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•           Шәкәрім Құдайбердіұлы (1858—1931) 
- ақын, жазушы, аудармашы, композитор, 
тарихшы және философ.     

•          Абаймен замандас әрі інісі, әрі ол 
негізін салған реалистік әдебиет 
дәстүрлерін алға апарушы ізбасары. Өзі 
өмір сүрген ортаның қоғамдық-саяси және 
әлеуметтік сыр-сипаттарын керебілуде, 
қоғам мен адам табиғатындағы 
кемшіліктерді зерделеуде, туған халқына 
түзу жол көрсетуде Құдайбердіұлы Абай 
бағытын ұстанды.  



Шәкәрімнің 
Өмірбаяны  





•     Туған жері қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай 

ауданындағы Шыңғыстау бөктерінде 1858 ж. шілденің 11-де 

дүниеге келген. Оның әкесі Құдайберді Құнанбайдың үлкен 

бәйбішесі Күнкеден туған, Абаймен әкесі бір, шешесі бөлек. 

Шәкәрім сонда Абайға немере іні болып келеді. 

•     Шәкәрім бес жасында оқуға беріліп, екі жылдай оқиды. 

Құдайберді отыз жеті жасында дүниеден өткенде, атасы 

Құнанбайдың тәрбиесінде болған Шәкәрім жетімдік 

тауқыметін тарта қоймаған. Өзінің «Мұтылғанның өмірі» 

атты ғұмырнамалық өлеңінде бес жасында ауыл 

молдасынан сабақ ала бастағанын жазады. Атасы оның 

көңіліне қаяу түсірмей, бетінен қақпай, еркелетіп өсіреді: ол 

жөнінде ақынның өзі: «қажы марқұм мені „жетім“ деп аяп, 

қысып оқыта алмай, жетімді сылтау етіп, ойыма не келсе, 

соны істеп ғылымсыз өстім» деп өкіне еске алады. Алайда 

ақылды бала өсе келе тез ес жиып, жеті жасынан бастап 

өлең сөзге бейімділігін танытады. 



•          Оның ерекше зеректігін 
аңғарған Абай Шәкәрімді өз 
қамқорлығына алады, «молда 
сабағынан» басқа орысша 
үйренеді. Былайғы өмірін 
ғылым білім қуумен қатар, 
домбыра тарту, гармоньда 
ойнау, ән салу, саятшылық 
құру, сурет салу, т.б. өнерлерге 
арнайды. 

•         Оның өнеге көрген ортасы 
Құнанбай ауылының зиялы 
тобы, ұлы Абайдың тағылымы 
болды. Ол жас Шәкәрімнің 
азамат және ақын ретінде 
қалыптасуына ерекше әсер 
етеді. Абайдың кеңесімен әр 
түрлі кітаптар оқуға 
машықтанған Шәкәрім ақылы 
кемелденіп, ой өрісі тереңдеп 
өседі. Ақындық өнерін де 
таныта бастайды. 



Шәкәрім және әлем әдебиеті 

 •            Абайдың әдеби мектебінентәлім алған Құдайбердіұлы 
ұстазының қазақ халқын әлемдік мәдениет үлгілерімен 
таныстыру бағытындағы қызметін жемісті жалғастырды.           

•           Шәкәрімнің осы тұрғыдағы еңбегін үш салаға беліп қарауға 
болады. Оның :бірі ақынның әлем әдебиетінің озық ойлы 
өкілдерін өз өлеңдерінде насихаттап отыруы десек, :екіншісі 
оның Н. Толстой сияқты заңғар қаламгермен тікелей хат 
алысып, шығармашылық байланыста жүруі. Ал :үшінші сала - 
Шәкәрімнің өзге елдер әдебиетінің үлгілі шығармаларын 
қазақшаға аударуы. Шәкәрім Шығыстың Қожа 
Хафиз, Физули, Науаи секілді жарық жұлдыздарын, А. С. Пушкин 
мен Л. Н. Толстойды қастерледі.  

•         Әйгілі «Ләйлі-Мәжнүн» дастанының Физули жырлаған 
нұсқасын қазақша жырлап берді. Хафиздің бірқатар өлеңдерін, 
А.С. Пушкиннің «Дубровский», «Боран» атты шығармаларын, Л. 
Н. Толстойдың алты әңгімесін, американ жазушысы Гарриэт 
Бичер Стоудың «Том ағайдың балағаны» атты романын 
аударды. 



Шығармашылы

ғы 
 





•        «Өмір», «Сәнқойлар», «Ызақорлар», «Құмарлық», «Қалжыңбас», 

«Тойымсыз нәпсі» сияқты дидакалық өлең-жырларында боямалы 

ажарлы, жасанды мінез бен жағымсыз қылықты сынға алады. 

Ғашықтық сезім таза, пәк жүректен маздайтынын айта келіп («Анық 

асық әулие», «Шын сырым»), адамгершілік ақ жолға, өнер-білімге 

үндейді («Жастарға»), 1905 жылы Шәкерім қажылық сапар шекті.      

•          Меккеге барған бұл сапарын пайдаланып, ақын өзінің байырғы 

арманын жүзеге асырды. Стамбұл, Париж кітапханаларынан туған 

халқының тарихына байланысты кітаптарды оқыды. Осылай жинаған 

материалдар негізінде «Түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі» 

(1911) кітабын, қисындарын халық мүддесіне түсіндіру мақсатымен 

«Мұсылмандық шарты» деген еңбек жазды (1911). Бұл тұста ақынның 

діншілдігі танылады. Ол дін бұзушыларды қатты сынға алады. 

Шәкерім өз шығармасында Аллаһ Тағаланың кітабы Құран сөздерін 

және Пайғамбарымыздың (с.а.у.) хадистерін адал сөзіне қатысты 

қолданысқа мол алған: 

•      «...және аятта: «Ей, мұсылмандар, пайдаланыңыз берген адал 

ырзығымнан», - деген», «Хадис: «Адал уәдесін бұзбаған иманның 

белгісі», - деген, «...адам өзін-өзі танымақ деген, жаратқан иесінің құны 

екенін һәм ғибадат үшін жаралғанын біліп, өзін-өзі тексеріп, зиянды 

істен қашып адал, пайдалы істі қылуға тырыспақ». 













Әндері 
 



•          Шәкәрімнің әндерін алғаш рет нотаға түсірген голландық Альвин 

Эрнестович Бимбоэс. Ол 1919 - 1922 жылдар аралығында Ақмола саяси 

бөлімінде нұсқаушылық қызмет атқарып жүріп, қазақ әндерін нотаға 

түсірумен шұғылданады.  

•         Соның нәтижесінде 1926 жылы Н.Ф. Финдейзеннің 

редакциялауымен шыққан «Музыкалық этнография» жинағында 

Бимбоэстің қазақ музыкасы туралы жазған көлемді мақаласына қоса 

қазақтың жиырма бес әнінің нотасы басылады. Осы аталған 

жинақтың ішінде «№ 1 Шакарим», «№ 2 Шакарим» деген атпен 

Шәкәрімнің екі әні жарық көреді. Бірақ, екі әннің де өлеңі нота астына 

жазылмаған, тек орыс тілінде мазмұны берілген. А.Э. Бимбоэс нотаға 

түсірген «№1 Шакарим» әнінің екінші түрі А.В.Затаевичтің 1925 

жылы шыққан «Қазақ халқының 1000 әні» жинағына «Тілек - 

бата» деген атпен енген. Ал Шәкәрімнің «Бұл ән бұрынғы әннен 

өзгерек» деген әні А.В. Затаевичтің 1931 жылы жарық көрген «Қазақ 

халқының 500 әні мен күйі» деген жинағында «Шәкәрім Құдайбердин 

әні» деген атпен жарияланған.  

•         Осы жинақтың № 156 анықтамасында А.В.Затаевич: «Шәкәрім 

Құдайбербин - Семей уезінің қарт ақыны, қазір тірі, жасы жетпістер 

шамасында. Жинақта келтірілген әнін орыс әндерінің үлгісіне еліктеп 

шығарса керек, - деп жазған. 



Ақын және халық 
 



•          Ақын әрдайым халықтан қол үзбейді. Оның 

әшкерелейтіні де халық басындағы кемшілік, мақтан 

тұтары да халықтық қазына.  

•         Әр кезеңде жазылған «Бай мен қонақ», «Партия 

адамы», «Ей, көп халық, көп халық», «Өкінішті 

өмір», «Қазақ», «Насихат», «Тағы сорлы қазақ», 

«Қош!», «Қош, жұртым» тәрізді өлеңдерінде 

ұлтының басындағы халді шыншылдықпен бейнелеп 

береді. Ақыл мысалдары нанымды. Оларда сол 

көзеңнің тарихи дамуына тән ерекшеліктер белгі 

береді. «Қош, жұртым» атты өлеңінде кәрілік 

кезеңіне аяқ басқан лирикалық кейіпкер - ақынның өзі 

халқының өткен өміріне көз жібереді, бүгініне 

үңіледі.  











Ағартушылық лирикасы 

 •        Құдайбердіұлы реализмінің айқын керінген ендігі бір тұсы - 
оның ағартушылық тақырыптағы лирикасы. Ақынның бұл 
бағыттағы еңбегі 1879 ж. жазылған «Жастарға» атты өлеңінен 
басталған. Ағартушылық идея Шәкәрім лирикасының алтын діңгегі 
болып табылады. Оның Абаймен үндестігін танытатын бір сала 
да осы. Өзінің «Насихат», «Сынатар сың өзінді», «Үш-ақ түрлі 
өмір бар», «Сен ғылымға...», «Ғылымсыз адам айуан», «Жасымнан 
жетік білдім түрік ілін» сияқты көптеген өлеңдерінде 
Құдайбердіұлы Абайдың ағартушылық идеяларын одан әрі 
жалғастырады.  

•        Бұқараны оятуға ұмтылады, ғылымға жетелейді. Еңбек етуге, 
мәдениетті елдерден үлгі алуға шақырады. Құдайбердіұлы үшін 
байлықтың ең үлкені - ғылым. Өзінің «Үш-ақ түрлі өмір бар» атты 
өлеңінде ол адам өміріне «ортаншы өмір» деген ұғымды қолданады. 
Бұл – адамның жастық шақ пен кәріліктің арасындағы белсенді 
өмірі.  

•      Шәкерімнің айтуынша, міне, осы жылдары уақытыңды босқа 
еткізбей, ғылымға үңілсең, одан өзіңе керек қазынаны тауыпала 
білсең- өмірлік мұратыңа жеткенің. Бас-аяғы үш шумақтан 
тұратын өлеңнің идеясы - адам баласын, Абай айтқандай, 
«ержеткен соң тұспеді уысыма» деп өткініште қалдырмау. 





Лирикасы 
 

•           Абай өлеңдеріндегі сияқты 
Шәкәрімде де «жүрек», «тіл», 
«сөз» ұғымдары мол ұшырасады. 
Лирикалық қаһарманының көңіл-
күйін, ахуалын бейнелеу 
мақсатындаақын«жаралы 
жүрек», «улы жүрек», «жылы 
жүрек», «ет жүрек», «долы тіл», 
«ащы тіл», «тәтті тіл», «улы сөз» 
деген сияқты ұғымдарды 
образдылықпен пайдаланады.  

•             Көп ретте ақынның 
лирикалық қаһарманы «таза 
жүрек» іздеу жолында «ет 
жүрегін» қолына алып, «сүм 
жүректермен»айқасады. Заман 
деңгейінен аса алмай пұшайман 
болған көздерінде «дертті 
жүрекке» айналады. 
Шығармашылық жолының өне 
бойында адамгершілік мәселесін, 
ардың тазалығын, имандылықты 
бірінші орынға қойып отырады. 



Поэмалары 
 

•              Шәкәрімнің лирикалық поэзияда меңгерген 
көркемдік шеберлігі мен жетістіктері оның 
поэмаларының табиғатынан да айқын керініп 
жатады. Оның дастандарына шыншылдық, 
суреткерлік, терең психологизм, әлеуметтік 
астарлылық, философиялық ой-тұжырым кендігі 
тән болып келеді. Ақынның «Еңлік-Кебек» дастаны 
тікелей Абайдың тапсыруымен жазылған. Ұлы 
ұстаз Еңлік пен Кебек арасындағы оқиғаны өлеңмен 
жырлап шығуды Шәкәрім мен Мағауия ақынға 
қатар тапсырады. Соның нәтижесінде ғашықтық 
туралы екі дастан өмірге келеді. Кeзінде Абай екі 
дастанды салыстырып, әрқайсысына лайықты баға 
берген. 

•             Құдайбердіұлы көркем проза саласында да 
елеулі мұра қалдырды. «Әділ-Мәрия» атты роман 
(1925) жазды. Онда ғасыр басында қазақ аулында 
еткен оқиға баяндалады. Әділ мен Мәрия атты 
ғашық жастардың өмірі арқау болады. Абай 
бастаған реалистік әдебиетке тек шыншылдық, 
суреткерлік қасиет бұл шығарманың бойына мол 
сіңірілген.  

•             Абай өлеңдерінде бейнeлеңетін табиғаттың 
әсем көркі, ауыл мен даланың күнделікті 
қамқарекеті романда керкем өрнекпен зерленген. 



Прозалық шығармалары 

 
•           Құдайбердіұлы өз өлеңдеріне 

арнап ән жазған компoзитор да. 
Оның сөзімді жүрегінен жиырмаға 
тарта әсем әуөзді әндер туды. 
Әсіресе оның «Бұл ән бұрынғы әннен 
өзгерек», «Жастық туралы», 
«Анадан алғаш туғанымда» атты 
әндері нәзік сыршылдығымен, сөзімге 
байлығымен, компoзициялық 
тұтастығымен есте қалады.  

•           Абайдың тікелей тәрбиесін 
көрген шәкірт Шәкәрім өзінің 
көлемді де көркем шығармашылық 
мұрасын дүниеге әкелу барысыңда 
қазақ әдебиеті мен өнерінің 
тарихындағы, тіпті бүкіл ұлттық 
мәдениетіміздің тарихындағы өзіндік 
орны бар көрнекті ақын, тамаша 
жазушы, білікті аудармашы, ойшыл 
философ, білімдар тарихшы, 
сыршыл сазгер дәрежесіне көтерілді. 



Көңіл аударғаныңызға 
рахмет! 

 

           Академик  С. Бейсембаев атындағы ғылыми кітапхана. 

           Мерзімді басылымдар оқу залы. 

           Құрастырушы: Мусина Гульнар Ниетқызы. 


