Дәстүрлi эпикалық әдебиет өз шабысынан жаңылған жоқ. Ал әлемдiк ауқымдағы соң-
ғы мәдени-танымдық, эстетикалық қозғалыстарға үн қату, олармен ортақтасу тiлегiнен туын-
дап, тебiндеген модернистiк және  постмодернистiк поэтика заңдылықтары қазақ прозасында 
да өзiне тиiстi  өрiс тауып, әдеби-көркемдiк, интеллектуалдық даму игiлiктерi жаңа құнды-
лықтармен жаңғыруы заңды ( Мағауин М. Он үш томдық шығармалар жинағы. 7 -том. Алматы: 
Қағанат, 2002. 329 б).  

Шағын жанр түрлiк, формалық жағынан да жаңарып, жасара түскендей. Шығармалар-
дың көпшiлiгiнде оқиға қуалап, қызыл сөздiлiкке салынып кетпей, адамның iшкi  жан-
дүниесiне бойлап, ой-санасындағы өзгерiстер мен құбылуларды аша түсуге деген құлшыныс 
байқалады. Әрине, жаңашылдық, түр, көркемдiк әдiс-тәсiлдердi жетiлдiре түсуге талпыну-
шылық, жаңа өрiстер iздеу, түрлi эксперименттер жасау, шығармашылық iзденiстерге бару, 
дәстүрсiздiкке ұрыну емес, қайта сол дәстүрдi байыту болмақ. 

Дәстүрлi эпикалық әдебиет өз шабысынан жаңылған жоқ. Ал әлемдiк ауқымдағы соң-
ғы мәдени-танымдық, эстетикалық қозғалыстарға үн қату, олармен ортақтасу тiлегiнен туын-
дап, тебiндеген модернистiк және  постмодернистiк поэтика заңдылықтары қазақ прозасында 
да өзiне тиiстi  өрiс тауып, әдеби-көркемдiк, интеллектуалдық даму игiлiктерi жаңа құнды-
лықтармен жаңғыруы заңды ( Мағауин М. Он үш томдық шығармалар жинағы. 7-том. Алматы: 
Қағанат, 2002. 329 б).  

М.Мағауиннің «Ұлт аралық жанжал» атты туындысының қаны қазақ, рухы қазақ сүй-
сініп оқитын шынайы әңгіме екендігі көркемдік қуатының кемелділігінен көрінеді. Шығар-
мада сатиралық фон, емеурін, тұспал, символ, күлкі қатар өріліп отырады. Күлкі болғанда, 
гротеск, ирония мен ащы әжуа. Әңгімедегі Алматы маңындағы кішкентай Рахман ата ауылы 
– Қазақстан мемлекетінің моделі тәрізді. Шығарманың басында-ақ автор өзінің танымын 
айқындау үшін «жол» мотивін таңдап алады. Автор «Анау Марат сияқты бұралқыны төрге 
шығарудың зардабын да көрсетеді,  ұлтаралық келісім дегенді желеу етіп, ата жұрт иелерінің 
бөтендерге есесі кете беруінің қаупін де алға тартады автор. Тілді, елді, рухты қорлағысы ке-
ліп, менсінбеу, қазақтың кеңдігін ұдайы бас пайдаларына пайдалану, қазақтың қашан да ерен 
төзімділігі, балақтағы биттің басқа шығуы – бәрі сатиралық уытты тілмен әшкерелеген. Әңгі-
меде ирония құралын ұтымды пайдаланған. «Ал, қазақ... Тәуелсіздік алдың, енді атаң ның 
басы керек пе?! Ел иесі екеніңді қашан ұғасың?» Әңгіме соңы осылай аяқталады. Оқыған 
жанның ұлттық намысының оянуына түрткі болатын бұл риторикалық сауал саналы әрбір 
қазақ жүрегіне ой салады. Демек, ұлттық идея қазіргі прозамызда жанама сипатта көркемдік 
мән иеленеді. «Ұлттық идея біздің ортақ тағдырымыздан туындайды. Ол ащы болсын, тәтті 
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болсын-біздің бүгін де, ертең де өмір сүруіміздің бірден-бір шарты», – деп түйіндейді 
Ш.Елеукенов (Елеукенов Ш. Қазақ әдебиеті тарихының кезеңдері. «Ақиқат» 2004 ж. №1.44 б). 

 [34]. «Ұлт аралық жанжал» қазақ халқы тәуелсіздік алса да құлдық психологиядан 
құтыла алмай отырғандығын шынайылықпен бейнелеген әңгіме. Отарлау саясатымен қазақ 
жеріне басқа ұлт өкілдерінің көптеп қоныстанғандығын бүгіндері ғана айтып жүрміз. Әңгі -
меде ең жақсы қонақжайлық қасиеті өзіне сор болып жабысқан қазақтың өз елінде жүріп ке-
лімсектерге жалтақтап, солардан асып кете алмай, жетім баланың күйін кешіп жатуы ащы 
болса да ХХІ ғасыр шындығы. Қоғамдағы өзекті мәселелерді көтере білген жазушының атал-
ған әңгімелерінің негізгі өзегі – тәуелсіз қазақ халқының жері мен еліне өзі ғана ие болуы. 

Еліміз тәуелсіздік алғасын, өткенімізге көз жіберу мақсатында бұрын айтуға тыйым 
салынған, «жабық» тақырыптардың бірі − Желтоқсан көтерілісі. 

Прозалық туындыларда жаңаша мән иеленіп отырған фольклорлық образдар жүйесі – 
қасқыр-тотемі, ағаш-дүние тірегі, су-өлім, т.б. қазіргі тәуелсіздік тұсындағы өмір шындығын 
танытудың тәсілі ретінде тексерілді. 

«Тәуелсіздік жылдары» деп аталатын кезеңнен басталған жаңашыл пайымдаулар ру-
хани түлеудің жаңа бір кезеңі болды да,  қазақ әдебиетіне көркем ойлаудағы жаңа ұстаным-
дарды алып келді. М.Мағауиннің «Құмырсқа қырғын», «Коммунистік реализм»,  «Қасқыр – 
Бөрі», «Қисық ағаш» шығармалары әлеуметтік өмірдің ең бір өзекті мәселелерін, сыншылық-
философия саралайды. Жазушыларымыз өз шығармаларындағы айтар ойын, суреткерлік  көз-
қарасын тұспалдап, психологиялық тұрғыда жеткізуі немесе әлеуметтік символикаға ден 
қоюы – заңдылық. «Астарлап, ишарамен сөйлеу, сөзге сараңдық, үкім айтудан, соңғы ақиқат-
пен кездесуден қашу – постмодернистік рухтағы бүгінгі қазақ прозасына тән басты қасиет -
тердің бірі» (Мағауин М. Қазақсыз Қазақстан (ғылыми мақала)//ABAI.KZ ақпараттық порталы 16-
20. 09. 2013 ж.) 

Қазақ прозасында символды қолданудағы шеберлікті  М.Мағауиннің «Құмырсқа қыр-
ғын» атты әңгімелерінен көруге болады. «Құмырсқа қырғын» атты философиялық ойға 
құрылған әңгіме табиғат құдіретіне бас июді ғана емес, өмір үшін күрес, қазіргінің жалғасы, 
болашақтың тұтқасы – жас ұрпақ пен  ертеңіміздің кепілі – жер-анамызды қастерлеу туралы 
сыр десе де, болады. Автор-кейіпкер құмырсқа илеуін көркемдік деталь ретінде ала отырып, 
оны бір қауым елдің, тіпті мемлекеттің символдық (рәміздік) белгісіне айналдырады. 
М.Мағауиннің бұл әңгімесіндегі көзге түсетін, көңілге ұялайтын ерекше жәйттар – символи-
калық пен философиялық сипаттардың берік жымдасып, табиғи кіріге түсуі. «Құмырсқа қыр-
ғынындағы» өзгешеліктің бір ұшығы осында. Қаламгер бұл шығармасында тырнақ ұшындай 
көзге көрінер -көрінбес құмырсқалар тіршілігін адамдар өмірімен қатарластыра алады. «Же-
келеген құмырсқалар ішке кіріп, тары дәнінен сәл  ғана үлкен, сопақша жұмыртқаларды тіс-
теп алып шыға бастады. Мұндағы ең үлкен олжа – болашақ ұрпақ өндімек панасыз жұмырт-
қалар. Өз илеуіне апарады. Шайқап шығарады. Содан соң... ата -тегін білмейтін жетімдерді 
түгел жұмыскер – мұндағы билеуші жұртқа тегін азық -түлік жинайтын құл-құтан немесе 
басқа бір, жат әулетпен соғысқа, тіпті, кешегі өз нәсіліне қарсы майданда алға салатын жан-
кешті жауынгер етіп шығарады. О, құдірет! Тура өзіміздің мәңгүрттер!» (Жұртбай Т. Қос Ағаш 
// Орталық Қазақстан.– 2008. – 26 қараша, № 48, 7 б.) – деп, терең философиялық тұжырымның 
да мәнін ашады. Дүниедегі ең кішкентай жәндіктер тіршілігіндегі әділетсіздік, теңсіздік 
арқылы адам баласына ой салу, мәңгүрттік сананың тамыр-тегін ұқтырудағы авторлық қол-
таңба барлығы да бүгінгі прозаның ерекше бітімі ретінде зерделенді. Қазақ халқының ғасыр-
лар бойғы жаратқан ең аяулы қасиеті – өзара ауызбіршілік пен өзін-өзі құрметтеу, жатқа бе-
рілмеу, ұрпақ болашағын ойлау мұраты тұспалданғандығы талданды. 

Ұлт әдебиетіне ортақ жаңа сапалар, өлшемдердің елеулісінің бірі – қазіргі қазақ проза-
сының символикалық сипаты. Біздің басты назар аударатынымыз да бұрыннан бар тәсілдің 
қазіргі заманғы жаңа болмысты прозадағы өзгеше жаңғыруы мен түрленуі болмақ. Осы тұр-
ғыдан алып қарағанда, М. Мағауиннің тағы бір алып отырған символикасы – Қасқыр – Бөрі. 



ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ       МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ  
ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН 
 

90 
 

«Қасқыр – Бөрі» атты шағын әңгімесі өзінің құрылымдық жағымен ерекшеленеді. Шағын 
әңгіменің «Қазақтың қасқыры – қасқыр емес, шене, құрт кезінде, яғни бағзы заманда әлемде-
гі ең айбарлы аң болған» дейтін бастауынан бастап бабамыздың байрағына түсіп, жүрек пен 
рухтың, қайтпас ерліктің ұранына айналған боз құрт, шене туралы толғанысы назар аударта-
ды. Бөрінің орнына қасқыр келді, бірақ шын мәнісінде екеуі – бір-ақ аң: бөрі деген – қасқыр, 
қасқыр деген – бөрі. Сырттай қарағанда, атау ғана ауысқан тәрізді болып көрінеді. Ал, шын 
мәнісінде... бәрі өзгерді. Кейінгі қасқыр бұрынғы бөрідей бола алмады. Абыройсыз істің бәрі 
қасқырға телінді. Баяғы құрт пен шенеден, кешегі бөріден қалған бақ, көшкен рух қасқырға 
қонбапты. Бұрын батырды бөріге теңесе, енді қадыр -қасиеттен ада зұлым адамды қасқырға 
теңейтін болыпты. Дегенмен, қасқыр мен бөрі – атауы бір, түп негізі ортақ, бір -ақ мақлұқ 
емес пе? Қасқыр қанша азса да, оның бөрі атауының ескірмеу себебі неде, қасқы рға қашан, 
қалай айналғаны туралы ой толғайды.  «Ал мен көрген сияқтымын. Бөрінің қасқырға емес. 
Қасқыр атанған бөрінің қайтадан әуелгі – бөрі кейпін тапқанын» (Мағауин М. Он үш томдық 
шығармалар жинағы. 7-том. Алматы: Қағанат, 2002.  330 б) – деп әңгіменің ішіндегі әңгімені бас-
тайды. Ырсиған, арық, қу сүйек қасқырдың жалаңаш денесі мен иленген теріні бір -біріне 
антитеза пішінінде қарама-қарсы алады. Ырсиған қасқырдың жалаңаш денесі қандай аяныш-
ты болса, жаны жоқ, тіпті ішкі  мүрдесі де жоқ иленген тері сондай. Мұхтар Мағауиннің 
«Қасқыр – Бөрі» атты әңгімесі қазіргі қазақ әңгімесіне құрылымдық, түрлік өзгешелік әкел-
ген соны туынды болып табылады. Сондықтан бұл әңгімені – аманат әңгіме деп пайымдауға 
толық негіз бар. 

М.Мағауиннің «Қисық ағаш» повесі «...Міне қызық. Оң қанат – аллеяның парк жақ бе-
ті – биік, сымбатты қарағай. Самсай тізіліп тұр. Сол қанат – Дзержинский көшесіне қараған 
беті – қиқы-жиқы, қисық-қыңыр қара ағаш» (Мағауин М. Он үш томдық шығармалар жинағы. 7-
том. Алматы: Қағанат, 2002.  247 б) – деп авторлық пайымын осы бір көшенің екі жақ бетінде 
өскен ағаштардың екі бөлектігін суреттеу арқылы, бір елдің басынан өткерген екі түрлі бір-
біріне кереғар екі өмірін алып көрсеткендей. Бірі қазіргі түзу жолдың бойындағы сымдай 
тартыла самсаған қарағай тәрізді тәуелсіздік алып, еңсесі биіктей түскен елдің рәмізін білдір-
се, екіншісіне өкінішті өткені бұлыңғыр елеске айналса да, көлеңке құсап арыла алмай келе 
жатқан кеңестік солақай саясат ізіне қиқы-жиқы, қисық-қыңыр қара ағашты алып отыр. Жа-
зушының қарағай мен қисық өскен қарағашты біріне-бірін қарама қарсы алуының да өзіңдік 
мәні бар. Қисық өскен қара ағаш – оңынан емес, қисық қыңыр келген заманды бір кезең си-
патындай. Бұл повестегі жағдай. Ал, автор «Қос ағаш» әңгімесі мүлде басқа ойды қозғайды. 
Ұлттық, ұлттық рух тұрғысынан киелі ағаш культін ұсынады. Автор кейіпкерінің Қосағашты 
көрген кездегі алған әсерімен суреттейді. Суреткер осы бала көзімен берілген Қос Ағаштың 
портретінің әсем көрінісін градация әдісімен бейнелейді. Қаламгер бала көңілімен, бала қа-
былдауымен танылған алтын мен күміске малынған Қос Ағаш бейнесі – қазақтың құт-бере-
кесінің символын берген тәрізді. Ары қарай жазушы осы бала танымындағы Қос Ағаш бей-
несінің жомарттығы мен паңдығын, бірегей қасиетті Қос Ағаштың енді құлдырау үрдісі де 
градациямен беріледі. Зәулім бәйтерек өткен мен бүгінді және ертеңді жалғастырып тұрған 
көркемдік образ түрінде де алынған. Жазушы әңгіменің сюжеттік құрылымын шиеленістіру 
арқылы ауыл маңындағы алдыңнан асқар таудай менмұндалап тұратын Қос Ағаштың жоқты-
ғы кейіпкеріне қаншалықты ауыр тигендігін психологиялық талдау жасай отырып сурет те-
ген. Шегініс жасау арқылы әңгіменің ішіндегі әңгіме шертіліп, Қос Ағаштың жоқ болу себебі 
кейіпкер ойымен қорытылып, түйінделіп отырады. Асқар таудай деталь қылып алған Қос 
Ағаш ақыры ұсақталған, азып-тозған ұрпақтың символына айналған. Көбіне қаламгерлер 
ұсақ нәрсені деталь ретінде алады да, оны үлкен, кең мағыналы символға айналдырады. Ал, 
мына шығармада бір кездегі бүкіл мұсылманның, қазақ түгілі, қалмақ сыйынған биіктіктің, 
алыптықтың, асқақтықтың символы, белгісі болған Қос Ағаш ұсақталып, қарапайым отынға 
қажетті ағаштың қатарына енген. Бұл да болса автор шеберлігінің бір қыры дер едік. 
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Суреткердің бұл туындысын – М. Мағауиннің  қазақылықты жоқтауы дер едік. Бұл 
туынды турасында Т. Жұртбай: «Қос Ағашта» бүкіл дала философиясының тамырының үзі -
луі мен қазақтың тағдыры тұспалданған», – деп тұжырымдайды» ( Жұртбай Т. Қос Ағаш // 
Орталық Қазақстан.– 2008. – 26 қараша, № 48). 

«Образ сомдауда да, характер ашуда да түрлi көркемдiк әдiс -тәсiлдердi қолдана оты-
рып, жаңа бейне жасауда жазушылар  бiршама жетiстiктерге жеткен. Мұхтар Мағауиннің, 
Қабдеш Жұмадiловтiң, Бексұлтан Нұржекеевтің, Шерхан Мұртазаның шығармаларынан бү-
гiнгi күн адамдарының бейнесiн ғана емес, қазiргi өмiрдiң бүкiл болмысын, тыныс-тiршiлiгiн 
кескiн-келбетiн толық танып, таразылауға болады. Рухани тереңдігімен қазақ әдебиетінің 
тағы бір сатыға жоғарылауына септіктерін тигізген жоғарыда аты аталған жазушылар шоғы-
рының шығармашылығын танып білу барысында оның астарында көптеген ізденіс, талап пен 
талғам, жігер жатқанын аңғарамыз. Тәуелсіздік кезіндегі ел жағдайына үңіле отырып, жазу -
шылар идеясының өміршеңдігіне, дұрыстығына, дәлдігіне көз жеткізе аламыз» (Ержанова Г. 
Қазіргі қазақ әңгімесі. Ф.ғ.к. дәрежесін алу үшін қорғалған диссертация. Алматы, 1999.-125 б.). 

Филология ғылымдарының докторы  Смағұлова Нұргүл Қайырбекқызының пікіріне 
сүйенсек «Әдебиеттану ғылымында тартыс эстетикалық категория ретінде өз орнын алып 
отыр. Себебі, көркем тартыс проблемасы құлашы кең, өрісі үлкен мәселе. Ол суреткердің та-
лант даралығы мен өмір шындығын көркемдік тұрғыдан тану қыры бола тұра, мән -маңызы 
жағынан идеялық-философиялық міндеттерді де қамтиды» (Смағұлова Н. Қ. Қазіргі қазақ әңгі-
мелеріндегі тартыс табиғаты. Ф.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін қорғалған диссертацияның авторефе-
раты. – Астана, 2006. – 24 б). Өмірдің өзі күрес деп түсінсек, көркем шығармадағы тартыс мәсе-
лесі қашан да болмасын сарқылмайтын қазына болып қала бермек. 

Тәуелсіздік жылдарындағы әңгіме жанрының да ең басты көркемдік құндылығы  осы 
тартыс сипатымен тығыз байланысты. Ажырамас бртұтас дүние. Көркем тартыс мәселесі кө-
біне көп сюжет пен характерге байланысты қарастырылады. Тартыс – сюжеттің жаны, оның 
қозғаушы күші, сюжетте баяндалатын оқиғаның да, характер тағдырының шешімі де осы 
тартысқа, оның сипатына тікелей қатысты екендігі зерттеу еңбектерде айтылып жүр. Тәуел-
сіздік жылдарындағы әңгіме жанрында әдеби тартыс мәселесі бұған дейінгі кезеңдерге қара-
ғанда күрделенді және дараланды. «Жазушылар адам іс-әрекетінің қозғаушы күшіне оның 
рухының өздігінен ашылуына көңіл бөле бастағаны байқалады». Характерді әр қилы сыннан 
өткізу, алдына таңдау қою, пікірталасқа түсіру, өзіне -өзі есеп беру сияқты әдіс-амалдардың 
қолданылуы осы кезең прозасына, оның ішінде әңгіме саласына етене тән екенін атап өткен 
жөн» (Балтабаева Г. С. Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ әңгімесінің көркемдік  көрінісі // ҚазҰУ Хабар-
шысы №2, 2009). 

3. Қорытынды. 
Тәуелсіздік тұсындағы шығармалар тек тақырыптық, образдық тұрғыдан ғана емес, 

көркемдік ерекшелік, поэтикалық стиль тұрғысынан да жаңарып, түлегені байқалады. Жаңа 
тақырып пен өмір құбылыстарын бейнелеудегі тілдік айшықтар (орнаментальді) арқылы да 
қаламгерлердің даралық қолтаңбасы айқындалады. Адам және оның өмір сүріп, тіршілік етер 
ортасындағы заттық әлем арасындағы қарым-қатынасты суреттеу көркем әдебиетте үзіліп 
қалған үрдіс болатын. Бұл кемшілік, әсіресе, ұлттық әдебиеттерде туған жер, өскен орта, ұлт-
тық ерекшеліктерін тануды тұмшалау салдарынан орын алды. Біз осы олқылықты жоюға ты-
рысқан қазіргі қазақ прозасындағы «үй мотивінің» көркемдік мәнін қарастыруға талаптан-
дық. Нәтижесінде бұл мотивтің өзі түрлі сипатта: «киелі орын, адам баласының жалпы меке-
ні» дейтін оң бағытпен  қатар, гротескілік, аллегориялық, сатиралық фон ретінде де алына-
тындығы мәлім болды. Қазақтың жаңа прозасындағы жиі кездесетін жалғыздық, айқай, айна 
сарынының қолданысына, тақырыптық ерекшеліктеріне талдау жасау арқылы философиялық 
және психологиялық ой-түйіндер мен дәстүр жалғастығы жөнінде ой қорытындылары жасал-
ды. Сонымен қатар, тәуелсіздік кезеңіндегі әңгімелеріндегі «өлім» концептісінің көркем су -
реттелу ерекшелігіне назар аударылды. 
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Қорыта келгенде, тәуелсіздік тұсындағы қазақ прозасы жаңа көркемдік белеске көте-
ріліп, өзгеше өрнек қалыптастыру жолына түсті деп ой түйіндеуге болады. 
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