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АНЫҚТАМАЛАР 

 

Бҧл диссертациялық жҧмыста келесі терминдерге сәйкес анықтамалар берілген: 

 

Әдеби ҥдеріс – белгілі бір дәуірдің әдеби ӛмірі. Әдебиет аясында кӛрініс 

беретін белгілі бір дәуірдің тҧтастай сипаты, жай-кҥйі, сыр-сипаты;  мәдени, 

әлеуметтік, тарихи тҧрғыдан қарағандағы шынайы бейнесі 

Бір актылы пьеса – оқиғасы бір кӛрініс арқылы шешілетін пьеса. Бір актылы 

пьесалар тартыс пен экспозициясының қарапайымдылығымен ерекшеленеді 

Диалог – сӛйлесу тҥрінде жазылған. Диалог драмадағы характер ерекшелігін 

ашу ҥшін қолданылады. Драмадағы диалог – кейіпкерлердің рухани әлемін, 

ішкі драматизмін психологиялық тҧрғыда тереңінен кӛрсетудің қҧралы.  

Драма – әдебиеттің ҥш тегінің бірі. Эпикалық, лирикалық тектерден негізгі 

ерекшелігі драмалық, сценалық әрекеттерге қҧрылатындығында. Драма – қиын 

жанр, «жаяу жҥретін жанр», ӛмір шындығын шиеленіскен тартыс ҥстінде 

танытатын, оқиғаға қатысатын кейіпкерлер сӛзі мен әрекеті арқылы кӛрсететін 

жанр 

Драмалық образ – қағаз, кітап бетінде емес, сахнада кӛзбе-кӛз сомдалатын, 

оймен қатар іске, сезіммен бірге қимылға қҧрылатын бейне; сахналық образ. 

Артықшылығы – кӛрерменге сахна арқылы тікелей әсер етеді, кҥлдіреді, 

жылатады, тікелей ықпал жасап, ойлантып, тебірентеді; кемшілігі – ғҧмырының 

қысқалығы, бір кҥндік әсерінде 

Драма теориясы – сахналық ӛнердің тарихы мен теориясын зерттейтін ғылым. 

Онда драмалық шығармалардың ішкі қҧрылымы, кӛркемдік сипаты, тарихи-

әлеуметтік және эстетикалық маңызы, қоғамның бейнесін танытудағы әдіс-

тәсілдері т.б. сӛз болады.  

Жеке тҧлға – әлеуметтік қатынастар мен саналы іс-әрекеттің субьектісі 

ретіндегі индивид 
Катарсис – тазару, адам жанының ізгіленуі, ішкі негативті, жаман ой, 

эмоциялардан арылу. Бас кейіпкермен бірге кульминацияны басынан кешірген 

кӛрерменнің эмоциясы 

Комедия – ӛмір қҧбылысын немесе адам мінезін, іс-әрекетін кҥлкі ету 

мақсатында сахнаға лайықталып жазылған драмалық туынды. Комедия 

мінездегі кемістікті, істегі қателікті сынап, кҥлкіге айналдыра кӛрсетудің кҥшті, 

қуатты қҧралы 

Коллизия – латынның «сollision» – қақтығыс деген сӛзінен шыққан. Кӛркем 

шығармада кейіпкерлердің нақты әрекет ҥстінде кӛрінетін бір-біріне қарама-

қайшы ӛмірлік ҧстанымдарының, кӛзқарас, мотивтердің қақтығысы.  

Конфликт – кӛзқарастардың қақтығысы немесе тартысы. Тартыс ішкі тартыс, 

сыртқы тартыс деп бӛлінеді. Сыртқы тартыс кӛп жағдайда басқалардың 

кӛзқарасымен келісе алмаған кейіпкердің ӛз кӛзқарасын қорғауы тҥрінде ӛтеді 

Қҧзыреттілік – алынған білімдер мен біліктерді іс жҥзінде, кҥнделікті ӛмірде 

теориялық және тәжірибелік мәселелерді шешуде қолдана алу қабілеттілігі 
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Монолог – әдебиеттегі диалогқа қарама-қарсы ҧғым; автордың кейіпкерді 

сӛйлету тәсілі. Яғни кейіпкердің ішкі кӛңіл-кҥйінен хабар беретін, жан-

дҥниесінің тереңінде тҧнып жатқан сырды ақтаруының бір тәсілі 

Педагогикалық технология – оқыту тәсiлдерi мен тәрбие қҧралдарын, 

оқытудың тҥрлерiн жинақтап, арнайы бiрiктiрудiң жолдарын анықтайтын 

психологиялық-педагогикалық установкалардың бiрлiгi, сондықтан да ол – 

педагогикалық ҥдерістің қҧралы болып саналады 

Проблемалық оқыту- оқытудың эвристикалық әдістерді пайдалануға 

негізделген тҥрі 

Ремарка – драмада, кӛп жағдайда жақша ішінде беріліп отыратын автордың 

тҥсіндірме сӛздері. Ол оқиға барысын, ситуацияны бағыттап отырады 

Тенденция – негізгі ой, мақсат; даму бағыты. Шындықты суреттеудегі 

қаламгерге тән қҧштарлық, оның қоғамдық кӛзқарасының тҧғыры, ой ӛзегіндегі 

мығым принцип 

Трагедия – ӛмірдегі шиеленіскен кҥрес-тартысты, бір-біріне қарама-қайшы 

кҥштердің ешбір ымыраға келмейтін кҥресін, қақтығысын суреттейтін, 

кейіпкерлердің қайғылы қайшылықтарына негізделген драмалық туынды 

Эстетика – кӛркемдік пен сҧлулықты тану теориясы, адамзаттың әсемдік 

туралы кӛркем шығармашылықтарының жалпы заңдары, олардың  дҥниетануға 

эстетикалық  қатынасы туралы ғылым 

Юморлық комедия– ӛмірдегі кҥлкілі болмыс, оқиғаларды зілсіз қалжыңмен 

әжуалайтын комедиялық жанрдың бір тҥрі. Ол, негізінен, ӛмірдегі жағымды 

нәрселер мен қҧбылыстардың жекелеген мінін жеңіл кҥлкі, әзіл-оспақпен 

сипаттайды 
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КІРІСПЕ 

 

Зерттеу жҧмысының ӛзектілігі. Қазақ әдебиетіндегі драматургия жанры 

еліміз тәуелсіздік арнасына тҥскеннен кейінгі кезеңде ӛзіндік даму бағытымен, 

кӛркемдік ізденістерімен, жанрлық ҥлгілері, стильдік ӛрісімен ерекшеленеді. 

Тәуелсіздік тегеурінімен ел ӛміріне енген ӛзгерістер, рухани әлеміміздегі желісі 

ҥзілмеген тарихи сабақтастық, азат сана тудырған айшықты оралымдар, тартыс 

ҥстінде ашылған мінез, адамдар ортасындағы драматизмді жеткізудегі 

авторлық ҧстанымдар осы кезеңдегі драматургтер шығармашылығынан айқын 

аңғарылады. Соны серпіліс, тың тыныс байқалады. Диссертациялық жҧмыста 

тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ драматургиясының даму ҥрдістері, ерекшелігі, 

драмалық шығармалардағы замана шындығының кӛрініс табуы, пьесалардың 

жаңашылдығы мен дәстҥр сабақтастығын ҧстануы, идеялық-мазмҧндық 

ізденістері, тіл, стиль, мәселелері қарастырылып, драматургияның қазіргі даму 

бағыттары мен кӛркемдік тҧтастығы, оны оқытудың әдіс-тәсілдері зерттелді.  

Егемендік алып, нарықтық экономикаға бет бҧрған, жаһандану кӛшіне 

ілесіп келе жатқан қазақ қоғамында орын алып жатқан тҥбегейлі ӛзгерістер 

әлеуметтік рухани ӛмірімізді жаңа белеске шығарып, адам санасына да әсер 

еткендігі анық. Тоталитарлық жҥйе орын алған замандағы саяси шектеуден, 

қолдан жасалған «социалистік реализм» қҧрсауынан босаған қазақ кӛркем сӛзі 

тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында заманның жедел де қарқынды дамуына 

ілесе алмай қалғандай болып кӛрінгенімен, еңсесін тез тіктеп, жаңа заман 

талабына сәйкес тың тақырыптар мен сюжеттерді негіз еткен драмалық 

шығармалар дҥниеге келді. Олай болуы заңды да. Ӛйткені қазақ 

драматургиясының бҥкіл әлемдік кӛркем ой дамуымен сабақтастықта дамыған, 

биік белестерге жеткен кӛркем әдебиеттің, қала берді ҧлттық руханияттың аса 

маңызды қҧрамдас бӛлігі екені даусыз. Шындығында идеологиялық билік 

шеңберінен шығып, демократиялық бағытқа бетбҧрыс кезіндегі алғашқы 

мемлекеттік қҧрылымның қай салада болмасын дағдарғандығын жоққа шығара 

алмаймыз.  

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Тарих толқынында» атты еңбегінде атап 

кӛрсеткендей: «Ҧлттық тарихқа заңды мақтаныш кӛзі және мәдени таным-

тҥсініктің тірегі ретінде қарататын біртҧтас кӛзқарас орнықтыруды» [1, б. 61] 

сӛз еткеніндей, қазақ халқының тәуелсіздік дәуіріндегі драматургиясы ҧлттық 

сипаты айқын рухани мҧраларын ҧрпақтардың игілігіне айналдыруды басты 

назарда ҧстап келеді. «Тарихи тек-тамырыңның тереңнен бастау алғанын 

танып-тҥсіну, ата-бабаның шапағаты мол шабытты істерін заңды мақтаныш 

ету, тоталитарлық кезеңнің зардаптарынан арылу, сӛйтіп, тарихи сананы уақыт 

талабына сай қалпына келтіру ҧлттық тҧтастануға тегеурінді серпін беруге 

тиіс» [1, б. 59]. Бҥгінгі қазақ драматургиясы ҧлттық ауқымдағы шеберлік 

нақыштарымен ғана шектелмей, әлем әдебиетіндегі кӛркемдік ҥрдістерді қазақ 

топырағында жаңғырта, тҥлете білгендігімен кӛңіл аудартады. Осы 

диссертациялық жҧмыс қазіргі қазақ драматургиясындағы ӛзгеше ӛрнек пен 

ӛрелі ойдың мән-мазмҧнын ашуға, бҥгінгі заманның кӛкейтесті мәселелерінің 
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қандай кӛркемдік шешім тапқанын анықтауға бағытталып отыр. Сонымен бірге, 

қазіргі қазақ драматургиясының даму ҥрдістері, кӛркемдік тҧтастығы, идеялық-

мазмҧндық ізденістері де жан-жақты талданып кӛрсетіледі.   

Қазақ әдебиетінің аз зерттелген бір саласы – бҥгінгі драматургия жанры. 

Әр дәуірдің тыныс-тіршілігі сол кезеңде дҥниеге келген әдеби туындыларда 

кӛрініс тауып отырады десек, заман шындығы, бҥгінгі кҥн мәселесі әсіресе 

драматургияда барынша кеңінен кӛрініс тауып отырады. Ӛйткені, драманың 

басты мақсаты – «шындықты жариялау, жалған дҥниені әшкерелеу, дәуірдің ең 

кӛкейтесті, ӛткір мәселелеріне қозғау салу» [2, б. 184]. Ҧлттық драматургияның 

даму барысына кӛз жібере отырып, аталған әдеби жанрдың ӛрбуіне соңғы 

уақыттағы қоғамдық-саяси, тарихи-мәдени жағдайлардың игі ықпал жасағанын 

аңғарамыз. Тәуелсіздік таңымен бірге ортамызға келген демократия, 

жариялылық сынды ілгерішіл ҧғымдар ӛткен тарихымызды, бҥгінгі ӛміріміз 

бен келешегімізді қайта сараптауға, ақиқат таразысына салуға жол ашты. 

Еркіндікті, тәуелсіздікті ежелден мақсат еткен әдеби-шығармашылық ҥдеріс 

ӛзгеше сипат ала бастады. Осы орайда драматургия  тарих қойнауынан сыр 

шертетін, кешегі кеңестік ӛмірдің кӛлеңкелі жақтарына ҥңілетін, бҥгінгі ҧлт 

ӛміріндегі ӛзекті мәселелерді қозғай отырып, ой толғайтын жаңа туындылармен 

толықты.  

Бҥгінгі кҥні жаңа сапалық ӛзгерістерге тҥскен қазақ драмасының тарихи 

даму жолы кҥрделі сатылардан ӛтті. Тарихи дамудың сан тҥрлі жолдарынан 

ӛтіп, кемелденген, кӛркемдік биікке жетіп, жанрлық жағынан да, тақырыптық 

ауқымы тҧрғысынан да кең қанат жайған қазақ драматургиясындағы 

туындылардың кӛркемдік қызметін ғылыми саралау  бҥгінгі кҥннің аса зәру 

мәселесі болып табылады.  

Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ драматургиясында жанрлық, поэтикалық 

ӛзгерістер мәдени ӛмірімізде жаңаша қарқынмен кӛрінгенін байқауға болады. 

Поэтикалық шығармашылыққа жеке дара мағына дарыту арқылы қазақ 

драматургиясы қазіргі замандық тіл мәдениетінің кӛркем эстетикалық қуатын 

байыта тҥсті. Қазіргі таңда тӛл драматургиямызда ӛзіндік ізденістерімен, соны 

кӛркемдік жҥйесімен кӛзге тҥсіп жҥрген драматургтеріміздің шығармашылығы 

зерттеу нысанына толық алынбай, даму бағыттары айқындалмай келеді. 

Зерттеу жҧмысының ӛзектілігін тәуелсіздік жылдарындағы драмалық 

туындылардың жан-жақты талдап қарастырылуымен сипаттап кӛрсетуге 

болады.  Руханият мәселелеріне жете мән беріліп жатқан кезеңде қазақ 

әдебиетінің қҧндылықтарын игеру басты назарда болатыны белгілі. 

Халқымыздың рухани әлемі кӛркем шығармалармен ҥнемі толығып отырады. 

Жаңа заманға бейімделіп, қоғамдық зәру мәселелерге жҥйелі тҥрде ҥн қосып 

отыратын қаламгерлер туындыларын талдап, таразылау қажет.  

«Қазіргі біз ӛмір сҥріп отырған ғасыр – қарама-қайшылықтар ғасыры. 

Біздің заманымыздың ең басты қарама-қайшылықтарының бірі ақпараттық 

технологияға, ғылыми инновацияға арқа сҥйеген біздің қоғамдағы техникалық 

прогрестің адамгершілік ғылымының дамуынан әлдеқайда шығандап озып 

кетуі болып отыр. Бҧл сәйкессіздік бҥгінгі таңда ӛзінің қауіпті, қатерлі шегіне 
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жақындай тҥсуде. Ендеше бізге осы қарама-қайшылықтың қиын кҥрмеуін 

шешпей болмайды. Ол ҥшін адамгершіілктің қайнар кӛзі болып табылатын 

ӛнер шығармаларының, оның ішінде кӛркемсӛз туындыларының жан-жақты 

дамуына жағдай жасай отырып, оның ҥздік шығармаларын қоғамның игілігіне 

айналдыруды мықтап қолға алуымыз керек» [3, б. 3-4]. Осы тҧрғыдан келгенде, 

ҧлттық драмамызды жан-жақты талдап, ондағы тақырыптар мен адамгершілік, 

философиялық, этикалық идеяларды, поэтикалық ӛрнектерді ғылыми 

айналымға енгізу – қазіргі әдебиеттің ең ӛзекті міндеттерінің бірі болмақ.  

Қоғамда орын алып жатқан тҥбегейлі ӛзгерістер адам болмысына, ел 

тҧрмысына, дәстҥр-салтына қалай әсер еткендігі драмадағы әлеуметтік сарын, 

астар тҥрінде кӛрініс тауып отыр. Ол авторлық баяндау, бірде кейіпкер әрекеті 

мен ашық идеясы арқылы берілсе, енді бірде ирония мен сарказм тҧспалында 

ишараланады. Қазіргі қазақ драматургиясындағы басым ҥрдістердің бірі 

ретінде адамның ішкі қасиетін жандандыру, жеке образдарға дейін әсірелеу 

арқылы кӛркем шарттылық іздерін айқындау да маңызды мәселе.Сонымен 

қатар ЖОО-да қазіргі қазақ драматургиясынан берілетін білім мазмҧнын 

анықтау және оның оқыту әдістемесін жасауда:   

Тәуелсіздік алғаннан бері қазақ драматургиясында  жазылған эстетикалық 

талғамды танытатын, ҧлттық сана мен қҧндылықты дәріптеу, адамдар 

арасындағы алтын арқау-адамгершілік, әдеп, тҧлға қалыптастыру идеясымен 

жазылған тілдік-танымдық қуаты терең туындыларды елеп-екшеу.  Кӛрермені 

мен оқырманын Тәуелсіздік рухымен тербей алатын туындылардағы 

әлеуметтік-мәдени дамудың жаңа бағыты мен болмысын танытатын 

драмаларды оқытуға әдістемелік негіз қалану да  маңызды мәселе; 

2. ЖОО-да Тәуелсіздік  мазмҧнында жазылған қазіргі қазақ 

драматургиясын меңгертуде кӛркем әдеби талдаудың жаңа сипатты әдіс-

тәсілдері, драманы талдаудың жаңа ҧғымдық аппараттарын қалыптастыру 

жолдары да анықталуы тиіс. 

Зерттеудің нысаны. Тәуелсіздік кезеңінде жазылған пьесалар, атап айтар 

болсақ, Ә.Кекілбаевтың «Абылай хан», М.Байсеркеновтің «Абылай ханның 

ақырғы кҥндері», Д.Исабековтың «Тор», «Актриса», «Ескерткіш», 

И.Оразбаевтың «Шыңғыс хан», Т.Нҧрмағамбетовтің «Бес бойдаққа бір той», 

Қ.Ысқақовтың «Қыл кӛпір», «Жан қимақ», Қ.Ысқақ пен Ә.Таразидің «Алатау 

сынды алыбым», Т.Әбдіковтың «Ардагер», С.Балғабаевтың «Тойдан қайтқан 

қазақтар», «Ғашықсыз ғасыр», С.Асылбекҧлының «Рабиғаның махаббаты», 

«Кҥзгі романс», «Желтоқсан тҥні», «Империядағы» туған кҥн кеші», 

Ш.Қҧсайыновтың «Томирис», И.Сапарбайдың «Сыған серенадасы», 

Б.Мҧқайдың «Сергелдең болған серілер», «Ӛмірзая», Р.Отарбаевтың «Жәңгір 

хан», «Бейбарыс сҧлтан», Р.Мҧқанованың «Мысықтар патшалығы», «Сен», 

«Шатыр астындағы Мен», «Мәңгілік бала бейне» пьесалары нысан ретінде 

таңдап алынды.  

Зерттеу пәні. Қазіргі қазақ әдебиеттануындағы драма теориясының 

мәселелері және оны оқыту.  
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Зерттеудің мақсаты: Диссертациялық жҧмыстың мақсаты қазіргі қазақ 

драматургиясының кӛркемдік ерекшелігін, идеялық-тақырыптық ауанын 

анықтап, поэтикасын, стиль мәселесін кӛрсетіп, жаңашылдығын, дәстҥр 

сабақтастығын саралау, жанрлық-поэтикалық ҥрдістерді ғылыми тҧрғыдан 

зерделеу арқылы драмалық шығармалардағы авторлық таным, стильдік 

даралық және ортақ тақырыптық сипаттарды айқындау болып табылады.  

Сонымен бірге қазіргі қазақ драматургиясын ЖОО-да оқытудың ӛзіндік 

ҧстанымдарын   айқындау болып табылады. 

Зерттеудің міндеттері:  
−  қазіргі қазақ драматургиясындағы замана шындығының бейнеленуін, 

идеялық-кӛркемдік, образдық, жанрлық ізденіс ӛрістерінкӛрсете отырып, 

Тәуелсіздік тҧсында қалыптасқан жаңа драмалық ізденістердің кӛркемдік 

дәстҥрмен байланысын, ӛзгешелігін саралау, ӛткен кезеңдермен сабақтастығын 

ашу, бҥгінгі кезеңнің жаңашылдық сипатын таныту; 

− қазіргі драматургияның кӛркемдік сипатын, драмалық туындылардағы 

автордың кӛркем бейнелеу ерекшеліктерін кӛркемдік-эстетикалық талаптар 

тҧрғысынан қарастыру арқылы олардың дара стилін айқындау; 

− қазіргі драматургияны ЖОО-да оқытудың әдістемесін анықтап, 

оқытудың білім беру ҥрдісіндегі дидактикалық, жеке пәндік ҧстанымдарын 

айқындау; 

− қазақ драматургиясын оқытуға арналған таңдау курсы силлабусын 

дайындап, оны оқытудың әдіс-тәсілдер ерекшелігін айқындайтын 

ҧстанымдарына негізделген эксперимент нәтижелерін талдау, тәжірибе жҥзінде 

дәлелдеу. 

Зерттеудің ғылыми болжамы:   Егер қазіргі қазақ драматургиясын жоо-

да оқытудың ғылыми-әдіснамалық негіздері айқындалып, оны жанрлық 

ерекшелігіне қарай  меңгертудің   ғылыми-теориялық, тәжірибелік әдістемесі 

жасалса, онда жоо студенттері  қазіргі қазақ драматургиясының даму 

заңдылықтарын меңгеріп, теориялық білімдерін практикамен ҧштастырып, 

әдеби талдауда драма ерекшелігі туралы жҥйелі, терең білім қалыптастырады. 

Ӛйткені қазіргі қазақ драматургиясының теориялық негізімен 

сабақтастырылған оны оқытудың әдістемесі драма тегін оқытудың  сапалық 

деңгейін кӛтеріп, әлемдік білім беру талаптарына сай жетіле тҥсуін қамтамасыз 

етеді. Қазіргі қазақ драматургиясынан берілетін білім жеке тҧлғаға бағыттай 

жҥргізіліп, эстетикалық мәдениетін жетілдіре тҥсіп, оның оқырмандық, 

кӛрермендік қабілетінің жетіле  тҥсуін қамтамасыз етеді. 

Зерттеудің жетекші идеясы: ЖОО студентінің қазіргі қазақ 

драматургиясынан теориялық білімдерін қалыптастыру нәтижесінде 

драматургия тарихына және оның кезеңдеріне байланысты фундаменталды 

білімдер жҥйесін, драмалық туындыларды талдай білу және оның поэтикасын 

сараптай алу, нақты бір драмалық туындыны талдау барысында ӛзіндік 

жалпылау мен қорытындылар жасай білу, театр кӛрермені мен  драма 

оқырманы арасындағы эстетикалық байланысты сезіне білу, қазіргі 

драматургия терминологиясын пайдалана білу, драматургиялық шығармаларды 
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оқытуда дәстҥрлі және инновациялық әдістерді, жаңа технологияларды 

меңгеруге  қол жеткізіледі.  

Зерттеу жҧмысының әдіснамалық негізіне қазіргі қазақ 

драматургиясындағы және отандық әдебиеттану ғылымы, оның ішінде драма 

ӛнерінің қалыптасуы, теориясы мен оны оқытудағы, философиялық, 

психологиялық, педагогикалық ғылым салаларындағы тақырыпқа қатысты 

зерттеулер, пікір-кӛзқарастар, тҧжырымдар алынды.  

Зерттеу әдістері. Зерттеу жҧмысында талдау, жинақтау, салыстыру және 

тҥсіндірмелі әдістер қолданылды. Қазіргі қазақ драматургиясын оқыту 

әдістемесін жҥйелеуде индуктивті, дедуктивтіжәне эксперименттік әдістер 

пайдаланылды. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы. Диссертацияның жаңа пайымдаулары 

тӛмендегідей нәтижелерден байқалады: 

- тәуелсіздік дәуірінде қазақ драматургиясында қалам тартқан барлық 

драматургтардың кӛркемдік әлемі жан-жақты қарастырылып, тақырып, идея, 

композиция, сюжет, тіл, стиль тҧрғысынан талданды;драмалық шығармалардың 

кӛркемдік ерекшеліктерін тҧтас кӛркемдік-эстетикалық контексте қарастыруға 

алғаш рет талпыныс жасалды; 

- белгілі драматургтер Ә.Кекілбаев, С.Балғабаев, Т.Нҧрмағамбетов, 

Д.Исабеков, С.Асылбекҧлы, Р.Отарбаев, Ы.Сапарбай, Иран Ғайып т.б. сынды 

суреткерлердің қазақ драматургиясының кӛкжиегін кеңейтіп, тақырыптық-

идеялық тҧрғыдан байытқандығы сараланды; 

- Қазіргі қазақ драматургиясынан әдеби білім берудегі  әдіс-тәсілдер 

жҥйесін саралау арқылы оны оқытудың дидактикалық және пәндік  

ҧстанымдары ғылыми негізделді. 

- ЖОО-да қазіргі қазақ драматургиясын оқытудың мән-мазмҧны 

айқындалып, мазмҧндық-қҧрылымдық  жҥйесі жасалды; 

- білім берудегі   оқытудың инновациялық әдіс-тәсілдерінің тиімділігі 

қазіргі қазақ драматургиясын  оқытудағы жасалған тәжірибелер арқылы  

дәйектелді. 

Жҧмыстың теориялық маңызы: Қазіргі қазақ драматургиясындағы тың 

туындыларды талдау барысында тҥйілген ойлар мен пікірлер, болжамдар, 

қорытындылар қазақ драматургиясын оқыту әдістемесін теориялық тҧрғыдан 

толықтырады, сонымен бірге қазақ драматургиясын оқытуда педагогикалық 

жаңа технологияларды пайдаланудың маңызды әрі қажетті екенін кӛрсетіп 

отырады. Зерттеудің теориялық нәтижелерін гуманитарлық бағыттардағы 

мамандықтарда; сондай-ақ ӛнертану мамандарына қажетті оқулықтар мен оқу 

қҧралдарын жасауда пайдалануға болады.  

Жҧмыстың практикалық маңызы: Зерттеу материалдарын мектептің 

әдебиет сабақтарында, ЖОО-да әдебиетті оқыту әдістемесі пәнінен дәріс, 

семинар сабақтарында, ӛздік жҧмыстарда, аудиториядан тыс іс-шараларда, 

ҥйірме, секцияларда, әдебиетші мҧғалімдердің білім жетілдіру  курстарында  

пайдалануға болады. 
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Диссертанттың жҥргізген зерттеу нәтижелерінің қорытындысы 

әдебиеттану, педагогика, психология, әдебиетті оқыту әдістемесі пәндерінің 

жаңаша зерттелуіне тірек бола алады. 

Зерттеу нәтижесінің дәлелділігі мен негізділігі:   

Зерттеу жҧмысының нәтижелері әдіснамалық тҧрғыда дәлелденуімен, 

зерттеу әдістерінің тиімділігімен, зерттеу еңбектеріне талдау жасалуымен, Абай 

атындағы Қазақ ҧлттық педагогикалық университетінде бакалаврда «5В011700 

– қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына қазіргі қазақ драматургиясын оқытуға 

арналған «Тәуелсіздік дәуіріндегі қазақ драматургиясы» атты таңдау курсының 

оқу ҥдерісіне енгізілуімен қамтамасыз етіледі. 

Зерттеу жҧмысының кезеңдері. Зерттеу ҥш кезеңде жҥргізілді:  

Бірінші кезеңде (2013-2014ж.ж.) ғылыми зерттеу жҧмысының тақырыбы, 

зерттеу бағыттары анықталып, білім философиясы, педагогика, психология, 

әдебиет тарихы, әдебиет теориясы, оқыту әдістемесі салалары бойынша 

ғылыми әдебиеттер сараланды. Зерттеу жҧмысының теориялық, ғылыми-

әдіснамалық  негіздері айқындалып, мақсат-міндеттері нақтыланып, зерттеудің  

пәні мен кҥтілетін болжамы анықталды. Қазіргі қазақ драматургиясы мен оны 

оқытудың  жетекші идеясы белгіленді.  ЖОО-да қазіргі қазақ драматургиясын 

оқытудың проблемаларын айқындау мақсатында анықтаушы эксперимент 

материалдары, тапсырмалар жҥйесі тҥзілді. 

Екінші  кезеңде(2014-2015 ж.ж.) қазіргі қазақ драматургиясын жоо-да 

оқытудың қазіргі жағдайы мен әдістеме ғылымындағы  жаңа бағыттарын  

айқындау мақсатында  ғылыми-әдістемелік әдебиеттер мен әдіскер-

ғалымдардың еңбектеріне, білім беру стандарттары мен бағдарламаларына 

талдау жасалды. Нәтижесінде ЖОО-да қазіргі қазақ драматургиясын оқытудың 

проблемалары айқындалып, тиімді оқыту жолдары жасалды. ЖОО-да қазіргі 

қазақ драматургиясын оқытуға арналған «Тәуелсіздік дәуіріндегі қазақ 

драматургиясы»  таңдау курсы ҧсынылып, силлабусы дайындалды. 

«Тәуелсіздік дәуіріндегі қазақ драматургиясы» таңдау курсын оқыту 

экспериментінен ӛткізу ҥшін кешенді тапсырмалар жҥйесі жасалып,  драмалық 

мәтіндер таңдалып, сол бойынша сабақ жоспарлары жасалып бақылаудан 

ӛткізілді. 

Ҥшінші кезеңде (2015-2016ж.ж.)   қорытынды эксперимент нәтижелерін 

дәйектеу мақсатында  бақылау және эксперимент топтарының білім сапасы 

тексеріліп, кӛрсеткіштері салыстырылды. ЖОО-да қазіргі қазақ 

драматургиясын оқытудың сапасын айқындауға ҧсынылған тәжірибелік 

материалдар негізінде  экспермент қорытындылары жасалып, диаграммалар 

тҥрінде ҧсынылды.  Ғылыми зерттеудің анықталған тҧжырымдары мен 

қорытындылары жҥйеленіп, диссертация тҥрінде рәсімделді. 

Эксперименттік базаретінде  Алматы қаласы Т.Жҥргенов атындағықазақ 

ҧлттық ӛнер академиясының «Театр ӛнерінің тарихы мен теориясы»                

кафедрасының оқытушы профессорлар қҧрамы қатыстырылып, 5В041600 -

Театртану мамандығының  2 курсы алынды. 
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Қорғауға ҧсынылатын тҧжырымдар: 

- тәуелсіздік жылдары бостандық жолындағы кҥрес, елдік, ерлік рух, 

ҧлттық сана арқау болған тарихи драмалық шығармалар ӛнімді жазылды; 

- бҧл туындылардағы қҧрылымдық-стильдік, кӛркемдеу тәсілдерінегі 

жаңашылдық нышан-белгілер қазіргі заманғы драманың кӛркемдік әлеуетін 

танытты; 

- тарихи драманың тақырып ауқымы, кӛркемдік, жанрлық-стильдік тӛлтума 

бітімі айқындала тҥскен шығармалар қазақ драматургиясының қомақты бір 

саласына айналды; 

- тәуелсіздік жылдарындағы драмалық туындыларда жаһандану дәуірінің, 

кезең болмысының зәру мәселелері кӛркемдік талқыға тартылып, рухани 

қҧбылыстарды, заман келбетін сомдаған типтік бейнелер, қалыпты ӛмір 

тартыстары ауқымында ашуға ден қойылды; 

- қазіргі қазақ драматургиясы – ХХІ ғасырдағы қазақ әдебиетінің даму 

ҥрдісінде ӛзіндік орны бар, ҧлттық кӛркем сӛз дәстҥрін байытуға елеулі ҥлес 

болып қосылған туындылар екені дәлелденіп және оны оқытудың ғылыми  әдіс-

тәсілдері жҥйеленді. 

Зерттеу нәтижелерін сыннан ӛткізу мен ендіру: Диссертациялық 

жҧмыстың теориялық мәні мен мазмҧнының тҧжырымдарын қҧрайтын 

мәселелер бойынша ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы қадағалау және 

аттестаттау комитеті белгілеген республикалық ғылыми басылымдарда 

жарияланды. Сонымен қатар Scopus баспасына енетін нӛлдік емес, импакт-

факторы бар халықаралық ғылыми басылымдарда, халықаралық, 

республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдарының 

жинақтарында баяндалып, мақҧлданды. 

Диссертация қҧрылымы: Диссертациялық жҧмыстың қҧрылымы 

кіріспеден, ҥш бӛлімнен, қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттер 

тізімінен тҧрады. 
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1 ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ДРАМАТУРГИЯСЫНДАҒЫ ЗАМАНА 

ШЫНДЫҒЫ  

 

1.1 Бҥгінгі қазақ драмасындағы дәстҥр және жаңашылдық 

 

Драматургия – кӛркем әдебиеттің ӛте кҥрделі жанрларының бірі.  Қазақ 

әдебиетінде ол біршама кештеу қолға алынған жанр болғанына қарамастан, 

әдебиет тарихынан оның қаншама жарқын ҥлгілері ойып тҧрып ӛз орнын алды. 

Тәуелсіздік алған кезеңде де бҧл жанр тоқырап қалмай, керісінше жаңа бір 

леппен қайта қарқын алғандай. Бҧған себеп кӛптеген ақын-жазушылар ӛз 

кҥштерін осы драматургия саласында сынап бақты. Солардың ішінде қазақ  

драматургиясының дамуына зор ҥлес қосқан Әбіш Кекілбаев, Қалихан 

Ысқақов, Дулат Исабеков, Сҧлтанәлі Балғабаев, Тӛлен Әбдіков, Шерхан 

Мҧртаза, Әкім Тарази, Баққожа Мҧқай, Тынымбай Нҧрмағамбетов, Серік 

Асылбекҧлы, Ысрайыл Сапарбаев, Иран Ғайып, Шахимардан Қҧсайынов, 

Рақымжан Отарбаев,  Жолтай Әлмашов, Роза Мҧқанова, Думан Рамазан секілді 

шығармашылық тҧлғалар бар.  

Драматургия - кӛркем әдебиеттің ең ежелгі тҥрінің бірі. Шығарма кӛлемін 

шектеу, диалог пен монологқа негізделген кейіпкер сӛзі мен сахналық әрекеттің 

ӛмір шындығын, образ даралығын ой-сезім қақтығыстары, драмалық  тартыс 

ауқымында ашу бағытындағы айрықша мәні, мәтіндік мазмҧн, авторлық 

ҧстанымың кӛркемдік ӛзегі туындының сахналық қойылымында ғана 

ашылатындығы драматургияның дара сипаттарын, кҥрделі жанрлық табиғатын 

айқындайды.  

Әдебиеттегі драмалық шығармалардың ӛзге жанрдағы туындылардан 

ерекшелігі, біріншіден, оның адамзаттың рухани болмысындағы шынайы сезiм 

мен  қҧштарлықты психологиялық жағынан оқырман мен кӛрерменнің жан 

кҥйзелiсiмен ҧштастырып, заманның келелі мәселелерін барынша шынайы 

суреттеуiнде болса, екінші жағынан, драмалық шығармалар кӛркем туынды 

(мәтін) тҥрінде оқырманына әуелі баспасӛз, сонан соң әрі сахналық қойылым 

тҥрінде кӛрерменіне жетеді. Әрине бҧларды бір-бірінен бӛліп қарауға 

болмайды. Себебі драма жанры сахна, театр ҥшін де, кӛркем әдебиет  ҥшін де 

қажет. Сахна ӛнерінің қашанда қайнар кӛзі мен арқауы – ҧлттық драматургия.  

ХХ ғасырдан бастау алған қазақ драматургиясындағы туындылар 

классикалық әдебиет ҥлгілері болып саналатын қҧнды шығармалар. Атап 

айтсақ, «қазақ топырағында драматургияны дамытқандар қатарында Жҥсіпбек 

Аймауытов, Сәкен Сейфуллин, Мҧхтар Әуезов, Бейімбет Майлин, Ілияс 

Жансҥгіров, Сәбит Мҧқанов, Ғабит Мҥсірепов, Жҧмат Шанин пьесалары 

ҧлттық классикалық дәстҥр жолын қалыптастырды және т.б. кейінгі толқын 

драматург-қаламгерлер шығармашылығы арқылы жалғасты» [2, б. 181]. Ал 

тәуелсіздік жылдарынан басталатын қазіргі қазақ әдебиетіндегі драмалық 

шығармалар дәстҥр мен жаңашылдықты қатар алып, ӛзіндік поэтикасымен, 

терең мазмҧнымен ерекшеленіп отыр. 
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Белгілі ғалым Р.Нҧрғалиевтің: «қазақ драматургиясының бҥгінгі 

жаңалықтарын, даму тенденциясын бағдарлағанда мазмҧн мен форма 

арасындағы диалектикалық байланыс кҥрделілігін ерекше еске тҧта отырып, 

бірнеше салаға жеке-жеке назар аударып, тҥйінді мәселелерді арнайы бажайлау 

шарт. Кӛркемдік қҧралдар, әдеби дәстҥрлер оп-оңай, тез ӛзгере салуға ырық 

бермейді, алайда, суреткердің дҥние танымы, тақырыпқа келуі, бейне жасауы – 

бҧл орайдағы қҧбылыстар, тҥптеп келгенде, болмыстың, ӛмірдің ағымынан 

жырылып, томаға тҧйық қала алмайды» [5, б. 272] деген кӛзқарасын назарға 

алсақ, дәстҥр мен жаңашылдық қатар кӛрініс тапқан қазіргі қазақ 

драматургиясының даму қарқынындағы кӛркемдік әлем ӛзіндік сипатқа ие.  

Шығармадағы тартысты оқиға табиғаты, драматургиялық шешім 

сипаттарында драманың трагедия, комедия жанрлары пайда болды. Трагедия 

адамның ӛмірдің қатерлі, мҧңды халдері аясындағы ӛкініш, ӛліммен аяқталған 

тағдырына қҧрылады. 

Комедияда адам болмысындағы жҧғымсыз, жағымсыз дағдылар кҥлкілі 

харекеттер ауқымында ӛткір, ҧтымды тілмен нысанаға алынады, сынға 

ҧшырайды. Мазақ болады. Ӛмірдің кӛлеңкелі кҥйлерін кҥлкімен мінеудің 

жанрлық шарттарын, жауапты шеберлік тәсілдерін ҧқсата дамытқанда ғана 

шынайы комедия туады. 

Драма жанрының театрдың кӛркемдік шарттарымен ӛзектес, сабақтас 

табиғаты айқын. Қазақ халқының театр ӛнері кенже туып, кеш дамығанымен, 

оның ҧлттық негіздері ел ішінде ертеден кӛрініс тауып отырған. 

Айтыс ӛнерінің, шешендік дау шешімдердің, тҥрлі тҧрмыс-салт 

ӛлеңдерінің арқауындағы драмалық нышандар кім-кімге де аян. 

1917 жылғы Қазан тӛңкерісіне шейін де қазақ драматургиясы қаз тҧра 

бастайды. Омбы, Семей қалаларындағы рухани орта қазақ қаламгерлерінің ел 

ӛмірінің алуан қыры кӛрінетін, жанрдың кӛркемдік шарттарына тҥрен сала 

бастаған пьесаларын сахналау тәжірибесі салт тҥзген. 

Халықтың рухани сҧранысы жандандыра тҥскен сахналық 

қойылымдардың қазақ драматургиясының жанрлық-кӛркемдік қалыптасуында 

ӛзіндік ықпалы болғандығы даусыз. 

Қазақ әдебиетінде драматургиялық жанрларының туып-қалыптасуында 

Ж.Аймауытов, М.Әуезов, С.Сейфуллиннің XX ғасыр басындағы қазақ 

драматургиясының негізі қалана бастады. XX ғасыр басында қазақ 

қаламгерлері сахналық қойылымға арналған драматургиялық шығармаларға да 

ден қоя бастады. 

Жҥсіпбек Аймауытҧлының «Рабиға», «Қанапия-Шәрбану»,  

«Мансапқорлар»,  «Шернияз», Мҧхтар Әуезовтің  «Еңлік-Кебек»,  «Қаракӛз», 

Сәкен Сейфуллиннің «Бақыт жолында», «Қызыл сҧңқарлар», Жҧмат Шаниннің 

«Арқалық батыр», Бейімбет Майлиннің «Шаншар молда»,  «Неке қияр», Қошке 

Кемеңгерҧлының «Алтын сақина», Жиенғали Тілепбергеновтің «Перизат-

Рамазан» сынды  пьесалары қазақ драматургиясының бастауында  болды. 

Қазақ драматургиясы отызыншы жылдарда халық ауыз әдебиеті 

туындыларын сахналық қойылымға лайықтап жазу ҥрдісі бел алды.М.Әуезов 
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«Айман-Шолпан», Ғ.Мҥсірепов  «Қыз Жібек»,  «Қозы Кӛрпеш-Баян сҧлу», 

С.Камалов «Ер Тарғын» пьесаларын жазды. 

Ҧлы Отан соғысы жылдарында қазақ драматургиясы Ә.Әбішевтің, 

Ш.Қҧсайыновтың, т.б. драматургтердің жанрлық жаңа ізденістегі комедиялық, 

сатиралық туындылары жазылды. 

XX ғасырдың елуінші жылдарынан кейінгі кезеңде қазақ драматургиясы 

қазіргі заман, замандас тҧлғасындағы кҥрделі драмалық қҧбылыстарға бет 

бҧрды. Ә.Тәжібаевтың «Кӛңілдестер», «Жалғыз ағаш орман емес», «Той 

боларда», «Майра», Ш.Қҧсайыновтың  «Кҥншуақта», «Ертіс жағасында», 

Т.Ахтановтың «Сәуле», Қ.Мҧхамеджановтың «Бӛлтірік бӛрік астында», 

«Қҧдағи келіпті», Қ.Шаңғытбаев пен Қ.Бейсейітовтің «Беу, қыздар-ай», 

Қ.Сатыбалдин, А.Шамкенов, С.Адамбековтің пьесалары қазақ 

драматургиясындағы жаңа жанрлық ізденістер негізінде жазылды. 

Кеңестік кезең әдебиетінің соңғы дәуіріндегі Қ.Мҧхамеджанов пен 

Ш.Айтматовтың  «Кӛктӛбедегі кездесу», Т.Ахановтың «Махаббат мҧңы»,  

«Боран»,  «Ант», С.Жҥнісовтің «Ӛліара»,  «Ажар мен ажал», «Жаралы гҥлдер», 

М.Шахановтың «Кҥре тамырды іздеу», О.Бӛкейдің  «Қҧлыным менің», 

Д.Исабековтің «Әпке», Қ.Ысқақовтың, Н.Оразалиннің, Б.Мҧқайдың пьесалары 

драматургияда кезең шындығын, адам тҧлғасын терең драматизм аясында 

ашудың жанрлық жаңа бағыттарын орнықтыруда ықпалды мәнге ие болды. 

Ҧлттық әдебиеттің ӛзіндік даму дәстҥрі айқын драматургия саласы 

тәуелсіздік кезеңде кейіпкер характерін әр қилы ӛмір ситуациялары аясында 

даралау бағытында олжалы ізденістерге барды. Драматизм шындығы ширыға 

тҥсті. Қаламгерлер пьеса сюжетін қалыпты, дағдылы, таптаурын тартысқа 

қҧрудың қасаң шарттылықтарынан арылтудың шығармашылық 

жауапкершілігін, жанрдың кӛркемдік талаптарын әдеби дамудың қай 

кезеңдегісінен де гӛрі сезінгендігі кӛрінеді. 

Жанрлық ҥлгілері, стильдік ӛрісі, кейіпкер бітімі, тартыс ҥстіндегі 

ашылған мінез адамдар ортасындағы драматизмді жеткізудегі авторлық 

ҧстаным, жанр шарттары ауқымындағы кӛркемдеу тәсілдері психологиялық 

аңдау, кейіпкердің сӛйлеу тілі мен ойлау тілінің шыншылдық қалыптағы 

қолданысын тҥзу, сахналық әрекеттің ҥйлесімділігі тҧрғысындағы 

шығармашылық ізденістері жаңа уақыт аясындағы әдеби ҥдерістің бҥгінгі 

драматургияның жаңа сипаттарын, ӛзіндік ерекшеліктерін айқындай тҥсті. 

Шығарманың тартысқа қҧрылуын, әрі ол тартыстың тамырлы, ӛміршең 

қалыпта ашылуын, мінез даралығын, әрекет, тіл, жан толқыныстарында кӛркем 

бейнелеп кӛрсетуді міндеттейтін жанр шарттары ауқымды XX ғасыр басындағы 

тарихи-әлеуметтік жағдай аясында бой кӛтеріп, айқындала тҥскен ҧлттық сипат 

қазіргі драматургияның да басты ерекшеліктерінің бірі болып отыр. 

Тәуелсіздік кезеңдегі драматургияның жанрлық-кӛркемдік даму 

бағыттарында да елеулі серпіліс байқалды. Ҧлт-азаттық кҥрес, отаншылдық 

мҧраттар, елдік, ерлік дәстҥрді ҧрпақ жадында жаңғырту кезең шындығын жанр 

ауқымында адамның жан арапалысы, сезім сергелдеңдері, рухани игіліктердің 

қҧнсыздануы т.б. қҧбылыстар арқауында кӛркемдік ӛріске шығаруда белгілі 
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драматургтер ӛнімді еңбектенді. Қазақ драматургиясына қосылған жаңа буын 

ӛкілдері де жаңашыл ізденіс, қолтаңбаларымен кӛрінді. 

Асқар Сҥлейменовтің «Ситуациялар» триптихі («Жетінші палата»,  

«Қыздай жесір-штат қысқарту», «Тӛрт тақта-жайнамаз») 90-жылдардың 

басында Мҧхтар Омарханҧлы Әуезов атындағы академиялық театр сахнасында 

қойылып, сәтті рухани айналымға тҥсті. 

Драматург-жазушы қоғамдағы әлеуметтік-рухани дағдарыстарды адам 

факторы ауқымында аса ӛткір, аяусыз қалыпта ашады. Дендеп бара жатқан 

дертті сылып тастамаса обалын кім кӛтермек, зардабын кім тартбақ? 

Суреткердің «Кек» атты драма-диалогы – қазақ драматургиясының 

жанрлық ӛрісіндегі елеулі шығармашылық табысы. 

 «Қазақ топырағында мҥсінделген, бҧған дейінгі тарихи сарында жазылған 

драмалық шығармалардың ешқайсысына ҧқсамайтын, табиғаты мҥлдем бӛлек, 

қҧрылымдық жҥйесі тап-тҧйнақтай ойлы туынды, сӛз жоқ, ҧлттық мәдениет 

қорынан лайықты ӛз орнын ойып алған, А.Сҥлейменовтің астаналық 

академиялық театр сахнасында кӛрермен сынынан абыройлы ӛткен ӛлмес 

мҧраларына (алғашында «Жайнамаз», «Жетінші палатаның» 1995 жылғы 

сәуірден бастап ҥш тағанның тҥгел қойылымдары сияқты ӛнер салтанатына) 

қайырлы жолашар, алтын баспалдақ болған ғҧмырлы дҥние екендігі даусыз» 

деді бҧл жӛнінде белгілі әдебиет сыншысы З.Серіққалиев [4, б. 77]. Иранбек 

Оразбаевтың «Қорқыттың кӛрі» пьесасындағы аңыздық арқау ӛмірдің ҧлы мәні, 

адамның шектеулі тағдыры тҧрғысында ой қозғайды.  

Қазіргі кезең аясындағы кҥрделі рухани кҥйзелістер кҥйін шертетін 

«Былыққа батқан қала (Портмоне)» пьесасын Н.Оразбаевтың «экологиялық 

хикая» атауынан елеулі кӛркемдік мәнді сезінеміз. Шығармада Адам 

экологиясы басты назарға алынаған. Рухани, әлеуметтік азып-тозудың, 

қайырсыз азғындаудың кінәраттарын кӛркемдік кеңістікке алып шығуы да 

автор драматургияның жанрлық мҥмкіндіктерін шеберлікпен кәдеге жаратады. 

Драмалық шығармалар жазу ҥрдісінде кӛркемдік жалғастық пен 

шығармашылық ықпалдастықтың болатыны белгілі. Бҥгінгі қазақ 

драматургиясының табан тіреп, шарықтап ӛсіп-ӛнуі ҥшін қҧнарлы топырақ бар 

еді. Ол әрине, Ж.Шанин, М.Әуезов, Ж.Аймауытов,Б.Майлин,С.Мҧқанов, 

Қ.Кемеңгеров, І.Жансҥгіров, Ғ.Мҥсірепов, Т.Ахтанов,  Қ.Мҧхамеджанов, 

С.Шаймерденов, Ә.Кекілбаев, С.Жҥнісов секілді осы салада ҥлкен із қалдырған, 

алдыңғы буын ӛкілдерінің ҥлесі. Бҧл турасында қазақ драматургиясының туып, 

дамуы жӛнінде, тағы басқа теориялық мәселелер қаузалған бірсыпыра 

диссертациялық еңбектер жазылды. Олар: А.Маловичконың «Қазақ совет 

драматургиясындағы тарихи ӛмiрбаяндық пьеса», С.Ордалиевтің «Соғыстан 

кейiнгi қазақ совет драматургиясы», Н.Ғабдуллиннің «Ғ.Мҥсiреповтiң 

драматургиясы», Р.Рҥстембекованың «Б.Майлиннiң драматургиясы», 

Р.Нҧрғалиевтің «М.Әуезовтiң трагедиялары», Ә.Тәжiбаевтың «Қазақ 

драматургиясының тууы мен қалыптасуы», Е.Жақыповтың «Қазақ 

драматургиясындағы батырлық эпостың дәстҥрлерi», С.Исабекованың «Ауэзов 

– переводчик русской советской драматургической классики», Р.Нҧрғалиевтің 
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«Қазақ совет драматургиясының жанр жҥйесi», Т.Есембековтың «Ә.Әбiшевтiң 

драматургиясы», С.Дәуітованың «Проблема изображения исторической 

личности в драматургии М.Ауезова», М.Ысқақовтың «Казахская драматургия в 

литературной критике», С. Қҧлбарақовтың «Тахауи Ахтанов  драматургиясы», 

Ж.Таубайҧлының «Қазіргі қарақалпақ-қазақ драматургиясындағы фольклорлық 

негіздер», Ж. Әбiловтың «Қалтай Мҧқаметжанов драматургиясы», Ә. 

Шапауовтың «Сәкен Жҥнісов драматургиясы», Н.Нәсиеваның «Сәбит 

Мҧқановтың драмалық шығармаларындағы мінез бен тартыс», М. Ахетовтың 

«М. Әуезов драмалық шығармаларындағы шешендік дәстҥр», А.Ахтанованың 

«Қазіргі қазақ балалар драматургиясы», М.Әбілхақҧлының «І.Жансҥгіровтің 

драмалық шығармаларындағы тартыс пен мінез», Ж.Әбіловтың «Қазақ 

комедиясының генезисі мен жанрлық негіздері» атты еңбектері. 

Бҧл еңбектер тізімі қазақ драматургиясында пьеса жазудың ӛзіндік 

ҥлгілері, кӛркемдік дәстҥрі қалыптасқанын дәлелдейді.  Классикалық әдебиет 

дәстҥрі бойынша қалыптасқан ең басты ерекшелік – кӛркем шығармалардың 

уақыт пен кеңістік қозғалысындағы тарихи шындықты кӛркем шындық тілімен 

бейнелеуі. Аталған зерттеулердегі барлығы да қазақ әдебиетіндегі драманың 

кӛркемдік-эстетикалық тағлымын танытқан шығармалар хақындағы еңбектер. 

Бҧл арада драмалық шығармалардың классикалық мҧраларда қалыптасқан 

тақырыптық-идеялық, сюжеттік-композициялық қҧрылымындағы, кӛркемдік-

стильдік ӛріліміндегі драматургтер қалыптастырған ҥлгілердің жаңа 

ғасырлардағы қаламгерлер арқылы кӛркемдік жалғастықпен дамуы басты желі 

болып саналады. Зерттеуші Ю.В.Перовтың пікірі бойынша: «Комплекс 

вопросов относящихся к теме «классика и современность», в том числе о 

значении классического художественного наследия, о его взаимосвязях с 

развивающейся художественной культурой, многомерен и многоаспектен. Тот 

факт, что художественное наследие прошлого – прежде всего в лучших 

образцах – является компонентом современной художественной жизни и что во 

многих видах и жанрах искусства именно оно, а не современное искусство 

составляет основу того, что принимается достаточно широкой аудиторией, в 

достаточной мере очевиден» [5, б. 34].  

Шынында да қазақ әдебиетіндегі драматургтарға әлемдік, соның ішінде 

еуропалық әдебиеттің ӛткен ғасырлардағы классикалық әдебиеті дәстҥрін 

қалыптастырған кӛрнекті Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан, Корнель, Расин, 

Мольер, Гете, Шиллер сынды драматургтердің кӛркемдік-эстетикалық тағлымы 

негіз болғандығын жоққа шығара алмаймыз. Әрине, олардың ең алдымен 

әдебиетіміздің қайнар кӛзі, бастауы – халықтық мҧра – фольклорды бойына 

сіңіргендігі ақиқат. Дегенмен қазақ драматургтерінің классикалық әдебиет 

ықпалын қабылдап, ӛзіндік шығармашылық шешім бағдарламаларын 

дамытқандығы да белгілі.  

Драматургиялық шығармалардағы тақырып пен идея, сюжет пен 

композиция аясында қамтылатын кейіпкерді даралау мен мінездеу, тҧлғалар 

арасындағы және қоғамдық-әлеуметтік ортадағы тартыс нанымдылығы, ҧлттық 

ерекшеліктер т.б. сонымен бірге драма тілінің бейнелілік ӛрнектері – бәрі де 
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кейінгі әдеби дамуға пайдалы негіз болатын тағлыммен қалыптасты. Қазіргі 

қазақ драматургиясының жеткен жетістіктері біз айтып отырған озық 

классикалық дәстҥр ықпалын қабылдағаны ақиқат. 

Академик Р.Нҧрғалиевтің әдеби дәстҥрге байланысты айтылған пікірі 

біздің ойымызды бекіте тҥседі: «Әуелгі кезде ӛрлеген, ӛскен әдебиет кенже 

әдебиетті кӛбіне еліктеу арнасына тҥсіретіні рас. Бҧдан кейін сыртқы пішін 

ғана емес, ішкі мазмҧнды игеру басталмақ» [6, б. 12]. Демек, қазіргі қазақ 

драмасының қалыптасқан классикалық дәстҥрі – ӛзіне дейінгі ҧлттық фольклор 

мен байырғы сӛз ӛнері мҧраларының заңды жалғасы; ал драмалық туындылар – 

кӛркемдік жалғастықтың нақты кӛріністері болып бағаланады. Кӛркемдік 

жалғастық – әдеби мҧралардағы бҧрынғы және соңғы рухани қҧндылықтарға 

тән эстетикалық кӛзқарастардың сабақтастығы. Мәселен, трагедия атасы 

саналатын Эсхилдың «Жалбарынушылар» трагедиясындағы ағайынды Египт 

пен Данай арасындағы араздық, дәлірек айтқанда «қан тазалығы» мәселесі 

кейінгі әдебиетте ӛз жалғасын тапқандығы белгілі. Оған қазақ әдебиетіндегі 

Қалқаман-Мамыр трагедиясын жатқызуға болады. 

Ә.Шапауов ӛзінің «Сәкен Жҥнісов – драматург» атты еңбегінде 

драматургиядағы дәстҥр мен жаңашылдық турасында былай дейді: «Бiр 

тақырыпқа, бiр материалға негiздеп әр жанрда шығарма жазу дәстҥрi 

М.Әуезовте жиi байқалатын қҧбылыс. Ҧлы жазушының дәстҥрiн Т.Ахтанов, 

Ә.Нҧрпейісов, З.Қабдолов, С.Жҥнiсов сияқты қаламгерлер ӛрiстеттi» [7, б. 15].   

Қазіргі қазақ драматургиясында да ӛзінің проза саласындағы 

шығармаларын уақыт ӛте келе драмаға айналдырып жазған қаламгерлер бар. 

Олардың қатарында Д.Исабеков және Ә.Тарази секілді жазушылар бар.  

Мәселен, Дулат Исабеков ӛзінің «Ескерткіш операциясы», «Мінездер»,  

«Қараспан «процесі», «Есепшот, тҥйетауық және домино»», «Балалық 

ойыннның ақыры», «Ескі ҥйдегі екі кездесу», «Қоштасу вальсі» секілді 

пьесаларын осы аттас әңгімелерінің негізінде жазып шыққан.  

Әкім Тарази де «Тыныш кӛшедегі кӛгілдір ҥй», «Жақсы кісі», «Жолы 

болғыш жігіт», «Қыз махаббаты немесе қуыршақ бӛпенің жоқтауы», «Індет 

немесе жаңа адам жасаймыз», «Лайнер», «Люстра», «Муза», «Қос боздақ» 

пьесаларының да әуелгі ҥлгілері прозада кӛрініс тапқан.  

Ғалым Р.Нҧрғалиев: «Бiр тақырыпқа, бiр материалға әлденеше  

шығарманың арналуы - ең алдымен объектiнiң мәндiлiгiн кӛрсетпек» дейді [8, 

б. 23].Бҥгінгі қазақ драматургиясынан тек қазақ драматургиясына тән 

дәстҥрлерді ҧстану ғана емес, әлем драматургиясында бар классикалық 

тәсілдерді қолдану да кӛрініс береді. Мәселен, У.Шекспир, Г.Ибсен 

пьесаларында о дҥниелік болған аруақтарды араластыру бар. Бҧл тәсіл кейін 

М.Әуезовтің «Қаракӛз», Ж.Шаниннiң «Арқалық батыр», Қошке Кемеңгеровтiң 

«Алтын сақина», Д.Исабековтiң «Әпке», С.Жҥнісовтың «Қос анар» 

пьесаларында және т.б. драмалық туындыларда сәтті қолданыс тапқан. Әрине, 

аруаққа тіл бітіру бҧл шығармаларда тҥрлі кӛркемдік қызметтер атқарады. Бір 

жерде кейіпкерлердің жасаған кҥнәларын еске салып, оларды ӛкіндірудің 

қҧралы ретінде қызмет етсе, бір жерде олардың сағынышын кӛрсету ҥшін, 
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абзал істерін насихаттау ҥшін, бір жерде ішкі жан-дҥниесін ашу ҥшін 

психологиялық қҧрал ретінде, бір жерде ретроспекциялық тәсіл ретінде, яғни 

ӛткенді еске салып баяндау тәсілі ретінде, яғни мәтіннің мазмҧндық-

қҧрылымдық ерекшелігіне орай тҥрлі функциялар атқарады. Қазіргі қазақ 

драматургиясында Н.Келімбетовтың «Ҥміт ҥзгім келмейді» драмасында, 

Т.Әбдіковтың «Ардагер» драмасында осы тәсілдер пайдаланылған.  

Т.Әбдіковтың «Ардагер» пьесасының ең бір шешуші сәтінде сахнаға ана 

аруағы шығады. Ол кӛрермен кӛңілін әдейі кҥпті қылып, Ардагерге «Ештеңе де 

айта алмаймын. Бақытсыздықтың кӛбі ӛмірге уақытында келмегеннен, немесе 

одан уақытында кете алмағандықтан да болады. Ҧлыңмен ашық әңгімеге кеткен 

екенсің. Айтыспасқа амалың да жоқ. Қазір сен оған бар сырды ақтарып, ӛзіңді 

де, мені де ыңғайсыз жайға қалдырасың. Тегі, сол да дҧрыс болар. Тек мені 

уайым қылмаңдар. Менің жайым сендердікінен жақсы» [9, б. 21] деп айтады. 

Кӛрермен ол қандай қҧпия екен деп ынтыға тҥседі.  

Аруаққа тіл бітіру тәсілі туралы әдебиетттанушы Р.Нҧрғали: «Кӛркемдеу 

шарттылықтарын аз-кем тани бiлетiн адам бҧларды дiндi уағыздау деп айтпаса 

керек» [8, б. 86] дейдi. Расымен Т.Әбдіков «Ардагер» пьесасында әруақ 

образын кӛсемсіп ақыл айту ҥшін емес, аруақ образын интрига тудыру, 

драматизмді кҥшейту  мақсатында  пайдаланған. Т.Әбдіковтың «Ардагер» 

пьесасы М.О.Әуезов атындағы академиялық драма театрында режиссерлік 

интерпретациялауда «Ҧры және ҧлы» деген атаумен жарық кӛрді. Бҧл 

пьесадағы дәстҥр жалғасының тағы бір кӛрінісі жазушының кейіпкерлер 

сомдау тәсілінен кӛрінеді. Шығарма экспозициясында ғылым докторы, 

профессордың ҥйіне ҧры тҥседі. Профессор тӛрінен кӛрі жақын қалған тҧста 

біреудің қанын мойнына жҥктегісі келмейтінін айтады да, ҧрыны секіртпей 

аман алып қалады. Бірақ ҧры сол ҥйдегі барлық қҧпия әңгімелерге куә болады. 

Жалпы, Т.Әбдіковтың «Парасат майданы» болсын, «Ардагер» болсын ӛте 

талғамы биік, деңгейі жоғары интеллектуалдық шығармалар. Мҧнда оқиғаға 

қатысатын бас кейіпкер ғылым докторы, профессор. Егер Т.Әбдіков кейіпкері 

айтатын мықты-мықты ойларды жай қарапайым жҧмысшының аузына салар 

болса, онда ол нанымсыз болар еді. Яғни жазушы сомдаған образ сенімсіз, 

толық ойластырылмаған болып шығар еді. Шынымен, «Ҧлылардың сӛзімен 

айтсақ: «Атаққҧмар адам – ақылдыларға мазақ, ақымақтарға – кемеңгер, 

жағымпаз-алаяқтарға – олжа және ӛз атаққҧмарлығының басыбайлы қҧлы. 

Қысқасы, бәрі – пендешілік. Адам бойында пендешілдік қасиеттердің болуы, 

әрине, бір жағынан заңдылық. Мақтаншақтық, ӛзімшілдік, қызғаншақтық, 

атаққҧмарлық, әу баста, белгілі бір дәрежеде, жҧрттың бәрінде болады деп 

ойлаймын. Бірақ адам ӛз пендешілігімен кҥресуі керек. Пендешілік, 

кемшіліктермен кҥресу арқылы адам бекзаттыққа қол жеткізеді. Ҧлылық – 

кішпейілдікте. Сондықтан қолдан ҧйымдастырылған дабыра даңқтың бәрі 

бекершілдік. «Арсыз болмай атақ жоқ» дейді жарықтық Абай. Одан асырып 

ештеңе айта алмаспыз» деген сӛздерді ғылым докторы болмаса ҧры аузына 

салса, образ нанымсыз болар еді [9, б. 25].  Автордың бҧл тәсілді қолданудың 

себебі ең әуелі кейіпкердің кӛркемдік функциясынан шығады. Яғни кейіпкерін 
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кӛркемдік шындық тҧрғысынан ақтап алудан, образ парасатын, пайымын 

салмақтаудан туған.   

Т.Есембеков ӛзінің «Функции драматизма в художественном тексте» атты 

еңбегінде драматизмді аралық, әмбебап категория ретінде қарастырады. Әдетте, 

әдебиеттануда эстетикалық категорияларды бір-біріне бинарлық оппозицияда 

қарастырып жатады. Мысалы, ҧсқынсыздыққа әсемдік категориясы қарама-

қайшылықта, ал пәстікке асқақтық, трагедиялыққа комедиялық қарама-қарсы 

қойылып қарастырылады. Ал ғалым еңбегінде драматизмді трагедиялық 

категория мен комедиялық арасындағы аралық категория деп тануы тек қазақ 

әдебиеттануында ғана емес, жалпы әлемдік әдебиеттанудағы ҥлкен жаңалық 

деп тануға болады. Ол: «Между трагическим и комическим лежит огромное 

множество промежуточных ситуаций и взаимных переходов. Выражением их 

единства служит категория драматического, где смех звучит «сквозь слезы», а 

слезы видны «сквозь смех» деп, драматизмді тек бір жанрдағы кӛрінісін ғана 

емес, жалпы эстетикалық категорияларға деген кӛзқарастарды ӛзгертеді [10, б. 

35].  

Драматизм мәселесіне қатысты қазақ рухани, мәдени мҧрасында М.Әуезов, 

М. Базарбаев, Р. Нҧрғали, Т. Есембеков, К.Тӛлеубаева т.б. ойларын саралай 

отырып, прозадағы драматизм табиғаты туралы ғылыми еңбектің авторы 

Т.Есембековтің: «Әдебиетті ішкі даму заңдылықтары бар жҥйе» екендігін 

айтып, драматизмді осы қозғалысты дамытып отыратын пәрменді кҥштердің 

бірі» [10, б. 85] деп және оны аралық категория деп таныған пікіріне 

қосыламыз. Т.Есембеков драматизм мен тартыс арасындағы қатынас туралы: 

«Драматизм как общеэстетическая категория распространяется на все аспекты 

литературного творчества, он пронизывает все формы драматизации 

художественного материала: сюжета, конфликта, действия, характера, диалога, 

монолога, авторской позиции.  

Драматизм по сущности и содержанию является намного шире и объемнее 

конфликта, который является одним из важнейших способов его проявления, 

наряду с коллизией, ситуацией и обстоятельством»  [9, б. 87] дейді. Орыс 

ғалымы М.М.Бахтин драматизмнің эстетикалық әсерін дәріптейді. Ол кӛркем 

драматизмдегі қайшылықты шындыққа айналдыру ҥшін ең алдымен, оның 

эстетикалық, әлеуметтік, тҧлғалық мәні алғышарты деп тҥсіну қажет деп 

санайды. Әдеби шығармада бейнелене отырып, шындық қайшылығы оның 

қҧрылымдық деңгейін кҥшейтетінін айтады. Осындай қарама-қайшылықтар 

кҥресін әртҥрлі қҧбылыстар мен заттардың ӛзіндік дамуы мен кҥшеюінің негізгі 

кӛзі ретінде қабылдайды. Адамның қҧндылықтарына жататын ішкі дамудың 

қайшылығы жеке санаға кӛшеді де тҧлғаның дамуының басқа қайшылықтарына 

ӛтіп, сапалы қабаттар және драмалық ойлау деңгейін кӛтерді деп біледі. 

Эстетикалық сезім әдетте қиын қҧрылымнан жаңа терең мағына, заңдылық, 

мақсаты, идея табатын нәрсені жӛн кӛреді. Эстетикалық мән әсіресе адамның 

шығармашылық қабілеті аталған қайшылықтарды шешумен тығыз байланысты 

және әдеби мақсатта оны қолданған кезде қарама-қарсы мәнге ие болады. 

Суретшінің санасында эстетикалық мәнде пайда болған қайшылық ешқандай 
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сезімсіз жасалмауы мҥмкін емес. Тіпті жазушының кейде ӛз еркінен тыс 

қайшылықтың дамуына қызығушылығы артады. Бҧл таңдау факторының 

басымдылығымен байланысты. Ол ӛз кезінде аз ғана болса да шындық 

қайшылығын жеке адамның қайшылығы етіп кӛрсетіп, жазушының тҧлғалық 

дамуына әсер етеді. Осылайша объект қайшылығы субъект қайшылығына 

айналатындығын дәлелдеген [11, б. 272].  

Кӛркем шығарма жазғанда жазушылар драматизмді қҧрайтын элементтер 

ретінде тартыстың белсенділігін кӛрсетіп жазады. Олар драмалық 

қайшылықтың трагедиямен тығыз байланыстылығына тоқталған. Олай 

деуімізге бірнеше себептер бар. Біріншіден, олардың екеуі де белгілі бір идеал 

мен бейнелі шындықтың арақатынасы болған кезде пайда болған. Дегенмен 

мҧндай қарсылық ҧқсас мотивтерде кӛрініс табады да, шешімі барлық жерде 

бірдей болмайды: трагедиялықта – дистанция болмайды, кӛбінесе шарт кеткен, 

ымырасыз болады, ал драмалықта – ӛмірлік қалыпты жағдайларға орнығады 

және кҥн сайынғы санамен тҥсіндіріледі. Екіншіден, драмалық қайшылықтағы 

трагедияның элементтері және трагедиялық қайшылықтағы драмалық 

элементтер белгілі бір жағдайда шығарманың тартысына ӛң беріп отырып 

байытып, трагедиялық-драмалық реңк береді. Айтылғанға қосымша ретінде 

мына сӛзді келтіруге болады: «Драматическое столкновение не предполагает 

выхода за рамки данной ситуации, т.е. существующих отношений, оно 

реализуется за счет преобразований, перемещений, внешней и внутренней 

перестройки», в отличие от него «трагическое связано с отрицанием наличных 

отношений, выходом за их границы», таким образом трагические формы 

«предполагают вдохновение нового – новой ситуации, мироощущения, которые 

проявляются в процессе принципиального, непримиримого, ценою жизни 

утверждаемого отрицания существующего положения вещей» - дейді 

Храпченко драматизм мен трагизмнің арақатынасын тҥсіндіре келе [12, б. 327].  

Бас кейіпкерді ғылым докторы, профессор етіп алу қазақ 

драматургиясында М.Әуезовтен басталған дәстҥр. Айталық, ол ӛзінің «Дос 

Бедел дос» атты драмасында Беделді тарих ғылымдарының докторы ретінде 

сомдаған. Бҧлай етудің себебі Бедел арқылы жазушы қоғамдық формация 

туралы, қоғам туралы ӛз ойларын жеткізбекші болған. Ғасыр ортасында 

С.Шаймерденов, С.Жҥнісов осы тәсілді сәтті қолданған.  

Бҥгінгі драматургияда бҧл дәстҥрді ҧстанушылар ӛте кӛп. Мәселен, 

С.Асылбекҧлының «Империядағы» туған кҥш кеші», С.Балғабаевтың «Тойдан 

қайтқан қазақтар», «Ғашықсыз ғасыр», Т.Әбдіковтың «Ардагер» 

шығармаларында бас кейіпкерлер – ғылым докторлары.  

«Ардагер» пьесасының ӛн бойынан журналист пен ғалым арасында, әкесі 

мен ҧлы арасында ҥнемі сӛз жарыс, полемика жҥріп отырады. Әкесі мен ҧлы 

арасындағы тҥсінбеушілік негізінен идеологиялық тҧрғыдан туындаған. Баласы 

ҥшін әкесі әрқашан идеал, әрқашан биіктен кӛрінетін. Себебі әкесі әрқашан 

жақсылықты жақтап, әділдікті ту етіп, әділ сӛйлейтін, дҧрыс жҥретін адам 

болып кӛрінген. Тек архивке барып, әкесінің істеген ісі мен сӛзі 

қабыспайтынын кӛргенде барып, оның әкесінен кӛңілі қалады. Осы бір сенім 
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қағбасының қҧлауынан, идеалдарының кҥйреуінен де болуы керек ҧлының 

ӛмірден жолы болмай, отбасылық ӛмірінің де шырқы бҧзылады. Тек алғашында 

кінәлап, айыптап басталған ашық әңгіме барысында, ҧлы мен әкесінің кӛңілінде 

кірбің бҥкпей сырласуының арқасында екеуінің арасындағы тҥсіністік орнап, 

ҧлы ӛз жҥрегінде жоғалтып алған әкесін іздеп табады. Бҧл әңгіме ҧлына да оңай 

емес. Ол: «Мен сені Қҧдайдай кӛрдім. Сенің кітаптарыңды оқып ержеттім. 

Әсіресе 37-38 жылдары атылып кеткен ҥзеңгілес әріптесің, ӛзіңнің айтуыңша, 

жақын досың туралы жазғандарың шынайы достықтың, риясыз кісіліктің 

белгісіндей кӛрінетін. Осындай бір мамыражай тіршілігім бір кҥні тас-талқан 

болды... ол кезде репрессия тақырыбына қалам тартып жҥрген кезім. КГБ-дан 

рҧқсат қағаз алып, атылған адамдарға байланысты қҧжаттарды ақтардым. 

Заманның қаталдығы мен пенденің сатқындығын кӛзіммен кӛргендей болдым. 

Жерді ойып жіберердей шіреніп жҥрген бҥгінгі кӛзі тірі талай жақсылардың 

опасыз әрекеттерін әшкерелейтін қҧжаттарды кӛріп, жҥрегім айныды. Әйтсе де, 

бҧлардың бәріне шыдамдылық таныттым. Оның ҥстіне ӛмірдің шынайы 

бейнесін, тарихтың ақиқатын аштым деген оймен ӛзімді-ӛзім жҧбатқандай 

болдым. Бірақ одан кейін ӛзімді-ӛзім жҧбатуға шамам келмей қалды. Мен 

жаңағы жақын досыңды айыптаған адамдардың ішінен сенің де қолыңды 

кӛрдім. Шынымды айтсам, одан кейін не болғанын ӛзім де білмеймін. Тіпті әрі 

қарай не істеп, не қойғаным есімде жоқ. ...Разве можно так подло поступить? 

Ты же посвятил ему не одно десятилетие своей жизни. Сколько книг написал о 

его творчестве и жизни... Неужели все это было неискренно?» [9, б. 23] дейді.  

Әкесі болса, мҧның бәріне билікті кінәлайды. «Әділетсіздікті жасаушы мен 

емес, жҥйе болатын. Біздер – соның қҧрбанымыз. Оны ӛлтірген – билік, маған 

да қол қойдырған – билік. Бірақ қҧжат бойынша мен кінәлі болып тҧрмын. 

Оның тәні, менің жаным ӛлді» [9, б. 24] дейді. Дегенмен ардагердің де ӛмірде 

тындырған ісі бар. Ол қиын-қыстау оқиғаға тап болған досының әйелін 

тҥрмеден аман алып қалады. Ӛзіне жар етеді. Одан ҧл сҥйеді. Сол ҧлын 

барынша тәрбиелеуге тырысады. Алайда әкелер мен балалар мәселесі мҧнда да 

туындайды. Мҧнда да тҥсініспеушіліктер орын алады. Әкесі мен ҧлының 

табысуы, тҥсінісуі сәл кештеу еді. Намысшыл, шыншыл әкесі ҥшін ҧлы 

алдында ақталу сӛзін айту соншалықты қиын болды. Ӛзінің ҧлы алдындағы 

ақтық сӛзін айтқанда, барлығын енді ҧғысқандай болғанда, әкесінің жағдайы 

ауырлап кетеді. Мҧнан ӛмір драмасы кӛрінеді. 

Тәуелсіздік кезеңінде қазақ драматургиясындағы бҧрын-сонды кӛп 

кӛтерілмеген жаңашыл тақырыптардың бірі – жасӛспірімдер арасындағы 

сезімдер, олардың ӛміріндегі суицид мәселесі. С.Асылбекҧлының «Рәбиғаның 

махаббаты» шығармасында кӛтерілген проблематика – осы. Мәселенің сахна 

тӛрінен орын алуы заңды да. Себебі дҥниежҥзілік денсаулық сақтау ҧйымының 

ресми мәліметтеріне сҥйенсек: «100 мың адамға шаққанда әлемдегі ең кӛп 

суицидтік жағдайлар тіркелген елдер мыналар екен: бірінші орында – Латвия 

(96-99 адам), екінші орында – Венгрия (88 адам), ҥшінші орында – Қазақстан 

(53 адам), ары қарай Жапония (47,1 адам), Эстония (50 адам), Ресей (49,4 адам) 

деп кете береді. Тӛменгі кӛрсеткіштегі елдер: Грекия, Италия, Армения (2,3), 
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Гватемала (2-3), Филиппин (2), Албания (1,4), Доминикан республикасы (2,1) 

екен. Ал, мҧсылман мемлекеттері мен  Африка елдерінде бҧл кӛрсеткіш  

жоққа тән»  деп кӛрсетілген [13].   
Яғни суицид мәселесінен қазақ елі дҥние жҥзі бойынша ҥшінші орында 

тҧр деген сӛз. Мҧндай сҧмдық кӛрсеткіш жазушы жанын толғандырмай 

қоймайды. Кезінде Вольтер: «Қоғамда болып жатқан жағдай – жазушының дәл 

жҥрегінің ҥстінен ӛтеді» деген екен. Қазақ қоғамындағы суицид мәселесі 

тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ прозасында, нақтырақ айтсақ әңгімелерінде 

кӛтерілді. Д.Амантайдың «Мен Сізді сағынып жҥрмін», Т.Нҧрмағамбетовтың 

«Кҥнді жек кӛру» әңгімелерінде бас кейіпкерлер ӛз-ӛзіне қол салып қайтыс 

болады. Д.Амантайдың Ерболы сҥйген жарының Ғалияның оған адал болмай, 

опасыздық жасап,  кӛзіне шӛп салғандығына шыдай алмай, адалдықты іздеп 

бара жатырмын деп ӛзіне оқ атса, Т.Нҧрмағамбетовтың «Кҥнді жек кӛру» 

шығармасында Бекбай бҥкіл қазаққа ӛкпелі, ашулы, алдағы кҥнге деген ҥмітін 

жоғалтқан, сондықтан да ӛзіне-ӛзі қол салмақшы болады.  

Негізі, ислам діні бойынша ӛзіне-ӛзі қол салу ҥлкен кҥнә болып есептеледі. 

Осы діни тҥсініктегі қазақ халқының танымы бойынша да бҧл ҥлкен кҥнәлі іс. 

Адамның ӛзіне-ӛзі қол жҧмсауы оңай шаруа емес. Ол ҥшін ҥлкен кҥш-жігер 

керек. Немесе сол қылығы ақталатындай ҥлкен бір оқиға себепші болуы керек. 

Д. Амантайдың да, Т. Нҧрмағамбетовтың да кейіпкерлері есті адамдар. Олар ӛз 

ішінде ӛз ойларымен арпалысып жатады. Жазушылар да ҥнемі тартыстың ішкі 

тҥрін пайдаланады. Ал С.Асылбекҧлының кейіпкері әлі балиғатқа толмаған, жас 

жеткіншек. Жас қыз Рәбиғаның ӛліміне себепші ең алдымен оның ортасы.      

Драматургияның ежелден қалыптасқан идеялық бағыты мен мақсаты тек 

жиылған қауымды қызыққа батырып, сауық қҧру емес (бҧл ӛзі кейінгі дағдарыс 

жылдарында еліміздегі кей театрларда ӛріс алған қауіпті ҥрдіс), ең әуелі 

кӛрерменіне рухани азық беру, ойға ой, сезім қосу арқылы олардың ақыл-

парасат деңгейін ӛсіру екені сӛзсіз. Яғни белгілі бір дәрежедегі театр 

талаптарынан аспай, кӛрерменді жалықтырып алмайтындай ғибрат айту мҧнда  

да бар. Осы орайда әсіресе жастар мен жасӛпірімдерге арналған пьесалардың 

таным-тәрбиелік рӛлі айрықша. Бҥгінгі жастар театры  ӛскелең ҧрпақты алда 

кҥтіп тҧрған ӛмір жолын дҧрыс таңдауға, заманның кесірлі қҧбылыстарынан 

бойын аулақ ҧстауға, туған ҧлтының тарихы мен мәдениетін, тілі мен ділін 

қастерлеуге шақыратын рухани деңгейі биік драмалық шығармаларға зәру. 

Жастар тақырыбында соңғы  уақытта жазылған Т.Ахметжанның «Екі жҥрек», 

Р.Отарбаевтың «Нашақор жайлы новелла», С.Қасымбектің «Кҥттірген 

махаббат» (2003) атты пьесалары осы олқылықтың орнын толтыруға мҥмкіндік 

берді.       

 

1.2 Қазіргі қазақ драматургиясындағы ӛмір шындығы мен кӛркемдік 

шындықтың арақатынасы 

 

Тәуелсіздік алғаннан кейін қоғамда қалыптасқан саяси-әлеуметтік ахуалға 

байланысты, қоғамның рухани-эстетикалық сҧранысына байланысты 
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қаламгерлер негізгі кҥш жігерін тарихи жадыны жаңғыртуға жҧмсады. Олар 

елдің ӛткен тарихындағы атақты тҧлғаларды, олардың ел ҥшін еткен ерен 

еңбектерін жария етуді мақсат еткендей. Сол себепті де ӛз драмаларына басты 

тақырып ретінде тарихи тақырыптарды алды. Мәселен, Ә.Кекілбаевтың 

«Абылай хан» драмасы ХVІІ-ХVІІІ ғасырдағы қазақ халқының басынан кешкен 

жайтты баян етсе, Иран Ғайыптың «Хайуандық комедиясы» Шыңғыс ханның 

кезіндегі оқиғаларға арналған, «Кҥшігінен таланған» драмасына Ақсақ Темірдің 

оқиғасы, «Мен ішпеген у бар ма?» драмасына Абай ӛмірі, «Махамбет» 

пьесасына Махамбет батырдың трагедиясы, «Шоқан» пьесасына Шоқан 

Уәлихановтың қысқа да жарқын ӛмірі,  «Жамбылдың қызыл Жолбарысы» 

драмасына Жамбыл ӛмірі арқау болған. Рақымжан Отарбаев елдік, ҧлттық 

идеяларды «Бейбарыс сҧлтан» драмасында Бейбарыстың образы арқылы, 

«Жәңгір хан» драмасында Жәңгір образы арқылы кӛрсетуге тырысты.  Думан 

Рамазан да драматургиядағы бастамаларын тарихи тақырыпқа арнап, «Абылай 

ханның ақ арманы», «Кенесары-Кҥнімжан» драмаларын жазды. Қаламгер Серік 

Асылбекҧлы қазақ тарихындағы ең қасіретті, қайғылы, әрі қазақ рухының бір 

серпіліп кӛтерілген кезі, яғни желтоқсан оқиғасына қалам тартып, «Желтоқсан 

тҥні» драмасын жазды. Ал жазушы әрі драматург Дулат Исабеков «Тор» 

драмасында тек ҧлттық тарихты ғана емес, тіпті адамзат тарихындағы келелі 

мәселелерге ҥңіліп, кеңестік режимнің шығармашылық адамына қойған 

талаптарының қисынсыздығын М.Булгаков образы арқылы сомдады. ХХ 

ғасырдағы қазақ поэзиясы тарихындағы талайлы тағдыр иесі Мҧқағали 

Мақатаев шығармашылығына да бірнеше пьесалар арналды. Ол Ә.Таразидің 

«Ақын, періште, махаббат» драмасы мен Р.Мҧқанованың «Мҧқағали» драмасы.   

Дегенмен тәуелсіздік кезеңіндегі драматургияның тақырыптық аясы тек 

тарихи тақырыппен шектелмейді. Драматургтер ӛз кезеңінің ащы шындығын 

тҥрлі мәселелер арқылы кӛтеріп ӛз шығармаларына арқау етті. Дулат Исабеков 

«Актриса», «Бақыт қҧсы», Әкім Тарази «Люстра», «Муза», Сҧлтанәлі Балғабаев 

«Тойдан қайтқан қазақтар», «Ғашықсыз ғҧмыр», Немат Келімбетов «Ҥміт ҥзгім 

келмейді», Серік Асылбекҧлы «Рәбиғаның махаббаты», «Кҥзгі романс», 

«Империядағы» туған кҥш кеші», Роза Мҧқанованың «Сен», «Шатыр 

астындағы Мен», «Мысықтар патшалығы» пьесаларын жазды. Бҧл пьесаларда 

тәуелсіздік алған кезеңдегі халық басынан ӛткерген, қоғамда жаппай белең 

алған типтік шындық кӛрсетіліп, қазақ қоғамына тән қаншама типтік бейнелер 

сомдалды. 

Д.Исабековтің драмалық туындыларында болсын, прозалық 

шығармаларында болсын ӛмірге парасат кӛгінен кӛз салатындығына, дҥние 

мың тҥрленсе де, биік адамгершілік мҧратынан айнымайтын қаламгерлік 

тҧғырнамасына куә боламыз. Прозалық туындылары негізінен ӛткен ғасырдың 

60-80-жылдары жазылып, жарық кӛрген жазушы шығармалары кҥні бҥгінге 

дейін қҧнарсызданып, ескіруден белгі берген емес. Қайта адам жанының қия-

қалтарыстарына ҥңіліп, тӛл әдебиетінің қоржынын қайталанбас  

шығармаларымен толықтырған, зияткерлік тың зердесімен, қаламгерлік соны 
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бояуымен оқшау қалып танытқан Дулат Исабеков шығармашылығы жаңа 

заманмен ҥндестік тауып, маңызы арта тҥскендей кӛрінеді. 

Заманауи парадигмалар  алмасымын, қоғамдағы қҧндылықтар жҥйесінің 

жаңаруын, әсіресе ҧлттық дҥниетанымның қайта жаңғыруын ескерсек, 60-80 

жылдар мен бҥгінгі кҥннің арасында айырым белгілер жетіп артылады.    

Жазушы қаламынан туған «Гауһартас», «Қарғын», «Дермене», «Пері мен 

періште», «Ӛкпек жолаушы», «Біз соғысты кӛрген жоқпыз», «Тыныштық 

кҥзетшісі», «Ай-Петри ақиқаты», т.б. – әдебиет сҥйер оқырман ҥшін қҧнды 

дҥниелер.   

Кҥнделікті тіршілігімізде болып жататын ӛмір қҧбылыстарын, қилы 

тағдыр иірімдерін, алуан тҥрлі адам мінездерін кӛркем кестелеген «Гауһар тас», 

«Дермене», «Тауқымет», «Тіршілік» повестерінің негізінде тҥсірілген кӛркем 

фильмдер де кӛпшілік қауымға кӛгілдір экран арқылы жақсы таныс. 

Республикамыздың барлық аймақтық театрларында кҥні бҥгінге дейін қойылып 

жҥрген «Ректордың қабылдау кҥндері», «Әпке», «Мҧрагерлер», «Әнші қҧстар 

фестивалі», «Мҧңлық-Зарлық», «Кішкентай ауыл», «Ескерткіш операциясы», 

«Ескі ҥйдегі екі кездесу» сияқты драмаларын біз Дулат Исабековтің сәтті 

жазылған туындыларының санатына жатқызамыз. 

Сыншы А.Кеңшілікҧлы «Жҥрек сӛзі» атты сын кітабында Дулат Исабеков 

шығармалары туралы айта келіп «Тӛртінші томдағы әңгімелердің ішінде 

ҧнағаны «Шойын қҧлақ» пен «Қабылан». Ал бесінші, алтыншы және жетінші 

томдағы драмалық шығармаларының ешқайсысы да менің кӛңілімнен 

шықпады. Тақырып таппағандай, тӛртінші томдағы біраз әңгімелерді драмалық 

шығармаларға айналдырудың қажеті қанша еді?»  дейді қамығып [14, б. 315].  

А.Кеңшілікҧлы «Қарғынды» ой қуалап отырып оқисың», «Қарғын» 

романында оқырманның кӛңіліне қайта-қайта шоқ тҥсіріп отыратын оттың 

жалыны мен қайта-қайта кӛңіліңді аласҧртып жіберетін сананың ағысы бар» - 

дейді. Шын мәнінде, Дулат Исабековтың прозалық туындыларының да 

драматизмі мықты. Дәл сол А.Кеңшілікҧлы мақтап отырған «Қарғында» 

драматизм кҥшті. Драматизм Жасынның бҥкіл ӛмір жолынан байқалады. Оның 

қоғаммен ымыраға келмейтін, қоғамның пікірінен әлдеқайда жоғары, әлдеқайда 

асқақ тҥсінігі, оның кемшіліктеріне деген ішкі қайшылығынан туындайтын 

драматизм, Бағиланың жан қалауы мен қоғам алдындағы, ата-ата алдындағы 

парызының қақтығысынан туындайтын драматизм оқырманды ӛзіне тәуелді 

етіп, оларға болысып, енді не болар екен деп елеңдететін драма. Бҧл драманың 

шешуі не трагедиялық халмен, не комедияға бет бҧруы керек. Оқырман 

эстетикасына әсер етіп, жетелейтін де драманың барысы. Яғни прозалық 

шығармаларының ӛзінде драматизмді шарықтау шегіне жеткізіп шебер 

пайдаланатын жазушының әр туындысы пьесаға сҧранып-ақ тҧр. Сондықтан да, 

біз ӛз тарапымыздан жазушының кей әңгімелерін сахна ҥшін лайықтап қайта 

жазуында мән бар дегіміз келеді.      

XXI ғасырда Дулат Исабековтің қаламы «сахналық» жанрда жҥрдектік 

танытып, айрықша стильдік ӛрнектерімен, парасатты пайымымен, сом 

тҧлғаларымен алаш жҧртының мерейін ӛсіріп, мәртебесін асқақтатты. Шын 
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мәнінде, ол оқырманның емес, ендігіде кӛрерменнің кӛзқуанышына бӛленді, 

ежелден ӛзіне ҥйреншікті сала болғанымен, кез келген дарынды жазушының ӛзі 

бағындыра алмайтын қҧпиясы мол кҥрделі драматургия саласында дҥркін-

дҥркін олжа салды. «Кҥрделі жанрдың жауынгері» атанған сӛз зергерінің 

барлық драмаларының театр сахнасында қойылған, тағдыр-талайы баянды 

туындылар екендігін айта кеткен жӛн. Ал қайсыбір топ жарып шыққан 

ҥздіктерінің шетел театрларында сахналануы жеке қаламгердің ғана емес, 

ҧлттық драматургияның кезеңдік табысы ретінде тарихта таңбаланатыны 

кҥмәнсіз. 

Қазақ драматургиясының ӛткен тарихына шегініс жасап қарасақ, 

прозалық туындыларының драмалық туындыларға айналу ерекшелігі 

белгілі жазушы, драматург Сәкен Жҥнісов шығармашылығында да 

кездеседі. «Жапандағы жалғыз ҥй» романы негізінде «Қос анар» драмасы, 

«Ақ қасқырлар қамаған қызыл керуен» повесі бойынша «Ӛліара» деректі-

қҧжаттық драма, «Заманай мен Аманай» шығармасы арқауында «Тӛгілген 

қандар, шашылған жандар» трагедиясы ӛмірге келген. Бҧл ерекшеліктің 

әділ бағасын С.Жҥнісов шығармашылығын зерттеуші Ә.Шапауов береді: 

«Бҧл қҧбылысқа себеп, прозалық туындыларында диалог пен монолог 

жасауда, персонаждарын терең психологиялық халде суреттеуде, 

драматизмнің кҥштілігінде. С.Жҥнісовтың кейбір прозалық туындылары 

драмалық шығармаға айналғанда, тақырып, мақсат-мҧраты, желі сол 

қалпында болғанымен, жанр шартына икемделіп, тың сапалық ӛзгеріске 

тҥседі» [7, б. 14].Негізгі мәселе бір тақырыпты қайталауда емес, авторлық 

позицияда, оның шеберлігі мен білімдарлығында, терең ойлай 

білетіндігінде. Демек, қаламгердің интеллектуалдық әлеуеті жоғары болса 

жазу техникасы да жоғары болады.  

Д.Исабековтің шетелдік кӛрермендер ықыласына бӛленген бҥгінгі  кҥн 

тақырыбындағы пьесалары – «Тор», «Актриса», «Бақыт қҧсы». «Актриса» 

пьесасында ӛнер адамдарының тыныс-тіршілігі, ой-танымы кӛрсетілген. Мҧнда 

әдетте ӛнер ортасында болатын кҥндестік, кӛре алмаушылық, бақталастық 

секілді адами қасиеттерді араластыра отырып жазушы тартысты ҥдеткен. Бас 

кейіпкер актриса Айгҥл Асанованың «Театр – менің екінші ҥйім. Әлде бірінші 

ҥйім десем бе екен? Мен тҥнде ғана мҧнда тҥнемеймін, қалған ӛмірімнің бәрі 

осында ӛтіп келеді» деген монологынан басталған пьеса қазіргі кҥн шындығын 

кӛрсететіндей. Бҥгінгі кҥні шынымен де, бар ӛмірін жҧмысында ӛткізетін, 

кәсібін отбасымен тең дәрежеде кӛретін, кейде тіпті бар ғҧмырының мәніне 

айналдырып алатын адамдар саны тым кӛбейіп кетті. Осы жайт бҥгінгінің 

типтік шындығына айналды. Дәстҥрлі ҧлттық тҥсініктегі әйел адам ҥшін 

қҧндылықтар бағдары ӛзгерді. Мҧның бір себебі теледидар, газет, радио т.б. 

ақпарат қҧралдарынан ӛнерді адамнан жоғары қойып әспеттеуден басталғаны 

белгілі. Себебі ХХ ғасыр басындағы қҧндылықтар, соның ішінде әйел адам 

ҥшін қҧндылықтар жҥйесі бӛлек еді. ХХ ғасыр басындағы Шәкәрім 

Қҧдайбердиевтің «Шын бақыттың айнасы» атты әңгімесінде ақынның шын 

бақытты іздеп шарқ ҧрғаны баяндалған. Ақын бақыт кӛзі байлықта деп мал да 
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жиып кӛреді, билікте деп болыс та болады, басқа-басқаның бәрін кӛреді. 

Ақыры, шын бақытты адамдар арасындағы сҥйіспеншіліктен, ата-ананың 

балаға деген қарым-қатынасынан, мейірімінен кӛреді. Абай атамыздың да 

насихаттайтыны адамға деген махаббат, «адамды сҥю», адамға деген махаббат 

болмаса дҥние дос, мал дос болып кететінді айтады («Адамды сҥй, Алланың 

хикметін сез», «Махаббатсыз – дҥние бос»). Енді ХХІ ғасыр басында 

қҧндылықтар бағдары мҥлдем ауысып кеткен. Актриса Айгҥл Асанова ӛнерге 

шынайы ғашық болуы соншалық, тіпті отбасылық ӛмірін де сол ҥшін тәрк 

ететіндей. Бір жағынан ол ӛнер адамы ҥшін, бҥгінгі кҥн адамы ҥшін қалыпты 

нәрсе. Сондықтан да дҥйім жҥрт  алдында ӛз ӛмірбаянын жария ететін 

актрисаның репликаларында жасандылық жоқ. Кейде ол: «Мҧның бәрі айтуға 

жеңіл-ау!.. Ал, кҥнделікті ӛмірде!.. Айтыс, тартыс, бақталастық, қызғаныш, 

кӛре алмаушылық... Ой, несін айтасыздар, кейде бәріне қолды бір-ақ сілтеп, 

қарапайым, жай ғана әйел болғың келеді» деп ағынан жарылады. Осы бір жан 

қалауы, табиғат бітірген әйелдік қалау ӛнер адамының жанын азапқа 

салатындай. Бірақ ол театрдан кетіп те кӛрді, бірақ бәрібір қайта оралды. 

«Театрсыз ӛткен сол бір жарым жылдың ішінде жынданып кете жаздадым. 

...мен театрсыз ӛмір сҥре алмайды екем. ...Тіпті есік кҥзетуші болсам да 

театрдың ішінде жҥрсем екен деп армандадым» дейді кейіпкер [15, б. 35]. 

Себебі сахналық ғҧмыр оның ӛмірлік мҧратына айналған.    

Актриса сӛздерінен бҥгінгі кҥнгі қазақ театрының мән-жайы, тіл мәселесі 

де айқын кӛрінеді. Режиссердің: Барып жайғасқан соң мен сені де шақыртып 

аламын деген сӛзіне, актриса: «Ниетіңе рахмет... Мен... Мен қазақ театрының 

қазақ тілінде сӛйлейтін актрисасымын. Тіл – виолончель емес, ол экспортқа 

шыға алмайды. Мен қазақ сахнасында туылдым, қазақ сахнасында кӛз жҧмам» 

дейді актриса [15, б. 37]. Бҧл диалогтан оның ҧлжандылығын, оның тілге деген, 

еліне, жеріне деген шынайы қҧрметін кӛреміз.  

Сондай-ақ бҥгінгі кҥнгі ӛнерді де, ғылымды да коммерциализация жасау 

идеясы бҧл шығармада Айгҥл мен режиссер Самат диалогтарында айқын 

кӛрінеді. Самат бірде: «Бҧл жерде не кызық қалды? «Ел ҥшін, ҧлт ҥшін, халық 

ҥшін!» Бәрі жалған сӛз, жалаң ҧран! Ел ҥшін егіліп жҥрген ешкім жоқ. Шетелде 

еден сыпырушы болсаң да бҧл жердегіден он есе артық ӛмір сҥресің» десе, 

бірде «Ертең қазақ театрының ешкімге керегі болмай қалса кайтесің?» тәрізді 

қыңыр сауал қояды. Актрисаның ойы одан ӛзгелеу. Ол енді «Ӛзге елде сҧлтан 

болғанша, ӛз елінде ҧлтан болуды артық кӛретін» дәстҥрлі тҥсініктің адамы 

екенін «Онда ең соңғы қазақ кӛрерменіне ең соңғы ойын кӛрсететін актриса 

мен боламын!» деген жауаптарынан аңғаруға болады. Яғни актрисаның 

қоғамдық тәртіп қалыптастырған заман талаптарына бас шҧлғымай, ашық 

қарсы шығуынан автор драма туғызады. Ол драма материалдық игілік пен 

рухани байлық арасындағы тартыстан кӛрінеді.  

Драматург-жазушының соңғы кездері жазылған «Бақыт қҧсы», «Мҧңлық-

Зарлық», «Мҧрагерлер» секілді туындылары коммерциялық бағыттағы 

арзанқол ӛнерсымаққа ҥйірсектеп сырт айналған қауымды қасиетті театрмен 

қайта қауыштыруға жол ашып, эстетикалық нәрімен кӛрерменнің кӛзайымына 
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айналды. Оның таңдаулы драмаларының Отанымызда ғана емес Ресей, 

Башқҧртстан, Татарстан, Корей театрларында қойылуы ҧлттық сӛз ӛнерінің 

мерейін асқақтатты.  

Жалпы қандай мәселені қаузап, қалам сілтесе де, тҧтас тай алғанда Дулат 

Исабеков шығармашылығының лейтмотиві – ҧлттық болмыс. Халқының 

келешегін кӛкейден әсте шығармайтын қаламгердің әр туындысы келелі ой-

толғамдарымен, кесек бітімімен, кӛркемдігімен бағалы. Тҥу сонау 1960-1980 

жылдары жазылған әңгіме-повестерінің ӛзінде, қалам иесі ҧлттық 

қҧндылықтарымыздың жоғын жоқтап, барын сақтауды басты шығармашылық 

мҧратқа айналдырған болатын. Жалаң дидактизмге бой ҧрмай, ӛмірдің шынайы 

қалпын байқампаздықпен бедерлеген «Талахан-186», «Қара шаңырақ», 

«Ақырамаштан наурызға дейін», т.б. әңгімелерінің мәтіндік қабаттарындағы 

астарлы аңдатпалар мен жанама мегзеулерден ҧлт келешегіне алаңдаулы 

қаламгерлік зерде нышан береді. Повесть жанрындағы «Гауһар тас», 

«Сҥйекші», «Дермене», «Пері мен періште» сынды шоқтығы биік 

туындыларынан да ҧлттық мінез, қазақы діл, сайып келгенде - ҧлттық ӛмір 

ақиқаты айқара ашылып, қаламгерге тән оқшау шығармашылық тҧғырнаманы 

танытып тҧрады.  

«Бақыт қҧсы» пьесасы – бҥгінгі қоғамның ең ӛзекті мәселелерін дӛп басып 

кӛркемдеген туынды. Бҥгінгі кҥннің қайшылыққа толы кӛрінісі. «Бақыт қҧсы» 

пьесасы драматизмге толы әрі қоғамның сан алуан ӛзекті тақырыбын қамтыған, 

қым-қиғаш қақтығыстан, толассыз тартыстан тҧратын пьеса десек, артық 

айтқандық болмас. Себебі бҧл пьеса – ӛз тілін білмейтін мәңгҥрттер, қызылды-

жасылды дҥниеге қызыққан тойымсыздар, қанағат етуді білмейтін пенделер, 

қара басының қамын ойлған ӛзімшілдер, дәстҥрін, дінін, ділін ҧмытқандар, 

бауыр еті баласын тастап кеткен тасбауыр ана, ақшаның соңында кетіп, бала 

тәрбиесіне кӛңіл бӛлмейтін ата-аналар, адамгершіліктен ада болған адамдар 

турасында.  

Бектҧр мен Бәтиманың арасындағы диалогтан, ана мен баланың ой 

қарсылығын, яғни, қазіргі кездегі тҥрлі ӛзекті мәселелерден туындаған 

драмалық жағдайды кӛркемдеп жеткізген. Мысалы: Бектҧрдың: Иә... Сол 

принципімнен ешқашан таймаймын. «Ӛзіңе сен, ӛзіңді алып шығар, еңбегің мен 

ақылың екі жақтап». Абай. Қандай тауып айтылған даналық сӛз!» – дегенінен 

қазіргі заманның ащы шындығы сол – ӛзіңнен басқа ешкімге сене 

алмайтындығың, тіптен, туған бауырыңа да кҥмәнмен қарайтын заман екендігін 

астарлап тҧр.  

Бектҧр баласының Нелли есімді, ӛзге ҧлттың қызына ҥйленемін деген 

сӛзіне анасы Бәтимә қарсы болып: - Не деп кеттің қҧдай-ау? Анасының аты 

Инна, әкесінің аты – Ким. Ӛзінің аты – Нелли. Сонда не болғаны бҧл? Деген 

анасы Бәтимәға Бектҧр: - Қазақ болғаны! Қалай болғанда да ҥлкен балаңыздың 

бір ауыз қазақша біалмейтін қазақ әйелінен тәуір ғой. Балаларын айтсаңшы! Екі 

қыз, бір ҧлдары бар, орысшаға сайрап тҧр, қазақшаға келгенде қҧдай тілін 

байлап тҧр деген осы. Ертең олардың балалары кім болмақ? – деген сӛзінен, 
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қазіргі қоғамның маңызды тақырыбы – ӛз тілін, дінін білмейтін қазақ 

ҧрпақтарының тәрбиеленіп келе жатқанын тілге тиек етеді [16, б. 68].   

Василийдің баласы Григориймен тартысты, драматизмге толы 

диалогтарында Василий: «Қазір қарап тҧрсам, мына заман әке мен баланың 

ашылып сӛйлесетін заманы емес екен ғой. Жас кездеріңде сендерді ӛссін дедік, 

ӛскен соң сӛйлесуге уақыттарың болды ма? Азаннан кешке дейін ала шапқын! 

Бітпейтін бір шаруа» деген сӛздерімен заманымыздың шындығынан сыр шертіп 

тҧр.  

Д.Исабеков шығармашылығының келесі бір қҧнды ерекшелігі – туынды 

мәтіндерінің кӛп қабаттылығында. Бірін-бірі алмастырған заманалар биігінен 

зер салғанда, жазушы шығармаларының уақыт ӛткен сайын тҥлеп-жаңғырып, 

тҧңғиық тереңіне жасырған асылдарын шым-шымдап шығаратын сырбаз 

қасиетін байқайсыз. Асылы, сәтті әдеби туынды дегеніміз – уақыт сынына 

тӛтеп беріп, дәурені ӛтпейтін туынды.  

Д.Исабековтың драмалық туындыларындағы драматизмнің мықты 

адамгершілік-идеялық негізі бар. Мәселен,  «Актрисадағы» тартыс негізінен 

материалдық игілікті бірінші орынға қойған қоғам мен рухани игілікті алғашқы 

орында бағалайтын ӛнер адамы арасында ӛрбіп, соның салдарынан туындаған 

қайшылықтар арқылы кейіпкерлердің жан дҥниесіндегі ішкі драма кӛрінсе, 

актриса мен оның жарының кӛзқарастары арқылы дҥниетанымдық 

қайшылықтары, олардың диалогтарынан сыртқы драма шебер ӛрілген. Мҧнда 

«ӛзге елде сҧлтан болғанша, ӛз еліңде ҧлтан бол!» дейтін қарапайым ҧлттық 

тҥсінік-таным драматизмнің идеялық қазығы. «Тор» пьесасындағы тартыс 

билік пен шығармашылық еркіндік арасында туындаған. Мҧның да моральдық 

негізі адамзат игілігі ҥшін еңбек ете алатын тҧлғаны тобырдан даралау.   

Дәл осындай қазіргі кҥннің келелі мәселелерін қамтымаса да, адамгершілік 

мәселелерін аллюзия тҥрінде кӛрсететін пьесалардың бірі Р.Мҧқанованың 

«Мысықтар патшалығы» драмасы [17]. Мҧндағы мысықтар оқиғасы сарайда 

ӛтеді. Билікке таласқан мысықтар арасында тҥрлі интригалар орын алады. 

Мысықтар арасындағы билікке деген қҧмарлық бҥгінгі шенеуніктердің 

шенқҧмарлығын, жайлы орыннан айырылып қаламын деген қорқыныш, ҥрейін 

кӛрсететіндей. Мысықтардың әрекеті тікелей ӛз міндеттерімен емес, интрига 

ҧйымдастырумен әлектенетін бҥгінгі кҥнгі шенеуніктерді мегзейді.  

Жаһандану алдында халық ӛз болмысын, елдігін, ҧлттық қалпын, әдет-

ғҧрпын сақтап қалуға тырысатын болса, мысықтар да мысықтығын сақтауға 

ҧмтылады. Олардың әңгімелері ӛздерінің тегі жайында ӛрбиді. Ол будан 

болмай, дҥбәрә болмай, шикі болмай, текті, таза болғанын қалайды.  

Жазушы бҥгінгі қоғамда бар, адамдар арасында тіпті еленуден қалып 

кеткен, қарым-қатынас нормасына айналып бара жатқан кей әрекеттерді 

келемеж етудің шебері. Мәселен, патша келе жатқанда бар халық тып-типыл 

болып жоғалып кетуі керек. Осы бір әрекет надандық тҥсініктен, менмендіктен 

туғанын оқырман кӛреді. Жазушы бҧл комедиялық ситуацияны одан әрі 

ҧлғайтып гротескілік жағдайға жеткізеді. Ол уәзір мысықтың аузына «Маңайды 

неге тазаламағансыңдар. Мынау не? Немене қаптаған қалың топ. Мен келе 
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жатқанда бәрі жер жҧтқандай болсын дейтінім қайда? Тобырмен 

араластырмаңдар мені дегенім қай да? Менімен иықтас болатындай, мына 

маған еріксіз кӛз тастайтындай мыналарың ...» деген сӛз салады. Оқып отырған 

оқырман ойына бірден бҥгінгі кҥнгі дӛкей келе жатқандағы полицияның жол 

тазартуы оралады. Яғни бҧл тазартудың да артында кӛппен теңеспеймін деген 

пасық ой жатыр. Осы ақымақтық жағдаятты жазушы кҥлкілі етіп, жарқын 

мысалмен кӛрсете алған.  

Шығармадағы жетекші мотивтердің бірі – ҥрей мен қорқыныш. Негізі бҧл 

сезімдердің табиғаты қызық. Абай атамыз: «Жалқау адам – қорқақ» дейді. Ол 

енді адамның жеке қасиеттеріне байланысты. Ал қоғамды жаратылысы 

тылсым, бір мифтік кҥшпен қорқыту арқылы бағындыру тарихта бар. Мәселен 

дағдарыс келе жатыр деген ҥреймен елдерін билеп отырған билік бар, немесе 

батыс бҧқарасында исламофобия деген ҥрей тҥрі қалыптасты. Ал мысықтар 

патшалығында билік басындағылар билігінен айырыламын, жҧмысы барлар 

жҧмысымнан айырыламын, қаладағылар орманға қуыламын деген қауіппен, 

қорқынышпен кҥн кешеді. Бірақ бҧл ҥрейден қҧтылудың жолын да біледі олар. 

Алайда оны билік ӛз пайдасы ҥшін пайдаланады. Ҥрей мен қорқынышты 

жеңудің бір жолы – адам жанын ізгілікке жетелейтін ӛнер, жайбарақат, 

жайдары кҥлкі, ӛзіңді ӛзіңе-ӛзің сырттан қарап сынай кҥлу. Сол себепті 

мысықтар патшалығында кҥлкімен кҥрес жҥреді. Дәл осы тартысты тҧсты 

кҥшейте тҥсіп, тіпті кҥлкі ҥшін қудалау жҥреді. Уәзір мысық жазушы 

ақмысықты патшалықтан қуады. Ақмысықтың сонда да кӛкірегі тапталған жоқ. 

Ақмысықтың аузымен ақиқат айтылады: «Ӛнер – ақиқат пен әділдікті 

соғыссыз, қансыз-шығынсыз, ҧрыссыз бҧқараға жеткізе алатын алмас қанжар. 

Билік ҥстемдік етсе – қорқытады, ӛнер ҥстемдік етсе – жан сарайыңды ашып, 

сусаған тамыр-тамырыңа жан бітіреді. Мен билікке қызмет ете алмадым. 

Билікке қызмет ету – қылмысқа ортақтасу, жалған ӛмір сҥру. Жарық кҥннің 

азғана ғҧмырында жалған ӛмір сҥрсем, кай кезде адал ӛмір кешпекпін» - дейді 

Ақмысық [17, б. 45]. 

Тәуелсіздік кезеңіндегі заман келбетін кӛрсететін тақырыптардың бірі –

отбасы мәселесі. Кезінде ХІХ ғасырдағы орыс жазушылары, «әдебиет отбасына 

оралмайынша, ол халықты қызықтырмайды» деген ҧстанымда болған. Отбасы 

мәселелеріне Сҧлтанәлі Балғабаевтың «Ғашықсыз ғасыр» драмасы, Серік 

Асылбековтың «Кҥзгі романс» драмалары арналған.  

Екеуінің де бас кейіпкерлері орта жасқа келген жандар. Ӛмірлерінің 

біразын сҥріп, сол ӛмірлеріне кӛңілі толмай, ендігі бақытты басқа жақтан іздеп 

бара жатқан, сергелдеңге тҥскен жандардың ӛмірі драмаға арқау болған.  

Сҧлтанәлі Балғабаевтың «Ғашықсыз ғасыр» драмасында 25 жыл отасып, 

кҥміс тойын жасаған отбасының ӛмірі кӛрсетіледі. Олардың да ӛмірінде де ӛз 

қызығы мен шыжығы бар. Бір-бірін сҥйіп қосылған, қызметте де жолы болған, 

материалдық жағдайы да бар екі жан. Балалары да жоқ емес, тек барлығы қыз 

демесе. Мәселенің тҥйткіліне осы жалғыз ҧлдың жоқтығы айналады. Әрине, 

қазақ халқының тҥсінігінде ҧл баланың орны ерекше. Ҧлды ҧрпағымның 

жалғасы деп білетін қазақ қайтсе де ҧлды болуға ҧмтылған. Жазушының 
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драманы осы линияға қҧруы тҥсінікті. Себебі тізгін ҧстар ҧлдың болмауы қазақ 

ҧлты ҥшін шынымен драма, кейде тіпті трагедия. Әрине орыс, не басқа ҧлттар 

бҧл мәселеге тіпті мәселе деп қарамауы да мҥмкін. Шығармадағы драма 

негізінен ҧлттық таным-тҥсініктен ӛрбіп отыр. Пьеса кейіпкері Қайырбай да 

бҧл мәселені ӛзінше шешпек болады. Ол сырттан жас қызбен кӛңіл қосып, ҧлды 

болам деген ӛз арманына жетпекші.  

Қайырбайдың жары Фарида қырық ҥш жасқа келсе де, әлі бетінен әрі 

таймаған келіншек. Ӛзін-ӛзі сыйлата алатын адам. Қызметтес, әріптесі 

Русланның да оны жақсы кӛруі тегін емес. Руслан Фариданы шын жақсы 

кӛргендіктен де ӛзі қҧрған отбасында бақытты бола алмаған. Ол Фаридамен 

әйтеуір бір қосыламын деген жалған ҥмітпен ӛмір сҥріп жҥр. Фарида да оны 

жақсы кӛрген. Тек қазақ әйеліне тән инабаттылықтан шыға алмаған, отбасын 

тәрк етіп, арынан аттай алмаған, қазақ әйелінің мойнына салынған жҥкті 

ерінбей кӛтеріп, аналық, әйелдік парызын адал атқарып келген.  

«Қазақ әдебиетінің тарихы» атты кітаптың «Драматургия» бӛлімінде 

С.Балғабаевтың «Ғашықсыз ғасыр» пьесасын талдай келе зерттеуші А.Қалиева 

былай дейді «Осы тҧста жылаған баланы қҧшағына қысып, жҧбатуға жанын 

салған Фарида бейнесі нағыз аналық қасиеттің символына айналып кеткендей 

еді» [2, б. 187] дейді. А.Қалиева пьеса жайлы айтып отыр ма, жоқ Ғ.Мҥсірепов 

атындағы жастар драма театрындағы қойылым жайлы айтып отыр ма, ол жағы 

беймәлім. Егер ол қойылым туралы болса, Фариданың бӛпені қолына алып 

қалуы – режиссерлік идея. Ол авторлық идеямен қабыспауы да мҥмкін. 

Дегенмен қазақ әдебиетінің жай-кҥйі туралы талдау болған соң, әңгіме әдеби 

мәтін туралы болуы керек. Ал әдеби мәтінде драма соңында Фарида қолына 

нәрестені алмайды. Нәресте тӛсек ҥстінде жылап қалады. «Фарида. (кенет есін 

жиғандай) Жо-жоқ болмайды! ... Әй-әй, қарағым! Тоқта! Тоқта деймін, қане! 

Алып кет! Алып кет,мына пәлеңді!» [18, б. 229]» дейді. Фарида бӛпені, әлдиді, 

сәбиіңді алып кет деген жоқ, тура жағымсыз мағынасындағы «мына пәлені» деп 

айтылған. 

Соңғы кӛріністе де: «Сахнаның тӛр жағынан Жҧлдыз шығып келе жатады. 

Қолында қҧндақтаулы бала. Қасында  – Фарида» [18, б. 229] . Мҧнда да Фарида 

қолына баланы алмайды. Сондықтан да Фариданы аналық қасиеттің 

символындай деп әсірелеудің қажеті жоқ.     

Біздіңше, Фарида образын жазушы идеализациялаудан аулақ. Ол да 

қарапайым, ет пен сҥйектен жаралған адам.  Сондықтан да қателесу оған да тән 

қасиет. 

«РУСЛАН. Сосын сен мені ӛмір бойы мені мазақ қып, адам қатарына 

санамай, табаныңа таптап, азапқа салып келесің! 

ФАРИДА. Сені азапқа салып ... мазақтап?! Қашан?  

РУСЛАН. А, сен ҧмытып қалған екенсің ғой!? Баяғының барлығын 

ҧмытқан болдың ғой сірә?!       

ФАРИДА. Руслан, сен мені біреумен шатастырып тҧрған жоқсың ба?! 

Ойбай-ай біздің арамызда ондай ҧмытпайтындай не болып еді?!  



33 
 

РУСЛАН. Анаң қарашы! ...Анаң қарашы! Тҥк білмейтіндей... Сен әдейі... 

әдейі.. Мені азаптап... және соған сондай рахаттанып... Кӛздерің жайнап... 

Қҧлпырып... Тіпті, жҥрісіңе дейін ӛзгеріп... Сондай бір періште! ...    

ФАРИДА. Ха-ха, қайдағы періште?! Мен ол кезде кҥйеуі ... бір баласы бар 

әйел болатынмын!  

РУСЛАН.   Әне-әне, ӛзің де айтып тҧрсың ғой! Мойындап тҧрсың! Сӛйте 

тҧра, мені ҧялмай-қызармай ... мені сиқырлап ... Басымды айналдырып, Мен не 

болғанымды білмей кететінмін.   

ФАРИДА. Жақсы-жақсы! ...Мен кінәлімін... Менікі дҧрыс емес еді, әрине. 

Бірақ ... ол маған ҧнайтын! Білесің ғой, сен сондай кішкене ... кішкене... Мен 

тіпті мектеп оқушысы шығар дегем» [18, б. 229] деген Фарида мен Руслан 

арасындағы диалогтан Фариданың да адами,  пенделік қасиеттерден ада 

еместігін кӛруге болады.   

Тек ол ӛз сезімдерін шідерілеп ҧстай алатын, сезімін ақылына жеңдіре 

алатын мықты әйел. Пьеса барысында оның мінезін сипаттайтын «не деген 

қаттысың» деген сӛз бірнеше рет айтылады. Ол сӛз жары Қайырбайдың да 

аузынан, Русланның да аузынан шығады.  

РУСЛАН: «Фарида деймін, сен бар ғой, сондай қатты әйелсің! Сондай 

қатты! Тура қара тас... Ерімейтін мҧз!..» десе, Қайырбай: «Сен қандай 

қатігезсің! Қҧдай-ау ол да менің балам емес пе? Қҧйтақандай! Ал сен болсаң, 

оған жарық дҥниені кӛрсетпей, бірден жоқ қылып. Бәлкім, ол ҧл шығар?!. Иә-

иә, жҥрегім сезеді – ҧл! Рас айтам – ҧл!. Менің ӛмір бойы аңсап, армандап 

кҥткен – ҧлым! Ал сен ӛзің оның кӛзін қҧрт дейсің! Сен қандай қатігезсің, 

Фарида!» [18, б. 229] дейді.  

А.Қалиеваның «...Фарида бейнесі нағыз аналық қасиеттің символына 

айналып кеткендей» деген бір ауыз сӛзінде ештеңе тҧрған жоқ деп ойлауға да 

болар еді. Егер әңгіме бас кейіпкерлердің образы туралы болмағанда. Біздіңше, 

Фарида образы мен пьеса атауы арасында тікелей байланыс бар. Пьесаның 

«Ғашықсыз ғасыр» атауын екі тҥрлі мағынада тҥсінуге болады.  

1) Нәзікештің өлеңіндегідей: 

Сертте тҧрмайтын ғасыр, 

Қыз намыс қумайтын ғасыр. 

Қыз Жібек келмейтін ғасыр, 

Тӛлеген тумайтын ғасыр! 

 

Сезімге сенбейтін ғасыр, 

Жҥрекке кӛнбейтін ғасыр! 

Қозы мен қыз Баян Сҧлу, 

Бір жерде ӛлмейтін ғасыр! – деп айтылмақшы, ешбір шынайы сезімнің 

қалмаған ғасыры. Шын ғашықтар болуы мҥмкін емес ғасыр. Яғни  эстетикалық 

идеал жоқ, мінсіз ештеңе жоқ. Қайырбайды әйелінің кӛзіне шӛп салды деп 

жазғырсақ, Фарида да идеал емес. Ол да ӛз отбасының қамын жеп ғҧмыр 

кешкенімен, ойынан, жҥрегінен бәрібір ӛзге жан қылаң беріп қалады. Яғни шын 
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ғашық болуы мҥмкін емес, ғашықтарсыз, тҧл ғасыр деген писсемистік 

мағынадағы атау.     

2) Екінші мағынасы «Ғашықсыз ғасыр» яғни ғашық адамнан жырақта 

ғҧмыр кешудің азабы. Мҧны да Фарида ӛмірінен туындатуға болады.  

Фариданың ӛткен ӛмірінде болған бір жылт еткен жарық сәуле – оның 

Русланға деген тҧмшаланған махаббаты. Ол сол махаббаттың барын 

мойындауға қорқады. Сол ҥшін ол: «Неге бармаймын? Неге бармаймын? Егер 

мен сені жақсы кӛрсем» деп жауап берді де, артынша «Сені жақсы кӛргем 

деймін... Сол тҧста сен әйеліңмен ажырасқанда ... Менің жҥрегімде бір сезім 

оянған» дейді.    

Фариданың болашақ ӛмірін болжап білу оңай. Енді ол Қайырбайдың 

қызын адам етемін деп, ӛзінің сҥйгені Русланнан бас тартады. Себебі ол ӛткен 

ғасырдағы қазақ әйелі. Сезімін білдірмеуге тырысып бағатын. Ар-ҧят, отбасы, 

намыс деген нәрселерді алғашқы орынға қояды да, ӛз ӛмірін қҧрбандыққа 

шалады, бақытсыз болады. Себебі ол осы кҥнге дейін де солай кҥн кешіп келген 

еді. Қоғамның қоятын талаптарына сезімін бағындырып келді. Енді болашақта 

да, солай бола береді. Ӛйткені Фариданың табиғаты сондай. Ал Нәзікеш ол осы 

ғасырдың перзенті, осы ғасырдың ӛкілі, осы ғасырдың әйелі. «Мейлі, ҧят бола 

берсін, маған бәрібір... Жоқ, қоймаймын! Мен ӛлем! Ана балаңды да ӛлтірем! 

Терезеден бір-ақ лақтырып. ... бір-ақ лақтырып, сосын ӛзім де... ӛзім де... Қара 

да тҧр осыдан!» [18, б. 225] дейді Нәзікеш. Бҧл әйел адамның долылықпен 

айтқан сӛзі емес. Фарида ҥшін қастерлі, Фарида ҥшін қасиетті дҥниелер 

Нәзікеш ҥшін тҥк емес. Қайырбайды да жай тастап бара жатқан жоқ ол: 

«Мҧхиттардан, теңіздерден асып біреудің етегінен ҧстап» бара жатыр. 

Фаридаға айтқан сӛзінде мен де бақытты болғым келеді, мені де біреу шын 

сҥйсе екен демейді, керісінше «...мен де әйелмін ғой. Менің де сіз сияқты ӛмір 

сҥргім келеді... Сіз сияқты жақсы тҧрмыста... Мынадай кең сарай ҥйде...» 

тҧрғым келеді деп қалауын білдіреді. Осыдан-ақ, оның әуелгі орынға жайлы 

тҧрмысты қоятын, жеңіл ойлайтын жаңа ғасырдың тҥсінігіндегі адам екенін 

кӛресің. Ӛз кҥнәсі де бар екенін мойындамай:  «... Мен енді депутаттар қашан 

заң шығарады деп кҥтіп отыра алмайтын шығармын» деп заманға кҥйлеп, 

ақталмақшы болады [18, б. 235]. 

Сҧлтанәлі Балғабаевтың 1998 жылы М. Әуезов атындағы академиялық 

театрында қойылған «Тойдан қайтқан қазақтар» атты екі бӛлімді, тоғыз 

кӛріністі комедиясы – қазіргі заман талабына сай заманына қарай амалын табар 

пенделерді, ел ӛмірін, бҥгінгі қоғам мәселесін бейнелеген комедиялық туынды. 

Бҧл пьесадағы бір ерекшелік, оқиға желісі «Қазақстан» пойызында ӛрбиді. 

Автор бҧл пьесасының арнасын адам бойындағы жағымпаздықты астарлап 

жеткізуге бҧрған. «Тойдан қайтқан қазақтар» комедиясында барлық 

қатысушылар қазіргі кезеңдегі адамдардың іс-әрекеттері, мінез-қҧлық 

дағдылары жинақталған жиынтық образбен кӛрсете білген. Пьеса тойдан 

қайтқан қазақтардың перронға келуінен бастау алады. Автор бірінші 

кӛріністегі: 
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«Жасасын жақсы ағалар! 

Асыл ағалар жасасын!  

Жасасын қамқор ағалар,  

Бастық ағалар жасасын!» [18, б. 123]  

деген тҧсынан немесе ҥшінші кӛріністегі Қошқарбайдың: 

 «Жасасын Мэлис Әлібаевич!  

Мэлис Әлібаевич жасасын!  

 Жасасын асыл ағаларымыз!  

Ҧлы ағаларымыз жасасын!» [18, б. 129] деген сӛзінен жағымпаздықтың, 

екіжҥзділіктің кӛзге кӛлгірсу, бетке жылтырау, аяқ-қолын жерге тигізбей 

мақтау, жазылып жастық, иіліп тӛсек болудың ҥлгісін кӛрсетсе, екінші 

кӛріністегі билетсіз жолаушының: «Қарағым-ау, оқудағы балама барып... 

қазіргі кезде бала оқыту деген... Бҧрын тек оқуға тҥсерде ғана беретін едік... 

енді ай сайын... сессия сайын... Біресе ақша сҧрайды... Біресе соғым сҧрайды... 

Тіпті кҥріш, консерві сҧрайтындары да бар» [18, б. 126] деген сӛзінен 90-

жылдардағы парақорлықтың белең алып кеткенін суреттеген секілді. Драматург 

пьесадағы әрекеттерді заман талабына сай ӛрбітеді. Композициялық қҧрылысы 

жағынан драманың дамуы пойыздың бастығы мен жолсерік келіншектің Мэлис 

Әлібаевичке арақ беріп, мас қылатын кезіне сәйкес келеді. «Тойдан қайтқан 

қазақтар» пьесасы арқылы Сҧлтанәлі Балғабаев қазіргі қоғамда, ҥкімет 

органдарында екіжҥзді, жағымпаз адамдардың пайда бола бастағанын, 

қоғамдық халыққа қызмет кӛрсету орындарында парақорлықтың кӛбейіп келе 

жатқандығын, халық арасында әлі кҥнге дейін рушылдықтың қалдықтары бар 

екенін қозғаған.  

Сҧлтанәлі Балғабаевтың бҧл драмасы жӛнінде зерттеуші Қ.Мәдібаева: 

«Тойдан қайтқан қазақтар» комедиясы,  «Ғашықсыз ғасыр» драмасы қазіргі 

қоғамның айла мен амал қуған, бейдауа, баянсыз алдамшыға бой алдырған 

рухани азғындау қҧбылыстарын жанрлық-кӛркемдік ӛрісте игеруімен, жан 

қозғайтын әсерлер туғыза алуымен қазақ драматургиясының заманауи 

арналарын орнықтыруда ӛзіндік орын алды» деп жоғары баға береді. [19, б. 

212]. Сҧлтанәлі Балғабаевтың қаламынан туған, жоғарыда талдап отырған «Біз 

де ғашық болғанбыз», «Ғашықсыз ғасыр», «Тойдан қайтқан қазақтар», 

«Сағыныш пен Елес» атты пьесалары – ӛз оқырмандары мен кӛрермендерінің 

шынайы ықыласына бӛленген туындылар. Аталған пьесалар республикалық, 

облыстық драма театрларда кӛптен бері сахналанып келеді. Оның қаламының 

ҧшынан дҥниеге келген пьесаларының тақырыптық, жанрлық ауқымы сан 

қилы. Трагедия, драма, комедия деп бӛліп-жармай, қаламгер қоғам, ӛмір, орта 

ҧсынған мәселелерді сахна тӛріне ыңғайлауда, ӛзінің жеке-дара жазу стилін 

қалыптастырған суреткер, драматург. Бҧл пьесаларды кӛру арқылы оқырман ӛз 

заманының қҧбылыстарын, пендешілікке салынған адамдар бейнесін және әр 

пенденің жан дҥниесінен кездесетін жақсылы-жаманды мінездерді кӛре алады. 

Драматург ӛз шығармаларын қазақ театрының (кей жағдайда нақты режиссер 

мен актерлардың) мҥмкіндігіне лайықтап жазады.  
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Драматург пьесаларының қай-қайсысын алсақ та, біз заманға лайық 

кейіпкерлердің шынайы бет-бейнесін кӛреміз. Ӛйткені драматург жазған 

пьесалардың бәрі сахнаға лайықталып жазылғандықтан, режиссердің қатаң 

ӛзгертуіне ҧшырамастан сахналанып жҥр. Сҧлтанәлі Балғабаевтың барлық 

драмасынан, мейлі ол 80-90 жылдардағы жазылған пьеса болсын, тіпті 

тәуелсіздік алғаннан кейінгі бҥгінгі қоғамда жазылған туындылары болсын, 

одан әрдайым заманның бейнесі сезіліп тҧрады. Драматургтың ӛзіндік 

ерекшелігі деп те осы қырын айтуға болады. Еліміз егемендік алған жылдан 

бері театр репертуарындағы тарихи қойылымдар, драма, трагедия, комедия 

жанры ерекше дамып келеді. Сол жеткен жетістіктердің арасында Сҧлтанәлі 

Балғабаевтың да алар орны зор. 

Жҧмагҥл Қуанышбекқызы, «Егемен Қазақстан» газетіне «Тойдан қайтқан 

қазақтар» қойылымы хақында былай дейді: «Жуырда М. Әуезов атындағы 

қазақ драма театрының сахнасында драматург Сҧлтанәлі Балғабаевтың осы 

аттас жаңа қойылымы болып ӛтті. Ӛскен ортаңды, туған халқыңды жақсы кӛру 

оның жетістігіне таңдай қағумен мақтау-мадақтаумен ғана ӛлшенбесе керек. 

Қайта сол халықтың кӛкірек кӛзін ашуға сеп болу, қоғам бойындағы кінәратты 

ашып кӛрсету, замандасқа соның бәрін жан ауырта айту, кейінгі ҧрпақтың 

санасына сәуле тҥсіру әлдеқайда ҧтымды болар еді. Олай болса, драматург 

Сҧлтанәлі Балғабаевтың «Тойдан қайтқан қазақтар» атты осынау жаңа 

туындысы да жҧртты еріксіз ойға жетелейтін шығарма деген жӛн» деп баға 

береді [20, б. 4]. 

Расында, спектакль ӛмірдің ӛзінен ойып ала салғандай, баршамызға етене 

таныс оқиға ӛзегіне қҧрылған. Әне, тойдан қайтқан масаң адамдар 

шайқалақтап, даурығысып, бірін-бірі жӛн-жорықсыз асыра марапаттап келеді. 

Сол сәтте олардан асар шешен де, дана да, батыр да жоқ. Жел сӛзге марқайып, 

талтаңдап, жер баса алмай келе жатқан Мэлс Әлібаевич сияқты азаматтар да 

бізге таңсық емес, кҥнде кӛріп жҥрміз. 
Зерттеуші Т.Тебегенов ӛзінің «Қазіргі қазақ әдебиетіндегі 

драматургия» атты мақаласында «Тойдан қайтқан қазақтар» шығармасы 

жӛнінде: «XX ғасырдың 90-жылдары мен XXІ ғасырдың басындағы 

жиырма жылдық кезең Қазақстанның қоғамдық-әлеуметтік, тҧрмыстық 

қарым-қатынастарында кӛптеген ӛзгерістер болуымен ерекшеленді. 

Бірнеше ғасыр бойы басқа дінді жатжҧрттың отарлық қҧрсауында болған 

қазақ халқының әлеуметтік жағдайында, адамдардың карым-қатынастар 

жҥйесінде ӛзгерістер, қҧбылыстар орын алды. Хакім Абай 

шығармаларында ӛткір сыншыл тілмен сыналған халық ортасындағы 

жағымсыз қасиеттер, дағдылар қазіргі заманның қайраткер қаламгерлері 

тарапынан да ӛткір сыналды. Демократия ҧғымын бетперде етіп, қалай да 

биік мансапқа, билік қызметтеріне қол жеткізу ҥшін маңына жинап алған 

жандайшаптарымен, жағымпаздарымен сыбайласып, елдің қамын жегенсіп, 

кӛпірме, кӛбік сӛздерімен қарапайым халықтың мазасын, уақытын алғаннан 

басқа тҥк бітірмей, босқа далақтап жҥрген дарынсыз, қабілетсіз, қуыс кеуде 

сҧмпайылардың әртҥрлі билік орындарында жҥргендері де тәлім. Жазушы 
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Сҧлтанәлі Балғабаевтың «Тойдан қайтқан қазақтар» атты екі бӛлімді 

комедиясы – қазіргі кезеңдегі осындай келеңсіздікті бейнелеген сатиралық 

туынды» [21] деп шығармада суреттелген замана шындығын осылайша 

ашып кӛрсеткен.  

Мҧның бәрі қоғам кемшілігі, елді ілгері бастырмай келе жатқан 

осындай адамдар екенін, шығарма желісі алдыңа жайып салады. 

Сондықтан болар, ӛзіңнің бір сәт театрда отырғаныңды ҧмытып, тап 

солардың қасында келе жатқандай кҥй кешесің. Ішкенге мәз, жегенге тоқ 

осындай адамдарды жҧрттың әлдеқандай кӛретініне қиналасың. 

Спектакль де дәл осылай ӛрбиді. Ӛз бабасын бес жасында шешен, он 

жасында қолбасшы болды деп дәлелдеп, Мэлс Әлібаевич сияқтылардың 

арқасында атақ-дәрежеге бӛленіп келе жатқан Асай Мҥсеевич сияқты 

ғалымсымақтар, немесе иненің кӛзінен ӛткендей жылпостығының 

арқасында «еті тірі жігіт» атанып, елді теспей сорып отырған Қошқарбай  

жҧрт еңсесін қалай кӛтермек? «Тураушыда туғаның болсын» дегендей, 

олардың сҥйенетіні Мэлс Әлібаевич сияқты мақтау сҥйер,  даңғой басшылар 

ғой. Олар тҧрғанда «қазақтың маңдайына біткен жарық жҧлдызы да», 

«Бҧқар жырауы да», «Асан қайғысы да» сол Асай Мҥсеевич сияқты дҥмше 

ғалымдар болса, ауылдағы тірегі бҥкіл ел байлығын талан-таражға салып, 

соның бәрін тек ӛз игілігі ҥшін пайдаланып, жалғанды жалпағынан басып, 

ӛзінен «мықтыға» қҧлдық ҧрудың бар айла-амалын меңгерген 

Қошқарбайлар емес пе? Ал олардың жақсылығы ӛз басынан артылмайды.  

Міне, сол Қошқарбай сонау Алматыдан келген екі дӛкейді поезға 

шығарып салмақ, сый-сияпатқа бӛгіп, кекірігі азып келе жатқан олардың 

шынайы бейнесі де осы жол ҥстінде бірте-бірте ашылады. Спектакльдегі 

оқудағы баласына барып келе жатқан билетсіз жолаушы, қап-қап жҥкті 

арқалаған саудагер әйел, жолсерік қыз, поезд бастығы образдары 

соншалықты шынайы, нанымды шыққан. Бастапқыда шақылдап тҧрған 

жолсерік қызға да, ӛтірікті суша сапырып, жетер жеріне бару ҥшін 

ешнәрседен тайынбайтын саудагер әйелге де жаның ауырады. Олардың 

сахнадағы тынысы қолы кӛсеу, шашы сыпырғы бҥгінгі қазақ әйелінің 

жиынтық бейнесі десек те болады. Рас, әлі де жетілдіре, тереңдете тҥссе 

дейсің. Алайда, мҧның бәрі «Кӛш жҥре тҥзелетін» жайттар шығар деген 

ойдамыз. Әсіресе, бҥгінгі таңда қалталы топтың қолжаулығына айналған 

ӛнер адамының бейнесін әлі де серпіндірек жасауға кҥш салу қажет 

сияқты.  

«Тойдан қайтқан қазақтар» пьесасының жанрын драма дегеннен гӛрі 

фарс деп атаған орынды секілді. Әрине, драмалық жағдаят бар болғанымен, 

ол нақты бір образға қатысты емес. Сол себептен де драма тек бҥгінгі кҥнге 

аллюзия іспетті ғана болып қалған.  

Отбасылық мәселеге арналған тағы бір пьеса Серік Асылбекҧлының «Кҥзгі 

романс» пьесасы. Мҧнда кҥйеуінің шеттегі жҥрісін біліп қойған әйелі шу 

шығарады. Бірақ мҧнда конфликт негізінен дҥниетанымдық тҧрғыда жҥзеге 

асырылған. Жаңа конфликтілік ситуацияға тҥскен бір шаңырақ астында бірігіп 
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ӛмір сҥріп жатқан екеуі бірін-бірі білмейтін адамдар секілді, бір-біріне жаңа 

қырынан ашылады. Әйелі мен кҥйеуінің арасындағы араздастық бір әйелге бола 

ӛрбігенмен, олардың арасында идеялық кҥрес о бастан жҥріп жатқандай. Әйелі 

мен кҥйеуінің арасындағы пікірталастан әйелі – Назымның қазіргі заман 

нарқымен жҥретін материалист, прагматик адам екенін, ал кҥйеуі – Сайлаудың 

идеалист екенін кӛруге болады. Әрине бҧл олардың ететін кәсібінен де 

кӛрінеді. Назым сауда-саттық жасаса, Сайлау театр режиссері. Дегенмен 

Назымның театрдан кәдімгідей хабары бар. Конфликтілік ситуацияға тҥскенде, 

ол осы қырын байқатады. Оны тіпті Сайлаудың ӛзі: «...Мен ӛзім білмей жҥрсем, 

сен әжептәуір сыншы екенсің ғой. Сені біздің театроведтермен таныстырып 

қою керек екен ӛзі» деп таңғалады [22, б. 201]. 

Расымен, Назымның айтып отырған сыны шын болған соң, Сайлаудың 

шымбайына батып отыр. Назым биік ӛнерден мақҧрым болғанымен, сӛздерінің 

жаны бар. Ол ӛз сӛздерін театртанушы ретінде емес қарапайым кӛрерменнің 

кӛзімен кӛріп айтып отыр.  

«Назым:  ...Жиырма жыл театрда жҥргеніңе ең болмаса, жӛні тҥзу бір 

спектакль қойсаң екен-ау! Кілең бір халтура. Ӛңшең аһ, оһ! Уһ!. Жалған 

патетика, ӛмір шындығына ҥш қайнаса басы қосылмайтын ӛтірік сюжеттер! 

Жӛнді, жӛнсіз айқай-шу, тасыр-тҧсыр! Кілең бір Қозы Кӛрпеш пен Баян Сҧлу, 

Айман-Шолпан!  

Қай ғасырда ӛмір сҥріп жатырсыңдар, жарқындарым-ау!? Тіпті, болмаса 

айналаларыңа бір рет мойын бҧрып қарасаңдаршы. Ӛмір танымастай ӛзгерді, 

ӛзгермеген сендер ғана!» [22, б. 203] деп театрдың репертуарына қатысты сын 

айтады.  

Әрине, Назым театрдан кӛрермен ретінде ӛз ӛмірін, айналасындағыларды, 

формациясын, заманын кӛргісі келеді. Сондықтан да: «Қазір Қазақстанда – 

капитализм, жан алысып, жан беріскен бәсеке, бірін бірі жеп қойғысы келіп, 

жанталасып жҥрген адамдар, в конце да концов свободный рынок! Ал 

сендердің театрларыңда – сол баяғы сҥйегі қурап қалған феодализм мен 

социализм. ...Кісінің жҥрегін айнытатын жылымшы романтика! Прагматикалық 

салт-сана, ХХ ғасыр соңындағы қатал ӛмір шындығы қайда? Ол атымен мҥлдем 

жоқ»  деп наразылығын білдіреді. 

Сайлаудың әйелі Назымнан кетуінің бір себебі олардың арасындағы 

осындай дҥниетанымдық тҥсініспеушіліктерден. Ал Сюзаннаға баруындағы бір 

себеп олардың таным-тҥсінік, ой-ӛрістері ҧқсас. Сюзаннаның ҥйіне барған 

кезінде оның бҧрынғы кҥйеуі Әлібек келіп қалады. Әрине, прагматик Әлібек 

ҥшін Сюзанна да, Сайлау да қияли жандар. Ал шын мәнінде олар қандай да бір 

жоғарғы әділдіктің барына иланатын, жҥректерінде жақсылыққа деген сенім 

бар, адамгершілік қҧндылықтарды бірінші орынға қоятын, жҧмсақ, сондықтан 

да әлсіз кӛрінетін жандар. Әлібек: «... адалдық, анау-мынау, пәлен-пәштуан деп 

мораль соғатындардың бәрінің де кҥшті болғысы келеді. Бірақ бойларында 

кҥштілерге лайық қайрат жоқ, сонан соң малтасын езіп, отырғандары.  Жалпы, 

мораль – әлсіздердің, топас қойлардың қорғаны, солардың шындықтан қашып 

барып паналайтын жҧлым-жҧлым кҥркесі» дейді [22, б. 210]. Әлібектің ӛмір 
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сҥру философиясы бойынша барлық адамдар екіге бӛлінеді. Қасқырлар және 

қойлар. Адамдардың алдында екі ғана таңдау тҧрады: не қой болып, жемтік 

боласың, не қасқыр болып біреуді жейсің. Ол қасқыр болып, біреуді жедім деп 

жҥргенде ӛзі де оңбай желінеді. Ӛз отбасын екінші әйел ҥшін деп тастап 

кеткенде, ол одан он есе қасқыр болып керісінше оны мҧзға отырғызып кетіп 

тҧр. Ол Сюзаннаға келіп: «Білесің бе, жоқтан ақша жасауға болады! Ӛте кӛп 

ақша! Біреудің ӛмір бойы тырбаңдап тапқан-таянғанын мен бір-ақ операциямен 

тҥсірем! Естіп тҧрмысың, Сюзанна, мен жер бетіндегі ең ҧлы ӛнерді – ақша 

жасау ӛнерін – ҥйрендім! Так что бір жылдың ішінде сені ҥлде мен бҥлдеге 

орап қоймасам»  дейді. Яғни Әлібек ӛмірдің ӛз алдына тартқан сабағын әлі де 

тҥйсінген жоқ. Сен бәле болсаң, жолыңа сенен он есе бәле адамды жіберемін 

деген қасиетті кітаптарда жазылған киелі сӛздерді ҧмытып кетіп тҧр.  

Пьесадағы кӛркем тартыс әуелі адамдар арасындағы ой қақтығысынан 

басталып, кӛзқарас қарама-қайшылығына әкеледі, ақыры  іс-әрекет шиеленісіп, 

Әлібек пен Сайлау тӛбелесіп, Сюзанна оларды ажыратып, Әлібектің кетіп, 

Сайлаудан Сюзанна ҥйіңе баруың керек деп ӛтініп, ақыры ӛзінің жалғыз 

қалуымен аяқталады.  

Шығармада ішкі драматизм тереңінен кӛрсетілген. Қарап отырсақ, Әлібек 

пен Назымның прагматикалық, реалистік ойлау қабілеттері ҧқсас, олар 

Сюзанна мен Сайлауды келемеж етеді, сӛйте тҧрып неге олар Сюзанна мен 

Сайлауға ынтық? Ӛмір драмасы, ішкі драма деген осы. Жазушы драматизмнің 

эстетикалық заңдылықтарын жақсы білгендіктен де ӛмірдегі адамдардың 

тағдырындағы тҥрлі уайым-қайғысын сезіндіруді, ҧғындыруды мақсат етеді. 

Кейіпкерлердің ӛзара қарым-қатынасындағы қоғамдық және табиғи ортадағы 

қарама-қайшылықтарға тартыстарға, қақтығыстарға жалпы тойтарыс беруде ең 

алдымен эстетикалық талғамды қару ретінде қолданады.  

Сайлау мен Сюзаннаның романтикалық  болмыстары ҧқсас.  Назым ӛз 

сӛзінде романтиканы жақтырмай «жылымшы» романтика деген анықтама 

береді. Әлібек ӛз сӛзінде: «Тҥсінсеңші, бҧл кҥнәһар тірлікте сенің бай, бақытты 

ӛмір сҥруіңе не нәрсе қызмет етсе, соның бәрі – адал. Мынау адал, мынау арам 

деп таңбалап қойылған ештеңе жоқ. Олардың кейбірі романтиктердің ойдан 

шығарып алып жҥргендері ғана. Жасың қырыққа келді, реалист болу керек 

қой» дейді. Екеуі де сырттай романтикаға қарсы бола тҧрып, әйтеуір бір ішкі 

тҥйсікпен оларды, романтик жандарды жібергісі келмейді. Жан-дҥниесінің 

тҥкпірінде бәрібір сол адамдарды жақсы кӛреді, соларға ҧмтылады. Әлібек 

бәрібір Сюзаннаны жақсы кӛргендіктен басын иіп келіп тҧр, Назым мҥмкін 

Сайлауды қайтару ҥшін әрекет етіп отырғандай (Сәулеге телефон соқтыруы). 

Мҧның себебі сол адамдардың жанында бар ізгілікке деген ҧмтылыстың бар 

екенін аңғарғандықтарынан, себебі бҧл жандар оңай сатып кете 

салмайтындығын білгендіктен, олар әрқашан да парызды сезімнен жоғары 

қоятындығын сезгендіктен. Сюзанна: «Шынымды айтсам, осы сәтте ӛзімді-ӛзім 

сҧмдық жек кӛріп отырмын. Қазір ғой сенің әйелің тӛсекте жаны шырқырап 

жылап жатыр. Екі балаң болса жетімсіреп, мҧңайып отырған болар, cолар 

сӛйтіп жатқанда мен қалай бақытты бола алам? Айтып отырмын ғой, осының 



40 
 

бәріне кінәлі – мен, мен!» [22, б. 215] дейді. Сюзанна жҧртты бақытсыздыққа 

душар етіп қойып, біреудің азасымен, қазасына немқҧрайды қарайтын, саңырау 

жан емес. Сондықтан да ол Сайлауды ҥйіне қайтарып, ӛз дегенінде тҧрды. 

Мейлі жалғыздықта жаны кҥйзеліп жабыққанымен ол ӛз бойындағы ынсап пен 

ындынның кҥресінен ол жеңімпаз болып шықты. Қорытынды сӛзі: «Ӛзің айтшы 

шындығын, мен жҧрттың бәрін тҥсінуге тырыстым ғой! Ӛмір бойы солардың 

қас пен қабақтарына қарап, жалпақтаумен келем, ал олар болса ... Олар болса, 

маған дегенде қҧлақтарын мақтамен тығып алғандай саңырау! Жасаған, мені де 

неге солай саңырау етіп жаратпадың ба?» [22, б. 217] дейді.  

Яғни Сюзанна мҧнда қоғамдағы жаны кемтар адамдар туралы айтып отыр. 

Ол сырттай әдемі болғанымен, іштей саңырау жандар туралы ой қозғайды. 

Сюзаннаның монологынан оның ӛз жанында да бітіспес арпалыс жҥріп 

жатқаны кӛрінеді. Ол Сайлаудың жанында қалғанын қалап тҧрса да, оның 

отбасын, әйелін, балаларын ойлап, оның адамдық парызын ойлап,   бар деп тҧр. 

Ынсап пен ындын ымырасыз тартысқа тҥскен уақытта, жаны нәзік Сюзанна 

бойын ынсапқа, парасатқа жеңдіріп тҧр. Сондықтан да оның образы асқақ.        

Сюзанна жанының нәзіктігін байқататын тағы бір мәнді деталь – әдемі 

әуен А.Пугачеваның «Кҥзгі романс» әні. Сайлау мен Сюзанна арасындағы 

жақындықтың да тууына себепші болған осы музыка. Танысуда, қарым-

қатынастарының ӛрбуінде, сырласуында, шығарма аяғында бҧл әуеннің 

қайталанып келіп отыруы, оны шығарма лейтмотивіне айналдырады.   

Пьеса соңында электротаблода «Бҧл сайтан алғыр дҥние қҧрыса, қҧрып 

кетсінші, тек онымен бірге музыканың қҧрып кететіні ӛкінішті» деген 

Л.Н.Толстой сӛзі келтіріледі. Бҧл да кейіпкерлердің ӛнерге, асыл, пәк дҥниеге 

деген аңсарын кӛрсетеді. Сондай-ақ романтик жандарға болысып отырған 

авторлық позицияны байқатады. Автордың ӛзі «әлемді әдемілік, ізгілік 

қҧтқарады» деген концепцияны ҧстанатындығын аңғартады.  

С.Асылбекҧлының қазіргі заман шындығын танытатын шығармаларының 

бірі «Империядағы» туған кҥн кеші» пьесасы. Бҧл пьеса адамның адамгершілік 

қасиеттерінің заман ағымына қарай ӛзгеріп, қҧбылып бара жатқанын 

кӛрсететін, бәлкім материалдық игіліктің адам характеріне әсерін кӛрсететін 

драма. Шығарма мазмҧнының астарында қазақтың «Семіздікті қой ғана 

кӛтереді» деген мақалы жатқандай.  
Немат Келімбетовтың «Ҥміт ҥзгім келмейді» драмасы М.О.Әуезов 

атындағы театрдың кіші залында 2008 жылдан бері қойылып келеді. Пьеса 

ауруханада жатқан қарияның ӛз ӛмірі туралы баяндап, дос-жаранымен, 

қызымен кездесіп, жалпы ӛмірден кӛрген-тҥйгендеріне арналған. Драмада 

қақтығыс, не тартыс жоқ деуге де болады. Тіпті автор кейіпкер ӛміріндегі 

болмашы нәрседен драма жасап отырғандай. Алпысты алқымдаған шал 

қызының ота жасауға деп әкелген бір шабадан ақшасына разы болмай, оны 

кері қайтарады. Жарайды, егер ол ақша біреудің кӛз жасымен келген, не 

арам ақша деп қақтығысқа әлеуметтік-адамгершілік астар беріп отырса, 

тҥсінікті болар еді. Алайда, кейіпкер диалогынан мҧндай мазмҧн 

байқалмайды. Сонда бҧл тек бір ерке, қылжақ шалдың қылығы ғана ма деп 
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қаласың. 

Дегенмен, пьесаны ҧстап тҧрған шығарманың тағылымдық жағы. 

Мҥмкін осы тҧрғыдан келгенде, автор қарапайым адамдардың жоқ жерден 

ӛздеріне проблема ойлап тауып, арпалысып жҥретінін жеткізбек болған 

шығар. Себебі ауруханаға мҧның халін білуге келген достарының 

әрқайсысының ӛзіндік ӛмірлік драмасы жетерлік. Мәселен, бір досын ӛмір 

бойы бақытты, ішкені алдында, ішпегені артында қандай бақытты деп 

ойлап жҥргенінде, ол шын отбасылық ӛмірде мҥлде бақытсыз жан екенін 

жеткізеді. Яғни әрбір досының, әрбір кейіпкердің ӛз басына жетерлік 

драмасы бар. Автор осы кезде ауруханада жатқан аурулардың арасынан бес 

қана кҥндік ӛмірі қалған, алайда тумысынан оптимист, ӛмірге ғашық 

жанның диалогын береді. Ертең ӛлесің деген науқастың бір кҥндік болса 

да, ӛмір – ӛмір емес пе? – деген сӛзі барлық кейіпкерлерге де, кӛрерменге 

де  жігер беретіндей [23, б. 85].  

Дегенмен, әлем сахналарында жҧрт қызықтайтын драмалардың болуы 

ҥшін қазақ драматургтері сахна заңдылықтарын сақтап, ӛз драмаларын 

ӛткір тартыстарға арнаса әдебиет кӛшінен қалмасымыз анық.   

 Қорыта айтар болсақ, қазіргі қазақ драмасында замана шындығы ӛз 

деңгейінде кӛрінген. Бҧл драмаларда адамның адами қасиеттері, отбасылық 

мәселелер, мемлекет қҧрылысы, заманына қарай адамдардың икемделуі, ҧлт 

болмысының ӛзгеруі, барлығы бар. 

 

1.3  Бҥгінгі драманың эстетикалық қҧндылықтары 
 

Бҥгінгі драманың эстетикалық қҧндылықтары әлемдік әдеби тенденциялар 

ғана емес, жалпы қоғамдық мәдени трансформациялар негізінде біршама 

ӛзгеріске тҥскендіктен ӛзіне жаңа заман биігінен қайта қарауды қажет ететіні 

анық. Себебі, адамзат тарихында кез-келген елеулі ӛзгерістер  қоғам ӛміріндегі 

мәдени ӛзгерістердің туындауына бастама жасап бергенін, ал мәдени ӛмірдегі 

ӛзгерістер талғам мен талап тоғысында эстетикалық қҧндылықтардың жаңарып 

отыруына әсер еткенін білеміз. Қазақ драматургиясы классицизм, реализм, 

модернизм сияқты әлемдік эстетикалық кезеңдерді толыққанды ӛткермеген 

болса да, ӛзінің бір ғасырдан астам тарихында біршама кҥрделі жолды басып 

ӛтті. Соған сай эстетикалық тҧрғыдан да әлемдік ҥлкен тәжірибе мен ҧлттық 

фольклорлық ҥлгілермен жан-жақты толығып ҥлгерді. Сондықтан да бҥгінгі 

драманың эстетикалық қҧндылықтарын толыққанды тану ҥшін ең алдымен 

оның қалыптасуына әсер еткен тарихи процестерді шолып ӛткен жӛн. 

Ежелгі антикалық дәуірде қалыптаса бастаған театр ӛнері орта ғасырдағы 

ҧзақ ҥзілістен кейін қайта ӛрлеу дәуірінде Еуропа елдерінде кең қанат жая 

бастады. Шамамен он ғасырға созылған қараңғылықтан шыққан Еуропа 

мәдениеті жаңа заманның негізі ретінде антика әдебиеті мен мәдениетіне 

жҥгінетіні анық еді. Әдебиеттегі негізгі постулаттар мен эстетикалық 

қҧндылықтар да антика дәуіріндегі қалыптасқан кӛзқарастан алыс кете алмады. 

Осы таным тҥсініктердің жиынтық ҥлгісі Аристотельдің «Поэтика» еңбегінің 
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Қайта ӛрлеу дәуіріндегі жаңаша ҥлгісі Н.Буалоның «Поэтика» еңбегінде кӛрініс 

тапты және осы еңбек негізінде әдебиет тарихында ӛзіндік орны бар 

классицизм дәуірі толыққанды қалыптасты деп айта аламыз. Классицизм 

«уақыт-орын-оқиға» ҥшбірлігін негізгі эстетикалық талап дәрежесіне кӛтеріп, 

егер осы талап толық орындалса шығарма шын мәніндегі ҥлгілі, ақиқатқа 

жақын бола алады деп тҥсіндірілді. Бірақ уақыт ӛте келе бҧл қҧндылықтың жай 

ғана шарттылық  екеніне кӛз жеткізген кӛптеген ғалымдар ӛзіндік жаңашыл 

эстетикалық концепцияларын ҧсына бастады. Тікелей ӛз тақырыбымыз аясына 

келетін болсақ, драматургия мен театр ӛнерінде бҧл айтыстар кӛбіне уақыт пен 

кеңістік деңгейінде жҥріп жатты. Классицизм ӛкілдері театрдағы кӛрермен 

сахнадағы оқиғаның шын екеніне сенуі ҥшін, ӛзін сол оқиғаның ішіндегі 

жҥргендей сезіне алуы ҥшін драманың сюжеті қойылымның уақытына барынша 

сәйкес болуы  және оқиға басталған кеңістікте, яғни белгілі бір жерден, 

мекеннен ауыспауы керек деп тҥсіндірді (театрдағы кӛрермен ешқайда 

қозғалған жоқ, бір кеңістікте отыр, демек кӛрерменге оқиға барынша шынайы 

болып сезілуі ҥшін, оқиға да сол басталған мекеннен ешқайда ауыспауы тиіс). 

Сонда ғана театрдағы кӛрермен ӛзі кӛрген қойылымның шынайы екеніне сенімі 

артады, ондағы тартысқа, оқиға желісіне тҧщына отырып, ӛмірлік тәлім ала 

алады. Сондықтан да барлық драматургтар «уақыт-орын-оқиға» ҥшбірлігіне сай 

болуға тырысулары тиіс делінді. Сол кезеңдегі театрдағы уақыт пен кеңістік 

жайындағы айтыстарды итальяндық жазушы, ғалымВисконти Эрместің 

«Диалог о единстве времени и места в драме» атты сыншы, ғалым, философ 

және драматургтың диологынан қҧралған пьесасынан кӛре аламыз [24].  

ХVI ғасырда туындап, XVII ғасырда толық қалыптасып ҥлгерген 

классицизмнің тағы бір ерекшелігі театр жанрларын жоғарғы (трагедия) және 

тӛменгі (комедия) деп иерархияларға бӛлуінде болды. Бҧның негізінде 

эстетикалық талаптар жатқанмен, саяси астарының да болғанын жасыра 

алмаймыз. Себебі классицизмнің шарықтау шегіне жеткен кезі Франциядағы да 

(Людовик XIV), кейіннен Ресейдегі де монархиялық биліктің гҥлденіп тҧрған 

кезіне тҧспа тҧс келіп отырды. Осыдан жоғарғы жанр трагедияның басты 

кейіпкерлерінің не мифтік аңыз кейіпкері, не монарх болып келгенін тҥсіндіре 

аламыз. Ояну дәуірінде ҥстемдік еткен жеке адамның азаттығы идеясы, Отанға, 

қоғамға қызмет ету идеясымен алмастырылды. Кӛркем шығармалардың, 

пьесалардың да ақылға сыйымды, барынша шынайы болуы талап етілді. Бірақ 

шынайылықты классицизм ӛкілдері ӛздерінше тҥсінді. Кейіпкер ӛзін қҧрбан 

етсе де қоғамға қызмет етуі талап етілді, кӛрерменге ҥлгі болуы сҧралды, ӛмірді 

ӛзіндік кӛпқырлылығымен кӛрсетуді емес, идеалдандыруға тырысты 

(«классицизм» латынша «classicus», яғни «ҥлгілі»). Осыдан традегияда: 

«обуреваемый страстями, человек не мог определиться, найти опору. И только 

в служении обществу, единому государству, монарху, воплощавшему силу и 

единство своего государства, личность могла самовыразиться, утвердиться, 

пусть ценой отказа от собственных чувств» [24]. Дидактикалық мақсатын 

жасырмаған классицизм ӛкілдері трагедиялар арқылы қоғамды тәрбиелеуге 

тырысты. Ал бҧл ҥшін автор кейіпкердің болмысы барынша жинақы әрі 
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тҥсінікті,  қарапайым болуына, қысқаша айтқанда біржақты болуына тырысуы 

тиіс еді. Осы негізде трагедиялық кейіпкер мінсіз, әрі ҥлгілі болуы ҧсынылса, 

ал оның сӛзі пафосқа толы болуы заңдылыққа айналып ҥлгерді. Ал комедиялық 

туындыларда трагедиялық пафос болмаса да, қарапайым адамдардың ӛміріне, 

болмысына жақын дҥниелерді кӛрсетсе де, кейіпкердің біржақтылғынан қҧтыла 

алған жоқ. Бҧл жайлы әйгілі эстет ғалым Д.Дидро классицизмнің әйгілі ӛкілі, 

«Сараң», «Тартюф» және т.б. комедиялардың авторы Ж.Б.Мольер 

шығармашылығын талдай отырып, ол туралы: «воссоздал всех скупых и 

тартюфов мира. Тут выражены наиболее общие, наиболее характерные черты, 

но это не портрет кого-нибудь из них, поэтому никто из них не узнает себя» 

дейді, ал орыстың әйгілі реалист ақыны А.В.Пушкин болса Мольер 

шығармашылығын Шекспирмен салыстыра отырып: «У Мольера скупой скуп и 

только; у Шекспира Шейлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен» 

деп жазады. Уақыт ӛте келе бір жағынан ӛз потенциалын сарқа пайдаланып 

шарықтау шегіне жеткен екінші жағынан ӛнер атаулының тынысын тарылтып, 

байырғы эстетикалық мәнін жоғалту нәтижесінде таза шарттылықтар мен 

шектеулер болып қана қалған  классицизм қағидаттары ағартушылық дәуірінің 

ғылым-эстеттері Ж.Ж. Руссо, Д.Дидро, Г.Э.Лессинг және тағы да басқа 

ғалымдар тарапынан сынға ҧшырап отырды. Осы негізде XVIII ғасырдың 

екінші жартысында романтизм мен сентиментализмнің эстетикалық 

қҧндылықтары қалыптаса бастады. Ең алдымен сентиментализм бағыты 

классицизм канондарына қарсы шығып драматургияны шынайы ӛмірге жақын 

табиғилыққа жеткізуге тырысады. Атап айтсақ, тақырыптық деңгейде жеке 

адамдардың ӛмірін суреттеуге, отбасылық-психологиялық сюжеттерге 

басымдық берсе, шығарма тілінде классицизмдегі пафостық ӛлеңдерді 

прозалық, ауызекі сӛйлеу тіліне жақын интонациялармен ауыстырды, 

кейіпкерлердің әлеуметтік дәрежесі классицизмдегдей аристократия 

айналасында емес, тӛменгі тап ӛкілдерін қҧрады, осыған байланысты оқиғалар 

да  патша сарайларында емес табиғат аясында, кең далаларда орын алып 

отырды. Бҧл ӛз кезегінде классицизм кезеңіндегі шектеулер мен шарттылықтар 

нәтижесінде дамуы тоқтап қалған актерлік ӛнерге де жаңа тыныс берді. Себебі 

сентиментализм эстетикасы актерлерге ӛз кейіпкерлерінің жан дҥниесіне 

бойлауға, олардың образдық даму динамикасына мән беруге, мінездерінің 

психологиялық кӛпқырлылығын таныту жолындағы ізденістеріне еркіндік 

берді. Кейіннен ХІХ ғасырдағы саяси-әлеуметтік ӛмірдегі ӛзгерістер мен 

ғылыми-технологиялық ӛмірдегі революциялық табыстар әдебиетке ӛзіндік 

әсерін тигізбей қоймады. Дәл осы кезеңде ең алдымен романтизм, кейінірек 

реализм ағым ретінде кең қанат жая бастады. Романтизм адам жанының терең 

сезімдерін қозғай алатын, ерекше сезім иелерін сахнаға шығаруы театрдың 

негізгі эстетикалық мақсаттарының бірі кӛрерменнің сезімін оята алу, ӛзімен 

бірге кҥлдіре және қайғырта алу, тіптен катарсиске жеткізуге де мҥмкіндік бере 

алды. Романтизмнің театр ӛнерімен бірден ҥйлесе кетуінің себебі де осында 

болса керек. Онымен қоса романтизм ағымының ӛкілдері алғаш рет суретші, 

композитор, декоратордың ӛнерін кӛрерменге эстетикалық, эмоциялық әсер ету 
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контекстінде қолдана бастады.  Бірақ ХІХ ғасырдың ортасына қарай 

романтикалық қаһарман кейіпкерлер мен қаһармандық сюжеттерге қарама 

қарсы бағыттағы қарапайым адамдар мен қарапайым ӛмірді суреттеуге 

тырысатын реалистік шығармалар жарық кӛре бастады. Реализм ӛзімен бірге 

драматургия жанрларын жаңарта отырып кейіпкерлер мен әдеби тілді 

демократизациялады десек те болады. Осыдан кейін ХХ ғасырдағы әдебиеттің 

дамуы әлемдік саяси ӛмірдің екіге жарылғанындай эстетикалық қҧндылықтар 

да екіге жарылады. Бірінші Еуропа эстетикалық танымы реализм, модернизм, 

постмодернизм кезеңдерін басып ӛтсе, Кеңес Одағына мҥше мемлекеттерде 

реализм социалистік реализммен алмастырылды. ХХ ғасырдың басында 

реализм, романтизм мен модернизмнің эстетикалық қҧндылықтарын бойына 

сіңіре отырып қалыптаса бастаған бірнеше драматургиялық 

шығармаларымызды есептемегенде, бізде толықтай дерлік екінші бағыттың 

жетегінде кетіп қалдық. Бірақ соның ӛзінде, қатаң цензураның шырмауығында 

жатып та, ҧлттық драматургиямыз жетпіс жылдың ішінде ӛзіндік кҥрделі 

жолды басып ӛтіп, біршама табысты туындыларды ӛмірге алып келе алғаны 

қуанарлық жайт. Соның нәтижесінде тәуелсіздік дәуіріндегі қазақ 

драматургиясын бай тарихи дәстҥрі бар және әлемдік әдебиеттегі жаңа 

тенденцияларды бойына сіңіре отырып, жаңа эстетикалық қҧндылықтарды  

қалыптастыра алған, ӛзіндік болмысы туындаған ӛнер саласы ретінде кӛре 

аламыз. Әлемдік драматургиядағы документальді драма, вербатим-драма, 

шоуға қҧрылған синкретті мюзиклдар және т.б. экперименталді театрдағы 

әртҥрлі жаңа жанрлар әлі біздің драматургияда толыққанды кӛрініс беріп 

жатпаса да, тәуелсіздіктің алғашқы ширегінде ҥлкен әрі маңызды жолды басып 

ӛтті. Осы ретте, қазіргі қазақ драматургиясының басты эстетикалық 

қҧндылықтары ретінде: 

1. Постструктуралистік эстетика мен тҧтынушылық қоғамның жемісі 

кӛрерменнің маңызы мен оны сахнадағы оқиға бір әлемге айналдырып жіберу, 

драматург-автордың танымына емес, кӛрерменнің танымына басымдық беру; 

2. Пьесадағы драматургтың, оқиғаның, кейіпкердің, актердің, сахнаның, 

кӛрерменнің хронотоптарын ескеру әрі жымын білдірмей ҥйлестіре білу; 

3. Диалог мен монологтардағы терең психологизм мен салмақты 

интеллектуализм; 

4. Ҧлттық нақыш пен колориттің кӛрініс табуын айта аламыз.     

Драманың эстетикалық мәніне автордың ӛзіне тән айрықша 

индивидумымен  кӛркем шығарманың сюжеттік мазмҧны және кейіпкерлер 

характері де жалпылама мән беріп, сырттай мазмҧндап шығуымен толығады. 

Онда тағы да сюжеттік оқиғаны қҧр ғана қызықтаудан аспаймыз. Ол ҥшін 

автордың кӛркем шығарманы тудыруға себеп болған о бастағы идеясының 

образдарға айналу барысына, ӛзекті оқиғалардың емін-еркін ӛрбуіне негіз 

болған авторлық фантазиясына, психологиялық жағдайына, шығармашылық 

кӛңіл ауанына барынша мән беруге тура келеді. Кӛркем шығарма мазмҧнын 

субъективті ой-қиял дҥниесінен ӛрбіткен автордың нақты адамдық 

жаратылысында жҧмбақ жайлар мол болғандықтан, әсіресе философ-психолог 
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ғалымдар осы жҧмбақтың шешуін суреткердің психологиясы мен психикалық 

кҥйінен, сана-сезімі мен жан-дҥниесінен тануға талпыныс жасады. Олар 

әдебиетшілерге қарағанда кӛркем шығарма табиғаты мен кейіпкерлер 

характеріне жоғары мән беру арқылы автордың шығармашылық болмысын 

субъективтік қырынан кӛрсетуге кҥш салды. «Ақиқатына келсек, 

шығармашылық тҧлға – жҧмбақ, осы жҧмбақтың шешуін табуға қаншама 

ізденіс жасалғанмен, кӛбіне сәтсіз... Әрбір дарынды шығармашылық адамы – 

бҧл біршама екіжақтылық немесе таңғаларлық қасиеттің синтезі. Бір жағынан, 

бҧл жеке адамға тән жайды анықтаса, екінші жақтан, жеке бастықтан гӛрі 

адамдық процесс... Суреткер барлық ресми қайшылықты ӛз бойынан кӛрсетсе 

де, бәрібір бҧл екі жайдың арасында қҧпия ҥйлесім бар. Яғни, арнаулы 

шығармашылық психологияда жеке бастыққа жатпайтын ҧжымдық нәрсе бар, 

немесе суреткер ҥшін ӛнер тап бір инстинкт сияқты туғандықтан ол оны 

барынша меңгеріп, ӛзінің қаруына айналдырған. Сондықтан да ол индивидтен 

гӛрі ерікті субъекті ретінде ең бірінші болып шығармаға қатыса алады. 

Индивид ретінде ӛзіндік қылық, тілек, жеке мақсаты болғанмен, суреткер 

ретінде ең жоғары ҧғымдағы «Адам», адамзат жанына бейсаналық әрекетпен 

әсер ететін, жеткізетін және ене алатын ҧжымшыл адам» [25, б. 115-117]. 

Демек, автор бойында тҥрлі қадір-қасиет пен қарама-қайшы мінез-қҧлықтың 

тоғысып жататыны оның шығармашылық психология астарында «ҧжымшыл 

адамға» тән «бейсаналық» қасиеттің де анық танылатынына кепіл болады. 

Фрейд суреткер болмысындағы шығармашылықтың бастау кӛзін балалық 

шақтан іздеді. Ол бала ӛзінің арманы мен қиялын әр тҥрлі ойын ойнаған кезде 

ҥлкендердің кӛз алдында жайып салатынын, тек ӛсе келе қиял-фантазиясы 

ҧлғайып, оны басқалардан жасыра бастайтынын, ал мҧндай фантазия ӛнер 

адамдарында шығарма тудыруға себеп болғанын меңзейді. «Балалардың 

ойынан гӛрі ҥлкендердің қиялын бақылау әлдеқайда қиын. Бала жалғыз-жарым 

немесе басқа балалармен ойнаған кезде ойын мақсатына қарай ҧйымдастырған 

қҧпия психикалық ойларын ҥлкендерге кӛрсетпесе де, олардан ешқандай 

жасырмайды. Ал ҥлкендер ӛз фантазиясынан ҧялады және оны басқалардан 

жасырады; аса қымбат қҧпиясы ретінде сыртқа шығармайды» [26, б. 190]. 

Әрбір адамның психикасында жасырын жатқан ой-фантазия бар. Ал осы 

фантазия ӛнер адамдарында оның шығармасына міндетті тҥрде ықпал етеді. 

Кӛркем шығарма тікелей қиялдан туатындықтан, тіпті жазушы ӛмірде бар, 

болған нәрсені суреттесе де, тікелей ӛз қиялынан ӛңдей ӛріп отыратындықтан, 

ішкі әлеміндегі «аса қымбат, жасырын ойларын» еріксіз ӛнер дҥниесі арқылы 

ағытатынын анық аңғарамыз. Автордың жан-дҥние қатпарында жасырын 

жатқан аса астарлы «қҧпия», шынайы болмыс туралы сӛз қозғағанда, 

шығармашылық тҧлға мен шығарма арасындағы қатынасқа байланысты басты 

авторлық позиция жайында тҥсінуіміз керек. «Ӛзінің шығармасына деген 

романистің нақты позициясы туралы ойланайық, – дейді Ж. Маритен. – Ол 

адамдардың шиеленіскен әлсіздігін жария етуші Қҧдай сияқты. Ол ӛзі жасаған 

персонаждар әлемімен бірге бола отырып, кейде олардың ӛзінен кҥштірек 

екенін сезінеді. Бірақ та олардың еркіндігі – қиялдағы ғана бостандық. 
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Романистің Қҧдайға ҧқсамас кереғарлығы да сонда, ол ӛзі жасаған кейіпкері 

арқылы зҧлым бола алуы. Роман табиғатында ―жатқан‖ зҧлымдық [қасиетті 

апостол Ионна айтуынша да, біздің әлем ―зҧлымдық ішінде жатыр»] біздің 

реалды ӛмірдегі шын жауыздықпен таңқаларлық жақындықтан тҧрады. Бҧл 

дегеніміз образ немесе ақиқат зҧлымдықтың белгісі... Романистің анық 

табиғатын жан-дҥниесімен және шығармасымен арадағы қарым-қатынастағы 

контексте қарастырсақ, сондай-ақ бӛгде біреудің жан-дҥниесі тҧрғысынан 

қарастырсақ та, бәрібір ӛзінікі екені; яғни Мариак айтқандай: «Автор қасиетті 

[таза адам – М.О.] болуы керек... онда бірақ роман жазбайсың [Надо быть 

святым... но тогда не напишешь роман]» [27, б. 195-196] дейтіні орынды. 

Ӛйткені автор қаншалықты адамгершілікті биік орынға қоятын, кӛркем 

шығарманы тудыруда адамгершілік позицияны басты қағида ретінде ҧстанатын 

шығармашылық тҧлға болғанмен, кемшілікті пенде екені хақ. Сондықтан автор 

қиялынан туған кӛркемдік әлемде адамгершілік пен зҧлымдық атаулы, 

жақсылық пен жауыздық алмаса суреттеліп, дәл бір ӛмірдің ӛзіндегідей 

шынайылықпен бейнеленіп, автор санасымен саралана, «бейсаналық» 

тҥйсікпен сезіне суреттеледі. Авторда шығармашылық сезім басым 

болғандықтан шынайы шығармашылық тҧлға кӛптің арасындағы адамгершілік 

пен зҧлымдық жайын терең тҥйсініп, басқаларға жеткізу, сол арқылы ескерту, 

сабақ алу, тіпті сақтандыру тҧрғысынан суреттейді. Ал психолог әрі философ 

ғалымдар Э. Нойманн, К. Юнг т.б. кӛркем шығарманың тууын, идея мен 

символдардың жанды суретке айналуын, адам санасының терең тҥпкірінде 

жасырын жатқан, кҥллі адамдардың туа біткен жаратылысында болатын 

архетип образдардан іздейді [28]. Олардың тҥсіндіруінше, шығармашылық 

адамына белгілі бір жай ӛте қатты ықпал еткенде, бейсаналы, яғни санадан тыс 

тҧрақсыз деңгейде, әр тҥрлі кескінде оянады. Бірақ ол әрбір ӛнер адамының 

интеллектісіне де тікелей қатысты. Творчестволық процесс барысындағы 

автордың «айрықша кҥйін» немесе суреткерлік ерекше қабілетін 

психологиялық жақтан К. Юнг пен Э. Нойманн «Психоанализ және ӛнер» атты 

зерттеуінде барынша ашуға тырысты. «Бағзы [первобытный] образ немесе 

архетип – адам немесе демон кескінді фигура, бҧл тарих қойнауында пайда 

болып, ҥнемі қайта туындап отыратын процесс барысында творчестволық 

фантазияның [шығармашылық қиял] ӛзін-ӛзі танытуы» [29, б. 24-26]. 

Шығарманы жаратушы суреткердің қиялында пайда болған «архетиптік» 

абстрактылы образдар жҥйесі, яғни шығармашылық тҧлғаның ой-санасындағы 

«бағзы образдан» бастау алған процесс бірте-бірте кҥшейіп, автордың 

шығармашылық әрекетінде ерекше тудырушылық мән-мазмҧнға ие болады. 

Демек, «әрбір осы образдар бойында адам психологиясы мен адам тағдырының 

бӛлшектері ӛмір сҥреді». Автор шығармашылық процесс барысында ӛз 

психикасында бҧрыннан бар бағзы архетиптік образдар елесі негізінде ӛзі де 

ойламаған кездейсоқ, бірақ нақты әрі жаңа образдарды да кемелділікпен 

бейнелейді. Сондықтан да кӛркем шығармадағы кейіпкерлердің адамды 

таңқалдырарлық іс-әрекетін оны жазып отырған авторға бағынбай, автордың 

еркінен тыс әрекеттерге барды деп қабылдаймыз. Ал мҧндай кҥрделі процесті 



47 
 

К.Юнг былай тҥсіндіреді: «Шығарма ӛзімен бірге ӛзіне тән ерекше форма 

әкеледі, ол автордың қосқысы келгенін қосқызбайды, ал алып тастағысы 

келгенін керісінше қайта туындатады. Бҧл кезде авторлық саналы ой осы бір 

феноменге сырттан таңғала қарап тҧрады; ал автор болса бҧрын ешуақытта ӛз 

еркімен туындай қоймаған ой тасқыны мен ешқашан бейнелеуге ҧмтылмаған 

образдар шырмауында қала береді. Бҧл дегеніміз, автордың кӛркем шығарма 

мазмҧнында ерекше шеберлік шыңына кӛтерілгенде, ӛзінің жекеменшік «мені» 

[собственное «я» –К.Юнг], яғни жекеменшік ішкі табиғатының ӛзіне 

ашылғаны» [29, 18 ]. Автор кӛркем шығармадағы тҥрліше кейіпкерлердің адам 

баласына тән «жҧмбақ» жан- дҥниесінің терең қатпарына шығармашылық 

процесс барысында бойлағанда, «бҧрын ешуақытта ӛз еркімен туындай 

қоймаған ой тасқыны мен ешқашан бейнелеуге ҧмтылмаған образдар 

шырмауында қалып», сол соны образдардың ерекше іс-әрекеті мен сезім-сырын 

шеберлікпен суреттейді. Юнг шығармашылық процесс кезіндегі автордың 

кӛптеген зерттеушілер шешімін таба алмай жҥрген «жҧмбақ» кҥйін, оның 

творчестволық тҧлғасындағы «архетип образдардан бастау» алып, соның 

ырқында барлық басқа дҥниені ҧмытып, о баста ӛзі ойламаған кейіпкерлерді 

тудырып, сҧмдық ситуацияларды кейіпкерінің бейсаналық ырқында суреттеп 

кететінін тҥсіндіріп берген. 

Қазақстан Республикасы дербес мемлекетке айналған соң бҧрын айтуға, 

жазып жариялауға жабық болып келген кӛптеген тарихи қҧбылыстар, ҧлттың 

мақтанышы болған ҧлы қайраткерлер ӛмірі мен қызметі драма шығармалар 

арқауына айнала бастады. Ысқақовтың «Жан қимақ», Оразбаевтың «Шыңғыс 

хан», «Естайдың қорланы», С.Сматаевтың «Той ҥстінде топалаң», 

Б.Әбілдаҧлының «Тӛле би», О.Дастановтың «Әзірет Сҧлтан», 

А.Бекбосыновтың «Соңғы сезім», Таразидің «Алатау сынды алабым», 

Шахимарденнің «Томирис» пьесаларында халқымыздың басынан кешкен сан 

қилы тағдыры тарихи дәлдікпен, ерекше кӛркемдік қуатпен бейнеленген. Ал 

Сҥлейменов пен Мҧқаевтың «Заманақыр», Р.Мҧқанованың «Мәңгілік бала 

бейне» пьесалары экология тақырыбын, әлемге әйгілі болған Семей 

полигонының қазақ халқына әкелген трагедиясын суреттейді. 

Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиетінің драматургия саласы 

бойынша мына шығармаларды атап ӛтуге болады: Ә.Кекілбаевтың «Абылай 

хан», Ә.Таразидің «Ақын, Періште. Махаббат», С.Жҥнісовтің «Кемеңгерлер 

мен кӛлеңкелер», М.Байсеркеновтің «Абылай ханның ақырғы кҥндері», 

Р.Отарбаевтың «Бейбарыс сҧлтан», Шахимардан Қҧсайыновтың «Томирис», 

И.Оразбаевтың «Шыңғыс хан», Т.Нҧрмағамбетовтің «Бес бойдаққа бір той», 

Қ.Ысқақовтың «Қыл кӛпір», «Жан қимақ», Қ.Ысқақ пен Ә.Таразидің «Алатау 

сынды алыбым», И.Сапарбайдың «Сыған серенадасы», С.Балғабаевтың 

«Тойдан қайтқан қазақтар», «Ғашықсыз ғасыр», «Ең әдемі келіншек», 

С.Асылбекҧлының «Кҥзгі романс», «Империядағы» туған кҥш кеші», 

Ә.Ақпанбетҧлының «Дҥние-думан», Д.Амантайдың «Сәлеметсіз бе, қоңыр 

мҧң», С.Сматаев пен Т.Теменовтің «Кӛгілдір такси», А.Жағанованың «Жан 

алқым», Н.Әбутәлиевтің «Ӛттің, дҥние», А.Бекбосыновтың «Соңғы сезім», 
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Д.Исабековтың «Актриса», «Тор», «Ескерткіш», Иран-Ғайыптың «Естайдың 

Қорланы», Б.Мҧқайдың «Сергелдең болған серілер», «Ӛмірзая» т.б.  Аталған 

драмалық шығармалар – тәуелсіздік жылдарында қазақ әдебиеті қорына 

қосылған рухани қазына екені анық. Мысалы, алысқа кетпей осы қатардағы 

шоқтығы биік туынды ретінде 1998 жылы М.Әуезов атындағы Ҧлттық 

академиялық драма театрында режиссер Б.Атабаев сахналаған Ә.Кекілбаевтың 

«Абылай хан» халықтық-қаһармандық драмалық дастанын атай аламыз.    

 «Абылай хан» – халықтың азаттық жолындағы азапты кҥресін 

бейнелейтін қаһармандық драмалық дастан. Бҧлай деуімізге себеп, пьесаның 

ӛнбойына негізгі желі болып халқымыздың тәуелсіздігі ҥшін ӛзіне ӛмір бойы 

ҥздіксіз кҥресуді тағдыр талайына жазған, ал, ол кҥресті ҧрпақтары толассыз 

жҥз жылдан астам уақыт жалғастырған Абылай сынды сҧңғыла, кӛреген 

ханның ӛмірі ӛрілген. Пьеса тӛрт кӛріністен тҧрады. Бастапқы кӛріністе 

Абылайдың жастық шағы, керуенге ілесіп Арғынға келуі, Дәулетбай байға 

қалай бала болғаны, ойрат батыры Шырышпен жекпе-жегі, жас батыр ретінде 

халыққа аты таныла бастағаны баяндалады. Екінші кӛріністе аңда жҥріп қапыда 

ойраттардың қолына тҥсіп, тас зынданда қамалған, тордағы арыстандай 

арпалысқан Абылай және Қалдан Шерінің жіберген жансыздарының сынынан 

сҧңғылалығының арқасында табиғат асыл жаратқан қажыр-қайратымен 

қиыннан қиялай жол тауып шығатыны суреттеледі. Кейіннен, Қалдан Шерімен 

бетпе бет қалғанда Абылай бейнесі ерлігімен, тапқыр да шешендігімен тәнті 

етеді. Қалдан Шерінің қойған дҥдамал сауалдарына ҧрымтал жауап қатып, 

алдын орап отырады. Пьесаның ҥшінші кӛрінісінде оқиға ширығып кҥрделене 

тҥседі. Сахнаға албырт, батыр жігіттен қара басын хан сайлатқан кемеңгер 

Абылай хан шығады. Бҧл кӛріністе тартыстың бір парасы Абылай хан мен ел 

жақсылаларының арасында ӛрбиді.  

Пьесаны эстетикалық қҧндылықтар тҧрғысынан талдайтын болсақ 

драматургтың біршама табысты шешімдеріне жоғары баға беруге болады. 

Автордың алдында бір адамның бҥкіл ӛмір жолын суреттеу арқылы сол 

кезеңдегі бҥкіл халықтың саяси-мәдени, әлеуметтік тҧрмыс-тіршілігін кӛрсету 

талап етіліп тҧрғаны аян. Автордың ӛзі де пьесаның жанрын кӛрсеткенде 

«халықтық қаһармандық драмалық дастан» деп анықтама берген. Ал жеке 

адамның тағдырындағы драматизмді халықтың сол кезеңдегі бастан кешірген 

трансформациялары контексінде, батырларымыздың жан кешті қаһармандық 

болмысын дастан дәрежесінде жымын білдірмей екі сағаттық пьасада ҥйлестіре 

алу ҥшін, жай ғана ҥйлестіріп қана қоймай кӛркемдік дәрежесін де биік 

планкада кӛрсете алу ҥшін қазақтың халық жазушысы Әбіш Кекілбаев сынды 

ҥлкен талант иесі болу қажет екені даусыз. Автордың тарихи уақыт  пен 

контекстке ерекше рең беру мақсатында классицизм ағымының эстетикалық 

шешімін, яғни диалог, монологтарды ауызекі прозалық сӛздермен емес ӛлең 

жолдарымен беруінде де ҥлкен сыр жатқаны анық. Әрине бҧл шешім 

диалогтардағы шешендік пен терең интеллектуализмге ерекше рең беріп, 

олардың кӛрермен санасындағы болмысын бҧрынғысынан да ӛсіре тҥсері анық. 

Автордың екінші табысы ретінде әрбір кӛріністен кейінгі аралықтағы ӛтіп 
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кеткен жылдар вакуумын толтыру ҥшін және басты кейіпкердің яғни Абылай 

ханның бірі намысын, бірі жігерін оятып, жақсылық пен жамандық сияқты, сын 

мен міннің қатар жҥретініндей бірде сынап бірде қолдап кейіпкердің ішкі 

психологиялық тартысын кӛрерменге де аша тҥсетін, жақындата тҥсетін 

Кейуана мен Диуананың  табысты образдар екенін, эстетикалық мәнінің 

жоғары екенін әділ бағалауымыз тиіс.    

«Абылай хан» пьесасы тӛрт кӛріністен, басты кейіпкердің жігіттік албырт 

шағы, жау қолына тҥсіп тҧлғалық болмысы таныла, қалыптаса бастаған орта 

жастағы кезеңі және жан-жақты толыққан, қалыптасқан, тҧрақталған, айбатына 

айбат, ақылына айла қосып, оң солын таныған хандық болмысы кӛрінетін 

кезеңдерін қамтыған, жҥйеленген туынды. Автор бірінші кӛріністе Кейуана мен 

Диуана диалогы арқылы пролог сияқты сол сәтке дейінгі оқиғаларды шолып 

ӛтеді, бірі сол сәтте болып жатқан дҥниелерге баға беріп жатқандай таңырқап 

суреттеп жатса, екіншісі уақытты қҧр жібермей бҧған дейінгі оқиғаларды сӛз 

арасында баяндап ӛтеді. Ал олардың бірінің соңынан бірі қабаттасып жҥрген 

теңеулері мен таңырқаулары, одағайлары мен экспрессиялары, ара-арасында 

«Жаз шықты дегенше, Жау шапты десейші» сияқты алдағы сҧмдықтың шетін 

шығарып қоятын тіркестері де эстетикалық жағынан кӛрерменнің санасын 

пьеса оқиғасына тартып алып кететіні, әні-міне жау шабатын сияқты екіҧшты 

уайымға салып қоятыны анық. Біз айтқан қазіргі пьесадағы бірінші эстетикалық 

қҧндылық деп атап ӛткен постструктурализмдегі кӛрерменнің маңызы, 

санасының еркіндігі, елестете алу, сезіне, қҧрастыра алу қабілеттерін 

жандандыратын әдістердің тиімді қолданылғанын кӛре аламыз. Кез-келген 

драмалық болсын, поэзиялық немесе прозалық болсын  шығарманың кіріспесі 

ӛзіне оқырманды тарта алса, ӛз сезім кҥйін оқырманға да сезіндіре алса, ең 

ҥлкен табысқа жетті деп саналатыны анық. Сезімді оята алу бар да оның отын 

ӛшірмей сақтап тҧра алу бар. Автордың бҧл бағыттағы да табысын жасыра 

алмаймыз. Әні жау келді, міне жау шапты деп оянған сезім, жау шапқанда 

сілтідей тынып қалатыны бар. Автор осы сәтте батырлардың бір-бірімен сӛз 

таласын ғана беріп қоймай, әрқайсысының сӛзін одан да әсерлі ету ҥшін және 

сахнаға сыя қоймайтын ҥлкен қолдардың айбатын, ҥлкен соғыстың алдындағы 

ҥлкен толқынысты таныту ҥшін хордың ҧран сӛздерін, қолдау сӛздерін 

қолданады, осы арқылы кӛрерменнің де жҥрек дҥрсілін ҥдете тҥседі. Бҧдан 

кейін эстетикалық әсер де майдан ортасында жҥргеннен кем бола қоймайды.     

«Арбасу» деп аталатын пьесаның екінші кӛрінісінде Әбілмансҧрдың 

зынданда жатқан кӛрінісімен басталады. Мҧнда да автор Әбілмансҧрдың 

жалғыз монологын ғана беріп қоймай оның ӛткеніне есеп беріп жатқан 

экзистенциялық халін Диуана мен Кейуананың сындары мен міндерінің 

астында қалдырады. Бҧдан автордың Абылай ханды романтикалық образ емес, 

ӛзіндік кемшіліктері мен артықшылықтары бар, ҧстанымы қалыптасқан даму 

ҥстіндегі тҧлға ретінде, адам ретінде кӛрсетуге тырысқанын кӛреміз. Бҧл бізді 

Абылай ханның образына жақындата, сҥйсіндіре қоймаса, алыстата 

қоймайтыны анық. Осындай сын мен мінге ҧшырағаннан кейін жаудың қандай 

сыны болса да сҥрінбей ӛтуі, олардың Қалдан Шеріне мақтауы да екі есе ӛтімді 
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бола тҥседі. Осындағы автордың романтизмдегі біржақты мақтау мен 

мадақтаудың және реализмдегі пессимизм мен қарабайырлықтың алтын 

орталығын әдемі ҥйлестіре білгенін, шынайылық пен табиғилықтың кілтін таба 

алғанын байқаймыз. Осыдан кейінгі Қалдан мен Әбілмансҧрдың диалогы осы 

пьесадағы ең мәнді әрі терең интеллектуализм мен психологизмге қҧрылған сәт 

деп атауға болады. Бҧл диалогтан кӛшпелі қазақ даласына тән ҧлттық шешендік 

дәстҥр ерекше эстетикалық әсер беруімен қҧнды. Мысалы, Әбілмансҧрдың 

тектілігін сынау ҥшін тақты бос қойып, ӛзі уәзірлерімен бірге отырады, сонда 

бос таққа бара жатқан Әбілмансҧрды кӛріп жасауылдар алдына шығып 

тоқтады, Қалдан тағына бара жатып: «тағзым қайда, тәр қайда?» дейді. Сонда 

Әбілмансҧр мен Қалданның арасында: 

«Әбілмансҧр: 

   Тақтайға тағзым жҥрмейді, 

   Тақсырға тағзым жҥреді. 

Қалдан:  

   Тақсыр емей мен кіммін? 

Әбілмансҧр: 

   Таққа мінген тақсыр,  

   Тақтан тайған пақыр... [30, б. 207]» деген қысқа диалогтың 

ӛзінен тапқырлық пен шешендікті, әккі саятсаткердің риторикасын байқаймыз. 

Бҧл, мысалдан драматургияның ең ӛткір қҧралы диалог пен монологтардың 

ӛзіндік эстетикалық биігін сақтай алғанын, пьесадағы қызметтің жоғарғы 

дәрежеде атқара алғанын кӛреміз және бҧл қызмет ӛз бойын ҧлттық нақышты 

да сіңіре алғанын бағамдаймыз. Бҥгінгі тәуелсіз қазақ драматургиясына тән 

дәстҥрлі эстетикалық қҧндылық, ҧлттық нақыштың шығарманың ӛн бойында 

кӛрініс табуы автор тарапынан ҥлкен шеберлікті қажет ететіні анық. Одан 

кейінгі Қалданның «Шарыш қайда?» деген тіке қойылған қыңыр сҧрағына: 

«Әбілмансҧр: 

   Оның жӛнін тәңір біледі. 

Қалдан: 

   Қанын арқалаған сен не білесің? 

Әбілмансҧр: 

   Қан арқалаған жоқпын 

   Қанға қан тӛктім. 

   Жанға жан қидым. 

   Тақтан аударғам жоқ,  

   Аттан аудардым. 

   Ғайыпта ӛлтіргем жоқ,  

   Сайыста ӛлтірдім. 

   Ӛзі мойындаған кҥнәсі ҥшін жазаладым 

   Жазалыны жазалағанды жазғырмас болар 

   Ол менің алдымда қҧныкер...» [30, б. 207-208] дейді. Бҧл 

диалогта тҧтқын мен патшаның емес, тең дәрежедегі екі адамның жауаптасуын 

кӛреміз. Тектілікті, әрбір сӛздің астарындағы терең ойды кӛреміз, ҧстанымды 
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танимыз. Осының арқасында болар, тҧтқынның тегін емес текті екенін, осал 

емес орда бҧзар азамат екенін таныған Қалдан кӛрініс соңында терең кҥрсіне 

отырып: 

   «Дігірлеген дҥние-ай, 

   Діңкілдетіп келеді... 

   Ҥйістіріп жҥріп, кӛз жҧмсақ, 

   Ӛкініштен басқа не қалмақ? 

   Жау жағалас кҥн кештік. 

   Жеңілмедік, жеңбедік. 

   Аздар айқастан тыйылмаса, 

   Кӛпке кетер жем болып. 

   Кетісерге кекшіл кӛп 

   Келісерге есті жоқ. 

   Сол жоғым табылды ма деп тҧрмын. 

   Басына азаттық берсем, 

   Іргеме тыныштық келер ме екен? 

   Басымызға іс туғанда 

   Ту сыртымнан тҧра ҧмтылмай 

   Қолтығымнан демер ме екен? 

   Не де болса, нар тәуекел... » [30, б. 213]  дейді. Кӛршіменен 

тату болу, берекеңнің артқаны болса, тату болуға лайықтың кӛршің болса 

бағыңның артқаны екенін тҥсінген Қалдан қолына тҥскен тҧтқынының 

болашағын бағамдай білген, ертең елінің басына кҥн туса арқадан пышақ 

ҧратын тексіз емес екен таныған болса керек, тҧтқыны жалғыз бауырын ажал 

қҧштырған қас жауы болса да басына азаттық береді, тәуекел етеді. Пьесаның 

келесі кӛрінісі де «Нар тәуекел» деп басталатыны осыдан болса керек. 

Пьесаның ҥшінші және тӛртінші кӛрінісі Абылайдың хан тағына отырған 

кездегі ішкі-сыртқы саясаты, билігі кҥшейген мен таңдауы тарылған, жан-

жақтан шарпыған жалын оттың арасында қалған сәті суреттеледі. Абылайдың 

ӛзі Топышпен болған диалогта: 

   «Қай тараптан ондай хабар шықпақшы... 

   Орманда тҧр орыс қайрап балтасын, 

   Қыр басында шҥршітің тҧр кезеніп, 

   Жар астында Жоңғар жатыр дҥрлігіп, 

   Кҥнгейіңде Нәдір шах 

   Нар ҥлектей кҥркҥрейді кҥні тҥн, 

   Жақсылыққа жайлы тарап  

   Қайдан табылды, ханымым? 

Топыш: 

   Алыстан емес, жақыннан... 

Абылай: 

   Жақыннан қалай жайлы хабар келмекші 

   Ерлерің жҥр есіріп    

   Билерің отыр мысқылдап, 
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   Тӛре біткен тӛбеме ойнақ салып жҥр, 

   Тӛрт тараптан тҥртпектерін кӛбейтіп?!» [30, б. 220] дейді, осы 

кішігірім диалогтың ӛзінен Абылай қанша жерден хан болғаны мен бір қателік 

жіберсе ҥлкен ӛрттің ішінде қалып кететіні айқын кӛрініп қалады. Ел 

арасындағы еңбек емес, ерігіп жҥру жӛнімен ермек іздеген кӛппен және бас-

басына би болғысы келетін ҧрда жықтармен кҥресе жҥріп, сыртқы жауға да 

есені бермеудің амалын жасап жҥрген Абылайдың ең басты арманы, ҥшінші-

тӛртінші кӛріністерге аласапырандарды басып ӛту арқылы пьесаның 

соңындағы монологпен әдемі жеткізіледі. Ол арман ҥш ғасыр бҧрын 

қаншалықты ӛзекті болса қазір де соншалықты ӛзекті екені ақиқат. Себебі, сақ-

ғҧндардан басталатын тарихимызда білекке келгенде ешкімге есе бермегеніміз 

ақиқат, бірақ соңғы ғасырларда басталған білекке емес білімге сенетін заманда 

ешкімге есе бермеуіміз қажет екені бізге де қаратылған ӛсиет, осындай кең 

байтақ жерді қасық қаны қалғанша кҥресіп аман алып қалған ата-баба 

алдындағы ҥлкен парызымыз екені анық.  

Барлық дҥние идеал бола бермейтіні сияқты  Абылай хан пьесасының да 

ӛзіне сай табыстарымен қоса кемшін тҧстары да жоқ емес. Автор пьеса жанрын 

«халықтық қаһармандық драмалық дастан» деп анықтама бергенін жоғарыда 

атап ӛттік. Сӛзсіз пьесада халықтық, қаһармандық дҥниелер ӛте сәтті шыққаны 

қуантады, дастан атағын ақтай алғанын кӛреміз. Бірақ театрға тән, сахнаға тән 

басты нәрсе драманың, тартыстың, сезім эверестерінің бір қайнауы жетпей 

тҧрғаны бірден кӛзге ҧрады. Театрдың ең кҥшті қҧралы драманың эпикалық 

дҥниелердің саясында қалуы, шығарманың мәтінін оқып алған әсерден, сол 

пьесаны театр сахнасында кӛрген әсер басып оза алмаса оны жетістік деп айта 

алмайтынымыз анық. Әрине, бір ғасырға жуық халық тарихын, 

батырларымыздың қаһармандық жолын, оған қоса қазақ тарихындағы ерекше 

тҧлға Абылай хан ӛмірінің дастанын екі сағаттық қойылымға сыйдырып берген 

талант иесіне бас иместен басқа амал жоқ. Бірақ кӛрерменнің драматургиядан 

кішкене тартыс, кішкене сезім, кішкене драма кҥту қҧқығын да ешкім жоққа 

шығара алмайды. 

Қазіргі драматургияда тарихи тҧлғалардың бейнесін сахналау тенденциясы 

туралы пікіріміздің тағы бір дәлелі Әкім Таразидің ақиық ақын Мҧқағали 

Мақатаев ӛмірінің соңғы кезеңдерін суреттейтін «Ақын. Періште. Махаббат» 

пьесасы бола алады. Пьеса екі бӛлім және эпилогтан тҧрады. Бірінші бӛлімде 

ақынның ауруханада жатқан кӛріністерінен басталады. Ақынның досы 

Жанторсық оның кітабын шығарту мақсатында дҥниенің тҧтқасымен 

жолықтыру ҥшін алып кетеді. Ауруханада ақыннан бӛлек бунтарь жігіт те 

болады. Он екі мҥшесі сау жігітті тек бір шумақ ӛлеңі ҥшін ғана ҥш жылдан 

бері жындыхана қамап қойған болса керек. Азаттықты аңсаған жігіт бҧл 

азаптарға шыдамай терезеден секіріп ажал қҧшады. Пьесаның екінші бӛлімінде 

ақынның дҥниенің тҧтқасының ҥйінде болғанда кезіктірген періштесі 

ауруханаға келіп ақынның жағдайын сҧрайды. Бірақ сезімге беріліп кеткен 

періште мен ақын ауруханадағы медбикелердің оларды кҥзетіп отырғандарын 

да байқамайды. Тек қана бір-біріне деген сағыныштарын ақын ӛлеңдерімен 
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білдіріп қана отырады. Періштесін ауруханаға ӛзі жіберіп алып кейіннен оны 

кінәлай бастаған дҥниенің тҧтқасы ойыншығын оңайлықпен жібергісі келмейді. 

Ӛмірден ҥміті ҥзілген періште де терезеден секіріп ажал қҧшады. Эпилог 

Жанторсықтың ақынға бҧл ӛлімді жеткізумен аяқталады. 

Ә.Таразидің «Ақын. Періште. Махаббат» пьесасы да Мҧқалиға арналған 

басқа пьесадағылардай негізгі сюжеттік желісі ақын ӛлеңдерімен ҧштасып 

отырады. Бірақ автор бҧл әдісті ақынның ерекше болмысын, мінезін таныту 

ҥшін ғана емес, оның ӛлеңдеріндегі тәуелсіздік рухын, азаттықты аңсаған 

астарлы идеяларын кӛрсеткісі келген сияқты. Мысалы, пьесада  сезімнің сан 

алуан пернелерін термелеп, кӛңіл әуенін, жан сарайындағы жалғыздықты 

жырға қосқан ақын, ел азаттығын аңсаған «бунтарь жігіт» – сюжеттік ыңғайда 

екеуі екі басқа адамдар болғанымен, идеялық-композициялық тҧрғыда ақын 

тҧлғасын екі қырынан танытуға ҧмтылысты білдіретін ӛзіндік кӛркемдік шешім 

екенін кӛреміз. Ақынның бесікте жатқа сәбидің әдемі кӛрінісін әсерлі 

суреттейтін, мына ӛлеңін: 

   «Бҧлқынып жатыр, 

   Келмейді-ау, қҧрғыр шамасы! 

   Бҧлқынып жатыр, 

   Таусылды-ау айла-шарасы! 

   Сәулемнің менің аяқ пен қолын матамай,  

   Бостандық берші, бостандық берші, мамасы! 

   Тҧмшалап қойдың несіне сонша қаусырып, 

   Шаңдудан бӛлек қалған ба шаруаң таусылып. 

   Аяқ пен қолын матамай бос қой, «мамасы», 

   Кішкентай адам кӛрсетіп жатыр қарсылық! » [31, б. 194]. 

Бунтарь жігіттің сәл бҧрмалап оның астарында жатқан терең рухани кҥш 

қуатты ашып беретін мына нҧсқасында: 

   «Ыза мен ашу қайнайды келіп ішіңде! 

 Жетпей мен сол да  қойдың ғой мені арқандап!  

 Ей, жендет, босат, халқыма қҧрсау тҥсірме! 

 Халқымды босат, аяқ пен қолын матама! 

 Кӛтеріп жҥрем, кӛтеріп ӛтем жотама! 

 Ей, жендет, босат! Еркімен ӛссін тал шыбық? 

 Ауа мен Кҥнге, Ай мен Нҧрға малшынып! 

 Бҧлқынып жатыр, ҧмтылып жатыр, қарашы, 

Момақан елім кӛрсетіп жатыр қарсылық!» [31, б. 195] - деуі арқылы, пьеса 

авторының ҥлкен идеялық мағына сыйдыра алғанының куәсі боламыз.  

Драматург Әкім Тарази пьесасының тағы бір эстетикалық қҧндылығы ӛз 

кӛрерменінің кӛңіл-кҥйіне, қабылдау ерекшелігіне кӛңіл бӛлуінде, қазіргі 

заманғы постструктуралистік эстетика заңдылықтарын қолдана алуында болса 

керек. Пьеса сюжетін, диалог-монологтарын жҥйелеп қана қоймай, сахна 

декорациясындағы маңызды детальдарды атап кӛрсетуінен, кӛрерменге сахнада 

жаңа ғана болып кеткен немесе енді болуы мҥмкін дҥниенің әсерін ҧлғайту 

ҥшін музыканың ырғағына дейін суреттеп беруі арқылы драматургтың 
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шығармаға жан-тәнімен берілгенінің, әрбір детальдің қаншалықты мәнге ие 

екенін тҥйсінетінін кӛреміз. Мысалы, сюжеттен және диалогтардан тыс 

драматургтың, бірде: «мана еден сыпырушы қатын «бытовкасына» кіріп 

кеткенде басталған жантҥршігерлік музыка тасадан тап бергендей оқыс 

ыңылдап басталды. Кӛрермен кӛңілде ҥрей биледі» деген комментарийлерін 

кӛрсек, тағы бірде: «ҥш кереңнің бір-бірімен тіл қатысуы» дер едім. Тағы да 

ҧзақ тыныштық. Тағы да сҧмдық сарын, жай ғана басталып, еңсені езе бастады. 

Медбике қалғып-мҥлгіп отыр» деген сынды кӛрермен ҥрейін, әуеннің 

эстетикалық әсерін, ҥрей мен ҥміттің тҥйіскен тҧсын ҧстап, драманың қуатын 

кҥшейте тҥсу Әкім Таразидей драматургтың шығармашылығын эстетикалық 

тҧрғыдан қҧндылығын арттыра тҥседі.     

Әрине, шығармашылық адамның бейнесін сахнаға шығару – қазақ 

театрының қалыптасуынан бері келе жатқан қҧбылыс. Бірақ автор Мҧқағали 

тҧлғасын тек шығармашылық адамы емес, оның ӛр рухы мен болмысы арқылы 

тәуелсіздіктің, азаттықтың, бағынбаудың, еркіндіктің символы ретінде кӛрсете 

алған. Тәуелсіздік дәуіріндегі қазақ әдебиетінің басты идеялық лейтмотиві 

тәуелсіздікті суреттеу болып келе жатқаны қуантады. Бҧған «Бҥгiнде сахнадан 

ӛмiр қҧбылысын жалаң оқиғалар мен қара дҥрсiн баяндаулар арқылы бере 

салмау, адамға айрықша әсер ететiн, кӛркем образ арқылы бейнелеп беретiн 

драмалық шығармаларды репертуарға таңдап кiргiзу барлық театрлар ҥшiн 

ӛткiр мәселелердiң қатарында қалып келе жатыр. Кӛрермендердің эстетикалық 

танымына әсер ететiн театрдың кҥрделi процеске ойысуы әрқашан қоғам 

ӛмiрiнiң белгiлi бiр кезеңiндегi iлгерiлеу сатысына, даму қарқынына, әлеуметтiк 

талап-тiлегiне байланысты болады» [32, б. 138] деген театртанушы Б. 

Нҧрпейістің пікірі дәлел.  

Қорыта келгенде кӛркем шығарма ӛмірдегі шындық оқиғалардың дәл сол 

қалпындағы кӛшірмесі емес. Тіпті ӛмірде болған тарихи оқиғалардың ӛзі 

кӛркем шығарма мазмҧнына арқау болғанмен, ондағы тарихи кейіпкерлер мен 

қиялдан қҧрылған персонаждардың бір-бірімен қарым-қатынасы, жан-

дҥниесіндегі ӛзекжарды ойлары – автордың шығармашылық фантазиясына, 

субъективті ой-танымына тәуелді. Осы бір субъективтік санаға қатысты 

әралуан қҧбылысты суреттеу барысында автор «...ӛз еркімен саналы тҥрде 

тудырам дей отырып, бӛгде біреудің «жат еркінде» кетіп бара жатқанын 

сезінгендей болады» [29, б. 18-19]. Автор шығармашылық жҧмысқа берілу 

барысында, оның рухани бай болмысы санасындағы шығармашылық қиял-

кҥшінің ырқына ерік береді. Соның нәтижесінде «бӛгде біреудің «жат еркі» 

сияқты кҥйге тҥсіп, архетип образдардың бой кӛтеруіне жол береді. Бірақ бҧл 

дегеніміз, автор мҥлде ӛз-ӛзіне ие бола алмайды немесе архетип образдардың 

жетегінде кетіп, ӛз шығармасына басшылық жасай алмайды деген сӛз емес. 

Керісінше автор ӛзінің рухани болмысынан туындаған, бӛгде біреудің «жат 

еркі» сияқты болып кӛрінетін шығармашылық әрекетті саналы тҥрде реттеп, 

бҥкіл шығармашылық процесті бақылап, басқарып отыратын шығармашылық 

тҧлғаға айналады. Сӛйтіп автордың субъективті табиғаты шығармашылық 

процесс барысында ашылады және шығармашылық тҧлғаның тудырушылық 
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процесс кезіндегі «жат ерік» тектес психологиялық кҥйі анықталады. Кӛркем 

ӛнер дҥниесі, оның ішінде, әсіресе әдеби кӛркем шығарманың табиғаты 

кҥрделі, психологиялық қатпары ӛте терең, адам баласына жҧмбақ болып 

келетін ӛнердің айрықша бір тҥрі. Бҥгінгі қазақ драматургиясының эстетикалық 

қҧндылығы да жазушыларымыздың еркін шығармашылығы мен табысты 

туындыларының негізінде жатқаны анық. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ДРАМАТУРГИЯСЫНЫҢ КӚРКЕМДІК 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

2.1 Қазіргі қазақ драматургиясының тақырыптық, идеялық 

ерекшеліктері 

 

Ҧлттың, халықтың сан қилы тағдыры ең алдымен сол елдің әдебиеті мен 

ӛнерінен орын алады. Ҧлттық рухы кӛтеріліп, еңсесі биіктегенде оның әдебиеті 

мен ӛнерінің де арнасы толыға тҥседі. Сондықтан да әдебиет пен ӛнердің бір-

бірімен ықпалдастығы зор. Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ драматургиясында 

ӛнер тақырыбының кӛтерілуі ерекше қарқынды деп айтуға болады. Себебі ӛнер 

тақырыбы арқылы тарихи тақырыпты да, ҧлттың рухани келбетін де кӛрсетуге 

болады. Ӛнер тақырыбы деген біршама шартты атау болғанымен, оның 

астарында дәстҥрлі қазақы мәдениеттің салмақты бір бӛлігі: ақындық, 

кҥйшілік, суретшілік тағы басқа ӛнер тҥрлері жатыр. 

Осы тақырыпта қҧнды кӛркем туындыларды дҥниеге келтірген 

қаламгерлер қазақ әдебиетіндегі ӛнер адамының характерін сомдау, 
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характердің рухани эволюциясы секілді тәсілдерді ҧстана отырып, 

оқырмандарға тың нәрселерді де ҧсына алды. Әсіресе, тарихи кезеңдер 

шындығын, айтулы ӛнер адамдарының ӛмір-тағдырын, ӛнер, дәстҥрлі 

мәдениет, адамгершілік, имандылық тақырыбын және әдебиеттегі бҥгінгі 

таңның тыныс-тіршілігін арқау еткен драмалық шығармалар кӛрермен 

назарына кӛбірек ілікті. Тәуелсіздік кезеңіндегі драмаларды саралай қарасаң, 

небір айтулы шығармалар осы тақырыптың еншісінде.  

Д.Исабековтың «Актриса», «Тор», «Ӛйтпесе Мағжан бола ма?», 

Т.Рыскелдиевтің «Таңжарық», С.Тҧрғынбектің «Мҧқағали», Ә.Таразидің 

«Муза», «Ақын, періште, махаббат», «Ҥкілі ҥміт», Р.Мҧқанованың «Муза», 

Т.Ахметжанның «Сҧлу мен суретші» пьесалары ӛнер адамының жеке ӛміріне, 

оның қоғамдағы орны мен шығармашылық тағдырына арналған. «Қоғамдағы 

ӛнер адамдарының тағдыры қай кезде де әдебиеттегі тартымды тақырыптардың 

бірі ретінде саналып, кӛркем шығармалардағы саналып, кӛркем 

шығармалардағы бейнелі образдарға айналу арқылы әдебиетімізге тартымды 

арқау болып келеді, осы тақырыпқа қалам тартқан ақын-жазушыларымыз әр 

кездегі ӛз ортасына аты мәлім болған кейіпкерлердің сіңірген еңбегі мен сол 

кезеңдегі әлеуметтік оқиғаларға араласуын, кӛзқарасы арқылы қоғамның 

кемелденуіне жол ашатын идеялар, дәуір қайшылықтарын ашып кӛрсетуге 

кӛрнекті тҧлғалардың ӛмірі мен елге сіңірген еңбегін кӛпшілікке ашып кӛрсетіп 

отырды» дейді бҧл турасында Р.Тҧрысбек ӛзінің «Қазақ драматургиясындағы 

ӛнер тақырыбы» деген мақаласында [33, б. 70].  

Т.Ахметжанның «Сҧлу мен суретші» туындысы сурет ӛнерінің қҧпиясына, 

ӛнер адамының адамгершілік мәселесіне арналған драма. Пьесаның бірінші 

бӛлімінде жас суретшінің енді басталған ӛмірі, оның ӛмірге қҧштарлығы мен 

ғашықтық сезімі кӛрсетіледі. Ол ару қызға жолығып, махаббатқа бӛленеді. 

Екінші бӛлімінде ол ӛмірден адасып, еңбегінің жемісін басқа біреуге 

жегізіп, соның кӛлеңкесінде ӛмір сҥрген бейбақ кейіпке тҥскен. Бірақ әр 

жайттың ӛз қайталанбас драмасы, сезімдік, рухани себептері болады. Оның 

жабық кҥйде қалуы, оқырманды кӛп ойға жетелейді. Ӛмірдегі сҧлулық пен 

адамгершілік қҧндылықтардың ара салмағы, ӛнер жолындағы адамдардың 

ӛмірдегі шырғалаң ізденістегі кӛңіл-кҥйлері арқылы адалдық пен менмендік, 

дҥниеқоңыздық пен парасат тайталасқа тҥседі.  

Бар-жоғы екі-ҥш қана деталь. Кӛңілінің тҥртпегіндегі әйел, тҥңілген 

жардың Ыстықкӛлге демалысы, жағажайда кездескен талантты суретші, 

суретшінің ӛз қиялындағы сҧлуды кездестіруі. Шығармаға тірек болған осы екі-

ҥш нәрсе бҥкіл қоғамдық, әлеуметтік, шығармашылық ортадағы қиян-кескі 

тағдырлардың бетпердесін сыпырып береді. Кейде опасыздыққа да тап келесің. 

«Сҧлу мен суретші» шығармасының дҥниеге келуі суретшінің рухани бір 

белеске кӛтерілгенін айқын аңғарта тҥскендей.  

Сҧлу ӛз жарының опасыздығын кӛтере алмай, содан ӛш қайтару ойымен 

суретшіге кӛңіл білдіріп, алғашында жеңіл қарағанымен, кейіннен суретшінің 

адалдығына, адамгершілігіне, дарынына бас иіп, қҧлай сҥйіп қалады. Бірінші 
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актіде осы оқиға сезім шарпысуы арқылы терең психологиялық қақтығыстар 

ҥстінде беріледі.  

Қарт суретші ӛзінің ӛткенінен сыр шертеді. Сондай қарапайым да, қатал 

суретшінің қайталанбас ӛнер туындысы, ӛзгенің қанжығасында кетуі 

тҧнжыраған кӛрерменді бей-жай қалдырмасы анық. О дҥниеде суретшінің 

сҧлумен қауышуы – пьесаның мәнін ашып тҧрған шешім. Бҧл пьеса жӛнінде 

автор былай дейді: «Сурет арқылы жеткізгісі келген, жҥрегі ӛнер деп соққан 

адамның болмысын сомдауды қаладық. Суретші арқылы бҥгінгі заманның 

дҥниетанымын, болмысын, жҥрек лҥпілін, махаббатын бейнелеуге тырыстық. 

Бҧл жердегі мақсат – махаббат машақаты, қайғысы ғана емес, рухани шыңға 

кӛтерілген суретші ӛнерінің ӛзгеге ӛткенмен, ӛнердің мәңгілігін кӛрсету, ӛнерге 

берілген адамның болмысын ашу» дейді [34, б. 124].   

Д.Исабековтың «Актриса», «Анасын аңсаған қыз» пьесаларында да ӛнер 

жолының қиындығын, азабын суреттейді. Жап-жас қыздың  осы қысқа 

ғҧмырының шінде жалғандық, кӛлгӛрсу, арамзалық дегендердің кӛп кӛргенін 

драматург әрекет ҥстінде дәлелдейді.  Профессор Кәрімов ӛжет те талантты 

қыздың актрисалық азапты жолға бел буып, бекем кірісуіне жанын салады. 

Ӛнерге таланттар керек, доцент Сатановқа жас қыздың сҧлулығы керек. Доцент 

Сәрсеновқа бас амандығы керек, ректорға ешкімнің де керегі жоқ, тек жоғары 

жақтың бҧйрығын бҧлжытпай орындаса болғаны, оған тек студент болса 

болды, талант қҧны кӛк тиын. Шығармада бҧл кӛрініс былай берілген: 

«АЙБАСОВ: Әңгіменің қысқасы – менің рҧқсатымсыз бір де бір адамға 

ҥздік деген баға қойылмауы керек. Мен қашанғы қайталай бермекпін!   

 КАРИМОВ: Егер абитуриент ҥздік болып тҧрса ше? 

АЙБАСОВ: Бәрібір! Сіздің қарапайым арифметиканың ҧқпай 

тҧрғаныңызға таңым бар. Міне, мына қағазда актерлік факультетте 25 адам 

қабылдануы керек деген бҧйрық бар. Ал мына қағазда 29 адамның тізімі бар. 

Бҧлар қабылдау емтиханына дейін қабылданып қойған студенттер тізімі.  

КАРИМОВ: Шын талантты кӛргенде шыдай алмайды екенсің!  

АЙБАСОВ: Талант, талант немене ол талант деген?! Бҥгін болмаса, ит 

болып ертең ӛзі-ақ келмейді ме?» [15, б. 365].    

Талант табиғатын зерттеу, оның шығармашылық зертханасына ҥңілу, дәуір 

мен тҧлға арасындағы тартысты, билік пен шығармашылық еркіндікті қарсы 

қойып тартысты ҧйымдастыру, тарихи ақиқатты ашу ҥшін ӛнер тақырыбында, 

соның ішінде ақын-жазушыларымыздың ӛмірі мен ӛнері туралы жазылған 

шығармалар да баршылық. Атап айтар болсақ, Д.Исабековтың Жамбыл Жабаев 

туралы «Қызыл жолбарыстың оралуы» драмасы, орыс жазушы М.Булгаков 

жайындағы «Тор» пьесасы, «Ӛйтпесе Мағжан бола ма?» пьесасы, Иран-

Ғайыптың «Жамбылдың Қызыл Жолбарысы» драмасы, С.Тҧрғынбекҧлының 

«Мҧқағали» атты поэтикалық драма, Ә.Таразидің «Ақын, періште, махаббат», 

Р.Отарбаевтың «Фариза мен Мҧқағали» атты сахналық туындыларын 

жатқызуға болады.  

Д.Исабековтың «Қызыл жолбарыстың оралуы» пьесасы мен Иран-

Ғайыптың «Жамбылдың қызыл жолбарысы» драмасы ақын Жамбыл 
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Жабаевтың ӛмірі мен шығармашылығына арналған. Ақындарды Қҧдайдың 

ерекше жаратылған пенделері деп айту тегін емес. Ақындардың киесі 

болатыны, арқасы қозатыны рас. Бҧл шығармалардан қазақтың осы сӛзінің 

растығы байқалады. «Жамбылдың қызыл жолбарысында» жыр алыбының  

жастық шағы, отбасылық жағдайы, ел арасындағы айтыстары жазылған. Ал, 

Д.Исабековтың «Қызыл жолбарыстың оралуы» пьесасында Жамбылдың 

қартайған шағы, яғни тоқсан жастан асқан тҧсындағы басынан кешкен 

оқиғалары суреттеледі. Екі пьесада есімдері тарихта қалған белгілі тҧлғалар 

кӛрініс тапқан. Халық арасында аңыз болып тараған Жамбыл Жабаевтың 

«қызыл жолбарысы» жайында да бҧл пьесалар сыр шертеді. Яғни бҧл пьесалар 

арқылы әрбір адамға ӛнер әр тҥрлі жолмен берілетіндігін аңғарамыз.  

Мҧқағали Мақатаев – қазақ халқының маңдайына біткен ақиық ақын. 

Ӛмірін поэзияға арнаған ҧлы тҧлғаның бейнесі театр ӛнері арқылы барша 

кӛрерменге насихатталып жатыр. Заманына сыймай кеткен таланттың жҥрегі 

нәзік. Поэтикалық драмалық драмалардан тірі кезінде бағаланбаған ақынның 

қоғамнан кӛрген қиянатын, жан кҥйзелісін байқаймыз. Бір ғана ақын ӛмірі 

арқылы ӛмір сҥріп отырған ортаның хал-ахуалын кӛреміз. Ҧлттық 

драматургияда қазақтың ақиық ақыны Мҧқағали Мақатаевтың шығармашылық 

тҧлғасын бейнелейтін туындылардың біршама екені белгілі.  

Ә.Таразидің «Ақын, періште, махаббат» пьесасы – Мҧқағали Мақатаевтың 

ӛмірі жайлы оқшау ойларға негізделген сахналық туынды. Пьесаның кейбір 

сәттері, кейіпкерлері драматургтің алдыңғы шығармасы «Музаны» еске салады 

[35, б. 187].  Заманына қарай адамы қҧбылып тҧратын қоғамның ішкі тіршілігі 

жайлы философиялық пайымдарға қҧрылған «Муза» драмасы ақын атаулының 

әр замандағы бағасы, поэзия ӛнерінің қҧны қандай деген сауалдарға жауап 

береді. Анық сауал, айқын жауап жоқ. Бірақ бҥкпесі кӛп кейіпкер бар. Сюжетке 

арқау болған негізгі оқиға желісі ақынның басындағы жеке ӛмірбаяндық 

драманы қоғам ӛмірімен ҧштастыра отырып, шығармадағы кӛркем уақытты 

тҧтастай дәуір келбеті деңгейінде бейнелейді. Сезімнің сан алуан пернелерін 

термелеп, кӛңіл әуенін, жан сарайындағы жалғыздықты жырға қосқан ақын, ел 

азаттығын аңсаған «бунтарь» жігіт – сюжеттік ыңғайда екеуі екі басқа адамдар 

болғанымен, идеялық-композициялық тҧрғыдан танытуға ҧмтылысты 

білдіретін ӛзіндік кӛркемдік шешім. 

Р.Мҧқанованың «Муза» драмасында да оқиға аурухана қабырғасында 

дамиды. Сол ақын, сол сырқатты кҥй, тағы аурухана. «Муза» пьесасы бҧл 

«Мҧқағали» әңгімесінің инсценировкасы, яғни сахнаға лайықтап жазылған 

нҧсқасы деп айтуға да болады. Мҧнда ақын ӛмірінің соңғы сәттері, ақтық 

сезімдері бедерленген. Шынайы таланттың қоғамдағы орны жайлы 

философиялық-эстетикалық ой-толғамдар кейіпкер Мҧқағалидің басындағы 

психологиялық ахуал ретінде сараланып, ақынның ішкі ой тартысы болып 

кӛркем сипат алады. Шынайы талантқа тән Муза онымен бірге ӛмір сҥреді, 

Муза ақынға, ал ақын Музаға тәуелді деген тҧжырымға негізделген кейіпкер іс-

әрекеттері драматургтің шығармашылық психологиясы жайлы пайымдарын 

кӛркем бедерлейді» [17, б. 187]. 
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Пьесадағы Муза бейнесі әрқилы кӛрінеді. Кейіпкер – Мҧқағали ақын оны 

бірде сағымға оранған ӛмірлік естеліктерімен сабақтастырады. Ақын ӛз 

Музасын сонау бала кҥнінде қайғылы ӛлімге душар болып, қыршынынан 

қиылған сҥйікті жеңгесінің шынайы бейнесінде таниды. Поэзияның бастауы 

бола білген жеңешесінің кӛңілі, ӛзіне деген айрықша ой-сезімнен тамыр 

тартады. Бірде ол аурухананың кӛрші палатасында жатқан қылықты 

келіншектің, бірде жаңадан пайда болған науқас қыздың бейнесінде ӛз 

Музасын кӛргендей сезімде қалады.  

Драманың негізгі конфликті ақынның ішкі жан-дҥниесіндегі тартысқа 

негізделген. Ӛзін ӛмір мен ӛлім арасындағы халде сезінген ақын рухы жалған 

дҥниеден кӛшер мезетте тек поэзиясымен ғана оңаша қалады. Мҧқағалидың 

ӛлеңімен ӛрнек салып қана ӛмірін ҧзартпақ болатын сәттегі ажалмен арпалысы 

оқырман алдында Қорқыттың ӛле-ӛлгенше қобызбен кҥй шерткен азапты 

тағдырын жаңғыртары сӛзсіз.  

Р.Отарбаевтың «Фариза мен Мҧқағали» пьесасының оқиғалары да 

аурухана бӛлмелерінде дамиды. Бҧл ҥш кӛріністі драма. Сонымен қатар бҧл 

драмада Мҧқағали мен Фаризадан басқа да кӛптеген ақындар бой кӛрсетеді. 

Мҧқағалидың кӛптеген ӛлеңдері ауруханада шығарылғандығы суреттелген.  

Қазақтың ҧлы композиторы, «қазақ вальсінің королі» атанған тҧлға 

Ш.Қалдаяқовтың ӛмірі мен шығармашылығына арналған И.Сапарбайдың 

«Сыған серенадасы» мюзиклы. Бҧл пьесада бҧрын-соңды ӛткен 

драматургтердің ешқайсысына ҧқсамайтын бӛлек кҥй, ӛзгеше оқиға бар. 

Шығарма Шәмші Қалдаяқовтың ӛміріне арналған. Оның ӛмір жолындағы 

оқиғалары, оқудан қуылуы, жанындағы ӛнер сҥйген у-шу, дҥбірлі топ. Сол 

топқа ілесіп жҥрген ақын талантын кӛре алмайтын, қызғанатындар да бар. 

Шәмші оқудан қуылып, «бҧзақы» атанады. Пьеса бастала бере, бірден кҥшті 

драматизмге ҧласып, тартыстар майданына айналады.  

Оқудан қуылып, кӛңілі қҧлазыған Шәмшінің енді барар жер, басар тауы 

жоқ. Осы кезде ол: 

Ауыл, ауыл, ауыл... 

Қайран менің сайран салған Сарыкӛлім, 

Сыңсып аққан Сыр – анам, 

Жар жағалай аңқып тҧрған жидесі, 

Айналайын, Арысым! [36, б. 256].  – деп ӛзінің туған ауылын еске алып, 

елесіндегі туған жерге мҧңын шаға сӛйлейді. Анасын сағынады. Қалайда 

ауылда ӛскен бала ҥшін қалада жҥріп, қиындық кӛрген кезде Шәмшінің 

табиғатын, болмысын ашып кӛрсетуде ауылды сағынуын сәтті қолданған. 

Оның Шәмшімен ауылда, содан соң анасын диалог арқылы сӛйлестіруі ӛте 

ҧтымды шыққан. Кӛз алдындағы ауылы мен анасы ғайып болып, бҧлдыр сағым 

арасында не болғанын тҥсінбей, қиял жетегінде елтіп тҧрған Шәмшіге 

әлдеқайдан сыған қызы тап бола кетіп, оның қандай халде тҧрғанын айтып беру 

ҥшін бал ашып беруді сҧрайды. Кӛшпелі даланың ҧланы мен кӛшпелі 

тобырдың сылаң қаққан сҧлуы. Екі ерке, екі елдің ӛкілі бір-бірімен арбасқан 
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секілді. Мҧндай сәттерді кӛп кӛріп, ӛз ҧпайын қағып тҥсетін сҧңғыла сыған 

қызы да есебі келгенде, есе жіберместің тап ӛзі.  

Шәмшінің ҥмітсіз халде тҧрғаны мынау. Кімнің жеңері белгісіз. Шәмші 

басында-ақ одан бас тартып, ӛзінен аулақ жҥруін сҧрайды.  

Қҧдайым-ай, қандай жансың жабысқақ, 

Менен бҧлай жҥргенің жӛн алыстап, 

Кет дедім ғой! 

Кет деген соң кет енді! 

Ал, әйтпесе, кӛкеңді! [36, б. 259].   

Бҧл қатқыл ескертуге ығатын қыз жоқ. Қайта Шәмшінің тамырын басып, 

онымен сӛйлеспекке ыңғай білдіреді. Пьесадағы осы сәт, кейіпкердің мінез-

қҧлқын ашар, олардың болмыстық қҧпиясын танытар, сюжеттік байланысқа 

арқау болар сәті секілді. Артынан ақылға келген Шәмші қыздан кешірім сҧрап, 

ӛзінің артық кеткенін айтып, ғапу ӛтінеді. Шәмшінің осы жердегі 

сыпайылығынан оның ерге лайық мінезі, нағыз азаматқа тән қылығы сезіліп 

тҧр. Ол келген соң, қҧр қол жібермейін деп қалтасындағы жалғыз бақырды да 

қыз қолына ҧстатады. Осы жерде сыған қызының болжауы бойынша Шәмшінің 

пешенесіне жазылған тағдыр жазуы мынадай: 

Ӛмір жолы ҧзақ әрі бҧралаң,  

Тілегіңе бір Алладан сҧраған, 

Шаршап, талып жетерсің, 

Жетерсің де, дҥниеден ӛтерсің [36, б. 259].   Шәмші әңгіме арасында 

қызбен жақынырақ танысып, оның есімін сҧрап біледі. Изольда деген есім оған 

әсер етіп, Музаға айналып, жҥрегінде саз тудырады. Жаңа бір әуеннің сҧлбасы 

кӛкіректе бой тҥзеп келе жатқандай болады. Пьеса автор сазгерлердің әуендері, 

әндері жай туа қалмайтыны секілді әуеннің тууына да бір нәрсенің себеп 

болатынын қысқа-қысқа кӛріністер арқылы танытады. Бҧл пьесадағы негізгі 

тартыс талант пен орта арасында, әлеуметтік мәселелер арасында  ӛрбиді. 

Талантты жете тҥсінбеушілік, бағаламаушылық кӛрінеді.  

Театр сыншысы Ә.Сығай «Сыған серенадасы» атты пьесаға мынадай сын 

айтады: «Пьеса бастан-аяқ Шәмші әндеріне ҥйлестірілген. Ал, бізге керегі ҧлы 

композитордың ән жолындағы ізденістері, содан кӛрген азабы мен бақыты, 

мҧң-машақаты, яғни тірісінде бәлендей бағаланбаған халқымыздың біртуар 

перзентінің кӛлеңкелі тағдыры еді. «Тап болдым-ау мазаққа! Алматының бір 

пҧшпағы шынымен, бҧйырмай ма, мына мендей қазаққа?» деп ӛзінің жанының 

жалғыздығын Абайға, Жәңгір ханға қарсы шыққан Махамбетке теңейтін 

Шәмші толғаныстары пьеса мазмҧнынан ӛз орнын алған. Изольда қызбен 

танысқан сәтте, ерке сезімге бой алдыра, «жаным-кҥнім» деп онымен сҥйісіп 

кеткен тҧстар «қазақ вальсі королінің» жақсы қасиеттері біршама жуып 

кеткендей. Қашанда, эстетика адамына дӛрекілік жат. Және де Шәмшінің 

әндеріне ғашық болған Сағыныштың кҥйеуі Абзалдың орынсыз қызғанышқа 

беріліп: «Мына менің қаншығым, ойнасы екен Шәмшінің» деп жар салуы да 

естір қҧлаққа тҥрпідей тиеді. Қалай десек те, шығарманың әлеуметтік мазмҧны 
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Шәмші секілді біртуар тҧлғаның жан дҥниесін толыққанды аша алмағанын 

мойындауымыз керек» [28, б. 16] дейді. 

Сонымен, Д.Исабековтың «Актриса», «Тор», «Ӛйтпесе Мағжан бола ма?», 

Т.Рыскелдиевтің «Таңжарық», С.Тҧрғынбектің «Мҧқағали», Ә.Таразидің 

«Муза», «Ақын, періште, махаббат», «Ҥкілі ҥміт», Р.Мҧқанованың «Муза», 

Т.Ахметжанның «Сҧлу мен суретші», Р.Отарбаевтың «Фариза мен Мҧқағали», 

«Актриса», Н.Ораздың «Адасқан жҧлдыз», И.Сапарбайдың «Сыған 

серенадасы», «Мәжнҥн», Ә.Аймақтың «Шәмшінің сағынышы», М.Ҥмбетаевтың 

«Сҥйімбай» пьесалары қазіргі қазақ драматургиясындағы тақырыптық 

ерекшеліктердің бірі – ӛнер тақырыбы екендігін айқындайды.  

Драматургияның ежелден қалыптасқан идеялық бағыты мен мақсаты тек 

жиылған қауымды қызыққа батырып, сауық қҧру емес (бҧл ӛзі кейінгі дағдарыс 

жылдарында еліміздегі кей театрларда ӛріс алған қауіпті ҥрдіс), ең әуелі 

кӛрерменіне рухани азық беру, ойға ой, сезім қосу арқылы олардың ақыл-

парасат деңгейін ӛсіру екені сӛзсіз. Яғни белгілі бір дәрежедегі театр 

талаптарынан аспай, кӛрерменді жалықтырып алмайтындай ғибрат айту мҧнда 

да бар. Осы орайда әсіресе жастар мен жасӛпірімдерге арналған пьесалардың 

таным-тәрбиелік рӛлі айрықша. Бҥгінгі жастар театры  ӛскелең ҧрпақты алда 

кҥтіп тҧрған ӛмір жолын дҧрыс таңдауға, заманның кесірлі қҧбыластарынан 

бойын аулақ ҧстауға, туған ҧлтының тарихы мен мәдениетін, тілі мен ділін 

қастерлеуге шақыратын рухани деңгейі биік драмалық шығармаларға зәру. 

Жастар тақырыбында соңғы уақытта жазылған Т.Ахметжанның «Екі жҥрек», 

Р.Отарбаевтың «Нашақор жайлы новелла», С.Қасымбектің «Кҥттірген 

махаббат» (2003) атты пьесалары драматургтерімізге осы олқылықтың орнын 

толтыруға мҥмкіндік берді.     

Рахымжан Отарбаевтың XX ғасырдың кеселді дертіне айналған 

нашақорлық тақырыбындағы жастарға арналған пьесасы «Нашақор жайлы 

новелла» деп аталады [38]. Ғаламдық ахуал мен адамдық әл-ауқатты, ел мҧраты 

мен ер тағдырын шығармаларына арқау етіп келе жатқан автордың бҧл 

туындысы да оқырманын да, кӛрерменін де бей-жай қалдырмайды. Драмада 

бҥгінгі қазақ жастарына жабысқан індет – нашақорлық жайлы сӛз болады. 

Шығарма кейіпкерлері кӛп емес. Бас кейіпкер – Жалқытай және соның 

тағдырына қатысты адамдар. Сылқым сҧлу, тек рақат ӛмір сҥруді ғана басты 

мақсат етіп қойған Жаннаның арбауына тҥсіп, еріксіз есірткіге зар болған 

Жалқытайға деген екіҧшты кҥй оқырманын қинайды. Жалқытай секілді ӛмірін 

ӛз қолымен ойрандап, басына қонған бақытының қадірін білмеген адамды не 

қаралай, не кінәлай алмайсың. Кінәлайын десең, зорлықпен егілген дозаның 

қҧлына айналды, кінәламайын десең, жақсы тәрбие кӛрген, Тоғжан есімді 

ақылды қызды кездестірсе де, соның қадірін білмей Жаннаның арбауына тҥскен 

ессіздігі. Азан шақырып қойған аты айтып тҧрғандай ата-анасының жалғыз 

баласы. Олардың алдағы бақытты ӛмірін ӛзімен ғана байланыстырған ҥмітін де 

ақтамады жалғыз ҧл. «Қарғайын десе жалғызы, қарғамайын десе жалмауызы» 

болған жалғыз ҧлдың қасіретімен қартайып, кҥйреген әке-шеше де қҧсалықпен 

ӛмірден ӛтеді. Оларды ақтық сапарға шығарып салғанда да Жалқытай жоқ, 
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Тоғжан жалғыз болды. Мәңгілікке Жаннаның «косягына» ілінген тепсе темір 

ҥзгендей жігіт жазасын ӛтеу ҥшін темір торға тоғытылып кете барды. Әйел тірі 

жесір, бала тірі жетім атанып аңырап қала берді. Кейін Жалқытай оралғанда 

оны ӛлдіге санаған Бақыт есімді ҧлы тіпті танымайды да, қабылдамайды да. 

Драмада кӛтерілген заман шындығы да осы. Ал «Тоғжан ҥлкен қателікке 

ҧрынған Жалқытайға кешіріммен қарайды. Асылы, ӛзін арсыз алаяқ Кәмилаға 

айырбастап, ата-анасының кӛз жасын кӛл қылып жерге қаратып, жарық 

дҥниенің барша ізгілігін нашаның алдамшы әсеріне сатып кеткен Жалқытайды 

кешіргенде, Тоғжан оның азған заманның қҧрбанына айналғанын мойындағаны 

болар. Ӛмірге деген осындай асқақ кӛзқарасы мен кіршіксіз таза пейілі 

Тоғжанды бәрінен биік етеді» [2, б. 200].   

Жастар мәселесіне арналып, негізгі тартыстың ӛзі нарық қыспағына 

шыдамай, тҧрмыстың қиындығынан қашып, дҥниеқҧмарлыққа бой алдырған 

жастардың қиын тағдырынан тамыр тартатын драманың бірі – Т.Ахметжанның 

«Екі жҥрек» атты драмасы. Оқырманның мансапқҧмарлықтан, байлық пен 

биліктің, жалған дҥниенің шырмауынан аман қалған екі жастың қадірі мен 

қҧны арта тҥскендігін мойындамасқа амалы қалмайды [39, б. 27]. Қазіргі қазақ 

драматургиясындағы жастар тақырыбын кӛтеріп, оқырманына ой сала білген 

драманың қатарында С.Қасымбектің «Кҥттірген махаббат» драмасын атауға 

болады [40]. 

Ел тәуелсіздігінің қазақ драматургиясына жасаған ықпалы кешегі кеңестік 

кезеңдермен салыстырғанда тҥбегейлі ҧлттық бағытқа айналуымен 

ерекшеленеді. Халқымыздың сонау ғҧн, сақ, тҥркілік дәуірінен бастап, қазақ 

хандығы, жоңғар шапқыншылығы, бодандық, ҧлт-азаттық кӛтерілістер, 

ашаршылық, жаппай қуғын-сҥргін мен кешегі желтоқсан оқиғасы жылдарына 

дейінгі кезеңдер қазіргі драматургияның басты тақырыбына айналды [41]. 

Міне, осы ҥрдісте тарихи драмалар да ӛздерінің қҧндылықтарымен қатты 

даралана бастады. Олар бҥгінгі тәуелсіздіктің тарихи бастаулары ретінде 

суреттеліп, тақырыптық, мазмҧндық, идеялық, кӛркемдік-эстетикалық 

тҧрғыдан сан алуан ізденістерге тҥсті.  

Қазіргі қазақ драматургиясындағы ерекше қарқынмен кӛтерілетін 

тақырыптардың бірі – тарихи тақырып. Бҧл еліміздегі тарихи және 

әлеуметтік ӛзгерістерге байланысты тәуелсіздік алған жылдары жаңа мазмҧнға 

ие болды. Бҧл пьесаларда ерлік, елдік идеялар кеңінен кӛрініс тапты.  Жалпы 

тарихи драма тақырыбындағы Ж.Аймауытовтың «Ақбілек» (2008), 

Р.Отарбаевтың «Бейбарыс-Сҧлтан» (2001), «Нҧр жауған ғҧмыр» (2007), 

Ә.Кекілбаевтың «Абылай хан» операсы (1996), М. Байсеркеновтың «Абылай 

ханның ақырғы кҥндері» (1997), Ш.Қҧсайыновтың «Томирис» (2000), 

Қ.Ысқақовтың «Қазақтар», «Жан қимақ» (1995), Ә.Таразидің «Індет», 

А.Тасыбековтың «Кебенек киген арулар» (2009), «Сабалақ», И.Сапарбайдың 

«Шыңғыс хан», И.Оразбековтың «Шыңғыс хан», «Махамбет» (2005), 

Ш.Мҧртазаның «Тамҧқ», «Сталинге хат» т.б. пьесаларды атап айтуға болады. 

Міне, бҧлардың бәрі де жоғарыда айтылған ҧлт тарихының кезең-кезеңдерін 

жан-жақты юаяндайды. Сол сияқты ҧлт тәуелсіздігін алған соң әдебиет пен 
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кӛркемӛнерде ӛткір кӛтеріліп, әртҥрлі жанрларда жазыла бастаған Атом 

зардабы – драматургияның сәтті игерген тақырыбы болды. Бҧл тақырыпты 

алғаш сахнадан кӛрсеткен Б.Мҧқайдың «Полигон» драмасы, «Семей қасіреті» 

(2000) болса, кӛп ҧзамай Р.Мҧқанова атом сынағы туралы, оның жас ҧрпақтың 

ӛміріне тигізген зиянды зардабын кӛрсеткен «Мәңгілік бала бейне» (1997) 

пьесасы жазылып, театр репертуарынан бҥгінге дейін ӛзінің лайықты орнын 

алып келеді.  

Тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдары тарихи тақырыпқа жазылған 

пьесаларды кезеңдеріне қарай бірнеше топқа бӛліп қарастыруға болады. 

Мәселен: 

- Ежелгі дәуірдегі және ортағасырлардағы ел билеген патшалар мен 

қолбасылардың өміріне арналған шығармалар (Ш.Қҧсайыновтың «Томирис», 

Р.Отарбаевтың «Бейтарыс Сҧлтан», Иран-Ғайыптың «Шыңғысхан» драмалары); 

- Хандық дәуірдегі оқиғаларға негізделген шығармалар. Яғни ел басқарған 

хандар, дау шешкен билерді өз шығармаларына арқау еткен шығармалары 

(Ә.Кекілбаевтың «Абылай хан», М.Байсеркеновтың «Абылай ханның ақырғы 

кҥндері», Д.Рамазанның «Абылай ханның арманы», Р.Отарбаевтың «Жәңгір 

хан» драмасы) ; 

- 1916 жылғы ұлт-азаттық көретілісті арқау еткен шығармалар 

(Қ.Ысқақтың «Жанқимақ» драмасы, А.Тасыбековтың «Кебенек киген арулар», 

Р.Отарбаевтың «Сырым Датҧлы» драмалары); 

- Ұлы Отан соғысы тақырыбындағы ел жағдайын жазған шығармалар 

(А.Бекбосыновтың «Соңғы сезім» деп ӛзгертілген «Нюрнбергтен бҧрын» 

драмасы, Е.Әлімжанның «Бауыржан Момышҧлы» драмасы); 

- 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына арналған шығармалар 

(Т.Дҥйсебаевтың «Желтоқсан жаңғырығы», С.Асылбекҧлының «Желтоқсан 

тҥні» драмасы); 

- Семей полигонының зардаптары суреттелетін шығармалар (Р.Мҧқанова 

«Мәңгілік бала бейне», Ә.Тарази «Індет») – деп жіктеуге болатындай. Яғни 

халық ӛмірінің әрбір кезеңі жазушыларға ой салады.  

Д.Исабековтың тарихи тақырыпқа жазылған шығармасы – «Жаужҥрек». 

Пьеса С.Мҧқановтың «Балуан Шолақ» повесінің желісі бойынша жазылған. 

Пьесаның әлеуметтік-саяси мазмҧны басым. Патшалық Ресей империясының 

қазақ елін отарлау процесі, яғни алып империя мен сайын даладағы қаймана 

қазақтың кереғар қарым-қатынасы басты кейіпкер Балуан бейнесі арқылы 

беріледі. Екі бӛлімнен тҧратын пьеса желісі бойынша Балуан – патша 

заманында Кӛкшетаудағы жергілікті халықты шҧрайлы, нулы-сулы жерлерінен 

ығыстырып, орыстарды қоныстандыру саясатына батыл қарсы шыққан қазақ. 

Қарсы шығып қана қоймай, кҥрескен батыр. Драмада Қарқаралы бәйгесінен 

жеңімпаз болып оралған Нҧрмағамбеттің жҥлдесіне ел-жҧрт болып қуанады. 

Осындай қуанышты сәттің ҥстінен тҥскен сегіз ояздың аға сҧлтаны паң 

Нҧрмағамбет кіші Нҧрмағамбетке саусағының шолақтығын айтып, 

балуандығын да ескере «Балуан Шолақ» деп ат қояды. Сол сәттен бастап ол 

Нҧрмағамбет емес, Балуан Шолақ атанады. Пьесадағы образы керемет 
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сомдалған кейіпкерлердің бірі  – паң Нҧрмағамбет. М.Әуезов атындағы 

академиялық драма театрында қойылған спектакль туралы автор Д.Исабеков 

былай дейді: «Сахналық безендірілуі мен актерлердің ойнауы, бәрі-бәрі 

кӛңілімнен шықты. Тек кӛңіліме қоныңқырамағаны паң Нҧрмағамбеттің 

рӛліндегі А.Бектемірдің сӛздері әлі анық емес. Айқайлап кететін жерлері бар. 

Паң олай сӛйлемеуге тиіс. Сараң әрі баяу сӛйлеуі керек. Ал актер А.Бектемір 

орнынан тҧрып сӛйлей береді. «Паң» деген аристократиялық биліктің ең 

жоғарғы ҥлгілерінің бірі. Айналасындағылар оған қол беріп амандасу ҥшін де 

рҧқсатын сҧраған. Не дегенмен, сегіз ояздың аға сҧлтаны болған ғой» дейді [15, 

б. 350].   

Балуанның жҥлдесі паңның бҧйрығымен бҥкіл жатаққа ҥлестірілгенде 

батырға шын сҥйсінгендердің арасынан суырылып самаладай жарқыраған ақ 

кӛйлек, қызыл бешпеттегі Ғалия-қыз сахна тӛріне халық әні «Гаухартасты» 

майда қоңырлатып шыға келді. Екі иығына екі кісі мінгендей Балуанға Ғалия-

қыз жапқан патсайы шапан сол думандағы дҥйім қазақ атынан жабылған сый-

сыйапат-тын. Ал, Балуанның бәйбішесі Балқашты бҧл шапан мҧңға орандырды. 

Ерін жатқа қимаған Балқаш пен Балуан арасындағы екеуара диалог әу бастан 

драманың шымырлығына меңзеп тҧрғандай. 

Содан кейінгі оқиға шиеленісі Балуанның ауылына переселендердің 

келуімен басталады. Сол сәттен бастап дҥрбелең басталады. Ол –Қаймақтының 

мекеніне жау шапты дегенде, орта жастар шамасындағы Балқаш бәйбішесінің: - 

Ел қырылып жатқанда, Балуанның әйелі ҥйге тығылып жата алмас, - деп ҧзын 

қос ауызды иығына іліп, шайқасқа ӛз еркімен аттануы арқылы қай заманда да 

қазақ қыздары жігерлі, батыл, қайсар болғандығын режиссер Балқаштың ширақ 

мизансценасымен-ақ ҧғындырғысы келгенін бірден аңғарасыз. Қазақ 

даласындағы осындай бір кӛріністен соң, оқиғалық кӛріністерден соң, қойылым 

желісі дереу Долгоносовтар сарайындағы екінші оқиғалық тізбекпен 

байланысып кетеді. Т.Долгоносовтарға қонаққа келген Троицкий мен оның 

әйелі Екатерина ІІІ-ні  олар мәре-сәре болып кҥтеді. Отағасы Терентий 

Яковлевич қызметшісі Марфаға қарата: «Сенің «қазірің» орысша қазір ме, әлде 

қазақша «қазір» ме?» дейді [15, б. 150]. Осындай кекету қағажу, сол заманда 

әрине шаш етектен болғаны даусыз. Драманың шарықтау шегі Балуанның 

ояздың сарайына келуінен басталады. Халқының кҥрескер ҧлы осы заманғы 

смокинг киіп, қаққан қазықтай болып келеді. Яғни ӛз жерімізді ӛзімізге қайтару 

мәселесін «оязың бар, ӛзгең бар» демей тӛтесінен қоя білді. Балуанның қойған 

шарттарына Долгоносов әсте келісе қоймайды. Шарт-бҧрт қапаланған Балуан 

жолында кездескен солдаттарды бір-ақ итеріп, қҧлатып салады.  

Оқиға одан әрі шиеленісе тҥсіп Балуан Шолақ пен Ақылбай 

Долгоносовтың қызы Татьянаны ҧрлап кетеді. Долгоносовпен бір келісімге 

келе алмаған Балуан ақырында қызын ҧрлап Оқжетпестің адам аяғы баспаған 

ҧшар басына кетеді. Балуан Шолақтың отбасын тҥгелімен абақтыға жауып 

тастайды, ауылын ӛртеп, орнына переселендерді орналастырады. Осының 

барлығын қайта қалпына келтіру ҥшін Балуан Татьянаны ҧрлап кетеді. Балуан 
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Ақылбайдан Долгоносовқа хат жазып береді. Ол хатында ӛз отбасын абақтыдан 

босатпаса, қызын тірі кӛрмейтінін жазады.  

Оқжетпестегі оқиғада Татьяна Балуан Шолаққа ғашық бола бастайды. 

Балуан мен Татьяна Оқжетпестің бӛктерінде ҥш кҥн бірге болады. Ҥш кҥннен 

соң Ақылбай Долгоносовтың жазып жіберген хатын алып келеді. Долгоносов 

хатында қызымды аман-есен босатса, отбасын абақтыдан босатып, Балуанға 

бҧдан былай ешкімнің тиіспейтінін, бейбіт ӛмір сҥретінін жазып жібереді.  

Пьеса соңында Татьянаны ата-анасына Ақылбайға ертіп жібереді. Балуан 

болса сол Оқжетпестің бӛктерінде Татьянамен қимастықпен қоштасып, 

қалдырып кеткен орамалын иіскеп ҧзақ қарап тҧрып тӛмендегідей:  

- Кеше ғана Татьянаны қинауға арналған орамал едің, бҥгін қимас затыма 

айналыпсың! Қош, жаны пәк, періште қыз! – деген лирикалық нотамен 

аяқталады.  

Ежелгі сақ кезеңіндегі тарихты қаузаған шығарманың бірі Шахимарден 

Қҧсайыновтың – «Томирис» пьесасы. Мҧндағы негізгі тақырып тарих 

болғанымен негізгі идея халықтың егемендік пен бостандық туралы арманы. 

Туған жер мен елдің тҧтастығы, халқының еркіндігі мен тәуелсіздігі пьесаға 

негізгі арқау. Сақтың ҧлы падишасы Томиристің тҧлғасын сахнаға шығару сол 

патриоттық сезімнен туындағаны даусыз. Елі мен жерін жаттан қорғаған 

сақтар, аттан тҥспей, жорық ҥстінде кҥн кешеді. Бҥгінгі кӛрермен қауым мҧның 

астарын терең барлап қабылдап отыр.  

«Тарихи драмада Томирис – қҧрбандық. Билік қҧрбаны, тақ қҧрбаны, 

парыз қҧрбаны. Бірақ ол қҧрбандыққа әдейі, саналы тҥрде барып отыр. Сонан 

соң оны ортасы, халқы, ҧрпағы қадір тҧтып, қҧрметтейді. Тҧран мемлекетінің 

билеушісі ретінде оның ӛз басын ойлауға хақысы жоқ» [42, б. 12]. 

Пьесадағы негізгі тҧлға – Томирис туындыда әр қырынан суреттеліп, 

халқының бостандығы жолында жеке басының бақытын қҧрбандыққа шалған 

патшайымға лайық болмыс-бітімімен ерекше кӛзге тҥседі. Жалғыз ҧлына деген 

сҥйіспеншілігі, ақырын айтқан ақылы, Спаргапис пен Балқаштың арасын 

жақындастыру мақсатымен жасаған айласы патшайымды ана ретінде 

бейнелейді. Бірақ ҧрыс алаңынан қашып келген баласының алдында сақ заңын 

екі етпей орындайтын патшайым бейнесінде кӛрінеді. Жалғызым деп елжіреген 

ықыласын елдің тыныштығы мен татулығына қҧрбан етеді. Бҧл жерде 

Томиристің іштей арпалысқан сезімі айқын жеткізілген.  

Ал атышулы парсы патшасын кӛргендегі психологиялық толғанысы 

патшайымның аузымен айтылатын «жігіттің кӛркемі Кир патшадай-ақ болсын. 

Кӛңіліме ҧялап қалғаны соншалық, жҥрегім кҥн қарыған кӛк мҧздай елжіреп 

барады» деген монологынан Томирис басынан кешкен махаббат қасіреті 

шынайы ашылғандығын кӛреміз. Дегенмен, сезімге бой алдырмаған Томирис 

тәні – әйел, жҥрегі – ана болғанымен, ең бастысы сақ патшайымы екендігін есте 

ҧстайды.  

Б.Қҧндақбайҧлы бҧл туралы былай дейді: «Қойылымның оптимистік рухта 

аяқталуы – шығарманың кӛркем идеялық қуатын тереңдете тҥскен. Қасиетті 

даланы қанымен қорғаған ерлерін, кҥйеуі мен баласын жерлеуге аттандырып 
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жатқанда бәрінен айырылып, қарақан басы қалған Томириске Елестің: «Ӛзіңе 

не қалды?» деген уытты сҧрағына оның сабырмен айтқан: «Сақ деген ел қалған 

жоқ па?» деген жауабы тҥркілердің азаттық ҧраны іспеттес» [43, б. 204].    

Осы секілді батырларымызды дәріптеген пьесалардың бірі – «Бейбарыс 

сҧлтан» драмасы. Екі актілі, тӛрт кӛріністі тарихи пьесаның авторы – кӛрнекті 

жазушы, дарынды драматург Рақымжан Отарбаев.  

Халқымыз қашан да тҧғырлы тҧлғаларға кенде болмағаны мәлім. Ӛзі ҥшін 

туып, елі ҥшін ӛлген ерлерді дәріптеуге арналған шығарма деуге болады. 

Алайда «Ертӛстігім бір тӛбе» демекші, солардың ішінде Бейбарыс сҧлтанның 

жӛні бір бӛлек. Оның таңсық тағдыры, кҥрделі кҥрес жолы – берісі алаш, арысы 

әлем тарихында сирек кездесетін ерекше қҧбылыс.  

...Әлқисса сау басы саудаға тҥсіп, он екі жасында Мысырға әкелінген қара 

мойын қҧл ӛсе келе, ӛз әміршілерінің деңгейіне жетеді, сҧлтан дәрежесін 

иеленді. Ӛйткені ол – қанжілік қаратобыр тҧқымы емес, қаракӛктен туылған 

хан баласы, ақсҥйек. Аспан асты, ат ҥстінде еркін тыныстаған арда жҧрттың 

оғланы. Кісен ашқан азат рух қыпшақ Бейбарыстың бойын кернеп, ақыры 

алапатын асырды. Бейбарыс – кӛзсіз батыр, қабілетті қолбасшы. Саясат 

сайысын, бағдар қақтығысын мықты меңгерген мемлекеттік мәмлегер. Араб 

дҥниесін сыртқы жаудан, ішкі даудан қҧтқарып, кӛзі тірісінде-ақ «ислам 

қорғаны» атанған ірі қайраткер. Қазақ топырағынан шыққан мҧндай тҧлғаны 

дәріптей отырып, автор «ӛзге елде сҧлтан болғанша, ӛз еліңде ҧлтан бол» деген 

тәмсілді дәріптейді.  

Тарихи тақырыпқа ең кӛп жазған драматургтердің бірі – Иран-Ғайып. Ол 

жиырмадан астам тарихи драмалар жазған. Олар: «Хайуандық комедия», 

«Кҥшігінен таланған», «Мен ішпеген у бар ма?», «Бӛшке», «Керкеткен», 

«Мауглидің оралуы», «Қорқыттың кӛрі», «Алтын – Ажал», «Гҥл – Нәр», 

«Жәбек – Шаған», «Махамбет», «Тың қҧрбаны», «Алтын Адам», «Жамбылдың 

қызыл жолбарысы», «Батқан кеменің бейбақтары», «Хан – Абылай – Сабалақ», 

«Қашқария», «Естайдың Қорланы», «Жолайырық», «Киелі кҥнә» және т.б.  

Иран-Ғайыптың «Махамбет» драмасы халық қаһарманы, жауынгер ақын 

Махамбет тағдырына арналғанымен дәл бҥгінгі кҥннің проблематикасын 

кӛтеруімен қҧнды. Бҧл жӛнінде автор былай дейді: «Мен «Махамбет» деген 

драма жаздым, бҧл жер туралы, жердің сатылуы туралы, сатылатындығы 

туралы спектакль еді. 2000 жылға дейін Махамбет-Исатай кӛтерілісінің 

неліктен болғандығын бір адам айтпады. Тек батырлығын, ақындығын айта 

беріппіз. Жәңгір ханның айналасындағылар Жайықтың екі жағын сатқан және 

оны келімсектерге сатқан. Содан тӛбелес шыққан. Жер дауы, жесір дауы деген 

оңай емес. Содан кӛтеріліс басталған. Осыны екі жҥз жылдан бері, кешіріңіз, 

мен айттым деп отырған жоқпын.  Бірақ, ешкім айтпаған. Осыны кетірген 

жағдай, біздің жерді сату туралы заңмен қабат келді. Оны – біздің жоғарыдағы 

әкімдер, әрине, тҥсінеді және ӛте сақ...» [44, б. 5]  Яғни пьеса тақырыбы тарихи 

кезеңге ҥңілгенімен, астарынан бҥгінгі кҥн мәселелері кӛрініп отырады. 
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Қорытындылай айтсақ, қазіргі қазақ драмасының идеялық-тақырыптық 

ауаны ӛте кең. Дегенмен ӛнер тақырыбы мен тарихи тақырып ерекше 

кӛтерілгенін баса айтқымыз келеді.  
 

2.2  Қазіргі қазақ драматургиясының поэтикасы 
 

Дәуірдің кӛркемдік санасы оның ӛзіндік поэтикасынан кӛрініс табатыны 

белгілі. Қазіргі әлемдік әдебиеттану ғылымында поэтика мәселесі айтарлықтай 

қарқынды зерттелгенімен, әлі кҥнге дейін бҧл ҧғымның нақты анықтамасы жоқ. 

Брокгауз бен Ефронның энциклопедиялық сӛздігінде поэтикаға «поэтикалық 

қызметті, оның кӛрінісін, формасы мен тҥрлерін зерттейтін ғылым» [45] ретінде 

анықтама береді. Ал «Қысқаша әдебиеттану энциклопедиясында» поэтика – 

«әдебиеттің қҧрылымын, жанрлар мен тҥрлерді, ағымдар мен бағыттарды, 

стиль мен әдістерді, кӛркемдік тҧтастықтың тҥрлі дәрежедегі қатынастары мен 

ішкі байланысының заңдарын зерттейді» делінген [46]. Орыс әдебиеттанушысы 

М. Поляков «шығарманың кӛркемдік мәнін қҧрайтын заңдылықтар, ережелер 

мен нормалар поэтиканың негізі» [47] десе, Я. Мукаржовский поэтика «тек 

шығарманың поэтикалық техникасы туралы нормативтік ғылым ғана емес, 

сондай-ақ поэтика – поэтикалық ӛнердің эстетикасы мен теориясы» [48] деген 

пікір айтады. Сонымен қатар әдебиеттанушы ғалымдар поэтика деген мәселені 

қозғағанда жекелеген шығармалардың, автордың, кӛркемдік жҥйенің, жанрдың, 

сюжеттің, стильдің және т.б. поэтикасы туралы айтады. Бҧған дәлел ретінде О. 

Фрейденбергтің «Поэтика сюжета и жанра», Я. Пропптың «Морфология 

сказки», М. Бахтиннің «Проблемы поэтики Достоевского», Н. Рымарьдің 

«Поэтика романа» сияқты еңбектерін атауға болады.  

Қазақ әдебиетінде кӛркем туындылардың поэтикасына, соның ішінде 

драма жанрын жан-жақты әрі терең зерттеу жҥргізген З. Ахметов, З. Қабдолов, 

С. Қирабаев, Р. Нҧрғалиев, Б. Майтанов, Т. Есембеков, Т. Тебегенов, А. 

Зекеновалар – ҧлттық әдебиеттануда кӛркем шығарманы поэтикалық тҧрғыдан 

зерттеудің әдіснамалық ҥлгісін ҧсынған ғалымдар.    

Жалпы поэтиканың негізгі категориясы – жанр, себебі кез келген туынды 

белгілі бір жанр формасында ғана кӛрінеді. Қазіргі таңда әлемдік әдебиетте, 

соның ішінде қазақ әдебиетінде драматургия жанрларының поэтикасына 

қатысты зерттеулердің ӛзектілігі байқалады. Драматургиялық жанрларға 

қатысты мәселелердің шешімін табуда ең алдымен Аристотельдің «Поэтикасы» 

ӛз ҥлесін қоса отырып, драма теориясын, оның әрбір элементінің 

функционалдық сипатын тҧжырымдады. Бҧл тҧрғыда Аристотель поэтиканы 

поэзия туралы ғылым деп санай келе, кӛркем туынды «тҧтас», «әсер 

қалдыратын», «пропорцияға» және «ҥндестікке ие» болуы керек деді. 

Аристотельден кейін жанрлық поэтика туралы пікірлер С.Д.Балухатыйға 

тиесілі. Ол поэтиканы «жанр техникасы», яғни мінездердің, композицияның 

қҧрылымы, диалог жҥргізудің ҧстанымдары дей келе, осы аталған 

ерекшеліктердің барлығы жанрға байланысты тҥрленіп, жаңарып отырады 

дейді [49].     
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Әдеби туындының ішкі әлемі, оның қҧрамы мен қҧрылымы ӛте кҥрделі. 

Автордың кӛркемдік әлемі мен әдеби кеңістікті тҧтастықта зерделеу – оның 

поэтикасын талдау. Демек, поэтика – осыған дейін әдебиет теориясы ҧғымымен 

бара-бар деп тҥсінілсе, қазіргі таңда әдебиет теориясының бір бӛлімі, әдеби 

шығарманың теориясы, әдеби туындының кӛркемдік қҧралдары, тілдік, 

композициялық, типтік қҧрылымы, тҥрі, жанры туралы ғылым деген анықтама 

беріліп отыр.   

Қазіргі қазақ драматургиясының шеңберіне тәуелсіздіктің тҧсынан бҥгінгі 

кҥнге дейінгі жазылған туындыларды қарастырамыз. Ал дәл осы кезең – 

ғасырлардың тоғысына сәйкес келетін, дәстҥрдің жаңашылдықпен ҥндескен 

кезеңі. Кейіпкер болмысын танытудағы психологизмнің қызметі, кӛркем 

шығармадағы баяндаудың жолдары, суреттеудің жҥйесі, кӛркем мәтіннің 

семантикалық, стилистикалық қҧрылымы жайындағы ізденістер – қазіргі қазақ 

драматургиясының жанрлық сипатын айқындайтын параметрлер.  

Қазіргі қазақ драматургиясы – қазақтың XX ғасырдағы классикалық 

әдебиеті дамуының заңды жалғасы. Қазіргі қазақ драматургиясы әлемдік 

классикалық дәстҥрді шығармашылықпен қабылдай отырып, ҧлттық 

топырақтағы осы ӛнердің ӛркендеуіне жаңашылдықпен ҥлес қосып келеді [21]. 

Осы тҧрғыдан драмалық шығармалардың заманауи-гаманитарлық ойлаудың бір 

тармағы ретінде қоғамдық пікірге белсенді қозғау салуда рӛлі ерекше.  

Қазіргі қазақ драмасында қалам тербеп жҥрген драматургтердің драма 

жанрындағы кӛркемдік кеңістігі, шығармаларының тақырыптық ауқымы, 

қаламгерлік әдіс-тәсілдері әр қырынан зерделеніп, зерттелуі қажет. Бҥгінгі 

драмалар легі тақырыбы жағынан алғанда дәуір шындығын кӛрсетуге 

арналғандығы байқалады. Олардың ішінде қазақ халқының әр дәуірдегі 

ӛмірінің қайғылы жағдайы мен азаттық жолындағы кҥресін, жаңа дәуірдің әр 

алуан тіршілігін бейнелейтін туындылар да бар.  

Жазушы, драматург Ғ.Мҥсірепов: «Шығарма деген белгілі оқиғалардың 

тізбегі емес. Шығарма жазушы жҥрегінде, ойында қайнап-пісіп, кітап 

оқушылары зейін қоюға тҧратын, жігер-қайрат, адам қоғамының ӛсе беруіне, 

еселей беруіне ҥн қоса алатын жанр» [50, б. 7] дейді. Қай жанрдағы туынды 

болсын ең алдымен кӛркемдік-шығармашылық болмысымен қҧнды. Ӛйткені 

қаламгердің тҧлғасы оның шығармашылығымен, суреткерлік болмысымен 

бағамдалады.  

Драматургтердің шығармашылық ҥдерісінде сәтті, жемісті қолданылған 

тілдік ӛрнектер жиі кездеседі. Сол ҥшін біз олардың сӛздік қорын нақты 

мәтіндік талдау негізінде сараптауды мақсат еттік. Мәселен, образ жасаушы 

амал-тәсілдер кез келген жазушының стиліне қарай әртҥрлі қолданылады. Осы 

орайда академик З.Қабдолов: «Адам тағдыры суреткер ҥшін шығарма арқауы 

ғана емес, ӛмірді танудың ӛзгеше тәсілі де: ӛмірде кӛрген тірі адамдар туралы 

олардың хал-кҥй, кескін-кейпі туралы тебірене, толғана ойланудан кӛбіне 

суреткердің сол адамдар ӛмір сҥрген қоғамы туралы кӛзқарасы қалыптасады, 

нәтижесінде сол қоғамдық шындықты кӛркем жинақтау мақсатындағы 
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творчестволық әрекеті басталып кетеді» [51, б. 456] деген тҧжырымын 

келтірген орынды.  

Драматург Р.Отарбаев ӛткенді жаңа кӛзқарас тҧрғысынан жазу 

тенденциясын қолға алды. Сол арқылы, яғни тарихи драмалары арқылы 

оқырманға, кейінгі ҧрпаққа таза тарихты ҧсынды. Бір ғана «Бейбарыс сҧлтан» 

драмасында киіз ҥйден шығып, кҥллі әлемге танымал болған, Жайық бойын 

жайлаған Жамақ ханның кешегі қараторғайдай баласы Бейбарыстың бҥкіл 

Мысыр еліне әмірші болған тарихы баяндалады. Драматург Ғабит Мҥсірепов: 

«Кӛркем шығарманы тарихи шығармамен алмастыруға болмайды. Бірақ одан 

тарихилықтың принципті мәнін сақтауды талап ету керек» деген. 

Р.Отарбаевтың аталған драмасында барлық талаптар сақталғандықтан, қуаты 

кҥшті туындыға айналған. Қазіргі таңда оқырман жҥрегіне жол тауып, жаулап 

ала алған туындылардың қатарына жатқызуға әбден болады. Олай дейтініміз, 

драмада Р.Отарбаевтың ақынға тән сӛйлеу мәнері, шабытты тебіреністері ашық 

кӛрінген, Бейбарыстың толғау, тіпті кӛсем монологтарының ӛзі кесек дҥние.  

Екі актілі, тӛрт кӛріністі тарихи драманың кейіпкерлері туралы ремаркада 

18 кейіпкер, оған қоса шапқыншылар, мәмлҥктер, елшілер, тҧтқындар, 

шабармандар, періштелер, шаһар әкімі, дауыстар, қарауыл, жаршы, саудагер 

деп кӛрсетіледі. Алғашында мҧнша кӛп адамдар шағын туындыға кӛптік етпей 

ме деген кҥдік ҧялайды. Бірақ, драма мазмҧнымен толық танысып, авторлық 

идеяны ажыратқан соң, бҧл кҥмән сейіледі. Әрқайсысының ӛз орны бар 

екендігі, басы артық жҥрген бірде-бір кейіпкер жоқ екендігі білінеді. Дауыстар 

Ніл ӛзенін бӛгеудің қиындығын, Бейбарыстың жәй мәмлҥк емес, қайтпас ер, 

жаужҥрек екенін білдірсе, қарауыл соғыс жайын білдіріп отырады. Жаршы, 

шабармандардың ӛзі ел салтынан, дәстҥрінен хабар береді. Олар арқылы біз 

арабтар соғыста жеңіске жеткенде баспанасызға ҥй тиіп, бойдақтар қыз сҥйіп, 

отбасылы болатынынан хабардар болсақ, ел әміршісі о дҥниелік болғанда 

халқы кҥңіренумен қоса, шашын жҧлып, бетін жыртатынын білеміз. Қара 

киімділер болса тепсінген талай жауды тентіреткен сҧлтанның сыртынан тәж 

бен бақтың саудасын қыздырып жҥрген бақталастардың кӛптігінен хабар 

береді. Демек, бҧл кӛптеген кейіпкерлерді автор «әлеуметтік орта, дәуір 

тынысын сездіруге, кӛпшілік сценаларын ашуға» [52] пайдаланғанын ҧғамыз. 

Драма оқиғасы Сиуас қаласының қҧл базарындағы қҧл саудасын 

суреттеуден басталады. Асқан жауынгер халық санатынан деп есептелетін, 

қазақ даласынан әкелінген қыпшақтардың кҥштілігі, қымбат бағаланатындығы 

итальяндық саудагердің сӛздерінен білінсе, дайын қҧлдықтан гӛрі ӛлімді артық 

кӛретін намысшыл екендігі, кӛздерінде от, кеудесінде шоғы бар қыпшақ 

ҧлдары қара зәңгіден де артық бағаланады. 

Бірінші актінің бірінші кӛрінісінің ӛзінде Бейбарыстың ширыққан бейнесі 

танылады. Әп дегенде тҧтқын бала ешкімнен қаймықпай, кӛзінің оты жарқ етіп, 

жусанды алу ҥшін лапылдап жанып жатқан отқа қолын салса; сахна ауысқанда 

«Крест жорығына» шыққан француз жасағының соғыс ашып, ел-жҧрт уайым 

шегіп, жылап-сықтап жатқанда Бейбарыс сӛзімен де, ісімен де халық жағында, 

жаны найза ҧшында. Ширығып басталған драманың бірінші актісінен-ақ біз 
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ӛзін дҥниенің тірегі сезінгендей, ӛзгеге де сездіргендей ойлы да мҧңды, 

қаһарлы Бейбарысты танып ҥлгереміз. Ал соғыс хабары келсе де, сән-салтанаты 

асқан сарайында Иса Тҧран Шаһ сықылықтап кҥлген сҧлу бишілердің биін 

тамашалап, «әкем Сҧлтан Салық Наджи-ад-дин соқтырған кҥміс теңгедей 

сыңғырлаған кҥлкілеріңді естігенде қара тырнағыма дейін жыбырлап кетеді. 

Тҧп-тура жыбырлап кетеді. Екеуіңді де бҥгіннен бастап гареміме аламын» деп 

тәннің қҧлы болып, рахаттанып отырады.  

Бейбарыс бейнесі сан алуан әрекет арқылы: дҧшандармен арпалыста, 

соғыс даласында, сарайда, отбасында біртіндеп, сатылап барып, кеңінен 

ашылады. Бірде оны қайсар, ӛжет бозбала, патриот; бірде мықты стратег 

әскербасы; бірде аяулы жар, мейірбан әке; бірде жауына аш бӛрідей тиетін, ел 

шетіне жау келгенде аянып қалмайтын кӛзсіз батыр ретінде әр қырынан 

танимыз. Осылайша сҧлтан бейнесі тҥрлі драмалық тәсілдер арқылы сомдалып 

шығады. Яғни Бейбарыс бейнесі диалектикалық бірлікте, қайшылық-қасиеті 

сом тҧтастықта берілген.  

 Кӛркемдік қасиеті тҧрғысынан «Бейбарыс сҧлтан» драмасының 

полифониялық сипаты кҥрделі емес. Бас-аяғы 40 беттік туындыда Бейбарыс 

сҧлтанның бҥкіл ӛмірі кӛз алдыңыздан ӛтіп, оған қоса қаһарманның ішкі жан-

дҥниесіне тереңінен ҥңіліп, онымен бірге қамығып, бірге жаныңыз жҥдеп 

қалады. Сҧлтан ӛмірінің қуанышты сәттері тек ҧлдарымен байланысты. Тәж 

пен баққа таласқандардың арасында ҧстараның жҥзінде жҥргендей қиын 

ӛмірінде жанына ҧлдары келгенде ғана жаны жадырап, Еділ-Жайықты жайлап 

отырған қыпшақ жҧртын кӛргендей шаттанып қалады. Бірақ олардың қаны 

қыпшақ болғанымен, ӛз ортасы ӛгейсіткендігін балаларының жылқының етінен 

Нілдің суын артық санайтындығы, киіз ҥйдің не екендігін білмейтіндігінен 

аңғарып жаны қҧлазып, жҥдеп қалады. Бірақ хал-қадірінше балаларына ата-

баба дәстҥрін сіңіргісі келеді. Шаңырақ деген ӛзім деп ӛзі кӛтеріп, уық – 

балаларым, кереге – шешелерің деп тату-тәтті бірлігі жарасқан шаңырағының 

ырысты болғанын қалайды. 

Бейбарыс бейбітшілік заманда ӛзіне қҧлдық қамытын кигізген 

моңғолдарды ешуақытта ҧмытпайды, тіпті сәлемін де алмайды, Қҧтіз әмірші 

соғыста қаза тапқан соң, Бейбарыс сҧлтан таққа отырады. Билік басына келген 

соң арық жҥргізіп, су жіберіп, халықты молшылыққа кенелтеді. Еркектердің 

бҧзақылығын, әйелдердің сайқалдығын тыйып, қҧпия ҥйлер мен долықты 

моншаларды жабады. Иен даланы гҥлзар баққа бӛлеп, шаһарда тәртіп орнатып, 

кесірлерді тыйып, ел-жҧртына етегі мен есін жиғызған ерен еңбегін бағалап 

берілген: «Абул-футух Рукнуддин уа дҥние Бейбарыс бин Абдулла ая-

Бундукдари ас-салиха ан-Наджани ал-Аюби ан Ханафи ат-турки...» есімінің 

ӛзін бір-бірін бҧйдамен жетелеген керуендегі тҥйе сынды екен. Кӛтеріп жҥру де 

оңай болмас. Осының бәрі анам байғҧстың «Барысым» деген жалғыз ауыз 

сӛзіне тати ма? Уай, дҥние-ай!» [38, б. 27] деп кӛкірегі қарс айрыла кҥрсінеді. 

Патша тағына отырса да бір сәтке де есінен туған елін, жерін шығармайды. 

Тіпті бҧл ҥнемі жҥрегін жарып шығатын кҥрсінісі мен қайғысы сағыныш болып 

шығарманың лейтмотивін қҧрайды. Сағыныш Бейбарыс ҥшін ғҧмыр бойы 
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ҧмтылса да жеткізбеген Жайығы мен жусанды даласын есіне салып отырады. 

Шығарманың ӛн бойынан байқалып отыратын лейтмотив – Бейбарыстың туған 

елге, жерге деген сағынышы, сағынышқа толы сӛздері: «Тҧшынып бір иіскесең 

кӛкірегіңді шайдай ашқан қайран Жайық бойының жусаны. Жас сәбидің қарын 

шашындай бҥр жарғанын кӛрер ме еді» [38, б. 8], «киіз ҥйдің іргесін тҥріп 

тастап, қымызға қанып, қазы жеп сәскеге дейін ҧйқтар ма еді» [38, б. 20]. 

Лейтмотив сағыныштың шӛбі – жусанмен тығыз байланыста беріліп отырады. 

Жусанның ерекшелігі сағынған жан иіскесе ғана жҧпар шашатындығын да 

автор елін сағынған сҧлтанның анасының ӛсиеті, туған жерге деген 

сҥйіспеншілікке тәрбиелеген сӛзі арқылы ӛрбітеді.   

Драманың намысқа жанылған патриоттық рухының кҥштілігі сҧлтанның 

қандай жағдайда да қыпшақ жҧртшылығының салт-дәстҥрін дәріптеп 

отыратындығынан да байқалып отырады. Бҧл жайдақ атқа секіріп мінетін жҥз 

жастағы қариялары бар қуатты жҧрт – қыпшақтардың баһи кешкен адамның 

зиратына жарты Ай белгісі бар қҧлпытас қоятын салтын айтуы. Зират 

басындағы белгі – кері туған айдың белгісі. Кӛрер жарығы, туар айы, дәмі 

таусылды деген сӛз. Ал ең ӛнегелілігі – қҧлпытасқа ӛлген жанның есімі, ата-

тегі, руымен қоса, қанша кҥн ӛмір сҥргендігін ӛрнектеп жазуында. Яғни неше 

жақсылық жасаса, сонша жыл жасадым деп есептеуі, егер ҥш жақсылық жасаса 

– ҥш кҥндік ӛмір, он жақсылық – он кҥн. Ал егер жҥзге келсе де ас ішіп, аяқ 

босатқан кҥндерін ғҧмыр санамайтын мәрттігі мен даналығына тәнті боласыз. 

Сҧлтанның жанын жегідей жеген нәрсе – тек сағыныш десек қателескен 

болар едік. Оны кҥйзелткен негізгі мәселе – исі тҥрік басшыларының 

ауызбіршілігі болмай, халқының тоз-тоз болуы. Қанжар тістеп туған қанатты 

қырандардың тҧтқын болып сорлауына қатты налиды. Тіпті халифатқа әділдік 

орнатқан әміршіге айналған шағында қҧл базарында саудаға тҥскен тҥрік 

ӛрендерін кӛргенде: «Міскіндерім-ай менің. Сендер де бҧғауға тҥстіңдер ме? 

Менің кебімді қҧштыңдар ма? Аяқ-қолдарыңды кісен қиып зарықтыңдар ма? 

Исі тҥріктің иелері бірікпесе, небір замандар бойы кӛрер кҥндерің, шегер 

азаптарың осы ғой. Кемталап емес едіңдер ғой» [38, б. 32] деп іші қан жылап, 

барлығын бір-ақ сатып алып, бастарына бостандық береді. Саудагерге «айтқан 

бағаңды ал» деп мәрттік танытқанымен, оның мақсаты да, тҥпкі ойы да 

«әйтпесе бҧлардың әрқайсысы бәсжетпес қой» деген сӛзінен байқалады.    

Сарай ішіндегі интрига, қызғаныш, сатқындық, жағымпаздық секілді 

қитҧрқылықтар шығармада кеңінен беріліп отырады. Хуан тілімен айтқанда 

«жалпақтаған жағымпаздар, жәреуке жандайшаптар, аңысын кҥткен аярлар, 

қысқа кҥнге қырық қҧбылған қитҧрқылар, шапан жамылған кӛркеуделер, 

жітікӛз ҧрылар, мықынын бҧлдаған мекерлердің Бейбарыстың да айналысында 

ӛріп жҥргендігі, олар әміршісін сыртынан сатып, кҥнде ӛлтіріп жҥргендігі 

білінеді. Сарай ӛмірі ешбір бҥркемесіз, ащы шындығымен ашылады. 

Драматургтың қоғам туралы ойы да айқын. Ол қоғамның жегі қҧрттары 

секілденген билікқҧмар жандар туралы сӛздерінен аңғарылады. Тақтың тӛрт 

бҧрышына ҥймелеп, әміршінің балағынан кіріп басында, қойнынан кіріп 

қонышында жҥретін, тақ шайқалса алдымен иесін тапайтын снобтарды 
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ешуақытта тамырымен жою мҥмкін еместігін ашық айтады. «Жер жарылып су 

аққалы солай болып, топан су қаптағанша аясын кеңейтіп ӛрістей беретіндігі» 

ащы да болса шындық. 

Драманың басынан аяғына дейін ҥзілмей тартылып отыратын желі – 

Бейбарыстың ӛмірі. Бейбарыс әділ. Сатқындық жасады деп естіген сәтінде 

туған баласын «азып туған ит» деп танып, садақаға сҧраусыз шалуға да дайын. 

Кешірім бермей, тек ӛлім жазасына кеседі. Тартыс ширыға тҥседі. «Кӛркем 

туындыдан (ол қай жанрдағы шығарма болмасын) ең алдымен іздейтініміз – 

адам, оның қилы тағдыры, қуанышы мен мҧңы десек, ол осындай адамдық 

тҧлғасымен ерекшеленуі ҥшін әуелі белгілі бір мінезбен кӛрініп танылуы қажет 

қой. Ӛйткені мінезсіз характер жоқ. Мҧның бәрі «сюжет негізіне арқау болған 

тартыстың ӛрбуі, дамуы мен шиеленістері, шарықтау шегі мен шешімі арқылы 

ғана танылмақшы» [53, б. 52] деген ғалым С.Мақпырҧлының пікірі тартыс 

табиғатын тануда маңызды мәнге ие. Бейбарыстың сатқындық жасаса ӛз 

балаларын да аямайтын әділдігі айқын кӛрінеді. Тірлікте жасаған жария 

жаманаты, аяр опасыздығы ҥшін моңғол елшісін де, Хуанды да аяп қалмайды. 

Айналасын қызғаныш боп шарпыған, қолтығына ғҧмыр бойы у тыққан, кҥллі 

әлемге қара тырнақтай жақсылық сыйлауға әлі келмейтін Хуанның да бар 

әрекеті әшкере болғанда да әділ жазасын береді. Елін шексіз сҥйген патриот ҧл 

қыпшақ салты бойынша Хуанның қҧлпытасына «туды да ӛлді» деп жаздыруды 

ҧйғарады. Мҧның тәрбиелік мәні – Хуан секілді аярлардың жетер жерінің 

қандай болатындығы – кейінгі ҧрпақ ҥшін ащы сабақ болатындығында. Оған 

қоса, автор дала адамының иілмей, морт сынатын болмысын, тәкаппар қалпын 

нанымды бере білген. 

Бейбарыс – мықты стратег. Алдына қойған мақсатына жету ҥшін, 

жауының бетін қайтару ҥшін, ешкімді тыңдамай, ешкіммен ақылдаспай батыл 

әрекеттер жасайды. Кӛзсіз ерліктерге барып, ешкімнің сӛзіне қҧлақ аспайды, 

тіпті, әміршінің бҧйрығын да жҥре тыңдап, ал шылбырына жармасқан Хуанның 

ӛзін «кәпірдің жалғызы» деп қағып тастайды. Драма жанрының теориясын  

зерттеуші Р.Нҧрғалидың ашып кӛрсеткен трагедия табиғатына Р.Отарбаев 

сомдаған Бейбарыс бейнесі толық сәйкес келеді: Бейбарыс та сҧм заманның 

қатыгез әдеттерімен шайқаста опат болады (таққа таласқан шаһ берген уланған 

қымызды ішіп о дҥниелік болады); асқақ рухты қайсар жан Бейбарыстың 

дҧшпандарымен алапат кҥресі кеңінен суреттеледі (Ніл ӛзенін бӛгеп, 

француздарды қыруы, дандайсыған моңғол елшілерін сабасына тҥсіруі т.б.); 

басқа да трагедия қаһармандары секілді сҧрапыл, ол ӛз ішіне терең бойлайды 

(жиі кездесетін монологтары), қайғылы, азапты хал кешеді, кедергі, 

қарсылықтармен қаймықпай кҥреседі.  

Автордың аталған тарихи драмасы шынайы, ақиқаттан алыстау кеткен 

тҧстары жоқтың қасы. Берілген тарихи детальдары қисынды. Шығармада 

мәмлҥктер – мемлекеттің айбары ретінде суреттелген. Шынында да араб елі 

мәмлҥктерден еш залал шекпеген. Мәмлҥктер «найзаға тҧщы етін, қылышқа 

талша мойнын, дойырға жон арқасын тӛсегені» анық. 
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Шығармада санаулы ғана қыпшақтар бар. Олардың ӛзі сҧлтанның 

айналасында суреттеледі: Қҧтіз – парасаты мен пошымы Бейбарыстан кем 

соқпайтын, заманында қҧлдық қамытын киген, кейін ерлігімен белгілі болып, 

Айбектен кейін таққа отырған әмірші; Қалауын – он екі жасынан Бейбарыспен 

бірге қҧлдыққа тҥскен беріш руының баласы; тарихшы әрі жылнамашы, 

Бейбарыс ҥшін орны бӛлек Тәңірберді; Бейбарыс сҧлтанның әйелі – Тәжі-

Бақыт. Тәңірберді мен Бейбарыс бір-біріне адал дос бола білді; Бейбарыс ӛзінің 

уыздай кӛңілін оңашада келіп, тек Тәңірбердіге ғана ақтарса, ол да ӛз кезегінде 

сҧлтан сеніміне тәнті болып, оның сырын ешкімге жария қылмауға ӛз-ӛзіне 

серт береді. Автор артық сӛзге, сипаттау, баяндауларға сараң. Әр кейіпкердің 

қыпшақ екендігін сӛз арасында ғана танып қаламыз.  Мәселен сҧлтанның жары 

Тәжі-Бақыт ерінің кӛңілін кӛтеріп, сағыныш басу ҥшін киіз ҥй жасауларын 

әкеліп, қҧруға кіріскен сәтте Бейбарыстың асқан ризашылықпен әрі кӛңілдене 

айтқан: «Қыпшақтан қатын алғанның бір ісі артық» деседі ақ сәлдесіне оранған 

арабтар» деген сӛзі арқылы ғана біліп қаламыз.  

Автордың келесі бір тарихи драмасы – «Жәңгір хан». Драмаға тоқталмас 

бҧрын кеңестік кезеңдегі Жәңгір хан туралы тарихи әдебиеттегі 

тҧжырымдардың қазіргі заманғы кӛзқарас бойынша басқаша арнаға тҥскендігін 

айта кету ләзім. Ӛйткені кеңестік идеология бойынша Жәңгір ҥстем тап ӛкілі, 

хан болғандықтан тар шеңбер аясында танылып, халықты қанаушы, зорлықшы 

деп біржақты стереотипті тҥрде бағаланды. Оған қоса, Ә.Кекілбайҧлының 

тарихи деректерге сҥйене отырып жазылған «Наркескен» атты еңбегінде 

ауылдағы ақсақалдық-рулық биліктің ыдырап, отаршылардың барлық билікті 

шонжарлардың қолына, яғни Жәңгірдің билікті атасы Қарауылқожаға 

бергендігін жазады. Демек, Жәңгір хан жҥргізген биліктің қара халыққа жайсыз 

болған тҧстарын да жоққа шығара алмаймыз.  

Бҥгінге дейін азулы ақын Махамбет арқылы қалың қазаққа хан емес 

қасқыр, айыр қҧйрық шаян болып танылған Жәңгір бейнесі бҧл драмада мҥлде 

басқа қырынан ашылып кӛрсетілген. Мҧнда Жәңгір дҧшпаны келіп табалап, 

достары келіп басқа ҧратын ылаң емес, патсайы сусыма шапан, басына тақия 

киген, кітап оқу ісі ӛз алдына, қазақ жҧртшылығына шахмат, бильярд ойнауды 

ҥйретсе, резиденция салып, банк, базар, аптека ашып, дәрігер ҧстады; әйелі 

Фатима тоташ би ҥйірмесін ҧйымдастырып, қазақ қыздарына вальс билеуді, хор 

орындауды ҥйретеді. «Жәңгір мектебін» ашып, оған Ольдекон Сергей 

Константинович атты сауатты ҧстазды алып, қазақ балаларына математика, 

орыс тілі, діни сабақ, физика пәндері бойынша дәріс береді. «Жәңгір мектебін» 

бітірген тҥлектерді Омбыдағы Неплюев кадет корпусына оқуға жібереді. Сол 

арқылы жанына тыншу бермеген кӛп арманының бірінің ҧшығына жеткендей 

болады. Қараңғылықта отырған елін жалпы әлемдік ӛркениетке ілестіріп, заң 

мен ӛмір талабына сай ӛмір сҥргісі келді.   

Батыстан келген ғалым, жиһанкездердің сӛзі арқылы біз Жәңгірдің жастық 

шағы Астраханьда, генерал-губернатор Андреевскийдің ҥйінде ӛткенін, орыс, 

француз, араб тілдерін жетік меңгергенін, қазақтың батыс ӛлкесінің шежіресін, 

ел мен жердің тарихы, табиғи байлығы, халықтың салт-дәстҥрі мен қолӛнері 
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жӛнінде жазып, Еділ-Жайық арасының топонимикалық картасын жасатқанын, 

шәкірт тәрбиелеу секілді ҧлы іспен айналысып жҥрген сайын даланың ҧлы 

реформаторы ретінде танимыз. Қала берді Санкт-Петербург ботаника бағының 

бӛлімшесін ашып, қарағай, қайың, тҥрлі бҧталы ӛсімдік ектірген. Малмен 

жатағы бірге, малмен қоса ӛріп-тҧрған надан халық деп естігендерінің жалған 

екендігіне кӛздерін жеткізеді.  

Жәңгірдің тым орысшыл еместігі, орыстардың да ішінде тек білімді, кӛзі 

ашық, кӛкірегі ояу жандарын ғана қҧрметтеп, Иванов сынды шетелдік 

жиһанкездерге жолбасшы боп жҥрген, ҧйқы мен арақ-шарапты жақсы 

кӛретіндерді жаратпайдығы мына біз ҥзіндіден білінеді: «Әлде цивилизация 

әкелем деп бҧ даланы мезгілсіз мазаладым ба? Бір ізбен кіріп-шығып, ін аузын 

баққан кесірткедей тыныш жатқаныңмен тӛбеңнен тӛнген тӛрт бірдей жат 

қамал жаныңды жай таптыра ма? Әбілқайыр бабам бас боп басқан 

бодандықтың бармақ таңбасы алдымды кес-кестей берді-ау. Әйтпесе, жерімді 

жайлаған самогоншыл казак сарайыма сҧраусыз кірер ме еді?» [38, б. 108]. 

Автор шығармасын ханның шахмат ойнауынан бастау арқылы, оның 

кҥңіренген сӛздері арқылы орыс патшасының қазақ даласын билеуді ойын 

алаңына айналдырғанын, оның халқын да, билеушісін де шахмат пешкілеріне 

санайтындығын аңғартады. Орыстар Степан Разин мен Пугачевтің 

баскесерлерін қҧрықтаған империялық кҥшке ешкім қарсы тҧра алмайды деп 

ойлайды. Қарсы шыққан қазақтарды жабайы қарақшы деп танып, Жәңгірге 

оларды ешбір аяусыз, қан жоса етіп басуды бҧйырады. Тіпті сарайда жҥрген 

Гегель, Бергман, Раевский сынды патша ӛкіметіне қарсы шыққаны ҥшін жер 

аударылған жандардың Жәңгір ханнан пана тапқандығын да біліп, сол ҥшін 

жауапқа тартады.  

Драманың алғашқы сӛздерінен-ақ, Жәңгірдің халқының қамын ойлап 

кҥрсініп, кҥңіреніп жҥргендігі «билеуші келіспесе қарашасы да даладан-далаға 

безіп» деген сӛздерінен білінеді. Ӛзіне-ӛзі қатал сыншы. Ӛзін орыс 

патшасының еңсесін езіп, қол-аяғын бір жіппен матап тастағанын жақсы 

тҥсінеді. Айналасындағы халқын лай судың ортасында жҥріп кӛрінбей кеп 

қабатын ашқарақ шортанға теңейді, орыс орманы, қараша қорғаны бола 

алмағанына шерленіп, пҧшайман халде отырады. Жәңгір орыстың саясатын 

анық тҥсінгенмен қолдан келер шарасы жоқ. Жағындағы сары жҥнін ҥрпиткен 

орысқа қазақтың баласы бірін-бірі кӛкпардың серкесіндей ӛңгеріп беріп 

жатқандығына, кеше – Исатай, бҥгін – Махамбет болса, ертеңгі кҥні кезек – 

ӛзіне келетінін, қыл тҧзақтың тарылып жатқандығын жақсы тҥсінеді. Атасы 

Қарауылқожаның ӛзі қазақты: «би ҥстінде бір нҧқат, ти астында екі нҧқаттан 

аса алмай жҥретін қара қазақтың боғын қурайға шаншып ӛскен қарасирағы» 

деп кемсітеді. Исатай ӛлгенде де қатты қуанып, енді қазақтар «шілдің боғындай 

басы ауған жаққа пышырар» деп масайрап, масаттанады.  

Сол уақыттағы қазақтың жайын автор: «аузымен алысып, қҧлағымен кҥн 

кӛрген қазақ», «қуанса да, ренжісе де айызын ат пен әйелден қандыратын 

ежелгі әдеті», «сӛзінің байламы жоқ, ісінің бәтуасы жоқ» деп береді. 

Шығармада беті ашылатын тағы бір шындық – казактардың даланың бағытсыз 
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қҧйыны сынды қҧтырынып, момын қазақтың берекесін алып, мазасын кетіріп 

жҥргендігі. Жәңгір олардың салатын ылаңынан да айласын асырып, қазағына 

қорғаныш боп отыратыны Жақсыбай батырға берген тапсырмасы арқылы 

білінеді. Екеуінің диалогына назар аударсақ: 

ЖӘҢГІР:Араға ҥш кҥн салып, ҥш жҥз жігіт алып казак әскеріне ілес. 

ЖАҚСЫБАЙ:Соғысты бастаушымыз ба, қостаушымыз ба, хан ием? 

ЖӘҢГІР:Шайқаста – қостаушы, қашқанда – бастаушы. 

ЖАҚСЫБАЙ:Жан ауыртпай теп десеңізші, хан ием. 

ЖӘҢГІР:Қолға тҥскенінің обал-сауабына, жазықты-жазықсызына қарар 

емес. 

ЖАҚСЫБАЙ:Киізге орап сабайық. 

ЖӘҢГІР:Тҥн қараңғысымен тӛрт тарапқа ат шаптыр. Жазалаушы отряд 

келеді, сақ отырсын де. Он екі биге хабар жетсін. Сӛз сапырғанға қҧр мәз 

болмасын. Қарауындағы елді талауға салып алмасын. 

Есірген казактар қауқарсыз шалды байлап, араша тҥскен он бес жастағы 

бозбаланы керегеге таңып байлап, жалаңаш кеудесін ӛртеп азаптайды. Ол аз 

болғандай қарттың ызалана айтқан «ҧят сендермен қоса туған, бірақ бҧрын 

ӛлген» деген сӛзіне казактар шамданып бесіктегі сәбиді қылышпен шауып 

ӛлтіріп кетеді. Казактардың дандайсып, қазақ жеріне салған ылаңы жӛнінде 

қазақ әдебиетінің алыбы С.Сейфуллин де ӛзінің «Тар жол, тайғақ кешу» 

романында келістіре жазған [54].  

Казактардың Екатерина екінші патшайымның бҧйрығымен казачество 

қҧрып, қару ҧстап, қазақ жерінде жан бағып отырғаны – олардың шебер 

тактикамен қазақ жерінде саяси ойын жҥргізіп отырғандығында екені де ащы 

шындық. Осы шындық шығармада сәтті кӛрсетілген. Олардың бір ҧтқаны қазақ 

жеріне Жәңгір ханның сойылын соғып, Исатайды ӛлтіріп, Махамбетті ҧзын 

арқанда ҧстау. Махамбет олар ҥшін қауіпті емес. Ӛйткені ол таққа зәру жан 

емес. Шындығында Жәңгір ханның ӛздеріне кіріптар болуын қолдан 

ҧйымдастырды. Ӛйткені кіріптарлық жҥрген жерде ноқта мен кісенге орын 

қашан да табылатындығын жақсы білді. Қазақтардың арасына алауыздық 

орнатып, ӛзара ши жҥгірту арқылы кҥн кӛрудің қамына кірісті. Махамбетті 

ҧстап алып тҥрмеге салу, қалған қолын талқандауға тіпті де асыққан жоқ. Олай 

еткенде Бӛкей ордасында жым-жырт тыныштық орнайтынын білген соң, ҧзын 

арқан, кең тҧсауға салып қойды. Оны Покатилов сӛзінде: «Махамбет ҧстасса 

сенімен, не менімен ҧстасқан жоқ, ӛзінің ханына, биіне жауығып жҥр. Бір-бірін 

жағадан ала тҥссін, арпалыссын, азу тістерін ақситыссын, ақыры екеуі де қҧрып 

бітеді. Бір-бірінің тоз-тозын шығарады. Бізге де керегі осы емес пе?» деген 

сӛздері растайды. Драматург Жәңгір мен Махамбеттің қақтығысқа толы 

қатынасы, оны ушықтыруға отаршылардың қосқан ҥлесін әсерлі жеткізген. 

Жәңгір ӛз кезегінде Махамбетке ӛзінің жау еместігін тҥсіндіруге 

тырысады. Бір жағы ӛрт, бір жағы қҧлама жар екенін біліп, ел ішінен шыққан 

байыптысын баптауға, дарақысын таптауға тырысады. «Екі даушы бір келсе, 

амалыңның кеткені, екі ауру бір келсе, ажалыңның жеткені» деп, бір ӛңірге 

екеуі тебіссе сиятынын, ӛзге келіп тепсе ӛрісінен шығарып жіберетіндігін 
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айтады. Махамбетті райынан қайтару ҥшін ақтарылып, егер ӛзі Махамбетті 

қҧртса халықтың азасына, ал Жәңгірді қҧртса патшаның назасына 

қалатындығын байыптайды. Екеуі бір ортақ шешімге келіп, татуласпаса, 

жолдың бәрі соқпақ болып, мойны – қазық, басына тоқпақ қонарын сездіруге 

тырысады. Бірақ ӛр ақын Жәңгірдің шырқыраған жанын тҥсінбейді. 

Тҥсінбейтіні – ортаға тҥскен әзәзілдердің барлығын ластап, бҥлдіргені, салған 

ылаңының орындалғаны.   

«Ҧлтарақтай жерді ҧлардай шулатып біттік. Мылтық асынып қоқаңдаған 

казагы, қҧрық ҧстап қалбаңдаған қазағы, қымызға қызған биі, қыздырмаға 

қызған батыры, шығар-шықпас жаны бар, бір қолында тізгіні, бір қолында 

дауы, қажып біткен ханы бар, неткен жҧртпыз? Сеніп сыр айтпайтын, кесіп іс 

істемейтін, шапса балтаң ӛтпейтін, сабасаң шын жаламайтын, жҥрегі емес, аузы 

қуанатын бҧ не заман? Балақтан кірген дҧшпан бастан шығатын, бергені – 

алдамшы, алғаны – алаяқ, жаңалыққа іңкәрлікті зор намыс кӛрген, бес-алты 

тоқтышақты қорғаныш кӛрген бҧ неткен дәуір? Баяғының тӛресі – билігіне, 

қожасы – баланың шопай-шҥметегіне, биі – руына, батыры – сауытына, 

қариясы – азанына, кемпірі – қазанына, келіні – ошағына, ҧлы – босағасына ие 

боп тҥтінін тҥзу ҧшырып отыратын кез қайда? Бәрі де астаң-кестең» [38, б. 

108]. Жәңгірдің бҧл монологынан азған заманына деген зары сезіледі. 

Драмалық шығармаларда адамның рухани жан-дҥниесі, ішкі сыры прозалық 

немесе поэзиялық туындылардағыдай ҧзақ баяндаулармен емес, кейіпкерлердің 

қат-қабат психологиялық ерекшеліктерінің иірімдері арқылы кӛрініс табады. 

Яғни кейіпкердің ішкі жан толғанысы, ӛзегін жарып шыққан ішкі сырлары 

монологтар арқылы беріледі.  

Бірақ бір ӛкінішті жері – Махамбеттің бір ӛзі ҥлкен оппозиция, ҥлкен кҥш 

иесі екендігі шығармада ашылмай қалған. Бҥгінгі кҥнге дейін жеткен батыр 

ақынның шынайы бейнесі, оның қалың қазақ ҥшін жасаған әрекеті Жәңгірдің: 

«Қуықтай екі ӛзеннің арасын ереуілдеткенде қайда барып пана табам деп жҥр 

бҧлар?» деген сӛздері арқылы әлсіреп, солғын тартып қалған.  

Р.Отарбаевтың екі тарихи драмасына ортақ нәрсе – драманың бҥкіл 

бітімінде негізгі екі қаһарманның (Бейбарыс сҧлтан мен Жәңгір хан) сырын 

ашуда екі тартыс арнасын қатар ӛрбітуі: бірі – олардың арпалысы, әрекеті 

болса; екіншісі – ӛзімен-ӛзі іштей айтысып, толғануы.  

Тарихи драмаларда ӛмірлік деректі игеру және кӛркемдік қиял арқылы 

бейнелеу драматургтан асқан шеберлікті қажет етеді. Нақтылы деректі ӛзгертіп 

алу, сюжет логикасына, характер табиғатына сәйкес келуі керек. Драмада автор 

идеясы мен кӛркемдік шешім арасында алшақтық бар секілді. Автордың 

реформатор Жәңгір бейнесін жаңа қырынан танытып, шынайы бейнесін 

танытқысы келгені тҥсінікті. Яғни, біз Махамбет жырлары арқылы білетін 

«айыр қҧйрық шаян емес», халқына деген зор сҥйіспеншілікпен ӛмір сҥрген 

жан екенін, перзенттік сезімін, елге деген сезімін қазақ балаларын оқытып, 

ғылымға итермелеуі, тҥрлі ӛнер тҥрлерін меңгертуі арқылы кӛрсеткен. Бірақ, 

Жәңгірдің позициясы, бейнесі толық ашылмағандай әсер қалдырады. 

Шығарманың басында ақ шаңқан киіз ҥйінің ішінде ойға бӛгіп, қайын атасы 
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Қарауылқожаның да келгенін жақтырмаған Жәңгірді, императордың тәж кию 

тойына барып келгеннен кейін де ауыл ақсақалдары мен билерін қабылдағысы 

келмей, қабылдаса да екіҧшты, тҥсініксіз жауап берген Жәңгірді ғана кӛріп, 

танимыз. Оның ӛз мақсатын іске асыру жолында қандай батыл әрекеттерге 

барғандығы айтылмай, солғындау беріледі. Тіпті тартыс, әрекеттен гӛрі 

монологқа кӛбірек орын беретін секілді. Мҥмкін бҧған жоғарыда айтып 

ӛткеніміздей, Жәңгір хан бейнесін тек қисық айнадан кӛру принципі де әсер 

еткен болар деп топшылаймыз. 

Бағын проза саласында сынап, шыңдап кӛрген, кӛркемдік шарты қатал, 

тартысты жанрға ҥлкен дайындықпен келген драматургтың бірі – Серік 

Асылбекҧлы. Драматургтың ерекшелігі – дәл ӛз тҧсындағы кӛкейтесті 

әлеуметтік қайшылықтарды айқын кӛріп, жан-жақты бейнелетіндігінде. Әрбір 

адамның кӛкейінде сайрап жатқан қоғамымыздың індетіне айнала бастаған 

проблемаларды тауып, талдап, толғай білсе, әрине, ол шығарма оқырман мен 

кӛрерменнің ҥдесінен шыға алатыны белгілі. «Қазіргі драматургияда әртҥрлі 

шығармашылық ізденіс, барлау жҥріп жатыр. Негізінен ҧлттық фольклор 

ҥлгілерін арқау етіп, еуропалық классикадан ҥйрене жҥріп ер жеткен жанр – 

қазақ драматургиясындағы бағдар – дәуір адамының, жаңа тҧрпатты 

қаһармандардың сан тҧлғасын жасау проблемасы» [52, б. 143] деген Р.Нҧрғали 

сӛзі осыған сай келеді. 

Драма ӛз дәуірінің айнасы десек, С.Асылбекҧлы драмалары ӛз дәуірінің 

әлеуметтік мазмҧнын, саяси келбетін терең барлаған туындылар. 

С.Асылбекҧлы драмаларының ең негізгі ерекшелігі – тартыс ӛзегіне себепкер 

болған қҧбылыстарды ӛмірдің ӛзінен алуы және оны оқырманына шешен 

тілмен шебер, нанымды жеткізе алуында. Демек, ӛмір шындығын ерінбей, 

жалықпай халық ішінен тауып, маңыздылығын білгірлікпен танып, ӛз 

туындыларына ӛзек ете білгені – драма жанрында ӛзіндік қолтаңба қалдырғаны 

деуге болады. Осы тҧрғыда С.Қҧлбарақовтың: «Суреткер – ең алдымен ӛз 

заманының перзенті. Сондықтан дарынды қаламгердің шығармашылығынан ӛзі 

ӛмір сҥрген уақыттың тынысы, проблемасы кӛрінеді» [55, б. 26] деген пікірі 

біздің ойымызды бекіте тҥседі. Яғни драматургтың бҧрынғыдай шаруашылық, 

ӛндіріс, махаббат сынды тақырыптардың ықпалында қалмай, соны жҥзеге 

асырушы адам концепциясын бірінші орынға қойғандығы байқалады. Жазушы 

Д.Марковтың: «Адам концепциясы – шығарманың барлық қҧрамды 

элементтері тарамдалып та, тоғысып та жататын негізгі орталық» [56, б. 4] 

дегеніндей тәуелсіздік кезеңіндегі ҧлттық драматургияның тағы бір ерекшелігі 

қаламгерлердің осы мәселе шығармашылық негізгі ҧстанымына 

айналғандығында сыңайлы.  

С.Асылбекҧлының қай драмасын алсақ та кӛтерген мәселесі маңызды. 

Автор драмаларында дәуір ӛзгерісінің адам санасындағы әсері мен кӛрінісі 

айрықша жарқырап кӛрінеді. «Желтоқсан желі» атты алты кейіпкерден ғана 

тҧратын, екі бӛлімді драмасының да кӛтерген жҥгі салмақты. Салмақты 

дейтініміз драма оқиғасы Тәуелсіз Қазақ елінің тарихындағы ең бір қасіретті, ең 

бір елеулі кҥн – 1986 жылдың 18 желтоқсанында ӛтеді. Желтоқсан оқиғасы 
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драмалық желі болып тартылған. Бір қарағанда драманың қҧрылымы «ҥш 

бірлік» ережесіне бағынған ХVІІ ғасырдағы классицизм дәстҥрімен 

жазылғандай әсер етеді. Оқиғаның ӛтер орны – Баймырзаның ғана пәтері, 

уақыты - бір тәулік ішінде болған оқиғаны суреттейді. Драмадағы оқиға бір 

жерде ғана ӛтсе кӛрерменнің назары, ықыласы кҥшейе тҥседі деген 

классицистер қағидасын автор алып отырған ӛмірлік материалының ыңғайына, 

шығарма идеясына сәйкестендіріп алғаны байқалады. Осы арқылы 

шығарманың тҧтастығы сақталған. Орталық қаһарманы – ӛмірден тҥйгені кӛп, 

терең, жан-жақты, отбасының қамқоршысы, кешегі «халық жауы» Баймырза 

ақсақал. Баймырза алаңға шығып, ҧлтының болашағын ойлағаны ҥшін жазықты 

болған, «бҧтаға қорғалаған торғайдай» қысылған екі жастың ӛз пәтеріне 

жасырынуға мҥмкіндік береді. Бірақ «қҧланның қасынуына мылтықтың басуы 

дәл келедінің» кері келіп, бҧл ҥйге Тимур Қалдыбаевич келеді.  

Пьеса бастан-аяқ ширыққан тартысқа толы. Әр кейіпкердің тілінде қуат, 

қажыр, жалын бар. Тәжікелесу, сӛз таластыру, дауласу – драма бола алмайтыны 

кӛпке белгілі. Шындығында С.Асылбекҧлы драмаларының сӛз саптауы ерекше. 

Тҥрлі кӛркемдік әдістерді саналы тҥрде пайдалана отырып биік қаламгерлік 

мәдениетке қол жеткізген.  

Орталық комитет пленумының шешіміне, дәлірек айтқанда қазақ еліне 

орыс ҧлтының ӛкілі Г.В.Колбиннің сайлануына қазақ жастары қарсы болып, 

наразылық білдіріп, Брежнев алаңына шыққан екі жас Ақмарал мен Қайсар 

жазалаушы солдаттардан қашып, Баймырза ақсақалдың пәтеріне келіп 

тығылады. Қыстың кӛзі қырауда жетім торғайдай пана іздеп келген, кеудесінде 

намыс оты ӛшпеген, рухы биік қазақ жастарын ақсақал қуып шықпады, ҥйіне 

жасырды. «Қазақтың ар-ожданын аяққа таптатпаймын деп, жас жҥректері 

лҥпілдеп соққан екі ердің» ӛз шаңырағына келуін тіпті қҧт санап, ӛзіне «бақ пен 

бақыт» қонған кҥнге балайды. Кенесарыны жақтағаны ҥшін, «халық жауы» 

атанып, он жыл Сібір тҥрмесіне отырғанда кӛп қорлық кӛріп, азап шеккенін әлі 

кҥнге ҧмыта алмаған кемпірі Талшынның қарсылығын да ақылмен басады.  

Драмада бірнеше қосалқы идеялар аңғарылады. Алдымен кӛрші орыс әйелі 

Мария Петровна арқылы қазақ жеріндегі кейбір орыс ҧлты ӛкілдерінің 

маскҥнемдікке салынуы; тамақтан басқа ештеңе ойламайтын тоғышарлығы 

(«бәрі толып тҧр: сары май дейсіз бе, ет-жҧмыртқа дейсіз бе, колбаса мен 

сервелаттың тҥр-тҥрі») белгілі болады. Қазақ жастарына азаттық, теңдік, 

демократияның керектігі, ҧлттың ӛзін-ӛзі билеуін қалайтындығы оның миына 

кіріп те шықпайды. Соншалық кӛрсоқырлығы – ауырдым деп дәрі сҧрай келіп, 

бірінші рет кӛріп отырған, мҥлде бейтаныс адаммен (Тимур Қалдыбаевич) 

соғыстырып арақ ішіп кетуі. 

Ал осы аты аталған Тимур Қалдыбаевичтің ӛзі екі ҥлкен проблеманы 

кӛтеріп тҧр. Біріншісі ӛзі де қазақ арасынан шығып, жегі қҧрт тәрізді ӛз 

ҧлтының болашағын – жас ҧланды, кӛзінде оты, кеудесінде намысы бар 

асқақтаған асау, шышыл жҥрек Қайсарды милиция мен жазалаушы отрядқа 

ҧстап беретін – «кӛзкамандығы» болса; екіншісі – интеллигенция ӛкілдері – 

ғалымдардың ӛміріндегі кӛлеңкелі тҧстары кӛрініс береді. «Жасанды» емес, 
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қазақтың шынайы тарихын жазбақшы болғаны, ғылымға адал болғаны ҥшін 

Баймырза 1949-1959 жылдар аралығында он жыл қапасқа қамалып, ары, иманы 

тапталып, КСРО жендеттерінен зәрезап болса; «жаратылысынан 

интернационалист, поляктан әйел алып, партияға кірген коммунист» Тимур 

Қалдыбаевич кеңестік идеологияның саясатына сай келетін тақырыпта 

диссертация қорғап, кандидат, доцент атанады. Бҧдан әділдіктің ақ туы қазақ 

ғылымы саласында да еркін желбіремегені байқалады. Автордың позициясы 

айқын. Ол доцентке «Қазақтың ақ бас сиырларын костромалық әдіспен 

будандастыру» тақырыбын бекер беріп отырған жоқ. Мағынасы да, астары да 

тҥсінікті. Интернационализм деген сӛзді ҧрандатып, ҧлт пен ҧлтты қосып, 

будандастырудың жаратылыстың заңына қайшы келетін дҥние, қиянат екенін 

меңзейді автор. Қолдан жасалған буданның климатқа бейімделмейтіндігі, 

тҧқымның таза кҥйінде сақталмай дҥбәра болуының залалы О.Бӛкейдің «Атау-

кересінде» де нақты айтылғандығын білеміз [57].  

Авторлық позиция Қайсардың сӛздері арқылы беріледі. Мҧнан 

драматургтің азат ойы, тҧспалды кӛзқарасы айқын аңғарылады: «енді біздің – 

жастардың – қҧл болғымыз келмейді. Егер сол ҥшін де қазақтың қҧлқын мен 

мансап ҥшін мәдениетті қҧл болуға арланбайтын интеллигенциясы мен 

басшылары бізді ҧлтшыл экстремист, сепаратист десе – дей берсін. Мейлі онда 

салиқалы, сарабдал интернационалистер, халықтар достығының нағыз 

жанашырлары солар-ақ болсын!» [22, б. 216] деп ӛткір айтады. Орыс жазушысы 

Толстой Шекспирді сынағанда оның кейіпкерлер сӛзінің ӛмірдегі жағдайға кӛп 

келе бермейтіндігін, пафосының кӛптігін айтқан болатын. Ал Асылбекҧлы 

кейіпкерлерінің сӛзі тайға таңба басқандай анық, идеясы айқын.  

Қайсар – ерекше образ. Оның қарт емендей қайыспас беріктігін автор 

шебер суреттеп, оның мінезі мен іс-әрекетін тҧтастықта ашып кӛрсеткен.  

С.Асылбекҧлының «Рәбиғаның махаббаты»драмасы –екі актілі, 4 суретті, 

25-беттен тҧратын шағын драма. Драмада басы артық бірде-бір кейіпкер, 

шашау шыққан сӛз жоқ, бас-аяғы жҧп-жҧмыр дҥние. Әке-шешелері ата кәсіпті 

жалғастырып, жыл он екі ай телім-телім болып қой соңында жҥргенде, 

балаларының да пҧшайман болып, тәрбиешілер мен аспаздың қас-қабағына 

қарап жәутеңдеп жҥрген аянышты халі баяндалады. «Қайрақты» орта 

мектебінің педагогикалық ҧжымы жіберген принципті қателіктерінен жас 

қыздың ӛмірі ҥзіледі. Оған «бейморальдық әрекеттерге бара алмаймын» деп 

кӛлгірсіген, атына кір келтірмеуді ғана ойлаған мақтаншақ, атаққҧмар, 

мансапқор мҧғалім Мадрид кінәлі екенін кӛзі қарақты оқырман бірден біле 

қояды. Драмадағы тартысты шымыр етіп тҧрған тағы бір кейіпкер – Роза 

мҧғалім. Роза апай тҥрі ӛрт сӛндіргендей, шатынай қадалып сӛйлейді. Розаның 

ҧжымға, тіпті еден жуушыға дейін жағымсыз екендігі Жамал апайдың «Мынау 

әлгі кӛк кӛз бе шаңқылдап жатқан? Әйтеуір сол-ақ бҥлдіреді де жҥреді екен» 

[22, б. 181] деген сӛздерінен байқалады. Оның ой-ӛрісі таяз, ел баласын сеніп 

тапсыратындай мҧғалім деген атқа да, кәсіпке де лайық еместігі, балаға деген 

жҥрек жылуы жоқ мейірімсіз жан екендігі Қамқаға қарап шаңқылдап 

«Әнеукҥнгі ӛшіңді алмақсың ғой» деген сӛздерінен анық білінеді. 
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Ҧжымындағы мҧғалімдерге ғана емес, оның оқушыларға деген кӛзқарасы да 

дҧрыс емес. Оларды оқушы деп қарамай, бәрімен жауласып алған. Қҧдды бір 

Диккенстің «Оливер Твисіндегі» мистер Бамбл мен миссис Мэні секілді. Олар 

да қарны ашқандықтан тамақ сҧраған баланы «барып тҧрған бунтарь, 

революционер» деп тепкіге алатыны секілді, кӛрген, білгенін айтқан Айжанның 

ӛзін «Қҧдайбергенова жайды басқаша тҥсіндіріп кеткен шығар. Бҥгінгінің 

адамынан бәрін кҥтуге болады. Қарғадайына дейін іштерінен бәле-жаланы 

оқып туған» [22, б. 183] деп жазғырып, қатты сӛгеді. Рәбиғаның хаты қолына 

тҥскенде де байғҧстың барынша қиналғаны: «қып-қызыл болып кетіпті, 

саусақтары дір-дір етеді», «тҥрі кісі аяғандай: кӛздері мӛлт-мӛлт етеді», 

«шиедей қып-қызыл боп кеткен» болып жалғаса береді. Бейне бір мектептің 

жҥрегі – мҧғалімнің алдында емес, тҥрме бақылаушысының алдында тҧрған 

«халық жауы» секілді. Бҧл да – мҧғалімнің этикасына жатпайтын әрекет. Ал 

қызды «тексертеміз» деген сӛзінің ӛзі балғын қыздың намысын таптып, арын 

қорлағаны деп тҥсінуден басқа лаж жоқ. 

Қатігездігімен қатар ойсыз екенін де оқырман сәт сайын тҥсініп отырады. 

Жан алғыш секілді кӛздері ашу отымен жарқырап, ентіге басып мҧғалімдер 

бӛлмесіне енгеннен бастап, аса бір парықсыздықпен, кекесінді ҥнмен 

Рәбиғаның Мадридке жазған хатын жерден жеті қоян тапқандай оқуы, қыздың 

ешкімді кінәламаған соңғы хатын жанталаса тартып алуы, бәрі –  бҥкіл әрекеті 

жаныңды тҥршіктіреді. Драматургтың шеберлігі де осында. Ол кейіпкерінің 

қандай екендігін оқырманына сезіндіре, тҥсіндіре, жирендіре біледі. Розаның 

образын сомдауда оған титтей де жаны ашыған жоқ, барлық табиғатын жайып 

салып, ондай болмау қажеттігін ҧғындырды. Драманың тәрбиелік мәні де 

осында [58].  

Роза мен Мадрид бойындағы ҧқсастық – екеуінің де ӛркӛкіректігі, 

ӛзімшілдігі. Ӛзге мҧғалімдерді жасына не тәжірибесіне қарап, ҥлкенді ҥлкен, 

кішіні кіш деп сыйлай білмейтіндігі. Қазақтың «ӛзің білме, білгеннің тілін 

алма» деген жаман қарғысына ҧшыраған жандар секілді әсер етеді. Екеуі де 

қҧрдымға қарай кетіп барады, бірақ оны ӛздері білмейді, білгісі де келмейді. 

Кінәлі болса да мойындағысы келмейді, кӛпке топырақ шашады. Ереже, талап, 

заң жҥзінде екеуінікі де дҧрыс. Мҧғалімге ғашықтық хат жазған оқушыны 

жиналысқа салып, мәселесін қарау керек. Кеңестік заманда дәл осылай болды. 

Адамның ішкі сезімі, жай кҥйі, жан айқайы, қала берді оның ӛзіндік кӛзқарасы, 

«мені», эмоциясы деген нәрсеге мҥлде кӛңіл бӛлінбеді; КСРО деген ҥлкен темір 

машина тоқтаусыз жҥре берді, ал адамдар сол машинаны тоқтатпас ҥшін тетігі 

болып арасында айналып кете берді. Оған мейірімділік, сезім деген қасиеттер 

мҥлде жат. Сондықтан бҥкіл ауыл, мектеп ҧжымы болып бір қарғадай қыздың 

махаббатын қорғай алмады. 

Рәбиға ақылды, жаны таза, әдеби кітаптарды кӛп оқитын әсершіл, елгезек, 

әділетсіздікке, жаны зорлыққа кӛнбейтін, бірақ аяулы сезімі ҥшін кҥресе 

алмаған қыз. Ӛзіне жарасатын еркелігі де бар. Уәтәйдің жанында Рәбиғаның 

табиғаты толық ашылады. Автордың кейіпкерлер характерін танытуда 

диалогты шебер пайдаланады. Тәрбие қҧрбанына айналған қыздың мәдени 
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сауаттылығы («Калина красная» фильмінің режиссері Шукшин екенін білуі), 

әділетсіздікке жаны қас екені (фильмнің трагедиямен аяқталатынына 

қапалануы), мҧғалімдеріне қалтқысыз сенетін адалдығы (Мадридті «ол – 

мҧғалім ғой. Бҧл оның – қоғамдық жҧмысы» деп шыр-пыры шығып араша 

тҥсуі), қулығы (Уәтәйдің ашуын қайтару ҥшін оны ойлап тҧрғандығын айтып 

алдауы), әсершілдігі, жауапкершілігі байқалады.  

Драматург қоғамдағы әлеуметтік қайшылықтардың сырын ашуға 

талпыныс жасады, рухы тоқырау жандардың кертартпа әрекеттерін әшкереледі. 

Әшкерелеп қана қойған жоқ, орын алған кесапаттың (трагедияның) тҥп-

тамырын ашып кӛрсетті. Рәбиға ӛліміне кінәлі – қоғамдық жҥйе дегенді айтты. 

Қоғам туралы автор: «осы уақытқа дейін біздің ӛкіметіміз бҥткіл қоғамның 

тәрбиешілері – мҧғалімдер қауымына не материалдық жағынан, рухани 

жағынан мемлекеттік қолдау кӛрсетті ме? Жоқ, сандаған жылдар бойы 

бюрократиялық аппарат бізді игілік атаулының бәрінен кейін ысырып тастады. 

Олар бізге ҧлтымыздың ар-ҧжданы, имани тәрбиешілері ретінде емес, бар 

болғаны ӛздерінің идеологиялық қызметшілері ретінде ғана қарады. Сондай 

жҥдеу, кӛтерем тәрбиенің біздің Рәбиғаны апатқа жетелемеуі мҥмкін емес еді. 

Жолдастар, біз талқылап отырған ӛлім – нағыз қазақы ӛлім, артта қалған 

осындай қоғамдық қҧрылыста ғана ҧшырасатын қайғылы феномен» [22, б. 202-

203]. Шындығында Рәбиғаның ӛліміне Роза мен Мадрид қана кінәлі емес, бҥкіл 

мҧғалімдер қауымы кінәлі. Бәріне қамқор, ақылды кӛрінетін Қамқа да ел 

балаларына жаны ашығанымен, «пенсияға дейін әйтеуір бірдеңе қылуды» 

амалдап жҥрген жан. Қалаубай да мектеп директоры міндетін уақытша атқарып 

жҥргендіктен жҧмысына селсоқ қарайды (бҧл «мына мен жалғыз ӛзім қайда 

жетем? Директорларың болса анау, қысы-жазы ауру, курорт пен больницадан 

шықпайды» деген сӛздерінен айқын аңғарылады) [22, б. 184]. Барлығы Розаның 

табиғатын, балаға жайсыз мінезін білсе де білмегендей, тҥсінсе де 

тҥсінбегендей болады. Әйтпесе оны мектептегі абырой бермейтін аса жауапты 

әрі жҧмысы бітпейтін қыздар советінің председателі етіп қоя ма? 

Автордың ойымен толық келісуге болады. Осы тҧрғыдан алып қарағанда 

автордың қоғамдық шындықтарды бейнелеуде азаматтық тҧрғысы 

қалыптасқанын байқау қиын емес. Рәбиғаның ӛліміне бҥкіл қоғам, жҥйе, 

жалған идеология кінәлі. Кешегі кеңестік идеология заманында адами факторға 

мән берілмей, колхоз, совхоздың бәрі бір Мәскеуге қызмет етіп, астық беруді 

бірінші орынға қойды. Таңның атысы, кештің батысы, жарғақ қҧлақтары 

жастыққа тимей жҥріп, ҥкіметке тонналап астық, егіздетіп тӛл береді, 

жоспарды асыра орындайды. Шыққан ҧшпағы қайсы? Ӛрімдей жас қыздың 

ӛмірі ҥзіліп жатқанда ауыл басшыларының оның себебін біліп, қарайлауға, 

кӛңіл білдіруге уақыттары жоқ, жҥре жауап береді («Совхоз директоры мал 

аралауға жүргелі жатыр екен, «өздерің өткізе беріңдер, менің қолым 

тимейді»). Ия, олардың қолы тимейді, бос емес, адам емес, мал тҥгел болса, 

аман болса болды. Сонда бір емес бірнеше шындықтың беті ӛз-ӛзінен ашылады. 

Мҧғалімдердің қандай екендігін, тіпті оқушыларының ойларынан, бір ғана 

Уәтәйдің аузынан шыққан: «Не қылған тасжҥрек жансыздар. Ең болмаса 
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қанішердің [Мадрид] қай жерде жҥргенін де айтпайсыздар! Туһ, қандай қатал 

жансыздар» [22, б. 187] деген сӛздері береді бағаны.  

 

2.3  Қазіргі қазақ драмасындағы стиль мәселесі 
 

Стиль – әдеби дамудың деңгейі мен бағыт-бағдарын тануда, кӛркем 

шығармашылықты бағалауда ерекше орны бар ҧғым. Ең алдымен, стильдің не 

екенін еске тҥсірер болсақ, ол гректің «Stilus» сӛзінен ӛрбитіні стильге қатысты 

теориялық еңбектерде қайталана айтылып келеді. Стило – жазуға арналған 

ҥшкір таяқша. Әу бастағы хатнама, жазуларды осы стило арқылы тҥсірген. 

Осыған орай антикалық дәуірдің ӛзінде стиль сӛзі ауыспалы мағынада 

ҧғынылып, қолтаңба, хат жазу ерекшелігі дегенді білдірді. Сондай-ақ, бҧл 

мағына ҧзақ уақытқа дейін сақтала келе, сәл ӛзгеріп, адамның сӛз саптау 

мәнерін білдіретін терминге айналды. Стиль термині әр тҥрлі ғылым саласында 

(әдебиеттану, ӛнер, тіл білімі, мәдениеттану, эстетика)  қолданылады. 

Эстетикалық категория ретінде стиль – «шығармашылық процестің, кӛркемдік 

ойлау процесінің, кӛркемдік қарым-қатынастың, туындының факторы» [59, б. 

181-182] болып табылады.  

Кӛркем әдебиеттегі стиль туралы сӛз қозғағанда,  оның қаламгер 

қолтаңбасын дараландырып тҧратын поэтикалық сипатына ҥңіле қарамас 

бҧрын, ол туралы айтылып аксиомаға айналған пікір-тҧжырымдарға назар 

аударғанда Гегель еңбегін айналып ӛтуге болмайды. Ӛзінің әйгілі 

«Эстетикасында» Гегель мәнер, стиль, және даралық (манера, стиль, 

оргигиналность) ҧғымдарын бір-бірімен тығыз байланыста қарап, белгілі бір 

қорытындыға келеді [60, б. 302-305]. 

«Қалай болған кҥнде де біз суреткерден объективтілікті талап етуіміз 

керек. Бейнелеу – суреткер шабытының жемісі. Ол субъект ретінде затпен 

(қҧбылыспен) тҥбегейлі жымдасып ішкі әлеміндегі қҧбылыстармен ӛз қиялын 

ҥндестіріп, кӛркемдік тҧрғыда жҥзеге асырады», [60, б. 302] дей келе суреткер 

субъектісі мен бейнелеудің объективтілігі негізгі аспектіні қҧрайтынын айтады. 

Ол жерде даралық (оригинальность) алға шығу ҥшін мәнер мен стильдің ӛзіндік 

орны бар деп кӛрсетеді.  

Гегель кӛркем туындыдағы стильдің кӛрінбеуін ӛзіндік бейнелеу тәсілін 

қолдануға қабілеттің жетпеуі, болмаса заңды талапқа бағынғаннан гӛрі, ӛзінің 

қыңырлығына салынып, стильді нашар мәнермен алмастырғысы келетіндігінен 

болады деп тҥсіндіреді. Стильдің барынша қалыптасып, жетілуі даралыққа 

(оригинальность) әкеледі. Дегенмен даралық стильдік заңдылықтан ғана 

тҧрмайды. Суреткер жалаң мәнерге бой ҧрмағанда ғана ӛзі ҥшін аса маңызды 

материалды туындатады. Ӛзінің ішкі сезімін басқара отырып, жалпы идеал 

ҧғымымен сәйкес ӛзіндік тҥйсік пен ӛнер заңдылығын ҥйлестіре отырып, тың 

болмыс қалыптастырады. Әдетте даралықты ғажайып туындының дҥниеге 

келуі деп білеміз. Алайда оны белгілі бір субъектіге ғана тән деуге болмайды. 

Гегель мәнер, стиль, даралық, мәселерін сӛз еткенде ойларын қорытындылай 
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келіп, стильге ерекше мән береді. Қазіргі таңда «байыбына бармай шатасып 

жҥрген мәселенің бірі – стиль мәселесі» [61, б. 202]. 

Стильді әдебиеттану ғылымы тҧрғысынан  эстетикалық категория ретінде 

қарастырғанда, оны шығарманың тҧтас қҧрылымымен, бҥкіл болмысымен 

қарастыру бірден бір дҧрыс жол. «Стиль – суреткер талантының даралық 

қуатын кӛрсететін сапалық белгі» [61, б. 202] екенін ескерсек, стиль мәселесін 

сӛз  еткенде кӛркем туынды тҧтастай назарға алынбақ.  

Ҧлы ақын Гете стильді жай еліктеу, ҧқсау, стиль тҥріндегі сатыларға 

жіктеп қарастырады. Гете тҧжырымы шығармашылықтың бҥкіл болмысын тану 

ҥшін аса маңызды.  

Стиль туралы мәселені қарастырғанда тақырып пен мазмҧнды, образдар 

жҥйесін, композицияны қарастыру кең орын алғанын айта кету керек. Яғни, 

стильді поэтикалық тҧрғыдан зерттеуді қуаттаған ғалымдар еңбегі баршылық. 

Олардың қатарында: В.Виноградов, М. Бахтин, А. Чичерин, А. Соколов, Г. 

Поспелов, Л.Тимофеев, В. Ковалев т.б. еңбектерін атауға болады. Бҧлардан 

басқа стиль мәселесін қарастырған еңбектер баршылық. Сондай-ақ, М.Я. 

Поляков та стиль мәселесін әдебиеттану тҧрғысынан зерттеп, оның жанрға 

жалпы кӛркемдік жҥйеге қатысын сӛз қылады. Поляковтың ҧстанымы «стиль 

дегеніміз – ізделіп отырған шама, ал, мәтін - шындық» [62, б. 88] дегенге саяды. 

Яғни, кӛркем мәтіннің бҥкіл табиғаты, оның ерекшелігін тану стильмен 

байланысты.  

«Стиль концепциясы кӛркемдік форма элементінің синтезі ретінде кҥдік 

тудырады» [12, б. 102] деген М.Б. Храпченко тҧжырымына сҥйене отырып, 

М.Поляков мәтіннің мазмҧндық деңгейі стильдік тҥр мен сӛйлеуден тыс әрекет 

етпейді дейді. Әрине, стиль «мазмҧн» болып табылмайды десек те, ол сол 

мазмҧнның тәні, нақтырақ айтсақ, болмысы, идеалды нәрсенің материалды 

(нақты) тҥрі.  

«Шығарманың кӛркемдік бейнелеу тҥрі стиль қасиетіне ие болады. 

Шығарма мазмҧны ӛз-ӛзінен стиль болмайды және стильге кірмейді де» дейді 

Г.Н. Поспелов [63]. Теориялық тҧжырымдар мен пікірлерге назар салсақ, 

стильді ең әуелі экспрессивті мағына ҥлесіне тиетін және белгілі бір сапаға ие 

болған форма жҥйесі ретінде тҥсіндіреді. Сол арқылы суреткердің даралығы 

кӛрінеді деп біледі. Кӛптеген тҧжырымдарда стильдің ішіне композицияны да 

кіргізетінін айтып ӛткенбіз. «Поэтикалық тіл» анықталған композицияның 

бӛлімі ретінде қабылданады. Нәтижесінде стиль жалпы категория ретінде ӛзіне 

композицияны да, стилистиканы да қосады. Сондықтан әрбір поэтикалық 

лексиканың ерекшелігі «эстетикалық нысанның барлық композициялық 

сипатының ескерілуімен қҧрылады». В.В. Виноградовтың бҧл пайымы 

әдебиеттегі стильді қалай анықтау керек деген сҧраққа бір жауап.  

Әдебиеттегі стиль - сӛйлеудің жеке актісі емес, ӛзінше айрықша қҧрылған 

тҧтас туынды деген ойға келсек, бҧл жерде Ш. Баллидің пікіріне тоқтала кету 

керек. Баллидің пікірінше, стиль - таза әдеби зерттеуге жататын қалып болып 

табылады.  
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«Стиль әдіске де, дҥниетанымға да, суреткердің жеке басы мен жазу 

машығына да, ӛз дәуірі жӛніндегі ҧғымы мен ӛз шығармашылығының ҧлттық 

сипатына да бірдей қатысты. Стиль – әлгі айтқан пікірлердің кемел тҧтастығы» 

деген пікірді А.Григорян айтады. Я.Эльсберг «Стиль кӛркем тҥр доминанты, 

оның ҧйымдастырушылық ықпалы», В. Ковалев «Стиль дегеніміз – тҥр мен 

мазмҧн», В.Днепров «Стиль кӛркем мазмҧнның тҧтастығын танытатын тҥрлік 

байланыс», Т.Томашевский «Стиль – кӛркемдік әдістің кӛзге кӛрініп тҧратын 

сыртқы қабығы» деген тҧжырымдар жасайды. Б. Храпченко болса «Стильді 

кӛркем бейнелер арқылы игерілген ӛмірлік шындықты жеткізудің амалы, 

оқушыны әрлендіру мен иландырудың жолы деп тҥсінген жӛн. Әдісті 

мазмҧнмен теңестіруге болмайтыны сияқты кӛркем бейне арқылы игерілген 

ӛмірлік шындықты жеткізудің идеялық, эмоциялық ықпал етудің амалы ретінде 

қарастырылатын стильді де шығарманың тҥрімен шатастыруға болмайды» 

деген тҧжырымға келеді. Стильге қатысты ой-тҧжырымдардың қай-қайсы да 

айналып келгенде сӛздің бейнелі әрі кӛркем тҥрде қолданысына келіп тіреледі. 

Потебня сӛздің ҥш тҥрлі сипатын кӛрсетеді: біріншісі – мән-мазмҧны, екіншісі 

– ішкі қҧрылысы, ҥшіншісі – дыбыстық жағы, естілуі. Кӛркем әдебиеттің басты 

негізі – сӛз болса, сӛз қолданысының әрбір суреткердің даралығын байқатар 

қыры стиль ауқымына қатысты. «Біз композициялық стиль туралы, 

кейіпкерлерді бейнелеу туралы, тілдік стиль туралы айта аламыз. Бірақ идея 

стилі, шығармашылық әдіс стилі, тақырыптық стиль деген сӛз тіркестерін 

қолдана алмаймыз. Оқырман идеялық-эмоциялық қҧрылымның стильмен 

бірлігін еріксіз сезінеді,  және Пушкиннің стилін, «Соғыс және бейбітшіліктің» 

стилін автордың ӛзіндік ерекшелігі ретінде айтуға мҥмкіндік бар. Бірақ, 

кҥнделікті тәжірибеде шығармашылық әдіс стилін анықтауға талпынуды 

кездестірген емеспіз, керісінше, шығармашылық әдістің жазушы стилінің 

сипатын  анықтайтынына кӛз жеткіземіз» деп жазады М. Поляков. Бҧл тҧста 

зерттеушілерге әдіс пен стилдің айырмашылығын олардың бір-біріне ӛзара 

тәуелділігін ескере отырып, анықтау белгілі екенін айта кеткен жӛн.  

Әдебиет тарихының деректері «стиль» терминінің кӛп мәнділігін 

тҥсіндіріп береді. Әдеби туындының кҥрделі табиғаты, мәтіннің жоғары 

деңгейден (ойлау – кӛркемдік концепция – тақырып) тӛменгі деңгейге (жоғары 

деңгейдің нақты таратылуы) реттелген ағыны, қозғалысы тҥрінде кӛрінеді. Бҧл 

қозғалыста поэтикалық әлемнің барлық белгілері бірігіп, алдыңғы орынға 

кӛркемдік ойлаудың заңдылықтары мен тетігі шығады. Әдебиет тіл арқылы 

берілген және танытылған әлем бейнесін жасайды. Шындық пен туынды 

арасындағы қарым-қатынас мәтінде мазмҧн мен бейнелеу арқылы кӛрсетіледі. 

Яғни, теоретиктер тҧжырымында кӛп айтылатындай, стиль тілдік және 

тақырыптық деңгейдің теңелген дәрежесінде реттеледі, осы екі деңгейдің бірігу 

қағидасын ҧсынады. Дәл осы жағдайда «тіл-композиция» қарама-қарсылығы 

туындайды. Бҧл «тақырып-тіл» қарама-қарсылығының бейнеленуі тәрізді 

болады. Стиль мәселесі кӛркем мәтіннің тҧтастығы мен тӛтенше кҥрделілігіне 

ерекше кҥш салады. Бәрінен бҧрын белгілі нәрсеге (семантика) талдау 

жасаудан, кӛркем әдебиеттің тақырыптық ӛнер және ол тілдік элементтер 
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арқылы әлемнің бейнесін жасайтынын ескере отырып, тақырыптық және тілдік 

талдауға кӛшу заңды. Поэтикалық тіл тҧтас анықталған композицияның бір 

бӛлшегі ретінде қарастырылады, нәтижесінде, стиль ӛз бойына жалпы 

категория ретінде композицияны да, стилистиканы да сіңіреді. В. Виноградов 

ӛз уақытында композициялық шарттар тілдік материалдарды ӛңдеп, таңдап 

алғанымен, лингвистикалық қҧбылыс шеңберінде жатпағандығын кең тҥрде, 

жан-жақты атап кӛрсеткен болатын. Яғни әдеби шығарманы тҧтастандырып 

тҧратын механизм ретінде стиль тілдік және тілден тыс қҧбылыстардың бір-

біріне қарама-қарсы  тҧруынан жасалады. Композициялық қҧрылымдағы тілдің 

ішкі иірімдері стильге даралық қасиет береді. Бҧл стильдің контекстік сипатта 

екенін, оны жекелеген сӛздерден немесе жалаң композициядан іздеуге 

болмайтынын кӛрсетеді. Контекст мҧндай жағдайда сӛзбен «тҧтас композиция 

арасындағы алшақтықты жақындатып оларды тҧтастырады». Шындық пен 

кӛркем мәтіннің арасындағы тілдік жағдайды Г.О.Винокур  ерекше атап 

кӛрсеткен. «Тілді ӛнер ретінде бҧл қарапайым «стилистикалық фигура» ғана 

емес, ӛнер ашатын екінші образдық шындықтың кӛрінуі. Бҧндай жағдайда 

грамматикалық форма, ӛзінің кәдімгі беретін мағынасына ҥстеме аталған 

форманың кӛркем мазмҧнын ашады» [64].  

Винокурдың бҧл формуласы кӛркем әдебиеттегі тілдің қосмәнділігін, 

қарапайым тілдік деңгейден мағынаның поэтикалық тіл деңгейіне ауысуын, 

яғни қарапайым мағыналық тілдік потенцияның кӛркемдік потенциялға 

айналуын кӛрсетеді.  

Кӛркем және қарапайым тілдің стилистикасының арасындағы шекара 

осыдан кӛрінеді. Бҧл жерде қарапайым тілдің потенциалды мағынасы кӛркем 

мәнге тәуелді болып шығады. Аталған ғалымдардың бҧл пікірлері 

лингвистикадағы және әдебиеттанудағы стиль теориясының арасындағы 

айырмашылықтың бар екенінің дәлелі болады.  

Стильді тҥсіну ҥшін «қҧбылыстарды кӛлденеңінен (яғни қазіргі заман 

шығармалары қатарынан) және тігінен (яғни тарихи процестер нәтижесінде 

ӛзгерген шығармалар қатарынан) қарастыру керек». Стильдің семантикалық 

және шартты деңгейлерін стильді зерттеп-зерделеу кезінде қазіргі заманғы 

(синхронды) және тарихи (диахронды) тҧрғыда қараған дҧрыс. Бҧндай 

аналитикалық талдаудың негізінде салыстырулар жатады.  Поляковтың стиль 

туралы бҧл пікірінің қуаттайтын жақтары кӛп. Жалпы стильге қатысты сӛз 

айтпаған теоретиктер жоқ десе де болады. Сонау Гете, Гегельден бастап кҥні 

бҥгінге дейін әдебиеттегі стиль айналасында ӛрбіген әңгіме кӛп. Барлық 

пікірлер жиынтығына назар аударсақ, кӛркем әдебиеттегі стильдің соншалық 

кең ҧғым екеніне кӛз жеткіземіз. Әдеби  туындының стилін талдағанда 

айтылған тҧжырымдарды басшылыққа алу қажет-ақ. Дегенмен, ең әуелі, біз 

поэзиядағы стиль мәселесін сӛз еткенде, қандай мәселелерді нақты нысанаға 

аламыз деген заңды сҧрақ туындайды. В.Хализев тҧжырымдарына назар 

аударар болсақ, әдебиеттің дамуын стиль аспектісінде қарастыру дәстҥрлі тҥрде 

қалыптасқанын тілге тиек етеді. Сондай-ақ оны әдеби процеспен тығыз 

байланыста қараған жӛн дейді [65, б. 371-372]. 
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«Кӛркем туынды стилінің қҧрылымы кҥрделі әрі кӛп қабатты» дей 

отырып, әдебиеттанушы ғалым Ю.Б.Борев сол қабаттарды жҥйелеп кӛрсетеді. 

Ғалым тҧжырымы негізінде қарасақ, онда стильдің қҧрылысын тӛмендегідей 

қабаттарға жіктеп қарастыруға болады: бірінші қабат – тақырыптық-

интонациялық тҧтастық, екінші қабаты – ҧлттық-стилистикалық тҧтастық, 

үшінші – ҧлттық-стадиялық стиль, төртінші – әдеби-кӛркем ағым стилі, 

бесінші – суреткердің кӛркемдік ойлау ерекшелігін бейнелейтін дара стилі, 

алтыншы – шығармашылық кезең стилі, жетінші – кӛркем шығарма стилі, 

сегізінші – кӛркем шығарма элементтерінің стилі,  тоғызыншы – ӛмір сҥріп 

отырған кезеңнің  барлық кӛркемдік қҧбылыстарын біріктіретін дәуір стилі 

[66]. Стильдік тҧтастықты, оның кӛпқабаттылығын талдаған ғалымның бҧл 

пікірі стиль жайлы  айтылып келген бҥкіл тҧжырымдардың жинақталып, 

қорытылуы тәрізді. 

Ҧлттық әдебиеттану тарихына кӛз жҥгіртсек, стильге қатысты бірсыпыра 

пікір-тҧжырымдарға кез боламыз. Стиль туралы алғашқы тҥсініктемелердің 

қатарында А.Байтҧрсынов еңбегін атауға болады. Ғалым стиль мен 

стилистиканың ӛзара қатынасын  дәл кӛрсеткендей, «сӛз шығарушылар, әуелі 

сӛз ҧнасымына керек жалпы шарттарды орнына келтіріп, ӛзінің ӛзгеше әдісі 

болса, соның ҥстіне ғана қосады» деп кӛрсетеді. Стиль турасындағы 

еңбектердің ішінде ерекше атайтынымыз – Қажым Жҧмалиевтің «Стиль – ӛнер 

ерекшелігі» атты зерттеу еңбегі. Ғалым аталмыш еңбегінде стильдің терминдік 

тҥсініктемесінен бастап, оның бҥкіл тарихына тоқталады. Әдебиеттегі стиль 

дегеніміз – әр жазушының ӛзіне тән ерекшеліктерін ҧғыну дей отырып, «Стиль 

ҧғымына жазушының тілі, сӛйлем қҧрылысы, мәнері, шығармаларының 

композициясы, оқиға дамыту әдістері, тақырып таңдаулары, жанрлық 

ерекшеліктері, тағы басқа компоненттер кіреді. Ең алдымен, орталық мәселе – 

идеялық мазмҧн» дейді [67, б. 101]. Теоретик ғалым жазушы стилінің бір кҥнде, 

не бір жылда ғана қалыптаса алмайтынын ескертеді. Стиль туралы З.Қабдолов 

Қ.Жҧмалиевтің пікірін әрі қарай «идеялық-кӛркемдік негіздің тек сол жазушыға 

ғана тән ерекшелігін аңғарамыз. Мҧндай ерекшелікті жазушы творчествосының 

мазмҧны мен пішініне қатысты басқа жайлардан да іздеп таба беруге болады. 

Міне, стиль әр суреткерге тән осындай творчестволық ерекшелік» деп 

тарқатады. Ғалым сондай-ақ жазушының шығармашылық ерекшелігін тілден, 

тақырып пен идеядан, кӛркем бейне жасау тәсілінен аңғаруға болатынын айта 

отырып, «суреткерлік ерекшелік оның шығармасындағы белгілі бір бірлікке 

әкеледі» [68, б. 357] деп, осы бірліктерді атап кӛрсетеді. Олар: идеялық бірлік, 

тақырып ерекшелігі, мінез бірлігі. 

Қазақ драматургиясындағы ӛзіндік ерекше жазу стиліне ие, қазақ 

халқының ғана емес, бҥкіл әлемдік дәрежеге кӛтеріле бастаған белгілі қаламгер 

Д.Исабековті қай жағынан талдасаң да мол дҥниені кӛрсетуге болатыны анық. 

Тәуелсіздік жылдарында драматургтың қаламынан шыққан шоқтығы биік 

туындылар баршылық. Осылардың ішінде «ӛнер жолы – қиын жол» деген ойды 

драматургтың 2006 жылдан бері қазақ сахнасына қосылған жаңа бір қарлығашы 

– «Алтын тордағы тоты» (Актриса) пьесасында дәлелдей тҥскен. Драматург бҧл 
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шығарманы – сахналық шығармашылық портрет деп атайды. Негізінен мҧнда 

бір актрисаның ӛмірбаяны, шығармашылық жолы суреттелгендіктен пьесаның 

ӛн бойынан ғҧмырнамалық драманың да, мелодраманың, комедияның да 

элементтерін табуға болады. Жазушы пьесасын кӛркем монологпен кестелей 

білген. Актриса монолог арқылы ӛзінің институт табалдырығын аттаған кезінен 

бастап, алғашқы сомдаған рӛлдеріне, яғни ӛмір жолына кӛз жҥгіртеді. Бас 

кейіпкер Айгҥл Асанованың мына бір монологынан-ақ шығарманың 

тақырыбын, идеясын аңғаруға болады: «...Театр – менің екінші ҥйім. Әлде 

бірінші ҥйім бе екен? Мен тҥнде ғана мҧнда тҥнемеймін, қалған ӛмірімнің бәрі 

осында ӛтіп келеді. Отыз жыл бойы осылай» [15, б. 38]. 

Дҥние-дҥрмектің кӛлеңкелі жақтарын тҥбегейлі бҥркемелеп, тек сәулелі 

ӛмірді суреттейтін драма қабырғалы халыққа әсер етпейді. Сол себепті де ондай 

пьесаның сахналық ғҧмыры ӛміршең болмақ емес. Ал біз бен сіз ӛмір сҥріп 

жатқан қоғамның ащы шындығын бояусыз айқын кӛрсететін туынды – 

драматургияның табысы, қала берді, ҧлт драматургиясының жетістігіне 

айналары талассыз [69]. Әдебиетті қоғамдағы келеңсіздіктерге тӛрелік айтатын, 

заманды тҥзетуге ҥлес қосқан ӛнер деп білсек, «Актриса» осы ҥдеден шыға 

білген рухани, мәдени қҧбылыс. Бҧл бағаға «Актриса» нендей қҧндылықтарға 

ие болды екен? Енді соны ой елегінен ӛткізіп кӛрейік. 

Ең алдымен аталмыш пьеса ӛнер адамының мәңгілік бейнесін әлемдік 

деңгейде жасай алғаны ҥшін қҧнды. Ӛнер адамының тағдыры кеше де солай 

болған, ертең де солай  болады. Ӛнер мен ӛмірде бақытын қатар тапқан актриса 

сирек. Тіпті мҥлдем сирек. Оған қызығушы да кӛп, табынушы одан да кӛп, 

ғашық жандар да жетіп артылады. «Оны біреулер сыртынан ӛлердей жақсы 

кӛреді, қасына жақындап, қолынан ҧстағанды армандайды. Оның ӛнеріне бас 

иіп, ӛмір бақи аялап ӛткісі келеді. Сыртынан оның аман – саулығын, қабағына 

кірбің тҥспеуін қалайды. Бірақ актриса жҥрегі шын тҥсінер жан таппай 

жалғызсырайды.  

«Актрису любят миллионы, а ей нужна одна любовь» (Голлер). 

Келесі атап ӛтер ерекшелік – тақырып  тыңдығында және сол тақырыптың 

шеберлікпен ашылуында. («Жаман жазу  Дулат Исабеков ҥшін – қылмыс» 

Мҧрат Әуезов). Бҧл драматургиялық таптаурын схемадан таза, тың ізденіс 

нәтижесі. Қазақ сахна саңлақтары ҧлт театры қҧрылғаннан бері қоғамның сан 

тарау қатпарларына бойлап, талай-талай кҥрмеулі мәселелерді сахналанады. Ал 

актрисаның актрисаны ойнауы алғаш. Бір Айгҥлдің кӛрерменмен сырласып 

шертер мҧңы – бҥкіл қазақ актрисаларының, ҧлт ӛнерпаздарының қайғысы – 

қала берді қасіреті, мҧңы.  

Автор негізгі образдың ішкі қайшылықтары мен  жан-дҥниесіндегі 

арпалыстарын тереңдете тҥсіну ҥшін драмалық шегініс тәсілін орынды 

пайдаланған. Сол шегіністерде кездесетін бір кейіпкердің ойын екі жарып, 

әрқайсысын жеке-дара әрекетке айналдыруы да ҧлттық драматургиямызда 

сирек кездесетін жайт. Айгҥл I мен Айгҥл II тараптан табылып драмадағы 

психологиялық толғанысты тереңдете, бейнені айқындай тҥседі.  

«Ондай екіге бӛліну барлық тірі пендеге тән. Бір ғана идеямен ӛмір сҥріп 
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жатқан ешкім жоқ. Оның мақсаты мен арманы бір бӛлек, кҥнделікті тіршілігі 

бір бӛлек. Актрисада да дәл солай. Оның идеясы: ӛзін тҥгелдей сахнаға арнау, 

сол жолда пендешілік пен ӛмірдің, тҧрмыстың толып жатқан қызығынан бас 

тарту. Рухани әлемде ӛмір сҥру.  

Диалогтар кейіпкер болмысын танытатын тілдік амал ретінде орыс тіл 

білімінде Л.В. Щерба, Л.П. Якубинский, В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, Т.Г. 

Винокур, А.Н. Гвоздев, М.М. Бахтин, В.М. Лагутин тағы басқа ғалымдардың 

еңбектерінде жете зерттелді. Драмалық шығармалардың ерекшелігі – 

тҧтасымен сӛйлеушілердің сӛздері болып келетіндігінде. Драмалық 

шығармаларда жазушының сипаттауы, баяндауы болмайды. Мҧндағы сӛйлеу 

тіліне берілетін басымдық – драматургия жанры мен стиліне тән басты нәрсе. 

Драмадағы оқиға желісі кейіпкерлердің диалогына сай негізделіп шешіледі. 

Драматург оқиғаны, іс-әрекетті сахна талаптарына сай дамытады. Драмалық 

шығармаларда кейіпкер бейнесі тартыс ҥстінде ашылады. Драматург ҥшін іс-

әрекет арқылы ғана емес, тіл арқылы да мінез ерекшелігі кӛрінетін кейіпкерді 

ҧсыну оңай емес. Сахналық шығармаларда образ жасауда кейіпкерлер тілінің 

орны ерекше болып келеді. Кейіпкерлердің тілінен олардың бейнесі кӛрінеді. 

Кейіпкерлер тілінің мазмҧны нақты, қҧрылымы қысқа болып келетіні белгілі. 

Академик З.Қабдолов: «... драмадағы ең басты, ең шешуші, ең негізгі нәрсе – 

тіл. Пьесаның кҥші де, әлсіздігі де тілде; пьесадағы әр сӛз мірдің оғындай ӛткір, 

кӛздеген жерге дір етіп тиердей дәл, кӛкейге саулап қҧйылардай таза, мӛлдір, 

санаға мықтап дарығандай мағыналы, мәнді болып келуге тиіс», - дейді [70, 98]. 

Ал, мағыналы сӛз – жҥйелі ойдың нәтижесі екені белгілі. Сондықтан, 

кейіпкерлер тілінің эстетикалық қызметін кӛрсетуде тілдік-стильдік амал-

тәсілдердің орны бӛлек. Қазақ тіл білімінде кӛркем әдебиеттегі кейіпкерлер 

тіліне қатысты кейбір мәселелер М. Балақаев, Ә. Қайдаров, Р. Сыздықова, М. 

Серғалиев, С. Исаев, Р. Әміров, Х. Нҧрмҧханов, Б. Шалабаев тағы басқалардың 

еңбектерінде қарастырылды. Жалпы кӛркем шығармаларда әрбір кейіпкердің 

сӛз саптауы мен сӛз мәнері әр тҥрлі болып келеді. Бҧл олардың қоғамда алатын 

әлеуметтік жағдайына, ортасына байланысты болады. Сондықтан да олардың 

әр қайсысының ӛзінше сӛйлеу дағдысы болады. Кейіпкер тілінің осындай 

ерекшеліктері тілдің лексикалық және грамматикалық қабаттары арқылы 

жҥзеге асады. Кейіпкердің тілі арқылы оның мәдениеттілігі, жас мӛлшері, 

қызметі, кәсібі, ӛскен ортасы, сыпайылығы, дӛрекілігі т.б. қасиеттері 

байқалады. Кейіпкердің сӛйлеу мәнеріндегі ӛзіндік ерекшелігі оның 

лексикасынан басталатыны белгілі. Ал сӛйлеу тілі лексикасының қҧрамына қар 

апайым, тҧрпайы жаргон сӛздер, жергілікті тіл ерекшеліктері (диалектизмдер) 

жатады. Ӛзіндік қолтаңбасы бар драматургтердің шығармаларындағы тілдік 

қҧрылымның бірқатарын сӛйлеу тілінің элементтері қҧрайды. Драматургтің 

жеке стильдік даралығы оның белгілі тілдік қҧралдарды қолдануындағы 

ерекшеліктерінен байқалады. Тілімізде жиі кездесетін сӛйлеу тілінің 

элементтері қатарына экспрессивтік-эмоционалды сӛздер жатады. Бҧл тілдік 

қҧралдар кӛркем туындыларда кейіпкердің мінез-қҧлқын ашуға, суреттелген 

оқиғаны әсірелеуге де қатысады.  
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Драмалық шығармадағы кӛркем бейне кейіпкердің тілі арқылы жасалады. 

Автор кейіпкерлерін сӛйлетіп, кімнің кім екенін кӛрсетеді. Басқа жанрлар 

секілді драмада қаламгердің суреттеу, баяндау миссиясы болмайды. Образ 

жасау ҥшін кейіпкердің кӛңіл-кҥйінен бастап, оның жан дҥниесі, типтік 

бейнесі, монолог, диалог тағы да басқа компоненттер жатады. Шындығында 

драмалық туындыларда басы артық сӛз болмайды.  

Драмадағы диалог – кейіпкерлердің рухани әлемін, ішкі драматизмін 

психологиялық тҧрғыда тереңінен кӛрсетудің қҧралы. Драматург образ ашуда, 

оның мінез-болмысын танытып, ішкі әлеміне ҥңілуде  диалогты шебер 

қолданады. Ӛйткені сӛйлеу ерекшелігі, ӛзіне ғана тән мәнері – оның ой-

санасын, ниет-пиғылын, шыққан ортасын, адами болмысын кӛрсететіндіктен 

кӛркем бейнені сомдаудағы диалогтың мәні зор. Сондықтан  

Р.Рҥстембекованың пікірінше: «Белгілі типті бейнеленудің ең басты кӛркемдік 

шарты-оның ӛзіндік тілін, сӛйлеу ерекшелігін беру» [71, б. 248] негізгі орын 

алады. 

Кӛркем шығармадағы кейіпкер сӛзі ӛзінің атқарар ролі мен маңызы 

тҧрғысынан сӛз ӛнеріндегі кӛркемдік қҧралдар арасындағы ӛзгелерінен ерекше, 

қолданыс аясы да бӛлек тҥрі болып табылады. Ӛйткені «негізгі диалог 

кейіпкердің табиғатын, мінез-болмысын сӛйлеу мәнерін, ӛмірде ҧстаған мақсат-

мҥддесін, сӛзді қалай қабылдау қасиетін, ӛзінің сӛйлеу мәнерін, сол сәттегі 

бҥкіл психологиясы, ішкі жан сырын, қҧпия ойларын – қапыда сыр алдыртып 

қоятын ӛте жауапты да кҥрделі психологиялық тҥзілісті қамтиды» [72, б. 207]. 

Шығарманың қҧрылымы, автордың мақсаты және жазушының стиліне 

байланысты кейіпкер  сӛзінің қызметі мен қолданылуы әртҥрлі келеді. Бҧл 

жӛнінде ғалым Ә.Нарымбетов: «Кейіпкер сӛзі – шығармадағы адам бейнесін 

ашуда кӛркемдік қызмет атқарады дегенде, ең алдымен, оның негізгі идеялық 

жҥгіне кӛңіл  бӛлуге тиіспіз. Байқап отырсақ қай-қай шығармада да кейіпкер 

сӛзі арқылы автордың позициясы білінеді» [72, б. 241] деп жазады. Демек, 

диалог дегеніміз – шығарма кейіпкерлерінің ӛзара әңгімесі емес, ол – мҥсін 

сомдауда, автор позициясын айқындауда, шығарманың идеясын ашуда 

таптырмас кӛркемдік қҧрал. 

С.Асылбекҧлының «Желтоқсан желіндегі» мына бір диалог осыған дәлел: 

ҚАЙСАР:Сатқын! Бҥкіл ғасырлар бойғы қазақ халқының аққан кӛз жасы 

сендей сатқындардың мойнында, білдің бе?! Бізді қҧртқан жоңғар да, қытай да, 

орыс та  емес – мына сендерсіңдер!.. Егер қазақ халқы шын мәнінде келер кҥнін 

ойлайтын болса, ең алдымен мына сендерден қҧтылулары керек. Сендер 

тҧрғанда бізге келешек те, бақ та, бақыт та жоқ!... Сондықтан да мен сенің қазір 

қаныңды ішем-м!... 

ТИМУР ҚАЛДЫБАЕВИЧ: Жі-іб-бер-р!... Іні-ш-шек-к... ҧмыт-па-йы-м... 

Ӛллә-біл-ллә. 

ҚАЙСАР: Жоқ, сен ҧмытасың! Қане, айт жаныңның барында – осы кезге 

дейін қанша қазақты саттың?! Білем мен: сату мен сатылу –сендердің ата 

кәсіптерің!... Сендер секілділер сатпаған қазақтың қандай қасиеті қалды?! 

Уақыт пен заманның атын жамылып, тілін де, дінін де, ар-ожданын да – бәрін 
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де сатып бітуге таядыңдар! Және қит етсе біз қайтейік, ол кезде заман солай еді 

ғой, білмей қалыппыз деп мҥләйімсисіңдер! Енді, мәне, бҥгін де сол баяғы 

тойымсыз ӛңештерің мен жанға жайлы жҧмсақ креслоларың ҥшін ел намысын 

қорғап алаңға шыққан ҧл-қыздарыңды да сатып жібермексіңдер!... Бҧл 

ӛздеріңнің болашақтарыңды сату екенін тҥсінемісіңдер ӛздерің?! [22, б. 229-

230]. 

Осы диалогтан бҥкіл шығарманың идеясын алдыңа жайып салатын ой 

аңғарылады. Бҧл орайда М.Бахтин пікірі осы ойымызды толықтыра тҥскендей: 

«Табиғаты жағынан алғанда ӛмірдің ӛзі диалогқа толы» дей келе диалог жайлы 

ӛз ойын былай тарата тҥседі: «Ӛмір сҥру – диалогқа қатысу, сҧрақ қою, зейін 

қойып тыңдау, жауап беру, келісуі т.б.» [11, б. 318]. 

Ал кӛркем әдебиет ӛмірді кӛркем сӛз арқылы бейнелейтін ӛнердің бір тҥрі 

болғандықтан, характер ашуда диалогты кеңінен қолдану табиғи қҧбылыс деп 

тҧжырым жасауға болады. 

Драматург шығармаларында кейіпкер сырына қанықтыратын, характер 

табиғатын, персонаж бойындағы моральдық-этикалық сапаларды ашуға 

мҥмкіндік беретін маңызды кӛркем қҧралдардың бірі де біз айтып отырған- 

диалог. Диалогтың қолданысынан жазушының талғамын анықтауға болады. 

Жазушы ӛз кейіпкерін қалай сӛйлетеді, ол сӛз шығарманың ӛне бойында пісіп 

жетілетін образ табиғатын ашу ҥшін керек пе? Кейіпкер сӛзі әлеуметтік ӛмірді, 

сол қаһарман ӛмір сҥрген  қоғам тынысын аңғартудың бірден-бір қҧралы. 

Драма жанрында кейіпкер мінезін, оның ішкі жан иірімдерін сездіру ҥшін 

кейіпкерді сӛйлетеді. Сол арқылы адамзат тағдыры, оның қоғамдағы орны 

туралы толғанысқа әкеледі. «Диалогтың ең маңызды кӛркемдік мәні – болып 

жатқан оқиғаға кӛрерменнің әсерін ояту. Диалогтағы әңгіме баяғыда болып 

кетсе де, кӛрерменге дәл бҥгін болып жатқандай жеткізілуі тиіс. Диалог тек 

хабарды бір персонаждың екіншісіне жеткізуі немесе оқиғаны суреттеу ғана 

емес, кӛрерменге алдын ала әсер ету мақсатында жҧмсалады» [73, б. 196] деген  

зерттеуші А.Тымболова пікірінің ақиқаттығына біз де ден қоямыз.  

Кейіпкер сӛзі арқылы драматург ерекшелігімізді, псхологиямызды 

бейнелеп бере алады. Әдебиеттанушы Л.Гинзбург: «Диалог выражает 

характеры, диалог заряжен личным конфликтом, и в то же время позиции 

спорящих – в их историческом качестве, сами по себе являются здесь 

объектом» деп атап кӛрсетеді [74,151]. 

Диалогтан кейіпкер бойындағы ӛзгерістерді, характердің сомдалу сатысын 

да  байқаймыз. Д.Исабековтың «Тор» драмасындағы Булгаков пен 

Жуховицкийдің диалогына мән берсек: Жуховицкий кіреді. 

БУЛГАКОВ:Ә-ә, Павлуша! Кел, тӛрлет! жазушылар одағына мҥше 

болғаның қҧтты болсын! 

ЖУХОВИЦКИЙ:Рахмет! Бәрі сіздің арқаңызда ғой! 

БУЛГАКОВ:Самосуд пен Седойдың ашуы тарқайын деді ме? 

ЖУХОВИЦКИЙ:Фамилияңызды премьераның алдында алып 

тастағаныңыз ҥшін олар сізге қатты ӛкпелі. 

БУЛГАКОВ:Ал, не жаңалық бар? 
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ЖУХОВИЦКИЙ:Есіңізде ме, ӛткен жылы Вельс мырзаның ӛкілі сіздің 

Сталин туралы пьесаңызды сҧрады деп едім ғой? 

БУЛГАКОВ:Жоқ, есімде қалмапты. 

ЖУХОВИЦКИЙ:Қат-қабат шаруамен басыңыз қатып жҥргенде ҧмытып 

кеткен шығарсыз. Сол адам қиылып сҧрап қоймаған соң пьесаның бір данасын 

беріп жібердім. 

БУЛГАКОВ:Не дейсің? Қолжазбаны менің рҧқсатымсыз беруге сенің 

қандай хақың бар? 

ЖУХОВИЦКИЙ:Оған ашуланатындай ештеңе жоқ, Михаил Афанасьевич! 

Сабыр етіңіз. Олар тек оқып танысу ҥшін алды.  

БУЛГАКОВ:Егер бізге айтпай арзан сенсация ҥшін сахнаға шығарып 

жіберсе не болмақ! Сталин Мольер емес! Мҧның арты неге апарып соғатынын 

білесің бе? 

ЖУХОВИЦКИЙ:Олар миллион доллар ҧсынып отыр. Ал әзірге соның 

тӛрттен бірін беріп жіберді. 

БУЛГАКОВ:Біздің елдің заңы бойынша бҧл – қылмыс, Жуховицкий! Сен 

сол заңды неге білмей қалдың? Керегі жоқ маған астыртын келген ақшаның. 

ЖУХОВИЦКИЙ:Ӛткен жолы алып едіңіз ғой. 

БУЛГАКОВ:Ол «Турбиндер кҥні» ҥшін Ол пьеса кӛптеген сахнада 

қойылған. Ал, бҧл пьеса еш жерде жарияланбаған, еш жерде қойылмаған, 

репертком қабылдамаған пьеса! Мен сіздің ҥстіңізден шағым айтамын! Берген 

адамыңыздан қолжазбаны қайтып алып келіңіз» [15, б. 59]. Осы диалогтан 

Булгаков жазып берген шығарманың арқасында Жазушылар одағына ӛтіп 

алған, шетелдіктермен астыртын байланыс жасай жҥріп, Булгаков 

туындыларын сатып, дәнігіп алған Жуховицкийдің ашкӛздігі, ақшаның 

жолында нағыз талант, ӛнер адамын да жете бағаламайтын тоғышарлығы анық 

байқалады. Шығарманы алып келу оның ойында да жоқ, себебі ӛз пайдасын 

алып қойған. Ары ҥшін, ӛз болашағы ҥшін шыбын жаны шырқыраған 

драматург Булгаковтың жан айқайы да оған әсер етпейді. Керісінше «ӛткен 

жолы алып едіңіз ғой» деп ӛзін кінәлап, мҥлде ноқталап алғандай жауап береді. 

Яғни, дарынды драматургтердің кӛпшілік кейіпкерлерінің тілінен адамдық 

болмысы айқын танылып тҧрады. Автор  олардың дауыс ырғағын, тілдік қорын, 

жергілікті сӛйлеу ерекшелігін, сӛз қолданысын да қадағалап, даралап кӛрсетуге 

тырысады.  

«Әрине әр жазушының кейіпкерді іздеу, сӛйлету әдістері әртҥрлі. 

Әрқайсысы әр қырынан келеді, ӛз әлінше шешім жасайды және әдебиеттің 

жалғыз объектісі – адамды сол тҧрғыдан таңдап, талдайды. Әйтсе де әр 

жазушының ӛз кейіпкерінің ішкі дҥниесін зерттеуі – ӛзінше бір әлем» [75, б. 

194]. 

Екі адам  арасындағы ауыз екі сӛздердің олардың әрқайсысының жай 

сезімін, ішкі толғанысын, сезуге болады. Бҧл туралы орыс ғалымы  

Н.Гальперин: «Диалогтың мағынасы – кейіпкердің портретін жасау: олардың 

сӛйлеу ерекшелігі ӛздерінің жан сырын, адамгершілік, моральдық, 

ӛміртанымдық қырларын аша тҥседі» деп жазады [76, б. 72].  
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Мысалы, С.Асылбекҧлының «Империядағы» туған кҥн кешіндегі» кафедра 

меңгерушісі Сҧлтанбек Ертуғановичтің портфелін ҧмытып кетіп, қайтып келген 

сәтіндегі диалогтан кейіпкерлердің сан қилы қҧбылмалы сезімдерін, сынаптай 

тҧрақсыз кӛңіл-кҥйлерін аңғаруға әбден болады: 

«ТОЙБОЛДЫ:Сҧлтанбек Ертуғанович! Сҧлтанбек Ертуғанович! Келіңіз! 

Келіңіз! Тӛрге шығыңыз! Міне, мына жаққа!... Айдар, мен саған жаңа айттым 

ғой біздің Сҧлтекеңнің ашуы жібек орамал кепкенше деп, кемеңгер деп. 

Сҧлтеке, тӛрге шығыңыз, тӛрге! 

СҦЛТАНБЕК:Әй, сен маған манағы портфелімді тауып бер! Оның ішінде 

кафедраның бір жылдық есебі бар болатын. Жаңа қара басып, ҧмытып кетіппін. 

Сол ҥшін келдім, әйтпесе мен мына сенің сайраған бҧлбҧл ҥніңді естуге 

қҧмартып қайтып келгем жоқ! Тҥсіндің бе енді?! 

ТОЙБОЛДЫ:Қазір, Сҧлтеке, қазір! Ол портфельді мен бір жерге дҧрыстап 

тығып қойғам! 

СҦЛТАНБЕК:Әкел бері! 

ТОЙБОЛДЫ:Сҧлтанбек Ертуғанович! Сҧлтеке дейім! Портфельді маған 

беріңізші! Мен алып жҥрейінш... 

СҦЛТАНБЕК:Керегі жоқ! Портфельді қҧдайға шҥкір мен сенсіз де кӛтеріп 

жҥре алам! 

ТОЙБОЛДЫ:Сҧлтанбек Ертуғанович! Сҧлтеке! Сіз мені дҧрыс тҥсінбей 

қалдыңыз. Мҥлде тҥсінген жоқсыз! Мен Сіздің әрі адуынды, әрі арынды, әрі 

шыншыл, әрі кемеңгер адам екеніңізді айтқым келген. Мен... мен... 

СҦЛТАНБЕК:Ӛшір ҥніңді! Мен сенің мына сәт сайын қҧбылып тҧратын 

жәдігӛй ҥніңді есіткім де келмейт! Мен сен секілді бір кеште екі ойын ойнай 

алмаймын. Тҥсіндің бе енді?! 

ТОЙБОЛДЫ:Сҧлтанбек Ертуғанович! Сҧлтеке дейім!» [22, б. 308]. 

Міне, осы диалогтан шығарма сюжетіндегі белгілі бір сәтті аңғаруға 

болады. Диалогқа қатысқан екі адамның (Сҧлтанбек пен Тойболдының) бір-

біріне деген кӛзқарасын, қимылын, бет-әлпетіндегі ым-ишаратты драматург 

суреттемей-ақ кӛз алдыңызға елестетесіз. Ӛйткені автор кейіпкерлер іс-әрекетін 

диалог арқылы береді. Жағымпаз Тойболдының асып-сасқан, дәрменсіз тҥрін, 

Сҧлтанбектің тҥтігіп, ашу қысқан жҥзін, тіпті осы әңгімеге  куә болған 

«Империяның» қожайыны айдардың Тойболдыдан жиіркеніп: «бейшара» 

дегендегі кескін-келбетін елестету қиын емес. Ӛйткені драматург кейіпкер 

характеріне тән сӛздерді қолдана білген (Мыс: Тойболдыға тән «жәдігӛй ҥнің» 

деген сӛздер  т.б.). 

ЖӘҢГІР: Уағалейкҥм-ассалам, Қҧран Кәрімде «Жердегі билеуші – 

аспандағы Алланың уәкілі» деген сӛз бар. Бір сәлемді беруге де, алуға да 

татитын қҧнымыз бар шығар. Исатай осы тҧрған екеумізге де аға еді, иманы 

жолдас болғай. 

МАХАМБЕТ: Батырдың қҧны мен батасының бҧлына жетсеңіз ҧзын 

жолдың ҥстінде жарты ауыз сӛзбен жартымсыз кӛңіл айтпас едіңіз. 

ЖӘҢГІР: Еңкейме есігі, шалқайма тӛрі таптырмас, ҧшып-қонып жҥрген 

шаңырақтың артынан қуалап жҥріп бата оқығанды қайдан кӛрдің, Махамбет? 
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МАХАМБЕТ:Жерден безсек те, елден безген жоқ едік. Ендеше сақалын 

кестірген Қойлыбайға да кӛңіл айтыңыз. Немересі шейіт кеткенмен, ӛзі тірі. 

Дҧшпан жеңген жауының екі кӛзін жылау ҥшін аман қалдыратын әдеті емес пе? 

[38, б. 127]. Осы диалогты беру тҧсында Бахтиннің: «Диалогические отношения 

– явления гораздо более широкое, чем отношение между репликами 

композиционно выраженного диалога, это почти универсальное явления, 

пронизывающее всю человеческую речь и все отношения и проявления 

человеческой жизни, все, что имеет смысл и значение» [11, б. 49] деген сӛзін 

ескерсек, Жәңгірдің шындығында отпен ойнап жҥргендігі, хал-хадірінше, 

орыстың да тілін тауып, реті келгенде ӛз халқының қамын бірінші орынға 

қойып отыратын саясаты анық байқалады.  

ҚАЛАУБАЙ: Роза, ҧрысты қойсаңшы. Отыр енді. 

РОЗА: Немене отыр, отыр дейсің дікеңдеп. Мен емес, ана Қамқа емес пе 

бәлені бастап отырған. Бірінші соған қой демейсің бе әділ бастық болсаң. Жуас 

тҥйе жҥндеуге жақсы деп, қит етсе, маған дікеңдей береді бәрі. 

ҚАЛАУБАЙ: Роза, жарайт, отыршы енді. Мҥмкін Жанҧзақованың 

қазасына ешкім де кінәлі емес, мына мен кінәлі шығармын. Бәрі шетінен судан 

– таза, сҥттен – ақ.  

РОЗА: Сен болсаң қайтушы еді?! Білдей завучсың, оқу-тәрбие жҧмысы 

саған да ортақ. Бізден жаның артық па сонша? Еркек дейді-ау бҧларды да... [22, 

б. 198]. Ар жоқ, ҧят жоқ, мынау басшым-ау деген сый, қҧрмет жоқ. Қалай 

болғанда да ӛзіне шыр жуытпауды ойлап долданған мҧғалім Роза келеді кӛз 

алдыңа. Осы орайда ғалым Р.Нҧрғалидың: «нағыз драма тілі дегеніңіз 

асалаумағалейкумнен бастап, бақайшағыңызға дейін арылтып шығатын қысыр 

қырттық емес, психологизм екенін терең ҧғынған драматург мол жҥк арқалаған 

диалог арқылы жан сырды ақтара кӛрсетіп адам несімен қымбат, нағыз адам 

кім, ізгілік неде, қаражҥректілік қайдан шығады деген тәрізді таудай сауалдарға 

жауап іздейді» [77, б. 15] деген сӛзінің мәнісін тереңінен ҧғынамыз.  

Диалог драмадағы характер ерекшелігін ашу ҥшін қолданылады. 

Кейіпкердің іс-әрекеті мен сӛйлеген сӛзінде тамырластық болуы шарт. Оған 

драмада келтірілген ремаркалар да қызмет етеді. Автордың ремаркалары 

кейіпкерлер эмоциясын білдіруге қызмет етіп тҧр деуге болады. Мәселен бір 

ғана Розаға қатысты ремаркаларды тізіп кӛрсек: «қабағын шытып, күрсініп, 

шыдамсызданып, қипақтап, шытынап, кекетіп, сұрланып, түрі бұзылып, 

жұлқынып, даусын қатайтып, жүзіне ащы мысқыл үйіріліп, сасқалақтап, 

тыжырынып, көздері алақтап, жұлып алғандай, түсі қашып, тістеніп, 

абдырап, қабағын шытып, ызалана мырс етіп, көздері ашу отымен жарқырап, 

қадала қарап, шаңқылдап» т.б. Мінездің ең бір қорқынышты, кешірім дегенді 

білмейтін, қатігез жақтарын кӛз алдыңа елестетін сӛздер. Осындай жан қалайша 

мҧғалім болып жҥр деп жҥрегің сыздап қоя береді. Драманы пьеса тҥрінде 

тамашаламай-ақ, қағаз бетінде де оқырманына тікелей, қатты әсер етіп, жанын 

дір еткізетін сӛздер. Осы мҧғалімнің алдында шарасыздықтан, жанын қоярға 

жер таппаған байғҧс Рәбиғаға да аяныш сезімің оянады. Бҧл мысалдар 

драматург С.Асылбекҧлының ремарканың ӛзін шеберлікпен пайдалана білген 
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ерекшелігін кӛрсете алады. Зерттеуші Рымғали Нҧрғали «комедия атасы» 

Мольерді (Жан Батист Поклен) ремаркаға сараң деп таныса, Серік Асылбекҧлы 

жӛнінде мҧндай шешімге келудің қисыны келмейді. Керісінше, драматург 

ремаркалары кейіпкер мінезін дӛп басып, ӛз бейнесінің логикасына сай келіп 

жатады. 

«Жазушы ҥшін тіл сӛздің тура мағынасында материал болып табылады. 

Кез келген әдеби шығарма белгілі бір тілден алынған материал болып 

табылады... Эстетикалық мақсат жетекші маңызға ие болғанда ғана стилистика 

әдебиеттанудың бӛлігі болады, сонда ғана стилистикаға маңызды орын беріледі 

де, оның методтары бойынша әдеби шығарманың ӛзіне ғана тән сапалық 

ерекшеліктері зерттелінеді. Мҧндай стилистикалық талдауды екі жолмен іске 

асыруға болады. Біріншісі, шығарманың стильдік системасын жҥйелі тҥрде 

қарастырумен және бҧл системаның ерекшеліктерін ―тҧтас мағына‖ беруі 

тҧрғысынан тҥсіндіруге негізделеді, яғни оларды шығарманың эстетикалық 

мақсатымен байланысты  тҥсінуге бару қажет. Мҧндай жағдайда стиль 

шығарманың немесе шығармалар тобының дара тілдік жҥйесі болып кӛрінеді. 

Екінші тәсіл, бірінші тәсілге қайшы келмейді, ол шығарманың тілдік жҥйесінің 

дара  сипаттары жиынтығының солармен салыстырылған басқа жҥйелерден  

ерекшелігін кӛрсетеді» деп таниды зерттеушілер Р.Уэллек, О.Уоррен [78].  

Бҥгінгі таңда сахна мен кӛгілдір экран тілінің айналасында зерттелуі тиіс 

кҥрделі мәселелердің кӛп екендігі даусыз. Сӛз ӛнерінің қҧдіреті тек әдемі 

сӛздердің тізбегінде емес, оның ғылыми астарының негізінде жатыр. Сахнадағы 

актер жалпы кӛрермен алдында сӛз сӛйлеу ӛнерінің міндеті мен 

жауапкершілігін қатаң сезінуі тиіс. Актер тілі негізінен образ жасауға, оны 

даралауға қызмет етеді. Актер тілі – лингвистикалық стилистиканың зерттеу 

нысанына жатады. Актер тілін талдауда диалог, монолог, полилогтердің 

қызметі айырықша. Әсіресе, диалогтың табиғаты ерекше. Диалог арқылы 

шығарманың идеясы мен кейіпкер бейнесі кӛрінеді. Актер тілі арқылы кӛркем 

шығармада кейіпкер бейнесі сомдалады. Демек, актердің еңбегі кейіпкерін 

шебер сомдаумен бағаланады. Шебер актер оқыған кітабыңызды кӛз алдыңызға 

картина тҥрінде елестетеді. Актерлер тіліндегі лексикалық элементтер: 

диалектизмдер, қаратпа және одағай сӛздер, қарапайым және жаргон сӛздер 

мен варваризмдердің қолданылуына талдау барысында ҥлкен мән беріледі. 

Сахна тілінің маманы, профессор Д. Тҧранқҧлқызы, тіл байлығы – елдің 

елдігінің айғағы, кӛркем және ғылыми әдебиеттің, мәдениеттің салт-санасы. Тіл 

байлығы, тіл тазалығы, тіл мәдениеті – ҧлт қасиетінің, санасының негізгі 

ӛнегесі, нағыз белгісі. Әр тілдің ӛз ырғағы бар. Қазақ тілі еш уақытта ӛзімен 

кӛршілес халықтардың тілдерінен кем болып, қатарынан қалып ӛмір 

сҥрмегендігі, ӛз сыбағасын ешкімге жібермегендігі мыңдаған жыл тарихында 

айқындалған. Біздің тіліміз – кӛркем, бай. Мәселе, соны дҧрыс пайдалана 

білуде. Ӛз тіліміздің сҧлулығын сезбей, ӛзге тілдің сҧлулығын сезіну екіталай. 

Қазақ тілінің ӛзге де ҧлттық тілдер сияқты екшеліп, қырланған, тҧрақталған, 

жалпыға ортақ заңдылықтары мен ережелері бар. Ол заңдылықтардың бір 

бӛлігі сӛздерді дҧрыс таңдап, орнымен жҧмсауға қатысты» [79] дейді. 
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Сондықтан олар сӛзді ӛздері ғана ҧғынып, бағалап қана қоймай, оны 

кӛрерменге, тыңдаушының зердесіне жеткізе білулері керек, яғни 

тыңдаушысын ҧйытып, баурап алып, сӛз қадірін, ӛнер қадірін танытуы тиіс деп 

есептейді. Тіл – ең алдымен коммуникациялық қызметті атқарады. Сахнадағы 

актердің сӛзі табиғи сипатқа ие. Сахнадағы табиғилық – кҥнделікті ӛмірдегідей 

қарапайым сӛздер тізбегі емес, драмалық ӛнер табиғатына сай, ӛзекті жарып 

шығып, адамның ішкі табиғатымен қабысып жатады. Театр тіршілігіндегі 

негізгі тҧлға – актер, ең басты қҧралы – сӛз. Әдебиет те, ӛнер де, драматургия 

да сӛзсіз жҥзеге аспайды. Ал әдебиет, ӛнер жоқ жерде сахна ӛнері де жоқ. 

Қарсылық пен қақтығысқа қҧрылған әрекет-қуаты кҥшті сӛз ғана сахнаның 

шырайын кіргізеді. Сондықтан драматургия тілі кҥнделікті ӛмірдегі ауызекі сӛз 

емес, айрықша айшықты тіл. Ол композициялық қҧрылысы, жанрлық сипаты, 

оқиға желісі, идеялық, кӛркемдік қуаты барынша пісіп-жетіліп барып, кҥрделі 

толғаныстан туатын дҥние. Демек, сахна тілінің кӛркемдік қуаты мен саздылық 

сипаты театр ӛнері саласында айрықша орын алады. Прагмалингвистика ӛзінің 

табиғаты жағынан коммуникативтік іс-әрекетті зерттейтін сала болғандықтан, 

барлық тілдік талдауларға ықпалын тигізеді. Бҧл туралы А. Тымболова 

«Кӛркем әдебиет тілін гуманитарлық ғылымдармен байланыстыра, 

антропоцентристік тҧрғыдан қарастырғанда, лингвопрагматикалық аспект 

кӛркем шығармалардың тілін кешенді және фрагментарлы тҥрде зерттейді. Сол 

сияқты сӛзді дҧрыс қолданбасаң, сӛйлемді жҥйелі қҧрастырмасаң, тілдік 

нормаға нҧқсан келеді. Сахна тілінің де ӛзіне сай лексикалық, грам- матикалық, 

орфоэпиялық нормасы бар. Тілдік норма жазуда ғана емес, сӛздің қолданылуы 

мен айтылуында да, сӛйлем қҧрауда да, яғни тілдің ӛн бойында болуы тиіс» деп 

кӛрсетеді [73, б. 127]. Тілдік норманы сақтап сӛйлеу – мәдениеттіліктің белгісі. 

Тіл мәдениетіне жетікпін дейтін тҧлға сӛздің мағынасын, мәндестік 

ерекшелігін, әдеби, тілдік тӛркінін, сӛздердің еркін және тҧрақты тіркестер 

қҧрамына ену мҥмкіншіліктерін жете білуі керек. Яғни, сахна тілі орфоэпиялық 

ережелер мен нормаларды сақтауды қатаң тҥрде талап етеді. Сахнада әдеби тіл 

нормалары тҥгел сақталып, актердің оны сӛйлеу тілінде қаншалықты 

меңгергендігі жан-жақты кӛрінеді. Яғни, актер сӛйлеу мәдениеті мен сӛйлеу 

техникасын қатар меңгеруі қажет. Образды сомдаушы актер қазақ әдеби тілінің 

нормаларын тиісті дәрежеде сақтап сӛйлеуі қажет. Бҧл ойымызды «Сӛйлеу 

техникасы мен сӛйлеу мәдениетін қатар меңгеру – дауыс сапасын жақсартудың 

бірден-бір жолы. Ӛйткені, сӛйлеу мәдениеті сӛздерді білдірмек ойға дәл таңдай 

білу болса, сӛйлеу техникасы сол сӛздерді тыңдаушысына жеткізе білетін 

дауыс қҧбылыстарын меңгеру болып табылады» деген пікір нақтылай тҥседі 

[79, б. 32]. Әдеби тіл нормалары тілдің әрбір деңгейімен тығыз байланысып, 

қолданылу барысында фонетикалық, лексикалық, морфологиялық, син- 

таксистік деңгей элементтерінің жҥйесін сақтайды. Сондықтан С. Исаев «Әдеби 

тілдің нормалары фонетикалық нормалар мен олардың жҥйесінен, лексика-

семантикалық нормалардан, морфологиялық нормалар мен олардың жҥйесінен, 

сӛздердің комбинаторлық, конструктивтік нормалары мен қолданылу, 

қалыптасу жҥйелерінен тҧрады» [80, б. 17],- дейді. Сахнада актер тіл арқылы 
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кӛрерменімен тікелей байланысқа тҥседі. Актер тілі кӛрермендер ҥшін дҧрыс 

айтылған әдеби тілдің ҥлгісі болуы тиіс. Әдеби тілдің бірыңғай нормасына 

ҧмтылу, тіл мәдениетінің бір белгісі болып табылады. Сондықтан, театр – актер 

– тіл бір-бірінен ажырамас ҧғымдар, тіл мәдениеті мен сӛйлеу техникасы да 

тығыз байланысты. Сахнадағы тілдік тҧлға – ҧлттық тілдің нағыз сапасын 

жинақтап сақтаушы субъект болып табылады. Драмалық шығармаларда 

кейіпкерлердің сӛзі жеке-дара айтылғанмен, композициялық қҧрылымы 

тҧтастық қҧрайды. Сахнаның басты шарты ауызша сӛздің нормалары мен жазба 

сӛздің ара жігін ажырату болып табылады. Әрине, барлық уақытта сӛздің 

жазылуы мен айтылу нормасының сәйкес келе бермейтіндігі белгілі. 

Сондықтан, сахнада орфоэпиялық норманың сақталуы да негізгі талаптардың 

бірі. Жазба мәтіннен оқырман эмоциялық әсерді аз алуы мҥмкін. Ал сахналық 

қойылымда шебер ойнай білген актердің аузынан шыққан әрбір сӛз кӛңілдегі 

ойға қозғау салары анық. Бҧл жерде актер дауысы шешуші рӛл атқарады. 

Дауыс актер сӛзінің ҥш бірдей ықпалды қызметін жҥзеге асырады дейді 

сахнатанушы Д. Тҧранқҧлова. Олар: «спектакль Драмалық шығармалардағы 

кейіпкер тілі не жайында, соны естіп-білуге; дыбыс ырғағымен бейнеленген 

кейіпкер ойларын тҥсінуге; пьеса кейіпкерлері қандай сезім-кҥйде, соны 

аңғаруға мҥмкіндік әпереді», – деп кӛрсетеді [81, б. 86]. Ал, Римнің атақты 

шешені Цицерон «Шешеннің қуаты тыңдаушының кӛңілін бҥтіндей аударып, 

бағындыра білуінде. Қызыл тілді шешен деп, кім форумда және азаматтық сот 

процестерінде тыңдаушыны иландыра алса, сҥйсіндіре алса, ӛзіне бағындыра 

алса, соны айтамыз» деген екен. Сонымен қатар, Цицерон трактаттарында сӛз 

қҧрау, сӛз стилі, сӛзді әзілмен, сынмен жеткізу, басқа да әдеби ерекшеліктерді 

пайдалану, сӛзді дыбыстық метафоралармен қҧлпырту т.с.с. шешендер ҥшін 

қҧндылығы аса зор кеңестер келтірілген. Бҧлардың барлығы сӛз иесі 

мамандарына кҥнделікті сӛз қҧдіретін жете тҥсіну, таныту ҥшін ӛте қажет. 

Ӛнердің тҥрі кӛп, мысалға: кескін ӛнері, мҥсін ӛнері, сәулет ӛнері, т.б. 

Мҥсіншінің қҧралы – бояу, әншінің қҧралы – ҥн, бишінің қҧралы – қимыл 

болса, шешеннің қҧралы – сӛз, тіл. Ал, сахна тілі қандай ӛнер дегенде, сахна 

тілі – сӛз, тіл ӛнері болмақ. Сӛз сахна тілінің қҧрылыс материалы болып 

табылатындығы белгілі. Сахнада әдемі сӛйлеу, әсерлі сӛйлеу, мәнді де мәнерлі, 

жҧмсақ, кҥштеп, батырып сӛйлеу әртҥрлі ойлардың нәтижелері. Яғни, сӛздің 

қаншалықты дәрежеде айтылуы, актердің ой-ҧшқырлығына байланысты болып 

келеді. Сӛйтіп, пайыздық ӛлшемдерге ие болады. Сондай-ақ, актердің сӛзі оның 

психологиясының да кӛрсеткіші. Себебі актер ішкі психологиялық тебіренісі 

мен сыртқы пішіні бір-біріне сай болғанда ғана нағыз кейіпкер бейнесін жасап 

шығармақ. Бҧл жердегі ішкі психологиялық тебіреніс ішкі сӛзге – монологқа, 

сыртқы пішіндік кӛрініс сыртқы сӛз әрекетіне саяды. Жалпы, кейіпкер тілінің 

басты мақсаты рӛлді орындау барысында сӛйлеуді машық- тандыру, әрбір 

сӛздің мәнін тҥсініп, табиғатын тануға баулу, кейіпкер образын аша тҥсетін 

штрихтарға талдау жасау, ондағы әр сӛзге мән беру, оның орындалуын, 

сахналық ҥлгісін жасау, тілдік сӛз қорын байыту, мәнерін жетілдіру. Бір сӛзбен 

айтқанда сӛйлеу техникасын жақсарту. Біз қарастырып отырған кейіпкер тілінің 
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сӛз әрекеті ой ҧшқырлығына қаншалықты ықпал етсе, сӛйлеу техникасының да 

соншалықты әсері бары белгілі. Қорыта келгенде, сӛз ата-бабамыздан жалғасып 

келе жатқан аманат, асыл мҧра. Актер сӛйлер сӛзін, айтар ойын жҥйелі 

жеткізіп, әдеби тілдің нормасын сақтап, сӛз сӛйлеу ӛнеріне, тіл мәдениетіне 

ыждаһаттықпен қарауға, ҧлттық тілдің қаймағын келер ҧрпаққа бҧзбай 

табыстауға тиіс.  
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3  ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ДРАМАСЫН  ОҚЫТУДЫҢ ҒЫЛЫМИ-

ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҤЙЕСІ 

 

3.1 Қазіргі қазақ драмасын оқытудың педагогикалық-психологиялық 

аспектілері 
 

Жаһандану жағдайында Қазақстан Республикасындағы  білім беру жҥйесін  

әлемдік білім кеңістігіне  шығарудың негізгі бағыт-бағдары – жеке тҧлғаны 

мемлекеттің  тҧтқасы  ретінде танып, оның рухани ӛсіп-жетілуіне, 

шығармашылық әлеуетінің, дҥниені танып білу біліктілігі мен ҧлттық және 

әлемдік мәдени, эстетикалық қҧндылықтарға ие болуына мҥмкіндік  жасауды 

талап етуде. Қазақстанда білім берудің мақсаты жҥйеленіп, репродуктивті білім 

беруден шығып,  шығармашылық қарымы жоғары, креативті ойлау 

мҥмкіншілігі мол, жаңашыл идеяға бай, ойлау қабілетінің ӛзгешелігімен 

танылатын жеке тҧлға  қалыптастыру міндеті тҧр. Осы міндет Қазақстан 

Республикасының «Білім туралы» заңында: «жеке адамның шығармашылық, 

рухани және кҥш-қуат мҥмкіндіктерін дамыту, даралықты дамыту ҥшін жағдай 

жасау арқылы ой-ӛрісін байыту» деп аталып кӛрсетілгеді.[82].  

XXI ғасыр мамандарын дайындау міндеті білім мен ғылым саласында 

болып жатқан ӛзгерістерге сай білім берудің әлемдік стандарттар деңгейіне 

шығуымен анықталады.  Аталған  міндеттерді шешу  білім берудің әлемдік 

кеңістігіне сай бейімдеп білім беру, жалпы ғаламдық танымды, ойлау қызметін 

дамыту, ӛзіндік ғылыми тҧжырым жасау, алған білімді қажетіне қарай  

сҧрыптап пайдалану мҥмкіндігін молайтуды қамтамасыз етуден кӛрінеді.  

Ӛйткені, тек жоғары білімді маман ғана қоғам мен экономиканың, 

әлеуметтік және мәдени ӛркендеудің сапалы және сенімді кӛшбасшысы бола 

алады. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстан 

халқына арнаған 1997 жылғы жолдауында: XXI ғасырда білім беру ісін дамыта 

білмеген мемлекет қҧрдымға кетері хақ. Сондықтан біз болашақта жоғары 

технологиялық және білікті ӛнеркәсіп мамандарының шоғырын 

қалыптастыруымыз қажет. Бҧл орайда, Қазақстандағы жоғары оқу 

орындарының міндеті әлемдік стандартқа сай білім беру, ал олардан алынған 

дипломдар дҥние жҥзі мойындайтындай болуы қажет. Біз әрбір Қазақстан 

азаматтарының дҧрыс мҥмкіндіктермен жоғары білім алуына кепілдік беруіміз 

қажет; деген болатын [83].  

Кәсіптік білім берудің басты  міндеті – белгілі бір мамандық ауқымында  

білім беріп қана қоймай, маман алынған кәсіптік білімін  қоғам қажеттілігін 

ӛтеуге, тіршіліктің нақты жағдайларында қолданып, ҧлтқа қызмет етуге 

жҧмсау. Осы талаптарды шешуде ЖОО алдына мемлекеттің сҧранысын 

ӛтейтін, ӛз еңбегінің жауапкершілігін  кәсіби тҧрғыдан шынайы сезінетін  

мамандар дайындау басты міндет болып саналады. 

Бҥгінгі білім мазмҧны  білім беру ҥдерісіне әлемдік кӛзқарас тҧрғысынан 

оның философиялық мәнін, педагогикалық, психологиялық негіздерін, 

теориясы мен тәжірибесін жаңаша қарауды қажет етеді. Сондықтан білім беру 
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саласында философтар мен педагог ғалымдар жеке тҧлғаға бағытталған 

оқытудағы дҥниетанымдық ҧстанымдарды қайта қарау, рухани адамгершілік 

қҧндылықтарға бетбҧрыс жасау, жаңа оқыту технологиялары мен әдістерін 

енгізудің  қажеттігін дәлелдеуде. 

ЖОО-да білім берудің басты талабы жоғары шығармашылық 

мҥмкіндіктері мол педагогикалық маман тҧлғасын қалыптастыру.  Елбасы 

студенттерге, жастарға қазіргі заман сҧранысы жастардан ерік-жігер мен 

білімді талап ететінін кездесулерде: «Білімді, сауатты адамдар – бҧл  ХХI 

ғасырда адамзат дамуының қозғаушы кҥші... Бҥгінгі кҥн – талантты, жігерлі, 

ӛзіне сенетін адамдардың, арманға бай және оларды жҥзеге асыруға ерік-жігері 

бар адамдардың уақыты» екендігін  ерекше атайды [84]. 

Қазақстанның  әлемдік білім беру  кеңістігіне шығуы  жаңа жҥйедегі білім 

беруді қалыптастыру ҥдерісі дәстҥрлі білім беру парадигмасының ауысуынан 

байқалады. Қазіргі білім беру тәжірибесі білім берудегі дәстҥрлі                                                                              

субьект-обьектіліктен тҧлға қалыптастыруға,  яғни, субьект-субьектілікке, 

«адам-адам» жҥйесіне гуманистік қарым-қатынасқа негізделеді. Бҧл мәселедегі 

негізгі қҧндылық адамның тҧлғасы және оның тҧлғалық барлық мҥмкіншілігін 

дамыту болып табылады. Болашақ маманның шығармашылықпен дамуы деп 

оның ҥздіксіз білім алуға қҧштарлығы, игеретін білім қоры арқылы  ӛзін-ӛзі 

жетілдіруге дайындығын айтамыз. 

ЖОО-да әдебиеттанушылық білім беруде әдебиеттің тектері мен тҥрлерін 

танып ажырата білу, олардың әдеби білім берудегі орнын анықтау маңызды. 

Тҧлға дамытуда қазіргі қазақ драматургиясын оқыту мәселесінің маңыздылығы 

– драманың тӛл табиғатына оның тәуелсіз қоғам азаматын  тәрбиелеудегі білім 

мен ӛнердің екі қыры сақталуында. Қазіргі қазақ драматургиясын оқытудың 

педагогикалық, психологиялық аспектілері тҧлғаны шығармашылықпен 

дамытудың мазмҧнын айқындайды. Бҧл екі жақты зерттеулер педагогика және 

психология ғылымдарының жетістіктері негізінде тҧлғаның  драмалық 

шығармаларды оқу арқылы шығармашылық қабілеттерінің   дамуы мен  

әдебиетші мҧғалімнің кәсіби даярлығы тҧрғысынан қарастырылады. 

Психология ғылымының жетістіктеріне сҥйене отырып драматургиялық 

шығармалар оқудағы білім алушының психологиялық жай-кҥйі зерделенеді. 

Педагогика ғылымының зерттеулері негізінде болашақ әдебиетші маман, 

педагог тҧлға қалыптастыруда қазіргі қазақ драматургиясын оқудың 

педагогикалық шарттары айқындалады. Қазіргі тәуелсіз қоғамның дамуы ЖОО-

да кәсіби маман дайындау бағыты педагогикалық еңбекте жеке тҧлғалық  

шығармашылықты тҥбірлі ӛзгертуге  негізделген шарттардың жаңа ҥлгілерін 

жасау мәселесін  жҥктеп отыр. Педагогикалық іс-әрекет жҥйесінің дамуы, 

қызметі белгілі бір педагогикалық шарттардың сақталып іске асуымен 

байланысты. Қазіргі қазақ драматургиясын оқытудың педагогикалық 

шарттарын анықтау ҥшін алдымен «шарт» ҧғымының мәнін ҧғынсақ.  Бірінші 

шарт ҧғымына қарапайым тҥсінік берсек, белгілі бір іс-әрекеттің, жағдайдың 

нәтижелі болуы  ҥшін екінші жағдайдың арақатынасы болуы. Шарт ҧғымының  

философиялық және педагогикалық мәнін тҥсіндіретін болсақ [85, б. 120], 
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«Шарт – заттың қоршаған қҧбылыстарға қатынасын білдіретін философиялық 

категория. Шарт ӛзі пайда болатын, ӛмір сҥретін және дамитын жағдайда 

ортаны қҧрайды» деп тҥсіндіріледі.  Білім беру, оқу, тәрбие мәселесінің 

нәтижелілігі ғылыми жетістіктегі педагогикалық  шарттардың болуын қҧрайды.  

Педагогикалық шарттардың мәнін ғалым В.И.Андреев оқу-тәрбие ҥдерісі  

шаралары - оқытудың мазмҧны, әдістері,  ҧйымдастырушылық формасы деп 

қарастырса, О.А.Свириденко  жеке тҧлғаның дамуында болашақ 

мамандығының сипатына қарай оқу-танымдық кезіндегі шарттылық: ол арнайы 

пәндердің оқу материалын дидактикалық ӛңдеу, оқыту заңдары, ҧстанымдары, 

ережелері болуы шарты, Е.Ю.Никитина педагогикалық шартты жеке тҧлғаның 

сапалы дамуындағы білім беру ҥдерісіндегі іс-шаралардың жиынтығы деп 

тҥсіндіреді. «Педагогикалық шарттар» ҧғымының мазмҧны, ӛзіне тән ерекше 

белгісі оқу мен тәрбиелеу мәселесіне байланысты қызметтердің тиімділігін 

орнықтыратын обьективті және субьективті жайттардың жиынтығы деп 

тҧжырымдаймыз.  

Ал ғылыми дереккӛздерде «шарт» сӛзінің мазмҧны тереңірек, жан-жақты 

ашылған. Қазақ тілінің тҥсіндірме сӛздігінде: «байланыстылық, ӛзектестік, 

іліктестік, сабақтастық» деген ҧғыммен тҥсіндіріледі [86,1156]. Қазіргі қазақ 

драматургиясын ЖОО-да оқыту әдістемесін жасау ҥшін де ғылыми 

байланыстылық, қаралатын мәселенің ӛзектілігі, теория мен әдістеменің 

сабақтастығы тәжірибесінің нәтижелі білім беруге бағытталуы да осы 

жҧмыстың педагогикалық шарттарының негізін қҧрайды. Қазіргі қазақ 

драматургиясын тиімді оқытуға қажет шарттарының негізіне бағдарламада 

оқытылуы, берілетін білімнің кӛлемі, бірізділігі, табиғилығы, жҥйелілігі, игеру 

беріктігі, анықтығы, білім алушының дербестік әрекеті алынады. 

Сонымен қазіргі қазақ драматургиясын оқытудың  педагогикалық 

шарттары кәсіби маман тҧлғасының дамуы мен қалыптасуына ықпал ететін 

негізгі іс-әрекеттер, талаптар мен ережелер жиынтығы деп қабылдауымызға 

болады. Қазіргі қазақ драматургиясын оқытуда анықталуға тиіс  педагогикалық 

шарттарының ҥш тобын  кӛрсетеміз: 

1. Қазіргі қазақ драматургиясын оқытудың дидактикалық негіздері  

2. Драматургияның  ғылым салаларымен байланысын анықтау 

3. Қазіргі қазақ драматургиясын оқытуда оқырман мен кӛрермен 

байланысы. 

Білім беру саласында танымдық білім мен тәрбие беруді ҧйымдастырудың 

негізі – сабақ. Сабақ ӛзіндік қатаң ішкі қҧрылымы бар, дидактикалық 

заңдылықтарға бағынған, мазмҧн жеткізудің  әдіс-тәсіл, амалдарын сақтаған 

оқыту жҥйесі. Сабақ педагогикалық зерттеу еңбегі, жоо-дағы сабақ ол оқытушы 

мен болашақ  кәсіби маманның білім мен тәрбиедегі біртҧтас танымдық ой 

қызметін қалыптастырудың шығармашылық тҥрі. Сондықтан да қазіргі қазақ 

драматургиясын оқыту сабақта білім мен тәрбие берудің  дидактикалық 

заңдылықтарына бағынады.  

Қазақ халқы ӛз тәуелсіздігіне қол жеткізген 1991 жылдан басталған қазақ 

әдебиетінің дамуы мен кемелденуінің ширек ғасырлық тарихын тану, оны 
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оқушыларға меңгертудің педагогикалық  технологияларының жаңашыл 

әдістемесінің қалыптастырылуы – ӛзекті мәселе.  Қазақ әдебиетінде Тәуелсіз 

Қазақстанның  жаңа  келбетін танытатын кӛркем туындыларды әдеби жанр 

тҥрлерінен таңдап алу, оны танымдық, тәрбиелік мәні тҧрғысынан саралау, пән 

бағдарламаларына енгізу, оқыту әдістерін жҥйелеу – оны бірізділікпен, ғылыми 

сабақтастығын сақтай отырып зерттеу дидактика мәселелері.  Қазақ 

әдебиетіндегі Тәуелсіздік  толқыны тудырған мол  кӛркем дҥниені оқытудың 

ғылыми негізі жалпы дидактикалық және әдістемелік заңдылықтарға сҥйене 

отырып анықталады. Тәуелсіздік әдебиетінің проза, поэзия, драматургия, әдеби 

сын салалары қазақ әдебиетінің даму кӛрсеткіші, рухани дҥниесі,  ҧлттық 

қҧндылықтарды қалыптастыру қҧралы. Тәуелсіздік кезең әдебиетінен  берілетін 

білім мазмҧнын сҧрыптауда әдебиеттің тектері мен тҥрлерінің тҧлға 

қалыптастыру, азамат тәрбиелеу мҥмкіндіктері ескерілуі заңдылық.  Әдеби 

кӛркем шығармаларды оқыту арқылы кәсіби  маманның азаматтық тҧлғасы мен 

эстетикалық талғамын қалыптастыру міндетін шешуде әдебиеттің драматургия 

саласының да ӛзіндік орны мен атқарар қызметі бар. Алайда  Тәуелсіз  еліміздің 

ӛткен тарихы мен қазіргі келбетін танытатын, қоғамдық-әлеуметтік ӛміріндегі 

асыл мҧраттарын байқататын драматургиялық шығармалар білім беру салалары 

мектепте, ЖОО-да ӛз деңгейінде оқытылмай келе жатқаны шындық. 

Оқытылмаудың бір-біріне қатысты екі себебі бар, біріншісі пән 

бағдарламаларында міндеттеліп енгізілмегендіктен, екіншісі, пән 

бағдарламасына енгізілу ҥшін ғылыми зерттелген, жҥйеленген әдістемесінің 

жеткілікті дәрежеде болмауы. Аталған мәселелер  мектепте қазіргі қазақ 

драматургиясын оқытуды сыныптан тыс жҧмыстарда, ЖОО-да аудиториядан 

тыс ӛздігінен оқуға негіздеп жҥргізу ісінде қалыптасқан. Сондықтан 

Тәуелсіздік мазмҧнын бейнелейтін драматургиялық шығармаларды сҧрыптау, 

қазіргі қазақ драматургиясын оқытудың жаңа білім беру стандарттарына сай 

әдістемесін жасау  маңызды әрі ӛзекті мәселе. Қазіргі қазақ драматургиясы 

тақырып, мазмҧн жағынан сан алуан  адамзат қоғамын толғандырған кҥрмеуі 

тереңде жатқан тың мәселелерді қозғауымен қҧнды. Қазіргі қазақ 

драматургиясының мҥмкіндігін танытуда Жазушылар Одағы басқармасының 

тӛрағасы Н.Оразалиннің: «Театр ӛнері арқылы Республикамызды бҥкіл әлем 

таныған ел дәрежесіне кӛтеріп, бҥгінгі заманға сай ӛркендеуімізге толық 

мҥмкіндік бар. Бҧл іргелі міндеттің жҥзеге асуына қаламгер-драматургтеріміз 

де ӛз ҥлестерін қосып келеді. Болашақта да қоса бермек. Қосуға тиіс. Ӛйткені, 

театр ӛнерінің қайнар кӛзі мен арқауы – ҧлттық драматургия» деген тҧжырымы 

қазақ драматургиясының қазіргі хал-жайынан хабардар ету  мен болашағына 

жол сілтеу болып табылады [87, б. 2-4].  

Зерттеу еңбегімізде қазіргі қазақ драматургиясындағы оқырман қауымға 

жеткен, театр сахналарында қойылып, кӛрерменін тапқан драмалар алынды. 

Ә.Кекілбаевтың «Абылай хан», С.Жҥнісовтің «Кемеңгерлер мен кӛлеңкелер», 

М.Байсеркеновтің «Абылай ханның ақырғы кҥндері», Р. Отарбаевтың 

«Бейбарыс сҧлтан», Шахмардан Қҧсайыновтың «Томирис», Д.Исабековтың 

«Актриса», «Тор», «Ескерткіш», И.Оразбаевтың «Шыңғыс хан», 
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Т.Нҧрмағамбетовтің «Бес бойдаққа бір той», Қ.Ысқақовтың «Қыл кӛпір», «Жан 

қимақ», Қ.Ысқақ пен Ә.Таразидің «Алатау сынды алыбым», И.Сапарбайдың 

«Сыған серенадасы», С.Балғабаевтың «Тойдан қайтқан қазақтар», «Ғашықсыз 

ғасыр», Иран-Ғайыптың «Естайдың Қорланы», Б.Мҧқайдың «Сергелдең болған 

серілер», «Ӛмірзая», С.Асылбекҧлының «Желтоқсан тҥні», «Кҥзгі романс», 

«Империядағы кеш», Р. Мҧқанованың «Мысықтар патшалығы», «Шатыр 

астындағы Мен», т.б. драмалық шығармалары – қазақ драматургиясының жаңа 

кезеңі – тәуелсіздік драматургиясының кӛшбастаулары деуге болады. Аталған 

драматургиялық шығармаларды болашақ кәсіби маманға оқу таңдау пәні 

ретінде ҧсынылған.  

Қазіргі қазақ драматургиясының оқытылу мәселесін шешуде ең алдымен 

теориялық, жалпыпедагогикалық және әдістемелік негізін педагогикалық 

технология талаптарымен  сабақтастыра жҥйелеу керек. ЖОО-да  қазіргі қазақ 

драматургиясын оқытудың дидактикалық негіздерін анықтауда білімнің 

мазмҧны, кӛлемі, тәрбиелік мәні, білім берудің әдістері мен тәсілдерінің 

жолдарын ғылыми нақтылау мақсат етіледі. Драматургиялық шығармаларды 

оқытуды әлемдік дидактиканың заңдылықтары мен ҥдерістерінен тәжірибе 

алмасып, ҧлттық білім берудегі жетістіктерінен ҥйреніп   тҧжырымдау, 

тәжірибеге енгізу. 

Қазіргі қазақ драматургиясын оқытудың дидактикалық негізгі 

ҧстанымдарын  анықтауда жалпыпедагогикалық ҧстанымдарды басшылыққа 

алу, бірізділік идеясын сақтау есепке алынды. Жалпыпедагогикада ол 

ҧстанымдар былай жҥйеленген: 

- Қазіргі қазақ драматургиясын оқытудың ғылымилылық ҧстанымы; 

-Қазіргі қазақ драматургиясын оқытудың жҥйелілігі ҧстанымы; 

-Қазіргі қазақ драматургиясын оқытудың оқушылардың саналылығы мен 

белсенділігі ҧстанымы; 

-Қазіргі қазақ драматургиясын оқытудың пәнаралық байланысы ҧстанымы; 

-Қазіргі қазақ драматургиясын оқытудың кӛрнекілілігі ҧстанымы; 

-Қазіргі қазақ драматургиясын оқытудың  инновациялылығы ҧстанымы; 

- Қазіргі қазақ драматургиясын оқытудың  тәрбиелік ҧстанымы. 

Жалпыдидактикалық бҧл ҧстанымдар қазіргі қазақ драматургиясын 

мектепте, ЖОО-ның оқыту ҥдерісінде   басты қағидалары ретінде танылады. 

Білім мен тәрбие беруде, драматургиялық шығарманы ӛнер туындысы ретінде 

танытудың ғылыми негізін анықтау ӛзекті мәселе болып отыр. Әдеби білім 

беруде оқытудың жалпыдидактикалық ҧстанымдарымен бірге, қазіргі қазақ 

драматургиясының дидактикалық жеке ҧстанымдары да анықталып, оқытуда 

басшылыққа алынуы тиіс: 

- Қазіргі қазақ драматургиясын ата-бабалар аңсаған еркіндік пен 

бостандығы, патриоттық идеясы бағытында оқыту ҧстанымы; 

- Қазіргі қазақ драматургиясын ҧлт әдебиеті мен оның дамуының 

тәуелсіздік дәуірі бағытында оқыту ҧстанымы; 

-Қазіргі қазақ драматургиясын қазақ халқының тарихы мен  мәдени 

байланыстары  туралы ақпараттарды бірлікте ҧстана отырып оқыту ҧстанымы; 
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- Қазіргі қазақ драматургиясын қазақ сахна ӛнерімен және әлемдік театр, 

кино т.б ӛнер тҥрлерімен байланыста оқыту ҧстанымы. 

- Қазіргі қазақ драматургиясын  ҧлттық және жалпыадамзаттық 

адамгершілік-эстетикалық қҧндылықтар бағытында оқыту ҧстанымы; 

- Қазіргі қазақ драматургиясын драматург шығармашылығындағы 

дәстҥрлілік пен жаңашылдықты меңгерту бағытында оқыту ҧстанымы; 

- Қазіргі қазақ драматургиясын  әдебиеттің тектері мен тҥрлері арасындағы 

ӛзара тығыз байланыстылығы бағытында оқыту ҧстанымы; 

- Қазіргі қазақ драматургиясын әдебиет тарихы мен теориясына 

байланысты білімді  меңгерту бағытында оқыту ҧстанымы; 

- Қазіргі қазақ драматургиясын педагогикалық оқыту технологияларымен 

оқыту ҧстанымы. 

Бҧл ҧстанымдар қазіргі қазақ драматургиясын оқытуда нҧсқау-кӛрсетпе 

(норматив) қызметтерін атқарады. Қазіргі қазақ драматургиясын оқыту 

ҧстанымдары  оқытушыға  білім беру ҥрдісінде ақыл-кеңес немесе нҧсқау беріп 

қоймайды, жалпы заңдылықтар ретінде бҧл ҧстанымдар педагогикалық 

әрекеттер бірлігіне негіз қалайды және олардың  орындалуын талап етеді. 

Қазіргі қазақ драматургиясын оқытудың білім мен тәрбиелік ҧстанымдарын 

білу және оларды оқу-тәрбие ҥрдісінде басшылыққа алып іске асыру 

педагогикалық шеберліктің негізін қҧрайды және ол педагогикалық біліктілікті 

анықтауда алдымен ескеріледі. Драматургиялық шығармаларды оқытудың 

дидактикалық ҧстанымдары  оқу-тәрбие жҧмыстарының заңды жҥйесін 

кӛрсетеді, қазіргі қазақ драмасын оқыту ісінде табысқа жетудің қажетті шарты 

болып табылады. Қазіргі қазақ драматургиясын оқытудың шарттары  бір-

бірімен тығыз байланысты, білім беру, тәрбиелеу, оқыту әдістерін жҥйелеуге 

қҧрылған. 

Сабақта драматургиялық шығармаларды оқытудың  басты мақсаты 

танымдық ой қызметін жоғарылату емес, ӛнер пәні ретінде шығармашылық 

тҧлға тәрбиелеу, ӛнер пәні арқылы  адамдық, тҧлғалық рухани қҧндылық 

қалыптастыру. Яғни, драматургиялық шығармаларды оқытудың педагогикалық 

еңбек ретіндегі ӛзіндік әдістемелік ерекшеліктері  сабақта ӛнерді сезіндіру, 

ӛнер арқылы толғандыру, сонан кейін ғана танымдық білім-біліктерін 

қалыптастыру. Оқытушы сабақтың осындай ерекшеліктерін тани білген сайын, 

сабақты ӛнер заңдылығын танытуға қҧру, соның ішінде драматургияның қатал 

заңдылығымен жҥргізуге талпынады. Қазіргі қазақ драматургиясын танытудың 

мақсат, міндетіне жету әр сабақ сайын ӛнер қҧндылықтары – драмалық 

шығармалармен бетпе-бет келуді әдістемелік шеберлік арқылы  ҧйымдастыру 

ғана  бір қадам жақындатады. Ӛнер сабағын әрбір драмалық туындымен 

танысқан сайын оқырманда болатын ерекше толғаныс, кӛл-кӛсір сезім, кейіпкер 

жан-дҥниесіне шынайы кӛңілмен ене білу, автор ҧсынған ӛмірлік проблеманы 

тануға қҧлшыныс таныту, ой қосуға еріксіз шақыру тҥрінде шебер 

ҧйымдастыра білу нәтижелі болмақ. Драмалық шығармаларды оқу сабағының 

міндеті – шығарма  тереңінде жатқан, автор ҧсынған кӛркем ойдың қуатын, 

нәрін, адамгершілік тәрбие мәселесін тҥсініп тҧщыну, толғану,  әсерлену кҥйін 



104 
 

бастан кешіре білу қабілетін тәрбиелеу.   Ҧйымдастыру іс-әрекеті кәсіби 

маманға ӛнер жайында  әңгіме айтып беру емес, тікелей ӛнердің ӛзі оның сана-

сезіміне, ойына әсер ететіндей мағынада қҧру. Қазіргі қазақ драмасын оқыту 

әдістемесінің ерекшелігі «толғана отырып, ойландыру» мағынасында болуы. 

Біз бҧл тҧғырымызды қалай танытамыз, біраз зерделеп кӛрейік. 

Кӛркемӛнер қҧдіретін тани білу кҥрделі және ҧзақ уақытты, тәжірибені 

талап етеді. Кӛркемӛнер қҧдіреттілігін тану адам ӛмірінің мәні деуге болады, 

бҧл айнала қоршаған дҥниені тану, адамның адам болып қалу қҧндылығын 

білу, тіпті ӛз ӛмірінің қалай қожасы болу керектігін бағалауға ҥйрететін дҥние. 

Ой арқылы, таным арқылы ӛмірді танып білу бір басқа да, ӛмірді  ӛнер арқылы 

тану, сезіну, бастан кешіру ерекше кҥй, ерекше қҧбылыс. Ӛнерді тану мәні  

адамның ӛмірді бағалай білуімен, оны тануымен ерекшеленеді. Адамның жас 

шағында айнала дҥниеге кӛзқарасы қалыптасып, ӛзінің ӛмір жолын таңдауға 

тәжірибесі жетіледі. Алайда кӛркемӛнердің қҧдіреті адамның ӛз ӛмірін қалай 

әрлендіруіне, байытуына жасайтын зор ықпалында. Драмалық шығарманың 

қуаты әлемнің қҧдіретін, қҧпиясын, автор кӛзқарасындағы шешімі жоқтай 

кӛрінетін қиын мәселелерді ойлантып, кӛре, сезе отырып кейіпкерінің жан-

дҥниесін бастан кешіртіп, шешім қабылдауға мәжбҥрлейді. Драматургиядағы 

қуанышты жайды кӛңілмен, таңданумен, ырза болумен сезіну, кейіпкерінің жан  

кҥйзелісіне ортақ болуы драманы  танудан алатын жеке жан қуаты десек, осы 

таным, әсер шығарманы толық бағалауға әкеледі. Драманы танудағы ішкі 

дауыс еріксіз «Керемет», «Ғажап», «Қандай кҥлкілі», «Сҧмырай» т.б. деп баға 

береді. Драматургиялық туындыны оқи отырып ерекше сезімді бастан кешпесе, 

толғандырмаса, ӛз ӛміріне ҥлгі тҧтпаса кӛркем шығарманы оқу жай ғана есте 

қалады, кӛру мен тыңдаудан келетін жан толқынысы болмаса, онда ешқандай 

кейіпкерден ҥйрену де, жанына жақын балау да, әсер де ҧзақ болмайды. 

Әдіскер-ғалым Т.Қ.Жҧмажанова: «Эстетикалық талдау әдісін жетік білген 

мҧғалім ғана шәкіртті кӛркем  шығарманы терең тҥсініп сезінуге бағыттай,  сол 

кӛркем туындыдағы жазушының ой-сезіміне шәкіртті ортақтастыра, 

толғандыра алады» деп кӛркем шығарма мәнін тҥсінуде мҧғалімнің әдеби 

эстетикалық талдауды дҧрыс бағытта жҥргізуінің де маңызды екенін айтады 

[88, б. 25].  

Сезімнен  қуатты ой қҧрау, танымдық, тәрбиелік  жол ашылса ғана 

драматургияның ӛнер қҧралы ретінде адамға әсері танылады. Ал 

драматургияны оқытуда осы толқуды, сезімді, уайымды қалай шақырамыз? 

Драматургиялық шығарма оқу арқылы қалай оқушыны ӛмір заңдылықтарын 

тануға, оны шеше білуге жетелейміз? Сонда драматургияның  тҧлға тәрбиелеу 

мҥмкіндігін танытатын, сол арқылы оқушының танымдық білімі артатын 

сабақты қалай ҧйымдастырамыз?  

Драмалық шығармаларды мектепте, ЖОО-да оқыту әдістемесінің 

тарихына сҥйене отырып, ежелгі гректерде «ҥлкендер мектебі» аталған театр 

ӛнерінің кӛп ғасырлық  адам тәрбиелеу қҧралы бола алуы бҧл міндетті шешудің 

жолы болмақ. Драматургиялық шығармалардағы ӛмірдегі шешілмес 

қиындықтан шығудың жолын кӛрерменге нақты кӛрсететін, ӛз шешімін 
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шығартуы арқылы кӛрерменді ӛзіне тартатын сахна ӛнері бәрінен биік екенін 

таныту арқылы нәтижеге жету.  

Ҧлт мәдениетінің бір кӛрінісі – театр. Кезінде қазақта болмаған театр 

ӛнерін қҧруда оның қоғам дамуындағы, әлеуметтік ортадағы орны туралы 

қайраткерлер қҧнды пікірлер айтқан. Алғаш қазақ театрын қҧруға басшылық 

жасаған халық комиссары С.Садуақасов: «Кітап оқу ҥшін хат білу керек.  

Театрды кӛзі кӛретін, қҧлағы еститін адам ҧға алады. Театр– жанды кітап. 

Кітаптан театрдың ӛрісі кең. Кітап – жалғыз хат танушылардың қаруы, театр– 

кӛпшіліктің қаруы» деп театрдың болашағын болжай білген [89, б. 11].  

Н.В.Гогольдің: «Театр – ҧлы мектеп, оның орны ерекше, ол тҧтас қауымға, 

мыңдаған қауымға әрі жанды, әрі қажетті сабақ» деуінен театрдың адам 

тәрбиелеушілік, эстетикалық мәні ашылады [90, б. 210]. Сонымен бірге 

С.Садуақасов театрды кӛңіл кӛтеретін ҥй емес, мәдениеттің мектебі деп  

театрдың ҧлт мәдениетінің тарихындағы орнын  қҧнды пікірімен білдірген.  

ХХ ғасырдағы орыстың кӛрнекті режиссеры Г.А.Товстоногов «Режиссер 

мамандығы туралы» кітабында театрдың тәрбие қҧралы екендігін былай 

анықтайды: «Театр – школа, в которой не учат в обычном смысле слова… В 

этой школе нет учеников и учителей. С высокой кафедры – сцены, вопреки 

школьному этикету, подсказывают зрителям ответы. И чем незаметнее эта 

подсказка, тем лучше «ученики»-зрители воспринимают урок-спектакль [91, с. 

85].  

Сонымен театр – халықты тәрбиелейтін мектеп, кӛрермен – оқырман осы 

мектептен  алған, ҥйренген, кӛрген тәжірибесін ӛмірде қайталамауға, 

қателеспеуге, орындауға, ӛзгемен бӛлісуге  тырысады. Театр – кӛрініс, мереке, 

думан, кӛңіл кӛтеру. Театрдың бҧл ерекшелігі тек думан, мереке ғана емес 

адамзатқа тән кӛз жасы, қайғыру, мҧңаю, азап шегу, философиялық тҥйінді 

мәселелерді шешу қоса жҥреді. Сонысымен театр халықты ӛзіне тартады. Бҧл 

шындық театрдың табиғи ӛзіне тән ерекшелігі, театрдың, драматургияның 

осындай қҧндылығымен тҧлға тәрбиелеу ол оқыту әдістемесінің міндеті. Тҧлға 

бойында драматургиялық шығарманы тҥсініп, толғана оқитын оқырмандық 

қабілет, театрдан шыққанда кӛрген спектаклін ӛмір тәжірибесіне жарата 

алатындай кҥймен шығатын кӛрермен тҥйсігін қалыптастыру қазіргі қазақ 

драматургиясының мазмҧндық тереңінде. Кӛрермен-оқырман осы тереңдікке 

драматургиядан  ӛтілген әр сабақтағы оқытушы мен студенттің бірлескен 

еңбегінің нәтижесі арқылы жетпек.  

Драма кейіпкерлерінің арасындағы тҥйіні шешілмес тартыс адамдардың 

қарапайым ӛмірінің сәулесі сияқты, оқырман осы тартыстың шешуін іздеу 

арқылы кӛркем шығармаға бойлап ене бастайды.  Драма кейіпкерімен бетпе-бет 

келіп ӛнердің тылсым кҥші арқылы онымен тілдесіп қуанады, жек кӛреді, 

қиналыс азабын тартады. Драманың осындай тартылыс кҥшін басқа ӛнер тҥрі 

бере алмайды. Драматургиялық туындымен осылай кездесу оқырманды  

ӛмірінің мәнді нәрсесін тапқандай,  тірліктегі ең жақын сырлас досымен 

кездескендей, соған  жҥрек тҥкпіріндегі барын жайып салғандай әсер береді. 

Қазіргі қазақ драмасымен таныстық аудиторияда басталып, студенттің ішкі 
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сҧранысына жауап беретіндей  тілегі, аңсауы болғанда ғана ол ӛз бетінше 

ізденіп, іздеп жҥріп оқуға жетеді. Қазақ әдебиетін текке, тҥрге бӛлудің негізінде 

ӛмір шындығын бейнелеу тәсілдерінің ерекшеліктері жататын болса, ол 

шығармаларды оқу мен тыңдау кезінде  оқырманға  берер әсері де   тҥрлі 

болады. Мысалы, мынадай жағдаятты алайық, аудиторияда М.Мақатаев 

лирикасы оқылып жатты, оқытушы бар ықыласымен тҥсіндіруде, студенттер 

ақын лирикасының ерекше шабытпен оқылуын тыңдап отыр, сол сәтте соңғы 

қатарда отырған студент телефонымен сӛйлесе бастады. Осы жағдаят яғни 

лириканың сезім кҥші студенттің бәрін бірдей баурап алып, барлығы тек 

лириканың жетегінде отырмағанын байқатты. Аудиториядағы оқылған ӛлеңді 

тыңдау әсері бәріне бірдей жете қойған жоқ деген сӛз. Кей студенттер  жан 

тебірентер әдемі сезімнен адасып қалғанына ӛкініштерін білдіріп жатыр, 

оқытушы ары қарай аудиторияны сабырға шақырып жалғастыруға 

әрекеттенуде, жоқ ҥзілген  муза қайта жалғанбады. Ақын поэзиясының жан, 

жҥрек, ой-сезімді баурап алып, ерекше тәтті кҥйге бӛлеген әсері  студенттерді 

қайта сол кҥйге тҥсіре алмады. Ал спектакль кӛру кезінде осындай сәттік 

қозғалыс болып қалған жағдайда, кӛрілім әрі қарай жалғасын тапқанда барлық 

кӛңіл қайта сахнаға ауысады. Осындай жағдаяттар театр кӛрермендері 

арасында спектакль жҥріп жатқан кезде кездеспейді. Спектакль кӛру кезінде  

кӛрерменнің кӛңілі де кӛзі де сахнада, актердың ойынында болады. 

Кӛрерменнің спектакльден тыс ойға берілу, басқа нәрсемен шҧғылдану сияқты 

қимылдарға баруына ӛнер қҧдіреті жібермейді. Бар ынтасы мен зейінін сахна 

ғана жаулайды. Бҧл оқырман мен кӛрерменнің эстетикалық тәрбиесінің 

тӛмендігі емес, яғни кӛркем шығарманың аудиторияны баурап алып еркінен  

адастыра алмауында. Ол кӛркем шығарма тыңдаушыларын бір сәтте бірдей 

сезімге бӛлеп,  бар ынта-ықыласын аударатын ӛнер заңының орындалмауында, 

сол кҥйге жеткізе алмаған оқытушының сабақты ӛнер заңдылығына қҧра 

алмауында. Бҧл заңдылықтар драмалық шығармаларды оқыту әдістемесінде де 

есепке алына бермейді.  Н.В.Гоголь «Театр ничуть не безделица, и вовсе не 

пустая вещь, если примешь в соображение то, что в нем может поместиться 

вдруг толпа из пяти, шести тысяч человек, и вся эта толпа, ни в чем не сходная 

между собою, разбитая по единицам, может вдруг потрястись одним 

потрясением, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом. 

Это такая кафедра, с которой можно сказать много миру добра»,- деп сахна 

қҧдіретін танытады [90, с. 360].                                               

Ежелгі дәуір театр мәдениеті қоюшылардан спектакльді жасауда 

драматургия заңдылығын қатал сақтауды талап еткен.  Ол заңдылық сендіру, 

иландыру арқылы барлық кӛрерменнің ынта-ықыласын бір арнаға аудару, 

спектакльді бір деммен кӛруге қҧру. Театр кӛрерменінің жеке басын баураған 

сезім, әсердің  барлық кӛрерменге ортақ болуы, барлық шиыршық атқан сезімді 

бір арнаға қҧю, кейіпкер тағдырынан барлық кӛрермен бір сәтте ӛзінің 

тағдырын елестете алуы кӛрерменді ӛзімен-ӛзі болуға, бей-жай отыруға 

мҥмкіндік бермейді.  Театр қойылымының жоғары деңгейі ғана барлық 

кӛрерменінің кӛңіл-кҥй, сезімін бір арнаға тоғыстыра алады, әр кӛрерменді 
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әсерлену дәрежесінің шамасына қарай кейіпкерінің ӛмірлік таным болмысынан, 

іс-әрекетінен  ӛзін кӛре алуға, оның орнына ӛзін қоя алуға жетелейді. Осындай 

кҥйге жеткізетін драматургиялық шығармалардағы  тартыс кӛрерменнің 

кейіпкерімен ҥндестік табуына, іштей сырласып, бірігіп кетуіне оның әсерленуі 

мен ой қиялының дамуына, шыңдалуына әкеледі. Театр сахнасында қойылатын 

драма мазмҧны қай кезең оқиғасын баяндаса да, кейіпкері қай қоғамнан шықса 

да  оның кӛрермені жаңа  заман адамы. Кӛрермен  драма  мазмҧнындағы ӛзін 

толғантқан мәселенің шешуін қазіргі кезеңмен салыстырып, ӛз уақытының 

идеялық, адамгершілік мәселелері тӛңірегінде жаңаша ойлана бастайды. 

Болашақ маманды осындай толғанысқа салып, адам, қоғам, және ӛз ӛмірі 

жайында, жақсы жаманның арақатынасы жайында тҥсінік қалыптасуына театр 

кӛрермені болуы, театрдан ҥйренуі жеткізеді. Драматургияның озық ҥлгілері 

мәңгілік, ӛйткені ол ӛз кӛрерменімен адамзатқа ортақ проблеманы кӛтереді 

және кӛрермені қай кезеңде ӛмір сҥрсе де ӛміріне азық болар жауап табады. 

Мысалы, қазақ драмасының тарихындағы М.Әуезовтің «Еңлік-Кебегі» алғашқы 

қойылымы 1917 жылдан бері махаббаттың  мәңгілік символындай талай уақыт 

жастарын толғантып келеді. Қазақ халқының бір ғасырлық тарихындағы 

қаншама ҧрпағы қай  кезеңде болмасын осы трагедиядан махаббат сабағын 

алды. Қазақ драматургиясының тәуелсіздік кезеңіндегі махаббат сезімінің 

жалаңаштанып кетуі,  оның  жастарға идеал бола алмауы С.Балғабаевтың  

«Ғашықсыз ғасыр» драмасын оқу арқылы жеткізіледі. Екі ғасырдағы екі   қазақ 

қызының жҥрек сезімі арқылы қазіргі кезеңдегі махаббат, сҥйіспеншілік таза 

сезімдер қайда, неге Еңліктей, Баян сҧлудай сҥйе алмаймыз  деген сҧрақ әр 

оқырманын ойлантары анық. Оқырманын осы ойға жетелейтін оқырманның  

драманы оқуы,  кӛрерменнің театрдан кӛруі және сахна сыртындағы әдеби 

талдау нәтижесі. 

Драматургиялық шығармаларды оқу мен театрдан кӛруде де оқырманды 

дҥр сілкіндіретін, толғандыратын, сонысымен ӛнердің қҧдіретіне бас идіретін 

жағдайға әкелетін қоюшы режиссердің және аудиториядағы  оқытушының 

шеберлігі. Оқытушы  оқырманы мен кӛрерменін жақсылық пен жамандық, 

мәңгілік тіршілік кҥресі, қатыгездік, қайырымдылық, ӛмір, ӛлім жайлы 

ойландыратын, толғандыратын ой тастай алса, соның жауабын ӛздері табуға  

жетелесе, драманы танудың жҥзеге асқаны.  Ғалымдар: «Шығарманы жан-

жақты білгірлікпен психологиялық талдау – ӛте кҥрделі процесс, бҧл 

мҧғалімнің шеберлігіне байланысты іске асады. Кейіпкердің қуанышын, қайғы-

мҧңын, бҥкіл болмысын, жан-дҥниесін сезіну, табиғатпен байланыс, әр 

пейзаждық кӛрініс-сурет – бәрі сабақтаса келгенде кейіпкерді тану жолындағы 

танымдық әрекеттер – білім мазмҧнын игерудің қайнар кӛзі» деп драманы тану 

жолы білім мазмҧнына жетелейтінін айтады [92, б. 5]. Оқытушы болашақ 

әдебиетші маманды драма  ӛзегінен ӛзіне қажеттіні  алуға себепші болса ғана 

оқырман мен кӛрермен ҥшін драманы оқу, спектакльді кӛру шын мәнінде 

ізденіске жол ашады.   

Драманы театрдан кӛру кӛрерменге барлық мазмҧнды кӛз алдынан ӛткізіп, 

қазір болып жатқандай, ӛзі қатысып отырғандай әсер берсе, мәтінді оқуға 
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қҧлшыныс туады. Драманы авторлық тҥпнҧсқадан оқу  кӛркем ойды, 

қабылдауды, тҥйсікпен сезінуді талап етеді. Драманың толық мазмҧны, кӛркем 

суреті оқу кезінде анық танылады. Театрға баруға жетелейтін ой драманы оқуға 

әкеледі.  Театрдан алған әсер тҥпнҧсқада драма мазмҧнын автордың қалай 

бергенін білу ҥшін кӛркем оқылымға жетелейді.      

Студенттермен театр, драма жайлы сӛз қозғау қазіргі кҥнгі ӛзекті әңгіме. 

Қазіргі уақыттағы театр, кино, теледидар, радио, ақпараттық уақыт кеңістігі 

жастардың  аймағы. Жастардың театр әлеміне, драмаға кӛзқарасы ӛзгерген 

уақыт. Теледидардан кӛрген драмалық шығарманың мазмҧнына кӛрермен 

қалтқысыз сенеді және тура сол қалпында есте сақтайды, оның тҥпнҧсқада 

авторлық идеясының тереңірек екеніне, шынайы мазмҧн  мәтінде екеніне 

бойлай бермейді. Сондықтан да кӛрермен мен оқырман байланысын кеңейту,  

оқу мен кӛру бір нәрсенің екі қыры сияқты қажеттілік екенін ҧғыну драманы 

тануға жол ашады. Сондықтан ЖОО-да драматургияны оқыту сабағы осы 

ӛзекті әрі маңызды проблемаға кӛрермен мен оқырман  мәселесіне қҧрылу 

керек. Қазіргі қазақ драмасын оқыту  кәсіби маманның  әдебиеттің қиын 

жанрын тҥсіне білуін, классикалық дҥниелердің қойылымының қазіргі жаңаша 

интерпретациясын қабылдауын қалыптастыру. Кәсіби маман драматургтың 

қатысуынсыз драманың қойылымын кӛру арқылы режиссердың ҧсынған 

идеясын тҥсініп, сол тҥсінудің нәтижесінде драманың басты ӛзегін тани білу, ең 

бастысы таныс драма сюжетінің жаңа тҥрге ауысуын кӛруден ләззат алуына 

жеткізу. Драматургиялық шығармаларды оқыту арқылы болашақ әдебиетші 

мҧғалімнің әдеби білім мазмҧнын байыту мҥмкіндігі шешілмек. Ал нағыз театр 

кӛрерменін қалыптастыру телеқойылым, театр спектакльдерінің талғампаз 

кӛрермені ретінде болашақ кәсібінде театр әлеміне кӛшбасшы болуға, автор 

ҧсынған тҥпнҧсқа мен қойылымдардың мәнін ажырата білуге жеткізу. 

Драматургия табиғатының ӛмір шындығын бейнелеу тәсілінің  ӛзгешелігі, 

ӛзіне ғана тән қатал қҧрылымы оны оқуға деген қызығушылық пен қиындықты 

қатар туғызатыны рас. Драманың қиындығы, оның синтездік ӛнер болуында 

екенін әдебиеттанушы ғалым С.Мақпырҧлы: «шынында да, драмалық 

туындыда авторға қатыссыз сыртқы дҥние де (бҧл эпостың сипаты), сондай-ақ 

кейіпкердің ішкі әлемі де (бҧл лирикаға тән сипат) бейнеленеді. Алайда бҧл 

аталған  жақындықтар драманың әдебиеттің дербес бір тегі ретіндегі ӛзіндік 

ерекшеліктерін жоққа шығармайды, қайта драманың кҥрделі жанр екендігін 

таныта тҥседі» деп тҥсіндіреді [93,б. 5]. Драмада  авторлық баяндаудың, 

кейіпкер мінезін танытудың, кӛркем дҥниені суреттеу тәсілінің жоқтығы, драма 

тілінің диалог пен монологқа қҧрылуы мәтінді оқудағы оқырман қиындығы. 

Оқырманның драмадағы  іс-әрекеттің ӛрістеуін талдай алуы, жағдаяттар, 

кейіпкер әрекеті, тілі арқылы ғана сюжетті кӛз алдына елестетіп оқуын 

қалыптастыруға болады. Яғни драманы оқудың оқытушы ҧстанатын басты 

бағыты елестете отырып оқу, яғни драма кейіпкерін ойша  кӛз алдына келтіру, 

онымен тілдесу. Драманы оқу алдында оқырманның оқу дағдысын 

қалыптастыру психологиясын ҥйрету, ол кейіпкер бет-бейнесінің мазмҧнға 

қарай қҧбылуы, дауыс ырғағы, қимыл-әрекеті, сӛйлеген сӛзінің кейіпкер 
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бейнесін жасауда басты шарт екенін білу. Осы шарттылықтарды тәжірибеде 

ӛзін қоршаған орта арқылы,  айнала қоршаған кеңістікте адамдардың іс-

әрекетін бақылау арқылы  қалыптастыру, бҧл драманы оқуға дайындық 

тренингі десе де болады. Сонымен бірге театр кӛрермені ретіндегі тәжірибесі де 

драманы оқу мен тануға арналған сабақтың тиімділігін арттыра тҥседі. Әдіскер-

ғалым Н.И.Кудряшевтің «Элементарные сведения по истории театра и 

посещение спектаклей с последующим их разбором значительно расширят 

восприятие учашимися драматических произведений как на сцене, так и в 

чтении» деп тҧжырымдауы ойымызды қорыта тҥседі [94, с. 63].       

Семинар сабақтарында драманы оқыту мәселесін зерттеген әдіскер-

ғалымдардың ғылыми еңбектерін пайдаланып, драматургиялық 

шығармалардың бҧрын  және қазіргі уақытта  қай бағытта, қалай оқытылуын 

білу де студентті таңдаған мамандығына  жақындата тҥседі. Драматургиялық 

шығарманы оқуға таныстық мектептен басталғанымен,  ЖОО-да әдебиеттің 

ерекше тҥріне деген қызығушылық таныту, театрға баруды жиі ҧйымдастыру 

арқылы  оқырман ғана емес кӛрерменді де қалыптастыруға мҥмкіндік береді. 

Мектеп бағдарламасына қарағанда кәсіби білім алуда драмалық шығармаларды 

оқыту аясы кеңірек және театрмен байланыс, ӛнерге кӛзқарас, оны тҥсіну мәні 

жоғары. Болашақ маман драматургияның ӛзіндік ерекшелігін танудың бір қыры 

театр екендігін  жете тҥсіне бастайды. Пьеса тек сахнада ғана ӛмір сҥретінін, 

сахналық қойылым арқылы драмалық шығарманың толық аяқталған ҥлгісін 

кӛруге болатыны жайында толық білім қалыптасады. В.Г.Белинскийдің: 

«Драмалық поэзияның сахналық ӛнерсіз сәні келмейді, белгілі бір тҧлғаны тану 

ҥшін оның қалай сӛйлегенін, қалай толғанатынын, қалай әрекет ететінін білу аз, 

жетімсіз, оның қалай сӛйлеп, қалай толғанатынын, қалай әрекет ететінін кӛру 

және есту керек» деп талап қоюы драманың сахналық ӛмірінің шынайы екенін 

кӛрсетеді [95, б. 26]. Осы жӛнінде К.С.Станиславскийдің тек театрда ғана 

драманың мазмҧны кең ашылмақ, сол ҥшін халықтың театрға қҧмарлығы 

артады, ондай болмаған жағдайда драманы ҥйде отырып–ақ оқи беруіне болар 

еді» деген ойынан драманы оқытудағы театрмен байланыстың жоғары екенін 

байқаймыз [96, б. 790]. 

Кӛркем әдебиетті оқуда қалыптасқан оқырман мәдениетінің  

драматургиялық шығармаларды оқудан да эстетикалық ләззат алу сезімін 

ешқандай театр мен спектакль кӛру айырбастай алмайтыны шындық. Сонда 

драманы оқудың ерекшелігі қандай? 

Драманы оқу тҧлғаның психологиялық қиял, елес, тҥйсік сияқты  ерекше 

қабілеттерінің жан-жақты дамуы негізінде шығармашылықпен игеріледі. 

Драманы оқу  қимыл-әрекет, оқиға театрдағыдай кӛз алдында ӛтіп жатқандай 

елестете оқуды талап етеді. Елестетуді орыс ғалымдары былайша тҥсіндіреді: 

„во-ображ-ение―. Ведь это и есть способность творить образы, мыслить 

образами, способность переводить в художественный образ свое внутреннее 

видение, свою мысль, мечту, впечатление от реального события» [97, с. 11].  

Әдіскер ғалым Т.Қ.Жҧмажанова: «әдебиетті оқытудың шығармашылық 

сипатын кҥшейту оқушылардың оқу еңбегіндегі ой дербестігін, оқу әрекетін, 
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образды ойлау, қайта елестете алу қасиеттерін дамытуға ықпал етеді» деп қайта 

елестете алудың шығармашылық қабілет екенін айтады [88, б. 32]. Оқырман 

автордың кӛмегінсіз драмадағы монолог, диалог, реплика, ремаркаларға сҥйене 

отырып, қимыл-әрекеттің ӛту орнын, оқиғаның кезеңін, хал-ахуалын ондағы 

кейіпкер бейнелерінін сыртқы бет-бейнесін, сӛйлеу, жҥріс-тҧрыс мәнерін кӛз 

алдына елесте отырып оқуы драма мазмҧнын терең тҥсінуге әкеледі. 

Психология ғылымында елестету, елес тҥсінігіне ерекше мән беріледі. Онда 

«Елестету болмысты жаңа ҧштасулар мен байланыстарда бейнелеу» деуі 

драмалық шығармаларды оқу кезінде оқу арқылы табатын жаңа білім, таным, 

тәрбие шындығы» [98, б. 80]  делінген. Ғылымда елестету екі бағытта белсенді 

және енжар болатыны анықталған. Қазіргі қазақ драматургиясын  оқытуда 

елестетудің белсенді әрекеті шығармашылық және жаңғыртушылық сипатта 

кӛрінеді. Кәсіби болашақ маман қазіргі драматургияның тақырыбына, идеялық 

мазмҧнына, театр әртістерінің сахна шеберлігіне жетілуін театрдың ӛткен 

тарихымен салыстыра отырып ой санада қалыптасқан бҧрынғы білімді  

шығармашылықпен жаңғыртады. Бҧл қазіргі драматургия бойынша жаңа 

болжамдар, жаңа тҥсініктердің қалыптасуына  әкеледі. Адамдар арасындағы 

қимыл-әрекеттің жедел ӛрбуін, сахнадағы әрекеттердің  ауысып отыруын, 

адамдар арасындағы қызу қарым-қатынастың кейіпкер сӛзі арқылы айтылуын 

ойша елестетумен оқу драманың ерекше табиғатын танытуға жеткізеді. Драма 

мазмҧнын елестете отырып оқу кейіпкерді  сахнада және сахнадан тыс та ойша 

бейнесін салуға кӛмектеседі.   Драматургиялық шығармаларды оқуда елестету 

әрекетін қалыптастырудың әдістемелік бір жолы мәтіннен мизансценалар 

қҧрастыру. Яғни ойша драма кейіпкерлерін сахнаға шығару, оларды қимыл-

әрекеттеріне қарай елестете отырып орналастыру. Драманы ойша елестете 

отырып  мизансцена қҧру мақсаты  кейіпкерлердің  мінезін аша тҥсу, олардың 

қарым-қатынастарының, хал-ахуалының сахнада ӛрістеуін тануға жетелейді.   

Драматургиялық шығармаларды оқуда оқырманның елестете оқу 

дағдысын қалыптастыру жҧмыстары кӛбірек орындалуы керек. Ондай жҧмыс 

қатарына оқытушының ӛзінің елестету арқылы танып білгенін образды 

әңгімелеуі арқылы тыңдаушының елестету қабілетін дамытуға ықпалы немесе 

оқырманға қарата қойылған сҧрақтар маңызды болады. 

Мысалы Р. Отарбаевтың «Бейбарыс Сҧлтан» тарихи драмасы бойынша 

студенттерге мынадай тапсырмалар беруге болады [99, 360-430]: 

1.1. Бейбарыс Сҧлтанның туған жер мен елге, ата-ана, сҥйген жарға 

сағынышын басатын монологын елестетіңдер. Туған жердің жусанына 

сағыныш мҧңын шаққан Бейбарыс сҧлтан бейнесінің әсерімен бӛліс. 

1.2. Итальян саудагерінің «Ересек қыпшақтар кемеде кӛтеріліс жасап, 

қырық пышақ болып қырқысты. Алла жар болып, бір-бірлеп ҧстадық та, 

кісенімен теңізге әуп деп аттық. Акулалар ап деп, ап деп қағып алып отырды. 

Сонда қыңқ деп дыбыс шығарған,  жалынып-жалбарынған бірі болса ше.  

Дайын қҧлдықтан гӛрі ӛлімді артық кӛрген неткен намысшыл халық!..» сӛзінен 

халықтың қандай мінезін кӛресің? 

1.3. Бейбарыс сҧлтанның Хуан пірәдарға айтқан ай белгісі бар қҧлпытас 
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туралы оқиғасынан ҧлттық қандай қҧндылықты байқауға болады? 

1.4. Бейбарыс сҧлтанның «Уа, жарық дҥние, арманмен басталып, азаппен 

аяқталатын ба ең?  Ғҧмыр, қҧйрықты жҧлдыздай тым-тым қысқа екенсің ғой, 

әттең!..» деген монологын оқығанда қандай  сезімде болдың?   

1.5. Ӛзіңді сахнада Бейбарыс сҧлтанның рӛлінде елестетіп киіз ҥй 

диалогын орындап шық.  

1.6. «Қҧлынында кісінемеген ат болар, атасын кӛрмеген жат болар» 

мақалынан тҥйген ой. 

 Драма мазмҧнынан алынған осындай жҧмыс тҥрлерін орындау екі 

мақсатта жҥргізіледі. Драма мазмҧнын толық тҥсінуге, драматург ҧсынған 

шығарманың тҥп қазығы идеясын табуға жол ашса, екіншіден, болашақ маман 

ретінде әдеби талдау жҧмыстарын жҥргізу жолдарына машықтандырады. 
Қазіргі қазақ драматургиясын оқытудың басқа ғылым салаларымен 

байланысын анықтау әдістемеміз ҥшін маңызды мәселе. Әдебиет – сӛз ӛнері 

дейтін болсақ, драматургия – әдебиеттің адамтану қҧралының бірі. Драматургия 

ӛмір шындығын бейнелеу тәсілінің бір жолы ретінде  тіл, тарих, психология, 

эстетика, мәдениеттану, әдебиеттану ғылымдарымен тығыз байланыста болады. 

Қазіргі қазақ драматургиясы әлемдік классикалық дәстҥр жалғастығын  ӛз 

бойына шығармашылықпен ала отырып, ҧлттық драманың ӛзіндік бағытын 

айқындап, жаңашылдықпен дамытып келеді.  

Ақпараттар толқыны дамуының қазіргі қарқынды кезеңі сӛз ӛнерін игеруге 

талаптың азаюы, кӛркем шығарманы саналы ынтамен оқуға қызығушылықтың 

бәсеңдеуі ғалымдар мен әдіскер мамандарды, ата-аналарды,  жалпы қоғамды 

қатты ойландыруда.  Кӛркем әдеби мҧраны ӛнер табиғатына сай оқу машығы, 

оның автор нҧсқаған терең иірімі – идеялық-эстетикалық  мәнін тҥсіну, 

мазмҧнның берер әсер-ықпалын тебірене, толғана қабылдау, сезінген, тҥсінген 

ойды кӛңіл кӛкжиегінде қорыту білім-біліктерін қалыптастыру да әдебиетті 

басқа ғылым салаларының қатысуы арқылы тануда мҥмкін болады. 

Филологиялық білім беру мақсаттарының бірі – қазіргі қазақ 

драматургиясы деп қарастырылып жҥрген Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ 

драматургиясының даму қарқыны мен жай-кҥйін анықтайтын  туындыларды 

оқыту. ЖОО кәсіби маман дайындауда қазіргі қазақ драматургиясының даму 

бағытын танып, ғылыми кӛзқарас қалыптастыру ҥшін де драманың ғылым 

салаларымен байланысу негізін білу қажеттігі туындайды.      

Қазіргі қазақ драматургиясын оқытудың тіл білімімен  байланысы.    

Тіл – адамзат қоғамындағы қарым-қатынас қҧралы. Тілдің қоғамдық 

қызметі адамзаттың ғасырлар бойы жасаған рухани, тарихи, мәдени 

жәдігерліктерін жеткізуімен, адамдардың дҥниені тануының қҧралы болуымен 

маңызды. Тіл білімі қазақ тілінің қҧрылымдық, жҥйелік, танымдық мәні жайлы 

тҥсінік қалыптастырады. Тілдің шексіз қызметінің  мәні адамның  танымдық 

тҥсінігін  қалыптастырумен анықталады.  

Тіл  – кӛркем ойды жеткізу қҧралы. Сӛз ӛнерінің адамзатқа жетуі, 

толғандыруы тіл арқылы танытқан жазушының шығармашылық еңбегінің 

жемісі. Жазушының тіл арқылы танытқан шығармашылық еңбегі адамзат 
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игілігіне айналады, ҧрпақ тәрбилейді. Осы тҧрғыдан келгенде кӛркем 

шығарманың тілін тану, тіл арқылы жеткізілген танымдық білімді игеру тіл 

білімінің қағидаларына негізделеді.  Сӛз ӛнерінің адам таныту қҧралының бірі – 

драматургияның тілі рекше мәнге ие. Ӛйткені драма мазмҧнын жеткізудің 

шешуші, маңызды ең басты мәселесі – тілі. Драматургия тілі –  ӛзгеше тіл.  

Драма тілі қысқа, қысқалығымен мазмҧнды әрі мәнді, әр сӛз санаулы ӛз 

орнында, кӛкейге қонымды, саф алтындай жарқырып кӛрерменін  

тамсандырып, сонысымен басын идіретіндей тіл болуы керек. Бҧл драманың 

ӛзіне тән  шарттылығы. М.Әуезовтің: «Оқиғасы тығыз қҧрылған, істелуі босаң 

емес, қҧрыш пьеса керек. Пьеса ішінде сӛз кеміп, іс молайсын» деп айтуы да 

драматургтың тілдік қолданысына қойған талабы болса керек [100, б. 20]. 

Эпикалық бейнелеу тәсілінде  танылатын шындықты толғамды, орамды оймен 

кӛрікті тілдің алмасуы арқылы жеткізу кӛлеміне шек қойылмаса, драмада 

керісінше шындық пен кейіпкер бейнесі бір ауыз сӛз бен кӛрерменіне жетуі 

тиіс. Драма аз сӛзбен кӛрікті ойды бейнелеу тәсілінің ерекшелігімен кӛрерменін 

тамсандырады, сахна қҧдіретін танытады, кейіпкерінен ҥйренуге шақырады. 

Драмадағы әр сӛз бен сӛйлемді екшеп кейіпкер аузына салу арқылы драматург 

оның бет пердесін, мінез –қҧлқын, бар болмысын таныта алады.  

Мысалы  Ш.Қҧсайыновтың «Томирис» драмасындағы Томиристің «Қан 

аңсасаң, қанып іш» деп жауларына  қатқан жауабынан қайсарлықтың, кек 

жолында жауларынан қаймықпаған ӛр тҧлғасын кӛреміз. Ә.Кекілбаевтың 

«Абылай хан» тарихи драмасынан Абылай: «жан жалпақтағаннан, 

жасқанғаннан емес, жағаласқаннан қалады. Жоңғарлардың тҥбіне жеткен 

алауыздық, осы кеселді дерттен арылмай, біздің де кӛсегеміз кӛгере қоймас! 

Береке басы – бірлікте. Ынтымағы ҧйысқан іргелі ел екенімізді танытып, жауға 

қарсы шабамыз! Жігерлерің жасып, тауларың шағылмасын!» деуінен ӛз ісіне 

сенімділік, халқының қамын жеген, болашағына сенген ханды кӛреміз. Жауға 

шабар алдында сарбаздарын бірлікке шақырып,  ынтымақ пен бірліктің жауды 

жеңер кҥш екенін жеткізуі, халқын рухтандыруы байқалады.       Тіл  қҧдіретін 

тану арқылы оны ерекше талғаммен таңдап, екшеп қолдану драматургтың 

шығармашылық әлеуетінің сапасын кӛрсетеді. Драматургтың  қазақ тілінің 

шҧрайлы, орамды тілдік қолданыстарын игеру, әр сӛзді, тіркесті, сӛйлемді 

жауапкершілікпен ӛз орнында қолдана білуі драманың сахналық ӛміріне жол 

ашады. Тіл білімінің мол мҥмкіндігін жарқыратып қолдануымен танылған 

драманы тҥсініп оқу және ондағы кӛркем тіл байлығын қабылдай алу әдебиетші 

маманнан оқырмандық тәжірибе мен теориялық білімді  қажет етеді. 

Драматургияны оқыту мен талдау да әдіскерден осы бағыттағы жҧмысты драма 

мазмҧнын  тілдік таным арқылы ҧйымдастыруды талап етеді. Оқытушы ӛз 

кезегінде драма мен тілдің байланысын қатар қойып, тілдік талдаудың мол 

ҥлгісін мәтін мазмҧнынан таптыру, кейіпкер тілінен іздету керек. 

Драматургияның тарихпен  байланысы. Халықтың әдеби мҧрасы, кӛркем 

сӛзі, салт-дәстҥрі – сол халықтың ӛмір тарихы. Кӛркем әдеби мҧрасының 

байлығы, молдығы арқылы халық тарихының  кӛркем шындығы терең 

ашылады. Әр кезеңде жазылған азды-кӛпті драматургиялық шығармалар да 
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халық тарихының кӛркем бейнесі. Болашақ маманға қазақ драматургиясының 

тарихпен байланысын ҧлттың мәдени, әдеби мҧрасының ерекше кӛрсеткіші 

ретінде, халықтың азаттық пен тәуелсіздік жолындағы тарихи рухында таныту 

басты бағыт. ХХ ғасырдың басы қазақ әдебиеті мен мәдениетінде 

драматургиялық шығармалар мен театрдың туып, қалыптасуының тарихы. 

Қазақ драматургиясының қалыптасуы ҧлт әдебиетінің кеңестік дәуір кезеңінің 

тарихы мен әдеби ҥрдісінің кӛрсеткіші болып қалмақ. 

Қазақ драматургиясының тарихын оны жасаушылар шығармасынан бӛліп 

қарастыра алмаймыз. Кеңестік дәуірге дейін әдебиет тарихында болған жыр, 

дастан, ӛлең, роман  тҥрлеріне  қазақ  сӛз ӛнерінде  тосын тҥрін танытқан 

драматургия, театрдың келуінің негізі халықтық ӛнерде екені тарихи шындық. 

Ә.Тәжібаевтің: «Қазақ халқының рухани байлығын оның эпосын, лиро-эпосын 

меңгеруден басталған драматургия осы қасиетінің ӛзімен халықпен бірлігін, 

туған жҧрттың ҧзақ тарихымен тамырластығын дәлелдейді» [101, б. 8-9] деуі 

драматургия мен қазақ театрының тарихын танытуды фольклормен байланыста 

қарастыру қажеттігін кӛздейді.   

Қазіргі кезеңде әлемдік әдебиет пен мәдениетте кәсіби орнын белгілеген, 

сонысымен дҥниежҥзілік мәдениетке қосар ҥлесі бар қазақ драматургиясы мен 

театр ӛнерінің ӛресін, алған биігін айтқанда оның шыңын ҧлттық негізде  қарау 

кәсіби маман тҧлғасын биіктетері анық. 

Қазақ драматургиясының қазіргі кезеңіне дейінгі аралықты сӛз еткенде 

даму тарихының ӛскелеңдігі байқалады. Бҧл ӛсу қазіргі қазақ драматургиясын 

толғантқан мәселе ӛмір  шындығын, адам тағдырын  заман келбетімен 

бейнелеу, тарих толқынын ақтарып, ақ-қарасын ашып оқырманына шындық 

жолын нҧсқауымен ерекше. Қазіргі қазақ драматургиясы халық тарихын қайта 

қарап,  кеңестік дәуірдің тарихи шындықты бҧрмалау, жасыру әрекетінен  

туындаған мол қателігін тҥзету ҥстінде. Атап айтқанда тарихи шындыққа 

қҧрылған ҧлылардың ӛмірінен жазылған драмалар Сәкен Жҥнісовтің 

"Кемеңгерлер мен кӛлеңкелер"(Мҧхтар Әуезов, Ғабит Мҥсірепов, Сәбит 

Мҧқанов бейнелеріне арналған), Әбіш Кекілбаевтың"Абылай хан", М. 

Байсеркеҧлының"Абылай ханның ақырғы кҥндері", "Кек қылышы Кенесары", 

Жолтай Әлмашҧлының "Сана дерті", "Абақты-ғҧмыр", "Фрустракция" (Нәзір 

Тӛреқҧлов, Мағжан Жҧмабаев, Сҧлтанбек Қожанов, Сәкен Сейфуллин туралы) 

пьесалары – қазақ тарихының ақтандақ беттерін кӛркем шындықпен ӛрнектеген 

туындылар. Тарихи драмалардың жазылып кӛрерменге жету жолы да драманың 

тарихпен астастыра қарайтын мәселесі. 

Драматургияның психологиямен байланысы.ЖОО-да драмалық 

шығармаларды оқытуда психология ғылымының негізге алынуы кәсіби маман 

дайындаудағы басты мәселе. К.Д.Ушинскийдің ҧстаздық еңбекте бірінші 

психология ғылымы назарға алынуы керек, ал педагогиканың адам тәрбиелеу 

қҧралы  болуы тәрбиеленушінің  жан-жақты даму заңдылығын білуі деген ойы 

драматургияны оқытудың психологиямен байланысына да негіз болады [102, б. 

70]. Жас ерекшелік психологиясы ғылымының зерттеу аймағы адамның 

әртҥрлі жас кезеңіндегі психикасының яғни, біз зерттейтін ҥлкендер 
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психикасының дамуы кәсіптік маман дайындауда  басшылыққа алатын ғылым 

негізі.   

Студенттің  драмалық шығармалар оқу кезіндегі жай-кҥйін, қабылдау 

ерекшеліктерін ҥлкендер психологиясын зерттеу арқылы білуге және 

практикалық іс-әрекетте басшылыққа алу міндетті болады. Оларға: 

1. ЖОО-да кәсіби білім беруді оқыту психологиясы 

2. Студенттің  тҧлға ретінде қабілет, ақыл-ой дамуының деңгейі 

3. Оқытушы мен студенттің оқу еңбегін ҧйымдастыру психологиясы 

4.Студенттің сӛйлеу  мен ойлау психологиясының сапасы 

5. Драматургиялық шығармалардағы тәрбие психологиясы жатады. 

Оқытушы педагогикалық психология ғылымының  қағидаларына, 

педагогикалық ізденіс нәтижелеріне сҥйене отырып, жоғарыда аталған іс-

әрекеттерді орындау нәтижелі болмақ. Драмалық шығармалар оқыту мен театр 

кӛрерменін тәрбиелеу  арқылы болашақ маманға қажетті кәсіптік қырын 

қалыптастырудың психологиясын білмей мамандыққа бағыттау мҥмкін емес.   

Әдебиетші маман драматургиядағы кейіпкер психологиясының нәзік 

иірімдерін тануды,  адамдар арасындағы кҥрделі қарым-қатынастың, ӛмір сҥру 

заңдылығының шешімін психология ғылымын терең білген сайын ҧғына 

бастайды. Кӛркем шығармаларды оқу, ондағы автор ҧсынған идея мен ой ӛзегін 

тани білу арқылы адам бойында психологиялық қабілеттердің, мінез-қҧлық 

нормаларының қалыптасатыны белгілі. Драмалық шығармаларды оқу да ӛз 

ретінде маман дайындауда болашақ мҧғалімге тән кәсіби психологиялық 

қабілеттерді дамытады. Психология ғылымында қабілетті «іс-әрекетті 

орындаудағы тҧлғаның жеке қасиеті» деп тҥсіндіреді [98, б. 22].  Драмалық 

шығармалар оқу кезіндегі аудитория психологиясын, жеке тҧлғаның қабылдау 

ерекшеліктерін зерттей отырып шығармашылық қабілет тудыру мҥмкіндігі 

артады. Драматургиялық шығармалар оқу кезінде тҧлғаның ойлау, сӛйлеу, ес, 

қиял тҥрі қабілеттері, кӛркем мазмҧнды қабылдауы ерекше сатыда дамиды. 

Студенттің кӛркем шығарма оқудан алатын ішкі жан сезіміне, толғанысына 

оқытушының  ортақ болуы, кӛңіл қосуы тҥсіністік жағдай туғызады. 

Студенттің осындай психологиялық жай-кҥйін таныған сайын драманы 

шығармашылықпен игерту мәселесі де шешімін таппақ. 

Драматургияның эстетикамен  байланысы. Эстетика термині гректің 

«aisthetikos» – сезінуші деген сӛзінен туындаған ҧғым. Эстетика – кӛркемдік 

пен сҧлулықты тану теориясы, адамзаттың әсемдік туралы кӛркем 

шығармашылықтарының жалпы заңдары, олардың  дҥниетануға эстетикалық  

қатынасы туралы ғылым. Эстетика ғылым ретінде ӛнерді ғана зерттеп 

қоймайды, қоғамның материалдық және рухани қызметінде адамның 

кӛркемдікті тану қабілетін де зерделейді. Эстетика ӛнер арқылы сҧлулыққа 

табыну, сезіну, оны қабылдау сезімдерін туғызады. Эстетика ғылымы 

адамзаттың кӛркем шығармашылыққа кӛзқарасын қалыптастыра отырып, 

эстетикалық қабылдау, эстетикалық қатынас, эстетикалық ләззат, эстетикалық 

пікір, эстетикалық баға, эстетикалық сезім, эстетикалық тәрбие ҧғымдарының 

мәнін ашады. Ӛнер әлемі кең, соның ішінде адамзаттың  кӛркем сӛз ӛнері 
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арқылы сҧлулықты, әдемілікті оның екі қыры тән және жан сҧлулығын сезінуі 

ерекше. З. Серікқалиқҧлы: «Кӛркемдік тҧрғысынан дҥние сырын игеру – 

жаратылысы шындығына, әр нәрсе, әр қҧбылыстың мән-мағынасына талдау, 

саралау жолымен жай ойлана ҥңілу ғана емес, ол – ең алдымен кҥллі әдемілік 

әлемін, сҧлулық сипатын бар табиғатыңмен беріліп жан-жақты тану, рухани 

жан-жылуыңмен егжей-тегжейлі сезіну. Сонымен, сҧлулық дегеніміз ӛнер 

туындысының аса маңызды сапалық қасиеттерінің бірі, қос мазмҧнды, екі ҧдай 

ақпарат береді: нақты табиғат болмысы және адам баласының әсерлік, рухани 

қатынасы, кӛңіл-кҥйі...» деп тҥсіндіреді [4, б. 98].  

Кӛркемсӛз ӛнері арқылы жан сҧлулығына тамсандыру мен табиғат сыйы 

тән сҧлулығының арақатынасын білу оқырманның терең эстетикалық 

қабылдауын туғызады.  Яғни.  оқырманның ақиқат дҥние қҧбылысын тану мен 

сӛз ӛнері арқылы ӛрнектелген эстетикалық сезім тудыратын адами қасиеттерді 

айыра білу қабілеті. Біздің  әдістемеміз ҥшін сӛз ӛнері арқылы танылған 

сҧлулықтың, әдеміліктің сырын ашу, сезіну бағалы. Әдіскер-ғалым 

Т.Ақшолақов: «Ӛнердегі биік мҧрат – әсемдік оқушыны баурап әкетеді. Сезім 

сҧлулығына баурайды» [96,11] деген пікірі әдістемеміз ҥшін де маңызды. 

Әдебиеттанушы ғалым С.Мақпырҧлы: «Әдебиет – әсемдік, сҧлулық әлемі. Ол 

бізді ару Жібек пен балғын Баянның нәзіктігіне сҥйсіндіріп, аяулы Қамар мен 

Тоғжанның ақылы мен ажарына табындырып, мӛлдір сезімдері мен жан 

сҧлулығына тәнті етеді, осынысымен біздің әдемілік, сҧлулық туралы 

талғамымызды қалыптастыруға ықпал етеді» деген тҧжырымы кӛркем 

әдебиеттің оқырманына жеткізер эстетикалық әсерін, сҧлулыққа табынудың да 

талғампаздық екенін аңдатса керек [103, б. 10].  

Драматургиялық шығарма мен театр ӛнері – жан сҧлулығы мен тән 

сҧлулығын тануда ерекше кҥшке ие ӛнер. Сонысымен оқырманы мен 

кӛрерменін сҧлулыққа бӛлейді, сезімге жетелейді, ӛмірлік идеалдарын 

қалыптастыруға бағыт береді. Драмалық шығармалардың ӛзегіндегі 

эстетикалық идеалды тану, эстетикалық ләззат алу, тҧлғаның эстетикалық 

тәрбиесін қалыптастыру драманы оқудан және оны эстетикалық талдау арқылы 

танылатын сҧлулық. Драмалық шығармалар студентке білімді игертіп қана 

қоймайды, эстетикалық мәнін тҥсінген сайын талғамын, ой-пікірін 

қалыптастырып, сҧлулықты сезіну, тәнті болу, соған ҧмтылу сезімдерін оятып, 

адамгершілік қасиеттерінің қырлары мейірімділік, әділдікке талпынысы, 

қҧлшынысы оянады. Соған жеткізетін драма мазмҧнындағы автор нҧсқаған 

ӛзекті ой-идеяны тану эстетикамен байланыста танылады. Эстетикалық тәрбие 

драмалық шығармалардағы ҧлттық және әлемдік қҧндылықтарды бағалай білу, 

ондағы мазмҧн арқылы танылған ӛмір шындығының суретін тануымен 

ерекшеленеді. Драманы оқу кезіндегі сҧрау тапсырмалар, кейіпкер тҧлғасын 

танудағы мінездеулерге арналған шығармашылық тапсырмалар, әдістемелік 

жҧмыстарды тҥрлендіру эстетикалық тәрбие мен сҧлулықты тануға жеткізеді. 

Драматургияның мәдениеттанумен  байланысы.Мәдениеттану адамзат 

тарихында жасалған материалдық және рухани қҧндылықтарды тануға, одан 

оқып, ҥйренуге жеткізетін ғылым.  Адамзат қоғамының қалыптасуында 
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«мәдениет» ҧғымының пайда болуы, дамуы ҧзақ тарихи ҥрдіс. «Мәдениет» 

ҧғымының классикалық мазмҧны қоғам мен адамзат дамуының тарихи белгісі 

және адамзат тіршілігінде  қоғам мен адам дамуының саналы нәтижесінде  қол 

жеткізілген  қарым-қатынас кӛрінісі. Ғылымда мәдениет ҧғымын тҥсіндіруге  

берілген анықтамалар мен тҥсініктер қоғам дамуымен жетілдіріліп 

отырғанымен жалпы мәдениет сӛзі ӛз мазмҧнында С.И.Ожегов сӛздігінде 

былай беріледі: «мәдениет-әлеуметтік қҧндылықтарды игеру мен дамытудағы  

адамдардың шығармашылық қызметінің тәсілі мен нәтижесі, ол арқылы қоғам 

мен жеке адамның біркелкі дамуы қамтамасыз етеді» [104] делінген. Сонымен 

мәдениетті адамзаттың ӛмір бойы жасаған қҧндылықтар жҥйесі және оны жасау 

тәжірибесінің жиынтығы, кӛрінісі, нәтижесі, жетістігі деуге болады.  

Мәдениет ҧғымы пайда болу кезеңінде алғашқы егін егу, бау-бақша ӛсіру, 

жер жырту, шаруашылық кәсібіне қатысты қарастырылды. Адамзат дамуымен  

ҧғым қалыптаса келе мәдениетті эстетика заңдылығымен танып адамдардың  

кӛркемдік шығармашылық еңбегі тҧрғысынан тҥсіну қалыптасты.  Мәдениеттің 

адамзат қоғамы дамуындағы бір белгісі ӛнер деп қарастыра отырып, ӛнердің бір 

бҧтағы драматургия, театрмен байланысты қыры мәдениеттану ғылымы 

астарында  ашылуы тиіс.  

Адамзат қоғамындағы мәдениет, ӛркениет тарихының бастау кезеңінің 

қайсысын алсақ та, мәдени мҧра қҧндылықтарының байлығымен ерекшеленеді. 

Ӛнертанушы ғалымдар кӛне мәдениет жәдігерлері ретінде ежелгі гректердің 

мәдениетіне ерекше тоқталады. Ежелгі Грекия мәдениетін жасаушы әдебиеті, 

театры, философиясы Еуропа елдерінің ӛнер адамдарының  шығармашылық 

дамуына ықпал етті. Театр мәдениетінің қалыптасуында антикалық ежелгі грек 

және рим мәдениетінің әлемдік ӛркениетті дамытудағы маңызы ерекше. 

Бастауын ежелгі грек, рим мәдениетінен алған театр ӛнері мәдениеттің 

ордасындай талай ғасырдан бері адамзат баласын тәрбиелеуде.  

Мәдениетті жасаушы қоғам, ондағы әлеуметтік адамдар тобы ғана емес, 

жеке адамдар да мәдениетті жасаушы субьект болып табылады. Қоғам 

дамуындағы  адамның мәдениет жасаушы жекелік сипаты «тҧлға мәдениеті» 

ҧғымын қалыптастыруға әкелді. Тҧлға мәдениеттілігі оның жеке қасиеттерінің 

тәрбиелілік, әдептілік, имандылық, сыпайылық, ізеттілік жан тазалығы, тән 

тазалығы  сипатының кӛрінісі. Тҧлғаның ӛз халқының салт-дәстҥрін, ӛнерін 

бағалауы ҧлттық мәдениетін қастерлеуі мәдениеттілік белгісі. Тҧлға мәдениетін 

сӛз ӛнері арқылы қалыптастырудың бір сыры драматургиялық шығармаларды 

оқуға, олардың сахналанған ҥлгісін театрда кӛруге байланысты. 

Драматургиялық шығармаларды оқу мен театрда кӛру арқылы тәуелсіз 

қоғамның жан-жақты жетілген, эстетикалық талап-талғамы жоғары, 

шығармашылық әлеуеті  биік, кәсіби мамандығына жетудің сара жолын 

таңдаған мәдениетті  тҧлға қалыптастыру. Театр мәдениеті дегеніміз – автор 

мен режиссердің шығармашылық еңбегінің  нәтижесін ӛнер туындысына тән 

тілімен  қабылдай алу. Біз де ӛнердің ӛзіне тән ерекше тілін танытуды 

мәдениеттану ғылымының тҧжырымдарына сҥйену арқылы тҧжырымдадық.  
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Қазақстанның драматургия, театр ӛнерін ҧлттық, сондай-ақ жалпы 

адамзаттық кӛркем мәдениеттің тамаша, бірегей әрі біртҧтас жҥйесінің  

қҧрамдас бӛліктері ретінде қарастыру болашақ  әдебиетші мҧғалімді 

мәдениеттану мен әдебиеттану ғылымының тығыз байланысты екенін 

бағамдауға жеткізеді.  

Кәсіби маман мәдениеттану ғылымының драматургиямен байланысын 

анықтауда Қазақстан кӛркем мәдениетінің жҥйелі немесе дискретті кезеңдері 

жайында, ҧлттық ӛнеріміздің аймақтық және әлемдік мәдени кеңістіктегі ролі 

мен маңыздылығын, қазіргі кездегі кӛркемӛнер ҥрдісі мен ӛнердің жалпы 

әлемдік қазынасына қосқан орасан зор ҥлесін тануға мҥмкіндік алады. 

Драматургияның әдебиеттанумен байланысы. Қазіргі қазақ 

драматургиясының әдебиеттану ғылымымен байланысын анықтау ҥшін 

алдымен «әдебиет - сӛз ӛнері» тҧжырымының мәнін тануымыз керек.  

Сӛз ӛнері – әдебиеттің адам таныту, ӛмір-тіршілікті бейнелеу мҥмкіндігі 

шексіз. Ӛнер тҥрлерінің ішінде «адам тану қҧралы», «ӛмір оқулығы» аталған 

әдебиеттің шексіздігі сӛз қҧдіреті арқылы танылады. Әдебиеттің мәнін 

танытуда орыс әдебиетінің алыбы В.Г.Белинский мен ҧлттың ҧлы тҧлғасы 

А.Байтҧрсыновтың тҧжырымдары сӛз ӛнеріне берілген баға сияқты. 

В.Г.Белинский: «поэзия (жалпы әдебиет мағынасында) адамның еркін тілімен 

берілгендіктен онда ҥн де, сурет те және байымды, айқын айтылған тҥсінік те 

болмақ. Сондықтан ӛзге ӛнердің барлық элементтері поэзияда бар, сӛйтіп ол 

әрбір ӛнердегі жеке-жеке тәсілдердің бәрін бірінен –бірін бӛлектемей, бірден 

пайдаланатын сияқты. Поэзия тҧтас ӛнер, соның бҥкіл ҧйтқысы болып 

табылады. Және олардың барлық жағын қамти отырып,  бҥкіл ӛзгешеліктерін 

айқын, анық тҥрде бойына жинақтайды» деп  әдебиеттің бойында барлық 

ӛнердің  негізі бар екендігін тҧжырымдайды [95]. Ал А.Байтҧрсынҧлы: 

«Ӛнердің алды – сӛз ӛнері деп саналады. Мҧны қазақ сӛз баққан, сӛз кҥйттеген 

халық болып, сӛз қадірін білгендіктен айтқан. Алдыңғы ӛнердің бәрінің де 

қызметін шама қадырынша сӛз ӛнері атқара алады. Қандай суретті сарайлар 

болсын, қандай сымбатты, кескінді сҥгіреттер болсын, қандай әдемі ән-кҥй 

болсын, сӛзбен суреттеп кӛрсетуге, тануға болады. Бҧл ӛзге ӛнердің қолынан 

келмейді»,-деп сӛз ӛнерінің қадірін білген қазақ ҥшін сӛзбен сурет салатын 

әдебиеттің ерекшелігін басқа ӛнерден жоғары қояды [105]. 

Драмалық шығарманың табиғаты театрмен тығыз байланысты. Театр 

әдебиетпен тығыз байланысты десек, оның ішінде драматургиямен 

байланыстылығы ерекше дәрежеде. Антикалық дәуір шежіресіндей кӛрінетін 

Аристофан, Теренций, Плавт комедиялары мен Ренессанс дәуіріндегі Лопе де 

Вега мен Шекспир шығармалары театрдың қоғам ӛміріндегі қасиетті орнын 

белгілеп берді. Р.Нҧрғалиевтің сӛзімен айтқанда «Драмалық шығармалар кӛне 

Грецияның ӛзінде сахнаға қою ҥшін жазылғаны аян. Шекспирдің барлық 

пьесаларында театр шарттары ескерілгендігі авторлық ремаркалардан айқын 

кӛрініп тҧрады. Тҥптеп келгенде, драматург спектакль қамы ҥшін, авторлық 

идеяның ҧштала, тереңдей тҥсуі ҥшін, музыка, кескін ӛнері талаптарын да бір 
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бҥйрегіне сақтайды. Сӛйтсе де, драманың жанрлық бітімін айқындайтын алтын 

ӛзек әдебиет шеңберінде жатқаны хақ» [6, б. 184]. 

Ӛнердің басқа тҥрлерінің суреттеу тәсілі ӛмірдің қас-қағым сәттік бейнесін 

сол қозғалыссыз кҥйінде жасау мҥмкіндігіне ие болса,  әдебиет  ӛмір-тіршілікті 

кең ауқымда, қимыл-қозғалысымен, жан бітіре әрекет ҥстінде кӛрсетеді. 

Кӛркем әдебиеттің ерекшелігі оның мазмҧн танытар қуатының  кеңдігінде, сӛз 

ӛнерін қҧлпыртып қолдануда жазушының кейіпкер болмысын, оны заман, 

қоғам, адам арақатынасында қабілет-қарымына қарай кӛркем таныта алу 

мҥмкіндігінің  молдығында. Әдебиеттің осы  ерекшелігін ғалым С.Мақпырҧлы 

сӛз ӛнерінде уақыт пен кеңістік тҧрғысынан шектеулік болмайды, тіршіліктің 

алуан сәтін қатар бейнелеп, кеңінен кӛркем таныта алады дейді [93, б. 28].  

Кӛркемсӛз ӛнерін ғылым ретінде қарау, ӛткені мен бҥгінгі тарихын 

таразылау, бейнелеу-суреттеу мҥмкіндігін анықтау, қаламгер 

шығармашылығының  қҧпиясын ашуды зерттеу әдебиеттану ғылымының 

міндеті. Әдебиеттану терминдер сӛздігінде: «Әдебиеттану – сӛз ӛнерін, тарихи-

әдеби процесті, әдебиет дамуының заңдылықтарын, кӛркем шығармаларды, 

жазушылардың шығармашылық ғҧмырнамасын зерттейтің ғылым» деп  

анықтама берілген [106, б. 74]. Біз де оқыту әдістемеміз ҥшін қазіргі қазақ 

драматургиясын әдебиеттанумен байланыстыра зерттеуде осы анықтаманы  

басшылыққа аламыз. Әдебиеттану ғылымының  салалары әдебиет тарихы, 

әдебиет теориясы, әдебиет сыны  сӛз ӛнері ғылымының жан-жақты қырын 

танытуда жеке-жеке дамығанымен бір-бірімен сабақтас, тығыз байланысты. 

Қазіргі қазақ драматургиясының даму, қалыптасу тарихы  әдебиет тарихымен 

байланыста, драматургияның теориялық мәселелері мазмҧны мен қҧрылымы, 

тҥрі, тіл ерекшеліктері, кӛркемдік әдістері теория аясында, драматургияға 

кӛзқарас, бағыты, беталысы жайында айтылған ой-пікірлер сын саласында 

қарастырылады. Әдебиетші маман дайындауда драматургияның ғылыми-

логикалық  ой-негізін жҥйелеп талдау, теориялық мәселелерін анықтау, 

драматургтың тіл шеберлігін тану, сахналық қойылымының сәтті-сәтсіздігі 

жайында тҥйін жасай алу білім-білігі әдебиеттанудың мәселелерін терең білген 

сайын жеңілдей тҥседі.  Әдебиеттiң даму заңдылықтарын, әдеби шығармаларға, 

әдеби ҥрдiске ортақ сипаттарды айқындау болып табылатын әдебиет 

теориясы әдебиеттiң қоғамдық ӛмiрмен байланысын ашатын идеялық, 

танымдық, ҧлттық және жалпыадамзаттық сипаттарына, кӛркем шығарманың 

қҧрылыс-бiтiмi, мазмҧны мен тҥрi, тiл ерекшелiктерi, кӛркемдiк әдiстер, 

жанрлар сияқты мәселелерге баса назар аударады.   

Студенттің драматургиялық шығармаларды оқуы мен театр кӛрермені 

болуы рухани жан дҥниесін байыта салатын жеңіл тҥсінік емес. Оқырман мен 

кӛрермен драматургиямен танысу арқылы адам ӛмірінің  ең шынайы  

оқулығымен бетпе-бет келеді. Студенттің ӛмір оқулығын парақтауға оқырман 

мен кӛрермен тәжірибесі аздық етеді. Драма мазмҧнын оқумен, кӛрумен  қатар  

әдеби талдау арқылы игеру керек. Әдеби талдау  әдебиеттанулық білім арқылы 

жетпек, сонда ғана студент драматургияның теориялық заңдылықтары, 

ерекшеліктері туралы біліп, кӛркемдік әлемі туралы білімі, талғамы 



119 
 

қалыптасады. Әдіскер ғалым Т.Қ.Жҧмажанова: «кӛркем шығарманы талдап  

оқуға ҥйрету- студенттің де, оқушының да ойлау қабілеті мен шығармашылық 

ізденісін, танымдық белсенділігін қалыптастырудың бірден-бір жолы» деп 

әдеби талдаудың білім берудегі маңызын айтып ӛткен [88, б. 27]. Әдебиет 

теориясынан берілген білім  драмалық шығармалардың мазмҧны мен тҥрін 

бірлікте алып, автор нҧсқаған идеяны, кейіпкер әлемін, сӛйлеу тілінің мәнді 

монолог, диалогтарға қҧрылуын, қазіргі кезең драмасының  тәуелсіз қоғамның 

мәселесін арқау етуін, тарихи-әлеуметтік маңызын тҥсінеді. Қазіргі қазақ 

драматургиясының тарихын әдебиеттану тҧрғысынан қарастырғанда оның 

шығармашылықпен жетілдірілген мазмҧнын байқауға болады. Осы орайда Ел 

Президентінің театр, ӛнер қайраткерлерімен кездесуінде «Отандық 

театрлардың репертуарына тәуелсіздіктің биік талаптарына сай, осы заманғы 

тақырыптарға жазылған, кӛркемдік сапасы жоғары жаңа пьесаларды кӛптеп алу 

керек» деп айтуы қазақ сахна ӛнерінің жаңа мазмҧнын белгілеп береді [84]. 

Қазіргі драманың тақырып, мазмҧн, идеялық  мәні ҧлттық қҧндылықтарды 

дәріптеуге, ата-баба тарихын тәуелсіз ел тҧғырында қайта қарауға, адамды 

қоғамдағы басты тҧлға ретінде алуға, ӛмір-тҧрмыстағы адамды толғантқан, 

ойлантқан мәселенің   шешуін табуға бағытталған.  Ҧлттық драматургия қазіргі 

кезең шындығын бейнелеуде  әлемдік классикалық дәстҥрді жаңғырта отырып, 

қазақ драматургиясының жаңалықты табатын ӛнер екендігін дәлелдеуде. 

Тәуелсіздік алғаннан бері  драматургтерді толғантқан әр қилы тақырыптардағы 

драмалар жазылып, театрларда қойылып кӛрерменін табуы  қазақ 

драматургиясының  уақыт пен кеңістіктегі орынын анықтады.  

 

3.2  ЖОО-да қазіргі қазақ драмасын оқыту әдістемесі 

 

 Қазіргі қазақ драмасын оқытуды кӛрермен, оқырман аспектісінде талдап, 

басқа ғылым салаларымен байланысын анықтап, драманы әдебиеттің бір тегі 

ретінде оқытудың  дидактикалық негіздері талданған кейін драманы оқыту 

әдістемесін жасау ғылыми заңды жалғастық болып табылады.  

Қазіргі қазақ драмасын оқытуды әдебиетті оқыту әдістемесі ғылымының 

қалыптасу, даму тарихына  қарай зерттеудің басты бағытын кӛрсетеді. Қазақ 

әдебиетін оқыту әдістемесінің  даму тарихын  осы пәнді оқытатын ЖОО-ның 

қазақ тілі мен әдебиеті мамандықтарының типтік оқу бағдарламасында ҥш 

кезеңге бӛліп қарастыру ҧсынылған.  

1. 1917-1927 жылдар. Әдебиет пәнінің кеңестік идеологияны 

орнықтырушы қоғамтану қҧралы ретінде оқытылуы. 

2. 1928-1938 жылдар. Әдебиеттің  тарихи-әдебиеттік курс ретінде оқытылу 

себептері.  

3. 1939-1958, 1985-1990 жылдар. Білім беру жҥйесіндегі реформалар, 

бҧлардың әдеби білім беру ісін жетілдіруге тигізген ықпалы [107, б. 66]. 

Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің ғылым ретінде  қалыптасуын кеңес 

ӛкіметі тҧсынан бастағанымен, оның негіздері халықтың тәлім-тәрбиесінде  

және ХIХ ғасырдың екінші жартысындағы Ы.Алтынсариннің  педагогикалық 
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еңбектерінен кӛрінеді. Ы.Алтынсариннің ағартушылық ойларының халыққа 

жетуі оның ашқан мектептерінен, алғашқы оқулықтары мен әдістемелік ой-

пікірлерінен танылады. Қазақ даласында тҧңғыш рет қазақ баласын оқытатын 

бастауыш білім беру мектептері мен кәсіби мектептер ашып, мҧғалім 

мамандығын негіздеуі, алғашқы оқулықты оқушының жасына сай, 

қызығушылығы мен танымдық, тәрбиелік  мазмҧнын ескере жасауы әдістеме 

ғылымына салған жолы деуге болады. Оқулық жасау тарихының басы болып 

есептелетін «Қазақ хрестоматиясы» сонымен бірге кӛркем әдебиет оқулығының 

да  кӛшбасшысы. «Қазақ хрестоматиясында»   шығармалардың,  мәтіндердің  

екшеліп берілуі әдеби білім берудің әдебиеттанулық негізін байқатады. 

Оқулықта берілген мәтіндерде әдебиеттің тҥрі, тегі жӛнінен теориялық білім 

қалыптаспаған уақытта да Ы.Алтынсарин осы мәселенің басты бағдар болуын 

ескерген. Әдеби білім беруде эпикалық, лирикалық, драмалық тҥрдің 

оқытылуын заңдылық деп тҥсінген ҧстаз оқулықта айтыстарды енгізуімен 

драма тегінің де оқытуда қажеттігін байыптаған. Халық ауыз әдебиетінің 

ерекше тҥрі айтыстың диалогтық ҥлгіде болуынан, кӛрермен алдында 

айтылуынан сахналық ӛнердің, айтыс тілінің қызу тартысқа қҧрылуынан драма 

ҥлгісінің негізін кӛруге болады. М.Әуезов айтыс ӛнерінің драмаға тән 

ерекшелігін: «Ақындар айтысын тыңдаушы кӛпшілік ҥшін әр кезде театрлық, 

драмалық аса қызу әсері бар ӛнер тҥріне айналдырады. Анығында ақындар 

айтысының негізінде, ӛзгеше жанрлық бітім мазмҧнында, қолдану дәстҥрінде  

қазақтың халықтық театрлық ӛнерінің мол белгілері бар. Халық театрының 

анық, дәл ҧрығы бар деуге болады» деп тҧжырымдайды [108, б. 280].  

Әдеби білім беруде тарихын осылай бастаған драмалық шығармалар 

заман, қоғам дамуымен ілесіп ӛзінің адамзат тәрбиесінде қҧндылығымен, 

ерекшелігімен әр буын оқырманын, кӛрерменін ойлантып, тәрбиелеп келеді.  

Егер әлем драматургиясы сан ғасырмен есептелетін ҧлан-ғайыр жолдан ӛтсе, 

қазақ драматургиясының тарихы әлі ғасырға да жеткен жоқ. Соған қарамастан, 

қоғамымыздың әлеуметтік-экономикалық, тарихи-мәдени қауырт ӛрлеп 

дамуы, халықтың мыңдаған жылдық дәстҥрі бар фольклоры, кәделі ӛнері, бай 

әдебиеті жаһан мәдениетіндегі дәстҥрлермен қауыша келіп, қазақтың жаңа 

сапалы ӛнерін – драматургия мен театрды тәуелсіздік заманына әкелді. Қазіргі 

қазақ драматургиясы әлемдік драматургия заңдылығын бойына жинаған, 

драманың ерекше жанрлық сипатын танытатын кемелденген қҧрылымға ие. ХХ 

ғасыр басында  қалыптасқан драматургия тәуелсіз ел әдебиетінде жанр ҥлгісімен 

ҧлтымыздың жаңа мәдениетімен, әдебиетімен бірге ӛсіп, жетілді. ҚР Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан – 2050» атты ҧзақ мерзімді стратегиясында «Біз 

ӛзіміздің ҧлттық мәдениетіміз мен дәстҥрлерімізді осы әралуандығымен және 

ҧлылығымен қосып қорғауымыз керек» [109]деген пікірінің ақиқаттығы осыдан 

кӛрінеді. 

Әдебиеттің теориялық мәселелерін барлай қарасақ, адам, қоғам, оның 

ӛмірдегі сан қырлы орны сӛз ӛнерінің ерекше тәсілдерімен, әдеби тҥрлерімен 

танылады. Сӛз қҧдіретінің ерекше тәсілдері, формалары адам, қоғам дамуымен 

қалыптасып, оның рухани, кӛркем дамуын кӛрсетеді.  Әдеби бейнелеу тҥрлері, 
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формалары ежелгі грек әдебиетінде пайда болып, кӛркем әдебиетті ҥш текке 

бӛліп эпос, лирика, драма деп таныған. Бҧлай бӛліну кӛркем әдебиетте ӛмір 

шындығының сӛз ӛнерінде танылуы, адамдар арасындағы кҥрделі тіршілік-

қҧбылысты  кӛркем бейнелеу тәсіліне қарай  жіктеу. Әдебиеттің әр тегінің ӛмір-

болмысты, адамзатты таныту әдіс-тәсілі, тҥрлері әрқилы. Алайда сӛз ӛнері – 

әдебиеттің адам тәрбиелеу мҥмкіндігінің шексіздігі ҥш текке де бірдей 

қатысты. Эпос, лирика, драма адамзат қоғамының тәрбие қҧралы болып қала 

бермек. Сӛз ӛнерінің ҥш тҥрінің адамға берер рухани, эстетикалық мәні, адам 

жанының терең толғанысының психологиялық кҥйін танытуы әртҥрлі. Эпоста 

жазушы адам тағдырын, оның қоғаммен байланысын, тіршіліктегі  оны 

қуантқан, толғантқан мәселелердің барлығын шынайы,  кӛркем әрі жҥйелі 

баяндап бере алады, ал лирикада ақын ӛмір-болмысты оның кейіпкері адам 

туралы ӛзін ойландырған ой-сезімдерін, ішкі жан-дҥниесінің сырын, тҥсінік-

танымын жеткізуді мақсат етіп қояды. Лирика ақынның ішкі сезімінің 

толқынысы,  қуанышы, мҧңы, хал-кҥйі, оны жеткізетін ерекше тіл болмысы. Ал 

драмалық бейнелеу тәсілінің мҥмкіндігі  ерекше, ол ерекшелік драманы жасауға 

негіз эпика мен лирикадан алынатыны. Бҧл туралы В.Г.Белинский драманың 

бейнелеу тәсілінде кӛркем ӛнердің лирика мен эпиканың байланысы барын 

тҥсіндіреді: «Драма қарама-қарсы элементтерді – эпикалық объективтік пен 

лирикалық субъективті ынтымақтастырушы нәрсе, бірақ, осылай болғанымен 

де ол эпопея да, лирика да емес, алғашқы екеуінен шыққанымен де, ол тіпті 

жаңа, ӛзімен-ӛзі болып жатқан бір ҥшінші нәрсе» [95, б. 91].  Қазақ әдебиеттану 

ғылымында  ғалым С.Мақпырҧлы: «Драма ӛмір шындығы мен адам тағдырын 

бейнелеудің ең кҥрделі тәсілі, эпос пен лирика ерекшеліктерін қоса қамтыған 

синтез жанр деп те атайды»деп тҧжырым жасайды.  Драмадағы синтездік белгі   

кӛркем туындының авторға тәуелсіз  сыртқы дҥние болуы эпоста, кейіпкердің 

ішкі дҥние әлемі, болмысы лирикада деп тҥсіндіреді [93, б. 37]. Осындай 

ерекшелігі бар драманың табиғатын ғалым Р.Нҧрғалиев: «Әдебиеттің ерекше 

бір тҥрі –  драматургия театрды нысана етеді, сахнаға қойылу ҥшін жазылады. 

Танымдық, тәрбиелік мәні бар, идеялық-эстетикалық әсері орасан кҥшті ӛнер – 

драматургия тоғысуы, характерлер қақтығысы, сезімдер шайқасын кӛрсетіп, аса 

қатал композиция талаптарын ескере отырып, ерекше кӛркемдік қҧрал – 

диалоггар мен монологтар арқылы болмыстың сан алуан шындықтарын 

ашады, ӛмір қҧбылыстарына баға береді, билік айтады» деп айқындайды [110, б. 

5].  

Драманың осындай теориялық мәселелерінің кҥрделілігі, жанрлық 

ерекшелігінің  молдығы қазіргі қазақ драмасын оқытуда  басшылыққа алынуы 

тиіс.  Қазіргі қазақ драматургиясында жанр тҥрлерінің қайсысы басымдау,  қай 

жанрда жазылған шығармалар оқырманын, кӛрерменін қызықтырады деген 

сауал да оны оқыту әдістемесімен байланыста қарастырылады. 

Драмалық бейнелеу тәсілінің ерекшелігі, екі ӛнердің синтезделіп келуі  

оны оқытуда қиындық туғызады. Ол қиындық драманың кӛру және оқу арқылы 

танылатын    интеграциялық тҧтастығында.  
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Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінде драманың мектепте, ЖОО-да 

оқытылу жайы ауқымды зерттелмеген. Әдебиетті оқытудың мәселелерін 

кӛтерген ғылыми зерттеулерге назар салсақ, әдебиетті пән ретінде оқытудың 

алғашқы кезеңдерінен бастап тәуелсіздікке дейінгі уақытта әдістеме 

мәселелерін кӛтерген әдіскер-ғалымдардың еңбектерінде жалпы айтылып, жеке 

зерттеу нысанына айналмағаны байқалды. Ӛткен ғасырдың 60-90 жылдары 

қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің тарихында  танымдық мәні зор ғылыми 

зерттеу еңбектеріне толы жылдар болды. 

Ы.Алтынсариннің «Қазақ хрестоматиясы» әдебиет оқулығы тарихының 

кӛшбасшысы саналса,  1933 жылы әдебиет оқулығы алғаш жарыққа шықса, 

1934 жылы пәнді оқыту бағдарламасы жарияланды. Бҧл оқу қҧралдарында 

драматургиялық шығармаларды оқыту мәселесі қарастырылмаса да, оны 

танытудың кей жҧмыс тҥрлері орындалып жҥрді. Мысалы, драматургиялық 

шығармаларды оқытудың ӛзіндік ерекшелігі рӛлге бӛліп оқу, кӛріністерді 

сахнаға қою, дауыс сазына сай кейіпкер бейнесін ашып оқу жҧмыстары 

жасалды.  

Кеңестік дәуірдің әдебиетті оқыту әдістемесі тарихында жаңа қалыптасқан 

қазақ драматургиясын оқыту мәселесінебасты назар аударылмаса да, 30-

жылдардағы  педагогикалық басылымдарда ой-пікірлер айтылғаны байқалады. 

Мысалы, С.Қожахметовтың «Ауыл мҧғалімі» журналының 1936 жылғы №3-4 

санында басылған «Кітапты қалай пайдалану керек?» [111]атты мақаласында 

әдебиет сабағында  сахна ӛнерін пайдаланудың  жолдары  айтылған. Жалпы 

драматургиялық шығармаларды оқыту әдістері, талдау ҥлгілері туралы 

әдістемелік ой-пікірлер, ҧсыныстар айту тым жеткіліксіз екені байқалды. 

Әдебиетті оқыту әдістемесі тарихын зерделей отырып, кеңестік қоғамда, бері 

келе тәуелсіздік кезеңінде де  драманы оқытуға қажетті деңгейде кӛзқарас 

қалыптаспай жҥргені шындық. Кеңестік кезеңде әдебиетті жеке пән ретінде 

оқытуға, әдістеменің ғылым ретінде орнығуына педагогикалық еңбектерімен, 

ғылыми зерттеулерімен әдістеме тарихын жасаған А.Байтҧрсынҧлы, 

М.Жҧмабаев, Ж.Аймауытҧлы, М.Әуезов, С.Мҧқанов, С.Сейфуллин, 

І.Жансҥгіров, Ғ.Мҥсірепов, т.б. болса, 1940-2000 жылдар аралығында  әдебиетті 

оқыту әдістемесінің педагогика ғылымының негізгі саласы болып қалыптасқан 

кезеңдерінде зерттеу еңбектер, оқулықтар, бағдарламалар жазған ғалымдар 

Ш.Кәрібаев, Ә.Дербісәлин, Ә.Қоңыратбаев, А.Кӛшімбаев, Т.Ақшолақов, 

С.Ә.Дайырова, С.Тілешова, Ә.Қасымбеков, С.Қирабаев, Р.Сҥлейменова, 

Р.Қҧтқожина, Т.Жҧмажанова, Б.Сманов, С.Мақпырҧлы, Қ.Жаманбаева, 

Г.Қҧрманбаева  т.б.  еңбектерінің орны ерекше. Әдебиетті оқыту әдістемесінен 

жазылған, зерттелген ғылыми еңбектерде, оқулықтарда  қазақ драмасын оқыту 

мәселесі арнайы жеке нысан болып зерттелмесе де,  оны  оқытуға аздап болса 

да кӛңіл бӛлінген.  

Ғалымдар мен әдіскерлердің әдістемелік оқулықтарында, ғылыми 

еңбектерінде  қазақ әдебиетін оқытудың жайы жан-жақты қарастырылды. 

Сондай Ә.Қоңыратбаевтың «Әдебиетті оқыту методикасының очерктері» 

(1962), «Әдебиетті оқыту методикасы» (1966), А.Кӛшімбаевтың «Қазақ 
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әдебиетін оқыту методикасы» (1969) атты әдістемелік оқулықтары – әдебиетті 

оқыту әдістемесінің негізін салған еңбектер. «Сегіз жылдық мектепте әдебиетті 

оқыту методикасы»(1958), Е.Дайырбаевтың «»Мектепте шығарма жаздыру 

методикасының кейбір мәселелері (1963), Ә.Дайырованың «Орта мектепте І. 

Жансҥгіров творчествосын оқыту»(1969), «Қазақ әдебиетін оқытуда жаңа 

бетбҧрыс», Қ.Ӛмірәлиевтің «Абайдың нақыл сӛздерін оқу-тәрбие ісінде 

пайдалану», М.Мырзахметовтың «Абай шығармаларын Әуезовше оқып 

ҥйренейік», С.Тілешованың «IV-VII кластарға арналған қазақ әдебиетінің жаңа 

программалары мен оқулықтары жӛнінде», Р.Сҥлейменова «қазақ совет 

әдебиетін оқыту әдістемесі»(1971), Т.Ақшолақовтың  «Кӛркем шығарманың 

эстетикалық  табиғатын таныту», Қ.Мырзағалиевтің «Әдебиет сабағында әдеби-

теориялық ҧғымдарды оқыту» (1973), С.Қалиевтің «Мектепте Ғ.Мҥсірепов 

шығармаларын оқыту» (1974), Қ.Тасболатовтың «Әдебиет сабағында 

оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру жолдары» (1974), 

Қ.Бадырақовтың «Жоғары кластарда қазақ әдебиетінен тапсырма жҥйесі» 

(1977), C.Қирабаевтың «Мектеп және қазақ әдебиеті» (1979), «Әдебиетті жаңа 

программамен оқытудың кейбір мәселелері» т.б. авторлар еңбегінде  әдебиетті 

оқыту мәселелері  мәтінмен жҧмыс, әдеби талдау, кӛркем шығарманы жанрлық 

ерекшелігімен оқыту, жазба жҧмыстар жҥргізу әдістері жайында ғалымдар 

әдістемелік ой-пікірлерін, тәжірибелерін ортаға салды. Алайда ғалымдар 

еңбектерінде  драматургиялық шығармаларды оқыту мәселесі жеке зерттеу 

нысанына алынбаған, С.Х.Дҥкенбаевтың «Драмалық шығармаларды оқыту» 

(Әдістемелік нҧсқау. Алматы, 1987) шағын әдістемелік  нҧсқауында драма 

жанрын оқытудың маңызды мәселе екені тҧңғыш рет жеке қҧралда айтылды 

[105]. Қазақ  әдебиетін оқыту  мәселелері 1980-90 жылдардағы зерттеулерде 

әдістеменің  ғылым ретінде дамығанын, жетілгенін байқатады. Әдіскер-

ғалымдар С.Мақпырҧлы, Т.Жҧмажанова, Қ.Жаманбаева, Қ.Бітібаева, Б.Сманов, 

Г.Қҧрманбаева еңбектері әдебиетті оқытуда тың ой-пікірлер айтуымен 

ерекшеленеді. Қазақ әдебиетін оқытудың 90-жылдардан бергі кезеңдері 

Тәуелсіз Қазақстанның қоғамдық ӛзгерісіне қарай білім беру ісіндегі   ресми 

қҧжаттарына сәйкес ӛз  мазмҧнын, бағытын айқындады. Осы кезеңнің басты 

жаңалығы болып әдебиетті негізгі және  тереңдетіп оқыту деңгейі іске 

асырылды. Әдеби  білім беруде  халқымен қайта қауышқан Ш.Қҧдайбердіҧлы, 

А.Байтҧрсынов, М.Дулатов, М.Жҧмабаев, Ж.Аймауытов  шығармаларын 

зерттеу,  ҥздік ҥлгілерін мектеп, ЖОО бағдарламаларына енгізу жҧмысы қолға 

алынды.  

1990-жылдардан бері қарай жазылған әдістемелік еңбектерге шолу 

жасасақ, Т.Жҧмажанова «Қазақ әдебиетінен кластан тыс жҥргізілетін 

жҧмыстардың тҥрлері» (1993), Ж.Кәрімқызы  «Мектеп сахнасына арналған 

әдеби-музыкалық туындылар» (1993), С.Тілешова «Әдебиет» оқулығына 

әдістемелік нҧсқау (1995), Қ.Бітібаева «Әдебиетті оқыту әдістемесі» (1997), 

С.Мақпырҧлы, А.Қыраубайқызы, Г.Қҧрманбай «Қазақ әдебиеті әдістемелік 

нҧсқау» (2004) еңбектерінде тәуелсіздік алғаннан кейінгі білім берудегі 

әдебиетті сапалы оқытудың алғы шарттары жайында ой қозғалады. Мысалы, 
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Ә.Қоңыратбаев әдістемелік еңбегінде  драманы оқуға қатысты ой айтып, рӛльге 

бӛліп, кейіпкерге еліктеп мәнерлеп оқуды ҧсынады [112, б. 137]. 

Қ.Мырзағалиев драмалық шығармаларды оқытуда сол кезең бағдарламасында 

оқытуды міндеттеген Ә.Әбішевтің «Достық пен махаббат» драмасын талдау 

ҥлгісін бере отырып, мазмҧнын жеткізудегі жҧмыс тҥрлеріне: әдеби-теориялық 

ҧғым беру,  мҧғалімнің оқуы, оқушылардың рӛльге бӛліп оқуы, кейіпкерлер 

арасындағы негізгі тартысты (конфликтіні) ҧғындыру, басты кейіпкерлерге 

мінездеме беру, драманың композициясын, сюжеттік желісін білуді ҧсынады. 

Ғалым драма мазмҧнын меңгертудегі басты жҧмыс  кейіпкерлерді   алдын-ала 

таныстыру деп, пьесадағы оқиғалар желісін, оның дамуын сызба арқылы 

жеткізу тиімді   екендігін  айтады.  [113, б. 76].  Шағын әдістемелік зерттеуінде  

С. Дҥкенбаев алдымен драманың мазмҧнын оқуға кӛңіл бӛледі. Мазмҧнын 

оқуды ол рӛлге бӛлу, оқушының жекелеген сценаны тауып оқуы деп бӛледі. 

Әдіскер  пьесаны сыныпта тҧтас оқуда драманың идеялық-кӛркемдік мәні, 

сюжеттік желісі ашыла тҥсетінін, оның әдеби талдауға қолайлы екенін айтады 

[114, б. 6]. Әдіскер-ғалым С.Тілешова Д.Исабековтың  «Әпке» драмасын 

оқытуға әдістемелік нҧсқау жазған. Автор драма мазмҧнын оқуда мҧғалім 

проблемалық жағдаят  туғызып, пьесаға негіз болған мәселені табуды, 

оқушыны шығармашылық ізденіске баулуға баса назар аударады. Ғалым  

проблемалық сҧрақты «Пьеса неліктен  «Әпке» аталған немесе  бҥгінгі кҥн 

шындығы  кімнің тағдыры арқылы  кӛрінген?» деп оқушыларды ойға жетелеу 

арқылы шешкізуді ҧсынады. Автордың драмалық шығарманы оқыту оқушыны 

әдеби талдауға жетілдірумен бірге, оқырмандық мәдениетін арттыру, театр 

кӛрерменін даярлауға әкеледі деген ойы біздің зерттеуіміздің ӛзектілігін 

нақтылай тҥседі.  Әдістемелік  нҧсқау  әдебиеттің драмалық тегін  оқытудың 

ерекшілігін анықтауымен,  әдеби талдау жасаудың  ҥлгісін кӛрсетуімен бағалы 

еңбек болып табылады [115, б. 86]. Атаулы мектеп әдіскері Қ.Бітібаева ӛз 

еңбегінде  драмалық шығармаларды оқыту әдеби-теориялық ҧғым берумен 

басталуы тиіс деген ой айтады. Драманы оқуда әдеби-теориялық ҧғым екі 

кезеңге бӛлініп берілуін ҧсынады:  Бірінші кезең драмамен танысудан бҧрын, 

екінші кезең  әдеби талдаудан кейін  деп, тиімділігін тәжірибесі арқылы 

кӛрсетеді [116, б. 157]. 2004 жылы шыққан 8 сыныптың жаңа буын оқулығына 

әдістемелік нҧсқауында әдіскерлер С.Мақпырҧлы, А.Қыраубайқызы, 

Г.Қҧрманбай лар тарапынан бағдарламаға жаңадан енгізілген Ш.Мҧртазаның 

«Бесеудің хаты» драмасын оқыту жайы қарастырылған.  Авторлар драмалық 

шығарманы оқытуда драма тегінің ерекшелігін тҥсіндіруді қажет деп біледі. 

Драма мазмҧнын оқуда диалог пен монологтың ерекшелігін тҥсіндіруді басты 

мәселе ретінде қояды. Осы арқылы оқушылар  драма жанры туралы толымды  

теориялық мәлімет ала алады деп тҧжырымдайды. Пьесалық туындыларды 

оқытуда диалог пен монологты оқытуға ерекше  мән беруді, ӛйткені олар 

кейіпкер мінезін даралаудың бірден-бір жолы екендігін айтып,  осы мәселеге 

кӛңіл бӛлуді ҧсынады [117, б. 56]. 

 Драмалық шығармаларды мектепте сыныптан тыс оқыту, жоо-да 

аудиториядан тыс жҧмыстар арқылы негіздеудің  білім мен тәрбие беруде, 
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мамандыққа бағыттай оқытуда орны ерекше. ЖОО-дағы аудиториядан тыс 

жҧмыстар болашақ маманның кәсіби дағдыларын қалыптастыруға, пәннің 

эстетикалық мәнін тҥсінуге, білім алушының талантын шыңдауға, ӛнерге 

икемділігін арттыра тҥсуге жол ашады. ЖОО-да аудиториядан тыс жҧмыстарға 

ҥйірмелер, клубтар,  бірлестіктер қҧру жатады.  

Тәуелсіздік дәуірі ЖОО-да әдеби білім беру қҧжаттарын, оқу 

бағдарламаларын қайта қараудың қажеттігін талап етті. Осы талаппен шыққан 

әдебиетті оқыту қҧжаттарының алғашқысы «Әдеби білім тҧжырымдамасы» 

Т.Ақшолақов, Ә.Дайырованың дайындауымен 1991 жылы жоба ретінде 

ҧсынылды. Бҧл жоба 1997 жылға дейін білім беру саласында талқыланып, 1997 

жылы жеке кітапша болып жоба тҥрінде басылып таратылды [118]. Жобада 

әдеби білім берудің мақсат, міндеттерін қоғам дамуымен бағдарлы ӛзгереді, 

әдебиеттің мазмҧны   ӛнер пәні ретінде айқындалады деп кӛрсетілді. 

Ҧсынылған Жобада: «Яғни білім нәтижесі жеке тҧлға ретінде рухани дамуымен 

есептелуі тиіс. Соған сәйкес білімнің де мақсаты ӛзгереді» деп білімнің тӛрт 

бағытты кӛздейтін мақсаттарының жҥйесін кӛрсетті:  

а) эстетикалық адамгершілік, азаматтық тәрбие беру; 

ә) тҧрақты оқырмандық ынта-ықыласты қалыптастыру; 

б) эстетикалық қабылдауына және бағалауына қажеті білім-білікпен  

қаруландыру; 

в) ойын, тіл мәдениетін, сезімін дамыту [118, б. 136].   

Әдебиеттің білім мазмҧнын қҧраушы аталған мақсаттары  оны оқытудың 

да әдістемесінің ӛзгеруін, жаңа білім мазмҧнына лайықты болуын кӛздейді. 

Әдеби білім берудің тҧжырымдамасы жаңа білім берудің негізгі қағидасы 

«жаңа білім мазмҧнын айқындаудағы жетекші методологиялық ҧстаным ҧлттық 

таным, ҧлттық рухани сана қалыптастыру деген философиялық тҧғырнамалық 

жаңа кӛзқарасқа сҥйенуі тиіс. Бҧл позиция да қоғамдық сҧраныс пен қоғамдық 

және педагогикалық ғылымдардың білім берудегі қазіргі бағыттарымен толық 

ҥндес. Осы арқылы сол негізде басқа халықтарға бҥкіл адамзатқа деген 

гуманистік сана қалыптастыру қажет. Сондықтан қазақ әдебиеті пәнінің 

мазмҧнын, негізінен ҧлттық ізгілікті қҧндылықтарға негіздеу жетекші 

ҧстанымдардың бірі болады» деп ҧлттық сана мен рухты қалыптастыру 

мәселесін басты ҧстаным  ретінде  қояды.        

Қазіргі қазақ драмасын оқыту да осы Жобада кӛрсетілген білім мазмҧнын 

игертудегі  жҥйелі мақсаттарға сәйкес  қҧрылады. Драматургиядан берілетін 

білім мазмҧнын анықтауда болашақ кәсіби маманның оқырмандық, 

эстетикалық мәдениетін дамыту басты бағыт болып қаланады. Әдіскер-ғалым 

Т.Қ.Жҧмажанова: «Жастардың эстетикалық тәрбиесі жоғары оқу орындарында 

ӛз жалғасын табады. Бҥгінгі студенттер ертеңгі маман, олардың эстетикалық 

тәрбиесінің сапасын кӛтеріп, әсемдік жайлы ҧғым, сезімдерін дамыту, осыған 

байланысты эстетикалық білім беру мәселесі –  ӛзекті проблемалардың бірі» 

деп маман дайындауда эстетикалық тәрбие мәселесін алға қояды [88, б. 23]. 

ЖОО-ның қазақ тілі мен әдебиеті мамандықтарында оқытылатын «Қазіргі 

дәуірдегі қазақ әдебиеті» пәнінің типтік оқу бағдарламасында драматургиялық 
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шығармалар молынан енгізілген. Қазіргі дәуірдегі қазақ әдебиеті пәнінің 

мазмҧндық қҧрылымында драматургиялық шығармалардың берілуін  

қарастыратын болсақ: 

1917-1940 жылдар әдебиетін оқуда Б. Майлин, І.Жансҥгіров, Ж.Шанин, 

С.Сейфуллин, М.Әуезов, Ғ.Мҥсірепов драмаларын оқу, 

1941-1945 жылдар Ҧлы Отан соғысы кезіндегі қазақ әдебиетінде М.Әуезов 

«Сын сағатта», «Намыс гвардиясы», М.Әуезов, Ғ.Мҥсірепов «Қынаптағы 

қылыш», Ә.Тәжібаев, Ш.Қҧсайынов «Мәншҥк» драмаларын оқу, 

1946-1960 жылдар әдебиетінен М.Әуезов «Қарақыпшақ Қобыланды», 

Ғ.Мҥсірепов «Амангелді», С.Мҧқанов «Шоқан Уәлиханов» драмаларын оқу, 

1960-1990 жылдардағы қазақ әдебиеті Қ.Мҧхамеджанов, Ш.Айтматовпен 

бірігіп жазған «Кӛктӛбедегі кездесу», Ә.Нҧрпейісов «Қан мен тер», Т.Ахтанов 

«Ант», «Боран», «Махаббат мҧңы» драмаларын оқу.  Болашақ қазақ тілі мен 

әдебиетінің мҧғалімі қазақ драматургиясының 1917-1990 жылдар аралығында 

қалыптасып дамуын аталған драмаларды оқу арқылы танып біледі. Қазақ 

әдебиетінің кеңестік кезеңіндегі  білім беру мен қазіргі Тәуелсіз Қазақстанда 

жаңа білім берудің арасындағы алшақтық қоғам ӛзгерісімен, адамзат дамуының 

ерекше сипатымен, ҧлттық қҧндылықтарымызды жаңғыртуымызбен 

айқындалады. Қазіргі әдебиетші мҧғалім мектепке апаратын драматургиялық 

шығармалар жҥгі қандай және оларды оқытудың әдістемелік ерекшелігі неде 

деген қисынды сҧрақ тақырыбымыздың ӛзекті әрі маңыздылығын танытады. 

ЖОО-ғы «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығын алушылар  Тәуелсіз 

Қазақстанда жаңа білім парадигмасын қалыптастыратын, білімді, ой еркіндігі 

кең, шығармашыл тҧлға тәрбиелейтін кәсіп иесі. Әдебиеттің ерекше тҥрі 

драматургияның да ҧрпақ тәрбиесінде атқаратын ӛзіндік миссиясы бар. Қазақ 

әдебиетінің 1990 жылдардан бастау алған әдеби кӛркем дҥниесі қазіргі заман 

сипатын адам, қоғам, табиғат бірлігінде бейнелеудің ерекше ҥлгісі. 

ЖОО-да қазіргі қазақ драматургиясынан берілетін білім мазмҧнын 

анықтау және оның оқыту әдістемесін жасауда мына мәселелер негізгі болып 

табылады:  

 Тәуелсіздік алғаннан бері қазақ драматургиясында  жазылған 

эстетикалық талғамды танытатын, ҧлттық сана мен қҧндылықты дәріптеу, 

адамдар арасындағы алтын арқау-адамгершілік, әдеп, тҧлға қалыптастыру 

идеясымен жазылған тілдік-танымдық қуаты терең туындыларды елеп-екшеу. 

Кӛрермені мен оқырманын Тәуелсіздік рухымен тербей алатын туындылардағы 

әлеуметтік-мәдени дамудың жаңа бағыты мен болмысын танытатын кодтарды 

меңгерту; 

 ЖОО-да Тәуелсіздік мазмҧнында жазылған қазіргі қазақ 

драматургиясын меңгертуде кӛркем әдеби талдаудың жаңа сипатты 

тҧжырымдамасын, драманы талдаудың жаңа ҧғымдық аппараттарын 

қалыптастыру. 

70 жылдық тарихы бар Кеңес әдебиетінің социалистік реализм әдісімен 

жазылып және талданып келгені сол дәуір шындығы.  Сол кезең әдістемесі де 

әдебиетте кейіпкер бейнесін «жағымды» және «жағымсыз» деп бӛліп 
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оппозициялық талдауы негізінде  кеңестік қоғамның ӛзіне тән образын талдау 

әдісі де ең тиімді әдіс болып саналды. 

Ал тәуелсіздіктің боямасыз шындығын барынша шынайы суреттеген 

драматургиялық туындыларды қалай, қайтіп, қандай әдеби әдістермен талдау 

қажеттігі әдіскерлерді, ғалымдарды толғандыруда. Қазіргі қазақ 

драматургиясын оқыту мен талдауда кеңес қоғамының басты қателігінің бірі  

авторитарлық пікір, біржақтылық орын алмауы тиіс. Драматургия 

оқырманының ӛзіндік кӛзқарасы мен тҧлға ретіндегі ізденіс, шығармашылық 

бейнесін, дҥниені танып білу, жаңаша ойлау ҧстанымдарын қалыптастыратын 

әдеби әдіс-амалдармен оқыту осы ғылыми жҧмыстың басты мақсаты болып 

табылады. Әдебиеттің драматургия саласы бойынша меңгертілетін әдеби-

теориялық ҧғымдар да жаңа  бағытпен талданып, ғылыми аппараттар жҥйесі  

термин, атаулар да тілдік, танымдық тҧрғыдан жаңаша сипатта берілуі керек. 

Бҧрынғы  кеңестік шындық, нақтылық деп танылып келген социалистік 

реализм әдісі арқылы талданған қазақ драматургиясындағы кейіпкерлер 

бейнесіне жаңаша кӛзқарас, жаңа болмыста қарау,  әдеби талдау арқылы баға 

беру әдістемелік ізденістерге, шығармашылыққа жол ашады.  

Тәуелсіздік жылдарында жазылып, кӛрерменін драма әлемінің шексіз 

мҥмкіндігі арқылы ӛмірді, адамзат әлемінің қҧпиялы жан дҥниесін ашудың  

сырын танытатын  кӛркем әдеби туындылар қазіргі заман ағымын бейнелеп,  

ҧлттық қҧндылықтарды қадірлеуді дәріптейді деп ой тҥйеміз. Қазақ әдебиетінің 

тәуелсіздік кезеңін «сан салалы, кӛп мағыналы, кҥрделі ӛмір кешкен қазақ 

әдебиетінің жаңа кезеңі, енді таптық әдебиет пішімін ӛзгертіп, ҧлттық әдебиет 

жалауын кӛтеріп, соны ӛріске бет тҥзеген» деп қазақ әдебиетінің білгірлері  

болашақта осы кезең әдебиетін «Қазақстанның жаңа дәуір әдебиеті» деп аталуы 

мҥмкін деп сенеміз деген ой тҥйеді. Тәуелсіз Қазақстанның жаңа дәуір 

әдебиетінің бір ӛлшемі драматургиялық туындылар да тақырып, мазмҧн, 

астарлы ой айту жағынан байып, молайып, кӛрермені мен оқырманын 

тәрбиелей бермек. 

ЖОО-да драмалық шығармаларды оқыту мәселесі арнайы 

зерттелмегендіктен,  жоғарыда аталған  әдістемелік еңбектер  зерттеу  ҥшін 

тірек кӛзі бола алатындығын айтамыз.  

 Кәсіби әдебиетші маман дайындауда қазіргі қазақ драмасын оқыту 

мазмҧнына: 

 Қазіргі қазақ драматургиясының жанрлық ерекшеліктерінің 

заңдылықтары 

 Драматургиялық  шығармаларды мәтіндік талдаудың негізгіжҧмыс 

тҥрлері 

 Қазіргі қазақ драматургиясының жанрлық ерекшеліктеріне тән   акт, 

кӛрініс, шегініс, монолог, диалог, ремарка, сюжет, т.б. әдеби-теориялық 

ҧғымдар қызметінің мәні 

 Қазіргі қазақ драматургиясының кӛркемдік ерекшеліктері  

 Қазіргі қазақ драматургиясындағы драмалық бейне, оның кӛркемдік 

жасалуына тән  ерекшеліктер  
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 Қазіргі қазақ драматургиясының сахналық қойылымындағы –  

драматург, режиссер, актер, суретші еңбегі 

 Қазіргі қазақ драматургиясының  сахналануындағы декорация, 

музыкалық кӛркемдеу, т.б.  пьеса мазмҧнын ашудағы  қызметі 

 Әдебиет сабақтарында қазіргі қазақ драматургиясын  оқытудың 

педагогикалық ғылыми әдістемелік технологиясы жатады. 

Қазіргі қазақ драматургиясының жанрлық ерекшелігін танытуда драма 

тегінің ӛзіне тән ерекшеліктері тҧрғысынан пайымдау қажеттілігі туындайды. 

Әдебиеттану ғылымы қазақ драматургиясын трагедия, комедия, драмаға бӛліп 

қарастырады. Қазақ сӛз ӛнерінің білгірлері әр жанрдың ӛзін  ішкі мазмҧндық-

тақырыптық сипаты мен ерекшелігіне қарай бірнеше тҥрге бӛліп қарастырады. 

Зерттеуші ғалым Р.Нҧрғалиев қазақ әдебиетіндегі трагедия жанрының ӛзін  

эпикалық, адамгершілік, тарихи деп бӛледі [6, б. 105].  

Тәуелсіздік кезеңінде ҧлттың ӛткен тарихын  бейнелеген  тарихи 

трагедиялар  заман, дәуір шындығын кӛркем бейнелеген драмалар. Ғалым 

С.Мақпырҧлы «Қазақ қаламгерлері тарихи тақырыпты тәуелсіздік мҧраттары 

рухында жаңаша қарастырып, жемісті игеріп келеді» деуі қазақ 

драматургиясында жазылған тарихи трагедияларға қатысты айтылғаны 

шындық [119, б. 42]. Қазіргі қазақ драматургиясындағы Р.Мҧқанованың 

«Мәңгілік бала бейнесі» экология зардаптарынан жапа шеккен халық 

трагедиясын, ал ҧлт тарихындағы ҧлы тҧлғалар тағдырын бейнелеген тарихи 

трагедияларын атауға болады. Драматург ӛзін, заманын, ҧлтын толғандырған, 

шешімін таба алмаған кҥрделі мәселесін тақырып етіп алады. 

Қазіргі қазақ драматургиясындағы басым жанрлар тҥріне трагедия, 

комедия, драманың қайсысы алынған десек, қай жанрдың болмасын адам 

тәрбиелеу мәнінің ӛзіндік  сыры бар екені белгілі.  Трагедияда адам тағдыры 

тҧйыққа тіреліп, алды-арты қазылған ор, одан шығу шешімі ӛлім болып 

кейіпкердің ӛмірмен қош айтысуына немесе қатал тағдыр азабын тартуынан 

кӛрінеді. Трагедияның қазақ әдебиетіндегі шыңы  Еңлік пен Кебектің, Қозы 

мен  Баянның қайғылы ӛлімінен, Қарагӛздің жындануынан, «Мәңгілік бала 

бейнедегі» ӛмірлік қасіретіне айналған бойжеткеннің атом зардабынан сегіз жас 

кейпінде қалуынан т.б. байқаймыз. Сондықтан В.Г Белинский: «Трагедия әр  

уақытта  да жҥректің ең қымбатты ҥмітін бҧзумен, бҥкіл ӛмірдің  рахатын 

жоғалтумен аяқталады» деген [95, б. 82]. Ҧлы суреткердің бҧл тҧжырымы қазақ  

трагедиялық драмаларынан да айқын кӛрінеді.  

Трагедия табиғатының да ӛзіндік тәрбие қҧралы болу мҥмкіндігі мол. 

Оқырманды адам тағдырына араша тҥсу,  қиналғанда маңдайын сҥйейтін 

тіреуіш бола білу, адамзатқа тән аяушылық, жанашырлық, жан қиналысы, 

қайғыға ортақ болу сияқты ҧлттық мінезге тәрбиелеу. Трагедия жанрын 

оқытуда тиімді болатын жҧмыс тҥрлеріне монолог жаттау, сахналық кӛріністен 

ҥзінді қою, әдеби талдау, образдарға талдаулар, мәтінмен жҧмыс, тілдік 

талдаулар жасауды атауға болады.  Қазіргі қазақ драматургиясында тарихи 

тақырыпты кӛтеруімен қҧнды драмалар жеткілікті. Мысалы, Сәкен Жҥнісовтің 

«Кемеңгерлер мен кӛлеңкелер» (Мҧхтар Әуезов, Ғабит Мҥсірепов, Сәбит 
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Мҧқанов бейнелеріне арналған), Әбіш Кекілбаевтың «Абылай хан», М. 

Байсеркеҧлының «Абылайханның ақырғы кҥндері», «Кек қылышы Кенесары», 

Жолтай Әлмашҧлының «Сана дерті», «Абақты-ғҧмыр», «Фрустракция» (Нәзір 

Тӛреқҧлов, Мағжан Жҧмабаев, Сҧлтанбек Қожанов, Сәкен Сейфуллин туралы) 

пьесалары – қазақ тарихының бҧрмаланған ақтандақ беттерін драмада 

ӛрнектеген сондай туындылар. 

Жолтай Әлмашҧлының пьесаларындағы ҧлт тарихындағы ҧлы 

тҧлғалардың бейнесін драма тілінде жасауы –  ӛзекті тақырыпты игерудегі 

жаңашылдық.  Ҧлттық трагедия саяси қуғын-сҥргін қҧрбандары қазақтың 

жазықсыз біртуар азаматтарының бірі – Тӛреқҧлов Нәзір Ж. Әлмашҧлының 

«Сана дерті» (драма-элегия) пьесасындағы басты тҧлға. Драма желісіне   

тарихымыздың шындығы – ақтаңдақ жылдар, жазықсыз тҥрмеге жабу, ату, 

алаш азаматын жоқ қылу арқау  болған. Ҧлтым деп еңбек еткен ҧлтын сҥйген 

азаматтардың жазықсыз жапа шегіп абақтыда, айдау, қуғын-сҥргінде ӛткен 

ӛмірлерінің шежіресінен сыр айтатын осындай драмалық шығармалардан 

монологтарды оқу, жатқа айту әдебиет пәнінің болашақ иесінің ҧстаздық 

еңбегіне қажетті білім. Мысалы, абақтыда тергеудің азабын тартқанда Нәзір  

Тӛреқҧловтың ӛзін-ӛзі қайрап, жігерлендіретін, сонысымен бірге жастарға 

ҧлтын сҥюдің  ӛнегесін танытатын монологтарын алайықшы: 

1. «…Ойпырмай, осынша ҥрейленгенім қалай? Кҥннен кҥнге қорқақ, 

жасқаншақ болып барам ба? Ал, менің ағаларым …Бӛкейханов, Байтҧрсынов, 

Дулатовтар қандай жҥректі жандар? Мҧстафа Шоқай ше? Дҥние-дҥрмекке 

басын иіп, бордай ҥгілген жоқ, ӛз принципінде қалды. Тіпті ӛз ойы мен идеясы 

жолында елін, жерін тастап, шетелге кетті. Сонда да мойыған жоқ. Ӛз 

тҧстастарымнан …Тҧрар Рысқҧлов қазақ жеріндегі ашаршылық халықты 

баудай тҥсіріп, қырып бара жатқан шақта ҧлты ҥшін шамырқанып, тҧп-тҧра 

Сталинге хат жазды. Арты не болар екен деп ойламады. Қорқып-қалтырамады. 

Менікі не? Кінәм болса екен! Халыққа қиянат жасасам екен! Онда қорқып-

ҥркуге болар-ақ. Бҧл не деген ҥрей?..» [120, б. 25]. 

2. «Мҧңға бат! Қапалан! Қайғыр, сорлы пенде! Бәрін де жасайтын ӛз 

қолың, ӛз басың, ӛз ақылың… Жау сыртта емес, ӛз ішінде. Ӛзіңе-ӛзің жаусың. 

Сені жазалайтын да бӛтен емес, ол да ӛзің. Ендеше ӛзіне-ӛзі кӛр қазып жатқан 

пенделер әлемінен сен де сырғып барасың, Нәзір жолдас! Бҧл кӛшті ешкім де 

тоқтата алмайды. Ол мҥмкін емес. Ха-а-ха!» [118, б. 32].   Ж.Әлмешҧлының 

келесі  поэтикалық драма-сҧхбат ҥлгісінде жазылған ҥш актілі «Абақты-ғҧмыр» 

атты туындысы. Автор драмада ақтаңдақ жылдар қҧрбаны халқымыздың 

біртуар азаматтары Мағжан Жҧмабаев, Нәзір Тӛреқҧлов, Сҧлтанбек 

Қожановтың тарихи-кӛркем бейнелерін драма мазмҧнына арқау еткен. Ғалым 

Т.С.Тебегенов: «Бҧл арада жазушы жалпы адамзат ҧрпақтарының тіршіліктегі 

кезеңінің ӛзін пьесадағы Ақ Елес кейіпкердің бағалауымен мегзей 

ҧғындырғысы келеді. Пьесаның идеялық-композициялық тҧтастығына арқау 

болған желі – Мағжан айтқан саналы адамдар ҥшін абақты-ғҧмырдың келер 

ҧрпақтар сабақтастығындағы жақсылық пен жамандық жағаласуындағы 

қайшылықтардың да, қақтығыстардың да ешқашан тоқталмайтындығын мегзеу. 
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Пьесаның соңында берілген Ақ Елес монологында арыстарын ардақтаған қазақ 

халқының жан ділі әлемнің ҧлылығы да дәріптелген» деп ой тҥйеді [21]. 

Пьесадағы мазмҧны терең психологиялық монологты оқу арқылы бҥгінгі 

оқырман  ардақтыларына бас иеді. Мәңгі есте қалдырады. «Мағжан ақын … 

жас кетсе де артында ӛшпес жырын қалдырды. Оны бҥгінгі ҧрпақ жаттап айтып 

жҥр. Демек, Мағжан ӛлген жоқ. Міржақып, Ахмет, Тҧрар, Нәзір, Сҧлтанбек 

секілді қайраткерлер де қайта тіріліп жатыр. Еңбектері ауызға алынып жҥр. 

Мектептерде еңбектері оқытыла бастады. Бҧл деген мәңгі ӛмірдің басы ғой. … 

Ең қорқыныштысы – адамдардың, елдің, жердің тып-типыл болуы. Қҧдай содан 

сақтасын. Ендеше жер бетінде ең соңғы қазақ қалғанша біздің арыстарымыздың 

аты ӛшпейді. Ал, Мағжан ақын болса бҥгінгі кҥні де бізді ӛткенге жетелейді»  

[120, б. 62]. 

 Мәтін мазмҧнын игертуде тілдік талдау тҥрі жазушының кӛркем 

туындыны жазу шеберлігін тануға жеткізеді.  Драма мазмҧнынан осындай 

мәнді монологтарды таба білу және оны дауыс сазына сай оқып-ҥйрену ӛнер 

болып табылады. Комедия – қазақ драматургиясында қалыптасқан, кӛрермен 

қуана қабылдайтын жанр тҥрі.  Комедиялық жанрдың  әдебиеттегі мақсаты 

жайында ғалым С.Мақпырҧлы былай дейді: «Комедияның  мақсаты – адам 

бойындағы мінді, ӛмірдегі сиықсыздықты, қайшылықты жайларды, 

жҧртшылық жиренетіндей кҥлкілі, жексҧрын, сатиралық тҧрғыда бейнелей 

отырып, оларды айыптау, айыптай отырып мҧндай жағымсыз кеселді 

қҧбылыстар мен ҧғымдардың ӛмірде болмауы ҥшін кҥресу, қоғамның мҧндай 

сорақы дерттерден арылуын байыптау» [93, б. 66]. Комедия жанрының 

қоғамдық-әлеуметтік маңызы,  адамды  жақсы мінез-қҧлыққа қарай жетелеп, 

жағымсыз, тәрбиеге жат қылықтан сақ болуға тәрбиелеу мҥмкіндігі жоғары. 

Орыс әдебиетін оқыту әдістемесінде комедияны оқытудың маңызы жӛнінде 

тҧжырым жасаған С.О.Муминов ғылыми зерттеуінде драмалық туындының 

тәрбие қҧралы екені туралы былай дейді:  «Изучение комического  в русской 

литературе в значительной мере способствует формированию  этнокультурной 

идентичности личности, так как комическое последовательно утверждает и 

поддерживает духовные ценности. Изучение комического на уроках русской 

литературы способствует усвоению учащимися общечеловеческих ценностей, 

что содействует воспитанию  поликультурной личности, ориентированной не 

только на свою культуру, но и на  усвоение других культур» [121, б. 36].  

Қазіргі қазақ драматургиясының кӛрермен кӛзайымына айналған 

комедиялары  да жетерлік.  Т.Нҧрмағамбетовтің «Бес бойдаққа бір 

той»,Д.Исабековтың «Ескерткіш», С.Балғабаевтың «Тойдан қайтқан қазақтар» 

комедиялары  қазіргі қоғамдағы, әлеуметтік ӛмірдегі белең алған жалған 

ақпарат беру,  жағымпаздық,  ӛтірік кӛлгірсу, басшылардың алдында қҧлдық 

ҧрып ҧшып-қону сияқты мінездерімен кӛрінген  комедия кейіпкерлерінің бет-

бейнесі осындай. Комедия мазмҧны жеңіл кҥлкіге қҧрылғанымен астарында 

ҥлкен ой жатады. Автор қоғамдағы кеселді деген мәселені кӛтеріп, оны әжуа- 

кҥлкі ете отырып, одан арылу жолын оқырманға қалдырып, ӛзің ойлан, шеш 

деген сҧрақ тастайды.  Комедияны кӛру де, оқу да   оқырманға қиындық 
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келтірмейді,  жеңіл болуы мазмҧнның кҥлкіге қҧрылуында. Сатиралық 

кейіпкердің кҥлкілі бейнесі, сӛзі, сахнадағы қимыл-әрекетінің ӛзі кҥлкіге қарық 

қылады, сонысымен жалықтырмайды.  

Қазіргі қоғамның келеңсіз бет-бейнесін танытатын Сҧлтанәлі 

Балғабаевтың «Тойдан қайтқан қазақтар» атты екі бӛлімді комедиясы.  Комедия 

кейіпкерлері қазіргі қоғамда бел алған жағымпаздық, мансапқҧмарлық, 

пайдакҥнемдік сияқты  мінез-қҧлық дағдыларды жинақтап ерекше 

сипаттарымен, сатиралық бейнеде кӛрсеткен. Комедия қазіргі қоғамда қолында 

қандай мҥмкіндігі болса, соны ӛз пайдасына жаратуға тырысқан пенделердің 

заманы екенін, олар тіпті ата-баба тарихын да ӛз пайдасына қарай ӛзгерте 

салуға арланбайтын, қабілет, дарыны болмаса да таққа жетсеммен кҥн кӛретін, 

қайтсем біреуге жағынып пайда кӛрсем деген аарзан оймен ӛмір сҥретін 

пенделердің бар екенін  танытады. Комедиядағы осындай сатиралық бейне, 

астарлы мазмҧнды таныту студенттерге әдеби талдау, шығармашылық, сҧрау 

тапсырмалар орындату арқылы жҥзеге асады. Комедия астарындағы қоғамды 

кері тартқан келеңсіздік сыры мен одан қҧтылу жолдарын іздеу де студентті 

шығармашылық ізденіске, проблемалық сҧрақтар арқылы  жауап табуға 

әкеледі. 

Мысалы, проблемалық сипаттағы «Абай бейнелеген би-болыстар мен 

қазіргі чиновниктер арасын жалғастырған  адам пенделерден қоғам қалай 

тазарады. Оларсыз қоғам  сәулетті болар ма еді?» деген сҧрақтар қойып, қоғам, 

заман, адам жайында ой бӛлісу. Сҧрау-тапсырмалардың тиімділігі жӛнінде 

әдіскер-ғалым Б.Сманов былай тҧжырымдайды: «Сҧрау-тапсырмалар  

оқушының дайын білімді (оқулықта жазылған не мҧғалім айтқан) тек еске 

тҥсіріп, жаңғыртып айтып беруін талап ететін репродуктивті сипатта болмай, 

ӛздігінен іздену, байқау, бақылау жҥргізуге, қорытынды  алыстырулар жасауға 

жҧмылдыратын ой еңбегін қажет ететіндей, оқушыны есейтетіндей, мәтін 

мәнісіне тереңдеуді қажет ететіндей сыңайда болуы жағын қарастыру керек» 

[122, б. 98]. 

Сҧлтанәлі Балғабаевтың «Тойдан қайтқан қазақтар» атты екі бӛлімді 

комедиясын оқытуға ҧсынылған сҧрау-тапсырмалар [18]: 

1. Абай Қҧнанбаев бейнелеген би-болыстардың   сатиралық образдарының 

С. Балғабаевтың «Тойдан қайтқан қазақтар» комедиясындағы ҧқсастық 

жақтары неде? 

2. «… батыр бабамыз … бес жасында шешен, он жасында қол бастаған 

кӛсем болды…» қай кейіпкердің сӛзі? 

3. Сҧлтанәлі Балғабаевтың «Тойдан қайтқан қазақтар» комедиясының 

кейіпкерлерін ӛз қиялыңда тәрбиелеу ҥшін қандай жол нҧсқар едің? 

4. Асай Мҥсеевич қандай тип? Халықтың Асай Мҥсеевич сияқты 

адамдардан қандай зардап шегуі мҥмкін? 

5. «Ҧлы ғалым… Бҧл кісінің ашқан жаңалықтары!.. Әсіресе, біздің батыр 

бабамыздың бес жасында шешен… он жасында қол бастаған кӛсем болған 

дейтін жаңалығы сҧмдық!.. Ҧлы ғалым!» [18, б. 140]. Шындығында осы 

жаңалық па еді, болмаса осы сӛзі кейіпкердің қандай мінезін кӛрсетеді? 
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6. Кейіпкерлердің диалогтары арқылы мансапқор шенеуниктің бейнесін 

жаса. 

7. Мэлис Әлібаевич: Жо-жоқ, оған әлі ертелеу!.. Ертелеу!.. Ең алдымен 

(даусын ақырын шығарып). Сізден несін жасырайын, осы жақында министр 

болатындай мҥмкіндігім болып тҧр!» [18, б. 129]. Рӛлге еніп оқып кӛр, содан 

соң ӛзіңнің рӛліңді талда. 

8. «Асай Мҥсеевич. …Айтпақшы дейім, Мэлис Әлібаевич, сіз алдағы 

сайлауда президенттікке ӛз кандидатураңызды ҧсынуыңыз керек! Бҧл 

жағымпаздық па әлде шынайы қолпаштау ма?  

9. «Ай, қазақтар-ай! Қайран, қазақтар-ай! Барар жерлеріңе аман-есен жетер 

ме екенсіңдер?! Тағы бір пәлеге ҧшырап қалмай, аман жетер ме екенсіңдер?!»,-

деген билетсіз жолаушы сӛзі қандай ойды қозғайды? Автор не айтпақшы? 

10. Комедия кейіпкерлері Асай Мҥсеевич. Мэлис Әлібаевич, Қошқарбай, 

саудагер, әйел, билетсіз жолаушы барлығын мизансценаға шығарып ӛз 

қалауыңмен сахнаға орналастыр. Әрқайсысының қоғамдағы  кӛтеріп жҥрген 

жҥгі, халық алдындағы міндеттері орындалып отыр ма ойталқыға салып кӛр. 

11. Қоғамдағы келеңсіз қылықтарды қандай сӛздермен атар едің? 

Жағымпаздық... (қатарын толтыр). 

12. Сахна шымылдығы жабылды, оқылған комедияның соңғы сӛйлемі 

аяқталды ...  қандай кҥйде болдың? Кӛңіл кҥйіңмен бӛліс. Пьесаның идеялық-

композициялық желісінен қандай ӛзекті мәселелерді аңғардың? 

13.  Сҧлтанәлі Балғабаевтың «Тойдан қайтқан қазақтар» комедиясының 

атауынан кейін кӛз алдыңа қандай суреттер келеді? Ҧлттық салт-дәстҥрдегі той 

мен қазіргі тойдан кейінгі ой ... 

14. Кӛрермен  ретінде актерлар ойыны кӛңіліңнен шықты ма, шықпаса 

себебін тҥсіндіріп кӛр. 

15. «Жасасын жақсы ағалар! Асыл ағалар жасасын! Жасасын қамқор 

ағалар, Бастық ағалар жасасын!» [18, б. 123] деген тҧсынан немесе ҥшінші 

кӛріністегі Қошқарбайдың: «Жасасын Мэлис Әлібаевич! Мэлис Әлібаевич 

жасасын! Жасасын асыл ағаларымыз! Ҧлы ағаларымыз жасасын!» [18, б. 129] 

Осы диалогтардың  иелеріне образдық талдау жаса. 

16. «Қарағым-ау, оқудағы балама барып... қазіргі кезде бала оқыту деген... 

Бҧрын тек оқуға тҥсерде ғана беретін едік... енді ай сайын... сессия сайын... 

Біресе ақша сҧрайды... Біресе соғым сҧрайды... Тіпті кҥріш, консерві 

сҧрайтындары да бар» [18, б. 126] деген диалогтан қоғамның қандай 

проблемалы мәселесі байқалады? 

Семинар сабақтарында осындай ҥлгідегі сҧрау-тапсырмаларды орындау 

комедияны толық оқуға, сахнадан кӛруге қҧлшыныс туғызып, пікір-талас, ой 

бӛлісуге әкеледі. Сҧрау-тапсырмалар орындатудың ғылыми әдістемелік негізі 

туралы  әдіскер-ғалым Т.Қ.Жҧмажанова «ізденушілік әрекетке жетелей 

отырып, ӛзіндік пікір, қорытынды, тҧжырым айтуды, іздену ҥстінде әр тҥрлі 

тапсырмаларды шешіп, оқу-танымдық әрекеттерді игеруге мҥмкіндік 

туындайды, ақыл-ой әрекеті дамудың жоғары нәтижесіне жетеді»,- деген 

тҧжырым жасайды [88, б. 68]. 
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Драматургияның трагедия мен комедиядан кӛп кейін ХVІІ-ХVIII 

ғасырларда туып, дамыған жанры – драма. Драмалық туындылардың  адамзатқа 

әсер етуші кҥші жайында А.М.Горький: «Кӛркем сӛз творчествосының барлық 

тҥрлерінің ішінде адамға ететін әсері жағынан ең кҥштісі драма мен комедия 

деп  есептеледі, бҧлар театр сахнасындағы  нақты қимыл арқылы 

қаһармандардың ішкі сезімдері мен ойларын ашып кӛрсетеді» дейді [123, б. 61]. 

Драмада қоғамдық-әлеуметтік  ӛмірдің сан тҥрлі  сипаты, адамдар арасындағы 

тіршіліктегі қарапайым қарым-қатынастар жайы кеңірек, ауқымдырақ  

қамтылады. Драма  тақырыбы ӛмірдің ӛзінен алынып, кӛтерер мәселесі, атқарар 

жҥгі қомақты болады.  Қазақ драматургиясындағы 30- жылдардан бергі 

драмалық шығармаларды байыптар болсақ,  барлығында да ӛмірдің мәні, 

адамның сол ӛмірдегі белгілі бір орны, ӛмірдегі қҧндылықтар және адамдардың  

әрқайсысының  оларға деген кӛзқарасы мен қатынасы тҥрліше авторлық 

позицияда, тҥрліше тіл байлығы мен ой шеберлігі арқылы суреттеледі. 

Драманың осындай мҥмкіндіктері жайында әдіскер-ғалым Р.Б.Бораш: 

«Драмалық туындылар ӛмірдегі қат-қабат шиеленісті оқиғалардан алынып, 

адамның қоғамда,  отбасында, қызметте, ҧжымдағы  қарым-қатынас кезіндегі 

мінезін, іс-әрекетін қамтиды. Уақыт пен кеңістікті автордың кӛз алдына 

елестете алуы мен сол уақыттағы проблеманы нәтижелі шеше алуы – автордың 

ӛзі ҧсынып отырған оқырманды тәрбиелеу жолы.   Драма жанрының  адам 

ӛмірінің  қҧндылығы мен қоғамдық ӛмірдің тҥрлі мәселесін қарастыруы – жас 

ҧрпақты тәрбиелеуде ҥлгі-нҧсқа»,- деп мектепте қандай драмалардың 

оқылатынына тоқталып, білім мен тәрбиедегі драманың ерекше мҥмкіндігі мол 

екендігін айтып ӛтеді [124].  

       Қазіргі  драмалық туындылардың мазмҧндық, тақырыптық, авторлық 

ой тҧрғысынан талдай қарасақ, кәсіби маман дайындауда адамзат тіршілігіндегі 

ӛмірлік ҧстаным болар тәрбие мен ҧлағатты кӛтерген драмалардың жоо-да 

оқытылуы жастар ҥшін қажеттілік болып табылады. Қазіргі қоғамда жастардың  

ӛмірлік ҧстанымы берік, алға қойған мақсаты айқын болуы мемлекеттің 

тҧрақтылығының, іргесі берік болуының белгісі. Жастардың ӛмірлік 

ҧстанымын қалыптастыруда кӛркем әдебиеттен мықты кҥш болмаса керек. Осы 

пікірге Сҧлтанәлі Балғабаевтың: «Біз соңғы кезде елімізде мемлекеттік 

идеология болу керек деген мәселені кӛтеріп жҥрміз. Мемлекеттік идеология 

теңіздің арғы бетінде жатқан Америкада да бар. Ал идеологияны 

қалыптастыратын мәдениет пен әдебиет екенін ҧмытпағанымыз абзал. 

Мемлекеттік идеологияны қалыптастыруды қолдамайтындар – ҧлттың бірлігін 

ойламайтындар» [18, б. 5] деген ойы  дәлел бола алады. Ал ӛз шығармаларында 

әдебиет пен мәдениетті ҧштастара білген, ӛмірдегі сан алуан қҧбылысты 

танытуда да әдебиетті байыта отырып, мәдениетті биік шыңға кӛтеріп жҥрген 

драматургтың шеберлік қырлары барлық пьесасынан анық байқалады. 

Драматург пьесаларының қай-қайсысын алсақ та, оның әрқайсысынан біз 

заманға лайық кейіпкерлердің шынайы бет-бейнесін кӛреміз. 

Қазіргі пьесаларды кӛру арқылы жас оқырман ӛз заманының тынысын  

кӛріп, пендешілік ғҧмыр кешіп жҥрген әрқилы  адамдар тағдырын, оларды 
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толғандырған, ойландырған мәселелерге ортақ болып, олардың жан дҥниесінде 

кездесетін жақсылы жаманды мінездерді кӛре алады. Болашақ кәсіби маман ӛзі 

драмадағы адамдар ӛмірінен ҥйрене,   жақсы-жаманды, ақ-қараны кӛңіліне тоқи 

жҥріп, білім мен тәрбие беруде  қажетіне жарата алады. Қазіргі қазақ 

драматургиясынан  берілетін білім мазмҧнына осындай ерекшеліктеріне қарай 

екшелген драмаларды аудиторияда, аудиториядан тыс студенттің ӛзіндік 

жҧмысында оқыту кӛзделген.  

Қазіргі қоғамдық-әлеуметтік ӛмірдің тез ӛзгеруге бейім тҧсында, 

жаһанданудың жҧтылу жағдайында ерекше шығармашылық ой ағымы туғызған 

драмалардың мазмҧны мен пішіндерінің ҥйлесімділігі ғана жастардың  кәсіби 

білімін қалыптастыру  мҥмкіндігіне ие бола алады. Тек  соларды сҧрыптап 

алатын әдістемелік, дидактикалық талаптар жҥйесі жасалуы қажет.  

Қазақ әдебиетінде қазіргі қазақ драматургиясы әлемдік классикалық 

ҥлгінің ҧлттық негізде шығармашылықпен, жаңашылдықпен ҥйлесуіне, 

жандануына ықпал тигізіп, дәстҥрлі жалғастық тауып келеді. Ел тәуелсіздігін 

алғаннан бері  жазылып,  театр сахналарында қойылып кӛрерменін тапқан 

әртҥрлі тақырыптардағы пьесалар классикалық драматургия жанрларының 

уақыт пен кеңістіктегі ӛміршең, адамдар арасындағы адамгершілік ҧлағатын 

айғақтайды. Ол драмаларға Қалихан Ысқақовтың «Қараша қаздар қайтқанда», 

«Таңғы жаңғырық», «Қазақтар» (Шахимарденмен бірлесіп жазған), Дулат 

Исабековтің «Алтын тордағы топты» («Актриса»), «Ескі ҥйдегі екі кездесу», 

«Тор» пьесалары, Иранбек Оразбаевтың (Иранғайып) «Алтын адам», 

«Естайдың Қорланы», «Қорқыттың кӛрі», «Мен ішпеген у бар ма?..»,  Нҧрлан 

Оразалиннің «Шырақ жанған тҥн», «Тас киіктер», «Ақ қҧс туралы аңыз», «Қара 

қазан ғасыры», Сҧлтанәлі Балғабаев «Ғашықсыз ғасыр»,  «Ең әдемі келіншек», 

«Қыз жиырмаға толғанда», Біз де ғашық болғанбыз»,  «Әйелдер әлемі» 

пьесалары жатады. Бҧл шығармалар жанрлық  ерекшеліктерімен әдебиетіміздің 

драматургия саласының дамуының кӛрсеткіші іспетті, сонымен бірге қазақ 

драматургиясының ҧлттық қорын молайтты.  

Қазіргі қазақ драмаларындағы лирикалық, психологиялық ерекшеліктер 

адам жанын, оның қоғамдық-әлеуметтік ортадағы орнын, адамгершлік сыр-

сипаттарын, қазіргі заманғы отбасы-тҧрмыстық ӛмірдің ӛзекті мәселелерін 

кӛтереді. Осындай қоғамдағы ӛзекті мәселені қозғаған, тың тақырыпты ашқан 

қазіргі қазақ драматургияларының озық ҥлгілері ЖОО-да терең 

талғампаздықпен оқытылып, танымдық-тәрбиелік мәні ашылып, оны оқытудың 

әдістемелік мазмҧнын студенттерге жеткізу олардың бойындағы 

шығармашылық қабілеттерін оятады. 

Қоғамда ӛз орнын белгілеген, ӛзіндік мені қалыптасқан, игеретін 

мамандығын анықтаған, аздаған ӛмір сҥру тәжірибесі жинақталған тҧлға – 

болашақ кәсіби маманды драма мазмҧны арқылы тәрбиелеуде  кӛркем 

туындыны оқып оны талдаудың мәні зор. Семинар   сабағындағы ең басты 

жҧмыстардың біріне кӛркем шығарманы қабылдау, одан әсер алуы, кӛркем 

туындыны бҥкіл бітім – болмысымен тҥсіне біліп, талдай алуы жатады. 

Оқытушы білім беруде осы мақсатпен іздене отырып, оны жҥзеге асырудың  
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тиімді  әдіс – тәсілдерін сҧрыптап пайдалана алуы тиіс. Болашақ кәсіби 

маманның драмалық шығарманы тҥсініп қабылдау белсенділігін, рухани жан-

дҥниесін   дамытудың жолдарын қарастыруы керек. Кәсіби маманның  рухани 

дҥние әлемін, эстетикалық, интеллектуалдық, кӛркемдік,  адамгершілік, 

азаматтық «менін» қалыптастыру; оқырмандық ықыласты жетілдіру, әдеби 

мҧраны ҧлттық қазына ретінде бағалау, тіл мәдениетін арттыру, педагогикалық 

қызмет әдебіне жетілдіру – кӛркем туындыны оқу, талдау арқылы қалыптасады. 

Драмалық шығармаларды оқытудың маңызы кӛркем туындыны оқыту, талдау, 

оқырмандық пікір қалыптастырумен байланысты. Драматургиялық сахнадан 

кӛру бар, туындыны оқу бар, кӛрермен оқырман ретінде туындыны әдеби 

талдау  бар. Әдеби талдау туынды мазмҧнын оқусыз жҥзеге аспайды. 

Мазмҧнын оқу жеке еңбек болса, әдеби талдау оқытушы, оның ҧйымдастыруы, 

жобалауы, тиімді жағын ойластыруы арқылы жҥзеге асады. Кӛркем мәтінді 

студент қалай оқып, қабылдайды, қандай ой туады, ӛз кӛзқарасын қалай 

жеткізеді – бҧл студент пен оқытушының бірлескен еңбегінің жемісі болмақ.        

Драмалық шығармаларды талдаудың негізгі педагогикалық 

талаптары мыналар: 
1) Драмалық шығарманың идеялық мазмҧны мен кӛркемдік формасын 

бірлікте тҧтас алып талдау; 

2) Кейіпкерлер образдарын талдап, оларға (дара, салыстырмалы, 

топтастырылған) мінездеме жасату; 

3)  Драмалық шығарманың композициясы мен сюжеттік желісін талдау, 

оның элементтерін ашу, солардың қызметін таныту; 

4)  Суреттемелік тәсілдерді анықтау;  

5) Шығарманың кӛркем тілін зерттеу, драматургтің тілдік қолданыс 

кӛркемдігін талдау; 

6) Драматургиялық жанрдың табиғатын танытып, соған сай жҧмыс  

әдістерін қолдану; 

7) Драматургиядан меңгерілген әдеби ҧғымдарды теориямен ҧштастырып, 

бекіту.           

Кӛркем шығарманы талдау мәселесі әдіскер-ғалымдарды толғандырғалы 

қашан. Я.А.Коменскийдің білімнің негізіне алған ҥш бірлігінің бірі – талдау 

мәселесі екені белгілі. Ә.Қоңыратбаев әдістемелік еңбегінде талдаудың атқарар 

жҥгін былай тҧжырымдайды: «Талдау оқудан кейінгі әдеби текспен жҧмыс 

істеудің басты буыны. Кӛркем шығармадан  терең әсер алу ҥшін оны оқып 

ҧғыну тіпті жетімсіз, сонымен бірге оның кейіпкерлерін, суреттеу тәсілдерін, 

композициясы мен тілін, тақырыбы мен идеясын нақты талдап, әдеби ҧғымды 

ала білу қажет. Сонда алғашқы оқудан туған жай әсер тереңдеп, баланың сезімі 

мен ақылына ӛтіп, саналы, кӛркем әсерге айналмақ.  Оқушының ой-санасын, 

мінез-қҧлқын қалыптастыруға бҧл аса жауапты педагогикалық процесс» [112, б. 

92]. Әдіскер-ғалым Т.Қ.Жҧмажанова әдістемелік талдауды әдебиетші 

мҧғалімнің жетік білуін: «Эстетикалық талдау әдісін жетік білген мҧғалім ғана 

шәкіртті кӛркем шығарманы терең тҥсініп сезінуге бағыттай, сол кӛркем 

туындыдағы жазушының ой-сезіміне шәкіртті ортақтастыра, толғандыра 
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алады» деп қорытады [88, б. 25]. Кӛркем ойлауға бағытталған талдау 

шығарманың бейнелілік-образдық, мазмҧндық, идеялық табиғатын ашып 

тҥсіндіреді. Драмалық кӛркем туындының ішкі мазмҧнына ену, драматург 

ҧсынған ой-идея әлемін тануда әдеби талдау тҥрлерінің ӛзара байланысы іске 

асырылады. Әдеби талдау барысында тҥрлі әдіс-тәсілдерді пайдалану әдеби 

шығарманың жанрлық ерекшелігіне, мазмҧндық-идеялық нысанасына, білім 

мен тәрбие беру талабына байланысты туындайды. Студенттің драматургиялық 

туындыны қабылдауы авторлық позиция, шығарма идеясы, сюжеттік желісі, 

кейіпкерлер әлемінің сомдалуы т.б. әдеби талдау сҧрақтардың мәтін мазмҧнына 

негізделіп берілуі арқылы жҥзеге асады. Мәтін мазмҧнын талдауға негізделген 

сҧрақтар ауызша, жазбаша, проблемалық ситуация тудыратын сҧрақтар, 

т.б.болып келеді. Драматургиялық туындыны талдау мәтін мазмҧнында  

бейнеленген ӛмір, заман, қоғам қҧбылыстарына, оның кейіпкерлеріне қатысты 

авторлық ойды ашу, кӛркем шығарманың қҧрастырушы бӛліктері: сюжет, 

композиция, тақырып, идея, кӛркем образ, әдеби тип, әдеби мінез ҧғымдарын, 

драмалық тартыс, тілдік бейнелеу белгілерінің негізгі ролін анықтай білу 

маңызды.  Нақты қойылған әдеби талдау жҧмыстары студентті драматургиялық 

туындының ішкі мазмҧнын ҧғынуға, драматургтың жазудағы тҥпкі ой-

нысанасын  тҥсінуге, авторлық ойға серік болуға, ой қосуға жетелейді. 

 Кӛркем мәтінді   меңгертуде қолданылатын әдеби талдау тҥрлері 

негізінен: 

1. Образдар жҥйесіне талдау 

2.  Композициялық - сюжеттік талдау,  

3.   Драма тілін талдау болып ҥшке бӛлінеді. 

 Қазіргі қазақ драматургиясы туындыларын осы талдау әдістері арқылы 

танытамыз. 

Образдарды талдау. Әдебиеттану ғылымында образ ҧғымы кеңінен 

зерттелген, бҧған тҥрлі аспектіден берілген анықтамалар зерттеу нысанының 

молдығын байқатады. Олар образға психологиялық тҥсініктеме, таза 

мазмҧндық тҥсініктеме, философия-әдебиеттанушылық тҥсініктеме болып 

бӛлінеді. Образ ҧғымына психологиялық тҧрғыдан тҥсініктеме беру 

В.М.Жирмунский, М.Столяров еңбектерінде негізгі орында болса, таза 

материалдық немесе таза мазмҧндық тҥсініктеме беру А.Мясников, Г.фон 

Гильперт еңбектерінде орын алады. Олар образ ҧғымын форманемесе 

кӛркемдік әлем деген ҧғымдармен алмастырады. Философиялық-әдебиеттану 

тҧрғысынан берілетін тҥсініктеме В.Кожинов, И.Роднянская, М.Эпштейн 

еңбектерінде беріледі. 

Образдарға әдеби талдау жасау қазіргі қазақ драматургиясынан оқуға 

ҧсынылған драма кейіпкерлеріне мінездеме жасау тҥрінде болады.  

Драма кейіпкерлеріне мінездеме дара, салыстырмалы және топтама 

тҥрінде  жасалады. Драма кейіпкерлерге  мінездеме жасауда негізгі мынадай 

ҧстанымдар басшылыққа алынуы керек: 

1) драма кейіпкерін ӛз қоғамымен, ӛзінің әлеуметтік ортасымен 

байланыста алып анықтау; 
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2) кейіпкерлердің ӛзіндік мінез-қҧлқын, қоғамдық-әлеуметтік ортадағы 

орнын, характерін дәл анықтау (кейіпкер қай жерде қалай кӛрінеді, 

детальдарды, драмалық тартыстарды пайдалану); 

3) кейіпкердің болмысын, оның іс-әрекеті, қимылы, диалог, монологы, 

мінездемесі, т.б.арқылы анықтай тҥсу. 

Дара мінездеме бірден барлық кейіпкерге емес, әуелі драманың тірегі 

болып саналатын бас кейіпкерге беріледі. Мінездеме жасауда туындыдан ойып 

орын алатын бас кейіпкердің басты сипаттары,  қызу драмалық тартыста алып 

шығар ақыл, мінез, келбет ерекшелігі, диалог,монологтары теріліп алынады. 

Драма мазмҧнынан мінездеменің жоспарын да жасауға болады. Қазіргі қазақ 

драматургиясының адамзат қоғамы мен ӛмір-тіршілікті пайымдаған мазмҧнды 

драмаларының  сан алуан кейіпкерлеріне дара мінездеме галареясын жасауға 

болады. Қазіргі қазақ драматургиясының дара кейіпкерлерінің мінез-қҧлықтары 

мен іс-қимылдарынан  қоғам мен әлеуметтік ӛмірдің қатал заңдылықтары 

қалыптастырған ҥрдістерді кӛреміз.  

Драмалық шығарманы оқу барысында оқушы ҥшін дҥниенің қандай 

маңызды бейнесі танылады? Бҧл сҧраққа жауапты профессор Н.Ғабдуллиннің 

пікірінен табуға болады: «Пьеса – драма, комедия –  әдебиеттің ең қиын 

формасы» дейді Горький. Қиын болатын себебі бар. Проза мен лирикада автор 

кейіпкерлердің әрекеттерін, олардың жан-дҥниесіндегі қҧбылыстарды, 

жҥректегі сезімдерін ӛз тарапынан еркін тҥсіндіріп отыра алады. Ал 

драматургияда авторға мҧндай мҥмкіншілік жоқ және кейіпкерлердің іс-

әрекетіне де, шығарманың кӛлеміне де қатаң шек қойылады. Пьесада бҥкіл іс-

әрекет, бар оқиға біздің кӛз алдымызда ӛтіп жатқандай боп кӛрінуге керек. Сол 

оқиғалар сипатынан кейіпкерлердің ӛткен ӛмірін де, келешегін де білеміз. 

Автор пьесада драматургияның қатаң талабына оқиғаны бағындырады, бірақ 

геройлардың іс-әрекетінің даму заңдылығын берік ҧстауы тиіс. Ӛйткені, 

Лессинг айтқандай, «характерлерді бейнелеуде сәл қате жіберілсе, оның 

тӛлеуін, ереже қанша қатал сақталса да ӛтей алмайды» [125, б. 13]. Сонымен 

бірге, Н.Ғабдуллин адам ӛмірінің кез келген жағдайы драмалық шығармаға ӛзек 

бола алмайтынын айта келіп, драмада адам ӛміріндегі ең маңызды, ӛнегелі, 

дҥйім жҧртқа қызықты жағдай ғана бейнеленуі керектігін атап кӛрсетеді [125, 

б. 14]. 

Студент оқырман ретінде кейіпкер образын қарастырғанда оның іс-

әрекеттеріне, қарым-қатынастарына байқау жасап, алған әсерлерін жинақтап 

айтып бере алады. Ал, образдың ішкі дҥниесін, сырын тҥсінуге  бірден 

келмейді, бірте-бірте келеді. Осы жайында: "Кейіпкерге мінездеме жасауда 

оның басқалармен қарым-қатынасын анықтай отырып, потретін, іс-әрекетін, 

тілін, пейзаждың қатысын, киген киімін, ҥйінің сипатын қарастыру арқылы 

бірден кӛзге тҥспейтін қырларын оқушылардың ӛзіне байқатып, жан-жақты 

танытуды мақсат тҧтамыз» дейді әдіскер ғалым К.Әбілқасымова [126].  

Драмалық туынды кейіпкеріне мінездеме беруде біз ҧстанар бағыт та осы 

болмақ. 
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С.Балғабаевтың «Ең әдемі келіншек» лирикалық-психологиялық 

пьесасындағы кейіпкерлер жастықтың қайталанбас думанды кезі студенттік 

шақты, одан кейінгі әркім ӛз тағдырымен алысқан қайшылықты ӛмір –  тіршілік 

келбетін, ондағы әралуан адамдар тағдырларын асқақ романтикалық және 

кӛркем шындықпен  кӛз алдымызға әкеледі. Гҥлбаршын – пьесаның басты 

кейіпкері. Гҥлбаршын студенттік шақта ӛз махаббатына қосыла алмаған, 

тағдыры кейін де басынан сипамаған сҧлу, ақылды қыздардың жиынтық 

бейнесі.  Институт бітіргендеріне  он жыл толуына Алматыға    жиналған 

курстастардың кешіне келген Гҥлбаршынның алғашқы кҥні-ақ алабҧртып 

Алтайды іздеп қоңырау шалуынан алғашқы махаббатты ҧмытпағанын  

байқаймыз. Ӛзі сҥйгеніне қосыла алмаса да ӛзгені бақытты етуге тырысып 

Жиенбайға тҧрмысқа шыққан  Гҥлбаршынның махаббат пен тағдыр жетегіндегі 

қарапайым ӛмірінің қайшылығы да оны жасыта алмаған. Бҧрынғы сҧлулығы 

мен такаппарлығын сақтаған Гҥлбаршынның  Алтайдың шынайы сҧлу сезімге  

лайық еместігін тануы, Абдолланың да сҥйіспеншілік, махаббат жайлы ойының 

таяздығы оның кӛңіліне қаяу салады, қатты ойлантады. Екіҧдай сезімде 

жҥргенде артынан Алматыға тҥрмеден босанып іздеп келген Жиенбайдың 

монолог, диалогтарынан ӛзін сҥйетін, жақсы кӛретін, бағалайтын, қадірін 

білетін жанның қасында қалуды ҧйғарған Гҥлбаршын шешіміне тәнті боласың, 

ақылдылығын танисың. Осындай мінез байлығы, сабырлылық, ӛзінің мәңгілік 

мҧратын анық таныған жан Гҥлбаршынның оң шешімі Жиенбаймен қалуы 

қазіргі ӛмірдің шындығы. Жиенбай сияқты қазақ жігітін бақытты етемін, жар 

болып, мінезін тҥзеймін деген талабынан Гҥлбаршынның қазақ қызына тән 

қайсарлығы білінеді. «Жиенбай, жҥр ауылға қайтайық!» деген Гҥлбаршынның 

ішкі жан-дҥниесінің  болмысын танытатын диалогынан алғашқы махаббатпен 

ҥнсіз қоштасу да, Алтайды ӛзіндей сезімге берік қалпында биіктен кӛремін 

деген  кӛңілінің   су сепкендей басылуында, ӛзін сабырға шақырған салмақты 

ойын да кӛреміз. Драманың шешімі де осы Гҥлбаршынның Жиенбаймен 

қалуында, ӛзі емес ӛзін сҥйген адамды бақытты етемін дейтін махаббат 

философиясын байқатады. Драмадағы ерекше тартыстар, жастар арасындағы 

сҥйіспеншілік сезімге жеңіл қарау, қыз сезімін бағаламау, сҥйген жҥрекке қаяу 

тҥсіру осының бәрі жиылып келіп Гҥлбаршындай кейіпкердің  жан-дҥние  

әлемінің  байлығын кӛркем шындықпен жинақтап кӛрсетеді [18, б. 84-85]. 

Серік Асылбекҧлының «Кҥзгі романс» пьесасының кейіпкерлер әлемін 

жіті сараласақ, қазіргі материалдық тҧрмыс билеген қоғам кейіпкерлерінің бет-

бейнесін, жан-дҥниесін  шынайы танытқан кӛркем бейнелерге дара, 

салыстырмалы, топтама  мінездеме жасау білім-біліктерін дамытуға негіз  

болатын драма екенін байқауға болады. Капиталистік қоғам санасын тек 

материалдық байлықпен улаған Назым мен Әлібекке жеке дара мінездеме бере 

отырып,  Сайлау мен Сюзанна сияқты солармен бір қоғамда, бір отбасында 

тіршілік кешіп  отырса да рухани жан- дҥниесінде адамзатқа тән мінез 

сақталған жандарды салыстыра мінездеме жасау студентті драма ӛзегін  аша 

білуге әкеледі. Назым нарық  заманы тудырған, табиғатында болмаса да білек 

сыбана пысық болып жағдай тҥзеуге бет алған, тең-тең сумка арқалаған, 
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сонысын намыс кӛрмей отбасы тіршілігі ҥшін материалдық жағдай жасауды 

қолға алған қазақ әйелдерінің жиынтық бейнесі. Отбасының материалдық жағы 

ӛзіне артылар салмақ екенін тҥсініп, заман ыңғайына қарай тез кӛшін тҥзеген 

кейіпкер. Алайда Назым материалдық байлықты алғашқы кезекке қойып 

жҥргенде оның адами болмысы әйелге тән сыпайы мінезден айрылып қалғанын 

тану студент ҥшін тәлім-тәрбие  болары сӛзсіз. Назым бойындағы  нарыққа сай 

мінезді тудырған заман, қоғам оның әміршіл жҥйесі екенін мына диалогтан 

аңдату керек: «Назым. Немене ... дҥкен-дҥкен!.. Біле-білсең сол дҥкеннің 

арқасы шығар сенің осылайша талтаңдап жҥргенің. Оны да мен аштым ғой 

талай чиновниктің есігін адақтап жҥріп! Біреуін әкелеп, біреуін кӛкелеп. Қанша 

жҥйкем, денсаулығым қҧрыды сол дҥкенді ашқанша!..Сен жҥрдің 

шуылдақтарыңмен анда-мҧнда гуляйттап! Айтып отырмын ғой, сендердің 

бәріңді тҥріп айдап шығу керек деп! Сендер нағыз бҥлдіргісіңдер!..»  [127, б. 

402]. 

Назым бейнесі қазіргі қоғам шындығын, оның тек материалдық байлықты 

ғана мҧрат тҧтатынын, онда адам қҧндылығы, ер-азамат бағасы табыспен ғана 

ӛлшенетінін байқатады.  Драмадағы  оқырманға ӛзіндік  ой тастайтын, қай 

кезде де  ӛзіндік қалпымен танылатын  Сюзанна бейнесін ашу салыстыра 

мінездеуге әкеледі. Әдеби талдаудың салыстыра мінездеме жасау тҥрі  

әдебиетті оқыту әдістемесінде кӛркем туындыларды оқытуда кеңінен 

қолданылады. Салыстыру ҥшін әуелі әрбір кейіпкердің ӛзіне тән мінездерін 

белгілеп алып, сол белгілер салыстырылады. Сонда әр кейіпкердің ӛз табиғаты 

ашылады. Кейіпкер табиғатының әлеуметтік сырын ашып, сол негізде шығарма 

идеясын ашамыз. Салыстырмалы мінездеме жасау ҥшін шығарма 

кейіпкерлерінің ҧқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтап алып, әрбір 

кейіпкердің басты сипаттарының жоспарын жасаймыз, соған мәтіннен ҥзінді 

табу міндеті оқырманға  жҥктеледі. Сол бойынша кейіпкерлерге  салыстырмалы 

мінездеме жасалады.  

Сюзанна да Назым замандасы сияқты қиындықты кӛре жҥрсе де адами 

мінез бен әйелдік нәзіктігін жоғалпайды, сонысы ҥшін сҥйкімдірек кӛрінетіні 

шындық. Қазақтың ҧлттық ҧғымындағы әйел  затына тән әдемілік пен байыпты 

мінез ҥлгісін танытатын Сюзаннаның  «Неге екенін қайдам, маған әйтеуір сен 

бір кҥні бізге, балаң екеуімізге, міндетті тҥрде оралатындай боп кӛрінетінсің. 

Кілті жоқ қой, тҥн ішінде ҥйге кіре алмай тҧрған шығар деп сені аяйтынмын. 

Алайда, орнымнан апыл-ғҧпыл тҧрып, жалаңаяқ, жалаң бас, іш кӛйлегіммен 

есіктің алдына жҥгіріп барып, қанша тың тыңдасам да, ҥнемі есік қаққан ешкім 

жоқ болып шығады. Алқынып, дір-дір етіп, табалдырықтың кӛзінде жын қаққан 

адамша тҧрам солай тағы бір бес-он минут. Бірақ ешкім жоқ. Дҥние 

мылқауланып алған, тым-тырыс» [127, б. 400] монологы  арқылы студент  ер-

азаматтардың отбасын тастап кетуі сияқты  қоғамдағы ҥлкен мәселемен бет-бет 

келеді. Осындай  салыстырулар арқылы қандай қиындық болса да мойымайтын 

жандар мінезі жарқырай тҥсетінін біле жҥреді, солардан ҥйрене жҥреді. 

Драманың кейіпкер жігіттері бейнесіне салыстырмалы мінездеме жасату ҥшін 

Сайлау мен Әлібектің бойындағы адами мінез-болмыстары драма ремаркалары 



140 
 

мен тартыстарында анық кӛріне тҥседі. Сайлау ӛнерде  шын талантымен  

адамды таңқалдыратын керемет дҥние жасасам дейтін режисссер, Әлібек болса 

ӛзі беріліп зерттеген ғылым саласын бизнеске айналдырған қазіргі бизнес ӛкілі. 

Алайда екеуінің ӛмірлік ҧстанымы мен танымында бірінен бірі асып кетпейтін, 

алыс кетпейтін қазақтың ер-азаматына тән ортақ кемшіліктер бар. Ол қандай 

ортақ кемшіліктер  мен адасулар оны студент драма мазмҧнынан ӛзі іздеп 

табады. Сайлаудың бойындағы отағасы ретіндегі жауапкершілігіне селқостығы, 

жаны кҥйзелмеуі ешкімді бей-жай қалдырмайды. Ол – драмадағы «Назымның 

ауруханаға тҥскенін айтып қызы звондағандағы Сайлаудың бей-жай қалып 

танытуы, ер-азамат ретінде балаларының анасына деген   жанышырлық 

сезімнің жоқтығы. Әлібектің бизнес деп, ақша табамын деп отбасын тастап, 

басқаға ҥйленуі, жас әйелінің жасаған сатқындығынан кейін  Сюзаннаға қайта 

келуі, аяғына жығылып кешірім сҧрауы, адамдарды жікке бӛліп бағалауы оның 

қандай жан екенін кӛрсетеді. Екі кейіпкер мінезін салыстыруда мына 

монологтар ҧсынылады:    

ӘЛІБЕК: «Сюзанна, тағы да қайталап айтам, бҧ дҥниеде арамдық, адалдық 

деген ештеңе жоқ! Адамдардың мҥдделері деген ғана бар!.. Сондай-ақ, 

тіршілікте таза арам адам, адал адам деген де жоқ. Кҥшті адамдар, әлсіз 

адамдар деген ғана бар. Алдыңғылар – аз, соңғылар – кӛп, қҧмырсқалар секілді 

ӛріп жҥр! Соңғылар алдыңғыларға қызмет ету ҥшін жаралған. Мен, мәселен, 

ӛзімше шартты тҥрде, әрине – алғашқыларды қасқырлар, соңғыларды топас 

қойлар деп атаймын. ... Сондықтан мынау кҥнәһар тіршілікте біздің, 

адамдардың алдында бір-ақ таңдау бар: не қой болып қасқырларға жем болу, не 

қасқыр болу. Сюзанна, тҥсінемісің, менің қой емес, қасқыр болғым келеді!.. 

[127, б. 403]. 

ӘЛІБЕК: «Сюзанна, ӛтінем. Әуелі мені тағы бір дҧрыстап тыңдап алшы. 

Рас, мен ақымақ болдым. Тағы да қайталап айтам, қажет болса, аяғыңа 

жығылайын, қҧлың болайын. Жаңа айттым ғой, менің әлгі екінші әйелімнің 

аферистка болып шыққанын. Ол шын мәнінде менің қойнымда жатқан сҧр 

жылан болып шықты. Ӛзінің ішкі істер органында істейтін любовнигімен, басқа 

да сыбайластарымен бірігіп алып, мені банкрот қылып, сазға отырғызып кетті 

ақыры» [127, б. 401]. Аталған диалогтарды оқи отырып студенттер 

шығармашылықпен Әлібек бейнесіне терең ҥңіле алады. Әлібектің ӛмір сҥру 

тек байлық табуға, дҥниеңді екі еселеуге ғана қҧрылуы керек деген ойын анық 

аңғарады.  Сондықтан да адамдарды екі типке бӛліп қарайтыны,  ӛнер 

адамдарын «қияли» ақша таппайтын адамдар деп санауы ӛз шындығы, ӛз 

философиясы екенін тҥсінеді. Студенттер Әлібектей адамдардың отбасын 

сақтау, адамгершілік  категориялары туралы ойы да шектеулі екенін танып 

біледі. 

САЙЛАУ:  «Бақыт деймісің? Ну,  енді бақыт деген ... оған бір сӛзбен 

анықтама беру қиын ғой. Бақыт... бақыт деген, меніңше жайлы тҧрмыс, мол 

ақша, және шынайы махаббат» [127, б. 408] . 

САЙЛАУ:    «Сюзанна, тыңдашы мені... Жуырда бар ғой ... менің ӛткен 

айда премьерасы болған жаңа спектаклім бар емес пе  - соны Мәдениет 
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министрінің ӛзі кӛріп, риза болды. Маған: «Қҧдай қаласа, осы спектакліңді 

келесі жылы Францияда ӛтетін халықаралық театр фестиваліне апарып 

кӛрсетеміз»,- деді. Егер со жылы жолымыз болып, жҥлделі орындардың біріне 

іліксек, бір-ақ кҥнде байып шыға келеміз. Тҥсінемісің, бір-ақ кҥнде!.. Бәлкім, 

ҥкіметтің мейірімі тҥссе, тіпті халық әртісі атағын да алуым ғажап емес. Шын 

айтам, біз бақытты боламыз» [127, б. 408]. Студент Сайлау ҥшін де бақыт 

ӛлшемі  ақшамен шешілетінін осы диалогтар арқылы білгеннен кейін Сайлауға 

мінездеме жасау қиындық туғызбайды. Студент драма мазмҧнын оқып 

кейіпкерлерге осындай мінездеме жасау арқылы әр кейіпкердің бағасын, 

қоғамдағы орнын анықтай тҥседі, әдебиеттанулық білімі ҧлғаяды, қайсысы 

ӛмір-тіршілікте ҥлгі-нҧсқа ақ-қарасын талқылап ӛзі шешеді.  

Топтама мінездеме ҥшін сҧрау, жауап беру әдістерімен әуелі бас 

кейіпкердің тӛңірегіне басқа кейіпкерлерді топтастыру арқылы кейіпкерлер 

тобын жасақтаймыз. Топтама мінездеме жасау ҥшін  Ж.Әлмашҧлының 

«Фрустракция» атты драма-элегиясын мысалға алайық. Бҧл шығарма қазақ 

әдебиеті тарихының кӛшбасшысы, жазушы, ақын, драматург, ағартушы-ҧстаз, 

мемлекет қайраткері, қазақтың біртуар ардақты азаматы Сәкен Сейфуллинге 

арналған.  

Драма тақырыбы «Фрустракция» аталуының ӛзі халқына жасаған адал 

қызметінің  субьективті жағдайлар әсерінен қасіретті   ішкі жан кҥйзелісіне 

әкелуі, ақынның жазықсыз жапа шеккен жҥрек шері деуге болады. Драма 

халқына адал қызмет еткен С.Сейфуллиннің және ҧлт жолындағы ҧлы 

кҥрестерде еңбегі теріс бағаланған басқа да зиялы қайраткерлердің ортақ 

бҧрмаланған тағдырын  тақырып еткен.  

 Драма кейіпкерлерін мазмҧнына қарай тӛмендегіше топтастыруға болады: 

Сәкен және халық 

Сәкен және ҧлт тағдырын жасаушылар 

Сәкен және солақай саясат ӛкілдері 

Сәкен және оны әділ бағалаушылар 

Сәкен және оның замандастары 

Сәкен және келешек ҧрпақ 

Ж.Әлмашҧлының «Фрустракция» атты драма-элегиясы кейіпкерлерін 

осылай топтастыру арқылы автор айтпақ ӛзекті ойдың мазмҧны айқындалады. 

Әр топтағы кейіпкерлерге драма мазмҧнынан мінездеме жасату, олардың ой-

ниеттері, айтқан сӛздері, пікірлерін мысалға алу арқылы топтама мінездеме 

жасау драма мазмҧнын терең тҥсінуге әкеледі. Мысалы,  Сәкен және халық 

тобы кейіпкерлеріне мінездеме беру ҥлгісі. Бҧл топтама мінездеуде Сәкеннің 

халық алдындағы еңбегіне баға беріліп, жеке тарихи тҧлға ретіндегі адами 

бейнесі ерекшеленеді. Сәкен Сейфуллин драма-элегияда халқы ҥшін тер тӛгіп, 

қашанда ҧлт тағдырын ӛз тағдырынан жоғары қойған тарихи тҧлға бейнесінде 

алынады. Драма-элегияда халқының қамын ойлаған Сәкен сияқты ҧлт 

зиялыларының адал қызметіне қара кҥйе жағылып, айдалу, атылу алдында 

тҧрған сәті бейнеленеді. Осындай халық алдында әлі атқарылмаған міндетін,  

соған жеткізбей отырған қоғамның, оның сойылын соққан саясат ӛкілдерінің 
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тынысты тарылтып, соңғы демін алуға шамасын келтірмеуі ҧлт зиялыларының 

тағдыры еді. Қатал тағдыр бҧғауы тек ӛзін емес, халық қамын ойлаған барлық 

қайраткерлерді кҥтіп тҧрғанын Сәкеннің тҥс кӛруі, ерекше жайсыздықты 

сезінуі білдіреді. Сәкен диалогтарынан алдағы жақсы кҥнге сенген, қазақтың 

болашағынан ҥміттенген, ӛзінің шығармашылық ойларын туындылары арқылы 

жеткізген тҧлғаны кӛреміз. Халқы ҥшін айтқан терең мағыналы монологы 

осыны ҧқтырғандай. 

«Фрустракция!.. Фрустракция!.. Қоғам, қазақ жҧртының кӛңілі қҧлазып 

тҧрған шақта біз қалай серпіліп, желпініп кете аламыз, бауырларым-ау!.. Елді, 

жерді тастап, қайда, қай жаққа барамыз, туғандар-ау! (кҥрсінеді)».  Драмада 

кҥрсінумен ӛткен тағдыр иесінің әділ бағасын беруші халық екендігі танылады. 

Халық ешқашан тарихын ҧмытпайтынын драмада Садықбек Сапарбеков – 

обком хатшысы, Ҧланбек – партиялық кеңсе аппаратының идеологиялық 

қызметкер бейнелері арқылы шынайы бейнелейді. Сәкенге деген халық 

ықыласын осы екі кейіпкердің монолог, диалогтары арқылы жеткізілетінін 

топтама мінездеме жасау арқылы білуге болады.  Әдеби талдау негізіне 

драматургтың ҧлттың ӛркендеу, мемлекеттігін сақтау жолында кҥрескен 

тҧлғаларының сергелдеңге тҥскен тағдырларын  тақырып нысанына ала 

отырып, болашақ маманға отаншылдық рухты сезіну, ҧлылар алдында 

адалдықты сақтау ҧлағатымен тәрбиелеу мҧратын бағдарлаған.  

 

Әдеби талдаудың келесі кезегіне композициялық-сюжеттік талдауды 

аламыз. 
Драмалық шығарма мазмҧнын меңгерту  образдарға мінездеме жасаумен 

шектелмей, оған тҥрліше суреттеу, баяндау, диалог, монолог, сюжет, пейзаж, 

портрет, суреттеу, т.б. тәсілдерін білу негізінде қалыптасады. Драмалық 

туындының ерекше қҧрылысын, ой мен оқиғаның автор кӛзқарасына қарай  

орналасу тәртібін білу мақсаты  драма  композициясы мен сюжеттік желісін 

талдауға әкеледі. Драмалық туындының композициясын таныту оған жоспар 

жасаудан басталады. Кӛркем шығармаға жоспар жасауға дағдылану әдеби білім 

берудің мектептік кезінен бастау алады. Сюжетті шығарманың әр бӛлімінде 

қандай оқиғалар суреттелген, қандай эпизодтардан тҧрады, оқиға желісі, 

кейіпкер тарихы, шығарманың экспозициясы, байланыс, дамуы, шарықтау шегі, 

шешімі  барлығына әдеби талдау бірізділікпен жасалу ҥшін жоспар жасалады. 

Жоспар жасаудың ғалым Ә.Қоңыратбаев екі мақсатта біріншіден, шығарманың 

қҧрылысын, мазмҧны мен тақырыбын білуге, екіншіден, ойды ретімен, жҥйелі, 

логикалы байланыста айтуға жетелейтінін айтады [112, б. 75]. Образ, 

композиция, сюжет талдау кӛбіне мәтінге негізделген сҧрау, жауап тҥрінде 

студенттің ӛзіндік жҧмыстарына негізделеді. Композициялық талдау  драмалық 

шығарманы оқып, образдар жҥйесін талдағаннан кейін 

жҥргізіледі.Композициялықталдау жҧмыстары  шығарманың ішкі мазмҧнын 

ашуға жетелейді, драматургтың драма жазудағы басты ой-бағытын анықтауға, 

оның ой-сезімдеріне ортақтасуына  мҥмкіндіктерді туғызады. Драмалық 

туындыны композициялық талдау   болашақ кәсіби маманның әдістеме ғылымы 
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мен тәжірибесіндегі талдаудың жолдарын шығарманың тақырыптық, 

мазмҧндық, кӛркемдік ерекшелігіне ҥйлестіре алуында. Әдеби талдаулардың 

қайсысы болмасын  шығармадағы ой мен кӛркемдік тҧтастықты  ҥндестікте 

таныту екенін студент естен шығармауы керек. 

 Қазіргі қазақ драмасын оқытуда сюжет мәселесі де маңызды  

тақырып.Әдебиеттануда сюжетке мынадай анықтама беріледі: «Сюжет (франц. 

Sujet - зат) – ӛзара жалғасқан оқиғалардың тізбегі, біртҧтас желісі. Сюжеттің 

негізі - ӛмірлік тартыс, конфликт, кейіпкерлердің қарым-қатысындағы 

қақтығыс. Ол тартыс, конфликт әр тҥрлі әлеуметтік топтардың ымырасыз 

кҥресі, таласы ҥстінде қандай айқын бой кӛрсетсе, сонымен қатар баяндалған 

оқиға, жағдайларға кейіпкерлердің әртҥрлі қарап бағалауынан да жақсы 

аңғарылады» [106, б. 311]. 

Ӛз заманында Аристотель драмалық шығарманың қажетті шешуші мәні - 

сюжеті екенін айтып кеткен. Қай кезең драмалық шығармасын  алмасақ та, 

сюжетсіз қҧрылмаған. Мҧндағы басты мәселе – драма сюжетінің қалай 

қҧрылуында. Кеңестік дәуір рухымен жазылған драмалардың сюжеті мен 

қазіргі қазақ драмаларының сюжеттік желісі қандай? Қазіргі тәуелсіздік алған 

қазақ жастарын тәрбиелеуде қай сюжеттің кҥші басым? Бҧл сҧрақ драмалық 

туындыларды  оқып, талдап, болашақ мамандығында оқушыға жеткізуі  

маңызды. Заман, қоғам дамуындағы ӛзгерістер, жаңалықтар драма сюжетіне 

негіз болатыны дәлелденген. Мысалы, қазақ драматургтері ӛз шығармаларында 

Кеңес дәуірінің әрбір ірі кезеңдерін суреттей отырып, шеберлік қырларын 

ҧштай алды. Революциялық жолмен адам тәрбиелеу сюжетіне, социалистік 

қҧрылыс сюжетіне, тарихи тақырыпқа, фольклорға негізделген сюжетті 

драмалық шығармалар қазақ әдебиетінің бай қазынасына айналғаны белгілі. 

Қазіргі қазақ драматургиясы да сюжеттік толысу, жаңару дәуірін бастан 

кешуде. Қазіргі драматургиялық туындылардың сюжеттік-композициялық 

желісінде заманымыздың ең ӛзекті мәселесі – тәуелсіздік қоғам тудырған 

ҧлттық тҧлға қалыптастыру, ел бірлігі, отбасы жарастығының сақталуы, 

жастардың тәрбиесі нысанға алынған.  Қай кезең драмасы болмасын сюжет 

негізіне ӛмірдің адам алдына қоятын проблемаларын шешуі мен сол қиындықта 

танылатын адам мҥмкіншіліктері мен мінезі, жалпы болмысы алынатынын 

кӛреміз. Қай драматург болмасын, драма сюжетіне тірек ететіні – адамзатқа тән 

адамгершілік қасиеттерді нҧсқау,  соған тәрбиелеу, ӛмірдің кӛп қырлы 

жҧмбағын шешу, тҥйінді мәселені кӛтеру,  тҥйінді мәселемен бетпе-бет 

келгенде адамдығыңды жоғалтпау. Ал студент оқырман әдеби талдау арқылы 

ӛмір қайшылықтары мен тартыстарын жеңіп, уақыт сынына тӛзе алатын, ӛзгені 

соңынан ерте алатын адам тәрбиелеу жолын тани білу дағдысын қалыптастыру. 

Драманың сюжеті де осы ҥрдісті жеткізуге қҧрылады. Студенттің сюжеттің 

композициямен тығыз байланыстылығы драмалық шығармадағы әрбір желінің 

сюжеті дҧрыс, әрі жақсы ашуға қызмет етуге негіз болатынын тҥсінуінде. 

Сюжет бірден жасалмайтыны белгілі. Сюжет біртіндеп дамиды, ол ҥшін 

драмалық шығарма мәтінін қҧрайтын әрбір бӛлшек сол даму ҥрдісін танытуға 

орай алынып, соған лайықтап орналастырылады. 
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Драма сюжетін студенттің тани білуі ҥшін әдіскер Р.Б.Бораш:  «драмалық 

шығармадағы оқиғалар жҥйесін, олардың ӛзара байланысы мен кейіпкерлердің 

болмысымен байланысын ашу керек. Сюжетті шығарма ауқымындағы 

адамдардың қарым-қатынасы, психология кӛрінісі, характерлер шарпысуы, 

тҧтас шеңбер ретінде тани білу керек. Сонымен қатар, драматург жазушы ҥшін 

маңызды мәселе - суреттейтін кейіпкерлерінің ӛзіне тән дербес табиғаты бар 

болмысын ашып, оқырманға таныту жолын білу» деп ой тҥйеді [124, б. 65].  

Драмалық туындының сюжеті жайында әдебиеттанушы ғалым  

Р.Нҧрғалиев: «Әлемдік әдебиеттің бҥгінгі дамуында сюжет ағысы тереңдеп, бір 

қарағанда кӛзге кӛрінбейтін арнаға ойысса, композиция кҥрделене, ширатыла 

тҥсті. Бір кезде Мопассан пір тҧтқан ҧстазы Флобердің пікірін жалғастырып, 

хас шебер қҧбылысты атау ҥшін бір ғана зат есімді, анықтау ҥшін бір ғана сын 

есімді, қимылды беру ҥшін бір ғана етістікті табу қажет деген болатын. Осы 

бағыттағы ізденістер ҥзіп-жҧлып әкетіп бара жатқан оқиғалардан бас тартып, 

психологизмге ден қойған сюжеттің нәзіктену процесіне алып келді» дейді 

[110, б. 148-149]. Драматург драмалық кейіпкерлерін жасауда қоғамдық-

әлеуметтік ортада туындайтын тҥрлі тартыс, қақтығыстарды сюжет етіп алады. 

Әдеби талдаудағы біздің міндет – драманың сюжеттік желісі, кейіпкерлер тобы 

арқылы драматургтың тҥпкі ой-қазығын таныту, талдата білу. 

Драматургиялық туындының тілін талдау.  

Қазіргі қазақ драмасын оқыту әдістемесінің келесі ҥлкен саласы – 

драмалық туынды тілін тану болып келеді.  Драмалық шығарма тіліне зер 

салып, оны әртҥрлі қырынан тексеру – тіл мен әдебиеттану ғылымының еншісі 

бола отырып, жалпы ҧлт мәдениетінің соның ішінде әдеби тіл деңгейінің биігін 

кӛрсетеді. Болашақ әдебиетші маманға драмалық туындылардың тілін таныту 

да осы талаптардан бастау алады. Ғалым Б.Сманов: «Орта мектепте кӛркем 

шығарманың тілін оқып-ҥйренуге байланысты істелетін жҧмыстардың әдіс-

амалдары тіл білімінің әдіснамалық негіздеріне сҥйене жҥргізіледі»,-деп 

шығарма тілін танудың негізінде тіл білімінің теориялық мәселелерін терең 

білу қажеттігі тҧрғанын айтады.  [128, б. 168].   Жалпы  тіл  тарихын зерттеу 

тереңнен басталып тіл, стиль мәселесі алғаш антикалық дәуір ғалымдарынан 

бастау алатыны белгілі. Ежелгі грек шешендері, философтары Аристотель, 

Платондар болса, ХIХ ғасыр лингвистикасында итальян ғалымы Б.Кроче, неміс 

ғалымы К.Фосслер және орыстың филолог ғалымы А.А.Потебня жалпы тілге 

кӛркемдік эстетикалық категория тҧрғысынан қарап бағалады.  

А. Байтҧрсынҧлы кӛркем әдебиет тілін ақын тілі және әншейін тіл деп 

жіктей келіп: «Бҧл екі тілдің арасындағы айырмасы мынау: әншейін тіл 

кӛбінесе тіліміздің дҧрыстығын, анықтылығын,  тазалығын дәлдігін талғайды. 

Ақын тіліміздің дҧрыстығының, тазалығының, дәлдігінің ҥстіне кӛрнекті,  

әуезді болу жағын талғайды» деп, суреткер тілінің сҧлу да, мазмҧнды келетінін 

танытады [129, б. 127]. Кӛркем шығарманың оқырманға жетіп, сезімдік, 

эстетикалық әсерге бӛлеуі ана тілінің бейнелі, кестелі сӛз ӛрнегін, кӛріктеу 

қҧралын дҧрыс қолданып, бағалай білуінде ғана мҥмкін болады.  
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  Б.Шалабаев: «ӛзінің негізгі міндеті – ойды білдіріп, қатынас қҧралы болу 

қызметін сақтай отыра, тіл кӛркем шығармада эстетикалық міндет атқарады» 

дей келіп, әдебиеттің оқушы дҥниетанымын, рухани әлемін, эстетикалық 

талғамын қалыптастыру  жолындағы басты жҧмыс тҥріне – кӛркем шығарма 

тілін, жазушы стилін талдау мәселесін басты бағыт етіп қояды [130, б. 5]. 

Драматургиялық туындылардың кӛркем тілін талдау студентке бірнеше 

міндеттерді анықтап береді. Бірінші драманың тілін  талдау арқылы драма 

мазмҧнының идеялық кӛркемдігін, образдар жҥйесінің сан қырлылығын, 

композициялық-сюжеттік желісін, әдеби жанрлық ерекшелігін, туындының 

кӛркемдік-эстетикалық болмысын тануға жетелейді. Бҧл міндеттің орындалуы 

арқылы студент-маманның эстетикалық қабылдау талғамы, драматургияны 

тектік, жанрлық тҧрғысынан терең сезіммен қабылдау, әдеби талдау 

дағдыларын қалыптастыру, әдеби, мәдени деңгейін ӛсіру  мҥмкіндігі шешіледі. 

Екіншіден, тілдік талдау мағлҧматтары негізінде әдеби тіл, жалпы халықтық 

тіл, тіл нормалары олардың дамуы туралы және тіл тарихын жасаудағы 

классикалық ҥлгідегі ҧлттық сӛз ӛнерін тудырушы қаламгерлердің орны туралы 

тҥсінік, пайымдаулары молаяды. Ҥшінші міндет студент-маманның 

драматургтың ҧлттық тіл ӛрнегін байыппен пайдалану, туған  тіліне ерекше 

қамқорлықпен қарап, жауапкершілікпен қолданатынын талдау арқылы тілге 

сҥйіспеншілік сезімін ояту мҥмкіндігі шешіледі. Драма мазмҧнына тілдік 

талдау жасау бағыттарын білуі студент-маманның әдебиетттанулық білімінің 

тәжірибемен ҧласуына әсер етеді. Алғашқы бағытта драматургтың тілдік 

қолданысы образ, сюжет, композиция  қҧрастыру шеберлігімен  ҥндестік тауып 

тҧр ма, тілдік қолданыс шеберлігі драма мазмҧнын, идеясын ашқан ба? Келесі 

бағыты драматургтың тілдік қолданысы әдеби тектің жанрлық ерекшелігін 

ескере қолданылған ба, диалог, монологтардағы тіл ширақтығы, анықтығы, 

қысқалығы қандай, осы бағыттар есепке алынуы керек. Оқытушы студентпен 

бірлестікте  қай драманы талдаса да, автордың дҥниетанымымен, кемел 

ойының дамуымен байланыста қарастыруы керек.  

Қазақ драматургиясының негізін қалаған М.Әуезовтің шығармашылық 

зертханасын зерделей отырып Р.Нҧрғалиев драматургтың драмалық 

шығармаларының тілдік ерекшелігінің біріне – ҧлттық тіл ӛрнектерінің бай 

қолданысын халықтың  тҧрмыс-тіршілігінде ӛзіне жақын тҧтқан дҥниесіне,  

табиғат қҧбылыстарына, тӛрт тӛлік малға, жан-жануар, ӛсімдіктерге қатысты 

жасалған теңеулердің  кӛптеп кездесетінін атап кӛрсетеді.  

Қазіргі қазақ драматургиясының мол ҥлгілерінен осындай ерекшеліктерді 

табу, тілдік қолданыстарын анықтауға  студенттің ӛздік жҧмыстары, сҧрау-

тапсырмалар орындау ҧсынылады.  

Драмалық туындылардың тілін таныту мақсатында ҧсынылатын ӛздік 

жҧмыс тақырыптарын мына ҥлгіде ҧсынуға болады:  

1. Ә.Кекілбаев драматургиясының тілдік қолданыстары. 

2. Сҧлтанәлі Балғабаевтың  «Ғашықсыз ғасыр»  драмасы кейіпкерлерінің 

диалогтық тіл ерекшеліктері. 



146 
 

3. Д.Исабековтың «Актриса» драмасындағы ӛнер адамының тілдік 

қолданыс ерекшеліктері. 

4. С.Асылбекҧлы драматургиясының тілі 

5. Ж.Әлмашҧлының «Абақты-ғҧмыр»  поэтикалық драма-сҧхбатының 

монологтық тілі. 

6. Нҧрлан Оразалиннің лирикалық-драмалық «Шырақ жанған тҥн» 

пьесасындаағы тілдік жаңа қолданыстар. 

7. С. Балғабаевтың «Ең әдемі келіншек»  драмасының кӛріктеу тәсілдері. 

Драмалық шығармалардағы тілдік қҧралдарға талдау жасағанда, 

драматургтың сӛз қолданыстарына терең мән беріп, олардың  сӛйлемдегі, 

мәтіндегі, диалог, монологтағы рӛліне назар аудартсақ, студент кӛріктеу 

қҧралдарының кӛтеріп тҧрған жҥгін аңғарады. Кӛрнекті әдіскер-ғалым  

Т.Ақшолақов кӛркем шығарманы тілдік талдау мәселесіне таза әдеби-

эстетикалық жолмен қарауды ҧсынды. «Біз шәкірттерді сӛз сырына 

бойлатуымыз керек. Бҥкіл кілт – осында. Ӛйткені,  кӛркем әдебиетте сӛз – 

мазмҧн да, форма да. Шәкірттерді сӛздің алуан сырына ҥңіле білуге ҥйрету - 

әдебиет шығармасын танытудың басты жолы. Ақын шығарма қҧрылымында 

сӛздерді қандай кәдесіне жарата білген, сӛз кірпіштерін қаншалықты қиыстыра 

қалай білген, шығарманың бҥкіл бітімін қалай сомдаған, қандай жаңа 

поэтикалық жаңалықтар әкелген, қандай сом образдар жасаған, мҧғалім осыған 

ҥнемі, сабақ ҥстінде, сабақтан тыс уақытта шығармашылық тапсырмалар беру 

арқылы ҥйретіп, баулып отырса, шәкірттер ӛнер туындысының қадір- қасиетін 

танумен, астарлы сырына ҥңіле білумен қатар,  жазушы стилін,  шығарма 

стилін аңғарар еді. Тегінде, баланы ӛздігінен жҧмыс істеуге,  ӛздігінен білім 

алуға ҥйрету – ең ҧтымды жол» деп жазушы стилін танытудың жолдарын 

саралайды [103, б. 92]. 

Суреткердің ой-қиял ӛрнектері, фантазиясы арқылы ӛнерге  алып келінетін 

комедиядағы небір кҥлкілі кӛріністер мен ойлы, ойнақы суреттемелер  астарлы 

тҧспалдар тілдік ізденістерден кӛрінеді. Комедияға тән  сатиралық, астарлы 

диалогтардан мысқыл, келемеж, салыстырулар, ассоциациялар мен алогизм 

мысалдарын мәтіннен тапқызып, олардың комизм тудырудағы қызметін 

тҥсіндіріп, табиғатын танытудың маңызы ҥлкен. Кӛркем бейнелеуіш сӛздері 

болмайтын драматургиялық туындыларды  талдауда шығарманың идеялық-

кӛркемдік ерекшеліктері тек кейіпкерлер сӛзіне қҧрылған диалог, монологтар 

арқылы, олардың ӛзара  қарым-қатынасы  арқылы анықталады. Драма 

оқиғасының  мазмҧны,  оқиғаның ӛту орны, уақыт мӛлшері, тҥрлі қақтығыстар 

мен тартыстар жайындағы мәліметтер де кейіпкер сӛздерінен  танылады.   

Драматургиялық туындылардағы кейіпкерлердің монологы мен диалогы 

арқылы ғана  адамдардың  сезім-кҥйлерін, қарым-қатынастарын, драма 

бағытын анықтап тануға болады. Бҧл тҧжырым С.Х.Дҥкенбаев еңбегінде: 

«Диалог – тіл болмысы. Ендеше драма тілі диалог болғандықтан, оның ішіне 

тереңірек ҥңілу шығарманың сырын ашады» деп тҥсіндірілген [114, б. 4]. 

Драмалық шығарманы әдеби  талдау ҥшін аса маңызды детальдарды оқушылар 

кӛре білуі, анықтай білуі және ең бастысы, кӛркемдік ойы қалыптасуы ҥшін 
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талдай білуі керек. Ондай мҥмкіндіктерге студент-маман  сабақ ҥдерісінің 

шебер ҧйымдастырылуы және әдеби талдау әдістерін жете меңгеруі арқылы 

ғана жете алады. 

Мысалы, С.Асылбекҧлы «Кҥзгі романс» драмасындағы Сюзаннаның соңғы 

диалогы:  

  -Жасаған, мені де неге солардай саңырау етіп жаратпадың?! Бәлкім, 

бақыт дегенің ӛзі сол саңыраулық шығар?!.  

С.Балғабаевтың «Тойдан қайтқан қазақтар» комедиясынан Билетсіз 

жолаушы сӛзі:  

 -«Ай, қазақтар-ай! Қайран, қазақтар-ай! Барар жерлеріңе аман-есен жетер 

ме екенсіңдер?! Тағы бір пәлеге ҧшырап қалмай, аман жетер ме екенсіңдер?!» 

[18, б. 161]. 

Ж.Әлмашҧлы «Абақты-ғҧмыр» атты поэтикалық драма-сҧхбатынан 

Ақ Елес монологы: 

  -«Мағжан ақын … жас кетсе де артында ӛшпес жырын қалдырды. Оны 

бҥгінгі ҧрпақ жаттап айтып жҥр. Демек, Мағжан ӛлген жоқ. Міржақып, Ахмет, 

Тҧрар, Нәзір, Сҧлтанбек секілді қайраткерлер де қайта тіріліп жатыр. Еңбектері 

ауызға алынып жҥр. Мектептерде еңбектері оқытыла бастады. Бҧл деген мәңгі 

ӛмірдің басы ғой. … Ең қорқыныштысы – адамдардың, елдің, жердің тып-

типыл болуы. Қҧдай содан сақтасын. Ендеше жер бетінде ең соңғы қазақ 

қалғанша біздің арыстарымыздың аты ӛшпейді. Ал, Мағжан акын болса бҥгінгі 

кҥні де бізді ӛткенге жетелейді» [120, б. 62]. 

Ҥш драматургтың ҧлы ӛмір кӛшіндегі адам-пенденің  ҥш тҥрлі мазмҧндағы  

тіршілік тынысын танытқан драмаларының соңғы шешімін танытатын диалог, 

монологтары осылай берілген. Ҥшеуінде ҥш тҥрлі ой-толғамдар тҧжырымы 

берілген. Болашақ студент-маман аталған драматургиялық туындыларды оқып, 

талдай отырып соңғы нҥктені ӛз жҥрегінде қорытып шығарады. Студент-маман 

драма мазмҧнын танытуда жасалатын жҧмыс тҥрлерін игергеннен кейінгі 

қорытынды пікірге келу, ой-толғаныс жасау қиындық келтірмейді, ӛзін 

толғантқан, ерекше кҥйге тҥсірген ой-сезімін, драма шешімін шығара алады. 

Осыған орай айтсақ, әдіскер-ғалым Т.Ақшолақов «Жалпы қай әдісті қолданған 

кҥнде де  шығарманың эстетикалық біртҧтас қҧрам екендігін естен шығармау 

керек» деп кӛркем шығарманы тҧтас қарастырып талдау керектігін әдістемелік 

тҧрғыдан тҧжырымдап кетеді.     

Қазақ әдебиеті  шығармаларының   басқа тектеріне қарағанда драмалық 

шығармалардың ӛзіндік ерекше бір «иірімі» болады. Сол ерекшелікті тҥсіне 

алған студент ғана драманы жете тҥсініп, ӛздігінен талдай алады. Ал жалпы 

аудиторияның тҥсінігі ҥшін әдіскер-оқытушы  арнайы оқыту әдістерін таңдап, 

жҧмыс тҥрлерін қолданып, драманы талдаудың ӛзіндік әдістемесін жасап  алуы 

керек. 

Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі мәселелерін  қарастырған ғылыми 

педагогикалық, әдістемелік еңбектер мен зерттеулерде драмалық 

шығармаларды оқыту әдіс-тәсілдері, жолдары кеңінен айтылмаған. 

Драматургиялық туындылардың жанрлық, тектік ӛзгешелігі, сипаттау тілінің 
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болмауы және әдеби талдауда да белгілі бір қиындықтар туғызады. Бірақ, әдеби 

филологиялық білім беруде бҧл туындыларды жоо-да, мектепте оқыту 

мақсатты болып келетіндіктен  оны талдау, игерту жолдары мен әдістері де 

тиімділік жағынан  зерттелуі – қажеттілік. Ғалым Т.С.Тебегенов қазіргі қазақ 

драматургиясының даму бағыты жайында: «Тәуелсіз Қазақстанның жаңа 

әдебиетіндегі драматургия саласы әлем ӛркениетіндегі классикалық ҥрдістерді 

жаңғырта жалғастырған сипатымен байқалады. Кӛркем әдебиеттің байырғы 

салаларының бірі болып саналатын қазіргі қазақ драматургиясындағы 

туындыларды уақыт талабына орай ғылыми-теориялық зерттеулер аясында 

жаңаша зерделеп, жан-жақты қамтып қарастыру – ӛзекті мәселе. Уақыт 

еншісіндегі осы ӛзекті мәселенің зерделеуіндегі жаңа ізденістеріміз жалғаса 

береді» деген ой-тҧжырымы драматугиялық туындыларды оқыту әдістерінің де 

жаңашыл әдіс-тәсілдермен оқытылып,  игерілуінің уақыт талабы екенін 

нҧсқайды [21]. 

 

3.3 Қазіргі қазақ драмасын оқытудың эксперимент жҥйесі 
 

 Мемлекеттің ӛркениеттілік деңгейін білімі мен ғылымының сапасы 

айқындайды. Қазақстандағы білім жҥйесінің дамуы әлемдік білім кеңістігіне 

ықпалдасуы  негізінде жоғары білім берудің сапасын арттыруға тіреледі. Еліміз 

жаһандану жағдайында қоғамның экономикалық, әлеуметтік, саяси және 

мәдени сҧранысын ӛтейтін  кәсіби маман дайындау мен білім беру сапасын 

айқындайтын  негізгі бағыттарды міндеттейді. Кәсіби маман дайындауда 

әлемдік деңгейге сәйкес білім мен  ҧлттық қҧндылықты дәріптейтін тәрбие 

беру, рухани, эстетикалық  мәдениеттілігін, жаңаша ойлай білу мҥмкіндігін 

жетілдіру, сонымен қатар кәсіби біліктілігін, іскерлігін арттыру ӛркениетті 

қоғамның міндеті болып табылады. Білім беру ҧйымдарының «еріктілігін, дер-

бестігін кеңейту, білім беру ісін басқаруды демократияландыру» [131] сынды 

ірі мәселелер Білім беру туралы заңда жан-жақты қарастырылған. 

Білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламаларының жобасында сапалы білімге жету, халықаралық 

рейтингілердегі қазақстандық білім кӛрсеткішінің жақсаруы мен білім беру 

жҥйесінің мазмҧнын кӛтеру ҥшін, ең алдымен, педагог кадрларды дайындау  

мәртебесін арттыру,  кәсіби біліктілігін дамытуды қамтамасыз ету болып 

табылады делінген. Осы орайда жоғарғы білім беруде ӛз ҧлтының тарихын, 

мәдениетін, тілін қадір тҧтатын және оны жалпы адамзаттық деңгейдегі рухани 

қҧндылықтарға ҧштастыра білетін тҧлға тәрбиелеуші – кәсіби маманды 

дайындау міндет болып отыр. 

ЖОО-да мамандық беруде  кәсіби жаңаша кӛзқарасты  қалыптастыруда  

Тәуелсіз еліміздің  қарқынды дамуындағы  жаңа әлеуметтік-экономикалық 

шарттар, әлемдік  білім кеңістігіне шығу жолдары, озық дамыған мәдениетті 

мемлекеттердің білім жҥйесіндегі жетістіктері және қазіргі педагогикалық 

ғылымның даму тенденциясы негізге алынады. Студенттің қазіргі уақытта білім 

беруде оңды ӛзгерістер болып саналатын педагогикалық технологиялардың  
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теориялық-әдіснамалық ғылыми негізі, оның оқыту тиімділігін арттырудағы 

орны туралы білім-біліктері қалыптасуымамандыққа бағыттаудағы басты бағыт 

болып табылады. Технология ҧғымы  В.Даль сӛздiгiнде: «белгiлi бiр маңызды 

әрекетте, ӛнерде, шеберлiкте мақсатқа жету ҥшiн қолданылатын әдiс» деп 

анықталса [132],  «белгiлi  әрекетте, ӛнерде, шеберлiкте қолданылатын әдiс-

тәсiлдердiң жиынтығы» деген анықтаманы  батыс әлеуметтану  сӛздiгi береді.    

Педагог әдіскер-ғалымдар технология ҧғымына  шеберлікпен ӛнім алу, 

нәтижеге жету, белгілі бір жоба, модельмен оқыту сияқты білім берудің 

сапалық қызметіне қарай әртҥрлі анықтамалар береді. Технология ҧғымының 

мазмҧнын ашуға, атқаратын қызметін анықтауға жасалған 

тҧжырымдамалардың ішінен әдіскер-ғалым В.П.Беспальконың 

тҧжырымдарының мәні жоғары.  В.П.Беспалько  педагогикалық технология 

мазмҧнын «тәжірибеде іске асырылатын педагогикалық жҥйенің жобасы» деп 

тҧжырымдайды. Ғалым педагогикалық технологияның негізгі шарттары 

ретінде:  

 Білім беру әрекеттерін жҥйелі дайындықпен жҥргізу, дайындықсыз 

әрекеттерді болдырмау; 

 Оқу-тәрбие ҥрдісін оқушының оқу-танымдық қызметінің қҧрылымы мен 

мазмҧнының  жобасына негізделуі [133] деп біледі. 

Яғни, педагогикалық технология білім мен тәрбие беруде жеке тҧлға 

қалыптастыру мақсатына негізделген педагогикалық ҥдерістер жобасы, оны іске 

асыруды ҧйымдастыратын қҧралдар, әдіс-тәсілдер жҥйесі. Ғалым    Г.К.Селевко 

тҧжырымдамасында  «оқыту технологиясы − оқытудың тиімді жолдары мен 

ҥдерісінде қолданылатын әдістер, тәсілдер мен қағидалар»,-деп педагогикалық 

технология мәнін нақтылай тҥседі [134]. Ресейлік ғалымд4р педагогикалық 

технологияны  зерттеп, кеңінен насихаттауға, оқыту ҥрдісіне енгізу мәселесінің 

ғылыми негізін жасауға мол ҥлес қосуда.  Педагогикалық технология мазмҧнын 

ашуда  Ф.Н.Гоноболин, М.В.Кларин, Л.М.Фридман, Л.СВыготский, 

П.И.Пидкасистый, В.Монахов, Т.И.Шамова, С.Н.Данакин, В.Шепель, 

И.Г.Зайнышев, М.Чошанов, М.М.Левин, Е.И.Холостов, Р.В.Овчарованың  

ғылыми тҧжырымдамаларының маңызы зор.  
Ресейлік ғалымдардың ой-пікірлерінің ішінде Б.Т.Лихачевтің: 

‖Педагогикалық технология – оқыту тәсiлдерi мен тәрбие қҧралдарын, 

оқытудың тҥрлерiн жинақтап, арнайы бiрiктiрудiң жолдарын анықтайтын 

психологиялық-педагогикалық установкалардың бiрлiгi, сондықтан да ол – 

педагогикалық ҥдерістің қҧралы болып саналады‖, ғалым М.В.Клариннің 

«педагогикалық мақсатқа жету ҥшін пайдаланылатын барлық дара 

инструменталдық және әдіснамалық қҧралдардың қолдану реті мен 

жиынтығының жҥйесі» [135], В.М.Монаховтың «оқушы мен ҧстазға бірдей 

қолайлы жағдай тудыратын оқу ҥрдісін ҧйымдастыру және жҥргізу» деген 

тҧжырымдарының ғылыми маңызы жоғары және педагогикалық технология 

ҧғымына  нақтырақ, тҥсінікті анықтама болып табылады [136]. 

Педагогикалық технология ҧғымы алғаш Қазақстандық педагогика 

ғылымы саласында  ғалым Ғ.М.Қҧсайыновтың еңбектерінде айтыла бастады. 
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Ғалым педагогикалық технологияны «мҧғалімнің жоспарланған оқыту мен 

тәрбиелеу жолындағы мақсаттар мен нәтижеге жету және сабақ беру 

ҥрдісіндегі ҧжымдық оқыту әдісі. Себебі ҧжымдық оқыту әдісі қазіргі  заман 

талабына сай жан-жақты жетілген жеке тҧлғаны тәрбиелеп шығуға мҥмкіндік 

береді. Педагогикалық оқу жоспарлары мен бағдарламаларында берілген оқу 

материалын оқушылардың ӛздері бірін-бірі оқыту арқылы меңгеру ҥрдісі» деп 

тҧжырымдады.  Педагогикалық технология қазақстандық  Ш.Т. Таубаева, Ж.А. 

Қараев, С.Б. Нҧрмағамбетова,  Н.А. Оразахынова,  Е. Жҧматаева, С.А. 

Муликова,  Ж.Ы.Сардарова,  Н.А. Асанов, С.А. Нурпеисова А. Саипов, С.А. 

Кӛшімбетова, Д.М. Джусубалиева, Ә.Е. Әбеуов, Б.К. Тульбасова, В. 

Кабдықайырҧлы, А.К. Мыңбаева, К.З. Халықова т.б. ғалымдардың ғылыми-

зерттеу еңбектерінде педагогикалық технологиялардың ҧлттық білім берудегі 

ерекшеліктері, ғылыми дәйектілігі туралы қҧнды пікірлер мен нақты ҧсыныстар 

айтылып, білім беру саласында пайдаланудың әдіс-тәсілдері, шарттары, 

дидактикалық-әдістемелік негіздері кӛрсетілді. Ғалымдардың ішінде 

Ж.А.Қараевтың: «Технология дегеніміз – әдістемелік жҥйе мен сәйкес 

дидактикалық ҥрдістер кешенінің тәжірибеде жҥзеге асырылатын жобасы, ал 

педагогикалық жағдаяттарға сай қолданылатын әдістер, тәсілдер оның қҧрамды 

бӛлігі болып табылады» [137, б. 21] деген пікірінің оқыту мен тәрбиелеуде мәні 

ерекше.  

Ресейлік және қазақстандық ғалымдардың педагогикалық  

технологияларға берілген анықтамалары мен  ғылыми тҧжырымдарын  

жинақтап тҥйіндейтін болсақ, Педагогикалық технология – ҧлттық тҧлға 

қалыптастыруда мемлекеттің  бiлiм беруге  қойып отырған қазіргі талаптары 

мақсатын орындауда  жаңарған білім мазмҧнына сай оқыту мен тәрбиелеудегі  

біртҧтас дидактикалық жҥйеге негізделген оң әдіс-тәсілдер мен iс-әрекеттер 

тiзбегi  деп тҧжырымдаймыз. 
Қазіргі оқу ҥдерісінде қолданылып жҥрген педагогикалық технология 

бағыттары ізгілік, дамытушылық, жеке қарым-қатынастарға негізделіп, ҧлттық 

қҧндылықтарды игерту мақсатын кӛздейді. Ал, бҧл технологиялардың 

дидактикалық негіздеріне: белгілі бір мақсатқа байланысты проблемалық 

оқыту, студенттердің қабілеті мен мҥмкіндіктерін ескеру, оқу қызметін саралап 

басқару, оқу ҥдерісін демократиялық жолмен ҧйымдастыруды айтуға болады 

деп есептейміз. 

Аталған педагогикалық технологиялардың дидактикалық негiзiнде тҧлға 

қалыптастыруға бағытталған дамытушы, проблемалық, бағдарланған  оқытудың 

тҥрлері жатады.  Олар  оқушыға бiлiмдi репродуктивті тҥрде емес, оның  

ізденушілік дамуын басшылыққа алатын, белсендiлiкке,  сыни кӛзқарас 

қалыптастыруға бағытталған. 

Дамыта оқыту технологиясы – бҧл оқу ҥрдісінде оқушының білім алу  

мҥмкіндігінің толық іске асуына негіз болатын бағдарлы оқыту, оқушыны  

ізденушілікпен ӛзіндік пікір, қорытынды  ой-тҧжырым  жасауға жеткізеді.  

Г.Пестолоцкий, А.Дистервек, К.Ушинский еңбектері дамыта оқыту 

теориясының негізі деп қарастырылады. Бҧл теорияны алғаш оқыту мен 
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тәрбиелеуге  негіздеп, тәжірибе жҥзінде ғылыми  дәйектеген Л.С.Выготский, 

кейіннен Л.В.Занков, В.В.Элконин, В.В.Давыдов, И.А.Менчинский т.б. әдіскер-

ғалымдардың тәжірбиелік-эксперименттерінде әрі қарай жалғасын тапты.  

 Дамыта оқыту технологиясы тҧлға қалыптастыруда  оқушы бойындағы  

білім алуға талпынған барлық  қасиеттерін тҧтас бірлікте дамытуға негізделген. 

Технологияны сабақта қолдану арқылы оқушылардың психолоиялық ойлау, 

ізденушілік қабілеті дамиды, ӛз пікірін дәлеледі  қорғауға ҥйренеді, шығарма 

мазмҧнындағы негізгі ойды анықтай алуға, әдеби талдауды жҥйелі жҥргізуге 

ҧмтылады, аудиторияда дискуссия тудыра отырып, бағалау ҥшін пікір тудыра 

алады. Драматургиялық туындыларды оқытуда дамыта оқыту технолгиясын 

пайдалану болашақ маманның  ӛзіндік «менін» қалыптастырып, қорытынды 

пікір айтуда «менің ойымша», «егер мен болсам», т.б. сияқты ӛзіне нық 

сеніммен сӛйлей алуы жетіледі. «Дамыта оқыту  оқушының  ойлау дҥниесіне 

(сӛйлеу, интелект, қиял, ес, сезім т.б.) әсер етіп, мәтінді ҧғыну,  тіл-ойлау-

сӛйлеудің ӛзара әрекеттестігі негізінде қҧрылатынын байқатады. Мҧның ӛзі 

оқушының ойлауы мен сӛйлеуін дамытуға ықпал етеді» деп тҧжырымдайды 

ғалым Т.Жҧмажанова [88, б. 66].  

Дамыта оқыту технологиясы аудиторияны шығармашылық әрекетке 

жетелеп,  драматургия мазмҧнынан  орындалатын жаттығулар мен сҧрау-

тапсырмалардың мәні  ойды дәлелдеуге, айтылым қызметінде пікірін қорғай 

білуге бағыттайды. Шығармашылық ізденістер, жеке, дара т.б. тапсырмалар 

орындау студенттің  драматургия мазмҧнын оқуға қызығушылығын арттырады, 

сахнадан кӛруге жетелейді. Дамыта оқыту барысында танымдық-зерттеушілік 

әдіс алдыға шығып, студенттің қазақ драматургиясынан алған білім қорының  

аздық ететінін тҥсініп, қазіргі қазақ драматургиясының бағыты қандай екенін 

білуге ҧмтылуы шығармашылық ізденіске жетелейді. Мҧның ӛзі студентті 

шығармашылықпен зерттеушілік әрекетке бастайды. Драмалық шығармаларды 

оқу, талдауға мақсат қойылып, сҧрақтар проблемалы мазмҧнда қойылуы 

аудиторияның талдауды жанды, әсерлі жҥргізуіне, ғылыми және ӛмірлік 

тәжірибелік тҧрғыдан ой қорытуға мҥмкіндік алады. Мысалы, С.Асылбекҧлы 

«Кҥзгі романс» драмасын оқыту. Драма мазмҧнын білу мақсатында 

студенттерге ӛз бетінше оқу ҧсынылады. Студенттердің драманы тҥсініп 

оқуына бағытталған  тапсырмалар:  

1. С.Асылбекҧлының «Кҥзгі романс» драмасының мазмҧнын толық оқып 

білу. 

2. Драма кейіпкерлерінің басындағы негізгі проблемалы мәселелерді 

анықтау. 

3.Драма кейіпкерлері бақытты ӛмір сҥріп жатыр ма? 

4.Драма шымылдығын жабуда элекротаблодағы «Бҧл сайтан алғыр дҥние 

қҧрыса қҧрып-ақ кетсінші, тек онымен бірге музыканың жоғалып кететіні 

ӛкінішті. Л.Н.Толстой» сӛзінің символдық мәні. Әр студенттің жеке тҥсініктері 

сҧралады. 
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 Студенттердің осы сҧрау-тапсырмаларды орындауы арқылы драма 

мазмҧнын толық тҥсініп оқуы мен автордың негізгі ойын тани  алуы белгілі 

болады. 
 Келесі талдау сҧрақтары: 

1. Драма кейіпкерлерінің проблемалық мәселелері және оның драмадағы 

шешімі. Драма кейіпкерлері және жеке бас мәселелері. 

2. НАЗЫМ – ӛмірді тек материалдық-тҧрмыстық дҥниетаным тҧрғысынан 

танып ӛлшейтін, ӛзіндік кӛзқарасы, тҥсінігі тек жақсы тіршілікті жатпай-тҧрмай 

жасау, кҥнкӛрістік психологиясы билеген жан. Барлық тіршілігін отбасының 

материалдық игілігін жасауға арнаған және молшылық, байлық табу ҥшін 

ештеңеден арланбайтын әйел. Отбасылық тіршіліктің дәулетін қҧрағанымен, 

жҧбайлық ӛмірдің сыйластығын, сән-салтанатын жасай алмаған әйел.  

Сондықтан кҥйеуі Сайлаудың басқа   әйелмен сҧхбаттасып, сырласып жҥргенін 

білгеннен кейін, оны ҥйден қуып шығады.   

3.  САЙЛАУ. Сайлау Біләлҧлы – қойылымдары арқылы елге аздап болса да 

танылған режиссер, жаңаша бағытта спектакль қою мәселесімен, 

шығармашылық оймен жҥретін қиялшыл кейіпкер. Әйелі Назымның отбасының 

материалдық қамын ойлап, шағын бизнесінің қамымен жҥретін тіршлігін 

тҥсінбейді, осы тҥсінбестік оны ӛнер, рухани ӛмірден алыстау әйелінен 

суындыра бастайды.  Алайда оның басты проблемасы ӛзінің кім екенін 

тҥсінбеуінде. Әсершіл, тағдыры тастанды әйел атандырған Сюзаннаға жаны 

ашып, қамқор болып, тағдырына ортақ болғысы келгенімен оның болмысынан  

шынайылық байқалмайды. Сайлау ӛз болмысымен жанҧясындағы отағасы 

беделін тҥсірген, сҥйіп қосылған әйеліне, ӛз ҧрпағы балаларына қорған бола 

алмаған жан. Бҧл тек драмадағы Сайлау емес, қазіргі қоғамдағы ауырдың ҥсті, 

жеңілдің астымен жҥріп, махаббатымыз суындыны желеу ететін кей жігіттердің 

трагедиялық бейнесі. Шығармашылық жаңашылдығы да жоқ, отбасын асырай 

алатын қаражат кӛзін табу мҥмкіндігі де жоқ  Сайлау Біләлҧлы  сияқты жандар 

қазіргі уақыт тудырған шынайы бейнелер.  

4. СЮЗАННА – драмадағы табиғи болмысымен ерекшеленген тҧлға. Ол 

Сайлаудың салыстыра суреттеуі бойынша жаны нәзік, мәдениетті адам, 

интеллигенттер отбасынан шыққан (Асылбекҧлы С. Шығармалары. 2-т. – 386-

б.). Осындай жанның басты проблемасы-жалғыздығы. Кҥйеуі Әлібек тастап 

кетсе де, соған жҥрегі сенбей  бір жыл тҥнде келіп қалар деп есік-терезеге 

жҥгіріп жҥруінің ӛзі Сюзаннаның  адами тҧлғасын биіктете тҥседі. Жҥрегі 

нәзік, балаша сенгіш, мҧңды жанарлы Сюзанна ӛзі ҧнатқан, қалған ӛмірімде 

серігім болар деп ҥміттенген Сайлаудың әлсіз тҧстарын тез байқайды, оның да 

драмадағы тіршіліктің материалдық жағы  туралы ойы, Әлібекпен тартысы, 

қызы Сәуленің қоңырау шалу кезіндегі ӛзін ол отбасына қатысы жоқтай 

кӛрсетуі оның шынайы бет-пердесін ашып кӛрсетеді. Драмадағы осындай 

тартыстар, диалогтар, монологтар Сюзаннаның жҥрегі нәзік болса да, шешім 

қабылдауы арқылы ҥлкен ақыл иесі, қайратты жан екенін дәлелдейді. 

5. ӘЛІБЕК. Сюзаннаның баяндауы бойынша: «...жаратылысынан 

прагматик адам. ... Ҥнемі заманның алдында жҥргісі келеді. Осы қайта қҧру 
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басталғаннан бҧрынғы қызметін тастап – ол да мен секілді ғылым кандидаты 

болатын биология ғылымдарынан – бірден бизнеске кірісті. Мені де: «Ғылымды 

қой, ол сені енді асырамайды», деп, азғырып кӛрген, бірақ мен ӛзімнің сҥйікті 

ісімді тастап кете алмадым. Ал ол заман ыңғайын тез байқап, бҧрынғы 

қызметіне қолын бір сілтеді де, жҥре берді. Ақмола Астана боларда да жҧрттан 

бҧрын солай қарай ауысып алды. Солжақта жҥріп институтты жаңадан бітірген 

бір қызға ҥйленді» деп сипаттауынан ӛзімшіл, эгоист жанның бейнесі кӛрінеді. 

(Асылбекҧлы С. Шығармалар. 2-т. – 393-бет). Әлібектің ӛмірлік ҧстанымы – 

ақшалы  бай болу, осы жолда ӛзін ақтайтын ӛзіне лайықтап жасаған ой-

тҧжырымдары бар. Алайда ӛмір бумеранг сияқты қазақи қағидаға негізделген 

«атаңа не қылсаң, алдыңа сол келеді» ҧстанымда екенін кеш тҥсініп кешірім 

сҧрағанымен, жан-дҥниесі еш ӛзгеріссіз екенін байқатады. Сюзаннаның қолын 

сҥйіп, кешірім сҧрауымен оның қалған адал кӛңілін қайта жалғай алмайтынын,  

жан-дҥниесі ҧсақ-пенделік оймен толған   сҥйкімсіз бейнесі кӛз алдыңда 

кӛлбеңдейді [88, 13]. 

6. ТЕЛЕФОНДАҒЫ ДАУЫС  - Сайлау мен Назымның қызы Сәуленің 

дауысы. Дауыс қазіргі тіл шҧбарлау қоғамының ӛкілі ғана емес, отбасындағы 

болып жатқан ажырасу сияқты кҥрделі қҧбылысты еш әсерсіз қабылдап, әкесі 

кӛрші ҥйге шығып кеткендей  қалыппен сӛйлеуінің ӛзі Назым мен Сайлаудың 

бала тәрбиелеу ҧстанымын байқатқандай. Сауледе еш қысылу, мҧңаю, әкесі 

тастап кеткеніне қайғыру, уайымдау  сезімі білінбеуі қазіргі қоғамның жастарды 

қатаңдау, ӛзімшілдікке тәрбиелеу сипатын байқатқандай.  

7. Драма тҥйіні неде? 

«Кҥзгі романс» драмасының  кӛркемдік тҥйіні – қазіргі қоғамдық- 

әлеуметтік ӛмірде «отбасы оттан ыстық» ҧғымының бағасының тӛмендеуі, бір 

шаңырақ астында  тіршілік кешіп жатқан жандардың жарастығы жоғалуы, 

соның айғағы іспетті «тірі жетімдер» сӛзінің қҧлаққа сіңісті болып бара 

жатқаны. Қазақи ҧғымдағы отбасы атауының иелері әке мен шешенің 

нарықтық-экономикалық  қоғамның  қыспағында ӛз ролдерінен жҧрдай болуы, 

кӛңіл жарастығы, сезім, сыйластық, бағалау сияқты қасиеттердің нарыққа 

сыймайтынын дәлелдеу. 

Драманың сюжеттік-композициялық желісіндегі шарықтау шегінде 

драматургтың бір кездері сҥйіп қосылған жары Назымның қан қысымы 

ауруының ӛзі Сайлаудың жҥрегінің дір етпей, бей-жайлық танытуы, тіпті 

бҧрын да ауыратын  деп жайбарақат тҧруы адамдарда  жан жылуының 

азайғанын байқатса керек. Драманың шешімі Сюзанна Сайлауды ҥйіне 

қайтарғанымен   ерлі-зайыптылар одағының қайта жарастық таба алмайтыны 

шындық, Әлібек Сюзанна арасындағы жарастық аяғына жығылып, қолын сҥйіп 

кешірім сҧраса қайта табыспайтыны анық. Қорыта айтқанда, «Кҥзгі романс» 

драмасы  – қазіргі қазақ драматургиясының адамзат қоғамын толғандыратын 

ой, сезім жарастығының жетіспеушілігі, жан-дҥниедегі тҥсініспеушілік яғни 

психологиялық-лирикалық ҥлгімен ерекшеленетін жаңашыл туындылардың 

бірі. 
8.  Драма кейіпкерлері бақытты, жарасымды тҧрмыс кешіп отыр ма?  
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Драма кейіпкерлері барлық ақыл-ой, сананы тіршіліктің материалдық жағы  

қатал заңына бағындырған нарық заманының, капиталистік қоғамның отбасы 

болғандықтан рухани жақындық, сезім,  әсер, шын кӛңілімен жақсы кӛру, 

тҥсіністік ҧғымы  табыспен ӛлшенетін сияқты. Бір шаңырақ астындағы 

жандардың уақыт ӛте келе бір-бірінен суынуы, жаксы кӛру сезіміне жауап таба 

алмай екі жаққа кетуі, қазақы тҧрмыс-тіршіліктегі кӛбірек байқалатын 

қҧбылысқа айналып отыруы драманың  тҥп қазығы, айтар ойы болмақ.  

9. Драманың символы ретінде  кҥз мезгілінің, музыканың алыну себебін 

ашу. 

Қазақ поэзиясында  «ӛмірдің кӛбі кетіп азы қалды, кӛңілдің  жазы кетіп 

кҥзі қалды» деп  кҥзге салмақ салуы жалынды, жарастықты жастықтың жаз 

мезгіліндей сәнінің есейе келе солғын тартқан кҥреңі мен сағынышы аралас 

сарғаюы мол кҥзге айналуы  ӛмір заңдылығы екені анық. Ал драма негізіндегі 

кҥз символы отбасы жылуының кетіп, кӛңілдің салқын тартуы, жарастығы жоқ 

отбасының ӛмір-тіршілігі. Сайлау мен Сюзаннаның да сары ала кҥзде танысуы,  

Пугачеваның кҥзгі сҥйіспеншілік әні, тҥсінде кҥзгі сары ала  бақта қыдыруы, 

кҥзде Сайлаудың Сюзаннаның ҥйіне келуі, жарастық таппай қайта кетуі -

барлық оқиға да кҥзде ӛтеді. Неге драмаға кҥз алынған? Ӛйткені екеуінің 

отбасын қҧрып бірге жарастық таппауының белгісі кҥзбен берілген. Сайлау 

амалсыз отбасына қайта оралғанымен бҧрынғы жақсы кҥндеріндей жарастық 

бола қоймайтыны анық байқалады. Ал Сюзанна ӛзі айтқандай «қара тас болып 

қатқан жҥрегі енді ӛзіне де бағынбайтынындай» Әлібектің қателігін 

кешіргенімен, кӛңіл жарастығы ҥзілген жіптей жалғанбайтыны анық. 

Сондықтан сары ала кҥздей, сағынышпен, ӛткенімен ғана ӛмір кешетін 

отбасының болашағы бҧлыңғыр екені де кҥз мезгілі символымен бейнеленген. 

Ал музыка сазы отбасы жарастығында кӛңіл жарастығындай ырғақтың 

болмауы, Сайлау мен Назымның отбасында екі жанның бір ырғақпен ӛмір 

сҥрмеуі, Әлібек пен Сюзаннаның арасындағы жҧптық ӛмірдің сәйкессіздігі, 

Сайлау мен Сюзаннаның бір-біріне деген сезім жарастығының шытынауы бҧл 

да Сюзаннаның Сайлау бойынан ӛз кӛңіліне жақындық, ырғақ таппауы музыка 

ӛлшемімен беріліп отыр деп тҥсініледі. «Бҧл сайтан алғыр дҥние қҧрыса қҧрып-

ақ кетсінші, тек онымен бірге музыканың жоғалып кететіні ӛкінішті. 

Л.Н.Толстой» бҧл ойдың алынуы да ӛмірдің сазы, адамдардың сҥйіспеншілігі 

мен кӛңіл сазының жоғалмауы, ӛміріне темірқазық ететін мәңгілік жақсы кӛру, 

махаббат сезімінің таусылмауы, бірін-бірі ардақ тҧту сыйластық сазы 

жоғалмаса деген ойды байқатады. Ӛмірдің ырғағы, кӛңіл кҥйдің сәні болып 

келетін музыка сазы  жоғалмаса деген ой және оның мәңгілік екенін білу 

драманың символдық мәні болып табылады.     

10.Драма мазмҧнынан дамытушы жаттығулар ҥш бағытта жҥргізіледі. 

1) Студенттің тіл байлығын, әдеби тіл деңгейінде сӛйлеуін дамыту  

№ 1тапсырма. Драма мазмҧнынан мақал-мәтел, даналық сӛз, тҧрақты 

тіркестерді теріп жазу. 

Мысалы: «Бермесе де бай жақсы, Жемесе де май жақсы», «Кҥштілерім сӛз 

айтса, бас изеймін шыбындап», «Моласындай бақсының, жалғыз қалдым тап 
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шыным», «Ӛмір – ҥлкен театр, біз, адамдар, соның актерларымыз»,   шӛп басын 

сындыру, малтасын езіп отыру, кӛздеріне кӛк шыбын ҥймелету,  кӛрген тҥстей 

ҧмыт болу, қҧлақтарын мақтамен тығып алғандай, қас қабақтарына қарау.  

2) Шығармашылыққа жетелейтін ӛзіндік ізденіске жол ашу 

№ 2 тапсырма. Драма мазмҧны бойынша ой қорыту, эссе жазу, аннотация, 

реферет дайындау, салыстыра талдап, тҧжырымдама жазу. 

3) Студенттің интеллектуалдық, дамытушылық қабілетін ояту 

бағытындағы тапсырмалар. 

№3 тапсырма. Драма мазмҧны бойынша «Отбасылық ӛмірдің жарастығы 

неде?», «Сюзанна бақытқа лайық жан», «Адам ӛміріндегі рухани және 

материалдық жағдайдың арақатынасы», «Отбасы жарастығындағы әке орны», 

«Аналарымыз аман болсын!», «Бәлкім, бақыт дегенің ӛзі сол саңыраулық 

шығар?!.» тақырыптарында пікірталас, дебат, ойбӛліс ҧйымдастыру.  

Осындай тапсырмаларды, әдеби талдау ҥлгілерін дамыта оқыту 

технологиясына негіздеп жҥргізу болашақ маманның әдебиетті оқытуда 

әдістемелік тәжірибе жинақтауын қамтамасыз етеді. 

Проблемалық оқыту технологиясы.   
«Проблема»  (problema) сӛзі ежелгі грек тіліндегі «қиындық», «кедергі»  

ҧғымын білдіреді. Педагогика және Психология сӛздігінде «Проблемалық 

оқыту– оқытудың эвристикалық әдістерді пайдалануға негізделген тҥрі. Онда  

оқушылардың эвристикалық біліктерін дамыту, оларды ізденіс процесіне 

тартып, талдаушы білікті кемелдендіру мақсаты кӛзделеді. Проблемалық оқыту 

оқушылардың танымдық дербестілігін қалыптастыруға, олардың танымдық 

қабілеттері мен шығармашылық, сыншыл, ҧтымды және қисынды ойлауын 

дамытуға бағытталады. Оқыту технологияларының ішінде әдебиетті оқытуға, 

оның қоғамдық-әлеуметтік мәнін ашуға мҥмкіндігі мол технология болып 

табылады.  Психологиялық ойлаудың заңдылықтарына, ғылыми зерттеулердің 

қисынына (логикасына)  сҥйене отырып, оқушының зиятын, оның эмоциялық 

саласын дамытуға және осының негізінде дҥниетанымын қалыптастыруға 

себепші болады» деген анықтама беріледі [135, б. 111]. Проблемалық оқытудың 

басты шарты – кӛркем шығармадан проблемалық жағдаят туғызатын сҧрақтар 

қою арқылы туынды мазмҧнын меңгерту. Драма мазмҧнынан алынған кез-

келген сҧрақ проблемалық жағдаят туғыза алмайды. Ол ҥшін автордың ҧсынған 

негізгі ойын табуға және оқушының ойлау қабілетін жетілдіретіндей, шешімі 

кҥрделі ойлауға қҧрылған сҧрақтар болуы басты мәселе. Проблемалық оқытуды 

оқытушы студент алдына  тақырып бойынша проблема кӛтеріп тҧрған мәселені 

іріктеп алып, білім деңгейін және олардың шығармашылық қабілетін ескере 

отырып ҧсынуы керек. Проблемалық сҧрақтар студенттің қызығушылығын 

тудырып, аудиторияда ойталқы тудыратындай қалыпта салыстыру мен талдауға 

негізделіп берілуі керек. Сонда ғана шын мағынасында  студент драма 

мазмҧнындағы шешілуі тиіс қоғам мен адамзат тіршілігіндегі қиын да кҥрделі 

қарым-қатынасты тҥсіне білуге, одан ӛзіндік ой-тҧжырым жасауға ҥйренеді.  

Қазіргі қазақ драматургиясында заман, қоғам, ҧлт, тіл мәселесінің кӛрініс 

табуы заңды қҧбылыс. Тәуелсіз Мемлекет дамуындағы қоғамдық-әлеуметтік, 
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саяси кӛзқарастар мен адами қарым-қатынастардың  шешімі табылуы қиындау, 

адамды адам тҥсінуі  тҥсініксіз кезеңде драматургияның проблемалы 

мәселелердің тҥйінін ашуға қарай қадам басуы жаңарған әдебиеттің жемісті 

жолы. Қазіргі қазақ драматургиясының ҧлттық қҧндылықты насихаттаған, 

халық ардақтаған кӛсемдері мен ҧлы тҧлғаларын дәріптеген, адамдар 

арасындағы жарасымды ӛмір салтының бҧзылуын, оның себептерін аша білуге 

қҧрылған драмаларын оқыту болашақ маманның кәсіби шеберлігіне қосылар 

қомақты ҥлес болып табылады. Осындай драмалар мазмҧнындағы проблемалы 

жайттарды  кӛре білу, проблемалы сҧрақтар таба білу, оның шешімін 

ойталқысында айта білу студенттің шығармашылықпен ілгерілеуіне әкеледі.  

Қазіргі қазақ драматургиясындағы ҧлы тҧлғалар, халықтың ғасырда 

біртуар ардақтыларының қиындыққа толы ӛмірінің тҥйінді жақтарын кӛрсеткен 

драмаларынан проблемалық сҧрақтарды топтастыру проблемалық оқыту 

технологиясын игеруге баратын баспалдақ деуге болады.  

Қазіргі қазақ драматургиясындағы Ә.Кекілбаевтың «Абылай  хан», 

Ж.Әлмашҧлының ҥш актілі «Абақты-ғҧмыр» атты поэтикалық драма-сҧхбаты, 

«Фрустракция» атты драма-элегиясы, Р.Отарбаевтың «Бейбарыс сҧлтан»  

драмаларында студент шешер проблемалық жағдаяттар жетерлік.  

Мысалы: 

1. Бейбарыс сҧлтан ӛз елінде жҥрсе осындай даңқы шығар ма еді, әлде 

еліне қызмет алыс, жақын тҧруға қатысты емес пе? 

2. Ел билеуде Абылай хан ҧстанған саясатпен  қазіргі билікте халықты 

басқарса,  ҧлт тағдыры  қалай шешілер еді? 

3. «Абақты-ғҧмыр» драмасының кейіпкерлерінің тағдыры керісінше болуы 

сол  кезеңде мҥмкін бе еді? 

4.С.Балғабаевтың  «Ғашықсыз ғасыр» драмасы аты айтып тҧрғандай 

қазіргі заман шынымен ғашық болмау ғасыры ма? 

5. «Ең әдемі келіншек» драмасының кейіпкері Гҥлбаршынның Жиенбайды 

таңдауы дҧрыс шешім бе? 

6. Д.Исабековтың «Әпке» драмасының кейіпкері неге жалғыз қалды? 

Драманың атауына қандай ҧлттық сипат негіз болған? 

7. Р.Мҧқанованың «Шатыр астындағы мен» трагикомедиясының 

кейіпкерлеріне басқаша есімдер беруге бола ма? 

8. Р.Отарбаевтың  «Бейбарыс сҧлтан» тарихи драмасында бір тҥп 

жусанның мәні неде? 

Қазіргі қазақ драматургиясы туындыларынан алынған  проблемалық 

тапсырмалар студентті драма әлеміне енгізіп, оның идеялық, эстетикалық мәнін 

ашуға, шығармашылықпен ізденіп жауап табуға, драма мазмҧнын ой елегінен 

ӛткізе отырып, тҧжырым жасауға жетелейді. 

Қорыта айтсақ, білім берудегі  педагогикалық технологиялар маманның 

кәсіби қызметінің жетілу, орнығу бағытын білдіретін болғандықтан,  оның 

зерттелуі, талдануы және білім мен тәрбие ҥрдісіне енгізілуі табиғи заңдылық. 
 
Қазіргі қазақ драматургиясын оқытуды эксперименттен өткізу  мен  
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нәтижелерін қорытындылау 
 ЖОО-да қазіргі қазақ драматургиясы туындыларын оқыту арқылы 

болашақ әдебиетші маман тҧлғасының     қалыптасуы, әдеби-теориялық білім 

мазмҧнын меңгеруін байқау, адамгершілік-эстетикалық тҧлға қасиеттерін 

дамыту міндетін, оқыту әдістерінің тиімділігін анықтау ҥшін «Тәуелсіздік 

дәуіріндегі қазақ драматургиясы» таңдау пәнін Т. Жҥргенов атындағы ӛнер 

академиясында бакалавр білім жҥйесі 5В041600 - «Театртану» мамандығында 

оқытуды эксперименттен ӛткізу жоспарланды. Эксперимент базасы ретінде 

Т.Жҥргенов атындағы ӛнер академиясы таңдалып алынды. себебі ӛнерпаз 

болумен бірге ӛнерді ғылыми негізде тани білу, оны шығармашылықпен игере 

білу де қазіргі жаңа білім берудің маңызды мәселесінің бірі. 

Педагогикалық эксперименттің анықтаушы кезеңінің алдында нақты 

мынадай міндеттер қойылды. 

1. Қазіргі қазақ драматургиясының ЖОО білім бағдарламаларында 

оқытылуы мен оны оқытудың ғылыми-әдістемелік тҧрғыдан зерттелуін 

анықтау. 

2. Студенттердің қазіргі қазақ драматургиясынан алып жҥрген білім 

мазмҧнының сапасын анықтау мақсатында   сауалнама жҥргізу, театрға бару, 

тест алу, пікірталас ӛткізу. 

3. Қазіргі қазақ драматургиясы пәнін оқытуда педагогикалық 

технологияларды тиімді қолдану әдістерін анықтау ҥшін  сабақтар ӛткізу. 

4. Қазіргі қазақ драматургиясынан тақырып  жағынан жаңашыл мазмҧнға 

қҧрастырылған, ҧлтық танымдық, тәрбиелік мәні жоғары туындыларды іріктеп 

оқуға ҧсынылған пән бағдарламасын дайындау.  

 

  Анықтаушы экспериментті ӛткізу барысы мен оның нәтижелерін 

талдаудан ӛткізу  бағытында орындалған жҧмыс мазмҧны тӛмендегідей сипатта 

болды. 

ЖОО-да қазіргі қазақ драматургиясынан оқылып жҥрген драматургиялық 

туындыларды  оқыту жайы мен зерттелуі, тәуелсіздік алғаннан кейінгі 

драматургиялық туындылардың мазмҧн, тақырып, идея жағынан жаңашыл 

бағытты ҧстануы, оны оқытудың педагогикалық технологиялары талданды. 

Қазақ драмасының мектепте, жоо-да оқытылу әдістемесінде осы кезге 

дейінгі жарық кӛрген драматургиялық шығарманы оқытуға байланысты оқу-

әдістемелік  қҧралдардың басым бӛлігі, негізінен, мектепте оқытуға арналған, 

сыныптан тыс жҧмыстар ҧйымдастыруға,  сахналық ӛнерге  (ҥйірмелерде  

кӛріністер қою, мәнерлеп оқу, шағын пьесалардан ҥзінді  қойғызу арқылы) 

баулуға арналады. Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінде бҧл бағытта ғалымдар 

Т.Жҧмажанова, С.Тілешова, Қ.Бітібаева, Б.Сманов, Г.Қҧрманбаева, 

Б.Әрінованың т.б. озат мҧғалімдердің іс-тәжірибелері жинақталған. Жоо-да 

драматургиялық туындыларды оқыту ісі де жалпы оқыту әдістеріне негізделген 

педагогикалық зерттеулерді басшылыққа алатыны анықталды. 
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ЖОО-да, орта арнаулы оқу орындарында, жалпы білім беретін 

мектептерде драматургиядан білім беруде меңгерілетін  білім мазмҧны мына 

кӛлемде анықталады:  

- Драма мазмҧнын талдап, тҥсініп оқу; 

- Драма мазмҧны, тақырыбы кӛтерген заман, қоғам мәселесі  тӛңірегінде 

пікір алыса білу; 

- Драма мазмҧнында жатқан проблемалық  мәселелерді тану арқылы 

тапсырмалар орындау; 

- Мәтін бойынша сҧрау-тапсырмалар орындау; 

- Драмалық шығарманың идеялық-тақырыптық негізін білу; 

- Драматургиялық туындылардағы  кейіпкерлерді образдық талдау, дара, 

топтық ӛзара салыстыру; 

- Қазақ драматургиясының жанрлық сипатын, трагедиялық, драмалық, 

комедиялық секілді эстетикалық категориялармен сабақтастығын тани білу;  

-  Қазақ драматургиясындағы идеялық-кӛркемдік, образдық, жанрлық 

ізденіс ӛрістерін, қаламгерлердің шығармашылық эволюциясын саралау;  

- Драмалық шығарманың қҧраушысы ретінде сюжет, композициясы, 

тақырып, идея, образ, әдеби тип,  әдеби мінез, тілдік ерекшеліктерін анықтау.  

     Драматургиядан игерілетін білім мазмҧны эксперимент жҥргізу 

барысында жҧмыс тҥрлері ретінде есепке алынды. Студенттердің қазақ 

драматургиясынан  игеретін білім мазмҧнын  байқау мақсатында 5В041600- 

«Театртану» мамандығы 2курс студенттеріне  тапсырмалар беріліп, орындалу 

нәтижесі  алынды [135, 27].  

    5В041600 - «Театртану» мамандығы  студенттеріне  С. Асылбекҧлының 

«Кҥзгі романс» драмасынан ҥзінді оқуға беріліп, сол бойынша талдау 

жҧмыстары жҥргізілді. 

 

1- ТАПСЫРМА. 

 Кесте-1  С. Асылбекҧлының «Кҥзгі романс» драмасынан 

тапсырмалар мазмҧны 

 

№ Тапсырмамазмҧны Жауаптары Пайызбенесепт

елуі 

1 Ҥзіндіні оқу, жанр 

тҥрін анықтау 

- ҥзінді диалогқа қҧрылған 

-повесть не әңгімеден алынған 

- мысал кейіпкерлерінің сӛзі 

- драмадан ҥзінді 

- 45% 

-25 

-5% 

- 25% 

2 Ҥзіндіденбастыкей

іпкердіанықта, 

бастыкейіпкердіқа

лайанықтағаныңды

жаз 

- басты кейіпкер берілмеген, нақты  

суреттелмейді 

- басты кейіпкерді тану қиын, 

себебі оқиғада ол жоқ 

- басты кейіпкер – Сюзанна, оны 

актрисаның ақылдылық танытып 

-30% 

 

 

- 45 

-25 
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сӛйлеуі арқылы  анықтадым. 
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Кесте-1 жалғасы 

3 Кейіпкерлергесалы

стырмалымінездем

ебер 

-Кейіпкерлерге салыстырмалы 

мінездеме беру қиын, ӛйткені 

авторлық бейнелеу, мінездеу жоқ 

- Кейіпкерлер нақты сӛйлеу, 

қимыл, іс-әрекет  кезінде кӛрінеді. 

- Драманы толық оқып не театрдан 

кӛріп қорытынды пікірді артистің 

сомдауы бойынша айтуға болады. 

-жауап беру қиындық туғызды 

- 55% 

 

 

 

-25% 

-10% 

 

-10% 

4 Ҥзіндідегі 

автордың 

кӛркемдеу 

тәсілдерін анықта 

- кӛркемдеу тәсілдері суреттеу, 

бейнелеу байқалмайды. 

- автор табиғат, тҧрмыс-

тіршілік жайлы суреттей бермейді, 

бҧл жанрлық ерекшелікке 

байланысты 

   -70% 

 

 

   -30% 

 

 Студенттердің  тапсырмадағы ҥзіндінің повестен не мысалдан берілген 

деп тҥсінгендері анықталды.  Ал студенттер ҥзіндінің драмадан алынғанын, С. 

Асылбекҧлының «Кҥзгі романс» драмасы екенін білгенде: 

o Драма туралы теориялық білім мектепте толық берілмегенін, сол 

себепті тапсырманы орындау қиын болғанын айтып ӛтті. 

o Драмалық шығарманың ерекшелігі сол кейіпкерлердің ішкі жан-

толқыныстары, табиғат суреттері берілмейтіні, оны автордың тҥсіндіріп 

ӛтпейтіні, драманы оқу мен театр сахнасында кӛрудің оқырман мен кӛрерменге 

берер әсерінің айырмашылықтарын байқағандарын айтып берді.  

 

 2 - ТАПСЫРМА 

Р. Отарбаевтың «Бейбарыс сҧлтан» драмасынан ҥзінді оқу және  

мазмҧнын кӛркем баяндап айту.    

   Студенттер тапсырма берілген сәтте қуана кіріскенімен, баяндау 

барысында  кӛркем баяндауларына ӛздері қанағаттана алмай отырғандарын 

оқытушы сҧрағына жауап берулерінде  айқын байқатты: 

1. Драма мазмҧнын кӛркем баяндауда қандай қиындықтар кездесті, 

жанрлық ерекшеліктердің кері әсері байқалды ма? 

2. Ол не себептен болды деп ойлайсыңдар? 

1- студент:  -  Ҥзіндіде Бейбарыс Сҧлтанның  туған жерге сағынышы терең 

танылған. Менің  мына тҥсіндіруімде  ол білінбей қалды. 

2- студент:  -  Менің баяндауымда  кӛріксіз, бояусыз жай ғана сӛйлемдер 

тізбегі болып шықты. Тіпті ҥзінді кӛркем шығармадан алынбағандай. 
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3- студент:  -  Менің ойымша, поэзия тіліне аударса кӛрікті шығатын 

сияқты. 

3-ТАПСЫРМА 

   

Сауалнама алу барысы қазақ әдебиетінің теориясынан білім беруде сӛз 

ӛнерінің барлық тектері мен жанр тҥрлері кең кӛлемде қамтылмайтыны  

анықталды. Драмалық шығармалар әдебиеттің басқа тегі проза мен поэзиялық 

шығармалардан  мҥлде аз оқытылатыны  - драматургиялық шығармаларды 

оның ішінде қазіргі драматургияны оқытудың ғылыми зерттеулерге жеткіліксіз 

екендігінде.  Әдебиеттану, әдебиет теориясы пәндерінде жалпы әдеббиеттің 

тектеріне тоқталып тҥсінік берілгенімен, семинар сабақтарында қазіргі қазақ 

драмалары терең назар аударылып, талданбайтыны байқалды.  Семинар 

сабақтарына қатысу оқытушылардың педагогикалық технологияларды 

пайдалануы негізінде  студенттердің драманы оқуға қызығушылықтарын,  

белсенділігін байқау орындалған  тапсырма  нәтижесін талқылаудан кӛрініс 

тауып жатты.  

5В041600 - «Театртану» мамандығы   студенттерімен М.Әуезов атындағы 

драма теартына, Ғ.Мҥсірепов атындағы жастар мен жасӛспірімдер театрына 

барып спектакльден соң  пікірталастар жҥргізілді.  

Пікірталастар қорытындысында студенттер драманы оқырман ретінде 

емес, кӛрермен ретінде жақсы қабылдайтындарын ерекше айтып ӛтті.  

ЖОО-да  драматургиялық туындыларды оқытуда  қолданылып жҥрген 

әдістемелердің кемшіліктері мен  жетістіктерін салыстыру арқылы 

студенттердің қазақ драматургиясынан әдеби білім мазмҧнын  жетілдірудің, 

драмалық шығармалардағы кейіпкерлерді талдау әдістерін игерудің, кӛркем 

шығарма мен сахна ӛнерінің ӛзіндік ерекшеліктерін салыстыра отырып,  жалпы 

ӛнердің  студенттің шығармашылық ойлауы мен дамуындағы орнын тануға 

жетелейтін жҧмыс тҥрлерін анықтауға мҥмкіндік жасалынды.  
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Сурет -1 

Тәжірибенің екінші оқыту кезеңінде қазіргі қазақдраматургиясын оқытуға 

арналған «Тәуелсіздік дәуіріндегі қазақ драматургиясы» таңдау пәні 

бағдарламасы (2 кредит) эксперименттен ӛткізілді. Ол ҥшін пәннің ҥлгілік 

бағдарламасы, силлабусы жасалып  ҧсынылды. Экспериментте студенттердің 

білім, білік дағдыларын, қҧзіреттіліктерін қалыптастыруда тиімді деп танылған 

жаңа педагогикалық технология әдістері мен тҥрлі жҧмыс тапсырмалары 

таңдалып алынды. Шығармаларды  талдау мен  оқу мәселелеріне қатысты  

семинар, ӛздік жҧмыстарда драмалық шығармаларды оқытуға жаңашыл 

нҧсқаулар мен ӛзгертулер теориялық тҧрғыдан ҧсынылды.  

 

«Тәуелсіздік дәуіріндегі қазақ драматургиясы» таңдау пәнінде 

ҧсынылған тақырыптар тізбесі 
 

№ Пән тақырыптарының аталуы Дәріс Семинар СОӚЖ СӚЖ Барлы

ғы 

1 Кіріспе. Бҥгінгі драма және заман 1    1 

2 Драматургия – кӛркем әдебиеттің ең 

ежелгі, кҥрделі жанры   

 1  3 4 

3 Драмадағы дәстҥр мен жаңашылдық 1  2 3 6 

4 Драмадағы кӛркемдік жалғастық пен 

шығармашылық ықпалдастық  

 1   1 

5 Қазіргі қазақ драматургиясының 

эстетикалық қҧндылықтары   
1  2 4 7 

6  Ә.Тарази «Ақын. Періште. Махаббат» 

драмасындағы эстетика 
1 1   2 

7  Қазақ драматургиясындағы жанрлық, 

поэтикалық ӛзгерістер 
1  3  4 

8 Қазіргі қазақ драматургиясының 

поэтикасы 

1    1 

9 Әдеби туындының ішкі әлемі. 

Автордың кӛркемдік әлемі мен әдеби 

кеңістік    

 1   1 

1

0 

Қазіргі қазақ драматургиясындағы 

комедия жанры 
1  3 3 7 

1

1 

Т.Нҧрмағамбетов «Бес бойдаққа бір 

той», Д.Исабеков «Ескерткіш», 

С.Балғабаев «Тойдан қайтқан 

қазақтар»   

 1   1 

1

2 

Қазіргі қазақ драматургиясындағы 

трагедия жанры 
1  2 4 7 

1

3 

С.Асылбекҧлы «Рәбиғаның 

махаббаты», Ж.Әлмашҧлы «Сана 

дерті». 

 1   1 
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1

4 

Қазіргі қазақ әдебиетіндегі тарихи 

драмалар 
1  2 3 6 
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«Тәуелсіздік дәуіріндегі қазақ драматургиясы» таңдау пәнінде 

ҧсынылған тақырыптар тізбесі (жалғасы) 
 

15 Ә.Кекілбаев «Абылай хан», 

«М.Байсеркенов «Абылай ханның 

ақырғы кҥндері», Д.Исабеков «Тор», 

С.Асылбекҧлы «Желтоқсан тҥні», 

Р.Отарбаев «Жәңгір хан» 

драмаларындағы тарихи шындық 

 2   2 

16 Қазіргі қазақ драмасындағы отбасы 

мәселесі 
1  3  4 

17 С.Балғабаев «Ғашықсыз ғасыр», 

С.Асылбекҧлы «Кҥзгі романс» 

драмаларындағы заман келбеті 

 1  3 4 

18  Қазіргі драмадағы ӛнер тақырыбы   1  3  4 

19 И.Сапарбай «Сыған серенадасы», 

Д.Исабеков «Актриса», «Анасын 

аңсаған қыз», Ә.Тарази «Муза», 

«Ақын. Періште. Махаббат», 

Т.Ахметжан «Сҧлу мен суретші» 

драмаларындағы ӛнердің дәріптелуі 

 2  5 7 

20 Қазіргі драмадағы жастар тәрбиесі 

мәселесі 

1  2  3 

21 Т.Ахметжан «Екі жҥрек», Р.Отарбаев 

«Нашақор жайлы новелла», 

С.Қасымбек «Кҥттірген махаббат» 

драмаларының тәрбиелік мәні  

 1   1 

22 Дулат Исабеков драмаларындағы 

драматизм табиғаты  
1  2  3 

23 Драматургтің «Актриса», «Бақыт 

қҧсы» драмаларының кӛркемдік 

сипаты  

 1   1 

24 Драмадағы атом тақырыбы 1  3  4 

25 Семей полигоны зардаптары: 

Р.Мҧқанова «Мәңгілік бала бейне», 

Ә.Тарази «Індет» 

 1   1 

26  Т.Дҥйсебаев «Желтоқсан 

жаңғырығы», С.Асылбекҧлы 

«Желтоқсан тҥні» драмаларындағы 

тарихи шындық 

 1  2 3 

27 Қазіргі қазақ драмаларындағы 

монолог, диалог, полилогтың рӛлі 
1  3  4 

29 Барлығы  15 15 30 30 90 

 
 



165 
 

Тақырыбы: Сҧлтанәлі Балғабаев«Ғашықсыз ғасыр» пьесасы 
 

1. Ой шақыру.  

1. Сҧлтанәлі Балғабаевтыңқашан, қай жерде дҥниеге келген? 
 (1946 жылы 21 мамырда Қызылорда облысы, қазіргі Шиелі ауданы, 

Мҧстафа Шоқай ауылында дҥниеге келген.) 

2.  Драматург Сҧлтанәлінің шығармашылығы жайлы не білесіңдер? 

 ( «Алтын сағым» (1979), «Қҧм мен қызғалдақ», «Шӛл» (1984), «Дала мен 

дария» (1988), «Красная гармонь» (1992), «Қазақтың қызыл кітабы» (1988) атты 

повестері мен әңгімелері, мақалалар жинақтары жарық кӛрген. 2009 жылы 

«Сырдария кітапханасы» сериясы бойынша қаламгердің «Сыр мен Сарысу», 

«Ғажайып кӛктем» атты екі томдық таңдамалы шығармаларының жинағы 

жарық кӛрген.) 

 

 «Миға шабуыл» стратегиясы. «Ғашықсыз ғасыр» пьесасыбойынша 

студенттер сҧрақтарға жауап беріп, шығармашыл ойлауын жақсы дамытады. 

Бірнеше минут ішінде кӛптеген пікірлер, яғни шешімдер табуға болады.  

–    Пьеса тақырыбына  әйел тағдыры неге алынған?  Жаңалығы неде? 

–    Пьеса сюжетіндегі шиеленісті сәті қай кез? 

– Ҥлкендердің іс - әрекетінен  жас сәбидің тағдыры не болмақ? 

 Шығармашылық жҧмыс. Фариданың Нәзікешпен кездесу сәтін 

сахналау. 

Спектакльдің қызығы той ӛткен соң басталады. Сахнада Фарида: «Той 

жақсы ӛтті ғой, иә?» деп алаңсыз кӛңілмен, ӛмірге риза болып отыр. Тап осы 

сәтте ҥйіне арсың-гҥрсіңдеу бір қыз кіріп келеді. Есіктен кіре еркінсіп, ӛлең 

оқып, Қайырбай туралы сҧрай бастайды. «Сен кімсің ӛзі?» деген 

Фаридаға:«Қайырбайдың кӛңілдесімін» деп айтып салады. Тӛбесінен жай 

тҥскендей болған Фарида сасқалақтап, не кҥлерін, не ашуланарын білмейді. 

Қызды қанша қуса да, ҥйден шығар емес.Қыздың әңгімесінен оның аяғы ауыр 

екенін, егер Қайырбай ҥйленбеймін десе, жасанды тҥсік жасатуға дайын 

екендігін тҥсінеді. Фариданың 18 жасында тҧрмысқа шығып, жарты ғасыр 

отасқан, қҧдайдай сенген кҥйеуінің сатқындығына кӛзі жете бастайды. Әлгі 

қияли қыздың аты Нәзікеш екен. 

 Топтастыру немесе кластер стратегиясы. Мынадай тақырыптар 

бойынша сабаққа қорытынды  жасау: 

1) Қайырбайдың қателігі  

2) Фарида мен Нәзікеш тағдыры 

Қорытынды. Драматург Сҧлтанәлі Балғабаев «Ғашықсыз ғасыр» драмасын 

қазақ сахна ӛнері саңлақтарының бірі, КСРО халық артисі, КСРО Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты Фарида Шәріповаға арнады. Спектакльге еш уақытта 

мәнін жоғалтпайтын адам тағдыры, әйел тағдыры ӛзек болған. Әншейінде кҥйкі 

тірлікпен жҥріп мән бермейтін, кҥнделікті ӛмірде кездеспей тҧрмайтын жайттар 

кӛрерменнің жҥрегін қозғайды, тітіркендіреді, ой салады. 
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Қазіргі қазақ драматургиясын оқытудан алынған теориялық білім 

кӛлемін   саралау кӛрсеткіші. 
 

Кесте - 2 Қазіргі қазақ драматургиясындағы идеялық-кӛркемдік, 

образдық, жанрлық ӛсу ҥрдістерін  саралаудағы теориялық білім деңгейі. 

 

Теориялықбілім Бақыла

утобы 

Эксперим

ент тобы 

Қазіргі қазақ драматургиясындағы идея 

мәселесінің кӛрінуі 

65% 88% 

Образдардысалыстыраталдайалуы 45% 95% 

Жанрлықерекшеліктердіажыратуы 60% 92% 

Қазіргі қазақ драматургиясындағы комедия 

жанры 
40% 90% 

Қазіргі қазақ драматургиясындағы трагедия 

жанры 
35% 85% 

Қазіргі қазақ драматургиясының ӛзіндік 

ерекшелігін саралау  

30% 90% 

Қазіргі драматургиядағы эстетикалық 

қҧндылықты  тани білуі 

50% 85% 

Қазіргі қазақ драматургиясының 

поэтикалық қҧндылықтарын ажырата білуі 
60% 91% 

Қазіргі қазақ әдебиетіндегі тарихи 

драмаларды оқуы 
55% 87% 

Қазіргі драмадағы ӛнер тақырыбындағы 

драмаларды оқуы   
70% 96% 

Қазіргі драмадағы жастар тәрбиесі 

мәселесін анықтай алуы 
60% 89% 

Қазіргі қазақ драмаларындағы монолог, 

диалог, полилогтың рӛлін білу 
52% 78% 

Драма тіліне қойылатын талаптарды 

ажырата білуі  
48% 88% 

Қазіргі қазақ драматургиясын ың тәрбиелік 

қҧндылығын тану  

60% 91% 

 

Студенттердің жасалған экспериментте алған теориялық білім-біліктері 

талдана, саралана  келе тӛмендегідей  сапаны байқатты. 
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Сурет-2 

 

Тәжірибенің ҥшінші кезеңі теориялық және практикалық зерттеуді 

қорытындылауға, алынған нәтижелерді қорытуға, сапалық кӛрсеткіштерін  

қорытындылауға арналды. Анықтаушы және оқыту эксперименттерінің 

нәтижелеріне сандық және сапалық талдау жасалып, диагарммалары 

дайындалды. 

 

Экспериментке дейінгі кезең.          Эксперименттен кейінгі кезең.           

Сурет-3  

Жоғары

Орташа

Төмен

Жоғары

Орташа

Төмен
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Тәжірибенің қорытынды кезеңінің ғылыми жаңалығы анықталып, оның 

теориялық маңызы былай тҧжырымдалды: 

• Жоо-да қазіргі қазақ драматургиясын оқытудың дидактикалық негізі 

анықталды; 

• 5В041600- «Театртану» мамандығында қазіргі қазақ драмаларын оқу 

кезінде қабылдаудың ерекшеліктері айқындалды; 

• қазіргі қазақ драматургиясы туындыларын оқытудың ҧстанымдары мен 

бағыттары мамандық бойынша қҧрастырылды.  

• драматургиялық туындыларды тҧлғаны қалыптастыруға бағыттай оқыту 

кезеңдері мен қажеттіліктері айқындалып, тҧлғаның драманы оқу арқылы 

эстетикалық-кӛркемдік қабылдауларын  дамыту кӛзделді; 

• қазіргі қазақ драматургиясын оқытудың сабақ тҥрлері мен тәсілдерінің 

басқа кӛркем шығармаларды оқудан жанрлық ерекшеліктері анықталды;  

• қазіргі қазақ драматургиясы туындыларын оқытудағы педагогикалық 

технологиялардың әдістемелік маңызы тҧжырымдалып, әдеби талдау 

тҥрлерінде әдіс-тәсілдерді қолдану тҥрлері ҧсынылды; 

Кәсіби маман дайындауда қазіргі қазақ драматургиясын оқытуды 

зерттеудің  практикалық маңызы ретінде драмалық туындыны меңгертудің 

шарттары анықталды;  

Аудиторияда әдебиет сабақтарын ӛткізудің тиімді әдіс-тәсілдері мен 

тҥрлері ҧсынылды; 

Драматургиялық туындыларды шығармашылықпен игерту жолдары 

анықталды; 

Қазіргі қазақ драматургиясын меңгертудің әдістемелік моделі теориялық 

және эксперименттік тҧрғыдан негізделді. 

Зерттеу материалдарын мектептің әдебиет сабақтарында, жоо-да әдебиетті 

оқыту әдістемесі пәнінен дәріс, семинар сабақтарында, ӛздік жҧмыстарда, 

аудиториядан тыс іс-шараларда, ҥйірме, секцияларда, әдебиетші мҧғалімдердің 

білім жетілдіру  курстарында  пайдалануға болады. 

Диссертанттың жҥргізген зерттеу нәтижелерінің қорытындысы 

әдебиеттану, педагогика, психология, әдебиетті оқыту әдістемесі пәндерінің 

жаңаша зерттелуіне тірек бола алады. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Қазіргі қазақ драматургиясының шеңберіне тәуелсіздіктің тҧсынан бҥгінгі 

кҥнге дейінгі жазылған туындыларды қарастырамыз. Ал дәл осы кезең – 

ғасырлардың тоғысына сәйкес келетін, дәстҥрдің жаңашылдықпен ҥндескен 

кезең. Кейіпкер болмысын танытудағы психологизмнің қызметі, кӛркем 

шығармадағы баяндаудың жолдары, суреттеудің жҥйесі, кӛркем мәтіннің 

семантикалық, стилистикалық қҧрылымы жайындағы ізденістер – қазіргі қазақ 

драматургиясының жанрлық сипатын айқындайтын параметрлер.  

Қазіргі қазақ драматургиясы – қазақтың XX ғасырдағы классикалық 

әдебиеті дамуының заңды жалғасы. Қазіргі қазақ драматургиясы әлемдік 

классикалық дәстҥрді шығармашылықпен қабылдай отырып, ҧлттық 

топырақтағы осы ӛнердің ӛркендеуіне жаңашылдықпен ҥлес қосып келеді. Осы 

тҧрғыдан драмалық шығармалардың заманауи-гаманитарлық ойлаудың бір 

тармағы ретінде қоғамдық пікірге белсенді қозғау салуда рӛлі ерекше.  

Қазіргі қазақ драмасында қалам тербеп жҥрген драматургтердің драма 

жанрындағы кӛркемдік кеңістігі, шығармаларының тақырыптық ауқымы, 

қаламгерлік әдіс-тәсілдері әр қырынан зерделеніп, зерттелуі қажет. Бҥгінгі 

драмалар легі тақырыбы жағынан алғанда дәуір шындығын кӛрсетуге 

арналғандығы байқалады. Олардың ішінде қазақ халқының әр дәуірдегі 

ӛмірінің қайғылы жағдайы мен азаттық жолындағы кҥресін, жаңа дәуірдің әр 

алуан тіршілігін бейнелейтін туындылар да бар. Тәуелсіздіктің лебін айқын 

сезінген қазақ драматургтері кейіпкер характерін әр қилы ӛмір ситуациялары 

аясында даралау бағытында олжалы ізденістерге барды. Қаламгерлер пьеса 

сюжетін қалыпты, дағдылы, таптаурын тартысқа қҧрудың қасаң 

шарттылықтарынан арылтудың шығармашылық жауапкершілігін, жанрдың 

кӛркемдік талаптарын әдеби дамудың қай кезеңдегісінен де гӛрі сезінгендігі 

айқын байқалды. Бҥгінгі қазақ драматургиясынан тек қазақ драматургиясына 

тән дәстҥрлерді ҧстану ғана емес, әлем драматургиясында бар классикалық 

тәсілдерді қолдану да кӛрініс береді. 

Қазіргі қазақ драматургиясының тақырыптық аясы тек тарихи тақырыппен 

шектеліп қалған жоқ. Драматургтер ӛз кезеңінің ащы шындығын тҥрлі 

мәселелер арқылы кӛтеріп ӛз шығармаларына арқау етті. Дулат Исабеков 

«Актриса», «Бақыт қҧсы», Әкім Тарази «Люстра», «Муза», Сҧлтанәлі Балғабаев 

«Тойдан қайтқан қазақтар», «Ғашықсыз ғҧмыр», Немат Келімбетов «Ҥміт ҥзгім 

келмейді», Серік Асылбекҧлы «Рәбиғаның махаббаты», «Кҥзгі романс», 

«Империядағы» туған кҥш кеші», Роза Мҧқанованың «Сен», «Шатыр 

астындағы Мен», «Мысықтар патшалығы» пьесаларын жазды. Бҧл пьесаларда 

тәуелсіздік алған кезеңдегі халық басынан ӛткерген, қоғамда жаппай белең 

алған типтік шындық кӛрсетіліп, қазақ қоғамына тән типтік бейнелер 

сомдалды. 

Ел тәуелсіздігінің қазақ драматургиясына жасаған ықпалы кешегі кеңестік 

кезеңдермен салыстырғанда тҥбегейлі ҧлттық бағытқа айналуымен 

ерекшеленеді. Халқымыздың сонау ғҧн, сақ, тҥркілік дәуірінен бастап, қазақ 
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хандығы, жоңғар шапқыншылығы, бодандық, ҧлт-азаттық кӛтерілістер, 

ашаршылық, жаппай қуғын-сҥргін мен кешегі желтоқсан оқиғасы жылдарына 

дейінгі кезеңдер қазіргі драматургияның басты тақырыбына айналды. Міне, 

осы ҥрдісте тарихи драмалар да ӛздерінің қҧндылықтарымен қатты даралана 

бастады. Олар бҥгінгі тәуелсіздіктің тарихи бастаулары ретінде суреттеліп, 

тақырыптық, мазмҧндық, идеялық, кӛркемдік-эстетикалық тҧрғыдан сан алуан 

ізденістерге тҥсті. Жалпы, қазіргі қазақ драмасының идеялық-тақырыптық 

ауаны ӛте кең. Соның ішінде ӛнер тақырыбы мен тарихи тақырып ерекше 

қаузалған деуге болады. 

Қазіргі қазақ драматургиясында дәуір ӛзгерісінің адам санасындағы әсері 

мен кӛрінісі айрықша жарқырап кӛрінген. Драматургтеріміз қоғамдағы 

әлеуметтік қайшылықтардың сырын ашып кӛрсетіп, рухы тоқырау жандардың 

кертартпа әрекеттерін әшкерелеп берді. 

Тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдары тарихи тақырыпқа жазылған 

пьесаларды кезеңдеріне қарай бірнеше топқа бӛліп қарастыруға болады. 

Нақтылай кӛрсетсек, ежелгі дәуірдегі және ортағасырлардағы ел билеген 

патшалар мен қолбасылардың ӛміріне арналған шығармалар (Ш.Қҧсайыновтың 

«Томирис», Р.Отарбаевтың «Бейтарыс Сҧлтан», Иран-Ғайыптың «Шыңғысхан» 

драмалары); хандық дәуірдегі оқиғаларға негізделген шығармалар. Яғни ел 

басқарған хандар, дау шешкен билерді ӛз шығармаларына арқау еткен 

шығармалары (Ә.Кекілбаевтың «Абылай хан», М.Байсеркеновтың «Абылай 

ханның ақырғы кҥндері», Д.Рамазанның «Абылай ханның арманы», 

Р.Отарбаевтың «Жәңгір хан» драмасы); 1916 жылғы ҧлт-азаттық кӛретілісті 

арқау еткен шығармалар (Қ.Ысқақтың «Жанқимақ» драмасы, А.Тасыбековтың 

«Кебенек киген арулар», Р.Отарбаевтың «Сырым Датҧлы» драмалары); Ҧлы 

Отан соғысы тақырыбындағы ел жағдайын жазған шығармалар 

(А.Бекбосыновтың «Соңғы сезім» деп ӛзгертілген «Нюрнбергтен бҧрын» 

драмасы, Е.Әлімжанның «Бауыржан Момышҧлы» драмасы);  1986 жылғы 

желтоқсан оқиғасына арналған шығармалар (Т.Дҥйсебаевтың «Желтоқсан 

жаңғырығы», С.Асылбекҧлының «Желтоқсан тҥні» драмасы); Семей 

полигонының зардаптары суреттелетін шығармалар (Р.Мҧқанова «Мәңгілік 

бала бейне», Ә.Тарази «Індет») деп жіктеуге болатындай. Яғни халық ӛмірінің 

әрбір кезеңі жазушыларға ой салады. Осындай елімізді ертеңіне сеніммен қол 

созған шақта, қазақ халқының ерлік қасиеттерін бейнелейтін тарихи тақырыпты 

еркін игеріп, бҧрынғыдан да терең жаңғырта тҥсуде драматургтер ӛздеріне 

жҥктелген ҥлкен міндетті абыроймен алып шықты деуге әбден болады. 

Тәуелсіздік кезеңдегі драматургияның жанрлық-кӛркемдік даму 

бағыттарында да елеулі серпіліс байқалды. Ҧлт-азаттық кҥрес, отаншылдық 

мҧраттар, елдік, ерлік дәстҥрді ҧрпақ жадында жаңғырту кезең шындығын жанр 

ауқымында адамның жан арапалысы, сезім сергелдеңдері, рухани игіліктердің 

қҧнсыздануы т.б. қҧбылыстар арқауында кӛркемдік ӛріске шығаруда белгілі 

драматургтер ӛнімді еңбектенді. Қазақ драматургиясына қосылған жаңа буын 

ӛкілдері де жаңашыл ізденіс, қолтаңбаларымен кӛрінді. 
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        Кәсіптік білім берудің басты  міндеті – белгілі бір мамандық 

ауқымында  білім беріп қана қоймай, маман алынған кәсіптік білімін  қоғам 

қажеттілігін ӛтеуге, тіршіліктің нақты жағдайларында қолданып, ҧлтқа қызмет 

етуге жҧмсау. Осы талаптарды шешуде ЖОО алдына мемлекеттің сҧранысын 

ӛтейтін, ӛз еңбегінің жауапкершілігін  кәсіби тҧрғыдан шынайы сезінетін  

мамандар дайындау басты міндет болып саналады. 

Бҥгінгі білім мазмҧны  білім беру ҥдерісіне әлемдік кӛзқарас тҧрғысынан 

оның философиялық мәнін, педагогикалық, психологиялық негіздерін, 

теориясы мен тәжірибесін жаңаша қарауды қажет етеді. Сондықтан білім беру 

саласында философтар мен педагог ғалымдар жеке тҧлғаға бағытталған 

оқытудағы дҥниетанымдық ҧстанымдарды қайта қарау, рухани адамгершілік 

қҧндылықтарға бетбҧрыс жасау, жаңа оқыту технологиялары мен әдістерін 

енгізудің  қажеттігін дәлелдеуде. Осы ӛзекті мәселені мақсат тҧтқан зерттеу 

жҧмысының ҥшінші «Қазіргі қазақ драмасын оқытудың ғылыми-әдістемелік 

жҥйесі» атты тарауында қазіргі қазақ драматургиясын оқытудың педагогика-

психологиялық аспектілері, оны оқытудың дидактикалық негіздері анықталып, 

пәндік ҧстанымдары айқындалады. Зерттеуде қазіргі қазақ драматургиясын 

оқытуда оқырман мен кӛрермен тәрбиелеу  басты шарт болып табылатыны 

айғақталып,  драманы оқытудың ғылым салаларымен байланысы ғылыми 

негізделеді. Ғылыми жҧмыста әдістеме ғылымында қазақ драматургиясын 

оқыту мәселесінің зерттелуі мен оқыту әдістері кеңінен қарастырылып, әр 

кезеңде жалпы және кәсіптік білім беруде қазақ драматургиясының оқытылуы 

мен зерттелуі ғылыми тҧжырымдалады. Қазіргі қазақ драматургиясы 

туындыларын педагогикалық технологиялармен оқытуда дәстҥрлі және 

жаңашыл педагогикалық технологиялармен оқытудың әдіс-тәсілдер жҥйесі 

зерттеліп, тиімділігі тапсырмалар, жҧмыс тҥрлері арқылы дәйектеледі. Зерттеу 

жҧмысының жаңалығы  «Тәуелсіздік дәуіріндегі қазақ драматургиясы» атты 

ҧсынылған таңдау пәнін  эксперименттен ӛткізіп, нәтижелері сандық, сапалық 

тҧрғыдан талданып, қорытындыланады. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 

 

1 Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. –Алматы: Атамҧра, 2003. -288 б. 

2 ХХІ ғасырдағы қазақ әдебиеті (2001-2011 жж.). Ҧжымдық монография. –

Алматы: Арда, 2011. -640 б. 

3 Асылбекҧлы С. Қазақ повесі (Генезисі, эволюциясы, поэтикасы). 

Филол.ғыл.докт.ғыл.дәр. алу ҥшін дайынд.дисс. авторефераты. Алматы, 

2009. - 40 б. 

4 Серікқалиҧлы З. Таңдамалы шығармалары. Бірінші том / Қҧраст. З.Сақиҧлы. –

Алматы: Раритет, 2011. -320-б. 

5 Современность классики: Сб. научных трудов. –Ленинград: Наука, 1989. -241 

с. 

6 Нҧрғалиев Р. Телағыс: Әдеби дәстҥр және әдеби даму. –Алматы: Жазушы, 

1986. -440 б. 

7 Шапауов Ә. Сәкен Жҥнісов – драматург. Павлодар, 2004. -173 б. 

8 Нҧрғалиев Р. Қазақ драматургиясының жанрлық проблемалары: Филол.ғыл. 

докт.диссерт. Алматы. 1983. – 400 б. 

9 Әбдіков Т. Парасат майданы. Алматы: Раритет, 2012. – 616 б. 

10 Есембеков Т. Функции драматизма в художественном тексте.  

11 Бахтин М. М. Эстетика словесного искусства. -М: Искусства, 1986. -444 с. 

12 Храпченко М. Творческая индивидуальность писателя и развитие 

литературы. – М.: 1975. – 408 с. 

13 ТемірбаеваШ. Суицид – қасіреттің қара тҥнегі // http://stud24.ru/criminal-

law/suicidt-bolu-sebepter-suicid/486197-1889827-page1.html. 

14 Кеңшілікҧлы А. Жҥрек сӛзі. Алматы, 2009. – 435 б.  

15 Исабеков Д. Жеті томдық шығармалар жинағы. 7 том. Пьесалар. –Алматы: 

Атамҧра, 2001. -270 б. 

16 Исабеков Д. Жеті томдық шығармалар жинағы. 6 том. Пьесалар. –Алматы: 

Атамҧра, 2001. -319 б. 

17 Мҧқанова Р. Мысықтар патшалығы. Екі томдық шығармалар жинағы. 2 том. –

А.; 2005. – 320 б.  

18 Балғабаев С. Ең әдемі келіншек (Әңгімелер мен пьесалар) – Алматы: Ана 

тілі, 2006. – 272 б. 

19 Мәдібаева Қ. Кӛркемдік кеңістігі: оқу қҧралы. –Алматы: Қазақ университеті, 

2014. -215 б. 

20 Қуанышбекқызы Ж. Тойдан қайтқан қазақтар // Егемен Қазақстан 1998, № 21. 

21 Т.Тебегенов. Қазіргі қазақ әдебиетіндегі драматургия // «Ақиқат» журналы, 

13.10.2011 – http://akikatkaz.kz/?p=110 

22 Асылбекҧлы С. Рәбиғаның махаббаты (әңгімелер, повестер, пьесалар). – 

Алматы: НҧрлыРressKz, 2015. -320 б.  

23 Келімбетов Н.  Ҥміт ҥзгім келмейді. Шығармалары. Астана: Фолиант, 2008. -

306 б.   

24 Романтизм глазами итальянских писателей : перевод с итальянского / сост., 

пер., авт. коммент. Н. Томашевский. - Москва: Радуга, 1984. - 247 с.  

http://stud24.ru/criminal-law/suicidt-bolu-sebepter-suicid/486197-1889827-page1.html
http://stud24.ru/criminal-law/suicidt-bolu-sebepter-suicid/486197-1889827-page1.html
http://akikatkaz.kz/?p=110


173 
 

25 Юнг К.Г. Психология и поэтическое творчество. Автор. //В кн.: 

Самосознание европейской культуры ХХ века: Мыслители и писатели 

Запада о месте культуры в современном обществе. – М.: Политиздат, 1991. 

– 366 с. 

26 Фрейд З. Поэт и фантазия. //В кн.: Современная книга по эстетике. 

Антология. – М.: Издательство иностранной литературы, 1957. – 604 с.  

27 Маритен Ж. Ответственность художника. Гл. ІV. Поэзия и совершенство 

человеческой жизни. //В кн.: Самосознание европейской культуры ХХ века: 

Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. 

– М.: Политиздат, 1991. – 366 с.  

28 Нойманн Э. Леонардо да Винчи и Архетип матери. //В кн.: К.Юнг, 

Э.Нойманн. Психоанализ и искусство. -М.: REFLbook, К.Ваклер, 1996. -304 

с.  

29 Юнг К.Г., Нойманн Э. Психоанализ и искусство. – М.: REFL-book, K.: 

Ваклер, 1998. – 304 с. 

30 Кекілбайҧлы Ә. Он екі томдық шығармалар жинағы. 6-том / Ә. Кекілбайҧлы. 

- Алматы: Ӛлке, 1999. - 464 б.  

31 Тарази Ә. Мен сірә, ӛлмейтін шығармын. – Алматы: «Сарыжайлау» 

қоғамдық қоры, 2010. – 228 бет. 

32 Нҧрпейіс Б. Қазақтың Жастар мен балалар театры. Алматы: «Алматы баспа 

ҥйі» ЖШС, 2006. – 190 б.  

33 Тҧрысбек Р. Қазіргі драматургиядағы ӛнер тақырыбы // Керуен. – 2008, № 

13. 35-б.  

34 Ахметжан Т. Сҧлу мен суретші // Шығармалары. Алматы, 2006. – 320 б. 

35 Тарази Ә. Шығармалары. Алматы, 2011. – 602 б. 

36 Сапарбай И. Сыған серенадасы // Тарту. Жинақ. – Алматы, 2004. – 505 б. 

37 Сығай Ә. Ой тӛрінде – театр. Алматы: ҚазАқпарат, 2008, –  330 б. 

38 Отарбаев Р. Шер. – Алматы, 2006. – 432 б. 

39 Ахметжан Т. Шығармалар жинағы. Екі томдық. Т. 2. – Алматы, 2006. 

40 Қасымбек С. Екі томдық шығармалар жинағы. – Алматы, 2005. 

41 Каримова Г. Қазіргі қазақ драматургиясы. Идея және кӛркем шындық // Әл-

Фараби атындағы ҚазҦУ, Хабаршы. Филология сериясы. Алматы, 2016. 

№1 (159). 150-156 бб. 

42 Шахимардан. Томирис // Тарту. Жинақ. – Алматы, 2004. – 505 б. 

43 Қҧндақбайҧлы Б. Заман және театр ӛнері. – Алматы: Ӛнер, 2001. – 517 б. 

44 Иран-Ғайып. Он ҥш томдық таңдамалы. – Алматы, 2006. Т.7. – 429 б. 

45 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Спб, 1886. Т.24. С.837. 

46 Виноградов В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. 

М.,1963.С.184.  

47 Поляков М. Вопросы поэтики и художественной семантики. - Москва, 1986. 

С. 8.  

48 Мукаржовский Я. Структуральная поэтика. М.,1996. С.31. 

49 Балухатый С.Д. Вопросы поэтики. Л., 1990. С.11. 

50 Ғабдуллин Н. Ғабит Мҥсрепов – драматург. – Алматы: Ӛнер, 1982. 



174 
 

51 Қабдолов З. Сӛз ӛнері. –Алматы: Жазушы, 1992. -356 б. 

52 Нҧрғалиев Р. Арқау. –Алматы: Жазушы, 1991. 

53 Мақпырҧлы С. Қазына. –Алматы: Арыс, 2004. -320б. 

54 Сейфуллин С. Тар жол, тайғақ кешу. – Алматы: Жазушы, 1977. -392 б. 

55 Қҧлбарақов С.О. Тахауи Ахтановтың жазушылық шеберлігі (прозасы 

бойынша). Филол.ғыл.докт. ғылыми дәр. алу ҥшін дайынд.диссерт. 

Автореферат. – Астана, 2006. -59б. 

56 Марков Д. Социалистический реализм – новая эстетическая 

система//Вопр.лит. 1975. №2. с.4.  

57 Бӛкей Оралхан. Шығармалары. Том 1. Атау-кере. Роман және повестер.–

Астана: Фолиант, 2013.  

58 Каримова Г. Peculiarities of modern drama genre and kazakh dramaturgy // 

Journal of Language and Literature6 ISSN: 2078-0303, Vol. 6. No. 4. November, 

2015. рр. 337-342. 

59 Сығай Ә. Театр тағлымы. – Алматы, 2003. – 320 б. 

60 Нҧрғалиев   Р.   Айдын.   Қазақ  драматургиясының жанрлық  жҥйесі: 

Монография – Алматы: Ӛнер, 1985. – 400 б. 

61 Ордалиев С. Қазақ драматургиясының очеркі. – Алматы: Қазақ ССР ҒА 

баспасы, 1964. – 272 б. 

62 Поляков М.Я. Вопросы Поэтики и художественной семантики. –Москва: 

Советский писатель, 1978. С. 449. 

63 Поспелов Г.Н. Проблемы исторического развития литературы. –Москва: 

Просвещение, 1972. С. 272. 

64 Винокур Г.О. Собрание трудов: Введение в изучение филологических наук. 

Составление и сопроводительные статьи С.И.Гиндина. –Москва: 

Лабиринт, 2000. С. 192. 

65 Хализев В. Теория литературы. –Москва: Высшая школа, 1999. С. 240. –

ISBN: 5-06-003356-2 

66 Борев Ю.Б. Эстетика: Учебник. –Москва: Высшая школа, 2002. С. 511. –

ISBN: 5-06-004105-0 

67 Жҧмалиев Қ. Стиль – ӛнер ерекшелігі. –Алматы, 1966. 

68 Қабдолов З. Әдебиет теория негіздері. – Алматы: Мектеп, 1970. – 378 б. 

69 Каримова Г.С. Художественные особенности современной казахской 

драматургии (по драме Т.Ахтанова «Печаль любви») // Материали за Х 

Международна научна практична конференция. Том 22. Филологични 

науки. София «Бял Град – БГ». –ООД, 2014. С. 28-32. 

70 Қабдолов З. Сӛз ӛнері. – Алматы: Санат, 2002. – 360 б. 

71 Рҥстембекова Р. Бейімбет Майлин драматургиясы. – Алматы: Жазушы, 

1969. -119б. 

72 Нарымбетов Ә. Кӛкейкесті әдебиеттану: 10-кітап. – Астана, 2010. -470б. 

73 Тымболова А. Драмалық шығармалардың лингвистикалық поэтикасы. –

Алматы: Елтаным, 2013. -328 б. 

74 Гинзбург Л. Вопросы литературы. Москва, 1972. 

75 Жуасбек Е. Қазіргі драманың жай кҥйі // Мәдениет, 2012, 36-44б. 



175 
 

76 Гальперин Н. Избранные труды. –Москва: Высшая школа, 2005. -255 с. 

77 Нҧрғали Р. Шығармалары. Т.6. Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры. Әдеби 

зерттеулеулар, эссе және сҧхбаттар. ІІ кітап. –Астана: Фолиант, 2013. -316 

б. 

78 Әдебиет теориясы. Нҧсқалық. Қҧрастырып, баспаға әзірлеген ҚР ҦҒА 

корреспондент-мҥшесі, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, ғылымға еңбегі 

сіңген қайраткер, профессор Р.Н.Нҧрғали. – Астана, 2002. -293 бет.  

79 Тҧранқҧлова Д. Сахна тілі. – Алматы, 1998. – 208 б. 

80 Исаев С. Қазақ әдеби тілінің тарихы. – Алматы: Мектеп, 1989. – 269 б. 

81 Тҧранқҧлова Д. Сырлы сӛз – сахна сәні. – Алматы, 2003. – 204 б. 

82  Қазақстан Республикасының Білім туралы заңы // Қазақстан мҧғалімі,  

23.07.1999.  

83 Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан 2030». Барлық қазақстандықтардың ӛсіп-

ӛркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы. Ел президентінің 

Қазақстан халқына Жолдауы. Алматы, 1997.   

84Назарбаев Н.Ә. Инновациялар мен оқу-білімді жетілдіру арқылы білім 

экономикасына // Егемен Қазақстан. – 2006. – 27 мамыр.  

85 Философиялық сӛздік [мәтін] / Р.Н. Нҧрғалиев. -Алматы, 1996. - 526 б. 

86«Қазақстан»: Ҧлттық энцклопедия / Бас редактор Ә. Нысанбаев. –Алматы: 

«Қазақ энциклопедиясы»Бас редакциясы, 1998. 

87Оразалин Н. Әдебиеттің иесі - халық, киесі - елдің рухы: жазушылардың XІІ 

қҧрылтайы / Н. Оразалин // Қазақ әдебиеті. - 2002. -3 мамыр 

88Жҧмажанова Т. Әдебиетті оқыту әдістемесі. Мектеп ҧстаздары мен болашақ 

әдебиетші студенттерге арналған. Алматы: Білім, 2009. – 288 б. 

89Сәдуақасов С. Ҧлт театры туралы. Қызылорда, 1926. - 11б.   

90Гоголь Н.В. Собрание сочинений. В 7-ми т. – Т. 4. – М., 1977. С. 446. 

91Товстоногов  Г.А. О профессии режиссера. -М.: Искусство, 1984. Кн.1. С. 

303.   

92Қазақ әдебиеті. Әдістемелік нҧсқау. Жалпы білім беретін мектептің 9- сынып  

мҧғалімдеріне арналған қҧрал. –Алматы: Мектеп, 2005. – 120 б. 

93 Мақпырҧлы Серік.  Әдебиеттің тектері мен тҥрлері. –Алматы: РБК, 1994. – 

74 б. 

94 Кудряшев Н. И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы. – М., 

1981.  

95 В.Г. Белинский. Шығармалары. Әдеби-сын мақалалар. Алматы, 1987, 266 

96 Станиславский К. С. Собраний сочинений: . М.: Искусство, 1988. Т. 1. Моя 

жизнь в искусстве  

97Маймин Е. А.Искусство мыслит образами.— М., 1977. 

98Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми тҥсіндірме сӛздігі: педагогика 

және психология.  –Алматы: Мектеп, 2002. - 256 б. 

99 Отарбаев Р. Айна-ғҧмыр: пьесалар. –Астана: Фолиант, 2013. -510 б. 

100 Әуезов М. Жиырма томдық шығармалар жинағы, Он жетінші том, -

Алматы: Жазушы, 1985. – 348 б.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/Қазақ_энциклопедиясы
http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Tovstonogov_Georgy_Alexandrovich.htm


176 
 

101 Тәжібаев Ә. Қазақ драматургиясының дамуы мен қалыптасуы. -Алматы: 

Жазушы, 1971.  - 415 б. 

102 Ушинский К.Д. Педагогикалық шығармалар. Алматы: 1961. - 210 б. 

103Ақшолақов Т.  Шығарманың кӛркем айшықтарын таныту. -Алматы: Рауан, 

1994. – 224 б. 

104Ожегов С. И.Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / — М.: Оникс, Мир и 

Образование, 2007. С. 1200. 

105 Байтҧрсынов А. Ақжол. Ӛлеңдер мен тәржiмелер, публицистикалық 

мақалалар және әдеби зерттеу. –Алматы, 1993. - 464 б.  

106Әдебиеттану терминдері сӛздігі. -Алматы: Ана тілі, 1998, -130 б. 

107 Типтік оқу бағдарламалары, Жоғары кәсіптік білім, бакалавриат, 5В011700-

Қазақ тілі мен әдебиеті. -Алматы 2007ж.  

108 Әуезов М. Шығармалар.13-том. –Алматы: Жазушы: 1969. 8-т.451-б. 

109 «Нҧрлы жол – болашаққа бастар жол». Қазақстан Республикасының 

Президенті Н.Ә.назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. –Астана, 2014 

110Нҧрғалиев Р. Драма ӛнері. -Алматы: «Санат» баспасы, 2001.5бет -480 бет.  

111 Қожахметов С. Кітапты қалай пайдалану керек? // «Ауыл мҧғалімі» 

журналы, 1936 жыл, №3-4 саны. 

112 Қоңыратбаев Ә. 4-7 кластарда  әдебиетті оқыту  методикасы. –Алматы: 

1987. -176 б. 

113 Мырзағалиев Қ. Әдеби-теориялық ҧғымдарды  қалыптастыру. -Алматы: 

Жазушы, 1973. -78 б. 

114 Дҥкенбаев  С.Х. Драмалық шығармаларды оқыту /методикалық нҧсқау/-

Алматы, 1987. - 31б. 

115 Тілешова С. «Әдебиет» оқулығына әдістемелік  нҧсқау.-Алматы: Рауан: 

1995. -73 б. 

116 Бітібаева Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі. -Алматы: Рауан: 1997. -156 б. 

117 Мақпырҧлы С., Қыраубайқызы А., Қҧрманбай Г. 8-сынып оқулығы.-

Алматы:  2005. 

118 Қазақ әдебиетін оқыту тҧжырымдамасы.  Жоба.  Алматы, РБК,1997   

119 Мақпырҧлы С. Қазына. Әдеби мақалалар, зерттеулер. Әдістеме. -Алматы: 

Арыс: 2004. – 256 б. 

120 Әлмашҧлы Ж. Тірі жан: ҥш бӛлімді драма-дастан. – Алматы: Ӛлке, 2008. – 

288 б. 

121 Муминов С.О. Формирование понятии о комическом у учащихся средней 

школы. Афтореферат. –Алматы: 1998. 

122 Сманов Б. Қазақ әдебиеті. Әдістемелік нҧсқау жалпы білім беретін 

мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына 

арналған оқу қҧралы.  -Алматы «Мектеп» 2011,  -280 бет 

123 Горький А.М. Шығармалары. Мақалалар. -Алматы: 1987. 

124 Бораш Р.Б. Драматургиялық шығармаларды оқыту. –Алматы: Кие, 2009. -

120 б. 

125Ғабдуллин Н. Ғабит Мҥсірепов - драматург. -Алматы: Ӛнер,1982.  



177 
 

126 Әбілқасымова К. Оқу орыс тілінде жҥретін мектептерде қазақ   оқытудың 

теориялық негіздері. Монография. –Алматы: Білім, 2010. – 280 б. 

127Асылбекҧлы С. Шығармалар. 2-т.  –Астана: Фолиант, 2008. – 383 б. 

128 Сманов Б. Кӛркем шығарманы талдау әдістемесі: Монография. - Алматы: 

Абай атындағы Қазақ ҧлттық педагогикалық университеті,  «Ҧлағат» 

баспасы, 2011. -344бет 

129Байтҧрсынҧлы А.  Тіл тағылымы,  -Алматы: Жазушы, 1992. – 127 б. 

13Шалабаев Б. Кӛркем әдебиет тілі және оны мектепте оқыту. –Алматы: 

Мектеп, 1982. – 85 б. 

131Қазақстан Республикасыныңзаңы. Білім туралы(2011.19.01. 

берілген ӛзгерістер мен толықтыруларымен).Астана, Ақорда. № 319-ІІІ 

ҚРЗ 
132 Даль В. Толковый словарь русского языка -М.,  2015 

133Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. -М.: 1989. – С. 192. 

134Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – 

М.:, 1998. 

135 Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе ис-

следования / М. В. Кларин. – Рига : Эксперимент, 1995. –176с. 

(Развивающее обучение). 

136Монахов В.М. Технологические основы проектирования и конструирования 

учебного процесса. – Волгоград: Перемена, 1995. 

137Қараев Ж. Активизация познавательной деятельности учащихся в условиях 

применения комьпютерной технологий обучения: дис. ... док.пед.наук. -

Алматы, 1994. -345 

138 Психология: Словарь / Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. 

Ярошевского. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Политиздат, 1990. С. 494. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

jl:30119921.0%20

