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Аннотация: Мақалада Ілияс Жансүгіров өлеңдерінің көркемдік-стильдік сипаты 

қарастырылған. Жансүгіров өлеңдері Қазақстан тарихындағы елеулі белестерді, ел 

басындағы қуанышты да қиын күндерді, әр кезеңде өмір сүрген тұлғалардың өмірін 

дәріптеуге арналған. Шығармаларының басты мақсаты - ескі өмірді, бүгінгі ұрпақты 

таныту, сол кезде замандастарының ашуы мен өшпенділігі отқа оранды. Жалпы 

Қазақстандағы, тіпті манстамайлардағы халықтың көне тарихын ақын осылайша ой 

елегінен өткізіп, синтездей отырып. Қанай билеген сол зұлмат заманда еңбекшілер халық 

жасаған рухани қазынаға үңілді. Ілияс Жансүгіровтің әдебиеттің басқа жанрындағы 

шығармалары бар. Соның бір қыры – фольклорға сіңірген еңбегі. Бала кезінен өнерге 

жақын болған Ілияс әдеби мұраға, сиқырлы сөзге ерекше мән берген. Әкенің ықпалы 

балалық шағында болса, оның есейе келе жинақтаған ескі әдеби мұрасы шығармашылық 

өсу жолында үлкен көмек болмақ. Шығармаларда қазақ ауылының өмірі, ондағы таптық 

күрес, жаңа дәуір адамының санасындағы әлеуметтік-психологиялық өзгерістер, елдік, 

ержүректік бейнеленген. 

Кілт сөздер: поэма, сюжет, әдеби шығарма, жағымды кейіпкер, сипаттама, 

салыстыру, метафора, фольклор,әдеби мұра, таптық күрес. 

 

Кіріспе. Жансүгіровтің ұзын сарынды эпикалық поэмалары қазақ тарихындағы 

елеулі кезеңдерді, ел басындағы қуаныш пен ауыр күндерді, әр заманда өмір сүрген 

адамдар өмірін жырлауға арналған. Өнер тақырыбындағы алғашқы «Күй» атты поэмасын 

1929 жылы жазды. Сырттай қарағанда, бұл поэмада халық жадында сақталған «Боз інген» 

аңызы толғанатын сияқты. Ал, үңіле зер салсақ, поэма арнасы сол аңыздан кеңірек. Поэма 

ертедегі халық дарынының құдыреттілігін, адамның жан дүниесін тебірентетін сиқырлы 

эстетикалық күшін танытуды мақсат еткен. Ақын алдына қойған ол мақсатын орындап 

шыққан. «Күй» — лиро-эпикалық шығарма. Поэманың сюжеті бар. Сол сюжетпен 

қиюласып, тамырласып жатқан лирикалық шегініс те мол. Баяндау, суреттеу қатар 

жарысып, поэманың жалпы бітімі сындарлы болып шыққан.  

Әдетте, тартылған әдемі күйдің сазын сөзбен жеткізу мүмкін емес дейміз. Бұл рас. 

Қобыздағы күйдің әсерін, оның мазмұнын айтып беру екінің бірінің қолынан келе 

бермейді. Бұған ақын болу керек. Ақын болғанда қарабайыр ақын емес, дүлдүл ақын болу 

керек. Ал, І. Жансүгіров күйдің суретін әсерлі өрнекпен беруде ерекше талантын айқын 

танытты.Күйдің «кейде талмаураған, толықсыған» шағын, «кейде өжет, кейде долы, кейде  

паң, кейде дарқан» қалпын дәл бейнелейді. Бүкіл табиғаттың тамылжыған жанды 

келбетін, адамдардың көңіл күйінің алуан сырын бейнелеген ғажайып күйдің әсерлі 

толқынын ақын аудармай, қаз-қалпында бере алған. Ақын жырының өзі де әсем бір сазға 

айналып, оқырманның құлағынан кіріп, бойын алып кетеді. Күйді, сол күйдің құдіретін 

жеткізіп айта білген тіл өнерінің асыл қасиетін танып,тамашалай түсесің. Халықтың 

сондай алтын қазынасы болған ғажайып күйлерді орындаушы, қолынан өнер тамған 

қобызшыны да ақынның шабыттана, әсерлі суреттегенін көріп, қайран қаласың. 

Теориялық талдау. Қобызшыны Молқыбай шалдың «Боз інгенді» боздатқан өрен 

өнерін жеріне жеткізе толғай отырып, ақын сол күйді тыңдаған шақтағы адамның алатын 
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сиқырлы әсерін әдемі де шебер суреттейді.  

Тұтастай алғанда, «Күй» — ақынның тарихи тақырыпқа поэма жазудағы алғашқы 

творчестволық сәтті ізденістерінің жемісі. Жоғарыда айтылған кейбір қайшылық-

олқылығына қарамастан, «Күй» — қазақ поэмасының тарихындағы өнер тақырыбына 

арналған алғашқы сәтті туындының бірі. Ілиястың 1934 жылы жазылған «Күйші» поэмасы 

қазақтың эпикалық поэзиясындағы елеулі құбылыс болды. «Күй» ақынның поэма 

жанрындағы өнер тақырыбын қозғауының басы, әдемі бастамасы болса, «Күйші» соның 

сатылы, заңды жалғасы еді. «Күйшіде» ақын өнер тақырыбын өрістете түсті. Көркемдік 

шешімі тұрғысынан қарағанда, ақын ілгеріледі. Сюжеттік, композициялық, образдық, 

тілдік шеберлік бағытында ақын алғашқы поэмасынан гөрі «Күйшіде» өсу, биіктеу үстінде 

болғанын толық аңғартты. 

Ілияс Жансүгіровтің осы «Күйші» поэмасы кең тынысты, асқақ әуенді, қатыгездік 

пен зұлымдықты өнер арқылы жеңе білген қазақ әдебиетіндегі қайталанбас ірі де көркем 

туынды. Мұнда негізгі сюжетпен қоса, Қарашаш пен Күйші арасындағы терең 

психолгизм, адам сезімдерінің шарпысулары ақынның шалқар шабытына, шексіз 

фантазиясына, табиғи ағысына барынша ерік берілгені айқын аңғарылады.  

Қарашаш – «Күйші» поэмасындағы басты кейіпкердің бірі. Автордың түпкі ой 

қазығы бойынша, ол – ұнамсыз тұлға. Солай бола тұрса да, оның кейбір адамдық 

қасиеттерін де ақын жарқыратып алға жайып салған. Ол алған беттен таймайтын, орта 

жолда бөгеліп қалмайтын, алдына қойған мақсатын орындамай тынбайтын, қайратты, 

кесек мінезді тұтас характер. Ол мәмілеге келуді, шегінуді білмейтін өр тұлға ретінде есте 

қалады. Қарашаш ақылсыз әумесер де емес. Ашумен қатар ақылы да бар. 

Тәжірибелік бөлім. Күйші жігіт басында оянған махаббат сезімін де ақын келістіре 

толғайды. Жалпы жастық, махаббат деген үлкен рухани күш. Ол адамды 

шабыттандырады, қанат бітіріп, көкке ұшырады. Бойға бұрқыраған жігер-күш беріп, тау 

қопартады. Адам санасын нұрландырып, мол жарыққа кенеледі. Қарашашқа ынтыққан 

поэмадағы күйші жігіт халі осындай. Бұрынғы өзі тартып жүрген тоқсан түрлі күйді қоя 

тұрып, шабыт қанатына мінген өнерпаз өз жүрегінің жаңа күйін – махаббат күйін төгеді.  

Поэмадағы күйші жігіт – есте қаларлықтай кесек тұлға. Ақын оның асқан 

өнерпаздығын, өміріндегі бұралаңы бар күрделі сәттерді құлпырта сөз бояуларымен айқын 

суреттеп берген. Домбырадағы тоқсан құбылған құдіретті күйдің адам сезімдерімен 

ұштасқан кейде реалистік, кейде романтикалық кейпін -өрісін ақын өрен шабытпен өлең 

өрнегіне шебер түсірген. Күйші жігіттің барлық қадір–қасиеті – халықтың бойындағы 

асыл мінез, қадір-қасиеттердің жарқын көріністері. Бұл шығарманың бүкіл рухынан 

көрініп тұр. 

Нәтижелер мен талқылау. Поэмада адамдар тұлғасы нақтылы сипатталған. Бірі 

ұнамды, бірі ұнамсыз дегендей. Поэманы оқығанда есте қалып қоятын кейіпкердің бірі — 

хан Кенесары Қасымов. Кенесары – тарихи шындыққа сәйкес, өзінің зұлымдығымен, 

жауыздығымен айқын көрінеді. Бұл жөнінде акаемик Қ. Жұмалиев: «Ақын сөз арасына, 

кейбір ғана қысқаша сурет, баяндау, репликалар арқылы, Кененің жексұрындық мінез-

құлық әрекеттері де шеберлікпен көрсетеді. …Жауыздық, қара жүректілік, менмендік, 

қара халықты менсінбей, оларға тәкаппарлықпен қараушылық бәрін бір-екі шумақпен-ақ 

ақын түйіп берген емес пе?»[1] — деп поэмадағы Кенесары бейнесі жөнінде дәл топшылау 

жасады.  

«Күйші» поэмасының қозғайтын негізгі мәселесі қазақ халық күйлерінің – күй 

өнерінің ғажайып сыр-сипатын, қоғам, адам өміріндегі ерекше рөлін көрсету десе де 

болғандай. Міне, осы бір халықтың рухани байлығын тіл өнерімен әсерлі толғаған ақын 

поэмасында сол құдіретті өнерді жасаушы авторын да үнемі есте ұстап отырады. Ақын 

ғасырлар бойы жасалған рухани байлық – күй өнерін жасаушы халық, халықтың дана 

дарыны деп дұрыс түсінеді де, сол халықтың нақтлы өкілі ретінде үйсін руынан шыққан 

күйші жігітті алады. Күйші жігіт те поэманың орталық кейіпкері. Ұнамды кейіпкер.  

Ілияс Жансүгіровтің «Күйші» поэмасының көркемдік сапасы аса жоғары. Сонымен 



қатар, идеялық мазмұны да терең. «Күйші» кезінде де, кейін де идеялық қадір-қасиетімен 

жарқырап көзге түседі. Қазақ поэмаларының тарихындағы аса көрнекті туынды ретінде 

бүкіл жұршылыққа кеңінен танылған, оның халықтық шығарма – асыл рухани байлық 

екені хақ. Сондықтан да, «Күйші» поэмасы Ілияс талантының шарықтаған шағының 

тамаша туындысы.  

Ақынның өнер тақырыбына жазылған тағы бір туындысы – атақты «Құлагер» 

поэмасы. Бұл поэманы ақын қазақ халқының ардагер ұлы Ақан серіге арнаған. Ақан сері – 

ХІХ ғасырдағы қазақ елінің рухани мәдениетінің тарихынан елеулі орын алатын белгілі 

өнер қайраткері. Ол – дарынды композитор, ақын әнші. Өзі өмір сүрген заманының әр 

қилы мәселелерін айқын өнер тілімен көрсете білген, оның әдеби, музыкалық мұрасы мол.  

Ақан серінің әдеби музыкалық, әншілік еңбектері жайлы көптеген ғылыми -зерттеу 

еңбектері бар. Сол еңбектердің барлығында Ақан серінің асқан өнерпаздығы, халықтың 

рухани азығы болған тамаша поэтикалық, музыкалық шығармалар бергені айрықша атап 

көрсетілген. Поэмаға арқау болған оқиға – тараудың басындағы тұсында сері болсын, пері 

болсын, өмірімен ұнаған Ақан және тұлпар ат Құлагер.  

«Күйші» поэмасындағыдай, бұл поэмада да Ақан өмір сүрген заманға, қоғамға 

деген ақынның авторлық тенденциясы айқын. Поэманың толғану атты кіріспесінде-ақ 

Ілияс Жансүгіров Ақан сері өмір сүрген феодалдық заманға өз көзқарасын толық білдіріп 

өтеді: 

“Бақ туын тұрғанда ұстап бүгін қазақ,  

 Көңілі судай тасып, оттай маздап.  

 Ескі күні елім көрген енді ойласам,  

Көрінер кейде қорлық, кейде мазақ”. 

Негізгі мақсаты – ескі өмір мен бүгінгі ұрпақты таныстыра отырып, сол шірік 

заманға өз замандастарының ыза, кегін өршіте түсу. Осылай толғана отырған ақын 

халқының ескі тарихын, тұтастай қаралап, мансұқтамайды да. Қанайшылар билеген сол 

қара түнек заманда еңбекші халық жасаған рухани асыл қазынаға да үңіледі.  

Сырттай қарағанда, поэманың негізгі сюжеті Ақан серінің бір әніне ғана құралған 

сияқты. Ал, мұқият қарағанда, поэманың идеялық шеңбері одан да кеңірек. Сол бір 

уақиғаның керегесін кеңіте отырып, ақын бас кейіпкер Ақанның трагедиясын ашады. Ақан 

трагедиясы Ақан сияқты мыңдардың трагедиясы екенін жинақтап танытады. Ақан өмірін 

жырлай отырып, сол бүкіл феодалдық заманның зұлымдығын, ірік-шірігін әшкерелей 

түскен. Поэманың идеялық түйіні, міне, осында.  

Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасы – сюжетті поэма. Поэма сюжетін құрайтын 

оқиғалар асты бейнелеген тарауларда ат жарысын, Құлагердің мерт болуын, сонымен 

байланысты Ақанның қайғы-шерге көмілуін суреттеген тарауларда баяндалған. Өзге 

поэмаларға қарағанда, бұл поэманың сюжеттік-композициялық бітімінде өзгешелікте бар 

екені рас. Мәселен, оқиғаны басынан бастамай, аяғынан алып қарасақ та жеткілікті. 

«Туған жер» атты басқы тарауда ақын Көкшетауда жападан-жалғыз қайыңды көлеңкелеп 

отырған қара шалды, оның үстінде ілулі тұрған аттың қу басын әңгімелейді. Міне, осы 

әңгіме-жұмбақтың сырын айтпақ боп ақын шегініс жасайды. Бүкіл оқиғаны сол шегініс 

арқылы береді де, «Аттың азалы әні» деген соңғы тарауда баяғы алдыңғы тараудағы қара 

шал мен аттың қу басына қайта оралады. Поэма сюжетін құрудағы бұл қаусырмалы 

композицияны ақын шебер де ұтқыр пайдаланады.  

Поэманың бас қаһарманы – Ақан сері Қорамсаұлы. Осы бас кейіпкер өмірін 

бейнелеген поэма жанрының шеңберінен аспай, осы жанрдың адам образын мүсіндеудегі 

көркемдік мүмкіншілігін белгілі дәрежеде ұтымды пайдаланғанын көреміз. Ол ең алдымен 

оқырман қауымды Ақан серімен біраз таныстырып өтеді. Бұл ретте ақын Ақан серіге кең 

көлемде мінездеме беріп кетеді. Сол мінездеме арқылы Ақан серінің ұнамды тұлғасы 

анықтала бастайды. 

Поэмадағы Ақан сері образын сөз еткенде Құлагерді айту аса қажет. Ақынның 

Құлагерді суреттеуі және оның қадір-қасиеттерін баяндауы бас кейіпкер бейнесін 



тұлғаландырып тұр. Ақан серінің Құлагері туралы және сол Құлагердің өкінішті қазасы 

жайлы шығарған әнінің хикаясы жөнінде ақынның поэма жазуы – қазақ поэмасының 

тақырыптық-мазмұндық арнасындағы ұлттық ерекшелікті де аңғартады. Атқа байланысты 

оқиға жайлы арнайы поэма жазуы ақынның өз халқының ежелден келе жатқан ұлттық 

психологиясымен тығыз байланысын танытады.  

Ілияс Жансүгіров ауыз әдебиетіндегі, жазба әдебиеттегі дәстүрді тек қана 

жалғастырып қойған жоқ, өзінше өрістетті. Мәселен, Ілияс суреттеген Құлагердің 

Қобыландының Тайбурылынан, Алпамыстың Бйшұбарынан, Қамбардың қара қасқасынан, 

Төлегеннің Көкжорғасынан өзгешелігі бар. Ауыз әдебиетіндегі аттар әсірелеу арқылы 

берілсе, Ілияс Құлагерді әсірелемейді де, кейіптеп суреттемейді.  

Құлагер – Ақан серінің сұлулығы, идеалы. Оның түсінігінде ондай тұлпар енді 

келмесі анық. Сол тұлпармен жүрек түкпіріне ұялаған әсемдік, көркемдік бәрі жоғалған. 

Оның бұрынғыдай ән айтуы да, ел арасында жайраңдап жүруі де екі талай. Құлагерге 

жұмсалған айбалта, Ақанның өзіне тиген, ол енді тірі өлік.  

Сол заманның зұлым-күшінің нақтылы өкілі ретінде поэмада көрінетін кейіпкер – 

Батыраш. Ол – Ақан серіге қарама-қарсы бейне. Ақан серімен майданданға ашық шықпай, 

жар астынан бұқпантайлап келіп, өз арам ниетін іске асырады. Ашық әрекетке 

баспайтыны – ол Ақан серінің жақтайтын дүйім елден қаймығады, жасқанады  

Ал, поэманың тіл байлығы төтенше. Өзге поэмалардағыдай, бұнда да ақын еркін 

төгілген, образды бейнеге бай құнарлы тілімен оқырманды эстетикалық ләззатқа бөлеп, 

бірден баурап алады.  

«Құлагер» поэмасындағы ақынның көркемдік шеберлігі, тілінің аса шұрайлығы 

жайлы М. Қаратаев «Қазақ поэзиясының Құлагері» деген ғылыми зерттеуінде: «Мұндағы 

ұмытылмас сұлу картиналар, айқын, әдемі образдар, шындықтан туған романтикалық леп, 

бұлақша сылдыраған нәзік лирикалық сезім, серпінде, кең эпикалық құлаш, балы 

сорғалаған құнарлы бай тіл, ұйқасы сыңғыраған кәдімгі он бір буынды қара өлеңнің 

мінсіз-мүлтіксіз үлгілері «Құлагер» поэмасын шын мәнінде поэзияның «сұлу сарайы», 

Жансүгіров творчествосының биік шыңы деуге толық дәлел бола алады» — деп түйген 

болатын. Тілінің байлығы, тазалығы, мөлдірлігі мен бейнелілігі жағынан «Құлагер» — 

қазақ поэзиясындағы ең үздік поэмалардың бірі. 

Қысқасы «Құлагер» дастаны ақын туралы, оның тағдыры десек те, оның негізгі 

өзегі – Ақан трагедиясы арқылы әлеуметтік орта және замана лебі, қуанышы мен қайғысы  

кең көлемде жырланған ірі лиро-эпикалық поэма.  

Соның дәлелі ретінде, дарынды ақын қаламын жоғарыда аталған поэмалары 

сарындас, сапасы да еш кем емес «Көбік шашқан», «Исатай», «Бақытты Жамал», 

«Мақпал», «Рүстем қырғыны», «Мәйек», «Кәмпеске», «Байкал» толғаулары басталған 

күйінде аяқталмай, жарық көрмей қалған. Кедергі болған жайт – оның нағыз 

творчестволық өрлеу жағында жазықсыз жапа шегіп, мерт болуы. Алайда оның тірі 

кезінде 20 жыл бойы жазып кеткен мол мұрасы қазақ әдебиетінің барлық сапасына үлкен 

үлес болып қосылып, мәдениетіміз бен өнеріміздің алтын қоры қомақтана түсті.  

«Исатай» поэмасында белгілі нарын қозғалысындағы еркіндікті, азаттықты аңсаған 

оқиға негіз болған. Исатай төңірегіндегі шаруалардың топтасуы, ортақ жауға деген ашу-

ызалары сенімді өріс алады. Сондай-ақ, өнер иесі, кедей – Жалдықара мен хан тұқымынан 

шыққан Қарлыға арасындағы сүйіспеншілік, еркіндікке ұмтылулары сендіреді.Автор 

Исатай бейнесін төңірегіндегілердің ауыз бірлігін, ортақ жауға өшпенділіктерін нанымды 

ашады.  

«Байкал» поэмасы Сібір халықтары арасында кеңінен тараған аңыз желісінде 

жазылған. Поэма оқиғасы Байкал есімді шал меноның қыздары төңірегінде өтеді. 

Мазмұны, Ангара атты қыз Енисей деген жігітке ғашық болады. Байкал оларға 

қарсылығын араларына тау-қорған қойып береді. Ангара басындағы ауыр жәйді Бұлақ 

сіңілілеріне айтып, солардың көмегімен жол тауып Енисейге қосылады. Ангараның 

Енисейге қосылып, Байкал көлінің дауылды сәттерін ақын адам өмірінің жастық сәтіме, 



өмірдегі, ордабасындағы көзқарас, тіршілік тынысымен аңыздық сюжет негізінде 

жеткізеді. Мазмұны тартымды, сюжеті қызық, әсерлі оқылатын бұл поэма – махаббат 

тақырыбын сәнді суреттеумен мәнді.  

Талқылау. Негізінен алғанда жоғарыда еске алған поэмалар қазақ ауылының 

өмірін, ондағы таптық тартысты, жаңа дәуір адамның ой-санасын, елдік пен ерлік 

жолындағы әлеуметтік-психологиялық өзгерістерді танып-таразылауда берер дерегі, 

рухани нәрі мол.  

 Ілияс Жансүгіров әдебиет саласының басқа жанрларындағы еңбектері жетерлік. 

Сондай бір қыры – фольклористағы еңбегі. Жасынан өнерге жақын болып өскен Ілияс ел 

аузындағы әдеби мұраларға, сиқырлы сөзге ерекше ден қойған. Бала кезінде әкесінің әсері 

болса, өсе келе өз бетімен жинаған ескі әдеби мұралары, шығармашылық өсу жолына көп 

қолғабысын тигізеді 

Қорытынды. Қоғамдық өмірдің ірі қайраткері, асқан дарын иесі Ілияс 

Жансүгіровтің шығармашылық мұрасын аз сөзбен бағалағанда, ол – халқының мәңгі 

қадірлеп, ардақтауына, мақтаныш етуіне лайық, кесек поэзиялық мұра қалдырған ер 

тұлғалы нағыз азамат ақын.  

Ілиястың поэзиясының ауқымы қаншама мол, шалқар болса, оған айтылар ой -пікір 

де осал болмаса керек-ті. Ілияс Жансүгіров ақталғаннан кейінгі тұста жарық көрген (1960 

жылдар мен 1986-1998 жылдары)таңдамалы шығармаларына қазақ әдебиетттану 

ғылымының аса көрнекті ғылыми-зерттеушысі академик Мұхаметжан Қаратаев, Әбділда 

Тәжібаев, Мырзабек Дүйсенов, Тұрсынхан Әдірахманова, Рымғали Нұрғалиев, Бақыт 

Сарбалаев және тағы басқа ілиястанушылар өз тарапынан ақын поэзиясынның сан-салалы 

құпиялары мен ашылмаған қыр-сырын дәйекті зерттеу еңбектері мен монографиялар 

жазып, сол арқылы дүйім жұртты бір серпілтті. Осы игі қадам арқасында әдебиет жиырма 

жылға тарта поэзия нәрімен сусындатқан Ілияс ақынның кейбір танылмай, көрінбей 

жатқан асыл көмбелері, тіс жарар таза бұлақ кәусары баяу жылжып, қазақ әдебиеттану 

ғылымының алтын қорына қосылды. Бүгін Ілияс Жансүгіровтің күйлі, сыршыл сан 

ғасырлық, «Сұлу сөзбен алтын сарай салдыртқан» өлмес поэзиясы қазақ жұртының 

қымбат қазынасы, осы арқылы оның өр тұлғасы алаш елінің құлай сүйген адал да қадір 

тұтар сүйікті перзентіне айналды. 
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Аннотация: В статье исследуется художественно-стилистический характер 

стихотворений Ильяс Жансугурова. Стихи Жансугурова посвящены прославлению 

знаменательных вех в истории Казахстана, радостных и трудных дней в начале страны, 

жизни людей, живших в разное время. Основная цель его работ - представить старую 

жизнь и сегодняшнее поколение, чтобы в это время разгорались гнев и ненависть 

современников. Так размышляя, синтезируя поэтом древнюю историю народа, который, в 



общем, Казахстан и даже в манстамаиды. «.В те мрачные времена, когда правили канайцы, 

рабочие заглядывали в духовную сокровищницу, созданную народом». У Ильяса 

Жансугурова есть произведения других жанров литературы. Одна из граней - его заслуги в 

фольклоре. Ильяс, который с детства был близок к искусству, особое внимание уделял 

литературному наследию, волшебному слову. Если влияние отца в детстве, то старое 

литературное наследие, накопленное им по мере взросления, будет большим подспорьем 

на пути творческого роста. В произведениях отражается жизнь казахского аула, классовую 

борьбу в нем, социальные и психологические изменения в сознании человека новой эпохи, 

страны и мужества. 

Ключевые слова: поэма, сюжет, литературное произведение, положительный 

герой, описание, сравнение, метафора, фольклоримстика, литературное 

наследие,классовая борьба. 

Abstract: This article examines the artistic and stylistic nature of the poems by Ilyas 

Zhansugurov. Zhansugurov's poems are dedicated to the glorification of significant milestones in 

Kazakh history, joyful and difficult days at the beginning of the country, the lives of people who 

lived at different times. The main goal of his works is to present the old life and today's 

generation, so that at this time the anger and hatred of his contemporaries flare up. So reflecting, 

synthesizing the poet of the old history of the people, which, in general, Kazakhstan and even in 

the Mansұқtamaids. In those dark times, when the Kanays ruled, the workers looked into the 

spiritual treasury created by the people. Ilyas Zhansugurov has works of other genres of 

literature. One of the facets is his merit in folklore. Ilyas, who since childhood was close to art, 

paid special attention to the literary heritage, the magic word. If the father's influence in 

childhood, then the old literary heritage accumulated by him as he grows up will be of great help 

on the path of creative growth. Basically, the poems written above reflect the life of the Kazakh 

aul, the class struggle in it, social and psychological changes in the consciousness of a person of 

a new era, country and courage. 

Keywords: poem, plot, literary work, good character, description, comparison, metaphor, 

folklorism, literary heritage, class struggle. 

 


