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Қ. М Ы РЗАЛИ ЕВ -  ТА Б И ҒА Т С У Р ЕТШ ІС І

Бул мақалада автор танымал ақын Қ. Мырзалиевтің табигат 
тақьірыбына жазылган өлеңдеріне талдау жасайды.

Кілтті сөздер: поэзиядагы табигат бейнесі, табигат тазалыгы.

КІРІСПЕ
XX ғасырдағы казақ лириктерінің шығармашылықтарына көз садаТын 

болсақ, олардың қай-қайсысының да шығармаларынан орын алатын мәселе 
табиғат. Табиғат лирикасы -  лирика жанрының бір түрі, ол ақынның 

ішкі жан-дүниесінің эр түрлі табиғат құбылыстарын сезінуі, с^реттеуі 
арқылы танылатын өлең-жырлар. Тіршілік, табиғат тақырыбы дүние жүзі 
одебиетіндегі ірі классик ақындардың да айналып өтпейтін нысанасы болды. 
Ііірақ эр дэуірде, эр елде эрбір үлт, эрбір халық табиғатты эртүрлі жырлады. 
І>іреулер табиғатты суреттеу арқылы өзінің коңіл-күйін, көзқарасын 
корсеткен болса, ал біреулер табиғат арқылы өмір сүрді деуге болады. Ал 
епді біреулер көптеген басқатақырыптарды қойып, табигатты ғанажырлады. 
Қалай болғанда да, табиғат тақырыбы әдебиеттен езіндік ерекше орын алды 
дсуге болады.

НЕГІЗГІ БӨЛІМ
Поэзиядағы табиғат бейнесі -  бізді корш аған ортадағы тылсым 

дүниелердің, аспан элеміндегі жарық жұлдыздар мен айдың, күннің, сонымен 
катар жыл мезгілдерінің, табиғаттың түрлі тылсым сырларының көркем 
сөзбен, астарлы мағынада, тікелей мағынада, символды түрде берілуі. Табиғат 
иен адамзат бір-бірімен тығыз байланысты. Адамның табиғатсыз омір сүруі 
мүмкін емес екендігі белгілі. Сондыктан адамзат өмірінде табиғат үлкен мэн 
атқарады. Табиғатты жырлау -  сонау ауыз әдебиетінен бастап, күні бүгінгі 
поэзияға дейін ешқашан үзілмей жалғасып келе жатқан дәстүрлі үрдіс.
I аби ғат- поэзияның нысаны ғана емес, акынға қуат беретін, шабыт беретін, 
олеңнің өңін кіргізетін сүлулықтың қайнар көзі. Ерте заманнан бері адамдар 
оздерін табиғаттың бір бөлшегіміз деп өмір сүріп, оның сүлу бейнесін поэзияға 
айналдырып келген. «Табиғат-поэзияныңобъектісі ғанаемес, оныңбойына 
куат бітіретін, өңін кіргізетін сұлулықтың арсеналы тэрізді. Тіпті көркемдік-

47

mailto:2nurkina-nazgul@mail.ru


ПМУ Хабаршысы

бейнелеу амалдарының неше амал түрлерін акындардың табигатган алатыны 
белгілі» [1, 4 б.], -  деп жазады белгілі зерттеуші Ә. Нарымбетов.

Тереңнен ой тартып карар болсақ, поэзия мен табигаттың бір-бірімен 
ажырамас дүние, тамырлары тереңде жаткан, бір арнада тогыскаи тұтас жүйе 
екеніне шүбэ келтіре алмаймыз. Табиғат -  тұнып тұрган әсемдік, көркемдік 
кана емес, өзінше тылсым, жұмбақ бір дүние. Осы табиғаттың сырын ашу 
көкірегінде көзі бар, сезімі ояу адамның гана қолынан келеді.

Қазакәдебиетініңде көп жырланған бір саласы -табиіатлирикасы. Осы 
такырыпта біршама еңбек сіңіріп, көп жырлаган, ерекше жмрлаган ақындар 
өте көп, солардың бірі -  Қадыр Мырзалиев. Оның табиіат туралы барлық 
жырларында да ақынныңтуған жеріне, еліне, жүртыма деі ен сүйіспеншілігі, 
сағынышы, перзенттік сезімі көрінеді. Ақым табипптың сүлулығын бірде 
күлпырта сол күйінде суреттесе, енді бірде кейімкерімси катар ала отырып, 
салыстыра, астастыра суреттейді. Туған жерініңсурстіи бейіюлеуде өзіндік 
ерекшеөрнектанытажырлайды. Табигаі аясында іуым-оскем прбір акынның 
сол тақырыпка қапам тартпауы мүмкін емес. Тугам жерді, ош.щ көз тартарлык 
әсем де әдемі табиғатын жырлау -  барлық акыііммц перчсттік парызы.

Қадыр Мырзалиев өлеңдерін тұтастай алыи қарайтым болсақ, олардың 
тақырыбы, мазмүны -  адам, оныңбойыидагы сам м і . і ң алуап ссзімдер, ойлар, 
адамның өмірге деген қүлшынысы, көікарасы, ош.ін гүрлі толганыстары, 
адамның табигатпен байланысы, қарым-катысы, адаміи.щ гагдыр-тіршілігі 
болып келеді. «Жаңбырлы жаз», «Қыс қамып ертс басга жабыла ойлап», 
«Көктем», «Көк тогай»т.б. жырлары гуі ан еліиің табшатыи үлкен ақындык 
шеберлікпен суреттеген туындылар. Бүлардыц қай-қайсысы да такырып, 
мазмүн ретінде жаңалық емес, сам рст толіамі ам смрлар, жырланған 
шындықтар, әбден шиыр болган тақырі.мітар мсм м;щмүмдар. Бірак осы 
такырыптар мен мазмүндардың қандайы болмасі.ш, Қаді.ірді.іц жырлауында 
жаңа қырынан, бұрын-соңды ешкім айтиаі ан сомы маі і.шада, тың пішінде 
көрінеді. Ақынның табигат жырлары окырмамііың >сп.чмк;иіық сезімін 
байыптайтын, туган жердің табміаіыма дси-п (.'үйісмсімішіікті арттыра 
түсетін еңбектер.

Ақын казақ әдебиетіиің ерекше саласыім.іц (>ірі ілош аі лирикасын 
молынанжырлады дедік. О ны ң о с і.і іакырыміаі г.і кҚаиіар;іаі і.і кыржолы», 
«Күз», «Мамыр», «Табиғат жарагылыс исрііі-сі», «Коңіллі к і.іс » , «Мамыр 
м ен тамыр», «Табигаттойы»т.б. кош сіси олоцмсрі тайшіаі ім пюберлікпен 
суреттейді. Оның табигатты бейислеуі баска акі.шаар/іам озгеше. Ол 
табигатты жай ғана формалық түрі ыдаи гама бсймснси қоіімайды, сол 
табиғаттың эрбір туындысымыц машунмма ісрсң үңппи, оііме гана тән 
пайымдаулар жасайды. Ол суық аяіді.і: «Қлс (>аіі.іраам каһарлы. ояздан 
да озбырлау», — деп суреттесе, коі уміыпма корішсм ауыл бейнесін: 
«Бүлдырайды эне ауыл, буга үсіаіам  л і і і і с к і с і і » іісм, ан сол суыктагы
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.ii п.ің күйін «Құлагердің танауы, қайнап кеткен шэйнектей» деген эсем 
к ңсулермен эдемі бейнелейді.

Акынныңтабиғаттакырыбындағы өлендері көптеп кездеседі. Ақын адам 
мсн табиғат екеуінің тұтастыгын философиялық жағынан ой жібере отырып, 
оидагы белгілі суреттерден белгісіз сырларды аңғара біледі. Ақын туган жер 
иібигатын шабыттана, кұштарлықпен өлеңге енгізеді. Жас ұрпақты туған 
олкесін сүюге үндейді. Адам назарын аударатын және адам тіршілігімен 
стене байпанысты табиғаттың тылсым құгіия сыры да акын назарынан тыс 
кшімаған:

О, табиғат!
Хауанадай кэрі анам!
Орманыңа өзге көзбен карағам:
Зәулім-зәулім перзенттерің болмаса,
Орта бойлы ұлдарыңның бэрі аман.
Менің өзім зордан емес, борданмын,
Зор боп тусам, мен де саган қорганмын.
Сұлап жатыр самырсындар көк сокқан 
Опат болған батырындай орманның.
Мидай ж азы к жапан түзге тойған ем,
Мына нуға сосын әбден бойлап ем,
Орманнан да қалыңырақ
Ұйысқан
Жабағыдай
Батып қайттым ойға мен.
Ақылға бір сыймайсың-ау, ажал-ай!
Аспан кескен әділетсіз жазадай 
Ну тайгадан тандап-таңдап 
Ең биік
Агаштарга түсіпті ылги найзагай!

«Орман» деп аталатын бұл өлеңінде ақын тайгадагы көріністі көз 
алдымызға әкеледі. Бұл табиғат сипатында болғанымен, адамдар туралы, 
адамдардың тагдыр-тіршілігі туралы өлең. Ең биік ағаштарға найзағай 
түсіпті, ал аласалары аман калыпты дейді ақын. Ақын бұл жерде нені айтқысы 
келгендігін, оның ишарасын дұрыс түсіне білу керек. Найзағай ормандағы 
ағаштың ең биігіне түссе, ал халықтың адал перзенттеріне ажал оғы бірінші 
кадалады. Биіктерді аласалар көре алмайды. Яғни биіктер қашан да биік боп 
калады. «Зәулім-зәулім перзентгерің болмаса, Орта бойлы үлдарыңның бэрі 
аман» дейді өленде.

Акынның табигат тақырыбындагы өлеңдері барлық жыр жинактарында да 
көптеп кездеседі. Қ. Мырзалиевтің бұл тақырыптағы өлендерінің барлығында
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да туған жердің табигатына деген сүйіспеншілігі, ыстык сезімі анық сезіліп 
тұрады, акын өзі өскен ортасының, туган елінің табигат көрінісін өлеңмен 
суреттеп, оны жанды көрініске айналдырып, түрлі керемет теңеулер айтады: 

Ала-бөтен сэндігің,
Мамыр-майым шуакты.
Табигаттың дэл бүгін 
Туған күні сияқты.
Әрі сүлу, эрі игі 
Мамыр-майым шуакты:
Он бір ұлы бар үйдің 
Жалғыз қызы сияқты!
Ақын табиғат тазалыгы мәселесіне көп көңіл бөледі, соган алаңдайды: 
Бар дейсің бе өмірде азап ондай!
Дүние азса ол енді азады оңбай!
Адам таза болмайды ешкашанда 
Айналайын табигат таза болмай!
Қ. Мырзалиевтің туган жер табигатына деген сүіпспешііілігін, ыстық 

сезімін мына өлеңдерінен де байқауға болады:
Өткенмен талай заман шерулі,
Сүрі қалың білген емес еруді.
Жолак-жолақ жоталарың, жондарың 
Жолбарыстың терісіндей керулі.
Қалгымайды шың-құздарьщ қырагы,
Саган жақын көк аспанның шырагы.
Асып-тасып төбендегі көлдерің 
Ақтарылып кете жаздап түрады.
Осы өлеңдерімен катар, ақын Алатаудың және Алтайдың тамаша. 

көркем, көз тоймас әсем табиғат көрінісін ерекше бейислсйді. Ақынньщ 
еркін, шабыттана жырлаган жерлерінің бірі -  Көкіпстау.

Көк мүнар -  көк шымьтлдык тегілдірме.
Көк мұхит секілденер егін бірде...
Көкшеде дүниенің барлык көгі:
Көк сұңкар, көк ала үйрек, көгілдір де...
Көкшеніңкөріктіжерлерініңбірі Окжетпесті, Ьаяиауылды, оныңкөркем, 

мөлдір де ғажап Жасыбай көлін өзіндік айкын бояумен, шсбер суреттейді: 
Жаз ойланып, күз ойланып,
Жел теңеуге жол бермедім.
Жердің бетін жүз айналып,
Сендей жэудір көл көрмедім, -  деп тамсанады.
Осындай өлеңцері арқылы Қ. Мырзалиевтің табигат бейпесінің баска 

ақындардан өзгеше екендігін көруге болады.
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Көктем туралы көптеген ақындар жазды. Олардың көпшіліғі көктемді 
Гшскаша етіп жырласа, ал Қадыр ақынньщ көктемі -  баска көктем: «Жалпақ 
дііла құрыстаған денесін жазайын деп күнге жонын тосады» немесе «Аспан 

ана сияқты, элсін-элсін көктем ұлын жаңбырға шомылдырып алады».
Қадыр Мырзалиев акындық тапкырлығымен, ойының нақтылығымен 

срскше кезге түскен адам. Ол нені айтса да дэл айтады, тауып айтады. 
( )иер алдындагы, акыл-ой алдындағы өз жауапкершіліғін бүкіл ел, заман 
илдындағы парыз-міндет деңгейіне дейін көтере білген, шын мәніндегі 
модениетті ақын.

Бүгінгі қазақ поэзиясын жалпылай қарастырсақ, Қ. Мырзалиевтің жыр 
жинактарын парақтай отырып оның калам тарткан такырыптарының әр 
алуан екенін көруге болады.

Жетпісінші жылдардан бастап жазыла бастаған экология такырыбы 
да Қадырдың бүл саладағы көп ізденісінің, талмай талаптануының жемісі. 
Қадырдың экология тақырыбына қалам тарта бастаған тұсын аныктап, 
сол кездегі өзі тұрғылас басқа ақындармен салыстыра тексергенде бұл 
гакырыпты Қ. Мырзалиевтің біршама жазғандығын көреміз.

Ол жеке адамның сана-сезімі өссе, табиғатқа жанашыр топ көбейіп, 
түтас бір қоғамдық пікірге ұласса деген түпкі арманын дажасырмайды. Тірі 
табиғаттың азып-тозуы адамзаттың өзіне қарсы жасалған каскөйлік екенін, 
сол дағдарыска кінэлі тек өзіміз -  адамдар екенін де әрдайым қайталап 
айтудан жалыққан емес. Содан да болар оның лирикалык кейіпкерлері көбіне 
үлкен істерде көрінетін күрескерлер болып келеді.

Қадырдың экология тақырыбына арнап жазылған лирикалык өлендерінің 
кобісінің басты кейіпкері -  ақынның өзі. «Қамысты көр», «Шарт», «Табиғат 
тауқыметі», «Қымбат», «Мүйізтұмсық немесе миллионный тагдыры» тағы 
басқа лирикаларында акын өзінің ойын тікелей тыңдаушыға жеткізуге 
тырысады. Яғни, бұл өлендерден лирикалык қаһарман ретінде көрінетін 
акынның бейнесін айқын аңғаруга болады. «Қазак өлеңіндегі басты 
әдеби бейненің бірі -  ақын образы» дегенге сүйене отырып, оньщ акын 
лирикасындағы орнына токталар болсақ, Қадыр әсіресе соңғы жазган 
көптеген өлеңдерін тек бірінші жақтан, ақын атынан ғана баяндап қоймай, сол 
езі өленде қозгаған мәселеге өзі жауап беріп отыратындыгы да жиі кездеседі.

«Қазына» дегеи өлеңінде:
Көзіңізбен көрдіңіз
Таумыз, түзбіз, тақырмыз.
Қазып-қазып жерді біз,
Жегідей жеп жатырмыз, -  деп ащы шындықты айта біледі.
Табиғат көркіне еңбек адамының көңілімен зер салып, астарынан 

мэн тауып, философиялық ой түйіндейді. Ақын жер-ананың әсемдігін, 
асқарлығын да біршама жырлаған. «Домбыра» өлеңінде акын өз сезім
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пернесін дэл тапқан: ақын-перзент ана табиғатпен тұтастыгын, еншілестігін 
нэзік сезіне жырлайды; табигат, туган жер -  куаныш, бақыт бесігі, ұшса 
-  канаты, конса -  саясы, медеу іздесе -  тірегі, барлық тірлігі -  тек өскен 
өлкесімен өрістеп көрінеді. Тіпті акын табигат кұшағына сіңіп кеткендей 
эсерлене жырлайды.

ҚОРЫТЫНДЫ
Жаппы Қ. Мырзалиевтің табигат лирикасы үлкен эсер беретін, тамаша 

ой түйетін көркем де кұнды дүниелер. Табигат такырыбы бүрыннан 
жырланып келе жатса да, Қадырдың жырлауында жаңа кырынан, бұрын- 
соңды ешкім айтпаған соны магынада, тың пішінде көрінді. Тілі шебер, 
ойы өткір, алғыр ақын табигатты шыгармашылық жолының өн бойында 
үзбестен сүйсіне жырлап өткен. Оның жырлары ұлтымыздың бага жетпес 
рухани кұндылыгы.
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В данной статье авторами произведен анализ пейзажной лирики 
известного поэта К. Мырзалиева.

In this article, the authors analyzed the landscape lyrics ofthe famous 
poet K. Mvrzaliev.


