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КIРIСПЕ

Өте ерте замандарда, шамамен бұдан 2700-2800 жыл бұрын 
Еуропадағы кiшкене мемлекеттердiң бiрi болған Грекияда жазба 
әдебиеттiң алғашқы үлгiлерi туа бастады. Кейiн жоғары даму 
сатысына көтерiлген бұл әдебиет бiздiң заманымыздан бұрынғы          
III ғасырда Рим мәдениетiнiң қалыптасуына негіз болды. Осы ежелгі 
халықтар жасаған мәдениет, өнер және әдебиет антика мәдениеті, 
антика әдебиеті деп аталады.  Латын тiлiндегi «антика» (antiguus) 
сөзi «ежелгi» деген мағынаны бiлдiредi. Бiрақ осы атаудың тек ғана 
грек-рим әдебиеттерiне қатысты қолданылуы оншалықты дұрыс 
емес, өйткенi, өркениет пен мәдениеттiң негiзгi бесiгi  - Шығыс елдерi 
болған. Алғашқы әдеби  ескерткiштер  алдын  Мысыр, Парсы, Қытай, 
Үндiстан, Бабыл (Вавилония) сияқты мемлекеттерде туғандығы 
даусыз. Сондықтан грек-рим қоғамы, өнерi мен әдебиетiне қатысты 
қолданылып келе жатқан «антика» сөзiн тек Еуропа тарихына ғана 
байланысты деп қарағанымыз жөн. Еуропа елдерi өздерiнiң мәдени 
даму жолында грек-рим мәдениетiмен тығыз қарым-қатынаста 
болғандығы себептi де осы халықтар жасаған рухани байлықтарды 
«ең ежелгi» деп таныған. Шындығында да, грек әдебиетi - тәуелсiз 
түрде пайда болған әдебиет. Грек халқы адам санасы туғызуы 
мүмкiн болған рухани құндылықтар дәнiн өз қолымен шашып, одан 
мол өнiм алды. Қазiргi дәуiр әдебиетiндегi көркемдік формалар мен 
әдiс-тәсiлдердiң көпшiлiгi грек халқы еңбегiнiң жемiсi.

Мәдениет таңы ендi ғана арайлап атып келе жатқан көне заманда 
грек-рим халықтарының қолымен жасалған мәдениет туындылары 
ғасырлар тасқынынан, дәуiрлер сынынан өтіп, бiздiң дәуiрiмiзге 
дейiн жеттi. Жаңа заманда туған Еуропа әдебиетiнiң  көптеген 
үлгiсi әлдеқашан ұмытылып, ал Гомер дастандары мен Софокл 
трагедиялары сияқты қайталанбас туындылар болса қайта-қайта 
тәржiмаланып, әрдайым оқырмандар жүрегiне рухани қуат пен 
эстетикалық ләззат сыйлап келдi. 

Ежелгi дәуiр қаламгерлері туындыларының маңыздылығы 
олардың нәзiк шеберлiгiнде жатыр. Антика әдебиеті сол халықтың 
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ой-сезiмдерi мен арман-тiлектерiнiң де көрiнiсi болды. Грек-рим 
халқы көркем әдебиетте адамзаттың ғасырлық проблемаларын 
шешуге ұмтылды. 

Олар ерлiктi, күрестi, отанды, адам санасының құдiреттiлігін 
жырлады; азғындық, опасыздық және осы сияқты iндеттерге 
жиiркенiшпен қарады. Сондықтан да көне замандарда туған әдеби 
мұралар әлі күнге дейiн өзiнiң маңыздылығын жоймай келедi.

Антика әдебиетінiң мiне, осы келбетi ғасырлар бойы адамзатты 
өзіне ерекше тәнті қылып келген едi. Еуропа халықтары өздерінің 
мәдени даму барысында бiрнеше рет ежелгі грек және рим өнеріне, 
әдебиетіне қайта оралып, соның негiзiнде өздерiн толғандырған 
ойлар мен проблемаларды шешуге талпынды. Тiптi, инквизиция 
өршiп тұрған орта ғасырларда да антикалық сюжеттер Еуропа 
әдебиетiнде ұмыт қалған жоқ.

Дiни нанымдарға, зұлымдық идеяларға қарсы аяусыз күрес 
бастаған Қайта өрлеу дәуiрiнiң данышпандары қолында антикалық 
дүниенiң ғылым-бiлiмi, өнерi мен әдебиетi, философиялық 
iлiмдерi ең құдiреттi қару болып қызмет атқарды. Қайта өрлеу 
дәуірiнiң қайраткерлері алғашында өздерiн «гуманист» деп атап, 
адамгершілдiк идеяларды, антика мәдениеті жәрдемiнде сананы 
дiни қапастан құтқару, адамның жан-жақты дамуына жағдай 
жасау, оны надандық ұйқысынан ояту тiлектерiн көтердi. XIV 
ғасырда Италияда туып, кейiн Еуропаның басқа елдерiне кең 
тараған гуманистік қозғалыс нағыз мәдени революцияға айналды. 
Гуманистердiң еңбегiмен жинақталған антикалық заманның ұлы 
жәдiгерлiктерi адамзаттың алдында жаңа бiр дүниенiң есiгiн айқара 
ашқандай болды. Византия мемлекеті құлағанда сақталып қалған 
қолжазбалар, ойрандалған Римнен қазып алынған антикалық 
ескерткiштер Батыс халықтарының көз алдына өзгеше бір жаңа 
дүниенi – Грекияның ежелгi дәуiрiн ұсынды, оның асқақ образдары 
алдында орта ғасыр  туындылары елеусiз болып қалды. «XVII 
ғасырда Еуропадағы классицизм бағыты да 100-150 жыл бойына 
антикалық дүниенiң жазба әдебиетiнен үйрену негiзiнде дамыды. 
Бұл дәуiрлерде бүкiл Еуропа сахнасы толығымен грек және рим 
трагедияларымен өмiр сүрдi. 1789-жылғы француз буржуазиялық 
революциясы қарсаңында антик дәуiр мәдениетi мүлдем жаңа 
мазмұнға ие болды».[1,5].

Ескi феодалдық қоғамға қарсы бас көтерген буржуазия 
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жетекшiлерi азаттық пен еркiндiк идеяларын антика әдебиетінен, 
тарих пен философиялық мұралардан iздедi. Ежелгi Афина, Рим 
қалаларын - республика бесiгi, Брут, Цицерон, Демосфен сияқты 
данышпандарды зорлық пен озбырлықтың қас дұшпандары  ретiнде 
жырға қосты.

Жалпы, жаңа замандағы  Еуропа  мәдениетiнiң үздік 
туындылары антик дүние мұраларынан бастау алды. Сол көне 
заманның идеялары,  көркем образдары Рабле, Корнель, Расин, 
Мольер, Вольтер, Лессинг, Гете, Шиллер және бiрнеше талантты 
қаламгерлерге, өнер қайраткерлерiне шабыт сыйлады, үлгі-өнеге 
болды.        

Тарихи  деректерге  қарағанда  антика мәдениеті Ресейге шамамен 
XI-XII ғасырларда келе бастаған. Орыстың ұлы қаламгерлерi, 
сыншылары Ломоносов, Радищев, Пушкин, Гоголь, Белинский, 
Герцен, Тургенов, Толстой, Горкий және басқалар өз еңбектерінде 
грек-рим әдебиеттерiн өте жоғары бағалады.    

В. Г. Белинский ежелгi әдеби мұралар құндылығын терең 
түсiнген. «Илиада» … мен үшiн өте асқақ үлгi,- деп жазды  
Белинский Станкевичке, - оның күш-құдіретінен кейде әлдеқандай 
тәттi жан толқынысына бөленемін». Тағы бiр хатында «менiң көз 
алдымда жаңаша бір өнер әлемi пайда болды» деп, Софоклдiң 
трагедияларын оқығаннан соң алған әсерлерiн досы Боткинге 
хабарлайды. Плутархтың «Қос өмiрбаяндар» шығармасы  да 
Белинскийге өте ұнаған.  Бұл туралы сол Боткинге төмендегiлердi 
жазады: «Бұл шығарма менi ақылдан аздырды… Мен толығымен 
адам жанына қажет болған рухани байлықтарға тұншығып қала 
жаздадым… Плутархты қолға алғанымда, гректер римдiктердi 
назарымнан тыс қалдырар деп ойлаған едiм, ондай болмады. Рим 
шежiрелерiн оқығанымда рухым мұхитта көсiле құлаш сермедi. 
Түсiнбеген көп нәрселерiмдi Плутарх арқылы ұғып алдым. Грек 
және рим мәдениеті негiзiнде ең жоғары жаңа қоғамдық сана өсіп 
жетілген екен. Мен француз революциясының да сырын аңғардым… 
Ежелгi дүние қандай әдемi, тамаша десеңiзшi! Сол дүниеде ұлылық, 
адамгершiлiк, ерлiк ұрығы бар, өйткенi ол дүние – жеке тұлғаның 
бақыты негiзiне құрылған». Платонның шығармалары туралы 
жазған мақаласында Белинский өзiнiң осы пiкiрлерiне әлеуметтiк 
мазмұн бередi: «Мiне, осы классикалық негiзде адамсүйгiштiк, 
ерлiк және шығармашылық жемiстер өнiп шықты,  әрқандай 
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әділетті қоғамның бастауы, оның алғашқы үлгiлерi, биiк идеялары 
осы жерде жатыр»[2,12]. 

Орталық Азия мен антикалық дүние ортасында мәдени 
байланыстар болғандығы назар аударарлық жағдай. Тарихи деректерге 
қарағанда, Орталық Азия мен Грекия ортасында экономикалық-
мәдени қарым-қатынастар өте ерте замандарда-ақ басталған. Эллин 
мәдениетi Орталық Азия мәдениетiнiң қалыптасуына мол әсер 
еттi. «Селевкидтер мен Грек-Бактрия үстемдiгi дәуiрiнде Орталық 
Азия, Иран және басқа өлкелер халқының қатысуымен шығыс 
эллин мәдениетi пайда болды, ол грек мәдениетiн де байытты, оның 
гүлденуiне ықпал жасады. Эллиндік дәуiрден едәуiр iлгерi  Орталық 
Азия жерiнде бiрнеше дiни нанымдар қатарында грек құдайларына 
(Зевс, Афина, Посейдон, Аполлон және т.б.) табыну дәстүрі болған. 
Ескендiр Зұлқарнайын (Александр Македонский) жорығынан кейiн 
грек жазуы да бұл жерлерге кең тарала бастайды» [3,41]. 

XIII ғасырдың бастарында басталған араб шапқыншылығы 
нәтижесiнде Орталық Азияның гүлденiп тұрған ғылым ордалары 
ойрандалған, мәдени өмiрi қираған. Мiне, осы аласапыранда 
үздiк әдеби мұраларымыз, тарихи шығармаларымыз жойылып 
кеттi. Бiз қазiргi заманда елiмiздiң  мыңдаған жылдық тарихын, 
толығымен жойылып кеткен кейбiр әдеби шығармаларымыздың 
(«Томирис», «Шырақ», «Зарина мен Стриангрия», «Зариадр мен 
Одатида» дастандары) iздерiн антикалық заманда өмiр сүрген 
грек-рим тарихшыларының (Геродот, Полиэн, Диодор, Ктезий, 
Харес) шығармаларынан табамыз. Араб үстемдiгi құлағаннан кейiн 
басталған мәдени жандану X-XI ғасырларда өте жемiстi нәтижелер 
бередi. Әбу Насыр әл Фараби, Әбу Әли ибн Сина, Әбу Райхан әл 
Беруний және басқа да бiрнеше ғалым, данышпандарымыз өздерiнiң 
ғылым қазынасына қосқан мол үлесiмен дүниежүзiлiк мәдениеттiң 
дамуына үлкен әсер еттi.

Шығыс пен Батыс жұртына грек ғылым-бiлiмiн, әсiресе грек 
философиясын таныстыруда Фарабидiң еңбегi ерекше. Бiрнеше 
Шығыс пен Батыс тiлдерiн, соның iшiнде грек тiлiн де жетiк 
меңгерген  ұлы данышпан ғалым ғылымның түрлi салаларына 
қатысты қайталанбас шығармалар жазумен бiрге, Аристотельдiң 
«Метафизика», «Физика», «Метеорология» және басқа да 
шығармаларына кең түрде ғылыми түсiнiктер бердi. Фараби сондай-
ақ, Платон, Аристотель және басқа да философ, ғалымдар туралы 



7

көптеген құнды еңбектер жазған. Олардың шығармаларын өңдеп, 
iлiмдерiн дұрыс жолға қоюға ұмтылған. Ғылым мен философия 
саласындағы  ғажайып туындылары мен қызметтерiн бағалап, 
замандастары және кейiнгi ұрпақ Фарабиге «екiншi Аристотель» 
яки «екiншi ұстаз» (ал-муаллим ас-соний) деп атақ берген. 

Ғылымның өте көп салаларындағы қызметi үшiн Шығыс 
пен Батыста «бiлiм сардары», «философия сұлтаны», «үшiншi 
Аристотель» атақтарымен  даңққа бөленген Әбу Әли ибн Синаның 
Аристотель туралы еңбектерi, оның шығармаларына берген 
түсiнiктерi, ғылыми құндылығы жағынан араб философы Ибн 
Рашидтiң (1126-1198) туындыларымен  қатар тұрады. Ғасырлар 
бойына Еуропа мен Азия ғалымдары ұлы грек философының 
шығармаларын осы данышпандардың түсiнiктерi негiзiнде үйреніп 
келдi. XIII ғасырдағы атақты ағылшын ғалымы Роджер Бэкон 
былай деп жазған болатын: «Кейбiр нұсқалардың жоғалғандығы 
яки олардың жетiспейтiндiгi Шығыстағы үлкен соғыстарға 
байланысты. Мұхаммедтен кейiнгi дәуiрлерге дейiн Аристотель 
шығармаларының даңқы төмендеп, дағдарыста қалған болатын. 
Ибн Сина, Ибн Рашид (Еуропада Аверрос атымен белгiлi) және 
басқалар Аристотель философиясын жаңадан, айқын да анық  
түсiнiктермен нұрға бөледі»[3,32].

Қайта өрлеу дәуiрiнiң тұңғыш ұлы ақыны Дантенiң «Құдiреттi 
комедия» дастанында мынадай бiр оқиғаны кездестiремiз. Вергилий 
жәрдемiнде тамұқ есiгiне жетiп келген Данте жасыл көгалдағы 
кiшкене бiр төбешікте ежелгi дүниенiң атақты данышпандарын, 
солардың арасында «даналар ұстазы» – Аристотельдi көредi. Оның 
қасында Сократ пен Платон, Демокрит те  бар. 

«Құдiреттi комедия» дастаны едәуiр дәрежеде дiни ықпалда 
жазылған шығарма. Христиан дiнiнiң әсерiнде болған Данте 
антик дүние  данышпандарын жұмаққа кiргiзе алмайтын едi. 
Бiрақ ақын өзiнiң ежелгi мәдениетiне ерекше құрметпен қарайтын 
болғандықтан, сол мәдениет қайраткерлерiн тамұққа да қимайды. 
Гомер, Гораций, Овидий, Аристотель, Платон, Сократ және басқа 
да атақты жандарға жұмақ пен тамұқтың ортасындағы бейтарап 
бір жерді  лайық көредi. Олар осы маңда тыныш ғана өмiр сүредi. 
Ибн Сина да солардың қатарынан орын алған. Бұл нәрсе Италия 
ақынының Шығыс ғалымына Аристотель мен Платон сияқты  
құрметпен қарағандығын көрсетедi. 
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Антика мәдениетінің дүние жүзi мәдениетiне тигiзген әсерi өте 
күштi болды. Сондықтан, антикалық мәдениеттi бiлмей тұрып, 
қазiргi заман өмiрiнiң көптеген жақтарын, «Ежелгi өнердi түсiнбей, 
жалпы, өнердi терең, толық бiлiп болмайды» (Белинский). «Әрбiр 
оқымысты адам ежелгi дәуiр жәдiгерлiктері туралы жеткiлiктi 
түсiнiкке ие болуы тиiс» (Пушкин). Әрқандай әдебиет, әрқандай 
өнер - белгiлi бiр қоғамдық құрылыстың жемiсi. Сондықтан, 
антикалық дүние мәдениетінің қандай жағдайларда пайда 
болғандығына қысқаша болса да тоқталып өтуіміз тиіс. «Құлдық – 
адам еңбегін қанаудың антикалық дүниеге тән алғашқы формасы, 
құлдық қатыныстардың пайда болуымен қоғамның алғашқы үлкен 
бөлiнiсi дүниеге келдi»[4,9]. Бұл топталудың  маңызды ерекшелiгi 
сонда, құлиеленушiлер тек өндiрiс құралдарын ғана емес, сондай–
ақ  өндiрушi күштерге де иелiк еттi. Құлиеленушiлiк қоғамнан 
алдын ешқандай таптық қоғам болған емес. Барша халықтардың 
тарихындағы сияқты, антикалық дүниеде де құлиеленушiлiк қоғам 
қауымдық тайпалық құрылыстың күйреуi нәтижесiнде туған. 
Құлиеленушiлiк қоғам өз заманы үшiн қажетті тарихи даму сатысы  
болып, өте маңызды iлгерiшiл мiндеттi атқарған. Өйткенi, барлық 
ауыр еңбектi құлдар мойнына жүктеу нәтижесiнде қоғамның бiр 
тобы еңбек азабынан құтылып, мемлекет iстерi, ғылым-бiлiм, өнер 
және әдебиет салаларымен айналысуға қол жеткiзді. Сондықтан, 
құлиеленушiлiк қатынас болмағанда, грек мемлекетi, грек өнерi мен 
ғылымы да болмас едi. Құлдық болмағанында, рим мемлекетi де 
болмас едi. Грекия мен Рим қалаған iргетас болмағанында, қазiргi 
Еуропа да болмас едi…

Бiрақ құлиеленушiлiк қоғамның iлгерiшiл маңызы оның 
алғашқы дәуiрлерiмен, яғни, қауымдық құрылысты күйретiп, кең 
көлемдегi еңбектi қанауды жеделдетумен ғана шектеледі. Егер де 
құлиеленушiлiк әдiс өндiрiс үрдiстерiнiң шешушi қаруына айналса, 
құлдыққа негiзделген әр қандай қоғам бұл қайшылықтан түбінде 
опат болады.

Шынымен де, құлиеленушiлiк қатынас еркiн еңбектiң қосымша 
бiр бөлiгі болғанында ғана антикалық қоғам дамып,  гүлдене түсер 
едi.  Бiрақ, кейiн құлиеленушiлiк қатынастар қанаудың негiзгi 
құралына айналған соң, антика қоғамы дағдарысқа ұшырады, 
күйзелiске қарай бағыт алды. Құлдардың бiрте-бiрте негiзгi 
өндiрушi күшке айналуы нәтижесiнде, көбiрек құл иелену тiлегi 
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үлкен соғыстарға себепші болды. 
Соңында, б.з.б. V ғасырдың орталарында құлдар саны 

Грекияның еркiн халқының санынан едәуір асып түсті. Құлдар 
еңбегiнiң өнiмсiздiгi, сол еңбек себебiнен майда еркiн диқан 
шаруашылықтарының ойрандалуы және құлиеленушiлiк 
қатынастардың еркiн халық пен құлиеленушiлердiң өздерiне рухани 
жақтан жарамсыз әсер етуi – дәуiрiмiздiң V ғасырында антикалық  
дүниенi апатқа алып келдi.
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І – Б Ө Л І М. 
Грек әдебиеті.

1-тарау. 
Архаикалық кезең (Б.З.Б. VIII-VII Ғ.Ғ.)

Грек жазба әдебиетiнiң бiзге дейiнгi жеткен ең көне мұралары 
– «Илиада» мен «Одиссея» дастандары. Осы шығармаларды 
оқи отырып, бұлардың авторы саналатын Гомерден бұрын грек 
елiнде басқа да ақындар болды ма екен дейтiн  ойлардың туатыны 
ақиқат. Бұл сұрақтың жауабын алдымен осы дастандардың өзiнен 
iздеу керек. Әрине «Илиада» мен «Одиссея» сияқты үздiк көркем 
туындылардың өзi ұзақ уақытты қамтитын әдеби үрдiстiң жалғасы, 
жемiсi екендiгi ешқандай дәлелдi қажет етпейдi. «Одиссея» 
поэмасында ерлiк, батырлық жайында жыр айтып, жиналған жұртты 
шаттыққа бөлеген Демодок секiлдi тамаша жыршы-рапсодтарды 
кездестiремiз. Мүмкiн, бұлардың жырларында Гомерден алдын 
өмiр сүрген ақындардың өнер дәстүрi сақталған шығар!.. Мұнан 
өзге Платон, Геродот сияқты данышпандар мен осы дәуiрдiң 
кейбiр жазушылары Гомерден алдын Орфей есiмдi өте талантты 
ақын болғандығын айтады. Бiрақ бұл ақынның ғажайып жырлары 
туралы аңыздардан басқа ауыз тұщытар ешқандай жазба деректер 
сақталмаған. Аңыздарда айтылғандарға жүгiнсек, Орфейдiң тамаша 
жырлары тiптi, жыртқыш аңдардың өзiн де тамсандырған, өзендердiң 
ағысын тоқтатып, тау мен тасты, ағаштарды да тебiренткен; бiрде 
ақын сүйген жарының iзiнен о дүниеге де аттанып, өзiнiң мұңды 
өлеңiмен аруақтарды да жылатыпты-мыс.             

Грек халқы арасында кең таралған аңыздарда Орфейден өзге 
тағы да бiрнеше ақынның есiмi аталады. Олар: Муза, Эвмолп, 
Тамир, Олен және т.б. Барлық халықтың әдебиеті сияқты грек жазба 
әдебиетi де ауыз әдебиетi негiзiнде қалыптасқан. 

Тарихта грек фольклорынан өте көп ескерткiштер сақталып 
қалған. Олар негiзiнен, ертегiлер, мақал-мәтелдер, жұмбақтар және 
өлеңдер.

Ұжымдық шығармашылық қауымдық құрылыс кезеңiнде 
дүниеге келдi. Бұл шығармаларда осы қоғам адамдарының табиғат 
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жайлы алғашқы сәби түсiнiктерi көрiнiс тапқан. Табиғаттың 
найзағай, жер сiлкiнiсi, боран, су тасқыны, өрт, Ай мен Күннiң 
тұтылуы секілді қорқынышты құбылыстарының ортасында өмiр 
сүрген көне дәуiр адамы, осы құбылыстардың сырын түсiнбедi. 
Сондықтан табиғаттағы әр заттың өзiнiң иесi, әр түрлi жын-перiлер, 
басқа да тылсым күшке ие мақлұқтар болады деп ойлаған. Олар 
туралы түрлi дiни хикаяттар туғызған. 

Мiне, осындай қиялдан пайда болған хикаяларды – мифтер, 
олардың жиынтығын мифология деп атаймыз. Ғажайып поэтикалық 
шеберлiкпен жаратылған мифологиялық хикаялар грек ауыз 
әдебиетiнде өте мол. Бұл мифтер көне дәуiр адамының табиғат 
құбылыстары алдындағы әлсiздiгi нәтижесінде туғанымен, М. 
Горькийдiң пiкiрiнше олардың «…мақсаты - ежелгi еңбекшiлердiң 
өз еңбектерiн жеңiлдетуi, оның өнiмділігін арттыру, төрт аяқты және 
екi аяқты дұшпандарға қарсы қарулануы… табиғаттың адам үшiн 
қауiптi болған құбылыстарына әсер ету армандарынан, тiлегiнен 
туған»[5,693]. 

М. Горький осы жолдардың жоғарысында көне замандарда 
адамдардың аспанға ұшуды армандағанын, бұл тiлектер Фаэтон, 
Дедал мен Икар аңыздарында өзiнiң көрiнiсiн тапқандығын айта 
келiп, адамның қайсарлығы мен ерлiгiн, табиғат күштерiн бағындыру 
мақсатын шабыттандыра түсетiн көне мифтердiң маңызы өте зор 
болғандығын ерекше атап көрсетедi. 

Грек мифологиясының мыңдаған жылдық тарихы бар. Осы ұзақ 
мерзiмде қоғамдық сананың  өсуiмен бiрге мифтер де  өзгердi, жаңа 
мазмұнға ие болды.

«Қазіргі ғылым көне грек мифологиясының дамуын үш кезеңге 
бөледі. Олар – хтон (грек тіл. – Жер) немесе Олимпке дейінгі кезең, 
классикалық немесе Олимп кезеңі және бертінгі немесе героикалық 
кезең.

Бірінші, хтон кезеңіндегі мифтік ұғым бойынша бүкіл әлемнің, 
барлық тіршіліктің негізі әрі анасы – асыраушы Ұлы Жер-Ана. 
Мифология бойынша жер тіршілік иесі және оның барлық тіршілік 
белгілері бар. Олар қоршаған ортадан, адамның өзінің қимыл-
әрекеттерінен, мінез-құлықтарынан көрініс береді. Бұл кезеңдердегі 
мифологияның басты кейіпкерлері – медуза, химера, гидра т.б.

Классикалық немесе Олимп кезеңі патриархатқа өтумен, 
алғашқы мемлекеттердің пайда болуымен ерекшеленеді. Бұл 
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тұтастай мифологияның жаңа арнаға өтуіне жол ашты. Табиғат 
құбылыстарымен шендестірілген құбыжық құдайлар орнына 
адамға қайырымды құдайлар бейнелері пайда бола бастайды. 
Жаңа құдайлар әлемнің, қоғамның және адамның тұтастығы 
үшін күрескерлер болып суреттелді. Олардың барлығы әлемнің 
тең ортасы деп танылған Олимп тауына топтастырылды. Осы 
орталықты айнала қоршаған космос кеңістігі ұғымы қалыптасты. 
Бұдан шет жатқан, бұрынғы және бір ізге түсірілмеген дүние, жоқ 
болмыс Хаос деген түсінік орнықты.

Олимп кезеңінің алғашқы мифтері жаңа құдайлардың ескі 
құдайлармен күресін баяндайды. Бұл күресте құдайлардың үлкені 
Зевс титандарды, циклоптарды, Хаостың өзге құбыжықтарын 
жеңіп, оларды жердің түпсіз тереңіне – Тартарға қуып салып, 
әлемді қайта жасайды. Ұлы Ана-Жер бейнесі енді Гера, Афродита, 
Артемида, Афина сияқты жасампаз әйел құдайлардың бейнесіне 
ауысады. Мифология бойынша Гера Зевстің әйелі, ал қалған үшеуі 
қыздары. Теңіз құдайы Посейдон мен жер асты дүниесінің құдайы 
Аид Зевстің ағалары болып келеді.

Бертінгі немесе героикалық кезеңде әлеуметтік қатынастарда 
қайшылықтардың күшейе түсуімен полистер арасындағы 
бәсекелестіктерге байланысты бұқараның құдайларға сенімдері 
шайқала бастайды. Халықта құдайлар қанша күшті болмасын, 
Зевстің өзі де, оның сүйікті ұлы Геракл де қанша ерлік жасамасын, 
олардың бәрі – құдайлар да, адамдар да ақыр-соңында тағдырға 
тәуелді деген түсінік орныға бастағаны аңғарылады. Осыған қарай 
грек пантеонының жартылай құдай, жартылай адам қаһармандары 
да халыққа қаталдық танытады. Жасаған күнәлары үшін немесе 
айтқан кеңестерін орындамағаны үшін қатаң жазалайды. Мәселен, 
Троя соғысына қатысты адамдар, соның ішінде жеңілгендері де, 
жеңгендері де қатаң жазаланады» [6,29].

Әлемнiң мiне, осы он екi әмiршiсi және басқа да құдайлар 
нектар iшiп, алтын табақтарға салынған  амврозия тағамын  жеп, 
сұлу  перiлердiң биi мен  әнiне мас болып, Олимп тауының шыңына  
орналасқан қалаларда мәңгiлік өмiр сүредi. 

Сұлулық, құдіреттiлiк  және  мәңгiлiк - барлық құдайларға 
тән қасиеттер. Бiрақ жай пенделердің бойындағы кейбір мінездер  
оларға да  жат емес. Маскүнемдiк, атаққұмарлық алдында олар 
әлсiз. Болмашы нәрсеге ашуланып ренжу, дау-жанжал шығару - 



13

олардың өмірінде жиі кездесетін жағдай. Мәселен,  Гераның қыңыр 
мінезінен әбден шаршаған Зевс, оны Жер мен Көктің ортасына 
керіп қойып, найзағаймен үш күн, үш түн қамшылайды. Анасын 
қорғамақшы болып ұмтылған Гефесті Олимп тауынан басынан 
жерге қарай лақтырып жібереді. Сорлы Гефестің аяғы сынып, 
мәңгілік ақсақ болып қалады. Жалпы, құдайлар адам нәсіліне 
анда-санда жәрдем қолын созып тұрғанымен, көбінше олардың 
қайғысын елемейді, тіпті жамандықтар  жасайды. Бірде Зевс 
адамзатты жазаламақ болғанында, одан қуғын көрген титандардың 
бірі Прометей бұл апатты тоқтатады. Ол адамдарға Олимп тауынан 
ұрланған отты сыйға тартып, адамзат өмірін жеңілдетеді. Адамға 
істеген осы жақсылығы үшін Зевс Прометейді аяусыз жазалайды. 
Мұндай оқиғалар құдайлар арасында жиі ұшырасады дедік. 
Зевстің өзі де әкесіне қарсы жүргізген қанды соғыстар нәтижесінде 
Олимп тағына қол жеткізді. Гректер өз қаһармандарының бейнесін 
қоғамның ақсүйектер тобы өкілдерінен алғандығына байланысты 
оларды залым және мейрімсіз етіп көрсетеді.

Құдайларды адам бейнесінде суреттеу мифологияны өмір 
шындығына жақындастыра түседі. Грек мифологиясының байлығы, 
образдарының көркемдігі бүкіл адамзат тарихында оқырманның 
жүрегін жаулап алып, өзіне тәнті етіп келді.  «Грек мифологиясы 
грек мәдениетінің тек мол қазынасы ғана емес, сонымен бірге оның 
негізгі іргетасы да болды»[7,225].

Шындығында да осынша ұзақ уақыттан бері қарай өмір сүрген 
жыршылар, ақындар және жазушылар осы қайнар бұлақтардан 
сусындап, шабыт алып отырған; ұлы суретшілер, мүсіншілер 
өз туындыларында негізінен осы «қазына» аңыздарын шынайы 
образдарға көшірді, оларды жырға айналдырды. «Иллиада» мен 
«Одиссея» дастандарының сюжеті де осы жырлардан алынды.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. «Антикалық әдебиет» терминінің мәнін түсіндіріңіз.
2. Ежелгі дәуір әдебиетін ең көне, тұңғыш еуропалық әдебиет 

дейтін себебіміз не?
3. Грек әдебиетінің архаикалық кезеңі қайсы ғасырларды 

қамтиды ?
4. Грек мифологиясының тарихы жайлы не білесіз ? 
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         Гомердің дастандары

 Ежелгi грек жазба әдебиетiнiң бiзге дейiн жеткен үлгiлерi 
– «Илиада» мен «Одиссея» дастандары ғана. Гомер дейтiн ұлы 
ақынның есiмiмен байланысты болған бұл екi поэманың сюжетi 
Троя аңыздарынан, яғни гректер мен троялықтар арасында болған 
соғыс хикаяларынан алынған. 

Троя қаласы - Кiшi Азиядағы Дарданель бұғазының оңтүстiк 
жағалауында орналасқан көне қалалардың бiрi. Ғалымдар мұнан 
бiрнеше жыл бұрын көне Троя қаласының орнында жүргiзген 
археологиялық қазба жұмыстар нәтижесiнде бiздiң заманымыздан 
үш мың жылдай алдын гүлденген, соңынан түрлi апаттар себебiнен 
ойран болған қала қалдықтарын тапты. Олардың пiкiрiнше гректердiң 
троялықтарға шабуыл жасауы - шамамен бiздiң заманымыздан 
бұрынғы ХIII-ХII ғасырларда болған iрi тарихи оқиға.

Аңыздарда айтылуынша, Троя шахзадасы Парис Спарта 
патшасы Меналайдың үйiне қонаққа келедi. Меналай Паристi 
жақсы қарсы алып, оның құрметіне мол дастарқан жайып, ойын-
сауық құрады. Осындай отырыстың бiрiнде Парис патшаның сұлу 
әйелiн көрiп, оған ес-түссiз ғашық болады. Паристiң сымбаты да 
Еленаның жүрегiне шоқ салады. Бiр күнi Меналай ұзақ сапарға 
аттанғанында, Парис Еленаны өз елiне алып қашады. Сапардан 
оралған Меналай қонағы мен әйелiнiң опасыздығын көрiп, қатты 
ашуланады. Намысын таптағаны үшiн кек қайтаруға ант етедi. 
Меналайдың тілегі бойынша бүкiл Грекия өлкесiнiң патшалары 
қол жинап, бiр неше кемемен Трояға жорыққа аттанады. Олардың 
iшiнде Меналайдың ағасы Микен патшасы Агемемнон мен даңқты 
батыр Ахилл (Ахиллес) де бар едi. Грек әскерлерi он жыл бойы 
Троя қаласын қоршауға алады. Соңында, айлакерлiкпен қалаға енiп, 
өртеп жiбередi. Қала халқының барлығын қылыштан өткiзiп, дүние 
мүлкiн тонап, сұлу Еленаны алып өз елдерiне қайтады. Бiрақ жолда 
жеңiмпаздардың басына көп қиыншылық түседi. Олардың көпшiлiгi 
қайтыс болады. Аман-есен елге жеткендерi кiсi қолынан өледi. Бiр 
бөлiгi теңiзде адасып, бiрнеше жыл толқындармен алысып, азап 
шегедi. 

Мiне, осы соғыс туралы хикаялар жиынтығынан грек 
мифологиясының «Троя соғысы аңыздары» деп аталатын жинақ 
пайда болған. «Илиада» мен «Одиссея» дастандарының оқиға желiсi 
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осы циклдегi аңыздардан алынған. Бiрақ екi дастанда да үлкен 
аңыздың барлығы емес, екi кiшiгiрiм оқиғасы ғана хикаяланады. 
Сондықтан, «Илиадада» Троя соғысының оныншы жылында 
болған елеулi бiр оқиға бейнеленген. Шығарма Трояның ер жүрек 
батыры Гектордың өлiмiн және оның жерлену дәстүрін баяндаумен 
аяқталады. Алдын болған және кейiн болуы тиiс оқиғалар жайлы 
ақын жол-жөнекей айтып өтедi. Осындай жағдайды «Одиссея» 
дастанында да көремiз.  Бұл шығармада Троя шайқасының 
қаһарманы Одиссеяның соғыстан оралуы, теңiзде, шет елдерде 
оның басынан кешкен оқиғалары, отаны  Итака аралына келiп, 
дұшпандарынан кек алу жайы хикаяланады. 

Троя соғысы туралы аңыздар тарихта болған жағдайларды 
баяндағанымен, бұл оқиғалар шынайы өмірден алынған көрiнiстер 
емес, керісінше мифологиялық көркемдiкпен көмкерiлген шығарма 
екендiгi анық. Өйткенi, Троя соғысында және осы соғысқа қатысты 
оқиғалардың барлығында адамдармен бiрге Олимп тауының 
құдайлары, перiлер, диюлер мен басқа да табиғи тылсым күштер 
қатысып отырады. 

Троя соғысы туралы аңыздар мен хикаялар ғасырлар бойы 
ұрпақтан ұрпаққа өту барысында көп өзгерiстерге ұшырады, түрлi 
нұсқаларда таралды, соңында Гомер дастандарында жеке әдеби 
формаға ие болды.

«Илиада» дастаны

Ежелгi гректер Троя қаласын «Илион» деп те атаған. Сондықтан, 
«Илиада» дастанының атауында «Илион қаласы», «Илионнама» 
деген мағыналар жатқандығын түсiну қиын емес. Бiрақ бұл атау 
шығарманың мазмұнына оншалықты сай емес. Өйткенi, дастанда 
негiзiнен Грек-Троя соғысындағы кiшiгiрiм бiр оқиға ғана 
баяндалады және осы жеке оқиға айналасында үлкен соғыстың 
кейбiр жағдайларына шолу ретінде тоқталып өтедi.  

«Илиада» дастаны - 15700 жолдан тұратын өте көлемдi шығарма. 
Ежелгi ғалымдар грек әлiппесiндегi әрiптердің санына қарай 
поэманы 24 тарауға-жырға бөлген. 

Шығарма оқиғаларын баяндауға кiрiсерден алдын ақын шабыт 
перiсiне жүгiнiп, өз дастанының бас қаһарманы Ахилдiң ерлiгiн 
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жырлауда одан медет тiлейдi. Поэманың бiрiншi жырында Ахилдiң 
ашулану себептерi айтылады. 

Троя соғысының басталғанына он жыл болды. Осы кезеңде 
Илион халқы гректерге қарсы шешушi шайқасқа шығудан қорқып, 
шабуылдарға тойтарыс берiп ғана отырады. Себебi, грек сарбаздары 
арасында  Фессалия патшасы  Пелейдің  теңiз  құдайы  Фетидадан туған 
жалғыз ұлы  Ахилл бар болатын. Грек батырларының ешқайсысы 
күш жағынан Ахилмен теңдесе алмайтын. Троялықтардың Ахилден 
қорқатындығы соншалық, олардың қала қақпасынан шығуға жүрегi 
дауаламайды. Троя қаласының сыртында грек әскерлерi елдi тонап, 
қыз-қырқынды тұтқындап әлек. Сарбаздар қолға түскен сұлу 
Хрисеиданы өз сардары Агемемнонға сыйға  тартты. Көп ұзамай 
мол тарту, сауғалармен Хресеиданың әкесі қызын құтқармақшы 
болып грек қосынына келедi. Агемемнон байғұс шалдың тiлегiн 
орындамайды, тiптi оны балағаттап қуып салады. Агемемнонның 
бұл iсiне ызаланған Хрис Аполлон құдайға жалбарынып, оны 
жазалауды сұрайды. Қарияның зарын естiген Аполлон Олимп 
тауынан түсiп, гректерге оқ жаудырады. Ашуға булыққан Аполлон 
мұнымен шектелмей, әскерлердi қырып тастайды. Грек әскерi 
орналасқан жер лезде мәйiтханаға айналады. Мұндай қырғынның 
себебiн анықтау мақсатында Ахилл барлық қосынды кеңеске 
жинайды. Калхас есiмдi абыз  гректердiң басына түскен қайғының 
себепшiсi Агемемнон екендiгiн, егер  Хрисеиданы әкесiне қайтарып 
бермесе, қырғынның тоқтамайтындығын айтып ескертедi. Бұл 
сөздердi естiген Агемемнон Калхас пен Ахилдi өзiне дұшпандық 
жасап отыр деп күманданады. Бiрақ Аполлонның қаһарынан 
қорқып, көпшiлiктiң  зорлығымен тұтқын қызды әкесiне қайтаруға 
көнедi, оның орнына Ахилдiң олжасы болған Брисеида сұлуды 
беруін талап етедi. Агемемнонның арсыздығына ашуланған батыр 
қылышын қынынан суырып алып, ұмтыла бергенде, оның алдында 
Афина құдайы аян берiп, бұл райынан қайтарады. Лажсыздан 
Ахилл қылышын қынына қайта салып, бұдан соңғы шайқастарға 
қатынаспайтындығын айтып, өз әскерлерiн алып, соғыс алаңынан 
аттанып кетедi. Ар-намысы, атақ-абыройы аяқ астына тапталған ер 
жүрек қаһарман осы күннен бастап күндiз-түнi жан азабына душар 
болады. Ұлының қайғысын көрген Фетида Олимп тауына шығып, 
Агемемнонның зұлымдығын Зевске айтып, оны жазалауын өтiнедi. 
Зевс Фетиданың өтiнiшiн орындауға уәде бередi. 
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Ахилл соғыстан бас тартқан соң, троялықтардың Айы оңынан 
туады. Илион патшасы  Приамның ұлы,  Паристiң ағасы батыр 
Гектор басқарған Троя әскерлерi қала қақпасын ашып, шабуылға 
шығады. Жекпе-жек айқас басталады. Бiрiншi болып соғысқа 
себепшi болғандар – Парис пен Меналай алысады. Осы шайқаста 
кiм жеңсе, сұлу  Елена мен оның дүние-мүлкi  соныкi болмақ. 
Қарсыласынан кек қайтаруды мақсат қылған Меналайдың найзасы 
Паристiң қалқанын күл-талқан етедi. Спарта патшасы Троя 
шахзадасын өлтiрмекшi болып сүйреп бара жатқанда, Паристiң 
қолдаушысы Афродита жетiп келедi де, оны қап-қара бұлтқа 
орап алып, Троя iшiндегi Еленаның бөлмесiне әкеп тастайды. 
Гектор мен Аякс те жекпе-жек айқасқа шығады. Бұл шайқаста 
Гектор жараланады. Аполлон оның жарақатын емдейдi. Жердегi 
адамдардың қиян-кескi соғысы Олимп тауының басындағы 
құдайлардың да делебесiн қоздырады. Фетида мен оған уәде берген 
Зевс троялықтар жағында,  Афина мен Гера гректер жағына шығады. 
Ахилл шайқастан бас тартқан кезеңде гректердiң бiрнеше батыры 
тамаша ерлiктер көрсетедi. Диомед деген қаһарман дұшпанға 
ойсырата соққы берiп, көптеген троялықтарды жер жастандырады, 
құралайды көзге атқан мерген Пандарды өлтiредi, троялық батыр 
Энейге сақпанмен тас атып, жарақаттайды. Аполлон әрең дегенде 
Энейдi аман алып қалады. Ер жүрек Диомед тiптi Афродита мен 
соғыс құдайы Аресті де жарақаттайды. Осы шайқаста троялықтар 
гректерге есесін жібермейді. Олардың сардары Гектор қайталанбас 
ерлiктер жасайды. Дамылсыз ұрыстың нәтижесiнде соғыс майданы 
өлiктерге толып кетедi.     

Мүрделердi жерлеу үшiн екi жақ әлсiн-әлсiн ұрысты тоқтатады. 
Троялықтардың жанкештi қарсылығына қарамай, гректер оларды 
қала қабырғаларына қарай тықсырып барады. Бiрақ, тағдырдың 
әмiрiмен, Зевстiң Фетидаға берген уәдесiне сай гректер жеңiлiп, 
троялықтар жеңiске жетуi тиiс едi. Сәттiлiк бiрден Гектор жағына 
ауысып, троялықтар жеңе бастайды. Гректер кейiн шегiнiп, 
кемелерiне қарай қашуға мәжбүр болады. Гектор бастаған әскерлер 
оларды қуа жүрiп, кемелерге жақындайды. Түн қараңғылығы ғана 
гректердi аман сақтап қалады. Троялықтар жеңiс дабылын қағып, 
түндi үлкен шаттықпен өткiзедi. 

Грек әскерлерiнiң жағдайы керiсiнше едi. Олардың ұнжырғасы 
түсiп, жеңiстен үмiтiн үзе бастаған болатын. Бұл оқиғалардың 
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барлығы өзiмшiл, тәкаппар Агемемнонды ойландырады. 
Өзiнiң қылмысы мен қателiгiн түсiнген сардар қымбат бағалы 
сыйлықтармен ең беделдi деген адамдарын Ахилге жiбередi. Бiрақ 
iштей азап шеккен батырдың сардармен келiсiмге келуге лажы жоқ 
едi, елшiлер амалсыз керi оралады. Гректердiң жағдайы нашарлай 
түседi. Троялықтар жау бекiнiсiнiң қабырғаларын бұзып, iшке 
енедi, қырғын шайқас басталады. Мерт болған ерлердiң, жарақаттан 
ыңырсыған жандардың есеп-саны жоқ. Жеңiмпаздар дұшпан 
кемелерiне аяқ сала бастады. Гектор кемелердiң бiреуiн өртеп 
те үлгередi. Мiне, осындай арпалыс үстiнде Ахилдің құзырына 
Патрокль келедi. 

Автордың сөзiмен айтсақ, ол биiк тау басынан аққан бұлақ 
секiлдi көз жастарын төгiп, батыр досынан отандастарының жеңісі 
үшiн шайқасқа оралуын өтiнедi. Бiрақ ешқандай өтiнiш Ахилдiң 
жүрегiн жiбiте алмайды. Достық құрметi үшiн Патроклге өз қару-
жарағын, әскерiн қосып берiп, майданға аттандырады. Патрокль 
троялықтарды қала қабырғаларына тықсырып барады. Бұл жеңiс 
ұзаққа созылмайды. Гектордың найзасы оны мүрдем қаптырады. 
Марқұмның мүрдесi айналасында ұрыс қыза түседi. Троя сардары 
оның қару-жарағын  шешiп алады. Патрокль денесiн дұшпан  
қолынан құтқара алмаған грек  батырлары бұл хабарды дереу 
Ахилге жеткiзедi.

Досының өлiмi Ахилдi толғандырады. Батырдың жүрегiндегi 
ыза орнын, ендi кек басады. Көзiнен қанды жас сорғалаған ол, 
шайқас алаңына қару-жарақсыз ұмтылады. Биiк төбеге жеткен 
Ахилл айқай салады. Дұшпан өлiктi тастап, лезде кейiн шегiнедi. 
Осы кезде Ахилдiң анасы Фетида темiршiлер құдайы Гефестке 
келiп, ұлына жаңа қару-жарақ жасатады. Ахилге арнайы жасалған 
қарулар iшiнде ең ғажабы алтын мен күмiстен құйылған қалқан 
едi. Автор дастанда осы қалқанды суреттеуге ерекше көңiл бөледi. 
Гефестiң шебер қолдары қалқанды безендiруде грек тұрмысынан 
алынған таңғажайып өрнектердi қолданады. Бұл үзiндiлердiң ежелгi 
грек тұрмысын үйренуге тигiзер пайдасы мол. 

Ертеңiне Фетида қару-жарақты ұлына жеткiзедi. Бес қаруы 
түгел Ахилл шайқасқа кiредi. Ендi оны Агемемнонның ызасы да, 
оның жасаған қымбатты сыйы да, сүйiктiсi Брисеиданың сұлулығы 
да қызықтырмайды. Ол досының кегiн қайтаруды ғана ойлайды. 
Арбасына жегiлген тұлпарлардың бiрi көзiнен дамылсыз жас 
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төгiп, иесiне жақындап қалған қауiптен сақтандырса да, оған мән 
бермейдi. 

Бұл  соғыста  көк  пен  жердi   мекендегендердiң   барлығы   
қатысады. Аспанда найзағайлар  гүрсiлдейдi, жер бетi сiлкiнiп, 
тiтiркенедi. Ахилл троялықтарға  қырғидай тиедi. Жүрегiн кек 
тырнаған ашулы батыр жолбарыс секiлдi атылып, майданнан 
өз қарсыласы болған Гекторды  iздейдi. Троя батыры болса, 
Аполлонның жебеуiмен оған кездеспейдi. Троялықтардың бiр 
бөлiгi қалаға  қарай, екiншiсi Ксанф өзенiне қарай қашады. Ахилл 
олардың iзiнен қуып жетiп, қырып салады. Ксанф өзені оның 
қылышынан өлген өлiктерге толып қалады. Бұған қаһарланған өзен 
құдайы Ахилге қарай ұмтылады. Осы кезде темiршiлер құдайы  
Гефест пайда болып,  өзендi бөгеген өлiктердi өртеп, Ксанфтың 
ашуын басады. Аман қалған троялықтар қалаға жасырынып, 
бас сауғалайды. Ахилл шайқас алаңынан Гекторды iздейдi. Троя 
батырын қорғап жүрген Аполлон, Ахилдiң бiрнеше рет жолын 
тосып, оны шайқастан шеттетедi. Құдайдың айласын сезiп қалған 
Ахилдiң ызасы күшейе түседi. 

Шайқас алаңында троялықтардан Гектордың жалғыз өзi қалған. 
Приам мен Гекуба қала қабырғасына шығып, ғазиз перзентiнен 
қорғанға жасырынуын талап етiп, жалбарынады. Бiрақ ар-намыс 
ажал алдындағы қорқынышты  жеңiп, шайқасқа үндейдi. 

Ержүрек қаһарманмен бетпе-бет келгенде Гекторды қорқыныш 
билейдi, жекпе-жек айқастан  қашуға мәжбүр болады. Ахилл 
оның iзiнен қуып келедi. Осылайша, олар қала қабырғаларын үш 
рет айналып шығады. Олимп тауының шыңында бұл шайқасты  
тамашалап тұрған Зевс екi батырдың күшiн таразыға тартады. 
Аполлон сүйiктi батырын тағдыр қолына тапсырып, шайқас алаңын 
тастап кетуге мәжбүр болады. Гектордың ендi лажы жоқ. Едәуір 
айқастан соң Гектор Ахилдiң қолынан көз жұмады. 

Гекторды өлтiргенiмен, Ахилдiң кегi басылмайды. 
Қарсыласының өлiгiн арбаға байлап, күнi бойы алаңда  сүйреп 
жүредi. Троя қабырғаларында қарап тұрған Гектордың ата-анасы 
және бүкiл Троя халқы батырдың қорланғанын көрiп, зар жылайды. 
Олардың азалы даусы марқұмның сүйiктiсi болған Андромаханың 
құлағына шалынады. Ол Троя күмбезiне қарай жүгiредi және 
қайғылы жағдайды көрiп, есiнен танып қалады. Есi кiрген соң 
жарын жоқтайды.
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Дұшпаннан кек қайтарып, көңiлi орныққан Ахилл досы 
Патроклге ас бередi, Трояның қолға түскен бiрнеше батырын 
құрбандыққа шалады. Патрокль құрметіне сайыстар өткiзедi. Ахилл 
күн сайын Гектордың өлiгiн арбаға байлап, Патрокль моласының 
басында айналып жүредi. Ұлының қорланған денесiн көрген Приам, 
бағалы сыйлықтармен кешке жақын Ахилдiң құзырына келiп, оның 
аяғына жығылып, ұлының қанын төккен қолдарын сүйiп, көз жасын 
төге  отырып, мүрденi қайтарып  беруiн өтiнедi. Сорлы қарияның 
зары Ахилдiң жүрегiн жiбiтедi, өзiнiң әкесi көз алдына елестейдi. 
Қарсыласының өлiгiн бақытсыз әкеге табыс етедi. Дастан Гектордың 
Троя қаласындағы салтанатты жерлену рәсiмiмен аяқталады.

«Одиссея» дастаны

Гомер есiмiмен байланысты екiншi шығарма –  «Одиссея» 
дастанында Троя соғысының бас қаһармандарының бiрi, Итака 
патшасы Одиссейдің басынан кешірген оқиғалары хикаяланады. 
Троя шайқасы аяқталған соң, Одиссей өз әскерлерi және  
одақтастарымен бiрге  кемелерiне отырып, елiне қайтады. Бiрақ, 
Одиссейдiң дұшпаны болған теңiз құдайы Посейдон оның жолына  
алып толқындардан тосқауылдар қойып, батырдың басына көп 
қиыншылықтар салады. Троя соғысы аяқталғаннан кейiн тағы 
да он жыл бойына Одиссей өз отанына табаны жетпей, теңiз 
толқындарында, бөтен елдерде қаңғып жүредi. Оның басынан қилы 
оқиғалар өтедi. 

Дастанның бiрiншi  тарауында бiз қаһарманды Огигия 
аралындағы перi Калипсо қолында тұтқындықта көремiз. Одиссейге 
ғашық болған перi бiрнеше жыл оның туған жерiне оралу тiлегiне 
құлақ салмайды. Осы кезде Одиссейдiң Итака аралында қалған 
әйелi Пенелопаның басында ауыр жағдайлар болады. Жылдар өтiп, 
патша сапардан оралмаған соң, жұрт оны өлдiге жорыған еді. Сол 
себептi де, Итака ақсүйектерiнiң бiрнешеуi Пенелопадан үмiттенiп, 
Одиссейдiң сарайына кiрiп алып, күнi-түні ойын-сауық құрады. 
Патшайымның тыныштығын алып, өздерiнiң бiрiне күйеуге 
шығуын талап етедi. Ерiнiң қайтып келетiнiне сенген адал әйел, 
түрлi сылтаумен оларды алдап, уақытты соза бередi. 

Одиссейдiң жалғыз ұлы Телемах әлi жас болғандықтан,  
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анасын ақсүйектер зорлығынан қорғауға  дәрменсiз едi. Мырзалар 
Телемахтан  құтылу  ниетiнде бiрнеше рет оны өлтiрмекшi болады. 
Телемах Афина құдайдың кеңесiмен әкесiн iздеп, жасырын түрде 
сапарға шығады. Ол алдын Пилос қаласына, Троя соғысының 
даңқты батырларының бiрi – кексе Нестордың  жұртына келедi. 
Пилос патшасы досының ұлын үлкен құрметпен қарсы алады. 
Бiрақ, Одиссей туралы ешқандай хабар бiлмейтiндiгiн айтып, 
қадiрлi қонағын Меналай елiне  жөнелтедi. Ертеңiне жас шахзада 
Спарта қаласына жетедi. Меналай әлдеқашан  сұлу Еленаны алып, 
елiне оралған болатын. Спарта патшасы Телемахқа зор iлтифат 
көрсетiп, оның құрметіне үлкен той жасайды. Телемах Меналайдан 
әкесiнiң перi Калипсо қолына  тұтқынға  түсiп қалғандығын, өз елiн 
сағынып, азап шегiп жатқандығын естидi.

Шығарманың бесiншi тарауынан бастап автор тiкелей  Одиссей-
дiң басынан өткен  оқиғаларды баяндауға  кiрiседi. Дастанның мұнан 
кейiнгi тарауындағы оқиғалар аңыздар дүниесiнде, таңғажайып, 
тылсым күштер әлемiнде өтедi. Құдайлар Олимп тауында кеңес 
құрып, «Одиссейдi отанына қайтару керек» деп шешедi. Құдайлар 
жаршысы Гефест бұл шешiмдi перi Калипсоға хабарлайды. 

Огигия ханшасы құдайлардың ниетiне қарсылық жасай алмай, 
көз  жасын төге отырып,  Одиссейдi сапарға  аттандырады.  
Одиссей кеме жасап, елiне бағыт түзейдi. Кеме теңiзде бiрнеше 
күн жүзген соң, дұшпанын байқап қалған  Посейдон  толқындарды 
тулатып, Одиссейдiң кемесiн суға батырады. Сорлы Итака патшасы 
толқындармен  үш күн, үш түн арпалысып, Афинаның жәрдемiмен  
аман-есен  жағалауға  шығады. Одиссейдiң паналаған  бұл жерi 
– Схерия аралы, Алькиной деген патша басқарған феак жұрты 
болатын. Толқындармен алысып, әлсiреген Одиссей жағалауға 
шыға сала ұйықтап кетеді.  

Ертеңiне өз құрбыларымен өзен бойына келген Алькинойдың 
қызы  Навсикая Одиссейдi көрiп, оны сарайға алып келедi.  Алькиной 
мен әйелi  Арета дәрменсiз  байғұсты құрметпен қарсы алып, 
қонаққа мол дастарқан жаяды. Ән мен күй төгiледi. Осындай ойын-
сауықтардың бiрiнде соқыр  рапсод Демодок шабыт тұлпарына  
мiнiп Троя  соғысы, оның батырлары, әсiресе  Одиссейдiң  жойқын 
ерлігі туралы  жырлар айтады. Бұл жырларды естiген Одиссейдiң 
есіне жауынгер достары түсiп, жүрегi толқиды, көзiне жас алады. 
Алькиной қонақтың  қайғысын сезiп, оның кiм екендiгiн және 
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басынан өткен оқиғаларды әңгiмелеп беруiн өтiнедi.
Одиссей патша мен қонақтардың өтiнiшiн орындап, өзiнiң кiм 

екенiн айтады. Троядан  шыққан күннен бастап тартқан  азаптарын  
хикаялап бередi.

Одиссейдiң хикаясы дастанның төрт тарауында (IX-XII) 
берiлген. Бұл  төрт  тарау  да  басынан  аяғына дейiн  таңғажайып  
оқиғаларға толы.

Троялықтар жеңiлген соң, Одиссей одақтастарымен жолға 
шығып, бiрнеше күн әуре-сарсаң боп теңiзде жүзедi. Толқын оларды 
Латофагтар мемлекетiнiң  жағалауына алып келедi. Бұл мемлекеттің 
халқы  лотоспен  қоректенедi екен. Лотостың дәмiн бiр татқан жан 
барлық нәрсенi, тiптi туған жұртын да  ұмытып, сол жемiстiң құлына 
айналады екен. Одиссейдiң  жанындағылардың  кейбiрi  сиқырлы 
жемiстен жеп қояды. Мұны көрген патша олардың айқай-шуына  
қарамай, кемеге әрең отырғызып, қауiптi аралдан  мейлiнше алыс 
кетуге ұмтылады. Мұнан кейiн, бiз Одиссейдi жалғыз көздi дәулер-
циклоптар елiнде көремiз. Сардар өз әскерiн жағада қалдырып,  он 
екi серiгiмен бiрге аралды тамашалауға кетедi. Бiраз жүрген соң, 
олар бір үңгiрге  кездеседi. Үңгiр iшiнде  себет-себет жемiстер мен 
айран толы  құмыраларды  көредi. Бiр уақытта сырттан тапырлаған  
дыбыстар естiлiп, үңгiр iшiне үлкен қой-ешкiлер  кiредi, олардың 
iзiнен малдың  иесi, алып циклоп Полифем келедi. Оның маңдайында 
бадырайған  жалғыз көзi бар. Құбыжықты көрген Одиссей мен 
серiктерi қорқып кетедi. Полифем олардың екеуiн ұстап алып, 
диiрмен тасына ұрып өлтiредi, сөйтiп қазанға салады. Тамақтанып 
болып, үңгiр аузын үлкен таспен жауып, ұзақ ұйқыға бас қояды.

Автордың суреттеуiнше, бұл тастың үлкендiгi соншалық, оны 
жиырма екі арба да орнынан қозғай алмас едi. Одиссей ұйқыда 
жатқан қанішерді өлтiрмекшi болады, бiрақ тасты жылжыта 
алмайтынын бiлiп, ойланады. Таңертең кешегi жағдай тағы 
қайталанады. Полифем Одиссейдiң екi серiгiн  жеп, әлгi таспен 
үңгiр аузын жауып, малдарын бағуға кетедi. Одиссей құбыжықтан 
құтылу жолын iздейдi. Мұның амалын табады. Үңгiр iшiнде жатқан 
ұзын сырықты алып, оны ұштап найза жасайды да, үңгiр тасасына 
тығып қояды. Кешке қойларды айдап үңгiрге оралған Полифем екi 
адамды жеп, орнына жатпақшы болғанда, Одиссей өзiмен бiрге алып 
келген шараптың бiр тостағын оған ұсынады. Шарап Полифемге 
ұнайды. Тағы бiр тостақ шарап iшiп, оның есімін сұрайды. Бұл 
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сұрақ Одиссейдi ойға қалдырады. «Тостақты Полифемге ұсынып 
жатып:

- Сен менiң  атымды бiлгiң келе ме?  Менiң атым Ешкiм емес - 
дедiм.

- Онда тыңда, Ешкiм емес, мен сені ең соңынан жеймін, менің 
саған арнаған сыйлығым осы, - деп қарқылдап күлді циклоп.

Ол үшінші тостағандағы шарапты ішкен соң сылқ құлады да 
ұйқыға кетті» [31,418].

Одиссей серiктерiне белгі беріп, олар сырықтың ұшын отқа 
ұстап, циклоптың көзiне шаншады. Ауруға шыдамаған Полифемнiң 
жан айқайын естiп, аралдағы циклоптар үңгiр аузына жиналады. 
Олар серiгiнiң айқайлау себебiн және оны кiм жаралағанын 
сұрағандарында, Полифем:

- Мені күшімен емес айламен алдап соққан Ешкiм емес! – деп  
жауап  қайтарады. 

Циклоптар Полифемге ашуланып кетiп қалады.   
Таң атады. Полифем ауру азабынан ыңыранып жүрiп, үңгiр 

аузындағы тасты жылжытады. Әрбiр қой мен ешкiнi сипалап, 
бiр-бiрден далаға шығара бастайды. Полифемнiң ойын аңғарған 
Одиссей қойларды үшеуден қосақтап, ортасындағының қарнына 
бiр-бiрден серiктерiн байлайды. Өзi бiр қошқардың қарнына 
асылады. Осылайша олар үңгiрден аман шығып, өлiмнен құтылады, 
өздерiмен бiрге Полифемнiң қойларын да ала кетедi. Кемеге отырып 
жағалаудан алыстаған соң, Одиссей жалғыз көздi циклопқа қарап:

- Бiлiп қой! Полифем, көзiңдi ойып алып, соқыр қылған адам - 
Итака патшасы Одиссей болады! – деп айқайлайды.

Ызаға булыққан циклоп таудай тасты теңiзге қарай лақтырады. 
Суға түскен тас толқынынан кеме батуға сәл-ақ қалады. Осылайша, 
Одиссей жыртқыш циклоп қолынан аман құтылғанымен, 
Полифемнiң әкесi, теңiз құдайы Посейдонның  нағыз дұшпанына  
айналады. 

Бұдан кейін Одиссей өз серiктерiмен  жел құдайы Эолдың 
мекені болған Эолия аралына келедi. Эол оларды құрметпен 
қарсы алып, бiрнеше күн қонақ қылып, елiне шығарып салады. 
Қонақтардың сапары қауiпсiз болуы үшiн, сұрапыл дауыл мен 
желдi терiден тігілген үлкен қапқа қамап, оны Одиссейге сыйға 
тартады және елiне жеткенше қалтаның аузын ашпауды мықтап 
тапсырады. Сондықтан Одиссей күндіз-түнi  қапты қарауылдап 
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отырады. Сапардың оныншы күнi болғанда алыстан бір аралдың 
қарасы көрiнедi. Әбден қалжыраған Одиссей қатты ұйқыға кетедi. 
Серiктерi қаптың iшiнде бағалы алтын, күмiс бұйымдар бар шығар 
деп оның аузын аша бастайды. Құрсаудан босанған дүлей  дауыл 
асау толқындарды көтеріп, Одиссейдiң кемесiн алысқа лақтырып 
тастайды. Бірнеше күн жүзiп, соңында олар қанішер жыртқыштар 
аралының жағасына жетедi. Бұларды байқап қалған  жыртқыштар 
үлкен тастарды лақтырып, Одиссейдiң он екi кемесiнiң  он бiрiн суға 
батырады. Санаулы серiктерiмен жалғыз кемеде қалған Одиссей 
Күн құдайы Гелиостың қызы, перi Кирканың аралына келiп түседi. 
Сақтық ойлаған Одиссей аралға бiрнеше серiгiн жiбередi. Олар 
қалың ағаштың арасында орналасқан таңғажайып сарайға кездеседi. 
Сарай маңында қолға үйретiлген арыстан мен қасқырлар айналып 
жүредi. 

Жыртқыштар адамдарды көрiсiмен асыранды иттер сияқты 
қастарына келiп, құйрықтарын бұлғаңдатып, еркелей бастайды. 
Осы кезде сарай iшiнен жәдігөй Кирка шығып, олардың iшке кiруiн 
өтiнедi және бiр-бiр тостақ шарап ұсынады. Жолаушылар шарап 
толы тостақты көтерiсiмен доңызға айналады. Бұл хабарды естiген 
Одиссей достарын құтқару үшiн сарайға қарай жүгiредi. Орман 
iшiнде келе жатқан жолда ғайыптан Гермес пайда болып, қолына 
сиқырды қайтаратын өсiмдiктiң тамырын ұстатады. 

Кирка Одиссейдi де жақсы қарсы алады, «қонақты» алтын 
орындыққа отырғызып, қолына шарап ұсынады. Бiрақ, сиқыр 
Одиссейге әсер етпейдi. Ол орнынан атып тұрып,  қылышын  
жалаңаштап  Киркаға қарай ұмтылады. Қорқып кеткен Кирка 
оның аяғына жығылып, жамандық iстемейтiнiн айтып, ант-су 
iшедi. Одиссей сабасына түсiп, онымен дос болады. Осы жерде 
бiр жыл өмiр сүрiп, қайтадан жолға шығады. Бiрақ, бұдан алдын 
Кирканың кеңесiмен  өлілер патшалығына барып келедi. Бұл 
жерде Одиссей әулие Тиресийдiң аруағымен кездеседi. Тиресий 
Одиссейдiң мұнан соңғы  тағдыры мен әйелi Пенелопаның басына 
түскен ауыр жағдайларды айтып, оған көп кеңес бередi. Одиссей 
мұнда анасының рухымен, қайтыс болған достары Агемемнонмен, 
Ахилмен әңгiмелеседi. Грек сардары өзiнiң сұм тағдыры туралы 
яғни отанына оралған күнi әйелi Клитемнестраның көңiлдесi 
Эгисф қолынан мерт болғандығын айтып, Одиссейдi де сақтыққа 
шақырады.
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Өлілер патшалығынан оралған соң, Одиссей отанына аттанады. 
Олар жолда Сирена аралына кездеседi. Аралды мекендейтін 
перi нәсiлiне жататын мақұлықтар өте тамаша ән салады. Осы 
әндердi тыңдаған адам арбалып аралдан кете алмай, соңында сол 
мақұлықтарға жем болады екен.    

Сиреналардың сиқырлы әуенiнен сақтану үшiн Одиссей 
серiктерiнiң құлақтарын балауызбен бекiтедi. Өзiн кеме дiңгегiне 
мықтап байлап тастауды бұйырады. Арал жанынан өтiп бара 
жатқанда перiлердiң сиқырлы даусына елтiген Одиссей қолды-
аяққа тұрмай, босатуын айтып жалбарына бастайды. Серiктерi 
оны тыңдамайды, кеме әрең дегенде аралдан алыстайды. Бірақ 
олардың алдында мұнан да қауiптi Скилла мен Харибда жатқан едi. 
Құбыжықтар Одиссейдiң бiрнеше серiгiн жалмайды. 

Көп қиыншылықтарды басынан өткiзген Одиссей Күн құдайы 
Гелиостың аралына жетедi. Жасыл жайлауда семiз қойлар мен 
өгiздер жайылып жүр. Жолаушылар аралға табандары тиген 
күннен бастап, ауа райы бұзылады. Олар лажсыздан бiр ай аралда 
қалуға мәжбүр болады. Азық-түлiк таусылып, аштық басталады. 
Одиссейдiң қатты ескертуiне қарамай, бiр күнi серiктерi оның 
қалғып кеткендiгiн пайдаланып, Гелиос өгiздерiнiң екеуiн сойып 
алады. Олардың ұрлығына ренжiген Гелиос Зевске шағымданады. 
Ауа райы ашылып, Одиссей жолға шыққанында, Зевс найзағайын 
жарқылдатып, кеменің күл-талқанын шығарады. Адамдардың 
барлығы суға кетедi. Тек Одиссей  ғана жалғыз тақтайға жармасып, 
бiр аралдың жағасына шығып, әрең аман қалады. Бұл арал перi 
Калипсоның Огигия аралы болатын. Одиссейдiң жетi жыл өмiрi 
осы жерде өтедi.

Феакийлықтар Одиссейдiң хикаяларын  қызыға тыңдады. 
Патша  Алькиной  батыр қонаққа сыйлықтар сыйлап, арнайы 
кемемен өз елiне жөнелтедi. Одиссей аман-есен Итака аралына 
келiп түседi және не iстерiн бiлмей ойланып тұрғанында, жебеушiсi 
Афина құдай  пайда болып, мұнан ары қарай қандай әрекеттер 
жасауы тиiс екендiгiн айтып, кеңес бередi. Одиссейдi қайыршы 
кейпiне енгiзiп, адал құлы Эвмейдiң қосына баратын жолға салып 
жiбередi. Одиссей Алькинойдан алған сыйлықтарын бiр жерге 
жасырып,  Эвмейдiң қосына келедi. Қайыршыны Эвмей жақсы 
қарсы алады. Одиссей өзiнiң кiм екендiгiн сездiрмейдi, әңгiме 
арасында Одиссейге кездескендiгiн, оның жақын күндерде Итакаға 
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оралатынын ескертедi. Осы кезде Афина Телемахтың түсiне енiп, 
тез арада елiне қайтып, Эвмейдiң қосына баруы керек  екендiгiн 
бұйырады. Сөйтіп Эвмейдің үйiнде әке  мен бала табысады. Жеке 
қалғандарында Одиссей мен Телемах дұшпандарынан кек қайтару 
жолдарын жоспарлайды.

Ертеңiне олар сарайға келедi. Пенолопадан үміткерлер 
Одиссейдiң мал-дүниесiн шашып, мол дастарқан басында мастық 
құрып жатқан едi. Одиссей  олардан қайыр-садақа сұрайды. 
Ақсүйектер  садақа бермек  түгiл, оны келеке қылып, балағаттайды. 
Осы күнi Пенолопа Одиссейдiң садағы мен  жебелерiн құзырына 
алғызып, кiмде-кiм осы садақтан жебе тартып нысанаға дәл тигiзсе, 
сол адамға жар болатындығын  айтты. Үміткерлердiң бiрде-бiреуі 
садақтың жiбiн тартуға әлi келмедi. Осы мезетте  Одиссей өзiнiң кiм 
екенiн Эвмей мен адал құлдарына бiлдiрiп, шайқасқа дайын тұруын 
ескертедi. 

Өзi ортаға шығып садақты тартып көруге рұқсат сұрайды. 
Ақсүйектердiң қарсылығына қарамай, Телемах садақты әкесiне 
ұсынады. Одиссей қиналмастан садақты тартып, нысанаға дөп 
тигiзедi. Осыдан соң ол соғысты бастауды Телемахқа ымдап, 
екiншi жебенi Антинойға қарай атады. Одиссейдi таныған 
ақсүйектер қорғануға кiрiседi. Кейбіреуі Одиссейден кешiрiм 
сұрап, жалбарынады. Бiрақ Одиссей оларға құлақ салмай, барлығын 
қырып салады. Одиссей опасыздық жасаған құлдары мен күңдерiн 
де жазалайды. Дегенмен, бiр талай қантөгiстен кейiн  көтерiлiс 
басылып, патша мен халық арасында қайтадан татулық орнайды. 
Одиссей мен Пенолопа қосылып, бақытты өмiр сүредi [8,69].

Дастандардың жалпы ерекшелiктерi мен көркемдiк 
тәсiлдерi

Жоғарыда бiз әңгiмелеген екi дастан да көркемдiк дәрежесi, 
сюжеттiк желiсi, тәсiлдерi жағынан қауымдық құрылыста туған 
ауыз әдебиетi мұраларынан едәуiр жоғары тұрады. Екi поэманың 
да мазмұны жалғыз қаһарман жайлы, оның басынан өткен оқиғалар 
айналасында өрбидi. Сондықтан да, «Илиада» поэмасында 
автордың бүкiл назары шығарманың бас кейiпкерi Ахилдiң ашу-
ызасын суреттеуге бағытталып, қалған оқиғалар  осы жағдайға  
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байланысты дамып отырады. Он жылда болған оқиғалар елу күннiң 
iшiне сыйғызылған. Тыңдаушы мен оқырман толық әсер алуы  
үшiн, шығарманың даму барысында автор әлсiн-әлсiн лирикалық 
шегiнiстер жасап, түрлi хикаялар арқылы негiзгi оқиғаны 
толықтырып отырады.

Мұндай жинақылық, шеберлiк «Одиссей» поэмасында да айқын 
көрiнедi. Одиссейдiң өз отанына оралуы мен  осы сапарда оның 
басына түскен түрлi азаптар, таңғажайып оқиғалар - шығарманың 
негiзгi желiсi. 

Одиссейдiң теңіздегі сапары он жылға созылып кеткенiмен, 
шығармада сол азапты он жылдың соңғы қырық күнi ғана 
баяндалған, алдыңғы оқиғалар  болса, Алькиной сарайындағы 
ойын-сауықта қаһарманның өз аузынан хикаяланады.

«Илиада» мен «Одиссеяның» осы ерекшелiктерi, шығармаларды 
жазған автордың үлкен талантының, шеберлiгiнiң дәлелi. Гомер 
әдiсi – алдымен реалистiк әдiс. Екi дастанда да ежелгi дәуiрдегi грек 
тұрмысы жарқын  өмiр көрiнiстерiнен үзiндiлерде айқын бейнеледi. 
Дастандарда,  мынадай оқиғалар,  мәселен,  Гектордың   Андромахамен 
дидарласуы, Приамның Ахилл құзырына келуi, Одиссей мен 
Пенелопаның кездесуi, екiншi дастанның бесiншi тарауындағы 
сұрапыл дауыл көрiнiстерiнде қаһарманның ішкі жан дүниесіндегі 
өзгерiстердi, арпалыстарды, табиғат құбылыстарын жанды суреттеу 
арқылы әлем әдебиетiнiң ұлы өнер үлгiлерi қатарынан маңызды 
орын алады. Кейбiр оқиғаларды суреттеуде ақын шынайы өмiрдегi 
бiз байқай бермейтiн елеусiз нәрселердiң  бейнесiн көз алдымызға 
алып келедi. Мәселен, «Одиссея» дастанының XXII-тарауында 
Пенелопадан үміткер  болған күйеусымақтардың бiрiнiң өлтiрiлуi 
былай бейнеленген: «...Одиссей жебесін Антинойға жіберді. Жебе 
Антиной шарап ішпек болып, ыдысты аузына апара берген мезгілде 
тура кеңірдегінен қадалды. Қанына шашалған Антиной столды 
төңкере, етпеттей құлап, тіл тартпай кетті. Күйеулер  үрейлене, 
орындарынан қопарыла түрегелісті. Олар қабырғада ілулі тұратын 
қару-жараққа ұмтылды, бірақ қару-жарақ жоқ болатын. Одиссей 
күйеу жігіттерге қаһарлана айқай салды.

- Солай ма екен, сүмелек иттер! Сендер мені қайтып оралмайды 
деп ойладыңдар ғой, ә? Өстіп сайрандай береміз дедіңдер ғой?  
Жоқ, енді сендердің дәурендерің бітті, енді бәріңді ажал күтіп 
тұр!»[31,450]. Мiне, опасыздың жан тапсыру сәтiн ақын осындай 
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ұтымды сөздермен өрнектеп бередi.
Қаһармандардың бейнесiн, олардың мiнез-құлқын, қимылын 

суреттеуде ақын реалистiк әдiстен мол пайдаланады. Дастанды 
оқып  отырып, қоғамның түрлi сатысында тұрған адамдар, 
тылсым күштер: Олимп тауының құдайлары, дәулер, перiлер, 
аңыз құбыжықтары, патшалар, батырлар, қарапайым жауынгерлер, 
ханшалар, кәнизектер, құл мен күңдер, сәбилер көз алдыңыздан 
өтедi. Бiрақ жырда қатысушы тұлғалардың  осыншалық көптiгiне 
қарамастан, олар қауымдық құрылыс туғызған ауыз әдебиетi 
қаһармандары сияқты қарапайым, бiр қалыпта бейнеленген емес.

Гомердiң қаһармандары қанша көп болса да, ешқайсысы бiр-
бiрiн  қайталамайды. Әрқайсысы өз характерiмен басқалардан 
ерекшеленiп тұрады. Адамның iшкi сезiм иірімдерiн ашудағы осы 
реалистік әдіс бас қаһармандар Ахилл мен Одиссей образдарында 
айқын көрiнедi.

Екi поэманың мазмұнында үлкен айырмашылықтар бар. 
«Илиадада» негiзiнен соғыс, қанды оқиғалар, ал «Одиссеяда» болса 
таңғажайып оқиғалар мен отбасылық өмiр хикаяланады. «Илиада» 
дастанында адам бойындағы ең ізгі қасиеттер – ерлiк, батырлық 
жырланған. Бұл Ахилл бейнесiнде жинақталып, сомдалған. 
Ахилл – ежелгi  гректер армандаған мәрттiк, қайрат пен жiгерлiлiк 
рәмізі. Батыр - ар-ұждан, адамгершілік борыш пен намыс адамы. 
Опасыздық, екiжүздiлiк, айлакерлiк Ахилге мүлдем жат қасиет. 
Қорқақтық батыр жүрегiндегi жиiркенiш сезiмдерiн оятады. Бұл 
жiгiт Трояға байлық іздеп емес, ал ел намысын аяққа таптаған 
дұшпаннан кек қайтару мақсатында келедi. Ахилл грек әскерi 
арасында батырлықта өзіне  ешкiмнің теңдесе алмайтындығын 
түсiнедi. Сондықтан да, билiк айтуға үйренiп қалған, намысына 
тиген жандарды аямайды. Агемемнонды орынсыз қылығы үшiн 
өлтiргiсi келедi. Ашу оты жүрегiн өртегенде құтырған жыртқыш 
секiлдi дұшпанына қарай атылады. Досы Патроклдің кегiн алып, 
Ксанф өзенiн жау мүрделерiмен толтырады, тiптi осы өзеннiң 
құдайымен де шайқасады. Кектi ызаны басу ниетiнде Гектордың 
денесiн қорлайды, досының моласы басында Троя батырларының 
басын кеседi. Бiрақ Ахилдiң қасиетi тек дене күшiнде емес, дұшпанға 
қорқыныш үйiру үшiн адам баласы жаужүрек, батыл, табанды 
болуы тиiс. Ахилдiң басқа қаһармандардан ерекшелiгi - ол аңғал, 
жомарт, табанды, адал жан. Әйтпесе, ешқандай мейiрім-шапағат  
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сездiрмейтiн адамның досынан айрылып, жас баладай зар еңіреуі,  
дұшпанының мүрдесiн сонша қорлыққа салған кек қайтарушының 
бiр сәтте өзгерiп, перзент қазасына күйінген сорлы Приамның көз 
жасына жiбiп, Гектордың өлiгiн иттерге жегiзу ниетiнен қайтып, 
әкесiне беруi – бұл батырдың жомарттығын дәлелдесе керек. 

Дастанның драмалық көрiнiстерге толы осы эпизоды Ахилдiң 
рухани байлығына байлық қосып, оның адамгершiлiк қасиеттерiн 
арттыра түседi.

Грек халқы ғасырдан ғасырға ауысқан батырлық жайындағы өз 
арман-тiлектерiн осындай қаһармандар есiмiмен байланыстырып 
отырған. Бұл қаһарман - ыза-кек пен адалдыққа, махаббат пен 
табандылыққа берік жан.

Грек халқының батырлық, ерлiк жайындағы түсiнiктерiн ақын 
Ахилл образында сомдаған болса, осы халықтың өмiр тәжiрибесiнен 
алған данышпандығын, ақылы мен даналығын Одиссей образы 
арқылы көрсетедi. Одиссейдiң қауiптi сапарындағы жалғыз 
қорғаушысы - ептiлiк, сақтық, суыққандылық және айлакерлiк, 
тапқырлық ғана. Одиссей бойындағы бұл қасиеттер, әрине өмiрдiң 
ауыр сындарында қалыптасқан тәжiрибе. Ахилл соғыс алаңына 
шығып, өз жауына бетпе-бет  келгенiнде, дұшпанының қандай 
қарумен айқасатынын алдын  ала бiледi. Ертедегі грек  заңына  сай, 
жекпе-жекке шығудың өзіндік тәртiптерi болған. Айқасты бастаудан 
алдын, қарсыластар өздерiнiң шыққан тегiн айтып, адал соғысуға 
анттарын iшкен соң, шайқасты бастайтын едi. Сондықтан, айқас 
барысында опасыздық жасауға орын қалмайтын, кiм ептi, батыр 
болса сол жеңiске жететiн. Одиссейдiң  жағдайы мүлдем өзгеше: 
теңiз толқындарында, бөтен елдерде өткiзген он жылдық сапарда 
қаһарманды әр бiр қадамында, әр бiр қимылында ажал тұзағы күтедi. 
Сол себептi, күтпеген қауiп-қатерден аман шығу үшiн ақылдылық, 
тапқырлық және сақтықпен қимылдау Одиссейдiң әдетiне айналған 
болатын. Одиссей өз серiктерiмен Полифемнiң үңгiрiнде тұтқында 
қалғанда, олардың барлығына да жыртқыштың жемтігiне айналу 
қаупi туды. Осындай тығырықта қалған сәтте Одиссей сабасына 
түсiп, ақылын жинақтап, айлакерлiкпен, құтылу жоспарын жасайды. 
Қаһарман ерлiкпен, күшпен бұл құбыжықты жеңе алмайтындығын 
түсінедi. Тек айла мен сақтық ғана өлiм қақпанынан құтқара алады. 

Циклоп жолаушылардың екеуiн жеп, ұйқыға кеткен кезде 
Одиссей қанжарын қынынан суырып, жыртқыштың кеудесiне 
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қадауына болатын едi. Бiрақ ол асықпайды, қолайлы сәттi күтедi. 
Одиссейдiң Полифемге iстеген айласы, сол себептi өлiмнен құтылып 
кетуi – ғажайып тапқырлықтың жемiсi. 

Мұндай айлакерлiк өмiрдiң түрлi қиындықтарын көрiп 
шыңдалған, табиғат құбылыстарына қарсы күрестерде өсіп, 
жетілген, ажал аузында тұрса да сабырлылық танытып, ақылға 
жүгiнген  жанның ғана қолынан келетiн едi. Айлакерлiк, сақтық – 
Одиссейдiң ең сенiмдi досы. Ол бейтаныс адамдармен кездескенде 
де, тiптi сырмiнез жандармен әңгiмелескенде де жалған сөйлейдi. 
Ол ешқашан, ешкiмге дұрыс жауап қайтармайды, сырын ашпайды. 
Қайдан, қайда бара жатқандығын айтпайды. Жиырма жылдан соң 
өзiнiң адал құлы Эвмеймен кездескенде, осы құлдан жамандық 
келмейтiнiн бiле тұра, одан шындықты бүгедi. Сақтық оның бойына 
сiңген әдетке айналған. Мәселен, Итака патшасы аман-сау өз елiне 
қайтып келгенiнде, құдай Афина жас шопан бейнесiнде оның көз 
алдында пайда болады. Одиссей өз жебеушiсiн таныса да, басынан 
өткен оқиғалар туралы жалған хикаяларды үйiп-төгедi.

Сырт көзге Одиссей бiреулердi алдағаннан ләззат алатын 
екіжүзді жанға ұқсағанымен, негiзiнде олай емес. Бiз шығарманы 
оқып отырып, бұл айлакердiң iшкi дүниесiнде едәуір iзгi ойлардың 
жатқандығының куәсі боламыз. 

Ол - өте өмiрсүйгiш, әр нәрсеге  қызыққыш, бiлiмге, өнерге 
ұмтылған, бөтен елдердiң, халықтардың тұрмыс-тiршiлiгiн тануға 
құмар жан. Әр нәрсенi бiлуге деген құмарлық Одиссейдi ажалды 
жеңiп, жаңа қиындықтарға қарай жетелейдi. Одиссей дәулер, 
циклоптар аралына аяқ басардан алдын, осы аралда кiмдер 
жасайтынын, олардың мерт етуi мүмкiн екендiгiн бiле тұра аралға 
тоқтауға бел буады.

Мұнан өзге, Одиссей жүрегiндегi ең ізгі қасиет – оның өз 
отанына деген махаббаты. Бұл сезiм дастанның басынан аяғына 
дейiн ақын тарапынан ерекше шабытпен жырланады. Одиссей 
теңiз толқындарында ажалмен алысқанда, жат жұрттардың тамаша 
табиғатында сайрандағанда туған елiн бір сәт те есiнен шығармайды. 
Одиссей тiптi, Калипсо уәде еткен мәңгi тiрлiктен де бас тартып, 
қиыншылықтарға мойымай, өзінің «ғажайып сұлу Итакасына» 
ұмтылады.

Жалпы, Одиссей мiнезiндегi айлакерлiк, жалған сөйлеу, сақтық 
жалаң тентектiк, қызық оқиғаларға деген құмарлық жеңiл өмiр 
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сүруге деген тiлектен туған емес. Бұл қаһарман - грек  тарихының 
белгілі бiр сатысындағы әлеуметтiк және саяси өмiрдiң  жарқын 
көрiнiсi.

Егер грек елiнiң картасына көз салсақ, бұл мекеннiң географиялық 
жағынан өте қолайлы, тамаша аралға орналасқандығын көремiз. 
Теңiз бұл мемлекеттi дәл ортасынан жарып өтедi. Оның барлық 
жағалауы гавань немесе портқа айналған. Грек халқының бүкiл 
тiршiлiгi жыл, он екi ай осы теңiз бойында өткен. Мемлекет 
тарихындағы түрлi саяси, әлеуметтiк өзгерiстер, жаңа қоныстарды 
iздеу қажеттiлiгiн туғызған. Бiрақ, теңiз өзiнiң көз жетпес  
кеңдiгiмен, сұлулығымен өзiне тәнтi қылса, оның алып толқындары, 
жыртқыш жануарлары жүрекке  қорқыныш  сезімдерін ұялатады. 
Сондықтан, теңiз сапарына бел буған адамның жолында қауiп-қатер 
күтетiндiгiне олар күманданбаған. Одиссейдiң басынан кешкен 
оқиғалары теңiз сапарының дауылды өмiрi, шытырманға толы 
тағдыры туралы хикаялайтын көлемдi жыр саналады. Ахилл грек 
билеушiлерiнiң тәуелсiздiкке жетудi қару күшiмен, басқыншылық 
жолмен iске асыруын бейнелеген болса, Одиссей – осы жерлердi 
иелеу, қиыншылық жолмен жаңа жерлердi ашу және оларды 
игеру тiлектерiмен өмір сүрген адамның жарқын мысалы. Осы 
көзқарастан келсек, қаһарман характерiндегi айлакерлiк, сақтық 
мiнездер кемшiлiк емес, ол өмiрдiң жауыз күштерiмен күресуде 
адамға қажет болған қасиет.    

В. Г. Белинский сөзiмен айтсақ «Одиссей образы – адам 
данышпандығының жарқын үлгiсi»[9,35].

Екi дастанда да жоғарыда бiз қарастырған бас қаһармандардан 
өзге бiрнеше кейiпкерлер бар. Бұлардың барлығы да қоғамдағы 
алатын орнымен қатар, өздерiне тән мiнезге, әрекетке ие жеке 
тұлғалар. 

Агемемнон мiнезiнде тәкаппарлық, қанағатсыздық белгiлер бар; 
Меналай батырлығына қарамай, өте қатал, сұсты адам; Диомед – 
шамадан тыс өжет,  қайратты жiгiт; Нестор - өмiрдiң ащы-тұщысын 
көп татқан дана, парасатты жан; Парис – жеке сезiмнiң құлы, өзiмшiл 
пенде; Гектор – батырлықта  Ахилден кем түспейтін, ар-намысты 
барлығынан жоғары ұстайтын, әйелiне адал, перзентiне мейiрiмдi 
тамаша жан; батыр ұлынан айрылып  қайғы-қасiретте бүкшиген 
сорлы Приам – қайталанбас бейнелер. Қаһармандарды түрлi 
жағдайда шебер суреттеу, тiптi Пенелопаның күйеусымақтарын 
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бейнелеуде де айқын байқалады.
Екi поэмада да, бiрнеше әйел образы бар. Олар арасында шебер 

қаламгер сомдаған бейнелер - Андромаха мен Пенелопа. Бiз жырды 
оқи отырып, адамзат қоғамының осы бiр қауымдық кезеңдерiнiң 
өзiнде де адалдық, рухани тазалық шыңының басында тұрған ару 
әйелдердiң болғандығының куәсi боламыз, оларды көрiп, көзiмiз 
қуанады, жүрегiмiз шаттыққа толады. Гектордың адал жары 
Андромаханың бүкiл өмiрi қайғы шерге толы. Оның ата жұртын 
гректер шабуылдағанда, әкесi мен ағалары дұшпан қолынан мерт 
болады. Көп ұзамай тұтқынға түскен апасы да көз жұмады. Ендi, 
жалғыз қамқоры болған Гектордан айрылып қалу, Андромаханың 
жүрегiне үрей салады, ерi өлген соң, сүйiктi ұлының да қаза болуы 
және өз басына да ауыр азаптардың түсуi, бұл сорлы әйелдi мол 
қайғыға батырады.

Адалдық, рухани тазалық идеялары Пенелопа образында мұнан 
да тереңiрек, әрi көркемдік шеберлікпен ашылады.  Пенелопа жиырма 
жыл бойы жесiрлікте жасайды, бiрақ ұзаққа созылған жалғыздық 
дертi жiгерлi әйелдiң жүрегiндегi адалдық отын сөндiре алмайды. 
Одиссейдiң орнын, мәртебесiн иемденгiсi келген күйеусымақтар 
Пенелопаның басына көп қиындықтар салады. Бiрақ, Пенелопа өз 
жарының аман-есен оралатынына күдiксiз сенедi. Дұшпандарына 
қарсы ашық күресе алмаған бұл әйел, өз намысын қорғап, түрлi 
айла iстейдi. Мәселен, қартайған қайын атасына табыт тоқығысы 
келетiндiгiн, сол табыт бiткенше күйеуге шықпайтындығын айтып 
үміткерлердi едәуір әлекке салады. 

Уәде бойынша Пенелопа күнi бойы қозғалмай осы табытты 
тоқиды; түнде тоқылған iстi қайта сөгiп тастайды; осылайша үш 
жыл отырған ол, сыры ашылған соң, басқа да айлалар ойлап табады. 
Уақытты созу мақсатындағы мұндай айлалардың ең соңғысы 
мергендiк сынау едi. Бұл шешiм өмiрдiң үздiксiз соққыларынан 
шаршаған шарасыз жанның әрекетi емес. Одиссейдi басқа 
жандардың барлығынан абзал көрген адал әйелдiң бұл шарты 
күйеусымақтарды масқара қылу болатын. 

Адалдық, рухани тазалықпен бiрге Пенелопаның бойында 
ғажайып парасаттылық, даналық та бар. Бiз оның барлық 
әрекетiнде асығыстық сияқты мiнездердi байқамаймыз. Одиссей 
арсыз ақсүйектерді өлтiрiп, әйелiмен кездескенiнде  Пенолопа 
сағыныштан сарғайған жарының құшағына бiрден атылмайды. 
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Азапты тарта-тарта сақ болып қалған әйел, мекерлiктен шошынып, 
«бейтаныс» жанды түрлi әңгiмеге тартып көредi. Соңында, алдында 
тұрған адамның  өз ерi екендiгiне сенгеннен кейiн ғана онымен 
қауышады. «Пенелопа жолаушының қасына келіп отырды. Ол 
Одиссейге қадала қарады, қараған сайын жолаушы бірде Одиссейге 
ұқсаса, бірде ұқсамайтын сияқты көрінді. Пенелопаның толқып 
отырғанын байқаған Телемах реніш білдірді:

- О, сүйікті анам, - деді Телемах, - сенің жүрегің шынымен 
тастан  жаралған ба еді ? Зарығып күткен жұбайың, ақыры, міне, 
қасыңа келіп отыр, ал сен үн де қатпайсың. Бұл дүниеде ұзақ 
сапардан оралған жұбайын тап осылай қарсы алатын екінші әйел 
жоқ шығар.

- Ұлым, көрмейсің бе көңіл толқуынан тілім күрмеліп 
отырғанын   –    деп жауап берді, Пенелопа Телемахқа. - Егер мына 
жолаушы шынымен Одиссей болса, Одиссей екеуміздің бір-бірімізді 
бірден танитын құпия сырымыз бар» [31,453].

Гомер өз шығармасында опасыз әйелдерге қатысты көзқарастарын 
Елена, Клитемнестра сияқты образдарда бейнелесе, адал әйелдер 
туралы тамаша ойларын Пенелопа образында жинақтайды.

Гомер дастандарының негiзгi қаһармандары мiне, осылар. 
Адамзат қоғамының сәбилiк дәуiрiне тән болған қарапайым 
және жiгерлi бұл жандардың барлығы өздерiне ұқсас, аңғал, таза 
реалистiк бояуларда, шынайы өмiр үзiндiлерiнде бейнеленген.

Гомер образдары өмiршең болғанымен, олардың табиғатында 
өзгермейтiн бiр нәрсе бар: барлық қаһармандардың характерi 
жақсы-жаман бiр-екi маңызды белгiлермен алдынан белгiленiп, 
түрлi жағдайларға, қарама-қарсылықтарға байланысты өзгеріп 
отырмайды. Мәселен, қаһарман бiр-бiрiне қайшы сезiмге кездесiп, 
соңынан қатал бiр шешiм қабылдаса, осы қарар iшкi рухани заңдар 
мен адамға тән болған сезiмдер күресiнiң нәтижесi екендiгi, Гомер 
шығармаларында көрiнбейдi. Бұған дәлел ретiнде, Ахилл мен 
Агемемнон ортасындағы жанжалды айтуға болады. Агемемнонның 
арсыздығына ызаланған Ахилл оны өлтiрмек болып, қанжарын 
суырғанымен, райынан қайтып қынына қайта салады. Қаһарманның 
iшкi сезiмiндегi осы өзгерiстi ақын адам мiнезiндегi толқыныстар 
нәтижесi деп емес, ал құдiреттi тылсым күштердiң қалауы 
мағынасында баяндайды.

Жалпы, Гомер қаһармандарының iшкi тебiренiстерi де сол 
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адамдардың өздерi сияқты қарапайым, әрi аңғал, керiсiнше болуы 
мүмкiн емес. Өйткенi, адамзат қоғамының қауымдық сатысында 
адамның жанын үйрену ешкiмнiң еншiсiне тимеген едi. Мүмкiн, 
Гомер шығармаларына тән қайталанбас сұлулықтың сыры, мiне, 
осы қарапайымдылықта, аңғалдықта жатқан шығар!

Бiз Гомер поэмаларын оқи отырып, бұл поэмалармен басқа 
халықтардың қаһармандық дастандары, мәселен, қазақтардың 
бiрнеше эпикалық шығармалары, француздардың «Роланд 
туралы жыры», немiстердiң «Нибелунга туралы жыры» және 
өзге де Шығыс, Батыс халықтарының жырлары ортасында үлкен 
ұқсастық барлығы айқын көзге түседi. Бұл ұқсастық түрлi халықтар 
шығармаларындағы мазмұн жақындығында, қаһармандарды 
бейнелеуiнде, көркемдiк ерекшеліктерінде де сезiледi. Эпикалық 
туындыларға тән, жалпы үндестiк кездейсоқ құбылыс емес. Мұның 
басты себебi, барлық батырлық дастандарда  өз көрiнiсiн  тапқан  
қоғамдық  өмiр  жағдайларының  бiр-бiрiне жақындығында болса 
керек. Көркем әдебиеттiң ең көне түрлерiнің бiрi - дастан жанры, 
ұзақ тарихи даму барысында түрлi сатыдан өтiп, сұрыпталған, 
қалыптасқан жанр.

Гомер шығармаларының бас қаһармандары тек мықты батырлар 
ғана емес, сонымен бiрге құдайлар нәсiлiне жақын тұратын жан-
жақты жетiлген тұлғалар. Олимп тауының әмiршiлерi әрқашан 
оларға медет бередi, қамқорлық көрсетедi. Құдайлар тiптi, 
батырларға мәңгi өмiр де сыйлайды. Ахилдiң анасы Фетида ұлын 
өлiмнен арашалау ниетiнде, оны табанынан ұстап тұрып, ерiнен 
жасырын түрде ажал өзенiнiң отына шомылдырып жатқанда, 
ұйқыдан оянып кеткен Пелей әйелiнiң мақсатынан бейхабар халде 
балаға ұмтылады. Осыдан соң Ахилдiң денесi отқа түссе күймейтiн, 
қылыш салса кеспейтiн жанға айналғанымен, анасы ұстап тұрғанда 
от тимеген табаны ең әлсiз жер болып қалады.  Парис Аполлон 
құдайдың көмегiмен Ахилдi дәл сол жерiнен атып өлтiредi.

Халық дастандарындағы сияқты, Гомер поэмаларының 
қаһармандары да өздерiнiң күш-қайратына сай қару-жарақпен 
қаруланған. Нестордың шарап ішетін ыдысының үлкендiгi соншалық, 
әрқандай жан оны жерден әрең қозғайтын; батыр  Ахилдiң найзасын 
көтеру үшін досы Патрокль едәуір күш жұмсайды; Одиссейдiң 
садағының ауырлығы да сондай, оны Пенелопадан үміткер 
күйеусымақтардың ешқайсысы тарта алмайды. Батырлардың 
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қару–жарағы көбiнесе алтын-күмiстен жасалған, гауһар, ақық 
тастармен безендірілген; киiмдерi болса әдемі маталардан тiгiлген, 
ат-әбзелдерi де бағалы тастарға толы болып келедi. Қаһармандарды 
осыншалық көкке көтере мадақтау Гомердiң екi шығармасында да 
жиi ұшырасады. 

Халық жырларының маңызды ерекшелiктерiнiң бiрi - олардың 
әуенмен, күймен сүйемелденіп орындалуы. Мұндай шығармалар 
әдебиет тарихында оқу үшiн емес, ал тыңдау үшiн шығарылған 
секiлдi. Ақын өз дастанын жаттан оқығанда, оның мазмұнын 
тыңдаушы санасына тезiрек сiңдiруге айрықша көңiл бөлiп, бiр 
мағынадағы көрiнiстердi немесе бiр-бiрiне ұқсас оқиғаларды 
шығарма барысында бiрнеше рет қайталайды. Мұндай қайталаулар 
шайқастарды бейнелеуде, тұлпарлардың жүрiсi мен шабысында, 
қаһармандардың қару-жарағын суреттегенде, тойларда жайылған 
мол дастарқандарды мақтауда жиi қолданылады. Осы қайталаулар 
Гомер поэмаларында өте көп (мәселен, «Илиаданың»  I-тарауында 
Ахилл мен Агемемнон арасындағы араздық туралы ақынның 
өзi хикаялайды. Соңынан, Ахилл анасы Фетидаға сардардың 
арсыздығы жайында шағымданғанында, алдыңғы сөздер сол 
қалпында қайталанады). Дастандарда кейбiр оқиғаларды, сонымен 
бірге күннiң батып, таңның  атып келе жатқан арайлы сәттерiн 
суреттейтiн жолдардың көптiгi сонша, олар ешқандай өзгерiссiз 
қолданыла бергендiктен қалыпқа түскен формаларға айналған. 
Ғалымдардың есебi бойынша, сәл ғана өзгерiспен қайталанатын 
өлең жолдары екi поэманың  да үштен бiр бөлiгiн құрайды. 

Бұл әрине ақынның жаңа теңеулер, жаңа образдар таба алмаған 
шарасыздығы емес. Жоғарыда айтқанымыздай, дастандар күйдiң 
сүйемелдеуiмен, жаттан айтылатын болғандықтан, жыршы 
дастанды жырлай отырып, кейде тыңдаушыларға дамыл берiп, 
өткен оқиғаларды олардың есiне салып, кейбiр жағдайларды 
әсiрелеп отыру үшiн осындай әдiстi қолдануға мәжбүр болады, бұл 
болса халық шығармашылығына тән болған туындылардың негiзгi 
ерекшелiктерiнiң бiрi.

Мұндай көркемдiк тәсiлдердiң барлығы Гомер поэмаларына 
таңғажайып өмiршеңдiк бередi. Шығармаларды оқи отырып, бiз 
оларда хикаяланған оқиғаларды, қаһармандарды өз көзiмiзбен 
көргендей әсерге бөленемiз.
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Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Троя соғысы туралы мифтерді тарихи шындықпен 

салыстырыңыз.
2. «Илиада» поэмасындағы композициялық ерекшеліктерді 

түсіндіріңіз.
3. «Илиада» поэмасындағы батырлар мен құдайлар 

образдарына талдау жасаңыз.
4. «Одиссея» дастанының өзіндік ерекшеліктеріне тоқталыңыз.
5. Эпопеядағы авторлық позиция қандай?

Гесиод

Гомер өз шығармаларында грек қоғамының қауымдық 
кезеңiн және сонымен бiрге осы қоғамның iштей күйрей 
бастаған уақытын суреттеген едi. «Илиада» заманында басталған 
экономикалық дағдарыс шамамен бiздiң заманымыздан бұрынғы 
VIII ғасырлардың соңы мен VII ғасырдың бастарына келiп, едәуiр 
шиеленісе түседi. Соның нәтижесiнде ежелгi грек қоғамында туған 
әлеуметтiк топтануға байланысты материалдық байлықтар кейбiр 
жеке адамдардың, яғни тайпа басшыларының қолдарына өтедi. 
Мемлекетте айқын, бiр-бiрiне қарсы екi әлеуметтiк топ, ақсүйектер 
мен оларға тәуелдi төменгi топ - құлдар, жерi жоқ шаруалар, майда 
және орта жер иелерi мен кәсіпкерлер пайда болды. Ақсүйектер 
озбырлығының күшейiп баруы, салықтардың көбеюi, ақша 
қатынастарының түбегейлi үстемдiк етуі салдарынан кедейленген 
еңбекшi халықтың сол қоғамдық құрылысқа қарсы наразылығы 
күшейдi. Өз заманынан түңілген шаруалар, әсiресе оның кедейленген 
топтары ұзақта қалған бейғам патриархалдық дәуiрлердi аңсайды. 
Мiне, осы жағдайлар жаңа әдеби жанр – дидактикалық эпосты 
туғызады.

Грек әдебиетiндегi дидактикалық эпостың ең алғашқы үлгiсi – 
Гесиодтың  «Жұмыстар мен күндер» поэмасы. 

Гомер туралы нақты деректердiң жоқтығы сияқты Гесиодтың 
да өмiрi жайлы мәлiметтер сақталмаған. Гректiң ұлы тарихшысы 
Геродот және басқа да ғалымдар бұл екi ақынды бiр дәуiрде 
өмiр сүрген дейдi. Қазiргi ғылымның дәлелдеуiнше «Жұмыстар 
мен күндер» шығармасының авторы Гомерден көп кейiн өмір 
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сүргендігін айтады. Демек, осы пiкiрлерге сүйенсек, Гесиод бiздiң 
заманымыздан бұрынғы VIII ғасырдың аяғы мен VII ғасырдың 
бастарында өмiр сүрген. Гесиодтың өмiрi жайлы мәлiметтер аз 
болғанымен, тарих бетiнде ол туралы кейбiр деректер кездесiп 
қалады. Бұл деректер оншалықты терең болмағанымен, оны 
ғалымдар жоққа шығармайды. Өйткенi, оларды Гесиодтың өзi 
қалдырған. Поэмада автордың айтуынша, әкесi Кiшi Азияның Ким 
деген жерiнде туған, бiрнеше жылдар осы жерде жасап, соңынан 
тiршiлiк қамымен Грекияға келiп, Геликон тауының етегiндегi 
Беотия өлкесiне қарайтын Аскра деген жерге қоныстанған. Әкесi 
қайтыс болған соң, оның дүние-мүлкi екi ұлына, яғни Гесиод пен 
Перске мұраға қалған. Бiрақ Перс түрлi айла-шарғы жолымен 
әкiмдердiң тiлiн тауып, Гесиодты әке мұрасынан айрылуға мәжбүр 
етедi. Оның үлесiнiң барлығын Перс иемденедi. Дүние-мүлiктен 
айрылған Гесиод мансаптыларға, әдiлетсiздiкке қарсы күресудiң 
пайдасыз екенiн түсiнiп, өз еңбегiмен тiршiлiк етуге кiрiседi. 
Көп қиыншылықпен өзiнiң дәулетiн қайта түзеп алады. Әкесiнен 
қалған мол мұраны аз-ақ күнде шашып, тауысып, кедейленген 
арсыз Перс Гесиодтан көмек сұрайды. Мұндай арсыздыққа қатты 
ызаланған, екiншi жағынан туысқанының жағдайына ашынған 
Гесиод, қиянатшылдық жолмен өмiр сүруге  болмайтындығын, адал 
еңбекпен тiршiлiк етудiң абзалдығын және осы мазмұндас бiрнеше 
адамгершiлiк мәселелер тұрғысында iнiсiне ұлағатты сөздер айтады. 
Гесиодтың поэмасы - адам еңбегiнiң ұлылығы, әдiлеттiлiктiң 
жеңетiндiгi және адамның өмiр жолында кездесетiн басқа да түрлi 
мәселелер туралы Перске арнайы айтылған насихаттар түрiнде 
жазылған шығарма.

Осылайша, Гесиод - ежелгi грек әдебиетi ақындары арасында 
тұлғасы бiзге едәуiр дәрежеде мәлiм болған алғашқы ақын. 

Бұл адам бiрнеше ғасыр бұрын болып өткен оқиғалар жайлы 
аңыздық шежiрелер шығарып, шығармаларында бейнеленген 
оқиғаларға өзiнiң қандай көзқараста болғандығын  жоғары қоятын 
ақын емес, керiсiнше ол дәуiр жыршысы. Оның шығармасы 
күнделiктi өмiр көрiнiстерiн, халықтың ауыр жағдайын, «жемқор» 
әкiмдердiң әдiлетсiздiктерiн, байлардың зұлымдығын, жалпы 
өмiрдiң қайғы-қасiретiн хикаялайды. Бұл дастан жалғыз автордың 
басынан өткен қиыншылықтар хикаясы ғана емес, ол Гесиодқа 
ұқсаған мыңдаған майда шаруалардың өмiрiнен алынған көрiнiс. 
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Гесиодтың Перске арнап айтқан насихаттары тек әдеби әдiс қана, 
шындығында ақын бұл сөздердi озбырлық көрген шаруаларға 
бағыттайды. 

Олай болса, Гесиод - осы дәуiрлерде шаруалардың мүддесiн 
қорғаған ең тұңғыш қаламгер, оның дастаны - адамзат тарихында 
еңбектi дәрiптеген алғашқы туынды.       

Гомердiң  қаһармандары  адамгершiлiк  қасиеттердi  
шайқастардан, соғыстардан, қантөгiстен iздеген, қала мен 
қыстақтарды өртеудi нағыз ерлiк, батырлық деп түсiнген, еңбекпен 
өмiр сүретiн адамдарға жиiркенiшпен қараған болса, «Жұмыстар 
мен күндер» поэмасының авторы тiршiлiктiң бар байлығы еңбек 
арқылы жаратылғандығын шығарманың басынан аяғына дейiн 
бiрнеше рет қайталайды. Атақ-абыройды тек еңбекпен бағалайды, 
еңбекке терең мән бередi. Шығарманың осы негiзгi дидактикалық 
мазмұны да адам баласын жамандық жолдан қайтарып, еңбекке 
баулиды. 

«Жұмыстар мен күндер» поэмасында баяндалған адамгершiлiк 
және тiршiлiктiң жаңа принциптерi, әрине ақсүйектердiң, бұл 
жайлы ескi түсiнiктерiне түбегейлi қарсы болады. Бiрақ, осыған 
қарамай, Гесиод ежелгi тайпа ақсүйектерiнiң жыршысы Гомердiң 
әдеби тәсiлдерiнен толық қол үзiп кетпейдi. Шығармада «Илиада» 
мен «Одиссея» дастандарындағыдай мифологиялық аңыздар, 
эпитеттер, салыстырулар, тiптi гекзаметр өлшемi де толығымен 
қолданылған. Дегенмен, «Жұмыстар мен күндер» поэмасының 
авторы осы ескi форманың iшiне жаңа мазмұндағы өз дәуiрiнiң 
талап-тiлегiн енгізген. Ақынның айтуынша, Зевстiң қыздары, яғни 
Олимп музаларының өздерi осы шындықты дастан етiп жырлауды 
рапсодқа жүктеген. «Жұмыстар мен күндер» дастаны адамның ауыр 
тағдыры, қайғы-қасiретке толы өмiрi туралы аңыздардан басталады. 
Жалпы алғанда, ақынның адам тағдыры туралы түсiнiктерi өте 
күрделi. Оның пiкiрiнше, «құдайлар адам баласына рақымдылық, 
шапағат жасамайды. Керiсiнше, адамзаттың басына ауыр азаптар 
салып келедi. Еңбектiң  өзi – Зевс  тарапынан  жiберiлген  зұлматтың 
бiрi». Гесиод өзiнiң бұл сөздерiн Пандора туралы аңызбен шегелейдi. 

Гесиодтың адамзат тарихы туралы танымы да Пандора мен 
Прометей аңызы сияқты өте қайғылы. Ақын жер бетiнде жасаған 
адамдарды бес әулетке бөледi. «Бұл әулеттiң өмiр сүру тарихы 
құлдырауға бағытталған. Ең алғашқы әулет жер тарихының 
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алтын дәуiрiнде өмiр сүредi. Олар еңбек пен азаптың не екендiгiн 
бiлмейдi, күнi-түнi ойын-сауықта, шаттықта жасайды. Бұл бақытты 
адамдарға өмiр сүруге қажет нәрселердiң барлығын табиғат өзi 
жеткiзiп бередi. Олар бiр-бiрiне жамандық қылмайды; татулық, 
бiрлiк бәрiне де тән қасиет едi. Өлгендерiнде де ешқандай 
қиындықсыз, ұйқыға кеткендей халде болатын. Бiрақ алтын 
дәуiр мәңгiлiк болған жоқ.  Оның орнына күмiс дәуiр келдi. Бұл 
дәуiрде жасаған әулеттер алдыңғылар сияқты бақытты емес едi. 
Олар бейбастақ болды, құдайларға ықылас қоймады. Сол себептi 
Олимп әмiршiсi қаһарланып, оларды жер астына кiргiзiп жiбередi. 
Күмiс дәуiрден кейiн мыс дәуiрi басталды. Бұл кезеңде өмiр 
сүрген адамдар алдыңғы адамдарға мүлдем ұқсамады. Мейiрім-
шапағаттан мақұрым қалған олар шайқастан, қан төгуден басқа 
нәрсенi бiлмедi. Бiрақ қанша жауыз, зұлым болғанымен, олар да 
ажалдан қашып құтыла алмады. Төртiншi дәуiр - ұлы соғыстар, 
қаһармандар дәуiрi. Олар өздерiнен алдын өткен адамдарға 
қарағанда мейiрiмдiлеу едi. Бiрақ бұл адамдардың көпшiлiгi Троя 
өлкесiндегi қанды шайқастарда, теңiз толқындарында қырылып 
кеттi»[1,48]. Гесиод өз заманын алаяқтық, екi жүздiлiк, әдiлетсiздiк, 
опасыздық өршiген бесiншi дәуiрге жатқызады және осы дәуiрдi 
темiр дәуiрi деп атайды. 

 Жалпы, Гесиодтың өз заманы және өткен дәуiрлер туралы пiкiрлерi 
мiне осындай. Ақын қоғамдағы әдiлетсiздiктерге, зұлымдықтар мен 
қылмыстарға қарсы қатты наразылық бiлдiргенiмен, ақсүйектер 
озбырлығынан құтылатынына көзi жетпейдi. Өйткенi, мансап пен 
атақ, мемлекет пен байлық, билiк солардың қолында. Гесиод осы 
пiкiрдi «Қыран мен Бұлбұл» атты мысалында дәлелдеуге ұмтылады.

Гесиод шығармасының негiзгi мақсаты - қазiргi өмiрде 
әдiлетсiздiк, озбырлық үстемдiк етiп тұрғанда шаруалардың аштан 
өлмеуi үшiн еңбек етуден, сол арқылы жағдайын түзеуден басқа 
лажы жоқ дегендi айту.

Байлық жинауда ең сенiмдi, әрi адал кәсiп деп Гесиод 
тек диқаншылықты ғана мойындайды. Өзiнiң өмiрден алған 
тәжiрибелерiн еңбекшiлермен бөлiседi, диқаншылық сырларын 
үйретедi.

Ақын шаруадан ең алдымен құдайларға құлшылық етудi талап 
етедi. Құдайлардан медет сұрап, құрбандық сойып тұру қажеттiлiгiн 
ұқтырады. Гесиодтың құдайларға ықыласты болудағы мақсаты - 
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олардан денсаулық, қырманға береке, мемлекетке тыныштық тiлеу.
Осыдан соң, шаруашылық  жұмыстарды жыл бойы қалай 

жоспарлау, жердi қашан жырту, қай мезгiлде егін салу, қай уақытта 
егiндi жинау, қырман бастыру, т.б. туралы әңгiмелейдi. Дастанның 
қорытынды бөлiмiнде ежелгi дәстүрлерге сай әрбiр ай «қасиеттi» 
және «қауіпті» күндерге бөлiнiп, қайсы күнi қандай әрекеттердi 
iстеуден сақтану керектiгi айтылады. Дастанға «Жұмыстар мен 
күндер» деген ат осы соңғы бөлiмнiң мазмұнына байланысты 
қойылған. 

Шығарма барысында шаруаның iстерiне қатысты кеңестер 
берумен бiрге, күнделiктi өмiрде кездесетiн басқа да мәселелер 
жайында хикметтi өсиеттер баяндалады. Бұл өсиеттер ұлтарақтай 
жерде еңбек етiп жатқан сорлы шаруаның мүддесiн ойлай айтылған 
насихат сөздер. Осы кеңестер кедейдiң шаруашылығын нығайту, 
байлығын арттыруға қызмет қылады. Сондықтан ақын шаруаны 
жоспарлы болуға, ысырапшылдықтан сақтануға, бiреуге қарыз 
бермеуге, қарыз алмауға, әрбiр iстi ойланып iстеуге, көршiлермен 
тату болуға шақырады. Ақын ғашықтық-махаббат мәселелерiнде 
де шаруаны сақ болуға шақырады: «Әйел заты адамның басын 
айналдырып, қамбасын тез құртады» дейдi. Оның үйлену және 
отбасы мәселесi туралы пiкiрлерi де осыған ұқсас. Ақын ерлердiң 
тек отыз  жастарда үйленуiн, онда да тек жас қызды алуын талап 
етедi. «Есiк көрген әйелге қарағанда, бесік көрген қызды» тәрбиелеу, 
әдептiлiкке, шаруашылыққа үйрету жеңiл болады», деп түсiндiредi. 
«Ұл баланың санын бiреуден асырмау керек. Олай болмаған күнде 
шаруаның мүлкi мұраға бөлiнiп, майдаланып кетедi»[1,49], дейдi.

«Жұмыстар мен күндер» дастанынан өзге Гесиод есiмiмен 
байланысты тағы да екi поэма бар. Олар – «Теогония» («Құдайлардың 
пайда болуы») және «Әйелдер кестесi» поэмалары. Бiрiншi дастан 
– грек мифологиясын жүйелеу ниетiнде жазылған шығарма. Гесиод 
өзінің поэмасында әлемнің жаратылуы және пайда болуы туралы 
кең түрде әңгімелейді. «Ол бастапқыда Хаос, Гея-Жер, Тартар және 
Эрос сияқты құдіретті күштер болды, әлемнің жаратылуында Гея-
Жердің орны ерекше, ол Уран-Аспанды дүниеге келтірді, осыдан 
соң ол Уранмен және Тартармен қосылып түрлі құбыжықтарға өмір 
берді, деп жазады»[6.30]. Ежелгi гректердiң жаратылыс туралы 
түсiнiктерi, құдайлардың пайда болуы туралы мифологиялық 
танымдарының бiздiң дәуiрiмiзге дейiн жетiп келуiнде Гесиодтың 
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бұл шығармасы маңызды орынға ие. 
«Әйелдер кестесi» поэмасы да мазмұн жағынан «Теогония» 

дастанымен үндес. Бұл шығарма құдайлармен некелескен 
әйелдердiң кейiн атақты грек тайпаларының таралуына себепшi 
болғандықтары туралы хикаялайды.

Гесиодты ежелгi гректер Гомермен қатар тұратын ұлы ақын 
деп таныған. Кейбiр  аңыздарда  оны  тіпті  Гомерден де жоғары  
бағалайды. Гесиод шындығында да халық ақыны, еңбекшiлер 
қамқоршысы, данышпан тұлға. Оның поэзиясында халық ауыз 
әдебиетiне тән суреттеулер, мақал-мәтелдер мол кездеседi. 
Еңбекшi халықтың аянышты өмiрiн бейнелейтiн «Жұмыстар мен 
күндер» поэмасы өзiнiң заманагөй мазмұны, ғажайып реалистiк 
эпизодтарымен грек әдебиетi тарихында ерекше маңызға ие. 
Бұл дастан ғасырлар бойына грек шаруасы үшiн ауыр күндердiң 
таптырмас кеңесшiсi, данышпандық үлгiсi болып қызмет еткен.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Гесиодтың «Жұмыстар мен күндер» шығармасының өзіндік 

ерекшеліктерін көрсетіңіз.
2. Халық ауыз әдебиетіндегі өсиетнамалар және нақылнамалар 

туралы не айта аласыз?
3. «Теогония» шығармасындағы автордың негізгі мұраты 

қандай?



42

2-тарау. 
Алғашқы  мемлекеттiң пайда болуы дәуiрiндегі әдебиет

Гомер заманынан басталып, Гесиод жасаған дәуірде едәуiр 
күрделенген  гректер өміріндегі әлеуметтік топталу б.з.б. VІІ-
VІ ғасырларда мүлдем өрши түседi және бүкiл грек жұртында 
iрi әлеуметтiк қозғалыстарға, саяси төңкерiстерге алып келедi. 
Төңкерiстер дәуiрi болған VII-VІ ғасырлар ескi грек қоғамдық 
құрылысына тойтарыс берiп, құлдық негiзге құрылған жаңа таптық 
қоғамның пайда болуына iргетас болады.

Бұл қозғалыстардың басты себебi – тiршiлiктiң негiзгi арқауы 
болған жер мәселесi едi. Ол кезеңдерде Грекияның барлық 
аймақтарындағы құнарлы жерлер толығымен ақсүйектер қолына 
өткен болатын. Күйзелiске ұшыраған шаруалар өте ауыр тұрмыстық 
жағдайларға қарамастан, лажсыздықтан ақсүйектердiң жерлерiн 
жалға алып еңбек етедi. Аристотельдiң айтуына қарағанда, 
Аттика аймағында «байлар мен кедейлер ортасындағы теңсiздiк 
шиеленiсе түседi, халықтың барлығы дерлiк байларға қарыздар 
едi. Кейбiреулерi жерден алынған өнiмнiң оннан алты бөлiгiн 
жалға төлесе, көпшiлiгi қарыздан құтыла алмай отбасымен бiрге 
байлардың басыбайлы құлына айналады. Осыдан соң байлар оларды 
қаласа өз жерiнде жұмсады, қаламаса өзге бiреуге сатып жiбердi». 
Мұндай озбырлық халық арасында ақсүйектерге деген наразылықты 
оятып, оларды қанды көтерiлiстерге аттандырды. Екiншi жағынан, 
мемлекетте халық санының күрт өсуі нәтижесiнде, әлеуметтiк 
мәселелер қиындап, жаңа тiршiлiк көздерiн iздеу қажеттiлiгiн 
күшейтедi. Гомер заманында басталған жер иеленушiлiк әрекеттер 
жаңа дәуiрге келгенде өрши түседi. Б.з.б. VI-ғасырдың бастарында 
Жерорта және Қара теңiз жағалауларында, Балқан бойында, 
Сицилия, Италия және т.б. жерлерде гректерге бағынышты жерлер 
пайда болды. Осындай жерлердiң көбеюi өзге халықтармен мәдени 
және сауда қатынастарын жүргiзудi күшейтедi.Бұл жағдай өз 
кезегiнде мемлекеттiң iшкi экономикалық өмiрiн жандандырады: 
жаңа жерлердi тауармен қамтамасыз ету талаптарын туғызады, 
сол арқылы байлығын молайта түсудi көздеген ептi, iскер адамдар 
үлкен кәсіпорындар ашады. Сол кәсіпорындарға сырттан көптеген 
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құлдар әкелiнедi. Ендi грек жерiнде бұрын мүлдем болмаған жаңа 
бiр әлеуметтiк топ – iрi саудагерлер, кәсіпкерлер пайда болды.

Мақсат пен мүдде тұрғысынан ескi зодагондарға қайшы келетiн 
мiне осы құдiреттi жаңа топтар еңбекшi шаруалармен бiрiгiп, iрi 
жер иелерi болған ақсүйек байларға қарсы бас көтередi. Грекияның 
шет аймақтарында көтерiлген төңкерiсшiл қозғалыстар үлкен 
шайқастарда шыңдала  түсiп, кейбiр қала-мемлекеттерде үкiметтiң 
тирандар қолына өтiп кетуiне кең жол ашады (қазiргi күнде 
«залым» мағынасында қолданылатын «тиран» сөзi, сол дәуiрлерде 
халықтың ақсүйектерге қарсы күрестерiнде басшылық қылған 
адамдарға берiлген құрметтi атақ болып, «көсем», «жолбасшы» 
мағыналарында қолданылған). Ақсүйектер билiгiнiң құлауында 
тирандар өте маңызды қызмет атқарған. Бiрақ шексiз билiк оларды 
бiрте-бiрте залым қанаушыларға айналдырып, тирандық басқарудың 
құлдырауын жылдамдата түседі.      

Тирандық биліктің өмiрi қысқа болғанымен, грек қоғамын 
демократтандыру тарихында өзінің терең iзін қалдырды. 
Ақсүйектердiң әрқандай артықшылықтарын жою, шаруаларды 
қарыздан құтқару, зодагондардың мүдделерiне қайшы жаңа 
заңдарды жариялау iстерi тирандардың қызметтерiмен тығыз 
байланысты болды.               

Грекиядағы экономикалық  және  саяси өзгерiстер адамдардың  
талабын, олардың өнер, әдебиет, ғылымға деген көзқарастарын 
түбегейлi өзгертiп жiбередi. Болып жатқан оқиғалардың мазмұны 
өте кең әрі терең едi. Ендiлiкте оларды күнделiктi өмiрге жат болған 
және тек ғана құдайлар мен батырлардың басынан кешiргендерi 
туралы хикаялайтын жырлар шеңберiне сыйғызудың мүлдем 
лажы қалмайды. Сансыз саяси төңкерiстер тасқынында туған 
жаңа адамның талабы да, сезiмдерi де, айналасындағы оқиғаларға 
көзқарасы да Гомер заманында өмiр сүрген адамдардiкiне тіпті 
де ұқсамайды. Бұлар ендi қоғамдық өмiр тұңғиығына батып 
кеткен жандар емес, ал өзiнiң кiм екендiгiн аңғарған, өмiрден өз 
орнын iздеген, нағыз адамның қадiр-қасиетiн түсiнген жаңа адам 
едi. Соның үшiн бұл адам өнерде де, әдебиетте де өз жүрегiнде 
жалындап тұрған арман-тiлектiң, сезiмдердiң бейнесiн көрудi 
қалайды. Сондықтан, сол дәуiрдiң маңызды әдеби жанры ретiнде ең 
алдымен лирика пайда болады.
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Грек лирикасының түрлерi

Грек тiлiндегi «лирика» сөзi ішектi музыкалық аспап лираның 
атынан келiп шыққан, мағынасы «музыка сүйемелдеуiнде 
орындалатын жыр» дегендi бiлдiредi. Бұл атау лирикалық 
поэзияның дамыған дәуiрлерiнен әлдеқайда соң, шамамен б.з.б. III-
II ғасырларда эллиндік дәуiрдегi ғалымдар тарапынан қолданысқа 
енгiзiлген. Сол кезеңде гректердiң өздерi осы топқа жататын 
шығармалардың барлығын – «мелос», «мелика» яғни өлең деп 
атаған. Сондықтан, ғасырлар бойы ежелгi гректер лирикалық 
поэзияны басқа түрлi тәсiлдер, мәселен өлең, музыка аспабы, тiптi 
бимен байланыстыра түсiнiп келген. Сол себептi, әрбiр лирик ақын 
әрi ақын, әрi музыкант, әрi би шеберi болған. Дәуiрлердiң өтуiмен 
лириканың ямб және элегия деп аталатын кейбiр қарапайым түрлерi 
бiрте-бiрте музыкадан алыстап, тек ғана оқу үшiн шығарылған әдеби 
жанрға айналады. «Мелос» атауы болса көңiл-күйдi бейнелейтiн 
өлеңдерге қатысты қолданылып, мұндай шығармалардың 
музыкамен байланысы әлi де ұзақ уақытқа созылады. Лириканы 
түрлерге бөлу тәсiлдерiнiң бiрi - өлшем. Эпикалық жырлардың 
гекзаметр өлшемiнен басқа формаларда жазылған шығармалардың 
барлығы лирикаға қосылған. Осы негiзде оларды элегия, ямб және 
мелос деп бөлген. Үздiк лирика ретiнде танылған және ғасырлар 
бойы музыкалық қасиетiн сақтап қалған мелос жанры, өзiнiң 
мазмұнына, қандай оқиғаларға арналғандығына қарай тағы да 
екi топқа бөлiнедi: жеке әншi тарапынан орындалатын – монодик 
лирика және көпшiлiк орындайтын – хор лирикасы.

Ендi грек лирикасындағы өлең өлшемiне кiшкене тоқталып өтемiз. 
Ежелгi замандағы эллин тiлiнде жазылған өлең шығармалардың 
барлығы ұзын және қысқа буындардың ауысуы негiзiне құрылған. 
Мұны анығырақ түсiндiру үшiн, әдеттегiдей қысқа буындарды ирек 
сызықпен (∪ ), ұзын буындарды түзу сызықпен (-) белгiлесек, сол 
белгiлердiң белгiлi тәртiпте қайталануы – грек өлеңiнiң өлшемiн 
пайда етедi. Ескерте кететін жағдай, ақынның талабына қарай, 
кейбiр екi қысқа буынды бiр ұзын буынмен ауыстыру да мүмкiн 
болған. Гекзаметр өлшемi алты буыннан құралып, бұл буындардың 
әрқайсысы дактиль деп аталған. Ол бiр ұзын, екi қысқа (-∪ ∪ ) 
буыннан құралған. Өлеңнiң әсерлi болуы үшiн соңғы буын спондий 
деп аталатын екi ұзын буынмен (- -) ауыстырылады және нәтижесiнде 
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төмендегi өлең жолы туады:
            - ∪  ∪  |-∪  ∪  |-∪  ∪  |- ∪  ∪  |- ∪  ∪ -|-∪  ∪ |- -
Өлеңдегi буындардың ұзын-қысқалығын, яғни дактиль және 

спондий буындарын белгiлi тәртiпте ауыстыру жолымен ежелгi 
ақындар гекзаметрдiң әртүрлi ырғақта құбылуына қол жеткiзген. 
Мәселен, өлеңде ұзын буындардың көбiрек болуы – оқиғаның 
маңыздылығын, әрекеттiң салмақтылығын қамтамасыз етедi; 
қысқа буындардың көптiгi болса әрекетке  жылдамдық, жеңiлдiк, 
ойнақылық бередi. Осылайша гекзаметрдi он алты нұсқада қолдануға 
болады. Мұнан тыс, өлеңнiң үшiншi немесе төртiншi буындарының 
ортасында келетiн цезура, яғни кiдiрiстердiң де (паузалар) гекзаметр  
өлшемi үшiн ерекше маңызы бар [1,53].

Ескерте кететiн нәрсе, ежелгi грек өлең құрылысында ұйқас 
болмаған. Поэзияның саздылығын қамтамасыз ету үшiн қажет 
нәрсе буын болған.

Бiзге жеткен деректерге қарағанда грек лирикасы өте бай және 
жан-жақты болса керек. Бiрақ сол көркем, мазмұнды әрi құнды 
мұралардан тым аз көлемi ғана сақталған. Үш-төрт ақыннан қалған 
кейбiр үзiндi жырларды есепке алмағанда, көптеген ақындардың 
шығармалары кейiнгi кезеңдерде өмiр сүрген қаламгерлердiң 
еңбектерiнде сақталып қалған бiр-екi шумақтан, тiптi жекелеген 
жолдардан арыға ұзамайды. Бiзге жеткен осы өлең үзiндiлерi 
негiзiнде ежелгi дәуiрдегi грек әдебиетiнiң маңызды сатысы – VII-
VI ғасырлардағы лирикалық поэзия туралы кейбiр пiкiрлердi ғана 
айта аламыз.

Элегия мен ямб жанрлары

Элегияның отаны Кiшi Азиядағы Фрегия аймағы болған. 
Жанрдың аты да осы жердiң халқы тiлiндегi «elegn» (қамыс) сөзiнен 
алынған, бұл жағдай сол топтағы шығармалардың осы өсiмдiктен 
жасалған музыкалық аспап флейтаның (сырнай) сүйемелдеуiмен 
орындалатындығынан дерек берсе керек. Қазiргi заман әдебиеттану 
ғылымында көңiл-күйдi бейнелейтiн өлеңдер осы атпен аталады. 
Элегияны бұл мағынада түсiну ежелгi гректер үшiн мүлдем жат. 
Элегиялық шығармаларға олар, керiсiнше рухы күштi, ерлiктi 
жырлайтын жауынгерлiк жырларды жатқызған. Бiрақ элегияның 
ерекшелiктерiн анықтайтын негiзгi белгi оның мазмұны емес, ал 
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өлең өлшемi. Сондықтан, «элегиялық жыр» деп аталатын арнайы 
өлең өлшемiнде жазылған әрқандай жырды, мазмұнына қарамастан 
осы жанрға жатқызған. «Элегиялық жырдың» бiрiншi жолы 
гекзаметрден, екiншi жолы пентаметр деп аталатын бес буынды 
өлең өлшемінен құралған. Пентаметр де гекзаметрге өте ұқсас, 
тек мұнда үшiншi және алтыншы қысқа буындар түсiп қалады. 
Сол себептi, әр қатарды теңдей екiге бөлiп, үшiншi қатардан соң 
кiдiрiс(пауза) жасау ғана қажет болады: 

        - ∪ ∪  -∪ ∪  - ∪ ∪  - ∪ ∪ - ∪ ∪  -∪  - ∪     гекзаметр
        - ∪ ∪  - ∪ ∪  -| - - ∪ ∪  - ∪∪  -                пентаметр
Элегиялық лириканың өлшемi де, мазмұны да бұл кезеңде 

эпикалық дастандарға өте жақын болды. Гректердiң өздерi де бұл 
топтағы жырларды жауынгерлiк жырлардан оншалықты бөлiп 
қарамаған.

«Ямб» атауының келiп шығу тарихы мүлдем көмескi. Ежелгi 
аңыздар бұл сөздiң шығу төркінін Деметра құдай туралы аңызбен 
байланыстырады. Қызы Персефонаның жоғалғандығына қатты 
қайғырған Деметра құдайларға ашуланып, Эливсин патшасы 
Келейдiң үйiне қызметке жалданғанында, осы сарайдағы Ямба 
деген күң қыз күлдiргi әңгiмелер айтып, құдайдың көңiлiн 
көтеруге ұмтылады. Аңыз әрине, ямб жырларының мазмұнына 
қарай шығарылған болса керек. Өйткенi, бұл жанрдың өзi халық 
ауыз әдебиетiндегi әзiл-сықақ, сыншыл пiкiрлердi бейнелейтiн 
өлең өлшемiнен алынған. Ямб өлшемi кейiн фольклордан жазба 
әдебиетке өтiп, жеке сезiмдердi, сатиралық рухтағы жырларды т.б. 
бейнелейтiн күштi әдеби жанрға айналады.

Ямб жанрына Шығыстың ұлы ғұлама данышпаны Фараби 
бабамыз өзінің «Өлең қағидалары туралы трактат» атты еңбегінде 
мынадай анықтама береді: «Ямб – ерекше өлшемі бар жыр түрі. 
Онда жалпыға мәлім жағымды, жағымсыз жайлар айтылады, ең 
бастысы, ол көпшілікке кеңінен аян болуы тиіс: мәселен, мақалдар. 
Жырдың бұл түрі тайталас бәсеке мен соғыста, ашу мен беймазалық 
үстінде қолданылады»[29,122].

Ямб жанрының сыртқы көрiнiсi, барлық лирикалық шығармалар 
сияқты өлең өлшемдерiмен белгiленедi, ямб (∪ -) және трохей 
(- ∪ ) деп аталатын формалардан құралады. Бұлар бiршама қысқа 
болғандықтан, оларды екiге бөлiп пайдаланған, соңынан «ямб 
үштiгi» деп аталған жаңа өлең өлшемі туған: 
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                           - ∪  - ∪  - | - ∪  - ∪ | ∪  - ∪ | - 
Бiзге мәлiм  болған ең ежелгi элегияшы ақын – Каллин. Оның 

қашан туғандығы, қашан қайтыс болғандығы туралы деректер жоқ. 
Каллиннiң өлеңдерiнде баяндалған оқиғаларға негiзделiп, ақынның 
б.з.б. VII ғасырдың бастарында Кiшi Азиядағы Эфес қаласында 
жасағандығын анықтаймыз. Бұл дәуiрлерде солтүстiктен бастырып 
келе жатқан кейбiр халықтар ақынның отанын ойрандап жатқан едi. 
Кiшi Азия гректерiнiң өмiрiндегi осындай қайғылы күндерде Каллин 
Эфес жастарын отанды қорғауға шақырады. Каллиннiң бiзге дейiн  
23 жол өлеңі ғана жеткен. Осы өлеңдерде ақын дүниеде адам баласы 
үшiн отанды қорғаудан артық қасиеттi борыш жоқтығын, бұл жолда 
жанын қиған адамның ұрпақтар  есiнде мәңгi қалатындығын, оны 
ерекше құрметпен тiлге алатындығын   айтады.

Отан  үшiн  ерлiк көрсету идеясы Каллиннен кейiн  өмiр 
сүрген спарталық  екiншi ұлы ақын Тиртей шығармаларында 
мұнан да айқынырақ  көрiнедi. Тиртей туралы  ежелгi  гректер  
ортасында  кең тараған  бiр аңызда «ақынның туған жерi Спарта 
емес, ал  Афина  қаласы екендiгi айтылады. Б.з.б.VII ғасырдың  
орталарында  спарталықтар өз көршiлерi мессениялықтарға қарсы 
соғыс ашады, бiрақ мессениялықтар қатты қарсылық көрсетiп, 
оларға көп шығын келтiредi. Ауыр  жағдайда қалған спарталықтар  
Дельфа  абыздарының  кеңесiмен көмек сұрап, афиналықтардың 
алдына барады. Спарталықтармен  салқын қарым-қатынаста 
болған афиналықтар оларды мазақ қылып, әскербасы орнына, 
әскери iстен мүлдем бейхабар ақсақ бiр мұғалiмдi жiбередi. Бұл 
мұғалiмде әскери бiлiм болмағанымен, өлең шығаруға өте қабiлеттi 
екен. Ол өзiнiң жалынды жырларымен Спарта әскерлерiнiң рухын  
көтерiп, дұшпанды жеңедi. Мiне, осы мұғалiм – Тиртей  болған-
мыс»[1,54]. Бұл аңыз  шындықтан қаншалықты алыс жатса да, ақын 
элегияларында өте өткiр жауынгерлік рух болғандығын дәлелдейдi. 

Тиртейдiң  бай, жан-жақты көркем  әдеби  мұрасынан  бiзге  
дейiн  аз  ғана үзінділер жетiп келген, бiрақ бұл өлеңдер басқа 
ақындар мұраларына қарағанда  көркемдігі жағынан жоғары және 
аяқталған туындылар. Сол себептi ақынның шығармашылығы 
туралы толығырақ әңгiме жүргiзе аламыз. 

Тиртей  өлеңдерiнiң  көпшiлiгi Каллин  өлеңдерi  сияқты әскери 
мазмұнда жазылған.  Бұл өлеңдерде ақын Спарта әскерлерiн отанды 
қорғауға, дұшпанға мейiрiмсiз болуға үндейдi. Ақынның  түсiнiгiнде  
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жауынгердiң  ең жоғары қасиетi – батырлық пен ерлiк, нағыз атақ-
даңқ  iздеген адам отан үшін жанын қиюы тиiс. Кiмде-кiм өз жұртын 
жаудан қорғап, батырларша мерт болса, оның есiмi отандастары 
есiнде мәңгi сақталады. Мұндай  қасиеттi  өлiм  бұйырған батырдың 
даңқы оның қаласына, халқына және  ұрпақтарына өмiр бойы 
жарық нұрын шашып тұрады, жаспен кәрi оның өлiмiне терең 
қайғырады, азап шегедi. Батырдың аты ұрпақтан-ұрпаққа  жетедi.  
Егер де батыр жауды жеңiп, шайқастан аман шықса, бүкiл ғұмыры 
құрметте өтедi; «той-мерекелерде қарттар, жастар оған орын берiп, 
төрге отырғызады».

Ақын батырлықты, ерлiктi мадақтаумен бiрге қорқақтықты, 
опасыздықты қатты сынға алады. Жауға қарсы соғысудан бас 
тартқан, шайқас алаңын тастап қашқан адамның аты өле-өлгенiнше 
жиiркенiш пен лағнатқа көмiледi, бала-шағасымен өзге жұртта 
әуре-сарсаң болады, барлық адам оған қарғыс жаудырады. 

Адамның жеке сезiмдерiн бейнелеу алғаш рет Грекияның 
iрi ақыны, Тиртейдiң замандасы Архилох (б.з.б. VII ғасырдың 
орталары) шығармаларында өзiнiң жарқын көрiнiсiн тапты. Архилох 
поэзиясы тек ғана ақынның өз басынан кешірген жеке өмiрi: қайғыға 
толы ауыр тiршiлiгi, жүрегiнде аласұрған ыза-наласы, махаббат 
жолында тартқан қасiреті туралы хикаялардан құралған. Барша грек 
ақындары сияқты Архилохтың өмiрi туралы да толық мәлiметтер 
жоқ. Ақынның шамадан тыс бай әдеби мұрасынан сақталып қалған 
кiшiгiрiм үзiндiлер негiзiнде оның өмiрiне қатысты азды-көптi 
түсiнiктер алуға болады. 

«Архилох Парос аралында туған, әкесi Телисикл деген ақсүйек, 
анасы болса күң, кәнизек болған. Архилох дәулетті отбасында 
туғанымен «тексіздігіне» байланысты көп азап шегедi. Грекия 
патшаларына жалданып, қарапайым жауынгер ретiнде бүкiл өмiрiн 
соғыстарда өткiзедi. Осы дәуiрде өрши бастаған жаңа жерлердi 
жаулап алу әрекеттерi нәтижесiнде алыс жерлерге барып, сол 
соғыстардың бiрiнде Архилох қаза табады» [1,55].

Грек және рим жазушыларының айтуына қарағанда, Архилох 
өз заманының ұлы ақыны болған. Мазмұндылық және өлең 
өлшемдерiнiң жан-жақтылығы тұрғысынан замандас ақындардың 
бiрде-бiреуi онымен теңдесе алмаса керек.

Бiзге дейiн жеткен өлең үзiндiлерiнде ақын өзiнiң ауыр 
әскери өмiрi туралы баяндап, жалданбалы қарапайым жауынгер 
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болғандығы себептi, тек  найзаның өткiр ұшымен ғана нан тауып 
жегендiгiн айтады. Архилох үшiн тiршiлiктiң негiзгi тiрегi соғыс 
болған. Сондықтан, соғыс құдайы Арестiң құлы екендiгiн, сонымен 
бiрге поэзияға көңiл қойғандықтан музаларға да сыйынатынын 
хикаялайды. 

Тынымсыз соғыстар Архилохты жеңiстерден жеңiлiстерге, 
қуаныштан қайғыға кезек-кезек лақтырып отырған. Ақын бүкiл 
өмiрiн қауiп-қатерде өткiзгендiгiне, жоқшылықтан құтыла 
алмағандығына зарланады, тiптi қолын қайыр-садақаға созғандығын 
да жасырмайды. 

Бiрақ, өмiрдiң қанша қиыншылығын көрсе де, алтынға 
көмiлген Гигске (өте бай Лидия патшасы болған) қызғанышпен 
қарамайтынын, құдайлардың тілегіне қарсылық бiлдiрмейтiнiн 
айтады. 

Архилох элегиялармен бiрге өте көп ямбтар да жазған. 
Шындығында, ақын өзiнiң ащы, өткiр ямб өлеңдерiмен замандастары 
ортасында ерекше даңққа бөленген. Ежелгi гректердiң айтуына 
қарағанда, ямб жанрының негiзiн салған ақын осы - Архилох. 
Архилох өмiрiнде болып өткен кiшкене бiр ғашықтық оқиға жайлы 
аңыз бар. Ликамб есiмдi бiр бай адамның Необула деген қызына 
ақын ғашық болады. Архилохтың бiзге дейiн жеткен өлең үзiндiлерi 
арасында осы қыздың сұлулығын мақтап жазған жолдарды 
кездестiремiз. Ликамб қызын Архилохқа бермекшi болады, кейiн 
белгiсiз себептермен өзінің алғашқы ойынан бас тартады. Мұндай 
арсыздыққа, намыссыздыққа ызаланған ақын Необула мен оның 
әкесiне қарсы өткiр, ащы өлеңдер жазады. Масқара болған қыз 
бен екi сiңлiсi асылып өледi. Архилох поэзиясы - өзiнiң әсерлiлiгi, 
көркемдiгi, өткiрлiгiмен ерекшеленедi. Сондықтан оның жырларын 
рапсодтар Гомер дастандарымен қатар орындаған. Архилох 
жырлары кейiнгi жас ақындарға да мол ықпал еткен.

Ежелгi Грекияның iрi элегияшыларының бiрi – Солон (шамамен 
б.з.б. 635-599). Басқа грек ақындарына қарағанда Солонның өмiрi 
едәуiр анық. Ол туралы ежелгi дәуiрдiң атақты адамдары – Плутарх пен 
Аристотель кейбiр мәлiметтердi жазып қалдырған. Сол деректерде 
баяндалуынша, Солон асыл тектi ақсүйек отбасында дүниеге келген, 
бiрақ ақын туған кезде оның әкесi бұрынғы байлығынан айрылып, 
кедейленiп қалған едi. Солон өзiнiң материалдық жағдайын түзету 
мақсатында сауда iстерiмен шұғылданады. Осыған байланысты өте 
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көп саяхаттайды, түрлi қалаларда, алыс мемлекеттерде болады. Бұл 
саяхаттар оның тәжiрибесiн молайтады, дүниетанымын кеңейтеді. 
Солон өмiр сүрген заман грек саяси өмiрiнiң ең шиеленiскен дәуiрi 
болған, бұл дәуiрде ақсүйектер мен халық ортасында өте күштi 
күрес жүрiп жатқан едi. Солон ақын ретiнде сол оқиғаларға белсендi 
араласады. Афина мемлекетiнiң iшiндегi қарама-қарсылықтарды 
жою, бiр-бiрiне жау топтарды келiсiмге келтiру барысында көп 
еңбек етедi. Ақынның өз отанына көрсеткен iрi қызметi Саламин 
соғысынан басталады. Плутархтың айтуынша, афиналықтардың 
өзара қарсылықтарынан пайдаланып, мигаралықтар Афинаға 
бағынышты Саламин аралын басып алады. Афиналықтар аралды 
қайтарып алу үшiн қанша ұрынғанымен, мақсаттарына жете 
алмайды. Осыдан кейiн мигаралықтарға қарсы соғыс ашуды айтқан 
адамды өлiм жазасына кесу туралы арнайы заң шығарылады. Бiр 
күнi Солон Саламиннен келген қаңғыбас қайыршы киiмiн киiп, қала 
алаңындағы мiнбеден Афина халқына арнап жүз жолдан тұратын 
өзiнiң «Саламин» атты элегиясын оқып бередi. Сол элегиядан бiзге 
дейiн жетiп келген сегiз шумақ өлеңде ақын Саламиндi дұшпан 
қолына тапсырған афиналықтар арасында күнаға батып жүргенше, 
оншалықты маңызы жоқ Фолегандра яки Сикина аралдарының 
құлы болу абзал екендiгiн айтып, мұндай масқаралықтан құтылу 
үшiн афиналықтарды Саламин қаласына шабуыл жасауға, оны азат 
етуге шақырады. Плутархтың айтуынша, элегия әсерiнiң күштi 
болғандығы соншалық афиналықтар дереу соғысқа аттанып, аралды 
жаудан азат етедi.

Афинаның гүлденуi жолында көрсеткен көп қызметi үшiн 
б.з.б. 595-ылы Солонды Афина мемлекетiнiң ең жоғары мансабы 
– архонттыққа сайлайды. Солонның мұнан кейiнгі өмiрi Афина 
тұрмысымен тығыз байланысты. Ол Афина мемлекетiнде бiр талай 
өзгерiстер жасайды: шаруаларды қарыздан құтқарады, құлдықтан 
азат етедi, ақсүйектердiң билiгiн шектейдi т.б. Солон өзiнiң ақындық 
талантын да мемлекет мүддесiне жұмсайды. Оның элегияларында 
сол замандағы iшкi қарсылықтар, адамдар бойындағы келеңсіз 
қасиеттер қатты сынға алынады. Солон өмiр сүрген дәуiр - өткiр 
әлеуметтiк бөлiну дәуiрi едi. Бұл дәуiрде адамдар ортасында баю 
тiлегi өршiп кеткен болатын. Ақын бұл ұмтылыстың табиғи бiр 
жағдай екендiгiн айта келiп, қиянат пен айлакерлiк арқылы баюдың 
жарамсыздығын көрсетiп, мемлекет басшыларын қанағатшыл 
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болуға, байларды әдiлдiкке шақырады. Солон поэзиясының көп 
бөлiгi жаңа билiк iстерiне арналған. Бұл өлеңдерде ақын өзi 
жариялаған заңдарды түсiндiредi, шаруаларды қарыздан құтқарып, 
шет елге сатылып кеткен отандастарын елге қайтарғандығы туралы 
хикаялайды.

«Солонның өлеңдерi терең отансүйгiштiк идеялармен және 
Афинаның жарқын болашағына деген сенiммен көмкерiлген. 
Қаншама апатшылық, соғыстар болса да, Афина халқының ерлiгiне, 
табандылығына ақын ешқандай күманданбайды, өйткенi бұл 
қасиетті қалаға Зевстiң өзi мен оның дана қызы Афина жәрдем бередi. 
Афиналықтардың бастарына жауған қасiреттер құдайлар тарапынан 
жiберiлген жаза емес, ол әдiлетсiздiктiң өршуi мен зұлымдықтың 
көбеюiнiң салдары. Осы қасiреттерден құтылудың жалғыз жолы – 
байлардың тiзгiнiн қатты ұстау, заңдардың орындалуын бақылап 
отыру және мемлекетте әдiлдiк орнату екендiгiн ақын қайта-қайта 
ескертедi»[1,58].

Солон грек элегиясын жаңа мазмұнмен, жаңа идеялармен 
байытты. Өз дәуiрiнiң әлеуметтiк кемшiлiктерiн жоюмен шектелiп 
қалмай, тәрбие, әдеп мәселелерiн талқылап, замандастарын 
адамгершілікке шақырады. Солон ақын ретiнде өзiнен кейiнгi грек 
және рим поэзиясына күштi әсер еттi. 

Афинаның көршiсi Мигара мемлекетiнде де ақсүйектер мен 
кедей халық ортасында үлкен қақтығыстар болған. Бұл күрестердiң 
жарқын көрiнiсiн ақын Феогнид шығармашылығынан көремiз. 
Феогнид Мигара қаласында асылзада ақсүйек отбасында дүниеге 
келген. Ол б.з.б. VI-V ғасырлар ортасында өмiр сүрген ақын. 

Феогнид өз отанындағы таптық күрестерге белсендi араласып, 
ақсүйектер билiгi құлаған соң, сол топтың өкiлi ретiнде ата 
қонысынан қуылады. Мал-дүниеден айрылған ақын өмiрдiң ащы-
тұщысын татып, ұзақ жылдар шет елдердi аралайды. Феогнидтiң 
бiзге жеткен элегияларында ақсүйектер билiгiнiң қолдаушысы 
болған, бiрақ мақсаттарына жете алмаған, мал-мүлкiнен айрылған, 
сондықтан демократияға қарсы болып, кек сақтаған жаудың үнi 
естiледi. Бұл элегиялар ақынның сүйiктi шәкiртi Кирнге насихат 
формасында жазылған. Феогнид қоғамдағы адамдардың барлығын 
екi топқа – «жақсылар» мен «жамандарға» бөледi. «Жақсылар» 
тобына асыл текті ақсүйектердi, ал «жамандар»  тобына кедей 
халықты жатқызады. Ақынның айтуынша, адам үшiн қажет болған 
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адалдық, парасаттылық, ерлiк, әдiлдiк, тазалық тек «жақсыларда» 
ғана болады; «жамандар» болса, бұлардың барлығынан мақұрым 
қалған; сатқындық, арамтамақтық, азғындық сияқты жарамсыз 
қылықтар олардың негiзгi қасиетi. 

Феогнид Кирнге тек «жақсылармен» ғана араласып, солардан 
әдеп пен тәртiптi үйренудi, ал керiсiнше, «жамандардан» бойын 
аулақ салып, олардың әсерiнен сақтануды насихаттайды. Мiне, осы 
халықтың қолына өткен демократиялық мемлекеттi ақын «ашық 
теңiзде алып толқындарға кездесіп, бағытынан айрылып, батуға 
айналған кемеге» ұқсатады. Феогнидтiң халыққа деген ызасының 
мүлдем шегi жоқ. Сол халықтан кек қайтару - оның негiзгi 
арманы. Тағы да бiр өлең үзiндiсiнде Кирнге «жүгенсiз халықты 
аяқтарыңмен аяусыз жаншып, денесi көгергенше сабала, мойнына 
ауыр мойынтұрық сал» дейдi.

Феогнид поэзия, дiн, махаббат және т.б. жөнiнде де шәкiртiне әр 
түрлi кеңестер беріп отырады, бiрақ оның шығармашылығындағы 
негiзгi орынды ақсүйектердiң мүддесiн көздейтiн саяси мәселелер 
алады. Сол себептi, ғасырлар бойы Феогнид ақсүйектердiң сүйiктi 
ақыны болып келдi.

Монодик лирика

Поэзияның қарапайым түрлерiне жататын ямб және 
элегиялармен қатар б.з.б. VII-VI ғасырларда монодик лирика да 
кең таралды. Жоғарыда айтып өткенiмiздей, поэзияның бұл түрi 
халық ауыз әдебиетi мен музыканың тығыз әсерiнде пайда болды. 
Сондықтан, монодик лириканың ерекшелiктерi тек музыка әуенiмен 
ғана белгiленген. Бiрақ антик музыкалық әуендердiң жойылып 
кеткендiгiне байланысты осы топтағы лирикалық шығармалардың 
көркемдiк ерекшелiктерi туралы пiкiрлерiмiздi  өлеңнiң құрылысы, 
сөз қолдану ыңғайы жайлы әңгiмемен ғана шектеймiз. Бұл жанрдың 
көрнектi өкiлдерi Кiшi Азияның батыс жағалауындағы үлкен Лесбос 
аралында туып өскен екi ұлы ақын – Алкей мен Сапфо. Олар 
монодик лириканы жанр ретiнде орнықтырып, оның мазмұнын 
тереңдеттi. Алкейден кейiн дүние жүзiлiк поэзияда мәңгi орнығып 
қалған өлең құрылысы әлiге дейiн осы ұлы ақынның есiмiмен 
аталады. Оның формасы төмендегiдей: 
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Сапфо поэзиясында лириканың бұл түрiнің бұдан да жетіле 

түскендігін байқаймыз. Оны мына өлең құрылысынан байқауға 
болады:
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                           −∪−∪−∪∪−∪−∪
                           −∪−∪−∪∪−∪−∪
                                               −∪∪−∪
   Алкейдiң отаны - Лесбос аралының астанасы болған Митилена 

қаласы. Ақын шамамен б.з.б. VII-VI ғасырлар ортасында өмiр 
сүрген. Грекияның барша аймақтарындағы сияқты бұл дәуiрде 
Лесбос аралында да ақсүйектер мен халық арасындағы жағдай 
өте шиеленiсiп кеткен болатын. Ақсүйектер әулетiнен шыққан 
Алкей өз дәуiрiнiң саяси күрестерiне белсендi араласып, соңында 
Питтак деген тиран тарапынан қуғынға ұшырайды. Ұзақ жылдар 
сүргiнде жүрiп, Питтак кешiрiмiмен басқа ақсүйектер сияқты ол 
да өз отанына оралады. Бiр кезеңдерде ежелгi Грекияда Алкей 
өлеңдерiнiң өте кең таралғандығы туралы мәлiметтер бар. Кейiн 
Александрия ғалымдары ақынның шығармаларын мазмұнына қарай 
он тарауға бөледi. Бiрақ мiне осы бай мұрадан бiзге дейiн кішігірім 
өлең үзiндiлерi ғана жетiп отыр.

Алкей де Феогнид секiлдi өз жұртындағы саяси шайқастардың 
қатысушысы ретiнде өте көп өлеңдерiн Лесбос ақсүйектерiнiң 
тирандарға қарсы алып барған күрестерiне арнайды. Осы 
тақырыптағы өлеңдер «Күрес жырлары» атымен ежелгi дәуiрдегi 
грек  халқының арасында кең таралған. «Күрес жырлары» циклiне 
кiретiн шағын бiр өлең үзiндiсiнде ақын зәулім бiр үйдiң көрiнiсiн 
суреттейдi. Көтерiлiсшiлер қанды шайқасқа дайындалып, сол үйге 
қару-жарақ жинаған; Алкей көтерiлiске әзiрленiп жатқан достарын 
ерлiкке, табандылыққа үндейдi. Тағы да бiр кiшiгiрiм үзiндiде 
Феогнид сияқты, Алкей де халық қолына өткен мемлекет билiгiн 
«қорқынышты толқында қалған кемеге» теңейдi.

Алкей өлеңдерi арасында Питтакқа қарсы жазылған үзiндiлердi 
кездестiремiз. Бұл өлеңдерде ақын Митилена билеушiсiн 
«месқарын», «жылпос» деген сөздермен балағаттайды және 
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«осындай адамның мемлекет басқаруға құқы жоқ» дейдi. Алкейдiң 
ыза-кегiнде шек жоқ. Өзiнiң ескi дұшпаны, тиран Мирсилдiң өлгенiн 
естiген ақын, қуанышпен: «Келiң, iшейiк достар! Мас болғанша 
iшейiк! Тәбетiмiз алмаса да iшейiк! Өйткені, «доңыз» Мирсил көз 
жұмыпты!» -  дейдi [1,60]. 

Алкей поэзиясы тек саяси тақырыпта ғана емес, оның махаббат, 
әйелдің сұлулығы, мiнезi жайлы өлеңдерi бiр төбе. Әсiресе, той 
үстiнде, шарап iшкен кезде, достар дастарқанында оқылатын бұл 
тәрiздi өлеңдер – достарға деген қуанышты, сүйiнiштi бiлдiрсе 
керек. Бiзге келiп жеткен бiр өлеңiнде ақын достарынан масаңдау 
болып қайтып келе жатып, сүйiктiсiнiң есiгiн қаққандығы жайында 
жазады.

Көне деректерге жүгiнсек, Алкей поэзиясы өзiнiң ұшқыр 
ойлылығы, өлең өлшемдерiнiң ерекшелiгi, жаңғырған биiк даусы, 
шумақтарының әсерлiлiгi арқылы антикалық дәуiр адамдарының 
есiнде мәңгi қалған. Ұрпақтан ұрпаққа ауысып бiздiң дәуiрімізге 
дейiн жеткен. Кейiнгi кезеңдерде өмiр сүрген рим ақыны Гораций 
Алкейдi өзіне ұстаз санап, өлеңдерiн соның стилiнде жазған.

Алкейдiң замандасы, жерлесi Сапфо да ақсүйектер отбасында 
туған. Лесбос аралындағы көтерiлiстер себебiнен Сапфо аралды 
тастап кетуге мәжбүр болады. Бiрнеше жыл Сицилия аралында 
жасаған ол Питтак райдан қайтқан соң отанына оралады. Келгеннен 
кейiн мектеп ашып, жас қыздарды музыка, өлең, би өнерiне 
жаттықтырады. Сапфоның мектебi  «Музалар мүйiсi» деп аталады. 
Бұл мектепте тек грек балалары ғана емес, басқа мемлекеттерден 
де жасөспiрiм қыздар келiп тәрбие алады. Сапфо балаларға өте 
мейiрiмдi, қайырымды жан болған. Олар туралы көп өлеңдер жазған. 
Оның өлеңдерiнiң көпшiлiгi әйелдерге арналған. Сапфо туралы аңыз 
әңгiмелер өте көп. «Ол Фаон деген жiгiтке ғашық болып, махаббаты 
жауапсыз қалған соң, өзiн  теңiзге тастап өлiптi-мыс», делiнедi. 
Бiрақ бұл оқиға жайлы ешқандай нақты деректi кездестiрмеймiз. 
Алкей өзiнiң осы замандасын «қол жетпес асқар шыңға» теңейдi; 
Платон грек мифологиясындағы  тоғыз музаның қасына оныншы 
қылып Сапфоны қосады; Митилена халқы ақынның атын қасиеттi 
санап, оған ескерткiштер тұрғызады, күмiс, алтын ақшаларға оның 
бейнесiн ойып салады; антик дүниенiң жетi данышпанының бiрi 
саналатын Солон  қартайған шағында «Сапфоның тағы да бiр өлеңiн 
естіп өлсем, арманым жоқ» деген екен; ежелгi тарихшылардың 
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бiрiнiң айтуынша, «бүкiл антикалық дүние Сапфоға әлдеқандай 
керемет деп қараған».

Ежелгi деректер Сапфоның он кiтап жазғандығын айтады. 
Бiрақ солардың барлығы да дiн өкiлдерiнiң әмiрiмен Алкей 
шығармаларымен бiрге XI ғасырда отқа өртелген.

Сапфоның Алкеймен бiр дәуiрде жасағандығы, ұлы әлеуметтiк 
және саяси оқиғалардың құрбаны болғандығы, қанша уақыт 
қуғында өмiр сүргендiгi туралы жоғарыда айттық. Бiрақ Алкей 
шығармашылығы үшiн негiзгi мазмұн болған оқиғалар iзiн Сапфо 
шығармаларынан қанша iздесек те, таппайсыз. Ақын сол саяси 
оқиғалардан  түгелдей шеттеп өтедi. Оның поэзиясы тек ғана ішкі 
жан толғаныстары, жүрек тебіреністерiмен шектелген; ол махаббат  
пен сұлулықты ғана жырлайды.

Антик дүние адамдары ұлы ақынды махаббат жыршысы деп 
таныған. Біздің заманымызға Сапфоның екі-ақ өлеңi толық күйінде 
жеткен. Афродита құдайға арнаған бiр өлеңiнде махаббат тәңiрiсiне 
мұңын шағады, жүректегi дерттi, отты сөндiруге көмектесуiн 
сұрайды.

Шындығында да, аттика заманында Сапфодай әсерлi өлең 
жолдарын жазған  ақынды  кездестiре алмаймыз. Ежелгi гректер 
бұл жырларды «отты  өрнек» деп  бекер атамаса керек. Сапфоның  
махаббаты Шығыс классикалық әдебиетіндегі Мәжнүн махаббатына 
өте ұқсас. Ол аласұрып сүйiктiсi Эросты iздейдi, ғашықтық отына 
өртенедi, ақылдан адасады…

Сапфо шығармашылығында ғашықтық жырлардан басқа, 
эпиталамалар да маңызды орынға ие. Эпиталамалар өзiмiздiң 
үйлену тойларымызда айтылатын «жар-жар» түрiндегi жырларға 
өте ұқсас,  келiннiң өз үйiнде, құрбылары ортасында өткiзген 
бұрынғы жас дәуренiмен қоштасуы, құрбылардың жiгiтке назы, 
келiн мен күйеудiң жақсы қасиеттерге жақын болып, жаман әдеттен 
бойларын алыс салуы т.б. насихатталады; той қарсаңында жаңа 
өмiр табалдырығында тұрған жастарға жақсы тiлектер айтылады. 
Мiне, осындай топқа жататын  кiшкене бiр өлең үзiндiсiнде Сапфо 
келiндi жемiстi ағаштың басындағы қырмызы қызыл алмаға теңейдi. 
Жиын-терiм уақтында бағбанның қолы жетпей қалған, содан берi 
адамдардың сiлекейiн шұбыртқан сол алма бақытты жiгiтке ғана 
бұйырады.

Қыз-жiгiттер екi топқа бөлiнiп кезектесiп эпиталамаларды 
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айтып, келiндi күйеудiң үйiне шығарып салады. Сапфоның табиғат 
жыршысы екендiгi де, ақын атаулыға үлгi болғандай… Ол даланы 
сүйедi, желпiп соққан кешкi майда қоңыр желмен гүл сабағындай 
тербеледi, көңiлiңе махаббат сезiмiн ұялатады…

Өмірінің ішкі күйлерін Сапфоның бізге жеткен сүйікті қызы 
Клейда мен жеңіл мінезді інісі Хараксуға арнаған жырларынан 
білеміз. Бұл элегияларда терең жан күйзелісі көрінбесе де, ақын 
сезімі жалаң сипаттаулардан анық танылады. Сапфоның інісі 
Хараксуға арнаған өлеңі төмендегідей:

                    Жалған атақ-даңққа құмартасың,
                    Сөйлегенде астамсып, тым артасың.
                    Сол себепті достарсыз жалғыз қалдың,
                    Өрескелсің, өзіңе кінә артасың.
                    Сөгіс айтсам. Жазғырам. Өкпем анық,
                    Қылығыңмен батпандай жүк артасың.
                    Қиналамын сен салған бүліктен де,
                    Шошынамын сен жайлы күдіктен де,
                    Саған жаным ашымас бұдан былай,
                    Ашиды деп және де үміттенбе [10,20].
Сапфо жырлары жайлы әлi де бiр талай әңгiме айтуға болар едi, 

бiрақ оны оқулықтың талабы көтермейдi.
Монодик лириканың үшiншi бiр өкiлi - Анакреонт (б.з.б. VI 

ғасырдың екiншi жартысы) Кiшi Азияның Теос қаласында туған. Ата 
жұртын парсылар жаулап алған соң бірнеше патшаның сарайында 
жасайды. Өмiрiнiң көп бөлiгiн Самос аралының патшасы Поликрат 
сарайында өткiзедi. Поликрат өлтiрiлгеннен кейiн Афина әміршісі 
Писистраттың ұлы Гиппархтың шақыруымен оның сарайына келедi. 
Гиппарх өлтiрiлiп, Афинадағы оның билiгі құлаған соң, Фессалия 
патшалары сарайын паналайды. Ұзақ өмiр сүрiп (85 жыл) кейбiр 
деректерде Абдера қаласында, ал кейбiр мәлiметтерде өзiнiң отаны 
Теоста көз жұмады.

Анакреонттың өмiрi өте тыныш өтедi. Ол соғысқа араласқан 
жоқ, саясатпен iсi болмады, бейбiт ғана ғұмыр кештi. Ақын өз 
шығармаларында бақытты өмiрдi ғана жырлады. Оның жырлары 
Сапфо мен Алкей жырларына ұқсас болғанымен, онша терең емес, 
онда дерт те, қайғы да кездеспейдi. Оның махаббаты сыртқы, 
үстiртiн махаббат қана. Өлеңдерi жеңiл, ойнақы болып келедi. Тiптi, 
қартайған шағында да махаббатқа жеңiл қарайды, өзiн еркiн сезiнедi. 
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Жақындап қалған ажал оны қорқыта алмайды, оған күлiмсiреп 
қарайды. Бiрақ өлiмдi мойындап, одан сескенетiн сияқты. Ол 
өлiмдi қайтып шыға алмайтын қапас, тұңғиық деп түсiндiредi. Өмiр 
қуаныштарын қиғысы келмейдi, оны сүйедi…

Анакреонт ғашықтық жырлардан басқа мадақ өлеңдер, элегия, 
эпиграмма және т.б. түрлi шығармалар да жазған. Бiрақ ақын 
лирикасының түрлерi қанша көп болғанымен, барлығының мазмұны 
бiреу-ақ – ғашықтық пен шарап. Бұл жырларда мiне осы екi-ақ нәрсе 
мадақталады. Оның шарап жайындағы ойы айқын. Ол мас болғанша 
iшуге қарсы. Достардың ортасында, сазды әуендi тыңдап, рахаттана 
отырып шарап iшудi қолдайды… Өткен грек тарихында Анакреонт 
тәрiздi даңққа бөленген ақын болған жоқ. Жеңiл, ойнақы, көңiл 
көтеретiн жырлар әлiге дейiн «анакреонт жырлары» деп аталады.

Думанды лирика

Бiз жоғарыда грек лирикасының монодик түрiмен  таныстық. 
Лириканың  бұл түрiне жататын элегия, ямб және меликада ақын 
өзiнiң жеке көңiл-күйi, арман тiлектерiн бейнелеген. Мұндай 
лирикалық жырлар бiр адам тарапынан күйге салынып, музыка 
аспабымен немесе музыкасыз орындалатын едi. Гректерде жеке 
әншiлер орындайтын лирикалық жырлардан басқа, көпшiлiктiң 
арман-тiлегiн, сезiмiн бейнелейтiн, iрi мерекелер мен мейрамдарда 
бiрнеше адамның қатысуымен хор формасында орындалатын 
жырлар яғни думанды лирикалар да болған.          

Думанды лириканың келiп шығу тарихы, негiзiнен дiни 
мейрамдармен тығыз байланысты. Көне замандарда грек 
ғибадатханаларында кейбiр құдайларды мадақтап, ғибадатқа келген 
жұрт ән айтатын. Мұндай мадақ жырлардың көпшiлiгi Аполлон мен 
Диониске арналған. Бiзге дейiн жетiп келген думанды лириканың 
басым бөлiгi шарап пен шаттық құдайы Диониске бағышталып, 
ежелгi гректер бұл топтағы туындыларды «дифирамб» деп атаған.

Кейiн шамамен б.з.б. VI ғасырдың екiншi жартысынан бастап 
думанды лирикада құдайлармен бiрге адамдарды мадақтау да 
дәстүрге айналады. Кейбiр тұлғаларға арналған мадақ өлеңдердi 
Грекия қалаларында өткiзiлетiн әр қилы сайыс ойындарда көпшiлiк 
орындайтын едi. Бұл ойындар барша грек жұрты үшiн үлкен 
ұлттық мереке болған. Халық бұл мейрамға ерекше дайындалған. 
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Сайыстарда жеңiп шыққан батырдың даңқы лезде мемлекеттiң 
барлық жерiне тарап, тiптi оның ата-анасына, қаласына, жұртына 
ерекше құрмет көрсетiлетiн. Мемлекет өзiнiң жеңiске жеткен 
азаматына биік ескерткiштер орнатып, оны жоғары лауазымдарға 
көтеретiн. Жеңiмпаздың ата-анасы, яки мемлекеттiң тапсырысымен 
ақындар батырға арнап мақтау жырлар жазатын. Сөйтiп, лирикалық 
поэзияның «эпиникий», яғни «жеңiс жыры» деп аталатын жаңа 
түрi дүниеге келедi.

Думанды лирикаға, әсiресе оның құдайларға арналған дiни 
тармағына негiз салған ақындар ретiнде бiр неше тұлғалардың 
аттары аталады. Олар – Ареон, Алкман, Стесихор, Ивик және т.б. 
Бұл ақындардың кейбiреуiнен ешқандай әдеби мұра қалмаған, 
кейбiрiнен бiрлi-жарым үзiндiлер сақталған.

Жалпы, грек лирикасының барлық түрлерiн, соның iшiнде 
думанды лириканы жоғары көркемдiк даму сатысына көтерген ұлы 
ақындар Симонид, Пиндар және Вакхилид болды.

Симонид б.з.б. 556-ылы Кеос аралында туған. Бүкiл өмiрiн 
Анекреонт сияқты сый-құрметте, түрлi патшалар сарайында 
ткiзедi. арай ақыны ретiнде өзiнiң қамқоршыларына арнап көптеген 
мадақ жырлар жазады. Ақын 90 жылдай өмiр сүрiп, б.з.б. 469-ылы 
Сицилияда қайтыс болады. Симонид - думанды лириканың барлық 
жанрында шығарма жазған қаламгер ақын.

Ежелгi грек мәлiметтерiне қарағанда, думанды лириканың 
«эпиникий», яғни жеңiс жыры жанрына негiз салған ақын Симонид 
болған. Ақын өмiр сүрген дәуiрдiң өзi бұл жанрдың дамуына кең жол 
ашқан едi. Өйткенi, бұл замандарда мемлекеттiң түрлi жерлерiнде 
iзбе-iз жалпы гректiк сайыс мерекелер (Олимп, Пифо, Истим, 
Немей) ұйымдастырылады. Симонид бұл мерекелерде өткiзiлетiн 
сайыс ойындарда жеңiп шыққан адамдарға арнап бiрнеше жырлар 
жазған, бiрақ бұл шығармалардың ешқайсысы толық күйінде бiзге 
жетпеген соң, олардың мазмұны мен көркемдiк ерекшелiктерi 
туралы ешнәрсе айта алмаймыз.

Симонид өз халқының басына түскен ұлы тарихи оқиға – 
парсылардың Грекияға шабуылдауы мен гректердiң дұшпанға 
қарсы жүргізген қиян-кескі шайқастарының куагері болады. Өз 
шығармаларында отан азаттығы үшiн табанды күрескен, сол жолда 
мерт болған батырлардың ерлiктерiн дастан қылып жырлайды. 
Фармопил шайқасында қаза тапқан ерлерге арнап жазылған 
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шығарманың кiшкене бiр үзiндiсiнде ақын батырлар есiмiн 
отандастарының ұмытпайтындығын, олардың ерлiгi ұрпақтан-
ұрпаққа жететiндiгiн айтады. Симонидтiң ақындық шеберлiгi 
эпиграммаларда айқын көрiнедi. Бiз қазiргi кезде бiрер тұлғаға 
арнап жазылған кiшi көлемдегi өлеңдi «эпиграмма» деп атаймыз, ал 
ежелгi гректер қабiр басына, яки бiрер құдайға арналған ескерткiш, 
не бұйымдарға ойып жазылған қысқа өлеңдердi «эпиграмма» 
деп атаған. Симонид эпиграммаларының мазмұны Парсы соғысы 
оқиғаларынан алынып, көлемi өте ықшам, қарапайым болып келедi. 
Бiрақ ақын екi-үш жолдан ғана тұратын осы өлеңдерiнде терең 
мағына мен ой түйiндейдi. Фармопил шайқасында қаза тапқан 
спарталықтар құрметiне жазылған екi жол өлеңде жай ғана былай 
дейдi: «Ей, жолаушы! Отандастарымызға барып айт, бiз олардың 
тiлектерiн орындап, осы жерде мерт болдық». Бұл өлең қарапайым, 
қысқа, бiрақ өте әсерлi!..

«Симонидтiң бай шығармашылығында «френдер» – қайғылы 
жырлар ерекше орын алады. Қаһармандардың қазасына, туысқандары 
мен достарының өлiмiне арналып жазылған мұндай өлеңдерiнде 
Симонид өзiнiң қайғысын, қасiрет-наласын бiлдiредi»[1,64].

Симонид басқа жанрларда да қалам тартқан. Оның жырлары – 
қарапайымдылығы, айқындылығы, өткiр ойлылығы, әрi нәзiктiгiмен 
ерекшеленедi.

Антик дәуiрде және жаңа заманда классикалық лириканың озық 
үлгiсi ретiнде танылған ақын - Пиндар (шамамен б.з.б. 518-442). 
Фива қаласына жақын жерде зодагон ақсүйек отбасында дүниеге 
келген. Пиндар жас шағында өте жақсы тәрбие алады. Түрлi бiлiм 
салаларын, әсiресе музыканы терең игередi. Пиндар да бүкiл өмiрiн 
саяхатта, тирандар мен патшалар сарайында өткiзген. Пиндар, 
негiзiнен хор жанрында еңбек еткен ақын. Бiрақ оның даңқын бүкiл 
антик дүниеге танытқан шығармалар – ақынның эпиникийлерi, 
яғни қаһармандық жырлары едi.

Пиндардың 17 жинақтан тұратын бай әдеби мұрасынан бiзге 
дейiн төртеуi ғана толық күйінде жеткен. Осы жинақтардағы 45 
өлеңнiң барлығы жалпыгректiк сайыс мерекелерде жеңiске жеткен 
батырларға арнап жазылған жырлар. Сол төрт жинақтың бiрiншiсiне 
– Олимп, екiншiсiне – Пифо, үшiншiсiне – Истим және төртiншiсiне 
– Немей сайыстарында жеңген қаһармандарға арналған өлеңдер 
кiредi.
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Пиндар өлеңдерiнiң мазмұны өте күрделi және жан-жақты. Автор 
өз қаһарманын мақтаудан алдын сөздi сайыс ойындарға байланысы 
жоқ кейбір мәселелерден бастайды, кейiн батырдың қандай сайыста 
және қай жерде жеңiске жеткендiгiн айтып, жол-жөнекей баяндауды 
түрлi оқиғалармен, насихат сөздермен толықтырып отырады. 
Ақын өзiнiң барлық шеберлiгiн әрине, батырдың жеке қасиеттерiн, 
қайрат-жiгерiн, өткендегi ғажайып ерлiктерiн мадақтауға 
жұмсайды. Осындай батырды өсiрген елге, оның ата-бабаларына 
алғыс жаудырады. Мифологиядан кең пайдалану – Пиндардың 
жалпы жырларына тән ерекшелiк. Мифологиялық образдар сайыс 
ойындарға, қаһарманның тiкелей өзiне қатысты болмаса да, 
мадақталушы адамның жеке қасиеттерiн тереңiрек ашуда ерекше 
қызмет атқарады.

Пиндар поэзиясындағы мұндай ерекшелiктер антик дүниеде 
ақынға ұлы құрмет, атақ-даңқ алып келдi, оны бүкiл грек жұртының 
ұлттық ақыны дәрежесiне көтердi. Ол жырларында мифологиядан 
еркiн пайдаланған дедік. Пиндар - өз елi Фиваны өте сүйген жан. 
Бiзге жеткен жырларында ақынның бұл сезiмi айқын көрiнедi. 
Бiрақ, олардың парсыларға тiзе бүгуiн ешқандай ақтағысы келмейдi. 
Керiсiнше, парсыларға қарсы тұрған табанды Афинаға бүйрегi 
бұрады. Соңынан афиналықтар ақынға зор құрмет көрсетiп, оған 
өзiне лайық абырой, атақ берген. 

Вакхилид (б.з.б.500-450) - думанды лириканың ең соңғы ірі 
өкiлi. Ол Кеос аралындағы Иулида қаласында дүниеге келген. 
Жоғарыдағы ақындармен бiрге Сицилия әміршісі Гиерон сарайында 
өмiр сүрдi. XIX ғасырдың соңына дейiн оның өлеңдерi тек үзiндi 
күйiнде ғана жеткен делiнiп келдi. 1896 жылы Лондондағы Британия 
музейiнен Вакхилидтiң Мысыр папирусына жазылған 20 өлеңi 
табылды. Олардың барлығы дерлiк батырлар жайында жазылған 
аңыз эпиникийлерден, мифтерден  құралған жырлар.

Оның эпиникийлерi Пиндар жырларына қарағанда өзгешелеу. 
Ол қаһарманның батырлығын аз ғана сөзбен қысқа баяндайды да, 
оның бұрынғы iстерiн мифпен араластырып, кең түрде ашады, 
алдағы iстерiне табыстар тiлеп отырады.

«Вакхилид шығармашылығында Афина аңыздары негiзгi 
орынды алады, осы аңыздар арқылы ақын көркейіп, дамып бара 
жатқан Афинаның даңқын айтпақшы болады. Афина патшасы Эгей 
және оның қасындағыларды асқақтата дәріптейді, әсiресе Тесей 
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батыр жайы көбiрек  хикаяланады»[1,66].
Вакхилидтiң маңызды қызметi – оның грек драматургиясына, 

әсiресе трагедиясына негiз салғандығы. Вакхилид шығармалары 
көбiне диалог формасында болып келедi, оларды  «дифирамб» деп 
атаған едi. Осыдан трагедия формасы туды дегенге саяды.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Грек лирикасының негізгі түрлері қандай?
2. Элегия мен ямб өлеңдерінің мәні?
3. Каллин мен Тиртей шығармашылықтарындағы көркемдік 

ерекшеліктерді салыстырыңыз.
4. Солон шығармашылығындағы дүниетаным, бейнелілік 

(образдылық) пен поэтикалық тіл мәселелері қалай шешілген ?
5. Сапфо өлеңдерінің халықтық мерекелермен, үйлену, салт-

жоралғылармен байланыстарын анықтаңыз.
6. Анакреонт өлеңдеріндегі архаикалық өлеңдік-поэтикалық 

стильдің шарықтау шегі туралы не айта аласыңыз ?
7. Симонид және ежелгі эпиграмма дәстүрлерінің жаңғыруы.
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3-тарау.  
Грек әдебиетінің аттикалық кезеңі

Б.з.б. V-ІV ғасырлардағы грек қоғамы мен мәдениеті

Біздің заманымыздан бұрынғы V ғасыр грек қоғамының саяси-
экономикалық және мәдени дамудың жоғары сатысына көтерілген 
дәуірі. Бұл гүлдену Парсы-Грек соғыстарынан кейін, Афина 
мемлекетінің күшеюі мен демократиялық бағытта дамуына тығыз 
байланысты болып, ақиқатында да грек елінің алтын ғасыры деп 
аталуына лайық ұлы дәуір болды. Б.з.б. V ғасырға дейін грек жерінің 
ең алғашқы мәдени орталығы Кіші Азиядағы  Иония өлкесі деп 
саналып  келген болса, дәл жарты ғасырға (б.з.б.499-449) созылған 
Парсы-Грек соғысында гректер жеңіске жеткен соң ілім мен  білім, 
өнер мен мәдениет орталығы Афина мемлекетіне көшеді. Әдебиет 
саласындағы Афинаның маңызының ұлылығы соншалық, б.з.б. V-IV 
ғасырлар әдебиеті осы даңқты қала орналасқан Аттика өлкесінің 
атымен, яғни грек әдебиетінің аттикалық кезеңі деп аталады.

Парсылармен болған соғыстың зардаптарын көбірек тартқан 
және дұшпанды жеңуге басқалардан гөрі артығырақ үлес қосқан 
афиналықтар, соғыстан кейін грек жеріндегі жүз елуден артық 
қала мемлекеттер арасында жеңіс үстемдігін өз қолдарында сақтап 
қалды. Енді Грекия жерімен тұтасып жатқан теңіз суларында 
олардың жалғыз өздері билік жүргізе бастайды. Бұл жағдай жаңа 
сауда жолдарын қолға алуға, Қара теңіз жағалауындағы елдермен 
сауда қатынасының дамуына кең жол ашады және Афинаны 
астықпен үздіксіз қамтамасыз ету мәселесін түбегейлі шешеді

Кейбір мемлекеттерді өзіне тәуелді қылу, кейбірiмен сауда 
қатынасын жасау, отарланған елдердің байлығын тонау, мемлекет 
ішіндегі халықты аяусыз қанау нәтижесінде б.з.б. V ғасырдың 
соңына келіп, Афина мемлекетi Грекия тарихында бұрын-соңды 
болмаған, экономикалық жағынан гүлденген бай мемлекет 
дәрежесіне көтерiледi. Сонымен бірге, бүкіл грек елінің ең ірі 
мәдени орталығына, ғалымдар, ақындар, философтар, мүсіншілер, 
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суретшілер мен түрлі өнер адамдарының мекеніне айналады.
Афина өзінің экономикалық және мәдени дамуына негізінен 

б.з.б. V ғасырдың 50-30-жылдарында, яғни Афина мемлекетінің 
басында Перикл тұрған кезеңде қол жеткізді. Сондықтан бұл дәуірді 
көбінше «Перикл ғасыры» деп те атайды.  

Перикл (өмір үрген кезеңі амамен б.з.б. 500-429)  ақсүйек  
отбасында  туып,  заманына сай өте жақсы білім алады. Парсы 
соғысы кезінде бірнеше әскери ерліктер көрсетеді. Афина 
мемлекеті басында тұрғанында өзінің ерекше қайраткерлігімен  
даңққа бөленеді. Саяси  қызметте  өзінен  алдын  өмір сүрген  досы,  
нағыз  демократ  Эфиальттың істерін жалғастырады. Ақсүйектердің 
ішкі қарсылықтарын  жеңіп, мемлекетте  демократиялық қоғамды 
орнатады және 15 жыл бойына (б.з.б.445-430) жыл сайын Афина 
мемлекетінің ең  жоғары  лауазымы  - стратегтікке  сайланып 
отырады. 

«Ол туралы тарихта гректердің: әрі салмақты, әрі салауатты жан 
еді. Ашына сөйлегенде, Күнді күркіретіп, дұшпандарына жай отын 
шашатын Зевске ұқсап кететін, деген сипаттамасы сақталған»[11,26]. 

Афина мемлекеті демократиялық негізде құрылған қоғам 
болуына қарамастан, ұлы тарихшы  Фукидидтің айтуынша, 
оны жалғыз бір адам,  яғни Периклдің өзі басқарған. Перикл 
шындығында да өз дәуірінің іскер мемлекет басшысы, нағыз шешен, 
адамдарда шығармашылық қабiлетті оятуға шебер, ғылым мен 
білімге, өнермен әдебиетке  құштар жан еді. Ол бүкіл грек жұртынан 
философтар, ғалымдар, ақындар мен өнер қайраткерлерін Афинаға 
жинайды. Периклге жақын тұрған және оның мемлекеттік істеріне 
көмектескен ұлы данышпандар арасында философтардан Анаксагор, 
Сократ, «тарих ғылымының атасы» Геродот, ұлы трагедияшы 
Софокл, ғажайып  мүсінші Фидий мен соларға ұқсас жалпы грек 
мәдениетін биік шыңға көтерген тағы да бірнеше ірі тұлғаларды 
көреміз. Перикл заманында ғылыми-философиялық iлiмдер 
кең түрде дамыды. Ғалымдар, қаламгерлер өз шығармаларында 
табиғат құбылыстарының, қоғамның даму заңдылықтарын ашуға, 
оларды түсіндіруге және осы негізде сол кезеңдегі демократиялық 
құрылыстың дұрыс екендігін дәлелдеуге ұмтылады. 

Ескі діни қағидалардың бірте-бірте жойыла бастауы, тылсым 
күштерді ғарыш  құбылыстарынан іздеу (пантеизм), адамды бүкiл 
болмыстың әміршісі дәрежесіне көтеру, оның санасына, қабілетіне 
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үлкен үміт арту – осы дәуірдегі философиялық ағымдардың негізгі 
ерекшелігі болды. 

Жаңа түсініктер алғаш рет Анаксагор (б.з.б.500-428) 
философиясында көрінді. Периклмен  жақын дос болған, оның 
саясатын қолдап-қуаттаған және әміршінің тілегіне байланысты 
дәуірінің ғылыми-мәдени қозғалысының басында тұрған бұл 
талантты ғалым ескі діни түсініктердi жоққа шығарып, бүкіл 
ғарышты сансыз бөлшектерден құралған мәңгілік деп таниды. 
«Күн мен Ай бұрынғылар айтқандай,  тылсым күштер емес,  ал 
мәңгі жанып тұратын денелер» [32,348]. Анаксагор адам санасын, 
күшін және жаратушылық қабілетін өте жоғары бағалайды. Оның 
iлімі ежелгі дүниеде кең таралған және өз замандастарына күшті 
әсер еткен.

Осы дәуірдің ғылыми және философиялық ой-пікірлерін 
өзгелерден гөрі толығырақ бейнелеген, тарихи материализм 
ағымына негіз салған ұлы ғалым Демокрит (б.з.б.460-360) болды. 
Демокрит өз заманына тән болған барлық ғылым саласында 
(астрономия, физика, математика, биология, география) көптеген ірі 
еңбектер жазды.Оның туындылары арасында поэзия, өнер, тарих, 
шаруашылық, әскери техника және басқа да түрлі мәселелерге 
арналған кітаптарды да көреміз. 

Гректің тұңғыш энциклопедиялық ақыл иесі Демокрит өзінің 
парасаттылығы мен терең білімінің арқасында ізшіл материалистік 
философия iлiмiнің негізін салды. Оның пікірінше, «бүкiл болмыс 
көзге көрінбейтін майда бөлшектерден – атомдардан құралған, 
атомдардың формасына қарай ғарыштағы барлық нәрселер түрліше 
болады. Тіпті тірі зат, сондай-ақ адам және оның «жаны» да 
атомдардан жаратылған. Сансыз атомдардан тыс, жаратылыс шексіз 
кеңістіктен де тұрады. Атомдар  міне осы кеңістікте тоқтаусыз 
қозғалыста жасайды. Бүкiл болмыс, біздің ойымыз бен сезіміміз 
осы атомдардың қозғалысы нәтижесінде пайда болады. Атомдар 
мен олардың қозғалысы мәңгілік. Еш нәрсе жоқтан бар болмайды, 
еш нәрсе бардан жоқ болмайды. Табиғаттағы өзгерістер атомдардың 
бір жағдайдан екінші жағдайға өтуінің нәтижесі ғана»[1,69]. 

Осылайша, Демокрит нағыз материалистік философия 
ілімін негіздейді, бірақ оның бұл материализмі әлі механикалық 
материализм еді. Демокрит табиғаттағы барша құбылыстарды тек 
механика негізінде түсіндіреді. 
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Демокрит қоғамдық-саяси мәселелермен де терең айналысып, 
ежелгі гректер ортасында кең тараған көне дәуірдегі «алтын 
ғасыр» туралы аңыздарды жоққа шығарады. Оның пікірінше, 
«қоғамның алғашқы дәуірлерінде адамзат санасыз жануар сияқты 
өмір сүрген. Тіршілік ету қиындықтары нәтижесінде бірте-бірте 
ойлауға ерісіп, мәдениет негіздерін құра бастаған». Мемлекет 
құрылысы саласындағы еңбектерiнде Демокрит демократтық 
қоғамның абзалдығын қолдайды. Бірақ, Демокриттің ең жоғары 
баға берген бұл демократиясы құлдық негізге құрылған демократия 
еді. Өкініштісі сол, осындай ұлы қайраткердің бірде-бір шығармасы 
біздің дәуірімізге жетіп келген жоқ. 

Б.з.б. V ғасырдың екінші жартысында Эллада жеріндегі 
қоғамдық мәселелерді үйрену ісін өз алдына негізгі мақсат етіп 
қойған жаңа ғылыми-философиялық ағым пайда болады. Бұл 
ағымның өкілдері өздерін «софистер» деп атады. Алғашында 
«софист» сөзі «данышпан», «білімді», «ғалым» деген мағыналарда 
қолданылғанымен, кейін бұл атау философия қайраткерлерінің 
атына айналады. Ежелгі Грекияда софистер қалаларды  кезіп 
жүріп, өздерінің жеке сұқбаттарында, яғни халық алдында ғылым 
негіздерін талқылайтын. Матералистік философтар өз шәкірттері 
мен тыңдаушыларына табиғат құбылыстары туралы әңгімелесе, 
софистер қоғамдық мәселелер туралы тартысады. 

Софистер халық арасында орнығып  қалған ескі түсініктер мен 
нанымдарды табандылықпен жоққа шығарды. Ірі софистердің бірі 
Протагор «Барлық нәрсенің жаратушысы адам» дейді және осы 
пікірімен адам санасында пайда болатын түсінік пен сезімдерден 
бөлек «дүниенің» болуы мүмкін емес екендігін дәлелдеуге 
ұмтылады. Протагор  өзінің осындай ойларымен адамды бүкіл 
жаратылыстың орталығында тұратын құдіретті күш дәрежесіне 
көтереді. Адамның тағдырын тылсым табиғи күштермен емес, 
ал оның өз әрекетімен, қабілетімен байланыстырады. Протагор 
философиясының маңыздылығы да мiне, осында. Протагор 
бірнеше дәлелдермен құдайдың бар екендігіне күман келтіріп «Мен 
құдайлардың бар-жоқтығын, яки олардың тірі құдай екендігін 
білмеймін, өйткені бұл нәрсені аңғаруға кедергі болатын бірнеше 
себептер бар, бұл себептер – құдайлар жайлы түсініктердiң айқын 
еместігі және адам өмірінің қысқалығы», дейді [1,72]. Протагорды 
осындай пікірлері үшін діндарлар «дінсіз азғын» деп айыптап, 
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Афинадан қуып шыққан. 
Софистер мемлекет мәселелеріне ерекше көңіл бөлді. Осыған 

байланысты табиғи құқық проблемасы софистер ілімінде маңызды 
орынды алады. Бұл iлімде бүкіл тіршіліктің негізгі ұйтқысы ретінде 
табиғат заңдары алынады, яғни әр бір нәрсе, түрлі әдіс-тәсілдер 
мен адам ойы бұрыннан бар табиғи бір жағдай сипатында болады 
немесе адамдар тарапынан белгіленгендігіне қарай бағаланады. 
Сондықтан Платон, Аристотель сияқты философтар әр қандай 
мемлекет құрылысын  құдайлар жаратқан нәрсе деп қараған болса, 
софистердің  көпшілігі бұл пікірге қарсы шығып, «ең алғашқы 
мемлекет адамдар ортасындағы өзара келісім нәтижесінде пайда 
болған» дейді. Көпшіліктің қалауымен  мақұлданған мемлекет 
құрылысын нағыз заңды құрылыс деп таниды (Протагор). 
Софистердің мемлекет туралы философиясының демократтық 
маңызы да, міне осында. Олардың кейбірі  бұл салада өзге ойларды 
да алға тартады. Мәселен, Протагор мен Гиппий қоғамдағы 
әлеуметтік теңсіздікті қатты сынға алады. Гиппийдің айтуынша, 
«барша адамдар – туысқан, табиғат ананың перзенттері. Сондықтан, 
еркін адамдар мен құлдар арасында теңсіздік болмауы керек» [1,71].

Софистер философия ілімінен өзге, басқа да шығармашылық 
салаларда ұлы істер атқарды. Дүние жүзiлiк мәдениеттің ең құнды 
ескерткіштерінің бірі болған және Гиппократ есімімен бізге 
жеткен медицина өнері туралы  үлкен шығарма осы софистер 
ортасында жазылған. Гиппократқа дейін науқастарды емдеу ісі 
тек ғана құдайларға, тылсым күштерге сыйыну, аластау және 
түрлі ырымдарға негізделген болса, енді адам организмін үйрену 
нәтижесiнде ауруды ғылыми негізде емдеу істері пайда болады. 
Медицина бірте-бірте жеке ғылым дәрежесіне көтеріледі. Осындай 
ғылыми түсініктер негiзiнде түрлі салаға қатысты қолданбалы 
еңбектер туады. Мәселен, Протагор мен Продик адамзат 
тарихындағы тұңғыш грамматика оқулығын жазады. Шешендiк 
өнер мен логика негіздерін түсіндіруде де софистердің еңбегі мол. 
Дәуірінің ұлы тарихшылары Геродот пен Фукидид софистердің 
әсерін өте терең сезінген және өз еңбектерінде олардың iлімдерін 
жарқын бейнелеп отырған. Еврипидтің трагедиялары софистердiң 
пiкiрлерiн толық қамтыды.

Б.з.б. V ғасырда Афина қаласы тамаша өнер орталығы болды. Бір 
қатар данышпан сәулетшілер, мүсіншiлер мен суретшілер қолынан 
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туған ұлы өнер ескерткіштері бүкіл адамзаттың кейінгі дәуірлері 
үшін сұлулықтың таңғажайып мысалы мен асқақ үлгісі болып келді. 
Өнердің мұншалықты қарқынды дамуы Перикл қамқорлығында 
Афинада басталған үлкен құрылыс істерімен тығыз байланысты. 
Периклдің тілегі - ғылым, бiлiм және мәдениет орталығы болған 
ұлы қала сұлулықта да бүкiл грек жұртына өнеге болсын деген 
арман еді. Елу жылға созылған үлкен құрылыс істерінде Афинаның 
еркін халқы мен құлдар ғана емес, сондай-ақ Грекияның барлық 
жерінен жиналған құрылысшылар, мүсіншілер, суретшілер және 
түрлі кәсіп иелерi қатынасты. Бұл заманда бой көтерген ең биiк 
ғимараттардың бірі - Афина  мен Пирей гаванi ортасында, бұдан көп 
ілгері салынған екі қабырғаның арасында, Периклдің қалауымен 
тұрғызылған үшінші қабырға болды. Одан ары қарай Пирей 
гаванi жаңа ғимараттармен нығайтылды, нәтижесінде Афина мен 
Пирей тұтасқан жеке қамалға айналды. Бұрын болмаған осындай 
үлкен құрылыс істері арасында Периклдің назарын көбірек бөлген 
мәселе – Афинаның ішкі қамалы Акропольдi безендіру болған. 
Көне замандарда тұрғызылған бұл ғимарат Парсы-Грек соғысы 
кезінде ойрандалып, қамал ретіндегі маңызын жойған еді. Жаңадан 
салынған Акрополь ғимараты грек өнерінің ғажайып туындысына 
айналды. 

Грек сәулетшілік өнерiнің қайталанбас үлгілерін жасаған 
ғажайып сәулетшілер арасында атақтылары - Парфенонды салған 
Иктин мен Калликрат,  Пропилеяларды құрған - Миесикл. 

Перикл дәуірінің мүсіншілерінен бізге көбірек мәлім болғаны 
- Фидий. Сол замандағы бүкіл құрылыс істерін басқарған бұл 
адамның өзі де шебер мүсінші еді. Акропольдiң ішінде орнатылған 
Афинаның алтын және піл сүйектерінен жасалған екі биік ескерткішi 
және Олимптегі Зевс ескерткішi (бұл да алтын мен піл сүйегінен 
жасалған) осы ұлы мүсінші еңбегінің жемісі. Фидиймен бірге, оның 
жетекшілігінде көптеген шәкірттер жұмыс істеген, бірақ олардың 
аттары тарихта қалмаған. Фидийдің қол астындағы шәкірттері 276 
метр ұзындықтағы Парфенон қабырғаларын безендірген. 

Осы дәуірде жаратылған өнер туындыларының барлығында 
әлдеқандай ұлылық, адамды тамсандыратын сұлулық бар. Міне, 
бұл салтанат Афина демократиялық республикасының жеңілмес 
құдіретінің рәмiзi болған. Мүсіншілер өз туындыларында негізінен 
мифологиялық қаhармандарды бейнелеген, бірақ олар суреттеген 
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құдайлар мен батырлардың бейнесінде түр-тұлғасы келіскен, күш-
қайраты толысқан адамдарды көреміз. Өйткені, бұл дәуірде грек 
мәдениетiнiң басқа салаларындағы сияқты адамның сұлулығын 
және ұлылығын паш ету - өнерпаздың негізгі мақсаты болды.

Плутарх (б.з.б.45-120) Перикл кезеңінде дүниеге келген 
көркем ескерткiштi дәріптеп, былай дейді: «Бұл заманда ұлылықта, 
қарапайымдылық пен сұлулықта теңдесi жоқ туындылар жаратылды. 
Бұлардың әрқайсысының сұлулығы оларға көз тастаған адамның 
назарында бейне осы туындылар өзінің нәзіктігін, нақтылығын 
ғасырлар бойы сақтай отырып, тарих көшінен жеткен аманат сияқты 
көрінеді» [32,356]. 

Бірақ Афинаның бұл салтанаты ұзаққа созылмады. Афина 
мемлекеті мен Пелопоннес одағы арасында басталған соғыс 
(б.з.б.431-404) бұл қаланы, сонымен бiрге бүкіл Грекияны үлкен 
апатқа алып келді. Пелепоннес соғысына барша грек жұрты мен 
шет елдер де (Македония, Парсы) қатысты. Эллада жерін бойлай 27 
жылға созылған өзара қантөгістер нәтижесінде грек мемлекеттерінің 
экономикалық және саяси дағдарысы күшейіп, мемлекет тұтасымен 
күйзеліске ұшырайды.  «Ұзаққа созылып кеткен бұл ұрыс кезiнде, 
- деп жазды Фукидид [1,23], - Элладаның басына бұрын-соңды  
болмаған қиыншылықтар түсті. Шынымен де ешқашан осынша 
көп қала қолдан кетіп, ойран болмаған... соғысқа байланысты, яғни 
өзара қырғын ұрыстар кезінде де мұндай көп адам қуғындалып, көп 
қан төгілген жоқ еді... Мұнан тыс, тосаттан болған жер сілкінісі... 
құрғақшылық және оның зардабы, аштық, үлкен апаттарға алып 
келген жұқпалы аурулар... Бұлардың барлығы соғыс келтірген 
зардаптарға қосымша болды».

Афина мемлекетін, сонымен бірге, бүкіл Элладаны апатқа алып 
келген тағы бір себеп, Афина мен оның одақтастары ортасындағы 
қатынастар болған. Парсы соғысы кезінде дұшпанға қарсы бірлесе 
күресу мақсатында Афинаның жетекшілігінде туған ірі грек 
мемлекеттерінің одағы алғашында барлық одақтастардың тең 
құқықтылығы негізінде құрылған болатын. Бірақ дұшпанды жеңген 
соң, бұл одақтың мүшелері соғыстан кейiн күшейіп кеткен Афинаға 
тәуелді болып қалды. Афинаны Грекиядағы құдіретті  мемлекетке 
айналдыруды мақсат еткен Перикл одақтастарынан ақша есебінде 
алынатын салықты көбейтеді (мәселен, одақ құрылған кезде 
жылына 460 талант, яғни алтынмен бір миллионға жуық ақша 
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салық алынған болса, Пелепоннес соғысы уақытында бұл бара-
бара 1300 талантқа жетеді) және оларды қалаған жеріне жұмсайды. 
Афинадағы биік ғимараттар да одақтастардан жиналған салықтар 
есебінен салынды. Периклдің мұндай әрекетіне ызаланған одақ 
мүшелері Афинаны «тапқан-терген ақшасына опа-далап алатын 
жеңілтек әйелге» теңейді. Бұл да жетпегендей, Афина мемлекеті 
тек парсыларға қарсы соғыстарда ғана емес, тіпті Грекияның басқа 
мемлекеттерімен болатын өзара ұрыстарда қатынасуы үшін де 
одақтастардан жаңадан-жаңа әскерлер беруді талап етеді. Афина 
мемлекетінің озбырлығы барған сайын күшейіп, одақтастардың 
ішкі істеріне де араласа бастайды, бақылап отыру үшін өз халқының 
бір бөлігін көшіріп әкеліп, одақтастардың жеріне орналастырады. 
Міне, осы зұлымдық пен әділетсіздіктерге наразылық білдірген, 
яғни одақтан шығуға ұмтылған мүшелерді «басқалар қорықсын» 
деген ниетпен, афиналықтар аяусыз жазалап отырды. Алдын әлсін-
әлсін болып тұрған наразылықтар, соғыс уақытында тіпті өршіп 
кетті. Б.з.б. 404-жылы Афина мемлекеті жеңіліске ұшырағаннан 
кейін бұл одақ толығымен ыдырады.  

Афина демократиялық мемлекетінің құлауындағы ең басты 
себеп, әрине, оның ішкі әлеуметтік-саяси жағдайы болды. Афина 
демократиясын әңгімелегенде мына нәрсені ескеру қажет, бұл 
демократия Афина мемлекетіндегі барша халыққа тегіс еркіндік 
берген демократия емес, ал құлдық негізге құрылған демократия еді. 
Афина азаматының пайдаланған құқығынан мемлекет халқының 
көп бөлігін құраған құлдар мен метектер (яғни басқа жерден келген 
келімсектер) және әйелдер мақұрым қалған еді. Грек мемлекеттері 
мен Афина үкіметінің экономикалық жетістігі  құлдықтың өсуіне 
тәуелді болған. Құлдардың көбеюі олардың жағдайының күннен-
күнге ауырласып баруына, мемлекет экономикасының дағдарысқа 
түсуіне жағдай жасады. 

Б.з.б. V-IV ғасырлардағы грек тарихы оқиғаларға өте бай, 
әрі мазмұнды дәуір. Міне, осы ұлы өзгерістерге байланысты 
Афина мемлекетінде туған маңызды саяси және философиялық 
проблемалар әдебиетке мол тақырыптар ұсынып, одан түрлі 
мәселелерді шешуді талап етеді. Мұндай ұлы оқиғалардың енді 
ескі лирикалық өлеңдер аясына сыймайтындығы анық еді. Поэзия 
әдебиеттің әрқашан да негізгі түрі болып келгенімен, жаңа өмір 
жағдайларында оның қанаты кең жайылады, мүмкіндіктері 
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шексіз арта түседі. Бұрынғы поэзия көбінше билеуші топтардың 
мүдделеріне бағындырылып, кейбір жекелеген адамдардың көңіл-
күйін суреттеген болса, демократиялық дәуірдегі аттика әдебиеті 
Афина азаматтарына қарай бет бұрып, заманының әлеуметтік-саяси 
талаптарын қамтыған маңызды мемлекет мәселелерін шешуге 
ұмтылады. Бұл мәселелер арасында ең маңыздылары – мемлекет 
пен халық ортасындағы, кейбір адамдар мен ұжым ортасындағы 
қатынастарды, проблемаларды шешу, сол дәуірдегі адам баласының 
міндеттері мен идеялық бағытын айқындау, оған жол көрсету. Халық 
мүддесіне жақындық, өзектілік, заманагөйлік, адамсүйгiштік – 
аттика әдебиетінің негізгі ерекшеліктері болды. 

            

Алғашқы драманың пайда болуы   
     

Драма сөзінің мағынасы «әрекет» дегенді білдіреді. Бұл 
атау осы жанрдың қимыл-әрекеттен және кейіпкерлердің өзара 
сұқбаттарынан тұратындығын дәлелдейді. Драманың пайда болу 
тарихын ежелгі дәуір ғалымдары мен қазіргі дәуір ғылымы халықтың 
діни дәстүрлерімен байланыстырады. Қауымдық даму сатысында, 
барлық халықтар сияқты  гректер де аңшылық және еңбек ету 
барысында, той-салтанаттарда, түрлі мерекелерде ән айтып, би 
билеп, орындайтын бірнеше ырым-жоралғылар болғандығы сөзсіз.

Грек драматургиясының түрлері – трагедия, комедия және 
сатиралық драма міне, осы діни дәстүрлер, әсіресе Дионис мейрамы 
негiзiнде пайда болған.

«Дионистің тойында теке жайындағы өлең екі түрлі айтылатын, 
өлеңінде Дионистің өмірін баяндайтын әңгімесін жалғыз өлеңші 
айтып келгенде, айналада тұрған көп халықтың «хоры» (көптің әні) 
аяғына қосылып көп дауыспен көтеріп әкететін. Міне, осы әдеттің 
өзі жалпы драма дәстүріне тиісті болатын. Берірек келген заманда 
хорды бастайтын жалғыз өлеңші өзінің өнеріне түр қоса бастаған. 
Айтылып тұрған оқиға елге қызығырақ болып, жандырақ көрінуі 
үшін өлеңші денесінің қозғалысымен, пішін құбылысымен басына 
үлкен маска дін тұлғасын киіп, сол құдайлардың өздерінің халіне 
түсіп, суретін толығырақ келтіріп ойнайтын болған.

Осы хал және дін мен салттан туған қалың елдің мейрамы гректің 
атақты ақыны Эсхилдың заманына келгенде бұрынғы қалпына жаңа 
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түр қоса бастады. Дионис мейрамының құрбан шалардағы өлеңінде 
бұрын оқиғаға хормен жалғыз өлеңші екі-ақ кісі сияқты болып 
араласатын болса, Эсхил бұл мейрамды бұрынғыдан көрнекті қылып 
көрсету үшін жаңа оқиғаның ішіне тағы ойнаушы қосқан, ол ол құр 
ғана ойнаушы емес, бұрынғы Дионистің әңгімесіне араласатын 
құдайлардың біреуін кіргізген, сонымен Эсхил заманындағы 
драмаға араласқан ойнаушылар үшінші кісі болған… Эсхилден 
соң Софокл, одан кейін Еврипид заманында бұрынғы Дионистің 
тойында айтылатын теке жайындағы өлеңнен әдебиеттің ең сұлу, ең 
зор түрінің бірі болған трагедия туған.

Бірақ, грек трагедиясы өзінің ең жоғарғы биігіне жеткенге шейін 
елдің әуелгі ұғымынан бөлініп-жырылып келген жат нәрсе сияқты 
болған жоқ» [12,16]. 

«Трагедия ежелгі Эллада елінде... көне гректерге көктем сайын 
жүзім мен шарап шаттығын сыйға тартатын теке тұрпатты Дионис 
құдайдың құдіретіне бас ию сауығы мен салтанатынан туғаны 
белгілі. 

Мұндай сайранды ұйымдастырушы топ хор боп қосыла жамырап, 
Дионис туралы аңыз – трагедия, яки текенің әнін орындайтын 
болған. Келе-келе текенің әнін орындаушылар түсін бояп кәдімгідей 
теке түріне көше киініп, қимыл-қозғалыстары арқылы қалың жұртқа 
текенің азабы мен ажалын көрсеткен. Одан жұрт үрейленген, өлген 
текені аяған. Трагедия дүниеге о баста осылай келген. Кейін бұл 
шын мәніндегі театр өнеріне айналған» [30, 344].

Аңыздардың айтуынша, «Дионис - Зевс пен Семеланың перзенті. 
Дионис өзінің адам тектес, бірақ, теке сияқты тұяғы мен құйрығы 
бар қызметшілері-сатирлармен бірге дүниені кезіп, қыдырып 
жүргенде адамдардың ауыр да азапты өмірін көреді. Адамзатты 
бақытқа бөлеу ниетінде, құдайлар тағамы саналатын қасиетті 
амврозияны ұрлайды. Бірақ құдайлар мұны сезіп қалады да, Дионис 
амврозияны жасырмақшы болып жерге көмеді. Көп ұзамай осы 
жерде биік ағаш өсіп шығады. Оның жақұттай әдемі, тәтті жемістері 
адамдарды бақыт пен шаттыққа бөлейді. Мұндай қайрымдылыққа 
қаһарланған Зевс өз ұлын Олимп тауынан қуып жібереді. Дионис 
жер бетінде ауыр азап шегіп, дүниеден өтеді. Ұлының өлімінен соң 
Зевс оның күнасын кешіріп, Олимп құдайларының қатарына қайта 
қабылдайды. «Жыл сайын өз құрметіне мейрам өткізуді Дионис 
адамдарға өсиет еткен екен. Содан бері бұл құдай мол өнім, шарап, 
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шаттық және бақыт қамқоршысы болып саналады».
Трагедияның тікелей Дионис мерекелеріне байланысты 

шығарылған дифирамб жырлардан туғандығына Аристотель де 
күманданбайды. Бұл туралы ол өзінің «Поэтика» еңбегінің төртінші 
тарауында анық пікірлер айтады. Ұлы философтың ойынша, 
«трагедия» атауының өзі де Дионис тұлғасымен тығыз байланысты. 
Бұл атау trago және oide деген екі сөзден құралып, «теке жыры» 
деген мағынаны білдіреді. Өте көне замандарда гректер Дионисті 
теке бейнесінде (тотемизм) елестеткен және сатирлардың ешкі 
сипатындағы мақұлықтар болғандығын ескерсек, Аристотель 
пікірлерінің дұрыстығын байқаймыз.

   Аристотель комедияның пайда болу тарихын да Дионис мерекесіне 
ұштастырады. Көктем кезінде қыстақтарда өткізілетін егіншілік 
мерекелерінде, әсiресе, Дионис мейрамында шаруалар құдайлардан 
береке тілеп, мол өнімнiң рәмiзi ретінде бірер жануардың мүшесін 
себетке салып, көше бойлап өлең айтып жүредi екен. Жалпы, бұл 
мейрамдар өте көңілді өтетін болған. Мереке кезінде жолаушыларға 
тиісу, олардың намысын қытықтайтын күлкілі сөздер айту немесе 
өздеріне ұнамаған байларды өлеңмен келеке қылып, қағыту 
мұндай мерекелердегі қалыптасқан жағдай болды. Осылардың 
барлығы комедияның алғашқы белгілері екендігін Аристотель 
сол жанрдың  атымен дәлелдеуге ұмтылады. Шындығында да 
«комедия» атауы «comos» және «oide» деген сөздердің бірігуінен 
пайда болып, «сайқымазақтар жыры» деген түсінікті аңғартады. 
Аристотельдің «трагедия – дифирамб өлеңдерінен, комедия – фалл 
жырларынан басталады» деген пікірлерін ғалымдар қазіргі күнде 
толығымен жоққа шығарады. Дионис құрметіне арналған мақтау 
жырлары-дифирамбтардың шағын лирикалық өлең шеңберінен 
шығып, нағыз драмалық жанрға айналғанынша өте ұзақ дәуірлер 
өткен, бірнеше ақындар тер төккен. Бұл жырлар алғашында елу 
адамнан құрылған хордың қатысуымен орындалған. Оларды 
орындаудан алдын хордан бір  адам  бөлініп  шығып, әнді  бастап 
берген. Сосын, кезек-кезек, біресе жеке әнші, біресе хор жырды 
орындап отырған. Бұдан біз драманың ең қажеттi белгісі саналатын 
алғашқы диалогты көреміз. Дифирамбтарды көркемдік жағынан 
қайта өңдеп, жаңа әдеби түрге айналдыру барысында ежелгі дәуір 
ақындары әжептәуір ұрынғанымен, бұл жанр ұзақ жылдар бойы сол 
лирикалық жыр қалпында қалып қойды. Өйткені, оның құрамында 
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қимыл-әрекет, нағыз ойын жоқ болатын. Бұл саладағы ең күрделі іс 
– дифирамбтарды атқаруға алғашқы актерды кіргізу болған. Содан 
соң, дифирамбтардың әрекет шеңбері кеңейеді, диалогтар ұлғаяды. 
Енді  актер мен хор арасында сұқбаттасу, яки хор ән айтып тұрғанда 
актер сыртқа шығып, сахнадан шетте болып жатқан оқиғалар туралы 
хорға жаңа хабарлар айтып келу немесе қажет болған жағдайда 
шығарманың мазмұнына қарап, басқа киім киіп келу мүмкіндігі 
пайда болады. Дұрыс, актердың ойыны шығармада қазірше өте аз. 
Бірақ осыған қарамай, енді ол оқиғаны әрекетке келтіруші шешуші 
күшке, хордың мазмұнын түсіндіруші негізгі тұлғаға айналады. 
Хор болса, тек лирикалық бөлімдердің ғана орындаушысы болып 
қалады.

Әдебиет тарихында қалыптасып қалған дифирамбқа алғашқы 
актерды кіргізген өнер қайраткері деп ежелгі гректер Феспид 
деген ақынды атайды. Феспид істерін жалғастырған ақындар 
соңынан бірте-бірте Дионис оқиғаларымен байланысты болған 
сюжеттер шеңберінен шығып, грек аңыздарының басқа да түрлі 
сюжеттерінен кең түрде пайдалана бастады. Соңынан ақындар адам 
өмірімен байланысты болған мәселелерге де қол жеткізеді. Енді 
дифирамбтың шешуші бөлімдерінің бірі болған сатирлар хорының 
маңыздылығы жойылып, олар шынайы адамдардан құрылған 
хорлармен ауыстырылады. Бірақ сатирлардың шабытты ойындарын, 
қызықты өлеңдерін сахнадан шығарып тастау нәтижесінде 
трагедия мазмұны күрделене түседі. Бұл жағдай халық арасында, 
әсіресе, шаруалар ортасында наразылықтар туғызды. Олар «бұл 
шығармалардың Диониске мүлдем қатысы жоқ» деп, тіпті оларды 
тамашалаудан да бас тартады. Осы топтардың талаптарына жауап 
ретінде драматургияның жаңа түрі, алғашқы «сатиралық драма» 
пайда болады. Бұл шығармалардағы хор орындаушылары, әрине 
Дионистің қызметшілері-сатирлар болды. Осы жанрдың негізін 
салған б.з.б. VI ғасырдың аяғы мен V ғасырдың бастарында өмір 
сүрген ақын Пратин еді. Бірақ оның отызға жуық «Сатиралық 
драмасы» бізге жеткен жоқ. Ескерте кету керек, сатиралық драма 
ешқашан жеке түрде сахнада қойылмаған. Олар үш бөлімнен 
тұратын трагедиялық шығармалардың тек соңғы қорытынды 
бөлімі ретінде сахнаға шығарылған және трагедиялармен бір тұтас 
төрттікті – үш трагедия, бір сатиралық драманы құраған. 

Қорыта айтқанда, бұл кезеңде грек драматургиясының үш негізгі 
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жанры – трагедия, комедия және сатиралық драма пайда болды. 
                           

Грек театрының ерекшеліктері
   
Драманың алғашқы түрлері діни мерекелерден туғандығы 

себепті, ежелгі гректер олардың барлығына үлкен құрметпен 
қараған. Сондықтан, театр тамашалары мемлекет бақылауындағы 
маңызды саяси және тәрбиелік шаралардың бірі саналған. 
Екіншіден, драманың дүниеге келуі тікелей Дионис мерекелерімен 
тығыз байланысты болғандықтан, бұл тамашалар осы құдайдың 
құрметіне жыл сайын үш рет өткізілетін және бірнеше күндерге 
созылатын мейрамдарға айналған. Гректер бұл қойылымдарды 
жай бір ермек үшін деп емес, ал маңызды діни мереке ретінде 
бағалаған. Бұл мейрамды мүмкіндігінше салтанатты өткізуге 
дайындалып, барлығы дерлік театр тамашаларына келуге асыққан. 
Алғашқы дәуірлерде театр ойындары ақысыз көрсетілген. Кейін, 
шығындардың көбеюіне байланысты тамашалар ақылы болған, 
кедейлерге үкімет белгілі дәрежеде ақша төлеп отырған. Ежелгі 
Грекиядағы барша ойындар секілді театр тамашалары да сайыс 
түрінде өткізілетін. 

«Бұл сайыстарға қатынасқысы келген әрбір трагедияшы ақын 
үкімет талабына сай бір-бірімен байланысты үш трагедия және 
бір сатиралық драма тапсыратын. Бұлардың барлығы қосылып бір 
төрттікті – тетралогияны құраған. Комедияшы ақындар сайысқа 
тек бір ғана шығармамен қатынасқан. Театр қойылымдарына 
дайындық жасау және ақындар сайысына басшылық ету істерін 
Афина мемлекетінің ең жоғарғы басшысы – бас архонт атқаратын. 
Бұл адамның жалғыз өзі, яки сол саланың мамандары жәрдемінде 
үш трагедияшы ақынның үш-үштен (трилогия) тоғыз трагедиясын 
және үш комедияшы ақынның бір-бірден үш шығармасын таңдап 
алып, кейін тек сол шығармалармен ғана жұмыс істеген. Әрбір 
ақынның шығармасын сахнаға қою шараларымен байланысты 
болған шығындарды заңға сай, маңызды қоғамдық міндет ретінде 
архонт қаланың дәулетті адамдарына жүктеген. Хор жетекшілері 
– хорегтер өздеріне бекітілген шығармаларға 12-15 адамнан 
тұратын хор орындаушыларын жалдауы, оларға киім-кеншек 
тіктірулері, хор мұғалімін  шақыртулары, дайындық үшін ғимарат 
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табуы және солардың барлық шығындарын төлеуі тиіс болды. 
Сондықтан, шығарманың көрерменге ұнауы көбінше хорегтің 
еңбегіне байланысты болған. Сайысқа түскен шығармалардың 
баршасы қойылымнан өткен соң, Афинаның әр өлкесінен 
сайланған он адамдық сараптамашылар қорытынды шығарып, 
театр қатынасушыларына құнды сыйлықтар берген. Бұл сыйлықтар 
жеке-жеке тек үш ақын, үш хорег және үш бірінші актерлар 
ортасында бөлініп, жеңімпаздың гүл-шеңбері тек бірінші сыйлық 
алған адамның басына кигізілген, ал үшінші сыйлық жеңілгендіктiң 
белгісі еді» [29,48]. 

Грек әдебиетінің барша жанрлары сияқты, трагедияның 
да сюжеттері негізінен мифологиялық аңыздардан алынған. 
Алғашқы кезеңдерде бұл сюжеттер тек Дионис туралы аңыздарға 
қатысты болды, кейін ақындар басқа аңыздар жинағынан да 
пайдалана бастады. Бірақ сонымен бірге, трагедия шеберлері 
сюжет таңдағандарында тек заман талаптарына сай келетін 
мифтерді ғана алып, мүмкіндігі болса оларды өңдеп, солардың 
жәрдемінде өздері жасап жатқан дәуірдің маңызды мәселелерін 
шешуге ұмтылып отырған. Мифологиялық қаһармандардың 
күресі мен іс-қимылдары сол дәуірдегі көрермендерге парасат пен 
әдептіліктің үлгісі, қоғамдық моральдің биік шыңы  болған; міне 
осы аңыз қаһармандарының әрекеттері негізінде трагедияшы өз 
замандастарын жоғары адамгершілік, отанға адалдық, адамдық 
борыш идеяларында тәрбиелеуді мақсат қылған. 

Грек театры қазіргі заман театрына мүлдем ұқсамайды. 
Алғашында оның көлемі өте үлкен болған. Тамашалар күндіз 
ашық аспан астында көрсетілген. Археологтардың зерттеулері 
анықтағандай, Афина театрына 17 мың адам сыйған екен. Кейін 
40–50 мың орындық театрлар салынған. «Театр» сөзінің негізгі 
мағынасы «көру», «күзету» дегенді білдіреді. Алғашқы дәуiрлерде 
көрермен отыратын жерді осылай атаған. Бұл атауды бүкіл театр 
ғимаратына қатысты қолдану V ғасырларда басталған. Грекияда 
театрдың жалпы халыққа арналғандығы себепті, оны көбінше тау 
етегіне құрған. Көрермендер отыратын қияның баурайындағы 
жарты шеңбер формасында алынған үлкен алаңды орхестр – ойын 
алаңы деп атаған. Мәрмәр тастар төселген орхестр алаңының 
ортасына Дионис бейнесі орнатылып, хор өлеңдері, актерлардың 
ойыны осы жерде орындалған. Орхестрдың артында сцена (шатыр) 
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деп аталатын кішкене баспана да болған, көне дәуірлерде осындай 
театр жабдықтарын сақтауға және актерлардың киінуіне арналып 
салынған бөлмелер соңын ала хор ойындарының қажеттігі жойылған 
кезеңдерде нағыз сцена – сахнаға айналады. 

Шығарма оқиғасы барысында актердің жан-дүниесінде болып 
жатқан ішкі толқыныстарды бейнелеу үшін пайдаланылған 
маскалардың түрлері антикалық дүние театрында өте көп болған. 
Масканың тағы да бір қолайлы қасиеті сонда, бір актердің түрлі 
рөлдерде ойнауына, тіпті, әйелдер бейнесінде де шығуына мүмкіндік 
берген. «Діни нанымдардың қалдығын актерлардың киімдерінен 
де көреміз. Көне дәуірдегі алғашқы актерлар орхестрге аңыздық 
патшалардың шұбатылған ұзын киімдерін киіп шығатын. 

Трагедияларда толығымен ескі аңыздардан алынған 
қаһармандардың өмірі суреттелгендіктен, олардың бейнесін 
мүмкіндігінше толығырақ ашу үшін, актерлар аяқтарына өте биік 
ағаш өкшелер қағылған аяқ киім, бастарына қоңыр шашты үлкен 
маска киген»[28,52]. 

Жалпы, ежелгі грек театрында осыған ұқсас шартты 
ерекшеліктер өте көп. Актерлардың ебедейсіз ауыр аяқ киімдері, 
үстілеріндегі шұбалаңқы көйлектерi олардың сахнада еркін 
қимылдауына кедергі болған. Беттеріндегі маскалар адам жанының 
қатып қалған бір сәтін ғана бейнелеп, кейіпкердің шынайы жан-
дүниесін көрермен назарынан тасалап қалатын. Сөздердің жоғары 
дауыспен деклемация тәрізді айтылуы да – көріністің шынайы 
өмірден алынғандығына күман келтіретін. Хордың тамаша соңына 
дейін тапжылмай бір орында тұруы әлдеқандай қолайсыз жағдайлар 
туғызатын. Осы кемшіліктерге қарамастан, грек халқының мәдени 
тарихында театрлардың орны ерекше болды. 

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Драманың пайда болу тегі, негізгі түрлері туралы мәлімет 

беріңіз.
2. Аристотельдің драманың шығу тегі, дамуы жайлы ойларына 

тоқталыңыз.
3. Дифирамб және оның орындаушылары кімдер болды ?
4. Драмалық сайыстар, Афина театры, хор және актерлар, 

ежелгі драманың құрылымы туралы не білесіз ?
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 Эсхил
Біздің заманымыздан бұрынғы V ғасырдың алғашқы 

жылдарында басталған қоғамдық-саяси оқиғалар, грек елiнiң ескi 
қауымдық құрылыстан бірте-бірте таптық мемлекетке айналуы, 
сол мемлекетте демократиялық қозғалыстың мүлдем нығаюы, 
Парсы-Грек соғыстары жылдарындағы ұлттық бірлік және дұшпан 
үстінен жеңіске жету тілегі, соғыстан кейінгі әлеуметтік және 
мәдени ілгерілеу Эсхил шығармашылығында өз көрiнiсін тапты. 
Эсхил - «трагедияның атасы» және өз шығармаларында ең өзекті 
мәселелерді көтерген талантты ақын болды.

Барша грек қаламгерлері секілді, Эсхилдің өмірі туралы 
мәліметтер де тарихта аз сақталған. Сондықтан, ұлы драматургтің 
өмірі жайлы толық әңгіме айтудың мүмкіндігі жоқ. Ақын шамамен 
б.з.б. 525-524-жылдары Эливсин қаласында ақсүйек отбасында туса 
керек, балалық шағында-ақ  ірі-ірі әлеуметтік-саяси оқиғалардың 
куәгері болады.

Он бес жасында афиналықтардың табанды күресін, ақсүйектер 
ортасында басталған қырғын шайқастарды ақын өз көзімен 
көреді. Эсхил парсыларға қарсы жүргізілген ұлы соғыстан да 
шет қалмайды.  Марафон мен Платея қалаларындағы, Саламин 
аралындағы ұрыстарға толық қатынасады. Осы соғыста 
демократиялық Афинаның Парсы мемлекетін жеңуі, Эсхилдің 
демократиялық құрылысқа деген  сенімiн нығайта түседі. Бірақ 
Афина мемлекетінде ақша қатынасының күшеюін, ақшалы топтар 
ықпалының артуын көрген ақын демократияның  әділетті құрылыс 
екендігіне күмандана бастайды. Сол себептен болса керек, ақын 
өмірінің соңғы жылдарын өз отанынан алыста, Сицилия аралында 
өткізеді және б.з.б. 456-жылы Гела қаласында көз жұмады. 

Ежелгі ғалымдардың айтуына қарағанда, Эсхил өте жемісті 
еңбек еткен қаламгер. Бірақ оның 90-ға жуық трагедияны қамтитын 
бай әдеби мұрасынан бізге дейін тек жетеуі ғана жеткен. Бұлар 
мыналар: «Парсылар», «Фиваның жеті дұшпаны», «Бұғауланған 
Прометей» және «Орестея» трилогиясына кіретін «Агемемнон», 
«Хоэфорлар» мен «Эвменидалар» трагедиялары. Бұл трагедиялардың 
«Парсылардан» басқасы мифологиялық тақырыптарға жазылған, 
ақын олардың сюжетін ежелгі замандағы «Гомер дастандары» деп 
аталған цикл дастандардан алады. Эсхил өзі жазған шығармалардың 
барлығын да «Гомер қазынасынан төгіліп қалған ұсақ дәндер» деп ба
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ғалайды[32,329].                                                                                                                                                                     
Бізге дейін жеткен шығармалар сан жағынан аз болғанымен, 

оларда бейнеленген ой-пікірлер ақынның грек әдебиеті тарихында 
өте маңызды орынға ие болғандығын дәлелдейді. 

Эсхилдің алғашқы туындысы - «Тiлеушiлер»  трагедиясы. 
Шығарманың  оқиғасы Данай патшаның  елу   қызы туралы   
«Данаида» аңызынан алынған. Египт патшаның елу ұлы оларға 
зорлықпен үйленбекшi болады. Шахзадалардың арсыздығына 
ызаланған данаидалар әкесі Данаймен бiрге Грекиядан қашып, 
Аргос қаласындағы Пеласг патшаға келедi. Пеласг қашқындарға 
жәрдем беруге дайын. Бірақ халықпен кеңеспесе болмайтындығын 
айтады. Сөйтіп, олардың өтінішін халыққа жеткізеді. Халық 
«данаидаларды қорғау керек» деп шешiм қабылдайды. Осы 
кезде Египттің ұлдары да қалаға жетеді, қыздарға елші жібереді. 
Пеласг данаидаларды бермейміз деген соң, елшілер қалаға соғыс 
ашатындықтарын айтып кейін оралады. Бірақ қауіп-қатердің беті 
қайтқанмен, қыздардың көңілі қобалжиды. Шығарманың соңында 
кәнизектер  хоры Афродитаның құдіретін мадақтай отырып, «қыздар 
өздерінің өжеттігімен тәңірiні ренжітіп алмас па екен» деген ойды 
айтады [1,125]. 

Шығарма негізiнен үш бөлімнен құралған болса керек, бірақ 
оның соңғы бөлімдері сақталмаған. Дегенмен, өжет қыздар жайлы 
аңыздың соңы белгілі: жігіттер зорлықпен данаидаларға үйленеді, 
бiрақ ызалы қыздар неке түні кек қайтарып, күйеулерді өлтiреді. Тек 
Гиперместра деген біреуі ғана мұндай ауыр қылмысқа қолы бармай, 
ерін аман қалдырады.

Мифтің қорытынды бөлімінде бастапқы райынан 
қайтып, апаларына опасыздық жасаған Гиперместра үстінен 
ұйымдастырылған сот туралы хикаяланады. Гиперместраны өз 
қамқорлығына алған Афродита құдай махаббат, неке туралы жалынды 
сөздер айтып, күнаһарды қорғайды. Ғалымдар трилогияның бізге 
жетпеген бөлімдерінің мазмұны міне, осы мифтердің мазмұнына 
сәйкес болуы мүмкін деп болжам жасайды. 

Шығарма драмалық құрылысы жағынан өте әлсіз. Шығармада 
негізгі орын тек данаидалардан құрылған хорға ғана берілген. 
Оқиғаға екінші актер енгізілгенмен, диалогтар тым аз. Бірақ осы 
алғашқы туындыда-ақ ақынның демократиялық ойларының 
алғашқы ұшқыны анық сезіледі. Аргос патшасы болса, өз халқымен 
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кеңесіп қимылдайтын «халықшыл» патша ретінде дәрiптеледi.  
«Парсылар» трагедиясы - грек әдебиетінің бізге дейін жетіп 

келген осы жанрдағы ескерткіштер ішіндегі заманагөй мазмұндағы 
жалғыз шығарма. Жақында ғана болып өткен, әрі ақынның өзі 
қатынасқан Парсы-Грек соғысы - трагедияның негізгі мазмұны. 

Шығарманың ең маңызды жері – шабарманның хикаясы. Бұл 
хикаяда Афинаның демократиялық құрылысына және өз елінің 
азаттығы үшін жанкешті ерлік көрсеткен батыр халқына мадақ 
жырлар оқылады. Осыдан кейін Атосса ханым Дарийдің қабірі 
басында құрбандық шалып, оның аруағын шақырады. 

Сарай халқының алдында пайда болған Дарий аруағы «бұл 
апаттардың баршасы Ксеркстің такаппарлығының, екіжүзділігi 
мен әке әмірін бұзып, құдайлардың қаһарына ұшырағандығының 
себебінен болды» дейді [1,126]. 

«Парсылар» трагедиясы – Парсы-Грек соғысына арнап жазылған, 
бірақ біздің дәуірге толық жетпеген трилогияның екінші бөлімі. 
Қолымызға тиген трагедия мазмұн жағынан жеке-дара туынды 
болса керек. Драмалық құрылысы жағынан «Парсылар» туындысы 
да алдыңғы трагедия сияқты лирика мен драма ортасында тұрған 
шығармаға ұқсайды. Өйткені, бұл да негізінен лирикалық әуендегі 
хор жырларынан құралған. Шығармада суреттелген оқиғалар 
көрерменнің көз алдында толық өтпейді, көбінше шабарманның 
хикаясында баяндалады. Сондықтан, жаңа трагедияда диалог 
оншалықты маңызды орынға ие болмайды. 

«Фиваның жеті дұшпаны» - Эдип туралы аңыздан алынып 
жазылған трилогияның үшінші бөлімі. Алдыңғы екі бөлімі – 
«Лай» және «Эдип» трагедиялары бізге жетпеген. Фива қаласы 
аңыздарында айтылғанындай, Лай патша сәуегей-көріпкелдердің 
айтқанына сеніп, өзінің жаңа туған ұлы Эдипті «өлтіріп, денесін 
жыртқыштарға таста» деп, сенімді  қызметкеріне бұйырады. Бірақ, 
қызметкер сәбиді аяп, басқа патшалыққа жасырын аттандырады. 
Трилогияның «Лай» атты бірінші кітабы осы оқиғаны баяндайды. 
Эдиптің жат жұртта өсіп ер жетуі, кейін Фива қаласына келіп, 
білместікпен өз әкесін өлтіруі, Фива қаласының халқына жасаған 
жақсылықтары нәтижесінде осы қалаға патша болуы, өз анасына 
үйленуі, одан бірнеше перзент көруі, соңынан, өзінің жасаған 
қылмыстарын біліп, екі көзін ойып алуы және жетесіз ұлдарына 
лағнат айтуы - «Эдип» трагедиясына мазмұн болған. Трилогияның 
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үшiншi бөлiмi – «Фиваның жеті дұшпаны» трагедиясында міне, осы 
қарғыстың ауыр зардаптары көрсетіледі. 

Шығарманың кіріспе бөлімінде Этиоклді қалаға дұшпандар 
шабуылдаған кезде көреміз. Қала іші ойран-топыр, хорды 
орындаушы әйелдерді қорқыныш билеген. Этиокл шұғыл 
шаралармен шабуылға тойтарыс береді. Дұшпанның жағдайын 
біліп келуге жіберілген «жансыз» маңызды мәліметтермен 
оралады. Этиокл мен «жансыз» арасындағы диалог – шығарманың 
ең маңызды жері. «Жансыз» қаланың жеті қақпасын жеті патша 
басып алғандығын  айтып, олардың әр бірін жеке-жеке суреттеп 
береді. Жетінші қақпаны бағындырған қолбасшыны суреттеген 
кезде Этиокл ашу-ызадан қалшылдап кетеді. Бұл өз ағасы Полиник 
еді. Өйткені, туып өскен ата жұртына қылыш жалаңаштап келу - 
барып тұрған опасыздық қой!.. Хор патшаны райынан қаншама 
қайтарайын десе де, пайдасы жоқ. Аға мен інінiң бір-біріне қылыш 
көтеруі өте қайғылы жағдай екендігін Этиоклдің өзі де түсінеді, 
бірақ мақсатынан шегінбейді. Қарғыс атқан Эдип әулетінің ауыр 
азаптарын есіне түсіріп, зар жылайды. Өлең жолдары аяқтала бере 
шабарман келіп, дұшпанның жеңілденгендігін, аға мен інінің жекпе-
жек айқаста мерт болғандығын хабарлайды. Осылайша, тағдырдың 
қалауы болады, қарғыс атқан Лай әулеті түгел қырылады.  

Эдиптің ұлдарын қарғап, лағнаттап қаңғып кетуі – трилогияның 
екінші бөлімі – «Фиваның жеті дұшпаны» трагедиясында 
суреттелген. Бұл туындыда алдыңғы шығармаларға қарағанда 
драмалық шеберліктің едәуір  өскендігін көреміз. Алдымен, мұнда 
хордың рөлі азайып, оның орнын диалогтар басқан, ең маңыздысы 
– оқиғалардың орталығында тұрып, оларды әрекетке келтіруші бас 
қаһарман (Этиокл) пайда болған, сонымен бірге, ақын тұңғыш рет 
қаһарманның жарқын образын, адамдық келбетін жасайды. Осы 
жағынан алғанда, «Фиваның жеті дұшпаны» трагедиясы - грек 
драматургиясының бізге мәлім шығармаларының ішіндегі  ең 
озығы. Мұнан өзге, трагедияда Эсхилдің діни танымы да тереңірек 
бейнеленген. Ақынның түсінігінде, жалпы грек трагедияшылары 
түсінігінде маңызды орынға ие болған тағдыр, борыш идеялары бұл 
шығармада негізгі мәселе міндетін толық атқарған» [14,22]. 

Тағдыр, қылмыс және жаза мәселелері Эсхилдің бізге дейін 
толығымен жеткен «Орестея» трилогиясында тереңірек талданады. 
Бұл шығармада ақын жантүршігерлік қылмыстардың себепшісі 



81

болған Атрей әулеті туралы хикаялайды. Грек аңыздарында 
айтылуынша, Атрей өз ағасы Фиестен кек алу мақсатында, оның 
балаларын өлтіреді. Осыдан кейін бұл қылмыстың кесапаты Атрей 
ұрпақтарына тиіп, содан бері қарай олар ортасында тынымсыз 
қан төгу, бір-бірінен кек алу толастамайды. Сондықтан, Атрейдің 
ұлы Агемемнон өз қызы Ифигенияны құдайлар жолына құрбан 
етеді. Агемемнонның әйелі Клитемнестра Фиестің тірі қалған 
ұлы Эгисфтің көмегімен ерін өлтіреді. Агемемнонның ұлы Орест 
әкесінің кегін алып, өз анасын және Эгисфті өлтіреді.

Эсхил –  ұлы гуманист ақын. Заманасының бітпейтін қанды 
оқиғалары: грек қалалары ортасындағы қақтығыстар, кейбір мемлекет 
қайраткерлерінің  жеке бас мүддесін ойлап, басқа мемлекеттерге 
жасаған жорықтары, осыған байланысты халық басына түскен ауыр 
зардаптар ақында терең ашу мен ызаны оятады. Сондықтан, ақын 
«Фиваның жеті дұшпаны» трагедиясында аңыз оқиғалары негізінде 
осы кезеңдерде өршіп тұрған тақ таласын, олардың қанды іздерін 
қатты сынаған болса, «Агемемнон» трагедиясында мифологиялық 
образдар арқылы өз замандастарының Агемемнон, Ахилл және 
т.б. аңыз қаһармандары сияқты даңққұмарлығын, жаугершілік 
талаптарын сынға алды. Эсхил тек азат етуші соғыстарды ғана 
әділетті ұрыс деп таниды. Тыныштық - өмірдің өшпес заңы, адамның 
мәңгілік арманы. Міне, осындай қасиетті ақиқатты мойындамай, 
соғыс өртін тұтандырған әр қандай адам құдайлардың қаһарына 
душар болады, жасаған қылмыстарының жазасын тартады. 
Өйткені, жазықсыз төгілген бір тамшы қанның да обалы бар. 
Паристің азғындығы бүкіл бір мемлекет халқының көз жасына әкеп 
соқтырса, бір әйелдің себебінен басталған ұрыс қаншама адамның 
өмірін қыршынынан қиды. Осы соғыстың қолбасшысы Агемемнон 
да өз қылмыстарына сай жазасын алды. 

Адам баласының ауыр тұрмысына, жер бетіндегі зұлымдық 
пен әділетсіздіктерге қарсы үн әсіресе, «Бұғауланған Прометей» 
трагедиясында анық естіледі. Бұл шығарма жалғыз Эсхилдің ғана 
емес, ал бүкіл дүние жүзілік әдебиеттің азаттық пен адамсүйгіштік 
шарапатына тұрғызған ұлы ескерткіші. «Бұғауланған Прометей» 
трагедиясы, «Азат болған Прометей» және «От сыйлаушы 
Прометей» трагедияларымен бірге қосылып, тұтас бір трилогияны 
құрайды, бірақ соңғы екі бөлім өкінішке орай біздің дәуірімізге 
дейін жетпеген. 
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Эсхилдің соңғы шығармасы болған «Орестея» трилогиясында 
ақынның таланты кең қанат жаяды. Бұл шығармада актерлар саны 
екі адамнан үш адамға көбейтіледі, екінші дәрежелі тағы бірнеше 
қаһармандар пайда болады, хор өз орнын бас қаһармандарға береді, 
бірақ көпшіліктің алаңдауы мен толқыныстарын бейнелейтін күшті 
драмалық  тәсіл ретінде трагедияда ол әлі де маңызды орында тұрады. 
«Агемемнон»,  «Дұғагөйлер» трагедияларының негізгі құндылығы 
сол, бұл шығармаларда тұңғыш рет бейнесі, табиғаты, рухани жан 
дүниесі айқын сомдалған, мінездері бір-біріне ұқсамайтын дара 
жаңа образдар пайда болады. Олардың ортасындағы ең айқыны - 
Клитемнестра бейнесі.

Ақын бұл әйелді түрлі жағдайларда: жеңіс салтанаты кезінде, 
сын сағаттарда, өлім алдындағы сәттерде толық ашып көрсеткен. 
Міне, осы жағдайларда қаһарманның бейнесі мен табиғаты 
көрермен көз алдынан тізбектеліп өтіп жатады. Ең алдымен ол - ана, 
жүрегі қайғы отына өртенеді. Жар ретінде қызғаныш дертiн көтере 
алмайды. Намысы тапталған кезде ешнәрседен тайсалмайды, 
мейрімсіз кекшілге айналады. Бұл әйелдің мінезі жағдайға қарап 
құбылуы мүмкін. Қажет сәттерде өзін ұстай біледі. Қауіп-қатер 
төнгенде айлакерлік жасайды. Қаһарман мінезін оқиғаның даму 
барысында бейнелеу - ақынның қол жеткізген ең үлкен жеңісі. 
«Агемемнон» трагедиясында Клитемнестра өте айлакер, өжет, 
ақылды және әрқандай істі орындай алатын ханым бейнесінде 
көрінеді. «Дұғагөйлер» трагедиясында ол көп өзгеріске ұшыраған. 
Алдыңғы айлакерлік сезілмейді. Кек алу дерті ханымның күш-
жігерін құртқан. Түнімен жаман түстер көріп шығады. Бата, 
дұға оқып ерінің аруағын тыныштандыруға ұмтылады. Ұлының 
оралуын қорқынышпен күтеді. Сондықтан оның «өлгенін» 
естігенде қуанышын жасырмайды. Өз қатесін аңдаған соң, бір 
сәт алдыңғы өжеттігі оянып, қолына балта беруін сұрайды. Бірақ 
Орестпен кездескенде, оны тағы да қорқыныш, үрей билейді. 
Оған жалбарынады, өлтірмеуін өтінеді. Драмалық жағдайлардың 
күрделенуі, оқиғалардың толассыз шиеленісуі тұрғысынан 
«Орестея» трагедиясында біраз жаңалықты байқаймыз. Сондықтан 
«Агамемнон» трагедиясының басталуында-ақ көрермен патша 
отбасында қайғылы оқиғаның болатындығын сезе бастайды. Бұл 
жағдай Клитемнестраның жалған сөздерінде, Агемемнонның 
көңіліндегі күдіктерде, Кассандраның тынымсыз толқуында, 
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патшаның жан дауысын естіген халықтың бұл оқиғаға біресе 
сеніп, біресе сенбей екіленуінде айқын көрінедi. Оқиғаны бұлай 
бірте-бірте күшейтіп, көрерменді ұдайы толқыныста ұстап отыру – 
антикалық дүние драматургиясында сирек кездесетiн жағдай. 

Эсхил өз шығармаларында көбінше құдайларды және белгілі 
бір мақсат жолында күресуші қайсар, жігерлі жандарды бейнелейді. 
Бірақ қаламгердің туындыларындағы адамдар қарапайым жандарға 
ұқсамаған құдай тақылеттес ұлы, құдіретті, өжет тұлғалар болып 
келеді. Ақын осы қаһармандардың табиғатындағы бiр ғана жеке 
қасиетті ашып көрсетеді. Біз Эсхил шығармаларында кейінгі 
трагедияшыларға тән терең психологиялық көріністерді, адам 
жанындағы рухани толғаныстарды көрмейміз.

Эсхил өзінің титан тектес ұлы образдарын жасау барысында 
олардың басындағы жағдайларға қатысты сөздерді көп қолданады. 
Сондықтан, ақынның әдісі де қаһармандары сияқты ұлы, жетілген 
теңеу және басқа да көркемдік тәсілдері мол, әрі көтеріңкі рухта 
болып келедi. 

Грек трагедиясының формасында алатын орнымен, өзінің 
поэтикалық шеберлігі және туындыларында суреттелген заманагөй 
мұраттарымен Эсхил бүкіл антикалық дүние әдебиетіне күшті әсер 
еткен. Аристофан өзінің «Бақалар» атты комедиясында Эсхилді 
ұлы өнер қайраткері және халықтың данышпаны сипатында ерекше 
құрметтеп, грек трагедияшылары арасында оны ең жоғары орынға 
қояды. Эсхилдің жаңа заман әдебиеті, өнері мен музыка мәдениетіне 
тигізген ықпалын бағалау өте қиын. Еуропа жазушыларынан 
Мильтон, Вольтер, Гете, Шиллер, Шелли, Байрон және басқа да 
қаламгерлерді тамсандырған, оларға поэтикалық шабыт берген 
шығарма - «Бұғауланған Прометей» трагедиясы. Ақындар мен 
сазгерлер ұлы грек қаламгерінен үлгі ала отырып, Прометей 
аңызы сюжетіне жазған дастандарында, саздарында зұлымдыққа, 
теңсіздікке қарсы халық наразылығын бейнелеген.

Жалпы, Прометей образы азаттықтың мәңгі үлгісі, ұлы жаршысы 
болып, адамзат тарихында өшпес із қалдырған. 

 
Сұрақтар мен тапсырмалар:

1. Эсхилді «трагедия атасы» дейтін себебіміз не ?
2. «Парсылар» трагедиясындағы «тарихи тақырыптың» мәні 

қандай?.
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3. «Бұғауланған Прометей» трагедиясының өзекті мәселесі 
және әдеби тағдыры туралы не айта аласыз ?.

4. Эсхил образдарының көркемдік сипаттары қандай?
5. Эсхил драмаларындағы хор, оның тілі мен стиліне талдау 

жасаңыз. 
 
                                                                                          

Софокл

Грек трагедиясының екінші ұлы өкілі Софокл б.з.б. 496-жылы 
Афина маңындағы Колон деген жерде туған. Әкесі құрал-жабдық 
шығаратын кәсіпорынның қожайыны, заманының дәулетті, 
абыройлы адамы болған. Софокл жас кезінде өте жақсы тәрбие 
алады, түрлі ілімді үйренеді. Оның әдеби қызметі ерте басталып, 
драмашы ақындар сайысында ұлы Эсхилдің өзін жеңеді (бұл кезде 
Софокл 28 жаста екен). Аңыздардың айтуынша, «жеңілген Эсхил 
намысқа шыдамай, Афинаны тастап кетуге мәжбүр болған»[16,54]. 
Әрине, бұл мәліметтер жас жазушының даңқын көтере түсу үшін 
шығарылған әңгіме болса керек. Өйткені, кейбір тарихи деректерден 
Эсхил мен оның кіші замандасы ортасында адал достық қатынастар 
болғандығын байқаймыз.

Софокл Афинаның экономикалық және саяси өміріне белсенді 
араласады. Периклге жақын болғандығы және Афинаның 
демократиялық құрылысын қолдағандығы себепті, бірнеше жыл 
мемлекет қазынашысы қызметін атқарады. Б.з.б. 441-жылы, 
тіпті, Афинаның ең жоғары мемлекеттік лауазымы – стратегтікке 
сайланады және Периклмен бірге Самос соғысына қатынасады. 
Кейбір тарихи деректерге қарағанда саяси басшы, әскери қолбасшы 
ретінде Софокл оншалықты мақтауға ие болған жан емес. Оның 
мұндай үлкен мәртебелерге ерісу себептерін отандастарының 
ақынға деген ерекше құрметінен іздеу керек сияқты. Софокл барлық 
өмірін салтанатта, сый-құрметте, өз елінде өткізіп, б.д.д. 406-жылы 
дүниеден өтеді. Өлімінен кейін, грек жұртының ұлы адамдары 
секiлдi қаһарман деп танылып, биік ескерткіш орнатылады. Жыл 
сайын қабiрi басында құрбандық шалу дәстүрге айналады.

Софокл өзінің алпыс жылдық әдеби қызметінде 120-дан 
артық шығарма жазып, 24 рет драмашы ақындар сайысына 
қатысқан. Бірақ осынша мол шығармасынан бізге жеткені жетеуі 
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ғана. Бұл шығармаларға талдау жасаудан бұрын Софоклдің 
грек драматургиясынан алатын орны, бұл жанрды дамытудағы 
еңбегі туралы қысқаша тоқталып кетуге мәжбүрміз. Софокл өз 
шығармашылығында негізінен, Эсхил бастаған әдеби дәстүрлерді 
жалғастырып, трагедияны салтанатты діни жырлар формасынан 
нағыз драма жанрына айналдырады. Софокл шығармаларында хор 
өлеңдерінің біртіндеп қысқаруы нәтижесінде оқиғалардың көрінісі 
молаяды. Қаһармандардың табиғаты мен ішкі жан-дүниесіне 
көбірек көңіл бөлініп, шығарманың мазмұны өмір шындығына 
жақындайды.    

Соңғы шығармаларында Софокл хорды мүлдем алып 
тастамағанымен, Эсхил туындыларына қарағанда, оның қызметі 
едәуір төмендейді, оқиғалар дамуына әсер етпейді, қаһармандар 
арасындағы сұқбаттарға араласпайды. 

Софокл трагедияларындағы хордың негізгі міндеті – ойын 
барысында туған түрлі сезімдерді бейнелеу, қаламгердің мақсат, 
мұраттарын айқындаудан тұрады. Хордың міндетін осыншалық 
қысқарту – екінші актердің рөлін арттыруға кең жол ашады, тіпті 
шығармаға үшінші актерді кіргізу қажеттігін туғызады. 

Шығармашылығының соңғы жылдарында Эсхил де бұл әдістен 
пайдаланып  («Орестея») өте ірі көркемдік, мазмұндық табыстарға 
қол жеткiзген болатын. Софокл трагедияның тек сыртқы көрінісін 
өзгертумен шектеліп қалмай, оның ішкі мазмұнына да күшті әсер 
етеді. Ұлы қаламгер грек сахнасына қадам қойған алғашқы шақтан 
бастап-ақ драматургия өзінің ескі діни мистикалық  мазмұнынан 
айрылып, нағыз заманагөй түрге көшеді. Ұлы оқиғалар қарапайым 
жай оқиғалармен ауысып, титандар, құдайлар және өзге де тылсым 
күштер орнын адам тектес қаһармандар ауыстырады. Эсхил 
өз шығармаларындағы адамдардың іс-қимылдарында көбінше 
тәңірілер сипатын көрсетіп, адам баласы құдайлар ортасындағы 
қақтығыстарға себепкер ретінде қатысатын болса (Прометей, 
Орест), Софоклдің қаһармандары көбінше өз еркімен тәуелсіз әрекет 
етуші, жағдайға қарап қимылдайтын тұлғалар. Сондықтан, Софокл 
адам баласының көңіл-күйі, толғаныстарына ерекше қызығады, 
бұл көріністерді реңді бояулармен бейнелейді. Осы ерекшеліктер 
тұрғысынан қарағанда, оның шығармалары грек әдебиетінің даму 
тарихындағы үлкен серпіліс болды. 

Дүние жүзі әдебиеті тарихына Софокл, негізінен, Эдип туралы 
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аңыздар сюжетінде жазылған шығармалары - «Эдип патша», 
«Колондағы Эдип» және «Антигона» трагедияларымен кіреді.

Ежелгі Грекияда өте кең тараған Эдип аңызы Софоклден 
алдын өмір сүрген бірнеше ақындардың шығармаларына мазмұн 
болғандығын, жалпы осы аңыз негізінде, Эсхил де трилогия 
жазғандығын жоғарыда айтып өттік.

Фива  цикліндегі Эдип аңызының қысқаша мазмұны 
төмендегідей: Фива патшасы Лай көрші Пелоп патшаның үйінде 
бірнеше күн қонақ болып, оның жалғыз ұлы Хрисипті ұрлап кетеді. 
Қонақтың мұндай азғындығына ызаланған Пелоп, құдайларға зар 
жылап, қарақшыға қарғыс айтады. Арадан бірнеше жыл өтеді. Лай 
перзент көрмейді. Патша Дельфадағы Аполлон ғибадатханасына 
барып, басына түскен бақытсыздық сырын сұрағанында, ғибадатхана 
абызы Пелоптың қарғысын құдайлар қабыл қылғандығын айтады: 
«Әрине, Лай перзентті болады, бірақ ұлы әкесiн өлтіріп, анасына 
үйленеді...»[17,28].

Көп уақыт өтпей Лайдың әйелі Иокаста ұл туады. Абыздардың 
жорамалынан қорыққан Лай, құлдарының біріне сәбиді беріп, оны 
Киферон тауына асырып тастауды бұйырады. Патшаның ойынша, 
«таудағы жыртқыш аңдар, әрине баланы аман қалдырмайды». Бірақ 
құл нәрестені аяп, оны осы таудың етегінде мал бағып жүрген 
Коринф патшасы Полибтің шопанына береді. Шопан сәбиді өз 
патшасына сыйлайды. Перзентсіз Полиб баланы асырап алып, оған 
Эдип деп ат қояды. Арадан жылдар өтеді, Эдиптің өзі де Коринф 
тағының мұрагері, патша Полибтің ұлы екендігіне күмәнданбай 
өседі. Бір отырыста достарының біреуі мастықпен, оның асыранды 
ұл екендігін айтып қояды. Күтілмеген бұл сыр жас жігіттің жүрегінде 
күдік оятады. Патша мен патшайымның сөздеріне құлақ салмайды. 
Басына түскен күрделі мәселені шешу мақсатында, Эдип Дельфа 
абызынан кеңес сұрайды. Абыз Эдиптің тағдыры өте аянышты 
екендігін, яғни ол өз әкесін өлтіріп, анасына үйленетіндігін және 
бұл неке нәтижесінде бірнеше ұл-қыздардың дүниеге келетінін, 
әкесінің кесепаты ұрпақтарына да тиетіндігін айтады. Бірақ абыз 
бұл құпия сырды ашқанымен, Эдиптің нағыз ата-анасының кім 
екендігін айтпай, бүгіп қалады. Мұндай қасірет Эдипті есеңгіретіп 
тастайды, басына түрлі ойлар келеді. «Абыз әкесінің кім екендігін 
айтпады ғой. Егер Полиб пен Мерона шынымен де өз ата-анасы 
болса ше? Қалайша, ол мәпелеп өсірген патшаны өлтіріп, оның 
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әйеліне, өзінің сүйікті анасына үйленеді?! Жоқ, отансыз, ұрпақсыз 
болып дүниені кезіп кетсе де, Коринф топырағына енді аяқ 
баспайды!..» Осындай ойлардан соң, Эдип басы ауған жаққа қарай 
қаңғып кетеді. Бірақ ол қасіретті тағдырдан қайда қашса да құтыла 
алмайды. Эдип Фива қаласына алып баратын даңғыл жолға түседі. 
Ұзақ уақыт жүріп, бірнеше асулардан асқаннан кейін, тау ішіндегі 
жолда қарсы келе жатқан  арбаға жолығады. Арбаның ішінде бір 
тәкәппар адам отыр. Артында бес-алты нөкер оны күзетіп келеді. 
Арбаның алдындағы құл қиялға шомып келе жатқан жолаушыға 
айқайлап, қамшы оқталады. Мұндай озбырлыққа ызаланған 
Эдип, құлды  жұдырықпен сілейтіп салып, өтіп бара жатқанында 
арба ішіндегі кісі таяғымен оның басына қойып қалады. Эдип 
қаһарланып, қолындағы таяғымен шалдың басына салып қалғанда, 
шал тіл тартпай көз жұмады, кейін басқаларын да өлтіреді. Тек бір 
ғана құл әрең дегенде қашып құтылады. Осылайша, тағдырдың 
жазғаны болады. Эдип білместікпен  өз әкесін өлтіріп қояды. 

Осы оқиғадан кейін Эдип тағы жолға шығады, өзін айыпты 
санамайды. Ол «ешкімге айқайламады, ешкімді балағаттамады, тек 
өзін қорғады ғой» [16,82]. Эдип осындай ойлармен Фива қаласына 
жетті. Бұл кезде қаланы үлкен қайғы басқан еді. Қалада адам 
тақылеттес мақұлық – Сфинкс пайда болған. Ол теңіз бойындағы 
жол үстіне жатып алып, жұмбақ айтады, шеше алмағандарды 
темір тырнақтарымен бүріп, өлтіреді. Қазірше, бірде-бір адам бұл 
жұмбақты шеше алмапты. Қаншама азаматтар қаланы бұл апаттан 
құтқаруға ұмтылады, бірақ мақсаттарына жете алмай, азаппен 
мерт болады. Мұның үстіне шабарман патшаны әлдеқандай 
қарақшының өлтіріп кеткендігі жайлы суық хабарды жеткізеді. 
Қала халқының аянышты жағдайын көрген Эдип, оларды Сфинкс 
секілді жыртқыштан құтқаруға бел буып, қорқынышты мақұлықтың 
алдына келеді. Сфинкс жұмбағын айтады:

« - Маған: ертеңгісін төрт аяқтап, күндіз екі аяқпен, кешке үш 
аяқпен  жүретін кім екенін айтшы ? Оның үстіне жер бетіндегі 
тірі жәндіктердің ішіндегі одан құлпырмалысы жоқ... Төрт аяқтап 
жүрген кезде ол басқа мезгілдегілерден гөрі әлсіздеу әрі баяу 
қимылдайды.

Эдип бірден жауап берді:
- Ол адам! Ол сәби кезінде, өмірінің таңында төрт аяқтап жүреді, 

әрі баяу қимылдап еңбектейді. Күндіз яғни есейген шағында, екі 
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аяқпен жүреді, ал кешке, яғни қартайған шағында, ол бар қайратынан 
айырылып, қолына таяқ ұстауға мәжбүр болады. Бұл кезде ол үш 
аяқтап жүреді»[31,473].

Осылайша, Эдип жұмбақтың жауабын табады; Сфинкс өзін 
теңізге тастап, көзден ғайып болады. Эдип қалаға оралғанда, 
ауыр азаптан азат болған халық оны құрметпен қарсы алады және 
Лай патшаның тәжін батырдың басына кигізеді. Фива тағына 
отырған Эдип, көп ұзамай Лайдың жесір әйеліне, өзінің анасы 
Иокостаға үйленеді. Одан екі қыз  (Антигона, Исмена) бен екі ұл 
(Этиокл, Полиник) дүниеге келеді. Эдип Фива тағында отырып 
мемлекетті бірнеше жыл әділ басқарады, бақытты өмір кешеді. 
Бірақ бұл шаттық ұзаққа созылмайды. Фива қаласына тағы да қауіп 
төнеді. Қысқа мерзім ішінде бүкіл қала мәйітханаға айналады. 
Көшелердегі, үйлердегі өліктердің саны жоқ. Оларды жерлеп те 
үлгермейді. Айналаны адамдардың ащы зары басқан. Мемлекетті 
аштық, малдарды жұқпалы ауру жайлайды. Халық қанша зар 
жылап, құдайларға жалбарынып, құрбандық  шалғанымен, 
бәрібір пайдасыз, қайғы мен қасірет күшейе түседі. «Эдип патша» 
трагедиясы міне, осы жерден басталады. Қаланың сыйлы адамдары, 
әйел-еркегі, жас пен кәрісі жиналып, кеңес сұрауға патша сарайына 
келеді. Өйткені, «бір кездерде бұл дана патша елді Сфинкстен 
сақтап қалған еді ғой, бұл сапары да бір айла табар» деп ойлайды 
[16,85]. Патша халық алдына шығып, өзінің де осы апаттан 
құтылу жолын іздеп, күні-түні ұйықтай алмай жатқанын, халық 
басындағы қасіреттің себебін біліп келу үшін Дельфаға, Аполлон 
абызына қайнағасы Креонтты жібергендігін, оның оралуын 
тынышсыздана күтіп отырғандығын айтады. Сол мезетте Креонт та 
жетіп келеді. Абыздың сөзіне қарағанда, «Фива халқының басына 
түскен мұндай ауыр қасіреттің негізгі себебі, осы күнге дейін кісі 
қолынан өлген патшаның кегі алынбағандығы» екен. «Фива халқы 
қанiшерді тауып, жазасын бермегенше, бұл апаттан құтылмайды. 
Қандай қиын жағдай десеңiзші!.. Қанішерді қалай табуға болады? 
Ұзынқұлақ сөзге сенсе, патша мен нөкерлерді қарақшылар өлтіріп 
кеткен, дейді ғой!.. Сол қайғылы оқиғадан аман қалған бір құл, ұзақ 
жердегі таудың баурайында мал бағып жүргенге ұқсайды». Эдип сол 
шопанға лезде шабарман жібереді. Қандай қиыншылық болмасын, 
қылмыскерді табуға бел буады. Патшаның қанын төккен адам 
өзінің туысы болса да аяусыз жазалауға ант береді. Патша халықты 
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жинап, қылмыскерді табу жолдарын кеңеседі. Халық  мұндай қиын 
істі шешуде тек ғана әулие Тиресий жәрдем беруі мүмкін екендігін 
айтады. Қартайып қалған соқыр әулиені жиынға алғызады. Эдип 
оны неге шақыртқанын білдіреді. Тиресий Лайды кім өлтіргендігін 
біледі, бірақ Эдипті аяп, сырды ашудан бас тартады. Әулиенің 
әрекетінен күдіктенген Эдип оны балағаттайды. 

Креонт жалған жаладан шошымай, байсалды жауап береді. 
Сол уақытта жанжал үстіне Иокаста келеді. «Ерінің» ашуын басу 
және Лайдың қазасы туралы «кереметтердің» жалған сөз екендігін 
дәлелдеу мақсатында, патшаның қандай жағдайда өлтірілгендігін 
хикаялап береді: «Патшаның өз ұлының қолынан өлетіндігі айтылған 
еді ғой, ал оны тау ішінде қандай да бір қарақшылар өлтіріп кеткен 
жоқ па?! Сондықтан мұндай жорамалдарға сенудің қажеті жоқ!». 
Бірақ Иокастаның хикаясынан соң, Эдиптің күдігі күшейе түседі. 
Оның есіне баяғы тау арасындағы оқиға оралады. 

«Сол қақтығыста да бірнеше адам өлді ғой. Өлген қария Лайдың 
өзі емес пе екен?..». Соңғы сұрақ пен тексерулер нәтижесінде Лайдың 
белгісі мен заттары, өлген уақыты анықталады. Эдип осындай жан 
азабын тартып жүрген кезде Коринфтан шабарман келіп, Полибтің 
қаза болғанын, оның орнына халық Эдипті патша сайлағандығын 
хабарлайды. Бұл хабар Эдипке жұбаныш болады, сөніп бара жатқан 
үміттерін қайта тұтандырады. Демек, Полиб өз жолымен өлген 
болса, Эдиптің маңдайына жазылған азаптардың орындалмағаны 
ғой!.. Олай болса барлық жорамалдардың бекер екендігіне күман 
жоқ. Дегенмен, осыған қарамай, айтылған жорамалдың екіншісі 
орындалуы мүмкіндігі, яғни жесір қалған анасы Меронаға үйленіп 
қою қаупі Эдипті қорқытады. 

Елші осындай орынсыз күдіктерді сейілту үшін, өзінің білетін 
кейбір оқиғаларын хикаялап береді. Эдип шындығында Полиб пен 
Меронаның перзенті емес. Елшінің өзі бұдан бірнеше жыл бұрын 
мал бағып жүргенінде, Лай патшаның бір құлынан табанына белгі 
салынған баланы алып, өз патшасы Полибке жеткізген екен. Эдип 
– осы бала. Иокастаға барлық жағдай аян болады,  үндеместен 
сарай ішіне кіріп кетеді. Эдипті енді жаңа сұрақ қинайды: ол кімнің 
баласы екен?..

Осы сәтте сарайға Лай өлтірілгенде қашып құтылған құлды 
алып келеді. Бұл адам сәби Эдипті Коринф патшасының шопанына 
тапсырған құл еді. Сондай-ақ, «Лайды қарақшылар өлтірді» деген 
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әңгіменің де жалған екендігі анықталады. Енді Эдиптің өзінде де, 
өзге адамдарда да күман қалмайды. Эдип Лайдың ұлы, өз әкесінің 
қанын төккен қанішер, анасының күйеуі!.. Қандай қорлық, қандай 
қасірет десеңізші !..[17,92]. 

Хор Эдиптің құсаға толы сұм тағдыры, адам баласының 
әлсіздігі мен адам бақытының баянсыздығы туралы қайғылы жыр 
айтады. Дәл осы сәтте, іштен қызметкер шығып, хордың сөздерін 
дәлелдегендей, ауыр қазаның болғандығын хабарлайды. Иокаста  
бөлмесіне кіріп, қорлыққа шыдамай өзін жіпке асып өлтіріпті.

Есінен танып, есеңгіреп қалған Эдип бүкіл қасіретінің куәсы 
болған сол бөлмеге қарай жүгiреді және жансебілмен әйелінің 
көйлегіндегі түйреуішті жұлып алып, өзінің екі көзін ойып тастайды. 
Ол енді күн сәулесін, ұлдарын, ғазиз жұртын, өзінің қорланғанын 
көргісі келмейді, Эдип тағы да халық алдында пайда болады. Оның 
жүзінде, соқыр көздерінде кесек-кесек қан қатып қалған. Бақытсыз 
сорлының соңғы сәттері, қыздарымен бақұлдасуы –  трагедия өнері 
жаратқан ең қайғылы, азалы көріністердің бірі.

Эдип аңызының кейінгі оқиғасы – «Колондағы Эдип» 
трагедиясында бейнеленеді. Сондықтан, бұл шығарманы «Эдип 
патша» трагедиясының жалғасы деуге болады. 

Эдиптің басына түскен ауыр қасіреттерден соң, көп уақыт 
өтпей, Фива халқы қарғыс атқан сорлының бұл жерден кетуін талап 
қылады. Эдиптің екі ұлы – Этиокл мен Полиниктер де мұны мақұл 
көріп, әкелерін елден қуып шығады. Эдиптің үлкен қызы Антигона 
әкесіне еріп, өз қалауымен алыс, әрі азапты сапарға бірге аттанады. 
Олар бірнеше жыл баспанасыз қаңғырып, көптеген асулардан, 
қалың ормандардан өтеді. Антигона қасіреттен тізесі бүгілген, 
дәрменсіз әкесінің қайғысына ортақ болып, бір күндері Афина 
маңындағы Колон деген жердегі Эвменидалар бағына келеді. 
Қарғыс атқан қылмыскердің бұл елге табаны тигендігін естіген 
Колон халқы қорқып, Эдиптің бұл жерден дереу кетуін талап етеді. 
Бірақ сорлының ащы зарына жандары ашып, Тезей патша келгенше 
сабыр қылуға көнеді. Дәл осы мезгілде Колонға Эдиптің кенже 
қызы Исмена да келеді. Исмена көп жылдан бері әкесін іздей-іздей 
шаршаған еді. Сағыныштан сарғайған бейбақтар жылап көріседі. 

Эдип қуғынға ұшырағаннан кейін, Фива қаласында болып 
өткен оқиғаларды қызы әңгімелеп  береді. «Эдиптің ұлдары әке 
тағына таласып көп тартысқан соң, кіші ұлы Этиокл жеңіске 
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жетіп, Полиникті елден қуады. Полиник Аргос қаласында әскер 
жинап, Фиваға қарсы соғысуға дайындалып жатқан  көрінеді». 
Эдип балаларының азғындығына ашынып, қуғынға түскен әкесінің 
жағдайына титтей де болса мейірім танытпағандықтары есіне түсіп, 
оларды қарғайды, лағнат айтады. 

Құдайлардың әмірі бойынша, жақын арада Афина мен Фива 
ортасында соғыс басталуы тиіс еді. Эдиптің денесі қай жерге 
жерленсе, сол қаланың ұрыста жеңіп шығатындығын құдайлар 
алдын ала шешіп қойған болатын. Мұндай шешімнен қауіптенген 
Этиокл дереу Креонтты әкесінің алдына жібереді. Сорлы шалды 
қуғынға салғанына опық жеп, өкінетіндігін айтып, Фива қаласына 
тез оралсын деп өтініш қылады. Эдип аяр ұлының айласын сезіп, 
қалаға қайтудан бас тартады. Амалы құрыған Креонт нөкерлеріне 
бұйырып, өжет шалды және оның қыздарын күшпен алып кетпекші 
болып жатқанында, Тезей келеді. Патша жазықсыз жанға азар беріп 
жатқандығын көріп, қатты ашуланады. Оны өз қамқорлығына 
алады. Креонт кейін қайтуға мәжбүр болады. 

Осыдан соң, бұл жерге Эдиптің үлкен ұлы Полиник келеді. Әке 
тағын Этиоклден тартып алу мақсатында Фива қаласына әскер 
бастап бара жатқандығын Эдипке айтып, оның да өзімен бірге жүруін 
өтінеді. Өзі сияқты қуғында жүрген перзентінің бақытын ойлаған 
әке, әрине, бұл өтініштерден бас тартпаса керек, өйткені, кімде-
кім Эдипті өз жағына аудыра алса, соның күші басым болатынын 
құдайлардың өзі айтқан ғой. Полиник қазір әкесінің айтқанын екі  
етпеуге  дайын.  Бірақ  жеке басының  мүддесімен  келген  арсыз 
ұлды Эдип қарғап-сілеп шығарып салады. 

Себебі, әке басына осынша қасірет салған, өзге жұртта аш-
жалаңаш қаңғытқан, тек ғана даңқ пен мансап іздеп, осы жолда 
бір-бірінің қанын төгуден де тайынбайтын, туған қаласының 
күлін көкке суырудан, халықты қан қақсатудан қайтпайтын 
тойымсыз, арсыз, азғын ұлдарына әкенің қалайша рақымы келсін?.. 
Мұндай жексұрындардың несібесі тек өлім ғана. Эдип құдайларға 
жалбарынып, екі ұлының жекпе-жек шайқаста өлуін тілейді. 
Полиник көзден тасалана бере, көкте найзағай жарқылдайды, күн 
күркірейді. Бұл жағдайлар Эдиптің тілегі орындалатынын сездірген 
құдайлардың ишарасы еді. Эдип мейiрімді қыздарымен қоштасады, 
кейін Тезейге алғысын білдіріп, бұдан былай оның аруағы Афинаны 
қорғап жүретіндігін айтып, көзден ғайып болады. 
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Лай отбасындағы оқиғалардың қорытынды бөлімі «Антигона» 
трагедиясында хикаяланады (бұл шығарма алдын жазылған болса 
да, Эдип туралы аңызды баяндауда ізшілдік болуы үшін, біз 
оны соңына көшіріп отырмыз). Трагедияның қысқаша мазмұны 
төмендегідей: Этиокл мен Полиник жекпе-жек шайқаста мерт 
болғаннан кейін, Фива тағы Креонттың қолына көшеді. Жаңа патша 
мемлекет мүддесі үшін құрбан болған Этиоклді үлкен салтанатпен, 
құрметпен жерлейді. Бірақ өз еліне қылыш көтеріп келген опасыз 
Полиникті жерлемеу жайлы жарлық шығарады. Бұл жарлықты 
бұзған адамның аяусыз жазаланатынын ескертеді. Марқұмға 
кесілген бұл ауыр үкім Антигонаның жүрегіне дерт салады. 
Мейірім-шапағатшыл қыз бір анадан туған бауырының қасіретіне 
қалай шыдасын?...Денесі жерленбеген өліктің аруағы тыныштық 
таппай мәңгі сенделіп жүреді ғой....Пендеге мұнан өткен азап болар 
ма?.. 

Басына қандай қиындық түссе де, туысқандық борышын 
атқаруға бел буған Антигона, түнде жасырын барып, ағасының 
денесіне топырақ салып жатқанында қолға түседі. 

Антигона өмірінің соңғы сәттері, сақшылар оны тіршіліктің 
соңғы мекеніне қарай айдап барады. Қайсар қыздың жүзінде дерт-
нала байқалғанымен, қылмысына өкіну сезілмейді. Антигонаны 
алып кеткеннен кейін, Креонттың құзырына әулие Тиресий келіп, 
патшаның жауыз әрекетіне құдайлардың қаһарланғанын айтады, 
оның басына ауыр қасіреттердің түсетіндігін ескертеді. Бұл хабардан 
шошынған патша Антигонаны азат ету үшін жүгіреді, бірақ кеш 
еді. Сорлы қыз үстіндегі киімінен арқан өріп, өзін асып қойыпты. 
Қалыңдығынан айрылған Гемон, оның қасында зар жылап отыр. 
Адал жігіт әкесін  көргенде шыдай  алмай,  қанжарын суырып алып, 
өзінің кеудесіне салып жібереді. Қызыл қанға боялған жансыз дене 
сүйіктісінің жанына құлап түседі. Сүйікті ұлының өлгенін естіген 
анасы Эвидика еріне қарғыс айтып, өзін-өзі өлтіреді. Трагедия 
Креонттың пайдасыз өкінішімен және хордың «Құдайлар жаман 
адамдарды жазасыз қалдырмайды» деген хикметті сөздерімен 
аяқталады. 

Софоклдің бұл шығармаларынан өзге бізге дейін жеткен төрт 
трагедиясы бар. Осылардың үшеуі: «Аякс», «Электра», «Филоктет» 
– Троя аңыздары сюжетінде және біреуі «Трахинянкалар» – Геракл 
туралы аңыздар негізінде жазылған. Бұл шығармалар да көркемдік 
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шеберлік тұрғысынан жоғарыда әңгімеленген туындылардан кем 
түспейді. 

Антикалық  дүниеде  өткен  драматургтердің  ешқайсысының  
шығармасы дүниежүзілік әдебиетте «Эдип патша» трагедиясы 
сияқты терең із қалдырған жоқ. Софоклдің осы шығармасы XVIII 
ғасырдың аяғы, XIX ғасырдың бастарында Еуропа әдебиетінде 
«Тағдыр трагедиясы» деп аталған әдеби бағыттың тууына негіз 
болды. Бұл ағым өкілдері Софокл ісін жалғастырып, тағдыр туралы 
жазған шығармаларында «өмір опасыз, адам баласы осы өмір 
ағысында еріксіз ағып жүретін шарасыз, әлсіз тіршілік иесі ғана», 
дейді. Шындығында да «Эдип патша» трагедиясы ежелгі гректер 
дүниетанымында өте маңызды орын алатын тағдыр мәселесіне 
арналған. Бірақ осы діни қағиданы талқылауда грек драмашысы 
өзінің жаңа замандағы шәкірттеріне мүлдем ұқсамайды. 

Тағдыр туралы аңыздар Софокл шығармашылығында дәл Эсхил 
шығармаларындағыдай, тек ғана жазушының діни танымдық 
және тәрбиелік көзқарастарын бейнелейтін жай бір әдеби тәсіл 
міндетін атқарған. Жоғарыда көргеніміздей, Лай мен Эдип, Эсхил 
қаһармандары сияқты еріктерін тағдыр қолына тапсырып қойып, 
надандарша әрекет жасаушы адамдар емес, ал маңдайларына 
жазылған ауыр қасіреттердің күші, қайраты жеткенше алдын 
алу шараларын іздеп алас ұрған және өздерінің бақыты жолында 
құдайлардың әміріне қарсы бас көтерген күрескер жандар.

В. Г.  Белинский грек трагедиясының осы ерекшелігін айта келіп, 
былай дейді: «Қайратты да, қайсар грек адамы бұл қорқынышты 
зұлым әйел (яғни тағдыр) алдында тізе бүкпеді, басын иген жоқ, 
керісінше тағдырға қарсы жүргізген жанкешті күресі арқылы 
азаптан құтылу жолын іздеді және бұл күрестің ұлылығымен өмірдің 
көлеңкелі жақтарын жарық қылды. Тағдыр оны бақыттан, жанынан 
айыра алар, бірақ рухын қорлай алмайды, жермен жексен қылып 
тастар, бірақ жеңе алмайды. Бұл идея «Илиада» да аздап көрінеді, 
дегенмен трагедияларда ол өзінің шарықтау шегіне жеткен» [2,32].

Жалпы, ежелгі грек адамының, әсіресе, Софоклдің назарында 
бақыт, әділеттілік, қажеттілік сияқты түсініктердің мазмұны бір-
біріне өте жақын болған. Табиғат заңдарына бағынбау, адамгершілік 
қағидаларына қарай әрекет ету «күнаһарлардың» тағдырына әсер 
етпей қалмайды. Қазіргі заман адамдарының түсінігінде ата-
бабалардың жасаған қылмыстары үшін балалардың зәбір көруі 
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әрине, мағынасыз, нақақ бір зұлымдық. Бірақ ежелгі гректер күна 
шеңберін өте кең түсінген. Пенделер ата-бабаларының күнәлары 
үшін жауап берумен бірге, өздерінің іс-қимылдарында да өте сақ 
болуы, дүниенің баянсыздығын, құдайлардың құдіретін, бақыттың 
мәңгілік емес екендігін, тағдырдың жауыз екендігін бір сәт те 
ұмытпағаны жөн. Мұнан өзге, біреуге жазықсыз азар беру, орынсыз 
тиісу, мемлекет пен мансапқа қызығу, бақытқа масаттану, тағы 
да сол сияқты адам атына кір жұқтыратын қасиеттер күнаһардың 
басына көп азап әкеледі. Демек, солай екен, Софокл түсінігінде 
Эдип мүлдем пәк, мейірімсіз тағдырдың жазықсыз құрбаны болуы 
мүмкін емес. Егер, сіз Эдиптің мінезіне жақсылап көз салсаңыз, 
бұл адамның «жаман» қасиеттерден мүлдем таза екендігіне 
күманданып қаласыз. Дұрыс, Эдип шындығында да ақылды, әділ, 
халықшыл, елін сүйген, оның мүддесімен өмір сүрген патша. 
Халық оған сенеді, өзінің басшысы деп қарайды. Басына азап 
түскенде оған кеңесуге келеді. Эдиптің өзі де мемлекет пен халық 
алдындағы міндетін терең сезінеді. Трагедияның басынан аяғына 
дейін жалғасқан оқиғаларда Эдиптің қимыл-әрекетін бейнелеген 
негізгі мәселе - Лайды өлтірген адамды табу, қаланы апаттан 
құтқару, халықты тыныштандыру. Бұл жолдағы ешқандай азап, 
ешқандай қасірет патшаны қорқыта алмайды. Лайды өлтірген адам 
оның өзі екендігі айқындала бастағанда да іздеуін тоқтатпайды.
Тіпті, Коринф елшісінің хикаясынан кейін барлық сыр ашылғанда 
да, өзін құтқаруға ұмтылмайды. Эдип бүкіл шындықты білуі тиіс - 
қала мүддесі, халық тыныштығы осыны талап қылады.

Міне, осындай адамгершілік қасиеттермен қатар, Эдипте 
бірнеше кемшіліктер де бар. Айналасындағылардың құлдық 
ұруына әдеттеніп қалған. Барлық әміршілер секілді қарсыласқанды 
жақтырмайды. Бүкіл халықтың құрметіне ие болған, жақсы 
қызметтері үшін халыққа ұнаған қарт Тиресий ащы шындықты 
айтуға жүрексініп тұрғанда, Эдип оған орынсыз сөздер айтып, 
жазықсыз жазаламақшы болады. Креонтты өлім жазасына кесу 
керектігін айтады. 

Жазушы қаһарманның образын сомдауда оның басына түскен 
қасіреттерді тек ғана тағдырдың жазуына қарай болған оқиғалар 
сипатында емес, көбінше, Эдиптің жеке іс-әрекеттері нәтижесінде 
туған азаптар ретінде көрсетеді. Адам баласы өзінің ізгі істеріне 
мастанбауы, тәкаппарланбауы тиіс. Бұл пікірлер «Эдип патша» 
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трагедиясының негізгі мұраты. Шығарма соңында хор осы пікірді 
қайта-қайта ескертеді. Шығарма, автордың өз замандастарына 
арнап хор тілімен айтқан насихат сөздерімен аяқталады.

Софокл жаратқан образдар жаңа заманда өмір сүрген бірнеше 
ақын-драматургтердің шығармаларында қайталанады. Софоклдің өзі 
де трагедияларының сюжетін Эсхил секілді көне аңыздардан алған 
болатын. Діни аңыздарды драмаға айналдыру - ежелгі трагедияның 
негізгі ерекшелігі. Соған қарап, ежелгі грек трагедиясы күнделікті 
өмір талаптарынан алыс жатқан әдеби жанр екен деп түсінбеу керек. 
Жазушылар көпшілік көрерменге таныс болған ескі аңыздарға 
жүгінгенінде, бұл аңыздарды өздерінің поэтикалық мақсаттарына 
икемдеп, қаһармандарын жаңаша сомдап, Афина демократиялық 
қоғамындағы бірталай маңызды саяси мәселелерді көтерген. Аңыз 
қаһармандарының рухани толғаныстары, апат пен қайғы үстінде 
грек көрермендерін ойландыру, олардың іс-әрекеттері арқылы 
замандасын алдыңғы қатардағы адамдар көзқарасы тұрғысынан 
бағалауға үндеу - Софоклдің негізгі мақсаты. Ежелгі аңыздардағы 
тұлғалар дәл Эсхил шығармашылығындағы сияқты, қаһармандарды 
едәуiр көтеріңкі рухта көрсету үшін Софоклге де көп мүмкіндіктер 
берген.

Аристотельдің айтуынша, («Поэтика», 25-тарау) Софокл «мен 
адамдардың қандай болуы тиіс екендігін көрсетемін», деген екен. 
Бұл сөздер шындығында да ақын шығармашылығының негізгі 
мұраты еді. Софокл армандаған осы тұлға нақты өмірден алыс 
жатқан қол жетпес қиял емес, ал Афина мемлекетінің мүдделеріне 
өзін толық бағыштаған, осы мемлекеттің талабымен өмір сүрген, 
оның заңдарын қасиетті деп білген, идеялары үшін жанын қиюға 
дейін барған тірі адам. 

Софокл  тіпті  жалғыз  бір ғана  қаһарманның діліндегі 
қаншама мінез бен толғаныстарды аша біледі, олардың түрлі 
көңіл-күйін көрсетеді. Бұл ерекшеліктерді Софоклдің барлық 
шығармаларындағы бас қаһармандар бейнесінен көруіміз мүмкін. 
Сондықтан, Антигонаның бойында кез келген еркектен табыла 
бермейтін ерлікпен бірге әйелдің көркі, оның зейнеті болған 
ақылдылық, парасаттылық та бар. Жас қызды мақсат жолындағы 
азаптар да, ажал да, сүйген жарынан мәңгіге айрылу да қорқыта 
алмайды. Дегенмен, тірі пенденің табиғатында болатын адамгершілік 
қасиеттер де бұл батыл қызға жат емес. Қылмыстарының қандай 
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апатқа алып келетінін алдын ала білген Антигона, өліммен бетпе-
бет кездескенінде, жарық дүниені ойламастан, неке жырларын 
естіместен, жастай өмірден кетіп бара жатқандығын есіне алып, 
мұңаяды, сұм тағдырға налиды. Ақірет күні әке-шешесімен, 
ағаларымен ұшырасатындығы ғана оның жалғыз жұбанышы 
болады. 

Кейбір адамдар Антигонаның өлім алдындағы осы зарын 
қаһарманның ерлік табиғатына жатпайтын әлсіздік деп бағалайды. 
Олардың пікірінше, «мақсат жолында біле тұра өлімге бел буған 
қыздың қасіретпен бетпе-бет келгенде нала айтуы, ерлік пен 
қайсарлыққа көлеңке түсіретін, Антигонаның жарқын бейнесін 
көмескілендіретін нұқсан». Софоклдің ұлылығы, адам жанының ең 
нәзік сезімдерін байқағыштық қабілеті, өмір шындығын бейнелеу 
таланты осы Антигона образында өте жоғары шеберлікпен көрінеді. 
Егер, жазушы Антигонаның осы «әлсіздігін» көрсетпей жасырып 
қалғанында, бұл образдың шынайылығына үлкен зиян келтіріп, 
оның бүкiл бейнесі жай жасанды суретке айналар еді.

Қаһармандардың табиғатын тереңірек ашу,  мінездерін толығырақ 
көрсету мақсатында Софокл түрлі тәсілдерді пайдаланады. 
Осылардан ақын шығармаларында жиі ұшырасатыны - салыстыру 
әдісі. Екі қаһарманды бір-біріне қарсы қойып суреттеудің ең 
ғажайып үлгісін «Антигона» трагедиясында көреміз. Шығарма 
Антигона мен Исменаның сұқбаттарынан басталады. Антигона 
Полиниктің мүрдесін жерлеу ниетінде екендігін сіңлісіне айтып, 
одан көмек сұрағанында, апасының жанкештілігінен ол шошып 
кетеді. Исменаның туысқандық  сезімі, оның  жүрегіндегі  қыздарға  
тән  мейірімділік,  жұмсақтық апасынан кем емес, ағасын да аяйды. 
Бірақ оның бойында Антигона сияқты батылдық, өжеттік жоқ. Сол 
себепті де ол патша әмірінен қорқып, көмек беруден бас тартады.

Кейбір ғалымдардың айтуынша, шығарма оқиғасының 
дамуында Исмена ешқандай рөл атқармайды, ақын бұл бейненi тек 
Антигонаның характерін толығырақ ашу үшін ғана енгізген.

Шындығында да, жазушы Антигонаны сондай момын, 
мейірімді, бірақ батылдықта аздап әлсіздеу сіңлісімен салыстырып, 
өз қаһарманын биік сатыға көтеруге қол жеткізеді. Софокл өзінің 
ғажайып образдарымен бір қатарда, драмалық оқиғаларды бір-біріне 
өте шеберлікпен тұтастыра бiлген талантты қаламгер сипатында да 
дүниежүзілік әдебиетке мәлім. Ұлы Гёте грек драматургi туралы 
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айта келіп, «сахнаны және өз кәсібін ешкім Софоклдей толық 
игерген емес», дейді.

Күрделі мифологиялық аңыздардан маңызды оқиғаларды бөліп 
алып, оларды өзінің мақсаттарына икемдей білу, осы оқиғалар 
негізінде тұтас, өмірдің нағыз өзіне ұқсас айқын драмалық 
шығармалар туғызу - кез келген қаламгерге бұйырмаған бақыт. Міне, 
осындай шеберлікті Софоклдің барлық шығармаларында, әсіресе, 
«Эдип патша» трагедиясында анық көреміз. Бұл шығарманың 
барлық оқиғалары негізінен жалғыз бір мәселе - Лайды өлтірген 
қылмыскерді табу айналасында өрбидi. 

Трагедия басталып, соңына жеткенiнше жазушы көрерменнің 
бүкіл назарын осы мәселеге тартып отырады, шытырман оқиғаның 
қалай шешілерін асығыстықпен күтіп отыруға  мәжбүр етеді. Автор 
шығарманың бірер жерінде өзінің жеке көзқарастарын көрерменге 
тықпайлап, оның пікірін бөлмейді, негізгі мәселеден алып қашпайды, 
бұл көзқарастарды оқиғалардың ішіне, қаһармандардың әрекеті 
мен сөздеріне сіңдіріп жібергендігі соншалық, тамашаны сахнада 
көрген адам оқиғалардың дәл сондай болуына еш күманданбайды. 
Шығарманы оқу барысында, Лайды өлтірген адамды табуда 
жазушының қолданған нәзік әдістерін көріп қайран қаласыз. Иокаста 
ерін тыныштандыру, оның ойынан ауыр күдіктерді алып тастау 
ниетінде, Лайдың қандай жағдайда өлтірілгендігін хикаялап береді. 
Осыдан кейін Эдиптің бойы жеңілдейді, бірақ хикаяның барысында 
қылмыстың негізгі себептері бірте-бірте айқындалып баруымен, 
патшаның күдігі тағы да күшейіп, жайсыз күйде Иокастаға былай 
дейді: 

               Тоқташы, жаным: бір сөз айттың ғой,
               Тән мен жаным отқа түсетін [1,111].
Оқиға осы жерге келгенде қайғылы көрініс күшейе түседі. Бірақ 

апаттың болуынан алдын, ақын қаһарман жүрегіне, көрермендер 
діліне әлдеқандай сүйініш, толқу салады. Эдиптің қайғы-дертте 
жанып тұрғанының үстіне Коринф елшісі келіп қалып, сорлы 
бейбақтың жүрегінде тағы да үміт ұшқындарын тұтады, оның 
көңілінің шаттануы айналадағыларды да қуандырады, хор 
қуанышты жырлар айтып, патшаны мадақтайды, бірақ бұл ұзаққа 
созылмайды. Эдиптің жүрегін өртеп тұрған қыжыл бар. Тағдырдың 
жазмышына қарай, Полибтің жесір қалған әйелі Меронаға үйленіп 
қоюдан қауіптенген Эдип, Коринф қаласына барудан бас тартады. 
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Елші Эдиптің орынсыз күдігін жою ниетінде, оның Коринф 
патшасына асыранды бала болғандығын айтқан соң, бүкіл қасірет 
айқындалып, оқиғалар жылдамдықпен қайғылы апатқа қарай 
жылжиды. Иокаста өзін өлтіреді, Эдип екі көзін ойып алады. Жақсы 
ниетпен айтылған сөздердің күтілмеген қиғаш нәрселерге алып келуі 
арқылы оқиғалардың шынайы мағынасын ашу әдісі – «Эдип патша» 
трагедиясында нәзік көркемдік шеберлікпен қолданылғандығын 
«Поэтика» еңбегінің екінші тарауында Аристотель көкке көтере 
мадақтайды.  

Жалпы, Софокл өзінің замандасы Эсхилге қарағанда, 
қаһарманның характерін суреттеуде түрлі  әдіс-тәсілдерді кең 
қолданып, трагедия өнерін жоғары даму сатысына көтереді. 
Ақын барлық адамның әр түрлі болуын емес, ал бір ғана адамның 
бойындағы түрлі рухани толғаныстарды, қарама-қарсы сезімдерді 
өте шеберлікпен бейнелейді. «Эдип патша» шығармасының барлық 
оқиғалары, басталғаннан аяқталғанша шұғыл түрде бір қалыптан 
екінші қалыпқа, шаттықтан - қайғыға, үміттен - үмітсіздікке көшіп 
отыру барысында дамып отырады.

Софокл шығармаларында актёрдің саны артқандықтан 
диалогтардың көлемі Эсхил шығармаларына қарағанда, әлдеқайда 
кеңейе түскен. Софоклдің шығармалары қаһармандар ортасындағы 
қақтығыстар, шайқастар негізіне құрылған. Сондықтан, диалогтар 
әрқашан өткір, ықшам, хикметті сөздерге бай болып келеді. Шебер 
тоқылған диалогтарды «Эдип патша», «Антигона» трагедияларында 
көп кездестіреміз. Эдип пен Креонт, Тиресий, елші, Креонт пен 
Антигона, Гемон, Тиресий орталарындағы диалогтарда әр бір сөздің 
өз орнында жұмсалғандығы таң қалдырады.

Софокл шығармашылығы грек трагедиясын жоғары даму 
сатысына көтерді. Ақын шығармаларының демократиялық рухы, 
адамгершiлiк мазмұны, көркемдік сұлулығы – сол туындылардың 
мәңгілік екендiгiнiң кепілі болды.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Софокл шығармашылығының қалыптасуы мен дамуындағы 

негізгі кезеңдерді атаңыз.
2. Трагедияларындағы қақтығыс пен ирония сияқты көркемдік 

шеберлік мәселелеріне анықтама беріңіз.
3. Софокл трагедияларындағы хордың мәні. Тіл мен стиль 
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жайлы не айтасыз ?
4. Әлеуметтік орта мен ондағы жеке тағдырлар сырын ашу 

ерекшеліктеріне тоқталыңыз.

Еврипид

Ежелгі  грек  трагедиясының  үшінші ұлы өкілі - Еврипид, 
аңыздарда  айтылуынша,  б.з.б. 480-жылы гректердің  парсылар  
үстінен жеңіске  жеткен  күні Афина маңындағы Саламин аралында, 
орта дәулетті отбасында дүниеге  келеді. Жас кезінде өте жақсы 
білім алады. Осы дәуірдің атақты  философтары Сократ, Анаксагор, 
Архелай, софистерден Протагор мен Продик Еврипидтiң жақын 
достары болған. Замандастарының айтуына  қарағанда, ақын өз 
дәуіріндегі күнделікті әлеуметтік-саяси оқиғаларға  араласпай, 
ғылым, білім, өнер, әдебиет және философиямен айналысып, 
тыныш ғана ғұмыр кешуді абзал көрген жан, бірақ ақынның 
момын  табиғаты заманының озық идеяларымен тең қадам басуға, 
шығармаларында осы идеяларды жарқын бейнелеуге, демократияны 
нығайту жолында қаламымен белсенді күресуіне мүлдем кедергі 
болған жоқ. 

Еврипидтің трагедияларындағы ілгерішіл пікірлерге, 
драматургияға енгізген жаңалықтарына Афина қоғамының 
кертартпа топтары қатты қарсылық көрсетті. Б.з.б. V ғасырдың 
аяғындағы комедияшылар ақынға, әсіресе көбірек  жала  жауып, 
ғайбаттап, арсыздықпен  масқара  қылады. Мәселен, Аристофан  
«Еврипидтің  әкесі қаңғыбас, келiмсек, шешесі бұзық әйел» деп, 
ақынды  көп  ғайбаттаған [1,113]. Мүмкін, міне осындай ауыр 
жағдайларда Афинада  қалудың реті болмағандықтан шығар, 
Еврипид ажалынан көп уақыт алдын  Македонияға  қоныс  аударады  
және  б.з.б. 406-жылы  осы  жерде  дүниеден  өтеді. 

Ақынның 92 шығармасынан бізге дейін 17 трагедиясы мен бір 
сатиралық драмасы толығымен жеткен. Олар мыналар: «Алкестида», 
«Медея», «Геракл», «Ипполит», «Гекуба», «Троялық әйелдер», 
«Электра», «Ион», «Ифигения Тавридада», «Елена», «Ифигения 
Авлидада», «Тiлеушiлер», «Андромаха», «Финикиялық қыздар», 
«Орест», «Вакх қыздары» және «Киклоп» атты бір  сатиралық 
драмасы. Бұл  шығармалардың  барлығы  грек дәстүріне сай Эсхил 
мен Софоклдің  трагедиялары  секілді,  мифологиялық  аңыздар  
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сюжетінен  алынған.
Ақын шығармашылығының алғашқы дәуірлерінде жазылғаны 

- «Алкестида» трагедиясы. Фессалия  патшасы Адмет бір  күнасы  
үшін  Артемида  құдайдың  қаһарына  ұшырап, өмірі қысқартылған. 
Ертеде патшадан жақсылық  көрген Аполлон арашаға  түсіп, оның  
күнасын  кешіруді  сұрайды. Адметтің  өмірі  таусылған  күні  оның  
орнына  басқа  бір  адам  өлуге  ризашылық  берсе,  патшаның  өмірін  
ұзартуға  құдайлар  келіседі. 

Бір күні Адметтің  өмірі  бітіп,  өлім  сәті  туады. Ешкім  де,  тіпті  
патшаның  қартайған  ата-анасы  да  оның  орнына  өлуге  келіспейді. 
Мұндай  ауыр  тілекке  тек  Адметтің  жас  әйелі Алкестида  ғана  
көнеді. Патшайым  ажал  алдында  барша  жұртпен  бақұлдасады, 
балаларын  бауырына  басып,  беттерінен  сүйеді, жылайды, ерінің  
амандығын  тілейді,  оның бақыты  үшін  өзін  құрбан  етуге  риза  
болғандығын  ескертеді. 

Патша сүйікті жарынан айрылып, жалғыз қалады. Қаңырап 
бос қалған сарайлар, анасынан  жетім  қалған  балалардың  көз  
жасы Адметтің қайғысын молайта түседі. Патша елдің көзіне 
қалай  көрінсін! Өзінің  жанын  ойлап, әйелін өлімге қиған опасыз 
ерден жұрт шошымай ма! Адметтің басына түскен мұндай ауыр 
қасіреттер үстіне оның жан досы Геракл келеді. Отбасында болған 
оқиғаны патша досынан жасырады. Оны қуанышпен қарсы алып,  
мол  дастарқан жаяды. Бір сылтау тауып, әйелін жерлеуге кетеді. 
Жалғыз өзі шарап ішіп, шаттыққа бөленген батыр, кездейсоқ бұл 
отбасында болған қайғылы жағдайды байқап қалады. Осыншалық 
ауыртпашылыққа қарамай, өзіне көрсетілген құрметке ризашылығын 
айтып, азалы жерде жасаған «жеңілтектігін» жуу, досынан көрген 
сый-құрмет пен адамгершілік қарызды қайтару ниетінде дереу 
орнынан тұрып, марқұмның алдына қарай жүгіреді, сол жерде ажал 
құдайымен ұзақ алысып, патшайымды өлім тырнағынан құтқарып 
қалады. Адмет отбасында қайтадан шаттық орнайды.

Бұл трагедияда Еврипид шығармашылығының кейбір 
ерекшеліктері анық байқалады. Шығармада, алдымен, Эсхил мен 
Софокл трагедияларына тән көтеріңкі салауатты, құдайлар тектес 
қаһармандарды көрмейміз. Көз алдымыздан өтетін тұлғалар өмірдегі 
қарапайым жандар. Бұл адамдар әдеп-адамгершілік тәртіптерге 
бағынып, қонаққа құрмет көрсетеді, бірақ өз мүдделері жолында 
ата-аналарын, сүйікті әйелдерін құрбан қылудан қайтпайды.
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Ұлының орнына өлуді қаламаған әке, келінінің жаназасына тарту-
таралғымен келеді. Әке мен бала ортасында жанжал туады. 

«Алкестида» трагедиясындағы қаһармандардың қақтығыстары, 
бірер  мақсат  жолында  күресетін құдай тақылеттес ұлы 
адамдардың тартыстары емес, ал өмірді сүйген, тіршіліктен қол үзе 
алмаған, қарапайым жандардың жанжалы. Дұрыс, Алкестиданың  
табиғатында нәзіктік, іс қимылында ерлік, сұлулық, ұлылық бар. 
Бірақ, бұл ғажайып белгілердің барлығының күнделікті өмір 
түсініктерімен жасаған, отбасының мүдделеріне түгелдей сіңіп 
кеткен, балаларының бақытын әр нәрседен артық көретін, жарын 
жан-тәнімен сүйген және осы жолда жанын да құрбан қылуға дайын 
тұрған адал жарды, мейірiмдi ананы көреміз. 

Шығарманың характері де грек трагедиясында орнығып қалған 
және Еврипид замандастары шығармашылығында дәстүрлі бір 
қалыпқа түскен, ескі классикалық формаға ұқсамайды. Қайғылы 
оқиғалар күлкүлі жағдайлармен, күрделі мәселелер тұрмыстың 
майда-шүйдесімен аралас көрсетіледі. Сондықтан, Адмет пен әкесінің 
арасындағы жанжал, шаттықты сүйетін Гераклдың сергектігі азалы 
қайғыны жұмсарта түседі. Жоғарыда айтқанымызға шығарманың 
қуанышпен аяқталатынын қоссақ, Еврипид шығармаларында не 
трагедияға, не комедияға, не сатираға ұқсамайтын мүлде жаңа бір 
жанр – алғашқы драманың пайда болып келе жатқандығын көреміз.  
Ақын қолданған бұл жаңалықтар өмірдің қарапайым мәселелерін  
бейнелеудегі  ең  сәтті  жол  болған.

Еврипидтің  грек  трагедиясына  енгізген  жаңалықтары айқын 
көрінетін  шығармасы – «Медея»  трагедиясы. Шығарманың 
оқиғасын Еврипид  «Аргонавтар» аңызынан  алған. 

Аңыздың  айтуынша,  бірнеше грек  батыры алтын қошқар 
терісін алып келу үшін «Арго» деген кемеге отырып, ұзақ Колхида 
еліне  сапарға  аттанады. Ауыр машақаттар  мен сансыз қауiп-
қатерлерден кейін, олар сол жерге жетеді. Бұл  жерде  Эт патшаның   
қызы,  Күн құдайы Гелиостың немересі сиқыршы Медея Аргонавтар 
сардары Ясонды  сүйіп  қалады.  Ханшаның  жәрдемімен  Ясон  
бірнеше құпияны  шешіп,  қиындықтарды жеңіп, алтын теріні  қолға 
түсіреді. Медея Ясонға деген ғашықтығы  себепті  өзінің елінен, ата-
анасынан, туған-туыстарынан  безінеді. Ясон  үшін  туған  ағасын  
өлтіреді. Грекияға  оралған  соң,  ерін  таққа  отырғызу  мақсатында  
сиқыршылық  жолмен Ясонның  нағашысы Иолк  патшасы  Палийге  
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қастандық  жасайды. Осы қылмыстан кейін, Ясон мен Медея  екі  
ұлын  алып, Коринф  қаласына  қашуға  мәжбүр  болады.  Барлық  
мәртебеден айрылған Ясон,  өзінің жағдайын жақсарту, қайтадан  
билік пен атаққа жету ниетінде Медеяны тастап,  Коринф патшасы  
Креонттың қызы Главкаға үйленбекші болады.

«Медея» трагедиясы Аргонавтар аңызының дәл осы жерінен 
басталған. Ясонның опасыздығына,  екіжүзділігіне ызаланған 
Медея, одан кек қайтаруға бел буады. Креонт болса сиқыршының 
қылықтарынан қорқып,  Медеяның  ұлдарымен  бірге  қаладан  кетуін  
талап  етеді.  Медея тағдырдан таяқ жеген момын бейбақтарша  
жалбарынып,  патшадан баспана  тауып алғанша, қалада бірер күнге 
қала тұруға рұқсат сұрайды. Креонт келіседі. 

Осы күні Медея қанды кек жоспарын құрады.  Ол осындай  
аярлығын Ясонға да істейді. Балаларын күндесіне қалдырып кетуге 
шешім қабылдағанын, сондықтан келіншектің көңілін аулау үшін 
оған той сыйлықтарын жіберу ниетінде екендігін айтып, ерінің 
ризашылығын алады. Балаларынан Главкаға уланған, қымбат 
бағалы тастармен безендірілген әдемі той киімдерін «сыйға» беріп 
жібереді. Келіншек сыйлықтарды алған кезде кенет киімдері отқа  
оранады. Құтқармақшы болып ұмтылған патшаға да от тиіп, қызымен 
бірге өртеніп өледі. Медеяның кегі мұнымен басылмайды. Опасыз 
жары қаттырақ азап тартсын деген оймен ұлдарын да өлтірмекші 
болады. Патшаның опат болғандығын естіген халықтың ызасынан 
қорыққан Ясон балаларын құтқаруға асығады, бірақ кешіккен еді. 
Осы сәтте, аспанда қанатты айдаһарлар жегілген таңғажайып арба 
көрінеді. Атасы Гелиос жіберген бұл арбада Медея жалғыз өзі отыр, 
оның аяқтарының астында екі ұлының жансыз денелері жатыр. 
Қабырғасын қайғы қайыстырған Ясон әйеліне жалбарынады, 
балаларының мүрделерін тастап кетуін өтінеді, бірақ оның  сөздерін  
Медея  тыңдамайды. Арба  көзден  ғайып  болады.

Афинаның демократиялық қоғамында басталған ауыр 
күйзелістер,  күннен-күнге  шиеленісіп  бара  жатқан  залымдық,  
рухани  азғындау  жағдайлары – Еврипидтің  өзге  шығармашылығына 
қарағанда осы «Медея» трагедиясында толық әрі жан-жақты  
суреттелген. 

Ясон әйелінің  көмегімен  даңққа  бөленеді,  осы  әйел  оны  
бірнеше  рет ажал құрығынан құтқарады.  Соңында, Медеядан 
пайда қалмаған кезде жаңа атақ, жаңа билік көксеп, адал жарын, 
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балаларын тастап, патшаның қызына үйленбекші болады. Ясон 
бұл істердің барлығы балалардың бақыты үшін істеліп жатқан 
шара екендігін айтып, әйелін жұбатпақшы болады. Арсыз, опасыз, 
бұлпенде махаббаттың базарда сатылмайтынын, жақсылықты, 
ізгілікті ешнәрсеге айырбастауға болмайтындығын ойламайды.

«Медея» - қорланған махаббат пен қызғаныш трагедиясы. Ақын 
бұл сезімдердің күші мен құдіретін Медеяның қайғы-дерті, ашу-
ызасы арқылы толық ашып көрсеткен. Осы заман адамдары көзімен 
қарағанда, Медея - өткір қабілетті, темір жігерлі, сезімтал, мықты 
тұлға. Бұл әйел құдайлар  алдында да, тағдыр  алдында  да  бас 
имейді. Қажырлылықпен, батылдықпен өзінің адамилық бақыты 
үшін жалғыз өзi күреседі. Адамгершiлiкке келгенде тайсақтамайды. 
Намыс мәселесінде ешқандай сөзге көнбейді. Мұның үстіне ол 
грек әйелдері сияқты теңсіздікте жасаған, тұрмыс қайғысынан 
өзге ештеңе көрмеген әйелдерден емес. Оның жастық шағы ұзақ 
мемлекетте, еркін халықтар арасында өткен. Ясонмен алғашқы 
кездескенде-ақ, бұл жігітті өзіне тең көріп, оған көңіл қояды, бүкіл 
өмірін сүйген жарының қолына тапсырып, жұртынан безеді, ауыр 
қылмыстар жасайды, ерінен жамандық келуін мүлдем күтпеген, 
мемлекет пен мансап құмарлығында махаббатты жермен жексен, 
отбасын ойран қылуын мүлдем ойламаған әйелдің дiлінде Ясонның 
опасыздықтары терең жиіркенiш сезімін туғызуы, әрине, заңды 
нәрсе еді.

Еврипид  Медеяның  қасіретке  толы  шерлі монологында 
әйелдердің ауыр тағдыры туралы хикая қылады.  Қаһарманның 
айтуынша,  «дүниедегі барша тіршілік арасында әйелдерден өткен 
бақытсыз жан жоқ. Сүйген ерің арсыз, тұрақсыз  болып  шықса, оны  
тастап кете алмайсың, қуып жібере алмайсың, өйткені, некені  бұзу 
- масқара  іс саналады. Ерлердің жағдайы мүлдем  басқаша: олар 
отбасында зерігіп  қалса, көшеге шығып, достарымен  көңілдерін 
көтеріп келеді. Әйелдің жалғыз жұбанышы - ері. «Ерлеріміз  қалқан 
болып, әйелдерін қорғайды» дейді, бекер, жалған сөз. Бір рет  бала  
туғаннан  гөрі, он рет қылыш көтеріп шайқасқа кірген  оңай шаруа 
емес пе?!

Сондықтан, әйелдер өздерінің отбасы тыныштығын қорғауда 
ешқандай  қылмыстан қайтпайтынын, махаббатта қаншалықты 
сезімтал болса, кек алуда да соншалықты мейірімсіз екендігін ақын 
Медеяның сөздері арқылы баяндайды:
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                          Біз әйелдер өте қорқақпыз,
                          Қанды көрсек зәреміз ұшар,
                          Қылыш-қанжар жүрек шошытар,
                          Бірақ, білің, неке төсегі,
                          Әйелдердің қасиетті құқы
                          Ойран болып, тапталса егер,
                          Ызамыздың жоқ ғой дауасы,
                          Тек қана өлім оның  жазасы [32,411].
Еврипид Медеяның қанды қылмыстарын жазықсыз қорланған 

жанның наразылығы түрінде суреттейді. Ақын Медеяның 
әрекеттерін баяндағанда, оны қаһарман бойындағы жеке қасиеттер 
бейнесінде емес, ал әлеуметтік жайдайлардың нәтижесі ретінде 
талқылайды. Адам баласының ең жақсы қасиеттері ақшамен 
өлшенетін бұл қоғамда ар-намыс, адалдық, махаббат т.б. ізгі 
сезімдер аяққа тапталып, олардың орнын қулық, қылмыс, жеке 
мансаптар иелейді. Медеяның бүкіл ашу-ызасы - сол қоғамдағы 
әділетсіздіктерге қарсы наразылықтың көрінісі. 

Ясон туралы аңызда хикаялануынша, Медеяның балаларын 
Коринф халқы өлтіреді. Ақын бұл мифтің соңғы бөлімін өзгертіп, 
балаларды өз аналарының қолымен өлтірту арқылы қаһарман 
образына қайғылы өң береді. Ясон қылмыстарының нәтижесін одан 
да қорқыныштырақ қылып көрсетуге қол жеткiзедi. Бірақ, ақын 
Медеяны кек алуда осыншалық мейрімсіз етіп көрсеткенімен, оның 
бойындағы адамгершілік қасиеттерді алып тастамайды. Медея 
ең алдымен - ана, оның жүрегінде перзентке деген мейірімділік 
әрдайым соғып тұрады. Сол себепті, бұл әйел өз балаларының 
жанына қастық жасап, қанжар көтергенiнде аналық сезімі мен кек 
алу тілегі ортасында үлкен тартыс басталады:

                 Керек емес, қой, жаным! Мұндай қылмашы!
                 Балаларға өмір бер,  өлтірме, ашын!
                 Олардан айрылып қайғы-шер жұтпа!
                 Бір сәт болса да, сүйсінген  шырын ...
Осы сөздер аузынан шығар-шықпаста, Медеяның жүрегіндегі 

кек өрті күшке қайта мініп, ананың нәзік сезімдерін басып кетеді.
Сорлы ана соңғы сәттерде балаларын бауырына басып, 

еркелетеді, беттерінен сүйеді, оларды өлтіруге бел буғанымен, қол 
көтеруге дәрмені жоқ.

Адамның шынайы, ішкі рухани дүниесін ашу - Еврипидтің 
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трагедия өнеріне енгізген тұңғыш жаңалығы. Отбасы, әйелдердің 
ауыр тағдыры, әкенің  міндеттері  және осы сияқты бірнеше 
адамгершiлiк қатынастар туралы шығармада бейнеленген 
мол пікірлер алдыңғы драматургтер шығармашылығына тән 
көтеріңкі күйден Еврипидтің түгелдей бас тартып, қарапайым  
тұрмыс  мәселелеріне, күнделікті  оқиғаларға  жақындасып  келе 
жатқандығын көрсетеді. 

Жалпы, адамның, негізінен, әйел адамның сезімдері мен жүрек 
сырларын одан да тереңірек ашу мақсатында Еврипид өзіне дейін 
грек трагедиясында жазылмаған махаббат сюжетіне бет бұрады. 
«Ипполит» трагедиясы бұл тұрғыдан ақын шығармашылығы үшін 
ең характерлі шығарма саналады.

Афина патшасы Тезейдің бәйбішесінен туған ұлы Ипполит - өте 
дарынды, ақылды және адал жігіт. Оны мемлекет, мансап, махаббат 
мәселелері толғандырмайды. Бұл жігіт барлық уақытын табиғат 
аясында, достарымен бірге аң аулауда өткізеді. Ипполит құдайлар 
арасынан тек Артемиданы ғана қадірлейді, соған сыйынады. 
Шахзаданың бойындағы мұндай мінездер, яғни махаббатқа, әйелге 
деген салқындық махаббат тәңірісі Афродитаның ызасына тиеді. 
Тәңірі өзінің құдіретін менсінбеген өжет жігітті жазалау ниетінде, 
Ипполиттің  өгей  анасы  Федра  жүрегінде оған деген ғашықтық 
отын  жағады. Бұл сорақы жағдай  бейбақ  әйелді  ауыр  азаптарға  
салады. Федра  өзінің жүрегін өртеп бара жатқан арсыз сезімдерді 
жеңіп, адалдығын сақтап қалуға ұмтылады. Бірақ ғашықтық дертi 
одан сайын өрши түседі. Өзінің әшкере болуынан, ар-ұятының 
төгілетіндігінен қорыққан Федра өзін өлтірмекші болады. 
Патшайымның сырын сезіп қалған күтуші әйел оны Ипполитке 
жеткізеді. Өгей анасының намыссыздығынан, күтуші әйелдің 
өсегінен жиіркенген шаһзада бүкіл әйел затына лағнат айтады. 

Федра өзін-өзі өлтіреді. Бірақ өлерінен алдын орындалмаған 
арманының, бүкіл азабының кегін алып, еріне бір парақ хат 
қалдырып кетеді. Бұл хатта ол, «Ипполит менің намысыма тиді, 
арсыздыққа шыдай алмай, өзімді өлтіруге мәжбүр болдым» деп 
жазады. Тезей ұлына қарғыс айтып, Сириядан қуып шығады. Теңіз 
құдайы Посейдонға жалбарынып, жетесіз ұлының жазасын беруін 
сұрайды. Патшаның қарғысы қабыл болып, Посейдон жіберген 
алып су мақұлығы Ипполиттің аттарын үркітіп жібереді. Жазықсыз 
жігіт арба астында қалады. Өлім аузында жатқан шаһзаданы Тезей 
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құзырына әкеледі. Осы кезде патша алдында Артемида құдай пайда 
болып, Ипполиттің ешқандай күнасы жоқтығын, бұл жігіттің тек 
қана Афродита зұлымдығының құрбаны екендігін айтады. Шығарма 
Тезейдің өкінішi, өксігі және өлім алдындағы әке мен баланың 
түсінiсуімен аяқталады.

Федраның жүрегінде алас ұрған махаббаттың сабырсыз 
азаптарын, бұл сезімнің қылмыс екендігін біле тұра жар құшағына 
талпынуын Еврипид өте шебер суреттеген. Қаһарманның ғашықтық 
азаптарын  мұншалықты күшті және қарама-қарсы ішкі күрестер 
арқылы бейнелеу, оның түрлі әрекетін жарқын бояулармен өмір 
көріністерінде көрсете бiлу тұрғысынан грек трагедиясында, жалпы 
ежелгі грек әдебиеті тарихында «Ипполит» трагедиясына тең 
келетін шығарманы таба алмаймыз. Негізінде, парасатты, адал бір 
әйелдің махаббат дертінен ауыр қасіреттерге кездесуі, өсекқұмар 
кемпірдің надандығы нәтижесінде сыры ашылып масқара болуы, 
намысының тапталуынан қорқып, өзін өлтіруі - шындығында да 
күнделікті өмірде жиі ұшырасатын жай оқиғалар. Бұларды сахнада 
көрген көрермен жүрегінде Федраға деген аяныш сезімдері оянады. 
Антик дүниеде «Ипполит» трагедиясының ерекше даңққа бөленуі, 
драмашы ақындар сайысында бас жүлдеге ие болуы осының дәлелі 
болса керек. 

Еврипидтің трагедияларындағы әйелдер образы тек Медея, 
Федра сияқты қаһармандармен шектеліп қалмайды. Біз оның 
шығармаларында ерінің бақыты үшін жанын пида еткен Алкестида 
секілді адал жармен бір қатарда, отан үшін өлімге басын тіккен 
әйелдерді де көреміз. Мұндай батыр қыздың жарқын бейнесін 
«Ифигения Авлидада» деген атақты трагедиясында сомдайды. 
Шығарманың сюжеті Троя соғысы цикліне кіретін «Киприя» 
дастанынан алынған. Барша грек әскері Троя сапарына аттанардан 
алдын Авлида жағалауына жиналады. Кемелердің жүзуіне қолайлы 
жел болмағасын, олар осы жерде бірнеше күн қалуға мәжбүр болады. 
Әулие Калхант бас сардар Агемемнонның  қызы Ифигенияны  
Артемида құдайға құрбандыққа бермейінше, жел болмайтынын 
жорамалдайды. Одиссейдің кеңесі, Меналайдың талабымен  
Агемемнон  әйеліне хат жолдайды. Хатта қызын Ахилге ұзатпақшы 
екендігін айтып, оны тез арада Авлидаға жіберуін бұйырады. 
Сардар хатты жібереді, кейін аз уақыт өткесін ауыр қайғыға түсіп, 
өзінің асығыстық жасағанына өкінеді. Қызын жібермеу туралы 
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ескертіп, бір адал құлы  арқылы жасырын тағы хат жібереді. Бірақ 
хат Меналайдың қолына түсіп қалады. Аға мен іні арасында үлкен 
жанжал туады. Осы кезде анасы Клитемнестра және інісі Орестпен 
бірге Ифигения келеді.    

Клитемнестра Ахилмен болған сұқбатта неке туралы ешқандай 
сөз болмағандығын, бұл оқиғалардан Ахилдің мүлдем хабарсыз 
екендігін, Ифигенияға үйлену оның ойына да келмегендігін біліп, 
таңданады. Кейінгі хатпен қолға түсіп қалған құл, оларға барлық 
сырды айтып қояды. Айыпкерлер өздерінің қанды мақсаттарын 
Ахилдің атын жамылып орындамақшы болғандығы, осы арқылы 
жазықсыз қыздың өліміне себепші болу қаупі батырдың ызасына 
тиеді. Ахилл сорлы қызды қорғауға, тіпті бүкіл грек әскерімен 
шайқасса да, оны өлімнен құтқарып қалуға ант етеді. Агемемнон 
сыры әшкере болған соң, отан мүддесі үшін осылай жалған 
сөйлеуге мәжбүр болғанын мойындайды. Енді қыздың жүрегіндегі 
қорқыныш, наразылық орнын ізгі сезімдер иелейді. Ахилдің 
көмегін қабылдамай, өз қалауымен өлімге келісім береді. Ифигения 
образын сомдауда Еврипид нағыз қаламгер, адам жанының ең нәзік 
толқыныстарын шебер суреттейтін суреткер дәрежесіне көтерілген. 
Ақын бұл образды ерекше шабытпен тынымсыз рухани даму 
барысында көрсетеді.

Шығарманың басында Ифигения әлі сүйегі қатпаған жас қыз. 
Оның балалығы ата-ананың қамқорлығында, дәулетті отбасында 
өтеді. Қыздың жүрегіндегі арман-тілек осы жастағы құрбыларының 
арман-тілегімен үндес. Ол бір ғұмыр ата-анасы бауырында қалып, 
оларды ардақтап өтуді армандайды. Ифигенияның көңілі әсіресе, 
әкесіне келгенде ерекше, әкесімен алғаш кездескенде-ақ, зерек қыз 
оның жүзіндегі қайғыны байқайды. Агемемнонның сөздерін той 
алдындағы айрылысуға жорып, әкесінің халіне ашынады.  Неке күні 
болатын шаттықты, ойын-сауықты ойлап,  қуанады. 

Бойжеткен қыздың ақыл-ойы осындай той тамашаларында 
тұрған сәтте құпия сыр ашылып, қуаныш орнын енді ауыр қайғы 
басады. Күтілмеген тосын жағдай Ифигенияны мүлдем есеңгіретіп 
тастаған. Ажал келбеті, басында жалаңдаған өткір қылыштың  
жүзі көзіне елестейді. Бейбақ қыздың тіпті сөйлеуге де, нала 
айтуға да дәрмені қалмаған. Аянышты көздерін әкесіне тігеді, қою 
кірпіктерінен  ащы жас сорғалайды. Жүрек дертін айтуға сөз таба 
алмай, інісін қолына алып, әкесінің кеудесіне басын қояды, алысқа 



108

телміре қарап, тұңғиық ойға батады. 
Шынымен де осы мейірімді әке оны өлімге қиды ма екен?!.. 

Жоқ, Ифигения өлгісі келмейді, ешқандай атақ-даңққа балғын 
өмірін айырбастамайды. Сезімтал, момын Ифигения осындай ауыр 
сәтте де әкесін ойлайды. Парасатты қыздың жалғыз тілегі - әкесімен 
армансыз бақұлдасу, махаббатын өзімен бірге қабірге ала кету. Қыз 
міне, осындай ойлармен толғана отырып, құрбан болуының  негізгі 
себебін байқап қалады. Ифигенияның  өлімге  кесілуі  тек  әкесінің  
әмірі емес, ал бүкіл  отандастарының  талабы  екен. Оның қаны  
Троя  үстінен жеңіске жетудің  кепілі  болуы  тиіс. Осыдан кейін  
Аргос ханшасы дереу  өзгеріп, жүрегін  қуаныш  сезімі билейді. Өз 
өлімінің  әділетті, ізгі құрбандық болатындығына  ешқандай күманы 
қалмайды. Себебі, бүкіл Эллада  сардардың  қызына  құтқарушы 
деп үміт артқан  екен,  жалғыз өзінің  жанын ойлауы  ұят  болмай  
ма?  Ифигения  жүрегіндегі наразылықтан ешқандай із қалмайды.

Ифигения образы, жалпы алғанда әлдеқандай көтеріңкі рухта 
берілген, бірақ осы  көтеріңкілік  астында  өте  нәзік, өмірді сүйген  
адал жүректің  соғып  тұрғанын  сеземіз. Көрермен  назарында, 
бір-біріне  қайшы келетін, міне, осындай  қарама-қарсы  сезімдерді  
қатар қойып, суреттеу нәтижесінде образдың өміршеңдігі арта 
түседі. Ерипидтің ұлылығы  да,қаһармандарының  нағыз  адамилық  
тұлғасы  да, міне, осында. 

Еврипид Агемемнонды да Ифигения сияқты қарама-қарсы 
сезімдердің күресі үстінде көрсеткен. Сардар өз қызын  шамадан  
тыс  жақсы  көруіне  қарамай, ел мүддесі үшiн әкелік  мейірімін 
тұншықтыруға, айлакерлік жасауға, жалған сөйлеуге, әйелі мен 
қызының  алдында өзін қатал ұстауға мәжбүр. Бірақ  жалғыз  өзі 
қалғанда,  көзінен аққан  жасты  тоқтата  алмайды.  

Жалпы отанға  деген  махаббат,  оның  азаттығы  үшін  жанын  
қиюға, жеңуге  талпыныс  - «Ифигения Авлидада» шығармасының 
негізгі мұраты. Бұл идея Еврипид заманындағы ауыр әлеуметтік-
саяси жағдайдың, халықтың үміті мен арманының көрінісі  болған. 
Отыз  жылға  созылған  Пелепоннес  соғысы  нәтижесінде  тек 
Афина  мемлекеті  ғана  емес,  ал  бүкіл  грек  полистері  түгелімен  
әлсіреп,  мемлекет  құлдырап,  халық  күйзеліп, грек елі апатқа бір 
табан жақындап қалған еді. Қадірлі жұртының ажал  далбасасында   
алысып жатқанын көрген отаншыл ақын, қатты азап шегеді. Осы 
шығармасы арқылы өзара кикілжің ұрыстарды  тоқтатуға, грек 



109

халқы үшін қасиетті болған Элладаның тағдырын ойлауға, бұл 
жолда ғазиз жанды да аямай, отанды апаттан құтқарып қалуға 
шақырады. Мұндай отансүйгiштiк идеяларды дәрiптейтiн образдар 
Еврипид шығармаларында жиi кездеседi. Грек елiнiң тәуелсiздiгi 
қылкөпiр үстiнде тұрған осындай жағдайда отанды қорғау идеясы 
ақын шығармашылығында өзектi мәселелердiң бiрiне айналады.   

Еврипидтiң пiкiрiнше, соғыс тек ғана опасыз әміршiлердiң 
даңққұмарлығы мен жалған саясаты арқылы болатын  оқиға. Ақын 
әдiлдiк пен еркiндiктi қорғай отырып, басқыншыларға қарсы алып 
барылған соғыстарды ғана әділетті деп таниды.

Дәуiрiнiң әлеуметтiк, саяси философиялық және басқа да түрлi 
мәселелерiне терең қызығушылық, сол мәселелердi замандастары 
назарына ұсыну – Еврипид драматургиясының негiзгi ерекшелiгi. 

Ежелгi дүние адамдарының өздерi де Еврипид шығармаларының  
мазмұндық тереңдiгiн мойындап, ақынды «сахна философы» 
деп атаған. Драматург шығармашылығына берiлген бұл бағаның 
дұрыстығын кейін ұлы орыс сыншысы В. Г. Белинский дәлелдеп, 
грек ақынына «шабытты, сезiмтал философ» деп баға береді. 
Еврипидтiң дүниетанымына заманының ұлы философы Анаксагор, 
софистерден Протагор күштi әсер еткен. Бiрақ ақын ешқашан 
белгiлi бiр философиялық ағымның iзшiл қолдаушысы болған жоқ. 
Ақынның саяси көзқарасында қарама-қарсы пiкiрлер жиi кездеседi. 
Еврипид Афина мемлекетiнiң адал азаматы, сондықтан бұл 
мемлекеттiң басқару әдiстерiн, еркiндiк негiзiне құрылған заңдарды 
дәрiптеп, қолдайды, ақсүйектер билiгін қатты сынға алады. Бiрақ, 
Афина демократиялық қоғамындағы бiр талай кемшiлiктер, мәселен 
халық мүддесiн ойламайтын кейбiр алаяқ жылпостардың қулықпен 
мемлекет билiгiне жетiп алып, соңынан халыққа  озбырлық 
жасайтыны – драматургте күштi наразылық туғызады («Гекуба», 
«Троялық әйелдер», «Геракл» трагедиялары). Кейбiр жерлерде ақын 
тiптi демократияға мүлдем қайшы келетiн пiкiрлердi де алға тартып, 
патшалардың iс-әрекетiн де демократиялық принциптерге теңейдi. 
Мысалы, «Дұғагөйлер» трагедиясында Тезей патша демократиялық 
идеяларды қорғаушы тұлға сипатында дәрiптелген.

Еврипид антик дүние қоғамының ең маңызды проблемаларынан 
бiрi болған құлдық мәселесiне де мүлдем өзгеше көзқараста. Афина 
мемлекетiнiң ұлы адамдары – философтар, ғалымдар, жазушылар 
мен мемлекет қайраткерлерiнен бастап қарапайым халыққа дейiн 
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құлиеленушiлiк құрылысқа табиғи жағдай деп қарап, құлдарын 
«сөйлейтiн аспаптар» деп атайтын. Еврипид көпшiлiк арасында 
орнығып қалған осындай пiкiрлерге қарсы қатты наразылық 
бiлдiредi. Драматург өзiнiң көптеген шығармаларында құлдардың 
ауыр тұрмысын бейнелеп, құлдық жағдай адамның ең жақсы 
қасиеттерiн тұншықтырып тастағандығын және мұның үлкен 
бақытсыздық екендiгiн баяндайды. Ақынның айтуынша, «құлдыққа 
түскен адамның тек аты ғана құл, ал жан-дүниесi көбiнше еркiн 
адамдардан гөрi таза, пәк болады» [19,56]. 

Еврипид шығармаларында заманының түрлi проблемаларымен 
бiрге, дiни мәселелерге де қатысты бiрнеше күрделi пiкiрлер 
айтылған. Ақын өз шығармаларының сюжеттерiн ежелгi аңыздардан 
алғанымен, Эсхил мен Софоклге қарағанда ескi дiни нанымдарға 
көзқарасында үлкен айырмашылықтар бар.

Еврипид құдайларды суреттегенде, оларды өжет, кекшiл, 
мейiрiмсiз, ұнамсыз тұлғалар сипатында көрсетедi. 

«Геракл» трагедиясының қаһармандарының бiрi, Афина 
патшасы Тезей бiр сөзiнде мынадай дейдi: «Адамдар мен құдайлар 
арасында күналардан таза, пәк болып жасаған бiреуi бар ма екен?! 
Аэдтардың жырларына құлақ салсаңыз, құдайлардың дiнсiз, заңсыз 
жолмен үйленгендiктерiн, әкелерiн бұғаулап, олардың тағын тартып 
алғандықтарын естисiз. Құдайлар әрқашан Олимп тауын мекендеп 
келедi, өздерінің жасаған қылмыстары олардың ар-ұжданын 
қинағанын мүлдем көрмейміз» [20,31].

Жалпы, Еврипидтiң дiни мәселелер, мифологиялық нанымдар 
саласындағы пiкiрлерi ескi түсiнiктерге  мүлдем қайшы келеді, 
бұл салада да жазушы өз заманындағы озық ойлы философиялық 
ағымның өкілдері болған софистерді қолдайды. Софистердiң 
Еврипидке тигiзген әсерi тек философиялық,  әлеуметтiк және саяси 
мәселелермен ғана шектелiп қалмайды. Софистер мен Еврипидтi 
жақындастыратын ең маңызды мәселе – олардың, жалпы адамға, 
негiзiнен, кейбiр тұлғалардың тағдырына терең қызығушылықпен 
қарағандықтарында. Софистер өз iлiмдерiнде «адам әр бiр нәрсенiң 
жаратушысы» деп, сол адамның күш-қуатына, құдiретiне үлкен 
маңыз бергенi сияқты, Еврипид те өзiнiң шығармаларында маңызды 
орынға қарапайым адамды қояды және осы тұрғыдан оның 
қаһармандары Эсхил мен Софоклдiң қаһармандарынан түбегейлi 
ерекшеленедi. 
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Аристотельдiң дәлелдеуiнше («Поэтика», 25-тарау), Софоклдiң 
өзi де осы ерекшелiктi атап, «Мен адамның қандай болуы тиiс 
екендiгiн суреттеймiн, ал Еврипид адам қандай болса, сол күйінде 
көрсетедi» деген екен. Еврипидтiң трагедияларындағы адамдар 
шынымен де Эсхил мен Софоклдiң қаһармандарына мүлдем 
ұқсамайды. «Медеяның» авторы өз кейiпкерлерiн күнделiктi өмiрде 
кездесетiн жай адамдар секiлдi жеке мiнездер, iшкi тартыстар 
үстінде суреттейдi. 

Егер, сiз Эсхил мен Софоклдiң шығармаларын оқып шыққан 
соң, Еврипидтiң трагедияларын қолға алсаңыз, көктегі зәулiм 
қамалдар, құдiреттi ғибадатханалар, адам тақылеттес құдайлардың 
асқақ ескерткiштерiнен ақырындап төмен түсiп, қым-қуыт қала 
көшелерiне, тiршiлiктiң майда-шүйдесiмен әуре болған отбасына 
кiрiп келгендей, яки қызғаныш отынан бiр-бiрiне жала жауып 
жатқан ерлi-зайыптылар, ғашықтар үстiнен шығып қалғандай күйде 
боласыз. Шындығында да, Эсхил драматургиясымен бiрге құдайлар, 
құдай тектес қаһармандардың грек сахнасынан шығып қалғаны 
секілді, Софоклден кейiн аңыз кейіпкерлері өз орындарын қарапайым 
адамдарға бергендей сезiледi. Еврипид өз шығармаларын ежелгi 
мифтерден алынған сюжеттерге жазғанымен, оның қаһармандары 
өздерiнiң «құдiреттi» қасиеттерiнен айрылған, шынайы өмiрде 
жасайтын жай, қарапайым адамдардан айнымайды. Бұлар ендi 
тағдырдың зұлматы мен қасiретiне қарсы күресуге әлсiз, оның 
азабын қайғы-зармен өткiзетiн, ең қарапайым сезiмдер, ғашықтық, 
қызғаныш дертiнде толғанатын сезiмтал, табансыз адамдар. 
Олардың қасiреттерi, ендi сiздiң жүрегiңiзде қорқыныш, қиналу, 
ызалану сезiмдерiн емес, ал аяныш сезiмдерiн туғызады. Адамның, 
әсiресе әйелдердiң ішкі рухани жағдайын және сол жағдайдың өте 
күрделi көрiнiстерiн суреттеуде заманының бiрде-бiр жазушысы 
Еврипидпен иық теңестiре алмайды. Драматург адамның қайғысын, 
iшкi жан тебіренісін жан-жақты терең ашу мақсатында көбiнесе 
махаббат мәселелерiне қол созады. Жаңа дүние драматургиясының 
ең маңызды және орныққан тақырыптарының бiрi болған ғашықтық 
мәселесiмен Еврипидке дейiн ешбiр трагедияшы ақын айналыспаған 
едi.

Грек трагедиясындағы қалыптасқан дәстүр бойынша 
Еврипид шығармаларына хор әрдайым қатысып отырғанымен, 
ол ендi оқиғалардың негiзгi жетекшiсi мiндетiн атқармайды. 
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Кейбiр шығармаларда, тiптi әрекеттiң дамуына кедергi болады. 
Драматургияның Еврипид шығармашылығында сақталып қалған 
ежелгi бұл элементін алып тастаған жағдайда да, оның мазмұнына 
оншалықты зиян келмейдi. Ендi жазушы оқиғаларды әрекетке 
келтiрудегi барлық жүктi актер мойнына артады. Актердiң ойыны 
арқылы ғана кейiпкерлердiң табиғатын, жан-дүниесiн ашады, 
оларды жеке тұлға дәрежесiне көтередi, қарама-қарсы әрекеттердi 
тоғыстырады және осы жолмен өзiнiң мақсаты мен идеяларын 
көрерменге жеткiзедi. 

Актердiң рөлiн көтеру нәтижесiнде, драмалық шығарманың 
тиімді тәсiлдерiнiң бiрi болған монологтың ауқымы мен 
мүмкiндiктерi кеңейедi. Эсхил мен Софоклдiң шығармаларында 
монолог тек сахнадан сыртта болып жатқан оқиғалар туралы 
хикаялаушы яки мақсат пен идеяларды баяндаушы бiр тәсiл мiндетiн 
атқарған болса, Еврипид бұл тәсiлдi психологиялық бейнелеудiң 
негiзгi құралына айналдырады.

Еврипидтiң трагедияға енгiзген мұндай жаңалықтары, өз 
кезегiнде бұл жанрдың характерiн түбегейлi өзгертiп жiбередi. Эсхил 
мен Софокл трагедияларында адамның басына түскен  қасiреттер, 
негiзiнен құдiреттi күштер тарапынан жiберiлген жаза түрiнде 
суреттелген болса, Еврипид әрқандай қайғылы жағдайды адамның 
жеке қылмыстары және рухани кемшiлiктерiмен байланыстырады. 

Ежелгi грек трагедиясы Еуропа театры тарихындағы ең алғашқы 
қадам және үлкен мектеп болды. Жаңа заманның ұлы ақындары 
Шекспир, Корнель, Расин, Шиллер, Гете тағы басқалар мiне, осы 
мектептен үйренді. Бiрақ ежелгi грек трагедиясының дүниежүзiлiк 
маңызы мұнымен шектеліп қалмайды. Ұлы трагедияшылар 
жазған құнды шығармалар арадан екi жарым мың жылдай уақыт 
өтуiне қарамастан, дәл осы күнге дейiн өз маңызын жоймай, әлем 
сахнасында қойылып келедi. Өздерiнiң идеялық мазмұнымен, 
көркемдiк сұлулығымен бiздi әрқашан таңдандырады, ойландырады.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Еврипидтің мифологияға көзқарасы қандай ?
2. Трагедияларындағы («Медея», «Ипполит», «Ифигения 

Авлидада» т.б.) әйелдер бейнесі қалай сомдалған ?
3. Трагедияларды эврипидтік «тұрмыстандыру», трагедиядағы 

хор мәселелері туралы әңгімелеңіз.
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4. Интрига, кейінгі трагедияларындағы қайғылы 
қақтығыстардың жоғалу себептері неде ?

5. Еврипид драматургиясының тілі мен стиліне талдау жасаңыз.
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4-тарау. 
Ежелгi аттикалық комедия

Түрлi қызықтармен көрермендi күлкіге кенелту яки өмiрде 
кездесетiн кейбiр келеңсiз оқиғаларды әжуалау - комедияның 
негiзгi мақсаты. Өзiнiң озбырлықтарымен шаруаларға азап беретiн 
байларды, атқамiнерлердi күлкiлi өлеңдермен сықақтау Грекия 
қыстақтарында жиi кездесiп отыратын күнделiктi оқиға болған. 
Осы өлеңдердi орындаушы адамдар түрлi жануарлар, құстар және 
құрт-құмырсқалар бейнесiнде киiнiп, көшелердi аралап жүредi 
екен. Дионис мерекелерi мұндай дәстүрлердiң кең таралуына 
мол мүмкiндiктер туғызады. Комедияның алғашқы үлгiлерi әлi 
белгiлi бiр жүйеге түспеген мiне, осындай қарапайым қыстақ салт-
дәстүрлерінен келiп шыққан. Кейiн комедиялар драмалық сайыстар 
қатарына қосылған соң, күлкiлi өлеңдер мен оқиғалар белгiлi бiр 
жүйеге түсiрiлiп, жеке драмалық формаға ие болады.

Алдыңғы тарауларда айтқанымыздай, бiздiң заманымыздан 
бұрынғы V-IV ғасырлар, жалпы бүкiл Грекия, соның ішінде 
Афина мемлекетi үшiн өте қарқынды саяси және мәдени даму 
дәуiрi болған. Бiрақ бұл кезеңде құлиеленушiлiк негiзде құрылған 
демократиялық қоғамның қайшылықтары, кейбiр әлеуметтiк топтар 
ортасындағы қарама-қарсылықтар өте шиеленiсiп бара жатқан едi. 
Алғашқы комедияшы ақындар өздерiнiң шығармаларында осы 
кемшiлiктердi әшкерелеуге, күлкi және сатира жәрдемiмен оларды 
жоюға ұмтылады. Сөйтiп, әдебиетте «Ежелгi аттика комедиясы» 
деп аталатын жеке әдеби бағыт дүниеге келедi. Өткiр саяси шабыт, 
демократия дұшпандарына қарсы ымырасыздық – ежелгi аттика 
комедиясының негiзгi ерекшелiгi. Бұл комедия қоғамдық өмiрдiң 
барлық салаларына – саяси оқиғаларға, ғылыми-философиялық, 
әдеби, тәрбиелiк және басқа да әрқилы мәселелерге араласқан. Осы 
жанрда қалам тартқан көптеген ақындардың iшiнен тек үш адамның 
есiмi ғана бiзге мәлiм. Олар - Кратин, Эвполид және Аристофан. 
Солардан тек Аристофанның шығармалары ғана сақталып қалған.
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Аристофан

Ежелгi комедияшы ақындар арасында шығармалары азды-көптi 
бiздiң заманымызға дейiн жеткенi – осы Аристофан. Бұл ақынның 
шығармашылығында комедияның мазмұны едәуір кеңейiп, форма 
жағынан өзінің жоғары даму сатысына көтерiледi. Сондықтан, бiз 
үшiн бұл ақын осы жанрдың алғашқы ірі өкiлi және «дүниежүзiлiк 
комедияның атасы» болып саналады.

Аристофанның жеке өмiрi жайлы толық мәлiметтер жоқ. 
Кейбiр деректерге жүгiнсек, ақын шамамен б.з.б. 445-жылы 
Аттика аймағына жақын орналасқан Эгина аралында туған, Афина 
мемлекетiнiң азаматы болған. Аристофан өзiнiң әдеби қызметiн 
өте ерте бастайды. Жиырма жасында комедияшылар сайысына 
қатынасып, екiншi орынды иелейдi. Қырық жылды қамтитын 
әдеби қызметi барысында ақын шамамен қырықтан артық шығарма 
жазған. Сол шығармалардан бiзге толығымен он бiр комедия жеткен. 
Ғалымдардың болжамына сенсек, ақын б.з.б. 585-жылы қайтыс 
болған.

Аристофанның алғашқы шығармаларының  бiрi - «Ахарнян» 
комедиясы. Әдебиетке жаңа ғана қадам қойған жиырма жастағы 
ақын осы шығармасында-ақ заманының ең өзектi мәселелерiнiң 
бiрi болған соғыс пен бейбiтшiлiк туралы әңгiмелейдi. Пелопоннес 
соғысының басталғанына алты жыл болған, сол жылдар iшiнде 
афиналықтардың көрген қиындықтарының саны жоқ. Мыңдаған 
жан өлген, Аттика  аймағының егiндiктерi, бау-бақшалары 
ойрандалған, мемлекеттi аштық, жұқпалы аурулар жайлаған. 
Жағдайдың осылайша күннен-күнге қиындап баруы нәтижесiнде 
Афина халқының ортасында рухани күйзелiс, спарталықтарға қарсы 
ашу-ыза, өздерiнiң әскери басшыларына наразылықтар күшейедi. 
Аристофан халықтың осындай рухани жағдайын бейнелей отырып, 
«Ахарнян» комедиясында соғысты қолдаушы радикал демократтарға 
және олардың басшысы, заманының құдiреттi әміршiсi Клеонға улы 
қаламын түйреп, соғыс апаттары тек ғана өзiнiң жеке мүдделерiн 
ойлаған даңққұмар залым билеушiлердiң кесапаты салдарынан 
болатын қасiрет екендiгiн айтып, афиналықтарды тезiрек iшкi 
қырғындарды тоқтатуға, Спартамен бiтiмге отыруға үндейдi. 

Жазушы өзiнiң бейбiтшiл идеяларын шығарманың бас қаһарманы 
қарапайым шаруа Дикеополь («әдiлетшiл азамат» деген мағынаны 
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білдіреді) образы арқылы көрсеткен. Соғыс машақаттарын тарта-
тарта шаршаған диқан Афина халқын Спартамен татуластыру 
мақсатында  халық мәжiлiсiне келедi. Бiрақ жиынға жиналғандар 
соғысты қолдаушылардың айла-шарғысына алданып, соғысты 
тоқтату туралы сөздi мүлдем тыңдағысы келмейдi. Ұрысты тоқтату 
жайлы халық мәжiлiсiнен күткен үмiтi орындалмаған Дикеопольдiң 
өзi Спартамен жеке бiтiмге отырады. Дикеопольдiң қарсыластары 
болған ахарняндар оны сатқындықта айыптап, өлтiруге бел 
байлайды. Дикеополь әрең дегенде олардың ашуын басып, соғыс 
тек ғана саясаткерлерге және Ламах сияқты әскери басшыларға 
табыс әкелетін, ал қарапайым халық үшiн нағыз қасірет екендiгiн 
қарсыластарына ұқтырады. 

Аристофанның бiзге дейiн жеткен шығармалары арасында 
ұрыстың қасiретi, бейбiт өмiрдiң ғажаптығы туралы хикаялайтын 
тағы екi комедиясы бар. Бұлардың бiрi – «Салтаттылар», екiншiсi – 
«Лисистрата».

«Бейбiтшiлiк» комедиясы Пелепоннес соғысының оныншы 
жылында (б.з.б.421) жазылған. Оның  мазмұны онша күрделi 
емес: Тригей деген аттикалық қарапайым шаруа соғысты тоқтату 
ниетiнде бiр алып қоңызды асырап, бағып, үлкейген соң оны мiнiп, 
Олимп тауына, құдайлар құзырына шағымдануға барады. Бiрақ бұл 
жерде Герместен өзге құдайларды таба алмайды. Герместiң айтуына 
қарағанда, барлық құдайлар адамдардың үздiксiз ұрыстарынан 
шаршап, аспанға ұшып кеткен-мыс. Олимп тауында болса, тек 
зұлымдық құдайы Полемос ғана қалыпты. Тригей бейбiтшiлiк 
құдайын тұтқыннан құтқарып, жер бетiнде бақытты, шаттық өмiрді 
орнатады.

«Лисистра» комедиясын Аристофан Пелопоннес соғысының 
жиырмасыншы жылында (б.з.б. 411), бүкiл грек жұртының 
апатшылыққа жақындап қалған бiр кезеңiнде жазады. Шығарманың 
бас қаһарманы Лисистрата («әскерлердi таратушы» деген мағынада) 
есімді ақылды, дана әйел, грек еліндегі барша әйел-қыздарды жинап, 
оларды өз ерлерiнен бас тартуға шақырады. Сол арқылы барлық 
еркектi жазықсыз қан төгудi тоқтатып, бiр-бiрлерiмен бiтiм құруға 
мәжбүр етпекшi болады. Әйелдер Лисистратаның кеңесiне көнiп, 
Акропольге жасырынып алады. Еркектер әйелдердiң қарсылығын 
жеңуге қаншалықты ұрынғанымен, соңында олардың шарттарына 
көнiп, соғысты тоқтатуға келiседi. Шығарма жаңадан басталған 
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бейбiт өмiрдi мадақтайтын көңiлдi жырлармен аяқталады.
Жоғарыда қарастырған шығармаларымыздың барлығы идеялық 

жағынан бiр-бiрiне өте жақын. Олардың мақсаты -  соғыс зардаптары 
мен бейбiт өмiрдiң артықшылықтарын насихаттайды. 

Алдыңғы екi комедияның  қаһармандары  бейнесiнде ұқсастықтар 
бар. Олардың екеуi де өмiр бойы диқаншылықпен күн кешiрген адал, 
қарапайым және еңбекшiл жандар. Соғыс олардың шаруашылығын 
ойрандап, жерлерiн таптайды. Сондықтан екеуiнiң де жалғыз тiлегi – 
тезiрек соғыс зардаптарынан құтылу, бейбiт өмiрге жету, Дикеополь 
де, Тригей де нағыз табанды, қажырлы жандар. Олар өздерiнiң осы 
ниеттерiне жету үшiн ерлiкпен күреседi. Бiрақ, бұл шығармалар 
ортасында жалпылай ұқсастықтар болғанымен, оларды бiр-бiрiнен 
ерекшелейтiн де белгiлерi бар. Мәселен, «Ахарнян» комедиясында 
бейбiт өмiрдiң абзалдығын жақтап, соғысқа қарсы тек ғана бiр адам 
(Дикеополь) бас көтередi, бейбiт өмiрдiң жалғыз бiр ғана отбасына 
алып келген бақыты баяндалады. Оқиға барысында Дикеополь 
сөз жүзiнде ғана емес, өзiнiң қимыл-әрекетiмен де тыныш 
тұрмыстың абзалдығын дәлелдеп, осы жолмен қыстақ халқының да 
қарсылықтарын жеңуге ерiседi.

Кейiнгi екi шығармада болса соғысқа қарсы бүкiл грек жұрты 
көтерiледi. Мәселен, Тригей бейбiтшiлiк құдайын тұтқыннан құтқару 
үшiн барша гректердi, әсiресе, шаруаларды жәрдемге шақырады: 
«Диқандар, саудагерлер, метектер (келiмсектер), аралдықтар! 
Барлығыңыз мұнда келiңiздер!..» Тригейдiң ықпалымен, бүкiл грек 
елiнен жиналған жандардың қайратымен,  бейбiтшiлiк  құдайы  
қапастан  құтқарылады, мемлекетте  бейбiтшiлiк орнайды.

«Салтаттылар» комедиясында ұрыстың негізгі себептерi айқын 
көрсетiлген. Ақын барша бақытсыздықтың күнаһарлары қатарында 
Перикл, Клеон және т.б. саясаткерлердің аттарын атайды.

«Ахарнян» шығармасына қарағанда «Лисистрата» комедиясында 
саяси қақтығыстар аз. Өйткені, шығарма жазылған кезеңдерде 
Афинаның мемлекеттік саясатында ақсүйек топтардың ықпалы 
күшейіп, демократиялық  еркіндіктер шектеле бастаған еді.

«Салтаттылар» комедиясының оқиғасы Демос («халық» дегенді 
білдіреді, осы образ арқылы ақын Афина халқының аянышты 
жағдайын көрсетеді) деген сөзге ергiш, керең, кәрiлiк салдарынан 
әбден қалжыраған бiр шалдың есiгi алдында өтедi.

Демос жақында пафиогониялық Көнші (жазушы осы образ 
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арқылы Клеонды бейнелейді. «Көнші» деген лақап ат Клеонның 
ірі былғары өңдейтін кәсіпорынға қожайын болғандығына ишара) 
есiмдi бiр құлды сатып алған. Құл  Демостың  отбасына  келген 
күннен бастап, ешкiмде берекет болмайды. 

Көншi әр қилы айла-шарғымен, жылпостықпен ақымақ шалдың 
сеніміне кіріп, оның мал-дүниесiн тонайды, қалған құлдардың 
үстiнен шағымданып, оларға тыныштық бермейдi. Демостың 
Никий мен Демосфен деген екi құлы Көншiден көбiрек жапа 
шегедi. Пафиогониялық құл олар дайындаған тәттi тағамдарды 
өзi дайындағандай Демосқа ұсынады. Залымның зұлымдығын 
тарта-тарта жандарынан тойынған екi құл өз дұшпанын жоюға 
бел буып, осы мақсатпен айлакерлікте Көншiден де асып түсетiн  
Агоракрит дейтін алаяқты іздеп табады. Оған көп байлық пен 
жоғары лауазымды  уәде қылып,  соның есесiне Көншiнi Демостың 
үйiнен айдап шығуды талап етедi. Бiрақ Агоракрит өзiн жоғары 
мансапқа қомсынады. Өйткенi, шыққан тегi өте төмен, оның үстiне 
сауаты да жоқ. Демосфен оны жұбатып, саясаткер  болу үшiн 
адал, бiлiмдi болудың ешқандай қажеттiгi жоқтығын, адамдарға 
басшылық етудiң ең жақсы әдiсi арамдық, айлакерлiк екендiгiн, 
оларды өз жағыңа шығару үшiн ең тиiмдi қару – тәттi-тәттi сөздер 
айту, дәмдi тағамдарды уәде қылу екендiгiн айтады. Осы кезде 
iшкерiден Көншiнiң өзi де шыға келедi. Агоракрит қорқып кетіп, 
қашпақшы болып тұрғанында, айқай-шумен салтаттылар (Афина 
қосындарындағы ақсүйектер бөлімі, олар Клеонның саясатына 
қарсы болған) келiп қалады. Олар жауынгерлiк жырлар айтып, 
ұры, қарақшы, жауыз Клеонды сабауға шақырады. Осыдан кейiн 
Агоракрит пен Көншiнiң арасында жанжал, жұдырықтасу басталып 
кетедi. Ұрда-жық төбелесте салтаттылар Агоракритке жәрдемдеседi. 
Жалақорлықта, арсыздықта өзiнiң қарсыласынан асып түсетiн 
Агоракрит  Көншiнi жеңедi. 

Жазушы залымдардың жанжалы арқылы  Клеонның 
саясат саласындағы қылмыстарын, созылып кеткен соғыстың 
зардаптарын, шаруалардың күйзелгенiн, одақтастардың шамадан 
тыс тоналғандығын және осылардың нәтижесiнде тек Клеонның 
ғана қалтасы ақшаға толып жатқандығын сынайды. Күрделi 
саяси қақтығыстармен басталған бұл көрiнiс, бiрте-бiрте ғажайып 
күлкiлi көрiнiске айналады. Қарсыластар бiрінен-бiрi өтiп, Демосқа 
қошаметтер жасайды. Мақтауға тез алданатын аңқау шал өзiнiң 
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кешегi «сенiмдi серiгiнен» тез арада жиреніп, қолындағы жүзiгiн 
және билiктi Агоракритке тапсырады. Шығарманың аяғында 
Агоракрит Демосты қайнаған суға салып, сиқырлы жолмен жас 
жiгiтке айналдырады. Ақымақ шалдың орнында ендi ақылды, 
қайратты жас жiгiт пайда болады. 

«Салтаттылар» комедиясы - Аристофан шығармалары арасында 
саяси тұрғыдан ең өткiрi. Ақын өзiнiң бұл пьесасында Афина 
құлиеленушiлiк демократиясын, оның басқару жүйесiн, iшкi және 
сыртқы тәртiптерiн аяусыз түрде әжуалап, бейнелеуде әрқандай ащы 
кекесiндi сөздердi қолданудан қаймықпайды. Клеон аңғал халықтың 
сенiмiне қиянат жасайтын,  мемлекет есебiнен қалтасын толтыру 
ойымен  ғана өмір сүретiн арамтамақ, залым. Бiрақ, ақын Афина 
мемлекеттiк құрылысын қанша әжуалағанмен, оның тәртiптерiн 
қанша сынағанымен, бiрер жерде  бұл құрылысты түбегейлi жою, 
оның тамырына балта шабу мәселесiн көтермейдi. Аристофанның 
негізгі мақсаты  мiне, осы құрылыстың кейбiр кемшiлiктерiн, 
күннен-күнге тереңдеп бара жатқан келеңсiздiктерiн жою ғана 
болатын. Ақша қатынастарының күшеюi, құлиеленушiлiктiң 
өсiп баруы, халық арасында әлеуметтiк  теңсiздiктiң шиеленiсуi  
нәтижесiнде ежелгi Афина қоғамы басшыларының арасындағы 
ымырашылдық, жемқорлық, билiк арқасында байлық жинау, 
қазынаны тонау және осы сияқты жарамсыз әрекеттер өршiп 
кеткен едi. Қоғамдық қатынастарды терең түсiнiп жетпеген 
Аристофан, осы келеңсiздiктердiң себебiн залым басшылардан 
көрiп, өз сатирасының ащы, улы тілін соларға түйрейді. Олардың 
озбырлықтарын әшкерелеу арқылы ақсүйектiк билiктi қайта орнату 
емес, ал сол демократиялық басқару жүйесiн нығайтуды армандайды. 
Шығармада Аристофанның Клеонға берген мiнездемелерiмен 
мүлдем келiсуге болмайды. Тарихи деректерге қарағанда, Клеон өз 
заманының өте дарынды, ақылды, абыройлы мемлекет қайраткерi 
болған. Ол Афина мемлекетiнiң құдiретiн арттыру ниетiнде 
Спартаға қарсы жүрiп жатқан соғысты күшейтуге ұмтылады. 

Құлиеленушiлiк қоғамдағы сауда және өндiрiс салаларының 
мүддесiн ойлай жасалынған мұндай басқыншылық саясатты қала 
халқының кедей топтары, көптеген қолөнершiлер, жалпы, теңiз 
өмiрiмен байланысты болған барлық еңбекшiлер қолдап-қуаттаған.

Афина халқының осындай жұрты арасында Клеонның даңқы 
кең тараған едi. Бiрақ қыстақ шаруашылығын күйзелiске жетелеп 
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бара жатқан бұл саясат диқандар мүддесiне мүлдем қайшы болды. 
Сол себептi, бұл топтың  қорғаушысы Аристофан мемлекет iстерiн 
соғыс пайдасына сәйкестендiрiп, ел басына сансыз қасiрет пен 
жоқшылық әкеліп отырған Клеонды халықтың нағыз дұшпаны деп 
бiледi және сатираның  найзасын оған аямастан түйрейдi. Жалпы 
айтқанда, ежелгi грек комедияшылары өз шығармаларындағы 
кейiпкерлердi тарихи тұрғыдан шынайы суреттеудi мақсат қылып 
қоймаған. Олар бұл кейiпкерлер бейнесiнен белгiлi бiр идея үшiн 
күресушi адамдарды көрiп, кейiн осы көзқарас тұрғысынан оларға 
баға берген. Сондықтан, «Клеон тарихи жағынан қанша ұлы тұлға 
болғанымен, өзiнiң зиянкес саясатымен ел басына жаудырған 
қасiреттерiне байланысты Аристофан түсiнiгiнде құрметтеуден 
мақұрым қалады, бiтiспес дұшпанға айналады» [22,73].

Аристофан бұл шығармасында салтаттыларды ерекше 
жылылықпен дәрiптеген. Көншi-Клеонды әшкерелеуде оларға 
маңызды орын бөлген. Бiрақ, мұнымен жазушы демократияны 
құлатып, аристократияны тiктеу мақсатын көздеген емес. Жалпы, 
бiз Аристофан шығармаларында ақсүйектiк билiктi қолдау сияқты 
ойларды кездестiрмеймiз. «Салтаттылардан» екi жыл кейiн 
жазылған «Бұлт» комедиясында ақын, керiсiнше бiр ақсүйектi 
аяусыз масқаралайды. Сондықтан, Клеон сияқты құдiреттi дұшпанға 
қарсы күресте Аристофан салтаттылардан, мүмкiн, уақытша 
одақтас ретiнде пайдаланған шығар. Тiптi, ақсүйектердiң өзi де бұл 
адамдардан құтылғысы келді  демекші болған шығар. 

Аристофан тек мемлекет басында отырған озбыр қайраткерлердi 
аяусыз келеке етумен шектелiп қалмай, халықтың бейнесi болған 
Демосты да сынға алады. Ақын суреттеуiнде, «халық өз есiнен 
айрылған, пайданы зияннан айыра алмайтын, болмашы нәрсеге 
алданатын бiр тобырға айналған. Бұл халық ендi еңбек етпей, жанын  
қинамай, басқалардың есебiнен, арамтамақтықпен өмiр сүрудi 
армандайды». Аристофанның қалың жұртқа және оның басында 
отырған билеушiлерге көзқарасында үлкен қайшылықтар бар.

Ақын Демостың iс-қимылдарына, орынсыз қылықтарына күледi, 
бiрақ бұл күлкiде ащы кекесiн емес, ал осы халықтың жағдайын 
көрiп ашынған жанның айқайы естiледi. Себебi, бiр күнi алдамшы 
саясаткерлердің сөздерiне сенген халықтың көзi ашылуына, өткен 
қателiктерiн аңдап, мемлекет тiзгiнiн өз қолына алуына Аристофан 
мүлдем күманданбайды. Аңыздық жолмен Демосты жасартуы да 
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жазушының осы iзгi тiлектерiнiң орындалатына деген сенiмi болса 
керек. Сондықтан, драматургтiң көрерменге айтқысы келгенi, 
Афинаның еркiн халқы кәрiлiктiң салдарынан болған сенгiштiк, 
бойкүйездiк, жалқаулыққа соққы берiп, Афина елi бүкiл грек 
жұртының басында тұрып, парсыларға қарсы батыл шайқасқан 
Марафон, Саламин замандарындағы ерлiк қасиетiн тапсын. 
Алаяқтарды қуып, басқару iсiн өз қолына алсын, демократиялық 
тәртiптердi орнатсын.

«Салтаттылардан» кейiн жазылған «Соналар» (б.з.б. 
422) комедиясында Аристофан Клеонның қызметiн сынауды 
жалғастырып, соның себебiнен Афина халқы арасында  күшейiп 
кеткен сотқұмарлық ылаңды масқаралайды.

Шығарма оқиғасы Филоклеон деген бiр шалдың үйiнде өтедi. 
Сот машақаты бұл адамның санасына сiңiп кеткендiгi соншалық, 
тiптi ол ұйықтағанда да түрлi түстер көрiп, шошып шығады. Оның 
ұлы Бделиклеон әкесiнiң жынданып кетуiнен қорқып, оны үйге 
қамап қояды. Шалдың сотқа қашып кетпеуi үшiн, екi құл күндiз-
түнi күзетедi. Шығармадағы барлық оқиға, негiзiнен, мiне, осы 
шалдың қандай айламен болса да күзетшi құлдарды алдап, қалай 
да сот мекемесiне бару жолындағы талпыныстары айналасында 
өрбиді. 

Аристофан «Салтаттылар», «Соналар» комедияларында 
Афина демократиялық құрылысының кемшiлiктерiн айтқан болса, 
б.з.б.423-жылы сахнаға қойылған «Бұлт» комедиясында осы 
кемшiлiктердi туғызған идеялық себептердi, жастарды тәрбиелеу 
және оқыту саласындағы жаңа тәлiм-әдiстердiң келеңсiздiктерiн 
аяусыз әшкерелейдi. Жаңа шығармада жазушының ашу-ызасы осы 
дәуiрде өте кең тараған софистер философиясына бағытталады. 
Аристофан жаңа философиялық iлiмнiң озық үлгiсi сипатында 
дәуiрiнiң данышпан ғалымы және қайраткерi Сократты таңдайды. 

Шығарманың бас қаһарманы - Стрепсиад деген қарапайым 
диқан. Ол өзiнiң аңғалдығы, адалдығы арқасында ақсүйек 
отбасының қызына үйленедi. Содан берi қала өмiрiн ұнатпаса да, 
осы жерде жасауға мәжбүр болады. Әйелiнiң жөнсіз шығындары, 
ақсүйектерге тән болған арамтамақтыққа үйренген жалғыз ұлы 
Фидиппидтiң орынсыз ақша шашуы күннен күнге Стрепсиадтың 
шаруашылығын күйзелтiп барады. Әсiресе, жақыннан берi 
Фидиппид асыл тұқымды аттарға құмар болып, әкесiн қарызға 
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әбден батырып, ауыр жағдайда қалдырады. Стрепсиадтың құлағына 
«Софистер, әсiресе, олардың басшысы Сократ адамдарға жалғанды 
шындыққа айналдыруды үйретедi-мыс» деген сөздер шалынады. 
Шал, мiне осы «қарыз төлемеу жолдарын үйрететiн iлiмдi» оқу 
ниетiнде, Сократтың «ақылханасына», яғни мектебiне шәкiрт 
болуды армандайды. Стрепсиад бұл жерде жыртық киiм киген, ауру, 
әлсiз шәкiрттердi, биiк жерге iлiнген тор себет iшiндегi Сократтың 
өзiн көредi. «Шәкiрттер өз ұстазының жетекшiлiгiнде, бүрге өзiнiң 
қадамымен өлшегенде қанша қашықтыққа секiре алады, шыбын 
тұмсығымен немесе құйрығымен ызыңдай ма деген сұрақтарды 
және осы сияқты бiрнеше «күрделі» мәселелердi шешiп жатқан 
екен. Сократтың өзi болса, себетке кiрiп алып, жұлдыздардың 
санын есептеу және басқа да «маңызды» мәселелер туралы ойланып 
жатқан еді» [1,138]. Сократ Стрепсиадты софистердiң жаңа құдайы 
Бұлтпен (шығарма түрлі-түсті әшекей киімдер киген хор атымен 
аталған) таныстырады. Сократтың айтуынша, жаңа данышпандар 
сәт сайын түрiн өзгертiп отыратын бұлттардан өзге ешбiр құдайды, 
тiптi, Зевстi де мойындамайды. 

Сократ жаңа дiннiң ерекшелiктерiн Стрепсиадқа түсiндiредi 
және ескi нанымдарды тастап, осы дiндi қабылдауға шақырады 
(399 жылы Сократты дінсіздікте айыптап, соттап жатқанда осы 
«Бұлт» комедиясы маңызды дәлел ретінде пайдаланылған). Бiрақ 
мұндай «күрделi» iлiмдердi түсiнуге Стрепсиадтың зейiнi әлсiздiк 
танытқан соң, Сократ оны  мектептен қуып шығады. Осыдан кейiн, 
ол өз орнына Фидиппидтi жiберуге мәжбүр болады. Оқуды аяқтап 
қайтқан ұлынан «қарыздарынан құтылу жолын» үйренiп алған 
Стрепсиад, ақша сұрап келген адамдарға Сократтың «ілiмiне» 
ұқсас «мағынасыз» сұрақтар қойып, бiр сәтте зәресiн ұшырады. 
Осылайша, қарыз берген адамдардың бiрi – Аминиймен былай 
сұқбаттасады: «Айтшы, қымбаттым, жаңбыр жаудыру үшiн Зевс 
таза суды қайдан алады, яки күннiң қыздыруымен ескi сулар 
көкке көтерiле ме екен?». Аминий бұл сұраққа жауап қайтара 
алмағанында, Стрепсиад былай дейдi: «Ғарыш сырын бiлмеген 
сендей надандар қарыз төлеудi де талап ете алмайды». Бұл 
жауапқа таңданған Аминий алған қарыздарының өсімін төлеп 
тұруын өтiнедi. Стрепсиад өзiн аңқаулыққа салып, бұл өтiнiштi 
түсiнбеген болады. Аминий қайта түсiндiрiп, әр қандай қарыз 
өсiмге берiлетiнiн, уақыт өткен сайын өсiмнiң де өсетiнiн айтады. 
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Стрепсиад  бұған қарсылық бiлдiрiп, Аминийге  қарсы сұрақ қояды: 
«Айтшы, қымбаттым, теңiз қозғалады ма яки бiр орында тұрады 
ма?»[1,84]. Аминий теңiз суының көбеймейтiнiн, егер көбейсе жер 
бетiн су басып кететiндiгiн айтқанында, осы жауаппен Стрепсиад 
оның өзiн қамшылайды: «Сонша өзендер құйып жатса да, теңiз 
суы көбеймейдi ғой, қалайша бекерден-бекерге сенiң ақшаларың 
өседi?». Стрепсиад осындай сұрақ-жауаптармен қарыз берген 
адамдарды бiрiнен соң бiрiн жөнелте бередi. Қайғыдан бұлайша 
жеңiл құтылу оны қуандырады, шаттығы жүрегiне сыймайды. Бiрақ 
софистерден үйренiп, басқаларға қолданған айлакерлiк таяғы көп 
ұзамай өз басына тиедi. Әңгiмелесiп, дастарқан басында отырған әке 
мен бала бiр мәселе үстiнде жанжалдасып қалады. Ұлы әкесiн сабап 
тастайды. Стрепсиад өз перзентiнiң мейiрiмсiздiгiнен түңiлгенде, 
Фидиппид Сократтан алған тәлiмдерiне жүгiнiп, баланың әкенi 
сабауына құқылы екендiгiн дәлелдейдi. «Егер әкелер балаларына 
жақсылық тiлеп, оларды таяқтаған болса, не себептен балалар да 
өз әкелерiне осындай жақсылықты  тiлеп, таяқтамасқа? Не үшiн 
таяқ зардабынан балалар жыласа, әкелердiң  жылауы  мүмкiн 
емес? Ықтимал, әкелер баланы сабауға заңның өзi рұқсат бередi 
деп ойлайтын шығар? Қарттар баладан да жаман ғой. Солай екен, 
сәбилердi сабағаннан гөрi қарияларды сабаған әдiлеттiрек болмай 
ма? Дұрыс, қариялар: «Заңда бала әкенi сабауға құқылы деген сөз 
жоқ» деуi мүмкiн. Ал, не болыпты, әрқандай заңды адамдар өзi 
шығарады ғой. Не себептен Фидиппид те әкелерiн сабауға жол 
беретiн заң шығара алмасын?»[1,88].                                                                                                                             

Стрепсиад ұлының мұндай сөздерiне қарсы «Мен сенi сабауға 
құқылымын, сен болсаң өз ұлыңды сабауға құқылысың» деген тағы 
бiр дәлелдi келтiредi. «Жоқ, Фидиппид бұл дәлелге көнетiн ақымақ 
емес. Егер оның әйелi тумаса ше, онда не болады, әкесiнiң таяғынан  
жылағандары бекерге кете ме? Бұл нәрсеге көнудiң ешқандай ретi 
жоқ. Бала тек әкесiн ғана емес, тiптi, реті келгенде анасын да сабауға 
құқылы» дейді.

Фидиппидтiң соңғы сөздерi Стрепсиадтың ызасына тиедi. 
Шалдың көзi ашылып,  қателiктерiн түсiнедi. Сократтың «ілiмi» 
жастар үшiн қандай қауiптi екендiгiн ұғып, оның  «мектебін» өртеп 
жiбередi.

«Бұлт» комедиясында софистер iлiмiн мұншалықты қатты 
айыптау, келеке ету, әрине, себепсiз болмаған. Бiз жоғарыда 
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софистер философиясының iрi өкiлi Протагор туралы әңгiмелеп, 
осы қайраткердiң «Барлық нәрсенiң жаратушысы адам» деген 
даналық сөздерiн келтiрген едiк. Протагордың бұл сөзi өз заманы 
үшiн адамның қадiр-құрметiн көтеруге, демократиялық идеяларды 
қорғауға бағытталған iлгерiшiл пiкiр болғаны даусыз. Бiрақ 
Протагордан кейiн өмiр сүрген кейбiр софистер өз ұстазының осы 
пiкiрлерiн түрлiше талқылайды. Олардың пiкiрiнше, «әрбiр адам 
жақсылық пен жамандықты, ақиқат пен әдiлетсiздiктi өзiнiң жеке 
түсiнiгiне қарай белгiлейдi, яғни бiр адамның назарында әдiлетсiз 
саналған нәрсе, екiншi адамның түсiнiгiнде әділ болып көрiнуi 
мүмкiн»[1,140]. Мұндай пiкiрлердi қолдаған философтар тәрбие 
саласында әр қандай бұзықшылықтарды, қиянат пен қылмыстарды 
ақтап, Протагордың мақсаттарын мағынасыз мылжыңға айналдырып 
жiбередi. Бұл болса, кейбiр софистер қызметiнде орынсыз дәлелдердi 
шеберлікпен пайдаланып,  мүлдем қайшы келетiн әрекеттердi 
дәлелдеуге ұмтылуды күшейтедi. Осының барлығы халық арасында 
софистер философиясына деген сенімсіздікті туғызады. Жоғарыда 
келтiрiлген фактiлер бiраз өзгертiлген формада, Стрепсиад пен 
Фидиппид ортасындағы қақтығыстарда айқын көрсетiлген. 
Сондықтан, «Бұлт»  комедиясында софистер iлiмiндегi субъективтік 
идеяларға қарсы күрескен Сократ сияқты  философты, өзiнiң 
дұшпандарымен пiкiрлес қылып, оны да софистер сияқты қоғамның 
тәрбиелiк принциптерiне зиян келтiрушi дінсіз, ата-бабалардан 
қалған қасиеттi дәстүрлердi аяқ асты етушi залым, ғылым саласында 
алаяқтықпен шұғылданушы бiр жылпос сипатында көрсету, 
әрине, орынсыз. Сократтың жеке өмiрiне қатысты мәлiметтер де 
шығармада қате көрсетiледi. Деректердiң көрсетуiне қарағанда, 
Сократтың ешқандай арнайы мектебi болмаған. Данышпан философ 
өзiнiң iлiмiн кез келген жерде: көшеде, бау-бақшада, жиындарда 
баяндап отырған. Кедей болуына қарамай, сұқбаттары үшiн ақы 
алмаған. Философ айқын, деректі пәндерге қарағанда, абстракт, 
дерексіз мәселелер, яғни мейiрiм-шапағат, әдiлдiк, сұлулық, достық, 
жолдастық түсiнiктерiмен көбiрек айналысқан. Өзiнiң ілiмiнде 
ешқашан мемлекеттік дiнді, мифологиялық дәстүрлердi, отанының 
заң-қағидаларын әңгiмеге араластырмаған.

Демек, осылай екен, не себептен Аристофан софистер 
философиясының өкiлi сипатында Сократты таңдады? Өйткені, 
Аристофаннан алдын және онымен бiр заманда өмiр сүрген 
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комедияшы ақындар да осылай iстеген. Сократ ілiмiнде софистер 
философиясына  жақын  келетiн кейбiр пiкiрлердiң болуы мүмкiн. 
Мәселен, Сократ өз ілiмiнде софистер сияқты рационалдық 
принциптерді, яғни әр нәрсеге сапа тұрғысынан қарауды, сөйтiп, 
халықтың назарында осы уақытқа дейiн өзгермейтiн ақиқат  болып 
келген барлық түсiнiктер мен идеяларды, сондай-ақ, жастарды 
тәрбиелеу мәселелерiн де сана елегiнен өткiзу және өзiн дәлелдей 
алмаған әр қандай түсiнiктi жоққа шығаруды ұсынған. Сократтың 
мұндай пiкiрлерiне көпшiлiк жұрт дiни қағидаларды ойрандаушы 
дiнсiздiк деп қарайды. Аристофан да Сократ бейнесiн суреттеуде, 
негiзiнен, халық арасына кең тараған мiне, осындай әңгiмелерге 
негiзделген болса керек. Сократты софист ретінде көрсетуіне 
Аристофанның философқа  деген жеке көзқарасы себеп болмаған. 
Жазушы, жалпы, Афина қоғамындағы әрқандай жаңалықтарға сын 
көзбен қарап, бұлардың барлығын жастарды бұзатын жарамсыз 
нәрселер деп  түсiнетiн едi. Сол себептi, Сократ бейнесiнде көңiлiне 
ұнамаған осындай жаңалықтардың күлкiлi көрiнiсiн жасайды. 

Шығарманың бас қаһарманын таңдауда Сократтың мiнез-құлқы, 
сыртқы келбетi, жұпыны, сөзуар табиғаты да себеп болса керек. 
Өйткенi, бұл адам өте арық, басы таз, мұрны пұшық, үстiне ескі 
киiмдер киген, әрдайым жалаңаяқ жүретiн болған. Аристофаннан 
басқа комедияшыларды да Сократтың мiне, осы қасиеттерi  көбiрек  
қызықтыратын. 

Жалпы жазушы тәлiм-тәрбие әдiстерiн сынай отырып, 
ата-бабалар қолданған тәрбие, әдеп, тәртiптерді қазiргi тәлiм 
әдiстерiнен жоғары қояды. Аристофанның айтуынша, «бұрынғы 
жастар қаталдықпен тәрбиеленген, олар ата-аналарына, кәрiлерге 
үлкен құрметпен қарайтын. Олар келеңсiз әрекеттерден бой тартып, 
қарапайым, аңғал, адал өмiр сүрген. Қанағатшылдық, төзiмдiлiк, 
әрқандай қиындықтарға шыдау және мақсатқа жету жолында 
кездесетiн тосқауылдарды жеңiп өтуге олардың осы мiнездері 
себепші болған. Грек-Парсы соғысы заманында дұшпанға ойсырата 
соққы берген қаһарман әскерлер мiне, осындай тәрбие алғандар 
жандар едi». Аристофан өзi жасап жатқан дәуiрдi сынай отырып, 
замандастарына, «мұндай тәрбие алған жастар нағыз табанды, 
батыр жандар болып жетiледi»[23,20], дейдi. Олар туған жердi 
ешқашан жауға бермейдi. Ақынның көздеген мақсаты мiне, осы. 

Аристофан әдебиет саласындағы жаңалықтарға да осындай 
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көзқараста болған. Жазушы ғылым, тәрбие мәселелерiнде 
софистерге, олардың өкiлi ретiнде Сократқа шабуыл жасаса, әдебиет 
саласындағы жаңалықтарды қаралап, Еврипид шығармашылығын 
сынға алады. Аристофан өзiнiң  шығармаларында ұлы трагедияшыға 
тiл тигiзiп, оның шығармашылығын қалай да бір шарпып өтедi. 
Еврипид шығармашылығын масқаралап жазған шығармаларының 
бiрi – «Той-томалақтағы әйел» (б.з.б.411) комедиясы. Бiрақ 
Аристофанның Еврипид шығармашылығы туралы негізгі ойлары 
жоғары сатиралық, көркемдiк шеберлiкпен жазылған «Бақалар» 
комедиясында айқын көрінеді.

«Бақалар» комедиясында ежелгi заман әдеби сынының жарқын 
үлгiсiн көремiз. Осы тұрғыдан алғанда, шығарма өте құнды. 
Мұнда Аристофан күлкiлi формада болса да, екi трагедияшының 
көркемдік әдiстерiн, прологтарын, туындыларының сазды 
жақтарын, лирикалық үзiндiлерiн келтiредi. Жалпы поэтикалық 
өнер, соның ішінде трагедияның идеялық құдіретi жайлы Эсхил 
мен Еврипид айтқан пiкiрлер өте маңызды. Бұл мәселеде Эсхил мен 
Аристофанның пiкiрлерi үндеседi. Ақын алдымен  өз халқының 
перзентi. Өнер саласына қатысы бар әр бiр қаламгер өз алдына 
отанды сүюге тәрбиелеу сияқты биік қоғамдық мақсаттарды қоюға 
тиiс. Осындай көзқарастан келiп, Эсхилдiң трагедиялары Афина 
халқында отансүйгiштiк идеяларды оятушы, жастарды ерлiк пен 
батырлыққа үндеушi шығармалар болғандығы, атақты Марафон мен 
Саламин қаһармандарын тәрбиелеуде оның жауынгерлік поэзиясы 
үлкен мектеп мiндетiн атқарғандығы бiрнеше рет тiлге алынады. 

Аристофанның айтуынша, «Еврипидтiң трагедиялары мұндай 
жоғары талаптарға мүлдем жауап бере алмайды. Өйткенi, бұл 
ақын өз шығармаларында көбiнесе, ерлерiне опасыздық жасаған 
нәпсіқұмар, сайқал әйелдердi, өмiрiн босқа өткiзген жастарды 
бейнелеген. Сондықтан, Еврипид өз шығармаларымен қоғам 
тәрбиесiне кері әсер көрсеткен деуімізге толық құқымыз бар». 

«Бақалар» комедиясында Аристофан тарапынан Еврипид 
шығармашылығына берiлген мұндай бағаға, әрине, қосылуға 
болмайды. Еврипидтiң шығармалары нағыз заманагөй, шынайы 
туындылар болғаны анық. Жазушы бұл салада өзiнiң үлкен 
замандастарын әлдеқайда кейiн қалдырып, осы кезеңдерде өмір 
сүрген жандардың  бет-бейнесiн, тiлек-үмiттерiн, олардың көзге 
iлiнбес дәрежедегi нәзiк, бiр-бiрiне қайшы жүрек сырларын, жан-
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дүниесiндегi тебіреністерін ғажайып көркемдiк шеберлiкпен 
көрсеткен. Өмiрдi шынайы көрiнiсте бейнелеудi әр нәрседен 
жоғары қойған бұл ақын, тiптi залымдық мақсаттарды көздеген 
қаһармандарды да өз шығармаларына кiргiзуден қорықпайды. 

Еврипид шығармашылығының биік көркемдік жетiстiктерiне 
қарамай, Аристофанның өз комедиясында оны мұншалықты 
масқара қылуының негiзгi себебi – ақын шығармаларының заман 
шындығымен байланыстылығында, қоғамда қалыптасып қалған 
кейбiр заңдарға қарсы ашық түрде наразылық бiлдiргендігiнде. 
Ғылым, тәрбие, философия, бiлiм және басқа да қоғамдық түсiнiктер 
саласында әрқандай жаңалықтарды мойындамаған Аристофан, 
өнер мен әдебиет саласында болған мұндай ұмтылыстарды да 
назарына iлгісі келмейдi, оларға зиянкес әрекеттер, деп қарайды. 
Аристофан Эсхил шығармашылығына тән болған көптеген қате-
кемшiлiктердi де жасырмайды. Сол нұқсандарға қарамай, бұл 
ақынның шығармаларындағы биiк мазмұн, жауынгерлiк рух 
Афинаның бұрынғы атақ-даңқын қайта жаңғырту барысында 
қызмет атқаратынына күманданбайды.

Пелопоннес соғысында Афинаның жеңiлiске ұшырауынан көп 
алдын сахнаға қойылған «Бақалар» комедиясы, Аристофанның 
ең соңғы саяси шығармасы болды. Бұдан кейiнгi пьесалар, 
жалпы грек комедияшылығы тарихында, негiзiнен, Аристофан 
шығармашылығында толығымен жаңа бiр дәуiр басталғандығынан 
дерек бередi.

Бiр кездерi жалынды күрестер, күштi саяси қоғамдық және 
мәдени өмiр аясында жасаған бұл қасиеттi қала, соғыстан кейiн 
дағдарысқа ұшырап, қаңырап бос қалады. Шаруашылығы күйзелген 
қала халқы, ойран болған диқандар ендi мемлекет өмiрiне, күнделiктi 
саясатқа оншалықты  қызықпайды. Сондықтан, осы кезеңдерде 
сатиралық шығармаларға сюжет болып, комедияшы ақындардың 
шығармашылығына арқау болған өмiр арналары толастап қалған 
сияқты күй кешедi. Афинаның соғыстағы жеңiлісiнен басталған 
рухани құлдыраушылық, саяси дағдарыс және осы секiлдi көптеген 
қиындықтар ескi полистік биліктiң тоқырауға ұшырағандығынан 
дерек беретiн. Осыған байланысты мемлекет басына түскен ауыр 
жағдайлардан құтылу және жаңа билік түрiн жариялау туралы 
түрлi қияли пікірлер пайда болады. Аристофан өзiнiң б.з.б. 392 
жылы жазған «Халық жиналысындағы әйелдер» деп аталатын жаңа 
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комедиясында мiне, осындай шикi ойлар үстiнен күледi. 
Аристофанның бiзге дейiн жетiп келген шығармаларының ең 

соңғысы  -  «Байлық» (б.з.б. 388) комедиясы. Хремил деген мүсәпiр 
шал көшеде кетiп бара  жатып, соқыр адамға ұшырасып қалады. 
Оның жағдайына  ашынып, үйiне ертiп келедi. Кейiн бiлсе, бұл 
– байлық тәңiрiсi Плутос екен. Плутос көр соқыр болғандықтан 
адамдардың жақсы, жаманын айыра алмай, кез келген жанның 
үйiне кiре бередi екен. Хремил оны ем-шипа құдайы Асклений 
ғибадатханасына алып барып, көзiн емдетедi. Осыдан кейiн, Хремил 
және  оның  адал, еңбекшiл ауылдастары жоқшылықтан құтылып, 
байып кетедi. Арамдық жолмен байығандар болса, барлық дүние-
мүлкiнен айрылып, әбiгер болады. Кедей уақтында ғибадатты 
қаза қылмайтын кешегi диқандардың, байыған соң, тiптi Зевстi де 
ұмытқаны құдайлар әмiршiсiнiң қаһарын оятады. Жыртық-жыртық 
киiм киген, сорлы кемпiр бейнесiндегi Кедейлiк те өзiнiң көп 
жылдық «достары» болған диқандарға ренжіп, байлыққа қарағанда 
кедейлiктiң әлдеқайда абзалдығын мақтайды. Ендi, бақытқа, 
байлыққа қолы жеткен адамдар, әрқандай құдiреттi назарға 
iлместен, көңiлдi жырлармен байлық құдайына алғыс айтып, оны 
жаңа мекенi болған – Акропольге шығарып салады. 

Аристофаннан бұрын өмір сүрген «ежелгi» комедия өкiлдерiнiң  
шығармалары бiзге дейiн мүлдем жетпеген. Сол себепті, бiз ақынның 
шығармашылығын басқалармен салыстырып, оның грек комедиясы 
өнерiнiң қазынасына қосқан үлесiн атап көрсете алмаймыз. 
Осыған қарамастан, оның шығармаларындағы ғажайып драмалық 
жағдайлар, кейiпкер бейнесiн  сомдау шеберлiгi, комедияларындағы 
әзiл-сықақтар, қанатты сөздер, дұшпанды сынайтын ащы 
мысқылдар мол екендiгiн көремiз. Сонымен бiрге, бай тiл, көрермен 
мен оқырманға рухани ләззат сыйлайтын лирикалық үзiндiлер – 
Аристофанның ұлы қаламгер екендiгiнен дерек бередi. 

Аристофан комедияларындағы өткiр саяси сатира орыс 
революцияшыл демократтарының шығармаларында өте жоғары 
бағаланды. В.Г.Белинский түсiнiгiнде «Аристофан – ең талантты, 
ұлы ақын»[2,78]. Н. А. Добролюбов Аристофан комедиялары 
Афина халқының кедей топтары мүддесiне арналғандығын 
ескертедi. Н. Г.Чернышевский болса, өзiнiң «таза өнер» өкiлдерiне 
қарсы жүргізген күрестерiнде көбiнше осы грек ақынының 
шығармаларына жүгiнген.
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Дүниежүзiлiк Бейбiтшiлiк Кеңесiнiң ұсынысымен бүкiл iлгерiшiл 
адамзат 1954 жылы Аристофанның 2400 жылдық мерейтойын атап 
өттi. Бұл салтанат грек комедияшысының дүниежүзiлiк мәдениетке 
қосқан үлесiн бағалау және бейбiтшiлiк жыршысы сипатында 
атқарған қызметiн құрметтеу болатын. 

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Ежелгі аттикалық комедия және оның фольклорлық негізі 

туралы не білесіңіз ?
2. Аристофан шығармаларын кезеңдерге бөлу мәселесі қалай 

шешілді? 
3. Соғыс және бейбітшілік тақырыбы («Ахарнян», 

«Салтаттылар, «Лисистрата»комедиялары) қалай бейнеленді ?
4. Қоғам өміріндегі тәлім-тәрбие, білім тақырыбына арналған 

шығармаларына («Бұлт», «Той-томалақтағы әйел», «Бақалар») 
талдау жасаңыз.

5. Әлеуметтік қайта құру және тұңғыш утопия («Құстар», 
«Халық жиналысындағы әйелдер», «Байлық») туралы ойлары 
қандай ?

6. Аристофан комедияларының дүниежүзілік маңызы.        
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ІІ – БӨЛІМ. 
Рим әдебиеті

Грек халқы өзінің тәуелсіздігінен айрылып, ғылым мен білім, 
мәдениет пен әдебиет саласындағы күйзеліске түскен дәуірде, 
Италияның батыс өңірінде антикалық дүние әдебиетінің екінші 
тармағы – Рим әдебиеті туа бастайды. Жаңа әдебиет Италия жерін 
біріктіруде ерекше маңызға ие болған латын тайпасының тілінде 
дүниеге келді. 

Рим әдебиетінің тууы,  қалыптасуы, гүлденуі және дағдарысқа 
ұшырауы грек әдебиеті сияқты құлиеленушілік қоғам жағдайында 
болған еді. Сондықтан, Грекия тарихының әртүрлі дәуірлерінде 
пайда болған идеялық мәселелер Рим қоғамының кейбір даму 
сатыларына да сай келді және тарих алаңына едәуір кейін қадам 
басқан римдіктерге мектеп қызметін атқарды. Міне осы жағдай, 
яғни бір халықтың өмірінде екінші халық тарихының белгілі бір 
дәрежеде қайталануы – Рим қоғамы дамуының барлық саласында 
терең із қалдырды. Көркем әдебиетте өз қызметін төрт-бес ғасыр соң 
бастаған Рим халқы үшін бұл бағыттағы барша істі дәл сол қалпында 
қайталаудың ешқандай қажеттілігі жоқ болатын. Римдіктер жүздеген 
жылдар бойы грек әдебиеті қалыптастырған көркем туындылардан 
өнеге ала отырып, сол құнды мұралар негізінде өздерінің ұлттық 
әдебиетін жасады.    

Рим әдебиетінің бесігін тербеткен, оны әлдилеген, кемелденуіне 
ықпал еткен ұлы тұлғалар Гомер, Еврипид, Софокл, Демосфен, 
Пиндар және т.б. еді.  

Бірақ, екі халықтың экономикалық, әлеуметтік және мәдени 
дамуы мен күйреуі ортасында жалпы ұқсастықтар болғанымен, 
Рим құлиеленушілік қоғамының гүлденуі мен құлдырауы мүлдем 
басқаша тарихи жағдайда, өзге бір географиялық өңірде өтті. 
Сондықтан, римдіктер грек мәдениетіндегі рухани мұраларды 
пайдаланғанда, оларды өздерінің ұлттық мұқтаждықтарына, 
идеялық талаптарына сай игерді. 

Рим әдебиеті соңынан жаңа дүниедегі Еуропа әдебиетіне ықпал 
еткен құдіретті әдебиетке айналды. Қайта өрлеу дәуірінің ұлы 
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қаламгерлері, ХVІІ ғасыр жазушылары өз шығармашылықтарында 
Рим әдебиеті үлгілерінен кең түрде пайдаланды. Ал, ХVІІІ ғасырда 
буржуазия гуманистері (Лессинг, Гете, Шиллер) грек әдебиетіне 
ерекше назар аудара бастайды. Сол себепті, Еуропа халықтары 
көркем әдебиетінің қалыптасуындағы негізгі орынды бес ғасырды 
қамтитын грек әдебиеті емес, ал Рим әдебиеті алады. Антик дүние 
жәдігерліктеріне қызығушылықтың осылайша оқыс өзгеруі, ХІХ 
ғасыр ғалымдары ортасында «рим әдебиеті тек грек әдебиеті мен 
Еуропа әдебиеті арасында делдалдық қызмет ғана атқарды» деген 
пікірлерді туғызды. 

Әрине, рим әдебиеті туралы айтылған мұндай пікірлер орынсыз 
болатын. Рас, грек әдебиетінің өзінен көп уақыт кейін пайда болған 
рим әдебиетінің қалыптасуында іргетас болғандығын мойындаймыз. 
Бірақ, рим әдебиеті грек әдебиетінің толық көшірмесі емес, ол 
өзіндік маңызды ерекшеліктері бар тәуелсіз әдебиет.

Грек әдебиеті қауымдық құрылыстың күйреуі, таптық 
қоғамның пайда болуы кезеңінде туды және оның гүлденген 
дәуірі демократиялық қалалар, құлиеленуші мемлекеттер яғни 
полистік басқару жылдарын өз ішіне алады. Рим әдебиетінің 
дамыған, толысқан дәуірі полистік жүйенің құлдыраған, жеке билік 
негізіндегі құлиеленуші империялық мемлекеттің пайда болған 
кезінен басталады.

     

1-тарау. 
Республика дәуіріндегі Рим әдебиеті

Біздің заманымыздан бұрынғы ІV ғасырдың аяғы ІІІ ғасырдың 
бастарында Рим мемлекеті Италия жерлерінің көп бөлігін 
иелеп, Грекиядағы сияқты құлиеленушілік негізде құрылған 
демократиялық полис құрылысын жариялайды. Б.з.б. ІІІ ғасырдың 
орталарында римдіктердің жиһангерлік саясаты күшейіп,  бірте-
бірте Италияның қалған бөліктерін бағындыруға кіріседі. 
Италияның оңтүстік жағалауын және Сицилия аралын жаулап алу - 
Рим қоғамы тарихындағы маңызды оқиғалардың бірі. «Ұлы Грекия» 
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атымен даңққа бөленген бұл жерлер көне замандарда эллиндіктер 
қолына өтіп, олардың боданына айналған еді. Жаулаушылар алғаш 
рет осы жерде гректердің озық мәдениетінің куәгері болды. Италия 
жерін өздеріне толық бағындырған римдіктер, енді басқыншылық 
саясатын Жерорта теңізіне қарай бағыттап, Африканың солтүстік 
жағалауындағы Карфаген мемлекетіне (қазіргі Тунис маңында) 
қарсы үш рет соғыс ашып, бұл мемлекетті де бағындырды. Б.з.б. ІІ 
ғасырда Македонияны (б.з.б 148), Грекияны (б.з.б 146), Испанияның 
бір бөлігін өздеріне тәуелді қылады және Кіші Азияның батыс 
өңірлеріне берік орнығады. Осылайша, б.з.б. ІІ ғасыр орталарында 
Рим дүние жүзінің ең құдіретті мемлекетіне, Жерорта теңізінің жеке 
билеушісіне айналады.

Жеңімпаз соғыстар, тәуелді болған халықтарды тонау 
нәтижесінде қолға түскен мол байлық пен мыңдаған құлдар  Римге 
қарай ағыла бастайды. Ескі патриархалдық әдет-ғұрыптар жойылып, 
қоғамның барша тобы ақшаға ғана  тәуелді болады. Байып алған 
ақсүйектер енді өздерінің материалдық жағдайына қанағаттанбай, 
нәзік, саф таза мәдениетке ұмтыла бастайды.

Жалпы, жоғарыда айтылған  соғыстар нәтижесінде  Рим қоғамына 
жаңа өзгерістер, яғни грек мәдениеті кең көлемде енеді. Б.з.б. ІІІ 
ғасырдың орталарында өз еркімен Римге қоныс аударып, орнығып 
қалған гректердің саны едәуір болды. «Ұлы Грекия» Римнің қол 
астына өткен соң және екінші Пун (Карфаген) соғысынан кейін грек 
мәдениетінің маңызы арта түседі.

Римге қоныстанған гректер өздерімен бірге ғасырлар бойы 
қалыптасқан ұлы мәдениеттің жетістіктерін де алып келді. 
Гректердің әдет-ғұрыптары, музыкалық аспаптары, киім үлгілері 
римдіктердің тұрмысына тез кірігіп кетті. Қысқаша айтқанда, 
Рим өмірінде гректердің араласпаған саласы қалған жоқ, 
десек қателеспейміз. Олар дәулетті отбасыларында балаларды 
тәрбиелейтін мұғалім, мемлекет қайраткерлерінің қасында кеңесші 
болып қызметтер атқарды. Философия мен шешендік өнерден дәріс 
сабақтар оқытты, дәстүрге айнала бастаған жаңа театрларда актер 
болып жұмыс істеді. Тіпті, Грекияда туған Эней туралы аңызды да 
Рим мемлекеті ресми түрде өздеріне қабылдады. Бұл аңызда рим 
халқының троялықтардан тарайтындығы және Рим қаласының 
негізін салған Ромул мен Ремнің арғы шыққан тегі, сол Троя 
қаһарманы Эней екендігі жайлы хикаяланатын еді. Жаңа идеяларды 
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таратушы ең маңызды тәсілдердің бірі әрине, әдебиет болды. 
Кейін гүлденіп, тамаша жемістер берген ұлы Рим әдебиеті бау-
бақшасының алғашқы көшеттерін латын топырағына отырғызған 
да міне, осы гректер еді. 

                            
Алғашқы рим ақындары

Алғашқы Рим ақындарының бірі – грек Ливий Андроник (б.з.б. 
284-204) болды.  Римдіктер оңтүстік Италиядағы Тарент қаласын 
бағындырғанда оны тұтқындап,  Римге алып келеді. Кейін  құлдықтан 
азат болған  Андроник осы жерде қалып, Рим мектептерінде 
грек және латын тілінен сабақтар оқытады. Грек мектептерінде 
қолданылған негізгі оқулық Гомер поэмалары болғандығын біз 
жақсы білеміз. Латын тілінде мұндай оқулықтың болмағандықтан, 
Андроник ескі сатурн формасында «Одиссея» дастанын латын тіліне 
тәржімалайды. Бұл шығарманың бізге жеткен қысқа үзінділерінен 
оның өте еркін түрде аударылғанын байқаймыз. Түпнұсқадағы 
өлең жолдарының көбі қысқартылған, кейде түсіп қалған, тіпті 
образдарды өзгерту, грек мифологиясындағы құдайлардың аттарын 
рим құдайларымен ауыстыру жағдайларын көреміз. 

Жалпы алғанда, Андрониктен кейін өмір сүрген аудармашылар да 
бұл салада оның ісін жалғастырып, аудармада түпнұсқаның барлық 
ерекшелігін сақтап қалуды мақсат қылмай, сол шығарманы Рим 
мемлекетінің мәдени қажеттілігіне сәйкестендіріп, өзге халықтың 
рухани мұрасы жәрдемінде өздерінің төл әдебиеті мен ұлттық әдеби 
тілін байытуды мұрат қылады. «Латын Одиссеясының» екі ғасыр 
бойы Рим мектептерінде негізгі оқу құралы болып қызмет етуі, бұл 
аударманың рим халқы тарихындағы маңызды оқиға болғандығын 
аңғартса керек.

Ливий Андроник аудармашылықтан өзге латын тілінде 
көптеген трагедиялар мен комедиялар да жазған. Ақынның бұл 
шығармаларының көпшілігі бізге дейін жетпеген. Сақталған 
үзінділерден ақынның өз трагедиялары мазмұнын Еврипид 
туындыларынан, ал комедияларының сюжеттерін Менандр, 
Филемон және Дифил шығармаларынан алғандығы анық байқалады.

Ливий Андрониктен соң, көп ұзамай жаңа көркем әдебиетте 
басқа да қаламгерлердің есімдері таныла бастайды. Солардың бірі 
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– Гней Невий (шамамен б.з.б.270-200). Бұл ақын Андроник сияқты 
Римге «келімсек» жан емес. Ол өз халқының тұрмыс-тіршілігін 
жақсы білетін, сол халықтың арман-тілегімен тыныстаған нағыз 
Рим азаматы, екінші Пун соғысының ардагері еді. Біз оның 
өмірінен Рим азаматының шынайы бейнесін, әдеби қызметінен 
болса, еркін қаламгердің алғашқы белгілерін көреміз. Невийдің 
шығармашылығында драмалық туындылар, яғни трагедиялар мен 
комедиялар негізгі орынды алады. Бұл ақын да Андроник сияқты 
өзінің трагедиялық туындыларының сюжетін грек қаламгерлерінің 
шығармаларынан алған. Бірақ, өз Отаны тұрмысынан алынған  
сюжеттерге трагедиялар жазу сияқты ұлы міндет Рим тарихында 
тұңғыш рет осы Невийге бұйырады. 

Ұлттық мазмұнда жазылған мұндай трагедиялардың 
қаһармандары сахнаға Рим сенаторлары киетін алуан түсті киім, яғни 
протекста киіп шығады. Сол себепті, осы шығармаларды протекста 
деп атаған. Невий жазған протексталардан біз тек екеуінің ғана 
атын білеміз. Мұның бірі – «Ромул», екіншісі – ақынның замандасы 
Клавдий Марцелдің Кластидий қаласы маңындағы галдармен 
болған шайқасы туралы жазылған «Кластидий» трагедиясы.

Невий трагедияға қарағанда комедиялары арқылы кеңірек 
танымал болды. Бірақ, мұнда да ақын өзінің әріптесі Андроник 
секілді грек комедияларын Рим сахнасына көшіріп қоя салмай, 
тұңғыш рет Рим әдебиеті тарихында контаминация, яғни екі грек 
комедиясынан жаңа бір Рим комедиясын жасау әдісін қолданады. 
Плавт пен Теренций тәрізді атақты ақындар кейін бұл әдістен кең 
түрде пайдаланды.  

Невий негізінен, ежелгі аттика комедиясындағы секілді 
өз туындыларында Рим мемлекетінің ірі қайраткерлеріне тіл 
тигізуден, заманының жайсаңдарының кемшіліктерін әшкерелеуден 
қорықпайды. Жалпы оның комедияларындағы өткір саяси сатирадан 
Рим тұрмысының ұлттық тынысы айқын сезіледі. 

Невий талантының ең биік шыңы – «Пун соғысы» атты дастаны. 
Рим ұлттық дастаншылық өнерінің негізін салу тұрғысынан 
бұл туынды латын әдебиеті тарихында маңызды орынды алады. 
Дастан жақында ғана болып өткен алғашқы Карфаген соғысының 
оқиғаларына арналған. Бірақ, шығармада Гомер дастандарындағы 
сияқты шынайы тарихи оқиғалар мифологиялық аңыздармен 
аралас бейнеленген. Біз дастанның басында өртке оранған, апатқа 
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ұшыраған Троя қаласын көреміз. Қаһарман Эней құдайлардың 
әмірімен өз жұртын тастап кетуге мәжбүр болады. Теңіз сапарының 
ауыр азаптарын жеңіп, Энейдің Карфаген қаласындағы Дидона 
ханымның құзырына келуі, осыдан соң троялықтардың Италия 
жағалауына бағыт алуы және Энейдің ұрпағы болған Ромулдің Рим 
қаласының іргетасын қалауы шығармада кең түрде баяндалады. 
Сөйтіп, рим халқының троялықтардан келіп шыққандығы жайлы 
аңызды алғаш рет көркемдік тұрғыда жырлаған ақын осы Невий 
болды. Невийдің басқа туындылары сияқты «Пун соғысы» 
дастанынан да аздаған үзінділер сақталып қалған. Сондықтан да 
оның көркемдік ерекшеліктеріне толығырақ тоқталудың мүмкіндігі 
жоқ. Ғасырлар бойы дастанның рим халқы арасында ең сүйікті 
туынды болып келуі, шығарманың көркемдік жағынан осал 
болмағандығын дәлелдесе керек деп ойлаймыз.

Алғашқы Рим ақындарының ең көрнектісі, әрине Квинт Энний 
(б.з.б.239-169) болды. Оның туған жері Италияның оңтүстігіндегі 
Калабрия өлкесінде грек мәдениеті көне замандарда-ақ кең 
таралғандықтан, ақын балалық шағынан бастап эллин философиясы 
мен әдебиеті әсерінде тәрбиеленеді. Кейін Римге қоныс аударып, 
осы елдің азаматы ретінде Пун соғысына қатысады. Римге оралған 
соң латын және грек тілдерінен дәріс сабақтар оқытады, әдеби 
қызметпен шұғылданады.

Энний өз шығармашылығының алғашқы кезеңінде Ливий 
Андроник пен Невийдің әдеби дәстүрін жалғастырып, грек 
комедиясы мен трагедияларын Рим сахнасына бейімдеумен 
айналысады. Замандастарының айтуына қарағанда, комедия 
жанрында әлсіздік танытқан Энний көрермендерге ұнамайды. 
Дегенмен, оның трагедиялары Рим театры сахналарынан ұзақ жылдар 
бойы түскен жоқ. Грек трагедияшылары арасында Эннийді көбірек 
қызықтырған ақын – Еврипид. Рим ақынының Италия тұрмысына 
сәйкестендіріп қайта өңдеген нұсқалары арқылы көрермендер ұлы 
грек қаламгерінің бірнеше туындысымен («Гекуба», «Ифигения», 
«Александр», «Медея» және т.б.) танысады. 

Бізге дейін жеткен кейбір үзінділерден трагедия жанрында 
Эннийдің өте талантты ақын болғандығы, қаһармандардың ішкі 
жан-дүниесін ашуда, әсіресе олардың шабытты, буырқанған 
сезімдерін көрсетуде өзінен алдыңғы ақындардан едәуір биікке 
көтерілгендігі айқын сезіледі. 
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Энний өзінің өткір поэтикалық шеберлігін «Анналдар» 
дастанында кеңірек танытады. 60 мың жолдан тұратын 18 тарау 
(бізге дейін оның 1200 өлең жолы жеткен) бұл шығарма Энейдің 
Трояны тастап қашуынан бастап, сонау ақын өмір сүрген кезеңге 
дейінгі Рим тарихын толық қамтиды. Энний «Анналдарды» жазуға 
кіріскенінде, Рим құдайларынан медет тілеп, сыйынып отырмайды. 
Ол тек Гомердің жәрдеміне ғана сүйенеді. Шығарманың кіріспесінде 
айтылуынша, «Энний бір күні түс көреді. Түсінде музалар оны 
көкке көтеріп, Геликон тауының асқар шыңына алып шығады. Осы 
жерде ғайыптан Гомер пайда болып, өз талантын Эннийге сыйға 
тартқан-мыс».

«Анналдардың» авторы осы кіріспесімен «Илиада» және 
«Одиссея» әдісінде дастан жазбақшы болғандығын, грек ақынынан 
үлгі ала отырып, Рим елінің Гомері болғысы келетіндігін ескертеді. 
Шындығында да Энний Гомердің көркемдік әдістерінен (эпитеттер, 
теңеулер), поэтикалық тәсілдерінен кең түрде пайдаланып, 
тамаша жетістіктерге қол жеткізеді. Энний өзінің дастан жанрына 
енгізген осындай жаңалықтарымен бірге латын поэзиясындағы 
өлең құрылысын да түбегейлі өзгертіп, ескі сатурн өлшемін грек 
гекзаметрімен ауыстырады. Рим әдебиеті тарихында алғаш рет 
Энний тарапынан қолданылған бұл өлең өлшемі поэзияның 
кейінгі даму барысында мол мүмкіндіктер туғызады. Эннийдің 
эпикалық дастанынан сақталып қалған үзінділерге назар аударсақ, 
ондағы әдемі көріністер, өткір драмалық тартыстар, терең рухани 
толғаныстар, жалпы, ірі поэтикалық эпизодтарды жасауға деген 
құлшыныстар ақын қолданған латын гекзаметрінің мүмкіндігі мол 
болғандығын дәлелдейді. Эннийден соң жаңа өлең өлшемі рим 
эпикалық шығармаларының негізгі көркемдік тәсіліне айналып, 
сатурн өлшемі қолданыстан мүлдем шығып қалды.

Энний драма және дастан жанрларын дамытумен ғана шектеліп 
қалған жоқ. Ақын өз халқы арасында ілім мен білімді кең түрде 
насихаттау мақсатында оларды грек философиясының озық 
үлгілерімен де таныстырды. Ол грек дидактикалық поэзиясын, 
грек эпиграммасын да қайта өңдеді. Шағын өлеңдерден, мысал 
және кішігірім күлкілі әңгімелерден құрастырылған «Сатурлар» 
(«құрама») жинағын жазды. 
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Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Рим әдебиетінің тарихи маңызы мен оның антикалық 

қоғамдағы орны?
2. Рим әдебиетінің қалыптасуына ежелгі грек әдебиетінің 

тигізген әсері қандай болды?
3. Алғашқы рим ақындары шығармашылығындағы әдеби 

ізденістер.

2-тарау. 
Ішкі ұрыстар дәуіріндегі Рим әдебиеті

Біздің заманымыздан бұрынғы II ғасырдың орталарынан бастап, 
Рим қоғамында өте өткір таптық қайшылықтар туа бастайды.

Тынымсыз соғыстар кезінде қолға түскен сансыз құлдарды 
аяусыз қанау нәтижесінде қоғамның билеуші топтары барған 
сайын байып, бірте-бірте ірі жер иелеріне айналады. Бұл жағдай 
құлиеленушілер мен құлдар ортасындағы қарама-қарсылықтарды 
өршіте түсіп, Рим империясының көптеген жерінде әсіресе Сицилия, 
Кіші Азия және басқа да өлкелерде үлкен құлдар көтерілісінің 
тууына себепші болады. Спартак жетекшілігінде басталып, кейін 
Италияның барлық аймағына таралған және төрт жыл (б.з.б. 74-71) 
бойына бүкіл Рим мемлекетін дүр сілкіндірген құлдар көтерілісі 
осы наразылықтардың ең ірісі еді.

Рим империясындағы ірі жер иеленушілер мен шаруалар 
ортасындағы қарама-қарсылықтар да шиеленісе түседі. Алпауыт 
шаруашылықтардың екпініне төтеп бере алмаған майда, шағын 
диқан шаруашылықтары бірте-бірте күйзеліске ұшырайды. 
Шаруалар жерін арзанға  сатып, қалаларға қарай ағылады және 
бұл жерлерде кездейсоқ табыспен күн көретін жандарға айналады. 
Қоғамның билеуші  тобы болған сенат, ақсүйек топ мемлекеттің 
ең жоғары мансаптарын иемденіп, елдің байлығын тонайды. Ал, 
қарапайым халық пен құлдар аштықта, жоқшылықта азап шегеді.

Қоғамдағы міне, осындай әлеуметтік теңсіздіктер демократтық 
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идеялардың дамуына және I-ғасырдың орталарына келіп, Римде 
оптиматтар және популярлар деп аталатын екі саяси  партияның 
пайда болуына жағдай жасайды. Оптиматтар сенат өкілдері 
мен ірі жер иеленушілердің мүдделерін, популярлар болса, қала 
мен ауылдағы  демократтық топтардың мүдделерін қорғайды. 
Демократтық қозғалыстың жетекшілері ағайынды Тиберий мен Гай 
Грахттар ірі байлардың жерлерін тартып алып, кедей шаруаларға 
беру үшін жалынды күрес жүргізеді. Бірақ, олардың бұл тілегі 
сәтсіздікке ұшырайды, өздері оптиматтардың қастандығынан мерт 
болады.

Римнің дүниежүзілік маңызға ие құдіретті мемлекетке айнала 
бастауының нәтижесінде, оның ескі билік әдісі, яғни полистік 
басқаруға негізделген ақсүйектік республика құрылысы енді 
жарамсыз еді. Бұл жағдай өкіметті өз қолына алу үшін ұмтылған 
кейбір қолбасшылар ортасында азаматтық соғыстың басталуына 
себеп болады. Ендігі соғыстарға бұрынғыдай Рим шаруалары емес, 
ал халықтың түрлі тобынан, тіпті әр түрлі ұлт өкілдерінен ақшаға 
жалданған әскерлер қатынасады. Билікке ұмтылған қолбасшылар 
мұндай әскерлерді ұрыстан түскен олжалармен сыйлап, ақша мен 
жер беріп қызықтырады. Осындай жолмен б.з.б. 82-жылы Сулла 
өкіметін қолбасшылар өз қолына алады, сөйтіп демократтарға 
қарсы бағытталған қанды диктатура орнайды. Сулланың өлімінен 
соң  б.з.б. 78-жылы оны қолдаушылар билік басына келіп, тағы да 
бірнеше жыл мемлекетті тонайды, демократияны жақтаушыларды 
аяусыз жазалайды, елді ойрандайды. Б.з.б. 60-жылы ғана Сулла  
орнатқан билік құлап, сол дәуірдің  ірі  қолбасшылары Помпей, 
Юлий Цезарь және Красс ортасында алғашқы үштік  одақ – 
триумвират  құрылады. Бұл да мемлекетті басқару  ісінде әскери 
диктатураны қолдайды. Арадан көп уақыт өтпей, жеке билікке 
ұмтылған Помпей мен Цезарь ортасында жаңа азаматтық  соғыс 
басталып, қарсыласын жеңген Цезарь құдіретті мемлекеттің жеке 
әміршісі  дәрежесіне көтеріледі. Бірақ, Цезарьдің салтанаты тек 
бес жылға ғана созылады (б.з.б.49-44). Мұндай даңққұмар жанның, 
әрине ертеңгі күні патша тағына қол созатындығынан қауіптенген 
республикашылар оны қастандықпен өлтіреді.  

Республикашылар Цезарьді өлтіргенімен, ескі билік тәртіптерін 
қалпына келтіре алмайды. Марқұмның ең жақын досы Антоний мен 
асыранды ұлы  Октавиан ортасында қиян-кескі тақ таласы басталады. 
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Он жылға созылған жаңа азаматтық соғыс біздің заманымыздан 
бұрынғы 31-жылы Октавианның жеңісімен аяқталады. Римде 
республикалық құрылыстың құлдырауына және императорлық 
биліктің нығаюына себеп болған жүз жылдық әлеуметтік күрестің  
маңызды оқиғалары міне осылар еді.

Римнің құдіретті мемлекетке айналуы қарсаңында болған 
осындай өткір таптық күрестер философияда, әдебиетте және 
шешендік өнерде өзінің жарқын көрінісін табады. 

Ақсүйектер ең алдымен грек философиясына жүгініп, кейбір 
білімпаздардың ілімдері негізінде Римдегі қоғамдық әлеуметтік 
құрылыстың әділеттілігін, ақсүйектер салтанатының заңды 
екендігін дәлелдеуге ұмтылады. 

Рим мемлекетінің жиһангерлік саясатының ең алғашқы негізін 
салушы  грек тарихшысы Полибий (б.з.б.201-120) болды. Оның  
пікірінше, «Рим өзінің барша жеңістеріне тек билік әдістерінің 
жетілгендігінің нәтижесінде ғана қол жеткізген. Өйткені, бұл жерде 
өкіметтің барлық түрі – монархия, аристократия және демократия 
мығым біріктірілген». Дәл осындай пікірді екінші бір грек  философы 
Панэтий де (б.з.б.180-110) мақұлдайды. Оның айтуынша, «жеке 
құдіретті мемлекет жер бетінде әділеттік орнатудың негізгі кепілі 
бола алады. Сондықтан, әрбір азамат осындай мемлекеттің нығайту 
жолында құрбан болуы тиіс». 

Жалпы екі философ та Римнің мемлекеттік құрылысын, оның 
жиһангерлік саясатын қолдап, қуаттайды. Рим ақсүйектерінің 
мүддесіне сай келетін  мұндай көзқарастар, кейін сенат өкілдерінің 
ең соңғы ірі қайраткері Цицерон еңбектерінде кең түрде баяндалады. 
Кертартпа ілімдермен  бірге республиканың соңғы жылдарында Рим 
қоғамының рухани өміріне  материалистік танымдар, әсіресе Эпикур 
философиясы да келе бастайды. Бұл ағымның нағыз қолдаушысы – 
«Бұйымдардың қасиеті» атты поэманың авторы Лукреций еді. Б.з.б. 
ІІ ғасырдың аяғы І ғасырдың бастарында Рим әдебиеті мазмұн 
жағынан да, форма жағынан да түбегейлі өзгерді. Бұл әдебиет енді 
сырттан енген және Рим адамының тұрмысына оншалықты сәйкес 
келе бермейтін жат құбылыс емес, ал сол халықтың қоғамдық-саяси 
күрестерінде шыныққан сенімді қаруға айналады. Ғасырлар бойы 
ақындар шығармашылығына негіз болып келген аңыздық сюжеттер 
республиканың соңғы дәуірлерінде толығымен назардан тыс 
қалып, әдебиет сол кезеңнің ең өзекті мәселелерін, яғни саяси және 
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әлеуметтік талаптарды көтереді. Бұл құбылыс көркем өнердің Рим 
жерінде осы уақытқа дейін болмаған жаңа түрі - публицистиканың 
қалыптасуына кең жол ашады. 

Әдебиет тақырыбының түбегейлі өзгеруі, оның мазмұнында 
публицистикалық сарынның күшейіп бара жатқандығы ұлы 
сатирашы Луцилий (б.з.б.108-102) шығармашылығында айқын 
көрінеді. Антикалық дүние әдебиеті тарихындағы ең алғашқы 
сатирашы-жазушы Аристофанды есепке алмағанда, грек 
әдебиетінің классикалық дәуірінде де Рим ақыны Луцилийге ұқсас 
сатирашы болған жоқ. Дұрыс, Луцилий өзінің өлеңдерін қазірше 
«сатира» деп атамай, көне Рим қаламгері Эннийді үлгі ете отырып, 
өз туындыларын «Сатура» («құрама») деп атайды. Қазіргі біздің 
түсінігіміздегі «сатира» термині Луцилий туындыларына  кейінірек  
қолданылған.

Луцилий - әдебиеттің саяси құдіретін терең сезініп, ақсүйектер 
арасында осы салаға алғаш қадам қойған қаламгер. Бірақ, ақындық 
өнер ол үшін жай ермек емес, ал өзінің айтуынша, «халықтық 
мүддені көтерген жалынды күрестің көрінісі». Соның үшін Луцилий 
аңыздық мазмұндағы дастандар мен трагедиялардан мүлдем бас 
тартып, өз шығармашылығын сатирамен ғана байланыстырады.

Луцилийдің шығармалары көпшілікке түсінікті  қарапайым 
халық тілінде жазылған. Ақын тарапынан тұңғыш рет сатира 
жанрында қолданылған гекзаметр өлшемі Луцилийден кейін өмір 
сүрген Рим сатирашыларына үлгі, негізгі өлең өлшемі  болып қалды.

Луцилийдің сатирасына мазмұн болған өзекті мәселелер 
шешендік өнерінде айқынырақ көрінеді. Өршіген саяси және 
әлеуметтік күрестер кезінде мемлекет қайраткерлерінің  абыройы мен 
даңқы негізінен,  олардың сөзге қаншалықты шешен екендіктеріне 
де байланысты болған. Міне, осы жағдай Рим ақсүйектерінің 
ортасында грек шешендік өнерін үйрену қажеттілігін күшейтеді. 

Б.з.б ІІ ғасырдың орталарында басталған  бұл әрекет 
нәтижесінде, көп ұзамай ірі-ірі шешендер өсіп жетіледі. Алғашқы 
шешендер арасында ең даңқтылары - ағайынды Грахттар болды. 
Осы кезеңде рим сөз зергерлері ортасында екі түрлі шешендік әдіс 
кең қолданылды. Бұлардың бірі - азия әдісі, екіншісі - аттика әдісі. 
Азия әдісін қолдаған шешендер сөздің әсерлі, біртұтас болуына, 
қорытындылардың түсініктілігіне  ерекше назар аударады. 
Аттикашылар болса, грек сөз өнерінің ірі өкілі Лисий мен Фукидид 
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сияқты сөздің қысқалығын, қарапайымдылығын сақтауға ұмтылады.

Цицерон

Өзінің отансүйгіштігі тұрғысынан Демосфенмен қатар тұратын 
және көне дүниенің ұлы сөз зергері ретінде  танылған шешен 
Марк Туллий Цицерон болды. Цицерон б.з.б 106-жылы Римнен 
оншалықты алыс емес Арпина қалашығында туды. Оның ата-анасы 
қала халқының  дәулетті ақсүйектер тайпасынан еді. Олар өз ұлына 
жақсы білім беру мақсатында Римге қоныс аударады. Алғашқы 
сауатын грек мұғалімдерінен ашқан Цицерон жас шағынан 
бастап-ақ грек тілін жетік меңгереді, грек әдебиетімен жақын 
танысады. Сөз өнерін игеру саласында дәуірінің атақты шешендері 
Цицеронға ұстаздық қылады. Рим қаласында жасайтын кейбір грек  
философтарының жәрдемінде ол заманының жаңа философиялық 
ағымдарыман танысады.

Цицерон өз қызметін Сулла билігінің қанды жылдарында (б.з.б. 
81) бастайды. Алғашында ол Публий Квинций деген  қарапайым 
шаруаның заңсыз тартып алынған жері  айналасындағы дауға 
қатысты қорғаушы ретінде сөзге  шығып, істің сәтті аяқталуына 
қол жеткізеді. Осы жеңістен рухтанған Цицерон көп ұзамай ауыр 
қылмыс жасаған адамды  қорғауға алады. Бұл істің жағдайы 
төмендегіше еді: Росций деген бай адам  бейтаныс кісілердің 
қолынан қаза табады. Марқұмның туыстары Сулланың жақын 
әкімдерінің бірі болған Хрисогонның жәрдемінде Росцийді жалған 
жолмен  проскрипция (өздері өлімге, дүние-мүлкі өкіметке үкім 
қылынған жандар) тізіміне кіргізіп, сол арқылы оның байлығын 
тартып алмақшы болады. Мұның үстіне марқұмның мұрагер ұлын 
«әкесін өлтірген қанішер» деп жалған айып тағып, оған қарсы 
қылмыстық іс қозғайды.

Росцийдің ісі өте қауіпті еді. Өйткені, бұл қылмысқа Хрисогонның 
қатынасы барлығын сезіп, заманының атақты шешендерінің 
бірде-біреуі қылмыскерді әшкерелеуге жүрегі дауаламайды. 
Цицерон батылдықпен Хрисогонның айла-амалдарын, жауыздық 
ниеттерін әшкерелейді және мұндай жауыздық Росцийдің өлімінен 
пайда табуды ойлаған залымдардың қолынан ғана келуі мүмкін 
екендігін дәлелдейді. Жазаланушы ақталады. Цицерон Росцийдің 
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ісі туралы сөйлеген  сөзінде Сулланың есімін ашық атамаса да, 
оның саясаты мен тәртіптерін қатты сынға алады. Сол заманның 
көптеген сөз шеберлері сияқты Цицерон да өз қызметінің алғашқы 
дәуірінде азиялық шешендік әдістен пайдаланып, сөздің көтеріңкі, 
баяндаулардың жалынды, шабытты болуына көп көңіл бөлген.

Росцийдің сотынан кейін Римде қалудан қауіптенген Цицерон, 
философия мен шешендік өнерді тереңірек  игеру сылтауымен 
Грекия сапарына аттанады және осы екі жылдық саяхатында Афина 
өмірімен жақыннан танысады, Кіші Азияның көптеген  қалаларында 
болады. Бірнеше ай Родос аралында жасап, даңқты  философтардан, 
ұлы шешендерден білім алады. Олардың сөздерін тыңдайды және 
солардың әсерінде өзінің бұрынғы шешендік  әдісінен бас тартып, 
азия және аттика әдістерінің қосындысынан тұратын жаңа бір әдісті 
ойлап табады.

Цицеронның ғылым саласындағы табыстары, үздік шешендік 
дарыны, үлкен жеңістерімен басталған алғашқы істері – оның 
жоғары мемлекеттік лауазымдарға көтерілуіне кең жол ашты. Рим 
дәстүріне сай Цицерон алдын квесторлық (өлке бақылаушысы) 
лауазымға тағайындалып, бір жыл (б.з.б.75) Батыс Сицилияда жұмыс 
істейді. Өзінің адалдығы, әділдігі және қарапайымдылығымен 
жергілікті халық арасында  ерекше құрметке бөленеді. Бес жылдан 
кейін бұл жерге  пропректор, яғни әкім болып келген  Веррес 
жұртты тонап, халыққа озбырлық көрсеткенде, Цицеронның  
жақсылықтарын ұмытпаған халық оған  арнайы өкіл жіберіп, 
залымның озбырлығынан қорғауды өтінеді. 

Веррестің қылмыстары жайлы жинақталған құжаттар өте көп 
болғандықтан, сот мүшелерінің барлығы сенаторлар болуына 
және сол дәуірдің ең даңқты шешені Гортенсийдің қылмыскерді 
қорғағандығына қарамастан, Цицеронның бірінші сот кеңесінде 
сөйлеген  алғашқы  сөзінен кейін-ақ, қылмыскер Рим заңындағы 
құқықтардан пайдаланып, өз қалауымен сүргінге кетуге мәжбүр 
болады.

Цицерон сот мүшелерінің бірінші мәжілісінде сөйлеген екі сөзі 
мен екінші  мәжілісте сөйлеу үшін дайындаған бес сөзін қосып 
«Верреске қарсы айтылған сөздер»  деген атпен жеке кітап қылып 
шығарады. Бұл сөздердің әрқайсысы – уалаяттардағы озбырлықтың 
өршіп кеткендігін, Рим ақсүйектері, әсіресе сенаторлар арасында 
ұрлық, опасыздық, зорлық сияқты келеңсіз істердің белең алуы 
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нәтижесінде халықтың жағдайы қиындап бара жатқандығын ашық 
көрсететін құнды құжаттар. «Верреске қарсы айтылған сөздер» 
Цицеронның ең алғашқы әдеби еңбегі саналады.

Веррес оқиғасы Цицеронға үлкен даңқ алып келді және осыдан 
кейін оның мемлекеттік мансаптарда жоғары көтерілуіне жағдай 
жасады. Мәселен, Веррес сотының қарсаңында оны қоғамдық 
істерді бақылаушы міндетіне және б.з.б. 66-жылы преторлық (сот 
істерін бақылаушы) лауазымына тағайындайды. Осы жылы Кіші 
Азиядағы ұрысқа Помпейді қолбасшы қылып сайлау және оған үлкен 
өкілдік беру жайында Цицерон алғаш рет халық мәжілісінде саяси 
сөз сөйлейді. Шығыс колониялардан мол пайда табуды көздеген 
«салтаттылар» тобының мүддесіне сай келетін бұл сөз - Цицерон 
мен сенаторлар ортасындағы қарсылықтың ең соңғы көрінісі.

Цицерон б.з.б.63-жылы ең жоғары мемлекет лауазымы болған 
консулдыққа сайланады. Осы күннен бастап Рим қоғамындағы билік 
өкілдерінің қолдаушысына, демократ топтардың нағыз дұшпанына 
айналады. Жас саясатшы Рулл кедей шаруаларға жер үлесін беру, 
олардың қарыздарын жою туралы сенат талқысына арнайы тарау 
енгізгенінде, Цицерон бұл әрекетке қарсы шығып, оның ұсынысын 
өткізбей тастайды. Цицеронның демократтарға қарсы бағытталған 
қанды саясатын «Катилина оқиғасынан» анық көреміз. Рим 
қоғамындағы кедейленген әлеуметтік топтардың мүддесін қорғаған 
демократтардың басшысы Катилина өзін Цицеронмен бірге 
консулдық лауазымға ұсынады. Солшыл демократтар сайлануға 
қанша талпынғанымен, оптиматтар түрлі айла-шарғымен сайлауда 
жеңіске жетеді. Ызаланған демократтар Катилина басшылығында 
көтеріліске шығып, Цицеронды өлтіруге бел буады. Олардың  бұл 
ойынан хабардар болған Цицерон, дереу көтерілістің алдын алады. 
Цицерон Катилинаға қарсы сөйлеген төрт сөзінде, «бұл адам нағыз 
қанішер дұшпан, жалпы Рим халқына қарсы бас көтеріп, қаланы 
он екі жағынан өртемекші, жақсы мен жайсаңдарды қылыштан 
өткізбекші» деген сияқты жалған сөздермен ғайбаттайды және 
«олардың сыбағасын беру керек» дейді. 

Катилина өзінің серіктерімен бірге қаланы тастап шығуға 
мәжбүр болады, бірақ өкімет әскерлерінің қоршауында қалып, осы 
шайқаста қаза табады. Демократтардың басшылары тұтқындалып, 
сотталғаннан кейін, Цицеронның әмірімен зынданға тасталады. 
Көтерілісті аяусыз басудағы ерекше қызметі үшін сенат оған 
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«Халық қамқоршысы» деген құрметті атақ береді. Бірақ «халық 
қамқоршысының» қуанышы ұзаққа созылмайды. Билік Помпей, 
Цезарь және Крастан құралған триумвират қолына көшкен соң, 
Катилинаның кейбір серіктерін жазықсыз өлтіргендігі үшін 
халық шешені Клодийдің талабымен б.з.б.58-жылы Цицерон 
Римнен қуылып, мал-мүлкі тәркіленеді. Кейін Цицерон сенаттағы 
достарының көмегімен Римге қайтып оралады. Өзінің бұрынғы 
саяси абыройынан айрылып қалған атақты ділмар енді уақытының 
көп бөлігін әдеби қызметке арнайды. Тек б.з.б.51-жылы ғана 
ол Кіші Азиядағы Киликия уалаятына проконсул (әкім) болып 
тағайындалады. Цицерон бұл жерде де Сицилиядағы сияқты өз 
міндетін адал атқарып, ел арасында едәуір абырой жинайды. Тау 
баурайында жасайтын бір неше тайпалардың қарсылығын жеңген 
соң, жауынгерлер Цицеронға тіпті «император» (қолбасшы) деген 
атақ та береді.

Б.з.б.50-жылдың аяғында Цезарь мен Помпейдің ортасында 
жанжал шығып, азамат соғысының басталу қаупі туғанда, 
Цицерон Римге келіп, оларды татуластырғысы келеді. Соңынан 
бұл әрекеттерінің пайдасыз екендігін сезіп, оптиматтар жағына 
өтіп, Грекияға, Помпей құзырына аттанады. Б.з.б. 48-жылы Фарсал 
қаласының маңында болған шайқаста Помпей жеңілгеннен кейін, 
күрестің енді қажетсіз екендігін түсінген Цицерон Римге оралады. 
Цезарь оған кешірім жасағанымен, жауапты қызмет тапсыруға 
сенбейді. Саясаттан мүлдем шеттетілген бұрынғы мемлекет 
қайраткерінің мұнан соңғы жұбанышы әдеби шығармашылық 
болады. Цицерон шығармашылығының соңғы екі жылында 
жазылған туындылар шындығында да назарға лайық дүниелер. 
Шешендік өнер теориясына арналған «Шешен» еңбегі, түрлі 
философиялық мәселелерді қамтыған оннан аса ірі туындылар жасы 
алпысты еңсерген Цицеронның өз қолымен осы кезде жазылған еді. 
Цицерон «шешеннің тағдыры – мемлекет тағдырымен төркіндес. 
Адамзат баласының даналық мәйектерін толық меңгерген әрі сөздің 
таңғажайып қуатын өткір сезініп, даңқ тұғырына көтеріледі, көптің 
құрметіне бөленеді және мемлекетке бақыт әпереді, жақсылыққа 
кенелтеді деп жазады. Және шешенде «диалектиктің тапқырлығы, 
философтың ойы, ақынның тілі, заңгердің еске сақтау қабілеті, 
трагиктің даусы...» болуға тиісті. Шынайы шешен, тума талант 
халық өмірі мен әдет-ғұрып, салт-сана дәстүрлеріне мейлінше жетік 
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болуы керек» деп түйіндейді» [27,12]. 
Б.з.б. 44-жылы Цезарь өлтірілгеннен кейін, республикалық 

биліктің қайта орнауынан үміттенген Цицерон саяси қызметке 
оралып, өмірінің соңғы бір жарым жылын жалынды күрестер 
ортасында өткізеді. Ол енді сенаторлардың басшысы ретінде 
Цезарьдің жиені, әрі асыранды ұлы болған Октавианды қорғап, 
марқұмның тағына отыруға ұмтылған Антонийге қарсы аяусыз күрес 
жүргізеді. Антонийге қарсы жазылған, Демосфеннің туындысына 
ұқсас «Филиппиктер» деп аталатын он төрт арнайы сөзінде, жаңадан 
бас көтеріп келе жатқан қанішердің жауыз ниеттерін әшкерелейді.

Жауынгерлік рух, ғажайып поэтикалық шеберлікпен 
жазылған бұл шешендік сөздер құлиеленушілік негізге құрылған 
республикалық билікті сақтап қалуға ұмтылған жауынгер шешеннің 
ажал алдындағы ең соңғы, ақтық жан айқайы еді. Осы сөздері үшін 
Цицеронның аты проскрипция тізіміне кіргізіліп, б.з.б. 43-жылы 
Антоний жендеттері оның басын шауып өлтіреді.

Цицерон өзінің қырық жылға жуық қоғамдық және әдеби қызметі 
барысында түрлі тақырыптарға арналған көптеген туындылар жазды. 
Олардың бірнешеуінің із-түзсіз жойылып кетуіне қарамастан, бізге 
дейін жетіп келгендерінің өзі де антикалық дүниеде өткен әрқандай 
қаламгердің де шығармасынан құндырақ. Цицеронның негізгі кәсібі 
– шешендік өнер. Соның үшін ресми жиындарда, сот мәжілістерінде 
сөйлеген сөздері оның шығармашылығында маңызды орынды 
алады. Деректерге жүгінсек, көне дәуірлерде Цицеронның жүз 
елуге жақын сөзі жарияланған. Біздің дәуірімізге солардың елу 
сегізі ғана жеткен. Мұнан өзге философия мәселелеріне арналған 
бір туындысы мен 800-ге жақын хаттары ғасырлар толқынына төтеп 
беріп, аман қалған. Солар негізінде бұл ұлы қаламгердің мақсаты мен 
идеялары, шығармашылығының ерекшеліктері, кейбір кезеңдердегі 
рухани көңіл-күйі, дүрбелең дәуірдің мол қайшылықтары туралы 
толық пікір айтуға болады.

Философия саласында басқалардың қолдаушысы ғана болған 
Цицерон сөз өнерінің ұстазы ретінде мүлдем жаңаша жол табады, 
яғни тұңғыш рет Рим қоғамында шешендік өнер теориясының 
негізін салады.

Жоғарыда айтқанымыздай, Цицерон - сөз өнері теориясына 
арнап едәуір еңбектер жазған қаламгер. Солардың арасында үшеуі 
– «Шешен туралы», «Брут» және «Шешен» туындылары мазмұны 
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жағынан ең құнды еңбектер саналады. Ол алғашқы кітабында 
шешендіктану теориясын дамытады; екіншісінде өзі ұмтылған 
шешен идеалы сипатталады;  ал үшіншісінде шешендіктанудың 
тарихи дамуы көрсетіледі. 

«Цицеронның ойынша, шешеннің күшті болуы – тыңдаушыларын 
өзіне бағындыра білуінде. Кімде-кім форумда не азаматтық сот 
процесінде тыңдаушыларды иландырса, өзіне бағындыра, рахат 
сезімге бөлеп сөз сөйлей білсе ғана шешен деп танылады» [11,25]. 

Өзінен алдын өмір сүрген және сол дәуірдегі кейбір сөз 
зергерлерінің тәжірибелерін, автордың қырық жылға шамалас 
шығармашылық қызметі барысында жинақтаған білімі мен 
қорытындыларын қамтыған бұл шығарма үлкен ғылыми еңбек 
дәрежесіне көтерілген. Осы шығармалардың әр бірінде Цицерон 
шешендік өнердің ең ірі мәселелерінен бастап, кішігірім заң-
қағидаларға дейін көңіл бөліп, талдайды. Цицеронның айтуынша, 
«сөз зергері ділмар, сот істерінің майда заңдарына  дейін білетін 
заңгер емес, ал нағыз жетілген мемлекет қайраткері болуы тиіс. 
Сол себепті, бұл кәсіпке ұмтылған әрбір жан тек қана риторика 
іліміне тән болған  қоғамдық ілімдерді үйрену және өзінің табиғи 
талантына сенумен шектеліп қалмай, ізденіп, мәдениет тұңғиығына 
терең бойлауы керек». Тыңдаушылардың жан-сезіміне күшті 
әсер етудің ең тиімді тәсілі ретінде жазушы  философия, логика, 
психология ғылымдарын жан-жақты, жетік меңгеруді ұсынады. 
«Адамдардың жүрегіне,- деп жазады Цицерон,  - қорқыныш, ашу-
ыза және қайғы сала білу немесе керісінше осындай сезімдерден 
арылтып, олардың рухында тыныштық, мейірім-шапағат ояту – сөз 
зергерінің негізгі міндеті. Егер де сөз зергері адамдардың мінез-
құлқын терең сезінбесе, адам табиғатына тән жалпы ерекшеліктерді 
толық білмесе, онда ол ешқашан өз мақсатына жете алмайды. 
Себебі, бұлардың барлығы философияға тиісті салалар емес пе?! 
Сонымен бірге сөз арасында келтірілетін дәлелдерді мазмұнды 
мысалдармен көмкеру үшін әр бір шешен тарихтан, әдебиеттен 
терең білімі болуы тиіс». 

Цицерон өзінің шығармаларында шешендік өнердің әдістеріне 
ерекше көңіл бөледі. Әрине, автор өмір сүрген кезеңде азия әдісін 
қолдаушылар мен  аттика әдісін қолдаушылар ортасында күшті 
тартыс жүріп жатқан еді. Аттикашылар әрқандай сөздің қарапайым, 
түсінікті және айқын болуын талап етті. Цицерон «Брут» және 
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«Шешен» еңбектерінде аттикашылардың пікірлеріне қарсы шығып, 
мүлдем қарама-қарсы ойларды айтады. Оның пікірінше, «әрқандай 
шешеннің ұстанған негізгі мақсаты – тыңдаушының шабытын 
қамшылап, өзіне баурап алу. Солай екен, нағыз сөз зергері жағдайға 
қарап, әдіс-тәсілдердің баршасын пайдалануы тиіс». Цицерон өзінің 
осы пікірін дәлелдеу мақсатында Демосфен шығармашылығына 
жүгініп, аттика сөз өнерінің ұлы өкілі тек қарапайым түсінікті 
әдістің ғана емес, сондай-ақ шабытты, сезімтал сөздің де нағыз 
майталманы болғандығын мысалға келтіреді. «Жалпы,...кімде-кім 
дұрыс нәрселер жайлы қарапайым ғана, күнделікті оқиғалар туралы 
– орташа, ұлы оқиғалар жайында – шабытпен жалынды сөйлей 
білсе – сол адам сөз өнерінің нағыз шебері» дейді. («Шешен»). 

Цицерон туындыларында шешендерге берілетін кеңестер мол 
болғандықтан, оларды толығымен талдап отырудың мүмкіндігі жоқ. 

Жазушы, әсіресе, тіл ережелерінің өзекті мәселелерінен бастап, 
кішкене бөлшектеріне дейін жан-жақты тоқталады. Оларды оқып 
отырғанымызда, латын тілінің бірер саласы оның назарынан тыс 
қалмағандай әсер аламыз. Проза тілінің формасы мен мазмұны, 
дауысты және дауыссыз дыбыстардың ауысуы, бір сөздің аяғы, 
екінші сөздің басында екі дауыстының қатар келуіне жол бермеу, 
сөздерді дұрыс айту, грамматикалық ережелерге көңіл бөлу және 
осыған ұқсас бірнеше мәселелер Цицеронның еңбектерінде толық 
қамтылған. Цицерон өзінің теориялық қорытындыларын, ұзақ 
жылдық шығармашылық тәжірибесін толығымен баяндайды. 
Цицеронның сот істеріне енгізген маңызды жаңалығы, ол ешқашан 
өзінің сөздерін ескі шешендердей, талқыға салынған мәселелермен 
шектеп қоймайды. Пікірлер мен қорытындыларды кеңірек баяндау 
мақсатында жол-жөнекей түрлі мәселелерге соғып отырады. 

Оның барлық шешендік сөздерінде кездесіп отыратын саяси 
мәселелер туралы ойлары, қоғамдағы жағдайлар, сот тәртібі, кейбір 
адамдардың пендешіліктері жайлы пікірлер, сонымен бірге, автордың 
әдебиет, философияға қатысты сөздері – осы жаңалықтардың толық 
дәлелі. Мәселен, Цицерон ескі заң жолымен Рим азаматтығын алған 
Архийді қорғап сөйлегенінде, өзінің пікірлерін заңды деректермен 
дәлелдеп отырмастан, поэзияның маңызы, ұлы ақындардың Отан 
алдындағы қызметтері туралы едәуір мадақтау сөздер айтып, Архий 
сияқты талантты ақынға Рим азаматтығын беру - сот алқасы үшін 
ең жоғары құрмет екендігін ескертеді.
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Цицеронның шешендік туындыларында оның өте талантты 
сөз шебері болғандығын байқаймыз. Цицерон өзінің шешендік 
сөздерінің кіріспе бөлімінде, әсіресе көбірек қолданатын 
көтеріңкі рухтағы асқақ көріністер, жан-жүрегіңді шымырлата 
құдайларға қарап айтылатын әсерлі сөздер, әділеттік пен еркіндік 
шарапатына оқылатын дұғалар мен мадақтаулар, шындығында да 
тыңдаушыларға күшті әсер етіп, істің шешен пайдасына шешілуіне 
жағдай жасайды. Оның шешендік сөздерінде күрделі әдіспен 
бірге қарапайым көріністер мен жай суреттер де араласып келеді. 
Шешендік сөздің ішінде маңызды сөздердің әзіл-қалжыңмен 
ауысып отыратындығын жиі кездестіреміз. Бір сарында айтылған 
сөздермен тыңдаушыны жалықтырып алмау үшін көтеріңкі әдісті 
азайтып, сот ісіне қатысы бар адамдардың мінездемелерін беру, 
бұрынғы данышпандар  туралы бірер қызықты әңгімелерді еске 
түсіре кету, қажет болса кейбір тұрмыстық, драмалық оқиғаларды 
айтып өту немесе орнына қарай  қандай да бір даналық сөзді, мақал 
яки сықақ әңгімені пайдалана салу  – Цицеронның ең сүйікті әдісі. 
Катилинаға қарсы айтылған сөздерінде Цицерон бұл адамның 
«Римге он екі жағынан от қоймақшы болғанын, адал адамдардың 
бірде-біреуін тірі қалдырмауға ант еткендігін» ұлғайта айтады. 
Кей кездері қылмыскерді қорғауға айтқан соңғы сөздерінде әдейі 
тоқтай қалып, сахнадағы әртіс секілді жыламсырап, я болмаса 
қылмыскердің кішкене қызын жоғары көтерген халде күрсіне 
отырып, соттан нәрестенің әкесіне рақым жасауын сұрау оқиғалары 
да Цицерон қызметінде жиі ұшырасып отырады. 

Цицерон өзінің әрбір шешендік сөзін жазуға отырғанында 
оның тек мазмұндылығына, сөйлемдердің дұрыстығына, сөздердің 
ойнақылығына назар аударып қана қоймай, сонымен бірге тілдің 
айқындылығына да көп көңіл бөлген. Латын прозасында тұңғыш 
рет өлшемдік жүйені қолданып, үлкен табыстарға жеткен шебер де 
осы – Цицерон.

Рим республикасының соңғы жылдары, заманының атақты 
мемлекет қайраткерлері, автордың дос-жарандары, жеке өмірі, 
табиғаты, сүйініш-күйініштері туралы құнды мәліметтер беретін 
дерек көздерінің бірі – Цицеронның хаттары. Цицерон әдісінің 
басқа туындыларында көрінбейтін кейбір нәзік жақтарын оның 
осы хаттарында кездестіреміз. Әрбір хаттың қандай адамға 
арнап жазылғанына қарай, олардың мазмұны да әр түрлі болып 
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келеді. Мәселен Цезарь, Помпей яки соларға ұқсас ірі мемлекет 
қайраткерлеріне жазған хаттарында шешен өзін әдепті ұстаса, 
туысқандарына, достарына жіберген хаттарында өзін мүлдем 
еркін ұстап, әзіл-қалжыңды көп қолданады. Жақын адамдарына 
жазылған хаттардың ойнақылығы оларға әлдеқандай табиғи өң 
беріп, Цицеронның өте шебер ділмар екендігін дәлелдей түседі. 

Цицерон өзінің табиғи таланты мен еңбекқорлығының 
нәтижесінде жалпы латын тілінің, негізінен латын прозасының 
дамуына күшті ықпал етті. Оған таңғажайып көркемділік енгізіп, 
нәзік сезімдер мен күрделі пікірлерді баяндай алатын құдіретті 
қаруға айналдырады. Сондықтан, Еуропа мәдениетінің дамуы 
мен қалыптасуы жолында көрсеткен еңбегі тұрғысынан Рим 
жазушыларының бірде-бірі Цицеронның алдына түсе алмайды. 
Жаңа заман қаламгерлері Цицеронға проза жанрының хас шебері, 
шешендік өнердің данышпан қайраткері деп қарайды. Оның даңқы 
тіпті орта ғасырдың инквизиция жылдарында да төмендеген жоқ.

Ұлы гуманистер өздерінің философиялық және әдеби 
қызметтерінде латын тілінің озық үлгісі ретінде тек Цицерон 
әдісін ғана таңдайды. ХVІІІ ғасырдың қайраткерлері болған 
Вольтер, Дидро, Монтескье, Мабли және тағы басқалардың 
шығармашылығында да Цицеронның күшті әсерін байқаймыз. Сол 
ғасырдағы буржуазия революциясының ірі өкілдері Мирабо мен 
Робеспьер шешендік өнер саласында көбірек Цицерон әдістерінен 
пайдаланған.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Цицерон өмір сүрген кезеңдегі қоғамдық-әлеуметтік 

жағдайға сипаттама беріңіз.
2. Осы кезеңдегі шешендік сөздің қоғамдық маңызына 

тоқталыңыз.
3. Цицеронның рим әдебиеті тарихында алатын орны қандай?
4. Цицерон – шешендік сөз өнерінің теоретигі, оның әлемдік 

мәдениет үшін маңызы.                                                                                                     
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3-тарау. 
Август ғасыры

Б.з.б. 31-жылы Грекияның батыс-оңтүстік жағалауындағы 
Анцизм шайқасында Октавиан қосындарының Антоний әскерін 
ойсырата жеңуі нәтижесінде ескі республикалық билік күйреп, Рим 
тарихының жаңа дәуірі – жеке билеуге негізделген императорлық 
билік орнайды. Октавиан жариялаған жаңа басқару әдісі - Рим 
құлиеленушілерін әскери диктатура негізінде біріктіріп, сол кездегі 
қоғамдық құрылысты сақтап қалу талаптарынан келіп шыққан ең 
соңғы ақтық әрекет болды.

Бұл диктатураның найзасы тек құлдар көтерілісіне, 
демократиялық топтардың наразылықтарына ғана емес, сондай-ақ 
даңқ пен мансап жолында ішкі қақтығыстарды туғызып отырған 
кейбір ақсүйектерге де қарсы бағытталған еді. Төменгі топтардың 
көмегімен, бейне сол бір топтың мүдделерін қорғайтын жанашыр 
ретінде күрес бастаған Октавиан да, өзінен алдын өткен Сулла, 
Помпей, Цезарь және тағы басқалар сияқты билікке қол жеткізген 
соң, берген уәделерін ұмытып, құлиеленушілер мен сенат 
ақсүйектері жағына ауып кетеді. Бірақ ол Рим қоғамындағы түрлі 
әлеуметтік топтарды шошындырып алмау үшін бейтарап саясатты 
қолдайды, жылдам диктаторлық жолға көшіп, барша басқару істерін 
өз қолына алмайды, республикалық басқару жүйесін өзгертпестен, 
ескі билік тәсілдерін сол қалпында қалдырады. Өзін  тек принципс, 
яғни «бірінші азамат» деп атаумен ғана  қанағаттанады. 

Октавиан жариялаған мұндай шаралар сақтық тұрғысынан 
жасалынып жатқан қимылдар еді. Шындығында, сақталып қалған 
республикалық билік қай салада да жеке әміршінің тілегі мен 
мүдделеріне қарай іс жүргізеді, сенат оған үлкен құрмет көрсетеді, 
жаңадан-жаңа мансап пен лауазымдар ұсынады. Осылайша, 
Октавианның туған күні, әскери жеңістерінің тарихы бүкіл 
мемлекет бойлап тойланатын үлкен мерекелерге айналады, сенат 
ғимаратының қабырғаларына оның ерліктерін баяндайтын үзінділер 
алтын әріптермен жазылады, өзіне консул, император, халық 
шешені атақтары беріледі. Италияның түрлі қалаларында және 
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уәлаяттарында оған арнап биік ескерткіштер орнатылады, сенаттың 
шешімімен Октавианға осы кезге дейін тарихта әлі болмаған 
Август, яғни «қасиетті» деген ат беріледі. Ішкі соғыстарды тыйып, 
мемлекетте бейбітшілік орнатқан басшы, халықтың тұрмысын 
жақсартқан қамқоршы ретінде Рим қоғамының ақсүйектері 
Октавианды көкке көтереді. 

Ресми түрде республикалық билікті жариялаған  Август, ескі 
әдет-ғұрыптарды, діни нанымдарды, адамгершілік нормаларды 
қайта жандандыруға әрекет қылады, тіпті Рим азаматының жеке 
өміріне де араласып, отбасының салауатты, ерлі-зайыптылардың 
бір-біріне адал болуына көп көңіл бөледі. Октавиан Август өзінің 
салтанатын ескі республикалық заңдарға, ата-баба дәстүрлеріне 
қайта оралудың нағыз өзі екендігін дәлелдеуге қанша ұрынғанымен, 
Рим қоғамының көп бөлігі бұл саясаттың басынан аяғына дейін 
республикалықтан гөрі, Цезарьдің жеке билеу саясатына көбірек 
ұқсайтындығын жақсы түсінетін еді. Бірақ жүз жылға созылған ішкі 
ұрыстардан шаршаған Рим халқы, әсіресе шаруалар, мемлекетте 
орнатылған тыныштық себебінен, Августың диктаторлық  саясатына 
көндігіп кетеді. Тіпті оның ғасырын «алтын ғасыр» деп атайды.

Заманының едәуір білімді адамы және мәдени істерге бір табан 
жақын тұрған Август, әдебиеттің үлкен тәрбиелік мәні бар екендігін 
жақсы түсінеді және билікті қолға алған күннен бастап, өзінің басқару 
әдістерін халыққа мақұлдату мақсатында, сол мүмкіндіктерді 
кең пайдалануға кіріседі. Әміршінің кейбір жақын әкімдері де 
сол дәуірдің ірі қаламгерлерін өздеріне жақын тартып, олардың 
туындыларын жаңа заңдарды қолдауға бағыттайды. Мәдениет 
пен әдебиет істерін ұйымдастыруда еңбегі сіңген және сол жолда 
Августке өте көп қызмет көрсеткен жандар арасында ең атақтылары 
- Корвин   Массала, Асиний  Поллион және Гай Цильний 
Меценат. Бұлардың ішінде императордың ең жақын кеңесшісі 
және әдеби жәрдемшісі, әрине Меценат болды. Аты, кейіншелік 
«мәдениет пен әдебиет қамқоршысы» деген түсінікті беретін сөзге 
айналған бұл адамның өзі де өлең жазып, әдеби әрекеттерге тығыз 
араласады. Меценат, Вергилий мен Гораций сияқты ақындардың 
ерекше талантын байқап, солардың қатысуымен арнайы жазушылар 
үйірмесін құрады. Рим өміріндегі көркем шығармашылық  орталығы 
болған бұл үйірме жаңа империялық әдебиеттің қалыптасуы мен 
дамуында өте маңызды рөл атқарады. Жалпы алғанда, бұл дәуірдегі 
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ақындардың барлығы дерлік өз шығармаларында Август тарапынан 
орнатылған жаңа билікті мадақтайды, принципске алғыс айтады. 
Сондықтан республикалық  құрылыстан императорлық жүйеге  
өту кезіндегі әдебиеттің негізгі ерекшелігі - мадақтау ғана. Бірақ, 
осыған қарамастан, Октавиан заманы, Рим поэзиясының көркемдік 
тұрғыда өте жоғары дәрежеге көтерілген «алтын дәуірі» болды. 
Август салтанаты жылдарында еңбек еткен Вергилий, Гораций, 
Овидий секілді ұлы ақындар өздерінің шығармаларымен Рим 
поэзиясын грек әдебиетінің классикалық  дәуірінен  қалыспайтын 
және кейіншелік  дүниежүзілік әдебиеттің дамуына  күшті ықпал 
еткен әдебиет дәрежесіне көтерді. Императорлық биліктің алғашқы  
дәуірлеріндегі Рим поэзиясы көркемдік жағынан қанша сұлу 
болғанымен, мазмұны жағынан, саяси өзектілік, заманагөйлік, 
халықшылдық тұрғысынан қарағанымызда грек әдебиетінен, б.з.б.V 
ғасырдағы грек драматургиясынан  өте төмен жатыр. Империя 
дәуірінде сөз еркіндігіне тосқауыл қойылғандықтан, әдебиеттің 
көптеген түрлері дамыған жоқ. Бұл салада шешендік өнер мүлдем  
маңызын жояды. Республика жылдарындағы әдебиетке қатысты 
қолданылатын «алтын дәуір» атауын поэзиядан өзге жанрларға 
айту мүмкін емес. Егер де, дәл республика жылдарындағы сияқты, 
императорлық дәуірде де әдебиетке көбірек еркіндік берілгенде, 
Август саясатын сынайтын шығармалардың тууы күмансыз еді. 
Мүмкін, мұндай шығармалар болғанда шығар, бірақ олар бізге 
дейін жетпеген. 

                                                        
Вергилий

Императорлық  дәуірдегі  Римнің ең ұлы ақыны  Публий  
Вергилий Марок б.з.б.70-жылы Италияның солтүстігіндегі Мантия 
қаласына жақын жерде туды. Ақынның ата-анасы туралы  анық 
мәлімет жоқ. Алайда, олардың орта дәулетті отбасы болғандығы 
күмансыз. Сондықтан болар, Вергилий алдын Кремонда, соңынан 
Милан, Рим қалаларында жақсы білім алады, замандастары сияқты 
риторика, философия ілімдерін, әсіресе әдебиетті жан-жақты 
меңгереді. Бірақ мінезінің жұмсақтығы, ұяңдығы, қала тұрмысын 
ұнатпайтындығы және ең маңыздысы шешендікке қызықпауы 
себепті, тек бір ғана сот ісіне қатысып, осыдан кейін өз жұртына 
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оралады. Бос уақыттарын әдеби шығармашылыққа арнап, әкесінен 
қалған ұлтарақтай жерде диқаншылықпен айналыса бастайды. 
Бірақ ақынның тыныш тіршілігі ұзаққа созылмайды. Б.з.б.41-жылы 
Октавиан Август өзінің әскери қосындарын Италияның Солтүстік 
уалаяттарына орналастырғанда, Вергилийдің  дүние-мүлкі де 
тоналды. Бұл кездері поэзия әлемінде танымал болып қалған 
Вергилийдің кейбір мансапты тілектестері (Полион, Меценат) 
ақынға ілтипат көрсетіп, түрлі сыйлықтармен көңілін аулайды. 
Солар арқылы Вергилий Октавианмен танысады, заманының 
абыройлы, дәулетті адамына айналады. Өте қарапайым, қыстақ 
өмірін сүйген, мансап пен билікті ұнатпаған Вергилий Италияның 
оңтүстік жағалауларында, Сицилияда жасайды. 

Ақын Август салтанатына күдіксіз, терең сеніммен қараған. 
Ұзақ жылдық ішкі қырғындарға тосқауыл қойған, мемлекетте 
бейбітшілік орнатқан, оның үстіне ескі әдет-ғұрыптарды, 
адамгершілік пен қоғамдық сананы көтеруді қолға алған Август, 
патриархал-консервативтік пиғылдағы Вергилийдің жүрегінде 
құрмет пен ізет сезімдерін оятты. Сондықтан, Вергилий мұнан 
кейінгі шығармаларында Август салтанатын жырлаушы, оның 
даңқын паш етуші ірі сарай ақыны дәрежесіне көтеріледі.

Вергилий бар-жоғы үш шығарма ғана жазған. Бұлардың біріншісі 
- «Буколикалар» (бақташы жырлары), екіншісі - «Георгикалар» 
(шаруа жырлары) және үшіншісі - «Энеида» дастаны. Осы 
шығармалардан өзге Вергилий есімімен байланысты «catalepta», 
яғни «ұсақ өлеңдер» деп аталатын бір өлең жинағы да жеткен. Бұл 
жинаққа енген өлеңдердің көпшілігі неотериктер, әсіресе Катулл 
әдісінде жазылған түрлі өлшемдегі жырлардан тұрады. Бірақ 
«Catalepta» жинағының авторы Вергилий болғандығын анықтау 
өте қиын. Вергилий өзінің ұлы даңқына, атағына тек алдыңғы үш 
шығармасы арқылы еріскен. Оның дүниежүзілік поэзияда мәңгі 
үлгі болып қалуын сол туындылары  қамтамасыз етті.

«Энеида» дастанының оқиғалары болған жерлермен жақыннан 
танысу мақсатында б.з.б.19-жылы Вергилий Грекия мен Кіші 
Азияға саяхатқа аттанады. Бірақ денсаулығының әлсіздігінен жол 
қиыншылығына шыдай алмай, Афинада науқастанып қалады. 
Осыдан соң кейін оралып, өз жұртына әрең жетіп, көз жұмады.

Вергилийдің алғашқы ірі шығармасы «Буколикалар» - он өлеңді 
қамтитын жинақ. Бұл жинаққа енген өлеңдерді көбінесе эклогалар, 
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яғни жыр үзінділері деп те атайды. Біз бұл өлеңдерде эллиндік 
дәуірдің атақты ақыны, бақташылар тұрмысының даңқты жыршысы 
Феокриттің күшті әсерін байқаймыз.

Рим ақыны көптеген эклогалардың мазмұнын, тақырыптарын, 
кейбір образдарды, тіпті жеке жолдарды да Феокрит идиллияларынан 
алады. Оның  шопандары да дәл Александрия ақынының шопандары 
секілді қаланың айқай-шуынан алыста жасайтын, әнші құстардың 
сайрағанын тыңдап, сүйіктілерімен қалың орманда, көк шалғында, 
сылдырап аққан таза бұлақ бойында бақытты ғұмыр кешетін 
қарапайым жандар.

Бірақ, Вергилий шопандарының қайғысыз, қамсыз өмірінің 
аспанын ара-тұра қара бұлттар басатын, олардың қуанышына әлсін-
әлсін күйініш те араласып тұратын уақыттар болады. Мәселен, 
Италияның солтүстік бөлігіндегі жерлерді Октавиан қосындарының 
пайдасына шешу нәтижесінде шаруалар басына түскен ауыр 
күндерді кейбір экологаларда  айқын көреміз. Осы оқиғалар кезінде 
Вергилийдің де дүние-мүлкі талан-тараж болғандығын біз жақсы 
білеміз. Ақын кейінірек Августің арқасында бұл жерін қайтарып 
алады. Дәл осы мәселеге байланысты жазылған 1-эклогасында, қарт 
шопан Титир атынан автор Октавианға алғыс айтып, ай сайын оның 
шарапатына құрбандық соятынын білдіреді. Молибей деген екінші 
шопан қосындардың озбырлығынан және халықтың алауыздығынан 
өз жерін тастап, бөтен жұртқа қаңғып кеткендігі туралы шағынады. 
«Буколикалар» жинағының 5-эклогасы да заманының өзекті 
мәселелеріне арналған. Бұл эклогада ақын жаңбыр жауып тұрғанда 
ғажайып бір баланың дүниеге келуі, соның арқасында жер бетінде 
тыныштық, тоқшылық, бақытты өмір орнайтындығы жайлы 
жорамал айтады. «Баланың бойындағы жақсы қасиеттер себебінен 
тек адамдар арасындағы жаман қасиеттер ғана емес, сонымен 
бірге жан-жануарлар ортасындағы жыртқыштықтар да жойылады. 
Қайта басталған бұл «алтын дәуір» адамзатты еңбектен азат етеді, 
бүкіл қажетті заттарды табиғат өзі жетістіріп береді. Өзендерде су 
орнына сүт пен шәрбат ағады, жыртылмаған жерлерге астық өнеді, 
ағаштардан алтындай тәтті бал тамады».

Бұл эклоганың кімге арналғандығы жайлы тартыс антикалық 
дәуірден бастап осы күнге дейін жалғасып келеді. Кейбір ғалымдар, 
ақын өз шығармасында Асиний Поллионның енді ғана дүниеге 
келген ұлын назарда ұстаған десе, екіншілері Октавианның жүкті 



155

әйелінен тууы тиіс болған балаға арналғандығын дәлелдеуге 
ұмтылады. Христиан дінінің пайда болуы және кейін оның ел 
арасына жылдам таралуы нәтижесінде, Вергилий өзінің осы 
эклогасында «Иса пайғамбардың тууын жорамалдаған», деген пікір, 
әсіресе өте кең жайылған. Бірақ бұл туралы жазылған түсініктердің 
көптігіне қарамай, мәселе түбегейлі шешілмеген. Шығарма кімге 
аталып жазылса да, ақын бұл жерде дәл 1-эклогадағы сияқты өзінің 
арман-тілегін бейнелейді. 

Құлиеленушілік қоғамдағы теңсіздіктер түрлі діни танымдардың, 
аңыз-әңгімелердің өршуіне себеп болды. Заманының әлеуметтік 
теңсіздіктерінен, мағынасыз ұрыстарынан шаршаған Рим азаматы, 
аңыздарда айтылатын «алтын дәуірді» жақын жылдардан үміт 
қылып, алданыш іздейді. Ақын өзінің барлық арман-тілегін бұл 
шығармада да жермен байланыстырады. 

Ірі кұлиеленушілер шаруашылығының кеңеюі нәтижесінде 
барлық мал-мүлкінен  айрылып, ойран болған шаруа халық қайтадан 
жерге ие болу үмітімен жасайтын еді. Мұндай тілек сол топтың 
мүддесін ойлаған Вергилий шығармаларында өз көрінісін табады. 
Бірақ құлиеленушілік қоғамда ақынның осы арманы аңыздардағы 
тәтті қиялдардан арыға ұзай алмайды.

Жалпы айтқанда, «Буколикалар» автордың назарында әрдайым 
тұратын негізгі мәселе - шаруашылық істердің басқа кәсіптерден 
артықшылығын, қарапайым қыстақ өмірінің сұлулығын 
мадақтаудан, майда жер иелерінің мүдделерін қорғаудан тұрады. 
Вергилий алғашқы шығармасына Феокрит идиллияларының күшті 
әсер еткендігін жоғарыда айтқан едік. Бұған қарап, Рим ақынының 
эклогалары көшірме туындылар, олардың көркемдік құндылығы 
жоқ екен деу, әрине, қателік болар еді.

Вергилий Александрия ақынының шығармашылығынан үлгі ала 
отырып, оның мазмұнын, әдеби әдістерін өзінше пайдаланады. Рим 
адамының жан-дүниесі, көңіл-күйімен көмкерілген мүлдем жаңа 
туынды жаратады. Біз  рим  ақынының эклогаларында Феокриттің 
идиллияларындағы тәрізді шопандардың махаббат сезіміне 
кекесінмен қарап, олардың характерлерін күлкілі көріністерде 
көрсету  жағдайларын кездестірмейміз.       

Қаһармандардың махаббатын терең және өткір драмалық 
формада бейнелеу - бақташы жыры жанрына Вергилийдің енгізген 
үлкен жаңалығы. 
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Вергилий қаламының құдіретіменөзінің жоғары даму сатысына 
көтерілген латын тілі мұнан былай Рим поэзиясының үздік 
классикалық үлгісіне айналады. «Буколикалардың» әлем әдебиеті 
тарихындағы негізгі маңызы да міне, осынысында.

Вергилийдің шаруашылық жайлы жазған екінші шығармасы 
-«Георгикалар» поэмасы да мазмұн жағынан алғашқы жинаққа 
өте жақын. Бірнеше жылға созылған ішкі ұрыстарды тоқтату, 
ойрандалған майда және орта диқан шаруашылықтарын қалпына 
келтіру, жалпы диқаншылықты дамыту мәселелері - елдің 
тыныштығы, халықтың тоқшылығы жолында қайғырған нағыз 
отаншыл ақынды ерекше қызықтырған. Заманының өзекті 
мәселелерінің бірі болған осы проблеманы Августің өзі де қолдап, 
қуаттаған, оны іске асыру жолында көп еңбектенген. Сондықтан, 
Вергилийдің де мақсаты жерлерін тастап кеткен кешегі шаруаларды 
қыстақтарға қайтарып, диқаншылықты жандандыру саясатын 
жүргізіп жатқан Октавиан Августің әрекетіне жәрдемдесу болған. 
Шығарманың Меценат тапсырысымен  жазылуы және сол адам 
мен Октавианға арналуының өзі де, ақын мен оны қолдаушылар 
ортасында идеялық бірлік болғандығын дәлелдейді. 

Дидактикалық мазмұндағы «Георгикалар» поэмасы - көлемді 
төрт бөлімнен тұратын үлкен шығарма. Бұл бөлімдердің біріншісі 
егіншілікке, екіншісі бақташылыққа, үшіншісі шаруашылыққа және 
төртіншісі бал арасын өсіруге арналған. 

Бұл шығарманы жазудағы ақынның негізгі мақсаты - қыстақ 
шаруашылығының барлық салалары бойынша диқанға жан-
жақты кеңес беру, агрономия ілімімен таныстыру емес, ал қыстақ  
тұрмысының ғажайып сұлулығын көрсету, басқа кәсіптерге 
қарағанда, диқаншылықтың артықшылықтарын дәлелдеу болатын.

Вергилийдің жалынды жүрек сезімдерімен суарылған өлең 
жолдарында қаланың күйкі тірлігінен, саяси тартыстардан, соғыс 
тауқыметінен алыста жатқан диқан өмірі  бейнеленеді. «Табиғаттың 
енді ғана жанданып келе жатқан шағындағы бүршік жарып, гүлге 
оранған ағаштарды көргенде жүректе оянатын нәзік тебіреністерді 
неге теңеуге болар еді?! Бұл сұлулық мейрімді, құдіретті табиғат 
ананың диқанға көрсеткен құрметі емес пе екен? Әр бір талды 
ардақтап өсіруден өзге қандай бақыт бар? Көк шалғында, тау 
баурайында көк майсаға тойып, маңырап жүрген қой-қозыларды, 
желіндері торсиып, ағаш көлеңкесінде жатқан сиырларды көру 
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немесе өз қолыңмен жетілдірген тәтті жемістерді аялап теру, 
қызарып піскен, жақұттай жүзімдерден дайындалған шарап пен 
шәрбаттарды ішіп,  лаззатқа бату қандай рақат десеңізші!».

Вергилийді Рим поэзиясының шырқау шыңына көтерген, оның 
даңқын әлемге паш еткен шығармасы - «Энеида» дастаны.

Көне деректерге жүгінсек, «Энеида» дастанын жазуға Вергилий 
он жылдай уақытын жұмсаған. Б.з.б.19-жылы шығарманың 
негізгі бөлімін бітірген. Поэманы толық аяқтауға тағы да үш 
жылдай уақыт керек деп жоспарлаған. Бірақ, Грекиядан қайтып 
келе жатқан ол өз денсаулығының нашарлағанын сезіп, толық 
аяқталмаған шығарманы өртеп жібермекші болған. Көзі тірісінде 
жариялай алмаған шығармаларын, өлген соң жарияламауын өсиет 
қылып, дүниеден өтеді. Марқұмның өтінішіне қарамай, Августің 
тапсырмасымен, ақынның достары дастанды азды-көпті өңдеп, 
жарияланған. Сол себепті, біз поэмада кейбір қабыспайтын 
орындарды, өлең өлшемдеріндегі кемшіліктерді, қарама-қарсы 
жағдайларды кездестіруіміз мүмкін. 

Жалпы алғанда, бұл нұқсандардың оншалықты маңызы да жоқ. 
Олардың бірлі-жарымын сезгір оқырман ғана байқауы мүмкін, 
бірақ көпшілігі ғажайып композициялық тұтастық, оқиғаларды 
баяндаудағы шеберлік, ең маңыздысы, шынайы көркем көріністер, 
әдемі өлең жолдары арасында сезілмей қалады.

«Энеида» дастанының оқиғасы Троя қаласы құлаған соң, бас 
қаһарман Энейдің өз достарымен бірге Италияға қарай жолға 
шығуы, оның теңізде тартқан ауыр азаптары, Рим мемлекетін 
орнату жолында жүргізген табанды күрестерінің көріністерінен 
тұрады. Шығарма әр қайсысы алты тараудан (жырдан) құралған екі 
бөлімді қамтиды. Бірінші алты тарау қаһарманның Троядан шығып, 
Италияға жету жолындағы оқиғаларға, кейінгісі Италия жеріндегі 
шайқастарға арналған.

Шығарманың қысқаша мазмұны төмендегіше:
Көне дастандардағы сияқты, бірінші тарау шабыт перісіне 

арналған өлеңдермен басталады. Содан кейін ақын баяндауды 
дереу шығарманың бас қаһарманына ауыстырып, Юпитердің (Зевс) 
әмірі бойынша бірнеше кемемен Италияға қарай бағыт алған Эней 
және оның достарының басынан кешірген оқиғасын суреттеуге 
кіріседі. Жеті жыл бойы Жерорта теңізінде жүзген троялықтар 
Италия жағалауына жетеді. Осы кезде Юнона (Гера) теңізде алып 
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толқындарды көтеріп, Энейдің бірнеше кемесін суға батырады. 
Теңіз құдайы Нептун (Посейдон) көмегімен аман қалған Эней аз 
ғана әскерімен Африканың солтүстік жағалауындағы Карфаген 
қаласының маңына келіп тоқтайды. Энейдің анасы Венера 
Юпитерге тілек айтып, ұлына жәрдем беруін сұрайды. Юпитер 
Энейдің жарқын болашағы, даңқты ұрпақтары және пайда болатын 
Рим мемлекетінің  құдіреті жайлы айтып, Венераны жұбатады. 
Юпитердің Меркурий (Гермес) арқылы жіберген өтініші бойынша 
Карфаген халқы, әсіресе Дидона ханша Энейді үлкен құрметпен 
қарсы алады. Осы жерде Дидона ханша қонақтан өзінің кім 
екендігін, басынан өткізген оқиғаларды әңгімелеп беруін сұрайды.

Поэманың екінші және үшінші тараулары Энейдің хикаясына 
арналған. Эней өз қиссасын Троя апатынан бастайды. Он жылға 
созылған ашық шайқастарда Илионды жеңе алмаған гректер, 
соңында айлаға көшіп, «ағаш ат» қулығын ойлап табады. 
Дұшпанның аярлығына құдайлардың опасыздығы қосылады. 
Аполлон ғибадатханасының абызы Лаокоон «ағаш атты»  қала ішіне 
алып кіру ойынан троялықтарды қайтармақшы болғанда, Афинаның 
жіберген екі аждаһа жыланы оның өзін және екі ұлын өлтіреді. 
Грек әскерлері түнде «ағаш аттың» ішінен шығып, қақпаны ашады, 
қалаға от қояды. Осыдан кейін, Троя халқын аяусыз қырғынға 
ұшыратады. Эней қаншалықты ұрынса да, дұшпанның шабуылын 
тойтарудың лажы болмайды. Бір уақытта өрт патшаның сарайына 
тиеді. Ішіне басып кірген Ахилдің ұлы Пирр қаһарман ұлдарынан 
айрылып, қайғыдан бүкшиген  сорлы Приамды жауыздықпен 
шауып өлтіреді. Құдайлардың әмірі, Венераның өтінішімен Эней 
пайдасыз шайқасты тоқтатуға мәжбүр болады. Қарт әкесі Анхисті, 
әйелі Креусаны, ұлы Асканийді алып, қаланың сыртына шығады. 
Олардың тобына аман қалған бірнеше троялықтар қосылады. Бірақ, 
аласапыранда Эней әйелі Креусадан адасып қалады. Қанша іздесе 
де оны таба алмайды.

Үшінші тарау да Эней хикаясымен жалғасады. Бұл тарауда 
қаһарман өзінің  теңіз сапарында тартқан азаптары, әуре-сарсаңы 
жайлы әңгімелейді. Біз Энейді ізбе-із Фракияда, Делоста, Крит 
аралдарында және бірнеше жерлерде көреміз. Бірақ, ол еш жерде 
тағат таба алмай, ұйықтағанда көрген бірер түстеріне жүгініп 
немесе құдайлардың әмірімен Италия жағалауына жетуге асығады. 
Көп қиындықтардан кейін, қаһарман Сицилия аралына келгенінде, 
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әкесі қаза тауып, оны сол жерге жерлеген соң, Италияға бет түзейді. 
Сөйтіп, шығарманың басында айтылған толқындар апатына кезігіп, 
Карфаген жағалауынан бір-ақ шығады.

Төртінші тарау Эней мен Дидона ортасындағы ғашықтық 
сезімдерге арналған. Троя батырының ерлік істеріне, көріктілігіне 
ғашық болып қалған Карфаген ханшасы, оған қосылуды армандайды. 
Бұл арманның іске асуына Юнона мен Гера жәрдемдеседі. Эней 
құрметіне ұйымдастырылған аң аулау кезінде көкте найзағай ойнап, 
нөсер жаңбыр жауа бастайды. Баспана іздеп жүгірген Эней мен 
Дидона бір лашыққа кіреді. Осы жерде бір-бірімен табысады.

Бірақ ханша өзінің қуанышын той салтанатымен жалғап 
жіберуге, сүйген жарымен мәңгілік бірге болу бақытына ие бола 
алмайды. Энейдің өзі де бір өмір Дидонадан айрылыспауға, 
Карфагенді өз отаны санауға риза болатын, бірақ құдайлар тағдыр 
қалауымен оның мойнына жүктелген ұлы борышты ескертіп, 
қаһарманды Италияға баруға көндіреді. Энейдің кемелері жасырын 
түрде Африка жағалауынан алыстап кеткенінде, Дидона оған лағнат 
айтып, сүйіктісі сыйлаған қанжармен өзін өлтіреді.

Бесінші тарауда Энейдің екінші рет Сицилияға қайтып оралуы 
хикаяланады. Әкесінің өліміне бір жыл толуына байланысты 
Эней ас беріп, түрлі сайыс ойындарын өткізеді. Юнона өзінің 
арандатушылығын әлі қоймаған еді. Ол Ирида құдайдың көмегімен 
Троя әйелдері арасында жанжал шығартып, Энейдің кемелерін  
өртеп жібереді. Энейдің зарын естіген Юпитер, бірнеше кемені 
өрттен аман алып қалады.

Алтыншы тарау Энейдің Италия жеріне келуі туралы 
оқиғаларға арналған. Троялықтар жағалауды бойлап едәуір жүзген 
соң Кум қаласына келіп тоқтайды. Қалаға жақын жерде Аполлан 
ғибадатханасы бар еді. Ғибадатхана абызы Сивилланың кеңесі 
бойынша әкесі Анхистің аруағымен кездесу және одан өзінің 
болашақ тағдырын білу ниетінде Эней ақырет сапарына аттанады. 
Олардың жолында түрлі құбыжықтар, өлгендердің рухын тамұқ 
өзенінен алып өтетін қорқынышты Херон ұшырасады. Кейін 
тамұқ қақпасын күзететін жыртқыш Церберді ұйықтатып, әрең 
дегенде ішке кіреді. Бұл жерде тамұқ азабын тартып жатқан 
көптеген күнаһарларды көреді. Соңынан Эней мен Сивилла ақырет 
құдайының сарайында Анхиске жолығады. Анхис өз ұлына оның 
ұрпақтарын - Римнің болашақ құдіретті әміршілерін көрсетеді. Осы 
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мемлекеттің жарқын келешегі туралы айтады.
«Энеида» дастанының екінші бөлімі Рим мемлекетінің негізін 

салу және өзінің билігін орнату жолында қаһарманның Италия 
жерінде жүргізген қанды шайқастарын бейнелеуге арналған.

Ақырет сапарынан оралған Энейдің Лациум өлкесіне келуі, 
жергілікті тайпалармен оның ортасында болған алғашқы 
қақтығыстар дастанның жетінші тарауында хикаяланады. Бұл 
өлкені Латин деген бір қарт  патша басқаратын. Оның Лавиния 
деген жалғыз қызы болған. Эней Латинге елші жіберіп, осы жерді 
мекендеуіне өзіне рұқсат беруін өтінеді, қызын әйелдікке сұрайды. 
Осы жігіттің күйеу болатындығы жайлы түсінде құдайлар аян берген  
патша, амалсыз бұл ұсынысқа көнеді. Бірақ Юнона  троялықтарға 
әлі де дұшпан болатын. Сондықтан құдай, Латин мен рутулдар 
тайпасының көсемі Турн ортасына араздық салып, некені бұзып 
жібереді. Лациум  халқын Энейге  қарсы қояды. Италияның тағы да 
он төрт тайпасы Турнді қолдайды.

Сегізінші тарау Энейдің үлкен шайқастарға дайындалуынан 
басталады. Болашақ Рим қаласының орнындағы жерлерді Грекиядан 
келіп, мекендеп қалған Энандр деген әділ, дана патша басқаратын 
еді. Троя қаһарманы одақтас болуын сұрап өтініш жасағанында, 
Энейдің тілегін қабылдап, өз ұлы Паллант басшылығында оған 
бір бөлім әскерін береді. Бірақ, троялықтардың күші әлі де әлсіз 
болатын. Сондықтан, Энандрдың кеңесімен, Эней және Паллант 
Мезанцийге қарсы бас көтерген этруск тайпасынан қосымша күш 
сұрайды. Венераның тілегімен от тәңірісі Вулкан (Гефест) Энейге 
түрлі қару-жарақ және Римнің болашақ тарихымен, әсіресе Августің 
ұлы жеңістерінің көріністерімен безендірілген ғажайып қалқанды 
сыйға тартады.

Тоғызыншы тарауда ақын аласапыран соғыс оқиғаларын 
баяндауға көшеді. Энейдің этрусктерден жәрдем алуға кеткендігінен 
пайдаланып, Турн троялықтар әскеріне шабуылға шығады. Бірақ 
қырғын шайқастан кейін шегінуге мәжбүр болады. Бұл тараудың 
ең ғажайып бөлімі - Нис пен Эвриал деген троялық екі жігіттің 
оқиғасы. Олар Энейге хабар беру үшін түнде жолға шығып, мерт 
болады.

Энейдің қатысуымен басталған шайқасты ақын оныншы тарауда 
көрсетеді. Бұл қақтығыста екі тарап та көп шығынға ұшырайды. 
Паллант Турннің қолынан  қаза табады. Мезанций мен оның ұлы 
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Лавоны Эней өлтіреді.Троялықтардың жеңісі сөзсіз екендігі мәлім 
болады.

Он бірінші тарау өлгендерді жерлеу дәстүріне арналған. 
Шарасыздыққа душар болған латындар арасында наразылық 
туады. Энеймен бітімге келу туралы шақырылған кеңесте Турннің 
зорлығымен ұрысты жалғастыруға шешім қабылданады. Бұл тарау 
рутулдарға көмектесу үшін келген амазонка Камилланың ерліктері 
және оның мерт болу көріністерімен аяқталады.

Шығарманың соңғы бөлімінде Эней мен Турн ортасындағы 
жекпе-жек айқас бейнеленген. Юпитердің әмірімен Юнона Энейді 
қудалауды тоқтады. Ұзақ алысудан кейін Эней жеңеді. Троя 
батыры өз дұшпанының қылмыстарын кешіруге, оның жанын аман 
қалдыруға дайын болатын, бірақ осы сәтте Турннің  мойнындағы 
Палланттың алтын таспасын көріп қалып, дәл Патрокль үшін 
Гектордан кек алып жатқан Ахилл секілді, қанжарын қойнынан 
суыра сала, ашумен қанішердің кеудесіне шаншады.

Вергилий өз шығармасын аяқтай алмаған. Өйткені, біз поэмада 
троялықтар мен рутулдар ортасындағы ұрыстан кейінгі оқиғаларды, 
мәселен, троялықтардың латындарға қосылып, екі халықтың 
татуласып кеткендігі, Энейдің Лавинияға үйленуі, олардан Иулдің 
тууы, Иул нәсілінен Ромул мен Рим деген егіз баланың дүниеге 
келуі, солар тарапынан Рим қаласының салынуы, алғашқы Рим 
патшаларының таралуы туралы аңыздарды кездестірмейміз.

«Энеида» дастанының идеясы бастан-аяқ Рим мемлекетінің 
құдіретін мадақтаудан тұрады. Рим республикасы, одан кейін Рим 
империясының күшейіп, жер бетіндегі ең құдіретті мемлекетке 
айналуы және бұл дамудың тарихи тұрғыдан заңды нәрсе екендігін 
дәлелдеу талаптарының өзі, осындай бір шығарманың жазылуын 
қажет ететін еді. Ақын алдыңғы екі шығармада Августі қыстақ 
шаруашылығының қамқоршысы, диқанның жалғыз тірегі сипатында 
дәріптеген болса, үшінші шығармада Римнің құдіретін және осы 
мемлекетті биік дәрежеге жеткізген Август әулетінің даналығы 
мен ерліктерін жырға қосады. Отансүйгіштік идеяларды көтеру 
барысында тарихи оқиғаларға қарағанда, мифологиялық аңыздарға, 
ақын қиялының шарықтауына көп орын берілген.

Б.з.б. III ғасырдың орталарында Рим мемлекеті Эней аңызын 
ресми түрде қабылдағандығы туралы алдыңғы тарауларда бірнеше 
рет айтып өткен едік. Рим халқы өз қаласын қарапайым бір жер 
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емес, ал қасиетті Трояның  орнына салынған жаңа Троя деп таныған, 
тіпті Римнің көптеген ақсүйектері, соның ішінде Юлий Цезарь да 
өздерінің шығу тегін атақты Троя батыры Энеймен байланыстырады. 
Аңыздардың хикаялауынша, Эней Троя патшасы Приамның жиені, 
Анхис пен Венераның (Афродита) ұлы болған. Сол себепті Цезарь 
да, оның асыранды ұлы Октавиан да құдайлар нәсілінен дүниеге 
келгендіктерін, сондықтан салтанаттарының кіршіксіз, қасиетті 
екендіктерін дәлелдеуге ұмтылған. Жалпы, Эней аңызын ойлап 
тапқан Вергилий емес. Біздің дәуірімізден бірнеше ғасыр бұрын 
өмір сүрген кейбір грек ақындары және тарихшылары Рим қаласын 
Троя батыры Эней салғандығын аңыз қылады. Грекияда туып, 
Италияға кең тараған бұл аңыз, кейін Рим ақындары Невий мен 
Эннийдің дастандары, Тит Ливийдің тарих кітаптарында, тағы да 
бірнеше  қаламгерлердің шығармаларында өз көрінісін тапқан еді. 
Вергилий Эней туралы аңыздарға қалам тербегенде, өзінен абұрын 
өмір сүрген Невий мен Энний  секілді, тек Римнің көне тарихын 
хикаялаумен шектеліп қалмастан, бұл аңыздардың мазмұнын 
едәуір кеңейтеді. Оның формасына ғажайып көркемдік өзгерістер 
енгізіп, оқиғаларды өзінің заманына сәйкестендіреді, сол арқылы 
императордың шыққан тегі туралы дастан жазуды  өз алдына 
негізгі мақсат қылып қояды. Шығарманы алғаш оқығанымызда, 
оның бірінші бетінен бастап соңғы жолына дейін ақын Рим 
мемлекетін көне замандарда өткен ең ежелгі халықтардың бірі - 
троялықтардың қалыптастырғандығын оқырман санасына сіңіруді 
назарда ұстағандығы, осы мемлекеттің ұлылығын, қасиеттілігін 
жария қылуға, сол арқылы Юлий Цезарьдің, оның жиені Октавиан 
Августің Эней ұлы Иул  әулетінен тарағандығын дәлелдеуге 
ұрынғандығы анық көрінеді. Энейдің шығу тегі мәселесіне келсек, 
«оның шынымен де Анхис және Венера құдайдың ұлы екендігі 
антикалық дүние адамдары ортасында ешқандай күдік туғызған 
емес. Солай екен, тамырында ұлы құдайдың қаны ағып жатқан 
Октавиан Августей ғазиз бір жанның кіршіксіз тазалығына, 
билігінің құдіретіне, әділдігіне  күман келтіру мүмкін емес».

«Энеида» дастанының композициялық құрылысында, кейбір 
оқиғаларды баяндауда «Илиада» мен «Одиссия» поэмаларына сәйкес 
келетін орындар өте көп. Мәселен, Вергилий өз шығармасының 
алғашқы алты тарауында Энейдің басынан кешірген оқиғаларды 
бейнелеуде «Одиссея» дастанына еліктейді, қаһарманның 
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Италия жеріндегі шайқастарын суреттейтін екінші алты тарауда 
«Илиада» дастанын үлгі қылады. Энейдің Дидона құзырында 
айтылған хикаясы Одиссейдің Алькиной сарайындағы әнгімесіне 
жақын келеді. Кирканың кеңесімен Одиссейдің ақырет сапарына 
барғанындай, Сивилланың жәрдемімен Эней де сол жерлерге аяқ 
басады. Анхистің асында Энейдің ұйымдастырған сайыс-ойындары, 
дәл Патрокльдің асындағы Ахилл өткізген ойындарды еске түсіреді. 
«Илиада» дастанында Фетиданың тілегімен Ахилге қалқан жасап 
берген Гефест, Венераның өтінішімен Энейге де қалқан сыйлайды. 

Вергилийдің дастанды жазудағы негізгі мақсаты – ежелгі 
дәуірдің әдет-ғұрыптарын, діни нанымдарын, тылсым күштерге, 
кереметтерге сену сияқты түсініктерін, жалпы көне замандағы 
Рим адамының қоғам үшін қажет болған әлеуметтік және жеке 
танымдарын қалыпқа келтіру болған. Бұл мақсат Октавиан Августің 
де көздеген мүддесі еді. Сол себепті, Вергилий әрқандай бөтен, 
мағынасыз жат көріністерден өзін аулақ ұстауға, шығарманың 
жалпы оқиғаларына, әсіресе, құдайлардың бейнесіне діни рухты 
сіңіруге ұмтылады. Сондықтан, Гомер дастандарына тән кейбір 
ерекшеліктерді, мәселен құдайлардың кескінін, қимыл-әрекеттерін 
ебедейсіз, олақ, тіпті кейде күлкілі жағдайларда көрсетуді Вергилий 
поэмасында мүлдем кездестірмейміз. Рим ақыны барлық құдайларды 
кіршіксіз, пәк, адал, әділетті қылып суреттейді. Императорлық билік 
әдісі бас құдай Юпитерді Гомер дастандарындағыдай жігерсіз, 
қабілетсіз емес, ал дана, табанды, барша құдайлардың құдіретті 
сұлтаны, адам тағдырының жалғыз әміршісі сипатында бейнелейді. 
Құдайлардың барлығы оған табынады, оны өздерінің қамқоршысы 
санайды.

Қаһармандардың образдарын жасау мәселесіне келсек, 
Рим ақыны мен грек ақыны ортасында ешқандай ұқсастық 
байқалмайды. Дұрыс, Гомер шығармаларында да, Вергилий 
поэмасында да құдайлар қаһармандардың өміріне бірдей әсер етеді. 
Бірақ, грек ақынының кейіпкерлері тылсым күштердің әміріне 
жалпы бағынғанымен, өздерінің кейбір тілектерімен құдайлардың 
қалауына, тағдыр үкіміне қарсы күресетін сәттері жиі кездеседі. 
Бұл жағдай Гомер қаһармандарына ғажайып адамгершілік қасиет, 
көркемдік шынайылық береді. Вергилийге келсек, мүлдем басқаша 
жағдайды көреміз. Рим ақынының қаһармандары өте момын, 
құдайлардың бұйрығын қаза қылмайтын, өздерін толығымен 
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тағдыр қолына тапсырған жандар. Бұған Энейді мысалға келтіруге 
болады. Бұл қаһарманның әр бір әрекетінде, үлкенді-кішілі 
істерінде өзінің тілектерін емес, ал құдайлардың әмірін орындаудан 
өзге нәрсе сезілмейді. Мәселен, қаһарман өзі қаламаса да Трояны 
тастап кетуге мәжбүр болады. Дидонаны кездестіруді ойламаған 
халде, Карфагенге келеді. Италияға бара жатқанын білмесе де, 
солай қарай бет түзейді. Бірнеше жыл тартқан азаптарының сыры 
тек ақыретте, әкесінің рухымен кездескен сәтте ғана ашылады. 
Құдайлардың қалауымен қаһарманға жүктелген қасиетті міндеттер 
оны қуандырмайды. Энейдің өзіне салса, басына қандай қасірет 
түссе де, туған жерін тастап кетпес еді. Құдайлар әмір қылмағанда, 
тірілей Дидонадан айрылмайтын, яки Латиннің жұртына келгенде 
оның қызы Лавинияға үйленіп, осы жерде тыныш ғана өмір сүруден 
басқаны тілемес еді. Рим мемлекетінің негізін қалау қажеттігі оның 
барша арманын, жоспарларын бұзып жібереді. Эней мінезінде 
осындай момындықпен қатар мейрімділік, әділеттік, батырлық 
қасиеттер де бар. Бірақ бұлар оның діни нанымына қызмет  
қылатын мінездер. Ақынның терең сенімі бойынша, Рим мемлекеті 
өзінің жеңістеріне, ұлы мәртебесіне латын халқының адалдығы, 
табандылығы, ата-бабалардың әдет- ғұрыптарына беріктігі, тағдыр 
қалауына бағынғандығы арқылы жеткен. Міне, осы қасиетті 
қағидалардан шегінуді Вергилий ауыр қылмыс, опасыздық деп 
түсінеді, оларды аяусыз сынға алады. 

Біз «Энеида»дастанының екінші ірі қаһарманы болған Дидона 
образын тереңірек қарасақ, осы образ арқылы жазушы өзінің діни 
идеяларын тағы да насихаттауға ұмтылғандығын анық көреміз. 
Энейге қарағанда Дидона өте сезімтал, әсершіл, өзінің қадір-
қасиетін түсінетін, ар-ұятқа берік, парасатты, өжет әйел. Энейдің 
ауыр азаптарға толы оқиғалары Дидонаның жүрегінде махаббат 
сезімін оятады. Бірақ ерінің өлімінен соң басқа еркекке көңіл 
бермей, жесір өтуге бекінген ханымның жүрегінде бұл ғашықтық 
ауыр қайғыны қозғайды, махаббат пен адалдық ортасында азап 
шегеді. Әйелдің жан-дүниесіндегі мұндай аласапыран күйді 
Еврипид пен родостық Аполлонға дейінгі антик дүние әдебиетінде 
көре алмаймыз. Рим ақыны Дидонаның дертін, арманы мен шерін 
өте өткір, терең бейнелейді. Оқырман рухани тебірінестерге толы 
осы жыр жолдарын оқығанда, ханымның жағдайына ақынның өзі де 
қатты ашынғандығын байқайды. Дегенмен, Вергилий Дидонаның 
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тағдырына қаншалықты ашынғанымен, оның сабырсыздығын, 
асығыстығын, ызақорлығын мүлдем қолдамайды, қаһарманның 
қайғысы мысалында, «құдайлар қалауына бағынбау осындай 
аянышты жағдайларға алып келеді», демекші болады.

Вергилий дастанының ең маңызды ерекшеліктерінің бірі 
болған өткір драмалық көріністерді айта кеткеніміз жөн. Ақын 
қаһармандардың қимыл-әрекетін немесе оқиғаларды суреттегенде, 
оларды өте әсерлі, нағыз психологиялық қайшылықтар, қарама-
қарсы мінездер күресі үстінде көрсетеді. Мәселен, Лаокоонның мерт 
болуы, Троя қаласының құлауы, Дидонаның қайғылы махаббаты 
бұған дәлел.

Рим қоғамындағы дәулетті отбасыларының балалары сияқты 
Вергилий де шешендік саласында жақсы білім алған еді. Ақын өз 
мінезінің ұяңдығына байланысты бұл салада қызмет қылмағанымен, 
көркем әдебиетте шешендік өнерден кең пайдаланған. 

Грек әдебиетін латын тіліне тәржімалаған аз ғана ақындарының 
бірі - Вергилий. Вергилийдің даңқы орта ғасырларда да көмескі 
тартқан жоқ. Ақынның 4-ші эклогасында әлдеқандай ғажайып 
баланың тууына байланысты, жер бетінде бақытты өмір басталуы 
жайлы хикаяланған. Дін өкілдері осы «кереметтерді» Исаның 
дүниеге келуі туралы айтылған көріпкелдік деп, Вергилийді ұлы 
данышпанға теңейді. 

Данте «Құдіретті комедия» шығармасындағы ақырет 
сапарында дана ұстаздың биік үлгісі деп Вергилийді таңдайды. 
Қайта өрлеу дәуірінің атақты дастаншылары Ариоста мен Тассо 
өз шығармаларында Вергилийге еліктейді. XVIII ғасырдағы 
философия мен әдебиеттің атасы болған Вольтер Вергилийді тіпті 
Гомерден де жоғары қояды. 

Бірақ XVIII аяғында Вергилий шығармашылығына сын көзбен 
қарау басталады, бұл жағдай кейінірек күшейе түседі. Жаңа заман 
қаламгерлері Вергилийді діндарлықта, өмірді идеалдастырып 
қате көрсетуде, әдісінің көтеріңкілігінде айыптайды. Белинский 
бұл пікірлерге қосылғанымен, «Энеида» дастаны авторының 
қайталанбас поэтикалық шеберлігін, ғажайып әдемі жырларын 
мойындайды. Әрине, Гомер мен Вергилийді  салыстыру бір 
жағынан  оншалықты дұрыс емес. Өйткені, олар түрлі қоғамдық 
дәуір мен түрлі әдеби ортаның өкілдері болған. Сол себепті олардың 
әрқайсысы өз алдына ұлы сөз зергері болған дер едік.
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Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Август принципаты дәуірінің «алтын ғасыр» аталу себебі 

неде?
2. Вергилий шығармашылығының негізгі кезеңдеріне 

сипаттама беріңіз.
3. Вергилий «Буколикаларының»Феокрит идиллияларынан 

ерекшеленетін белгілерін көрсетіңіз.
4. «Георгикалар» жырын  дидактикалық поэма дейтін себебіміз 

не?
5. «Энеида» атты батырлық эпосын Гомердің «Илиада», 

«Одиссея» поэмаларымен салыстырыңыз.

Гораций

Вергилийдің замандасы, әрі досы, Август дәуіріндегі  екінші 
ұлы ақын Квинт Гораций Флакк б.з.б. 65-жылы Италияның 
оңтүстігіндегі Винузия қалашығынды туды. Оның әкесі құлдықтан 
азат болып, кейін біраз қаражат жинап, өзінің сауатсыздығына 
қарамай, ілімнің пайдасын ерте түсініп, ұлының білім алуына 
ерекше көңіл бөледі. Сол себепті, Гораций алдын Римде, кейін 
Афинада дәулетті ақсүйектердің ұлдарымен бірге оқиды, бұрынғы 
өткен дәуірлердегі атақты ақындардың шығармаларын, данышпан 
философтардың ілімдерін зейінмен игереді және өмірінің соңғы 
күндеріне дейін грек әдебиеті, грек философиясы, әсіресе Эпикур 
ілімінің адал қолдаушысы болады. Өзінің айтуына қарағанда, ақын 
тіпті алғашқы өлеңдерін де грек тілінде жазған.

Юлий Цезарь өлтірілгеннен кейін, оның жендеттері Брут, 
Кассий және басқа республикашылар Римнен қашып, Афинаға 
келеді. Бұл жерде олар әскер жинап, Цезарьді қолдаушыларға 
қарсы соғысқа дайындалады. Италия жастарының көпшілігі 
республикалық билікке іш тартқандықтан, Брут әскеріне қосылуы 
күмәнсіз болатын. Солармен бірге Гораций де әскери трибун ретінде 
республикашылар қатарында шайқасады. Б.з.б. 42-жылы Брут 
әскерлері жеңіліп, республикалық билік толық күйреген соң, күресті 
жалғастырудың енді пайдасы жоқтығын аңғарған Гораций, Брут 
жақтаушыларына жасалған кешірім нәтижесінде Италияға қайтып 
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келеді. Бұл жерде оны келесі бақытсыздық күтіп тұр еді. Ақынның 
туып-өскен жұрты, басқа қалалар секілді Цезарь әскерлеріне сыйға 
тартылған, сондықтан Горацийдің әкесінен қалған кішкене жері де 
солардың қолына өткен болатын. Гораций әрең дегенде қарапайым 
бір мекемеге жай қызметкер болып жұмысқа кіреді және өзінің 
айтуынша, кедейліктен құтылу мақсатында өлең жаза бастайды. 

Горацийдің алғашқы өлеңдері көпшілік оқырмандардың, 
сонымен бірге Вергилийдің де назарына ілігеді. Ұлы ақын әдебиетке 
енді ғана қадам басып келе жатқан жас қаламгердің ерекше талантын, 
оның жарқын болашағын байқап, Меценатпен таныстырады. 
Әдебиеттің атақты демеушісі жас ақынды өз үйірмесіне тартып, 
құрмет белгісі ретінде Сабин тауының баурайындағы жерін, үйін 
оған сыйлайды. Гораций мен Меценат орталарында басталған 
достық  қатынас ақынды сарай ақсүйектеріне де жақындастырды. 
Августің шапағаты, Меценаттың қолдауы арқасында Гораций тез 
арада мұқтаждық қайғысынан құтылып, жақсы өмір сүре бастайды. 

Жақында ғана республикашылармен бірге жаңа билікке қарсы 
шайқасқа түскен ақынның кешегі саяси идеяларының орнын 
бұдан былай Август салтанатына деген құрмет сезімдері иелейді. 
Августің ішкі және сыртқы соғыстарды жойғандығы, ескі діни, 
қаһармандық дәуірлерді қалпына келтіруге бағытталған саясаты, 
көпшілік замандастары секілді, Горацийге де ұнайтын еді. Бірақ 
мемлекет қайраткерлеріне тәуелді болу ақынды іштей қатты 
күйзелтетін. Осындай сәттерде Гораций сарай салтанатынан бой 
тартып, өзінің Сабиндегі үйіне кетіп қалатын. Кейбір деректерге 
қарағанда, Гораций тіпті Августің жеке хатшысы қызметінен де 
түрлі сылтаулармен бас тартқан. Өмірінің соңғы жылдарында ақын 
қыстақта жасап, б.з.б.8-жылы дүниеден өткен.

Гораций шығармалары бізге дейін толық жеткен. Олар мыналар: 
«Эподтар» деп аталатын 17 жырдан  тұратын бір жинақ; «Сатиралар» 
деп аталатын 18 жырдан құралған бір жинақ; «Мадақ жырлар» деп 
аталатын 103 өлеңнен тұратын төрт жинақ; «Хаттар» деп аталатын 
23 өлеңнен құралған екі жинақ; «Мейрам гимні» деп аталатын жеке 
бір жыр.

Эподтар жинағы жарияланған уақытта (б.з.б. 30-31 жылдар) ақын 
34-35 жас шамасында еді. Сондықтан, бұл жинақта біз әдебиетке 
жаңа араласа бастаған «жас ақынның» алғашқы талпыныстарын 
емес, ал тәжірибелі қаламгер шығармашылығының үздік үлгісін 
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көреміз. Ежелгі дүниеде бір-бірімен ауысып отыратын ұзын және 
қысқа жолдардан тұратын өлеңді «эпод» деп атаған. Бұл түрдегі 
лирикалық туындыларды б.з.б. VII ғасырдағы грек ақыны Архилох 
шығармашылығында жиі кездестіреміз. 

Шынымен де, Архилох лирикасының тек өлең өлшемдерін 
және жүректі шарпып өтетін жойқындығын ғана қабылдап, солар 
негізінде форма жағынан да, мазмұн жағынан да Горацийдің 
мүлдем жаңа, жетілген көркем туындылар жазғандығы «Эподтар» 
жинағындағы өлеңдерде айқын сезіледі.

Жинақтағы өлеңдер ақын заманындағы саяси, әлеуметтік және 
тұрмыстық мәселелерге арналған. Осы тақырыптар арасында соғыс 
пен бейбітшілік, Рим мемлекетінің ішкі мәселелері ақынды көбірек 
толғандырады. Мәселен, жетінші эподта автор ашу-ызаға булыға 
отырып, ішкі соғыстарды қатты сынға алады, азап шегеді. Оның 
айтуынша, жердің  беті мен теңіздерді қанға бояған адамдардың 
жауыздығын жолбарыстың, қасқырдың жыртқыштығымен 
салыстыруға болады. Вергилий өзінің 4-эклогосында «алтын 
дәуірдің» жемістерін аңсағанындай, Гораций де 16-эподты дәл 
сондай мәселеге арнайды. Бірақ, ақын бақытты өмірді Рим жерінен 
емес, ал ұзақ жұрттардағы «ғажайып» аралдардан ғана іздеуді 
ұсынады. Жалпы айтқанда, бақытты өмір туралы әрқандай арманды 
Гораций мағынасыз қиял деп түсінеді және осындай ойлармен 
өздерін жұбатқан жандарды  әжуалайды. 2-эподта ақын қыстақ 
табиғатының тамаша сұлу көрінісін, шаруа еңбегінің адалдығын, 
өмірінің мазмұндылығын дәріптейді. Оқырман көзін қарықтыратын 
сиқырлы суреттер, шығарма аяғында мәлім болуынша, ақынның ізгі 
арманы емес, ал, ашқарақ, тойымсыз және сараң өсімқордың тілегі 
болып шығады. Мұндай мысқыл, кекесіндер жинақтағы көптеген 
эподтардың маңызды ерекшеліктері. Мәселен, ұзақ сапарға бара 
жатқан жолаушыларға ақ жол тілеп айтылатын бата сөздерді ақын 
пародияға айналдырып, өзінің қас дұшпаны болған Мовийге лағнат 
жаудырады, «кеме апатына кездесіп, сапардан аман оралмаса екен», 
деп тілейді (10-эпод).

«Сатиралар» деп аталатын екінші жинаққа енген өлеңдер 
гекзаметр өлшемінде жазылған. Ақынның өзі бұларды  «сұқбаттар» 
деп атайды. Осы өлеңдердің кейбірі шынымен  де, ешқандай 
жоспар мен  жүйеге түспеген түрлі тұрмыстық мәселелер туралы 
жазылған қарапайым әзіл-сұқбатқа ұқсайды. Жинақта римнің 
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даңқты сатирашысы Луцилий құрметіне айтылған біраз мадақ 
сөздер бар. Гораций «сатираның негізін салған Луцилий» дейді. 
Осы ақынды өзіне өнеге қылғанын, оның әдістерін қалпына 
келтіруге ұмтылғандығын ескертеді. Гораций өзінің өлең жинағын 
«Сұқбаттар» деп атағанымен, бұл атаудың астарында сатира жанрын 
назарда ұстағандығы күман туғызбайды.

Республикалық биліктің күйреуі нәтижесінде шиеленіскен жеке 
өмір, жеке бақыт мәселелері Гораций заманындағы адамдарды 
көбірек толғандырған және негізгі тақырып ретінде әдебиетке 
кіріп келе жатқан ең маңызды мәселеге айналған еді. Әлеуметтік 
күрестерден шаршаған, дамылсыз ұрыстардан дәрмені құрыған 
зиялы ақсүйектердің жалғыз  тілегі,  ендігі жағында тыныш, 
бейбіт өмір сүру ғана болған. Міне, осындай көңіл күйді Август 
дәуірі ақындарының ішінде Гораций ғана айқынырақ  бейнеледі. 
Сондықтан, Гораций сатиралары осы жанрға тән  өткір сыншыл 
эпизодтардан емес, ал күнделікті жай өмірдің түрлі мәселелері, 
тойымсыздық, атаққұмарлық және сол сияқты нұқсандар туралы 
айтылған үгіт-насихаттар жиынтығынан тұратын шығармалар. 
Горацийдің пікірінше, «мұндай індеттерге бой алдырған жандарды 
қылмыскер қатарына қосып,  олардан жиіркенуге болмайды. 
Бұлардың көпшілігі, керісінше, жолдан адасқан, өмір сүрудің негізгі 
мәнін түсінбеген аңғал пенделер.

Гораций сатираларының тақырыбы әр алуан. Алдын Эпикур, 
соңынан Стоя философтарының шәкірті болған, осы философиялық 
ілімдерді қолдаған ақын адам бойындағы ең жарамсыз қылық 
болған дүние-мүлік жинау, баю тілегіне қарсы күреседі. 

Оның айтуынша, «жаман індеттердің анасы саналатын баю 
талабы, өз кезегінде қанағатсыздық, тойымсыздық, даңққұмарлық 
пиғылды туғызады,  адамның тыныштығын бұзады». Осы 
айтқандарымызға екінші жинақтың 5-сатирасы дәлел бола алады. 
Ақын өзінің пікірлері мен түсініктерін бұл  сатирада нақты 
шынайы тұлғалар бейнесінде емес, ал  мифологиялық қаһармандар 
арқылы суреттейді: Троя соғысынан оралған Одиссей мемлекетінің 
тоналғандығын көріп, қайтадан баю, дәулетін қалпына келтіру 
мақсатында абыз Тересийден кеңес сұрайды. Қарт абыздың 
кекесінмен қайтарған жауабында мал-дүние жинаудың ең қолайлы 
жолы -  бірер дәулетті адамға мұрагер болу екендігі ұқтырылады. 
«Мұның үшін ақтық сәті жақындаған перзентсіз байларға қошамет 
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жасау,  сот мәжілісінде жалған куәлік беру, ең жақсысы, лажы 
болғанынша өсиет хатты ұрлап алуға ұмтылуы,  тіпті бұл іске әйелін 
де араластырудан бас тартпауы керек». Бұл сөздерді естіген Одиссей, 
алдын «Мен Троя батырымын ғой!» деп, ашуланып шығып кетеді. 
Бірақ ашуы басылған соң ойланады. Итака патшасы Тересийдің 
«даналық» кеңестерін орындай ма, жоқ па бұл жағы бізге белгісіз. 
Гораций өзінің осы сатирасында баю тілегінің сол дәуір адамдары 
ортасында шамадан тыс өршіп кеткендігін,  бұл жолда олардың 
ешқандай қылмыстан қайтпайтындығын сынға алады.

Бірінші жинақтағы 9-сатира да мазмұн жағынан жоғарыда 
әңгімеленген туындыға өте жақын. Ақын бұл жолы өзінің басынан 
өткен кішкене бір көңілсіз оқиғаны хикаялайды. «Гораций бір 
күні көшеде келе жатқанда бейтаныс ақынға кездесіп қалады. Бұл 
адам оны әдейі аңдып тұрған болса керек.  Амандасқаннан кейін 
болмашы сөздерді айтып,  қасына еріп келеді. Мәлім болуынша, 
пысықайдың мақсаты - Мецанатпен танысу, оның құрметіне бөлену 
екен. Горацийдің осы іске жәрдемдесуін өтінеді. Тек таныстырып 
қойса болғаны, қалған жағы жеңіл. Меценаттың қолына сыйлық 
ұстатып, бір есіктен қуып шықса, екінші есіктен қайта кіріп, 
қалай да мақсатына жетпек екен. Горацийдің жақсылықтарын да 
ұмытпайтынына уәде береді. Гораций мұндай арсыздықтан түңіліп, 
не істерін білмей тұрғанда, тосын бір оқиға болып, ақын қолайсыз 
жағдайдан құтылады»[23,57].

Горацийдің екі жинағына енген сатиралардың көпшілігі міне, 
осы сияқты елеусіз тұрмыстық оқиғалардан алынған шығармалар. 
Мәселен, бірінші жинақтың 5-сатирасында ақын өзінің Меценатқа 
жолдас болып, Брундизий шаһарына барғандығы, осы сапарда 
көрген түрлі оқиғалары туралы әңгімелейді; 7-сатирада екі 
жалақордың сотқұмарлығын әжуалайды, екінші жинақтың 4-ші 
және 5-сатираларында дәулетті отбасылардың мол дастарқаны 
дәріптеледі. Гораций жинақтарында ақынның жеке өмірі, мінезі, 
тұрмыс жайлы түсініктері, арман тілектеріне арнап жазылған 
сатиралары да едәуір. Ақын өзінің жастық шағы туралы  
хикаялағанда, құлдың баласы болғандығын жасырмайды. Ілім 
мен білім саласында ұлының сауатты болуын ойлап, оны жақсы 
тәрбиелеуге ұмтылған әкесін үлкен құрметпен, мақтанышпен тілге 
алады. Егер де ата-ананы таңдау баланың қалауында болса, ойланып 
отырмастан өзінің осы әкесінің қолынан ұстайтындығын айтады; 
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бір кездері республикашыларға жақын болғандығын жасырмайды, 
өзін ақтамайды.

Дүние-мүлік  жинау, мансапқа ұмтылу ниеттерінен аулақ болған, 
үлде мен бүлдеге оранған өмірдің қайғысын ойлауды жаны сүймеген 
Гораций әрбір адамды тәкаппарсынбай, өзінің әліне қарап,  қарапайым 
тіршілік етуге шақырады. Эпикур мен Стоя  философияларының 
танымдарына негізделген міне, бұл «алтын сабырлылық» идеясы 
- ақынның негізгі өмір принципі. Гораций өмірінің соңына дейін 
осы адам қалпында қалады және бұлайша өмір сүрудің абзалдығын 
түрлі мысалдармен жырға қосады. Ақынның жүрегіне жақын 
келетін нағыз бақытты өмір үлгісін бірінші жинақтағы 6-сатирадан 
көруімізге болады. Гораций бұл шығармада өзінің меншігіндегі 
еркін өмірді әр түрлі бояуларда, ерекше шабытпен бейнелейді. 
Мұндай тұрмысты алаяқтар мен  даңққұмарлар жасайтын шаһардан 
таба алмаймыз. Ақынның суреттеуіне қарағанда, оның қыстақтағы 
тіршілігі шынымен де  бақытты өмір.

Горацийдің жинақтарындағы сатиралардың үшеуі (І-4,10; II-1) 
әдебиет мәселеріне арналған. Жалпы, сатира мәселесі, негізінен, 
Горацийдің осы түрдегі өлеңдері туралы көне заманның қаламгерлері 
ортасында жиі-жиі  қызу тартыстар болып тұрған. Олар ақынды «өз 
замандастарын  орынсыз мысқылдап, әжулайды» деп айыптайды. 

Гораций  шығармашылығында ең маңызды орын алатын 
шығармалар -  «Мадақ жырлар». Төрт бөлімнен тұратын мадақ 
жырлардың алғашқы үш бөлімін ақын б.з.б.23-жылы,  төртінші 
бөлімін б.з.б.13-жылы жариялайды. Горацийдің өзі төрт жинаққа 
енген осы шығармаларының барлығын «Өлеңдер», «Жырлар» 
деп атағанымен, антикалық  дүние адамдары ортасында олар  
«Мадақ жырлар»   атауымен даңққа бөленеді және бұл атау 
біздің заманымыздан бұрынғы  әдеби қолданыста берік орнығып 
қалады. «Мадақ жыр» жанрына тән кейбір ерекшеліктерді Гораций 
өлеңдерінде айқын көреміз. Мәселен, ақын өзінің өлеңдерін әр 
түрлі оқиғаларға,  замандас жастарға, әйелдерге, дос-жарандарына, 
Агриппа, Меценат сияқты ірі мемлекет қайраткерлеріне  және 
Октавиан Августке арнап жазған. Бірақ, Рим ақынының 
туындыларын жаңа замандағы «мадақ өлеңдер» түсініктерімен 
шатастыру дұрыс емес. Өйткені, бұл дәуірдің жағымпаздық 
әрекеттері Гораций жырларының мазмұнына мүлдем жат.

Жинақтағы өлеңдер өзге тұлғаларға арналып жазылғанмен, ақын 
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оларда өзінің ішкі сезімін, арман-тілегін, өмір жайлы түсініктерін 
таңғажайып лирикалық көріністер арқылы бейнелейді. 

Гораций «Эподтарында» Архилох шығармашылығына, 
«Сатираларында» Луцилийге еліктеген болса, «Мадақ жырларда» 
грек лирикасының ұлы өкілдері Сапфо, Анакреонт, әсіресе Алкейді 
үлгі етеді. Горацийге дейінгі қаламгерлер де Катулл мен Эолия 
ақындарының шығармашылықтарынан кең түрде пайдаланған. 
Бірақ «Мадақ жырларда» Гораций  көне грек лирик ақындары 
жасаған күрделі өлең өлшемдерінен өте шебер пайдалана отырып, 
жаңа жырлар туғызады. Грек жырларының жетістіктері негізінде 
Рим поэзиясының формасын байытып, оған жинақы нәзік үн қосады. 

Мадақ жырлар мазмұн жағынан да, жанрлық тұрғыдан да әр 
алуан. Поэтикалық шабыты артып, шығармашылығы жетілген 
сайын, Вергилийдің қазасынан соң, Гораций біртіндеп сарай ақыны 
дәрежесіне көтеріледі. Сол себепті, «Эподтар» мен «Сатираларына»  
қарағанда, «Мадақ жырларында» саяси тақырыптардың күшеюі  
табиғи жағдай еді. 

«Эподтар» мен «Сатиралар»  жинағындағы сияқты төрт 
жинақта да ішкі ұрыс мәселелеріне арналған едәуір жырлары бар. 
Ел басына қайғы-қасірет алып келген ішкі ұрыстар ақынды қатты 
толғандырады, жаңа апаттардың алдын алу тілегі, сол жайлы қайта-
қайта өлең жазуға үндейді. Бірінші жинақтың он төртінші жырында 
Гораций Алкей сияқты, Рим мемлекетін үлкен бір кемеге ұқсатады: 
«оның ескектері сынған, желкендері жыртылған, жүргізушісінен 
айырылған, борандардың ермегі, толқындардың ойыншығы болып, 
теңіздерде қаңғып жүр»; кеменің тағдыры ақын жүрегінде үрей  
мен қорқыныш сезімін оятады, терең ойға батырады. Сол себепті, 
Акциум шайқасында Антонийдің жеңіліске ұшырауы және көп 
ұзамай оның одақтасы болған Мысыр ханымы Клеопатраның 
қайтыс болуы - Горацийді ерекше қуандырады. Бұл оқиғаларды 
барша қасіреттің аяқталуы деп түсінген ақын, жауыз дұшпандар 
үстінен жеңіске жеткен Октавианды отанды құтқарушы,  халықтың 
ұлы  қамқоршысы сипатында көкке көтере мадақтайды.

Горацийдің жырларында көбірек айтылатын мәселе - Августің 
тәрбие және әдептілік саласындағы саясаты болған. Ежелгі 
қоғамдағы адалдықты, даңқ пен абыройды қалпына келтіру 
барысында император тарапынан жүргізіліп жатқан істерді 
ақын шын жүрегімен қолдап,  замандастарының  баюға болған 
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ұмтылыстарын аяусыз сынға алады (ІІ,15,18).
Грек поэзиясындағы жетістіктерден шеберлікпен пайдалана 

отырып, Гораций латын тілінде мүлдем жаңа лирика туғызады. 
Мадақ жырлардағы пікір тереңдігі, әдіс-тәсілдердің көркемдігі, 
ықшамдылығы, қарапайым және сұлулығы – ұлы ақын тарапынан 
Рим поэзиясына енгізілген осы жаңалықтардың жарқын үлгісі. 
Гораций өзінің ғажайып  шығармашылық жетістіктеріне ауыр еңбек, 
көркем әдебиеттің талаптарына үлкен жауапкершілікпен қарау 
нәтижесінде қол жеткізеді. Ақынның бір жырында айтылғандай, 
оның өлең жазуы  бейне гүлден гүлге қонып, таңғажайып хош иісті 
шәрбат түйіршіктерінен бал жинаған аралардың еңбегіне ұқсайды. 
Гораций «Мадақ жырларының»  үшінші бөліміндегі «Ескерткіш» 
атты атақты, отызыншы өлеңінде рим поэзиясының даму жолындағы 
өзінің ұлы қызметін, лирик-ақын ретінде мәңгілік өмір сүретіндігін 
паш етті.

Горацийдің ең соңғы туындысы – «Хаттар». Бұл жинақтың 
бірінші бөлімі 20 өлеңнен тұрады.  Рим әдебиетінде Горацийге 
дейін де бірнеше қаламгер хат формасында көркем шығармалар 
жазған болатын. Мұндай туындылардың көпшілігі негізінен қара 
сөзбен жазылатын. Хаттарды алғаш рет өлең формасына түсіріп, 
оларға көркемдік мазмұн берген және дербес әдеби жанр дәрежесіне 
көтерген ақын - Гораций. 

Хаттар гекзаметр өлшемінде жазылып, форма және мазмұн 
жағынан сатираларға көбірек ұқсап кетеді. Бірақ, олардың ортасында 
күрделі айырмашылықтар да бар. Біріншіден, сатиралардың тек 
екеуі  ғана кейбір тұлғаларға арналып жазылған болса, хаттардың 
барлығы дерлік белгілі бір тұлғаларға аталып, нағыз хат формасында 
берілген. Ақын хат әдісінен әрдайым өзінің ойлары мен сезімдерін, 
толғаныстары мен көңіл-күйін бейнелеу мақсатында пайдаланады. 
Екіншіден, хаттардың мазмұны едәуір күрделі. «Сатиралардағы», 
«Эподтардағы» және «Мадақ жырлардағы» сияқты ақын жаңа 
шығармасында өзінің жүрегін өртеген әлеуметтік және тұрмыстық 
мәселелер, сондай-ақ, қыстақ өмірінің сұлулығы, жарамсыз 
қасиеттерден сақтану, рухани тазалыққа ұмтылу,  тіршілікті тыныш 
өткізу және сол сияқты мәселелер туралы хикаялайды. Горацийдің 
жеке өмірі, ойы мен сезімдері, көңіл-күйі алдыңғы шығармаларының 
барлығынан гөрі, осы «Хаттар» жинағында айқын көрсетілген. 
Кәріліктің салдарынан болса керек, сын мен әжуа азайып, олардың 
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орнын маңызды пікірлер,философиялық толғаныстар иелейді. Өмір 
толқынында шыныққан, оның ащы-тұщысын мол татқан данышпан 
ретінде өзінің тәжірибелерін  замандастарымен бөлісу, сол арқылы 
оларды дұрыс жолға бағыттау -  ақынның негізгі мақсаты.  

Әдебиет тарихы, оның теориялық мәселелері тұрғысынан 
қарағанда, «Хаттар» жинағындағы екінші бөлімнің маңызы ерекше. 
Бұл жинаққа тек үш хат ғана кірген. Солардың біріншісі Августке, 
екіншісі Флорға және үшіншісі Пизондарға арнап жазылған. 
Пизондарға арналған үшінші хаттың әдебиет теориясы тарихындағы 
құндылығына қарап, антикалық дүниенің  өзінде-ақ оған  «Поэзия 
ілімі»  деген ат берілген.  «Поэзия ілімі» мазмұн жағынан Аристотельдің  
«Поэтика» шығармасына өте ұқсас. Дегенмен, әдебиеттің 
теориялық және практикалық  мәселелерін талдауға келгенде 
антикалық дүниенің екі ұлы данышпаны бір-бірінен ерекшеленеді. 
Аристотель өзінің «Поэтика» еңбегінде философиялық жақтан 
әдеби түсініктерге ғылыми және теориялық тұрғыда анықтама 
беруге ұмтылған. Гораций болса, күрделі теориялық мәселелерге 
тоқталып отырмастан, мәселеге тек тәжірибелік жағынан келіп, 
әдебиетке енді ғана қадам қойған ағайынды Пизондарға және сол 
арқылы барша жас қаламгерлерге  көркем шығарманы қалай жазу 
керектігі жайлы біраз нақты кеңестер береді. Горацийдің пікірлері 
ақынның көп жылдық әдеби қызметінің нәтижесінде жинақталған 
тәжірибелерге және Август заманындағы әдебиеттің алдына 
қойған саяси талаптарына негізделген. «Гораций ақынның, жалпы 
суреткердің шығармашылық қиялына қарсы болмаған, «бірақ 
құсты жыланға, жолбарысты қойға қосып, қойыртпақтауға» қарсы. 
Оның суреткерлерді әсіресе қатты сақтандырғаны – «құр сырты 
жылтыраған жалған бояу»; қолдан ғаламат жасамақ боп, «дельфинді 
орманға апару, қорқауды теңізге әкелу» [30,58]. Гораций поэзияға 
құдіретті мазмұн беріп, шығармашылық қызметті жазушының 
бойындағы талант қуатымен байланыстырады. Ақындық өнер 
- өте қиын және күрделі өнер. Бойында «қасиетті құдіреті» жоқ 
жанның жазушылыққа ұмтылуынан түк те шықпайды. Бірақ, талант 
қанша өткір болғанымен, тек соның күшіне сену мүлдем дұрыс 
емес. Әрқандай қабілет, әрқандай талант тек еңбек арқылы ғана 
толысады. Шығарманың нұқсансыз болуы үшін тынымсыз жұмыс 
істеу керек. Еңбек барысында талантты үздіксіз ғылым-біліммен 
байытып отыруды ұмытпаған жөн. Өйткені, «шығарманың негізгі 



175

іргетасы және бірден-бір  тірегі - ғылым». Ғылымды, даналықты 
игермеген жан басқаларға ақыл айта алмайды. Пікір анық болса, 
оны бейнелеу қиын емес, «керекті сөздердің өзі ағылып келе береді». 
Шығармашылық мәселелерге үлкен жауапкершілікпен қараған 
Гораций, шығармаға атүсті қарайтын, талантсыз жазушыларға 
қарсы аяусыз күреседі. Горацийдің айтуынша, «поэзия еріккеннің 
ермегі емес, ол - қоғамдағы адамдарды тәрбиелейтін құдіретті 
қару. Сондықтан, көркем шығарманың  формасы мен мазмұны бір-
біріне сай болуы тиіс. Қоғамға пайда келтіруді ойлаған жазушы 
ең алдымен өмірді айқын  және шынайы  суреттеуге, тіпті көркем  
поэтикалық бейнелеулердің де шындыққа жақын болуына ерекше 
көңіл бөлуі керек».

Гораций әдебиеттің дамуында сынның маңызды орны бар 
екендігін айтып, осы кәсіп өкілдерінен адалдықты, шынайылықты 
талап етеді. «Шығарма кемшіліктерін шынайы және тәуелсіз 
көрсеткен сыншы -  автордың нағыз досы. Материалдық жағынан 
мүдделі болған, жалтақ жандардың шығармаға тәуелсіз қарауы 
мүмкін емес. Мұндай адамдар қате мен кемшіліктерді көреді, 
бірақ оларды айтудан қорқып, сын орнына авторды мақтайды, 
қаламгерлерді алдайды, әдебиетке зиянын тигізеді».

Аристотельдің «Поэтикасында» баяндалған теориялық 
мәселелерге қосыла отырып, көне дүние әдебиеттану ілімінің 
негізін қалаған Горацийдің бұл пікірлері бірнеше ғасырлар өтсе де, 
өзінің құндылығын әлі жойған жоқ.

Гораций де Вергилий секілді көзі тірісінің өзінде-ақ  антикалық 
дүниеде ерекше даңққа бөленді.  Рим әдебиетінің ұлы ақыны ретінде 
танылды. Оның шығармалары поэзия оқулығы ретінде мектептерде 
оқытылды. Ғалымдар, әдебиеттанушылар оларды талдап, түсініктер 
жазды. Гораций шығармашылығына қызығушылық кейінгі 
ғасырларда да толастаған жоқ. Ақын шығармаларында  баяндалған 
тәрбие пен философия тақырыптарына қатысты ой-пікірлер орта 
ғасыр адамдарының да назарына  ілінді. XVII ғасырдағы француз 
классицизмінің теоретигі Буало Горацийді ұлы ұстаз, данышпан 
дәрежесіне көтеріп, Аристотельмен қатар қояды. Антикалық 
дүниеде өткен осы екі ұлы данышпанның эстетика саласындағы ой-
пікірлерін поэтикалық шығармашылықтың мәңгілік заң-қағидалары 
сипатында қабылдап, жаңа заман классикалық әдебиетіне негіз 
салады.  
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Барша орыс ақындары арасында Горацийге ерекше ден қойған, 
әрине Александр Сергеевич Пушкин болды. Ұлы орыс ақыны өзінің 
шығармашылығын қорытындылап жазған «Ескерткіш» өлеңінде 
Горацийдің осы аттас өлеңін өзіне үлгі етеді. Пушкин Горацийді 
«Август салтанатының жаршысы, оның шебер қошаметгөйі», 
деп атағанымен, оның мадақ жырларының мазмұндылығын, 
көркемдігін, сатираларының нәзіктігін, ойнақылығын және 
сұлулығын мойындайды. Горацийге қатысты осындай мазмұндағы 
пікірлерді Чернышевский де жазған болатын.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Гораций шығармашылығының негізгі кезеңдерін анықтаңыз.
2. Горацийдің философиялық көзқарастары қандай?
Бірінші аралық бақылау сұрақтары
1. Гомердің «Илиада» дастанындағы әйелдер бейнесі.
2. Троя соғысы туралы мифтер мен тарихи шындық.
3. «Илиада» поэмасындағы батырлар мен құдайлардың 

образдары.
4. «Одиссея» дастанындағы Одиссей бейнесі.
5. «Одиссея» дастанындағы авторлық позиция.
6. Гесиодтың «Жұмыстар мен күндер» шығармасындағы еңбек 

пен әділеттілік идеялары.
7. Алғашқы қауымдық құрылыстың грек әлеміндегі ішкі 

өзгерістері.
8. Элегия мен ямбының негізгі әуендері.
9.  Хор меликасы және оның негізгі түрлері.
10. Анакреонт өлеңдеріндегі архаикалық өлеңдік-поэтикалық 

стиль.
11. Эпиникийлер стилі мен композициясының ерекшеліктері.
12. Гректер тұрмысындағы сайыстардың орны мен маңызы.
13. Афина театрының ерекшеліктері.
14. Эсхил образдарының көркемдік сипаттары.
15. Софокл шығармашылығындағы көркемдік шеберлік 

мәселелері.
16. Трагедияларды евирипидтік «тұрмыстандыру» мәселесі.
17. Аристофан комедияларындағы білім беру, тәлім-тәрбие 

тақырыбы.
18. Римдік тұңғыш ақындар.
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19. Цицеронның шешендік және философиялық трактаттарының 
мәні.

20. Вергилийдің «Энеида» атты батырлық эпосының көркемдік 
ерекшеліктері.

21.  Горацийдің «Эподтар» жинағындағы жанрлық дәстүр және 
оның римдік шындыққа қатынасы.

22.  Горацийдің «Сатираларындағы» көркемдік әдістер мен 
стильдік ерекшеліктер.
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ІІІ-БӨЛІМ. 
Қайта өрлеу дәуіріндегі әдебиет

                         

    
Феодалдық қоғам жағдайында қалыптаса бастаған капиталистік 

қатынастар Батыс Еуропада Ренессанс (Қайта өрлеу) әрекетіне 
негіз салды. Мәдениет тарихында Ренессанс атауымен аталатын 
бұл әрекет алғаш Италияда (XІV ғасыр) және көп ұзамай Еуопаның 
басқа елдерінде де басталды.

Өнім шығару негіздерінің жаңа көріністері - мануфактураға өту, 
географиялық жетістіктер (Американың ашылуы, Үндістанға теңіз 
жолының орнатылуы), дүниежүзілік сауда-саттықтың дамуы, ұлттық 
мемлекеттердің пайда болуы, шаруалар соғысы, халық көтерілістері 
қоғамдық өмір мен қоғамдық санада көптеген өзгерістерді туғызды. 
Адам еркіндігі мен адамның табиғи талаптарын қорғайтын 
гуманистік қозғалыс дүниеге келді. Діни қағидалардан тыс реалистік 
мазмұндағы көне антикалық мәдениетке қызығушылық күшейді.

Бұл дәуірді немістер «реформация» деп атайды, француздар – 
«ренессанс» деп, итальяндар болса «чинквеченто» дейді, бірақ оның 
мазмұнын осы атаулардың ешқайсысы да толық аша алмайды... 
Византия күйрегеннен кейін сақталып қалған қолжазбалар, Римнен 
қазып алынған антик ескерткіштер күйзеліске түскен Батыстың 
көз алдына жаңа дүниені - ежелгі грек дүниесін алып келді; оның 
жарқын образдары алдында орта ғасыр туындылары көмескіленіп 
қалды; Италияда мәдениет белгілі дәрежеде гүлденді, бұл гүлдену 
көне заманның классикалық шұғыласы болды және осыдан соң оған 
қол жеткізу мүмкін болмады. Италия, Франция және Германияда 
жаңа, қазіргі дәуір әдебиеті пайда болды. Көп уақыт өтпей Англия 
мен Испанияда классикалық әдебиет туды.

Бұл - осы дәуірге тән адамзаттың басынан өткен өзгерістердің 
ішіндегі ең ірі ілгерішіл өзгеріс болды, қаһармандар қажеттілігі 
туған және күші, жігер-қайраты, мінезі, жан-жақты білімділігі өзіне 
сай қаһармандарды дүниеге әкелген дәуір еді.

Қайта өрлеу дәуірі мәдениетінің маңызы оның феодалдық 
құрылыс пен шіркеуге қарсы алып барған табанды күрестерімен 
белгіленеді. Озық ойлы зиялылар христиан іліміне, схоластика, 
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мистика, аскетизм және озбырлықтарға қарсы аяусыз күресті. 
Адам еркіндігі және оны дін құрсауынан азат ету мен дүниежүзілік 
мәдениетті қалыптастыру үшін өз білімі мен жігерін сарп еткен 
осы қаһармандар өздерін гуманистер деп атады. Бұл сөз латынша 
humanus - адамгершілік деген сөзден келіп шыққан.

Батыс Еуропада Қайта өрлеу дәуірі буржуазиялық мәдениеттің 
пайда бола бастауымен де ерекшеленеді. Құлдырап бара жатқан 
феодалдық қатынастар орнына жаңа буржуазиялық қатынастар 
келе бастады. Бірақ Қайта өрлеу дәуіріндегі буржуазиялық 
қоғамның алғашқы белгілері әлсіз еді. Осы заманның озық ойлы 
зиялылары жұмыссыздық пен капиталистік қатынастардың апатты 
әсерін әлі сезінбеген болатын. Сондықтан Қайта өрлеу дәуірі 
гуманистері көтеріліп келе жатқан қала буржуазиясы мүдделеріне 
шырмалып қалмай, шіркеу мен феодалдардың қанауындағы 
қарапайым бұқара халықтың арман-мақсаттарын да бейнелейді. 
Олар жаңа туып келе жатқан капиталистік қанауды да сынға 
алады. Қазіргі заман буржуазиялық үстемдігіне негіз салған 
адамдар, кім болуына қарамастан, буржуазия мүдделерімен ғана 
шектелген жандар емес еді. Керісінше, олар осы заманға тән 
болған рухпен, жаңа күрестерге ұмтылған  батыл адамдар рухымен 
азды-көпті сусындаған еді... Ол заманның қаһармандары үшін 
тән болған нәрсе, олардың барлығы дерлік өз дәуірінің мүдделері 
аясында жасайды, жойқын күрестерге аянбай араласады, бірер 
партия жағында тұрып, кейбіреуі сөзімен, қаламымен, кейбірі 
қылышпен, кейбірі онымен де, мұнымен де қаруланып шайқас
ты.                                                                                                                                                                                                  

Феодалдық қатынастар мен зұлымдыққа қарсы халық 
қозғалыстары, ұлт-азаттық әрекеттері Қайта өрлеу дәуірі 
гуманизмінің демократиялық негізде дамуына үлкен әсер етті. Қайта 
өрлеу дәуірінің басты ерекшелігі - жеке адамды ұлылау, табиғат пен 
қоғамды адам талаптарын қанағаттандыруға бағыттау болатын. 
Шіркеу адамның қадір-қасиетін, ой-армандарын жоққа шығарып, 
оның өмір қуаныштарынан рақат алу тілегін - жамандық, ал ақыл-
сана үстемдігін болса, адамды апатқа алып барушы қатерлі жол деп 
қаралаған бір кезеңде Қайта өрлеу әрекеті, керісінше, адамның әрі 
әлеуметтік, әрі рухани тұрғыдан азат болу идеясын қорғады, оның 
қадір-қасиетін, ақылы мен қабілетін мойындады. Қайта өрлеу дәуірі 
гуманизмі адамға жаңаша көзқараста болуымен бірге, адамның 
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рухани еркіндігіне кедергі болатын барлық тосқауылдарға, сондай-
ақ догматизм, схоластикаға  тікелей қарсы шықты. Жеке адамды 
идеалдандыру, оны табиғаттың жанды, жаратушы бөлігі ретінде 
көрсету қаһармандарға мұқтаж болған осы дәуірдің рухына сай 
келеді.

Қайта өрлеу дәуірінің тағы бір ерешелігі оның антикалық 
мәдениетке қатынасынан көрінеді. Гуманистер антикалық дәуірге 
қайту мақсатында емес, бәлкім өздерінің озық пікірлерін негіздеу 
және болашаққа сеніммен қадам басу үшін ертедегі талантты 
қаламгерлердің шығармаларына иек артады.

Гуманистер жалпы «антиктікті» емес, ал оның қалыптасқан 
классикалық дәуірін, Рим республикасының соңы мен императорлық 
биліктердің тарих сахнасына шығуы дәуіріндегі мәдени мұраларды 
жан-жақты үйренді. Олар Рим және грек әдебиеті жанрларының 
түрлі әдіс-тәсілдерін ғана емес, ал олардың тарихи тегі мен күрделі 
мазмұнына да назар аударды. Италия ғалымдары мен жазушылары, 
соның ішінде, алғашқы гуманист Боккаччо ұмыт болған көне 
қолжазбаларды іздеуге кірісті. Христиан дінінің мазмұнын әдейі 
бұзып көрсеткен туындылардың алғашқы текстерін қалпына келтіріп, 
олардың мазмұнын саралайды. Константинополъ күйрегеннен соң 
(XV ғ.), ол жерден қашқан грек ғалымдары Италияға көптеген 
қолжазбаларды алып келген. XV ғасырдың екінші жартысынан 
бастап ежелгі грек және Рим ақындары Вергилий мен Гомер 
поэмалары, Аристотель мен Платонның шығармалары жариялана 
бастады. Батыс Еуропа қалаларыңда ашылған университеттерде 
ертедегі көне тілдермен (латын, грек, иуда), айналысатын жеке 
кафедралар құрылды. Антик мәдениет пен өнерді үйрену феодалдық 
озбырлыққа, христиан діні мен саясатына қарсы күресте маңызды 
рөл атқарды.

Қайта өрлеу дәуірінің өзіне тән ерекшеліктерінің тағы да бірі - 
гуманистік әдебиеттің қалыптасуы және оның реалистік мазмұнда 
болуында. Ірі жазушылар жетілген, ықшам формаларға, көне әдеби 
мұраларға қызығады, орта ғасырлардағы халық поззиясы мен 
антикалық әдебиет үлгілеріндегі бейнелеудің халықтық әдістерін 
байқайды. Осы мұралардан теңдік пен әділеттік үшін күрес 
тақырыптарын алады. Антик әдебиеттің мұндай қасиеттерінен 
әсерлену Рабленің «Гаргантюа мен Пантагрюэль», Сервантестің 
«Дон Кихот» романдары, Шекспир мен Марлоның трагедияларында 
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айқын көрінеді. Халық тұрмысынан алынған тақырып, образ бен 
ситуациялар, фолклорлық мотивтер Ж.Боккаччо, Саккетти (Италия), 
М.Наваррская, Б.Деперье (Франция) хикаяларында да кездеседі. 
Қайта өрлеу дәуірі реализмі дін мен шіркеу аскетизмінен ажыралған 
күйдегі фантастикадан да кең пайдаланды. Яғни, оқиға қалай болған 
болса, сол күйінде суреттелмей, реал образдар фантастикалық 
бояулармен бейнеленді. Халық дәстүрінен, фольклорлық негіздерден 
тиімді пайдалану ірі гуманистер шығармашылығының шыңдалуына 
жағдай жасады. Роберт Грин драмаларында халық өкілдері басты 
қаһармандар ретінде суреттеледі. Шекспир трагедияларында да 
кейбір персонаждар арқылы еңбекші халықтың аянышты тұрмысы 
баяндалады.

Қайта өрлеу дәуірі гуманизмінің таптық жағынан шектелгендігі 
оның күйзеліске ұшырауын тездетті. Феодалдық-католиктік қудалау 
негізінде көп жазушылар революциялық әрекеттен қол үзіп, өзексіз 
мәселелермен айналысып, бір топ сараланған адамдар мүддесін 
қорғаушыларға айналады. Олардың туындыларындағы ұлттық 
мазмұн жойылады, гуманистік мақсат тарылады, антик әдебиет 
мұраларына толығымен бой ұру оларды формализмге алып келді. 
Мұның барлығы да гуманистік әрекеттің күйзелісін көрсететін 
құбылыстар еді.

1-тарау. 
Италиядағы Қайта өрлеу әдебиеті

Еуропадағы Қайта өрлеу қозғалысының отаны - Италияда 
капиталистік өндірістің алғашқы негізі болған мануфактура дүниеге 
келді. Мемлекеттің бірнеше қалаларында сауда-саттық тез дамыды. 
Венеция мен Генуя сауда арқылы атағы шыққан бұл кезеңде, 
Флоренция өндіріс және банк істерімен даңққа бөленді. Осы жерде 
жүн мен жібек өндірісі кең өріс алды.

Жұмысшылар бір мекемеге біріктірілді және оларды қанау 
күшейді. Сөйтіп, бұл кезең алғашқы капитал топтау дәуірі 
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болды. Италияда қалалық-республикалық биліктің жеңіске жетуі, 
қолөнерінің және сауданың тез дамуы Ренессанс әрекетінің алдымен 
осы мемлекетте дүниеге келуіне жағдай жасады.

Ренессанстың ерекше белгілері алғашында Данте 
шығармашылығында көрінгенімен, Қайта өрлеу дәуірі толық 
мағынасында XIV ғасырдың екінші жартысынан басталды және 
XVII ғасырға дейін жалғасты.

Италияда Қайта өрлеу әрекеті басталған XIV ғасырда байлар 
мен кедейлер арасындағы күрес күшейді. Халық қозғалысынан 
қорыққан буржуазия кейбір қалаларда республикалық биліктің 
орнына монархияны орнатады. Солай болса да, мемлекеттің мәдени 
өмірі қала коммуналарымен әлі де тығыз байланыста болатын. 
Мұның өзі алғашқы Ренессанс әрекетіне демократиялық сипат 
берді.

Бірақ қалалардағы төңкерісшіл әрекеттің күшпен бастырылуы, 
еркін коммуналар орнына монархиялық биліктің орнауы XV 
ғасырдағы гуманистік әдебиетке едәуір өзгерістер алып келді. Көп 
гуманистер шынайы халық өмірінен алыстап, антик әдебиет үлгілері 
мен ондағы образдарға көңіл бөле бастайды. Итальян тілінде емес, 
өлі латын тілінде жазуға ұмтылыстар күшейді.

Осыған қарамастан ақсүйектер тонын жамылған XV ғасыр 
гуманизміне халықтық қасиеттер де тән еді. Орта ғасырлық тәртіптер 
мен діни озбырлықты сынға алу, феодалдық әдет-ғұрыптардан 
арылған Адам баласының өз еркіндігі үшін күресін жырлау бұған 
дәлел бола алады.

Қайта өрлеу дәуіріндегі Италия жазушылары антик мәдениет 
ескерткіштерімен танысуға кіріскен бірінші сатыда латын тіліндегі 
шығармаларды үйренеді. Грек жазушыларының кітаптарымен 
танысу екінші сатыда басталады. 1453 жылы түріктер атақты 
қала Константинопольді жаулап алғанда, Византия империясы 
күйрейді. Мәдени ескерткіштерге де үлкен зиян келеді. Өнер мен 
әдебиет өкілдері қуғынға ұшырайды. Өте көп ғалымдар Италияға 
келіп, бас сауғалады. Олар бұл жерде грек тілінен дәрістер 
оқыды. Осы тілді үйренген итальян гуманист жазушылары 
грек жазушыларының туындыларын түпнұсқадан оқып, үйрене 
бастайды. Бұл мәдени байланыс итальян әдебиетінің дамуына 
үлкен әсер етті. Өйткені, гуманистер христиан діні негіздерінен тыс 
және тұрмыстық мәселелермен тығыз байланысты болған антик 
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дүние философиясы, әдебиеті мен өнерінде демократиялық рухтағы 
қоғамдық құрылысты байқайды. Бұлар шіркеуге қарсы күресте 
гуманистер қолындағы күшті қару болды. Бірақ антик әдебиетті 
үйренуде екі түрлі бағыт болды. Бірінші бағыттағы қаламгерлердің 
антик мәдениетке берілгендігі сонша, олар тіпті өз тілдерін де 
ұмыт қалдырады. Мұндай қатынас формальды түрде болып, антик 
мәдениет мазмұнын түсінбеушілікке алып келді. Екінші бағыттағы 
гуманистер антик мәдениет мұраларын игеріп, одан құлдырап бара 
жатқан феодалдық-шіркеу саясатын әшкерелеуге пайдаланды және 
өз дәуірі талабына сай гуманизмге негізделген қоғамдық сананы 
қалыптастыруға ұмтылды. Олардан Полициана, Макиавелли, 
Ариоста сияқты жазушылар өсіп жетілді.

Қайта өрлеу әрекеті ескі тәрбие жүйесіне де көп өзгерістер 
енгізді. Орта ғасыр тәртіптеріне бағындырылған оқыту әдісі барлық 
пәндерді діни ілімге тәуелді қылатын. Осыған орай, ескі мектеп 
аскеттік танымдар болған догматизм мен схоластикаға негізделіп, 
адамды адасудың, қателіктердің балшығына белшесінен батқан 
«күнаһар пенде» деп көрсететін. Адам табиғатының пәктігіне 
сенген гуманистер орта ғасыр педагогикасы мен оқыту әдісін сынға 
алып, «адамға жан-жақты жетілген, еркін тәрбие беру керек» деген 
пікірді алға тартады.

Гуманистер мектепте тәрбие істерін қайта құрумен бірге жоғары 
білімді де реформалауға кірісті. Италия қалаларында алғашқы 
жоғары құқықтық мектептердің пайда болуы үлкен жаңалық еді. 
ХІІ ғасырда атақты Болонья университеті ашылды. Оның заңгерлері 
Рим құқықтануы туралы зерттеулер жүргізді. Бұл бағыт Қайта өрлеу 
дәуірінің негізін қалаған маңызды әрекеттердің бірі болды.

Мемлекеттің мәдени өмірінде тіпті күтпеген жаңалықтар бола 
бастайды. XIII-XVI ғасырларда Италия қалаларында 22 университет 
ашылды; оларда құқықтану, медицина пәндері оқытылды. Антик 
тарихты, әдебиет пен өнерді үйрену мәдениеттану ілімдерінің тууына 
жағдай жасады. Математика, физика, астрономия салаларындағы 
қол жеткен табыстар Қайта өрлеу дәуірінде тек ғана гуманитарлық 
ғылымдар емес, сонымен бірге жаратылыстану ғылымының да 
дамуына негіз болды.

Қайта өрлеу дәуірі әдебиетінде табиғатты суреттеуде де жаңа 
мазмұн пайда болды. Мұндай жағдай Данте шығармашылығындағы 
сияқты ақынның рухани сезімін символдастырмайды, ал өзінің 
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шексіз сұлулығымен адамның арман-сезімін оятушы күшке 
айналады.

Қайта өрлеу дәуірі жазушыларының шығармаларында адам 
мен оны қоршаған дүние, адамның шексіз мүмкіндіктері мен 
күш-қайраты маңызды орын алады. Адамның ішкі сезімдері жаңа 
жағдайда орта ғасырлық діни өмірге күшті қарсылық көрсетеді. 
Петрарканың сонеттері, өмір қуаныштарына толы Боккаччо 
хикаялары осындай рухта жазылған шығармаларға жатады.

Қайта өрлеу дәуірі реализмінің басты қаһармандары мінезінде 
ержүректік пен жомарттық бірге тоғысады. Адам еркіндігін 
қорғаған ірі гуманистер өз күшіне сенген, әділеттік үшін күресуші, 
жүрегі таза батыл образдарды жасау арқылы Қайта өрлеу дәуірінің 
өмірсүйгіштік рухын да бейнеледі.

Флоренцияның саяси өмірінде шешуші рөл атқарған гвельфтер 
партиясында бірлік болған жоқ. Бұл партияға саудагер, банкир, 
өндіріс қожайындары, жалпы дворяндар біріккен еді. Соңынан осы 
партия екіге – «ақтар» мен «қараларға» бөлініп кетті. «Қаралар» 
Флоренцияда сауда мен банк жүйесінің өсуіне әсер еткен папамен 
одақтасуды жақтады. Сауда-өндіріс орындарының тез байып бара 
жатқандығы және халық көтерілісшілерінен қорыққан «ақтар» 
тобы болса, императордан көмек күтті. 1302 жылы «қаралар» папа 
Бонафацийге жақындап, жеңілген дюряндармен (гибеллиндер) 
одақтасып, «ақтардың» тоз-тозын шығарды. Осы дәуірдің ұлы 
жазушысы Дантенің өмірі сол саяси партиялардың қырғын күресі 
жағдайында өтті. Оның өзі Флоренция коммунасы жағында болып, 
дворяндар партиясы гибеллиндерге қарсы күресті.

Данте Алигерьи
(1265-1321)

Қайта өрлеу дәуіріндегі Италия әдебиетін үйрену орта 
ғасырлардағы әдебиеттің соңғы ірі өкілі және Ренессанстың 
алғашқы жаршысы Данте Алигерьидің әдеби мұрасын үйренуден 
басталады. 

Теңіз жағалауында орналасқан және осы дәуірдегі ең алдыңғы 
қатарлы мемлекеттердің бірі болған Италия Шығыс пен Батыс 
арасындағы сауда қатынастарын дамытуда үлкен рөл атқарды. 
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Сондықтан Италия қалалары тез өсіп, бұрынғы феодалдық қанаудан 
құтыла бастайды. Тәуелсіздікке қол жеткізген қала-мемлекеттерде 
республикалық билік үстемдік етті. Еркін қалалар сауда 
орталықтарына айналды. Бірақ буржуазиялық қатынастар барлық 
қалада бірдей дамыған жоқ. Папаға бағынған кейбір өлкелерде 
феодалдық билік күшті болды және мемлекеттің капиталистік 
бағытта дамуына үлкен кедергіліктер жасады.

Орталықтанған өкіметті орнату үшін күрескен двояндар 
партиясын, яғни гибеллиндерді Герман императоры қолдайды. 
Ал сауда-өнеркәсіп партиясы болған гвельфттер папа билігіне 
бағынатын ұлттық мемлекетті құруға ұмтылады. Папа мен 
император арасындағы қырғи-қабақтық XIII ғасырға келгенде осы 
екі партия ортасындағы саяси қақтығыстарда айқын көрінеді.

Саяси күрес Дантенің Отаны - сауда-өнеркәсіп орталығы болған 
Флоренцияда өрши түсті. XIII ғасырда Флоренция коммуналары 
гвельфтер қолында еді, бірақ оларға гибеллиндердің ықпалы күшті 
болды. Сондықтан олар гвельфтердің басшыларын қаладан қуып 
шығып, өкіметті бірнеше рет өз қолдарына алған болатын. Бірақ 
гвельфтер папаның жәрдемімен дворян-гибеллиндерді мемлекет 
басынан үзілді-кесілді қуып шықты.

Данте Флоренция коммунасы жағында болып, дворяндар 
партиясына қарсы күресті. 1301 жылы ол қала басшысы болып 
сайланды. Ақ гвельфтер қатарында өз қаласын даңққұмар, залым 
папа Бонифаций VIII-нің озбырлығынан азат ету үшін барлық күш-
жігерін жұмсайды. Бірақ, папа партиясы жеңіске жеткен соң, 1302 
жылдың басында Флоренциядан қуылған Данте жоқшылықта өмір 
сүрді. Ол Веронада, Мантуя мен Парижде болады. Өмірінің соңғы 
жылдарын Луки мен Равеннада өткізеді. Жоқшылық Дантенің саяси 
көзқарасына өз әсерін тигізеді. Ол тек император билігі ғана папа 
озбырлығына ойсырата соққы беріп, Италияда бейбітшілік пен 
ынтымақ орната алады деген пікірге келеді.

Данте 1310 жылы Италияға «тәртіп» орнатпақшы болып келген 
герман императоры Генрих VII-ге үлкен үміт артады. Бірақ Генрих 
Флоренцияны бағындырып үлгерместен науқастанып, 1313 жылы 
қайтыс болады. Осылайша, Дантенің Отаны Флоренцияны азат ету 
және оған қайтып оралу арманы орындалмай қалады.

Данте өзінің шығармашылығын лирик ақын ретінде бастады. 
Осы кезеңдерде Флоренцияда Аверроэс және материализмге 
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жақын рухтағы араб философиясы кең тараған еді. Дантенің жақын 
досы флоренциялық ақын Гвидо Кавальканти (1259-1300) араб 
философы Аверроэсты (ибн Рашид) қолдаушылардың бірі болатын. 
Гвидо жанның мәңгілігі туралы діни нанымға сенбейді. Данте де 
қоғам туралы пікірлерін баяндағанда Аверроэс танымына сүйенеді.

XIII ғасырдағы итальян лирикасы мен Данте поэзиясының 
қалыптасуына тек латын әдебиеті ғана емес, сонымен бірге араб 
өлеңінің құрылысы да мол ықпал етті. Шығыс әдебиеті сарындары 
Флоренцияға Сицилия мен Прованс трубадурларының шығармалары 
арқылы жеткен болатын. Данте поэзиясының ең үздік үлгілері оның 
«Жаңа өмір» деп аталған жинағына енген.

«Жаңа өмір» жинағы                                                                                                                                           
             Отыз өлеңнен құралған «Жаңа өмір» жинағы 1283-1291 
жылдары жазылған. Мұнда ақынның сүйіктісі Беатричеге арнаған 
өлеңдері қамтылған. Өлеңдерде ақынның балауса махаббаты, тәтті 
қиялдары Беатриченің мезгілсіз өлімінен соң, оны қоршаған қайғы 
қасіреттерімен араласып кеткен.

Ақын тоғыз жасында өзі қатарлы Беатричені көреді және 
оған ғашық болады. Осыдан тоғыз жыл өткен соң, онымен 
тағы да ұшырасады. Қыздың ашық сөйлесуі ақынның жүрегін 
қобалжытады. Үйге келген соң ақын түс көреді. Осы түстерін өзінің 
бірінші өлеңінде (сонет) баяндайды. Беатриченің образы ақынды 
шығармашылық ізденіске шабыттандырады. «Қызғалдақтай 
құлпырған сұлу Беатричені көрген жан қуанышқа бөленеді, өзін 
бақытты сезінеді, құсалық, зұлымдық одан қашады», дейді ақын. 
Данте Беатричені пәк, қарапайым, адал қыз деп суреттейді.

Өмірбаяндық мазмұндағы «Жаңа өмір» жинағы ғашық болған 
жас жүректің нәзік рухани сезімдерін шебер суреттеуімен назарға 
лайық. Бірақ мұнда орта ғасырлық діни-шіркеу әдебиетіндегі 
видение жанрының элементтері - аллегория мен символика да 
кездесіп отырады. Шығармада жиі кездесетін 9 саны (9 күн, 9 аспан) 
ақын өмірінде болған күрделі оқиғалармен байланысып кетеді.

Бұл жинақта мистика, символика элементтерімен бірге жаңа 
реалистік белгілер де бар. «Жаңа өмірдің басталуы» жайлы ақынның 
салтанатпен жар салуы бұған дәлел бола алады.

Дантенің саяси-философиялық трактаттары
Данте Беатриче өлімінен соң, өзін жұбату мақсатында ғылыми-

философиялық мазмұндағы «Сый-сияпат» атты шығармасын жазуға 
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отырады. Жазушы мұнда дүние жүзінде екі үкімет, императорлық 
және папа үкіметі бар деп, әлемдік биліктің діннен тәуелсіз екендігін 
және оның тамыры көне Римнен бастау алатындығы туралы ой 
қозғайды. Автор «адамзаттың табиғи және табиғи емес екі мақсаты 
бар, табиғи мақсат - тұрмыстық мәселелермен байланысты, оны 
іске асыруда адамға шіркеу танымынан тыс сана қуат береді» деген 
пікірді алға тартады. Шығармада басқа да тың пікірлер көп. Данте 
орта ғасырлық дәстүрлерге бағынбай, «Сый-сияпат» трактатын 
ескірген латын тілінде емес, итальян тілінде жазды. Осы тірі тілдің 
болашағы жарқын екендігін айтып, кітапты «Жаңа Күн» деп атайды. 
«Бұл - арпа наны, одан мыңдаған адамның қарны тояды... Бұл ескі 
Күн батқан соң оның орнына шығатын жаңа Күн, жаңа нұр болады».

Данте халықтық тілді қорғап, сол тіл арқылы орта ғасырлық 
ілімдерді кең түрде насихаттауға ұмтылады. Мұнан тыс, ол 
«адам бойындағы адамгершілік қасиеттер оның әулеті, мемлекеті 
мен мансабына байланысты емес, ал оның жеке қабілетінің 
қорытындысы» деген Қайта өрлеу дәуірі үшін маңызды болған 
гуманистік пікірді ұсынады.

 Дантенің латын тіліндегі «Халық сөзі туралы» трактаты (1305) 
роман тіл білімі бойынша жазылған алғашқы ғылыми еңбек. Кітапта 
жазушы роман тілдерінің өзіндік ерекшеліктерін атап көрсетеді, 
олардың латын тіліне қатынасына тоқталады және бүкіл Италия 
үшін жеке ұлттық тіл жасау керек дейді. Автордың жалпы итальян 
әдеби тілін қорғауы, мемлекеттің ұлттық бірлігін сақтауға ұмтылысы 
оның ұлттық мәдениетті демократиялық негізде қалыптастыру 
идеясымен араласып кетеді.Бұл шығарма өз заманы үшін  ең 

«Монархия туралы» (1313) атты латын тілінде жазылған 
трактатында Данте папаның саяси билікке ұмтылуын сынап, 
империяның құқығын қорғайды.

«Құдіретті комедия» поэмасы

«Құдіретті комедия» - Данте шығармашылығының толысқан 
шағындағы саяси-философиялық және әдеби қызметінің 
қорытындысы ретінде оны «орта ғасырдың ең соңғы және жаңа 
дәуірдің ең алғашқы ақыны» деп танытқан шығармасы. Данте 
әлі де орта ғасыр әдет-ғұрыптарының, схоластикалық ілімнің 
әсерінде болғанымен, бұл шығармада ол заманагөй мәселелерді 
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фантастикалық бояулармен суреттеп, жаңа сыншыл пікірлермен 
көрінеді, бүкіл орта ғасырлық мәдениетке философиялық-әдеби 
қорытынды жасайды. Гуманистік идеяларды қорғаған  ұлы қаламгер 
осы кезеңде өріс алған діни көзқарастарға қарсы аянбай күресті.

Данте өз шығармасын «Комедия» деп атаған. Ақын өлімінен соң 
оған «Құдіретті» сөзі қосылған, әрине бұдан кітап діни мазмұнда 
деген ой тумауы тиіс, себебі, бұл сөз шығарманың көркемдік 
тұрғыдан үздік туынды екендігін білдіру үшін қолданылған.

Данте «Құдіретті комедияны» жазуда орта ғасырдағы 
«видение» (қияли ертек) жанрындағы аллегория мен символикадан 
пайдаланған, бірақ онда діни әдебиетте дәріптелетін «о дүниені» 
үш бөлімге – «Тамұқ», «Ғарасат майданы» және «Ұжмаққа» бөлген. 
Шығарманың әр бөлімі 33 өлеңнен тұрады, кіріспе бөлімі бір 
өлеңнен, барлығы 100 өлеңді құрайды.

Данте бейнелеген «Тамұқ» (шығарманың бірінші бөлімі) жердің 
орталығына орналасып, ол 9 қабат шұңқырдан тұрады. Күнаһар 
жандар осы қабатты шұңқырларда азап шегеді. Қабат төмендеген 
сайын жан қаттырақ қиналады. Ең маңыздысы, Данте өзінің саяси 
дұшпандарын осы тамұққа түсіреді, әсіресе, христиан діншілдерін 
қатты сынға алады және оларды тамұқтың ең төменгі қабатына 
орналастырады. Дантенің суреттеуінше, «Ғарасат майданы» 
(поэманың екінші бөлімі) жерге қарама-қарсы орналасқан. Жер 
мен оны үлкен мұхит бөліп жатады. Мұхит ортасындағы аралда 
биік тау бар. Тау жеті қат болып, олардан өтіп бара жатқанда 
күнаһардың күналары біртіндеп жуылады. 7 қаттан көтерілгенде 7 
күна (қызғаншақтық, арамдық, өшпенділік, үмітсіздік, сараңдық, 
мешкейлік, бұзықтық) жойылады және ол Ұжмаққа кіреді. «Ұжмақ» 
9 қабатқа бөлінеді, жан қанша жоғары қабатқа көтерілсе, құдайдың 
сонша шарапатына бөленеді.

Данте 35 жасында қараңғы орманда адасып қалады. Осы 
кезде күн сәулесі түсіп тұрған алаңқайға қарай жүре бергенде, 
үш жыртқыш аң - епті барыс, аш жолбарыс, жауыз қасқыр оның 
жолын тосады. Кенет осы кезде «күтпеген қамқоршы», яғни Рим 
империясының атақты ақыны Вергилий жетіп келіп, жәрдемдесуге 
Беатриче жібергендігін айтады. Вергилий Дантеге тамұқта азап 
шегіп жатқан жандарды көрсетпекші болады.

Тамұқтың жолында қоғам үшін мүлдем қадірі жоқ қорқақтар мен 
сатқындар жатады. Олардың жасаған өмірі түтін сияқты тез сейіліп 
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кететіндіктен тамұққа да кіре алмайды. Вергилий шәкіртіне: «Қара 
да, қасынан өтіп кете бер», - дейді. Қорқақтар арасында Данте ауыр 
кезеңде өзін тастап кеткен партиялас досын кездестіреді.

Ақын ұстазы Вергилийдің жетегінде тамұқтың бірінші кабатына 
кіреді. Бұл жерде антик әдебиеттің ірі өкілдері - ұлы ұстаз Гомерді, 
соңынан Гораций, Овидий мен Лукианды көреді. 

Христиан танымы бойынша, ежелгі дүние адамдары, яғни көне 
діндегілер ұжмаққа кіре алмайтын еді. Олар да тамұққа түседі, бірақ 
жазушы оларға жайлы жерден орын береді, бұл Дантенің көне дәуір 
данышпандарына өте үлкен құрметпен қарағандығын білдіреді.

Тамұқтың екінші қабатында құмарлыққа салынғандар шаң-
тозаңға батып жатады. Олардың ортасында Вавилонның аңызға 
айналған ханшасы Семирамида, Карфаген ханымы Дидона, Мысыр 
ханымы Клеопатра, сұлу Елена, Парис және басқалардың жүздері 
көрінеді. Әсіресе, екі ғашықтың жекеленген сұлбасы көзге ерекше 
түседі. Бұл Паоло есімді жігіт пен Франческа да Римини есімді 
қыздың сұлбалары еді. Франческа ақылды, өмірсүйгіш жігіт Паолоға 
ғашық болады. Бірақ қызды Паолоға емес, ал оның ағасына - әке 
дәулетінің мұрагері Джанчоттаға береді. Қыз өзінің алданғандығын 
тойдың екінші күні ғана аңғарады. Джанчотта үйде жоқ кездері, 
екі ғашық жасырын кездесіп жүреді. Соңынан Франческа мен 
Паолоның жақындығынан хабардар болған Джанчотта, оларды 
қылышпен шауып өлтіреді. Күнаға батқан ғашықтар тамұққа келіп 
түседі. Бірақ Данте қыз хикаялаған осы қайғылы оқиғаны  құлақ 
сала тыңдап, қыздың аянышты халін көріп, аһ ұрып, есінен танып 
қалады. Бұл жерде де Дантенің көзқарастары айқын көрінеді.

Бір жағынан ол махаббатты «күна» дейді және сол үшін 
ғашықтарды тамұққа алып келеді, екінші жағынан, қыздың 
хикаясын бар ықыласымен тыңдайды, оған аяныш білдіреді. Бұл 
жағдай ақында жаңа заманға тән гуманистік түсініктердің туып 
келе жатқандығынан дерек береді. 

Тамұқтың үшінші қабатында өзі тойса да, көзі тоймайтын 
мешкейлер, төртіншісінде залым папа мен кардиналдар, бесіншісінде 
кегін баса алмағандар мен патшалар жазаланады. Алтыншы қабатта 
дінсіздер жатады, осы жерде ересьтікте айыпталған папа Анастасий 
де бар. Жетінші қабатта зорлықшылар мен жендеттер өздері төккен 
қандарға былғанып жатыр.

Сегізінші қабатта түрлі күнаһарлар - өтірікшілер, арын сатқандар 
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от ішінде жазаланады. Өз мансабын пайдаланған папа Николай ІІI 
бір шұңқырда жалын ішінде арпалысып жатады. Ол Дантеге қарап, 
«сен менің орныма келдің бе», деп қуанады, Данте оған «сенің 
күткен адамың мен емес», деп жанынан өтіп кетеді. Папа Николай 
III орнына папа Бонифаций VIII келуі керек екен. Осы қабаттың бір 
шетінде екі жүзділер мен жемқорлар жазаланады. Ұрылар да осы 
қабатта азапқа батады.

Тамұқтың тоғызыншы қабатында ең ауыр қылмыс жасағандар 
мұз үстінде азап шегеді. Олар бір-бірін тістейді,. шаштарын жұлады. 
Әсіресе, Угалино хикаясы баяндалған эпизод жантүршігерліктей. 
Ол Руджермен бірге тамұққа түскен. Ақтар партиясының мүшесі 
граф Угалино гибелиндер бастығы - арам ниетті архиепископ 
Руджерге сеніп, өзінің құпия сырын айтып қойған. Гибеллиндер 
жеңіске жеткен соң, ол Уголиноны айыптап, балаларымен бірге 
зынданға тастайды. Аштық төрт ұлын да жалмайды. Оның өзі де 
ауыр жағдайда қалған, аштық оны ақыл-есінен айырады, сөйтіп 
өліп жатқан балаларының мүрдесін жеуге мәжбүр болады. Бірақ 
Уголино да аштан өледі.

Вергилий Дантені «Тамұқтан» соң жеті қабаттан тұратын 
«Ғарасат майданы» бөліміне алып барады. Күнасы онша ауыр емес 
жандар осы қабаттарда тазарудан өтіп, ұжмаққа кіреді. Олар ұжмақ 
есігіне жеткендерінде Вергилий көзден ғайып болады, (ол христиан 
болмағандықтан ұжмаққа кіре алмайтын еді), әп-сәтте пайда болған 
Беатриче Дантені ішке алып кіреді. Оған тоғыз қабаттан тұратын 
ұжмақты тамашалатады. Данте мұнда император Генрих VII үшін 
арнайы орын дайындалғанын көреді.

Поэманың бірінші («Тамұқ») бөлімі оның екінші («Ғарасат 
майданы») және үшінші («Ұжмақ») бөлімдеріне қарағанда көркемдік 
жағынан едәуір жоғары тұр. Өйткені, онда дүниетанымдық 
мәселелерге қатысты оқиғалар кең түрде суреттелген.

Дантенің күшті реалистік бейнелеуге шеберлігі де осы бірінші 
бөлімде айқын көрінеді. Адам образдары мен олардың ішкі сезім-
толғаныстары өте қысқа эпизодтар арқылы терең ашылады. 
Олар жер бетінде қандай қасиеттерге ие болса, тамұқта да осы 
белгілерімен суреттеледі. Күнаһарлар тамұқта да Дантемен бірге 
сол замандағы флоренциялық адамдарды толғандырған саяси 
мәселелерді талқылайды.

Белгілі гибеллин Фарината дели Уверти (X-өлең) тамұқтың 
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алтыншы қабатында ересьтермен бірге отқа күйіп жатса да, оның 
жүрегі бұрынғыша кекке толы еді. Данте өз қаласын бағындырудағы 
осы ер жүрек батырдың күші мен жігеріне риза болады. Өйткені, 
Фарианатаны осындай ауыр халде жатса да жер бетіндегі өмір 
қызықтырады.

                    Алмағайып, бір қабірден құдіретті үн қатты,
                    Ой-санамды ойран етіп, тұңғиыққа құлатты,
                    Жабыстым да, қатып қалдым көсеміме қуатты.

                    «Неге сонша бұйығасың, неге имене бересің
                    Фарината көтерілді, әне, қара көресің.
                    Кіндігінен жоғары көрініп тұр денесі»[102.51].
Данте өзінің көркемдік әдістерінде табиғат құбылыстарын да 

шебер пайдаланады. Мұзды көлде азап тартып жатқан, суға бір 
батып, бір қалқып жүрген қанішерлерді көл бақаларға ұқсатады. 
«Олардың жүрегіндегі ызғар, кек пен қайғы көздерінен айқын 
сезіледі» («Тамұқ» XXXII-өлең).

                    Беттен бөлек тәндері мұз астында көмулі,
                    Сақылдайды тістері соққандайын темірді,
                    Күнәкарлар көгеріп, мұз құрсауда көрінді.

                    Жасытады жүздерін жаһаннамда ділгіріп,
                    Көрсетеді бейнесін тамұқ жатқан бүлдіріп,
                    Ауыздары – аязды, көздері – мұңды білдіріп.

                    Айналаны аңғарып, басымды идім және мен,
                    Екі жанды байқадым, қосарланған денемен;
                    Тұтасып кеткен шаштары, аумайды бір түп көдеден.        

[102.164].
Отты шұңқырда жазаланып жатқан сатқын кеңесшілерді 

(«Тамұқ» XXVI-өлең) Данте Флоренция түніндегі жалтырауық 
құрттарға теңейді. Отан намысына дақ түсірген мұндай жандарды 
қарғыспен тілге алады.

Данте табиғат құбылыстарына ерекше мән береді. «Тамұқтағы» 
қайғыны бейнелеген бояу мен зұлмат «Ғарасат майданында» ашық 
аспанмен ауысады. Данте «Ұжмақтағы» таңғажайып бақтарды өз 
отанындағы гүлденген сұлу бақтарға теңейді.

Дантенің көркемдік шеберлігі, қарапайым тілі, қысқа 
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баяндаулары, әсерлі үзінді және образдары терең гуманистік 
идеяларды суреттеуге мол мүмкіндік берген.

Дантенің «Құдіретті комедия» поэмасы әлемдік әдебиеттің 
тандаулы шығармаларының қатарынан орын алатын туынды. 

Дегенмен, Данте толық мағынасындағы Ренессанс әдебиетінің 
жазушысы емес, өйткені оның шығармашылығында ескі заманның 
танымдары жаңа пікірлермен араласып кеткен. Ол орта ғасыр діни 
әдебиет дәстүрлерімен байланысты еді. Оның поэзиясына тән 
болған аллегоризм мен христиан символикасы осының нәтижесі 
болатын. Мәселен, поэманың басында Дантенің қараңғы орманда 
адасып қалып, үш жыртқыш аңға кездесуі және көне Рим ақыны 
«ұстаз» Вергилийдің кенет пайда болып, Дантеге жәрдем беруі 
аллегорияның айқын дәлелі. Қараңғы орман - діни таным тұрғысынан 
күнаға толы ақиқат өмір, үш жыртқыш аң - адамды апатқа апаратын 
үш нұқсан - аярлық, қанағатсыздық және даңққұмарлық. Саяси 
тұрғыдан алғанда жазушы «Қараңғы орман» деп XIV ғасырдың 
бастарындағы Флоренцияны айтады. Тамұққа «саяхат» жасаған 
Дантенің түрлі күнаһарларды көз алдынан өткізіп, оларға сын айтуы 
адам санасының оянып келе жатқандығының белгісі еді.

Поэманың көп образдары діни танымнан тыс, саяси мазмұнға 
ие. Данте ұстазы Вергилийдің «Энеида» поэмасынан үлгі ала 
отырып, дүние жүзілік империя туралы гибеллиндердің идеясын 
символдастырады. Қызығы сонда, гибелиндермен күрескен 
папа тамұққа түседі. Цезарьді өлтірген Брут пен Кассий ең ауыр 
қылмыскер қатарына жатқызылады. Дүние жүзілік билік үшін 
күрескен Генрих VII-ге ұжмақтан орын беріледі. Әсіресе, поэманың 
соңында католик шіркеуі мен оның діншілдері баққұмарлық, 
мешкейлік, қанағатсыздықта айыпталып ең ауыр жазаға тартылады. 
Шығармадағы дінге қарсы сарын да жаңа туып келе жатқан Қайта 
өрлеу дәуірі әдебиеті үшін негізгі қару болып қызмет етеді.

Дантенің «Құдіретті комедиясының» композициясы өте шебер 
жасалған. Шығарма құрылысында үштік (поэманың үш бөлімнен 
құралуы, үш жыртқыш аң, шайтанның үш жүзділігі, тіпті өлеңдердің 
терцина - үш жолды болып келуі) троица туралы христиан 
идеясының символы ретінде көрінсе де, шығарманың жазылуында 
антик әдебиет үлгілері негізгі рөл ойнағандығын еске алсақ, поэма 
өз мазмұнымен христиан ілімінің құрсауын бұзып, кең, сара жолға 
шыққандығын байқаймыз.
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Христиан діні мен папаның аярлығына, сатқындығы және 
залымдығына қарсы күрескен ұлы гуманист ақынның «Құдіретті 
комедиясы» дүние жүзі әдебиеті тарихындағы маңызды шығарма 
болып, мемлекеттердің демократиялық негізде дамуына кедергі 
жасап отырған кертартпа топтарды әшкерелеуші күшімен 
құндылығын жоймай келе жатқан асыл мұралардың бірі.

Данте орта ғасырлық әдет-ғұрыптар және схоластикалық 
ілім әсерінде болса да, заман шындығын фантастикалық 
бояулармен бейнелеген, жаңа сын-пікірлерімен бүкіл орта ғасыр 
мәдени өміріне философиялық-әдеби қорытынды жасаған, 
шығармашылығын отанның ұлттық бірлігін қалыптастыруға 
сарп еткен ұлы тұлға еді. Бұдан кейінгі дәуірлерде әсіресе, 
Италияда ұлт-азаттық әрекеті күшейген XIX ғасырда ақынның 
ғажайып туындысы отан сүйгіштер жүрегіне ұялап, оларды 
азаттық пен тәуелсіздік үшін күрестерде рухтандырды.                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                             

Франческо Петрарка
(1304-1374)                                                                                                                                           

                                                                                                                                       
Итальян гуманизмінің негізін салушы Франческо Петрарка өз 

өмірінің көп бөлігін антикалық мұраларды үйренуге арнаған ғалым, 
ақын ретінде ерекше даңққа бөленді. Оның әкесі Дантенің жақын 
досы еді, ол да 1302 жылы қара гвельфтердің қуғынына ұшырап, 
Флоренциядан қашып, Ареццода бас сауғалайды. Петрарка 1304 
жылы осы жерде дүниеге келеді. Әкесі 1312 жылы отбасымен 
Францияның оңтүстігіндегі папа тұратын Авиньон қаласына 
қоныс аударып, сол жердегі сарайға қызметке орналасады. Жас 
Петрарка болса, қала маңындағы қыстақта жасап, латын тілі мен 
көне Рим әдебиетін оқып үйренеді. Соңынан ол құқықтанумен 
айналысады. 1326 жылы ата-анасынан айрылған Петрарка оқуын 
тастап, Авиньонға келіп діни қызметке орналасады. Бұл жағдай 
оны папа билігіне жақындастырады. Сарайдағы алаяқтықтар, 
сатқындықтар, шіркеу мансаптарының сатылуы сияқты жағымсыз 
әрекеттер ақынның ызасын оятады. Ол діни қызмет атқарғанымен, 
өте заманагөй адам болатын.

Петрарка өзінің сұлу Лаураға арнаған алғашқы өлең сонеттерімен 
Рим жұртшылығына таныла бастайды. Ғылым-білімге жаны 
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құмар, абыройлы Рим дворяны Джованни Колонна 1330 жылы 
Петрарканы өз сарайына қызметке шақырып, антик жазушылардың 
шығармашылығын үйренуіне жағдай туғызады. 1333 жылы ақын 
Франция, Германия, Фландрияға саяхат жасайды. Бұл саяхаттар 
Петрарка дүниетанымының кеңеюіне мол әсер етеді. 1337 жылы 
Римге барып, қаланың тарихи-мәдени ескерткіштерімен танысады. 
Авиньонға оралған соң, Петрарка бұл қалада қалғысы келмейді. 
Сондықтан қаладан бес шақырым жердегі Воклюз қыстағына келіп, 
осы жерде жалғыз өмір сүре бастайды (1337-1341). Бұл жылдар 
Петрарка шығармашылығының өте жемісті жылдары болды. 
Петрарканың латын тіліндегі «Африка» поэмасы, Лаураға арнаған 
көптеген өлеңдері де осы жерде туады. Бұл шығармалар ақынға 
үлкен даңқ алып келеді. Көне дәуір ақындары дәстүрінде 1341 жылы 
Капитолийде (Рим) үлкен салтанатпен оған жеңімпаз лавр алқасы 
тағылды. Осы кезден бастап Петрарка Италия жазушыларының 
атақты жетекшісіне айналды, оның аты тек Италияға ғана емес, шет  
елдерге де кең тарады. Папа Климент VI және басқа да дін өкілдері 
оны шіркеудегі жоғары лауазымға шақырды, бірақ еркіндіктен 
айрылып қалудан қорыққан ол бұл ұсыныстарды қабылдамады.

Петрарка да Данте сияқты көркем әдебиет майданында өз 
дәуірінің саяси өміріне әсер ету, отанның ортақ бірлігін қалыптастыру 
үшін күресті. 1347 жылғы феодалдарға қарсы көтерілістердің 
хабарын естіген ол дереу оларды құттықтайды. Көтеріліс басшысы 
Кола ди Риенци көне Рим үлгісінде Римде республикалық билікті 
жарияланғанда, Петрарка оған арнап «Ұлы рух» атты атақты саяси 
канцонасын жазып, оны қолдайтындығын ашық білдіреді. Бірақ көп 
ұзамай Риенци жеңіліске ұшырайды.

XIV ғасырдың 60-жылдарында Петрарка өз замандасы 
Боккаччомен танысып, онымен достық қатынаста болады. Өмірінің 
соңғы жиырма жылын ақын Миланда, соңынан Венеция мен 
Падуеде өткізді. Миланда Жованни Висконти қамқорлығында 
болған Петрарка «Әрқандай бақытсыздыққа қарсы шаралар 
туралы» (1358-1366) трактатын жаза бастайды. Өмірінің соңыңда 
ұлы гуманист Падуеге жақын Арква қыстағында жасап, 1374 жылы 
осы жерде қайтыс болады.

Петрарка - итальян Қайта өрлеу дәуірінің ірі өкілі, дүние 
жүзі әдебиеті қазынасына мол үлес қосқан гуманист ақын. Ол 
Цицеронның екі баяндамасын тапты. Антик жазушылар Цицерон 
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мен Вергилийдің шығармаларын жан-жақты оқып үйренді, оларды 
өзіне ұстаз санайды. Грек жазушыларының шығармаларын латын 
тіліндегі аудармалардан оқыды. Көне Рим жазушыларының 
көркемдік әдістерін, пікірлеу негіздерін игерді. Италия әдебиеті 
латын әдебиетінің жалғасы екендігін дәлелдеп, шығармаларын 
латын тілінде жазды. Көне классиктер тілін нағыз әдеби тіл деп 
түсінді.

Петрарканың латын тілінде жазылған «Африка» поэмасы 
(1338-1342) көне Рим классикалық әдебиетінің ірі туындысы болған 
Вергилийдің «Энеида» поэмасының әсерінде туды. Аяқталмаған бұл 
шығармада ақын Римнің ұлттық батыры, Африканы бағындырған 
Сципионның жеңістерін суреттейді. Петрарка өз поэмасына сюжетті 
Рим тарихшысы Тит Ливийден алды. Цицеронның «Республика» 
еңбегінен Сципионның түсі туралы хикаяны пайдаланды. 
Ақынның дінге қарсы көзқарасы Италияның ұлттық тәуелсіздігін 
қорғау идеясымен араласып кетеді. Поэмада отансүйгіштік рухты 
бейнелейтін күшті лирикалық моменттер өте көп.   

Петрарка Вергилийдің шопандық поэмасына еліктеп, латынша 
12 эклог (антик, соңынан Еуропа поэзиясында шопандық өмірді 
суреттейтін өлең) та жазады. Пастораль (қарапайым шопандық 
тұрмысты жырлайтын өлең түрі) формасындағы бұл өлеңдерге 
ақын жаңа мазмұн енгізді. Өлеңдердің кейбірінде Рим әміршілерін, 
папа билігін және оның кемшіліктерін қатты сынға алады. Басқа 
эклогтары ақынның жеке сезім-толғаныстарын бейнелейді. Лаура 
қабірі басындағы қайғыны суреттеген эклогтарын осыған жатқызуға 
болады.

Латын тілінде жазылған прозалық шығармалардың арасында 
«Атақты адамдар туралы», «Ұмытылмас нәрселер туралы» атты 
шығармаларының маңызы ерекше. Бірінші кітапта көне дүниенің 
атақты қолбасшылары Александр Македонский, Ганибал т.б. 
өмірбаяндары беріледі.

Шығарма көне Рим және оның қаһармандары туралы естеліктерді 
жаңғырту, осы арқылы адамдарда отансүйгіштік рухты ояту сияқты 
өзекті мәселелерді көтерді.

«Ұмытылмас нәрселер туралы кітабы» өзінен бұрын өмір сүрген 
авторлардан көшірілген үзінділер, мысалдар мен даналық сөздерден 
тұрады.

Философиялық трактаттары Петрарканың қоғамдық-саяси 
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көзқарастарын айқын танытады. Өмір қуанышын, табиғат 
сұлулығын жырлау, өзге діндерге құрметпен қарау сияқты ойларды 
айтумен қатар ақын христиан дінінің шырмауынан да шыға алмайды, 
орта ғасырдың схоластикалық дүниетанымынан қол үзе қоймайды. 
Бұл жағдай ондағы қайғылы көңіл-күйді күшейте түседі. «Дүниеге 
ызамен қарау туралы» (1343) деген  шығармасында Петрарканың өз 
дүниетанымы мен түсінігіндегі кемшіліктер байқалады. Шығарма 
Петрарка мен дінбасы Августин арасындағы диалог түрінде 
баяндалған. Августин – орта ғасырлық діни-аскетизмнің негізін 
салушылардың бірі. Ол да жас кезінде ғашықтықты өз басынан 
өткізген. Августин ақындағы әділдікке ұмтылу, шығармашылықпен 
айналысу, атақ-даңққа бөленіп, ғашықтық сезімге берілу сияқты 
қасиеттердің уақытша нәрсе екендігін айтып, оны мұндай 
сезімдерді жеңуге, тек қана «о дүниені» ойлауға үгіттейді. Петрарка 
Августинмен қызу тартысқа түседі.  Ол махаббат пен атақ-
абыройдан бас тарта алмайтындығын, Лаураға деген махаббаты 
оның шабытын оятатынын, ол уақытша емес, мәңгілік жанға ғашық 
екендігін айтады. Августин Петрарканың Лаураға қатынасының 
өмірлік махаббат екендігін айтып, онда бұл туралы сенімді пайда 
етеді. Ақын оның пікіріне қосылуға дайын, бірақ ол бұл дүниенің 
істерін аяғына дейін жеткізуі керек. Бұдан біз жаңа өзгерістер болып 
жатқан сол дәуірдегі Петрарка көзқарасындағы қоғамдық-саяси 
кемшіліктерді көреміз. Дегенмен, ондағы гуманистік сана христиан 
аскетизмінің догмаларына толығымен бағынбайды. Адамның 
тұрмыстық, әлеуметтік мәселелері, ақыл-санасы «о дүние» туралы 
қиял-түсініктерден жоғары тұрады. 

                                            
Лирикалық өлеңдері
Петрарка өзінен бұрын өмір сүрген Прованс жыршылары мен 

итальян ақындары сияқты махаббат лирикасымен де айналысты. Ол 
1327 жылы шіркеудегі ғибадат кезінде бір әдемі, жас әйелді көріп, 
оған ғашық болады. Өз өлеңдерінде осы сүйген әйелін Лаура есімімен 
жырлай бастайды. 1348 жылы бұл әйел қайтыс болады, бірақ ақын 
сол сұлуға  арнап жыр жазуын тоқтатпайды. Ақынның сүйіктісі 
туралы өлеңдері «Канцоньере» («Өлеңдер кітабы») деп аталады. 
Соңынан Петрарка бұл кітапты «Мадонна Лаураның өмірі» және 
«Мадонна Лаураның өлімі» деп екі бөлімге бөлген. Шығарманың 
аты «Канцоньере» болғанымен, жинаққа сонеттер (317 өлең) мен 
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концондар (29 өлең) енген. Кітапта махаббат тақырыбынан өзге 
саяси-философиялық өлеңдер де бар. Олардың кейбірінде («Менің 
Италиям», «Ұлы рух») отансүйгіштік идея жырланса, басқаларында 
папа билігінің кемшіліктері, діни бұзақылықтар әшкереленді.

Бізге дейін жеткен Лаураға арнаған бірінші өлең 1330 жылы 
жазылған. Аллегориялық тәсілдер ақынның өз ой-толғамын 
философиялық абстракциясыз, қарапайым пікірлермен баяндауына 
кедергілік келтірмейді. Данте әсерімен ол, сүйіктісін мейірімді, 
айналасындағыларға жақсы әсер етуші жан ретінде көрсеткенімен, 
Петрарка сұлулықты мейірімділікпен тең деп қабылдамайды. Оның 
сүйіктісі - Лаураның бойындағы қасиеттер шынайы. Лаура адамды 
өзіне ынтық ететін сұлу болғанымен, ғашықтыққа селқос қарайтын 
жан. Сондықтан ақынның сүйіктісі тек қиялда ғана. Шығармада 
ақын жүрегіндегі екі түрлі махаббат - көтеріңкі рухани махаббат 
пен шынайы жауапсыз махаббат ортасындағы қарама-қарсылық 
өз көрінісін тапқан. Шынайы өмір қайғысы ақынның рухани 
махаббатқа бой алдыруына жол бермейді.

                    Ғашығыма деген өртті сөндірмей
                    Келем жылжып жоғалатын сызыққа,
                    Он алты жыл қол жетпеді қызыққа,
                    Соның бәрі өте шыққан бір күндей...

                    Тағдыр-тасыр, ал махаббат керемет,
                    Мен өмірден енді нені сұраймын,
                    Қайтер ем мен көзін жұмса шырайлым,
                    Ол жоқ жерде тірлік маған не керек!

                    Қазір мұнда, сәлден кейін андамын,
                    Жылдамырақ заулар едім бұдан да
                    Қас қылғандай күш жетпейді әріге.

                    Он алты жыл. Баяғыша шаңдағым,
                    Шыбын жаным шарқ ұрады шығанға,
                    Тағат табар реті жоқ әлі де [103.29].
Жинақтың Лаура өліміне байланысты бөлімінде ол өз сүйіктісінің 

мейірімсіздігіне өкінбейді, қайта оны жоқтап қайғы-қасіретке 
батады. Лаура серілік лирикада сомдалған мейірімсіз ханымға мүлде 
ұқсамайды, керісінше, бетіндегі пердесін алып тастап, ақын зарын 
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тыңдайды, оны жұбатады, көздерінен аққан жасты орамалымен 
сүртіп қояды. Данте сияқты Петрарка да өз сүйіктісін ұжмақта деп 
көрсетеді. Лаураның өлімінен соң ақын жүрегінде туған сезімдер 
арпалысы аяқталады. Сонда да, Петрарка Лаураны ұмыта алмайды. 
Жинақ соңында ақын бибі Мәриямнан оның «күналарын» кешіруін 
өтінуі мұның айқын дәлелі.

Петрарка лирикасының тарихи маңызы өте зор, өйткені, ол 
Италия поэмасын мистика мен аллегоризмнен тазартты, «күна» деп 
саналған махаббат пен тұрмыстық мәселелерді жырлауға жол ашты.

Петрарка поэтикалық формаға да ерекше назар аударып, оған 
мазмұн еркіндігін енгізді. Данте болса форманы пікір білдірудің 
құралы деп санаған болатын. Петрарка Еуропа поэзиясын жаңа 
көркем образдармен, жаңа туындылармен байытты, әсіресе, сонет 
жанрын одан әрі дамытты. Тек махаббат лирикасын ғана емес, 
сонымен бірге жинағына енген жауынгерлік рухпен суарылған саяси 
жырлары да мемлекет бірлігін қалыптастыру үшін күрескендердің 
қолындағы күшті қару ретінде қызмет атқарды.

Жованни Боккаччо                                                                                                                                         
     (1313-1315) 

Итальян Қайта өрлеу дәуірінің екінші бір ірі өкілі - Жованни 
Боккаччо ғалым, жазушы еді. Ол осы дәуірде «назарға лайық емес» 
деп келген заманагөй новелла жанрын жоғары даму сатысына 
көтерді, оның реалистік және демократиялық бағытын айқындап 
берді. Боккаччо жазушының өзіне тән қасиеттерін жоққа шығаратын, 
әдебиеттің халықшылдық рухына және реалистік дамуына кедергі 
болған, табиғат пен адамның қадір-қасиетіне дұшпан,  шынайы 
өмірді мойындамайтын діни-аскеттік саясатқа қарсы болды.

Боккаччо Парижде туды, анасының өлімінен соң, оны Италияға 
алып келді. Боккаччо Флоренция мен Неапольде тәрбиеленді. 
Әкесінің тілегімен сауда-саттық және құқықтану мәселелерімен 
айналысса да, ол антик жазушылардың шығармаларын оқуға өте  
қызығатын. Бірақ талантты жас тарихи ескерткіштер, грек тіліндегі 
әдеби шығармалармен терең таныса алмады. Өйткені, оған әкесі 
көне әдебиет үлгілерін оқуға тек бос уақыттарында ғана рұқсат 
беретін.
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Боккаччо жігіттік дәуірін (1327-1340) Неапольде өткізді. Бұл 
жерде ол гуманистермен танысып, грек тілі мен антик әдебиетті 
үйренуге кіріседі. Жаңа достарының көмегімен король Роберт 
Анжуйский сарайындағы әдеби ортаға араласады. 

                     
«Декамерон» новеллалар жинағы
Боккаччоның ең маңызды шығармасы - «Декамерон» атты 

хикаялар жинағы. Гуманистік идеяларды шынайы суреттейтін 
«Декамерон» - орта ғасырлық діни аскетизмге қатты соққы берген, 
Қайта өрлеу дәуірінің тұңғыш ірі туындысы.

Өз дүниетанымы жағынан республикашыл болған Боккаччо 
әдебиет саласында халықтың мәдени дәстүрлеріне өте жақын 
тұрды. Ол халық ауыз әдебиетінің ең үздік үлгілерін және антик 
әдебиет мұраларын үйрену, олардан тиімді пайдалану нәтижесінде 
новелла жанрын жоғары даму сатысына көтерді.

Итальянша «Новеллиноның» (новеллалар кітабы) мазмұны 
әртүрлі. Онда орта ғасырлық серілік романдар, Інжіл, Шығыс 
ертегілері, көне аңыздарда баяндалатын түрлі оқиғалар 
хикаяланады. Бірінші кезекте Италия өмірінен алынған тұрмыстық 
тақырыптағы реалистік хикаялар оқырманның назарын өзіне 
тартады. Бірақ оқиғаларды артықша суреттеу реализмте нұқсан 
келтіреді. Боккаччо новелла жанрына классикалық сипат беріп, 
итальян хикаяшылығының түрі, типі, характері, тілі және әдісін 
жасады. Боккаччо шығармасының демократиялық рухы оның халық 
дәстүрлерімен тығыз араласуының нәтижесі болатын.

Боккаччо новелла жанрына жаңа гуманистік мазмұн, реалистік 
характер енгізу арқылы оны «төмен» жанрдан «жоғары» жанрлар 
дәрежесіне көтерді және дербес әдеби жанрға айналдырды.

«Декамеронда» жүз новелла бар. Олар белгілі-бір тәртіппен 
орналасқан. Новеллалар бірін екіншісіне байланыстырушы 
хикаялармен жалғасып отырады. Мұндай әдеби әдіс көне Шығыс 
(«Мың бір түн») және антик («Метаморфозалар») әдебиетте де 
қолданылған, бірақ оларда байланыстырушы хикаялар жағдайды 
баяндау, жазаны кейінге қалдыру үшін енгізілген.  Боккаччо болса 
байланыстырушы жаңа новеллаларды тұрмыстық оқиғаларды, 
характерлерді суреттеуге пайдаланған.

1348 жылы Флоренцияда қорқынышты індет тарап, көп адам көз 
жұмады. Бұл індет аман қалған жандардың мінез-құлқына қатты 
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әсер етеді. Орта ғасырдағы діни әдет-ғұрыптар, о дүниелік азаптар 
туралы қорқытулар тағы да өрши түседі. Осындай ауыр кезеңде 
Боккаччо жаңа пікірлерді баяндайтын шығарма жазуды ойлап, 
«Декамерон» атты туындысын жазды. Шығарма індеттің таралуын 
суреттеуден басталады.

«Декамеронның» кіріспе бөлімінде бір топ флоренциялық 
қыз бен жігіттің індетті өзгеше, яғни ержүректікпен қарсы алуы 
хикаяланады. Олар ажалды қайғы-қорқынышпен емес, ақыл-
жігермен жеңуге ұмтылады. Ауру жайлаған қаладан шығып кеткен 
жеті қыз бен үш жігіт Флоренция маңындағы Эрам бағына барып, 
өмірлерінің соңғы сәттерін ойын-күлкімен өткізе бастайды. Жастар 
мұнда он күн жасайды. «Декамерон» сөзі де осыдан келіп шыққан 
(декамерон - грек сөзі, «он күндік» деген мағынаны білдіреді). Олар 
әр күнгі отырысты басқару үшін өз араларынан король мен ханша 
сайлап, хикаялар айтумен айналысады. Бір күнде он адам бір-бірден 
он хикая айтқан. Он күнде айтылған хикаялар саны жүзге жетеді. 
Әрбір күннің соңында жазушы осы топтың өмірін суреттеуге 
оралып отырады. Боккаччо хикаяшыларының өз өмірлері жайлы 
баяндауы бүкіл жинақтың бір-бірімен байланысуын қамтамасыз 
етіп, новеллалардың біртұтас туынды болуына мүмкіндік береді.

Боккаччо католик шіркеуінің «о дүниеге» дайындық үшін «бұл 
дүниенің», яғни ақиқат өмір қуаныштарынан бас тарту керек деген 
кертартпа уағызына қарсы шығып, оның негізсіздігін нақты өмірлік 
фактілер арқылы дәлелдейді. Сондықтан да Боккаччо махаббат 
жолында батыл күрескен және шіркеу ілімін мойындамаған 
қаһармандарды, әсіресе, әйелдерді қорғайды. Нағыз махаббатты 
жырлау, феодалдық - дворяндық әдет-ғұрыптарды сынға алу, 
католик діні өкілдерінің бұзықтықтарын әшкерелеу, христиан 
дінінің үстемдігі туралы мифтің негізсіз жалған екендігін көрсету, 
қарапайым халықтың әрекетін мақұлдау - «Декамерондағы» 
окиғалардың негізгі тақырыбы.

Гуманист Боккаччо шығармашылығында ғашықтық тақырыбы 
үлкен орын алады. Ол махаббатты жеке бастың құмарлығы 
ретінде емес, ал кең мағынада, яғни қоғамдық өмірге байланысты 
жағдайда алып бейнелейді. Оның суреттеуінде махаббат адамды 
шынықтырады, қиыншылықтарды жеңуге үйретеді және адам 
бойында жақсы қасиеттерді қалыптастырады.

Бесінші күннің бірінші новелласында махаббатқа байланысты 
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осындай жаңа қасиеттер қалыптастырған жас жігіт Чимоне туралы 
хикаяланады.

Боккаччо терең адамгершілік сезімдерді, гуманистік пікірлерді 
буржуазия эгоизміне, байлыққа ұмтылу мен озбырлыққа қарсы 
қояды. «Декамерондағы» ерлік, достық, жомарттық және махаббат 
сезімдеріне толы романтикалық рухтағы новеллалар феодалдық-
дворяндық әдет-ғұрыптарға қатты соққы береді. Өкінішті оқиғаларға 
әкеліп соқтыратын әлеуметтік теңсіздік қатты сынға алынады.

«Декамеронда» бейнеленген негізгі идеялар дінге қарсы 
бағыттар еді. Ескі діни әдет-ғұрыптардан еркін махаббат  жоғары  
қойылады.

Боккаччо жасаған дәуірде Рим папасы ашкөздік, сатқындық 
және бұзықшылық істерге мүлде беріліп кеткен болатын. Шіркеу 
князьдері діни мансаптарды сату, күнаны кешіру есесіне ақша алып, 
өте көп байлық жинайды. Абыройы айрандай төгілген шіркеуге 
қарсы ересьтік әрекет күшейеді. Бірақ христиан діні мұндай 
наразылықтарды жауыздықпен жаншып отырды. Католиктік 
монах ордендері барлық жерде қаптап кетті. Мыңдаған монахтар 
арамтамақтықпен күн көрді. Олар байлық жинауда католиктік дін 
өкілдерінен қалыспады. Сондықтан да Боккаччо новеллаларындағы 
ащы сын олардың ымырашылдық, екіжүзділік әрекеттерін 
әшкерелеуге бағытталды.

Шіркеу мен дін өкілдерінің аярлығы бірінші күннің бірінші 
новелласында өте шебер көрсетілген:

Уаппелето - өте айлакер, жемқор, тіпті адам өлтіруден де 
қайтпайтын пасық жан. Ол діндар емес, бірақ дін өкілдерінің 
сыналған қаруы аярлықты шеберлікпен меңгеріп, өлімі алдынан 
поптарға тән «пәк жүрекпен» өз күналарына «тәуба» қылады 
және әулие атағын алады. Аңқау адамдар айлакер діндардың 
сөзіне сеніп, оны үлкен салтанатпен монастырь алаңына жерлейді. 
Декамерондағы көп новеллаларда монахтардың қулықтары 
әшкереленеді. Олар аяқтарын басқан сайын зұлымдық жасайды, 
халықты алдайды, бірақ соңында өздері масқара болады. Мұны 
монах Альберт туралы хикаядан анық көруге болады:

«Декамеронда» қарапайым монахтан бастап, Рим папасына 
дейін сынға алынады. Дін өкілдерінің қылмыстарын жақсы білетін 
Боккаччо олардың бұзықшылықтарын аяусыз ашып тастайды. 
Жазушы дін өкілдерін мазақ ету үшін керекті көркем тәсілдерді 



202

шебер пайдаланады, оларды күлкілі персонаждарға айналдырады, 
сөйтіп, халық алдында масқара қылады. Христиан шіркеуіндегі 
руханилар «біздің істегенімізді емес, айтқанымызды істе»деген 
принцип негізінде әрекет етеді. Сондықтан да ұлы гуманист 
Боккаччо «Декамеронда» озбырлық ұрығын себуші христиан діні 
мен оның діншілдерінің зұлымдықтарын әшкерелеуге бүкіл күш-
жігерін, білімі мен талантын жұмсады.

Фольклордағы күлкілі элементтерді пайдаланған Боккаччо 
қарапайым адамдардағы жақсы қасиеттер - ептілік, даналық және 
тапқырлықты бейнелейтін новеллалар да жазды. 

Сегізінші және тоғызыншы күндері айтылған новеллалардың 
кейіпкерлері сайқымазақ, епті жігіттер Бруно, Буффальмако мен 
Нелло ақымақ Симония және Каландриноны келеке етеді. Боккаччо 
қарапайым адамдарды жақсы қасиеттерге бай жандар ретінде 
суреттеп, оларға үлкен құрметпен қарайды.

Үшінші күннің екінші новелласында бір атбағар өз қожайыны 
король Агилульфпен ханшаның сүйіктісі туралы айтысады. 
Корольмен тапқырлық, ақылдылық сайысына түскен ол жеңіп 
шығады. Кітапта осындай мысалдар өте көп. Бұлар «Декамерон» 
ішінде фольклорлық материалдар, демоқратиялық пікірлер мол 
қамтылғанын көрсетеді. «Төменгі» топтан шыққан жандар әрқашан 
ақсүйектерді жеңіп отырады. Граф Анверский (екінші күннің 
сегізінші новелласы) ғайбат-өсектің себебінен туған жерінен 
қуғындалып, өзге елде атбағар қызметін атқарады. Күшті жігер 
иесі болғандықтан, ол көптеген қиындықтарды жеңіп, соңында 
өз Отанына оралады. Халық санасына сіңген «ақиқаттық пен 
әділеттілік ақыры салтанат құрады» деген пікір осы хикаяда өз 
көрінісін тапқан.

Боккаччо кіші көлемді хикаялары арқылы осы дәуір тұрмысының 
түрлі жақтарын реалистік суреттерімен бейнелей білген шебер 
жазушы. Қаламгер новеллаларының тіліне ерекше көңіл бөліп, 
тірі тілдегі қысқа, жарқын образды суреттерді шеберлікпен 
қолдана білген. XIV, XV және XVI ғасырларда өмір сүрген итальян 
хикаяшылары Боккаччо шығармаларының тілінен үлгі алды.

 «Декамеронды» жазып болған соң, Боккаччода аскеттік көңіл-
күй қайталанады.  Мұны оның аллегориялық «Корбоччо яки махаббат 
шытырманы» (1354-1355) поэмасынан көруге болады. Ақынды 
масқара қылған бір әйелден кек қайтару мақсатында жазылған 
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бұл шығарма әйелдерге арналған памфлет еді. «Декамеронда» 
әйелдерге ерекше  құрметпен қараған қаламгер енді оларға қарсы 
шығады. Өмірінің соңында Боккаччода мұндай көңіл-күйдің тууы 
феодалдық шіркеудің қатты қысымының әсерінен болды. Бірақ 
бұл өзгеріс «Декамерон» шығармасының халық санасының өсуіне 
тигізген ықпалын кеміте алмады. Орта ғасырлық діни-аскеттік 
ілімге аяусыз соққы берген Боккаччоның осы шығармасының 
мәңгілік жасайтыны сөзсіз.

XV ғасырдағы итальян гуманизмінің қалыптасуы және оның 
қайшылықтары

XIV ғасырдың екінші жартысында жасаған гуманистер Петрарка 
мен Боккаччоның ісін одан ары қарай жалғастырды. Олар да антик 
мәдениетке құрметпен қарап, папа билігіне қарсы шықты. Мәселен, 
Луиджи Марсили Августин орденінде монах болса да,  философия 
мен әдебиетке қызықты, «Папа сарайы нұқсандарына қарсы» дейтін 
туындысында дін өкілдерінің жағымсыз әрекеттерін әшкереледі. 
Гуманист Колуччо Салутати біраз уақыт папаның қызметінде 
болып, Рим діндарларының арасындағы алаяқтарды өз көзімен 
көреді, бұл оны папаға қарсы күреске итермелейді. Флоренция 
республикасының хатшысы болған кездерінде де ол өз отанының 
тәуелсіздігі үшін күреседі. Мемлекет істерімен бірге әдебиетпен де 
айналысады, латынша эклогтар жазады.  «Тағдыр мен бақыт туралы» 
дидактикалық поэмасында астрологияны (жұлдыз жорамал) қатты 
сынға алады. Салутати дүниетанымында қайшылықтар да болды. 
XV ғасырда ірі қала - коммуналар аймағында принципаттықтың 
(жеке билік) орнау себебінен ғалым-гуманистер халық әрекетінен 
алыстайды. Олар антик дәстүрлерді жаңартуға ұмтылады, итальян 
тіліндегі әдебиет күйзеліске ұшырайды. Сауаты аз оқырманға 
негізделген латын тіліндегі әдебиет дүниеге келеді.

Бұл дәуірдегі гуманистік әдебиетте ақсүйектік ағым басым 
болғанымен, ірі қаламгерлер XIII-XIV ғасырлардағы ұлттық 
әдебиетпен әлі де тығыз байланыста еді. Олар Данте, Петрарка, 
Боккаччо шығармаларын оқып үйренді, халық дәстүрінде өлеңдер 
жазды. Осындай қаламгерлердің бірі атақты ғалым, жазушы 
Альберти болды. Ол итальян поэзиясына гекзаметр өлең өлшемін 
кіргізді, итальян тілінде элегия мен эклогтар жазып, итальян тілі 
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мен әдебиетінің дамуы үшін күресті, латын тілінің алдында бас 
иген адамдарды сынға алды.

XV ғасырдың екінші жартысынан бастап осы дәуірдің саяси 
өмірінен қол үзген және ескі латын тіліне беріліп, өз мүмкіндіктерін 
шектеп қойған ғалым-гуманистердің үстемдіктері аяқталады. 
Итальян ұлттық әдебиеті дами бастаған Қайта өрлеу әрекетінің 
соңғы жоғары сатысы дүниеге келеді. Мәдени және экономикалық 
жағынан едәуір ілгерілеген Флоренцияда ірі гуманист-қайраткерлер 
Леонардо да Винчи, Микель-Анжело және т. б. туды.

XV ғасырдың аяқтарында Солтүстік Италияда жаңа мәдени 
орталық пайда болды. Феодалдық-католиктік қанау күшейген 
тұста өмір қуаныштарына байланысты оқиғаларды жырлау үлкен 
маңызға ие болатын. Феррара мектебі серілік әдет-ғұрыптарды 
бейнелегенімен, ол Қайта өрлеу мәдениетінің дамуында белгілі 
дәрежеде қызмет атқарды. Қалада университет салынды, ірі 
кітапханалар пайда болды. Сарай ертегілерін қайта өңдеудің 
характерлі үлгісі болған Маттео Боярданың (1434-1494) «Ғашық 
болған Роланд» поэмасы осы дәуірде туды. Боярданың аяқталмай 
қалған бұл поэмасы халық арасында кең таралды. Оны аяқтауға 
көптеген қаламгерлер ұмтылып көрді. Тек ақын Лодовико 
Ариостоның (1474-1533) «Ызалы Роланд» туындысы ғана бұл істі 
аяғына дейін жеткізді. Ақын қаһармандық роман-поэма жанрының 
жетілген формасын көркемдік тұрғыдан жоғары сатыға көтерді.

«Ызалы Роланд» поэмасы үстінде Ариосто көп уақыт еңбектенді. 
Бірінші жариялануынан соң да (1516) оны қайта толықтырды. 
Алдыңғы шығармада 40 өлең бар еді, соңғы жариялануында (1532) 
46 өлең болды. Шығармада түрлі оқиғалар суреттелді, шынайы өмір 
көріністері фантастикалық суреттермен ауысып отырды.

Поэманың сюжеті көп қырлы, тақырыбы жағынан оны бірнеше 
топқа бөлуге болады. Алғашқы тақырыпта император Карл 
сарбаздарының сарациндықтармен соғысы баяндалады. Шығармада 
Карлдің ең батыр серілерінің бірі Роландтың өзге діндегі сұлу, 
бірақ жеңілтек Анжеликаны сүйіп қалуына байланысты оқиғаларға 
үлкен орын беріледі. Әуре-сарсаңда жүрген Анжелика қатты 
жарақаттанған сарацин жігіті Медорды өлімнен құтқарады және 
оған ғашық болады. Анжеликаны іздеп орманға барған Роланд 
шопан жігіттен Анжеликаның Медорды сүйетіндігін естіп, ызадан 
ақылын жоғалтады.
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Поэманың тағы да бір сюжеті сарацин батыры Руджероның 
Брадаментиге деген махаббаты тарихынан тұрады. Мұнда ақын екі 
жас арасындағы қатынастарды өте кең фантастикалық оқиғалармен 
байланыстырады.

Поэма өзіндік әдіспен жазылған. Бұл нәрсе фантастикалық 
оқиғалар мен серілік бейнелеуде айқын көрінеді. Жазушы реал 
дүниені, адамның шынайы өмірдегі талап-тілектерін орта ғасырлық 
діни әдет-ғұрыптарға қарсы қояды. Мәселен, Астольф ұжмаққа 
барғанында, оны жақсы күтіп алып, тамақтандырады және атын 
атқораға жайғастырады. Рақаттанып ұжмақ алмасының дәмін 
татқан Астольф «Адам мен Хауа анаға кешірім беру керек екен» 
деген ойға келеді.

Итальян Қайта өрлеу дәуірінің ірі әдеби ескерткіші саналатын 
«Ызалы Роланд» өз маңызын жоя бастаған орта ғасырлық діни 
тәртіптерге қарсы адам өмірінің ұлылығы мен сұлулығын дәріптеген, 
адамның бақытты өмірге деген ұмтылысы табиғи құбылыс екендігін 
паш еткен, гуманистік пікірлерді қорғаған таңғажайып поэма болды.

Қайта өрлеу дәуірінің соңғы кезеңі феодалдық-діни 
озбырлықтың қысымы астында өтті. Гуманистік идеялар, пікір 
еркіндігі қуғынға ұшырады. Инквизиция күшейді, қайраткер 
жандар зынданға тасталды және орта ғасырлық зұлымдыққа 
және схоластикаға қарсы күресін жалғастырды. Осы дәуірдің ірі 
философы, астроном, жазушы Джордано Бруно (1548-1600) папа 
мен діннің бітіспес дұшпаны ретінде тарих сахнасына шықты. Ол 
«дүниені Құдай жаратты» деген шіркеу іліміне поляк астрономы 
Коперниктің материалистік пікірлерін қарсы қояды. Жау алдында 
тізе бүкпегендігі үшін, оны отқа өртеп өлтірді.

«Шексіздік, фаза және дүние туралы» поэмасында (1584) Бруно 
әлем мен оның шегі туралы Коперник ойын одан әрі дамытты. 
Джордано Бруно тамаша ақын да болды. Ол өз өлеңдерінде 
ғылымның күш-құдіретін ардақтап, схоластикалық ілімді, дінді 
қатты сынға алды. «Жарық» атты сатиралық комедиясында 
(1582) байлар арасындағы бұзықшылықтарды, арамдық пен 
жауыздықтарды аямай әшкереледі.

Инквизиция зардабына ұшырағандардың бірі ірі философ, 
ғалым, утопиялық социалист Томазо Кампанелла (1568-1639) 
болды. Италияны Испания озбырлығынан азат ету үшін күрескені 
үшін оны зынданға тастады. 27 жыл қамауда отырған Кампанелла 
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осы жерде жекеменшік пен теңсіздік жойылған қоғамдық құрылысты 
бейнелеген «Күн қаласы» (1602) деп аталатын романын жазды. 
Бұл шығарма идеялық жақтан ағылшын гуманисі Томас Мордың 
«Утопия» атты романымен мазмұндас болды.

Кампанелла «Философиялық өлеңдер» жинағына енген 
сюжеттерінде өнердің халыққа қызмет етуі ұлы міндет екендігі 
туралы, ғылым, білімге қызығу, табиғатқа жақындау және үйрену 
керектігі жайлы айтады.

Қайта өрлеу дәуірі қайраткерлерінің бірі астроном, физик және 
жаратылыстанушы ғалым Галилео Галилей болды (1564-1642). 
Ол шіркеу қуаттап келген «Күн Жерді айналады» дейтін түсінікке 
күман келтіріп, керісінше, «Жер Күнді айналады, Күн де өз осінде 
әрекет етеді» деген Коперниктің гелиоцентрлік жүйесін қолдайды. 
Мұндай пікірлері үшін ол инквизиция сотына беріліп, қуғындалады. 
Галилей ғылымда әрқандай тылсым күштерге орын жоқ екендігін 
айтып, Құдайды жаратылыс дүниесінен қуып шығады және оған тек 
материяны әрекетке келтіруші «алғашқы қозғалыс» беруші қызметті 
ғана қалдырады. Галилей «Терцинадағы өлеңдер» жинағымен де 
кең танылған болатын. Мәселен, «Тассо дастаны туралы пікірлер» 
деп аталатын туындысында гуманистік идеялардан бас тартып, 
тұрмыстық оқиғалар мен діни аңыздарды араластырып жіберген, 
реализмнен қол үзген Тассоны және оның «Азат болған Құдыс» 
шығармасын сынайды. Ізшіл, табанды гуманист жазушы Ариосто 
шығармашылығын оған қарсы қояды.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Қайта өрлеу қозғалысының Италияда пайда болуының негізгі 

себептері неде?
2. «Петраркалық стиль» еуропалық ренессанстық поэзияның 

дамуына қандай әсер етті?
3. Боккаччоның «Декамерон» туындысының итальян көркем 

прозасының дамуына әсері қандай болды?
4. Дантенің «Құдіретті комедия» шығармасы қай кезеңде 

жазылды?
5. Данте шығармашылығына әсер еткен ежелгі рим қаламгері 

кім?
6. Дантенің 700 жылдық мерейтойы қай жылы атап өтілді?
7. Итальян гуманизмінің қайшылықтары неде еді?
8. Кампанелланың өнерге көзқарасы қандай?
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2-тарау. 
Германиядағы Қайта өрлеу дәуірі мен реформация

XV ғасырдың соңы, XVI ғасырдың басында Германия да 
Еуропаның басқа мемлекеттері сияқты «Ұлы дәуірге» қадам 
басты. Немістер «Реформация» деп атаған бұл дәуір мәдениет 
пен әдебиеттің қарқынды дами бастаған дәуірі еді. Мемлекеттің 
экономикалық жағынан нығаюы, қалаларда цех өндірісі мен 
сауда-саттықтың өркендеуі Германияның әлеуметтік және рухани 
тұрмысының өсуіне жағдай жасады. 

Мұндай жандану мемлекеттің орталығында емес, негізінен, 
теңіз бойындағы саудамен айналысатын (оңтүстіктегі - Нюрнберг, 
Аугсбург, солтүстіктегі - Гамбург, Бремен, Любек, Данциг сияқты) 
қалаларда болды.

Ірі феодалдар билігінің нығаюы майда дворян-серілердің 
жағдайын қиындатты. Оқ-дәрінің қолданыла басталуы серілердің 
әскери құдіретін жойды. Соғыссыз өмір сүре алмайтын бұл 
топтар енді шаруаларға озбырлық жасай бастады. Мұндай қарама-
қайшылықтар қалаларда да туындады. Мемлекеттік биліктегі 
байлар мен саудагерлерден құралған қала патрицийлары мен цех 
кәсіпкерлері арасында, цех өндірісінде ұсталар мен шәкірттер 
арасындағы қайшылықтар күшейді. Себебі, ұсталар бірте-бірте 
байып, кәсіпшілік мекемелердің қожайындарына айнала бастайды. 
Цехтардан тыс қалған сансыз плебей топтардың - ешқандай құқыққа 
ие болмаған қара жұмысшылардың жағдайы мүлдем нашарлады.

Осы дәуірде халықтың католик шіркеуінің озбырлығына қарсы 
күресі де күшейді. Рим папасы Германияның саяси қауқарсыздығын 
пайдаланып, калағанынша үстемдік жүргізді, түрлі жолдармен 
халықты тонап, байып отырды. Бұл жағдай «католик шіркеуін 
алғашқы қалпына келтіру керек» деген пікірлердің тууына себеп 
болды. Отаншыл азаматтар «Рим папасы Германияның ұлттық 
бірлігін сақтап қалуға кедергі болып отыр» деп түсінді. 1517 жылы 
Лютердің католик шіркеуінің тәртіптерін реформалау керектігін 
талап етіп бас көтеруі, феодалдық зұлымдық пен діни қанаудан әбден 
шаршаған күштердің наразылығын қоздырып жіберді. Еңбекші 
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халық Реформация әрекетіне төңкерісшіл сипат берді,  1525 жылы 
бұл қозғалыс Ұлы шаруалар көтерілісіне ұласты. Лютердің шіркеуге 
қарсы көтеріліске шақыруы екі үлкен саяси қозғалысқа себепші 
болды. 1523 жылы Франц фон Зикинген бастаған төмен дәрежелі 
дворяндар бас көтерсе, 1525 жылы Ұлы шаруалар көтерілісі 
басталды. Бұл саяси қозғалыстың екеуі де қала буржуазиясының 
тұрақсыздығы нәтижесінен жеңіліске ұшырады.

Германияда гуманистік әрекет XV ғасырдың ортасында 
пайда болды. Неміс гуманистері грек және Рим классиктерінің 
шығармалары арқылы көне дүние адамдарының дүниетанымымен, 
тұрмысымен танысты, соның нәтижесінде көне дүниенің «жарқын 
образдары алдында орта ғасырлардың бейнесі көмескіленіп қал
ды».                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Неміс гуманистерінің феодалдық-шіркеу озбырлығына қарсы 
күрестері дін жамылғысы астында өтіп, Реформация әрекетімен 
байланысып кетті.

Неміс гуманистері XV ғасыр бастарында діни мәселелермен 
де айналысты. Олар «қасиетті кітаптарды» терең үйрену үшін 
классикалық филологияны пайдаланды. 

Мартин Лютер
(1483-1556)

Германиядағы Реформация әрекеті Лютердің папа билігі 
көлеңкесінде болып жатқан бұзықтықтарға қарсы шығуынан 
басталады. Лютер әлі Рим - католик шіркеуінің негіздеріне тіл 
тигізбегенімен, оның бұл әрекетін халық азаттық күреске шақырған 
үндеу ретінде қабылдады. Әртүрлі мақсатты көздеген түрлі 
әлеуметтік топтар уақытша болса да бірігіп қимылдады.

Мартин Лютер қарапайым шаруа отбасында туған. Ол 
Эрфурт университетінде жұмыс істеп, кейіннен Виттенбургте дін 
факультетінің профессоры болады. 1510 жылы Римге барған Лютер 
папа өкіметінің орталығы саналатын қалада діни адамдардың 
бұзақылықтарын көріп, осы кезге дейінгі күдіктерінің ақиқат 
екендігіне көзі жетеді. Осы уақытта монах Тепел ешқандай 
тартынбастан папа индульгенциясын аңқау халыққа сатып 
жатқан болатын. 1517 жылы Лютер Виттенбург шіркеуінің 
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қабырғаларына католик шіркеуінің алаяқтарын әшкерелейтін 
өзінің жазған 95 тезисін іліп қояды. Екі арадағы тартыс тереңдей 
түседі. Лютер алғашқы христиан ілімін бұрмалаушы папа өкіметін 
мойындамайды, шіркеуге реформа жасау керектігін айтады. 1520 
жылы оның реформа туралы пікірлерін «еретик ілім» деп қаралаған 
папа жарлығын Лютер халық алдына шығып, жыртып тастайды. 
Осыдан соң неміс тілінде «Неміс ұлтының христиан дворяндарына» 
деген үндеуін жазады. Лютер бұл үндеуінде Германияны папа 
озбырлығынан азат етуге және шіркеуді қайта құру үшін күресуге 
шақырады. Бірақ император оны қолдамайды. Мұнан кейін 
императорға қарсы шыққан князьдер тобының басшысы Фридрих 
Лютерді өз қамқорлығына алып, баспана береді. Тюрингияда жасап 
жатқан Лютер халыққа түсініктірек болсын деп «Тауратты» неміс 
тіліне тәржімалауға кіріседі.

       Алғашқы кездері Лютердің католик шіркеуіне қарсы 
шығуы белсенді болды. Ол халыққа отаншылдық рухты оятатын 
және күреске үндейтін жалынды сөздер айтады. Шегінен шығып, 
құтырған Рим папасының іс-әрекетіне сөзбен емес, қолға қару алып 
қарсы шығуға шақырады. «Егер ұрыларды қылышпен, қанішерді 
дар ағашымен, алаяқтарды отқа өртеп жазалайтын болсақ, 
мұндай апаттарға әкеліп отырған зиянкес «ұстаздарға», папаға, 
кардиналдарға, епископтарға және басқа да Рим тәртіпсіздіктерін 
тарататын топтардың барлығына тезірек шабуыл жасап, қолымызды 
олардың қанымен жуып тастауымыз керек!» дейді.

       Бұл көтерілісті әрбір әлеуметтік топ өз мүддесіне пайдаланып 
қалуға ұмтылды. Кедей халық өз озбырларынан кек қайтаратын 
уақыт туды деп түсінді. Басқалар болса Рим папасына тәуелділіктен 
құтылу және шіркеу жер мүлкін бөлісу арқылы баю мақсатын 
ойлайды. Бірақ Реформация әрекеті мен халық күресінің күшейіп 
бара жатқандығынан қауіптенген Лютер өзінің алғашқы ойынан 
қайтып, бюргер-дворяндар тобына қосылып кетеді, «бейбіт даму 
жолын» уағыздай бастайды. Гуттеннің көтерілісшілер орталығы 
Эренбургқа шақырып жазған хатына Лютер: «Мен Таураттың 
зорлық пен қантөгіс арқылы насихатталуын қаламас едім» деп жауап 
қайтарып, жауласқандарды бітімге шақырады. Шаруалар көтерілісі 
өрши бастаған кезде билеуші топтар арасындағы өзара жанжалдар 
саябырлайды. Төңкеріс алдында барлық ескі өшпенділіктер 
ұмытылған еді; шаруалар алдында Рим пысықтары моп-момын, 
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құдайдың бейкүнә пенделері бола қалды, бюргерлер мен князьдер, 
дворяндар мен поптар, Лютер мен папа «шаруалардың қанішер, 
басқыншы қарақшыларына қарсы» бірікті. Лютер князьдер тобына 
өтіп кетті. 1524 жылғы көтеріліс 1925 жылғы Ұлы шаруалар 
соғысына айналған тұста Лютер өзгереді. Алдын көтерілісті 
мақұлдайды, бірақ әрекет төңкеріске ауысқан кезде ол шаруалар 
мүддесіне қиянат жасайды. Лютер ашықтан-ашық көтерілісшілерді 
жазалауға үндейді, «құтырған итті қайтіп өлтіретін болса, оларды 
да осылайша буындырып, шауып, түйреп өлтіру керек» дейді. 
Оның жаңадан тәржімалаған, феодалдық қанауға қарсы шығуға 
түрткі болған «Таураты» енді шаруаларды тағы да помещиктер мен 
князьдерге тәуелді етіп қоюға қызмет етуі тиіс болды. Бұл Лютердің 
тек шаруалар көтерілісінен ғана емес, діни және феодалдық өкіметке 
қарсы пікірлерінен де бас тартуы еді, сөйтіп, Лютер тек халық 
мүддесін емес, сонымен бірге бюргерлер мүддесін де князьдерге 
сатып жіберді. Бірақ, Лютердің Рим папасы мен католик шіркеуіне 
қарсы күресі маңызды оқиға болатын.

Лютер неміс ұлттық тіл нормаларын қалыптастырды, 
«Тауратты» осы кезде көпшілік қолданатын жалпы неміс (Саксония 
канцелариясы) тілі грамматикасына негіздеп аударма жасады. Ол 
неміс тілін латын тіліне бой алдырған ғалымдардан емес, ал «үйдегі 
аналардан, көшедегі балалардан, базардағы қарапайым халықтан» 
үйренуге шақырды.

Лютердің «Тауратты» сәтті тәржімалауы XVI ғасырда 
Германияның мәдени тұтастығын іске асыруда аса маңызды 
рөл атқарды. Ол гуманистік және заманагөй мәдениеттен сырт 
қалғанымен, оның қалыптасып, нығаюында белгілі дәрежеде үлес 
қосты. Лютер тек шіркеуді ғана емес, сонымен қатар неміс тілін және 
«Авдий ат қорасын да тазалады», қазіргі заман неміс прозасының 
негізін салды, жігерлі рухпен суарылған 46-аяттың мәтіні мен әнін 
жазды, бұл аят ХVІ ғасырдың «Марсельезасы»  қызметін атқарды.

М. Лютер өз прозасын жанды бейнелермен, образдармен 
байытты. Шешендік сөздері және жауынгерлік рухта жазылған 
памфлеттерімен Рим папасының озбырлығына батыл шабуыл 
жасады.

Лютер діни-саяси памфлеттерден басқа, діни өлеңдердің де 
авторы ретінде халық арасында кең танымал болды. Ол «Інжілге» 
енген көне діни аяттарды қайта өңдеді, неміс халық өлендерінен 



211

үлгі ала отырып, олардың ырғақ және композиция элементтерінен 
пайдаланды. Халық өлеңдеріне тән қарапайымдылық Лютер 
өлеңдерінің құрамында мол кездеседі. Өлеңдерінде ақын 
достарының жасаған ерліктеріне сүйсінеді, папа зұлымдығына 
қарсы ыза-кекті оятады, әсіресе күреске үндеген аяты Реформация 
дәуірінің жауынгерлік әнұранына айналады.

Шаруалар көтерілісі жеңілген соң неміс гуманизмінің тағдыры 
қауіп астында қалады. Адамның рухани еркіндігі туралы пікірлерінен 
бас тартқан Лютер енді жаңа протестанттық қағидаларды қорғай 
бастайды. Төңкеріске қарсы күштер күшейген кезеңде көптеген 
адам қуғындалады. Дұшпандар жағына өтіп кеткен кейбір тұлғалар 
гуманизмді Лютердің діни іліміне бағындыруға ұмтылады. Бірақ 
осындай ауыр күндердің өзінде де феодалдық зұлмат пен діни 
озбырлыққа қарсы күрес жолынан айнымаған қайсар жандар болды. 
Олар - ақын Петр Лотинхий Секунд (1528-1560), ғалым Себастьян 
Франк (1499-1543), драматург Филипп Никодим Фришлин (1547- 
1590) еді.

XV ғасырдың аяғына қарай еңбекші халықтың азаттық 
күресі өршіп, шаруалар бірлестігінің ықпалы арта бастады. Шет 
өлкелердегі шаруалар қозғалысы көбейе түседі.

XVI ғасырдың 10-20 жылдарында мемлекетте әбден күшейген 
көтерілістерді бейнелейтін өлеңдер, прозалық кітаптар туады. 
Оларда қарақшы-серілерге және зұлымдық ордасы болған осы 
дәуірдегі қоғамдық құрылысқа қарсы халық наразылығы суреттелді. 
Бұл өлеңдер мен жауынгерлік жырлар үлкен көтеріліс қарсаңындағы 
еңбекші халықты рухани жағынан дайындаған, шыңдаған озық 
әдебиет үлгілері болды.

Реформация алдында және Реформация жылдарында осы кездегі 
халықтың көңіл-күйін бейнелеген шығармалар өте көп жазылды.

Реформация басталған кезде бүкіл Германиядағы плебейлер мен 
шаруалар маңызды талаптар қояды, халық қарапайым қарулармен 
қатар жауынгерлік жырлар, үндеулер, қанатты сөздермен де 
қаруланып алған еді. «Біз ұзақ уақыт азап шектік, енді құс төсекте 
жатуымыз керек» деген сияқты билеушілерге қарсы бағытталған 
мысқыл сөздер жиі қолданылды.

Неміс халқының азаттық жолындағы әділетті соғыстары  
талантты тұлғаларды өсіріп шығарды. Міне, осындай тұлғалардың 
бірі, халық қозғалысының жетекшісі, жігерлі күрескер Томас 
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Мюнцер (1490-1525) болды. Ол «Өкімет қарапайым халықтың 
қолына берілуі тиіс» деді. Осы мақсаттағы күресті ол нағыз 
күрес деп таныды. Сондықтан да Мюнцердің феодалдық-шіркеу 
зұлымдылығына қарсы айтылған ой-пікірлері Ұлы шаруалар 
соғысы дәуірінде үлкен даңққа бөленді.

Халық кітаптары

Мәдениеттің дамуы нәтижесінде ескіліктен бас тартатын жаңа 
түсініктер пайда болды. Халықтың билеуші топқа қарсы наразылығы 
көркем әдебиетте де айқын көріне бастайды. Кітап шығару ісінің 
дамуы салдарынан әмбебап шығармалар қаһармандық ертегілерді 
біртіндеп ығыстырып шығарады, енді әдебиетке талантты, қайсар 
қаламгерлер келді. Олар өз мүдделерін батыл түрде қорғап, билеуші 
топ өкілдерін  аяусыз әшкерелейді.

Халық кітаптарының туу негіздері әр қилы еді. Олардың кейбірі 
француз және неміс эпикалық дастандары, серілік романдары, 
христиан әпсаналары мен шванктерінің прозалық түрдегі 
баяндамасы болатын.

Халыққа арналған барлық кітаптардың мазмұны бірдей, барлығы 
да еңбекші халық мүддесін қорғайды деп айтуға әрине, болмайды. 
Қанаушы топ өкілдері тарапынан шығарылған және көбінесе 
христиандарша бағыныштылық рухты насихаттауға негізделген 
туындылар да көп болды.

XV ғасырдың соңы, XVI ғасырдың бастарында туып, даңққа 
бөленген шығармалардың бірі - қаңғыбас «Тиль Эйленшпигель» 
туралы халық кітабы.

Аңыздарда айтылуына қарағанда, XIV ғасырда Тиль есімді өте 
айлакер бала өмір сүрген, ол тапқырлығы арқасында халыққа кең 
танылып, аты аңызға айналады. Осы дәуірдегі көптеген қызықты 
хикаялар мен әңгімелер Тильдің есімімен байланысты болып келеді. 
«Тиль Эйленшпигель» атты халық кітабы (бірінші басылымы 
шамамен 1480 жылы)  солар негізінде жазылған.

Қарапайым шаруаның  ұлы болған Тиль жастайынан 
пысықтығымен көзге түседі. Ер жеткен соң, ол  поптармен тартысады, 
маскүнем, тойымсыз князьдер мен дворяндарды мазақ қылады, 
өткір сөз, әзіл-әжуалармен аңғал мещандарды аяусыз сабалайды. 
Бір күні Тиль «науқастардың ішіндегі жағдайы нашарын отқа өртеп, 
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олардың күлімен қалғандарын емдеуге дәрі жасамақшы» болады. 
Емдеудің мұндай «жаңа әдісін» естіген аурулар  қаша жөнеледі. 
Тиль Эрфурдта «есекке сауат үйретемін» деп оқымысты-сымақ 
кісілерді де алдап соғады. 

Тиль Эйленшпигельдің тапқыр әзілі, ұтымды сөздері мен 
шешендігі орта ғасырдағы шіркеу тұрмысына қарсы болған халық 
наразылығының айқын көрінісі болатын. Сондықтан да, бұл образ 
әлемдік әдебиетте өз орнын алды. Ганс Сакс (XVI ғасыр) пен Шарль 
Костер (XI ғасыр) сияқты көптеген жазушылар Эйленшпигелъ 
туралы сюжетгі пайдалана отырып өздерінің тамаша туындыларын 
жазды.

«Атақты жәдігөй және сиқыршы доктор Иоганн Фауст туралы 
халық кітабы» Германияда алғаш рет 1587 жылы жарияланды. 
XV ғасырдың аяғы мен XVI ғасырдың бірінші жартысында өмір 
сүріп, қаңғыбас, қияли адам ретінде кең танымал болған, өзін 
«данышпандардың данышпанымын» деп атаған Фауст жайлы түрлі 
пікірлер бар. Таңғажайып нәрселер жасауда ол тіпті Христоспен де 
бәсекелескен-мыс.

Даңқы мен күш-құдіретін арттыру мақсатында шайтанмен 
одақтасқан дінсіз, жәдігөй туралы орта ғасырларда өмірге келген 
осы аңыз, гуманистік ойлар туып келе жаткан жаңа жағдайда 
өзгеше мазмұнға ие болады. Ерлік пен білімге құмар Фауст ескі 
әдет-ғұрып пен қағидалардан қорықпайды. Схолостикалық ілім 
ықпалынан арыла бастаған тұлғаның табиғат сырларын білуге 
ұмтылып, алға қарай әрекет жасауы халық аңызында осы образ 
арқылы бейнеленген.

Немісше «Фауст туралы халық кітабы» XVI ғасырдағы 
ағылшын драматургі Кристофер Марлоның «Доктор Фауст» атты 
трагедиясының жазылуына негіз болды. Фауст жайлы аңызды XVIII 
ғасырдағы неміс жазушылары да пайдаланды. Бұл тақырыпты ұлы 
неміс ақыны Гете тереңірек және кеңірек баяндады.

Серілік романдарды қайта өңдеу нәтижесінде туған көне «халық 
кітаптарының» қаһармандары да өз қасиеттерімен ерекшеленеді. 
Зигфрид айдаһарды жеңіп, ауыр жағдайда қалған қызды құтқарады. 
Эрнст әрқашан кедейлер мен әлсіздер жағында болады. Барбароссе 
айлакер папаға қарсы күреседі. Магелона туралы ертегіде 
адамгершілік идеялар айқын көрінеді. Шаруа баласы Тиль туралы 
шығарма қарапайым адамның күш-қайратын, ерлігін, даналығын 
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бейнелеген нағыз халық кітабы дәрежесіне көтеріледі.

                 
Сұрақтар мен тапсырмалар:

1. Қайта өрлеу дәуіріндегі неміс әдебиетін қалай дәуірлейміз?
2. Неміс гуманистерінің «Қасиетті кітаптарды» терең үйренудегі 

мақсаттары не еді?
3. Себастьян Брант «Надандар кемесі» сатирасында кімдерді 

әшкереледі?
4.  Иоганн Рейхлиннің тіл білімі саласындағы еңбегінің маңызы.
5. Ульрих фон Гуттеннің саяси көзқарастары қай шығармаларында 

айқын көрінеді?
6. Лютердің  саяси көзқарастарында қандай қайшылықтар 

болды?
7. Халық кітаптарындағы мифтік-поэтикалық және 

натурпәлсапалық көріністерді түсіндіріңіз.

3-тарау.
Франциядағы Қайта өрлеу әдебиеті

Қайта өрлеу қозғалысы XIV ғасырдың ортасында Италияда, XV 
ғасырдың екінші жартысында Еуропаның басқа да жерлерінде, XVI 
ғасырдың басында Францияда пайда болды. Француз Қайта өрлеу 
дәуірі әдебиетіне Италия әдебиеті айтарлықтай ықпал етті.

Бұл кезде француз королі Франциск I Италияға әскери жорық 
бастап, католиктердің басшысы, испан королі Карл V-мен соғысып 
жатқан еді. Италияда болған француздар Қайта өрлеу дәуірі 
мәдениетімен жақын танысты. Архитекторлар Франциск І-нің 
бұйрығымен Ренессанс әдісінде қамалдар салады. Гуманист 
жазушылар Данте, Петрарка мен Боккаччо шығармалары француз 
тіліне аударылады. Олар ежелгі антик мәдениет жәдігерліктері 
қатарында үлкен қызығушылықпен оқылды.

Француз протестантшылдығы үлкен екі дәуірді өз басынан өткізді. 
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Алғашқы протенстанттар гуманистік пікірлерге бейім зиялылар 
тобынан болды. Олар сол дәуірдегі билік пен дін негіздеріне де сын 
көзбен қарады. Атақты математик Лефебр (1555-1557) Италиядан 
оралған соң, Аристотель мен басқа да грек ғалымдарының ойларын 
жаңаша талдауға кіріседі. Енді ол аудармаларға сүйенбей негізгі 
түпнұсқаларға негізделіп, осы пікірлердің шынайы мазмұнын 
ашуға ұмтылады. Соңынан Лефебр «қасиетті кітаптарды» да қайта 
тексереді. «Інжілде» ол поптардың жалған сөздерінің ешқайсысы 
да жоқ екендігін анықтайды. Сөйтіп, Лефебрде алғашқы саф 
таза «Інжіл» іліміне қайта оралу пікірі туады. Лефебр өз пікірін 
дәлелдеу үшін «Інжілді» қайта тәржімалап, тұңғыш рет француз 
тілінде жариялады. Оның осы әрекеті дін өкілдерінің күшті 
наразылығын тудырады. Лефебр шет елге қашуға мәжбүр болды, 
ал оның қолдаушылары жазаға тартылып, өлтірілді. Кейіннен 
Франциск I Лефебрді ақтап, Реформацияға аярлықпен қарап, оны 
Францияға кіргізбекші болды. Бірақ отызыншы жылдары католик 
іліміне қарсы халық қозғалысының күшейіп бара жатқандығынан 
билеуші топтар қатты қорықты. Осыдан соң Франциск І еркіндігі 
үшін күрескендердің барлығына кешірім жасады. Көп ұзамай 
«еретиктерді» жазалау басталады. 1546 жылы ірі ғалым Этьен Доле 
жазықсыз отқа өртелді.

Француз протестантшылығының мұнан соңғы тағдыры Жан 
Кальвин (1509-1564) қызметімен тікелей байланысты. 1536 
жылы ол Женеваға кетіп, сол жерден Франциядағы протестанттық 
қозғалысқа жетекшілік жасайды. Кальвин өз пікірлерін латын 
тілінде жазылған «Христиан діни қолжазбасы» деген кітабында 
негіздеп береді. Бес жыл өткен соң бұл «Қолжазба» француз тіліне 
аударылды. Христиандардың діни ілімі Евангелизмнің орнын енді 
кальвинизм басады.

Кальвиннің негізгі танымы «тағдыр мен құдайдың адамдар 
ісіне араласпауы» жайында еді. Оның тағдыр туралы ілімінде 
«әрбір адамның маңдайына бақыт пен қасірет жазылады, адам 
соның қайсысына ие екендігін білмейді, ол тағдырға тәуелді. Бірақ, 
сонда да адам жақсылықтан үміттеніп, соған ұмтылуы керек» 
делінген. Кальвиннің тағдыр туралы бұл пікірі адамды өмірге зор 
сенімділікпен қарауға үндейді. Оның шәкірттері де «әрбір адам өз 
кәсібінен мүмкіндігінше көбірек пайда табуы, қолда барды үнемдеуі, 
қанағатшыл болуы тиіс» деген ойларды дамыта түседі. Оның тағдыр 
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туралы ілімі - сауда мен бәсекелестік дүниесінде адамның жолы 
болуы немесе болмауы олардың еркінен тыс жағдайларға тәуелді 
екендігін діни тұрғыдан негіздеп беру болатын. «Оны адамның 
қалауы яки ісі белгілемейді, оны құдіретті, бірақ көзге көрінбейтін 
экономикалық жасырын күштер белгілейді». Бұл пікірлердің 
дұрыстығы экономикалық өзгерістер кезінде, яғни барлық ескі 
сауда жолдары мен сауда орталықтары қирап,  жаңалары пайда 
болып жатқан, Америка мен Үндістан ашылып, тіпті бұрыннан 
экономикалық жетістік рәмізі болып келген алтын мен күмістің 
құны құлдырап түсіп кеткен бір уақытта, өте анық көрінді.

Кальвиншілдік шексіз билікке тәуелді болуды қаламаған 
дворяндар арасында, әсіресе феодалдық озбырлықтың негізгі тірегі 
болған Оңтүстік Франция дворяндары арасында кең таралды. 
XVI ғасырдың екінші жартысында шексіз билікке қарсы күрескен 
кальвинші - дворяндар «діни» жанжалдардан келіп шыққан 
көтерілістердің басында тұрды. Соғыс аяқталған соң-ақ олардың 
көпшілігі өз мүдделерін ойлап, католиктер жағына өтіп кетті.

Гуманистер екі партиямен де (католиктер мен протестанттар) 
кейде байланысып, кейде қол үзуге әрекеттеніп отырды. Католиктер 
партиясындағы ұлттық бірлік идеясы гуманистерге мақұл 
көрінгенмен, олардың тар шеңбердегі діни көзқарастары көптеген 
гуманистерді қанағаттандырмады. Кальвиншілердің (протестант) 
ақыл-жігерге сүйену, адамзат қоғамын қандай да бір идеал негізінде 
қайта құру секілді батыл ой-пікірлері гуманистерді қызықтырса, 
олардың буржуазиялық шектелгендігі гуманистерге жат болатын. 
Сондықтан да ірі гуманистер Рабле, Деперье мен Монтень діни 
қақтығыстардан алыс тұрды.

Франциск І-нің немерелері Карл IV (XVI ғасырдың үшінші 
ширегі) мен Генрих III (XVI ғасырдың төртінші ширегі) билік 
жүргізген дәуірлерде өзара діни соғыстар мемлекеттің жағдайын 
ауырлата түседі. Генрих IV-нің кезіндегі бейбітшілік ұзаққа 
созылмады. Кертартпа топтар мемлекетті қызыл қанға бояды. 
Осындай күрестер мен өзгерістер жағдайында Қайта өрлеу 
қозғалысы туды.

Француз Қайта өрлеу дәуірінің басталуында антикшілдік пен 
Реформация қозғалысы үлкен рөл ойнады.

XVI ғасырдағы француз Қайта өрлеу дәуірінің ірі өкілдері 
білімдерінің кеңдігімен ерекшеленетін жазушылар, философтар, 
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тарихшылар және жаратылыстанушылар еді. Рабле, Маро, Маргарита 
Наваррская, Ронсар т.б. француз әдебиетінің қалыптасуына үлкен 
үлес қосқан әдебиет қайраткерлері болатын.

Франсуа Рабле
(1494-1553)

Француз Қайта өрлеу дәуірі әдебиетінің ірі өкілі, ұлы гуманист 
жазушы Франсуа  Рабле Турень уалаятының Шинон деп аталатын 
кішкене қалашығында адвокат отбасында туған.

Әкесі Антуан ұлының дін өкілі болғандығын қалайды, 
сондықтан оны Шинон қалашығы маңындағы ауылдық аббаттыққа 
береді Осы жерден монастырға өткен жас Франсуа сол дәуірде 
тыйым салынған антик кітаптарды ерекше ынтамен оқуға кіріседі, 
латын, грек тілдерін үйренеді. Ежелгі дәуір жазушылары, соның 
ішінде Гомер туындылары мен Реформация өкілдерінің кітаптары 
оның назарын аударады. Бірақ мұндай кітаптарды оқуға рұқсат жоқ 
болатын. Сондықтан Рабле бенедикттер монастырына өтіп, сол 
жерде мәжбүрлі түрде оқытылатын дін ілімінен тыс, философия 
және басқа ғылымдармен шұғылданады. Халық тұрмысымен, 
ауыз әдебиеті үлгілерімен танысады. 1530 жылы ол Манпельеге 
келіп, медицина ғылымын үйренеді, грек дәрігері Гиппократтың 
афоримздерін талдап, түсіндіреді. 1532 жылы Рабле Лион 
қаласындағы ауруханада дәрігер болып жұмыс істейді. Медицина 
саласында көптеген өзгерістер жасайды; емдеудің орта ғасырлық 
әдістерінен бас тартып, жаңа ілгерішіл әдістерді ұсынады. Ұлы 
гуманист Эразм Роттердамскиймен дос болады. Рабле Эразмге «аса 
құрметті ұстаз» деп жоғары баға береді.

Рабле өз өмірінің ішінде Италияға үш peт барып, көне Рим 
мәдени ескерткіштерімен танысады, жаратылыстану ғылымымен 
айналысады, латын, араб тілдерін  үйренеді. Парижге қайтып келген 
Рабле біраз уақыт король Франциск сарайында қызмет атқарады, 
медицина саласындағы тәжірибесін қорытындылайды. 1537 жылы 
Монпольеде медицина докторы дәрежесін алады. Бірақ діни 
соғыстар күшейіп, еркін ой-пікірдегі адамдар қуғындалып жатқан 
сол дәуірде Рабле тағы да шет елге кетуге мәжбүр болады.

Рабле діни қақтығыстар азайған соң ғана өз Отанына оралып, 
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әдеби қызметін жалғастырады.

«Гаргантюа мен Пантагрюэль»

Рабленің гуманистік қызметінің жарқын үлгісі, халықтың 
арман-тілегін терең бейнелеген шығармасы - «Гаргантюа мен 
Пантагрюэль» романы. Эпопеяның алғашқы кітабы 1533 жылы 
Алькофрибас Назьенің алғысөзімен «Алып Гаргантюаның ұлы, 
дипсодтар королі, таңғажайып Пантагрюэльдің басынан кешкен 
жантүршігерлік оқиғалары мен қаһармандықтары» деген атпен 
жарық көреді. Рабленің осы туындысы 1532 жылы Лионда шыққан 
«Даңқты және алып Гаргантюа жайындағы аса құнды хроникалар» 
кітабының әсерінде жазылған болатын. Халық туындысына жататын 
«Хроникалардағы» идея мен көркемдік әдіс, орта ғасырлардағы 
феодалдық заңдар мен серілік қаһармандықтарды масқаралауға 
ұмтылушылық ұлы жазушыны қатты қызықтырады.

«Хроникалар» атты осы кітаптың «екі жыл ішінде көп 
таралғандығы соншалық, тіпті, «Інжілдің» өзі де тоғыз жылда 
мұншалықты таралмаған еді» деп Рабле өз романының кіріспесінде 
айтқан болатын.

Әзіл, күлкі және нәзік астармен тұмшаланған шығарманың 
терең мазмұнын аңғару үшін жазушы оны аса ұқыптылықпен оқу 
керектігін ескертеді. «Кітабымды ашыңыз және онда баяндалған 
оқиғалар туралы жақсылап ойланыңыз. Сонда ғана түсінесіз…
шығарманы оқып болып, мұнда мағынасыз нәрселер баяндалған 
екен деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ мүлде олай емес...сіз сене беріңіз, 
оны оқу арқылы батыр, дана боласыз, өйткені менің кітабымда 
мүлде басқаша рух пен жоғары ділді жандарға ғана түсінікті болатын 
танымды көресіз, бұл болса сізге біздің діннің, дәл сол сияқты 
саясатымыз бен тұрмысымыздың да өте қорқынышты құпияларын 
ашып береді».

Рабленің бұл романы орта ғасырлардағы тұрмысқа, заңдар мен 
танымдарға, схоластикалық ілімге қарсы ашық сатира ретінде туды. 
Онда қияли болса да болашақ өмір туралы халықтың арман-тілегі 
суреттелді.

«Гаргантюа мен Пантагрюэль» бес кітаптан тұрады. Оны 
жазуға жазушы өмірінің жиырма жылға жуық уақытын жұмсады. 
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Эпопеяның «Пантагрюэльдің ерліктері туралы үшінші кітабы» 1546 
Парижде Франсуа Рабленнің атымен басылып шықты. 1552 жылы 
эпопеяның «Батыр Пантагрюэльдің ерліктері туралы төртінші 
кітабы» жарық көрді. Романның соңғы кітабынан үзінді («Дауыс 
аралы») жазушы қазасынан тоғыз жыл өткен соң, 1562 жылы пайда 
болды. 1564 жылы ғана «Батыр Пантагрюэльдің ерліктері туралы 
бесінші, соңғы кітап» жарық көрді.

Гаргантюа туралы бірінші кітап
Тәрбие мәселесі

Франсуа Рабле Гаргантюа туралы бірінші кітабында осы дәуір 
гуманистерін қызықтырған тәлім-тәрбие, соғыс және бейбітшілік, 
болашақ, бақытты қоғам қандай болуы керек деген сияқты маңызды 
мәселелер төңірегінде ой толғайды.

Утопиялық мемлекеттің королі, алып Грангузье өз ұлы 
Гаргантюаға жақсы білім мен тәрбие беру мақсатында дін магистрі 
Тубел Олофернді сарайына шақыртады. «Магистрдің әліппені 
үйреткендігі соншалықты, - деп баяндайды Рабле - бала оны теріс 
қарай да жатқа оқитын болды, ол үшін бес жыл үш ай уақыт кетті». 
Гаргантюа осы дәуір мектебінің негізгі оқулықтары болған латын 
грамматигі Данаттың (ІV ғасыр) «Фацет» трактатын, епископ 
Теолоде (X ғасыр) атымен шыққан оқу құралын, Аланның (ХШ 
ғасыр) «Парабаласын» оқып шығады. Бұған нақ он үш жыл, алты ай, 
екі аптаны сарп қылады. Магистр Олоферн өлген соң, сарайға басқа 
«алжыған шал», магистр Жобелен Бриде шақырылады. Ұлының 
ақылды болу орнына ақымақтанып бара жатқандығын сезген 
Грангузье  адамды жолдан адастыратын, мазмұнсыз жаттаудан ғана 
тұратын ескі тәлімді қарғап-сілеп, діни тәрбиешіні сарайдан қуып 
шығады.

Гаргантюаға мұғалім ретінде гуманист Понократ шақырылады. 
Ол баланы Париж жастарының тұрмысымен таныстыру мақсатында 
Францияға алып барады. Одан қайтып келген соң, ескі тәрбиені 
ұмыттыру үшін баланы бірнеше күн өз еркіне жібереді. Ескі 
тәрбиеге әдеттенген Гаргантюа таңертең сағат сегіз бен тоғыз 
ортасында ұйқыдан тұрып, тамақтануға кіріседі. Соңынан шіркеуге 
барады, үйге келгеннен кейін қолына кітап алғанымен, ойы асханада 
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болады. Тамақ ішуге келгенде оған қағида да, шектеу де жоқ еді.
Гаргантюаның нақұрыс өмір сүруімен танысып шыққан 

Понократ енді оны ғылыми негізде қайта тәрбиелеуге кіріседі: 
Жаңаша күн тәртібін белгілейді. Оны ауыл ғалымдары арасына 
алып келеді.  Баланың қоғамға және білімге деген құштарлығын 
ояту үшін түрлі әдістерді қолданады. Енді, Гаргантюа ұйқыдан 
таңғы сағат төртте тұрғызылады. Киіну уақытында «қасиетті» 
кітаптан бірнеше сүре оқытылады.

Сонымен діни тәрбие шектеледі. Таңғы жуыну уақытында ауа-
райымен таныстырылады. Өткен сабақ қайталанған соң, үш сағат 
жаңа сабақ өтіледі. Гаргантюа демалыс уақытында түрлі ойындар 
ойнайды. Жуынып болғаннан кейін, ішетін ас та дайын болады. 
Тамақтану кезінде оның маңызы, келтірілген астың мөлшері 
мен сипаты туралы қысқаша сұқбат өткізіледі. Есепті үйрену 
мақсатында карта ойналады. Бұрын Гаргантюа карта ойнаумен 
уақыт өткізген болса, енді түскі және кешкі астан соң түрлі әдеби 
сұқбаттар жүргізіледі. Ұйқыға жатар алдында таза ауада Ай мен 
жұлдыздардың қозғалысы жайында түсінік беріледі. Рухани және 
дене тәрбиесінің бірге алып барылуы нәтижесінде Гаргантюа 
салауатты әрі дана адам болып шығады.

Рабленің уытты сыны надандық ордасы болған ескі мектепке, 
балалардың санасын улайтын құрғақ жаттаудан ғана тұратын 
ескі оқыту әдістеріне, шіркеу тіліне айналып кеткен көне латын 
тіліне бағытталады. Гуманист Понократ мұндай келеңсіздіктерге 
жиіркенішпен қарайды: «Маврлар мен татарлар сүргіндегілерге 
де, түрмедегілерге де жақсы қарым-қатынас жасайды: Монтегю 
колледжіндегі бақытсыздарға қарағанда үйіңіздегі иттің жағдайы 
жақсырақ.. Эх, егер мен Парижде король болғанымда осындай 
өрескелдіктерге жол бергендігі үшін колледжді де, оның  бастығын 
да, бүкіл жетекшілерін де өртеп жіберген болар едім» дейді[8.32].

Ұлы жазушы орта ғасыр тәлім-тәрбиесі мен діни-аскеттік 
рухтағы дүниетанымды да жек көрді, оған ол адам өмірімен тығыз 
байланысты гуманистік ой-пікірлер мен еңбек негізінде қалыптасқан 
жаңа оқыту жүйесін қарсы қойды. Оның педагогикалық тәліміндегі 
басты мақсат - балаға жан-жақты білім беру болатын. Бұл 
Гаргантюаның схоласттар уысынан құтқарылып, табиғат заңдары 
негізінде еркін тәрбие алып, таңғажайып адам болып жетілуі 
мысалында айқын көрінеді.
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Пантагрюэль туралы екінші кітап
Романның екінші кітабы ер жүрек, алып Гаргантюаның ұлы 

Пантагрюэлъдің тууы, ер жетуі, оқуы және басқа да шырғалаң 
оқиғаларға арналған. Гаргантюа 524 жасында перзент көрген. 
Бала дүниеге келген жылы Африкада құрғақшылық болып, егіндер 
күйіп кетеді. Адамдар шөлден қатты азап шегеді. Сол себепті де, 
әке өз ұлына Пантагрюэль деп ат қойды. «Панта» грекше «барша» 
деген, «грюэль» сөзі мавр тілінде «шөлдеген» деген мағыналарды 
білдіреді. Демек, ол туған күні бүкіл дүние шөлден азап шеккен. 
Сондықтан Гаргантюа ұлын «шөлдегендер патшасы» болады деп 
ырымдаған.

Шынында да, бұл ғажайып, алып бала тамақтанғанда 4600 
сиырдың сүтін ішеді. Ол күн сайын өседі. Бала есейген соң, тәрбиеші 
Эпистоменнің жетекшілігімен француз жастарының өмірі, оқуымен 
танысу мақсатында Парижге барады.

Демек, Пантагрюэль туралы екінші кітап Гаргантюа туралы 
бірінші кітапқа композициясы, сюжеті және идеялық мазмұны 
жағынан өте ұқсас. Өйткені, мұнда да отанды қорғау тақырыбы, 
еркін тәрбие мәселесі маңызды орынды алады. Француз тілін 
бұзып сөйлейтін студентпен сұқбат, әулие Виктор монастырындағы 
кітапхана кітаптарын көзден өткізу, атақты ағылшын ғалымының  
қолдың ишарасы арқылы айтысамын деп Панургтен жеңіліп 
қалуы және басқа да осыған ұқсас оқиғалар феодалдық қоғам 
мен оның схоластикасына қарсы бағытталған ашық сатира еді. 
Кітаптың идеялық нысанасы Гаргантюаның Пантагрэльге жазған 
хатында айқын баяндалған. Бұл хаттан осы дәуірдің басты белгісі 
болған орта ғасырлық танымдардың орнына жаңа түсініктер келе 
бастағаны және адамзат үшін қажет ғылым-білімге жағдай туа 
бастағандығын түсіну оншалықты қиын емес. «Өткен заманда 
қазіргідей ғылымның гүлденуіне жағдай жоқ еді, - деп жазады 
Гаргантюа, - мен сен сияқты дана мүғалімдердің көптігімен мақтана 
алмаймын. Ол уақыт еркін шығармашылықты жойған, готтардың 
жарамсыз ықпалы сезіліп тұрған, зұлымдық үстемдік еткен заман 
еді». Гаргантюа барлық ілімді үйренуге қолайлы жағдайлар туған 
бір мезгілде тек құлшынып оқу, грек, латын, араб, т.б. тілдерді 
үйрену керектігін ұқтырады. Жомарт жанды, әділ Гаргантюа өз 
ұлына астрономияның бүкіл заңдарын үйренуді, жалған әрі далбаса 
бал ашудан ғана тұратын астрологиядан сақ болуды насихаттайды. 
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Білім шыңына шығу адамның ең жақсы қасиеті, өйткені, даналық 
жауыз адамның жүрегінен орын ала алмайды, дейді.

Панург образы
Романдағы өзіне тән образдардың бірі - Панург бейнесі. Ол 

орта бойлы, түр-тұрпаты келіскен, үсті-басы таяқтан көгерген және 
киімінің жұпынылығы сондай, тіпті оны иттер талап тастаған немесе 
«Периш округінен алма теріп келген қаңғыбас» екен деп ойлап 
қалуың мүмкін. Алғаш рет Парижде көрген  және Францияның 
жасыл бағында, яғни Гуренде туып, өскен осы жігітті Пантагрюэль 
ұнатып қалды. Өте момын, бірақ туғаннан өзіне жетер қулығы бар, 
қаңғыбас баланың негізгі кемшілігі - жоқшылық еді. Сонымен 
бірге ол ақша табудың «алпыс түрлі айласын» білетін, олардың ең 
жеңілі және қарапайымы ешкімге сездірмей ұрлық жасау болатын. 
Сотқар, айлакер және сауыққой бұл жігіт арқылы жазушы осы 
дәуірдегі полицияларды, түнгі күзетшілерді және дін өкілдерін 
масқаралайды. Епшіл, жалаңаяқ Панург бейнесі орта ғасырдағы 
қаңғыбас кедей студенттерді еске түсіреді. Осы пысықтығы 
арқылы Пантагрюэльмен бәсекелесу мақсатында әдейі Англиядан 
келген ғалым Таумасты жеңіп, абыройын айрандай төгеді. Панург 
- өз іс-әрекетімен осы дәуір әдет-ғұрыптарын, христиан дінінің 
қағидаларын келеке-мазақ еткен көңілді, өмірсүйгіш адамның 
образы.

Пантагрюэльдің досы және ұстазы Эпистоменнің дәулермен 
шайқаста қаза табуы, оның Панург жәрдемінде қайта тірілгені, 
о дүниеде көргендерін хикаялап беруі өте қызық оқиға. Орта 
ғасыр діни әдебиетінде «о дүниеге» барып келгендердің тамұқ 
азабы туралы хикаялары маңызды орынды алатын. Рабле өз 
шығармасының идеялық мазмұнын ашуда міне, осы хикаялау 
формасын шебер пайдаланып, билеуші топ өкілдерін әжуалайды. 
Бұрынғы өткен атақты адамдар - ұлы қолбасшылар, патшалар, 
папа мен байлар тамұқта аянышты халде жасайды. Мәселен, ұлы 
қолбасшы Александр етік жамаумен әрең тіршілік етеді. Ксеркс 
көшеде қыша сатады, Цицерон - от жағушы, Эней - диірменші, 
Агемемнон – қоқыс тазалаушы, Ахилл – шөп орушы болып жұмыс 
істейді, папа Бонафаций болса таспа сатады. Шығармада танымал 
адамдар ғана емес, шіркеу діндарлары мен олардың  о дүние туралы 
ертегілері масқара қылынады.

Рабленің екі кітабын да гуманизмнің хас дұшпаны болған 
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Сорбонна (Париж университетінің теология факультеті) «зиянкес 
шығарма» деп қатты сынға алады. Рабле өте ауыр жағдайда да жазған 
туындыларын сақтап қалуға ұмтылады. «Таурат» танымдарын 
сынаған бөлімдерді солайынша қалдырып, Сорбонна қағидаларына 
қарсы келетін пікірлерді жұмсартып, кальвиншілерді қолдаған 
бөлімдерін алып тастайды, бірақ ол бәрі бір дұшпандар қуғынынан 
құтыла алмайды.

Романның үшінші кітабы

Гаргантюа мен Пантагрюэль романының үшінші кітабы 1546 
жылы шығады. Эпопеяның бірінші бөлімінің жазылғанына он үш 
жыл болған еді. Осы кезеңде көптеген гуманистер, Робер Этьен, 
Клеман Маро және басқалар қуғынға ұшырайды. Протестанттарды 
қолдап келген Франциск I өз бағытынан таймайды. 

Жазушының жаңа кітабында сорбоннашыларды сынау арқылы 
монахтардың бұзықшылықтары айқынырақ әшкереленеді. 
«Монахтар жасау үшін жемейді, жеу үшін жасайды» т.б.

Өмірмен байланысы жоқ арамтамақ, сауатсыз, дүмше ілімпаздар 
үстінен күлу жазушының әрқашан назарынан тыс қалмайды. 
«Шындығында, қазіргі уақытта арыстанның жалы, аттың жаурыны, 
өгіздің мүйізі, қодастың тұмсығы, қасқырдың құйрығы, ешкінің 
сақалы, құстың тырнағынан ұстап алу жеңілірек, - дейді. Гаргантюа 
Панургтің білімпаз Труйогюнмен әңгімесін естіп, - бірақ ешкім 
мұндай философты сөзбен құрықтай алмайды».

Үшінші кітапта, негізінен Панургтің өмірі, оның дүниетанымы 
бейнеленген. Панургтің үйленуі, діндар, тәуіп, балшы, заңгер және 
т.б. туралы әңгімелерінде осы кезеңдегі келеңсіздіктер әшкереленеді. 
Әсіресе, жазушы дін және билік өкілдерінің ымырашылдығымен, 
екіжүзділігімен келісе алмайды. «Қане, көздеріңді құртыңдар, 
оңбағандар! Көресіңдер әлі, көкелеріңді танытармын, иттер! Қане, 
бұл жерден жоғалыңдар, екіжүзді найсаптар!» деп сөз бастайды ол 
үшінші кітаптың кіріспесінде. Бірақ Рабле әділетті билеуші туралы 
ойынан қайтпағанымен, оның мемлекетке әділетті тәртіп орната 
алу күшіне сенімі азайғандығы сезіледі. Жазушының халыққа 
қамқорлық жасау пікірі бұрынғы қалпында еді. Рабле басып 
алынған мемлекет халқын тонау, қорлау және оны темір таяқпен 
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бағындырудан басқа ойы жоқ залым билеушілерден жиіркеніп, 
халыққа қалай қарым-қатынас жасау керектігін айтады. «Жаңа 
туған нәресте секілді халықты сүтпен бағу, еркелету, жұбату керек... 
Ұзақ жатып, ауыр науқастан емделе бастаған адам сияқты мәпелеп, 
әлдилеп өсіру керек. Сөйтіп, ол  дүниеде король мен билеушілер 
жоқ екендігіне сенсін, олардың өзара дұшпандығынан қорықсын 
және олардың татулығына мақтансын» дейді.

Романның төртінші кітабы

Гаргантюа мен Пантагрюэльдің төртінші кітабы жарияланған 
жылдары бірнеше ірі оқиғалар болды. Өлген король Франциск 
I-нің орнына оның ұлы Генрих II отырды. Генрих II еретиктерге 
қарсы күресті күшейтті. Париж парламенті бұл кітапты және оның 
авторын сотқа береді. Жазушы жасырынып өмір сүруге мәжбүр 
болады. Бірақ тосаттан келген ажал 1553 жылы ұлы жазушыны 
жазықсыз жазаланудан құтқарды.

Кітапта Панругтің басынан өткен келесі оқиғалар баяндалады. 
Ол өз бақытын сынау мақсатында болашақ Оракулиге сапарға 
аттанады. Оның саяхатына Пантагрюэль, Жан, Эпистомен, 
Понократ, Гимнаст және басқалар қолдау көрсетеді. Олар беймәлім 
мемлекетке, қорқынышты мақұлықтар жасайтын аралдарға барады. 
Олар Аянч аралында жасайтын Постник және Вахший аралында 
жасайтын Колбасаларға кездеседі. Көптен бері олардың арасында 
жанжал жүріп жатады. Колбасалар арқылы автор пост қағидаларына 
бағынбаған протестанттарды көрсетеді. Соңынан олар Папефигтер 
аралына жол тартады.  Аралдағылар бай, еркін және бақытты 
адамдар болған. Бір күні олардың бірнешеуі көрші Папамонияға 
барады. Мереке күні Рим папасының суретін көтеріп бара жатқанда, 
осы адамдардың бірі папаны масқаралайтын әрекет жасайды. Мұны 
басынғандық деп түсінген папимандар соғыс ашып, папефигтерді 
бағындырады.

Рабленің папаға, шіркеуге, дінге қарсы сатирасы папефигтер 
(папаны әжуалаған протестанттар) мен папаға адал папимандар 
(католиктер) арасындағы айқастардан анық көрінеді. Ол католиктерді 
қалай масқаралаған болса, кальвиншілерді де солай әшкерелейді, 
өйткені діни тартыстарда папефигтер залым папимандардан сірә да 



225

қалыспайтын. Кальвиннің гуманистерге, сонымен бірге Раблеге де 
шүйлігуі осыдан еді.

Кітаптағы адамның табиғи жағдайы, табиғаттың ұлы 
жаратушылық құдіреті туралы пікірлер де назарға лайық.. 
«Физис (табиғат) Гармония пен Сұлулықты туған бір кезде, оның 
ежелгі дұшпаны болған Антифизис (теріс табиғат) оған қасақана 
Жамандық пен Надандықты туады. Соңынан алаяқтар, жылпостар, 
дінсіздер, кальвиншілер, арамтамақтар және басқа да залымдарды 
дүниеге әкеледі. Демек, дін - адамның табиғи арман-тілектеріне кері 
жағдайда пайда болған Антифизистің қылмысы. Ол бір-біріне қарсы 
тұрған діни ағымдар - папашылар (католиктер) мен кальвиншілерді 
(протестант) де дүниеге әкелген. Сұлулық әрқашан өмір сүреді, 
оған кері туғандардың барлығы өткінші, өмірі қысқа» деген пікір 
кітаптың негізгі идеялық мазмұнын құрайды.

Романның бесінші кітабы

Гаргантюа мен Пантагрюэль романының бесінші кітабы жазушы 
қазасынан соң жарияланды. Шығармада Панург, Пантагрюэль 
және оның достарының бастарынан өткен оқиғалардың жалғасы 
баяндалады.

Олар алдымен Дауыс аралына барады. Бұл жерде әр түрлі 
жыртқыш құстар жасайды. Олардың әрқайсысының өз аттары бар: 
клерго, манго, аббего, эвего, карденго және папего. Бұл құстар 
шіркеу қоңыраулары астында тынымсыз секіріп, қиқулаудан 
басқаны білмейді. Олар тіршілік киындықтарынан қашып келген 
құстар еді. Астың  көптігінен олар суыр сияқты өте семіз. «Семіз 
құстар сайрамайды, бірақ екі құстың үлесін қиналмай-ақ жейді» 
дейді автор.

Жазушы Дауыс аралындағы өмірдің көрінісі мен ол жерде 
жасайтын құстардың образдары арқылы католик шіркеуі клерк, 
монах, аббат, епископ, кардиналдарының және Рим папасының 
арамтамақтықпен өмір сүруін әшкерелейді. Саяхатшылар мамық 
жүнді мысықтар еліне барғандарында бұдан да қорқынышты 
оқиғаларға кездеседі. Мамық мысықтар өте жауыз мақұлықтар еді. 
Олардың тырнақтары қатты, ұзын әрі өткір, егер олардың уысына 
бірер нәрсе түссе, одан құтылып шығу қиын. Әрқандай жиіркенішті 
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істен, жауыздықтан қайтпайтын, мәрмәр тастар үстінде кішкентай 
сәбилерді жеп, қоректенетін бұл жыртқыштар орта ғасырлардағы 
сот қызметін, жемқор, сатқын судьяларды еске түсіреді. Соңынан 
саяхатшылар квинтэссенция (схоластика) үстемдік еткен жерге 
барады. Бұл жерде тек ғана абстракциялық ойлармен өмір сүреді, 
ауруларды музыкамен емдейді екен. Кейін, олар Даналық билігіне - 
қасиетті Бөтелке еліне келеді, Бамбук Панургті бөтелке қамалының 
ішіне алып кіреді. Панургтің қойған сұрағына Бөтелке «тринк», яғни 
«іш» деп жауап береді. Оның мұндай күлкілі, астарлы сөздерінде 
«білім, даналық бұлағынан қанып ішіп, шөліңді қандыр» деген 
терең мағыналар жатқан еді.

Рабле - дәрігер, ұлы гуманист, жаратылыстанушы ғалым. 
Сонымен бірге, ол  сатирик жазушы да. Оның діни надандықты 
сынап, бақытты тұрмысқа үндеуі Рабленің материалистік ой-
пікірлерге жақын жатқандығының айғағы. Бұл ерекшелік оның әдеби 
әдісінің реалистік мазмұнын да белгіледі. Рабленің күрес құралы - 
өткір сөз. Ол сөз арқылы достарын күлдіреді, қуаныш сыйлайды, 
дұшпандарын келеке етіп, масқаралайды. Оның күлкісі нәзік, 
сыңғырлаған күлкі емес, керісінше баршаға естілетін, надандықпен 
тұмшаланған қоғамды өзгертуге бағытталған салауатты, өміршең 
әрі ащы күлкі. Рабле өз шығармаларында халық ауыз әдебиеті 
мұраларынан кең пайдаланды. Бұл реалистік шығармашылықтың 
өзіне тән қасиеттерінің бірі болатын.

Рабле сорбоннашылар (католиктер) жағына да, кальвиншілер 
(протестанттар) жағына да қосылған жоқ. Ол осы екі діни ағымды да 
ұнатпаған еркіндіксүйгіш Деперьеге өте жақын тұрды. Шығармада 
магистр Ианатус де Брагморданың сөзі теология факультетіндегі 
схоласт ғалымдардың мағынасыз шешендігін әжуалаған ғажайып 
пародия.

Рабле христиан діні қағидаларының жаттанды, жалған екендігін 
айтып масқаралайды. Оларды әшкерелеуде мысал және суреттеудің 
өткір әзіл формасы болған гротесктен де мол пайдаланды. 
Гаргантюаның өзгеше таңғажайып табиғи жағдайда дүниеге келуі 
(анасы Гаргамелидің құлағынан шыққандығы) туралы әңгімелеген 
жазушы астарлап сөйлейді: «Не үшін сіз сене бермейсіз? Мүмкін, 
бұл шындықтан алыс жатыр ғой дерсіз. Сіз маған сене беріңіз, 
себебі мұндай уақиғаларды сорбоннашылар «көзге көрінбейтін 
нәрселердің аян беруі» деп ашықтан-ашық дәлелдейді. Бұл жерде 
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заңымызға, сенімімізге қайшы келетін бірдеңе бар ма?.. Ақыры 
құдай әмірімен осы нәрсе болған екен, сіз құдай бұлай жасай алмас 
еді деп дәлелдей алмайсыңыз ғой? Ендеше, пайдасы жоқ ойлармен 
басыңызды қатырмаңыз. Себебі, құдайдың қолынан келмейтін нәрсе 
жоқ, егер  ол қаласа барлық әйелзаты балаларын тек ғана құлағынан 
туар еді». Рабле христиан діні қағидаларын көне діни әдет-ғұрыптар 
дәрежесіне түсіреді, антик аңыздарда хикаяланған таңғажайып 
оқиғалар туралы күлкілі мысалдар келтіреді Мәселен, «Вакх 
Юпитердің санынан, Роктальярд анасының табанынан, Минерва 
Юпитердің миында пайда болып, құлағынан келіп шыққан» дейді. 
Рабле кальвиншілерді де, католиктерді де аямайды. Соның үшін де 
Кальвин Раблені «дінсіз» деп айыптайды.

Рабле орта ғасырлық халық кітаптарындағы гротеск 
(шендестіруге құрылатын, әжуа, күлкіге ерекше мән берілетін 
көркемдік бейнелеу тәсілі) әдісінен пайдаланып, шығарма 
кейіпкерлері Гаргантюа мен Пантагрюэль образдарын алып-
дәулер бейнесінде беріп, алып адамдар образы арқылы гуманистік 
идеяларды алға тартады, шіркеудің діни танымын масқара қылады. 
Рабле алып корольдерді жомарт жандар ретінде суреттейді және 
оларды озбыр, залым, жауыз корольдерге (Пихрохол, Анарх) қарсы 
қояды.

Рабле жасаған халықшыл корольдер образы осы дәуірдегі 
озық ойлы қайраткерлердің армандаған әділетті патшаның 
бейнесі еді. Бірақ мемлекетте жүріп жатқан діни соғыстар, 
озбырлықтың күшеюі, Франциск I-нің соларды қолдауы Рабленің 
көзқарастарында да өзгеріс жасады. Романның соңғы кітаптарында 
Пантагрюэль образы жомарт, сақи адам сипатында емес, ал көңілді, 
пантагрюэлизм пәлсапасын насихаттаушы, саяхатшы қайраткер 
сипатында көрінеді, бұл тосын жағдай емес еді.

Рабле шығармаларының сөз өнері тарихында алатын орнын 
көрсете келіп, Бальзак «Рабле - біздің жалпы ұстазымыз» деп 
жоғары баға берді.

Рабле шығармашылығының демократиялық рухы, сатиралық 
әдісі, өмірсүйгіш күлкісі әлемдік әдебиеттің дамуына мол әсер 
етті. Оның көркем дәстүрлеріне үлкен қызығушылықпен қараған, 
сатиралық жолын жалғастырған Францияның ірі гуманистері 
Анатоль Франс («Пингвиндер аралы»), Ромен Роллан («Кола 
Зрюньон») сияқты жазушылар болды.
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«Плеяда» ақындары

Реформация мен гуманистік қозғалыстарға қарсы Еуропада 
басталған қысым Францияға да өз әсерін тигізді. Әдебиетте діни 
мотивтер күшейді. Бірақ ол ілгерішіл қозғалысты тұншықтыра 
алмады. Осындай ауыр жағдайда француз гуманизмі өзінің жаңа 
даму сатысына көтерілді. Осы дәуірде француз тілін реформа жасап, 
ұлттық әдебиет пен мәдениетті қалыптастыруды өз алдына мақсат 
қылып қойған алдыңғы қатарлы француз жастарының «Бригада» 
атты әдеби үйірмесі пайда болды. Соңынан бұл үйірме (оған жеті 
қаламгер қатысты) «Плеяда» деп аталды. Үйірмеге көне грек және 
латын тілдерінің маманы Жан Дора жетекшілік етті. Пьер Ронсар, 
Дю Белле, Жан Антуан Этьен Жодель, Белле және Пошюс де 
Тиар осы үйірменің белсенді мүшелері болды. Көп ұзамай, үйірме 
жетекшілігін Пьер Ронсар (1524-1585) өз қолына алды. 1549 жылы 
Дю Белленің (1522-1569) «Француз тілін құрметтеу және қорғау 
жайындағы трактаты» басылып шықты. Бұл манифест Плеяданың 
негізгі әдеби бағдарламасы еді. Шығармада Дю Белле осы уақытқа 
дейін үстемдік етіп келген сарай поэзиясы дәстүрімен байланысты 
түбегейлі үзуге шақырады, француз әдебиеті мен мәдениетін 
гуманистік принциптер негізінде қайта жасау керек деген мәселені 
көтерді.

Манифест екі бөлімнен құралып, бірінші бөлімде француз 
тілінің мәртебесі үшін күресу, оны әдеби тіл сипатында жетілдіру 
мәселесі айтылады. «Француз тілін байыту көздері тек қана көне 
тілдерде емес, түрлі кәсіп иелерінің тілдері және диалектілер де 
болуы керек. Кітапта ана тіліне толық көшу үшін уақытша антик 
тілдерден пайдалануға болады» деген пікір қорғалады.

Антик мұралардан сыни тұрғыда пайдаланып, ұлттық әдеби 
форма мен көркемдік әдіс жасауға ұмтылған «Плеяда» ақындары 
XVII ғасыр француз классицизмінің алғашқы 

Манифестің екінші бөлімінде әдебиет пен ақынның негізгі 
міндеті туралы ой қозғалады, жазушы тек қызықтырушы ғана емес, 
сонымен бірге қуантуға, қайғыруға, сүюге, жиренуге де үйретуші 
және мәжбүр етуші болуы тиіс. Бұл үшін Дю Белле ақындарды антик 
әдебиеттен үлгі алуға шақырады. Бірақ басты мақсат оларға еліктеу 
емес, ал еркін шығармашылық жол табу керектігін ұқтырады. Ол 
антик поэзия түрлерін француз әдебиетіне кіргізбеуге үндеп, әдеби 
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жанрлардың саф таза болуын талап етеді. Француз поэзиясын 
мақтан тұтқан Дю Белле оны антик поэзиямен бәсекеге түсе алатын 
дәрежеге көтеріледі деп сенеді.

Дю Белленің «Олива» атты сонеттер жинағы, «Өкініш», «Көне 
Рим» дейтін өлең жинақтарында нәзік лиризм, сұлу табиғатқа 
сүйсіну, отанға деген махаббат, дін озбырлығына жиіркеніш 
сезімдері айқын сезіледі.

«Плеяда» ақындары мен сарай ақындары арасындағы  күреске 
Генрих II араласып, жас ақындар үйірмесіне көп қамқорлық жасайды. 
Нәтижесінде плеядашылар жеңіске жетеді. Дегенмен, корольдің осы 
іске араласуы, қыспақтың күшеюі ақындар шығармашылығының 
гүлденуіне кері әсерін тигізбей қоймады.

Дю Белле, Ронсар мен «Плеяданың» басқа да мүшелерінің 
дүниетанымы белгілі дәрежеде шектелген болса да, олар XVI 
ғасырда француз Қайта өрлеу әдебиетінің дамуына үлкен үлес қосқан 
болатын. Олардың пікіріндегі шектелгендік Карл IX мен жылпос 
Екатерина Медичилерді «Францияны апаттан құтқарушылар» деген 
алдамшы түсінікке алып келді.

Француз драматургиясы

«Плеяданың» тағы бір ірі өкілі Этьен Жодель (1532-1573) болды. 
Жодель француз трагедиясының негізін салушылардың бірі ретінде 
драматургияны реформалауға ұмтылады. Жодельдің «Тұтқын 
Клеопатра» трагедиясы үлкен даңққа бөленді. Бұл классикалық 
стильде жазылған тұңғыш француз трагедиясы еді. Жодель антик 
әдебиеттегі үш бірлік қағидасына - әрекет, орын және уақыт бірлігіне 
бағына отырып, пьесаны 5 актілі етіп құрады. Трагедияның сюжеті 
онша күрделі емес. Октавианмен соғыста Антоний мерт болады. 
Тұтқынға түскен Клеопатра одан бас сауға сұрайды. Октавиан мұны 
пайдаланып, Римде өткізілетін салтанатты жиынға Клеопатраны 
қатыстырмақшы болады. Бірақ мұндай масқара абыройсыздықты 
қаламаған Клеопатра өзін-өзі өлтіреді. Трагедияның тілінде бос, 
мағынасыз сөздер көп, драматизм аз, оқиғаның көбі сахна сыртында 
болады да, ол хабаршы арқылы көрерменге айтылады.

Әрекет пен драмалық пафостың аздығы сияқты кемшіліктер 
Жодельдің екінші трагедиясы «Өзін мерт қылған Дидонада» 
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айқын көрінеді Сүйіктісі Энейдің қашып кеткендігіне қайғырған 
Дидонаның ащы зары ұзыннан-ұзақ сұқбаттар арқылы беріледі. Бұл 
сұқбаттар ситуацияны айқындауға жәрдем бергенімен, кейіпкердің 
рухани күйзелісінің нәзік жақтарын ашып беруде әлсіздік қылады.

Француз драматургиясының жаңа даму сатысы Жан Греван 
Мюренин шығармашылығынан басталады. Жан Греван Мюренин 
«Юлий Цезарь»  шығармасын 1560 жылы француз тілінде қайта 
жазды. Ол пьеса сюжетіне маңызды тарихи оқиғаларды енгізді, 
драмалық тартысты күшейтті, халықтық мүддені қорғады және 
«антик театрға тән ерекшеліктерді заманагөй театрға зорлап енгізуге 
болмайды» деді.

Француз Қайта өрлеу дәуірі әдебиеті Англия мен Испания 
әдебиетінің даму дәрежесіне көтеріле алмады. Озық ұлттық 
драматургия жасалған жоқ. Өйткені, бұл жерде адамдар өмірі мен 
олар санасында өзгерістер жасауға себепші болатын, бүкіл халық 
қатысқан саяси-тарихи оқиғалар болмады. Франциск І-нің бейбастақ 
немерелері үстемдік еткен XVI ғасырдың екінші жартысында болған 
анархия мен діни соғыстар француз монархиясын ауыр жағдайда 
қалдырып, мемлекеттегі кертартпа әрекеттерді күшейткен еді. 
Гуманистердің ғажайып арман-мақсаттары бұл дәуірде орындалмай 
қалды. Нәтижесінде олардың шығармашылығындағы игі тілектер 
орнын сенімсіздік пен үмітсіздік басты.

«Плеяда» ақындары шығармашылығында туған лирикалық 
поэзия XVI ғасырдың екінші жартыс ынан бастап өзінің бастапқы 
келбетін жоя бастады. Трагедия мен комедия жанрларының 
қалыптасуы болса, классицизм драматургиясының пайда болуына 
жағдай жасады.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1.Қайта өрлеу дәуіріндегі Франциядағы тарихи-әдеби процесті 

қалай дәуірлейміз?
2. Франциядағы гуманистік күштердің даму жағдайы қалай еді?
3. Маргарита Наваррскаяның «Хептамерон» атты новеллалар 

жинағын Боккаччоның «Декамерон» шығармасымен салыстырыңыз.
4. Деперье шығармаларының өзіндік ерекшеліктері қандай?
5. Рабленің бес кітаптық роман желісіндегі тақырып, идея, 

композиция, тіл, стиль мәселелерінің шешілуі қандай еді?
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4-тарау. 
Англиядағы Қайта өрлеу әдебиеті

Англиядағы Қайта өрлеу қозғалысы Еуропаның басқа 
мемлекеттерінен біраз кейін - XV ғасырдың соңы, XVI ғасырдың 
бастарында пайда болды. Феодалдық қоғам жағдайында өндірістік 
қатынастардың дамуы орта ғасырлық тәртіптер мен оның идеялық 
негіздеріне сынмен қарайтын, жаңа гуманистік дүниетанымның 
қалыптасуында маңызды рөл атқарады.

Мемлекет ішінде көп жылдарға созылған өзара феодалдық 
соғыстар ежелгі дворян-зодагондарды қырып жіберді. Олардың 
орнын иелеген жаңа буржуазияланған дворяндар өндіріс пен 
сауда-саттықты өз қолдарына ала бастайды. Мұндай әлеуметтік 
ілгерілеулер Англияда орталықтанған ұлттық мемлекеттің 
орнатылуына негіз салды. 

Англия абсолютизмінің қалыптасуында бір ғасырдан артығырақ 
уақыт (1485-1603) үстемдік еткен Тюдорлар династиясы үлкен 
рөл ойнайды. Король туа бастаған жаңа қоғамдық күштерден 
тиімді пайдаланып, сыртқы және ішкі дұшпандарға қарсы күрес 
жүргізеді. Орта ғасыр заңдары мен діни озбырлықты қалпына 
келтіру мақсатында жіберілген Испанияның «Жеңілмес Армада» 
(1558) флотын талқандайды. Бұл жеңіс Англияның әлемдік нарыққа 
шығуына және билікті өз қолына алуына мүмкіндік берді. Тюдорлар 
династиясынан Генрих VII-нің таққа отыруы (1485) феодалдық 
бытыраңқылыққа тосқауыл қойды. Ол буржуазияға сүйене отырып, 
орталықтанған өкімет билігін орнатты. Генрих VIII болса (1509) 
Англияны Рим папасының озбырлығынан құтқарып, католик 
шіркеуін реформалайды. Мария Тюдор (1553-1558) феодалдық, 
католиктік зұлымдықты өршітуге ұмтылады, бірақ көп ұзамай, 
оның орнына отырған Елизавета (1558-1603) Генрих VII мен Генрих 
VIII-нің саясатын қайта қалпына келтіреді. Яков Стюарт заманында 
(1603-1625) король өкіметі мен буржуазия арасындағы одақ күйреп, 
шексіз билік кертартпа күштердің негізгі қаруына айналады.

Англияда буржуазиялық қатынастардың дамуы өндіріс 
сұраныстарының артуына алып келді. Бұл болса, шаруашылықты 
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дамыту, жайылымдарды кеңейту талаптарын туғызды. Помещиктер 
шаруаларға тиесілі жерлерді тартып алып, оларды жайлауларға 
айналдырады. Осындай аграрлық өзгерістер салдарынан мал-
мүліктен айрылған шаруалар ірі мануфактуралар үшін арзан 
жұмысшы күшіне айналады.

Қайта өрлеудің алғашқы сатысы Англияда реформация 
қозғалысы басталған уақытқа сай келді. Дін мен шіркеуге қатынас 
ағылшын гуманистері үшін ең күрделі мәселе еді. Осы қозғалыстың 
екінші сатысында шіркеудің заттық және мағыналық мазмұнына 
соққы беріледі. Генрих VIII Рим папасының ағылшын шіркеуі 
үстінен жүргізген үстемдігін жоюымен (1534) бірге көтерілісші 
феодалдар қарсылығын да жеңеді. Генрих VIII жүргізген саясат 
ағылшын гуманистерінің діни озбырлыққа қарсы және дүниежүзілік 
мәдениетті қалыптастыру үшін алып барған күресін жеңілдетті.

Қайта өрлеу қозғалысы мемлекеттің мәдени өмірінде терең 
өзгерістерді туғызды. Ой және дене еңбегі үшін үлкен жағдай 
жасады. Ғылыми және географиялық жаңалықтар нәтижесінде 
дүние шекаралары туралы түсініктер кеңейді. Адам санасы орта 
ғасырлық діни-шіркеу схоластикасы мен әдет-ғұрыптары әсерінен 
арыла бастайды.

Әлемдік мәдениет, ғылым мен әдебиеттің өсуіне кең жол 
ашады. Озық ойлы қайраткерлер дәуір талабына жауапты өмірдің 
өзінен, халықтың тұрмысынан іздеді. XVII ғасырдың ірі ғалымы 
«Материализмнің ең алғашқы авторы» Френсис Бэкон схоластикалық 
ілімге қарсы күресінде тәжірибелерге сүйенген ғылымды негіздеуге 
әрекет етеді.

Мәдениет пен әдебиет гуманистік идеяларды кең таратуда 
жауынгерлік қаруға айналды. Жазушылар мен ғалымдар антик 
мәдениет тарихын үйренуге кіріседі. Қайта өрлеу дәуірінің 
мәдениеті антик мәдениеттен өзгеше жағдайда туған болса да, 
гуманистердің қағидаларын лақтырып тастап, көне грек және рим 
мәдениетінің өмірсүйгіш мұраларын қайта тірілтуге ұмтылады.

                         
Робин Гуд туралы халық балладалары

Өткен дәуірлердегі ұлы жазушылар әрқашан халық 
шығармашылығына назар аударып, оның сюжеті және көркемдік 
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әдістерінен кең пайдаланған.
Ежелгі Шотландияда өлең шығару мен айту дәстүрі күшті 

дамыған еді. Өмірдегі барлық оқиғалар, яғни туғаннан өлгенге 
дейін: еңбек қуанышы, дем алу, той және халық серуендері өлеңсіз, 
әнсіз өтпейтін. Орта ғасырларға тиісті шотланд және ағылшын 
халық өлеңдері XVIII ғасырдан бастап жазып алына бастады. Бізге 
дейін үш жүзге жақын сюжет пен баллада, мыңнан артық олардың 
нұсқалары жеткен.

Бұл дәуірдегі халық поэзиясы лирикалық және эпикалық 
жырларды қамтиды. Еңбек мерекелері мен тойларда айтылатын 
жырлар, негізінен, лирикалық өлеңдер, ал баллада (алғашында 
би және музыкамен бірге орындалған өлең) деп аталатын 
жырлар эпикалық мазмұнда болды. Онда тарихи, аңыздық 
немесе тұрмыстық оқиғалар суреттелді. Кейбір балладалар 
тарихи оқиғаларға байланысты туып, оларда ағылшындар мен 
шотландтар арасындағы соғыстар, шотланд халқының азаттық үшін 
күресте көрсеткен ерліктері мен төзімділігі жырланған. «Чевиет 
жотасындағы тосқауыл», «Отерберн шайқасы» атты балладалар 
бұған айқын дәлел бола алады. «Дерхем маңындағы шайқас (XIVғ.) 
туралы балладада» Шотландия королі Давидтің Англияны басып 
алу үшін жасаған тұтқиыл шабуылының жеңіліске ұшырағандығы 
хикаяланады.

Робин Гуд және оның жасағының жауынгерлік ерліктеріне 
арналған балладалар саны қырықтан асады. Олардың көпшілігі 
XIV ғасырдағы зұлматқа қарсы күреске шыққан және өз еркіндігін 
қорғаған шаруалар («йомен») ішінен шыққан батыр Робин жайында 
болып келеді. Оның жасағы кедей шаруалар мен майда кәсіпшілерден 
құрылған еді. Олардың әрекетінде XIV-XVI ғасырларда болған 
өзара феодалдық соғыстар, салықтың көптігінен қиын жағдайда 
қалған шаруалардың дворян ақсүйектерге қарсы күшті наразылығы 
мен көтерілістер айқын көрінеді. Робин Гуд туралы балладалардың 
сюжеті онша күрделі емес.

 Король яки шериф бұйрығымен Робинді тұтқындауды армандап 
жүрген әрбір адам, оның күш-құдіретін көрген кезде, өз еркімен 
оның жасағына қосылып кететін еді.

Ержүрек, епті әрі батыл Робин Гуд өзін тұтқындау үшін 
құрылған дұшпан торының барлығынан да айлакерлікпен құтылып, 
шаруалардың қас жауы болған жауыз шерифке қарсы аяусыз күрес 
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жүргізеді.
Бұл ретте «Робин Гуд пен Гай Гисберн туралы баллада» назарға 

лайық. Робинді іздеп жүрген Гай орман ішінде оған кездейсоқ 
кездеседі, бірақ оны танымайды. Олар оқ атысу сайысына түседі. 
Робиннің мергендігін көрген Гай «жүрегің де қолың сияқты болса, 
онда Гуд сенен мықты емес екен» дейді. Кек алу мақсатында Гудті 
іздеп жүргендігін айтады. Халық қаһарманы Гуд «сол іздеп жүрген 
адамың мен боламын» дейді. Екі ортада қатты шайқас басталып, 
Робин Гайды өлтіреді. Соңынан Робин шериф сақшыларының 
тұтқынындағы «балақай Жанды» құтқарады.  Жан болса Гудтен 
қашып бара жатқан шерифті найзамен түйреп, одан кек қайтарады.

Робин Гудтің ерліктері жазба әдебиет үлгілерінде де өз көрінісін 
тапқан. Шекспирдің «Бұл сізге ұнайды ма?» комедиясында Гуд есімі 
кездеседі. Роберт Гриннің « Жорж Грин – Векфильд даласының 
сақшысы» драмасында халық батыры Робин Гуд туралы тамаша 
эпизод бар. Робин Гуд - жауыз феодалдармен соғысып, кедей 
шаруалардың мүддесін қорғаған нағыз халық қаһарманы. 

                    Батыр жігіт мына біздің
                    Робин Гуд – деп өсті елім.
                    Ел аузына бұл аңыздың
                    Сақталуы емес тегін.
                    Мерген болып атанды ерте,
                    Бала еді ол, жас десті елі.
                    Сайысуға ешкім жеке
                    Шыға алмады, бәстеспеді.
                    Өртеді үйін жаулар оның.
                    Робин Гуд болды ғайып –
                    Шервуд орманы арасында
                    Жатты жасақ қол жиналып.
                    Шеттерінен мерген еді,
                    Қылыштасу – шарт оларда,
                    Күш айламен тең келеді
                    Екеуінің алты адамға.
                    Жүрді кезіп ылғи мерген,
                    Орман сүзіп, дала бағып.
                    Кезіксе егер бір бай адам,
                    Бар ақшасын қалады алып,
                    Молдаларға Робин Гуд
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                    Сенбеді де, аямады,
                    Кім жасырса жауыздығын,
                    Соны жау деп санады.
                    Ал, егерде тартса біреу
                    Азап Шериф төрелерден.
                    Өзгеше сый көре келген.
                    Сол-осынау ну орманға
                    Аш-арыққа берді көмек
                    Қуаң жылдар ел жүдейтін.
                    Жесірлерді жүрді қорғап,
                    Жетімді аяп елжірейтін.
                    Егіншіге де, малшыға да
                    Робин Гуд тиіспейтін:
                    Кім кедейдің білсе үлесін,
                    Сол аяуға тиіс дейтін[96.64].

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Қайта өрлеудің алғашқы сатысында Англиядағы реформация 

қозғалысының жағдайы қандай еді?
2. Вильям Ленгледтің «Шаруа Петр туралы ой» атты поэмасы 

ағылшын қоғамындағы қандай жағдайларды әшкереледі?
3. Робин Гуд туралы халық балладаларының туу себебі неде?

Уильям Шекспир
(1564-1616)

Ұлы ақын, драматургтің шығармашылық қызметіне қатысты 
мәліметгер өте көп сақталған. Оның өмірі мен әдеби қызметіне 
байланысты материалдар замандастарының берген бағалары, 
естеліктері негізінде жинақталған.

Уильям Шекспир 1564 жылдың 23 сәуірінде Орталық Англияның 
Стрэтфорд қаласында туған. Ол отбасындағы 8 перзенттің үшіншісі 
еді. Әкесі Жон Шекспир қарапайым қолғап тоқушы, саудамен де 
айланысатын адам болған. Өз еңбегімен абыройға ие болып, қала 
кеңесіне сайланады, қала әкімі қызметіне де тағайындалады.

Стрэтфорд Эвон өзенінің бойына жайласқан, Бирмингамнан 
Оксфорд пен Лондонға баратындар осы қала арқылы өтетін. 
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Сондықтан, бұл қалада әртүрлі адамдар - мәртебелі саяхатшылар, 
саудагерлер мен қолөнершілер, кедей студенттер мол болатын.

Стрэтфордқа актерлер труппасы да жиі келіп, түрлі тамашалар 
көрсетіп отыратын. Бұл оқиға қала мәдениетінің дамуына белгілі 
дәрежеде әсер етті. Шекспирдің театрға қызығушылығы да осы 
жерде оянды.

Уильям алғашында ауылдық «Грамматика мектебінде» білім 
алады. Мұнда негізінен латын тілі үйретіліп, схоластикалық логика 
мен риторикадан қысқаша түсініктер берілетін. Уильямды әсіресе 
Рим ақыны Овидийдің шығармалары ерекше қызықтырады, бірақ 
кедейліктің салдарынан 16 жастағы Уильям оқуды тастап, жұмыс 
істеуге мәжбүр болады. 18 жасында ол Анна Хэтуэй деген фермердің 
қызына үйленіп, Сузанна есімді қыз, Юдеф және Гамлет есімді 
ұлдары дүниеге келеді.

Стрэтфорд Шекспирдің үлкен талап-мақсаттарын 
қанағаттандыра алмайтын еді. Ол 1587 жылы Лондонға барып, 
сондағы театрға қызметке орналасады. Бұл жерде Уильям суфлер 
көмекшісі, соңынан актер, кейінірек режиссер, тіпті театрды басқару 
істеріне де араласады.

Шекспир театрда алдын басқа авторлардың пьесаларын қайта 
өңдеп, оларды жаңа мазмұнмен байытады («Адасулар комедиясы», 
«Әр нәрсенің мейірімі бар» т.б.). Сонымен бірге өзі де пьесалар 
жаза бастайды және аз уақыттың ішінде шебер драматург ретінде 
танылады.

Актерлер арасынан шығып үлкен абыройға ерісе бастаған 
осы жаңа драматургті кейбір жазушылар ұнатпайды. Мәселен, 
Шекспирдің замандасы болған драматург Роберт Грин оны кедейлер 
арасынан шығып, біздің қауырсындарымызға оранып алған жасанды 
«қарға», өзін «сахна әміршісімін», деп ойлайтын «келімсек» деп 
әжуалайды. Шекспирдің драматургия саласындағы еңбегі көп 
қырлы, әрі әсерлі болатын. Сондықтан да дұшпандарының көп 
болуы табиғи нәрсе еді.

Шекспир 90-жылдардың басында театр жанашыры болған жас 
ақсүйек граф Саутгемтонмен танысады. Оған өзінің екі поэмасы – 
«Венера мен Адонис» және «Лукрецияны» сыйға тартады.

Шекспир 1599 жылы әріптестерімен бірге жаңа ашылған 
«Глобус» театрына қызметке өтеді. Бұл дәуірде «Глобус» театрына 
Жемс Бербеж, Уильям Кемп сияқты талантты актерлар жиналып, 
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театрдың абыройы едәуір артқан болатын. Бұл болса, театрдың 
әлеуметтік жағдайын көтеруге мүмкіндік береді. Шекспирдің де 
материалдық жағдайы оңалады. Шекспир шығармашылығының 
гүлденген дәуірі де оның осы театрда жұмыс істеген жылдары 
болды.

Ұлы драматург 1612 жылы Лондоннан өзінің туған қаласы 
Стрэтфордқа қоныс аударады. Бұдан соң шығармашылықпен 
айналыспайды.

Яков I билігі дәуірінде феодалдық озбырлық күшейіп, театрлар 
толығымен сарай бақылауында болады, ақсүйектік рухтағы 
драматургия белең алып, шынайы халықшыл қойылымдардың 
сахнадан толығымен ығыстырылып шығарылуы Шекспирдің 
жазушылықты қоюына себепші болған деуімізге толық негіз бар.

Шекспир шығармашылығының дәуірлерге бөлінуі
Шекспирдің әдеби қызметі үш дәуірге бөлінеді. Барлығы болып 

ол екі поэма, 154 сонет және 37 пьеса жазды. Шығармашылығының 
бірінші дәуірінде (1590-1601) Шекспир поэма, сонеттерден тыс, 
Қайта өрлеу дәуірінің мазмұнын бейнелеген тамаша комедиялар: 
«Адасулар комедиясы», «Вероналық екі жігіт», «Ғашықтық сезімнің 
өршуі», «Жаз түніндегі түс», «Виндзорлық сайқымазақ әйелдер», 
«Болмашы нәрседен туған үлкен дау», «Бұл сізге ұнайды ма?», «Он 
екінші түн»; Англия тұрмысынан алынған хроникаларға жататын 
тарихи драмалар: «Ричард ІІІ», «Генрих ІV»,«Генрих V»; «Ромео 
мен Джульетта» және «Юлий Цезарь» атты даңқты трагедияларын 
жазды.

Шығармашылығының екінші дәуірі 1601-1608 жылдар аралығын 
қамтиды. Орта ғасырдағы феодалдық зұлымдыққа және басқа да 
әрқандай жауыздықтарға қарсы күрес рухымен қаруланған жазушы 
дамып бара жатқан капиталистік қоғам мен адамдардың аяққа 
тапталған арман-мақсатын көреді, туып келе жатқан буржуазиялық 
қатынастарға сын көзбен қарайды. Осы дәуірде жазушы ұлы 
гуманистік идеялар мен оқиғаларды бейнелеген өзінің «Гамлет», 
«Отелло», «Король Лир», «Макбет», «Антоний мен Клеопатра», 
«Кориолон», «Афиналық Тимон» трагедияларын жазды.

Шығармашылығының үшінші дәуірінде (1608-1612) драматург 
«Цимбелин», «Қысқы ертегі», «Боран» атты трагикомедияларын  
жазды.   Бұл дәуірдегі туындыларының негізгі ерекшелігі, Шекспир 
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мұнда тұрмыс қиыншылықтарын оптимистік рухта шешуге 
ұмтылып, романтикалық ертегі сюжеттерінен мол пайдаланады. 
Мәселен, «Боран» атты шығармасы адамның болашақ тағдырына 
үлкен сеніммен қараған жазушының таңғажайып ойларының жемісі 
екендігін анық байқаймыз.

Шекспир шығармашылығының бірінші дәуірі
Поэма және сонеттері

Шекспирдің әдеби қызметі «Венера мен Адонис», «Лукреция» 
поэмалары мен сонеттер жазудан басталған. Екі поэманың да 
сюжеті антик дәуір тарихы  мен мифологиясынан алынған болса 
да, оларда Қайта өрлеу дәуірінің рухы айқын көрінеді. «Венера 
мен Адонис» (1593) поэмасында адамның ішкі сезім-толғаныстары 
мен табиғат сұлулығы суреттелген. Кітапта махаббат пен сұлулық 
құдайы Венераның Адониске ғашықтығы баяндалады. Бірақ жігіт 
Венераның махаббатына мән бермейді. Саятшылыққа көңілі ауған 
Адонис Венераның сақтандыру сөздеріне де құлақ салмайды. 
Соңында аң аулап жүрген жігітті жабайы доңыз жарып өлтіреді.

Венераның өмірге деген сүйіспеншілігі - поэманың негізгі 
тақырыбы. Жасыл желекке оранған дала, көк майса шөптер, 
құстардың сиқырлы үні Венераның өмірсүйгіш талпыныстарымен 
араласып кетеді, Адонистің қайғылы өлімі оның табиғатқа істеген 
жауыздықтарының нәтижесі деп қаралады, поэмада бұл дүниедегі 
бақытты өмір орта ғасырлық «о дүние» түсініктеріне қарсы 
қойылады.

«Лукреция» (1594) поэмасында Шекспир жауыз ойлы пасық 
адамды сынға алады. Көне Рим патшасы Тарквинийдің жалғыз 
ұлы өз досына опасыздық жасайды. Ол Каллатиннің әйелі болған 
Лукрецияның сұлулығын естіп, ері жоқта оның үйіне басып кіріп, 
әйелді зорлайды. Мұндай қорлыққа шыдай алмаған Лукреция өзін 
өлтіреді. Тарквинийдің ұлы болса Римнен қуылады.

Осы екі поэмадан басқа Шекспир 1609 жылы 154 сонеттен 
тұратын жинағын жариялады. Оның алғашқы сонеттерінде Италия 
Қайта өрлеу дәуірі поэзиясының тұңғыш өкілі Петрарканың мол 
әсері болғанымен, Шекспир өзінің шығармашылық өсу жолында 
бұл жанрдың шартты белгілерінің аясынан шығып, сонеттерді жаңа 
мазмұнмен байытты. Шекспир сонеттері өзіне замандас Ренессанс 
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ақындары Сидней мен Спенсер сонеттерінен өзгешелеу еді. Өйткені, 
олардың лирикалық шығармашылығында жалпыластырушылық 
жағдай жоқ болатын. Шекспирдің лирикалық қаһарманы өзіне тән 
ерекшеліктерімен көрінетін, қайталанбас өміршең образдар. Ақын 
Қайта өрлеу дәуірі адамдарының негізгі белгілерін - махаббаты 
мен достығын, бақытты өмірге талпыныстарын, пікір және арман-
тілектерін бейнеледі.

Ақын, оның досы және «долы әйел» - Шекспир сонеттерінің 
негізгі қаһармандары. 1-ден 126-сонетке дейін достыққа адалдық 
баяндалса, 127-ден 154-ке дейінгі сонеттерінде сүйіктісіне деген 
шынайы махаббаты суреттеледі.

Достық тақырыбы ақын шығармашылығының маңызды бөлігін 
құрайды. Ақын достықты өте қадірлейді. Ол туралы әсем жырлар 
жазады. Кейде, достық үлкен сыннан да өтеді. Бір сонетте мынадай 
көріністерді оқимыз: ақын бір күні ұзақ сапарға аттанар алдында 
сүйіктісін досына сеніп қалдырады. Бірақ олар ортасында жақындық 
туып, бірі досына, екіншісі сүйіктісіне опасыздық жасайды. Демек, 
оның қайғысы ауыр. Соның үшін өз жарына ол: «Сенің жүзің емес, 
ішкі жан-дүниең лас» деп ренжиді. Дегенмен ол достарынан бас 
тартпайды.

                    Жүзіқара, көзіме сен шөп салып,
                    Екі досты еттің ақыр «қосынды», -
                    Мені азсынып, екіншіге шоқ салып,
                    Тұтқындадың ең бір асыл досымды.

                    Аларып бір қарап едің сен маған, -
                    Мені тастап кетті бірден үш жүрек.
                    Еркімнен тыс сен жасадың, оңбаған,
                    Ақылымнан ашуымды күштірек.

                    Досымды сен босат енді құлдықтан,
                    Мен-ақ соның қорғайын да намысын.
                    Соған күзет болам, шықпай құлыптан,
                    Жаным кепіл енді соның жаны үшін.

                    Өтінбек жоқ.... Сенсің менің зынданым,
                    Күллі мендік – ішке тығып тынғаның [100.620]
Шекспирдің өзіне тән суреттеу әдістері бар. Ақын өз өлеңдерінде 
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символдардан кең пайдаланады. Ол жастықты көктемге немесе 
арайлап атып келе жатқан шұғылалы таңға ұқсатады; сұлулық 
таңғажайып гүлге, адамның қазасы сұрғылт күзге, кәрілік аязды 
қысқа ұқсайды.

Шекспирдің өлеңдері әуенді, әрі әуезді болып келеді. Сондықтан 
да замандастары оны «шырын сөздер» деп атаған. Жинақтың 
66-сонетінде лирикалық сезім дауыс гармониясы арқылы толық 
ашылады. Бір орында жиіркеніш, ашу-ыза, екінші жағдайда ақыл-
даналық билік құрады. Оның кейбір сонеттерінде драмалық және 
лирикалық сәттер аралас баяндалады:

                    Өлсем деймін. Көре-көре тойдым ғой
                    Қасиеттің қайыршылық қылғанын,
                    Ақ пейілге көтертпейді жала бой,
                    Көрдім ездік паң киініп болғанын,

                    Көрдім аққа үкім жала жапқанын,
                    Һәм қыз дәурен балағатқа батқанын,
                    Һәм әдейі қошаметтің қорлығын,
                    Һәм қайратқа әлсіздіктің зорлығын.

                    Һәм туралық есерлікке саналып,
                    Һәм есерлік саналғанын даналық,
                    Һәм шабыттың бүркегенін өз бетін,
                    Адалдықтың – арамдыққа қызметін.

                    Бар иттікті көріп, көзді қинаймын,
                    Жан досым-ай, жалғыз сені қимаймын! [100.553]. 
Бұл сонет - жауыздық, опасыздық қоршаған дүниеде азап 

шеккен адал жанның ызалы үні - Гамлеттің ашулы монологтарын 
еске түсіреді. Өте ауыр жағдайда тек махаббат ғана қаһарманды 
өлім қиялынан қайтара алады, оған күш-жігер береді.

Шекспирдің нағыз адамгершілік сезім-толғаныстарды 
бейнелеген сонеттері ағылшын әдебиетінде лирикалық поэзияның 
жаңа гуманистік даму жолын айқындап берді.

Тарихи хроникалар
Шекспир тарихи хроникалар деп аталған драмаларына 

материалды негізінен, XVI ғасырдағы ағылшын тарихшысы 
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Холиншедтің «Англия, Шотландия және Ирландия хроникаларынан» 
алды. Көне құжаттарда тарихи оқиғалар ертегі және аңыздармен 
араласып кеткен болатын. Оларда өзара феодалдық соғыстар және 
феодалдардың король билігіне қарсы көтерілістері суреттелген 
еді. Шекспир осы мұраларды үйреніп, тарихи оқиғалардың 
негізгі тенденцияларын түсініп, оларды баяндау жолдарын 
табады. Аңыздардан шынайы оқиғалардың мазмұнын ашу үшін 
пайдаланады.

Монархияны феодалдық анархияға қарсы қойған Шекспир 
«мемлекетке күшті және әділетті, халықшыл король басшылық 
етсін, егер мемлекетті билеуші басшы өте қабілетті болмаса, тез 
арада тақтан түсірілуі керек» деген пікірді жақтады. «Ричард II» 
хроникасында қабілетсіз, сотқар, даңққа берілген, залым король 
көрсетіледі. Ол айналасына арамтамақтарды жинайды, адал  
жандарды, сонымен бірге жас Болингброкты да қуғындайды. 
Осындай әділетсіз әрекеттердің себебінен оған қарсы көтеріліс 
туып, тақтан түсуге мәжбүр болады.

Хроникаларында суреттелген корольдер жазушы ойлағандай 
жандар емес. Шекспирдің реалистік қаламы оның ойынан біраз 
ілгері. «Король Жон - қылмыскер, зұлым, Ричард II - атаққұмар, 
қабілетсіз, Генрих IV - өзімшіл, жауыз. Елді Генрих V сияқты 
билеушілер басқаруы керек», деп Шекспир оны барша корольдерге 
үлгі етіп көрсетеді. Алғашқы пьесаларының қатарына жататын 
«Генрих VI» мен «Ричард ІІІ»-де мемлекетті апатқа алып келген  
феодалдық соғыстар айыпталады.

«Ричард III» драмасы
«Ричард III» (1592) драмасының сюжетін Шекспир Холиншедтің 

«Англия, Шотландия және Ирландия хроникаларынан» (1577) алып, 
оны көркемдік тұрғыдан қайта өңдеді. Шығарманың бас қаһарманы 
даңққұмар Ричард таққа отыру үшін ешнәрседен қайтпай, жолында 
кездескен тосқауылдардың бәрін жеңеді. Алдын ол науқас король 
Эдуард IV-нің екі ұлын өлтіреді, соңынан корольдің інісі герцог 
Георг Кларенстің де көзін жояды. Мұнымен де қанағаттанбаған 
Ричард III ағасының жас ұлы мен қызын өлтіреді.

Жазушы орта ғасырдағы мистерия дәстүріне сүйене отырып, 
болған оқиғаларды ізбе-із хикаялайды. Бірақ Шекспир бас 
қаһарманның бейнесін шығарма идеясына байланыстыра 
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ашу сияқты жаңа әдісті қолданады. Ричард епшілдігі, өткір 
ақылы, батылдығы мен қаталдығы арқылы алдын жазылған 
хроникалардағы қаһармандардан ерекшеленіп тұрады. Табиғатынан 
жыртқыш, «қатал адам» алдында барша жан әлсіз және қорғансыз 
еді. Атаққұмар король Эдуард та, жылпос фасадшы Кларенс те, 
Елизавета ханымның жақын туыстары мешкей, тәкаппар Риверс, 
Дорсет, Грей, билік сүйгіш Бекингем, надан Хестингс және тағы 
басқалар да қарсылық көрсете алмай, оның алдында масқара 
болады. Елизавета ханым, король Генрих VI-ның әйелі Маргарита, 
Эдуардтың әйелі леди Анналар оны айлакер, қылмыскер, қанішер 
деп айыптайды. Ақылды, парасатты және батыл Маргарита ғана 
Ричардпен ашық тартысқа түседі. Бірақ оның қолынан ешнәрсе 
келмейтін еді, өйткені, уақыт өткен, оның айналасындағылар болса 
күреске қабілетсіз, жігерсіз, қауқарсыз адамдар болып, оған медет 
бола алмайтын.

Ричард үшін «жұдырық» ардың орнына, «қылыш» күштің 
орнына жүреді. Бірақ ол бұл мақсатта қатып қалмайды. Жағдайға 
карай қимылдайды. Ричард Кларенс және Хестингспен ашық түрде 
айқасса, Аннаны жылы сөздермен алдайды, Елизавета ханыммен 
болса дөрекі түрде қатынас жасайды.

Аңғал Аннаның «назарын» өзіне аудару үшін Ричард III оған 
«ғашықтығын» білдіреді. Анна көп қиындықтардан соң «жауыз, 
залым» деп атаған адамының тілегіне көнуге мәжбүр болады. 
Қорланған, ары тапталған Анна да өлтіріледі...

Ричард соңында жалғыз өзі қалады. Жалғыздық оның өз күшіне 
сенімін жоғалтады. Өз қателігін түсінеді, бірақ енді оны түзетудің 
жолы жоқ еді, ол қатты жан азабын шегеді. Сонда да кері шегінгісі 
келмейді. Бірақ оның дәуірі өткен еді. Ричард шайқаста Ричмондтан 
жеңіліп, мерт болады.

Ричардтың өзіне тән ерекшелігі сонда, қылмыстарының 
санын ұмытқан бұл қанішер өлімі алдында «ешкім мені сүймейді, 
өлгенімнен соң ешкім маған ашынбайды» деп өкінеді.

Шекспир Ричард образы арқылы йорктар әулетінің абыройы үшін 
күресуші адамның өз мүддесін ойлап, таққа отыру үшін ұмтылған 
қанішер қылмыскерге айналғандығын, феодалдық қатынастар 
құлдырап бара жатқан дәуірде өзін халыққа қарсы қойған озбыр 
билеушінің мерт болуы сөзсіз екендігін көрсетеді.

Драмадағы орталық образ болған Ричардтың барша қасиеттері 
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толық ашылған. Ричард «күші, жігері» жағынан Кид пен Марло 
қаһармандарына ұқсағанымен, олардан көп қырлылығымен 
ерекшеленеді. Ричард ақылды, епті, бірақ қылмыскер, жауыз. Ол 
орта ғасырлардың аңғал адамдарындай емес, капитал салтанат құра 
бастаған дәуірде жетілген адам сипатында аяр, әрі айлакер.

«Ричард III» драмасы - Шекспирдің шығармашылық өсу, 
яғни хроникадан трагедияға өту сатысында жазылған шығарма. 
Ричард образы монументал Яго, Макбет және басқа образдардың 
жаратылуындағы алғашқы тәжірибе болды.

                 
«Генрих ІV» драмасы
Хроникалар жанрының ең биік шыңы саналатын «Генрих 

ІV» тарихи драмасы екі бөлімнен құралып, біріншісі 1598 жылы, 
екіншісі 1600 жылы баспадан шыққан. Драма тұтас бір идеяны 
баяндауға қызмет ететін екі дербес көрініске жоспарланған пьеса. 
Шығармадағы негізгі тартыс (конфликт) орталықтанған ұлттық 
мемлекет орнатуға ұмтылған король мен оған қарсы шыққан 
феодалдар арасындағы күреске құрылған. Тартыс әсерлі реалистік 
бояулармен ашылады. Шексіз билікті орнатушы Генрих ІV кіршіксіз, 
әділ билеуші бола алмайды. Өйткені ол Ричард ІІ-ні өлтіріп, оның 
тағына отырады. Ол жан азабын, ар азабын тартады. Таққа отыруға 
жәрдемдескен феодалдар Вустер, Нортемберланд және басқалар 
Генрихқа көптеген талап қойып, оның тәуелсіз саясат жүргізуіне 
кедергі болады. Бірақ Генрих ІV оларды өзіне бағындыру үшін 
барлық күш-жігерін жұмсайды. Бұған қарсы олар Генрихтың 
бұрынғы дұшпандары – Ричард ІІ тағының мұрагері Мортимер, 
Шотландия азаттығы үшін Англияға қарсы күрескен Дуглас және 
жауыз феодал Глендаурмен одақ құрады. 

Хрониканың бірінші бөлімінде Генрих ІV көтерілісші 
феодалдарға қарсы белсенді күрес алып барған болса, екінші 
бөлімде оның өмірінде едәуір өзгерістер болады, ауруға шалдығады, 
сол себепті енді ол мемлекет істеріне араласа алмай қалады.

Хроникада бейнеленген әр екі дұшпан топтың өз ішінде де 
қайшылықтар мол. Бұл кемшіліктер драмада жанды образдар 
арқылы ашылады. Мәселен, Глендаур мен Хотспер, король Генрих 
ІV мен шахзада Генрих V, Фальстаф пен шахзада ортасында 
күрделі наразылықтар бар. Жас Генрих өз ортасынан қашады, 
сарай және мемлекет қызметін ұнатпайды, ескіше өмірден бас 
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тартып, маскүнемдікке салынған сері Фальстаф сияқты адамдармен 
араласады. Олармен ойын-сауық құрады, кешке қарай жол торып, 
олжа табуға ұмтылады. Бірақ шахзада Генрих мұндай жағдайда 
ұзақ уақыт қалып қоймайды. Өзінің жеке және қоғамдық борышын 
аңғарады. Әкесі ауырып, мемлекетті басқара алмай, қауіп төнген 
сәтте жас Генрих ойын-күлкіні тыйып, ашық шайқасқа шығады, 
дұшпаны Хотсперді жеңеді. Әкесі қайтыс болған соң таққа отырған 
(ІІ-бөлім) жас король туралы хабар сері Фальстафты шексіз 
қуанышқа бөлейді. Ол енді бақытты өмір сүруге мол мүмкіндік туды 
деп ойлайды. Бірақ король Генрих  өзін құттықтауға  келген ескі 
досын суық жүзбен қарсы алады. Оның әзіл аралас сөздеріне дөрекі 
жауап қайтарады. Өйткені онымен бірге өткізген жылдар жастық 
шақтың бейғам сәттері екендігін түсінеді. Жас Генрих тез өзгереді. 
Енді мемлекетті басқару сияқты маңызды борыштың өз мойнына 
түскендігін сезеді. Қарт корольдің «өзімнен соң мемлекетте 
тәртіп болмайды-ау» деген күдігі орынсыз болып шығады. Генрих 
әміршілерге тән қимылға көшіп, мемлекетте қатал тәртіп орнатады. 

Шекспир өткенді суреттегенде әрдайым өз заманын назарда 
ұстайды, феодалдық қоғамның індеттерін әшкерелеумен бірге, 
туып келе жатқан буржуазиялық биліктің келеңсіз жақтарын да 
айқын көрсетеді.

Генрих ІV-нің феодалдарды жеңу себебі, оның күшті тұлға 
екендігінде емес, ал дербес ұлттық мемлекет орнату үшін жанкешті 
күрес алып барғандығында. 

Шекспир «Генрих ІV» хроникасында саяси оқиғаларды, өзара 
қырғын соғыстарды суреттеумен шектеліп қалмай, әлеуметтік 
мәселелерге де ерекше көңіл бөледі. Джон Фальстафтың өмірінде, 
іс-қимылына қатысты көріністерде жазушының бұл образды 
тұлғаландырудағы реалистік шеберлігі айқын көрінеді.

Күрделі және күлкілі элементтерді өзара байланыстыру, сарай 
тұрмысын масқаралап, қарапайым адамдар өміріне аянышпен қарау 
- драманың негізгі ерекшеліктерінің бірі. Жазушы Фальстафтың 
дөрекі әзілдері арқылы Қайта өрлеу дәуірінің көтеріңкі рухын  
бейнелейді.  Фальстаф жаңа қоғамдық қатынастар әсерінде 
ескі феодалдық тәртіптерден, атақ-даңққа ұмтылатын серілік 
қағидалардан бас тартады. Шайқасқа кіруге тура келгенде оның 
жалғыз тілегі, қалай да аман қалу болады. Сондықтан оның әрбір 
әрекеті көрерменге еріксіз езу тартқызады. «Епті қонақ тойдың 
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басына, жігерсіз әскер шайқастың соңына асығады», - дейді 
Фальстаф. 

«Генрих V» драмасы
Шекспир абсолюттік монархияны ілгерішіл күш ретінде  алғаш 

рет «Генрих V» (1599) драмасында көрсетеді. Генрих V мемлекет 
халқын сыртқы және ішкі дұшпандарға қарсы күреске үндейді.

Шығармадағы оқиға орайында  Англия мен Франция 
ортасындағы соғыс баяндалады. Генрих V өзіне дейін билік құрған 
корольдерден ерекшеленіп тұрады: мемлекетті басқаруда әкесі 
Генрих ІV яки Ричард ІІІ-ге ұқсап айла жасамайды, опасыздық 
танытпайды. Франциямен байланысты болған жанжалды да 
бейбіт жолдармен шешуге ұмтылады. Өзіне тиісті заңды жерлерді 
қайтарып алғысы келеді. Француз ханшасы Екатеринаға қарапайым 
қатынаста болады. Ол өзін ғашық қылып көрсетпейді, жасанды 
сөздер айтпайды, оған үйленудегі мақсаты екі мемлекет ортасында 
одақ орнату екендігін жасырмайды. Азинкур маңындағы шайқас 
алдында король әскердің көп бөлігін құраған шаруалар құзырына 
қарапайым дворян киімінде барып, олардың көңіл-күйін біледі. Ол 
өз әскерлерін мемлекет үшін батыл шайқасқа үндейді, жазушы оны 
заманасының саяси- ілгерішіл идеяларын өз бойына жинақтаған әділ 
билеуші, батыл қолбасшы, өз халқымен тіл табыса білетін кішіпейіл  
жан сипатында бейнелейді. Идеал монарх туралы иллюзия бұл 
шығармада белгілі дәрежеде өз көрінісін тапқан.

Тарихи Генрих V мұндай жоғары қасиеттерден ұзақ тұрған 
король еді, әрине. Бірақ жазушы Генрих V-ні халық балладалары мен 
ертектеріндегі әділ билеуші образы сияқты бейнелеуге ұмтылып, 
онда өзінің гуманистік көзқарастарын жинақтайды. Бірақ Шекспир 
Генрих V-нің әлсіз жақтарын да көрсетті, ол тек өзін жалғыз 
билеушімін деп білген, адамгершілік сезімдерден мақұрым қалған 
жан болғандықтан идеал мемлекет қайраткері бола алмайтын еді.

Шекспирдің комедиялары
Шекспир тұрмыс қуаныштары, сұлу адамгершілік қасиеттер, 

жалындаған махаббат, берік достық, әйелдер құқығы мәселелерінде 
Қайта өрлеу дәуірі рухымен суарылған,  терең гуманистік идеяларды 
алға тартқан ғажайып комедиялар жазып, оларда үгіт-насихаттан 
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ғана тұратын феодалдық-ақсүйектік тәртіптерге қарапайым 
адамның жан-сезімдерін қарсы қояды. Шекспир комедияларының 
қаһармандары жарқын, көп қырлы жандар. Олар өмірсүйгіш, 
көңілді мінездерімен де әрқандай кейіпкерден ерекшеленіп тұрады.

Шекспирдің барлық комедиялары адамдар ортасындағы достық, 
адалдық сияқты маңызды мәселелерді бейнелеуге арналған.  Бұл 
ретте оның  «Вероналық екі жігіт» (1594) комедиясы назарға лайық, 
оның фабуласы испан пастораль романы «Дианадан» алынып, онда 
талантты, намысшыл Валентин дарынсыз, арсыз Протейге қарсы 
қойылады. Ол -  дүние сырын білуге талпынған батыл, білімді 
саяхатшы, Қайта өрлеу дәуірінің нағыз өкілі. Валентин досын 
уақытты босқа өткізбеуге үндейді. Протейдің жалқаулығын Джулия 
да, Севилия мен Эгламур да сынға алады.

Джулия образы Шекспир шығармашылығындағы жаңалық 
болып, оның кейінгі шығармаларындағы  бір қатар образдарға негіз 
болады. 

Пьесадағы күлкілі образдар да назарға лайық. Олар арқылы 
достықтың қадіріне жетпейтіндер сыналады. 

Лаунс пен оның иті Краб жайындағы көріністер туындының 
негізгі мазмұнын ашуға жәрдемдеседі. Протей Валентиннің 
шынайы достығына суыққандылық танытса, Краб та қожайынның 
мейірім-шапағатына мән бермейді. 

«Жаз түніндегі түс» (1595) - Шекспирдің көркемдік жағынан 
шебер жазылған туындыларының бірі. Мұнда шынайы оқиғалар 
ертегілік қиял-ғажайып элементтермен тығыз байланыста 
суреттеледі. Комедияда шынайы махаббат жырланады. Гермия 
деген қыз Лизандр есімді жігітті сүйеді, әкесі болса оны Деметриге 
тұрмысқа шығуға мәжбүр қылады. Патриархалдық құқықтың 
қорғаушысы болған Тезей патша да қыздың әкесін қолдайды. 
Мұндай теңсіздікке бағынғысы келмеген Гермия сүйіктісімен бірге 
орманға қашып кетеді. Комедияда адам бойындағы ең асыл қасиет 
саналатын махаббат, адалдық және достық сезімдер ескі феодалдық 
кертартпа әдет-ғұрыптардан жоғары қойылады.

«Виндзорлық сайқымазақ әйелдер» (1597-1600) комедиясында 
Шекспир  буржуазияланып бара жатқан провинциялық майда 
дворяндар өмірінің шынайы көріністерін бейнелейді. 

Комедия кейіпкері Фальстаф - алғашқы капитал жинақтау 
дәуірінде кедейленіп қалған, өзінің алғашқы мәртебесінен айрылған, 
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бірақ жаңа жағдайға да бейімделе алмаған сері. Әскери атаққа 
қолы жетпеген Фальстаф кездейсоқ жағдайлар – қарыз алу, жесір 
әйелдердің көңілін табу жолдарымен яки жол тосып, олжа түсіру 
арқылы тіршілік етеді. Өмір сүру қиындап кеткен осы ғасырда 
«есеп-қисаппен әрекет қылу қажет екендігін біліп алған» Фальстаф 
ерлерінің ақшасына мастанған бай әйелдерге «ғашықтық» хатын 
жазып, солардың көмегімен тұрмысын түзеп алмақшы болады. Бірақ 
«семіз серінің» арсыздығын сезген әйелдер одан айлакерлікпен 
кек қайтарады. Комедияда бірнеше сюжеттік бағыт бар. Мәселен, 
миссис Пейдж қызы Аннаны  француз дәрігеріне бермекші, мистер 
Пейдж болса қызының дворян жігіті Слендерге күйеуге шығуына 
мүдделі. Аннаның өзі болса жас сері Фентонды сүйеді. Ғашықтар 
өздерінің махаббатына тосқауыл болғандардың барлығын алдап-
соғып, шығарма соңында бір-бірімен табысады.

Комедияның төртінші сюжет бағытында  - Фальстаф пен миссис 
Пейдж, миссис Форд ортасындағы күлкілі оқиғалар баяндалады.

Фальстафтың «тұзағына» түсіп, одан кек алмақшы болған 
қалалық әйелдер өздерінің іс-қимылдарымен жас Аннаның 
арманына кедергі жасап жатқандығын сезбей қалады. Бірақ олар да 
соңында дәл Фальстаф секілді әжуа болады.

Фальстаф - драматург Шекспир жасаған мәңгілік образдардың 
бірі. Бұл образдың «Генрих ІV» хроникасындағы Фальстафтан 
ерекшелігі, ол даналық, мейірімділік, өмірсүйгіштік сияқты жақсы 
қасиеттерін жоғалтады және өзгелерге күлкі болған ақымақ жанға 
айналады.

Фальстафтың ұнамды жақтары да бар. Онда Қайта өрлеу 
дәуірінің ғажайып қасиеттері жинақталған. Ол орта ғасырлық 
діни тәртіптерден аулақ, феодалдық-серілік қағидаларды 
мойындамайды. Фалстаф - «ескі  сүйікті Англиясында» және оның 
дағдарысқа бет алған, «қайғысыз» феодалдық өмірінде болып 
жатқан өткір қайшылықтарды паш етуші тамаша образ. Оның өмірге 
көзжұмбайлықпен қарауы типтік характерді туғызып, ХVІ ғасырда 
пайда болған гуманистік көзқарастардағы күйзелісті көрсетеді.

Шынайы махаббат, адамгершілік, адалдық пен шаттық  
Шекспирдің «Он екінші түн» (1600) комедиясында да нағыз 
шеберлікпен бейнеленген.

Шығарма оқиғасының дамуы барысында өткір әжуа мен ащы 
мысқылды мол кездестіреміз.
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Ағайынды Себастьян мен Виола кеме апаты кезінде бір-бірінен 
адасып қалады. Ер адамның киімін киген Виола граф Орсино 
сарайына орналасады. Граф оны өзінің сүйіктісі Оливия ханшаның 
құзырына жаушылыққа жұмсайды. Бірақ ханша мұндай сұлу 
«жігітті» бір көргеннен-ақ сүйіп қалады. Осындай оқыс оқиға 
Виоланың жүрегіне қайғы салады. Өйткені, Виоланың өзі Орсиноға 
ғашық болады. Ақырында  Оливия Виола деп, оған өте ұқсас ағасы 
Себастьянға кездесіп, оған тұрмысқа шығады. Граф Орсино болса, 
еркек киімін киген Виоланың өте сұлу қыз екендігін біліп, оған 
үйленеді.

«Он екінші түн» - Шекспирдің ең шынайы, көңілді және 
болашаққа сенім рухында жазылған соңғы комедиясы. Бұдан соң 
Шекспир  осындай көтеріңкі рухтағы комедия жазған жоқ. 

«Венециандық көпес» (1596) комедиясында екі түрлі дүниенің 
адамдары: бір жағынан, өмір қуанышы, достық, сұлулық және 
екінші жағынан ақша, байлық дүниесінің адамдары ортасындағы 
күрес суреттеледі.

Венециандық Антонио көп жерлермен сауда жүргізеді. 
Адамдарға қарыз береді, бірақ одан өсім талап қылмайды. Оның 
достары Бассанио, Порция, Грациано, Нерисса, Лоренция және 
басқалар да ақшақұмар емес. Ал ақша дүниесінің алпауыты Шейлок 
болса пайда, және байлықтан өзгені ойламайды. Үлкен байлыққа 
қолы жеткен бұл адам сараңдық нәтижесінде өзін көп нәрседен 
мақұрым қылады. Тіпті, қызының өзгелер сияқты ойнап-күлгенін 
де ұнатпайды. Қызметшісі Ланселотты аш құрсақ ұстайды. Достық, 
адамгершілік және мейірімділік оған мүлдем жат. Шейлок -  өсімқор. 
Ол қарсыластарын аямайды, қарыздарлардан залымдықпен ақша 
өндіріп алады. Қарыз алғандардан өсім алмайтын және оны «еврей 
Шейлок» деп тілдеген Антонионы жек көреді, одан кек қайтаруды 
ойлайды.

«Ол мені масқара қылды, кемінде жарты миллион пайда алуыма 
кедергі болды, көрген зияндарымды келеке қылды, халқымды 
тілдеді, жұмысымның жүруіне тосқауылдық жасады, достарымды 
безіндірді, дұшпандарымды қарсы қойды. Мұндай қылуының 
себебі не? Себебі – мен евреймін. Еврейде көз жоқ па?.. Егер бізге 
найза шанышса – бізден қан шықпай ма? Егер бізді қытықтаса – 
күлмейміз бе? Егер бізге у берсе – біз өлмейміз бе? Егер бізді 
балағаттаса – біздің кек алмауымыз керек пе?.. Сіз бізді жауыздыққа 
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үйретіп жатырсыз, мен оны орындап жатырмын. Қорықпаңыз, мен 
әлі өз ұстаздарымнан озып кетемін».

Шейлоктың бұл монологын тыңдаған көрермен оның 
мейірімсіздігі туралы сезімнен біраз арылады, ғайбатталған 
жанға аяушылық сезімі оянады. Шейлок кемсітіліп келген еврей 
халқы құқықтарының қорғаушысы болып шығады. Бірақ, байлық 
жинағыш Шейлок - жаңа типтегі буржуазия өкілі. Дегенмен, ол 
көбінше тас жүрек, мейірімсіз, залым кекшіл күйінде қалады. 
Ол Венеция денесіне шыққан қатерлі ісік – ауру ғана емес, осы 
қоғамның жемісі және оның құрбаны да. Сол себепті Шейлок сауда-
саттық республикасы Венецияның ақша заңдарына қатты бағынады, 
берген қарыздарынан өсім алады. Қарызын төлей алмағандарды қан 
қақсатады. Соның үшін қала әкімі де, сенаторлар да Антонионы 
ашық қолдай алмайды. Бұл жағдайдан Шейлок шебер пайдаланады.

Өсімқор, сараң және қатал Шейлокты сынаған Шекспир еврейлер 
туралы орта ғасырда кең таралған теріс пікірлерді мойындамайды, 
олардың барша халықтармен тең екендігін қорғайды.

А. С. Пушкин Шейлок образының күрделілігін атап өтіп, 
«Шейлок сараң, зерек, кекшіл ғана емес, ол мейірімді әке, ділмар, 
ақылды адам ретінде де танылады», – деген еді. Шындығында да, 
Шейлок адамгершілік қасиеттерден мақұрым жан емес. Шейлок 
марқұм әйелін қатты сүйетін. Қызы Жессика алып кеткен алтын жүзік 
ол үшін тек құнды бұйым ғана емес, сонымен бірге әйелінен қалған 
бағалы естелік те. Ол алдын қызын жаман көрмейді. Жессика үйді 
тастап, Лоренцомен қашып кеткеннен кейін ғана, оның жүрегінде 
қызына  деген күшті жиіркеніш сезімі туады. Шейлок жалғыз болса 
да, дұшпандарымен жеке өзі алысады. Заңға бағынатындығын 
айтып, ащы шындықты баяндаудан  қорықпайды. 

Сот та ол үшін «қорқынышты» емес, айыптап отырған 
дұшпандарының қол астында да сансыз құлдардың азап шегіп 
жатқандығын жақсы біледі. Бұл нәрсе Шейлокқа қуат береді.

«Қолдарыңыздағы құлдарды ұстауда өздеріңізді әділ деп біледі 
екенсіздер, мен де өз ісіме адалмын», деп заңды тілге алады. 
Шейлок ақшаға құмар, сараң және жыртқыш мінезді болуымен 
бірге парасатты, өткір зейінді де.

Венеция өмірінің жарқын көріністері: ойын-сауық, шаттық 
тұрмыс шығармадағы күрделі, драмалық сәттерді жұмсарта түседі. 
Сайқымазақ-қызметшілер (Ланселот, Гоббо) образдарынан өзге, 
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әзілкеш әйел Порция образы ақылы, ержүректігі және адамгершілігі 
тұрғысынан ерекшеленеді. Қайта өрлеу дәуірі рухынан сусындаған 
мейірімді, адал жандар болған Антонио мен Жессика, Шейлок үшін 
«заң» саналатын ақша принциптері, залымдық пен өсімқорлық 
үстінен жеңіске жетеді.

Трагедиялары
Шекспир шығармашылығының бірінші дәуірінде-ақ өз 

заманының келеңсіз жақтарын көріп, қолына қалам алған болатын. 
Драматург айналасын шырмап алған кемшіліктерге, озбырлықтарға 
сын көзбен қарап, адам тағдыры және оның арман-тілегі жайында 
тереңірек пікір жүргізуге ұмтылады. Шекспир комедияларына тән 
өмір қуанышынан ләззат алу оның трагедияларында да кездеседі. 
Бірақ оларда келеңсіз оқиғаларды бейнелеу, зұлымдық пен соқыр 
сенімді сынға алу негізгі мәселе болып қалады. 

Трагедияларындағы көңілсіз оқиғаларды бейнелеуде жазушы 
өмірден түңілу сезіміне берілмейді, керісінше ол қайғы құрсауында 
да өмірге сенім туғызатын оптимистік, образды тәсілдерді табады. 
Бұл сол қоғамда жаңалықтың ескілік үстінен жеңіске жетуін 
көрсетуде айқын байқалады.

Шекспир шығармаларының І-дәуірінде жазылған 
трагедияларының бірі - «Ромео мен Джульетта» трагедиясы (1595 ).

Трагедияда екі өзара дұшпан отбасында дүниеге келіп, ер 
жеткен және кездейсоқ бір- біріне ұшырасып, ғашық болған Ромео 
мен Джульеттаның аянышты тағдыры хикаяланады. Феодалдық 
қоғамның қайшылықтары олардың еркін махаббатына тұсау 
болғаны айыпталады.

«Юлий Цезарь» (1599) трагедиясы сюжетінің материалы 
антик тарихшы Плутархтың «Қос өмірбаяндар» атты кітабынан 
алынып, онда осы дәуірдің ең маңызды саяси оқиғалары - 
ежелгі Римдегі республикашыла р(Брут, Кассий) мен монархия 
қолдаушылары – цезарьшілер (Антоний, Октавий) ортасындағы 
күрестер бейнеленген. Шығармадағы терең әлеуметтік пікірлер, 
жау топтардың арасындағы жанкешті конфликт, тарихи тұлғалар 
характерін жасаудағы шеберлік – бұл трагедияны Шекспир 
шығармашылығының ең үздік үлгілерінің бірі дәрежесіне көтерген.
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Шекспир шығармашылығының екінші дәуірі

ХVІ ғасырдың аяқтарында Англиядағы шексіз биліктің 
дағдарысқа ұшырауы кездейсоқ жағдай емес еді. Өйткені, ол қоғам 
туғызған өндіріс қатынастарының бұдан соңғы дамуына кедергі 
болады. Король өкіметі мен парламент ортасындағы қарама-
қарсылықтар өрши түседі. ХVІІ ғасырдың бастарында  Елизаветаның 
билігі аяқталып, таққа Яков Стюарт отырған еді және феодалдық 
озбырлық күшейген уақытта, король мен буржуазия ортасындағы 
қайшылықтар мүлдем шиеленісе түседі. Бұл жылдары қарапайым 
бұқара халықтың, шаруалар мен қолөнершілердің жағдайы ауыр 
халде қалады.

Гуманистердің «қайғысыз бақытты өмір» туралы қиялдары 
капиталистік тәртіптер үстемдік ете бастаған кезеңде іске 
аспайтындығы, бұл бір елес екендігі мәлім болады. Ұлттық тарихи 
хроника жанры Шекспирдің жаңа дәуірге тән болған көзқарасын 
толығымен аша алмайтын еді. Соның үшін драматург күйреп бара 
жатқан феодалдық дүниенің дағдарысын көрсету және туып келе 
жатқан ақша билігі мен оның тойымсыз, жыртқыш табиғатты 
өкілдерінің шынайы образын жасауға қолайлырақ болған трагедия 
жанрына түгелімен ауысады.

«Гамлет» трагедиясы
Шекспир шығармашылығында пайда болған үлкен өзгерістерді 

бейнелеген көлемді шығармасы – «Гамлет» (1601) трагедиясы. 
Белинскийдің сөзімен айтқанда, «Гамлет» -  драмашы ақындар 
патшасының басындағы алтын тәжінің ортасына қадап қойылған, 
жарқыраған асыл гауһар тас».

Автор трагедияның материалын өзіне дейін болған әдеби 
деректерден,  жалпы даниялық Саксон Грамматиктің (ХІІІ ғасырдың 
басы) хроникасынан алады.

Трагедияның бас кейіпкері - Дания королінің ұлы шахзада Гамлет. 
Әкесі қастандықпен  өлтірілгеннен соң көп ұзамай, анасының 
тақты иемденген Клавдийге тұрмысқа шығуы Гамлетті шексіз жан 
азабына душар етеді. Оның көзіне бүкіл дүние «қараңғы, тұңғиық, 
мазмұнсыз көрінеді».  Әкесін өлтірген өз туысы Клавдий екендігін 
(әке аруағы арқылы) білген соң, Гамлеттің қайғысы күшейе түседі. 
Інінің ағаны өлтіріп, оның тағын, бақытын иемденуі сияқты ауыр 
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қылмысқа шыдау мүмкін емес қой. Соның үшін Гамлет Клавдийдің 
жиіркенішті келбетін, опасыздығын әшкерелеу, одан кек алу өз 
мойнына түскендігін сезінеді. Белинский айтқандай, енді ондағы 
«балалықтың» белгілері жойылады. Қияли елестер жоқ болады, 
тосаттан болған мұндай қорқынышты оқиғалар, оны әділетсіздіктер 
мен зұлымдықтар дүниесіне қарсы күреске аттандырады. Ол 
ұзақ уақыт өзімен, өзіндегі қарама-қарсы, күрделі ойлармен, 
түсініктермен арпалысады. Өз басына түскен қасірет басқалар 
бақытсыздығын аңғаруға мәжбүр қылады. Жеке бас қайғысы адамзат 
қасіреті алдында өзінің маңызын жояды. Олай болмағанда, ол сорлы 
Клавдийден әлдеқашан кек қайтарған болар еді. Бірақ Гамлет жеке 
өш алудан бұрын, көптеген маңызды мәселелер туралы ойланады. 
Гамлет қорқақ, жүрексіз жан болып көрінгенімен шындығында олай 
емес. Өмірдегі өткір қарама-қарсылықтар, бір жағынан, әкесінің 
жауыздықпен өлтірілуі, екінші жағынан Клавдий сарайында болып 
жатқан бұзықшылықтар, ішілген әрбір кесе шарапты зеңбірек атумен 
белгілеу және басқа да келеңсіздіктер оны терең ойға қалдырады. 
Гуманист Гамлет орта ғасыр кекшіліне де, яки замандастары Лаэрт, 
Фортинбрастарға да мүлде ұқсамайды. Олар қанға қан алумен 
ғана шектеледі, ал Гамлет намысы тапталған жан үшін кек алғысы 
келеді. Гамлет қанішерді қорғайтын мықты сақшылар болғанымен, 
оны өлтіруге мүмкіндік таба алар еді. Мәселен, Клавдий ғибадат 
қылып жатқан уақытта, Гамлет өз борышын орындауына болады. 
Бірақ ол бұлай қылмайды. Өйткені, Гамлет қорқып, үрікпей, 
ашық күрес жолымен кек қайтаруды, қанішерді қылмыс үстінде 
ұстап, жазалауды қалайды. Клавдийдің қылмысына ұқсас оқиғаны 
көрсететін «Тышқан қақпаны» ойынының сахнаға қойылуы Гамлет 
мақсаттарының іске асуына мүмкіндік береді. Опасыздық әшкере 
болады, бірақ осыдан кейін Гамлет батыл қимылдай алмайды, тағы 
да жан азабына түседі. Оның осы уақыттағы көңіл-күйі атақты 
«Өмір яки өлім» монологында айқын бейнеленген.

Гамлет тұлғасы күрделі, қайшылықты болса да, бұл сұраққа 
ол батыл жауап беріп, әділетсіздікке қарсы күресу керек, деген 
шешімге келеді.

Гамлет анасының бөлмесінде онымен ашық сұқбаттасып 
отырғанында, перде артында куә ретінде аңдып отырған адам бар 
екендігін сезеді, оны қылышымен шауып өлтіреді. Гамлет бұл 
адамды король деп ойлаған еді, бірақ ол «делбе есуас» Полоний 
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болып шығады.
Залым Клавдий салық өндіру сылтауымен Гамлетті Англияға 

сүргінге жіберіп, көзін құрту әрекетінен ештеңе шықпаған соң, 
басқа айлаға көшеді. Әкесі мен Офелияның өліміне Гамлетті 
күнаһар деп көрсетіп, Лаэртті оған қарсы қояды. Гамлет бұл 
жауыздықтың сырын түсінеді. Ол енді шайқастан да, өлімнен де 
қорықпайды. Ол әрқашан дұшпанға қарсы күреске дайын. Лаэртпен 
жекпе-жек айқасқа түскенінде, Гамлет өзіне бағытталған жаңа 
қиянатты аңғарады. Уланған қылыштан ауыр жарақаттанғанында 
шапшаң қимылдап, барша қылмыстың себепшісі болған Клавдийді 
қылышымен шауып өлтіреді. Әкесі үшін жеке кек қайтару тілегі 
Клавдий мен оның бұзылған сарайынан кек алу сияқты үлкен 
әлеуметтік тартысқа дейін көтеріледі. Қайғылы өлімі алдында да 
үмітсіздікке салынбаған Гамлет Горациоға өсиет қылып, болған 
оқиғаларды және бүкіл шындықты адамдарға әңгімелеп беруін 
өтінеді. Сол арқылы ол әділдік үшін күрес әрқашан ең маңызды 
мәселе екендігін тағы да бір рет дәлелдейді.  

        Гамлет:  Құдай кешсін!
                       Мен де артыңнан жөнелем. Бәрі тынды, Горацио!
                       Королева, қош енді! Құдайың жар!
                       Ал, қалғандар, жұмған аузын аша алмай,
                       Сойқан соңын көргендер, әттең, ажал
                       Асықтырып әкеткелі тұр мені,
                       Мен сендерге баяндар ем бәрін де.
                       Уақасы жоқ, уақыт бітті. Горацио,
                       Тірісің ғой, бар шындықты мен жайлы
                       Жеткізе гөр естімеген ел-жұртқа! [101.418].
Трагедияда Гамлет Қайта өрлеу дәуірінің ірі қайраткері ретінде 

көрініп, тозығы жеткен феодалдық қоғамның тәртіптеріне қатты 
соққы береді, «жолдан шығып кеткен» және бұзылған ғасырды 
«жолға салуды» өз мойнына жүктелген борыш деп біледі. Тек 
король Клавдийді өлтірумен іс бітпейтіндігін түсінеді, оның көзіне 
бүкіл дүние «қараңғы тұңғиық», әсіресе «Дания - зындан» болып 
көрінеді.

Демек, Гамлет Қайта өрлеу рухымен сусындаған Шекспирдің 
драмалық шеберлігі туғызған жаңа типтегі адам - әділет үшін 
күресуші гуманист образ. Оның характері күрделі жағдайда, ішкі 
және сыртқы көптеген оқиғаларға байланысты дамып отырады. 
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Гамлет жалғыз күресу арқылы барша әділетсіздіктерді жеңуге 
болады, деп ойлайды. Бірақ адасқан қоғамды «дұрыс жолға 
түсірудің», оны қайта құрудың жолдарын білмейді. Сол себепті 
оның гуманистік армандары келеңсіз қоғаммен болған аянышты 
конфликтте көрінеді. Гамлеттің қасіреті феодалдық зұлымдықтың 
негізі болған қанішер Клавдийге  және сарай ақсүйектеріне 
қарсы күресіп, ақырында мерт болуында ғана емес, ал туып келе 
жатқан ақша үстемдігінің өкілі, едәуір аяр, айлакер Фортинбрас 
сияқты авантюристердің  келуінде, келеңсіз қоғамда оның жақсы 
тілектерінің орындалмауында. Осы дәуірдегі ірі ақындардың 
бірі Джон Дон өз шығармаларында адамсүйгіштік идеялардың 
құлдырап кеткендігін бейнелей отырып,  адамға әлсіз аянышты 
бір мақұлық ретінде қараған еді. Өз заманасының қайшылықтарын 
сезіне білген Шекспир үмітсіздікке салынбай, керісінше, адамның 
шығармашылық күшіне және қабілетіне өте жоғары баға береді. 
Гамлет тілімен ол «Табиғаттың нағыз ғажайып туындысы - адам! 
Оның зейіні өткір, ондағы қабілеттер шексіз», дейді. Бұл сөздерге 
Қайта өрлеу дәуіріндегі типтік тұлғаның адамға деген көзқарасын 
айқын көреміз.

Шығарма орайында Дания королі Клавдий сарайындағы 
әділетсіздіктер, сатқындық, екіжүзділіктерді әшкерелеу сияқты 
маңызды мәселе тұр. Трагедиядағы әрбір кейіпкердің өзіндік әрекет 
ету жолы бар. Таққа шығып алған «сайқымазақ» Клавдий істеген 
қылмыстарын жасыруға ұмтылады. Егер «қылмыс болмаса, онда 
мейірімділік те болмас еді», деп айыптарын жуу үшін ғибадат 
қылады. Гамлетке қарсы ашық күресе алмауының себебі «қара 
халық оны жақсы көреді, оны сыйлайды». Ол - өзінің жиіркенішті 
мақсаттарын Розенкранц пен Гильденстерн секілді опасыздар 
арқылы іске асыруға ұмтылған типтік феодал образы. 

Гертруда ханым - өте әлсіз, шектелген, жігерсіз әйел. Ол өз 
ұлына жанашырлық танытпайды. Клавдийдің тұзағына ілінген және 
қастандық құрбаны болған ханым Гамлеттің биік адамгершілік 
сезімдерін түсінбейді. Оның санасы, Шекспир ұлылаған 
адамгершілік қасиеттерге қарама-қарсы, мүлдем жат.

Сарай ақсүйектеріне тән аярлық пен екіжүзділік корольдің 
жәрдемшілерінің бірі жылпос Полонийдің бойында бар. Өзін 
данышпан қылып көрсетуге ұмтылған бұл «делбе есуас» әр 
қадамында күлкілі жағдайға душар болып отырғандығын 
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байқамайды. Францияға оқуға аттанып бара жатқан ұлы Лаэртке 
берген насихатында Полонийдің арам пиғылы айқын көрінеді. Ол 
ұлына «адамдармен достаспа, ешкіммен сырлас болма, қарыз алма, 
қарыз да берме» деп тапсырады. Қайғы мен қиялға батып жүрген 
Гамлетті ол өз қызы «Офелияға деген махаббатының нәтижесінде 
есінен ауысқан» деп өсек таратады. Корольге қошаметгөй 
Полонийдің бейнесі, әрекеті, «даналығы» оның шәлкеш сөздерінде 
айқын көрінеді. Ол әр қадамында жеке басының мүддесін ойлайды. 
Ұлы мен қызын да сол рухта тәрбиелеуге ұмтылады.

Озрик – Розенкранц пен Гильденстерн тақылеттес опасыз жан. 
Ол барлық адамгершілік қасиеттен жұрдай, аяр адам, қылыштасу 
алдында соттың Лаэртке берілетін қылышты улағанын біледі. Пьеса 
соңында Фортинбрастың келе жатқандығын хабарлайтын да сол. 
Озрик - әрқандай әміршінің қызметіне дайын тұратын феодалдық 
сарайдың типтік өкілі. 

Гамлет Озрикті көбікке ұқсатып: «Қазіргі адамдардың барлығы 
да сол тақылеттес! Олар қылық пен әдептің тек сыртқы жақтарын 
ғана үйреніп алып, әрқандай жағдайларда толқынның бетіне бөртіп 
шығады. Бірақ сынамақшы болып бір үрлесең, көзден ғайып 
болады», - дейді.

Трагедиядағы Офелия мен Лаэрт образдары Гамлетке дұшпан 
дүниенің жақсы өкілдері ретінде суреттеледі. Басқаша өмір 
жағдайында олар жақсы қасиеттерге ие болуы да мүмкін еді, бірақ 
Эльсинор ортасы олардың игі тілектерін жоққа шығарады және 
соңында өздері мерт болады.

Лаэрт бір жағынан әкесі Полонийге еліктейтін жан. Онда 
батылдық мінез көрінгенмен, ол Гамлет сияқты адамдарға мүлде 
ұқсамайды. Гамлет әкесін өлтірген қанішерден кек қайтаруды 
заманының көптеген мәселелерімен байланыстырса, Лаэрт, 
керісінше, әкесін кездейсоқ өлтіріп қойған Гамлеттен қанды 
өш алуға, феодалдық қоғамның қағидасы бойынша ұлының әке 
алдындағы борышын орындауға асығады. Алдын ол Полонийдің 
өліміне себепші болған Клавдийге жиіркенішпен қарайды, халық 
арасындағы наразылықтардан пайдаланып, көтеріліске шығады, 
сарайға басып кіреді. Бірақ айлакер Клавдийдің айласына алданып, 
қайғылы өлімге душар болады. 

Полонийдің қызы Офелия Гамлетті сүйеді,  бірақ ол әкесі мен 
ағасына тәуелді, олардың айтқандарынан шыға алмайды. Өте 
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қарапайым, аңғал қыз. Соның үшін де ол Гамлеттің арман-тілегін 
түсінбейді. Отбасылық салт-дәстүрлердің әсерінен құтылуда 
әлсіздік танытады. «Әйелдердің ең бақытсызы» болған Офелия - 
зұлымдық өршіп тұрған феодалдық қоғамның құрбаны сипатында 
мерт болған қыздар образы.

Әлеуметтік тұрмысты толыққанды  суреттеуге негіз салып, 
трагедия жанрын жаңа даму сатысына көтерген Шекспирдің 
эстетикалық көзқарастары ашық, айқын. Ол Гамлеттің сөзі арқылы 
драмалық өнердің негізгі міндеті «табиғаттың жүзіне айна тұту, 
шарапатқа да, озбырлыққа да олардың нағыз бейнесін шынайы 
көрсету, тарихтағы әр бір заманның жүзін бояусыз сол күйінде 
сәулелендіру» екендігін айтады. Гамлет образында жазушының 
адам, оның жігері, жаратушылық құдіреті туралы көзқарастары 
жинақталған.

Гамлет - адам ақылының ескілік үстінен жеңіске жетуінің 
жарқын мысалы.

«Отелло» трагедиясы
«Отелло» (1604) трагедиясының сюжетіне ХVІ ғасырда өмір 

сүрген итальян жазушысы Чинтионың «Венециялық мавр» 
новелласының мазмұны негіз болған. Бірақ трагедия көркемдігі 
тұрғысынан алғанда новелладан едәуір өзгешелеу. Шекспир өз 
заманасының озық идеяларын бейнелей отырып, жанды адамдар 
образын жасайды. Трагедияның бас қаһарманы - араб ұлтының 
өкілі Отелло. Ол «жылтырақ» бояулардан азат, діни  тәртіптерден 
биік тұратын нағыз адам образы. 

Отелло өзінің ерлігімен парасатты, сұлу Дездемонаның 
махаббатына ие болады. Тіпті,  жүрегінде күдік туып, Дездемонаға 
сенбей қойған кездерінде де, оның жарына деген махаббаты, 
адалдығы сақталады, оған азап бергісі келмейді. Өйткені, Отелло 
табиғатынан кекшіл жан емес. Оның Дездемонаға күдіктенуі Яго 
зұлымдығының салдарынан пайда болады.

«Отелло табиғатынан қызғаншақ емес, - деген еді А. С. Пушкин, 
- керісінше, ол өте сенгіш адам болатын». «Қызғаншақтыққа онша 
бейіл еместігін» Отеллоның өзі де білдіреді. Дездемона жоғалған 
орамалын қайғыра сөйлегенінде Отеллоның осы қасиетін атап өтеді.

                    Бүйткенше алтын салған
                    Асыл қалтам жоғалса етті.
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                    Ер маврым сенгіш-ті,
                    Қызғаныштың сұмдығынан
                    Алыс бола тұрса да
                    Осы жайдан күдіктену мүмкін еді, - дейді.[101.89]
Алғашында Отелло жауыз Ягоның өсегіне сенбейді, бірақ Яго 

келтірген «дәлелдер» аңғал мавр үшін жеткілікті болып шығады. 
Өйткені, адамзат сұлулығының үлгісі деп білген Дездемонаның 
«опасыздығы» туралы суық сөз, әрқандай әйелдің сайқалдығына 
қарағанда, Отелло үшін мүлдем қорқынышты көрінеді. Оның 
жүрегіндегі азап қызғаныш дерті ғана емес, сонымен бірге әйелінің 
адалдығына деген сенімін жоғалтудан туған үлкен қайғы да. 
Мұндай күтілмеген оқыс оқиғаға ызаланған Отелло, адалдық үшін 
кек аламын деп, Дездемонаны аянышты жағдайда мерт қылады. 
Бірақ, ол көп ұзамай үлкен қателік жасағанын түсінеді. Бұдан соң 
өмір сүру мүмкін еместігін сезіп, Дездемонаның денесінің жанында 
өзін өлтіреді.

Дездемона - сұлу, биязы мінезді,  адамгершілік қасиеттерімен 
жарқын суреттелген образдардың бірі. Ол әлсіз, шектелген Офелия 
образына мүлде ұқсамайды, кейбір қасиеттерімен Джульеттадан да 
ерекшеленеді (Джульетта Ромеоны кездейсоқ ұшырасқан уақытта 
сүйіп қалады. Дездемона болса ғайбат сөздерді құлағына ілмей, 
қара маврды сүйетіндігін жасырмайды және онымен бірге шайқасқа 
бірге кетуге әрқашан дайын тұрады). Дездемона - адал жардың 
жақсы қасиеттерін өз бойына жинақтаған әйел образы. 

Яго - барша залымдықты және буржуазияның менмендігін 
өз бойына жинақтаған образ. Алғашқы капитал топтау дәуірінің 
өкілі Яго – айлакер, жылпос, ақшақұмар, мейірімсіз, жауыз адам. 
Ол адамгершілік қасиеттерге бай Отелло мен Дездемонаға қарсы. 
Басқалармен достасудан қашатын, құлқы бұзық бұл жан өзінің 
арам пиғылдарын іске асыруда әрқилы жиіркенішті тәсілдерден 
пайдаланады. Солдат  киіміндегі бұл залым өзін Отеллоға адал 
адам қылып көрсетуге қол жеткізеді. Соңынан айла-шарғыға 
көшеді, осындай жолдармен достарын да, әйелін де дұшпан қылып 
көрсетеді. 

Яго тек өзімшіл жан ғана емес, өзінен мансабы төмен адамдарға 
өте мейірімсіз, арсыз адам. «Әмиянын ақшаға толтыруды» жақсы 
көретін бұл залым Родригоны алдап соғып, барлық байлығын тартып 
алады. Оны Кассиоға айдап салады. Жымысқы ойы сәтсіздікке 
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ұшыраған соң, ауыр жарақат алған Родригоға жәрдем беру орнына, 
оны жауыздықпен өлтіреді.

Яго кіммен қандай қатынас жасау керектігін жақсы біледі. 
Отелломен сұқбаттасқанда ол қошаметгөй, Дездемонаның алдында 
әдепті, Родригоға батыл, өз әйеліне келгенде дөрекі, арсыз. Бірақ 
ашық айқаста ол қорқақ, жасырын қастандыққа шебер, мейірімсіз. 
Яго - дүиежүзілік әдебиетте өте айлакер, аяр адамның типтік 
бейнесі.

Трагедиядағы характерлі қаһармандардың бірі – Эмилия. Ол 
шығарманың басында ерінің айтқанын бұлжытпай орындаушы, 
қарапайым, аңғал әйел ретінде көрінеді. Дездемонадан түсіп қалған 
орамалды тауып алған Эмилия, оны Ягоға әкеліп береді. Оқиға 
қайғылы жағдайға бет алғанында, ол ерінің жауыз ниетін сезіп 
қалады және батылдықпен оны әшкерелеуден қайтпайды. Эмилия 
да Дездемона сияқты жазықсыз мерт болады.

Шығарманың бас қаһармандары Отелло мен Дездемона пасық 
Яго сияқты жауыздардың құрбаны болғанымен, олардың адалдығы 
жеңіске жетеді. Аяр Ягоның барлық сыры ашылып, ауыр жаза 
тартуы әділдіктің салтанат құрғандығын дәлелдейді. «Отелло» 
трагедиясында Шекспир құлдырап бара жатқан абсолютизм мен 
туып келе жатқан буржуазиялық қатынастар жағдайында пайда бола 
бастаған жаңа сана мен түсініктердің күрделі көріністерін, адам мен 
оны шырмап алған қоғам ортасындағы қайшылықтарды суреттейді. 
Қаһарманның жеке басының қасіреті заманның әлеуметтік тартысы 
дәрежесіне дейін көтеріледі. Бұл жағдай ақша дүниесінің өкілі 
ретінде әрекет еткен жауыз Ягоның залымдықтарын әшкерелеуде 
айқын көрінеді.

«Король Лир» трагедиясы
«Король Лир» (1605) трагедиясының сюжеті Холиншедтің 

«Хроникаларынан», сондай-ақ, Лир туралы басқа да деректерден 
алынған. Бірақ Шекспир бұл тақырыпты қайта өңдеп, оған Глостер 
тарихын да енгізген. Бұл пьеса драмалық тартыстың өткірлігі және 
көтерілген мәселенің тереңдігі жағынан басқа трагедиялардан 
ерекше. Шығармада отбасы мәселелері әлеуметтік-саяси 
оқиғалармен араласып, тұтасып кетеді.

Көпті көрген, өзінің күші мен құдіретіне сенген қарт король 
Лир дүние-мүлкін үш қызына бөліп беру арқылы «мемлекетті 
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басқару қайғысынан» құтылмақшы болады. Ол қыздарынан өзіне 
деген махаббаттарын, адалдықтарын білдіруін сұрайды. Үлкен 
қызы Гонерилья мен ортаншы қызы Регана оны дүниедегі барша 
нәрседен гөрі артық сүйетіндігін айтады. Кенже қызы Карделия 
болса апаларынан артық ешқандай сөз айта алмайтындығын, тек 
ғана перзент ретінде  әкесін құрметтейтіндігін білдіреді.

Мақтағанды жаны сүйетін король кіші қызының мұндай 
жауабына ашуланып, бүкіл байлығын айлакер, мейірімсіз екі 
қызына бөліп береді. Граф Кент «тілдің кедейлігі жүректің кедейлігі 
емес» деп, Карделияның адамгершілігі мол екендігін айтқанында, 
тәкаппар Лир оны сарайдан қуып жібереді, қызын болса мұрасыз 
қалдырады. Карделияның ақылы мен сұлулығына ғашық болған 
француз королі оған үйленеді.

                            
Лир образы
Трагедияның бас қаһарманы Лир - күшті трагедиялық және 

психологиялық образ. Шығарма басында бұл билеуші барлық 
нәрсені жеке өзі шешеді. Бұл болса, оның өз күші мен құдіретіне 
артықша баға беруіне, өзін «әрқандай шаттық пен қайғының 
әміршісі, патшалық құрған дәуірінде әрқандай өмірдің басы мен 
ақыры» (Добролюбов), деп түсінуіне алып келеді.

Лир бүкіл мемлекетті екі қызының  қолына тапсырғаннан кейін 
де, өзін ілгерідегідей билеуші деп біледі, жасақтарын сақтап қалғысы 
келеді. Бұл жағдай қыздарына ұнамайды. Бір қызымен араздасып, 
екіншісіне көшіп жүрген ожар Лир ақырында сарайдан қуылып, 
баспанасыз қалады және қысқа уақыт ішінде ащы шындықты 
аңғарып, айналасындағы әділетсіздіктерді, аштықты көреді және өз 
қателіктерін түсініп қатты азап шегеді.

Н. А. Добролюбов Лир образына түсініктеме бере отырып, оны 
теңсіздік белең алған қоғамның «сорлы құрбаны» деп атайды.  Лирдің 
ең үлкен қателігі сонда, ол мал-дүниеден бас тартқанымен, биліктен 
айрылғысы келмейді, мемлекетті қолда ұстамай-ақ  басқаруға 
болады, деп өз күшіне артық баға береді. Бұл қатесін ол өте кеш, 
көп қасіретті басынан өткізгеннен кейін ғана түсінеді. Мемлекет 
билігінен айрылған Лирге қатынас тез өзгереді. Ең алдымен бүкіл 
байлықты қолына алған және әкеге тәуелділіктен құтылған үлкен 
қыздары оның талаптарын тыңдамайды, өз биліктерін жүргізеді.

Лир - күрделі және көп қырлы образ. Оның күшті және әлсіз 



260

жақтары бар. Билеуші болған дәуірде ол әлсіз еді, өйткені ақиқатты 
айыра білмейтін. Кедей халге түскен соң Лир шындық пен жалғанды,  
әділдік пен әділетсіздікті аңдайтын болады, өзін еркін сезінеді. Тақ 
та, бақыт та енді оған жат болып көрінеді. Оның мінезінде пайда 
болған  бұл өзгеріс үлкен қыздарына жиіркенішпен қарауында ғана 
емес, ал кіші қызы Карделияның алдындағы кінасын мойындауында 
байқалады. Лир  образы Шекспирге  бақыт пен байлық арасында 
қайғысыз өмір сүріп жатқан ат төбеліндей топ пен кедейлікте 
жасап жатқан сансыз халықтың қасіретін көрсетіп, ұлы гуманистік 
идеяларды бейнелеуге үлкен мүмкіндік берді.

Лирдің басындағы қайғыны толығырақ ашуда граф Глостердің 
тағдырын баяндайтын трагедияның екінші сюжеті ерекше маңызға 
ие. Король Лир отбасындағы оқиға Глостердің де жанұясында 
болады. Лир кіші қызын қуып жіберген еді, Глостер болса үлкен 
ұлы Эдгарды үйінен қуады. Лирдің жақсы көрген үлкен қыздары 
оған қарсы бас көтереді. Глостер болса өгей ұлы аяр Эдмундтан 
азап шегеді. Залым Эдмунд жазушының басқа трагедияларындағы 
Яго мен Ричард ІІІ-ге ұқсап кетеді. Даңққұмар, жауыз Эдмунд алдын 
ағасы Эдгарды ғайбаттап, оның үйден қуылуына себепші болады, 
соң әкесі Глостерді қаңғып қалған Лирге жанашырлық танытты деп 
айыптап, оның екі көзін ойып алып, үйінен қуып шығады. Осындай 
жолдармен мәртебе арттыруға ұмтылады.

Соқыр болып қалған Глостер қайыршы киімінде жүрген ұлы 
Эдгарға кездесіп, өзін жетекке алуын сұрайды. «Замана осылай: 
соқырларды қайыршылар жетектейді», дейді өзегін өкініш өртеген 
Глостер. Оның бұл сөздерінде терең мағына жатыр, әрине.

Король Лир мен граф Глостер тек ауыр азаптарды басынан 
кешіргеннен кейін ғана өзгереді; көздері зағип болғанымен ақ пен 
қараны айыра алатын дана адамдарға айналады.

Лирдің: Байғұс қайыршы қашып барады. Көрдің бе, достым, 
өкімет те сондай. Өкімет жүрген жерде өктемдік бар. Шынжырлаулы 
көк төбет те бір, қызмет бабындағы көп ұлық та бір.

Көшеде жүрген жезөкшені неге сонша сабайсың,
Өзіңнің соған әукең түсіп тұрғанда,
Онандағы дүрелемейсің бе өзіңді
Көңіліңе  қашқаны үшін әзізіл?

                          Жымысқыны дарға астырды алпауыт,
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                          Жыртық көйлек жасыра алмайды күнәні,
                          Мауыт кисе – не сұмдық та түспес еді еш көзге.
                          Кей қылмысты алтынменен аптасаң,
                          Құрдай ұшып жорғалайды сот өзі,
                          Егер оны алба-жұлба қып ап барсаң,
                          Кім көрінген көзге шұқып бітеді.
                          Бұл дүниеде айып тағардай ешкім жоқ,
                          Бұл дүниеде айып тағардай қылмыс жоқ.
                          Тығындай біл көмекейін басқаның
                          Қара дегеннің ақ болуы қас қағым.
                          Сондықтан да шатынаған
                          Көзіңе әйнек ки-дағы,
                          Көп көрсоқыр саясатшы секілді,
                          Көрмесең де, көрген болып көрін сен [105.344],-

деп мемлекет басына шығып алған, өз мүддесінен басқа ешнәрсені 
көре алмайтын «алаяқ саясаткерлерді» әшкерелеумен бірге, өзінің 
бұрынғы өміріне сын көзбен қарайды.

Байлық пен абырой арттыру жолында әрқандай зұлымдықтан бас 
тартпайтын Эдмунд «қылышы бар адамға мейірімділік жараспайды», 
деп тұтқынға түскен Лир мен Карделияны өлім жазасына кеседі. 
Гонерилья мен Регананы сүйемін, деп оларды сендіреді, апа мен 
сіңлі ортасындағы қызғаныш дұшпандыққа айналады. Гонерилья 
Эдмундқа қол жеткізу үшін жесір қалған сіңлісі Реганаға у береді.  
Бірақ ерінің қиянаты сезілген соң өзін өлтіреді. Глостердің үлкен 
ұлы Эдгар әкесіне, ағасына және герцогке опасыздық жасаған інісі 
Эдмундтың зұлымдықтарын әшкерелейді, азапта жатқан Лир мен 
Карделияны құтқаруға асығады. Бірақ бұл уақытта Карделияны 
дарға асып өлтірген еді. Парасатты қыздың өлімі әке үшін өте ауыр 
қайғы болатын. Лир Карделияның денесінің қасына құлап түсіп, 
жан тапсырады.

Трагедиядағы басқа образдар
Трагедия кейіпкерлері бір-біріне қарама-қарсы тұрған екі 

топтың өкілдері. Олардың бірі – мал-дүниеге құмар, рухани азғын, 
мейірімсіз Гонерилья, Регана, Корнуэль және Эдмунд, екіншісі - 
биік адамгершілік қасиеттерді өз бойларына жинақтаған Карделия, 
Кент, Эдгар, сайқымазақ, Лир мен Глостер. Олар - достық, адалдық 
және мейірімділік сезімдерін сезінетін жандар. Кемшілік көріп, 
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сарайдан қуылған перзенттер мен қызметшілер өз адалдықтарынан 
жаңылмайды, олар тағы да Лир мен Глостерге жәрдем қолын созады. 
Мәселен, Кент кек сақтамай, өз киімін өзгертіп, қаңғып жүрген 
Лирге қайырымдылық жасайды, Карделия Франциядан әскер ертіп 
келіп, намысы тапталған әке құқығын қалпына келтірмекші болады. 
Эдгар болса, көзі ойып алынған сорлы әкесінің қайғысына ортақ 
болуға талпынады. Олар Лирге жанашырлық көрсеткенде, оған 
патша болғандығы үшін емес, ал азап тартқан байғұс жан ретінде 
аяушылық танытады. Лирдің сайқымазағы болса, бұрыннан қорлық 
көріп келген жан, оның образында халық даналығы бейнеленген. Ол 
Лирдің орынсыз әрекеттерін, үлкен қыздарының  әділетсіздіктерін 
паш етеді және оған не істеу керектігіне кеңес береді. Жалпы, ол 
Лирдің өз қателігін тезірек түсінуіне себепші болады. Сайқымазақ 
корольдің барша байлығын екі қызына бөліп беріп, өзінде еш нәрсе 
қалдырмағандығын, қолында енді өкімет – құдірет жоқтығын оған 
түсіндіру үшін әсерлі сөздер таба біледі. «Сен саны жоқ нөлсің. Мен 
сенен жақсымын,  өйткені сайқымазақпын. Ал сен ешкім емессің», 
«Егер сен менің ақымағым болғаныңда еді, ағатай, мен сені... 
уақытыңнан бұрын қартайып қалғаның үшін сабайтын едім», деп ол 
мемлекеттің бүлінуі нәтижесінде халықтың тыныштығы бұзылып 
кетуінен шошынады.

Шекспир сайқымазақтың сөздері арқылы өзінің терең мағыналы 
гуманистік пікірлерін білдіреді. Заман әділетсіздігін әшкерелеп, 
сайқымазақ былай дейді:

                                 Қалпақ киіп жасырар 
                                 Зұлым ақымақ таз басын
                                 Зұлым емес ақымақ
                                 Қинап қайтеді өз басын:
                                 «Бер» дегенге – береді,
                                 «Ер»  дегенге  -  ереді;
                                 Кещелігін ұялмай
                                 Кемеңгерлік көреді [105.272]
Адал, пәк жүректі Кенттің ызалы сөзі мен сайқымазақтың 

даналық сөздері озбырларға  қарсы ашық наразылық белгісі еді. 
Намысы тапталған және ар азабын тартқан бұл адамдар озбырлық 
алдында тізе бүгуді білмейтін жандар. Қылмыскер пенделер, 
атаққұмар және ақшақұмар Эдмунд, Гонерилья мен Регеналар 
ортасындағы қарсылық пен дұшпандық олардың күшін кемітеді 
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және жеңілісін тездетеді.
Лирдің отбасында болған қасірет Глостер жанұясында да болуы 

кездейсоқтық емес . Бұл осы «дәуір рухына», алғашқы капитал 
топтау дәуіріне тән жағдай болатын:«... махаббат сөніп барады, - 
дейді қайғыға батқан Глостер, - достық ұмытылды, аға мен іні 
бір-біріне дұшпан, қалаларда, қыстақтарда  ойран, сарай ішінде 
қастандықтар, әке-шеше мен перзенттерді  мықтап ұстап тұрған 
туыстық жіптер үзілуде...».

Жаңа туып келе жатқан капиталистік қатынастар, байлыққа 
құмарлық адамдар ортасындағы ең қасиетті байланыстарды – 
туысқандық, отбасы мен достық қатынастарды жаншып тастайды. 
Соның үшін адамгершілік идеяларды көтеретін таңғажайып 
образдарды Шекспир дүниеқоңыздықтан таза, пәк адамдар қылып 
көрсетеді. Бұл тұрғыда  дана, сұлу, адал, ержүрек қыз Карделия 
образы жарқын бейнеленген. Трагедия соңында ол мерт болғанымен, 
Карделия қорғаған адалдық жеңіске жетеді. Жауыз ниетті адамдар 
жеңіліс табады. Бұл шығарманың оптимистік рухынан дерек береді.

«Макбет» трагедиясы
«Макбет» (1605) трагедиясының сюжеті де Холиншедтің 

«Хроникаларынан» алынған.  Трагедияның басында Макбет 
дұшпанға қарсы батырларша шайқасқан ержүрек қолбасшы ретінде 
көрінеді. Бірақ көп ұзамай, оның жүрегінде даңққұмарлық сезім 
оянады.

Алдын ол қастандық жасаушыларға қарсы күрессе, енді таққа 
отыру үшін оның өзі қастандықтар ұйымдастырады. Макбет ашық 
шайқасқа шықпайды, опасыздық жолды пайдаланып, бірде өзі, бірде 
жендет арқылы өте көп жазықсыз жандардың қанын төгеді. Бірақ, 
бұлайша әрекет ету оның табиғатына жат еді, король Дунканды 
өлтірер алдында екі ойлы болған Макбет рухани азап шегеді.

Макбет түнде ұйқыда жатқан корольді өлтіреді. Бұл сырды 
жасыру үшін оның екі сақшысының да көзін жояды. Қайғылы 
оқиғадан үрейі ұшқан корольдің ұлдары шет елге қашады. Осы 
жағдайды пайдаланған Макбет оларды «қанішер» деп айыптап, 
таққа өзі отырады. Сарай адамдары ізбе-із өлтіріле береді. Досы 
Банко, Макдуфтың әйелі мен оның жас сәбиі де мерт болады. 
Мұндай қантөгістер Макбеттің рухын азапқа салғанымен, ол 
қылмыстан қайтпайды. Қолға түскісі келмеген Макбет Шотландияға 



264

әскер ертіп келген Макдуфпен болған жекпе-жек айқаста жеңіледі. 
Макбет - нағыз азғын, жауыз адам. Оның өлімі табиғи. Халыққа 
озбырлық көрсеткен, мемлекетті қанға бөлеген әрқандай әміршінің 
тағдыры осындай өліммен аяқталуы тиіс, деген пікір шығарманың 
негізгі идеясы.

Шығармада Макбет өзінің «ерлігіне» масаттанса, әйелі леди 
Макбет сұлулығымен мақтанады. Олардың екеуі де тәкаппарлығын 
патша тағымен безендіруді ойлаған даңққұмарлар. Леди Макбет 
өз сүйіктісін жаңа қылмыстарға итермелейді. Леди - әйелдерге 
тән қасиеттердің барлығынан мақұрым болған, жүрегі тас, қолы 
жазықсыз жандардың қанына боялған әйел. Оның әрбір әрекеті 
оқырманның жиіркеніш сезімін туғызады.

«Макбеттің» басқа трагедиялардан ерекшелігі, бұл екі даңққұмар 
қылмыскерге  қарсы шыққандар жеке кек алуды емес, ал мемлекетті 
залымның озбырлығынан құтқарып қалу мен адам құқықтарын 
қорғау сияқты биік мақсатты көздеген жандар. Малькольм мен 
Макдуф бастаған бұл топтың әрекетінде автордың гуманистік 
көзқарастары бейнеленеді.

Шекспирдің бірнеше трагедиясы «Рим трагедиялары» циклін 
құрайды. «Юлий Цезарь» және одан кейін жазылған «Антоний 
мен Клеопатра», «Кориолан», «Афиналық Тимон» трагедиялары 
осы жинаққа кіреді. Бұл пьесалардың сюжетіне Шекспир  Рим 
тарихына қатысты оқиғаларды негіз қылып алғанымен, жазушы 
сол оқиғаларды Англиядағы әлеуметтік өмір және замангөй 
мәселелермен тығыз байланыста бейнелейді.

Жазушының саяси көзқарастары және терең адамгершілік 
идеялары «Кориолан» (1607) трагедиясында өзінің жарқын 
көрінісін тапқан. Пьеса сюжеті Рим тарихшысы Плутархтың «Қос 
өмірбаяндар» кітабынан алынған. Оқиға өте көне замандарда 
болғанымен, трагедия мазмұны Шекспир заманындағы әлеуметтік-
саяси оқиғалармен, яғни Лондон маңындағы бір графтықта аштыққа 
ұшыраған шаруалардың көтерілістерімен байланысып кетеді. 
Трагедияда жеке тұлға мен халық, плебейлер мен патрицийлер 
ортасындағы қарсылықтың, қоғамдағы түрлі әлеуметтік топтар 
арасындағы күрестердің шынайы суреттелуі Шекспирдің Қайта 
өрлеу  дәуіріндегі гуманистік пікірлер мен шексіз билік ортасында 
бірлік жоқтығын байқағандығын, бұл қоғамқа сын көзбен 
қарағандығын анық көрсетеді.
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«Афиналық Тимон» (1608) трагедиясында Шекспир өз 
дәуіріндегі ақшаның апатшылыққа алып барушы әсерін терең 
бейнелейді. Байлыққа құмарлық адамдар ортасындағы барлық 
қатынастарды жояды. Тимон ауыр жағдайға түсіп қалғанында, 
алтынға бас ұрған достары оны ұмытады. Феодалдық қоғамның 
орнына келе жатқан және алтын мен ақша билеп бара жатқан жаңа 
қоғам, оның назарында ежелгі Афинаға өте ұқсайды.  Соның үшін 
ол сатқындық өршіген бұл қаладан шығып кетеді және орманда 
жалғыз жасағанды абзал көреді.

Осылайша, Шекспир шығармашылығының екінші дәуіріндегі 
трагедияларында ортағасырлық феодалдық озбырлықтан, шіркеу 
әсерінен құтылып, енді өз бойын тіктей бастаған адамның ақша 
билігі өршіген қоғам қарсылығына душар болуын суреттегенмен, 
сол адамның болашағына, ақыл-санасына, арман-тілегінің жеңісіне 
сенеді. Шекспир гуманизмінің терең халықшылдығы да міне 
осынысында.

Шекспир шығармашылығының үшінші дәуірі

Шекспир шығармашылығының үшінші дәуірінде (1608–
1612 жылдары) үлкен өзгерістер болады. Яков І-нің озбырлығы 
күшейген уақытта Қайта өрлеу дәуіріндегі гуманистік идеяларды 
іске асыру ойы соққыға ұшырайды. Театр ойындары корольдің 
қатаң бақылауына алынады. Енді қайғылы, адамды толғандыратын, 
үлкен қоғамдық-саяси оқиғаларды бейнелейтін трагедиялар емес, 
ал көрерменге жеңіл әсер ететін трагикомедиялық мазмұндағы 
пьесалар туа бастайды. Бірақ осындай уақытта да ұлы драматург 
өзінің гуманистік идеяларына адал болып қалады. Кейбір 
шығармаларының ақыры жақсылықпен аяқталғанымен, сол 
дәуірдегі қоғаммен мәмілеге келмейді, керісінше ақсүйектердің 
зұлымдығын сынайтын пьесалар жазуын жалғастырады.

Шекспир шығармашылығының осы дәуірдегі маңызды 
ерекшеліктері оның трагикомедиялар түріндегі «Қысқы ертегі», 
«Цимбеллин» және «Боран» пьесаларында айқын көрінеді. 
Шекспир бұл жанрды шарасыз қабылдағанымен, оған адамгершілік 
идеяларды енгізеді. Оның осы тектес шығармаларында шынайы 
оқиғалар қиял-ғажайып ертегілермен араласып кетеді және оларда 
адам бойындағы жақсы қасиеттер жаман қылықтардың үстінен 



266

жеңіске жетеді. Шекспир гуманизмі бұл туындыларда анық көзге 
түседі.

«Цимбеллин» шығармасында (1609) әділетсіз сарай 
ақсүйектерінің жауыздығы, Имогена тарихы, король Цимбеллиннің 
орманда тәрбиеленген екі ұлы туралы оқиғалар көрініс тапқан. 
Имогена мен Постум бір-біріне ғашық болады. Бірақ Цимбеллин 
қызын кейінгі тоқалынан туған ұлы, залым Клотенге бергісі келеді. 
Қыз болса әкесінің де, өгей анасының да талаптарынан бас тартады. 
Тоқалының айтқанынан шыға алмаған Цимбеллин қызын үйінен 
қуып жібереді. Қыз қанша ауыр жағдайларға душар болғанымен, өз 
сүйіктісіне адал қалпында қалады. 

«Қысқы ертегі» пьесасындағы (1610) оқиға қиялдан туған бір 
мемлекетте өтеді. Шығарманың атын кітаптағы бір қаһарман «Қыс 
мезгіліне қайғылы ертегілер сай келеді» деп белгілеп береді.

Сицилия королі Леонт ойламаған жерден әйелі Гермионаны 
қызғанып, оны опасыздықта айыптайды. Қайғыға душар болған 
ханым із-түзсіз жоғалады және он алты жыл қызғаншақ ерінен 
жасырынып жүреді. Осы уақыт ішінде олардың дерексіз кеткен, 
қыстақта тәрбиеленген қызы Утрата табылады.

Пьесада табиғат құшағындағы бейғам өмір сарайдың жиіркенішті 
тіршілігіне қарсы қойылады. Леонт ешқандай негізсіз Гермионаны 
кіналайды. Бұл күдіктер Леонттың қатыгездігі мен ақымақтығы 
салдарынан болған еді. Пьесада Леонт жауыз, Гермиона – оның 
құрбаны, қызметші әйел Паулина болса адалдықтың мысалы. 
«Қысқы ертегідегі» қиял арқылы шынайы тұрмыс оқиғалары, яғни 
жақсылық пен жамандықтың тартысы бейнеленеді. Шығармада 
гуманистік идея – жастық пен әділдіктің әділетсіздік үстінен жеңіске 
жетуі айқын көрініс тапқан.

«Боран» пьесасы (1612) - Шекспир талантының соңғы жемісі. 
Пьесаның бас қаһарманы Миланнан қуылған герцог, ғалым 
Просперо (итальянша «бақыт» деген мағынаны білдіреді) өз қызы 
Мирандамен бірге мінген кемесі апатқа ұшырап, белгісіз аралға 
шығып қалады. Бұл жерде ол табиғат сырларын үйренеді, «жауыз» 
күштерді бағындырады, оларды адам қызметіне пайдаланады. Боран 
Проспероның мансабын зорлықпен тартып алған ағасы, залым 
Антонийдің кемесін осы аралға алып келеді. Антониймен бірге 
келген адамдар бір-біріне қастандық ойлайды. Тек Просперо ғана 
қол астындағы «күштер» көмегімен қираған кемені жөндеп, ондағы 
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зұлым, жаман ниетті жандарды жақсылыққа қайта тәрбиелеп, 
Италияға аман-есен оралуына себепші болады.

«Боран» пьесасы жазушының адам бақыты жайындағы ойларын 
қорытындылайды. Сонымен бірге бұл пьеса шынайы тұрмысқа 
негізделген әдеби өсиетнама да.

Жазушы болашақта әділетті жаңа қоғамның орнайтындығына 
үлкен сеніммен қарайды. «Адам қаншалықты сұлу десеңізші!», - 
дейді Миранда.

Бұл комедияда Шекспир шығармашылығының екінші дәуіріне 
тән болған қорқынышты оқиғалар, қайғылы өлімдер көрінбейді. 
Оның негізгі тақырыбы - адамның табиғатты бағындыруы туралы 
пікір. Просперо - табиғаттың басқа күштері сияқты боранды да 
адам қызметіне бойсындырғысы келген Фауст тақылеттес қаһарман, 
Қайта өрлеу дәуіріндегі идеяларды бейнелеген ұлы адам. Ол аралда 
жеке өзі қалып қоймайды, «боранды» жеңіп шыққан жан сипатында 
адамдар ортасына қайта оралады. Миранда мен Фердинанд жас 
ұрпақтың шынайы, жанды образдары, олар ортасындағы адал 
махаббат – бақытты өмір жайындағы Шекспир арманының жарқын 
көрінісі.

Шекспирдің реалистік әдісі
Шекспирдің әдеби қызметі жиырма екі жылға жалғасқан болса, 

соның он екі жылы (1595-1607жылдар) ең жемісті кезең саналады. 
Осы уақыт ішінде ол көркемдік тұрғыдан ең жоғары трагедияларын 
жазады. Тақырыбының байлығы, идеялық бағытының айқындығы 
және тұрмыстық оқиғалардың терең реалистік көрінісі Шекспир 
трагедияларын биік сатыға көтерді. Сол себепті оның драмалық 
шығармашылығы дүние жүзі театрларының сахнасында берік 
орнығып, бүгінгі күнге дейін көрермендерді толғандырып келеді. 

Өмірді жан-жақты үйреніп, адам мінезінің құпия сырларын ашу, 
оның көп қырлы жақтарын шынайы бейнелеу, адам талпыныстарының 
негізгі себептерін көрсету Шекспирдің жазушылық шеберлігін 
танытса керек. Драматург, кейбір қаламгерлер сияқты көрерменге 
құрғақ насихат айтуды мақсат тұтпайды, керісінше оны жағдайды 
терең түсінуге, болып жатқан оқиғалардан тиісті қорытындылар 
шығаруға мәжбүр қылады.

Шекспир трагедияларындағы көптеген ұнамсыз бейнелер мал-
дүниеге құмар, атақсүйгіш, алаяқ, залым тұлғалар. Олар алғашқы 
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байлық топтау дәуірінің өкілдері Ричард ІІІ, Клавдий, Яго мен 
Макбеттер. Бұл адамдар өздерінің жеке мүдделері жолында қанды 
қылмыстардан да қайтпайды. Оларға Шекспир биік адамгершілік 
қасиеттерді өз бойларына жинақтаған Ромео, Гамлет, Отелло, Эдгар 
образдарын қарсы қояды.

Шекспир туғызған образдар - жанды адамдар. Оларда жақсы 
қасиеттермен бірге үлкен кемшіліктер де бар. Мәселен, Отелло өте 
қайырымды адам, бірақ оның осал жағы оқиғаларға сын көзбен 
қарай алмауында, сенгіштігінде. Лир де жақсы мен жаманды тез 
айыра алмауының себебінен қайғыға душар болады. Яго,  Ричард 
ІІІ, Макбет, Клавдийлер қылмыс дүниесінің өкілдері, бірақ 
олар ақылсыз, надан жандар емес. Өз мақсатына жету жолында 
табанды күресуші және ауыр жағдайға кездескенде екіленбейді, өз 
қылмыстарын ақтауға яки жасыруға ұмтылатын сезімтал жандар.

Шекспир образдарында адамның табиғи мінезі, арман-
тілегі, ғашықтық сезімдері айқын көрінеді. Әсіресе, әйелдердің 
парасаттылығы орта ғасыр заңдарына және жауыз әке зұлымдығына 
батыл қарсы шығуымен көзге түседі. Гермия («Жаз түніндегі түс»), 
Джульетта, Дездемоналардың адалдығы, ерлігі және табандылығы 
көрерменді тамсандырады. Карделия («Король Лир») – адалдық 
жолында жанын қиюға дайын қыз. Шекспир туындыларындағы 
әйелдер ақылы жағынан да, адамгершілігі жағынан да ер адамдармен 
қатар тұрады.

Шекспир драматургияны жаңа, жоғары даму сатысына көтерді. 
Оның тақырыбын байытып, оқиғаларды типтік және шынайы 
бейнелеу принципін жетілдірді. Шекспир өз шығармалары үшін 
түрлі тарихи және әдеби деректерден (антик мәдениет, Англия 
тарихы, Италиядағы Қайта өрлеу дәуірі әдебиеті) кең пайдаланды. 
Бұл оның дүниетанымын байытты, ағылшын халық театры 
дәстүрлерін жалғастырып, тұрмыс диалектикасын аңғаруына (күлкі 
мен қайғыны бірге суреттеу, өнерді шектеп қоятын антик әдебиетке 
тән үш бірлік заңына бағынбау) жәрдем береді.

Шекспирдің реалистік әдісінің өзіне тән ерекшелігі сонда, ол 
характерлерді типтік жағдайда дараландырып суреттейді.

Бұл қаһармандардың әрдайым дамып отыруында айқын 
көрінеді. Характердің мүддесіне, қоғамның жиіркенішті ағымына 
қайшы келгенінде гуманист Гамлет сөзді қойып, қолына қылыш 
алады, батыр қолбасшы Гамлет даңққұмарлыққа салынып, залым 
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қылмыскерге айналады.
Шекспир драматургиясында халық өкілдері – кедей студент 

Горацио («Гамлет»), сайқымазақ («Король Лир»), Флавий 
(«Афиналық Тимон») және басқалар ерекше сүйіспеншілікпен 
бейнеленеді. Олар ақыл-парасатымен, пәк жүрегімен, адалдығымен 
назарға лайық. Сайқымазақтың астарлы, өткір сөздерінде халық 
даналығы жатыр.         Шекспир типтік характерлерді дараландыру 
арқылы жарқын образдар жасады. Бұл нәрсе оның трагедияларын 
жоғары даму сатысына көтерді. Шекспир тудырған характерлердің 
табиғилығы мен жан-жақтылығын Пушкин өте жоғары бағалайды. 
Оны ХVІІ ғасырдағы француз классицизмінің ірі өкілі Мольермен 
салыстырып, олардың арасындағы айырмашылықтарды ашып 
көрсетеді. 

«Шекспир жаратқан образдар, - деп жазған болатын Пушкин, - 
Мольердегі сияқты бірер кемшілік, бірер жауыздықты бейнелеуші 
типтер ғана емес, ал бір талай сезімдер мен көптеген қылмыстарды 
өз бойына жинақтаған тірі жандар сипатында көрінеді. Белгілі 
жағдайлар олардың әрқилы характерлерін көрерменнің көз алдында 
дамытып отырады. Мольердегі сараң – тек ғана сараң, Шекспирдегі 
Шейлок – сараң, зерек, кекшіл, перзент сүйгіш, шешен адам», 
Пушкин Шекспирдің «Характерлерді еркін және кең көлемде» 
суреттейтіндігі туралы айта келіп, «Борис Годунов» образын 
жасағанында оның осы тәсілдерінен кең пайдаланғандығын 
жасырмайды [111.412].

Шекспирдің реалистік өнер туралы көзқарастары Гамлеттің 
актерлермен сұқбатында анық бейнеленген. Бұл - Қайта өрлеу 
дәуіріндегі реалистік әдебиеттің өзіне сай манифесі. Мұнда басы 
артық айқай-сүрең көтермеу, бойкүйездікке салынбау, «сөзге сай 
әрекет» қылу, «әрекетке сай» сөйлеу және «оның табиғилық шегінен 
шығып кетпеуі шарт» екендігі жайлы айтылады. 

Отелло үшін сүйіктісінің тәні – «қардан да ақ», «мәрмәр тастан 
да сұлу», ұйқыдағы Дездемона – ашылып тұрған қызғалдақ, оның 
өлімі – күн мен айдың тұтылуына тең. Ягоның тіліндегі образдылық, 
оның мінезіне сай келеді. Ол өз ортасын «хайуанатханаға» ұқсатады. 
Яго лейтенант Кассионы кемсітеді; адал қызметшісін – «есекке», 
адамдарды «қарғаларға» теңейді. Ягоның сөздері дөрекі, Отеллоның 
сөздері нәзік, жағымды және терең мағыналы.

Шекспир пьесаларында қайғылы және күлкілі жағдайлардың 
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тұтасып кететіндігі персонаждар сұқбатындағы жедел өзгерістерде 
анық байқалады, яғни көтеріңкі, көңілді монологтар ащы, улы 
кекесіндермен ауысып отырады. Мәселен, Джульетта тойы азаға 
айналғанда, сайқымазақтар өнер көрсетеді. Офелияның қабірін 
қазып жатқан адамдар күлкілі әңгімелер айтады. Соғыс жүріп 
жатқанда сері Джон Фальстаф шарапханаға кіріп алып, мастық 
құрады.

Шекспир өмірдегі қайғылы және күлкілі, қарапайым және күрделі 
оқиғаларды жоғары көркемдік формада, терең философиялық 
пікірлермен диалектикалық бірлікте беруге өте шебер.

Шекспирдің жазушылық шеберлігі Пушкиннің 1825 жылы Н. 
Н. Раевскийге жазған хатында өте дұрыс көрсетілген: «Оқиғаның  
шынайылығы және диалогтың сенімділігі – міне трагедияның нағыз 
заңы... (Мен Кальдеронды да, Веганы да оқыған емеспін), бірақ 
Шекспир,  қандай құдіретті қаламгер десеңізші! Алған әсерлерімнен 
әлі де айыға алмай отырмын! Байрон – трагедияшы ретінде онымен 
мүлде йық теңестіре алмайды!..» [12.420].

Қорыта айтқанда, Қайта өрлеу дәуірінің ұлы драмашысы 
Шекспирдің гуманистік туындылары дүниежүзілік әдебиеттің 
алтын қорына қосылған ең ғажайып шығармалар болды.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Шекспир шығармашылығының бірінші кезеңінде қандай 

шығармалары жазылды?
2. Шекспир шығармашылығының екінші кезеңінде жазылған 

трагедияларында қандай өзекті мәселелер көтерілді?
3. Трагедияларындағы кейіпкердің өзіндік айқындалуы, 

сюжеттік байланыстардың, эпилогтық аяқтаулардың ерекшелігі 
қалай шешілді?

4. Шекспир шығармашылығының үшінші кезеңінде жазылған 
туындыларының өзіндік ерекшеліктері қандай?

5. Шекспир мұраларының жаңа дәуір мәдениетіндегі маңызы 
қандай?
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5-тарау. 
Испаниядағы Қайта Өрлеу әдебиеті

Қоғамдық жағдай мен әдебиет

XV ғасырдың екінші жартысынан бастап Испанияда шексіз 
билік қалыптаса бастады. Бұл дәуірде реконкиста қозғалысы 
толығымен аяқталды. Еуропаның басқа мемлекеттері сияқты 
Испанияда және оған бағынышты болған Португалияда сауда мен 
өнеркәсіп дамып, капиталистік қатынастар туа бастады. Қалыптаса 
бастаған гуманистік дүниетанымның нәтижесінде феодалдық қоғам 
мен оның салт-дәстүрлеріне қарсы күрес күшейеді. Бірақ Испания 
уалаяттарында буржуазиялық қатынастардың пайда болуы, сондай-
ақ, реконкистаның ұзаққа созылғандығы себепті шексіз билік бүкіл 
елді бір ұлттық мемлекет айналасына біріктіре алмады. Король 
өкіметі қалалармен одақтасып, феодалдық бытыраңқылыққа 
тосқауыл қоя алған жоқ.

XV ғасырда Еуропаның басқа мемлекеттерінде ірі монархиялық 
биліктер пайда болды. Олар «мәдениеттендіруші орталық» 
ретінде қызмет атқарған осы кезеңде Испанияда мұндай 
орталықтандырылған өкімет әлі  жоқ болатын, феодалдық-
ақсүйектік қоғам өзінің жарамсыз әдет-ғұрыптарын сақтаған халде 
дағдарысқа ұшырады. Қалалар  жаңа заманға бейімделе алмай, 
өздерінің орта ғасырлардағы күш-құдіретінен толық айрылды.

Сауда мен өнеркәсіп те құлдырады. Америкадан әкелінген алтын 
мемлекет шаруашылығын күйзеліске түсірді. Шет елден тауар 
сатып алу пайдалырақ болды. Нәтижесінде диқандар шаруашылығы 
ойрандалды. Бұқара халықты тонау мен қанау күшейді, материалдық 
байлықтарды өндіру едәуір дәрежеде қысқарды. Алтын қоры 
таусылған соң, әлеуметтік жағдайлар да шиеленісе түсті. Шексіз 
билік мемлекеттегі экономикалық күштің өсуі мен буржуазиялық 
қатынастардың дамуына кедергі болды. Испаниядағы өкімет 
сырттай қарағанда Еуропа монархиясына ұқсас болғанымен, 
шындығында одан біраз артта қалған еді. Католик шіркеуі халықты 
бағындыруда король өкіметіне жәрдем берді. Азаттыққа ұмтылған 
әрқандай талпыныс көптеген жандардың инквизиция жазасына 
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ұшырауына себепші болды.
Бұл дәуірде лирика жанрындағы эпикалық поэзия кең түрде 

дамыды. Тарихи, дидактикалық, аңыздық, діни және басқа да 
түрлердегі поэмалар туды. Эрсильяның (1533-1594) «Араукана» атты 
көлемді эпопеясында үнді-араукан тайпасынан шыққан чилилердің 
испан билігіне қарсы көтерілістері суреттелді. Шығармада тайпа 
қаһарманы Каупаликаның ерлік күресі, әйелдердің махаббат 
сергелдеңдері бейнеленеді. Поэма осы дәуірдегі Испанияға тән 
белгі болған жаңа жерлерді отарлау, жергілікті халыққа «мәдениет» 
тарату сияқты ұмтылыстарды баяндайды.

XVI ғасырда жасаған ірі португал жазушысы Луис де Камоэнс 
(1524-1580) шығармашылығында сол кезеңдегі дәуір рухы сәтті 
суреттелді. Камоэнс бірнеше комедия, көптеген өлеңдер, соның 
ішінде бақытсыз ғашықтықты жырлаған 350-ден артық сонет 
жазды. Бірақ ол, негізінен «Лузияда» поэмасымен танымал болды. 
Шығармада Васко де Гамманың Африка арқылы Үндістанға 
жаңа кеме жолын табуы және португалдардың осы мемлекетке 
баса-көктеп кіруі баяндалады. Ақын қоғамдағы кемшіліктерді, 
сарай маңындағы ақсүйектердің аярлығын, билеушілердің ауыр 
салықтармен халықты аяусыз қанап жатқандығын әшкерелейді. 
Поэмада әлеуметтік теңсіздіктер, серілік жорықтар, жаңа жерлерді 
басып алуға талпынулар сияқты сол дәуірдің өзіндік ерекшеліктері 
жарқын көрініс тапқан. Шығарманың маңыздылығы сонда, ол 
адамның табиғат сырларын танып-білуге бағытталған әрекетін 
өте қызықты көріністерде бейнелеумен қатар, поэзияда реалистік 
әдістің дамуына белгілі дәрежеде әсер етті.

Эрсилья мен Камоэнс шығармашылығына Гомер, Вергилий 
секілді ақындардың ықпалы тиген еді. Бұл олардың поэмаларында 
реалистік эпизодтармен бірге қиялға бой ұруларынан айқын сезіледі.

Мигель де Сервантес
(1547-1616)

XVI ғасырдың соңы мен XVII ғасырдың бастарында өмір сүрген 
испан Қайта өрлеу дәуірі әдебиетінің ірі өкілі, реалистік романның 
негізін салған гуманист жазушы Мигель де Сервантес Сааведра 
1547 жылы қыркүйек айының 29-да Испанияның Алькала де Энарес 
қалашығында дүниеге келді. Әкесі Родриго де Сервантес Сааведра 
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емшілікпен күн көретін жан еді. Сондықтан ол бір қаладан екінші 
қалаға жиі қоныс аударып отыруға  мәжбүр болды.

Мигель де Сервантес 1557-1561 жылдары иезуиттер мектебінде 
оқыды. 1561 жылы отбасы Мадридке көшіп барған соң, оқуын осы 
жерде жалғастырады. Сол жерде бозбала Мигельде өлеңге деген 
алғашқы құмарлық оянады.        

Филипп ІІ-нің әйелі Исабелланың өліміне арналған сонеттері 
жас Сервантестің поэзия саласындағы тұңғыш өлеңдері еді.

1569 жылы Сервантес Римге барып, папаның өкілі Аквавия 
құзырында жұмыс істейді, 1570 жылдың екінші жартысында 
Италияда орналасқан испан қосынына қызметке ауысады. 
Жоқшылық  өз отанын тастап кетуге мәжбүр қылады. 

1571 жылы Лепанто маңындағы түріктермен болған теңіз 
шайқасында Сервантес үш рет жараланады. 1572 жылдың сәуір 
айына дейін Мессино госпиталінде емделеді. 1574 жылдың аяғында 
әскер ретінде тағы да бірнеше шайқастарға қатысады, 1575 жылы 
әскери қызметінен босатылып, інісі Родригомен бірге отанына 
оралады.

1575 жылдың  қыркүйегінде жолда келе жатқан Сервантесті 
қарақшылар тұтқындап, Жазоирге алып келеді. Осыдан соң оның 
Африкадағы құлдық өмірі басталады.

Тұтқында жүрген Сервантес достарын құтқармақшы болып көп 
әрекеттенеді, өзі де бірнеше рет түрмеден қашпақшы болады. Бірақ 
бұл әрекеттердің барлығы сәтсіз аяқталады.

Сервантестің ата-анасы ақша жинап, ұлдарын тұтқыннан 
босатуға ұмтылады. Сервантес 1580 жылдың 19 қыркүйегінде 
азаттыққа шығып, еліне оралады. Бұл уақытта оның отбасы біраз 
кедейленген, ата-анасының жиған-тергені Родриго мен Мигельді 
құлдықтан құтқаруға жұмсалған еді. Қартайған әке бұрынғы 
емшілік кәсібін тастаған болатын.

Сервантес бірер әскери мансапқа ерісу ниетінде Испанияға 
қосылған Португалияға барады (1581). Бұл жерде жолы болмаған 
Сервантес Мадридке қайтып келеді. 1584 жылдың желтоқсан айында 
майда дворян отбасынан шыққан Каталина есімді қызға үйленеді. 
Әкесі қайтыс болған соң (1585), түрлі шаруашылық істермен 
айналысуға мәжбүр болады. Сондықтан әдеби қызметі ұзақ уақыт 
үзіліске түседі. Алдын әскерге азық -түлік дайындаушы интендант 
(1587-1594), соңынан төленбеген салықтарды өндіруші агент 
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ретінде іске кіріскен Сервантес аңғалдығының себебінен жазықсыз 
жапа шегеді. 1592 жылы «жиналған астықты қате сараптады» 
деп айыпталып, түрмеге жабылады. Басқа жұмыстарынан да 
кемшіліктер табылады. Севилия қаласының банкирі Мадридке 
өткізілетін ақшаны уақтында жібермейді, мұның үстіне ақшаның 
құны түсіп қалады. «Өндірілмей қалған салықтар үшін кінәлі» 
деп Сервантес 1597 жылы тағы да қамалады. Соңырақ бұл оқиғаға 
қатысты дау-жанжал қайта көтеріліп, Сервантес 1602 жылы үшінші 
рет абақтыға түседі.

Сервантестің  «Дон Кихот» романын жазуы, оның өміріндегі 
осындай ең қиын, ауыр кезеңдерге тура келеді. 1604 жылы 
корольдіктің жаңа астанасы деп аталған Вальядолидке келгеннен 
соң, оның әдеби қызметіне жағдай туады. Осы жерде «Дон Кихот» 
романының бірінші бөлімі баспадан шығады (1605). Мұнан кейін 
он төрт хикаяны өз ішіне алатын «Ғибратты новеллалар» жинағы 
(1613), «Парнасқа саяхат» (1614) поэмасы баспадан шығады. 1615 
жылы «Дон Кихоттың» екінші бөлімі жарияланады. Осы жылы оның 
«Сегіз комедия және сегіз интермендия» атты пьесалар жинағы да 
жазылады.

Сервантестің соңғы шығармасы «Персилес пен Сигизмунданың 
саяхаты» романы жазушы дүниеден өткен соң ғана жарияланды. 
Антик классикалық  және Қайта өрлеу дәуірі әдебиетімен жақыннан 
таныс, әскери қызмет пен шайқастарға қатысқан, бес жыл 
тұтқында болған, мұнан да өзге едәуір азаптарды басынан өткізген 
Сервантестің дүниетанымы гуманистік мазмұнда қалыптасты. 
Бұл жағдай оның ірі реалистік жазушы дәрежесіне көтерілуіне 
мүмкіндік берді. Сервантестің үздік әдеби таланты оның «Дон 
Кихот» шығармасында айқын танылады.

«Ламанчтық Дон Кихот» романы

«Дон Кихот» романының жазылуы испан мәдени өмірінде өте 
үлкен оқиға болды. Шығарманың мазмұнында Сервантес серілік 
романдарды қатты сынға алуды негізгі мақсат етіп қояды.

«Дон Кихот» сырттай қарағанда орта ғасырлық серілік 
романдарға пародия болып көрінгенімен, оның мазмұны өте тереңде 
жатыр. Шығарма бүкіл феодалдық қоғамды және сол қоғамның 
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әдет-ғұрыптарын, заң-тәртіптерін  аяусыз әшкерелеген ащы сатира 
еді.

Поль Лафарг барлық роман жазушылардың ішінде Сервантес 
пен Бальзакты өте жоғары бағалаған. «Дон Кихоттан» болса, өліп 
бара жатқан серілік эпосты көрген.

Орыс революцияшыл демократы В. Г. Белинский даңқты «Дон 
Кихоттың» авторына жоғары баға бере отырып, «ол романның 
идеал түрде дамуына қатты соққы берді және оны шыншыл бағытқа 
салды», деп көрсетті.[9.424]

Жоғарыда келтірілген пікірлер Сервантес шығармасының 
маңызын ашуда, әрине, ерекше қызмет атқарады.

                             
 Дон Кихот образы
Шығарманың бас қаһарманы Ламанч қыстағында жасайтын, 

жасы елулерге келіп қалған, ұзын бойлы, қайратты, бірақ жүдеу, 
аңшылықты ұнататын, кедейленген дворян Кихона еді. Бұл дворян 
серілік романдарды қызыға оқығандығы сонша, тіпті аңшылықты 
да, өз шаруашылығын да ұмытады. Жерінің көп бөлегін сатып, 
оның ақшасына жаңа роман кітаптар алып, үздіксіз оқуға кіріседі. 
Ертелі-кеш кітаптан бас алмайтын оның миы зақымға ұшырайды. 
Кихонаның көз алдынан серілік романдардағы жәдігөйлер, әртүрлі 
серілер өте бастайды. Ол үшін қияли нәрселер ақиқаттай көрінеді, 
ал ақиқат болса өз мәнін жоғалтады. Оның ойында сері болу және 
соларға ұқсап әрқандай әділетсіздіктерге қарсы күресу арманы 
туады.

Ол серілік романдардағы қағидаларға сүйене отырып, лезде 
іске кіріседі, ата-бабасынан қалған ескі, тот басқан темір-терсектер 
ішінен қару-жарақтар тауып, оларды өңдейді. Темір қалпақ та 
табылады, соңынан арық, ақсақ атына көзі түседі. Оған серілік 
романдардағы сияқты даңқты Росинант деген ат қояды. Өзіне бір 
апта ойланып, соңында, Дон Кихот деген есімді таңдайды. Оған 
туған қыстағының атын жалғап, ламанчтық Дон Кихот деп атауды 
мақұл көреді. Жорықшы серінің, әрине, махаббаты мен ғашығы 
болуы  керек. Ол Табасо қыстағындағы шошқа бағатын Алдансо 
Лоресо деген қызды өз тілегіне сай деп таңдайды. Оған да Дульсинея 
Табасо деп, ханшаларға қойылатын есімді қояды.

Осыдан соң, Дон Кихоттың «жорықтары» басталады. Әділеттік 
үшін күресіп, ерлік көрсетпекші болған Дон Кихот атқан әр бір 
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қадамында сәтсіздікке ұшырайды.
Шілде айының ыстық күндерінің бірінде Дон Кихот жауынгерлік 

жаттығулар жасап, қару-жарақтарын асынып, Дульсинеяның есімін 
қайталап, «тұлпар» Росинантқа мініп, бірінші рет сапарға аттанады, 
бірақ есіктен шығысымен оны көңілсіз ойлар мазалай бастайды. 
Себебі, ол серілікке ант бермеген еді, сондықтан серілік қағидалар 
бойынша біреумен серілік шайқасқа түсуі керек болатын. Енді 
ол кейін қайтуы тиіс, бірақ оның бойындағы тентектік барлық 
қағидалардан басым шығады. Жолда бірінші кездескен жолаушының 
батасымен сері атағын алмақшы болады.

Дон Кихот осы күні, кешке қарай жеткен жері керуен сарайды 
қорқынышты қапас деп ойлайды, бұл жердегі әйелдер оған сұлу 
ханымдар болып елестейді, шошқа бағушының сыбызғысының 
даусын «өзін күтіп алу салтанатына арналған күй» деп қабылдайды.

Дон Кихоттың «дұшпанмен» алғашқы қақтығысы осы керуен 
сарайдың қорасында болады. «Қасиетті орын» деп түсінген сарайды 
түнімен ұйықтамай күзетіп шығады. Осы кезде малын суаруға келген 
шопанды «дұшпан екен» деп, оған қарсы шабуылға шығады. Дон 
Кихот таяққа жығылған жазықсыз малшының достары жаудырған 
тастардың астында қалады.

Керуен сарай қожайнының Дон Кихот серіге «бата» беруге 
асығуының себебі, одан тез құтылу еді. Енді «нағыз» сері ретінде 
жолға шыққан Дон Кихот, қожайны сабап жатқан шопан балаға 
кездеседі және оны азаптан құтқарады. Дон Кихот өзінің істеген 
істеріне өте қуанышты еді, өйткені ол «үлкен әділетсіздіктерді 
жеңген болатын». Бірақ баланың мұнан соңғы тағдыры оны онша 
қиналдырмайды.

Толедо саудагерлерімен шайқас та көңілсіз оқиғалармен 
аяқталады. Дон Кихот оларды жауынгер серілер деп жолын тосып, 
дүниедегі барша ханымдардан гөрі, Дульсинеяның сұлу екендігін 
мойындауға мәжбүрлемекші болады. Өжеттікпен оларға шабуыл 
бастаған, бірақ таяққа жығылып, орнынан тұруға шамасы келмеген 
Дон Кихот қайғырмайды, өйткені «жиһангер серінің басында 
мұндай оқиғалардың болып тұруы табиғи» дейді.

Сервантестің шығарма кіріспесінде «серілік романдардың 
құлайын деп тұрған іргетасын қирату» дегендегі басты пікірі Дон 
Кихоттың алғашқы сапары бейнелеген эпизодтарда айқын көрінеді. 
Серіліктің апатты әсеріне қарсы батыл әрі тынымсыз күрес алып 



277

бару идеясы бүкіл оқиғалар барысында жазушының назарынан тыс 
қалмайды.

Дон Кихот серілік жорықтардан оралып, қатты науқастанып 
жатқан уақтында, оның кітапханасын көріп шыққан достары, жиені 
мен қызметші әйел «құрғақ тілмен жазылған, лас әрі мағынасыз», 
зияннан басқа келтірмейтін кітаптар туралы: «Барлығын жинап, 
өртеп жіберу керек», «Оларды қоқысқа лақтыру керек» дейді. Бұл 
жазушының серілік романдарға жиіркенішпен қарауының белгісі 
еді.

Дон Кихот кезекті сапарға шығар алдында Санчо Панса деген 
қарапайым шаруаны тауып, өзіне жәрдемші-атқосшы қылып алады. 
Оны бұл қызметтері үшін болашақта бағындыратын аралдардың 
біріне губернаторлық орынға тағайындамақшы болады. Жолда 
алыстан көрінген жел диірмендер оған қорқынышты дәулер болып 
көрінеді.

Дон Кихот бірінші кездескен диірменнің қанатына найза қадайды. 
Айналып тұрған диірмен қанаттары оны атымен қоса көтеріп, 
лақтырып тастайды. Санчо Панса ауыр халде жатқан қожайнына 
бұл өкінішті оқиғаның өз сөздеріне сенбегендіктен болғандығын 
ескертеді. Дон Кихот болса, кітаптарымен бірге үйін де тонап 
кеткен дұшпаны, жәдігөй Фрестонның сиқырдың күшімен арпа 
дәндерін жел диірмендерге айналдырып қойғандығын, бірақ бәрі 
бір оның аярлығы Дон Кихоттың қылышына төтеп бере алмастығын 
айтып, өз пікірінен қайтпайды. Екінші күні Дон Кихот пен Санчо 
жолда екі монах пен олардың қызметкерлеріне кездеседі. Олардан 
кейінірек, арбада бискайлық әйел де келе жатқан. Бұл жолаушылар 
Дон Кихотқа «ханшаны» ұрлап бара жатырған қарақшылар болып 
елестейді. Ол «ханшаны» азат ету үшін шабуылға шығады. Санчо 
Пансаны тек қана бір нәрсе – жерде созылып жатқан, «жеңілген» 
адамның заттарын олжалап алу ғана қызықтыратын. Бірақ екі 
қаһарман да – сері мен оның атқосшысы  жолаушылардан қатты 
тойтарыс алады.

Осы сияқты көңілсіз оқиғалар Санчо Пансаны үмітсіздікке 
түсіреді. Ол сондықтан қыстағына қайта оралып, шаруашылық 
жұмыстарымен айналысқысы келеді. Бірақ Дон Кихот оған жеңіс 
күні жақындап қалғандығын, шыдамды, сабырлы болу керектігін 
ұқтырған соң, ол Дон Кихотты тастап кете алмайды.

Дон Кихоттың қызметкерінен «мұңды сері» лақабын алуы 
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бекер емес. Оның өзі де өткендегі серілер сияқты осындай атқа 
тезірек ерісуді тілеп, қалқанына мұңды адам суретін салғызбақшы 
болғанында, Санчо Панса оған қарсылық білдіріп, бұл нәрсеге 
уақыт пен ақша жұмсап отырудың тіпті қажеттігі жоқтығын, өйткені 
аштықтан және тістерінен айрылғандықтан, бетіндегі пердесін ашып 
тастаса болғаны, оның жүзі онсыз да мұңды әрі аянышты екендігін 
айтады. Санчоның бұл сөздері әзіл-қалжың сияқты көрінгенімен, ол 
көп мәселелерге шынайы баға беретін.

Серілік романдарға ес-түссіз берілу Дон Кихотты алаңғасарлық 
халге түсіргенімен, оның жүрегі таза, пәк, іс-әрекеттері, 
талпыныстары адал. Бұл пікірді романдағы мына эпизод толық 
дәлелдейді: «Намысы тапталған және байлардан озбырлық 
көргендерді қолдау үшін ант ішкен» Дон Кихот жолда қолдары 
кісенделген тұтқындарға кездесіп, оларды құтқаруға ұмтылды. 
Табиғат еркін жаратқан адамдарды құлға айналдыру үлкен 
әділетсіздік, деп оларға бостандық беруді талап етеді. Бірақ, 
сақшылар оның талаптарын орындамайды. Бұған ызаланған Дон 
Кихот шабуылға шығып, жасақ бастығын, жақсы қаруланбаған 
сақшыларды соққыға жығып, тұтқындарды кісеннен құтқарады.  
Сервантестің көрсеткеніндей, Дон Кихот «тентекше өмір сүріп, 
данышпандарша өледі». «Дон Кихот – жомарт әрі ақылды жан, - 
деп жазады Белинский, - ол бүкіл жан-тәнімен өзі сүйген идеяға 
берілді. Дон Кихот мінезінің күлкілі жағы оның сүйген идеясы 
мен заман талабы ортасындағы қайшылықтан туған болатын. Дон 
Кихот нағыз серілік талаптарды терең түсінеді, ол туралы әділ 
пікір жүргізеді. Сері ретінде мағынасыз тентектіктермен әрекет 
етеді; серілік қағидалардан тыс пікір айтқанда, нағыз данышпандық 
танытады. Міне, сондықтан да бұл күлкілі адам тағдырында қандай 
да бір қайғы мен аяныш бар...» [107.594] 

   
Санчо Панса образы 
Дон Кихот «Серіліктің ауыр істеріне өз өмірін бағыштап», 

«озбырлық көргендерге жәрдем беру, дұшпандарды, жәдігөйлерді 
жеңумен» даңқын шығару ойымен жүрсе, Санчо Пансаның ойы 
мүлдем басқаша. Ол бай болуды армандайды. Уәде қылынған 
«губернаторлықты атқара алмайды» деген пікірге қарсылық білдіріп: 
«Мен бір нәрсені жақсы түсінемін,- дейді Панса, - графтықты қолға 
түсірсем болды, оны қалай басқаруды білемін. Басқаларда қанша 
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жан болса, менде де сонша жан бар, денем тіпті олардан ірілеу, өз 
мүлкімді  корольден  жаман басқармаймын», дейді. [106.34]

Жазушы көрсеткендей, «олардың екеуі де (Дон Кихот пен Санчо 
Панса) тіпті бір қалыпта құйылғандай, қожайынның тентектігі, 
қызметкердің аңғалдығы болмағанда, шынашаққа да  татымас еді».
[107.453]

Олардың бірінде бар қасиет екіншісінде жоқ, біріншісінде жоқ 
қасиет екіншісінде бар. Сондықтан да Санчо Панса Дон Кихоттың 
мағынасыз әрекеттерін байқайды. Пайда келтірмейтін азапты, 
көңілсіз көп оқиғалардан соң атқосшылықтан бас тартып, үйіне  
қайтпақшы болады, бірақ аңғалдығы мен адалдығы нәтижесінде 
Дон Кихотты жалғыз тастап кетуге дәті жетпейді.

«...Бірақ көрініп тұр ғой, менің тағдырым  осы. Оны күзетіп 
жүруім керек. Барлық әңгіме мынада, біз онымен бір қыстақтанбыз, 
ол мені бақты, мен оны сүйемін, мұны ол қадірлей біледі. Тіпті, 
маған сыйлықтар сыйлайды, ең маңыздысы, мен дұрыс адаммын, 
соның үшін өлімнен басқа ешнәрсе бізді айыра алмайды». [107.281]

Баратария аралына губернатор болып тағайындалған атқосшы 
өзін «дон Санчо Панса» деп атауға жол бермейді, өйткені ол 
дворяндар әулетінен емес, қарапайым шаруалар арасынан шыққан, 
соның үшін ол мұндай дабыралы атақтардан құтылу жолын іздейді. 
Губернатор алдына арызбен келгендердің жұмысын (тігінші мен  
шаруа, екі шал, шопан мен күнаһар әйел дауын) әділ шешеді. 

Ол «аралды әр қандай алаяқтар, еріншектер мен тоғышарлардан 
тазартуды», құмарханаларды жабуды, арсыз саудагерлерді қууды 
және мемлекет құрылысын жақсартуды мақсат етеді. Бірақ, бұл 
жерде Санчо жалғыз өзі таңертеңнен кешке дейін жұмыс істесе де, 
дұрыс тамақтанбайды.  Губернатор болудан алдын ол «ыстық тамақ 
жеймін, салқын ішімдіктер ішемін» деген армандаған еді. Соның 
үшін Санчо, «губернаторлық мансап оны атқарып отырған адамды 
асырай алмаса, онда ол екі дана бұршаққа да татымайды екен», 
дейді ызаланып, губернаторлықты тастап өз қыстағына қайтады.

Санчоның «...губернаторлық міндетіне көк тиынсыз келдім, 
әдеттегі герцогтардың кетуіне мүлдем ұқсамай, одан және көк 
тиынсыз кетіп барамын», деген сөздерінде терең мағына жатыр. 
Феодалдарға тән болған қанағатсыздық,, жемқорлық, әділетсіздік 
пен басқа да көп жаман қасиеттер оған жат болатын. Губернатор 
Санчо мен феодал– губернаторлар арасында өзгешелік бар. Санчо 
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Пансаның бұл мақсатқа ұмтылудағы ойы - өз тұрмысын жақсарту 
мен мемлекеттің қалай басқарылуын өз көзімен көру еді. Мұндай 
қызметті орындауға тура келгенде, ол бұл істі данышпандықпен 
атқарады.

Санчо Панса образында Сервантес «атқосшының барлық 
жақсы қасиеттерін жинақтайды». Серілік романдарда атқосшының 
характері өте аз, әрі жеткіліксіз суреттелетін. «Дон Кихот» 
романында болса, ауыр сынақтарға төтеп берген Санчо Панса 
қожайнының тентектік әрекеттерінен тиісті қорытынды шығарып, 
оған сын көзбен қарай бастайды. Санчо - халық даналығын 
бейнелеген қарапайым адам образы.

Роман персонаждарының құрамына кірген қарапайым жандар – 
шаруа мен шопан, студент пен сарбаз, арбакеш пен кәсіпқой, майда 
дворян мен керуен сарай қожайындары. Олардың алдына қойған 
мақсат пен әрекеттері жазушының негізгі идеясын ашуда маңызды 
орынды алады. Әсіресе, әйел-қыздар образы – Дон Кихоттың 
жиені Антония Кихано, қызметші әйел мен Тереса Панса образы 
назарға лайық. Тереса ерінің губернаторлыққа ұмтылуы мен қызын 
бай адамға ұзату туралы кеңесіне қарсы болады.  Қызының шаруа 
жігітпен тұрмыс құруын қалайды.

«Ол графиня болған күні, - деп қарсылық білдіреді Тереса, - мен 
оны көрге көмдім деп санаймын. Бірақ, мен тағы да қайталаймын: 
қалай қаласаң, солай істе, біз әйелдердің басына түскен тауқымет 
осы,  мүлде ақылы жоқ болса да, еріңе бағынуың керек».

Сервантес орта ғасыр жағдайында жасаған шаруа әйелдің 
тұрмысы мен арман-тілектерін шынайы көріністер арқылы суреттеп 
береді. «Бақытты болу байлықта емес, теңдік пен өзара құрметте», 
деп көрсетті ол.

Романның маңызы

Өткен дәуірлердегі ірі әдебиет және қоғам қайраткерлері «Дон 
Кихот» шығармасының терең мазмұны мен оның феодалдық 
қоғамға қарсы рухын жақсы түсінген. XVIII ғасырда өмір сүрген 
ағылшын жазушысы Фильдинг Сервантес туындысынан шабыт 
алып, әдеби қызметінің алғашқы сатысында «Дон Кихот Англияда» 
атты сатиралық комедиясын жазды. Соңынан шығармашылық 
талантының толысқан шағында Сервантес әдісінен үлгі ала 
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отырып, «Жозеф Эндрюс пен оның досы Абраам Адамстың 
басынан кешірген оқиғалар тарихы» романын жариялайды. Мұнда 
қоғамды гуманистік негізде қайта құру жайында Сервантес ұсынған 
пікірлерді қорғайды.

ХІХ ғасырдағы ілгерішіл романтизмнің ірі өкілдері Гюго, 
Байрон және басқа жазушылар да бұл туындыға жоғары баға 
берді. Сервантес пен оның «Дон Кихот» романы туралы көптеген 
құнды пікірлерді айтқандардың бірі Генрих Гейне. Ол Сервантесті 
Шекспир, Гётемен қатар қояды.

«Оның серілік романдарға ойсырата соққы бергендігі сонша, 
- деп жазды Гейне, - «Дон Кихот» жарық көргеннен соң бүкіл 
Испанияда мұндай мазмұндағы кітаптарға болған қызығушылық 
мүлде жойылды және олардың бірде-бірі мұнан кейін жарияланған 
жоқ»[106.149].

Орта ғасырлық поэзиядан нәр ала отырып, серілік оқиғаларды 
бейнелеген романға төменгі топ өкілінің образын енгізуі, сол 
арқылы демократиялық пікірлерді баяндауы Сервантестің жаңа 
романның негізін салуына жағдай жасады.

Белинский Сервантестің шығармашылығын терең талдай келіп, 
«Дон Кихот» арқылы өнерде жаңа дәуірдің басталғандығын, қияли 
жасандылықтарға тосқауыл қойған жаңа реалистік бағыттың 
туғандығын ерекше атап өтеді.

М. Горький «Еңбекші адамның еркін шығармашылығына 
ауыр кедергілер қойылған еді, - деп жазады «Өнер туралы» деген 
мақаласында, - Бірақ әрдайым болған және бүгінгі күнге дейін өмір 
сүріп келе жатқан Дон Кихоттарда қандай да болмасын сұлу, әдеттен 
тыс, таңғажайып бір нәрсе жасау сияқты ежелгі арман сөнбеген 
еді».[5.789]

       Горький Санчо Пансаның қарапайым адамдар арасынан шыққан, 
халық даналығын бейнелеген тұлға екендігін көрсетіп, кітаптың 
халықшыл және шынайы характерін ашып, «донкихотшылықты» 
өткен күндер қиялына берілу нәтижесінде тұрмысты қайта құру 
сияқты маңызды міндетті түсіне алмаушылықтың салдары, дейді.

Романның негізгі ерекшелігі, Сервантес екі қаһарманды 
да авантюристік дерттен айығуға мәжбүрлейді. Сондықтан 
шығарманың соңында үмітсіздік көңіл-күйлер көрінбейді. Дон 
Кихот Санчоға тән болған өмірге реал түрде қарауды, Санчо болса 
Дон Кихоттағы гуманизмді игереді. Осылайша, олар халықтың 
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арман-тілегін бейнелеген нағыз қаһармандарға айналады.
Сервантес орта ғасырлық серілік романдарға ойсырата соққы 

беріп ғана қоймай, сонымен бірге жаңа типтегі реалистік романның 
да негізін салды. Халық тұрмысын жақсы білуі гуманистік 
идеяларды бейнелеуге мол мүмкіндіктер берді. Оның реалистік 
әдісі, жаратқан образдары және көркемдік тәсілдері дүние жүзі 
реалистік әдебиетінің мұнан соңғы дамуына кең жол ашты.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. ХV-ХVІ ғасырларда Испаниядағы қоғамдық-әлеуметтік 

жағдайлар қандай еді?
2. Осы кезеңдегі лирика жанрының даму ерекшеліктеріне 

сипаттама беріңіз.
3. «Аярлық» романын серілік романдармен салыстырып, оның 

өзіндік ерекшеліктерін табыңыз.
4. Сервантестің «Дон Кихот» романындағы пародиялық астар 

мен гуманистік риториканың сырын түсіндіріңіз.
5. Сервантес шығармашылығы өзінен кейінгі әдебиеттің 

дамуына қандай ықпал етті?
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ІV-БӨЛІМ. 
Классицизм әдебиеті

1-тарау. 
ХҮІІ ғасырдағы ағылшын әдебиеті      

ХVІІ ғасырдың 20-30 жылдарында Англияда таптық күрес 
мүлдем шиеленісіп, феодалдық өкімет мемлекеттің бұдан соңғы 
дамуына кедергі болған еді. Ағылшын буржуазиясы «жаңа 
дворяндармен» одақтасып, шаруалармен бірге жеке билікке 
қарсы күрес жүргізді. Бірақ шаруалар бұл төңкерістен пайда 
таппады. Жерге феодалдық жеке меншік құқық жойылған соң, 
жер шаруаларға емес, ал жаңа дворяндардың қолына өтіп кетті. 
Буржуазияланған дворяндар шаруашылықтың негізгі түрі болған 
қой өсіруді дамытып, өндірісте ет, сүт, жүн өнімдерін өндіруді жолға 
қойды. Ағылшын буржуазиялық төңкерісінің өзіне тән ерекшелігі, 
бұл төңкеріс 1668 жылы дүниеге келген буржуазия мен дворяндық 
ортасындағы мәмілемен аяқталғандығында болатын. Франциядағы 
буржуазиялық төңкеріс болса, феодализмді және оның барлық 
басқару әдістерін, заңдарын жойып жіберді. 

ХVІІ ғасырдың 60-жылдарында Стюарттар жаңғыртуы 
(реставрациясы) әдебиеттегі ілгерішіл күштерді феодалдық 
озбырлыққа қарсы күреске үндеді. Осы уақытта Бетлар «Гудирас», 
Мильтон «Жоғалған жұмақ» поэмалары мен «Самсон күрескер» 
трагедиясын, Бэньян «Зияратшының сапары» атты шығармасын 
жазды. 1668 жылғы мәміледен соң буржуазия өзінің бет пердесін 
жұлып тастады. Енді бұрынғы феодалдық озбырлықтың орнын 
буржуазиялық зұлмат басты. 

Ағылшын төңкерісі қарсаңында және жаңғырту жылдарында 
өмір сүрген ілгерішіл жазушылар Қайта өрлеу дәуірінің ұлы 
қаламгерлерінің, соның ішінде көрнекті драмашы Шекспирдің 
шығармашылық дәстүрлерін жалғастырды. Олар Бэконнан да 
рухани шабыт  алды.

ХVІІ ғасырдың 30-40 жылдарында төңкерісшіл әрекет күшейіп, 
республика орнату үшін күрес шиеленіскен кезеңде ілгерішіл 
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жазушылар феодалдық монархияға қарсы қарулы көтеріліске 
шақырады. Бұл Мильтонның публицистикасы, Лильберн мен 
Уинстенлидің памфлеттерінде анық көрінді. 

Осы дәуірде жасаған ірі жазушылардың бірі драмашы Бенжамин 
Джонсон (1573-1637) жеке биліктің зұлматына қарсы күресуші 
ретінде кең танылды. «Сеян: оның күйреуі» (1603), «Катилина: 
оның көтерілісі» (1611) трагедияларында Джонсон Рим тарихынан 
материалдар алып, монархияға қарсы республикашылдық 
идеяларды ұсынды. Ол «Вольпоне» (1607), «Эписин яки момын 
әйел» (1609), «Альхимик» (1610), «Әулие Варфоломей күніндегі 
жәрмеңке» (1614) комедияларында ағылшын билеушілерінің 
сатиралық образдарын сомдады. ХVІІ ғасырдың 40-50 жылдары 
саяси күрестер жүріп жатқан дәуірде демократтық рухтағы күшті 
публицистер Джон Лильберн (1618-1657) және Жерарда Уинстенли 
(1609-1652) тарих сахнасына шықты.

ХVІІ ғасырдың 60-70 жылдарындағы  жаңғырту дәуірі мен 
тозығы жеткен ақсүйектік мәдениетті қатты сынға алған жазушылар 
Мильтон мен Бэньян болды. Джон Бэньян (1628-1688) жаңғырту 
дәуірінің бүкіл көлеңкелі жақтарын өз көзімен көрген жан. Ол 
«Зияратшының сапары» (1678) повесінде даңқты қаланың қомағай, 
надан, опасыз адамдары арқылы жоғары топ өкілдерін әшкереледі. 
Джон Бэньян «Мистер Бэдменнің өмірі мен өлімі» (1680) повесінде 
буржуазиялық тип болған «сотқар адамды» сынайды. «Қасиетті 
соғыс» (1681) повесінде 40-жылдардағы азаматтық соғысты, 
төңкерісшіл қосынның феодалдық монархия әскерін ойсырата 
жеңгендігін паш етеді.

Джон Мильтон
(1608-1674)

ХVІІ ғасырдағы ағылшын әдебиетінің көрнекті өкілі Мильтон 
1608 жылы Лондондағы нотариус отбасында дүниеге келді. Бастауыш 
білімді әулие Павел шіркеуі жанындағы мектепте алды. Соңынан 
Кембридж университетінде оқыды. Университетте монархияға 
қарсы пуритандық рухтағы көзқарастар кең таралған еді. Мильтон 
да феодалдық озбырлық пен монархиялық билікке қарсы күреседі. 
Саяси көзқарастары үшін университет оқытушылары оны уақытша 
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оқудан шығарады. Мильтон университетке қайта оралған соң, 
оқуды үздік бағалармен аяқтайды және магистр дәрежесін алады. 
Лондон маңындағы әкесінің жеке меншік жеріне келіп, едәуір уақыт 
әдебиетпен айналысады. 1638 жылы Еуропаны бойлап саяхатқа 
шығады. Францияға барады, ұзақ уақыт Италияда қалып, оның 
әдебиеті мен өнерін игереді. Англияда төңкерісшіл оқиғалардың 
белең алып бара жатқандығы туралы хабарды естіген соң, отанына 
шұғыл оралып, саяси өмірге белсенді араласады. Мильтон өз 
қызметін алғашында публицист ретінде бастап, индепенденттермен  
(епископтарға қарсы шыққан протестанттық шіркеуді қолдаушылар) 
байланысын нығайтады. 1640-1650 жылдары Мильтон республика 
үшін аянбай қызмет жасайды. Жұмыстың ауырлығынан көз 
ауруына шалдығады, бірақ жұмысын жалғастырады. Жауынгерлік 
рухтағы бірнеше памфлеттер жазады. 1660 жылы Стюарттар 
реставрациясы басталған уақытта Мильтонға өлім қаупі туады. 
Роялистер республикашыл ақынды масқаралайтын памфлеттер 
жазады. Бірақ жігерлі ақын феодалдық озбырлықты әшкерелеуін 
жалғастыра береді. 1660-1670 жылдары жазған жауынгерлік 
рухтағы туындылары бұған айқын дәлел.

Республикалық құрылыстың болашақтағы жеңісіне күдіксіз 
сенген Мильтон 1674 жылы қайтыс болды.

Мильтон шығармашылығының алғашқы кезеңі ХVІІ ғасырдың 
20-30 жылдарын қамтиды. Мильтон студент кезінің өзінде-ақ (1626-
1632) алғашқы өлеңдерін жазды. Бұл өлеңдерде әлі саяси күреске 
қатысты нақты пікірлер болмағанымен, ақынның феодалдық-
католиктік шіркеу озбырлығына қарсылығы айқын көрінеді. 
Әкесінің меншігіндегі Гортонда жасаған жылдары жазған өлеңдері 
мен пьесаларында халық ауыз әдебиеті дәстүрлерін кең түрде 
пайдалана отырып, феодалдық әдебиеттегі жасанды образдарға 
епті, білімді жас жігіт бейнесін қарсы қояды. 

Мильтонның «Комус» (1637) атты лирикалық пьесасы негізінде 
сезім мен ақыл ортасында байланыс болуы керек деген пікір жатады. 
Орман әміршісі жауыз Комус тоғайда адасып қалған күнасыз адал 
қызды жолдан аздырғысы келеді. Комус тұтқынына айналған қыз 
өзін қоршаған жартылай адам, жартылай хайуан  мақұлықтардың 
айла-шарғысына көнбейді. Қыздың ағалары оны Комус тұтқынан 
азат етеді.

Бұл лирикалық пьесада жас Мильтонның ақындық таланты 
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ғажайып орман көріністерін суреттеуде де, қыздың батыл әрекеттерін 
бейнелеуде де айқын көрінеді. Мильтон озбыр, ібіліс тектес тұлғаға 
биік адамгершілік принциптерді қарсы қояды. Қыз бен оның 
ағалары ізгілік мысалы сипатында суреттеледі. Шығарманың саяси 
бағыты феодалдық-ақсүйектік зұлымдықтарға қарсы бағытталған 
уытты сын болатын.

Мильтон шығармашылығының жаңа кезеңі ХVІІ ғасырдың 
40-жылдарындағы саяси оқиғалармен тығыз байланыста дамыды. 
Бұл дәуірде ол публицист жазушы ретінде феодалдық-жеке билік 
озбырлығы мен оның негізгі таянышы болған епископтық шіркеуге 
ымырасыз мақалаларымен қарсы шығады. Мильтон «Неке туралы» 
мақаласында Қайта өрлеу дәуірі гуманистері қорғаған теңдік 
идеяларын қолдайды.

Мильтон алғашқы трактаттарының бірі «Ареопагитиканы» 
(1644) парламентке арнай отырып, буржуазиялық республика 
мен шығармашылық еркіндікті қолдайды. «Өмір ұрығы бар» әр 
бір кітапты көздің қарашығындай сақтау керек екендігін айтады. 
Жазушы ақиқат пен азаттық ұғымдарын бір-бірінен бөліп қармайды, 
сондықтан «жариялылықты, өз пікірлерін ашық айту еркіндігін» 
талап етеді.

Осы уақыттан бастап Мильтон пресвитериандықтан (ХVІІ 
ғасырда Ұлыбританияда пайда болған протестанттық діни бағыт) 
алыстайды. Ірі буржуазиялық топтардың бұл партиясы феодалдық 
билікпен күресте қабілетсіз болды және ол халық мүддесіне қарсы 
саясат жүргізді. Сол себепті жазушы роялистерге қарсы ашық 
күресіп жатқан индепенденттерге жақындайды. Бұл өзгерістер 
оның «Қайраткерлер мен өкіметтердің міндеттері» (1649), «Пұтқа 
қарсы» (1649) деген кітаптарында өз көрінісін тапты. Екі кітап та 
Карл І-нің тақтан түсірілу және жазалану оқиғаларымен тығыз 
байланысты. «Қайраткерлер мен өкіметтердің міндеттері» кітабы 
корольдің өлтірілуінен алдын жазылғанымен, кейін жарық көрді. 
Бірақ бұл еңбек Карл І-нің өлтірілуін құқықтық жақтан негіздеп 
берген еді.

Карл І-ні қолдаушы және мақтаушы Жон Годеннің «Король 
образы» атты кітабының негізсіздігін әшкерелеу мақсатында 
Мильтон индепенденттердің тапсырысымен «Пұтқа қарсы» деген 
кітабын жазды. Бұл шығармада ол корольді сақтап қалу арқылы өз 
қамалдарын нығайтпақшы болған және халыққа қиянат жасаған 
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буржуазиялық пресвитерианттарды сынға алады. Мильтон осы 
еңбегінде халықты озбырлыққа қарсы азаматтық соғысқа шақыру 
арқылы эмигранттарға да, Еуропа монархиясына қатты соққы береді. 
Сондықтан да ішкі және сыртқы зұлымдық күштер оған қарсы күшті 
шабуылдарды бастайды. Салмазия «Король Карл І-ні қорғау» (1649) 
деген кітабын жазады. Мильтон «Ағылшын халқын қорғау» (1650) 
атты трактатымен оған жауап қайтарады. Бірақ дұшпан мұнымен 
тоқтамайды. Жазушыға қарсы тағы да бірнеше памфлеттер 
жазылады. Мильтон озбырлар жаласына «Ағылшын халқын екінші 
рет қорғау» (1654), «Өзін-өзі қорғау» (1655) атты кітаптарымен 
жауап береді. Бұл публицистикалық шығармалар жазушының 
республика үшін күресуші ретінде даңқын арттыра түседі. «Екінші 
қорғау» шығармасында Мильтон генерал Кромвелдің төңкеріс үшін 
қауіпті болған жол – жеке диктатураға ұмтылудан бас тартуы тиіс 
екендігін ұқтырады.

50-жылдардың екінші жартысында Мильтон саяси күрестен 
уақытша шеттейді. Бұл жылдары «Христиан тәлімі» трактатын 
жазады. Осы еңбекте Мильтон дүниетанымындағы қайшылықтар 
айқын көрінеді. Ол дін мен ғылымды ымыраға шақырады. Бірақ 
Мильтон кальвиндік догмалардан бас тартып, адамға өз тағдырын 
белгілейтін еркін сана да тән деп ашық айтады. Ауру меңдеген 
Мильтон әдеби шығармашылықпен айналысады, сонеттер жазады. 
Кромвель өліміне байланысты ол тағы да публицистикаға оралады. 
Республикалық құрылысты сақтап қалу үшін бүкіл күш-қайратын 
жұмсайды. «Еркін республика орнату үшін ақиқат және жеңіл 
жол» (1660) трактатында жаңа мемлекет құрылысының жоспарын 
көрсетеді. 

Бірақ оның сайлау жүйесі левелдер (ХҮІІ ғасырдағы ағылшын 
революциясы дәуірінде радикалдық-демократиялық партия)
ұсынғандай демократиялық рухта емес еді. 

Мильтон шығармашылығының соңғы кезеңі (60-70-жылдар) 
Стюарттар реставрациясы дәуіріне сай келеді. Бұл дәуірде ол 
ғажайып шығармалары болған «Жоғалған жұмақ», «Оралған жұмақ» 
поэмалары мен «Самсон-күрескер» трагедиясын жазады. Үрейлі 
реставрация жылдарына қарамастан Мильтон республикашыл 
идеяларға адал болды. 1660 жылы король өкіметінің бұйрығымен 
оның «Ағылшын халқын қорғау» және «Пұтқа қарсы» кітаптары 
өртеледі. Мильтон көлемді айыппұл төлеу арқылы өлім жазасынан 
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әрең құтылады. Мильтон шығармашылығының кейінгі кезеңіне 
жататын «Жоғалған жұмақ» поэмасында ақынның сол дәуірдегі 
көңіл-күйі өз көрінісін тапқан.

«Жоғалған жұмақ» поэмасы
Мильтон «Жоғалған жұмақ» (1658-1667) атты эпикалық 

поэмасының сюжетін таурат хикаяларынан алды. Поэма 12 (кітаптан) 
жырдан тұрады. Кітаптың басында құдайға қарсы көтеріліске 
шыққан періштелердің жеңілісі баяндалады. Көтерілісшілердің 
көсемі еркіндікке ұмтылған шайтан еді. Бірақ тамұққа тасталған 
ібіліс пен оның жәрдемшілері жеңілгендіктерін мойындамай, 
құдайға қарсы жаңа көтеріліске дайындалады. Поэманың негізгі 
улы найзасы салтанат құрған озбырлыққа қарсы бағытталады, 
ондағы көп жағдайлар сол дәуірдегі саяси оқиғалармен тығыз 
байланысты еді. Мәселен, құдай мен шайтан ортасындағы күрес 
азаматтық соғыс дәуіріндегі король мен парламент ортасындағы 
күресті еске түсіреді. Көтерілісшіл шайтанның «аспан әміршісі» 
құдайға қарсы бас көтеруі, республикашыл қосындардың жердегі 
билеуші корольге қарсы наразылығын білдіреді.

Поэмада бейнеленген екінші оқиға – Адам Ата мен Хауа 
Ананың күнасы туралы хикаядан алынған. Шайтан жұмақта жасап 
жатқан алғашқы адамдар - Адам Ата мен Хауа Ананы алдап, 
оларды жолдан аздырмақшы болады. Құдай шайтанның жауыздық 
ниеті туралы Адам Ата мен Хауа Ананы сақтандырады. Рафаил 
періште адамдарға шайтанның көтерілісі мен оның жеңілісі туралы 
айтып, адамдарды құдай жолынан таймауға үндейді. Бірақ шайтан 
өз келбетін өзгертіп, жұмаққа кіреді және Хауа Ананы тұзағына 
түсіреді. Ол жеуге тыйым салынған, жақсылық пен жамандықты 
айыратын ағаштың жемісін жейді. Адам Ата да Хауа Анаға  құрмет 
көрсетіп, жемістен ауыз тиеді, құдайдың құдіретіне шек келтіреді. 
Адам Ата мен Хауа Ана  күналары үшін жұмақтан қуылады. 
Олардың алдында енді қайғысыз жұмақ өмірі емес, ал қасіретті 
тұрмыс, ауыр еңбек тұрады. Осылайша адамзат тарихы басталады. 

Ағылшын буржуазиялық революциясының және 
40-50-жылдардағы саяси күрестердің әсері Мильтонды қоғам өмірі 
өте қасіретті, ол сананы жетілдіру арқылы ғана дами алады, деген 
пікірлерге алып келеді.

Белинский Мильтонның бұл поэмасын «беделге қарсы болған 
көтерілістің шарықтауы» деп атады. Шығарманың төңкерісшіл рухы 
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жеңіліске ұшыраған, бірақ құдайға қарсы күрестен бас тартпаған 
өжет, қайсар шайтан бейнесінде анық көрінеді. Озбырлық салтанат 
құрған жылдары ақын халықты реставрацияға қарсы күреске 
емес, олардың қоғамдық санасын жетілдіруге шақырады. Мильтон 
обьективтік түрде халықтың төңкерісшіл көңіл-күйін бейнелеген 
ғажайып поэманы дүниеге әкелген еді. 

Поэмадағы қаһармандар ішінде Адам Ата бейнесі өзінің ерлігі, 
даналығы тұрғысынан шынайы адамдарға жақын келеді. Ол «күна» 
жасаған Хауа Анадан бас тартпайды, керісінше ортадағы одақты 
нығайтуға әрекет жасайды. Адам Ата шайтанға алданғандықтан 
емес, ал Хауа Анаға адалдығы нәтижесінде «күнаға» барады.

Сананың жеңісіне сенген ақын өз армандарын айқын емес 
аллегориялық түрде баяндағанымен, феодалдық-католиктік 
озбырлық адамды әлсіз, надан, тағдырдың ойыншығы деп көрсетіп 
жатқан кезеңде ол адамның ақыл-ойына, құдіретіне өте жоғары 
баға береді. Бұған поэмадағы Адам Ата бейнесі дәлел бола алады. 
Ақын өзімшіл шайтанды сынға алып, адамгершілікті Адам Атаны 
мадақтайды. Мильтон Адам Ата мен Хауа Ана ортасындағы 
махаббатты суреттеу арқылы бақытты, адал отбасын көрсетеді. Ақын 
олардың ортасындағы махаббатты «жоғарыдан шешілген» неке 
деп көрсеткенімен, отбасы бақытын жырлауда оның пуритандық 
рухтағы үгіт-насихаттардан едәуір өзгешелігі бар. Дегенмен Адам 
Ата бейнесінде пуритандық белгілер де қылаң беріп қалады. 
Періште алдында оның жігері босаңсиды, «жоғарыдан» болатын 
әрқандай әділетсіздікке мойынсұнуға дайын тұрады.

Мильтон дүниетанымындағы мұндай қайшылықтар діни-
пуритандықтың әсерінде пайда болып, оның қаһарманын шектеп, 
әлсіретеді. Бірақ, осыған қарамастан, «Жоғалған жұмақ» поэмасы 
- 40-50-жылдардағы саяси оқиғаларды толық бейнелеген, 
монархиялық биліктің қайта орнауына қарсы бағытталған ғажайып 
поэма болып табылады.

«Оралған жұмақ» поэмасы
Мильтонның екінші поэмасы «Оралған жұмақ» (1666) төрт 

кітаптан тұрады. Поэмада шайтан мен Иса ортасындағы күрес 
бейнеленген христиан хикаясы баяндалады. Мұнда «Жоғалған 
жұмақ» поэмасындағы күрескерлік рух көрінбейді. «Жоғалған 
жұмақта» «күна жасау» бейнеленсе, бұл поэмада сол «күнаны 
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жуу» хикаяланады. Оның негізінде алдауға ермеу, кедергілерді 
жеңу және ақыл нәтижесінде адамзатқа жұмақ есігі қайта ашылады 
деген пікірлер жатыр. Адам Ата мен Хауа Ана шайтанның 
айласына алданып, күнаға батып, жұмақтан қуылса, олардың соңғы 
ұрпақтарының бірі Иса ақылы жәрдемінде шайтанның тұзағына 
түспейді, оны жеңеді және сол арқылы адамзатты апаттан сақтап 
қалады. Поэманың діни мазмұны шығарма идеясын шектеп қояды. 
«Оралған жұмақта» алғашқы поэмадағы сияқты шайқас көрінісі 
кең көлемде баяндалмайды. Поэма діни мазмұнда жазылғанымен, 
нағыз саяси рухтағы шығарма болып табылады. Кітаптағы аңыздық 
Иса інжілге келіп жүгінгенімен, ол ағылшын феодал-ақсүйектеріне 
қарсы қойылған образ.

Поэмада шайтан өзінің алғашқы көтерілісшіл келбетін жоғалтқан 
сипатта көрсетіледі. Ол енді «беделге қарсы көтерілістің» көсемі 
де емес. Дүние жүзін билеген және өзі «беделге» айналған шайтан 
үшін озбырлыққа бағытталған наразылықтан еш нәрсе де қалмаған. 
Енді онда өз күшіне сенбеушілік, екілену және қайғы пайда болады. 
Шайтан бойындағы  дүниеқоңыздық, сараңдық және өзімшілдік 
мінездер автордың осы дәуірдегі билік өкілдеріне сын көзбен 
қарағандығының айқын дәлелі.

Поэмада шайтанға қарсы қойылған тұлға – Иса. Ол жеңіске 
жеткен ақыл-парасаттың озық үлгісі ретінде көрсетілген. Мильтон 
адам мінезіндегі қайшылықтар мен күрестерді емес, ал діни 
догманы бейнелейді. Иса шектелгендігіне байланысты поэманың 
нағыз қаһарманы болудан алыс жатыр. «Жоғалған жұмақ» 
поэмасының қаһарманы Адам Атаға онша ұқсамайды. Бірақ, 
осыған қарамастан, Иса өз басынан көптеген қасіреттерді өткізген, 
феодалдық реставрацияға жиіркенішпен қараған пуритан топтарды 
еске түсіреді. 

«Самсон – күрескер» трагедиясы
«Самсон – күрескер» (1667) шығармасында Мильтон әміршілерге 

өшпенділікпен қарап, күрес және кек қайтару арманымен жасаған 
белсенді күрескер образын бейнелейді. 

Мильтон бұл трагедияның сюжетін таураттағы хикаялардан 
алып, оған жаңа мазмұн береді. Оқиға Филистимян қаласында 
болады. Дұшпандарына үлкен қауіп туғызған Самсон айла-
шарғыға алданып, өз сырларын айтып қояды. Бұдан пайдаланған 
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филистимяндықтар оны қолға түсіріп, зынданға тастайды. Самсон 
бұл жағдайға өзі кіналы екендігін аңғарады, соқыр болып қалған ол 
қатты азап шегеді. Бірақ қайсар Самсон филистимяндықтарға бас 
игісі келмейді, әкесі ақша төлеп, оны құлдықтан азат еткісі келсе 
де, Самсон бұған намыстанады. Дұшпандар оны театрға әкеліп, 
күшін сынамақшы болады. Соқыр Самсон ауыр тастарды көтереді, 
тастардың кейбірін екі бөліп, жұртты риза қылады. Соңынан, Самсон 
ғимаратты көтеріп тұрған екі ұстынды суырып алады. Осы кезде 
тамашаға келіп отырған «княздар, абыздар, кеңесшілер, діндарлар» 
құлаған ғимараттың астында қалып, ажал құшады. Самсонның өзі 
де мерт болады. Бірақ ол өз өлімімен халыққа жеңіс алып келеді.

Трагедияның басында Самсон қатты азап көреді, әрі құл, 
әрі сайқымазақ қызметін атқарады. Кейін дұшпандарынан кек 
қайтарып, өз халқының алдындағы борышын өтейді. Самсонның 
филистимяндықтарға қарсы күресі арқылы жазушы осы дәуірдегі 
ілгерішіл жандардың король озбырлығына, феодалдық қанауға 
қарсы күресін бейнелейді. Төңкерісшіл классицизм рухында 
жазылған бұл шығарма үш бірлік заңы негізіне құрылған. Оқиға 
бір күнде, бір жерде өтеді. «Самсон – күрескер» трагедиясында 
Мильтон  «Жоғалған жұмақ» поэмасындағы сияқты терең, батыл 
қорытындылар шығару дәрежесіне көтеріле алмаса да, бұл шығарма 
реставрацияның нағыз дұшпанына айналған республикашыл 
ақынның өз дәуіріндегі өзекті мәселелерге арналған ең маңызды 
туындысы болып қалды.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Классицизмнің эстетикалық теориясының бастау көздері?
2. Классицизм әдебиетінің тақырыбы мен кейіпкері?
3. Шекспие дәстүріндегі театрдан классицизм театрының 

айырмашылықтары?
4. Джон Мильтон шығармаларындағы пуритандық дүниетаным 

мен гуманистік ойлары арасындағы қайшылықтар?
5. Англиядағы классицизмнің өзіндік ерекшеліктері қандай?
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2-тарау. 
ХVІІ ғасырдағы испан әдебиеті

ХV ғасырдың екінші жартысында қалыптаса бастаған испан 
монархиясы ХVІ ғасырда гүлденіп, ХVІІ ғасырдың бірінші 
жартысында дағдарысқа ұшырайды.

Англия мен Францияда жеке билік мемлекеттегі ұлттық бірлікті 
қамтамасыз ету және оны экономикалық жақтан нығайту үшін 
күресіп жатқан осы дәуірде, Испаниядағы король өкіметі мұндай 
жеңістерге қол жеткізе алмайды. Жеке билік өзінің әділетсіз 
саясатымен мемлекеттің дамуына кедергі болады. Монархтың 
сеніміне ие болған феодал зодагондардың құқықтары шексіз 
еді. Әсіресе, Филипп ІV заманында (1621-1665) граф Оливарес 
мемлекет байлығын тонайды, халықты аяусыз қанайды. Әлеуметтік 
және ұлттық езгіге қарсы басталған көтерілістер жауыздықпен 
бастырылады. Феодалдық-діни зұлымдықтар өрши түседі. Бұл 
дәуірде «шіркеу жеке биліктің қолындағы ең қорқынышты қаруға 
айналған еді». Христиан діні Испанияның саяси өміріне ғана 
емес, сонымен бірге оның экономикалық жағдайына да ықпал 
етті. 6 миллион халықтың бір миллионнан артығы діндарлар еді. 
Жердің төрттен бір бөлігі солардың қолында болды. Мемлекеттің 
шаруашылығы толығымен күйрейді. Жаугершілік саясат Испанияны 
ауыр жағдайларға алып келді. Испания отарланған жерлерінен 
айрылып, ақырында әлсіз, екінші дәрежедегі мемлекеттер қатарына 
қосылды. Бір ғасырдан да аз уақыт ішінде мемлекет халқы екі 
миллион адамға кеміді. Инквизиция бірнеше он мыңдаған адамды 
құрбан қылады. ХVІ-ХVІІІ ғасырларда 30 мыңнан аса адам отқа 
өртеліп, 300 мыңға жуық адам зынданда өлтірілді. 

Мемлекеттің әлеуметтік тұрмысындағы маңызды оқиғалар сол 
дәуірлердегі көркем әдебиетте өз көрінісін тапты.

ХVІІ ғасырдағы испан әдебиетінде үш әдеби бағыт айқын 
көрінеді. Олар Қайта өрлеу реализмі, классицизм және барокко 
бағыттары. Антикалық өнер мен халық ауыз әдебиеті жәдігерліктерін 
шебер ұштастыра білген Қайта өрлеу реализмі Испанияда басқа 
мемлекеттерге қарағанда едәуір кеш пайда болды. Оның ұсынған 
гуманизмі католиктік саясаттың қарсылығына ұшырайды. 
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Кейбір жағдайларда христиан діни танымдары жазушылар 
шығармашылығына өз әсерін тигізіп отырды. Сондықтан, реалистік 
әдебиетте барокконың жекелеген белгілері анық байқалады. 
Антикалық әдебиеттің қағидаларын жалаң қабылдаған классицизм 
Испанияда өзінің дамуына негіз таба алмайды, оны тек жеке 
ғалым-филологтар ғана қолдайды және олар өздерін ежелгі мәдени 
мұраларды сақтап қалушылар деп санайды. Мадрид академиясы 
мен кейбір профессорлар Лопе де Веганың реалистік эстетикасына 
қарсы шығып, оның театрын «есуас халық» театры деп кемсітеді.
Соның үшін Лопе де Вега классицизмнің әрқандай қағидаларын 
мойындаудан бас тартады. Бірақ классицистердің жақсы жақтары 
да болды. Олар әдебиеттегі барокконың бір көрінісі болған 
гангоризмді (культеранизмді) сынға алды. Классицист Бартоломэ 
Леонардо де Архенсола (1562-1631) үш бірлік қағидасын ізшіл 
қорғаушы сипатында гангоризмді сынап, шығармадағы тілдің 
тазалығы, анықтығы үшін күреседі. Испан ақыны Гангора (1561-
1627) шығарма мазмұнын күрделендіре түсетін ақсүйектік әдісті 
туғызады. Ол қарапайым халық үшін емес, ал ат төбеліндей 
«таңдаулылар», яғни нәзік талғамдағы «мәдениетті» жандар үшін 
(«культенаризм» термині осыдан шыққан) шығарма жазу керек, 
дейді. Сонымен бірге, гангорашылардың дүниетанымы да күрделі, 
түңілушілік мазмұнда болды. Гангора сонеттерінде «өте тәтті у», 
«еркелеу пен зарлану», «ләззатты қасірет» сияқты қарама-қарсы 
теңеулер көп кездеседі. Әрине, классицистер де «мәдениетті» 
жандар үшін шығарма жазғысы келді. Бірақ, олар гангорашылар 
тәрізді қарапайым халыққа жиіркенішпен қарамай, оларды орта 
ғасыр азаптарынан құтқару мақсатында антикалық өнерден 
пайдалануға ұмтылады.

Испан әдебиетінде барокко ағымы ХVІІ ғасырдағы Батыс Еуропа 
мен Испанияның ішкі және тарихи өміріне сай негізде кең түрде 
дамыды. Осы дәуірдегі испан философиясы әлсіз, түңілушілік рухта 
болды. Ағылшын қайраткері Бэконның замандасы испан философы 
Франческо Санчес Қайта өрлеу дәстүрлерін жалғастырып, орта 
ғасыр схоластикасына қарсы шыққанымен, ақырында ол үмітсіздікке 
(«Білу мүмкін болған нәрсенің жоқ екендігі туралы») беріледі. 
Вальтазар Грасиан да қайғы аралас әзілінде бай-ақсүйектердің 
мінездерін масқаралайды, бірақ оның кекесінге толы философиялық 
пікірлерінде адамның күші мен құдіретіне деген сенімсіздік бар 
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болатын. 
Барокко жазушылары антикалық өнер мен Қайта өрлеу дәуірі 

әдебиетінің теориялық жетістіктерін, эстетикалық дәстүрлерін 
жоққа шығармайды, халық шығармашылығынан да қол үзіп 
кетпейді. Сонымен бірге, орта ғасырдағы діни-клерикал әдебиетті 
жаңа жағдайда қайта дамытады, ескі әдеби үлгілер орнына енді 
мазмұны жеңіл, бірақ эстетикалық жағынан әсерлі тәсілдерді табады. 
Барокко бағытына тән болған мистикалық-аллегориялық тәсілдер 
осы кезеңнің ірі драмашысы Кальдерон шығармашылығында айқын 
көрінеді.

ХVІІ ғасырдағы испан әдебиетінде Қайта өрлеу реализмі 
дәстүрлерін жалғастырған ұлы жазушы, әрине, Лопе де Вега болды.

Лопе де Вега
(1562-1635)

Қайта өрлеу дәуіріндегі испан реалистік театрының жоғары 
даму сатысына көтерілуі драмашы Лопе де Вега шығармашылғымен 
тығыз байланысты.

Лопе Фелис де Вега Карпьо 1562 жылы қараша айының 
25-жұлдызында Мадрид қаласындағы қолөнерші отбасында туады. 
Оның әкесі Фелис де Вега Астура шаруаларының бірі болатын. 
Жұмыс іздеп Кастилияға келген. Лопе Фелис 1573 жылы иезуиттер 
мектебінде, кейін Алькала де Энараси университетінде білім алады. 
1576 жылы әкесі қайтыс болған соң, оқуды  тастауға мәжбүр болады. 
Лопе Фелис осы дәуірдің бай, дәулетті адамдарының қолында 
хатшылық қызмет атқарады. Ол жастайынан өлең жазу талантын 
байқайды. 1588 жылы атақты суретшінің қызы Изабел де Урбинаға 
үйленеді. Осы жылы Лопе де Вега «Жеңілмейтін Армада» флотының 
Англия жағалауына жасаған жорықтарына қатардағы әскер ретінде 
қатысады. Жас ақын кеме палубасында «Анжеликаның сұлулығы» 
(1588) поэмасын жазады. Жеңіліспен аяқталған бұл жорықтан 
оралған Лопе бірнеше жыл (1589-1593)  Валенсияда жасайды, 
соң Кастилияда, Мадридте тұрады. Осы уақыттан бастап ол жаңа 
рухта жазылған комедияларымен испан ұлттық драмасының 
қалыптасуына және дамуына негіз салады.

Лопе де Вега өте білімді жан болған. Ол әр түрлі жанрларда өз 
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талантын сынап көреді. Сонет, романс, қасида, поэма, пастораллалар, 
хикая, роман және драмалық шығармалар жазады. Лопе де Вега өзінің 
бір комедиясында жазған пьесаларының саны 1500 болғандығын 
ескертеді. Драмашы өлімінен соң, оның өмірбаянын құрастырған 
шәкірті Перес де Монтальван болса Лопенің барлық пьесасы 1800 
екендігін көрсетеді. Бұған қосымша тағы 400 діни мазмұндағы 
пьесалар жазғандығы белгілі. Жазушының осы уақытта табылған 
және жарияланған пьесаларының саны 500-ге жақын, соның 50-і 
діни тақырыптағы пьесалар.

Лопе де Вега драматургия саласында үлкен даңққа бөленеді. 
Өмір деректерін көп білуі оның тарихи, аңыздық және заманагөй 
тақырыптарда түрлі пьесалар жазуына мүмкіндік берді.

Жазушының драматургия саласына қатысты ой-пікірлері 
«Комедия жазудағы жаңа өнер» (1609) атты өлеңмен жазылған 
туындысында анық баяндалған. Мұнда ол ХVІІ ғасырдағы итальян 
классицист теорияшылары тарапынан белгіленген көп қағидаларға 
қарсы шығады.

Лопе де Веганың «Жаңа өнері» испан ұлттық драмасының негізгі 
қағидаларын белгілеп берді. Ол әрекет бірлігін сақтай отырып, 
әдебиеттің дамуына кедергі болатын орын және уақыт бірлігінен 
бас тартады. Өнерді шектеп қоятын антикалық әдебиет нормаларын 
формал түрде көшіріп алған итальян классицист теорияшыларының 
барлық әрекетті тек бір ғана қаһарман айналасына топтастыру 
сияқты принциптеріне қарсы шығып, ол ішкі бірлікке, шығармадағы 
негізгі мақсаттың толықтығына ерекше назар аударды. Пьесада 
бірнеше эпизод яки сюжет жолы болуы мүмкін, бірақ олар басты 
мәселені шешуге жәрдем беруі тиіс деді.

Лопе де Вега  және оның драмалық мектебін қолдаушылар пьесада 
дәл өмірдегі сияқты қайғы мен күлкіні араластыра суреттеу қажет 
екендігін көрсетті. Өз эстетикалық пікірлерінің шынайы мазмұнын 
белгілей отырып, Лопе комедияны «өмір айнасы» деп атады. Ол 
еркін шығармашылық үшін жазушыны классицизм қағидаларына 
бағынбауға шақырады. «Қайғыны күлкімен» араластыра отырып, 
әрекет орнын өзгерту, уақыттан еркін пайдалану принципін де 
ұсынады.

«Маған комедия жазу керек болса, - дейді Лопе «Жаңа өнерде» 
- мен барлық қағидаларды үш құлыппен мықтап бекітемін де, 
өз бөлмемнен Плавт пен Теренцийді шығарып жіберемін». 
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Драмашының бұл пікірлері заман талабы мен халық мүддесіне сай 
шынайы туындылар жазу тілегінен туындағаны сөзсіз. Лопе де Вега 
пьесаның көлемі, көріністері туралы пікірлерінде оны 5 актіденн 
3 актіге дейін қысқартады. Шығармадағы тартыс, интриганың 
өткірлігі мен пьеса түйінінің шешілуі туралы да өз көзқарасын 
білдіреді. Лопенің драма туралы мұндай пікірлері классицизмді 
қолдаушылардың күшті қарсылығына ұшырайды. Бірақ, көп 
уақыт өтпей, оның испан ұлттық драмасы туралы эстетикалық 
көзқарастары мен драмалық шығармалары үлкен даңққа бөленіп, 
антикалық және классицист жазушылардың туындыларын сахнадан 
ығыстырып шығарады. 

Лопе де Вега пьеса композициясының ізшілдігі, диалог өнерін 
өзінен бұрын өмір сүрген жазушылардан үйренуі, орта ғасырдағы 
халық театры дәстүрлерінен пайдалануы нәтижесінде Қайта өрлеу 
дәуіріндегі көңілді мотивтерді бейнелейтін шығармалар жазды. 
Лопе де Вега 1635 жылы қайтыс болды.

 
 Драмалық шығармалары
Лопе де Вега драматургиясы көлемі, тақырыбы жағынан 

кең болғандықтан, оны классификациялау қиынға соғады. Діни 
тақырыптардағы пьесалары мен бір опера либреттосын есепке 
алмағанда, Лопе шығармармаларын негізінен үлкен үш топқа 
бөлуге болады. Олар: тарихи-қаһармандық, саяси-әлеуметтік және 
махаббат тақырыбындағы драмалар мен комедиялар.

Драмашының бізге дейін жеткен шығармаларының басым 
көпшілігі (бір жүз елуден аса пьесасы) өткен тарихты, соның ішінде 
Испания тарихындағы маңызды оқиғаларды қамтиды. Мұндай 
пьесаларында мемлекет мәселесі мен ерлік тақырыбы басты орында 
тұрады. 

Лопе де Вега пьесаларында Испаниядағы ішкі қақтығыстар 
(«Король Вамбаның өмірі мен өлімі» (1604), испан тайпаларының 
Рим билігіне қарсы көтерілістері («Жақсылыққа жақсылық»,1604), 
маврлармен күрес («Симанкастық бикеш») сияқты оқиғалар өз 
көрінісін тапқан.

Жазушының халықшылдық рухта жазған алғашқы 
шығармаларының бірі «Король Вамбаның өмірі мен өлімі» 
пьесасы. Король Рецисундо (VІІ ғасыр) өлімінен соң, билік 
өкілдері таққа таласады. Драмашы олардың өзімшілдік, жауыздық 
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ұмтылыстарына қарапайым шаруа Вамбаны қарсы қояды. Вамба 
үшін бейбіт өмір байлық пен биліктен қымбатырақ еді. Сондықтан 
ол ауылдастарының ұсынған қыстақ ақсақалы міндетін де әрең 
қабылдайды. Таққа отыру туралы пікірлерге қосылмайды. «Күн 
сияқты, таққа да алыстаған қараған қолайлы ғой» дейді ол. Бірақ 
король болып сайланған соң қарапайым шаруа Вамба атақ пен 
байлыққа бой алдырмай, мемлекетті әділ басқаруға кіріседі. 
Озбыр байларды жазалайды, Испанияға қауіп тудырған арабтар 
шабуылына тойтарыс береді. Соңында сарайдағы қастандықтың 
құрбаны болады.

       Отан мен тәуелсіздік жолындағы күрес, Испанияны арабтардан 
азат ету әрекеті Лопе де Веганың реконкиста тарихына арналған 
пьесаларында айқын бейнеленген. Осы драмаларында Лопе халық 
ертегілерінен, тарихи хроникалардан пайдаланады. «Симанкастық 
бикеш», «Даңқты астурикалар» драмаларында жазушы реконкиста 
тарихы туралы хикаяларды сахналастырып, оларда отаншылдық 
рухты көтеріңкі суреттейді.

       Мемлекет тәуелсіздігі үшін күресте халық мұңымен санасу 
керектігі идеясы «Граф Фернан Гонсалес яки Кастилияның азат 
етілуі» (1625) драмасында өте айқын көрінген.

       Фернан Гонсалес бастаған қосын мемлекетке басып кірген 
маврлар әскеріне тойтарыс береді. Шайқас алдында дұшпанмен 
келісім құрып, Кастилияға шабуыл жасаған Наварра королін де 
жеңеді. Граф қолынан қаза тапқан Наварра королінің қызы, Леон 
ханшасы Тереса айламен Гонсалесті қолға түсіріп, зынданға 
тастайды. Мұндай көңілсіз оқиғаны естіген Кастилия халқы өз 
қолбасшысына жәрдем беруге асығады. Гонсалеске ғашық болған 
Наварра аруы Санчаның көмегімен оны құтқарады. Азаттық 
алған Фернан Гонсалес дұшпанға қарсы күресін жалғастырып, 
Кастилияның тәуелсіздігіне қол жеткізеді.

       Драмашы бұл пьесасында халыққа сүйенген ел басшысы 
туралы тарихи  аңыздарды негіз етіп отырып, феодалдық 
алауыздықтарды қатты сынға алады, мемлекеттің бірлігі мен 
еркіндігі үшін күресуші және осы дәуірде «тәртіпсіздік ішіндегі 
тәртіп өкілі» болып көрінген орталықтандырылған монархиялық 
мемлекетті және оны әділдікпен басқаратын әмірші туралы халық 
арманын бейнелейді. Залым монарх орнына халықшыл монарх 
образын ұсыну сияқты жазушы дүниетанымындағы қайшылықтар 
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ХVІІ ғасыр жағдайында озбыр феодалдық жеке билікке қарсы өзіне 
тән наразылықпен араласып кетеді.

Ізгілік, ар-намыс үшін күрес, билеуші топтарды сынға алу 
«Периваньес және командор Оканьи», «Саламей алькальді», «Ең 
жақсы алькальд – король», «Севиль жұлдызы» драмаларының 
идеялық мазмұнын құрайды. Бірінші пьесада епті шаруа 
Периваньес пен серілік орденнің командоры Оканьи ортасында 
болған тартысты көрсетеді. Шаруаның ақылды, сұлу әйеліне «көзі 
түскен» командор қандай жолмен болса да, өзінің арам пиғылына 
жетуді ойлайды. Мұны сезген шаруаны бір жағынан синьорға деген 
адалдығы, екінші жағынан өз отбасындағы адамгершілік борышы 
азапқа салады. Периваньес жоқ уақытта командор айла жасап, оның 
әйелінің алдына келеді. Тосаттан келіп қалған шаруа командорды 
өлтіреді.

Пьесада Периваньес пен Оканьи ортасында болған отбасылық 
қақтығыс шаруа мен дворян-ақсүйектер ортасындағы әлеуметтік 
тартысқа дейін көтеріледі.

«Саламей алькальді» (1610) драмасында ар-намысын қорғаушы 
және ақсүйектік зорлыққа қарсы күресуші шаруа образы бейнеленеді.

«Өз үйінде данышпан» пьесасында қарапайым шаруаның 
тұрмысы, кедейлігі мен ар тазалығы билеуші топ өкілдерінің 
менмендігіне қарсы қойылады. 

Табиғи адал сезімге, салуатты, парасатты қарапайым кедей 
жандарға, шаруаларға деген құрмет Лопе де Веганың «Өз үйің 
- өлең төсегің» (1622), «Шаруа өз лашығында» (1617), «Басқалар 
назарында тентек, өз ісіне пысық» (1635) пьесаларында жарқын 
бейнеленген.

Лопе де Вега махаббат, отбасылық-тұрмыстық тақырыптарындағы 
комедияларында («Плащ пен семсерлер комедиясы» деп те аталады) 
махаббат еркіндігі және неке мәселелері көріністеріне ерекше көңіл 
бөледі. Жалпы, «Шалғындағы ит», «Ыдыс жуушы  асыл текті әйел», 
«Күзе көтерген қыз», «Би мұғалімі» атты шығармаларында жазушы 
әр қандай ескі әдет-ғұрыптарды, келеңсіз феодалдық дәстүрлерді 
сынға алады, адалдық, парасаттылық, адамгершілік қасиеттері мол 
жандарды дәріптейді.

«Қой қайнары» драмасы
Лопе де Веганың «Қой қайнары» («Фуэнте Овехуна», 1612-1613) 
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пьесасы тарихи қаһармандық және саяси-әлеуметтік тақырыптағы 
драмаларының ішіндегі ең көрнектісі. Драмада баяндалатын негізгі 
пікір өз дәуірінің маңызды саяси мәселесі – залым байларға қарсы 
халықтың белсенді қарсылығын көрсету және күреске үндеуі болып 
табылады. Испан гуманистері сияқты Лопе де король өкіметінің 
мемлекет бірлігін нығайту  үшін жүргізген ұмтылыстарына 
қарсылық көрсеткен феодалдардың әрекетіне сын көзбен қарайды. 
Жазушы драмада Фердинанд пен Изабелла билік жүргізген 
кезеңдегі оқиғаны суреттейді. Феодалдар озбырлығынан құтылу 
үшін шаруалардың қалыптаса бастаған (ХV ғасырдың екінші 
жартысы) орталықтандырылған өкіметтен жәрдем күтуі табиғи 
жағдай екендігін Лопе дұрыс түсініп, оны өз шығармасында анық 
көрсетіп берді.

1476 жылы Фуэнте Овехуна қыстағында феодалдық озбырлыққа 
қарсы көтерілген шаруалар көтерілісі ХV ғасырда Испанияда 
болған көтерілістердің ең үлкені еді. Лопе де Вега «Қой қайнары» 
драмасын жазуда халық қозғалыстары туралы хикаялармен қатар, 
Франсиско Радестің «Хроникасынан» да пайдаланды.

Калатавра серілік орденінің командоры Фернан Гомес де Гусман 
өзіне бағынышты Фуэнте Овехуна қыстағында жасап, шаруаларға 
қатты зұлымдық көрсетеді. Қыстақтағы әйел-қыздарды қорлайды, 
шаруаларды жазықсыз жазалайды. Қыстақ ақсақалының бойжеткен 
қызы Лауренсияны зорлап алып кетуге ұмтылады. Бірақ қызды 
сүйген шаруа жігіт Фрондосо ерлік әрекеттерімен оны қорғауға 
дайын тұрады. Командордың құралын қолға түсірген жігіт 
Лауренсияны тұтқыннан құтқарады. Фрондосоның адал махаббаты 
қыздың да ғашықтық сезімін оятады. Оның «кім шынайы сүйген 
болса, оны қорқыныш жеңе алмайды» деген сөздері Лауренсияның 
жүрегінен терең орын алады. 

Мемлекет бірлігін ыдырату мақсатында Сьюдад Реалға қарсы 
соғыс ашқан және масқаралықпен жеңіліске ұшырап қыстаққа 
қайтқан командор Лауренсия мен Фрондосоның тойының 
үстінен шығып, тойға келгендерді қуа бастайды. Қыз бен жігіттің 
әкелерін балағаттайды. Фрондосоны қамаққа отырғызып, қызды 
зорлықпен алып кетеді. Шаруалар залымның бұл әрекеттеріне 
ызалары келгенімен, ашық қарсылық көрсетуге қорқады. Осы кезде 
намысы тапталып, қорланған Лауренсия келіп, өз қызын жендет 
қолына тапсырып, оның қорлануына жол берген, залымнан кек 
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алмаған әкесі мен ағаларын «қозыны қасқырға алдырған қорқақ 
шопандарға» теңейді. «Сендер – қойсыңдар, сол үшін сендерге Қой 
қайнарында жасау өте қолайлы» деп, өз қыздары мен әйелдерінің 
тағдырын озбырлар қолына тапсырған шаруаларды да айыптайды. 
«Олай болса, енді әйел-қыздардың өздері қолдарына қару алып, 
тапталған намыстарының кегін өздері алады», дейді. Намыс буған 
Лауренсияның әкесі Эстебан күреске дайын екендігін айтады. Оған 
басқа шаруалар да қосылады. Барлық халық қаруланып, командор 
сарайына басып кіріп, командорды жазалап, өлтіреді. Фрондосоны 
зынданнан құтқарады. Командордың аман қалған қызметкері 
Флорес жасырын король құзырына барып, Қой қайнары қыстағының 
халқы көтеріліске шығып, өз синьорын жауыздықпен өлтірді, 
деген хабарды жеткізеді. Король қыстаққа өз шенеунігін жіберіп, 
қылмыскерлерді анықтап, оларды жазаға тарт деп бұйырады. 
Тергеуші қыстақ адамдарын шақырып, командор Фернан Гоместі 
өлтірген қылмыскерді анықтау мақсатында сұрақ алады. Бірақ 
«Командорды кім өлтірді?» деген сұраққа олар: «Қой қайнары 
өлтірді», «Айыпты кім?» десе, олар «Айыпты Қой қайнары» 
деп жауап қайтарады. Ақыры тергеуші нақты қылмыскерді таба 
алмай сарайға қайтады. Сондықтан король «жасалған қылмыстың 
ауырлығына» қарамастан, тергеуді тоқтады, шаруалардың 
«күнасын» кешіруге мәжбүр болады. Қой қайнары қыстағын өз қол 
астына алады.

Шығармада жазушы испан монархиясының екіжүзділігін 
әшкерелеп, шаруалардың байларға қарсы көтерілісін қолдайды.

Драмадағы қосымша оқиғалар
Драмада орталық сюжетке қосымша жалғасатын үш оқиға: 

король өкіметі мен кертатпа феодалдар ортасындағы күрес, қанауға 
ұшыраған халықтың озбырларға қарсы көтерілісі және Фрондосо 
мен Лауренсияның ғашықтық сезімдері бейнеленеді.

Жазушы арагондық Фердинанд пен кастилиялық Изабелла 
ортасындағы одақ (неке) арқылы мемлекеттің бірлігіне қол жеткізу 
және оны арабтардан азат ету жолында жасалған алғашқы қадам 
деп суреттейді. Соның үшін король өкіметі мемлекетте Португалия 
үстемдігін орнатуға жәрдем берген Калатавра орденіне қарсы күрес 
жүргізеді. Бұл күресте шаруалар король өкіметіне қолдау жасайды, 
өйткені одан жәрдем күтеді. Командор болса өзінің жеке мүддесін 
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отан мүддесінен жоғары қойған, Кастилия тағына басқа билеушіні 
отырғызу ниеті арқылы мемлекет бірлігін ыдыратуға ұмтылған  
кертартпа күш өкілі ретінде айыпталады.

Пьесада драмалық тартысты туғызған негізгі оқиға - халық 
көтерілісі. Шығармадағы  көтеріліс – озбырлық көрген халықтың өз 
құқықтарын түсінуі және тапталған намысы үшін күреске шығуы 
шынайы көріністер арқылы берілген. Командор қыстақ халқына 
жауыздықпен қатынас жасайды, қарттарды қорлайды, қыздардың 
адал махаббаттарын аяққа таптайды.

«Жоғары топтың» мұндай мінез-құлқы әр қадамында халықтың  
жиіркеніш сезімдерін туғызады. Халық наразылығы көтеріліске 
айналып, командордың тағдырын шешеді. Әділет орнатылуынан 
үміткер болған халық корольден жәрдем сұрайды, бірақ одан көмек 
болмайды. Шаруалардың арман-тілегі феодалдық билік жағдайында 
орындалмайтындығы шығармада шынайы көрініс тапқан.

Драмадағы үшінші оқиға – екі жастың махаббат тарихына 
қатысты эпизод. Ол пьесадағы негізгі мәселе болған феодалдық 
кертартпалыққа қарсы күрес мәселесімен тығыз байланыста 
суреттеледі. Өйткені, командор сияқты залым бар уақытта, Фрондосо 
мен Лауренсияның бақытты болуы мүмкін емес еді. Фрондосо 
сүйіктісінің қорлығына жол бермей, өз синьорына қол жұмсайды. 
Қыздың жігітке деген махаббаты осындай күрес үстінде оянады 
және шынығады. Командордың той салтанаты кезінде пайда болып, 
тойды тоқтатуы, Фрондосоны қамап, қызды зорлықпен алып кетуі 
сияқты оқиғалар қыстақта наразылық туғызады. Азап шеккен, бірақ 
мойымаған Лауренсияның ащы сөздері бүкіл қыстақты залымға 
қарсы бас көтеруге әкеліп соғады.

Драмадағы негізгі образдар
Драманың қаһармандары жеке тұлғалар емес, ал бүкіл Қой 

қайнары қыстағының халқы. Еңбекші шаруалардың бойындағы 
адамгершілік, адалдық, ерлік мінездер командор мен оның 
қызметшілеріне жат қасиеттер. Командор – адамдық келбетін 
жоғалтқан типтік феодал. Жауыздық, сараңдық, байлыққа құмарлық, 
өз мүддесін халық пен мемлекет мүддесінен жоғары қою сияқты 
жарамсыз қасиеттер оған тән.

Қаһармандардың жалпы белгілерінен басқа олардың әр бірінің 
өзіне тән жеке мінездері мен әдеттері бар. Ғашықтар Фрондосо 
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мен Лауренсия ауыр қиыншылықтарды жеңуге қабілетті, батыл 
және бір-біріне адал, олар өз бақыттарын залымға қарсы күрес 
идеясымен байланыстырады. Қыздың әкесі ақсақал Эстебан мен 
Фрондосоның әкесі шаруа Хуан аңғал, момын жандардан озбырға 
қарсы бас көтерген белсенді күрескерге айналады.

Менго батырақ та өзіне тән тип. Сүйіктісіне (Хасинта) 
байланысты командордан көп жәбірлік көрген бұл жас жігіт 
сақтықпен қимылдайды. Әкімге қарсы ашық әрекет жасамауға 
үндейді. Бірақ командор зұлымдығына шыдау мүмкін болмай қалған 
кезде, ол халықты қарулануға, залымның көзін құртуға шақырады. 
Ең ауыр сәттердің өзінде де Менго тапқырлығымен ерекшеленеді. 
Тергеу уақтындағы оның әрекеті көрерменде біресе үрей, біресе 
күлкі туғызады. Соттың «Оны кім өлтірді?» деген сұрағына Менго: 
«Фуентус Овехунский», яғни «Қой қайнарының» шаруалары өлтірді 
деп жауап береді.

Лопенің жаңашылдығы мен халыққа жақындығы оның жасаған 
образдарының еңбекші халық өкілдері болуында және олардың 
мақсатының зұлымдықтан құтылып, еркіндікте жасауында 
жатыр. Бұған ерісу жолы - көтеріліс. Еңбекші халық феодалдық 
зұлымдыққа қарсы күресте король өкіметінен жәрдем күтеді, бірақ 
жазушы шаруалардың бұл арманының мүмкін еместігін көрсетеді. 
Корольдің өлтірілген командор орнына жаңа, одан да жауыз әкімді 
жіберу керектігі туралы сөзі бұған жақсы дәлел бола алады.

«Қой қайнары» - Лопе де Веганың халық көтерілісін шынайы 
бейнелеген, демократиялық рухтағы ең көрнекті драмасы.

Лопе де Вега Испанияда жеке биліктің дағдарысы және 
феодалдық-католиктік озбырлықтың күшейген дәуірінде өмір сүріп, 
шығармашылықпен айналысты. Ұлы қаламгер Лопе осы тұңғиықта 
ақиқат жолын іздеді, зұлымдық пен әділетсіздікке қарсы гуманистік 
идеяларды үлкен ерлікпен қорғады. Халықтың өз тағдырын өз 
қолына алуы, өз бостандығы үшін күресі тақырыбын суреттеуі 
оның шығармашылығының демократиялық сипатын белгіледі. Сол 
себепті Лопенің жауынгерлік рухтағы туындылары Испанияда билік 
жүргізген кертарпа топтардың қарсылығына ұшырайды.

Лопе де Вега драматургиясына қызығушылық Ресейде 
ХVІІІ ғасырдың 30-40 жылдарында басталды. Сумароков оның 
шығармашылығын жоғары бағалап, оны ағылшын жазушылары 
Шекспир, Мильтон, итальян жазушылары Тассо және Ариостомен 
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бір қатарға қояды. ХІХ ғасырдың бастарында испан әдебиеті 
мен театрын үйрену тағы да күшейеді. Пушкин «Әдебиеттің 
халықшылдығы туралы» (1825) атты мақаласында Лопе де Веганы 
халық арманын бейнелеуші деп бағалайды. В.Г.Белинский «испан 
драмасы Лопе де Вега және Кальдерон сияқты жазушылармен 
мақтануы тиіс»  екендігін айтты.

ХІХ ғасырдың 40-жылдарынан бастап ұлы драмашының 
пьесаларын орыс тіліне аудару күшейеді. 1870-1880 жылдар 
«Фуэнте Овехуна» («Қой Қайнары»), «Севиль жұлдызы» 
пьесаларын сахналастыру мәдени өмірдегі үлкен оқиға болды. 
Кейін «Шалғындағы ит», «Фенисаның налалары» пьесалары да 
орыс сахнасында қойылады. Оның «Валенсия жесірі», «Севиль 
жұлдызы», «Шалғындағы ит», «Би мұғалімі» сияқты 30-дан аса 
драмалары мен комедиялары тек орыс тілінде ғана емес, ал украин, 
белорус, армян, грузин, әзірбайжан, қазақ тілдерінде де сахнаға 
қойылды.

Лопе де Вегадан кейінгі испан драмасы

ХVІ ғасырдың аяғы мен ХVІІ ғасырдың бірінші жартысында 
испан драматургиясы Лопе де Веганың тікелей әсерінде дамыды. 
Оның дәстүрлерін жалғастырушы бірнеше жазушылар өсіп, 
жетілді. Олардан Гильен де Кастро, Хуан Руис де Аларкон және 
Тирсо де Молиналардың драмалары сол дәуірдегі испан әдебиетінде 
маңызды орынды алады. Гильен де Кастро (1569-1631) ұстазы 
Лопе де Веганың реалистік принциптерін негізге ала отырып, 
өз шығармашылығында халық ауыз әдебиеті үлгілерінен кең 
пайдаланды. Оның маңызды шығармасы - испан ұлттық қаһарманы 
Сид туралы халық романстары негізінде жазылған «Сидтің жастық 
шағы» драмасы. Пьесада махаббат, отбасының абыройы үшін күрес 
пен жеке биліктің дағдарысы бейнеленген.

Лопе де Веганың драмалық мектебінің ірі өкілі Хуан Руис 
де Аларкон (1580-1639) Мексикада ақсүйек отбасында туады, 
оның жастық шағы осы жерде өтеді. Соң Испанияға келіп, оқуын 
жалғастырады. Университетті бітіргеннен кейін адвокат болып 
жұмыс істейді.

Аларконның әдеби мұрасы үлкен емес, ол тілі мен композициясы 
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жағынан ұқыпты жазылған 30-ға жуық пьеса қалдырды. 
Аларконның ұлттық қаһарман топтамасындағы пьесаларының бірі 
-  «Сеговиялық тоқымашы» (1634) шығармасы. Онда драмашы адам 
күші мен құдіретінің, әділдік пен нағыз махаббаттың жеңісі туралы 
хикаялайды.

Жазушы бас қаһарманның ауыр тағдырын суреттегенде, 
оқиғаларға саяси өң беріп, дворян дон Фернандо күресін әке кегі 
үшін емес, ал қорланған кедей тоқымашының әділет үшін жүргізген 
күресі сипатында талқылайды.

Бұл Аларконның интригалық комедиядан характерлер 
комедиясына өтуін белгілеген озық шығармалар ретінде испан 
драматургиясы қазынасына қосылған құнды туындысы. Оның 
осы тәріздес жазған «Күдікті ақиқат», «Қабырғаның да құлағы 
бар», «Ерлерді сынау», «Әр адамда бір айып» сияқты бірнеше 
комедиялары бар. Бұл пьесаларда негізгі қаһармандардың қандай 
да бір кемшілігі көрсетіліп, жақсылық оларға қарсы қойылады. 
Мәселен, «Күдікті ақиқат» комедиясында айлакерлікті сынға алады. 
Ақсүйек жігіт дон Гарсия әрдайым айналасындағыларды алдаумен 
шұғылданады. Күндердің бірінде оның шын сөзіне де ешкім 
сенбейді. Дворян жігіттің бойындағы мұндай жаман әдет соңында 
оны ауыр жағдайға душар етеді.

Аларконның бұл комедиясы француз драмашылары болған 
Корнельдің «Алаяқ», Мольердің «Мизантроп» туындыларының 
жазылуына белгілі дәрежеде әсер етті.

Драмашы комедияларында қаһарманның характері драмалық 
жағдайдың негізін құрайды. Лопе де Веганың ғашықтық 
комедияларының композициясында кездейсоқ оқиғалар оқыс 
бұрылыстарды туғызса, Аларкон драмаларында мұндай оқиғалар 
характерлердің психологиясын толық ашып береді. Аларкон 
шығармашылығы өзінің реалистік характері, әділетсіздікті сындық 
тұрғыда бейнелеуі тұрғысынан ХVІІ ғасырдағы испан әдебиетінен 
маңызды орын алады.

Кальдерон
(1600-1681)

Испанияның экономикалық және саяси өмірінде басталған 
дағдарыс ХVІІ ғасырдың орталарында күшейе түсті. Мемлекеттің 
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бұрынғы құдіреті мен даңқынан ештеңе де қалмады. Феодалдық-
католиктік қысымның шабуылы нәтижесінде ХVІ ғасырдың аяғында 
дүниеге келе бастаған барокко әдеби ағымы енді жетекші бағытқа 
айналады. Өнер мен әдебиетте суреттелген шаттық, қуаныш орнын 
күрделі көріністер алады. Сәулет пен сурет өнерінде реализмнен 
шеттеу, өмірден алыстау, қандай да сырлы оқиғаға берілу күшейеді.

Испанияның осы дәуіріндегі рухын, гуманизмнің дағдарысын 
бейнелеген соңғы ірі жазушы Кальдерон болды. Дон Педро 
Кальдерон де Ла Барка 1600 жылы Мадридте ежелгі дворян әулетіне 
жататын отбасында туды. Он жасында анасынан жетім қалды. 
Алғашқы білімді иезуиттер мектебінде алады, соң Саламанка 
университетінде оқиды. Бірақ оны тастап кетеді. Әскери қызмет 
те атқарады. Италия мен Фландрияға қарсы жасалған жорықтарға 
қатысады. Дворян жігіттерге тән өмір сүріп, өзара жанжалдарға 
араласады, діндарларды балағаттағаны үшін абақтыға қамалып та 
шығады.

Кальдерон драмалық шығармалар жазуға өте ерте кіріседі. Лопе 
де Вега бұл жас жазушының талантына жоғары баға береді. Лопе 
қайтыс болған соң ол Испаниядағы талантты драмашы ретінде 
даңққа бөленеді. 1636 жылы сарай драмашысы атағын алады.

Кальдерон 200-ден аса пьеса жазған, солардан 120-на жуығы 
тұрмыстық, 80-ге жуығы діни мазмұндағы және 20-ға жақыны 
интермедия секілді сахна шығармаларына жатады. Ол 2 поэма мен 
лирикалық өлеңдер де жазған.

Кальдерон Лопе де Вега дәстүрлерін жалғастырушы болса да, 
бұл екі жазушының шығармашылығында айтарлықтай өзгешеліктер 
бар. Кальдерон алғашқы пьесаларын көпшілік көрермендерге арнап 
қала театрларына тапсырғанымен, кейін тек сарай театрына арналған 
шығармалар жазды. Оның шығармашылығы испан гуманизмінің 
дағдарысқа бағыт алғандығының көрінісі сипатында танылады.

Барокко ақыны Кальдерон драмашы ретінде діни рухтағы 
пьесалар жазды. «Әулие Патриктің өмірі», «Пұтқа табыну», 
«Ержүрек шахзада», «Өмір деген түс», «Алаяқ сиқыршы» 
пьесаларында феодалдық зұлмат пен католик діндарларын 
бейнелейді. «Айлакер сиқыршыны» Маркс «Католиктер Фаусты» 
деп атады. Одан Гете өз «Фаустына» жекелеген жайларды ғана емес, 
бүкіл бір бүтін көріністерді де алды.

Кальдерон тұрмысқа шынайы қарай алмаса да, шығармаларында 
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оның әдеби таланты айқын көрінеді. Мәселен, «Әулие Патриктің 
өмірі», «Пұтқа табыну» пьесаларында көп қылмыстар жасаған 
қылмыскерлер тылсым күштің араласуы нәтижесінде жазадан 
құтылып кетеді.

«Алаяқ сиқыршыда» жанын шайтанға сатқан адам туралы 
ертегі хикаяланады. Кальдерон пьесасы Фауст туралы неміс халық 
кітабында суреттелген аңыздан ерекшеленеді. Халық кітабында 
Фауст дүние сырларын білуге ұмтылған, әділетсіздіктерге 
жиіркенішпен қараған жан сипатында беріледі. Кальдеронның 
«Католиктер Фаусты» деп аталған «Алаяқ сиқыршы» пьесасының 
қаһарманы Киприан ләззат үшін шайтанмен одақтасып, соңында 
қылмыстарынан азапқа түсіп, христиандықты қабылдайды. Фаустың 
өлімі аянышты болады, Киприан болса дін жолында жанын қинауға 
салып, мерт болады.

«Ержүрек шахзада» пьесасында да тұрмыстық оқиғалар діни 
мәселелермен араласып кетеді. Маврлар қолына тұтқынға түскен 
португал шахзадасы Фернандо корольге қиянат жасағысы келмейді. 
Король оның азаттығы үшін бір қаланы бермекші болғанда, бірақ 
Фернандо мұндай масқара бостандықтан өлімді абзал көреді. 
Фернандоның отан алдындағы адалдығы, жазушының түсінігінде, 
оның жеке мүддесінен жоғары тұруы керек.

«Өмір деген түс» пьесасында діни тақырып шығарманың 
реалистік мазмұнымен сәйкес келеді. Өз ұлы Сигизмундтың болашақ 
тағдыры туралы мәліметті (көріпкелдер шахзаданы залым, қанішер 
болып жетіледі, дейді) естіген король Басилио Сигизмундты түрмеге 
қамайды. Бірнеше жыл өткен соң, король ұлы туралы мәліметтерге 
күдіктене бастайды. Шахзаданы азаттыққа шығарып, мемлекет 
билігін оған сеніп тапсырады. Король сарайында оянған Сигизмунд 
өз құзырында түрменің жауыз бастығын көреді. Сарайдағы барша 
жұрт оның бұйрығын орындауға дайын тұрады. Бұл жағдайлар 
Сигизмундтың ашуына тиеді. Өйткені, жұлдызшылар жорамалына 
байланысты өзінің жазықсыз жәбір көруі әділдік емес еді. Енді 
Сигизмунд сотқарларша әрекет жасайды, өзіне қарсы келген 
қызметшіні зынданға тастайды, айналасындағылардың өміріне 
қауіп төндіреді. Әкесін де аямайды. Король Басилио оны қайырымды 
болуға шақырады. «Сен ұйқыда шығарсың, түс көріп жатқан болуың 
да мүмкін» деген сөздер бірнеше рет қайталанады. Ақырында ұлын 
дұрыс жолға сала алмайтындығын түсінген әке, ұйықтататын дәрі 



307

беріп, оны қайтадан түрмеге қамайды. Сигизмунд басынан өткен 
оқиғаларды түсімде көрдім деп ойлайды. Бақыт туралы ойлау, өмір 
сүру үшін ұмтылу мағынасыз екен, деген қорытындыға келеді. Епті, 
жігерлі Сигизмунд пьесаның соңында момын, тағдырға көнген 
жігерсіз жан болып көрінеді.

Сигизмунд аллегориялық образ, шынайы адамға мүлде 
ұқсамайды. Ол орта ғасырларда бейнеленген күйзеліске түскен 
періште-шайтанға өте жақын бейне. Шығарма басында ол күрескер 
образ, пьесаның ақырында болса жеңілген, тәубеге келген күнаһар. 
Бірақ философиялық-діни мазмұндағы бұл драмада жазушы адамды 
қызықтыратын маңызды мәселелерді қозғайды, терең ізденістерге 
түседі, қаһарманның ішкі рухани толғаныстарын көрсетуге 
ұмтылады. Сигизмунд өмір қасіреттерне душар болғандықтан дана 
болады және ар-ождан азабын тартады. Сол себепті шығарманың 
реалистік мазмұны оның діни мазмұнынан басым тұрады.

Кальдерон ар-намыс мәселесіне арналған бірнеше драма жазды. 
Лопе де Вега өз замандастарын қызықтырған отбасы және ар-
намыс мәселесін «Айрылысу қаупі», «Намыс жеңісі», «Намыстан 
азаптану», «Рухани жаза», «Өз үйінде данышпан», «Жаза өш алу 
емес» сияқты пьесаларында көтереді. Бұл туындылардың кейбірінде  
(«Намыстан азаптану», «Намыс жеңісі», «Жаза  өш алу емес») ХVІІ 
ғасырда болған оқиғаларға негізделіп, әйелден  қатты өш алуды 
суреттесе де, жазушы ата-ана тарапынан зорлап ерге берілген 
қыздың тағдырына («Жаза өш алу емес», «Би мұғалімі») аянышпен 
қарайды. Лопе «төгілген қан жүрекке түскен дақты жуа алмайд» 
деген пікірді көп қайталайды. Ерінің күдігі негізсіз болғанын 
суреттеген пьесаларын жазушы ерлі зайыптылардың жарасуы, 
ерінің өз қателіктерін түсінуін баяндаумен («Айып – дәлелдерде», 
«Айырылысу қаупі») аяқтайды. Бірақ Кальдерон бұл мәселені 
басқаша шешеді. «Өз арының дәрігері», «Өз арсыздығының 
шебері», «Жасырын балағаттауға – жасырын кек қайтару», 
«Қызғаныш – үлкен жауыздық» және басқа пьесаларында ар-намыс 
туралы дәстүрлі қағидалар өз көрінісін табады. Осы қағидалар 
«намыс өте әлсіз, ол сәл нәрсеге сынып кетуі мүмкін» деген 
пікірге негізделген еді. Намыссыздық адам бойындағы ең  масқара 
кемшілік. Абыройға дақ түсіретін оқиға туралы адамдарда қандай 
да бір күдік туылса болғаны, онда осының өзі-ақ кек қайтару үшін 
жеткілікті болып жатыр. Осы жолмен ғана адам намысына түскен 
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қара дақты жуа алады. «Өз арының дәрігері» драмасы негізінде 
міне осындай пікір жатады. Пьесаның бас қаһарманы дон Гутьерре 
күдік нәтижесінде күнасыз әйелі Менсияны өлтіреді және қанды 
қолдарын есікке басып, қылған ісінен белгі қалдырады. Қанішер 
дон Гутьерре жасаған қылмысын корольге сабырмен айтып береді. 
«Өнері бар кісі, мәртебелім, есікке өз таңбасын қағып қояды. Өз 
кегімді қайтарған мен қанды қолыммен есікте белгі қалдырдым. 
Өйткені, мәртебелім, ар-намыс қан мен ғана жуылады». Дворян 
намысын қорғаушы дон Педро дон Гутьерренің бұл қылмысын 
мақұлдайды. «Өз арсыздығының шебері» драмасында да осындай 
пікірлер ұсынылады.

Кальдерон діни-философиялық драмаларынан басқа, 
«Көрінбейтін әйел», «Өз үйінде қамауда», «Екі есікті үйді 
бақылау қиын», «Ақырын аққан судан сақтан» сияқты «Плащ 
пен семсерлер» топтамасындағы комедияларында махаббат пен 
тұрмыс қуаныштарын көтеріңкі рухта суреттейді. Қаһармандардың 
бақыт жолындағы арман-тілегі кездейсоқ оқиғалармен байланысты 
болса да, бұл комедияларда қызықты қиял-армандар, таңғажайып 
көріністер және даналық сөздер арқылы жазушы өзінің гуманистік 
пікірлерін баяндайды. Ғашық жастардың алдында тұрған әрқандай 
кедергілерді жеңу үшін күрестері реалистік бояулармен суреттеледі.

Көңілді, мазмұны жеңіл, көрермен назарын өзіне тартатын 
«Көрінбейтін әйел» комедиясында Кальдерон ағаларының 
қарсылығына қарамастан (Хуан, Луис) өз сүйіктісі үшін күресіп, 
мақсатына жеткен дана донья Анхеланың әрекетін шебер көрсетіп, 
отбасы намысын қорғамақшы болған дон Луистің мағынасыз 
әрекеті мен күдіктерін күлкіге айналдырады.

Реалистік көрініс, характерлердің ұқыпты жасалғандығы 
және терең демократизмімен ерекшеленетін ең көрнекті драмасы 
«Саламей алькальді» шығармасында жазушы шаруа мен бай 
ортасындағы қақтығысты көрсету негізінде, ар-намыс тақырыбын 
өзгеше талқылайды. Соның үшін де өз сюжетімен бұл пьеса Лопе де 
Веганың «Қой қайнары» драмасында бейнеленген оқиғаға жақын 
келеді.

Оқиғаға шынайы қараған Кальдерон шаруалардың ар-намысы 
күшті екендігін суреттеуге ерекше назар аударады. Педро Креспо 
өзінің шаруалардан шыққандығына мақтанады және ар-намысы жоқ 
жандарға жиіркенішпен қарайды. Офицердің «шаруаларда қандай 
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ар-намыс болуы мүмкін» деген сөздеріне Педроның ұлы Хуан: 
«Сізде қандай болса, дәл сондай! Шаруасыз капитан не істей алады?» 
деп жауап қайтарады. Бұл сөздер жазушының феодал-зодагондарға 
жиіркенішпен, ал қарапайым жандарға  үлкен құрметпен қарағанын 
дәлелдейді. Герцен «Саламей алькальдін» оқып шыққан соң (1844), 
өз күнделігіне: «Мұнда заң туралы осыншалық мол пайымдаулар 
бар екен, испан плебейі ұлы да дана ғой, шіркін!» деп жазып қойған 
еді.

Кальдерон мемлекетте күйзеліс күшейген дәуірде 
жасағандықтан, оның шығармашылығында қайшылықтар мол 
болды. Онда барокко ағымына тән болған көріністер де кездеседі. 
Бірақ оның діни-философиялық, отбасылық-тұрмыстық, қызғаныш 
пен ар-намыс тақырыбына арналған пьесаларының мазмұны 
әрине, жазушыны католик танымына толық бағынған және оның 
белсенді насихатшысы болды деген пікірлерге алып келмеуі 
тиіс. Драмашыдағы үмітсіздік өмірге қанағаттанбағандықтың 
нәтижесі еді. Кальдеронның драматургиясында Лопе де Вега 
шығармашылығына тән болған тұрмыс қуанышы көрінбейді. 
Гете қойылған мәселелердің маңыздылығы, идеялық мазмұнның 
кеңдігімен ерекшеленетін «Ержүрек шахзада», «Өмір деген түс» 
пьесаларына жоғары баға беріп, Кальдеронды «Ұлы драмашы 
ақын» деп атайды.

Жазушының шығармаларында көтерілген маңызды 
философиялық пікірлер, қаһармандардың ішкі жан-дүниесін 
шеберлікпен ашу, лирикалық моменттер – Кальдероннның 
драмашылық талантын дәлелдейді. Кальдерон - феодалдық-
католиктік қысым күшейген дәуірде жасаған, гуманизмнің 
дағдарысын суреттеген ХVІІ ғасырдағы испан әдебиетінің ең 
соңғы өкілі. ХVІІ ғасырдың аяқтарында испан театры толығымен 
күйзеліске ұшырады. Кальдерон 1681 жылы қайтыс болды.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Лопе де Веганың реалистік эстетикасының ерекшеліктері?
2. Лопе де Вега пьесаларының жанрлық классификациясы?
3. Тарихи драмаларындағы халық пен билеушілер бейнелері?
4. «Севиль жұлдызы» драмасындағы дворяндыққа қарсылық 

сыны?
5. Кальдерон драматургиясының кейіпкерлер жүйесі?
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3-тарау. 
ХVІІ ғасырдағы француз әдебиеті

ХVІ ғасырда Францияда феодалдық озбырлыққа қарсы әлеуметтік 
күрестер күшейеді. Бірақ феодал зодагондар оппозицияшыл күштер 
ортасындағы қайшылықтарды пайдаланып, оларды таратып 
жібереді, бір топты екінші топқа қарсы қою және мемлекетте діни 
жанжалдар шығару арқылы өз билігін сақтап қалады.

ХVІ ғасыр аяғында таққа отырған Генрих ІV дәуірінде король 
өкіметі наразы феодалдарды бастыру және орталықтанған билікті 
орнату үшін көп әрекеттенеді. Людовик ХІІІ дәуірінде (ХVІІ 
ғасырдың бірінші жартысында) мемлекетті басқару ісіне белсенді 
араласқан кардинал Ришелье монархиялық билікті нығайтып, 
провинцияларды орталыққа толық бағындырады. Мәдени өмір 
саласында да жеке қадағалау орнатады. Ришелье сауда мен өндірісті 
дамытуға ерекше көңіл бөледі, тұрақты қосын мен флот құрады, 
халыққа ауыр салықтар салады. Бұл жағдай шаруалар наразылығын 
туғызады. Людовик ХІІІ өлімінен соң, оның кәмелетке толмаған 
ұлы Людовик ХІV мемлекет басына келеді. Бірақ мемлекет ісін 
кардинал Мазарин өз қолына алады. Осы оқиғадан пайдаланып, 
тарихта фронди атымен аталған дворяндар оппозициясы бас 
көтереді, ол халық наразылығынан пайдаланып, билікке қарсы 4 
жыл (1648-1652) ұрыс жүргізеді. Бұл әрекет басшыларының халық 
мүддесіне қайшы ұмтылыстарын сезген кедей халық одан шеттей 
бастайды. Мазарин өлген соң, жиырма үш жастағы Людовик ХІV-
нің өзі мемлекетті еркін басқаруға кіріседі.

Людовик ХІV билігінің бірінші дәуірі фронди қарсылығын 
бастыру, жеке билікті нығайтумен аяқталса, екінші дәуірде король 
өкіметі дағдарысқа ұшырайды. Бұл дағдарыс Людовик ХІV-нің 
жүргізген соғыстарының сәтсіздікке ұшырауымен және Генрих 
ІV тарапынан гугеноттарға берілген діни еркіндік туралы жарлық 
күшінің жойылуымен байланысты болды. Нәтижесінде көптеген 
гугеноттар (өнершілер мен саудагерлер) мемлекетті тастап кетті, 
ауыр салықтар болса шаруаларды күйзеліске ұшыратты.

ХVІІ ғасырдағы француз әдебиеті мен өнерінде классицизм 
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стилі өзінің ең жоғары дамуы сатысына көтерілді.  Классицизм 
нығайып бара жатқан және заң негізінде іс жүргізген жеке биліктің 
ресми әдеби стилі еді. Жеке билікті орнатушылардің бірі болған 
Ришелье әдебиетте қатаң формаларға бағыну керектігі туралы 
талап қояды. Ол осы міндетті француз академиясына жүктейді. Бұл 
академия тілді де мемлекетке бағындыруы және дербес француз 
тілінің сөздігін құрастыруы тиіс болды.

Францияда классицизмнің дамуына себеп болған екінші 
жағдай, осы дәуірдің ірі қайраткерлері Декарт пен Гассенди 
философиясының әсері еді. Декарттың рационалдық философиясы, 
әсіресе Гассендидің материалистік көзқарастары классицизмнің 
маңызды белгісіне айналады.

Декарт пікірлері материалистік рухта болғанымен, ол орта 
ғасырлық діни ілімнен толық қол үзе алмайды. Осыған қарамастан,ол 
діни-схоластиканы жоққа шығарып, ғылымның еркіндігіне 
сара жол ашып берді. Декарт өз рационализмінде ақиқатты 
тәжірибеден, заттық дүниеден емес, ал ақыл-ойдан, санадан іздеді. 
Оның пікірінше «сана – ақиқаттың бірден-бір өлшемі болады». 
Классицизм теорияшылары ақыл-ой күшіне қатты сенеді және өз 
пікірлерін осыған негіздейді.

Француз классицизмінің алғашқы  өкілі  ақын  Малерб 
(1555-1628) «барлық нәрсе ақыл-ойға негізделуі тиіс, феодалдық 
алауыздықтар мемлекеттің саяси істеріне қандай зардаптарын 
тигізсе, сол сияқты өнерде де эмоциялы анархия жазушының пікірін 
бұзады, шығарманың шынайылығын, композициялық бүтіндігін 
жояды», деп қаламгерді ақыл әміріне бағынуға шақырады. 
Оның теориясы өкімет саясатына сай келеді, себебі «ақыл әмірі» 
жоғарыдан, сарайдан берілетін. Малерб сарай ақыны ретінде өз 
одаларында король (Генрих ІV) өкіметі мен саясатын мадақтайды. 
Феодалдық бытыраңқылықты сынға алып, адамның ақыл-ой 
құдіретіне сеніммен қарайды.

 Пьер Корнель
 (1606-1684)

ХVІІ ғасырдағы француз әдебиетінің ірі өкілі драмашы Пьер 
Корнель 1606 жылы сот шенеунігі отбасынды туды. Жас Корнель 
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Руан қаласындағы иезуит колледжінде оқиды. Соң құқықтану 
мамандығын игеріп, адвокат қызметін атқарады.

Корнель шығармашылығының алғашқы сатысында (1629-
1636) ақсүйектердің рухани күйзелісін, олардың бойындағы 
азғындықты бейнелеген «Мелита», «Жесір», «Сот галереясы», 
«Корольдік майдан» сияқты комедияларын жазды. Бірақ Корнель 
бұл пьесаларынан гөрі соң жазған ірі трагедиялары арқылы үлкен 
даңққа бөленді.

Корнель бірінші трагедиясы «Медеяның» (1635) сюжетін антик 
жазушылар Еврипид пен Сенеканың Медея туралы шығармаларынан 
алды. Жазушы ақсүйектердің рухани азғындығының құрбаны  
болған әйелдің аянышты тағдырын суреттейді. Оқиға негізінде 
мифологиялық тарих жатса да, Корнель бұл трагедиясында өз 
заманындағы ақсүйектердің бұзықшылықтарын әшкерелейді.

«Комикалық иллюзияда» қарапайым жандардағы шынайы 
адамгершілік сезімдер, соның ішінде достық бейнеленеді. 
Жас жігіт Клиндор әкесінің мансап пен байлыққа жету туралы 
кеңесінен бас тартып, үйінен кетіп қалады және басынан көптеген 
қиыншылықтарды өткізеді. Ақырында ол мақтаншақ жауынгер 
Матамордың қызметкері болады. Клиндор Изабелла есімді қызды 
сүйеді. Бірақ ғашықтарға қожайын тосқауыл болады. Матамор 
Клиндорды түрмеге қамайды. Жігітті Изабелланың қызметкері 
кедей қыз Лиза құтқарады.

«Медея» мен «Комикалық иллюзияда» Корнель билеуші топтар 
тарапынан езілген және намысы тапталған қарапайым жандардың 
құқықтарын қорғайды. Бұл шығармаларда анық әлеуметтік 
тұлғалар болмағандықтан, жазушы баяндаған наразылықтар 
шектелген еді. Ол әлі өз дәуіріндегі шиеленісіп бара жатқан 
әлеуметтік қайшылықтарды жеткілікті дәрежеде ашып бере 
алмайды. Еркіндіксүйгіш жазушыларға жақындасуы нәтижесінде 
Корнель өзіндегі осы шектеуліктерді жеңеді, бұл жағдай оның ең ірі 
туындысы болған «Сид» (1636) трагедиясында анық көрінеді.

«Сид» трагедиясы
Корнель «Сид» трагедиясы сюжетін испан халық батыры 

Родриго Диас туралы орта ғасырлық батырлық эпостан, сондай-ақ, 
Гильен Кастроның «Сидтің жастық шағы» песасынан алды. Бірақ 
жазушы бұл тақырыпты өз заманына жақындастырып,  дербес 
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шығарма жазады.
«Сид» трагедиясы Франциядағы саяси-әлеуметтік оқиғалармен 

тығыз байланысты пайда болады. Отыз жылдық соғыс нәтижесінде 
Франция ауыр жағдайда қалды. Габсбургтер қосыны 1630 жылдың 
жаз айларында Францияның көп жерін жаулап алып, Парижге 
жақын келеді. Еңбекші халық қолына қару беруін талап етеді. 
Үрейленген өкімет халықты қаруландыруға мәжбүр болады. 
Халықтың өз отанына адалдығы нәтижесінде мемлекет апаттан 
құтылады.1635-1636 жылдар шаруалар көтерілісінің күшейген 
дәуірі еді. Феодал зодагондар бұл оқиғаны өз мүдделеріне 
пайдаланбақшы болып,  мемлекетті бөлшектеп жіберуге ұмтылады. 
Осы оқиғалардан әсерлерген жазушы терең гуманистік идеялармен 
суарылған реалистік туындылар жазуға кіріседі. «Сид» трагедиясы, 
міне осы дәуірдің жемісі еді.

Граф Гормастың қызы Химена мен дон Диогенің ұлы Родриго 
бір-бірін сүйеді. Әке де қызын дон Санчоға емес, Родригоға бергісі 
келеді. Бірақ, осы уақытта екі ғашықтың бақытты махаббатына 
кедергі болатын оқыс оқиға болады. Король Диегоны өз ұлына 
ұстаз ретінде қызметке шақырады. Бұл қызметтен үміткер болған 
граф Гормас корольге өзінің бір кездері көрсеткен қызметтерін 
ұмытқандығын айтып, оны айыптайды. Екі байдың ортасындағы 
тартыс осыдан туады. Дон Гомес Родригоның әкесін балағаттайды. 
Қарт дон Диегоның одан кек алуға күші жетпей, кек қайтаруды 
ұлы Родригоға тапсырады. Егер ол графтан кек алса, сүйгенінен 
айрылады, егер кек алмаса отбасының намысы тапталады. Родриго 
қыздың әкесі граф Гормасты дуэлге (жекпе-жек) шақырып, оны 
өлтіреді. Осы қайғылы оқиғадан соң Химена король құзырына 
барып, әкесін өлтірген жендетті жазалауын талап етеді. Олардың 
екеуі де ру әдет-ғұрыптарына жүгініп, әке алдындағы борыштарын 
орындамақшы болады. Бірақ жүрек әміріне қарсылық көрсете 
алмайды. Ақсүйектік борыш пен жастық сезім ортасында рухани 
азап тартады.

Осы уақытта Родриго мемлекетке шабуыл жасаған маврларға 
қарсы ерікті халық жасақтарымен бірге шайқасқа кіріп, оларды 
жеңеді. Дұшпан да оның батырлығын мойындап, оны «сид», яғни 
мырза деп атайды.

Химена халық пен мемлекет алдында өзінің азаматтығын 
борышын адалдықпен орындаған батыр Родригоны жазалауды талап 
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етеді. Бірақ король мемлекетті дұшпаннан қорғап қалған батырды 
жазалаудан қорқады. Осыдан соң қыз Родригоны өлтірген адамға 
тұрмысқа шығатынын мәлімдейді. Король шайқаста кім жеңсе, қыз 
соныкі болады, дейді. Трагедияның соңы жақсылықпен аяқталады, 
қызға үйленгісі келген дон Санчо дуэлде жеңіледі. Король кеңесі 
бойынша жеңіске жеткен Родриго Хименамен табысады.

ХVІІ ғасырдың бірінші жартысында Францияда феодалдық 
өзара қырғындарды тоқтату, дербес ұлттық мемлекетті нығайту 
үшін күрес өршіген дәуірде Корнель өз шығармашылығында ескі 
феодалдық тәртіптердің күйреуі сөзсіз екендігін және орталықтанған 
құдіретті мемлекетті құру қажеттігін көрсетеді. Жалпы, «Сид» 
трагедиясында қанға-қан деген ескі әдет-ғұрыптың орнына отан 
алдындағы азаматтық борышты орындауды негізі міндет етіп 
қояды. Халық батыры Родриго «қарапайым халықтың қорғаны» 
сипатында өз отанын жау шабуылынан сақтап қалады. Оның ерлігін 
ең алдымен мойындаған және оған жоғары баға берген күш – 
халық. Шығарманың халықшылдығы Корнельдің еңбекші халыққа 
сеніммен қарауынан келіп шығады.

Сахнада үлкен даңққа бөленген «Сид» трагедиясы туралы көп 
ұзамай маңызды тартыстар басталады. Шығармада кездесетін 
кейбір қайшылықтарға қарамастан, жазушының еркіндік пен 
демократиялық идеяларды батыл қорғауы, феодалдық әдет-
ғұрыптарды сынға алуы билікке ұнамайды. Ақсүйектік әдеби ағым 
өкілдері прециоз драмашылар (Мере мен Скюдерн) Корнельге 
шабуыл жасайды. Ришелье  де Корнельден өзінің мұндай 
көзқарастарын түбегейлі өзгертуін талап етеді. «Сид» трагедиясын 
сынға алушылар жазушыны классицизм қағидаларын бұзғандығы 
үшін айыптағанымен, олардың бұл пікірлерінің астарында 
саяси мақсаттар жатқан еді. ХVІІ ғасырдың 30-жылдарындағы 
жеке билік пен феодалдық озбырлыққа қарсы басталған халық 
наразылықтары (әсіресе, 1639 жылғы «Жалаңаяқтар» көтерілісі) 
күшейіп бара жатқан дәуірде мұндай реалистік, гуманистік рухтағы 
шығармалардың пайда болуы мемлекет үшін өте қауіпті болатын. 
Ресми билік жазушыдағы еркіндікке ұмтылысты белгілі дәрежеде 
жеңуге қол жеткізеді. Корнель бұдан кейінгі жазған шығармаларында 
классицизм қағидаларына толық бағынады. 
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«Гораций» трагедиясы
Корнель «Гораций» трагедиясының сюжеті үшін материалды 

Рим  тарихшысы Тит Ливийдің бірінші кітабында баяндалған ежелгі 
грек мемлекетінің қалыптасуы туралы аңыздан алды.

Бір-біріне көрші отырған екі қаланың (Рим мен Альба-
Лонга) ортасында «қайсымыз жетекші орынды иелеуіміз керек» 
деген мәселе төңірегінде тартыс туады. Ақырында, мұны екі 
қаланың өкілдері ортасындағы жекпе-жек айқас шешсін деген 
келісімге келеді. Мұндай ауыр жүк римдіктерден Публий Гораций 
қарттың үш егіз ұлы Горацийлер мен Альба-Лонга тарапынан 
үш егіз Куриацийлердің мойындарына түседі. Горацийлердің 
бірі Куриацийлердің қарындасы Сабинаға үйленген еді. Публий 
Горацийдің қызы Камилла Куриацийлердің бірінің қалыңдығы 
болатын. Сабинаны бұл оқиға қатты шошытады. Екі жақтың 
қайсысы жеңілсе де оған өте ауыр, өйткені бір қалада туысқандары 
бар, екінші қалада болса сүйген жарымен өзі жасайды. Камилла 
да қайғыға батады. Екі әйелдің де бойында махаббатқа адалдық 
сезімдері күшті, бірақ олар отан алдындағы борыштарын махаббатқа 
құрбан қылмайды.

«Гораций» трагедиясында Корнель мемлекет пен қоғам ісі үшін 
күрес тақырыбын бірінші орынға қояды. Жазушы қарт Гораций 
образында мемлекет құрылысын қолдау үшін әрқандай құрбандықтан 
қайтпайтын жігерлі тұлғаны бейнелейді. Осы арқылы ол мемлекетті 
бөлшектеуге ұмтылған феодал-зодагондарды сынға алады. Егер 
«Сид» трагедиясында мемлекет ісі король мен халықтың араласуы 
нәтижесінде жүргізілсе, «Гораций» трагедиясында барлық нәрсе 
жеке билеушінің үкіміне бағындырылады. Шығарма мазмұнының 
күрделілігі, екі қала ортасында маңызды тартыстың жоқтығы, 
күшті тараптың әлсіз тарапты өзіне бағындыруға ұмтылуы сияқты 
жағдайлар шығарманың гуманистік мазмұнына және отансүйгіштік 
рухына кері әсерін тигізеді. Бірақ шығармадағы монархтың 
намысына тиетін оқиғалар мен реалистік моменттер дұшпандардың 
Корнельді тағы да сынға алуына себеп болады.

Жазушының бұдан кейінгі туындыларында классицизм 
принциптері  күшейеді, ол негізінен жеке билікке бағыныштылықтан 
құтылу жолын іздейді. Енді жалпы адамгершілік сезім-
толғаныстардың орнын жансыз, құрғақ баяндаулар иелейді. 
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Корнельдің басқа шығармалары

«Цинна яки Августің қайырымдылығы» (1639) трагедиясының 
сюжетін Корнель ежелгі Рим тарихынан алды. Шығарманың бас 
кейіпкері - қанды күрестер нәтижесінде Римді өзіне бағындырған 
әмірші Август.

Эмилия әкесін өлтірген Августен қалай да кек қайтаруды 
ойлайды. Бұл іске өзін сүйетін Циннаны үгіттейді. Цинна мен 
Эмилияның махаббатын қызғанған Максим ұйымдастырылып 
жатқан қастандықты Августке жеткізеді. Август Циннаны 
тұтқынға алады. Бірақ өзіне жақын тұрған жандардың қастандық 
ұйымдастырғанына қиналады. Август жүрегінде рақымдылық 
сезімі оянады. Циннаны құзырына алдырып, жасаған қателіктерін 
көрсетеді және қылмысын кешіріп, оларды тұтқыннан босатады.

Корнель бұл саяси трагедиясында да күшті мемлекеттің 
қолдаушысы ретінде көрінеді. Өзара діни ұрыстар мен ақсүйектер 
тартысы күшейген, барлық қасірет халық мойнына түскен бір 
кезеңде қарапайым халық «тәртіпсіздік ішіндегі тәртіп өкілі» 
болған дербес орталықтанған өкіметті қорғайтын еді. Цинна мен 
Максим образдарында жазушы халық наразылығын өз мүддесі 
үшін пайдалануға ұмтылған феодалдық оппозицияның өкілдерін 
әшкерелейді. Сондықтан жазушы пьесаны монархтың жеңісін 
бейнелеумен аяқтайды.

Трагедияда саяси қақтығыстар, өткір тартыстар жоқ, Цинна мен 
Август ортасындағы «қақтығыс» кішкене бір түсініспеушілік қана. 
Себебі, Цинна сүйіктісі Эмилияның талабымен Августке қарсы қол 
көтермек болады. Жазушы дүниетанымында пайда болған өзгеріс – 
классицизм принциптеріне бағынушылық «Цинна» трагедиясының 
мазмұнына, көркемдік құндылығына зардабын тигізеді.

Корнель тек француз трагедиясының ғана емес, сонымен бірге 
француз комедиясының да негізін қалаушы. «Жендет» (1643) 
комедиясында Корнель ақсүйектердің мағынасыз, бұзақы өмірін 
масқаралайды. Классицизм теориясы рухында жазылған бұл 
шығармада ақсүйектерді заманға қарай қимылдауға шақырады. 
«Сид» трагедиясы сияқты бұл шығарманы жазуда да жазушы 
испан әдебиетінен, яғни испаниялық Аларконның «Күдікті ақиқат» 
комедиясынан пайдаланады. Ірі комедияшы Мольер өз хаттарының 
бірінде Корнельдің «Жендет» комедиясынан көп нәрсе үйренгендігін 
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жазған еді.
Франциядағы саяси оқиғалар, феодалдық озбырлық пен халық 

ортасындағы қарсылықтардың күшейуі жазушыға өз әсерін тигізді. 
Корнель алғашқы туындыларында адамның әрекеті оның ішкі 
адамгершілік қасиеттерін белгілейді, деп гуманистік идеяларды 
қорғаған болса, енді ол адамның әрекеті оның қоғамдағы орнын, 
нәсілін, несібесін белгілейді, деген кертартпа пікірлерді ұсынады. 
«Родогунда» (1644), «Ираклия» (1647) трагедияларында қаламгер 
мемлекет заңдарын бейнелеп, заңды монархиялық мемлекетті 
қолдайды.

ХVІІ ғасырдың 60-70 жылдарында жазған кейбір 
трагедияларында («Сертория», «Софонисби») Корнель Фронде 
қозғалысына қатысқан принц Конде сияқты феодал-зодагондарды 
жақтайды. Ол басқа бірнеше пьесаларында («Тит пен Береника», 
«Пульхерия») сарай зодагондарының өзімшілдік ұмтылыстарын 
масқара қылады. Бірақ жеке билікті сақтап қалуға қабілетті болған 
күшті және қатал әмірші идеалын ұсынады. Гуманистік идеялардан 
мақұрым болған және классицизм эстетикасы рухында жазылған 
Корнельдің бұл туындылары «Сид» пен «Гораций» трагедиялары 
сияқты жоғары көркемдік деңгейге көтеріле алмады, сондықтан 
сахнада сәтсіздіктерге ұшырады.

Мольер
(1622-1673)

Француз ұлттық театрының негізін салушы ірі драмашы-
комедияшы Жан Батист Мольер 1622 жылы Парижде саудагер 
отбасында дүниеге келді. Оның шын тегі Поклен, Мольер болса әдеби 
псевдонимі. Мольер 1639 жылы Клермон колледжін бітіріп, Орлеан 
университетінде адвокат атағын алу үшін емтихан тапсырады. Бірақ 
оны сот ісі де, сауда ісі де қызықтырмайды. Жас кезінен театрды 
жақсы көрген Мольер достарымен 1643 жылы Парижде «Жылтырақ 
театрды» ұйымдастырады. Бірақ труппаның өз жеке репертуары, 
актерлік тәжірибесі және материалдық негізі болмағандықтан 
жабылып қалады. Осыдан соң Мольер достарымен бірге (Бежар) 
көшіп жүретін провинциялық комедияшылар труппасына кіріп 
істей бастайды. Мұндағы қиыншылықтар оны шыңдай түседі. 
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Мольер бұл жылдары (1645-1658) бай тәжірибе жинақтайды, түрлі 
әлеуметтік топтардың тұрмысымен танысады, труппаның абыройы 
үшін күреседі. Спектакльдердегі негізгі рөлдерді өзі ойнайды. 1650 
жылы Мольер осы труппаның бастығы болады. Мемлекетте жүріп 
жатқан азамат соғысы, фронде қозғалысы, халықтың ауыр жағдайы 
Мольер дүниетанымының демократиялық рухта қалыптасуына 
әсерін тигізеді. 

Мольер шығармашылық қызметінің алғашқы сатысында француз 
халық фарстарын игере отырып, итальян комедияларын француз 
театрына сәйкес өңдеп, өз театрын қойылымдармен қамтамасыз 
етеді. Лион қаласында 1653 жылы оның алғашқы комедиясы болған 
«Қаңғыбас» пьесасы сахнаға қойылады. Бұл Мольер труппасының 
даңқын шығарады. Осыдан кейін Мольер пьесаларын Парижде 
көрсетуге ұмтылады. Ол 1658 жылдың қазан айында король 
сарайында алдын Корнельдің «Никомед» трагедиясын, соң оған 
қосымша өзінің «Ғашық болған дәрігер» пьесасын көрсетеді. 
Мольердің бұл кішігірім фарсы (бас рөлді оның өзі ойнаған) үлкен 
даңққа бөленеді. Осыдан кейін ғана король труппаны Парижде 
қалдыруға рұқсат береді.

1662 жылы «Әйелдер үшін сабақ» пьесасы қойылған соң  
ақсүйектер мен шіркеу жазушыға қарсы жала ұйымдастырып, 
Мольердің еретик (дінсіз) ретінде отқа өртелуін талап етеді. 
Бірақ Людовик ХІV жазушыдан пайдалану және төңкерісшілдік 
ұмтылыстардан қайтару үшін оны қорғайды. Осы кезде «Тартюф» 
пен «Дон Жуанды» сахнада қоюға тыйым салу туралы жарлық 
шығарады.

Мольер өмірінің соңғы жылдарында шығармашылықпен 
белсенді айналысады, оның осы кезеңдегі туындыларындағы сын 
күшейе түседі. Мұны осы дәуірде жазған ірі туындысы «Жалған 
дерт» комедиясында анық байқаймыз. Ауыр жағдайда тынымсыз 
күрескен жазушының денсаулығы нашарлайды. 1673 жылдың ақпан 
айында науқастығына қарамастан, Мольер өзінің «Жалған дерт» 
пьесасындағы бас рөлде ойнайды. Осы ойыннан соң, ұлы драмашы 
дүниеден өтеді. Париж архиепископы «тәубеге келмеген күнаһар» 
деп Мольерді жерлеуге рұқсат бермейді. Жазушының жақындары 
үлкен қиыншылықпен корольден рұқсат алып, оның мәйітін түнде 
жасырын жерлейді.

Мольер француз классикалық комедиясын француз халық 
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фарстары дәстүрінде, Рим комедияларының ең үздік үлгілерін 
сын көзбен игеру негізінде қалыптастырды. Драматургияға қадам 
басқан Мольер классицизм эстетикасы принциптері негізінде 
жазуға кіріскенімен, оның қаламы сарай әдебиеті қағидаларына 
тұсалып қалған жоқ. Мольер классицизмнің трагедияны «жоғары», 
комедияны «төмен» жанр деп көрсетуіне қарсы шықты. Трагедияға 
қарағанда жақсы комедияны жазудың қиындығын атап көрсетеді. 
Ол театрдың тәрбиелік рөлінің маңызды екендігіне де көңіл 
бөледі. Оны «қоғамның айнасы» деп атайды. Мольердің пікірінше 
«комедияның міндеті көрермендерді күлдіре отырып, олардың 
бойындағы кемшіліктерді түзету болып табылады»[56.366].

Мольер комедия туралы айта келіп, жазушының негізгі мақсаты 
дәуір «нұқсандарын күлкілі көріністерде әшкерелеу» дейді. Актер 
сахнада жасандылыққа жол бермеуі тиіс. Адам өмірде қандай болса, 
сахнада да дәл сондай болуы шарт.

Осылайша, Мольер классицизм теориясының шектелгендігін 
сынға алады. Ол үш бірлік қағидасын көп сақтай бермейді. Бұл 
қағида Мольердің алға қойған мақсатын ашуға кедергі болған 
уақытта, ол оған әрқашан бағынбайды. 

«Ерлер үшін сабақ», «Әйелдер үшін сабақ» (1662) 
комедияларында Мольер отбасы, неке мәселелерін көтереді. 
Жазушы әйелдерге сенбейтін бай буржуа Арнольф образын үлкен 
шеберлікпен сомдайды. Арнольф - әйелді мүлік ретінде сатып 
алудан қайтпайтын тәкаппар жан. Ол кедей шаруа отбасынан 
Агнесса есімді қызды сатып алып, оны алдын монастырда, соң үйде 
бағынышты рухта тәрбиелеп, өзі үйленбекші болады. Агнесса Орас 
деген жігітпен танысып, оны сүйіп қалады. Арнольф махаббатты 
«күна» деп, қыздың шынайы сезіміне түрлі жолдармен қарсылық 
көрсетеді. Бірақ, Арнольфқа құл болғысы келмеген қыз сүйіктісімен 
қашып кетеді.

Эпикур мен Лукрецийдің материалистік философиясынан 
әсерленген Мольер табиғи сезімдерді діннен жоғары қояды, 
махаббат әрқандай қиын тосқауылдарды жеңуге дайын екендігін 
көрсетеді. Комедияда жастық кәрілік үстінен,  адалдық озбырлық 
үстінен, гуманистік пікірлер буржуазиялық әдет-ғұрыптардың 
үстінен жеңіске жетеді. Бес актілі осы пьесасымен драмашы француз 
сатиралық комедиясының негізін салды. Шығармада классицизм 
қағидалары орын алғанмен, бұл пьеса жазушыда халықшылдық 
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тенденцияның дамығандығын дәлелдейді. Сондықтан, «Әйелдер 
үшін сабақ» пьесасының сахнаға қойылуы кертартпа топтардың 
жазушыға қарсы шабуылын тағы да күшейтеді.

Билік өкілдері  комедиядағы сол дәуірдегі қоғам мен дінге 
қарсы бағытталған өткір сынды тез байқайды. Драмашыға ашық 
күрес бастаған озбыр топтар Мольерге кертартпа теорияшылар 
Визе, Брусо, Манфлерилерді қарсы жұмсайды. Донно де Визе 
«Әйелдер үшін сабақ» туралы мақаласында Мольерді әдепсіздікте, 
дворяндыққа жала жабуда және масқаралауда айыптап, жазушыны 
жазалауды талап етеді. Дұшпандарының шабуылына жауап ретінде 
Мольер 1663 жылы «Әйелдер үшін сабақты сынға алу» және 
«Версаль экспромты» комедияларын көрсетіп, жезөкше әйелдерді, 
бұзақы маркиздерді және оның театрының жетістіктерін көре 
алмаған қабілетсіз актерлерді  әшкерелейді. Олардың жазушыға 
қойған айыптарының негізсіз екендігін дәлелдейді. Осыдан 
соң «Тартюф» (1664), «Дон Жуан» (1665), «Мизантроп» (1666), 
«Анфитрион» (1668), «Жорж Донден» (1668), «Сараң» (1668) 
сияқты ғажайып сатиралық комедияларын жазып, француз ұлттық 
комедиясын қалыптастырады.

«Тартюф» комедиясы

Мольер «Тартюф» комедиясын 1664 жылдың мамыр айында 
сахнаға қойды. Үш актілі бұл пьеса осы уақытта кең етек жайған 
діни-клерикал, «Қасиетті жетілген қоғам» өкілдерін әшкерелеуге 
бағытталғанымен, комедия феодалдық-католиктік қысымға қарсы 
өткір күрес қаруына айналады. Сол үшін де Париж архиепископы 
және діндарлар ұйымының арнайы қолдаушысы болған Анна 
Австрийская ханым бұл пьесаға тыйым салады. Жазушының 
«Тартюфті» сахнаға қою құқығы үшін ұзақ күресі басталады. 
Мольер пьесаны антиклерикал мазмұнын сақтай отырып, қайта 
өңдеуге кіріседі. Үш актілі емес, ал бес актілі болып қайта жазылған 
бұл пьеса «Алаяқ» деп аталады. Тартюф болса Панюльф деп аталып, 
ол діндар киімінде емес, қарапайым адам бейнесінде көрінеді. 1667 
жылы пьесаның қайта өңделіп, сатиралық күші едәуір жұмсартылған 
нұсқасын сахнаға қоюға рұқсат етіледі. Бірақ корольдің Парижде 
болмағанынан пайдаланған діни-клерикал ұйымның арнайы 
мүшелерінің бірі, парламент төрағасы Ламуаньон комедияны 
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мақұлдамайды. Мольердің алдында күрделі мәселе тұрды. Ол бірде 
билікпен қатынасынан қол үзіп, өз комедияларын сахнада қоюдан 
айырылуы, бірде айтқанға көніп, сахнаны қолында алып қалу 
және кертартпа клерикализмді әшкерелеуді жалғастыруы тиіс еді. 
Мольер екінші жолды таңдап, комедиясын қайта өңдеуге кіріседі. 
Пьесаның қайта жазылған үшінші нұсқасы король рұқсатымен 1669 
жылдың ақпан айында сахнаға шығады. «Тартюф яки алаяқ» атты 
бұл комедия сахнада үлкен даңққа бөленеді.

Саудагер Оргон шіркеуге ғибадат қылуға барғанында, ол жерде 
«тақуа» бір жанды көреді. Бұл адам берілген садақалардың бір 
бөлігін өзінде қалдырып, қалғанын басқа қайыршыларға үлестіреді. 
Өзін өте құдайшыл жан ретінде көрсеткен бұл адамды аңғал Оргон 
үйіне ертіп келеді. Бұл «тақуа» Тартюф еді. Саудагер оны аса 
құрметтейді, үйдің барлық құқықтарын оның қолына тапсырады. 
Тіпті қызын  да оған бермекші болады. Оргон отбасындағы жастар 
(ұлы Дамис, қызметші қыз Дорина, қызы Марианна) бұл адамның 
алаяқ екендігін сезіп, бұл жайында Оргонға айтады. Бірақ діндар 
Оргон олардың сөзін естігісі де келмейді. Оған жала жауып, мені 
құдай алдында күнаһар қылмақшысыңдар деп ашуланып, ұлын 
үйден қуып жібереді. Барлық мал-мүлкін Тартюфке хаттап береді. 
Екі күн қалада болмай, үйіне оралған Оргон Доринадан хал-жағдай 
сұрағанында, ол Эльмира ханымның ауырып қалғандығы туралы 
айтпақшы болады. Оргонды болса тек Тартюфтің ахуалы ғана 
қызықтырады:

«Өткен күні бикемнің ыстығы көтерілді».
- Тартюфтің ше?
- Бикем қатты науқастанды.
- Тартюф ше?
- Бикем ұйықтай алмай шықты.
- Тартюф ше?
Дорина мен Оргон ортасындағы бұл диалог және Оргонның бір 

сөзді қайталай беруі көрерменде еріксіз күлкі туғызады, бұл кейінгі 
диалогта күшейе түседі:

- Тартюфтің денсаулығы орнында.
- Қап, әттеген-ай!
- Таңертеңгі аста екі құс етімен бірге қойдың құйрық майын 

да жалмап алды.
- Қап, әттеген-ай!
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- Ол түнімен қыбырламастан, қатты ұйықтады.
- Қап, әттеген-ай!
- Бөтелкедегі шарапты жұғынын қалдырмай босатты.
- Қап, әттеген-ай!
Тартюфтің екі жүзділігі мен аярлығының құрбаны болған екінші 

тұлға Оргонның анасы Пернель еді. Өзінің жауыз ниетіне жету үшін 
Тартюф алдымен аңғал, сенгіш жандарды қолға алады, жастарды 
ұнатпайды. Өйткені олар Тартюфтің сырын тез аңғарады және оны 
әшкерелеуге ұмтылады.

Тартюф басқан әр қадамында өзін құдайшыл жан ретінде 
көрсеткісі келеді. Оргонның әйелі Эльмираға көз салады. Өз еріне 
адал Эльмира Оргонның сынап көруі үшін Тартюфпен әдейі оңаша 
кездеседі. Тартюф: Мен туралы ешкім жаман пікір ойламайды, 
деп Эльмираға арам пиғылмен жақындаса бастағанын Оргон өз 
көзімен көреді. Сонда ғана ол үйіне кіргізген адамының жалған 
тақуа екендігін біліп, үйден қуып шығады. Бірақ Тартюф бетіндегі 
пердесін алып тастап, бұл жер-мүлікке өзі қожайын  екенін, мұны 
дәлелдейтін құжаттар бар екендігін дәлел айтып, Оргонды үйден 
қуып шығу мақсатында сот шенеунігін шақыртады. Қамауға алу 
үшін полиция офицерін де бастап келеді. Бірақ, кенет офицер 
«әділ» монархтың бұйрығымен атақты алаяқтың өзін қамайтынын 
мәлімдейді.

Бұл комедияда Мольер ақсүйектер арасында белең алған 
тойымсыздық, тоғышарлық, екіжүзділік сияқты жағымсыз 
қасиеттерді Тартюф образында ашып көрсетті. Өзінің арам 
ниеттеріне жету үшін тақуа болып көрінген бұл адам шындығында 
өте бұзық, аяр тұлға болып шығады. Тартюф буржуа Оргон мен 
оның анасын аңғалдықтарынан пайдаланып, алдап соғады. Сыры 
ашылған соң, Оргонды өз үйінен қуып, мал-мүлкін тартып алмақшы 
болғанында да Тартюф арсыздықпен бұл істердің барлығын құдай 
жолы үшін жасап жатқандығын айтады.

Тартюфке қарсы алғашқы күндерден-ақ күрес бастаған тұлға 
- қызметкер Дорина. Онда халық даналығы жинақталған. Ол 
Тартюфтің аярлығын, Оргонның алданғандығын батыл айтады. 
Бірақ комедияда қылмыскер «жоғарыдан», корольдің араласуымен 
анықталады. Король Мольерді өз мүддесіне пайдалану мақсатында 
қолдағанын,  сондықтан комедияның қайта өңделген нұсқасын 
сахнаға қоюға рұқсат бергенін де жоғарыда айттық. Тартюфті 
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тұтқындауға келген офицер азғынды «корольдің өзі әшкерелейді» 
дейді. Бұл жазушының монархты белгілі дәрежеде қолдағандығының 
белгісі болатын.

Мольер «Тартюф» комедиясында орта ғасырдағы феодалдық 
зұлматты осы дәуір әлеуметтік өмірі қайшылықтарына байланыста 
емес, оның бір жағын, яғни діни зұлымдықты, оның саяси 
қуғындау құралы болғандығын көрсетті. Бұл жағдай жазушыны 
классицизмге тән абстрактілік пен рационалдық иллюзияға 
алып келді. Нәтижесінде негізгі қаһарман характерін бейнелеуде 
схемалылыққа ұрынады. Тартюф феодал-ақсүйектердің барлық 
бұзықшылықтарын жинақтаған индивидуалданған образ емес, ал 
кертартпа ақсүйектік азғындықтың түрлі көріністерін әшкерелеген 
образға айналады. Сол себепті «Тартюф» комедиясы классицизм 
характерлер комедиясының типтік үлгісі болып табылады. 
Тартюфтің екіжүзділігі, Гарпагонның сараңдығы сияқты типтік 
мінез. Жазушының назары жалпы адам характерін ашуға емес, 
алдын белгіленіп қойылған негізгі қаһарман Тартюф характерінің 
бір жағын көрсетуге бағытталған. Бұл классицизм театрының 
негізгі белгілерінің бірі еді.

«Дон Жуан» комедиясы
Мольер шығармашылығының гүлденген дәуірінде жазылған 

«Дон Жуан» (1665) атты сатиралық комедиясы ерекше маңызға ие. 
Кертартпа топтар тыйым салған «Тартюф» комедиясының орнына 
қою үшін аз уақыт ішінде (екі аптада) жазылған бұл пьеса да 
бірнеше рет сахнада қойылған соң, тыйым салынады. 

«Жон Жуанның» сюжеті әр дәуірде түрлі жазушылардың назарын 
өзіне аударып келді. Мәселен, Дон Жуан туралы испан драмашысы 
Тирсо де Молина «Севильдік айлакер жігіт» (1620) пьесасын жазды. 
Пушкин «Тас мейман» шығармасында бұл образды тереңірек 
ашады. Мольер испан ертегілеріндегі бұл образды өз заманындағы 
ақсүйек жігіт бейнесінде суреттеп, оның барлық кемшіліктерін 
әшкерелейді. Бұл образ көп қырлы, мұнда азғындыққа ұшыраған 
дворяндардың өкілі көрсетіледі.

Комедияның басында-ақ Дон Жуан туралы оның қызметкері мен 
тастап кеткен әйелі Эльвираның қызметкері Гусиан ортасындағы 
сұқбатта маңызды пікірлер баяндалады. Сганерель «Дон Жуан 
қылмыскерлердің ішіндегі ең жауызы», «ит, шайтан, еретик» 
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деп атайды. Қызметкердің өз қожайнын бұлайша балағаттауына 
әрине негіз бар. Әр қандай төмен  етектіге «үйленуге дайын» Дон 
Жуан әйел ме, әлде қыз ба, қалалық па, әлде қыстақтық па, бұны 
таңдап отырмайды. Сганерель қожайынның мұндай жеңілтектігіне 
қарсылық білдіреді.      

Дон Жуанның жақсы жақтары да бар. Ол дінге сенбейді. 
Қорғансыздарға жәрдем беруге дайын тұратын батыл да мейірімді 
жан. Эльвираның ағаларының қаһарынан сақтанып, орманға қашып 
бара жатқан Дон Жуан үш қарақшының бір сорлыға шабуылдағанын 
көріп, оны өлімнен құтқарады. Бұл Эльвираның кіші ағасы Дон 
Карлос болатын. Дон Карлос намысы тапталған қарындасы үшін 
Дон Жуаннан кек алу мақсатында іздеп жүргенін айтқанда, Дон 
Жуан оның ең жақын досы екенін және сол досы үшін кіммен болса 
да шайқасуға дайын екендігін білдіреді.

Дон Жуан аңғал, дінге сенетін Сганерельді масқара қылады. Бірақ 
онда өзімшілдік басым. Дон Жуан көшеде садақа сұрап отырған 
кедейге алтын көрсетіп, егер құдайдан бас тартсаң осы алтынды 
беремін, дейді. Бірақ кедей өз арын алтынға айырбастамайды. Дінсіз 
Дон Жуан адамгершілік жасап, алтынды береді.

Бірақ көп ұзамай «намысы тапталған әйел қарғысынан да» 
қорықпаған Дон Жуан тез өзгереді: «Ия, мен барлық адасуларымды 
түсіндім. Мен енді кешегі адам емеспін. Менің жүрегім тазарды, 
көзім ашылды. Осы уақытқа дейін жасаған бұзықшылықтарымды 
ойласам, бойымды үрей билейді»[57. 242], - дейді ол. 

Бірақ ол шындығында да өз қылмыстарынан тәубеге келіп, ар 
азабымен жасамақшы ма еді? Әрине, жоқ! Әкесіне бұдан соң айла 
жасамауға ант бергенімен, мұның барлығы да жұртты масқаралау, 
туатын күдіктерге қарсы «қорғаныс шарасы» болатын. Дон Жуан 
дінге сенбегенімен, оны өз мүддесіне пайдаланады. «Біздің 
заманда, - дейді ол, - алаяқтық үлкен мүмкіндіктерге ие. Осы өнер 
нәтижесінде жұрт сені құрметтейді. Тіпті оны әшкерелегенде де, 
бәрібір ешкімнің бірер сөз айтуға батылы бармайды. Адамдар 
бойындағы барлық нұқсандар сынға ұшырайды. әркім де оларға 
ашық шабуыл жасауға құқылы. Бірақ екіжүзділік басқалардың үнін 
өшіреді, өзі тыныш қана жазаланбай қала береді»[57. 244].

Заманының әдетіне айналған алаяқтыққа бейімделген Дон Жуан 
енді әрбір әрекетін «құдайдың бұйрығына» сай жасап отырғанын 
ұқтыруға ұмтылады. Ол Дон Карлостың Эльвирамен бірге жасауы 
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тиіс екендігі туралы әр бір сөзіне, мұндай болуы мүмкін емес, 
«құдайдың қалауы солай» деп жауап қайтарады. Басында әрқандай 
жаумен шайқасуға дайын тұрған Дон Жуан, енді айлакерлерше 
мұндай қылуға «құдай жол бермейді» деп, өзін тақуа етіп көрсетеді. 
Ол өзіне ұнаамаған әр бір адамды дінсіз деп айыптайды.

Сганерель қожайнының өзгергендігінен қатты шошынады: 
«Тақсыр, сізде ібілісше сөйлеудің пайда болуының себебі неде? 
Бұл бұрынғыларыңыздың барлығынан да қорқыныштырақ, сіздің 
бастапқы қалыпта қалғаныңыз жақсырақ...!» [57. 247].

Дон Жуан - Тартюф сияқты айлакер, рухани жағынан азғындаған 
дворян. Сол себепті оның жазадан құтылмасы анық болатын. 
Комедияның соңында Дон Жуан найзағайдан жарылған жердің 
астына кіріп кеткенімен, оның кездейсоқ өлімі осы уақытқа дейін 
жасаған қылмыстарының жазасы екендігі байқалып тұрады.

Комедияның негізгі қаһармандарының бірі адал, дана Сганерель 
образы дағдарысқа ұшыраған дворян тобының өкілі Дон Жуанға 
қарсы қойылады. Мольер комедияда кедей топ өкілдері (жарлы, 
қызметкер Сганерельге, шаруа Пьерге) жанашырлықпен қарайды. 
Бұл қарапайым жандар діншіл болғанмен, олардың ары таза, 
қиыншылықтарға төзімді. Сганерель оқиғаның басынан-ақ 
қожайынның бұзықшылық жолға түсіп бара жатқанын біліп, оны 
сақтандырады, ақырында оған қарсы шығады. Алаяқ Дон Жуанның 
аянышты өліміне барлық адам қуанады, бірақ Сганерель бұған 
өкінеді. Оның сахнаны бойлап «Қап, менің жанашырым-ай, менің 
жанашырым-ай!», - деп жоқтау айтуы еріксіз күлкі туғызады. 
Сонымен қатар билеуші феодал-ақсүйек топтардың апаты жақын 
қалғанын терең мысқылмен көрсетеді. Соның үшін бұл пьесаға 
толығымен тыйым салынған соң, Том Корнель оны өлең формасында 
қайта өңдеп, ондағы сатиралық рухты жояды. Сганерельдің осы 
сөздерін алып тастайды және «Тас мейман» атты жаңа пьесасын 
жазады.

      
«Мизантроп» комедиясы
«Мизантроп» (1666) комедиясы - Мольер шығармашылығының 

ең биік шыңы және оның әдеби қызметінде басталған өзгерістердің 
басы. 

Шығарманың бас қаһарманы пәк көңілді Альцест сарай 
жұртының арасында рухани азап тартады. Әрқашан жақсылыққа, 
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әділетке ұмтылған бұл жігіт басқан қадамында әділетсіздікке, 
жауыздыққа жолығады. Ол табиғатынан адамсүйгіш, мизантропия 
– адамгершілік азғындаған дворяндық-ақсүйектік тұрмыс әсерінде 
пайда болады. Өйткені ол ұлы идеяларды іске асыру үшін осы 
қоғамнан өзіне таяныш таба алмайды. Сондықтан да Альцестің 
жүрегінде туған ыза оты шексіз. Ол кейбір жандардан жауыздықтары 
үшін жиіркенсе, басқаларды осы жауыздықтармен күреспегені үшін 
жек көреді. Дворяндардың өмірі мен әдет-ғұрпы, тәкаппарлығы 
Альцестке ұнамайды. Ол формал өнерге де қарсы шығады. Ақсүйек 
ақын Оранттың сонетіне байланысты айтқан Альцестің пкірлері 
бұған дәлел. Альцест Оранттың жасанды сонетіне терең мазмұндағы 
халық жырларын қарсы қояды. 

Альцестке жақын тұрғандар - досы Филинт, Селимена және 
Арсиналар  ақсүйектер тұрмысына үйреніп қалған жандар. Олар 
айналасындағылардың бұзықтығын біледі, бірақ олардан қол үзе 
алмай, қошаметгөйлік жасайды. Альцестің сын найзасы да алдымен 
осындай көнбістікке бағытталады. Альцест ақсүйектік тәрбие 
алған Селименаны сүйеді, оны ұлы мақсат үшін күресуге үндейді. 
Бірақ оның бұл әрекеттерінен ештеңе шықпайды. Селимена 
Альцестің мұндай талаптарын түсінбейді. Альцест жеке өмірінде 
де сондай қайшылықтарға ұшырайды. Ақырында ол жалғыз қалып, 
«бұзықшылықтар билік құрған тамұқтан» шығып кетеді. Альцестке 
сыртынан ғашық болған Элианта болса Филинтке тұрмысқа 
шығады.

«Мизантроп» - классицизм әдебиетіндегі «жоғары» комедияның 
үздік үлгісі саналады. Өйткені, пьесаның басында мәселенің қойылуы 
(насихатгөйлік, соң бүкіл пьеса барысында алдын ала белгіленген 
мақсат)  қаһарманның әрекеттері арқылы емес, психологиялық 
көрініс арқылы беріледі. Бірақ, классицизм комедиясының 
формалды астарында реалистік драманың негізгі белгілері 
жасырынып жатады. Момын мінезді Филинттің  өзі айналасындағы 
адамдардан қол үзеді. Альцест болса ымырашылдыққа көнбейді, 
азғындаған ақсүйектерге лағнат жаудырады. Қаһарманның рухани 
толғаныстары жазушының сол дәуірдегі көңіл-күйіне сай келеді. 
Себебі, кертартпа ақсүйектер Мольерге қарсы шабуылдарды 
күшейтіп, тіпті оның көзін жоюға бел буған еді. Сондықтан «Дон 
Жуанда» ұсынылған демократтық пікірлер мен билік өкілдеріне 
бағытталған өткір сатира «Мизантропта» да өз көрінісін тапты. 
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Шығарма жазушының ізгі ниеттерінің дворяндық-ақсүйектік 
қоғамда орындалуы мүмкін еместігінен дерек береді.

«Сараң» комедиясы
Мольер «Сараң» (1668) комедиясының сюжетін ежелгі Рим 

комедияшысы Плавттың «Күзе» («Көмілген қазына») комедиясынан 
алған. Бірақ, Рим драмашысы сомдаған сараң образы Эвклион 
кедей, ол бір күзе алтын тауып алған соң ғана дүниеқоңыздыққа 
салынады. Мольердегі сараң Гарпагон байлық жинауға ден қойған 
ақша дүниесінің өкілі.

«Сараң» - Мольердің типтік «характерлер комедиясы». Бүкіл 
мақсат бас қаһарман характерінің жалпы жақтарын емес, ал Гарпагон 
бойындағы негізгі қасиет болған сараңдықты ашуға бағытталады. 
Пьесаның орталығында Гарпагон образы тұрады.

Өте сараң Гарпагон өз байлығын барлық жаннан қызғанады. 
Ол байлықты тіпті өз перзенттерінің тойына да жұмсамайды. 
Гарпагоннан біреу ақша сұраса, оның жүрегіне қанжар салғандай 
болады. Сол үшін Лафлеш оны «адамдар ішіндегі ең залымы, 
арсызы» деп атайды. Сараңның қызы Элиза Валер есімді жігітті 
сүйеді. Бірақ ол Элизаны саудагер Ансельмге бермекші болады. 
Өйткені, саудагер қыздың жасауын сұрамайды. Бірақ Гарпагон өз 
ұлына тұрмысқа шығатын қыздың жасауын сұрайды. Ұлы Клеант 
Мариананы сүйеді. Бірақ онда қызға беретін қалыңмал жоқ. 
Сондықтан жақында әкесінен қалатын мұрадан қайтарамын деп 
басқа байдан несие алуға бел буады. Бірақ қарыздан 25 пайыз талап 
еткен байға Клеант «Бұл нағыз тонаушылық қой!» дейді. Несие 
беруші мен несие алушы кездескенде, олар әкелі-бала Гарпагон мен 
Клеант болып шығады. 

«Сіздің ше, кім қылмыскер?»,- дейді ызаға булыққан Клеант,- 
жоқшылыққа кездесіп, үлкен пайызбен несие алуға мәжбүр болған 
жан ба, әлде айла-шарғымен оны қолға түсірген дүниеқоңыз ба?». 
(57. 308).

Гарпагон айналасындағы адал жастар Клеант, Элиза (сараңның 
перзенттері), Валер, Мариана (Ансельмнің перзенттері), епті 
қызметкерлер Лафлеш, Жак, Клод, Фрозина және басқаларға 
кездеседі. Жастар ақшаны мұқтаждықтан құтылып, бақытты өмір сүру 
үшін пайдалануға ұмтылады. Олар Гарпагонның мейірімсіздігіне, 
ақшақұмарлығына қарсы қойылады. Қызметкерлер сараң әкеге 
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емес, жас Клеанттың сүйген қызына қосылуына жәрдемдеседі. Осы 
мақсатта Лафлеш сараңның алтындарын ұрлайды. Бұл комедияның 
кульминациясы болып табылады. Байлықтан айрылған Гарпагон 
есеңгіреп қалады, енді өмір сүру ол үшін өз мәнінен айрылады. 
Ол ұрыны іздейді. «Тоқта! Бұл кім!» деп өз қолын ұстап алады. 
Бірақ ұры әлі табылған жоқ. Барлық адамға күдікпен қарап, ұры 
деп ойлайды. Барлық адамның дарға асылуын тілейді, егер алтын 
табылмаса, өзін де дарға аспақшы болады.

Шығармада белгілі дәрежеде болса да классицизм принциптеріне 
тән абстрактілік пен қаһармандардағы шарттылық көрінеді. Бас 
қаһарман айналасындағылар жақсы адамдар, бірақ олардың 
(Клеант, Элиза және Мариана) тартқан азаптары сол жарамсыз 
ортаның нәтижесі екендігі толық ашылмайды. Гарпагон бойындағы 
сараңдық тек жағымсыз мінез ретінде ғана беріледі.

Гарпагонның дүниеқоңыздыққа салынуы, сараңдығы, 
өзімшілдігі оны адамгершіліктен шығарады, байлық үшін ол өз 
балаларынан да бас тартады. Жазушы сараңдықты адам мінезіндегі 
кемшілік сипатында бейнелейді. Әлем әдебиетінде сараңдықтың 
апатты әсерін суреттеген бірнеше образдар бар. Бұлар Шекспирдегі 
Шейлок, Бальзактағы Гобсек пен Гранде, Пушкиндегі сараң сері, 
Гогольдегі Плюшкин, Абайдағы Ескендір және тағы басқалар. Бұл 
жазушылар дүниеқоңыздықтың әлеуметтік себептері мен оның 
жиіркенішті жақтарын ашып көрсетеді. Мольер Гарпагон образы 
арқылы сараңдықты мінез кемшілігі сипатында беріп, оны сынға 
алады. Гарпагонның басқа мінездері ашылмаған. Сондықтан да 
Пушкин Мольердің характерлер жасау әдісін сынға алып, оған 
бойында көп кемшілігі бар, қайратты жандар характерін жасаған 
Шекспирдің реалистік әдісін қарсы қояды. «Шекспирдегі Шейлок – 
сараң, кекшіл, перзентсүйгіш, шешен, Мольердегі сараң – тек сараң 
ғана», дейді. 

Мольердің соңғы комедияларының бірі «Жалған дертте» (1673) 
жазушының реалистік шеберлігінің едәуір өскендігін байқаймыз. 
Шығармадағы сәтті шыққан образдардың бірі - буржуа Арган 
образы. Оның аяр, байлықтан басқа ештеңені ойламайтын жан 
екені жарқын бейнеленген. Кейінгі комедияларында суреттелген 
қарапайым адам мінезіндегі жақсы қасиеттер ақшаға құл болған 
өзімшіл, айлакерлерге (Арган, Белина, Диафуарус, Пургон) қарсы 
қойылған Туанета образында айқын көрінеді. Ол өзі тәрбиелеген 
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Арганның балаларын жақсы көреді, оларға анасы сияқты қамқорлық 
жасайды. Оларды қорғап, бұзық ниеттегі адамдардың жаласын 
әшкерелейді. Туанета жазушының «Скапеннің ойраны» (1671) 
комедиясындағы бас қаһарман қызметкер Скапен сияқты жастарға 
мейірімді. Пьесада адамды байлыққа қызығушылық апаттан сақтап 
қалатын әлеуметтік өзгеріс болуы керек деген қорытынды келіп 
шығады. Бұл шығарма драмашының реалистік таланты толыса 
түскендігін көрсетеді.

Француз ұлттық драматургиясының негізін салушылардың бірі 
болған Мольердің әдеби мұрасы өте құнды. Өйткені, Мольер сол 
замандағы әдебиет теорияшылары «төмен» деп атаған комедияны 
жоғары сатыға көтеріп, оны халықтың сүйікті жанрына және 
феодалдық-ақсүйектік озбырлықты, діни зұлымдықты, ақшаның 
апатты әсерін сынға алған өткір күрес құралына айналдырды.

ХVІІ ғасырдың аяғы және ХVІІІ ғасырдың басында өмір сүрген 
драмашылар Лесаж, Вольтер, Бомарше, ағылшын жазушылары 
Драйден, Фильдинг және басқалар Мольердің реалистік 
дәстүрлерін терең үйреніп, одан кең түрде пайдаланды. Мольердің 
комедиялары Ресейде ХVІІ ғасырдың аяқтарында сахнаға қойыла 
бастады. ХVІІІ-ХІХ ғасырларда жазушының негізгі комедиялары 
атақты орыс драмашыларының пьесалары қатарында халық 
назарын өзіне аударды. Пушкин, Гоголь және Белинский Мольер 
комедияларындағы қайшылықтарды, реализміндегі шектелгендікті 
айта келіп, оның шығармашылығына жоғары баға берді. Оның 
пьесаларын сахналандыруда К.С. Станиславскийдің еңбегі ерекше 
болды.

Қазақ сахнасында «Тартюф», «Скапеннің ойраны», «Cараң» 
комедиялары сәтті қойылып келеді. 

Лафонтен
(1621-1695)

ХVІІ ғасырдағы француз әдебиетінің көрнекті өкілі, даңқты 
мысалшы,  ақын Жан Лафонтен 1621 жылы Шато-Тьериде майда 
шенеунік отбасында туды. Алғашында ол қыстақ мектебінде, соң 
колледжде оқыды. Құқықтану саласында білім алғанымен, әдебиетке 
құмартады. Антик және Қайта өрлеу дәуірі қаламгерлерінің 
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шығармаларын ынтамен оқиды.
Лафонтеннің әдеби қызметі кеш басталды. Ол отыз жасында 

Теренцийдің «Азбан құл» («Евнух») комедиясын қайта өңдейді. Бұл 
пьеса автордың бұдан соңғы танылуы мен өсуіне жағдай жасайды.

Лафонтен шығармашылығының бірінші дәуірінде (1657-1663) 
ақсүйектік прециоз әдебиет әсерінде болады. Ол өзіне қамқорлық 
қылған министр Фукені мадақтайды. Грек мифологиясынан 
пайдаланып жазған «Адонис» (1658) поэмасында Адонистің 
Венераға болған махаббатын жырлайды. Қызметтен қуылып, 
түрмеге қамалған Фукеге өз өлеңдерімен аяныш білдіргені үшін 
король Людовик ХІV мен оның жаңа министрі Кольбер Лафонтенді 
ұнатпайды. Осы себепті 1663 жылы оны Лиможға сүргінге жібереді. 
Осы дәуірден бастап Лафонтен шығармашылығында үлкен бетбұрыс 
болады. Мольермен қатар тұрған ол енді прециоздық әдебиеттен 
бас тартады, реалистік әдісті игеріп, шынайы туындылар жазуға 
кіріседі.

Лафонтеннің бұл дәуірде (1664-1674) жазған шығармалары 
шіркеу мен ақсүйектік дәстүрлерді әжуалайтын өлең-ертегілерді 
қамтиды. Ол он жыл ішінде бес «Ертегілер» кітабын жазды. Халыққа 
жақын тұрған Лафонтен «Қожайын алдында күнаға батқан шаруа» 
новелласында жазықсыз шаруаны қорғап, феодалдық зұлымдыққа 
жиіркеніш білдіреді.

Бірақ Лафонтеннің өлең ертегілері мазмұны мен әшкерелеуші 
күші тұрғысынан бірдей құнды емес. Төртінші кітап билік өкілдері 
мен шіркеуге қарсы бағытталған өткір сатирасымен ерекшеленеді. 
Ақын тұрмыс қуаныштарын шіркеу танымына қарсы қояды. Ондағы 
ертегілер мен новеллалардың көлемі ықшам, кейбіреулері бірнеше 
өлең жолдарынан тұрады. Көп ертегілерінде («Дәрігер Жанна») 
шіркеу қызметшілері әжуаланады.

1675 жылы министр Кольбер «дін негіздеріне қарсы» 
деп «Ертегілердің» төртінші кітабын сатуға тыйым салады. 
Лафонтен ертегілері бұдан соң Голландияда басылып шығады. 
Шығармашылығы жеке билікке қарсы рухта жазылғандығы 
үшін король мен министр Лафонтеннің француз академиясына 
сайлануына рұқсат бермейді. Кольбер өлген соң, 1684 жылы ғана 
Лафонтен академияға мүше болып кіреді. 

1694 жылы Лафонтен мысалдарының он екінші кітабын баспадан 
шығаруға қол жеткізеді. Қартайған ақынның бұл шығармасында 
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үмітсіздік көңіл-күйі сезілсе де, кейбір мысалдарында («Екі ешкі») 
жеке биліктің күйреуге бағыт алғандығына ишарат анық байқалады. 
Денсаулығы нашарлаған Лафонтен бұдан соң шығармалар жаза 
алмайды. Ол 1695 жылы қайтыс болды.

Лафонтеннің мысалдары

Лафонтен өз мысалдарымен үлкен даңққа бөленді. Мысал 
жанры жеке билікке, сонымен бірге ақсүйектік озбырлыққа қарсы 
болған демократтық топтардың наразылығын баяндауға қолайлы 
және түсінікті құрал еді. Лафонтеннің халықшыл идеялары 
мысалдарында анық көрінеді. Ақын мысалдарының алғашқы 
алты кітабы 1668 жылы, келесі бес кітабы 1678-1679 жылдары 
жарияланды. Лафонтеннің мысалдары өзінің демократтық рухы 
мен сатиралық қуатының өткірлігімен, езілген халықтың арман-
тілектерін бейнелеуімен ақын шығармашылығының ең биік 
шыңына айналды. Эзоп дәуірінен бері мысал «төмен» топтардың 
мүдделерін суреттеп келген еді. Соның үшін классицизм эстетикасы 
мысалды көркем әдебиеттің төменгі түрлеріне жатқызып келді. 
Оның теорияшысы Буало болса ақыннан ұзақтасып, Лафонтен 
шығармашылығы туралы өзінің «Поэзия өнері» еңбегінде бір ауыз 
сөз айтуға да батылы жетпеді. Ақын мысалдарының көпшілігі терең 
гуманистік идеялар мен реалистік көріністерге өте бай. Лафонтеннің 
классицизм эстетикасының әдеби нормалары шеңберінен шығып, 
шынайы шығармалар жасаудағы шеберлігін «Отыншы мен ажал» 
мысалында айқын көреміз. Сол себепті Буало бұл мысалға наразы 
болып, оны қайта өңдейді. Бірақ Лафонтен қол жеткізген терең 
мазмұн мен көркемдік жетістікке ерісе алмайды. Лафонтен мен 
Буало антик мысалшысы Эзоптағы бір сюжеттен пайдаланған (Ауыр 
еңбек пен тұрмыс тауқыметінен әбден шаршаған отыншы шаруа, 
бұл дүниемен қоштасу мақсатында алдына Әзірейілді шақырады. 
Әзірейіл отыншыдан қандай тілегің бар деп сұрағанында, одан 
қорқып кеткен шаруа бір бума отынды көрсетіп, оны желкесіне 
салып жіберуін өтінеді).

Классицист Буало өз мысалында кедей отыншы туралы күлкілі 
ертегіні ғана хикаялап береді. Отыншының ауыр жағдайына 
ашынбайды, оның кедейлігінің әлеуметтік себептеріне қызықпайды. 
Гуманист жазушы Лафонтен болса бұл мысалға басқаша қарайды. 
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Кедейдің жағдайына ашынады, бұл қарапайым адамның тауқыметін 
жеңу үшін үлкен сенім қажет екендігін ашық, анық көрсетеді. 
Шаруаның кедейлігіне себеп болған әлеуметтік озбырлықтарды, 
ол жасап жатқан қоғамдағы індеттерді әшкерелеу бұл мысалдың 
негізгі идеясын құрайды. 

Жазушының алғашқы кітабында да реалистік көріністерге бай 
мысалдар көп. Бұл кітаптағы ақсүйектердің азғындығын масқара 
қылған «Емен мен қамыс», буржуазияның опасыздығын көрсеткен 
«Егеуқұйрықтар кеңесі», сарай арамтамақтарын келеке қылған 
«Маса мен жел», әділетсіз сотты сынаған «Маймылдар сотында 
түлкіге қарсы арызданған қасқыр», жеке биліктің зұлымдығын 
ишарат еткен «Ауру арыстан мен түлкі», діндарлар мен 
дворяндардың жауыздықтарын әшкерелеген бірнеше мысалдары 
назарға лайық. Бірақ осы мысалдарда саяси-әлеуметтік өмірден 
гөрі тұрмыстық оқиғалар көрінісі басым тұрады және сол оқиғалар 
абстракт жағдайда талданады. Әлеуметтік қайшылықтар адам 
мінезінде бұрыннан бар кемшіліктер деп көрсетіледі. «Қасқыр мен 
қозы» мысалының мағынасы «күшті әрқашан хақ болып шығады» 
деген қорытындымен аяқталады.

Алғашқы мысалдарында арыстанның жыртқыштығы, 
жауыздығы арқылы корольге ишарат жасалса, «Мысалдардың» 
екінші басылымына енген кітаптарында енді «хайуандар патшасы» 
зұлымдықты, озбырлықты, әділетсіздікті өз бойына жинақтаған 
монарх ретінде сатира найзасына ілінеді. Арыстан мен оның 
айналасындағы жыртқыш хайуандар арқылы ақын король мен сарай 
жұртын бейнелейді. Мысалдан келіп шығатын қорытынды да анық, 
терең әлеуметтік мазмұнға ие болады.

«Жыртқыш хайуандар тайпасы» мысалында да жамандық 
пен зұлымдыққа бой алдырған сарай жұрты, король және оның 
қолдаушылары масқараланады. Олардың өмірі зорлық-зомбылыққа 
негізделген, сол үшін билеушілерден ешқашан жақсылық күтуге 
болмайды деген қорытынды мысалдың негізгі идеясын бейнелейді.

Ақынның екінші жинағына кірген мысалдарында әлеуметтік 
сатира күшейеді. Ақша билігі және оның апатты әсерін («Етікші 
мен саудагер»), соттың жемқорлығын («Мысық, күшік және қоян»), 
король өкіметі мен дін өкілдерінің жауыздықтарын («Арыстан, 
қасқыр және түлкі», «Ана арыстанды жерлеу рәсімі», «Діндар мен 
мүрде») мысалдарында үлкен шеберлікпен әшкерелейді.
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Лафонтеннің алғашқы мысалдарындағы көріністерге тән 
болған астарлы кекесін орнын 70-жылдардың аяғына қарай 
нақты әлеуметтік сатиралық және реалистік көріністер иелейді. 
Хайуандардың аллегориялық бейнесі орнына адам образы 
пайда болады. Осы жылдары ақын король Людовик ХІV-нің  
басқыншылық соғыстарын сынаған  және бейбіт шығармашылық 
еңбекті ардақтаған терең мазмұнды мысалдар («Дунайлық шаруа», 
«Саудагер, дворян, бақташы және шахзада») жазу арқылы халық 
арасында үлкен даңққа бөленеді.

Лафонтен антикалық,  орта  ғасырлық  және  Қайта  өрлеу  
дәуіріндегі мысал жанрының дәстүрлерін терең игеріп, оларға 
реалистік сипат пен сатиралық рух енгізеді, бұл жанрды жаңа 
көркемдік сатыға көтереді. Оның мысалдары қарапайымдылығы 
және өз дәуіріндегі саяси өмірді кең қамтуымен, еңбекші халықтың 
мүдделерін батыл қорғауымен де өте құнды. Белинский И.Крыловтың 
мысалдары туралы жазған еңбегінде, «мысал көркемдік бояуы, 
өзіндік белгілері және характерлерімен кішігірім повесть яки драма 
болуы тиіс», деп көрсеткен болатын. Шындығында да Лафонтен міне 
осындай шығармалар жазып, ХVІІ ғасырдағы француз әдебиетін, 
жалпы мысал жанрын дамытуға зор үлес қосты. Сондықтан да 
Пушкин француз халқының рухани байлығын қорытындылаған 
Лафонтенді ұлы мысалшы сипатында Крыловпен қатар қойды.

Буало
(1636-1711)

Классицизм әдеби әдісінің көрнекті өкілі ақын Буало 1636 жылы 
Париждегі буржуа-шенеунік отбасында туып, 1711 жылы қайтыс 
болды. Ол дін негіздері мен құқықтану саласында білім алып, соң 
адвокаттық қызмет атқарады. Жазған сатиралары арқылы даңққа 
бөленгеннен кейін толығымен әдебиетпен айналысады. 1673 жылы 
Людовик ХІV Буалоны сарай тарихшысы етіп тағайындайды. 
1684 жылы Буало француз академиясына мүше болып сайланады. 
Әдеби қызметінің алғашқы сатысында жазған сатираларында ақын 
сауатсыз заңгерлерді, тәкаппар дворяндар мен тоғышар байларды 
қатты сынға алады. Буало арнаулар мен эпиграммалар да жазды. 
«Роман қаһармандары» атты пародиялы диалогында (1664) ақын 
феодалдық озбырлықпен байланысқан ХVІІ ғасырдағы ақсүйектік-
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прециоз әдебиетті әшкерелейді.
Буалоның маңызды шығармаларының бірі «Поэзия өнері» атты 

дидактикалық поэмасы болып табылады. Мұнда ақын классицизм 
әдеби әдісінің қағидаларын негіздеп береді. Буало Декарттың 
философиялық әдісін көркем әдебиетте пайдаланады. Классицистер 
эстетикасына тән нәрсе - ақыл-ойға, санаға жүгіну. Буалоның 
пікірінше, ақыл-ой өнердің ұлы мақсаты болған сұлулықты 
туғызады. Осы пікірлері негізінде Буало антик қоғамда туған, 
барлық дәуірде де құндылыққа ие болған, бірақ орта ғасырларда 
жойылып кеткен, енді тек жоғары топтарға ғана мәлім  ұлы көркемдік 
мұратты түсінеді. Оның «қала мен сарайды үйреніңіз» деген сөздері 
осыдан туындайды. Буало сарай жұртының талабына жауап беретін 
шығарма жазуға шақырады. Ол абсолюттік идеялардың қолдаушысы 
еді. Соның үшін де барлық «төмен», «олақ» нәрселерден бас тартқан 
Буало халық пен оның шынайы тұрмысын бейнелеген Мольерді 
ұнатпайды.

Классицизм әдебиеті антикалық мәдениетке еліктеуден келіп 
шықты. Қайта өрлеу дәуірінде грек және рим өнерін игеру орта 
ғасырлық діни аскеттік дүниетанымға наразылық білдіру үшін 
қажет болды. Бірақ бұл оқиға ХVІІ ғасырдағы Францияда өзіне 
тән форма мен мазмұнда қалыптасты. Олар антик жазушалар 
шығармаларын осы дәуір тұрмысын шынайы бейнелеуде үлгі 
болатын туынды деп емес, ал нақты тарихи жағдайға байланысты 
болмаған жетілген сұлулық үлгісі ретінде қабылдайды. Классицизм 
өкілдері үшін өз дәуіріндегі адамдар тұрмысын үйренудің қажеттігі 
жоқ, антик классиктер сомдаған образдардан, олар бейнелеген 
характерлерден өнеге алудың өзі жеткілікті болды. Өйткені, типтер 
олардың түсінігінде, мәңгілік және өзгермейтін дүние. Сондықтан 
классицизм негізшілері көркем шығармашылықтың нормаларын, 
оның өзгермейтін қағидаларын белгілеуге ұмтылады. Өнерді қатты 
қағида мен қалыпқа салады. Олар Аристотельдің антик әдебиетті 
қорытындылап берген, негізгі белгілері материалистік болған 
эстетикасын түсінбеді, оны формал түрде қабылдады.  Сондықтан 
да классицизм жазушылары жасаған образдардардағы жасандылық, 
схемалылық әдебиеттің реалистік бағытта дамуына жол бермейтін 
еді. Буало эстетикасындағы реалистік тенденцияның шектелгендігі 
міне осыдан келіп шықты.

Пушкин «Халық драмасы туралы» мақаласында классицизм 
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әдебиеті пайда болғаннан бастап халық (Шекспир) трагедиясы 
мен сарай (Расин) трагедиясы ортасында үлкен айырмашылық 
туғандығын атап көрсетті. Бұл айырмашылық мынада еді: халық 
трагедияшысы өз көрермендері туралы көбірек мәліметке ие 
болатын. Сондықтан ол батыл түрде, көтеріңкі рухта олардың 
талабына жауап беретін еркін шығармалар жаза білді. Сарайдағы 
жазушы болса, өзін көрерменнен төмен деп санады, ол «биік 
мәртебелі» жандардың көңілінен шығу үшін өз еркіндігінен 
бас тартады, оларды ренжітіп алмауға ұмтылады. Нәтижесінде 
жасандылыққа жол беріледі, реалистік көрініс орнын схемалылық 
басады.

Жан Расин
(1639-1691)

ХVІІ ғасырдағы француз әдебиетінің көрнекті драмашысы Расин 
провинциялық қала болған Ферте-Милонда 1639 жылы сот шенеунігі 
отбасында дүниеге келіп, 1699 жылы қайтыс болды. Ата-анадан 
жастай жетім қалған Расинді атасы Бове қаласындағы колледжге 
оқуға береді. Бұл жерде ол (1649-1655) католик шіркеуіне қарсы 
опозицияда болған янсенистер сектасын қолдаушылар қолында 
тәрбиеленеді. 1655 жылы оқуын жалғастыру үшін Пор-Роялға 
көшіріледі. Янсенистердің оқыту әдісі иезуиттердің схоластикалық 
әдістерінен өзгеше еді. Сондықтан Расин бұл жерде филологиямен 
шұғылданады. Соң ол Парижге келіп, Гаркур колледжінде оқиды 
және философия курсын аяқтайды. 

Янсенистер баланы аскеттік рухта тәрбиелеуге ұмтылады. Бірақ 
Расин поэзияға қызығады. Антик қаламгерлердің шығармаларын 
зейінмен оқиды және көркем шығармашылар жазуға кіріседі. Расин 
Людовик ХІV-нің үйленуіне арнап жазған мадақ өлеңімен атағын 
шығарады. Ол Мольер мен Лафонтенге жақындасады.

1664 жылы Мольер театры жас драмашының алғашқы шығармасы 
болған «Фиваида яки дұшпан ағайындылар» трагедиясын сахнаға 
қояды. Расин «Ұлы Александр» (1665) трагедиясын алдын Мольер 
театрында көрсетеді, бірақ тез арада одан алып, бұл театрға 
қарсы Бургунд Отели театрына береді. Бұл оқиға Мольер мен 
Расиннің сахна өнері туралы пікірлерінің қайшылықтарынан келіп 
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шығады. Корнель мен Мольерден алыстаған Расин ақын-теорияшы 
Буалоға жақындайды. 1667-1669 жылдары оның «Андромаха», 
«Сотқұмарлар», «Британик» пьесалары ізбе-із сахнаға қойылады. 
«Британик» трагедиясына Буало жоғары баға береді.

1670 жылы атақты трагедия жазушы Корнель мен Расин 
бір сюжетте екі шығарма – «Тит пен Береника», «Береника» 
трагедияларын жазады. Бұл сайыста Расиннің пьесасы жеңіске 
жетеді. «Береника» трагедиясында Расин жеке мүдде мен әлеуметтік 
борыш бір-біріне қарсы келмеуі керектігін, монархиялық қоғамның 
гуманизмге қарсы екендігін ашық көрсетеді.

Расин 1972 жылы түрік сарайы әдет-ғұрыптарын бейнелеген 
«Баязет», 1673 жылы «Митридат» трагедияларын жазады. 
«Авлидадағы Ифигения» (1674) пьесасы драмашыға жаңа даңқ 
алып келді. Вольтер «Береника» трагедиясын әлсіз шыққан деген 
болса, «Авлидадағы Ифигенияға» жоғары баға береді.

 Сарай интригалары нәтижесінде Расиннің ең жақсы трагедиясы 
«Федра» (1677) сахнада сәтсіздікке ұшырайды. Өзіне қарсы әдейі 
ұйымдастырылған қастандықтан соң жазушы трагедия жазуды 
қойып,  сарай тарихшысы болып қалады. Он екі жыл өткеннен кейін 
қыздар пансионының бастығы де Метенон ханымның өтінішімен 
үш актілі «Эсфирь» трагедиясын жазады. Расин 1691 жылы соңғы 
туындысы – «Гофалия» («Аталия») трагедиясын аяқтайды. Бұл 
пьесаларда залым билеушінің озбырлықтарына қарсы наразылық 
айқын көрінеді.

Жазушының соңғы шығармалары Людовик ХІV-нің ызасына 
тиеді, Расин оған ұнамай қалады. Нәтижесінде жазушы өмірінің 
соңғы жылдары жоқшылықта өтіп, 1699 жылы қайтыс болады.

Расин дүниетанымындағы қайшылықтар оның әділ монарх 
билігі туралы қиялы мен сол монарх озбырлығына қарсы 
жиіркеніш білдіруінде айқын көрінеді. Жеке билікке сенім 
Расиндегі реалистік бағыттың кең дамуына тосқындық жасайды. 
Бірақ Расин өзінің ең жақсы шығармаларында зұлымдықтың 
шынайы көрінісін дәл ашуға қол жеткізеді. Жазушы адамның 
құндылығы оның шыққан тегіне қатысты емес, ал адамгершілік 
сипаттарына қарай бағалануы тиіс деген қорытындыға келеді. 
Ол сословиялық теңсіздік негізінде пайда болған феодалдық-
ақсүйектік қоғамға лағнат айтады. Расин шығармаларындағы 
реалистік белгілер бірте-бірте шартты абстрактілікті ығыстырып 
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шығара бастайды. Расин дүниетанымындағы қайшылық оның 
әдеби әдісінде де көрінеді. Классицистер эстетикасы қағидаларын 
негізге алған драмашы үш бірлік талаптарына бағынады, сюжетті 
антик әдебиеттен алады. Сахнада билік өкілдері мен оларға жақын 
тұрған тұлғалар көрсетіледі. Жалпылық көріністерден бас тартады. 
Қатысушылар санын азайтады. Сахнадағы оқиға қаһармандардың 
әрекетімен ашылмайды, болып өткен яки болып жатқан оқиғаларды 
сөз арқылы баяндап берумен шектеледі. Классицизмнің бұл 
шарты, яғни абстрактілік пен рационалдық қағидалар Расиннің 
шығармашылығына кері әсер етпеуі мүмкін емес еді. Бірақ 
драмашы осы әдеби заңдар шеңберінде біржолата қалып қоймайды.
Ол қаһармандардың тек жақсы жақтарын ғана емес, сонымен бірге 
кемшіліктерін де көрсетеді. Расин гуманистік идеяларды қорғап, 
билік өкілдерінің озбырлығына негізделген саясаттарды сынға 
алған ең жақсы трагедияларында («Британик», («Федра») прециоз 
әдебиеттің қасаңдығын, классицизмнің шартты маңыздылығын да 
жеңіп шығады.

 «Андромаха» трагедиясы
«Андромаха» (1667) - Расин шығармашылығында болған 

өзгерісті бейнелеген алғашқы ірі трагедиясы. Жазушы пьесаның 
сюжетін антик мифологиядан алды. Шығарманың бас қаһарманы - 
Троя батыры Гектордың сүйікті жары Андромаха. 

Қаланы гректер басып алып, өрт қояды.  Гекторды Ахиллес 
өлтіріп, жесір қалған Андромаха баласы Астианакспен бірге 
Ахиллестің ұлы, Эпир патшасы Пирдің қолына тұтқынға түседі. Сұлу, 
ақылды тұтқынға мейірімсіз Пирр ғашық болады. Бірақ Андромаха 
ерін өлтірген және халық басына қасірет әкелген жанның ұлын сүюі 
мүмкін емес еді. Сол үшін Пирр біресе оны қорқытады, біресе оған 
жалынып, жалбарынады. Андромаха перзентін төнген қатерден 
құтқару үшін айла жасауға бекінеді. Ол Пирмен некесін қидырып, 
сол күні өзін өлтірмекші болады. Пирді сүйетін Менелайдың қызы 
Гермиона бұл хабарды естіп, өзегін өртеген қызғанышқа шыдай 
алмай, опасыз сүйіктісінен кек қайтаруды Орестке тапсырады. 
Неке салтанаты өтіп жатқан уақытта Орест сүйікті ғашығының 
талабынан бас тарта алмай, Пирді өлтіреді. Осыдан соң Гермиона 
да өзін мерт қылады.

Расин «Андромаха» трагедиясында ежелгі сюжетті алып, 



338

оған жаңа мазмұн береді. Монарх пен оған жақын ақсүйектердің 
жарамсыз мінездерін сынға алады. Пирр патша, Гермиона, және 
Орест образдары арқылы мемлекет мүдделерін ұмытқан, тәкаппар, 
өзімшіл, қоғам үшін өте қауіпті жанға айналған билеушіні 
әшкерелеп, жеке биліктің күйзелісін көрсетеді. Жазушы осындай 
бұзық жандарға Андромаха образын қарсы қояды. Бұл әйел - өз 
баласына мейірімді ана, еріне адал жар, халқын шексіз сүйетін нағыз 
отаншыл жан. Шығармадағы өзімшіл ұмтылыстармен әрекет етуші 
кейіпкерлердің жеңілісі Андромаханың рухани жеңісін дәлелдейді.

Расин трагедиялары мен Корнель трагедиялары ортасында үлкен 
айырмашылықтар бар. Корнель пьесаларындағы қаһармандар көп 
қиыншылықтарды басынан өткізіп, өздерінің сезімдерін жеңіп, 
ақырында жеңіске жетеді. Мемлекет алдындағы борыштарын өз 
мүдделерінен жоғары қояды.   

Расиннің қаһармандары болса, мұндай емес. Оларда ішкі сезім 
саяси мәселелерден жоғары тұрады. Пирр айлакер, батыр жан, 
бірақ ол махаббат алдында мемлекет мүдделерін ұмытады. Орест 
те Гермиона үшін мемлекетке қиянат жасап, соңында қандықол 
жендетке айналады. Гермиона тек өз сүйіктісін ғана ойлайды, 
сүйген адамы оны ұната ма, жоқ па онымен ісі болмайды. Сол үшін 
ол Пирдің өліміне себепші болады.

«Британик» трагедиясы
«Британик» (1669) - Расиннің өз дәуірі үшін өзекті болған 

мәселелерді баяндаған ірі трагедиясы. Шығарма сюжетін жазушы 
Рим тарихынан алды және залымға айналған монархтарды, жеке 
билікті қатты сынға алды. Тақты иелеп, өкіметті басқаруды қолға 
алған Нерон аз уақыт ішінде өзгереді. Тіпті анасын да көзге ілмейді. 
Агриппа ұлын таққа отырғызу үшін өз туысы Клавдий қартқа 
ерге шығып, оның ұлы Британикті сарайдан қуғызып, Неронды 
Клавдийдің қызына үйлендіріп, қыздың сүйген жігіт астыртын 
өлтірткен еді. Шексіз билік пен мансапты өз мүддесіне пайдалану 
залымдыққа алып келеді. Өлген императордың таққа мұрагер ұлы 
Британиктен Нерон қатты қауіптенеді. Қарсыласының сүйген 
қызы ару Юнияны көріп қалған Нерон қызды зорлықпен өзі алу, 
Британикті болса болса өлтіру жолын іздей бастайды. Бір күні 
Британикті сарайға қонаққа шақырады, у беріп, оны өлтіреді.

Трагедияда Неронды тәрбиелеген екі сарай өкілі де көрсетіледі. 
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Олардың бірі жаужүрек батыр, ақиқат үшін күресуші Бурр, екіншісі 
опасыз Нарцисс. Нерон өз қылымыстары сырының ашылып 
қалуынан қорқып жүрген кезде, Нарцисс оны Рим халқын әрқашан 
құлдықта ұста деп үгіттейді. Әділ, пәк жүректі Бурр әрдайым 
мемлекеттің ауыр жағдайын ойлап, уайымға түсіп, Неронға 
монархтың халықшыл және мемлекеттің тоқшылығы үшін жауапты 
тұлға болуы керектігін айтып, оған әсер етпекші болады. Бірақ сарай 
жұрты (Нарцисс сияқты озбырлар) Неронды дұрыс жолға салудың 
орнына, оны жаңа қылмыстар жасауға итермелеп отырады.

Корнель өз трагедияларында жеке билікті нығайту, мемлекеттің 
бірлігін қамтамасыз ету үшін күрескен жігерлі жандарды көрсеткен 
еді. Расин ХVІІ ғасырдың екінші жартысында шығармашылықпен 
айналысты. Бұл уақытта жеке биліктің қарама-қарсылықтары 
өршіген, озбыр билеуші болса өзінің шексіз құқықтарынан 
пайдаланып, өз жеке мүдделерін қанағаттандыру жолында өте 
залым жанға айнала бастаған болатын. Жазушы мемлекет өмірінде 
болған осы оқиғаларды үлкен ерлікпен әшкерелейді. Трагедияда 
негізінен тарихи оқиғалар суреттелгенмен, осы оқиғалар арқылы 
заманының саяси өміріне қатысты мәселелерді, яғни Людовик ХІV-
нің мемлекет билігін өз қолына алуын, озбыр патша сипатында 
өзімшілдік таныта бастағанын көрсетеді. Бұл шығарманың басқа 
туындылардан ерекшелігі де осында. Расиннің тағы бір реалистік 
туындысы «Федрада» (1677) ақсүйектердің рухани күйзелістерін 
бейнелейді.

Соңғы трагедиялары

Расиннің барлық ірі пьесаларының сахнада қойылуы биліктің 
қарсылығын күшейтеді. Сарай интригалары ұлы драмашының 
талантын тұншықтырады. Егер Расин алғашқы он жылда (1667-1677) 
сегіз трагедия жазған болса, одан кейінгі он екі жыл ішінде (1677-
1689)  ешнәрсе жаза алмады. Өйткені ол шығармашылық жұмысты 
тастауға мәжбүр болды. Бірақ 80-жылдардың аяғы, 90-жылдардың 
бастарындағы оқиғалар, жеке биліктің дағдарысының күшейуі мен 
мемлекеттің экономикалық жағдайының ауырлауы, шаруалардың 
кедейленуі, 1685 жылы Нант жарлығының жойылып, гугеноттардың 
(протестанттардың) жеңілісі, янсенистерге қарсы басталған шабуыл 
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– осылардың барлығы оппозицияшы күштерді жандандырды. Жаңа 
жағдайда Расин тағы да қолына қалам алды. Өз пікірін ашық айту 
қиын болғандықтан, ол таурат тақырыптарынан пайдаланып, солар 
арқылы өз наразылықтарын баяндады.

Жабық қыздар мектебі үшін жазған «Эсфирь» (1689) 
трагедиясында гугеноттар күресін күшпен басқан католик 
шіркеуіне, соңғы «Аталияда» («Гофолия») жеке билік пен корольдің 
озбырлықтарына қарсы ашық наразылықтарын білдіреді.Өз діни 
нанымынан бас тартқан Израиль патшалары әулетінен шыққан 
Ирусалим ханымы жауыз Аталия Ирусалим патшаларының 
ұрпақтары болған өз ұлы мен немерелерін өлтіре бастайды.  
Шахзадалардың тек біреуі ғана (Иоас) құтқарылып, алыстағы 
қамалда жасырын тәрбиленеді. Мұны сезіп қалған ханым Иоастың 
ізіне түседі. Бірақ қамалдың попы Иодай, оның әйелі Иосавет, 
балалары Захария мен Суламифь шахзаданы аман алып қалуға 
ұмтылады. Ақырында залым ханым Аталияны өз халқы өлтіреді. 
Шахзада Иоас таққа отырады.

Трагедиядағы негізгі ұнамсыз образ – Аталия ханым. 
Оның зұлымдығы мен жауыздығы арқылы жазушы сарайдағы 
әділетсіздіктерді әшкерелейді. Оқиға Ирусалим сарайында 
болып өтті деп көрсетілгенмен, Людовик ХІV сарайындағы 
тартыстар, жеке биліктің күйзеліске ұшырауы нәтижесінде өршіп 
кеткен зұлымдықтар бейнеленгендігі айқын сезіледі. Аталияның 
жазалануы халыққа жасаған зұлымдығы үшін қайтарылған кек деп 
баяндалады. Бірақ пьесада халық «Британик» пьесасындағыдай 
белсенділік танытпайды. Аталияның жауыздығы оның дінін 
сатуына, Иодай мен басқалардың әділетті болуы болса, олардың 
діндар болуына байланысты деп көрсетіледі. Бұл жағдай шығармаға 
белгілі дәрежеде абстрактілік енгізеді. Жазушы дүниетанымында 
осындай қайшылықтар болғанымен, бұл трагедия жеке биліктің 
дағдарысын шынайы көрсеткен, озбыр монархқа қарсы күрес 
идеясын батыл ұсынған оның ең соңғы шығармасы болды. Өз 
заманындағы сияқты одан кейін өмір сүрген кертартпа әдебиетшілер 
де Расин шығармашылығын кемсіту, оның халықшылдық және 
сатиралық рухын жоққа шығару үшін күресіп келді. Ілгерішіл 
жазушылар болса француз драматургиясының дамуына Расиннің 
қосқан құнды үлесін ерекше атап отырған. Расин орта ғасырдағы 
феодалдық озбырлыққа рухани соққы берген «алғашқы жаңа ақын 
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болды» деген еді Гейне. Пушкин, Герцен және Белинский сарай 
әсерінде туған шығармаларындағы рационалдық шектелгендік пен 
қайшылықтарды көрсетумен бірге, Расиннің шығармаларына өте 
жоғары баға берді. Белинский Расиннің «Авлидадағы Ифигения» 
трагедиясын терең талдады. Пушкин Расин мен Шекспирдің әдеби 
әдістерінінің ерекшеліктерін анықтаумен қатар оларды бір-біріне 
жақындастыратын белгілердің де (халықшылдық пен гуманизм) бар 
екендігін айтады.

«Андромаха», «Британик» және «Федра» сияқты ғажайып 
трагедиялар жазған Расиннің әдеби мұрасы осы дәуірдің ірі 
драмашылары Мольер мен Корнельдің әдеби мұралары қатарынан 
өзінің тиісті орнын алды.

Екінші аралық бақылау сұрақтары
1. Ағылшын гуманизмінің өзіндік даму ерекшеліктері.
2.  Кристофер Марло трагедияларының қаһармандары.
3.  Шекспирдің замандастары.
4.  Шекспирдің «Отелло» трагедиясындағы Яго образы.
5.  Шекспирдің тарихи хроникалары.
6. Петрарканың лирикалық өлеңдері.
7. Испаниядағы реконкиста әрекеті.
8. Богумилдер қозғалысының әдебиеттің дамуына әсері.
9.  Лопе де Веганың «Комедия жазудағы жаңа өнер» туындысының 

маңызы..
10. Мольердің «Тартюф» комедиясындағы Тартюф бейнесі..
11. Сервантестің «Дон Кихот романындағы» Дон Кихот бейнесі.
12.  «Декамеронның» итальян көркем прозасының дамуына 

әсері.
13. «Тиль Эйленшпигель»  - авантюралық халықтық роман.
14. «Дон Кихот» романындағы гуманистік риторика.
15. Гонгор және горгоризм.
16. Кальдерон драматургиясындағы кейіпкерлер жүйесі.
17. Францияда классицизмнің пайда болуының тарихи себептері.
18. Корнель трагедияларындағы саяси мәселелер.
19. Мольер комедияларындағы философиялық мәселелер мен 

фарстық нышандар.
20. Буалоның «Поэтикалық өнер» атты теориялық трактаты.
21. Осы кезеңдегі француз поэзиясындағы мысал жанры.
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22. Расиннің «Андромаха» трагедиясындағы Пирр бейнесі..
23. Расин трагедияларындағы адамгершілік мәселелері.
24. Расин театрындағы драмалық қақтығыстар.
25. Джон Мильтонның «Жоғалған» жұмақ» поэмасындағы 

негізгі идея.

Семинар сабақтардың тақырыптары
 1. Мифтік шығармашылық және мифология.
2. «Илиада» дастаны - әскери-батырлық эпопея.
3. «Одиссея» дастанының тілі, стилі.
4. Гесиодтың «Жұмыстар мен күндер» туындысындағы 

«еңбек» және «әділеттілік» идеялары.
5. Элегия мен ямбының негізгі әуендері.
6. Солон – афиналық тұңғыш ақын.
7. Сапфо өлеңдерінің халықтық мерекелермен, үйлену салт-

жоралғыларымен байланысы.
8. Симонид және ежелгі эпиграммалық дәстүрлердің 

жаңғыруы.
9.  Эпиникийлер стилі мен композициясының ерекшеліктері.
10. Философиялық және тарихи прозаның алғашқы үлгілері.
11.  Драманың пайда болу тегі, негізгі түрлері.
12.  Эсхилдің «Бұғауланған Прометей» трагедиясының өзекті 

мәселесі және әдеби тағдыры.
13.  Софокл трагедияларындағы әлеуметтік орта мен ондағы 

жеке тағдырлар сырын ашу мәселелері.
14.  Еврипидтің кейінгі трагедияларындағы қайғылы 

қақтығыстардың  жоғалуы.
15.  Гректік риторика мен философия – римдік қоғамдағы құрал.
16.  Шешендік сөз – саяси күрестегі әрекетшіл құрал және 

көсемсөздік пішін.
17.  Цицеронның шешендік және философиялық трактаттары, 

хаттары.
18.  Гораций «Сатираларының» мазмұны мен стильдік 

ерекшеліктері.
19.  Вергилийдің «Георгикалар» атты дидактикалық поэмасы.
20.  Рим әдебиетінің тарихи маңызы және оның антикалық 

қоғамдағы орны.                 
21.  Данте Алигьеридің «Құдіретті комедиясындағы» символизм.
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22.  Жованни Боккаччо – орта ғасырлардағы новелла жанрын 
жоғары даму сатысына көтерген жазушы.

23.  Франсуа Рабленің «Гаргантюа мен Пантагрюэль» роман-
эпопеясындағы соғыс пен бейбітшілік мәселесі.

24.  Томас Мордың «Утопия» романындағы гуманистік пікірлері.
25.  Вильям Шекспирдің «Гамлет» трагедиясындағы Гамлет 

бейнесі.
26.  Мигель де Сервантестің «Ламанчтық Дон Кихот» 

романындағы Санчо Панса бейнесі.
27.  Гонгор және гонгоризм.
28.  Шекспирдің «Генрих ІV» пьесасындағы шынайы дана 

билеушіні тәрбиелеу мәселесі.    
29. Кальдеронның «Өмір деген түс» атты философиялық 

драмасы
30. Мольердің эстетикалық көзқарастары.          

Студенттің оқытушымен бірлесе жасалатын өзіндік 
жұмысының (СОӨЖ) тақырыптары                          

1. Гомердің «Одиссея» дастанындағы көркемдік ерекшеліктер.
2. Гесиодтың «Теогония» шығармасындағы діни нанымдар 

көрінісі.
3. Ежелгі грек поэзиясындағы эпиталама жырының даму 

ерекшеліктері.
4. Алғашқы драманың пайда болуы жайлы айтылған ой-

пікірлер.
5. Ежелгі грек театрындағы өзіндік ерекшеліктер.
6. Эсхил трагедияларындағы «тағдыр» мәселесіне көзқарас.
7. Еврипидтің трагедия жанрына енгізген жаңалықтары.
8. Аристофанның «Бақалар» комедиясы – ежелгі замандағы 

әдеби сынның жарқын үлгісі.
9.  Платонның философиялық ой-пікірлері.
10.  Аристотельдің «Поэтика» еңбегіндегі әдебиет теориясына 

қатысты мәселелер.
11.  Менандр – жаңа аттика комедиясының ірі өкілі.
12.  Эллиндік поэзияның даму ерекшеліктері.
13.  Шекспирдің әлемдік драматургиядағы орны.
14.  Доктор Фауст туралы «Халық кітаптарындағы» мифтік-

поэтикалық және натурфилософиялық көріністер.
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15. Горацийдің одалары.
16.  Вергилийдің «Энеида» дастанындағы көркемдік ізденістер.
17.  Горацийдің «Поэзия ілімі» еңбегіндегі әдебиет мәселелерінің 

талдануы.
18.  Императорлық билік дәуіріндегі рим әдебиетінің даму 

ерекшеліктері.
19.  Рим әдебиетінің тарихи маңызы және оның антикалық 

қоғамдағы орны.
20. Жованни Боккаччоның «Декамерон» шығармасындағы 

гуманистік ой-пікірлер.
21. Француз жазушысы Жан Греван Мюрениннің драма 

жанрына енгізген жаңалықтары.
22. Германиядағы орта ғасырлық шванк жанрының дамуы.
23. Вергилий шығармашылығының негізгі кезеңдері.
24. Вильям Шекспирдің «Отелло» трагедиясындағы Яго 

бейнесі.
25.  Робин Гуд туралы балладалардың ауыз әдебиетімен 

байланысы.
26. Корнельдің «Гораций» трагедиясы.
27. Мольердің «Тартюф» комедиясы.
28. Расиннің «Британик» трагедиясының ерекшеліктері.
29. Классицизм театрының негізгі драматургиялық конфликтісі.
30. Лопе де Веганың діни тақырыптағы пьесалары.

Студенттің өзіндік жұмысының (СӨЖ) тақырыптары
1. Лопе де Веганың «Қой қайнары» драмасы.
2. Горацийдің әдебиет теориясына қатысты ой-пікірлері.
3. Мартин Лютер және реформация.
4. Шекспирдің «Макбет» трагедиясындағы Макбет бейнесі.
5. Еврипид трагедияларындағы әйелдер бейнесі.
6. Софоклдың трагедия жанрын дамытудағы еңбегі.
7. Сервантестің «Дон Кихот» романының пародиялық астары.
8. Лопе де Вега пьесаларындағы жанрлық классификация.
9. Рабленің «Гаргантюа мен Пантагрюэль» романының 

жанрлық негізі.
10. Классицизм әдебиетінің тақырыбы мен кейіпкері.
11. Классицизмнің эстетикалық теориясының бастау көздері.
12. Петрарка - тұңғыш еуропалық гуманист.
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13. Боккаччо шығармаларындағы пастораль.
14. Джеффи Чосер – Англиядағы ренессанстық әдебиеттің ірі 

өкілі.
15. Софокл трагедияларындағы хордың мәні.
16. Аристофан комедияларындағы әлеуметтік қайта құру және 

тұңғыш утопия.
17. Аристофан комедияларының дүниежүзілік маңызы.
18. Римдік тұңғыш ақындар.
19. Кальдерон драматургиясындағы аллегориялық пернелеу.
20. Цицерон Марк Тулий және оның әдебиеттің дамуындағы 

орны.
21. Эсхил образдарының көркемдік сипаттары.
22. Корнель трагедияларындағы саяси мәселелер.
23. Платонның өнер туралы ілімі.
24. Сократ шығармаларындағы этикалық мәселелер.
25. Дионис культінің маңызы.
26. Мольердің «Мизантроп» комедиясы.
27. ХVІІ ғасырдағы француз поэзиясындағы мысал жанры.
28. Алкей өлеңдеріндегі қарсыластармен күресу тақырыбы.
29. Расин театрындағы драмалық қақтығыстар.
30. Әдеби прозаның пайда болуы.

Бақылау тапсырмалары
 
1. «Еңбек пен күндер» шығармасының авторы кім? 
       A) Еврипид.
       B) Софокл.
       C)  Гомер.
       D) Демокрит.
       E)  Менандр.
2.  «Одиссея» дастанындағы Одиссейдің отаны:
       A) Афина
       B) Спарта.
       C) Авлида.
       D) Фива.
       E)  Итака.
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3.  1615 жылы жарияланған «Илиада» туралы диссертация»  
еңбегінің авторын көрсетіңіз:
       A) Фридрих Август Вольф.
       B) Франсуа д Обиньяк.
       C) Готфрид Герман.
       D) Генрих Гейне.
       E)  Генрих Нич.
4. Лесбос аралында «Музалар мүйісі» атты қыздар 
мектебін ашқан ақын:
       A)  Вакхилид.
       B)  Пиндар.
       C) Сапфо.
       D) Алкей.
       E)  Феогнид.
5.  Ежелгі грек әдебиетіндегі думанды лириканың
 «эпиникий» (жеңіс жыры) жанрының негізін салған  ақын:
       A) Солон.
       B) Симонид.
       C) Пиндар.
       D) Архилох.
       E)  Гесиод.
6. Трагедияға екінші актерді тұңғыш енгізген трагедияшы  
ақын:
       A) Еврипид.
        B) Софокл.
        C) Аристофан.
        D) Эсхил.
        E) Плутарх.
7.  Эдип туралы аңыздар сюжетінде жазылған «Эдип патша»,
«Колондағы Эдип» және «Антигона» трагедияларының
авторы:
        A) Софокл.
        B) Эсхил.
        C) Еврипид.
        D) Вергилий.
        E)  Геродот.
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8. «Мен адамның қандай болуы тиіс екендігін суреттесем,
Еврипид адам қандай болса, нақ сол күйінде бейнелейді»
деген сөзді айтқан ежелгі грек қаламгері:
        A) Эсхил.
        B) Аристотель.
        C) Геродот.
        D) Фукидид.
        E) Софокл.
9. Философиялық қолданысқа «идея» сөзін тұңғыш енгізген
данышпан:
        A) Сократ.
        B) Пифагор.
        C) Горгий.
        D) Аристотель.
        E) Платон.
10. Эллиндік дәуір жазушыларының алдына «кіші көлемдегі
шығармаларды жазу, таптаурын болған көркемдік әдістерден
аулақ болу және майда детальдарға көбірек көңіл бөлу»
сияқты талаптарды қойған ақын:
        A) Феогнид.
        B) Каллимах.
        C) Аполлоний.
        D) Феокрит.
        E)  Герод.
11. «Қос өмірбаяндар» атты тарихи еңбектің авторы:
        A) Лукиан.
       B) Геродот.
       C) Плутарх.
       D) Демокрит.
       E) Аристотель.
12. «Александр яки жалған пайғамбар», «Перегриннің
өлімі» атты туындыларында дін өкілдерін аяусыз
әшкерелеген қаламгер:
       A) Софокл.
       B) Еврипид.
       C) Эсхил.
       D) Плутарх.
       E)  Лукиан.
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13. Гомердің «Одиссея» дастанын латын тіліне аударған
ежелгі рим ақыны:
       A) Гней Невий.
       B) Квинт Энний.
       C) Тит Макк Плавт.
       D) Тит Лукреций Кар.
       E)  Ливий Андроник.
14. «Верреске қарсы айтылған сөздер» атты шешендік
сөздердің авторы:
       A) Теренций.
       B) Андроник.
       C) Невий.
       D) Луцилий.
       E)  Цицерон.
15. «Галлия соғысының естеліктері», «Азамат соғысының
естеліктері» еңбектерін жазған қолбасшы:
       A) Эсхил.
       B) Платон.
       C) Цезарь.
       D) Вергилий.
       E) Аристотель.
16. Катулдің лирикалық өлеңдері қайсы сұлуға арналған?
       A) Лаура.
       B) Юлия.
       C) Медея.
       D) Пенелопа.
        E)  Клодия.
17. Ежелгі рим әдебиетінде «Энеида» дастанын жазған ақын:
        A) Вергилий.
        B) Овидий.
        C) Цицерон.
        D) Лукреций.
        E)  Гораций.
18. Овидийдің «Ғашықтық элегияларын» қазақ тіліне
аударған ақын:
        A) Ә. Тәжібаев.
        B) Қ. Мырзалиев.
        C) М. Мақатаев.
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        D) Т. Молдағалиев.
        E)  Қ. Аманжолов.
19. «Көнерген сөздерден жаңа түсініктер жасау – нағыз
шығармашылық, бұл салада гректерден көбірек ғибрат алу
керек» деген сөздерді айтқан рим ақыны:
        A) Гораций.
        B) Вергилий.
        C) Овидий.
        D) Тибулл.
        E)  Проперций.
20. Сенека өзінің «Асқабаққа айналу» атты сатирасында 
айсы императорды әжуалаған еді?
        A) Нерон.
        B) Октавиан.
        C) Помпей.
        D) Цезарь.
        E) Клавдий.
21. «Сатирикон» шығармасын жазған рим ақыны: 
        A) Петроний.
        B) Овидий.
        C) Вергилий. 
        D) Тибулл.
        E)  Гораций.
22. Эзоптың прозалық мысалдарын өлең формасында
 латын тіліне аударған рим ақыны:
        A) Петроний.
       B) Проперций.
       C) Сенека.
       D) Овидий.
       E)  Федр.
23. «Бір дәрігер өзінің кәсібін көр қазушы жұмысына
ауыстырған екен. Бұл кәсіптердің арасында айырмашылық 
жоқ қой. Олардың бірі адамды өлтіреді, екіншісі көмеді»деген
уытты сатиранының авторы кім?
       A) Ювенал.
       B) Эзоп.
       C) Федр.
       D) Сенека.
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       E) Марциал.

24. Ежелгі грек әдебиетіндегі «Жаңа комедия» жанрында
көтерілген негізгі тақырып:
       A) саяси.
       B) ерлік.
       C) бейбітшілік.
       D) отаншылдық.
       E) отбасылық.
25. Еленаны алып қашып, Троя соғысына себепші болған
шахзада:
       A) Гектор.
       B) Полифем.
       C) Приам.
       D) Одиссей.
       E) Парис.
26. Одиссейге әрқашан жәрдемге келетін әйел-құдай:
       A) Венера.
       B) Афродита.
       C) Гера.
       D) Афина.
       E) Гекуба.
27. Гомердің «Одиссея» дастанындағы теңіз құдайы:
       A) Нептун.
       B) Полифем.
       C) Аид.
       D) Крон.
       E ) Посейдон.
28. Горацийдің «Эподтар» жинағына неше жыр енген:
       A) 18.
       B) 21
       C) 24.
       D) 12.
       E) 17.
29. Сапфоның эпиталама жырлары қазақ ауыз әдебетіндегі 
қайсы жырға ұқсас?
       A) беташар
       B) сыңсу
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       C) қоштасу
       D) жар-жар
       E)  жоқтау
30. Одиссейдің ұлының есімі кім?
       A) Орестея
       B) Телемах
       C) Пилагд
       D)  Гектор
       E)   Парис
31. Овидийдің «Метаморфозалар» шығармасындағы
Эхоның ғашығы кім?
       A) Геракл
       B) Агемемнон
       C) Амур
       D) Нарцисс
       E)  Эгисф
32. Октавиан Август билігі тұсында өнер қамқоршысы
болған қайраткер:
       A) Сенека
       B) Меценат
       C) Цицерон
       D) Петроний
       E)  Нерон
33. Еврипидтің «Медея» трагедиясындағы бас қаһарман:
       A) Эвклион
       B) Полиник
       C) Агрикола
       D) Пиланд
       E)  Ясон
34. Рим тарихында «Август» атанған император:
       A) Антоний
       B) Нерон
       C) Октавиан
       D) Домициан
       E)  Клавдий
35. Рим ғашықтық элегиясының алғашқы өкілі:
       A) Албий Тибулл
       B) Корнелий Галл
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       C) Секст Проперций
       D) Публий Овидий
       E)  Луций Апулей
36.  «Лицей» атты арнайы мектеп ашқан ғұлама философ:
       A) Платон
       B) Анаксагор
       C) Аристотель
       D)  Демокрит
       E)  Эпикур
37.  Гомердің «Илиада» жырындағы Ахилдің (Ахиллес) досы:
       A) Гектор
       B) Агемемнон
       C) Одиссей
       D) Нестор
       E)  Патрокль
38. «Менандр мен өмір, сіздердің қайсыңыз қайсыңызға
еліктейсіз?!!» деп айтқан қаламгер кім?
       A) Софокл
       B) Аристотель
       C) Арстофан
       D) Вергилий
       E)  Еврипид
39. Шығыста Ескендір Зұлқарнайын есімімен танымал
болған қолбасшы:
       A) Перикл
       B) Александр Македонский
       C) Октавиан Август
       D) Питтак
       E)  Птоломей
40. «Трагедия – дифирамб жырларынан, ал комедия – фалл
жырларынан бастау алады» деген данышпан:
       A) Платон
       B) Аристотель
       C) Анаксагор
       D) Эпикур
       E) Пратин



353

41. «Кестелер» деп аталатын библографиялық көрсеткіштің
авторы кім?
       A) Каллимах
       B) Менандр
       C) Алкей
       D) Сапфо
       E)  Тиртей
42. «Аргонавтика» поэмасын жазған ақын:
       A) родостық Аполлоний
       B) Герод
       C) Плутарх
       D) Лукиан
       E)  Каллимах
43. Аристофанның «Бұлт» комедиясында сынға алынған
философ:
       A) Аристотель
       B) Платон
       C) Сократ
       D) Демосфен
       E)  Пратин
44. Сапфоның туған отаны қай жерде:
       A) Итака аралы
       B) Сицилия аралы
       C) Лесбия аралы
       D) Теос қаласы
       E)  Митилина
45. «Илиада» дастанындағы Паристі қолдаушы әйел құдай:
       а) Артемида
       ә) Афина
       б) Афродита
       в) Гера
       г) Эрида
46. Грек аңыздарындағы темірші-ұсталық құдайы:
       а) Геракл
       ә) Гефест
       б) Гермес
       в) Арес
       г) Посейдон
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47. «Эдип патша» трагедиясындағы Эдиптің әкесі кім?
       A) Кир
       B) Дарий
       C) Филипп
       D) Лай
       E)  Креонт
48. «Верреске қарсы айтылған сөздердің» авторы:
       A) Катулл
       B) Цицерон
       C) Цезарь
       D) Демосфен
       E)  Тибулл
49. Аристотельдің «Метафизика», «Физика» т.б. еңбектерін
тәржімалап, түсініктер жазған Шығыс ғұламасы:
       A) Әбу Насыр әл Фараби
       B) Әбу Али ибн Сина
       C) Әбу Райхан әл Беруни
       D) Әлішер Науайы
       E)  Әбдірахман Жәми 
50. Рим мәдениетінің бастауы қайда жатыр:
       A) Египет
       B) Вавилон
       C) Крит
       D) Грек
       E) Этрусктерде
51. Римдік шешен кім?
       A) Гораций
       B) Овидий
       C) Вергилий
       D) Ювенал
       E) Цицерон
52. Ежелгі грек әдебиетіндегі үш ұлы трагедияшылар кімдер:
       A) Гомер, Софокл, Еврипид
       B) Геродот, Вергилий, Тацит
       C) Плутарх, Гомер, Гераклит
       D) Лукпеций, Аристотель, Сократ
       E) Софокл, Эсхил, Еврипид



355

53. Римдегі үш даңқты ақын:
       A) Ювенал, Сенека, Тацит
       B) Плутарх, Гораций, Нерон
       C) Овидий, Тацит, Марциал
       D) Гораций, Ливий, Кассий
       E) Вергилий, Гораций, Овидий
54.  «Поп Амис туралы хикаялар» жинағының авторы:
       A) Штриккер
       B) Фогельвейде
       C) Рютбеф
       D) Готфрид
       E) Адам де Ал
55. «Атақты жәдігөй және сиқыршы доктор Иоганн Фауст
туралы халық кітабы» алғаш рет қай жерде, нешінші жылы
жарияланды:
       A) 1604 жылы Парижде
       B) 1526 жылы Римде
       C) 1488 жылы Цюрихте 
       D) 1530 жылы Данияда
       E) 1587 жылы Германияда
56.Ф. Рабленің «Гаргантюа мен Пантагрюэль» романы неше
кітаптан тұрады:
       A) 3
       B) 5
       C) 4
       D) 2
       E) 8
57. Миколай Рейдің тұңғыш жарияланған кітабы қалай
аталады:
       A) «Тышқандар мен бақалар шайқасы»
      B) «Үш адам – Пан, Войт және Плеван ортасындағы қысқа
       сұқбат»
       C) «Гулливердің саяхаттары»
       D) «Тілдер мен ғылымдар үшін ашық есік»
       E) «Чех тілінің қазынасы»
58. Мартин Лютер нешінші жылдары өмір сүрді:
       A) 1282-1365 жылдары
       B) 1167-1223 жылдары
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       C) 1398-1462 жылдары
       D) 1483-1546 жылдары
       E) 1240-1295 жылдары
59. Сервантестің «Ламанчтық Дон Кихот» романындағы
Дон Кихоттың сүйіктісі:
       A) Мария
       B) Лаура
       C) Дульсинея
       D) Беатриче
       E) Афродита
60. Дон Кихоттың атқосшысы кім:
       A) Камачо
       B) Родриго
       C) Санчо
       D) Самсон
       E) Каррион
61. Деперьенің «Жаңа тамашалар мен көңілді сұқбаттар»
жинағына неше хикая кірген:
       A) 68
       B) 76
       C) 82
       D) 70
       E) 92
62. Дантенің «Құдіретті комедия» шығармасында тамұқта
ақынға жолбасшы болатын ежелгі дүние ақыны кім:
       A) Овидий
       B) Вергилий
       C) Гораций
       D) Сенека
       E) Луцилий
63. Франческо Петрарканың ғашықтық өлеңдері кімге
арналды:
       A) Беатриче
       B) Мария
       C) Лаура
       D) Дульсинея
       E) Мензола



357

64. «Фьезолан перілері» поэмасын жазған қаламгер:
       A) Петрарка
       B) Овидий
       C) Рабле
       D) Брант
       E) Боккаччо
65.  Жан Кальвин нешінші жылдары өмір сүрді:
       A) 1272-1341 жылдары
       B) 1267-1220 жылдары
       C) 1398-1462 жылдары
       D) 1453-1518 жылдары
       E) 1509-1564 жылдары
66.  Маргарита Наваррскаяның новеллалар жинағы қалай
аталады:
       A) «Надандар кемесі»
       B) «Ақымақтыққа  мақтау сөз»
       C) «Хептамерон»
       D) «Декамерон»
       E) «Әлем кимвалы»
67. Франсуа Рабленің «Гаргантюа мен Пантагрюэль»
эпопеясындағы «Телем» ұжымын құратын монах:
       A) Грангузье
       B) Пикрохол
       C) Жан
       D) Панург
       E) Постник
68. «Плеяда» ақындарының бірі, «Француз тілін құрметтеу 
және қорғау» атты трактаттың авторы:
       A) Боккаччо
       B) Дю Белле
       C) Ленглед
      D) Петрарка
      E) Чосер
69. «Шаруа Петр туралы ой» атты аллегориялық поэманы 
жазған ағылшын ақыны:
       A) Ленглед
       B) Дю Белле
       C) Чосер
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       D) Бербедж
       E) Мор
70.   «Герцогиня туралы кітап», «Даңқ үйі» және «Құстар
кеңесі» поэмаларын жазған ағылшын ақыны:
       A) Чосер
       B) Данте
       C) Боккаччо
       D) Петрарка
       E) Дю Белле
 71.  «Утопия» романын жазған қаламгер:
       A) Вильгельм Ленглед
       B) Френсис Бэкон
       C) Томас Мор
       D) Николос Юдель
       E) Жемс Бербедж
72. «Глобус» театрының ашылуына жетекшілік жасаған
ағылшын актері:
       A) Вильгельм Ленглед
       B) Френсис Бэкон
       C) Томас Мор
       D) Николос Юдель
       E) Жемс Бербедж
73. «Тұтқын Клеопатра» трагедиясын жазған француз 
рамашысы:
       A) Этьен Жодель
       B) Френсис Бэкон
       C) Франсуа Рабле
       D) Николос Юдель
       E) Данте Алигерьи
74. Ағылшын драматургиясында «төменгі» және «жоғары»
комедия жанрына негіз салған жазушы:
       A) Кристофер Марло
       B) Роберт Грин
       C) Томас Кид
       D) Жон Лили
       E) Вильям Шекспир
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75.  Шекспирдің әдеби қызметін неше дәуірге бөліп
қарастырамыз:
       A) 3
       B) 6
       C) 4
       D) 2
       E) 8
76. «Ұлы Темір» және «Мальта еврейі» трагедияларын
жазған ағылшын драмашысы:
       A) Кретьен де Труа
       B) Томас Мор
       C) Франсуа Рабле
       D) Кристофер Марло
       E) Роберт Грин
77. Ұлы ағылшын драмашысы Уильям Шекспир қай
жылдары өмір сүрді:
       A) 1286-1330 жылдары
       B) 1140-1200 жылдары
       C) 1246-1302 жылдары
       D) 1564-1616 жылдары
       E) 1332-1400 жылдары
78.  Шекспирдің талантына қызғанышпен қараған драмашы
замандасы:
       A) Кретьен де Труа
       B) Томас Мор
       C) Франсуа Рабле
       D) Кристофер Марло
       E) Роберт Грин
79. Шекспир «Венера мен Адонис», «Лукреция» поэмаларын
кімге арнады:
       A) Граф Лестер
       B) Граф Стюарт
       C) Граф Бекингем
      D) Граф Саутгемтон
      E) Граф Каррион
80. Шекспир атақты «Глобус» театрына жұмысқа қай кезде
өтті:
       A) 1599 жылы
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       B) 1589 жылы
       C) 1590 жылы
       D) 1578 жылы
       E) 1576 жылы
 81. Уильям Шекспир кімге үйленді:
       A) Дульсинея Тобосская
       B) Анна Хэтуэй
       C) Мария Шампанская
       D) Делия Бэкон
       E) Маргарита Наваррская
82. Шекспирдің 1609 жылы жарық көрген өлеңдер жинағына
неше сонет кірді:
       A) 168
       B) 154
       C) 138
       D) 145
       E) 192
83. «Шекспир пьесаларын философ Френсис Бэкон жазды»
деп алғаш күдік білдірген кім:
       A) Томас Бетертон
       B) Николос Роу
       C) Жон Лили
       D) Герберт Лоренс
       E) Бен Жонсон
84. Латын тілінде жазылған «Жаңа Атлантида» романының
авторы, ағылшын жазушысы:
       A) Френсис Бэкон
       B) Томас Мор
       C) Вильгельм Ленглед
       D) Жемс Бербедж
       E) Дю Белле
85. Данте Алигерьидің «Құдіретті комедиясын» қазақ тіліне
аударған ақын:
       A) М. Мақатаев
       B) Ғ. Қайырбеков
       C) Қ. Мырзалиев
       D) Ә. Тәжібаев
       E) Х. Ерғалиев
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86. Дантенің «Құдіретті комедиясы»  неше бөлімнен тұрады:
       A) 5
       B) 7
       C) 12
       D) 3
       E) 6
87. Шекспирдің сонеттерін қазақ тіліне аударған ақын:
       A) М. Мақатаев
       B) Ғ. Қайырбеков
       C) Қ. Мырзалиев
       D) Ә. Тәжібаев
       E) Х. Ерғалиев
88. Гусшілер соғысы қай жылдары болды:
       A) 1140-1148 жылдары
       B) 1419-1434 жылдары
       C) 1280-1360 жылдары
       D) 1441-1462жылдары
       E) 1248-1302 жылдары
89. «Терцинадағы өлеңдер» жинағының және «Тассо дастаны
туралы пікірлер» туындысының авторы болған ғалым:
       A) Томазо Кампанелла
       B) Томас Мор
       C) Джордано Бруно
       D) Коперник
       E) Галилео Галилей
90. Боккаччоның «Фьяметта» шығармасы қай жылы
жазылды:
       A) 1268 жылы
       B) 1348 жылы
       C) 1374 жылы
       D) 1356 жылы
       E) 1289 жылы
91. Франсуа Рабленің «Гаргантюа мен Пантагрюэль» 

романында Гаргантюаға жақсы тәрбие берген ұстаз:
       A) Жобелен
       B) Понократ
       C) Грангузье
       D) Каррион
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       E) Зигфрид
92. ХІІІ-ХVІ ғасырларда Италия қалаларында неше
университет болды:
       A) 20
       B) 16
       C) 12
       D) 18
       E) 22
93. Данте Алигеридің отаны қай жерде:
       A) Римде
       B) Флоренцияда
       C) Парижде
       D) Прованста
       E) Сицилияда
94. Жованни Боккаччо қай жерде туды:
       A) Цюрихте
       B) Стокгольмде
       C) Римде
       D) Парижде
       E) Прагада
95. Дантенің «Жаңа өмір» жинағына енген өлеңдері қай
жылдары жазылды:
       A) 1260-1284 жылдары
       B) 1272-1283 жылдары
       C) 1200-1221 жылдары
       D) 1283-1291 жылдары
       E) 1268-1282 жылдары
96. Франческо Петрарка Прага қаласында нешінші жылы
болды:
       A) 1356 жылы
       B) 1362 жылы
       C) 1352 жылы
       D) 1365 жылы
       E) 1348 жылы
97. Мартин Лютер Римге нешінші жылы келді:
       A) 1506 жылы
       B) 1514 жылы
       C) 1518 жылы
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       D) 1526 жылы
       E) 1510 жылы
98. Мартин  Лютер өзінің католик шіркеуінің бұзықшылық-
тарын әшкерелеген әйгілі 95 тезисін қай жылы
жазды:
       A) 1517 жылы
       B) 1520 жылы
       C) 1528 жылы
       D) 1523 жылы
       E) 1514 жылы
99. Ян Густің шәкірті Иероним Пражеский қай жылы
өлтірілді:
       A) 1412 жылы
       B) 1420 жылы
       C) 1416 жылы
       D) 1414 жылы
       E) 1408 жылы
100. Мильтонның «Самсон – күрескер» трагедиясы     
қашан жазылды:
      A) 1670 жылы
      B) 1658 жылы
      C) 1676 жылы
      D) 1667 жылы
      E) 1656 жылы
101. Ян Кохановскийдің «Грек елшілеріне тиісті жауап»
драмасының кейіпкерлері:
       A) Ромео мен Джульетта
       B) Тристан мен Изольда
       C) Окассен мен Николет
       D) Елена мен Парис
       E) Зевс пен Гера
102. «Терцинадағы өлеңдер» жинағының және «Тассо
дастаны туралы пікірлер» туындысының авторы болған
ғалым:
       A) Томазо Кампанелла
       B) Томас Мор
       C) Джордано Бруно
       D) Коперник
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       E) Галилео Галилей
103. Кретьен де Труан ың «Ивен яки жолбарыс сері» романы
қашан жазылды:
       A) 1160 жылы
       B) 1168 жылы
       C) 1175 жылы
       D) 1156 жылы
       E) 1172 жылы
104. Неміс серілік лирикасындағы «миннезанг» сөзі қандай 
мағына береді:
       A) шаруа жыры
       B) жасақ жыры
       C) батырлық жыры
       D) ғашықтық жыры
       E) бақташы жыры
105. Косово шайқасы қай жылы болды:
       A) 1389 жылы
       B) 1393 жылы
       C) 1396 жылы
       D) 1378 жылы
       E) 1382 жылы
106. Гайдуктік жырлар қайсы халықтың эпикалық
поэзиясына жатады:
       A) неміс
       B) болгар
       C) эстон
       D) баск
       E) поляк
107. Богумилдер қозғалысы қайсы ғасырда туды:
       A) ХІІІ ғасырда
       B) Х ғасырда
       C) ХІ ғасырда
       D) ХІІ ғасырда
       E) ІХ ғасырда
108. «Беовульф туралы поэмадағы» Дания патшасы:
       A) Хроудланд
       B) Аттила
       C) Зигфрид



365

       D) Хротгар
       E) Хаген
109. Иоганн Рейхлинмен саяси тартысқа түскен теолог-
ғалым:
       A) Мор
       B) Гуттен
       C) Рубеан
       D) Галилей
       E) Пфеффекорн
110. «Сид туралы жырдағы» Сид образына негіз болған
тарихи тұлға:
       A) Родриго Диас
       B) Сері Фальстаф
       C) Робин Гуд
       D) Граф Каррион
       E) Грангузье
111. Бонавантюр Деперьенің «Әлем кимвалы» шығармасын 
қандай туындыға жатқызуға болады:
       A) литургиялық
       B) пародиялық
       C) сатиралық
       D) лирикалық
       E) драмалық
112. Франциядағы ортағасырлық қала әдебиетіндегі «Есек
өсиеті» атты сатиралық новеллада кім сынға алынды:
       A) король
       B) епископ
       C) сері
       D) шаруа
       E) көпес
113. Штриккердің «Поп Амис» шығармасы қандай жанрға
жатады:
       A) мистерия
       B) фаблио
       C) миракль
       D) шванк
       E) фарс
114. «Жаңа кеңес», «Әкенің өсиеті», «Су мен шарап тартысы»
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поэмаларын жазған чех ақыны:
       A) Ян Амос Кохановский
      B) Иван Гундилич
      C) Ян Гус
      D) Петр Хельчицкий
      E) Смиль Фляшка
115. Петр Хельчицкийдің «Ынта түрі» шығармасының
оқиғасы қайсы діни кітаптан алынды:
       A) Авесто
       B) Құран
       C) Торо
       D) Інжіл
       E) Таурат
116. «Иосифтің өмірі», «Көпес» драмаларын жазған поляк
жазушысы:
       A) Ганнибал Лучич
       B) Ян Кохановский
       C) Миколай Рей
       D) Петр Хельчицкий
       E) Шилико Менчетич
117. Ян Амос Коменский нешінші жылы туды:
       A) 1590 жылы
       B) 1573 жылы
       C) 1560 жылы
       D) 1578 жылы
       E) 1592 жылы
118. Жан Кальвин нешінші жылдары өмір сүрді:
       A) 1272-1341 жылдары
       B) 1267-1220 жылдары
       C) 1398-1462 жылдары
       D) 1453-1518 жылдары
       E) 1509-1564 жылдары
119. Маргарита Наваррскаяның новеллалар жинағы қалай
аталады:
       A) «Надандар кемесі»
       B) «Ақымақтыққа  мақтау сөз»
       C) «Хептамерон»
       D) «Декамерон»
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       E) «Әлем кимвалы»
120.«Надандар кемесі» атты сатиралық өлеңді жазған
қаламгер:
       A) Рейхлин
       B) Брант
       C) Гуттен
       D) Лукиан
       E) Рубеан
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