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КІРІСПЕ

Ксз келген күрделі бейнелі заттардың конструктивтік негізінде 
гсометриялық денелер өз бетінше қалыптаскан, сондыктан 
оқулыктағы қолөнер бұйымдарының заттары және суреттелінуші 
нысандардың перспективалық күрлысы жатыр. Барлық білім беру 
процессінің қорытындысы мазмұнында және оқушы-жастардың 
композиция моні бойыпша орындайтын жұмыстарының 
іиеберліі інде айқындалуы керек. Тек қана осындай шыгармашылык 
ж^мые бойынша болашақ колөнер шеберлерінің шығармашылык 
идеялары мен ойларын онер шьнармаларында каншалықты көрсете 
алатындықтары жайлы жорамалдауга болады.

Оқушылардың керкем бейнелеу сауатын игеруі олардыц 
iiii.il армашылық кабілегтерін дамытумен катар жүруі керек. Бүкіл 
ок\ мроцесіи етудеиі бірінші курстан соңгы курсқа дейін қолөнер 
о\ иымдарыпың бейнеленуші нысандарға ойланып жэне сезіне карау 
каоілеіін тәрбиелеу багытында жүрі ізгені дүрыс. Қолөнер 
бүііымдарын жобалау сабактарында көркем бейнелеу сауатыныц 
іеоретикалық курсын енгізуге байланысты оқулықта суретіеу 
гэріібінің теоретикалық негізіне үлкен кеңіл бөлінеді. Көркем 
бейнелеу сауаты теориясында, оған жүйелі баяндауға әрекеттер 
жаеалынған, мұнда жас шеберлерге сурепеу шеберлігін игеруге 
комектеседі.

( )қулі.іқ авторлары көркем бейнелеу аймагындағы мәселелердің 
барлі.ны тұтас қарастырылып, толық шешілген деген пікірден 
аулақ. Біз жалпы ойдың контурын суреттеуге үмтылдық. Көркем 
бейнелеу және колөнер бүйымдарын жобалаудың сауатты негізгі 
түсініктері жайлы хабардар болу, жас суретшілердіц 
им.нармашылық тәжірибесін байытуға мүмкіндік береді. Сонымен 
қагар оқушы-жастардың өз бетінше орындайтын көркемдік 
сауаттың негізін зерттеу -  казіргі кезендегі суреттеу мәдениетінің
кажепі талабы болып келеді. Қолөнер бүйымдарын жобалауда
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көркем бейнелеу өнері шыгармасының эстетикалық және 
эмоционалды әсері басқа өнер түрлеріндегі сиякды бейненің 
мағынасының терендігі мен мінсіздігіне байланысты. Көркем 
суреттеу өнерінің мағынасы болып көркем бейнелерде айқындалган 
нақты шыншылдық табылады.

Суретшінің шығармашылық өмір мен табиғаттың объективтік 
зандылыктарымен көріктігімен және сұлулығымен анықталады. 
Шынайы өнер шығармасын туындау кезінде бізді қоршаган бай 
және сұлу табигат, тамаша бояу гармониясын тудыратын күн 
сәулелері түбі жоқ сүлулығы -  жомарт, қызметкер, достық пен адам 
еңбегіне махабаты зор, нақты өмірлік қайшылыктар, кең даланың 
сұлулығы, тау, өзен, гүл — міне осының барлыгы керкем бейнелеу 
шыгармаларында орын алып корермендерді қызықтырып коздерін 
қуантады.

Суретте бізді қоршаған шыншылдық неғұрлым терең 
айқындалса, сол ғүрлым аныкталмаған қызыгушылықты білдіреді. 
Жобалау негізі өмір шындығы болып табылатын өсімдікке ұқсайды. 
Әр түрлі кезендер мен мектептердің шеберлері шыгармаларының 
шыгу тегін табиғатта көрген. Табигатта "Үстазды" -  ұстазым деп 
айтуы бекер емес. Қайта жаңғыру кезеңінің ұлы суретшісі Леонардо 
да Винчидің пікірі бойынша "Кескіндемеші табигатпен жарысып, 
айтысады". Француз табиғатшысы Калинь Коро былай деп жазған: 
"Ең алдымен Табиғатқа еліктесең әрқашан жеңіске жетесің. Мен 
эрқашан табиғатты зерттеймін, мен оған гашықпын" — деген. 
Бейнелеу өнерінің айрықша ашық жолы нақтылы көріністен қарап 
суреттеу болса ал қолөнер бүйымдарын жобалау шығармашылыгы 
суреттің үлкен бір тармағы болып саналады.
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§1. ЖОБАЛАУДАҒЫ СУРЕТ ЖӘНЕ СУРЕТ САЛУ ЖАИЛЫ 
ЖАЛПЫ ТҮСІНІК.

Суреттегі жобапау дегеніміз -  көз мөлшері бойынша контурлы 
сызық, түртпекше және дақ сиякты графикалык тәсілдердің 
кемегімен қолмен салынған суреттемелі көріністің жобасын 
айтамыз. Омың орындалу мінездемесі және техникасы. қызметі, 
гақырыбы, жанры, сурет салу әдісі бойынша бірнеше түрлерге 
болінеді. Әдетте сурет бір түсте орындалады. Суретте жарыктық 
жлне рендік әсерлер, пластикалык модельденуі, түртпекшелердің 
комбинациясымен дактар мен сызыктардың әр түрлі үйлесуінің 
нлтижесінде пайда болады. Жоғары кәсіби деңгейде жобадағы 
орындалған суреттің дара көркемдік қүндылығы болады.

Суретті қолдану аймағы кең -ол  гылыми-көмекші, қол-өнерінің 
мінездемелі және техникалы түрінен көркем суретке дейін 
созылады. Адамнын сөзінің жазбаша түрде көрінуі сиякты суретте 
ойлау барысын айқындап басқа адамдармен араласуға мүмкіндік 
береді.

Сурет мәдениеттің бір бөлігі бола отырып, ой-өрісінің дамуына 
жпне қалыптасуына ыкпалын тигізеді. Қайта жаңғыру кезеңінің 
итальяндық үлы суретшісі Микеланджело Буонортти (1475 -  1564) 
былай деп жазған: "Баска сөзбен нобай өнері деп аталатын сурет, 
коекіндеме, мүсін және архитектураның жоғарғы нүктесі. сурет -  
кез келген ғылымныңтүп қазығы" -деген.

Кез келген зат жобаның суреттеу нысаны бола алады, бірақ, 
адамдар бізді коршаған дуниені эр түрлі кабылдайды. Ол адамның 
тәрбиесіне, жалпы дамуына, мәдени деңгейіне, қызметіне 
байланысты. Көру мүшелері кез келген адамға заттың сапасын 
сезінуге, түсін. пішінін, кеңістігін, козғалысын, көзбен көріп 
қабылдауына мүмкіндік береді, ал суретшінің бойында мүндай 
қабілеттер ерекше асқынған.
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Суретші үшін сурет сыртқы дүниені тану тәсілі және заттық -  
бейнелі тіл болып табылады, оның көмегімен көрерменмен пікірін 
бөліседі.

Көркемсурет өнерінің барысында жобалау суреті жетекші 
пэнінің негізі болып келеді.

Жобаның сапалы суретін сала алу кабілеті кез келген кәсіби 
маман үшін өте маңызды, өйткені жоба суреті қолонер бұйымдарын 
жасау істерінде, сондай-ақ көркем сурет өнерінің барлық 
салаларьпша (кескіндеме, графика, мүсін) және пластикалық 
өнердің, қол-өнерінің және дизайнерлік қызметтің негізін қалаушы 
болып табылады.

Жоба суретінің оқып-үйренудегі мақсаты, көзбен көру қабілетін 
және көлемді — кеңістік ой-өрісті дамыту, композициялық ойды 
"Заттандыру" барысында құралдық-тәжірибелі талаптарды суреттің 
көмегімен шешуден түрады. Кэсіби жұмыскердің шеберлігінің өсуі, 
шынайы жобалы суреттің техникасы мен тәртібін қаншалықты 
меңгергеніне байланысты.

Жобалы суретті салуды үйренуді, пішіні мен бейнесін қолөнер 
бұйымының қарапайым түрінен бастау керек қарапайымнан күрделі 
бейнеге өту — шынайы өнер мектебінің көркем суреттеу сауатын 
меңгеру принципі міне осындай болып табылады. Қазақтың белгілі 
суретшісі Әбілхан Қастеевтің пікірі бойынша "Жас суретшілерге 
білім берудің негізінде шынайы, реалистік өнер жатуы керек" -  
деген теорияны айтқан. Ежелгі шығыс цивилизациясының өнерінен 
бастап, Ежелгі Египет және Ежелгі Греция, орта гасыр кезеңінен 
қазіргі күнгі уақытқа дейін көркем-сурет өнеріне үйрену, суретгі 
зерттеп меңгеруден басталады. Жазықтык бетінде суреттеменің 
қүрылуының негізгі тәртібі Ч.Ченина., Л.Б. Альберти., Леонардо да 
Винчи., А. Дюрер сияқты белгілі суретшілердің көңілдерінің 
ортасында болған. Сурет мектебінің дамуына К.П. Брюллов (1799 -  
1852), А.И. Иванов (1776-1848), И.П. Крамской (1837-1887) жэне 
т.б. деген суретшілер үлкен үлестерін қосқан.
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Бүкіл дүние жүзілік көркем суреттеу өнерінің бай тәжірибесі 
шынайы суретке сүйсне отырып, өмірдегі және өнердегі ғажайып 
қүбылыстарды сүйіп багалай білуді үйретеді, эстетикалык 
мэдениетті меңгеруге кеңес береді. Көркем суреттеу сауатыныи 
негізін оқып үйрену оймен сезімнің жігерлі кызметін талап етеді.

Жобалы сурет бойынша тәжірибелі тапсырмаларды 
орындаудың алдында, теоретикалык білімнің негізінде жаткан 
жалпы әдістемелік талаптармен танысу керек. Сонымен катар 
күралдармен, жүмыстын тәсілдерімен, әдістерімен, көркем суреттеу 
одістерімен танысқаи жөн, ол көркем суреттеу сауатын толык 
меңгеруге көмектеседі.
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§2. ЖОБАЛАУДАҒЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚТЫҢ НЕГІЗІ.

Шығармашылық барыстың ең маңызды аймағы, жобалау, ол 
мұқият талдауды, салыстырманы талап етеді. "Композиция" -  деген 
сөз латын тілінің "со composition" — деген сөзінен шығады, тікелей 
магынасы біріктіру, бөлшектерді қосып, белгілі тэртіпке келтіру. 
Бұл сөздің бастапқы мағынасы кең түсінікті білдірген: Рим 
құқығында екі жақды татуластырудан бастап, цирк алаңындағы 
күрескерлерді қарама-қарсы қоюға дейін. Бұл терминнің әр түрлі 
айтылуына қарамастан, олардың барлыгыиа ортақ мағына бір 
түтастықты білдіретін екі жақтың болуында.

Қазіргі кездегі сөздік мынандай анықтаманы береді:
"Жобалаудың қолөнердегі шыгармашылығы, нақты қүрылымы, кез 
келген өнер шығармасының ішкі құрылысын тандап алу, 
гармониялық түтастықты қүрайтын көркем тәсілдердің тәртібі және 
топтасуы" -  деген ұғымды білдіреді. М.В. Алпатов деген 
өнертанымалының пікірі бойынша, композиция дегеніміз кандай да 
бір қүбылыстардың барлық қүрастырушы элементтерін бірлестікке 
үйымдастыруының жалгіыга тән мінездемесі бар: "Органикалык 
жэне неорганикалық табиғаттың құрылыуының болек
принциптарына еліктей отырып, адам композицияны көркемдік 
творчествоньщ негізі етеді, сонымен қатар өзінің нақты жагдайға 
қатынасын білдіруде композиция адамның қолында табигатты тану 
және бағындыру тәсілі болады. Осыидай үғымда композиция 
өнердің барлық түріне тэн.

Мынандай талаптардың сақталуында жобалау сәтті қүрылган 
деуге болады:

-  тұтастықты бүзбай, бүтін нәрсенің бірде-бір бөлігі 
өзбетінше алына алмайды, немесе баска затпен алмастырыла 
алмайды.
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мұндай түтастыққа зиян келтірмей бөтен элемент қосыла 
алмайды.

Жобалау бойынша творчестволық жұмыс істеу барысы, 
шебердің жеке бейнелі ойлау түсінігінің көрсеткіші болып 
табылады. Накты көркем шығармасында іске асатын идеялары мен 
елестерді білмей шынайы творчестваның болуы мүмкін емес. 
Симметрия, тепе-тендік, ритм, қүрылудың орындылығы, алуан 
түрлі бейнелер, колористік құндылық, бейнелеу форматы мен 
келемі -  композицияның осындай элементтерін шебер өзінің ойына 
бағындырады.

Жобалау қатаң ғылымдарға жатады. Оның тәсілдеріне үйреніп, 
кез келген көркем шығармасының шығармасын есептеп шығаруга 
болады. Ол үшін жасшеберлер композиция бойынша жаттыгуларды 
көп орындаулары керек, мүндай жаттыгуларды көп орындаулары 
керек, мүндай жүмыстың нәтижесінде суретшіні қалыптастыратын 
гворчестволық даралық пайда болады.

"Жобалау" -  деген термин көп мағыналы: ол шебердің өзінің 
ойын қүралта білдіретін қүрастыру процессін ғана емес, сонымен 
қатар творчестволық қызметтің соңгы қорытындысы, ол көркем 
шығарманы білдіреді. Композиция деп автордың идеясын білдіретін 
нобайды түсінуге болады. Жобалау дегеніміз ол барлық 
элементтерді бірлестікке үйымдастыру тәсілі. Осы талаптарды 
шашу композициялық тәсілдердің және әдістердің көмегімен іске 
асады, оның ішіндегі ең маңыздысы пропорция, өйткені 
композицияның барлық элементтерінің пропорциясын еақтаудың 
көмегімен өнер шығармасының гармониялы үйлесуіне қол 
жеткізуге болады. Әдетте "пропорция" терминнің Цицерон біздің 
дәуірге дейінгі бірінші ғасырда алғаш рет қолданған деп саналады. 
Латын тіліне аударганда платондық термин "аналогия", тікелей 
гүсінігі "қатынас" -  дегенді білдіреді.

Қолөнерде пропорция, өнер шыгармасының элементтерінің 
колемдерініц қатынасын аныктайды. Сонымен пропорция деп түтас
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күрделі заттың ішкі құрлысын құраушы бөліктерінің байланысын 
айтамыз, яғни бір көлемнен басқа көлемге дейінгі қозғалыс. Өлшем 
категориясының кұраушы элементі болып, эстетикалық бейненің 
кұрылу зандылығын айқындайды. Ерте заманның суретшілерінің 
өздері, пропорцияның сакталуында сұлулық негіз байқаған. "Алтын 
пропорция" -  принципі ежелгі өнерде негізін қалаушы болған. Осы 
"Алтын пропорцияны" зерттеген және мактан тұтқан Леонардо да 
Винчи оны алгаш рет "Алтын кесік" -  деп атаған. Сол кезден бастап 
"алтын кесік" өнердің каноны болып есептелінеді. "Алтын 
пропорция" өлшем ретінде, табигат заңы ретінде көптеген табиғи 
құбылыстардың негізін кұрай отырып, адам творчествосының 
өлшемі. сұлулык зандылығы болып табылады. Пропорцияның 
дұрыс ойласуы, көркем бейненіц гұтастыгының белгісі.

Қолөнердегі жобалау дегеніміз -  ойды толық және қуатты 
көріктілікпен көрсету үшін сурет жазықтыгында бейнелеу 
элементтерінің орналасу тәртібі. Ьірнәрсе жайлы айту үшін сөз 
қажет, ал маңызды және кызыкты ойды сенімді жеткізу үшін 
мәнерлі сөздер керек. Кескіндемеде де дәл осылай, көрерменнің 
назарын аулап, толгандыру үшін суретші күшті жане көрікті 
бейнелеу тәсілдерін іздестіруге тырысады. Әрбір шебер 
композицияны қүрастыру кезінде нысанның ец әдемі жагын 
айқындауга үмтылады.

Қосымша магыналы бөліктері негізгі және маңызды бөлігіне 
багынып, артык бөлшектерінің барлыгы артқа карай сырылады. 
Шыгармадан келетін әсерлі сезімдер оның ішкі магынасына 
байланысты. Қолөнер бүйымындағы композициялық құрылымның 
барлық элементтері бірге таң/тагі алынған форматы, қарау нүктесі, 
жарықтану мінезі, композициялык орталыктың орналасуы. Мүныц 
барлығы суреттің эмоционалды әсердің болуына ықгіалын тигізеді.

Қолөнер бүйымдарындагы жобалық қүрылымның дайын 
рецепті болмайды. Ьірақ, қолөнер бүйымының композициялык 
қүрылуы өмірде байқалатын топтарга негізделетіні және табиги
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нысандардың үйлесуіне, көріп қабылдау ерекшелігіне байланысты 
екені анық. Коне шеберлер қолданган "үшбұрыш", "диагонал" 
иринциптері бойынша ғана қолөнер бүйым суретінің 
композициясын қүрастыруға болмайды. Суретте қойылған 
талаптарға байланысты композиция да өзгереді. Шығарманың 
композициялық қүрылысының мінездемесі табылған идеялық ойдан 
шыгады және мағынасымен анықталады.

Шынайы қоршаған ортадан суретші өзінің суреттеріне 
кейіпкерлермен қатар, композициялық қүрылымның негізін табады.

Өзінің творчестволық жүмыстарында, композицияны 
қүрастыруда суретші кору қабілетімен, табиғат заңдылықтарына 
сүйенеді. Симметрия, тепе-тендік, ритм, қүрылымның мақсатқа 
лайықтылығын, қарау нүктесінің бірлестігі, колористік түтастық, 
көріністің көлемі мен форматы -  композицияның осындай барлық 
элеменгтерін суретші ойдың айқындалуына бағындырады.

Бақылау сұрақтары:
1. Сурет дегеніміз не?
2. Творчестволық және оқу суретінің айырмашылыгы неде?
3. Сурет қайда қолданады?

Үйге тапсырма:
Леонардо да Винчи, В. Дюрер, А. Қастеев деген белгілі 

суретшілердіц өмірбаяны мен творчествосын зерттеу.



§3. ЖОБАЛАУ СУРЕТІНДЕГІ ҮЙЛЕСІМДІЛІК.

Жобалы суретті толык меңгеру үшін "Шынайылыкты көру" 
және оны жазыктык бетінде жүйелі суреттеу қабілетін сапалы 
дайындау қажет. Жобаланатын қолонер бүйымының: түрі, көлемі, 
мөлдірлігі. түсі, пішіні бойынша ажыратады. Табиғаттың және 
адамның күшімен жасалынган барлық заттардың бәрінде жалпы 
мазмүндык мәнісі бар ол осы бейненің занды қүрылуы немесе 
конструкциясы. Заттың пластикалық қүрылысын түсіну үшін, оның 
конструкциясын, қызметін көре білу өте маңызды.

Жобалаудағы бейнені суреттеу кезінде өзара байланыста 
шешілетін сүрақтар мен талаптар оқу суретінде коп кездеседі. Ол 
қағаз бетіндегі жобалау, конструкция, козғалыс, пропорция, 
перспектива, жарыкты көлеңке, түс. фактура т.б.

Қагаз бетінде салышан кез келген жобалау бұйымындағы 
затгың суретіне қойылатын алғашқы талаи оның жобалык 
орналасуы болып табылады. Көру нүктесіне, заттыц (немесе 
бірнеше заттыц) колеміне, бейнесіне байланысты, қандай өлшемнің 
(ені немесе биіктігі) маңызды екенін аныктап алу керек. Ьүл 
жағдайга тік төрт бүрышты кагаздың бетінде -  горизонтальды 
немесе вертикальды орналасуы тәуелді.

Оқу қойылымының жобалык шешімінің ізденісін жеңілдету 
үшін, негізгі кағаз форматының көлеміне пропорционалды бірнеше 
рет кішірейтілген қатты кагаздан "терезеше" жасап алып қолдану 
керек. Осы тік төртбүрышты тесіктің көмегімен фотоаппараттын 
калып істестіру терезесімен колдангандай, бір көзді қысып қарап 
жобаны оқу талабына сай орнын табуға болады.

Терезені көзге біресе жакындата, біресе алыстата отырып (осы 
кезде натуралық қойылымның заттары кіші көлемде көрінеді), оңға 
және солга козгай отырып, суреттемелі бейнелердін масштабын 
және орнын аныктайды. Раманы қолдану өте ыңғайлы, өйткені
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оның шеттері затты анықтауыш кеңістік ортаны шектейді. Ол 
"модельді" дара және тұтас құбылыс ретінде қабылдауға мүмкіндік 
береді.

Заттардың болашақ суретін қағаз бетіне орналастыру өте 
күрделі және жауапты жүмыс, себебі жазыктық бетінде модельдің 
орны мен көлемі анықталган соңоны өзгерту қиын. Оған қоса қайта 
түзету көп уақыттың дәрменсіз кетуіне және қағатсыздыққа әкеліп 
согады. Ал сәтгі композиция қызықты, көрікті суреттің кейінгі 
деңгейлерде орындалуындағы негізін қалайды: сызықты-
конструктивті құрылысы, бейнені реңмен жапсырмалау.

Жобалау барысының өзі шығармашылық ізденістердің
элементтін құрайды. Жобаны дүрыс орындау үшін және модель 
жайлы көзге көру пікірін бекіту үшін заттардың қағаз бетінде 
композициялық орналасуын елестей білу керек.

Сопымен қатар композицияның басқа түрлерін іздестіру; үлкен 
парақтардың бетінде бірнеше нобай салып көрген дүрыс. 
Композициялық шешімнің ең сәтті түрін, тандап, бейнелеуші 
заггарды қагаз бетіне пропорционалды көшіреді.

Жобалау зандылықтары кейбір тәртіптерді сактауды талап 
етеді:

Ол парактың геометриялық ортасын дүрыс анықтау. Оны 
мынандай әдіспен жасайды, қағаздың қарама-қарсы бүрыштарын 
диагоналмен қосады немесе горизонталь және вертикаль бойынша 
қаі азды екіге бөледі;

жобаның суретін сала отырып оның композициялық 
оріасын табу. Әдетте ол жобаның қүрамындагы ең ірі немесе мәнісі 
бойынша ең маңызды зат яғни натюрмортта әрқашанда бір зат 
негізгі болып келеді;

жобалау кезінде геометриялық және композициялық 
орталықтардыц бір нүктеде қиылысуына үмтылу міндетті емес;

мысал ретінде бірнеше жобалардың бірнеше 
композициялық шешімдерін қарастырайық. Бір топты қүрайтын
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колөнер бұйымдарын бір-бірінен бөлек бейнелеуге болмайды. 
Оларды бір тұтас елестетіп, бір топқа бірікгіру оңай әдістердіц бірі;

парактын геометриялык орталыгына сүйене отырып, бір 
даққа біріккен жобалы заттар тобының енімен биіктіг індегі шеткі 
нүктелерін белгілейді. Ьүл жагдайда ойластырған ойдың бәрі кагаз 
бетіне сиып, дүрыс орналасқанын қадагалаган жөн. Бейнеленуші 
заттар жазықтықтың бетінде тиімді орналасып "таршылык" сезімін 
зудырмай, қағаздың шетіне тым жақын бейнеленбеуі керек. Ал 
көлемдерінің тым майда болуы да көріксіз көріністі тудырады. 
Заттардың суретіне Караганда, компоновкада бос аландар үлкен 
рөлді атқарады.

Көріктік және тепе-тендік гармониясына қол жеткізген 
заттардың суреттемесі сәтті композициялық шешім болып 
табылады.

Бақылау сурақтары:
1. Оқу суретінЪегі композициямың ролі қандай?
2. Суреттемелі заттардың масштабы дегеніміз не жәме оны 

оқу суретінің композициясында калай дурыс табуга болады ?

Үйге тапсырма:
Бір қагаздың бетінде заттардың (бір заттың) композиция іық 

орналасуының үіи турін орындау, ең сәтті композирцияны табуга 
үмтылу.
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§4. ЖОБАЛАУ ЖҰМЫСЫНДАҒЫ ТҮЗУ ЖӘНЕ ҚИСЫҚ 
СЫЗЫҚТАРДЫ САЛУ

Жобалау суретіндегі неше түрлі бейнелеу талаптарын шешу 
үшін қолданылатын графикалық тәсілдерді үйрену кезінде сызыққа 
оның өзгеру түріне qe штрихты сызық, немесе штрих ерекше рөль 
беріледі.

Жобалау кезіндегі сызық -  суретте ең көп қолданылатын 
бейнелеу әдісі. Олардың мінезі бойынша түзу жэне қисық сызыктар 
болады: колемі бойынша -  үзын, қысқа; сонымен қатар тегіс және 
тегіс емес, жіңішке және жуан түрлері бар; жарықтығы -  күңгірт 
жзне жарық; қызметі -  контурлы жэне көмекші; бағыты бойынша -  
горизонталды, вертикальды және ылдилы болып бөлінеді.

Оларды сызықтардың эмоционалдық әсерін салыстыру кезінде 
байқауға болады. Горизонталды сызық көкжиекпен 
ассоциацияланып тыныштық сезімін тудырады; вертикалды сызық 

жоғарыға ұмтылу; ылди -  түрақсыз, қүлау; сынық -  өзгермелі 
қозғалыс; толқын тәріздес -  біркелкі қозғалыс, тербеліс; спиральды 
еызық -  айналмалы т.б.

"Әлсіз сызық", "кернеу сызық", "динамикалы сызық" -  деген 
гүсініктер бар, бүл ұғымдар шынайы дүниенің көзге көрінетін болар 
болмас реңдеріне адамның эмоционалды мінездеме бере алатын 
һлбілстінің үлгісі. Мүндай реакция көзбен кору сезімінің күрделі 
іісихолоі иялық процессінің пысықтау жэне шынайы нақтылықты 
коркем бейнеде тұжырымдай білу сияқты құбылыстарының түп 
қазыі ы болып табылады.

Сызықтардың көрікті сапалары тек қана суретге емес, сонымен 
қатар әсемдік — қол өнерінің композициялық талаптарын шешуде 
кең колемді қолданылады.

Нүктемен сызықтарды саналы қолдануды күрделі 
тапсырмаларда үйренгеннен қарапайым жаттығуларда
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тәжірибелеген дүрыс, өйткені алғашқысының бойында техникалық 
жағынан басқа өзіндік талаптары бар. мысалы перспектива, 
конструкция, жарыкты көлеңке т.б.

Жобалы суретті алғаш рет уйренушілердің көздерінің 
координациясынын, миы мен қолының қалыптасуына көмектесу 
үшін сурет құралдарын қолдануды меңгеру үшін бірнеше жаттыгу 
орындау керек. Бүл жаттығулар көз өлшемі мен есептің дамуына 
багытталған. Жобалы сурет салуды екі нүктені бір-біріне қосатын 
түзу сызықтан бастау керек. Көптеген суретшілер оқу барысында 
"сызықпен екі нүкте аркылы" сурет принципіне көп көңіл бөлген.

Сызықтың суретіп салуды дайындалған парақтың бетінде 
бастау керек, әдетте онын көлемі ватманның 1/8 бөлігі. Оның 
бетінде болашак сызыктың аяғы мен басын білдіретін екі нүктені 
белгілеп алу керек. Ең алдымен сызыктарды осылай белгіленген 
нүктелердің үстінен жүргіземіз. Жобалы оқу суретінде барлык 
сызыкты түтас көре білуді жаттыктыру керек. Сондыктан 
карындашты қағаз бетінде үсгап түрып, берілген нүктелерді 
багытталган сызықтармен қосылуын елестетіп көріп, кейін 
қарындашты жазықтыққа тигізіп жеңіл, сәл будір сызықты 
жүргіземіз. Сызыкты бөлек-бөлек емес, үзбей жүргізуге ұмтыламыз. 
бүл жағдайда қарындаштыц ұшына емес белгіленген нүктелерге 
қарап отыру керек. Жобалау барысында салудың бірнеше түрлерін 
орындау кажет:

екі нүкте арқылы әр түрлі багытта өтетін түзу сызықтар;
горизонталды;
ылди;
вертикалды, қарындашты әр түрлі салмакта баса отырып 

тек гана осындай жаттыгуларды орындаган соц кисык сызықтарды 
салуға кірісуге болады.

Қисық сызықтарды суреттеу үшін үш тіреуіш нүктелерді табу 
керек: олардың екеуі түзу сызыктың бағыты мен ұзындыгын 
анықтайды, ал үшіншісі;
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түзуден ылдилау дәрежесін анықтайды. Тіреуіш 
сьгзықтарды тапқан соң оларды қисық сызықтармен біріктіреді.

Жобаның бейнесі бойынша күрделі сызықтар бірнеше аралык 
иүктелерді белгілеуді талап етеді (майысқан қисық сызықтар). Ең 
ллдымеи төрт шеткі нүктелерді белгілейміз, қазак жобасындагы 
қисык сызыктардың орнын білдіреді, яғни көріністің габариті, оны 
қағаздың шетіне иараллельді жүргіземіз кейін көріністің ортасын 
табамыз. Көріністің ортасына және шеткі нүктелерге сүйене 
оіъірып, белгіленген нүісгелер аркылы өтетін майысқан сызықтың 
бейнесін табу оңай. Кейін бүл сызықтың қорытынды бағытын 
қарындашты қатты басыи жүргізіп анықтау керек.

Жобалау арқылы көзмөлшерін жаттықтыру үшін бұрыш қүрап 
киылысатын сызықтардыи сурстін сапу, бүрыштардың өздерін 
боліп кору иайдалы.

Іүзу және қисык сызыкіардың суретін салатын суреттің 
басіапқы техникасын меңгерген соң, геометриялық денелерді 
бейпелеуге болады.

Бақылау сурақтар ы:
1. Тузу сызықтарды ңалаи сагуга болады ?
2. Қисық сызықтарды качай салуга болады ?

Үйге тапсырма:
Қа.апдың 1/8 бөлігінде қисық және түзу сызыңтардың суретін 

(>п Ко імачиерін дамытуга арналган жаттыгуларды орындау: 
сьпықтарды салып бірдей 2, 4. 5 бөліктерге бөлу.

.X 4*
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§5. ЖОБАЛАУДАҒЫ ОПТИКАЛЫҚ ЕЛЕСТЕР.

Қолөнер заттарының дүниесін қабылдау ерскшеліктеріне 
байланысты қызыкты құбылыстармен танысу әрқашанда пайдалы. 
Оптикалық елестерді ескеру оқу кезінде және көркемсуреттеу 
шығармашылығында көп көмек көрсетеді. Психологтар мынандай 
маңызды феномге көңіл бөлуге кеңес береді, ол біздің санамыздың 
заттарды қарапайым дараларға топтастыруға ұмтылуға шақырады.

Жобалау суретінде бірдей ара қашықтықта орналасқан нүктелер 
көрсетілген, бірақ біздің санамызда оларды қатарларга 
"Үйымдастыру" тенденциясы бар, бір-бірімен ешқандай 
байланыспаған нысандар болған.

Кейде біз нақты дуниеде жоқ көлемдерді көреміз. Мысалы: 
әрігттердің бетіне көлеңкенің түсуі арқылы олар дөңес бейнелі 
көрінеді. "Бүл елестер ... біздің санамыздың қызметінің 
қорытындысы, жарық және көлеңке жайлы білімдерге негізделген 
дененің бейнесіне баға беру қорытындысы болып табылады.

Жобалау кезінде "Екі мағыналы сурет" -  деген түсінікке мысал 
келтіреміз, ол бір нысанның эр түрлі қабылдануын көрсетеді, біресе 
бейне, біресе фон қалпінде елестейді; кейде суреттің өте қараңғы 
бөліктері екі қыр сиякты сезінеді, ал ақ бөлігі — нейтралды фон 
сияқты элементтер қабылданады, ал қара бөлігі -  фон қызметін 
атқарган жагдайда ақ бөлігі құмыра болып шығады.

Оптикалық елестердің көптеген басқа жагдайларын келтіруге 
болады. Ақ аландағы кара квадрат кара алаңдағы квадраттан кіші 
болып көрінеді. Ал шынында аландарының көлемі бірдей.

Кейде карапайым суреттер өте бүрмаланып көрінеді, сурет 20 -  
қысқа немесе үзын болып қабылданды. Мына суретте әлдеқашан 
хрестоматиялы болган "Жебе елесі" мысал ретінде көрсетілген. 
Үштары жогары жэне томен багытталган түрі, ішке қарасты түрінен 
үзын болып көрінеді. Келтірілген мысалдың перспективалы суретке
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де қатысы бар. Екі жаққа тараған ұшы бар жебе интерьердің төбесі, 
қабыргасы жэне едені үштасқан ішкі бұрышты елестетеді. Сырткы 
бұрышы ғимараттың интсрьерін еске түсіреді, фундамент және 
шатырдың сызыктары біріккен ұштары бар "Жебені кұрайды".

Әсемдік қол өнердің композицияларында көрерменнің көңілін 
аудару үшін кейбір элементтерді екпінді көрсетудің маңызы өте зор. 
Мүндай жагдайларда негізгі дактың аймағындағы жазыктыкты 
бөлшектердің көп санымен толтыруга болады. Екі бірдей шеңбердің 
аймағында саны тең шеңберлер орналаскан -  алғашқысында үлкен 
колемді және кіші көлемдісі екінші жагдайда бейнеленген. 
Ортадағы шеңберлердің көлемі үлкен шеңберлер коршаган түрі 
кіші көлемді көрінеді. Композиция: зандылықтарын зерттеу кезінде 
оптикалық елестерді ескерген жөн және оларды тәжірибелі 
жүмыстарда қолдану керек.

Бақыдау сүрақтары:
1. Қандаи оптикалық елестерді оілесіздер?
2. Перспектива суреті елестермен қалаіі байланысабы?
3. Оқу ңойьиымындагы тәжірибелі тапсырмаларда 

оптикалъщ елестерді ескерудің маңызы ңандай?

Үйге тапсырма:
Өз беттеріңиіе оптикалық елеапердің жобаларын салып 

коріңіз.
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§6. ЖАЛПАҚ ЖӘНЕ ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ БҰЙЫМДАРДЫҢ 
ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ БЕЙИЕЛЕНУІ.

Сурет салудың ішінде жобалауды үйрену, басқа бір кез келген 
ғылымды немесе өнерді оқып білу сияқты жүйелі күрделінген 
талаптар қатарынан тұрады. Алдыңғы қарапайым тақырыпты толық 
түсінбей кейінгі күрделі тапсырмаларды орындауга болмайды. Әр 
түрлі заттар өзара қиылысқан жалпақ жазықтықтардың жинағымен 
шектелген. Сондықтан осындай заттардың перспективасын салуды 
тез үйрену үшін, ең алдымен жалпақ тік төртбүрышты нәрселердің 
перспективасын қүрастыруды үйренген жөн. Дәл осындай 
мақсатпен геометриялық денелердің перспективалық корінісін 
көрсету өте пайдалы. Куб, цилиндр, шар, призма сияқты 
геометриялық бүйымдар барлық заттардың негізін қалаушы 
қарапайым бейнелер болып табылады. Мысалы ағаштың сабының 
негізгі бейнесі -  цилиндр, қарбыздың негізінде -  шар, ал 
қүмыраның бейнесі цилиндр мен шардың бірігуінен құралған. Куб -  
жалпақ жазықтықтармен шектелген заттардың қүрылысының негізі 
болып табылады.

Ең күрделі заттардың конструкциясы қарапайым геометриялық 
денелердің жинагынан қүралады. Алғашқы көзге анықсыз болып 
көрінген жануарлар мен өсімдіктердің күрделі бейнелерінде 
қарапайым бейнелерге белуге болады. Перспективаны салу 
зандылықтарын геометриялық денелердіц бойында тэжірибелеп 
байқап керуге ыңғайлы. Куб және цилиндрді перспектикада дүрыс 
сала білу, натурага қарай отырып, жазықтықтармен шектелген, 
немесе цилиндрлік бейнелі кез келген затты сауатгы көрсетуіне 
мүмкіндік береді.

Қандай да бір тік тортбүрышты тақтайлы алып суретшінің 
алдына көкжиек сызыгы жазықтықтың ортасына сәл төмен 
өтетіндей етіп орналастырамыз. Бүл заттың перспективасын солар
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алдында оньщ пропорцияларын анықтап алу керек, ягни көзге 
көрінетін биіктігі көзге көрінетін енінен қанша үлкен екенін 
белгілейміз. Бұл көлемдердің пропорционалдық қатынастарын 
суретте салу керек. Ол үшін қағаз бетінде тақтайдың бізге жақын 
қырынан биіктігін жобалы мөлшерде белгілеп аламыз. Бүл биіктік 
суреттің масштабы болып қызмет етеді. Натурадағы нәрсенің ені 
биіктігінен қандай мөлшерде кіші екенін біле отырып, осы көлемді 
бірнеше бөліктерге бөліп енін табуға болады. Осы бөліктің біреуін 
горизонталды бағытта орналастырсақ тақтайшаның ені шығады. 
Міне осындай тәсілмен анықтадық. Тік төртбүрыштың құрылысы 
тузу сызықтардан қүралғанымен оган бейне деп қарау керек.

Тік төртбүрыштың моделіне мүқият карай отырып, бізге жақын 
орналасқан вертикалды қабыргасының кейінгі шендегі 
қабырғасынан биік екенін, горизонталды сызыктардың ылди екенін, 
көкжиек сызыгынан жогары орналасқан горизонталдың томен қарай 
бағытталғанын байқаймыз. Бұл сызықтардың қаншалық 
еңкейгендіктері мына суретте көрсетілгендей түзу горизонталды 
сызыққа қарасты анықталады. Табылған бұрьштарды ылди 
түзулермен белгілейміз, олар көкжиек сызығында бір нүктеде 
қиылысуы керек.

Қиылысу нүктесі тек парақтын жазықтыгынан тыс орналасуы 
керек. Тақтайдың жалпы тіктөртбұрышы салынып біткеннен кейін, 
қалындығын анықтаймыз.

Квадраттын перспективасы. Бірінші жағдай -  фронталды. 
Квадратгы осындай екі шетінен қырлары көкжиек сызығына 
иараллелді орналасқан қалпінде салу үшін орталық қиылысу 
нүктесін табу керек. Квадраттың көкжиек сызыгынан томен немесе 
жогары орналасуына байланысты екі қыры терендікке жогарыдан 
томен жэне томеннен жогары багытта өтеді, ал басқа екі қыры сурет 
жазыктыгына параллель болып қалады. Мүндай квадраттын 
қырлары қысқарган жагдайдағы суреті трапецияға үқсас болып 
корінеді. Екінші жағдайда квадраттын жазықтығы кездейсоқ
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бұрышта орналасқан. Бүл қалыпта квадраттың қырлары негізгі 
қиылысу нүктесі Рг да қиылыспайды, оның оң жэне сол жақтарында 
орналасқан нүктелер бағытталады. Перспективалық суретте квадрат 
ромб түрінде көрінеді.

Шенбердің пепспективасы. Перспективадагы шеңбер эллипс 
бейнелі көрінеді. Көкжиек сызыгына неғүрлым жақын орналасса, 
солғүрлым эллипс жіңішке көрінеді, ал көкжиек сызығында оган 
бірігіп бір сызыққа айналып кетеді. Перспективада шеңбердің 
суретін салу кезінде, шеңбердің алдыңгы бөлігінің соңгысынан 
үлкен болу керек екенін бақылау керек. Эллипсті үқыпты салуға 
тырысқан жөн, сызықтар бір жартысынан екінші жартысына бәсең, 
сазды түрде өтуі керек.

Кубтың иерспективасы. Куб басқа да көлемді бейнелер сияқты. 
кеңестік ортада бейне көлемін шектейтін жазықтықтардыц 
үйлесуінен түрады.

Кубтың суретін (параллелепипед) салу кезінде, квадраттың 
фронталды жэне кездейсоқ бүрыштық қалпінде орналасқан 
перспективасына сүйену керек.

Бірінші жагдайда тік төртбүрышты геометриялық дене көкжиек 
сызыгында бір қиылысу Р-нүктесі болады, ягни біз оиың екі 
жазықтыгын кереміз. Алдыңгы жазықтыгы перспективалық 
өзгерістерге үшырамайды, ал тыс жағындағы және жогарғы беті 
трапеция түрінде көрінеді.

Жоғарыда аталып кеткен геометриялық денелер кездейсок 
бұрышта орналасса, онда барлық жазықтықтарының 
перспективалық көрінісі ромб бейнелі денелерді көрсетеді.

Қандай да бір бүрышта орналасқан жазықтықтардың 
сызықтарының перспективасы Р-нүктесінің екі жағында орналасқан 
қиылысу нүктелеріне бағытталады, ал вертикалды қабыргалары өз 
қалпында қалады, алыстауына байланысты биіктігі кішірейеді. 
Перспективалық қүрылумен танысу дегеніміз тек қүргақ 
схемаларды салу емес. Жас суретшінің перспектива зандылықтарым
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оқып білуі, бейненің ішкі құрылысына еніп, оны шынайы, сенімді 
суреттеуіне жол ашады. Көзбен көріп қабылдау ерекшелігі 
суреттемеде өзіндік ізін қалдырады, сондықтан дэл сурет сызу 
сияқты көрінбеуі керек. Сурет салу кезінде перспективалық 
құрылыс тек сана арқылы натура негізінде орындалады, ол 
перспектива зандылықтарын жақсы білу, заттың кеңестік бейнесін 
анық елестетумен негізделеді.
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§7. ГОРИЗОНТАЛДЫ ЖӘНЕ ВЕРТИКАЛДЫ ЖАҒДАИДАҒЫ 
ЦИЛИНДРЛІ БҰЙЫМДАРДЫ ЖОБАЛАУ.

Жүмысқа кіріспей түрып, цилиндрдің көкжиек сызығына 
қандай қатынаста орналасқанын анықтап алу керек, яғни 
цилиндрдің енінің биіктігінен қаншалықты кіші екенін белгілейміз. 
Парақтың ортасына вертикалды сызықты жүргіземіз, ол цилиндрдің 
вертикалды қалпінде қалуына мүмкіндік беріп оны симметриялы 
болуына көмектеседі. Осы сызықтың бойында цилиндрдің биіктігін 
белгілейміз.

Бұдан кейін цилиндрдің астыңгы табанының және үстіңгі 
бетінің енін аныктап екі жағындағы вертикалдарды жүргіземіз. 
Цилиндрдің табаны арқылы өтетін горизонталды сызықтардьщ 
бойында эллипстің кіші және үлкен осьтерін саламыз. Эллипстің 
кіші осінің көлемі табанының диаметріне тең. Кіші осьтің көлемі 
табанының шеңберінің көкжиек сызығынан қандай аралықта 
орналасқандыгына байланысты.

Эллипстің үлкен осін әрқашанда ңилиндрдің осіне түзу 
бүрыштық қатынаста салады. Әр табанының көлемі аныкталып 
болган соң, осы табандарының шеңберлерін эллипс түрінде 
саламыз. Вертикалды цилиндрдің екі қырлары вертикалды оське 
параллельді болып келеді, ал табандарының үлкен осьтерінің 
эллипстері тең болса, эллипстердің кіші осьтері әр түрлі, өйткені 
жоғарғы беті көкжиек сызығына жақын болгандықтан оның эллипсі 
астыңғы бөлігінің эплипсіне қарағанда қысыңқы.

Цилиндрдің астыңгы табаны толық көрінбегенімен,
конструкциясының дүрыс қүрылуы үшін және симметрияны сақтау 
үшін астыңгы бетінің эллипсін толық салу керек.

Дл, цилиндрді горизонтальды жоне еңкейіп түрған қалпындагы 
суретін салған кезде, эллипстің үлкен осьтері цилиндрдің орталық 
осьтік сызыгына перпендикулярлы багытталганын эр қашаи есте
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сақтаған жөн. Сондыкдан цилиндрдің осінің бағытын парақ бетінде 
дұрыс белгілеп алып ғана, эллипстің табанын саламыз.

Цилиндрдің шеткі қырлары қиылысу нүктелеріне 
бағытталатындықтан және біз жақын табаны қысыңқы болып 
келетіндіктен, екі беттерінің эллипстерінің биіктігі, ені әр түрлі 
болады. Барлық жагдайларда элпипстің үлкен осьтерінің 
құмыраның орталық осіне перпендикулярлы екенін байқауға 
болады.

Мүндай ыдыстардың суреттерін салу кезінде цилиндрлік 
мойынның шар тәріздес денесімен қалай біріккендігіне көп көңіл 
болу қажет. Қүмыраға біз үстінен қарағандықтан үстіңгі цилиндрлік 
бөлігінің астьміғы шар бөлігін жауып қалғанын байқаймыз. Шар 
тәріздес бейненің бойынан цилиндрдің астыңгы бөлігі бірігетін 
нүктелерін дәл табу керек.

Тожірибесі аз суретшілер заттың конструкциясы жайлы 
түсініктері саяз болгандықган, шарлы беттің контурын цилиндрдің 
астыңғы табанымен біріктіре салады. Мүндай сурет көлемсіз 
болады. Егер жогаргы беткі жазықтығын жасырып қойсақ, онда 
сурет қүмыраның жартысы бейнеленгендей болып көрінеді. 
Цилиндрдің астыңгы табанының эллипсінің үлкен осінің үштары 
қүмыраның шарлы бөлігінің контурымен бірікпеуін қадагалау 
керек. Қүмыраны қүраушы осы екі бөлікті бір-бірінің үстіне қою 
үшін, шар тәріздес бөлігін толық салып аламыз, одан кейін бақылау 
иүктесі жогарыда орналасқан деген есеппен шардың бойында 
цилимдрмен қиылысқан шеңберді саламыз. Мүндай жағдайда 
цилиндрдің астыңғы бөлігінің эллипсінің үлкен осінің үшы шар 
жазықтыгының контурына түспейді.

Цилиндрлік бейнелердің суретін салу кезінде оның бойына 
бекітілген майда бөлшектерді белгілеу қиын болып көрінеді. Бүл 
мәселені шешу үшін қиын өтетін жазықтықтардың көмегімен 
қолданамыз. Мысалы шәйнектік немесе қазанның осі арқылы және 
оның түтқасы мен шөлмегі арқылы өтетін жазыктықты жүргізсек,
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онда осы жазыктықтың ыдыстық қабырғаларымен қиылысында 
пайда болатын сызық осы бөлшектердің конструкциялы дұрыс 
табылуына мүмкіндік береді. Конструкциялық құрылыстың 
осындай әдіспен салынуы бейнесі күрделі заттардың суреттелуін 
жеңілдетеді.

Осы білімді бекіту үшін бірнеше жаттығуларды орындау керек. 
Жаттығу жүмыстары неғүрлым көп орындалса, солғүрлым көз 
кескіндердің көлемін дүрыс анықтап, эллипстарды тегіс, мінсіз 
орындауга болады.
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§8. КӨПҚЫРЛЫ ПРИЗМАНЫ ЖӘНЕ ПИРАМИДАНЫ 
ЖОБАЛАУ АРҚЫЛЫ ҚҰРАСТЫРУ

Қолөнер бұйымдарын жобалауда көпқырлы призманы және 
пирамидалы көріністерді перспективада салу жұмысын жеңілдету 
үшін, табандары призмалы және пирамидалы болып келетін 
көпбұрыштардың перспективалық көрінісін еске түсіру керек.

Көпбүрышты салуды перспективада көрінген шеңберден бастау 
керек, өйткені көпбүрыш осы шеңбердін ішінде белгіленеді. Бүл 
пропорциялары сәйкес осьтері бар эллипс болып шығады. Натурада, 
бүрыштардың үштары қалай белгіленгенін анықтап, эллипстің 
бойында осы көпбүрыштың бүрыштарын көрсетеміз.

Көпбүрышты салу кезінде, көз мөлшерімен бүрыштардың 
ұштарының өзара орналасуын дәл жэне мүқият анықтау керек. 
Жақтарының еңкейген бүрыштарын дүрыс тауып, параллельді 
сызыктардың қиылысу нүктесін сезіне білу қажет. Құрастырудың 
дұрыс орындалуын тексеру үшін диагональ түріндегі көмекші 
сызықтарды сызамыз. Бүл диагональдар өздеріне параллельді 
копбүрыштардың қырлары багытталған қиылысу нүктесіне қарай 
сызылады. Бүрыштардың үштарының жағдайын горизонталь және 
вертикаль сызықтарды жүргізе отырып бақылаймыз. Кез кслген 
нризманы немесе пирамиданы тұргызуды олардың табанын салудан 
бастаған дұрыс. Қолөнер бүйымдарын жобалауда горизонталды 
жлэықтықта тұрған алты бүрышты призма көрсетілген, оның 
барлық қырлары вертикалды.

I 'оризонтальды жазықтықта жатқан алтыбүрышты 
пирамиданың салыну әдісін жүйелі түрде қарастырып көрейік. Ең 
алдымен пирамиданың еңкею осін анықтап аламыз. Оське тік 
бұрыштың қатынаста эллипстің үлкен осін жүргіземіз. Эллипстің 
кіші осі үлкен осіне перпендикулярлы және пирамиданың осімен 
түйіседі. Табанының эллипсін салып алтыбүрыш бүрыштарының
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төбесімен белгілейміз, одан кейін оларды пирамиданың төбесімен 
белгілейміз, одан кейін оларды пирамиданың төбесімен қосамыз. 
Mine осының барлығы жас суретшінің геометриялық денелерді 
перспективада сала білу үшін қажет. Осы білімдер мен тәсілдерді 
қолдана отырып күрделі нысандардың перспективалық көріністерін 
оңай салуға болады.

Оқу суретінің мақсаты -  білімді тәжірибеде қолдану үшін 
игеру, өз бетінше орындалатын творчестволық жүмысқа дайындау.

Бақылау сурақтарм:
1. "Перспектива" деген түсінік нені білдіреді?
2. "Перспективапы" жон-жобасын оқу суретінде қалай 

қолданады?
3. Қарапайым геометриялық денелерді перспективада қалаи 

салады?
4. Симметрия осі дегеніміз не?
5. Визирлеу әдісін қалай қолдануга болады?
6. Қиын өтетін жазықтық нені білдіреді?
7. Қиын отетін жазықтықты қандай жагдайларда 

қолдангаи дүрыс?
8. Кокжиек сызыгынан жогары орналасқан иіеңбердің қандай 

бөлігі коріиеді.

Үйге тапсырма:
1. Көкжиек сызыгынан жогары жэне төмен орналасқан 

квадраттың суретін перспективада салыңыз.
2. Көкжиек сызыгынан жогары жяне томен орналасқан 

шеңбердің суретін перспективада саіыңыз.
3. Натурага қарап отырып шахмат тақтаиын салыңыз.
4. Көк жиек сызыгына қарасты әртүрлі жагдайда 

орналасқан вертикалды түрган цилиндрдің суретін натурадан 
қарап салыңыз.

28



а) көкжиектен жогары;
б) көкжиектен төмен;
в) көкжиек сызыгы цилиндрдің орта белінеи өтеді.
5. Шелек немесе құмыраиың горизонталды жагдайдагы 

суретін натурага ңарап отырып салыңыз.
а) көкжиек сызыгынан жогары;
б) көкжиек сызыгынаи төмен;
в) көкжиек сызыгы осы заттардың орта белінен өтеді.

29



§9. ЖОБАЛАУДАҒЫ ТҮСТІҢ СИМВОЛИКАСЫ

Түстің магыналы қызметі оның символикасында көрінеді. 
Қызыл түстің қызықтыратыны, жасыл түстің жайландыратыны, 
қара түстің -  қысым көрсететіндігі -  ерте кезден белгілі. Үлы неміс 
акыны, агартушысы Иоганн Вольфганг Гетенің пікірі бойынша 
жарық, түс, және эмоция осы үшеуі бір байлаудың бөлігі. Оның 
айтуынша сары және кызыл түстер коңіл-күйді көтереді. адамның 
энергиясын өрістетеді, ал көк түс көңілді бұзады. Бүгінгі күндерде 
дүниежүзілік келісім бойынша кызыл түс қауіпті білдіреді. Қызыл 
белгі — тиым салуды білдіретін белгі. Қызыл түстіц қыздыргыш, 
кобалжытқыш әсерін психологтар адамзаттыц тарихи 
тәжірибесімен байланыстырады, кызыл түс -  қанныңтүсі.

Бүкілдүниежүзілік көркем бейнелеу өнері тарихынын бөлек 
кезендерінде түстің символикасы шыгарманың идеялык-көркем 
мазмұнында маңызды рөл аткарган.

Діни идеологияның үкімі жүріп түрган кезде, түске деген 
қызыгушылык түстің сиқырлы күшіне сенумен қошаметтелінген, 
ортагасырдын өнерінде түс символикасына ерекше орын бөлінген. 
Әр түске бекітілген белгілі символикалы мағына, бірыңғай система 
еш уақытта да болмаған. Мысалы: орта гасырларда қызыл түс бір 
жагынан сұлулык пен куанышты білдірсе, екінші жағынан ашу мен 
үятты білдірген. Сары сақал мен шаш бір кездері жагымды 
кейіпкерді танытса, ал басқа орта гасыр ырымы бойынша кызыл 
сақал -  сатқындык. Діни символикада: ақ түс тазалық пен 
әдептілікті, жасыл -  жанның мәңгілігі. көгілдір -  қайғы, кызыл — 
әулиенің қаны.

Бір кезендегі жэне бір елдегі түстердің символикалық 
мазмұнының қарамақайшы болуы діни символика мен халықтық 
түрлерінің айырмашылыгына байланысты. "Егерде оның 
алгашқысы өзініц шығу тегін діни окулар мен аңыздардан. кара
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сөзден басталган деп түсіндірсе, ал халыктық символика адам 
санасындағы қоршаған ортадағы табиғи бояулардың көрсеткіші" 
дсп бағалаған. Көптеген елдердің халық ертегілерінде жасыл түс 
үміт символы болып саналады, өйткені жастықпен, өсумен 
ассоциацияланады; қызыл қанның түсі; аттың және махаббатты 
білдіреді. Түстің символикасы біресе туындап біресе жойылып 
кетіп түрган, қазіргі күндерде түстік символика өнерде сақталанып 
қалған. Жорамалы символикалы жалпы түсінікті білдіруші 
көріністер бүгіигі күндерде өкімет рәміздерінде (жалау, герб, 
эмблема) кең қолданылады. Кескіндеме шығармаларында 
символика қосымша мағына беруші бояумен қатар, бөлек түспен 
көрсетілген және жалпы суретпен түтас эстетикалық эсер беруші 
болып табылады. Жалпы алғанда символика мәселесі күрделі жэне 
шимайласқан. Ол тарихи лингвистік, фольклористер, этнограф, 
психолог секілді мамандарды біріктіріп арнайы зерттеуді талап 
етеді.

Барлық түстерді екі категорияға бөлуге болады: ахроматикалы 
және хроматикалы. Ахроматикалы немесе түссіз, яғни ақ, сұр, қара, 
олар бір-бірімен ашықтығымен (қоюлыгы) ғана ерекшелінеді. Бірақ 
бүл түстердің көркем бейнелеу мүмкіндіктері мол. Адамның көзі 
ашықтық дәрежесі бойынша 300-400 актан -  қараға өтпелі рендерді 
ажырата алатын қабілеті бар. Ахроматикалы түстердің 
айырмашылыгы бар екеніне көз жеткізгеннен кейін ақ қағаз бен 
гипстің, ақ гуашьтың түстерін салыстырып байқауга болады. Қара 
түстер де бірдей емес. Мысалы қара мақпал матасы қар жүн 
матасына Караганда түсі қоюырақ және т.б.с.с. Бірақ қоюлыгы эр 
түрлі рендерді сұр түс береді. Басқа түстер ахроматикалы реңдерге 
Караганда түрлі-түсті бояулар немесе хроматикалық түстерге 
Караганда бәсең бейнеленеді.

Үлы ағылшын галымы Исаак Ньютон тәжірибиелі жолдармен, 
жіңішке күн сәулесін үш қырлы призмадан өткізіп, артқы бетінде 
орналасқан экранда тәртіп бойынша тізілген керемет әдемі

31



түстердің қатарын байкаган. Бұл кұбылыс аспандагы кемпірқосақка 
ұксайды, ол жаңбыр тамшыларында көрінген және ауада тарқаган 
спектрлі сынық күн сәулелері секілді бейне берген. "Книга о 
живописи" -  деген шыгармасында Леонардо да Винчи былай деген: 
"Ақ дегеніміз түс емес. бірак оның басқа түстерді қабылдай алатын 
қабілет бар" -  деп жазады.

Түстік реңдерді табиги тізімінің көрсеткіші күн жарыгының 
спектрі: қызыл. сарт ыш-кызыл, сарғыш, сарғыш-сары, сары, жасыл- 
сары, сары-жасыл, жасыл, когілдір-жасыл, көгілдір, көк, күлгін 
жэне т.б. түстерді елестетеді -  деп жазады Леонардо да Винчи өз 
шыгармасында.

Спектр қүрамында ақ, сүр. кара ахроматикалык түстер жок. 
және табиғатга бар кою қызыл (пурпурный) түсте жоқ. ол қызыл 
мен күлгін (фиолетовый) бояуларды араластырғанда пайда болады. 
сонымен қатар коңыр түсте орнын тапиаған.

Адам түстерді гана емес рендерді де ажырата алады, олар бір- 
бірімен қоюлығы және ашыктыгы бойынша бөлінеді.

Ахроматикалык түстерге карама-қарсы, хроматикалы бояуларда 
рендік айырмашылык көп болады, ол қоюлыгының ашықтыгына 
байланысты. Спектрлік түстердің біреулерінде түстік рендері күрт 
ерекшеленсе, баска біреулерінде бәсең байқалады. Түстің сапалы 
мінездемесі қоюлыкты салыстыруга болады. Қоюлық дегеніміз -  
хроматикалык түстен ашыктык мөлшері тен ахроматикалык түстен 
айырмашылыгының дәрежесі. Бұдан мынандай түжырымга қелуге 
болады: "Түстердің негізгі касиеттері: түстік рең, ашыктық және 
қоюлық. Хроматикалық түстерге карсы айтылганда -  ашыктык деп 
ақ немесе қара пигментіі түстің қүрамында болуын үгындырады. 
Егер де хроматикалық түстерге әр түрлі ашықтыгы бар 
ахроматикалык түсті араластырса, онда хроматикалык түстің 
қоюлыгы, ашыктыгы да бірге өзгереді". Мысалы ақ түсті көк бояуға 
коссақ, онда оның қоюлыгы азайып, ашыктығы артады. Мүндай 
әдіспен көптеі ен ашықтүстерді алуға болады.
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Егер ашықтығы күңгірг ахроматикалық түстерді хроматикалык 
түстермеи бірікт ірсек, онда оның коюлығы да, ашыктыгы да 
біркелкі азаяды.

"Таза" — деген сөзді ешкандай бөтен бояулармен 
араластырмаған түстерге қарасты айтады. Сондықтан таза түстерге 
үш негізгі немесе спектрлік қатардағы алғашқы -  қызыл, көк, сары 
түстер жатады.

Үш негізгі түстерді оптикалы араластыру ақ түсті берсе, ал 
олардың екеуін біріктірсе түстер қосындысын туындайды. Мысалы, 
көк пен сары -  жасыл. Түстік шеңбер таза спектрлік түстерді 
бірыңғайлайды.
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§10. ЖОБАЛАУ КЕЗІНДЕГІ КӨЗДІҢ СЕЗІМТАЛДЫҒЫ

Леонардо да Винчи адамның дене мүшелерінің ішінде көзге 
ерекше орын берген: "Көз дүниенің барлык сүлулығын қүшагына 
алып түрганын сен байқамай түрсын ба? Ол астрологияның 
бастыгы, ол космографияны туындайды, ол адамзаттың барлык 
өнеріне кеңес беріп, оны түзейді, адамды дүниенің барлық 
бөліктеріне қозғайды, ол жүлдыздардың көлемі мен биіктігін 
өлшейді, ол элеменгтерді және олардың орнын тапқан.

Архитектурамен перспективаны туындаган. ол гажайып 
кескіндемені күраган" -  деп бага береді. Күнделікті тәжірибелі 
қызметте, көбінесе көркем бейнелеуде көздің сезімталдыгы ерекше 
маңызды, оның ашык. кою, бояуларды рендік айыра алатын кабілеті 
зор. Мүндай кабілеті түстік көрудің мінездемесінің сапалык 
көрсеткіші. Ол психолог иялық факторларга тәуелді, физикалы 
қабылдау қасиеті әрқашан да тұракты жер, тас, ағаш жапырақтары 
жарықтық толкындарды 10 және 100 мың жыл бұрынгыдай қазіргі 
күндерде дәл солай шагылыстырады, бірақ түсті қабылдау ежелгі 
дүниедегі адаммен жаңа уақытгың өкілдерінің арасында әр түрлі. 
Бүл жағдай адамның көру қабілетінің осы қазіргі деңгейде болуы, 
"Сезімтал мүшелердің бізді қоршаған ортаның түстерін жаксы 
ажырата білуге багытталған үзақ эволюцияның қорытындысы".

Егер қабылданушы түстердің негізгі ерекшеліктері ашықтығы 
түстік реңіне және қоюлығына байланысты болса, онда көздің осы 
үш мөлшер, бойынша ажырата алатын мүмкіндігін белгілеу керек. 
Көздің сезімталдығын зерттеген кезде түстің реңінің өзгеруіне 
байланысты, спегсгрдің әр бөлігіндегі толқын ұзындықтарының 
өзгеруіне көз бірдей сезімталдық білдірмейді. 1946 ж. Рейт және 
Питт жүргізген тәжірибелері бойынша, түстің өзгеруі спектрдің 
төрт бөлігінде ерекше байқалады, ол жасылдау-көгілдір, саргыш- 
сары. сарғыш-қызыл, көк-күлгін; спектрдің жасыл бөлігінің
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(орталык) және аягына, кызыл. күлгін жағына көздің сезімгалдығы 
томен. Осы тәжірибенің корытындысына Караганда белгілі бір 
жарыктың түсу жагдайында және кору алаңына байланысты көз 
спектрден 150 түстік рендерді ажырата алады.
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Жобалау пәндеріндегі қолданылғаіі сызбалар және қолонер
бұйымдары.
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Жобалау негізінде жасалған буйымдар
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Егер бұл тізімге спектрде жоқ қою қызыл түсті біріктірсек, онда 
көз қабылдайтын түстік рендер -  180-ге тең.

Теплое Б.М., Соколов И.М., жүргізген тәжірибелері бойынша 
козге байкалатын коюлык ерекшеліктердің саны қызыл, сары, көк 
жазықтықтар үшін бірдей емес. Олар 7-ден 12 дәреже аралыгында. 
Көз ашыктықты ажыратуға икемділеу, Кенинпің өткізген 
тэжірибесі көздің 600 ашықтық дәрежесін анықтайтындығы
бекітілген.

Теплов Б.М., Соколов И.М., жүргізген тәжірибелері бойынша 
көзге байқалатын қоюлық ерекшеліктердің саны қызыл, сары, көк 
жазыктыктар үшін бірдей емес. Олар 7-ден 12 дэреже аралығында. 
Көз ашыктықты ажыратуга икемділеу, Кенингтің өткізген 
тәжірибесі көздің 600 ашықтық дәрежесін анықтайтындығы
бекітілген.

Түстің рендік касиеттерінің өзгешелігі тұракты емес, түстік 
объектілердің қоюлық және ашықтық өзгерістеріне тәуелді 
екендігін есте сақтаган жөн. "Қоюлыктың азаюына байланысты 
және ашықтықтың көбеюі мен бәсендеуіне қарай, түстік рендерді 
нашар ажыратамыз" -  деген Карпов С.В. Қоюлығы сүйықтау 
хроматикалық түстер екі түрлі реңге тіркеледі: сарылау "жылы" 
және көктеу - "суық".

"Түстік гамма" осындай тәсілмен бірігеді, ол кезде 
хроматикалық түстер ақ және қара түске жақын болады. Сондықтан 
көздің қабылдайтын түстерінің нақты санын ажыратылган 
рендердің, санын, қоюлық және ашықтың мөлшерлерін жай гана 
көбейтумен есептеп шығаруға болмайды. Егер мүндай тәсілмен 
рендердің санын анықтасақ, онда көз миллионная астап түстерді 
ажырата алатын болып шығар еді. Бүд тәсіл дүрыс емес, өйткені бір 
түстің екіншісіне тәуелді жағдайда өзгеруін ескермейді. Бірнеше 
мындаған түстік рендерді айыратын мүмкіндігін түсіндіруге 
болады.
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Болек түстерді көздің сезінуі түскен жарықтыкқа байланысты 
сапалы өзгеруі мүмкін. Мүндай заңдылықты алғашқы рет чехия 
ғалымы Пуркине Я. байкаган. Бүл зерттеудіц түжырымы бойынша 
жарық бәсендеу болған кездері көздің түстік рендерді ажырату 
сезімталдыгының төмендеуіне себепкер бола отырыгі, бүл қабілет 
спеклрдің қысқа толқынды бөлігінен асуы мүмкін -  деген сипаттама 
береді.

Сурет галереяларында жарыктың нашар түсуіне байланысты 
саргыш, қызыл, сары түстер сөніп калган секілді көрінеді ал, көк, 
жасыл рендерде жарқырап көрініп, шығарманың бояу 
құрылысының дүрыс кабылданбауына әкеліп соғады.
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§11. ҚОЛӨНЕРДЕГІ композициялық 
СУРҒТТЕМЕНІҢ КӨЛЕМІ.

Қолөнер бұйымының композициялық шешімін іздестіру 
форматтың, оның форматы мен суреттеменің көлемін табу маңызды 
мэселелердің бірі. Ойластырылған суреттеме форматтың кез келген 
көлемінде жаксы орналаса бермейді, ал сурет жазықгығының әр 
түрлі бейнелері бейнеленуші нысанға алуан түрлі сипаттама береді.

Қағаздың домалақ форматы суретке байсалды аякталған 
мінездеме береді. Сопак бейнелі формат адамның бстінің 
сипатымен үштасып, бейнеленуші адамға жүмсақ, әйел адамзатына 
тән мінездемені тандайды. Жоғары карай созылган тік 
төртбүрыштық формат суреттеме жайлы монументальды әсерді 
туғызады. Горизонталь бойынша созылған тік төртбұрышты формат 
бейнеленген нысанды тарылтып, төмендетеді.

Суреттің көлемі мазмүнына байланысты. Кез келген сюжетті 
кіші көлемді қағаздың бетіне жайгастыруға немесе үлкейтуге 
болмайды. Эр сюжет үшін өзіне арнайы колем табылу керек. 
Мысалы, эпикалық сюжет, тұрмыстық көріністерге Караганда 
қағаздың ірі көлемін талап етеді. Қағаздың мазмүнына сәйкес 
келмеуі, ойды айқындау талабына кедергі болуы мүмкін.

Суреттің композициясы үшін, композициялық орталыкты 
ерекше айқындауда холст жазықтығындағы суреттеменің көлемінің 
маңызы зор. Ірі суреттемелер әркашанда сурет жазықтығынан 
шығып тұрады, яғни жазықтықтың арғы бетіндегі елестелмек 
кеңістіктен. Тым кішкентай суреттеме сурет жазықтығынан едәуір 
шегініп, жазықтықтың, қағаздың қосымша бөлігі секілді көрінеді. 
Егер көрерменнің суретті бақылау кезінде холсты үлкейту немесе 
кішірейту керек деген сұранысы болмаса, онда үйлесім сэтті 
орындалған деуге болады.
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Көркем бейненің көріктілігі натураның көріктіліі імен 
анықталады. Сондыктан суретші натураның барынша көріктілігін, 
оның қозғалысының, калпының ең мінездемелі сэттерін таба білуі 
керек. Әр нысан немесе зат өзіндік ерекшеліктерін бір жагынан 
толық көрсетсе, екінші жағынан аз мөлшерде айқындауы мүмкін. 
Көк жиек сызығы, дүрыс тауып. оңынан да соңынан да, алыстан 
және жақыннан бақылап, натураның ең әдемі көрінетін қалпын 
суреттеуге ұмтылу қажет. Ол суретте заттардың нашар ұйымдасқан 
түрін көрсететін бақылау нүктесі көрсетілген. Егер де бақылау 
нүктесін өзгертсек онда натура өзара байланысты түтас нәрсе 
ретінде қабылдануы мумкін.

Пейзаж көрінісі бақылау нүктесін өзгертуге байланысты күрт 
өзгерістерге үшырайды. Бірінші суретте ағаштан қыр жағынан 
алыста көрінсе, басқа нүктеден караған кезде бұйымның түрі 
өзгеріп, ағаштар үймен үйлесімді көрінеді. Яғни бакылау нүктесін 
тандау кезінде кездейсоқтық жағдай болмау керек. Суретгің 
композициясын туындауда бақылау нүктесін, бұрышын тандаудың 
маңызы зор. Егер де бірнеше қолөнер бұйымының бейнесін 
алдыңғы қатарға орналастырсақ, онда қате болады. Ашык аспап 
астындағы қүбылыс қажетті кеңістікті талап етеді. Сондықтан 
композициядағы бүйымдардың топтары мен кеңістік теңеліп 
көрінетін бакылау нүктесін тандау керек.

Эр сюжет өзін айқындауда өзіне тән қарау нүктесін және 
екрекше көкжиек сызығын талагі етеді. Көз деңгейіндегі көкжиек 
сурет жайлы байсалды әсерді туғызады. Биік орналасқан көкжиек 
мол кеңістікке жол ашып, бүйымның мәртебесі биік көрінеді. 
Қазақтың белгілі суретшісі У. Тансықбаевтың "Іле өзенінің 
аңғарында", Сахи Романовтың "Копи Капал-Арасан", 
А.Ғалымбаевтың "Жол", К.Қыстаубаевтың "Туған жер", 
А.Қастеевтің "Шучье алқабы" -  атты шығармаларында көкжиек 
сызығы жоғары алынған, ол Қазақстан жерінің кең байтақ екенін, 
табигат байлығын молынан көрсетуге мүмкіндік береді. Көкжиегі
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I омсн орналасқан суреттер монументалды әсерді коп туындайды. 
Гөмен бакылау нүктесін суретшілер бейнелеиуші иысандардың 
үлкен көлемін көрсетпек болғанда жиі қолданады. Осындай 
мысалдага сүйене отырып колөнер бүйымдарын сауатты түрде 
жобалау жұмысы өте маңызды орын алады.
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§12. КЕСКІҢЦЕМЕЛІК ШЫҒАРМАДАҒЫ 
КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚ

Суреттегі басты мақсат негізгі ойды, ндеяны көрсету. 
Композицияның тұтастығы қосымша түсініктің басты идеяға 
багынуына, суреттеменің бір бүтін шығарма бойында үйлесуіне 
байланысты. Әр бөлшегі -  басты ойды дамытуға бағытталуы керек. 
Иегізгі нысан анық көрініп, қосымша, екінші шеңдегі заттар көзге 
онша ілінбеуі керек.

Суреттегі негізгі кызметті атқарушы нысан оптикалық 
орталыкка жақын орналасуы керек. Бүл жағдайда, суретті бір 
Караганда толық көріп, мазмұнын алыс арақашықтықта қабылдауға 
мүмкіндік береді.

Қоршаган ортаны бақылау кезінде біздің көру қабілетіміз, 
қарастырылмақ топтан бір нысанды ерекше қабылдауға 
бейімделген. Ол көру алаңының ортасында орналасып, өзіне көп 
назар аударта отырып, көзге анык көрінеді. Ал басқа көру 
орталыгынан тыс көру алаңындағы заттар жалпы түрде байқалады. 
Негізгі карастырылушы заттың аймағындағы нәрселер басты 
элементке бағынып, көру алаңына түсетін көріністің барлығы 
біртұтас. тепе-тендікте қабылданады.

Суреттің композициялық құрылысы көбінесе көзбен көріп 
қабылдау ерекшелігіне байланысты. Суреттеме түтас қабылдануы 
үшін барлық элементтер басты бейнеге бағынуы керек. 
Маңыздылығы бірдей бірнеше композициялық орталықтың болуы 
композицияның тұтастығын, бірлестігін жасайды. Ол көзбен көру 
өзіндік ерекшелігінің талабына сай болмайды. Суретші сурет 
бойында бірнеше композициялық орталықты көрсетуі мүмкін, ол 
мазмұнымен үштасуы керек.

Суреттің қабылдану эсерінің жүйелі болуы тек қабылдау 
әсерінің ерекшелігіне гана емес, сонымен қатар мазмүнының даму
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санасына сәйкес болуы керек. Мысалы, М. Кенбаевтың "Шабанның 
өлеңі" -  атты шығармасына мысал келтірсек ең алдымен шабанның 
бейнесі көзге түседі. Орталық бейнені қабылдаі ан соң, корерменнің 
назары басқа да элементтерге түседі, олардың барлыгы басты 
тақырыпты айқындауга бағытгалған. Осының бәрі алдымен 
суретшінің жобалық зандылықтарды туындауга эсер беруі тиіс. 
Сондықтан ең алдымен жобалауға арналган бүйым бірінші қатарда 
болуы міндет. С.Мамбеевтің "Сіздің қаладагы қыздар" -  деген 
туындысында, корерменнің назары ең алдымен бірінші катардағы 
қыздарға түседі, олардың сүлулығына қызыга отырып, суретшінің 
шеберлігінің алдында бас иеміз. Адамдардың бейнелерінің 
пропорциясын дүрыс табу, контрасты қолдану мұның барлығы 
шыгарманың композициялық қүрлысын қабылдауға ықпалдайды. 
Көлемі онша үлкен емсс бірақ, мазмүны түсінікті суреттер алыс 
арақашықтықта да жақсы қабылданады. Сонымен композицияның 
тұтастығы шығарманың барлық элементтерінің байланысына 
тәуелді, олар қызмет санасымен анықталады.

Композициялық жанрда басты кейіпкерді суреттеу, оны көзге 
көрінетін орталық жерге орналасуымен ғана шектелмейді, сонымен 
қатар жазу техникасының қызметі зор болады.

Композициялық орталыкты айрықша көрсетуде, суретте шынай 
көру қабілетін нығайту жарықты көлеңкемен іске асады, және 
бейнелердің колемімен, арақашықтығының көмегімен орындалады7

Суретші сурет бойындагы маңызды элементті түспен, реңмен, 
детальдарының байқауымен көрсетеді.
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§13. АРНАУЛЫ ЖОЬАЛАУ КЕЗІНДЕГІ ТЕПЕ-ТЕНДІҚ 
(симметрия. Ассиметрия).

Суретшінің басты максаты -  гормониялык бірлестікті туындау. 
Композицияда тепе-тендік. ягни барлық элементтері өзара келісімде 
болган кезде ғана шығарманың түтастығына қол жеткізуге болады. 
Тепе-теңдік пропорцияланудың көмегімен орындалады. 
Баланстанган композиция тұтастық, анық сезімді тудырып, оңай 
және жеңіл қабылданады. Пропорционалды қатысы табылмаған 
қатынас. тұрақсыз, тең емес, кез келген сәтте қирагі қалатын сезімін 
тудырады. Тепе-тендіктің қалайда бұзылуы композицияны 
күрделендіріп, дисгармонияга әкеліп тірейді.

Симметрия. Адам симметрияны табиғатта* ы тәртіпті корсету ші 
деп түсінеді. "Зандылықты кабылдау әркашанда қанагаттандыруды 
тудырып, сенімділік пен сергек көңіл күйді білдіреді. Тәртіп ойды 
босатады", - деп жазған француз математиі і және философы Рене 
Декарт. Дәл осындай гіікірді біздің ғасырдың архитекторы Ле 
Корбюзьеде білдірген: "Адамға тэртіп қажет, ол болмаса адамның 
негүрлым мінсіз болса, адам солғүрлым өзін сенімді сезінеді. 
Тәртіпке сүйене отырып ол алуан түрлі қүрылымдарды орындайды 
мүның барлыгы психиканың сұранысы -  творчестволық процесс. 
Творчество -тәртіптелу акті".

Басқа жағынан қарайтын болсақ, сұлулыкты тек симметрияға 
тіркеу оның ішкі мазмүнының байлығын шектейді. Қарама- 
қарсылықты қолдану арқылы сұлулыққа қол жеткізуге болады, яғни 
ғажайып нәрсенің мәнісін симметриямен оған қарама-қарсы 
асимметрияның бірлестігімен анықтаймыз. Адам абсолюттік 
тәртіппен, шашыраған тәртіпсіздікке бірдей үмтылады. 
Композицияның беделдігін арттыру үшін асимметрияны жиі 
қолданады.
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Симметриялық композицияда асимметрияның бастамасы, 
контрасты түсті дақтарды, бейнелерді енгізуден басталады. 
Асимметрия симметрияға негізделетінін әрқашанда есте сақтаған 
жөн. Сонымен, симметрия мен асимметрия бейнені құраушы. өзара 
байланысты, өзара толықтырушы композициялык тәсіл болып 
табылады. Симметрияны адам, тыныштық белгісі, статика, 
зандылык ретінде қабылдаса, асимметрия кездейсоктыкты, 
бостандықты, қозғалысты. динамиканы білдіреді. Егер 
композицияның тәртібі сауатты шешім жагдайында бүзылса, онда 
ол коркемдік бірлестікке қолжеткізуі е кедергі болмайды.

Егер де кағаздың беті суреттелген нысандармен әркелкі 
толтырылса, сурет жазықтықтын бір шетіне ығыстырылын. бір 
бөлігі ауыр болып кабылданса ол тене-теңдікті бұзады. Мүндай 
көрініс біздің көріп кабылдау кабілетімізге қайшы келіп. нашар 
ұйымдаскан болып сезіледі.

Қоршаган ортаның заттарына караган кезде, кору алаңындағы 
заттар біркелкі орналасқанын байкаймыз. Оптикалык орталық 
шамамен ортасында орналасқан. Осыған сәйкес композициядағы 
заттар орындарын тауып, композиция іык орталык орнатылады. 
Композициялык орталық геометриялык орталыкпен сәйкес келмеуі 
мүмкін. Суреттеменің орталық нысаны тым ығыстыру немесе бір 
топ заттарды кейін сыргыту. суреттің бір бөлігін ауырлатып екінші 
жагында бос көріністі қалдырады.

Композициядагы тепе-тендікке колжеткізу үшін элементтерді 
сурет жазықтығынын оң және сол жагында, жогарғы және томен 
бөлігі де біркелкі орналасуына ерекше көңіл бөлу керек. Бірақ 
жазыктықты екіге бөлуден (горизонталь немесе вертикаль 
бойынша) алые болу керек.

Суреттегі көкжиек суретінің горизонтальды ортасына түйіспеуі 
керек және орталық вертикальга ірі нысандар түспегені жөн. 
Алайда барлык сурет ені өз бетінше орналаскан бөліктерге бөлінеді.

Суреттің тепе-тендігі дәл геометриялык симметрияны
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білдірмейді. Егер композициялық орталық, басты кейіпкер суреттің 
дәл ортасында орналасса сурет сүйкімсіз корінеді. Оны ортадан сәл 
ыгыстырган дұрыс. Сонымеи катар суреттін салмактылығында 
заттардың көлемімен катар, реңі мен түсініи кызметі зор.

Бақылау сұрақтар ы:
1. Композиция дегеп cos непі білдіреді?
2. Кескіндемедееі пц < тік ритмнің мянісіи т\ сіндіріңіз?
3. Кескіндемедегі колориттің ориы қандайЗ
4. Композициядагы пропорцияның рөлі ңандай?
5. Композицияның іи ізеі көркемдеуиіі тясіідерін апшцыз?
0 Кескіндеме.іік ком no іииияда қандай контрастар болады?

Нюанс дегеніміі неЗ
Л ( имметрияга қарама-қарсы тжі і килой итилады?
V. Нюансқа қарама-қарсы тәсілді ото?
К). Динамикага қарапа-қарсы тәсіі қалай атаіады?

Тэжірибелі тапсырми:
1 Түстік ритмді суреттеуге арналган композицияларды 

орындау:
2. а) горизонталь бойынша;
3. б) вертикаль бойынша:
4. г) диагональ бойынша.
5. Түстік контрасты корсетуге арналган композиция 

орындау.
6. Түстік тепе-теңдікті білдіретін композицияны орындау.
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§14. НАҚТЫЛЫ БЕЙНЕ АРҚЫЛЫ СУРЕТ САЛУ 
ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ.

Көркем бейнелеу өнерінде шындықты айкындау, айнадай 
көшіру емес. Суретші фотографиялық аппарат емес. Өмірді 
суреттеу кезінде, суретші коршаган ортаны жай ғана көшірмейді. 
Өнердегі шындық -  адам айкындайтын накты жаі дай. шындықтың 
өзі емес. Шындықты шынайы суреттеуде суретші козкарасының 
маңызы зор, еонымен қатар өмірге терең ену, коғамдык процестерді 
толык түсіну және оларды өзара жалпылау.

Суретші әркашанда көркем. бакылаган нәрсенің магынасын. 
табигатын түсінуге тырысып. оган шексіз тандау жүргізіп. 
беймелердін бойында өзінің пікірін суреттеп. карым-катынасын 
білдіреді ІНыгармашылык процестің негізі әрбір суретшінің 
көзкарасына негізделген. Натюрморт, портрет, пейзаж, жанрлы 
суреттерді суретші әркашан олардың магынасын. сюжетін, 
композициясын ойластырып, шыгармасының ең жакеы шешімін 
іздестіреді.

Тіпті бүрынғы заманнан біздің уақытка жеткен ежелгі 
көріністер өмір кұбътыстарын жалпылайды. Олардың бойында 
нысанның көшірмесін салуға үмтылысы болмайды. суретшілер мәні 
аз фактілерден гөрі қажетті, мінездемелі, маңызды түрлерді 
іандайды. Леонардо да Винчи шындықты көзді жүмып көшіру 
жаіілы былай деп жазган: "Көз ойлауы мен тәжірибеге жүгініп, 
ойланбай көшіруші кескіндемеші, айнага үқсайды, ол заттарды 
түсінбей айкындайды". Мүсінші Роден өзінің шыгармашылығы 
жайлы былай деген: "Жапсырма тек сыртқы дүниені көрсетеді, ал 
мен рухани дүниені сездіремін, ол да табиғаттың бір бөлігі. Мен көз 
көрген табиғатты ғана емес, бар шындыққа қол жеткізем. Көңіл- 
күйді көп білдіретін шетін сызып көрсетем. Мен табиғатымды 
өзгергкен жоқпын".
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Мағынаның өмірлігі мен шыншылдыгы -  ол суреттердегі 
бейнелердің бейнеленуші құбылыстардын табиғатына сәйкес 
болуы. Шыншыл көрініс бейиеленуші нысандар мен жағдайлардың 
мінездемесін көрсетуден ту рады. Әр затқа, нысанға немесе шындык 
қубылысына белгілі бір белгілер, мінездемелі ерекшеліктер тән. Нак 
солар бейнелеу нысандары болып табылады. Пейзажда суретші 
көзге көрінген заттардың сыртқы түрін айнытпай көрсетуге 
умтылмай, оны негізгі қызыктырган, әсерлі сезімді тудырушыны 
сурезтеуге тырысады. Суретші табигатты толык шыншыл бейнелеп, 
қуаныш тудырган мәніне көп көніл бөледі. Қапдай да бір портретті 
сапған кезде суретші сыртқы үксастықтарымен катар, ішкі 
психологиялық ерекшеліктерді суреттеуге тырысады. Шын 
счрезшінін шығармашыльн ы шындыкқа база біл\ жэне одан терен 
шындыкзы шығара білу кабілетінен турады. Керкем бейне ең 
алдымен шындыкпен сендіреді. Оның көркемдігі қубылыстын 
мәнісіне, адамдардың мінезіне терең енумен анықталады. 
Кескіндемедегі көркем бейненің абыройлығы зек маңызды және 
мінезді касиетінің болуымен ғана аныкталмайды. сонымен катар 
көріністік бойында суретшінің кандай да бір көркем идеяны 
а й кындау ына байланысты.

Суретте терең ойлардың, өмір жайлы толғаныстардың, 
адамдардың мінез-қүлқының болуы эстетикалы терең сезімдерді 
тудырады. Әр кезде де суретші сурет арқылы өзінің өмір туралы 
түсініг ін корсетуге тырысады. Егер де суреттің идеялары саяз және 
сур болса, сондай-ақ қоршаган ортага жаңа көзқараспен қарауға 
итермелейтін кабілетінің болмаған жагдайында -  көрерменнің 
эмоционалдык үндесуі әлсіз болады. Кескіндеме адамдардың 
сезімімен ойларын көрсетуі тиіс, сонымен қатар адамдардың 
арасындағы күрделі жэне жіңішке карым-қатынастарды айқындап, 
нақты кезендегі құбылыстардың көрсеткіші болуы керек.

Терең және шынайы ойлар, адам мен табиғатка деген 
сүйіспеншілікпен карастырылган өмірлік мәселелер адамның
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жүрегімен санасын қоректендіреді. И.Е. Репин - "Идеясыз ұлы 
көркемдік шығарманың болуы мүмкін емес" -  деген. Алуан түрлі 
заттармен өмірлік құбылыстардың эстетикалық байлығын айкындау 
үшін, көркем бейнелеу өнерінің шыгармасы өзінің мазмұны 
бойынша және айкындау түрі бойынша нақты дүниенің көріну 
қорытындысы болуы тиіс.

Кескіндемелік шеберлікті күраушы элементтердің (заттардын 
пластикалык көлемдерінен колритына дейін) объективті шыгу тегі 
бар. Кескіндемеге тән ғана адамның көру қабілеті аркылы 
қабылданатын күбылыстар мен заттар бейнелерімен қолданады. 
Өмір қүбылыстарын айқындауға әр қашанда шынайы, нақтылы 
көрнекіліктер керек. Пакты заттармен ұқсастығы, түрлі түстік 
нактылыгы -  міне осындай жагдайларда бояулар зстетикалык 
эмоцияны тудырады. Нысандар мен заттардың шынайы көрінісі 
табылмаганынша көркем бейнені туындауға немесе баска 
мазмұнныңтуындауы мүмкін емес.

Кескіндемелік суреттеме жорамал белгі немесе символ бола 
алмайды. Станкілі кескіндемедегі көркем бейне дегеніміз -  
аландаушы түсінік емес, ал заттардың нақты үксастыгы. Суреттің 
эмоционалдык әсері табигатты көріп қабылдаумен, нақты дүниені 
сезіне білумен байланысты. Заттар дүниесімен байланысты 
ассоциативті елестерінің байлығына сүйене отырып, кескіндеме 
көрерменді белгілі бір адам толғаныстарының жүйесіне ендіреді. 
Адам дүниені көзге көрінетін бейнелер арқылы танып сезінеді.

Ой кызметін таныс заттардың, нақты қасиеттердің және 
қатынастардың көмег імен өрістетуге болады. Көру сезімдері 
табигатты эстетикалы кабылдаудың және танудың негізгі бүлағы. 
Заттын түрі нысан жайлы біртүтас және толык мінездемені береді, 
көзге көрінетін бейне арқылы заттардың мәнісі мен мазмүнын, 
өмірдегі қызметін анықтаймыз.
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§15. СУРЕТШІНІҢ КӨРЕРМЕНГЕ БЕРЕР ӘСЕРІНІҢ
МАҢЫЗЫ.

Тарихи даму процессіне байланысты біздің түсініктеріміз бен 
змоцияларымыз заттық дүниемен, оның ішкі және сырткы 
касиеттерімен тыгыз байланысты болган. Адамзат кішкентай 
жастарынан бастап. нақты ойлар мен және сезімдермен 
ассоциацияланатын. көзге көрінетін әсерлер мен елестерді 
жинақтайды.

Суреттемеде бейнеленген көзге көрінетін дуниенін накты 
касиеттсрі мен сапаларына байланысты сезімдер мен толганыстар 
туындайды. Егср де окушы-жастар өзінің басынан өткізген табиғат 
күбылысын бейнеленген сурепе көрсе, онда ол бүл көріністі тез 
кабылдан суретшінің ойын тез түсінеді. Мысалы пейзаж жанрында 
нысандардың шынайы бейнеленуінің арқасында. олардың 
күралдьнын, ауалык жұмсактығын. жарык пен түстің табиғи 
ойының бәрін еуретші көзге көрінетін әсерлермен анык корсетеді, 
олар: таңғы аспанның бояуларын, жасыл жапырактардын бетіндегі 
жарык пен көленкенің орны т.б..

Мүндай көріністер оқушы-жастарга қандай да бір күбылысты 
тануға мүмкіндік берігі. ұмытылған әсерлерді сске түсіреді және 
ассоциациялык елестерді тудырады. Оқушы-жастар танертеңгі 
салкынды және таңатардағы дыбысты жақсы сезінеді. Осы 
ассоциациялык байлықта шыгарманың эмоционалды күші және 
көрікпігі түжырымдалады. Адамның ішкі дүниесінің байлыгы, ішкі 
мінездемені сырткы пішіні бойынша бағалаудың көмегімен тану 
қабілеті арқылы айқындалады. Сыртқы пішіні, запық бейненің 
пластинкасы бойынша әрқашанда ішкі мазмүны мөлдіреп көрінеді: 
мінезінің түрі, икемділігі, адамның психологиялық дүниесі. Сырткы 
бейнесі қимылы, портрет көзінің лебізі бойынша адамның көніл- 
күйі танылып ішкі жагдайы сезіледі. Адамды сурепеу кезінде
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суретші сыртқы келбеті арқылы ішкі жан дүниесім пакты көрсетуге 
тырысады, Леонардо да Винчи былай деген: "Суреттер немесе 
бейнеленген денелер көрерменге көріністегі қимылы мен қалпы 
бойынша жан дүниесін, жагдайын бірден сездіретіндей болуы 
керек". Кескіндемедегі көріктіктің негізі ол көрерменнің 
тәжірибесімен накты бет бұру жэне ассоциация, елес ойларды 
туындау қабілетіне байланысты.

Кескіндемелік керіністік міндетті түрдегі сапасы -  суретті көру 
аркылы. дүниені сезіну. оган сіңу мүмкіндігінің болуында. Егер де 
суретшінің шыгармасы терең сезімдерді тудырмаса, оның 
бойындағы көркем бейне пакты түрде көрінбесе, онда суретші 
кандай терең ойды, көкейкесті мәселені көтермегеніне қарамастан 
шыгармасы көріксіз болады. өйткені корксм бейне схема немесе 
нысаннын абстрактгы айкындалған мазмүны емес. Бейненің көзге 
көрінеіін шыншылдьны оның ажырамас бөлігі болып табылады. 
Оныц көмегінсіз суретші көрерменмен байланысты бекітуге өзініц 
ойымен сезімін айтуға күш-қуаты жетпейді. Б. Иогансон өзінің өнер 
жайлы жазба жұмыстарында былай деи жазган: "Олардың ішінде 
кескіндемелік нагыз шеберлікке тек бояу күрамына тірі дүниені 
және дененің қанымен. жанды жан дүниені еріте алатын қабілеті 
барлар ғана ие болады."

И.Н. Крамской өзінің хаттарында "Идеясыз өнер жоқ, сонымен 
катар кескіндемесіз жанды және көрікгі суреттің жоқтығына. тек 
жаксы бет алые бар деген пікірге көп көңіл бөлген, кескіндемеде кез 
келген идея көзге көрінетін бейне ретінде кабылданады" -  деген. 
Мысалы адамзаттың толганыстарының күрделі екенін корсету үшін 
күралды бейнеден колайлы айқындау тәсілдерін табу қиын. 
Суреттемеде бейнеленуші заттың нақты табиғаты жойылса, онда 
кескіңдеме өмір шындыгын, сонымен қатар көркемдік көріктігін 
жогалтады. Сондықтан шынайы бейнелеу талабы кескіндемедегі 
реализм шарты болып калады. Бүл өзіндікті бүзу, кескіндемені 
жорамал, схемалы немесе абстракциялы сызықты және бояу
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үйлесімдеріне айналдыру жеміссіз, және ешқашанда дұрыс 
қорытындыга әкелмейді.

Кескіндеме тілі суреттеу тілі сиякты туындагам. Сурет пен 
кескіндеме адамның алуан түрлі бояуы бар коршаган ортаға 
кызығуынан дамыған. және біздің өміріміздегі заттардың түріне, 
көзге көрінетін бейнесінен қоректенген. Суретші -  
кескіндемешілердің көп гасырлы тәжірибесінен. накты 
шындылықтың шынайы көрінуі кескіндемелік сауаттың негізі 
болып табылады деген түжырымга келуге болады. Кескіндемелік 
шеберліктің мәнісін зерттеген Ежелгі Грек ағартушысы Аристотель 
"Табиги бейнелеріе еліктеуді көркем бейнелеу өнеріне кол 
жеткізудегі саты деп мойындаган". Леонардо да Винчидін пікірінше 
"Кескіндеме табитаггың занды қызығы болып табылады" деген 
Француз суретшіеі Шарден "Мен бояуды бір-біріне үқсамаганынша 
жағамын" деген. Роден де кескіндемелік сауатты игеру үшін 
табигатка еліктеп көшіруге шакырган. Өнер тарихында коршаган 
дүниені шынайы бейнелеу тәсілдерін пысыктамаган кезен 
болмаган. Перспективаны ашу мен анатомияны зерггеу кайта 
жацгыру кезеңіндегі творчестваның гүлденуіне көмектескен. 
Жарыкты көлеңке зандылыктарына көңіл бөлу барокко өнеріне 
ерекше поэтиканы таныган. Күн шуакты палитра XIX ғ, орыс 
суретшілеріне тән: И.Е. Репин. В.Д. Поленова, И.И. Левитана. В.И. 
Коровина, Серова. XX г. Қазак суретшілері: А.Кастеев, Тансыкбаев, 
Тельжанов, Исмаилова, Кекбаев, Мамбеев жэне т.б. осылай 
гасырлар бойы шынайы коркем бейнелеу өнерінің шынайы тілі 
пысықталып келеді.

Қазақстандық шынайы кескіндеме мектебі адамзаттың сезімі 
мен санасының талаптарына жауап бере отырып, қоршаган ортаның 
жан-жақты қабылдану және көлемді бейнені толық көрсетуге, 
құралдыққа, жарык пен ауалық ортага негізделеді. Көрермен 
Кенбаев, Телжанов, Исмаиловтардың шығармаларында адамдар мен 
заттардың, олардын киімдері мен денелерінің белгілі бір ортада
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болуын көрсетіп, белгілі жарықтық жағдайды сездіреді. Колориттің 
гармониялык түтастыгы өзара байланысты жалпы жарықтың 
сипатымен шагылысуынан құрылады. Болған құбылыстың көрінісін 
қайта жаңгырту, кұралды кескіндемелік пластинка, адамдардың 
терең психолоі иялык мінездемесі аркылы суретші казактардың бет- 
әлпеттерінін сүлулыгын, көне киімдерді, сол кезендеі і казактардың 
рухын көрсеткен.

Әр кезеңдегі үлы кескіндемешілердің өмірімсн, 
творчествосымем үстаздык кызметімен танысатын болсак. онда тек 
тиянақты, ойланып істелген жұмыстардың көмегімен суретте 
творчестволык кызметтің орындалғаны байқалады. Олардың көп 
санды айтылулары табигатка деген берілушіліктің куәсі. Олар жас 
суретшілерге натураны бар мүмкіндігінше дұрыс зернен, оны 
әркашан байкагі отырып суреттеу керек деген кенес берген. 
Сонымен катар ^лы суретшілер бір ауыздан, суретші өзіпің ойын, 
сезімін көрерменге жеткізу үшін кескіндемелік сауатіы меңгеруі 
керек деген пікірді айткан. Өйткені осы сауат өмір танудың және 
оның монісін шынайы бейнелеудін бастапқы нүктесі болып 
табылады.

Рембран суретшілерге мынандай кеңес берген: "Еңалдымен бай 
табигатка еліктеп, одан көзіне түскен нәрсені бейнелеуді үйрен. 
Аспан. жер, тау, жануарлар. адамдар -  осының бэрі жаттығу үшін 
қызмет атқарады". Постав Еурбе өзінің шығармашылык сапарының 
соңында "Кескіндеме шын монінде накты өнер және накты заттарды 
суреттеуден құралады" -  деген пікірге келген. "Бүл нақты 
физикалык тіл. ол сөз ретінде көзге көрінетін заттарды колданады. 
Көзге көрінбейтін, жок, абстракциялы зат кескіндеме аймаіына 
жатпайды" -  деген маглұмат береді. Натураны бейнелеу кабілетін 
В. Верещагин грамматика деп атаған, оның көмегінсіз өнердегі 
үмтылыстардың барлыгы жас сәбидің ойына ұқсайды" -  деген. Тек 
кана теоретикалык білімдермен қаруланып және тәжірибелі 
кабілетті игере отырып нагыз суретші өз жүмысының шебері бола
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алады. Репин өзінің шәкірттерін ең жақсы ұстаз және суретші ол 
табиғат екенін эрқашан да естеріне салып отырған. Натураны 
суреттеуде көркем бейнелеу сауатына мойын бұрмагандарға Репин 
былай деген: "Натурадан карап салынған этюд қатаң және тиянакты 
қызметті талап етеді. затты бейнелеген кезде мұқият пысыктау 
керек ягни натураны тануды байытып, есте сақтау керек".

Жазыктык бетінде көзге көрінетін натураны үш өлшемді 
бейнесін көрсете білу шынайы кескіндеменің өзіндік сауатын 
қүрайды. Суретші осы сауатты, музыкантпен жазушы тілді немесе 
нота сауатын меңгергендей меңгеруі керек. Мұндай шеберлік 
натурадан карап салынган жаттыгуларда калыптасады. Тек кана 
натурадан салынган суреіте перспектива, жарык пен көлеңке, рен. 
түстердің колористік үйлесу зандылыктарын үйренуге болады. 
Шынай кескіндеменін ерекшелігі, творчестваның негізінде накты 
шындылықтың болуында. ал суретшінін ойы мен сезімін сездірү 
бейнелі түрде накты нысандарды суреттеүден түрады. Ішкі, сырткы. 
идеялық, көріктік бірлестік кескіндеменін маңызды қүрамын 
қүрайды. Творчестванын осы екі жағын калай айқындап. калай 
суреттеу керек. Егер суретті осы екі талаптың біреуін ескермесе 
кескіндеме жойылады. Ол формализмнін бір түріне бет бүрады. 
Натурализмге немесе абстракционизмге. Натурага қүлшылықпен 
бағыну натурализмге әкеліп соғады. Кейде мүндай суретшінін 
елесті шеберлігі оқушы-жастардың қызыгушылығын тудырады, 
өйткені оқушы-жастардын қоршаған ортаның айнадай шагылысу 
үсталыгы таң қалдыруы мүмкін.

Әр түрлі жанрлар мен алуан түрлі өнерлердің бірігіп кызмет 
етуі -  табиги қүбылыс, бірақ әр кайсысының өзіндік ерекшелігі 
сакталып қалады. Станкілі кескіндеме монументальды және эсемдік 
кескіндемелердің тәсілдерімен қаншалықты байытылмаганына 
қарамастан өзінің кескіндемелік тәсілдерді толық дэрежеде 
қолданатын ерекше тілін жоғалтпау керек. Егер де әсемдік немесе 
монументалдық сипаттары қоршаган ортанын түстік байлыгын
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қабылдаумен ешқандай байланысы болмаса, ал өмір терендігіне 
бату жэне табигатгың байлығы тек бояулардың белсенділігімен 
көрсетілсе, онда сурет примитивті және схемалы болып көрінеді. Ол 
өнер тарихынын мындаған ғасырлар бойы жинактаган көркем 
бейнслеу эдістерін жояды. Кейде тэжірибесі аз сүретшілер 
натураны сауатсыз бейнелеген іс-әрекеттерін "Мен ссылай көремін" 
-  деген сөздермен ақтағылары келеді. Пакты жағдайда барлык 
адамдар заттардың түстерін бірдей дұрыс көреді. Осы жағдайды 
дәлелдейтін мынандай құбылыс бар, бірнеше суретшілерге бір 
суреттің көшірмесін салу ұсынылады. қорытындысында бір-бірінен 
ажырату, киындыкка түсетін бір катар суреттер пайда болган. 
Кгерде онша байкагмайтын айырмашылык болса да. ол 
суретшілердін бояуларды әр түрлі көру салдарынан емес. ал 
бояуларды механикалы араластыру тәсілдерінің этюдті жылы 
гаммада орындалса. екіншісінің жүмысы суык сипатіы болуы 
мүмкін. Бірак. түсті әр түрлі қабылдау қабілетінің ешқандай катысы 
жоқ. Суретті көшіру жүмыстарын орындағандай табиғаттың 
түстерін тесіле бейнелемейді, сондыктан натураның түстік 
қатынастарын бояулардың баска диапазонына ауыстырады. Бірдей 
жүмысты орындай отырып, суретшілер әр түрлі түстік және реңді 
масштабтардан бастаулары мүмкін. Түстер қатынастарын дүрыс 
көрсеткенімен олар әр түрлі диапазонда болады, яғни біреулері 
ашықтау, баскалары күңгірт түсті. суық, жылы сипаттарды 
қолданады. Колоритгің көркем бейнелеу мәнісінің схемалы болуы -  
станкілі кескіндеме үшін үлкен кателік. Суретші табигатгығі 
бояуларын механикалы бейнелеуге міндетті емес, ол оған ерікті 
қарауға құқыкты. Суреттен, нақты колористік ерекшеліктерден 
сызықты немесе ашык әсемдеушілік жағына ауытқу, станкілі 
кескіндеменің өзіндік ерекшеліктеріне алыстап, көркем тәсілдердің 
жойылуына әкеліп согады. Жергілікті түстік кескіндеме нақты 
кеңістікті ортаны және бояулардьщ табиғи гармониясын жогалтады.
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Жогарыда айтылып кеткен жағдайлар кейбір көркем бейнелеу 
өнерлерінің әсемдеу, жорамалдау, символдау құқыгын жоққа 
шыгармайды, олардың өмір санасымен тығыз байланысып суреттеу 
тәсілдерін байытып жалпылауға мүмкіндік береді. Ал станкілі 
кескіндеменің өзінде олар нақты шындықты терең көрсету үшін жиі 
қолданылады. Ұлы реалист-суретшілср кескіндемедегі 
әсемдеушілікті, жарык түсті бояулар емес, натураның түстік 
катынастарын жалпылап көрсеткен түстік шешімдердің 
карапайымдылыгы деп түсінген.

Композициялық күрылудың саналы қарапайымдығы, бейнелер 
мен түстердің үлкен силуэт және ірі дак болым орналасуы, 
композицияға ерекше көріьсгілік қасиетін береді. Суреттегі 
әсемдеушілік дегеніміз — тұтастық әсерін бүзатын алак-жолак 
түстерден алшак болып. үлкен және кіші дактарды дүрыс 
жайгастыру. Мүндай әсемдеушілік окушы-жастардын қабылдау 
қабілетін бір караганда-ак ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 
Суретші өзінің творчествосында нақты шындылыкпен 
байланыстырган болса, өмір күбылыстарын көріп. оиы мүкият 
зерттей алатын болса, онда ол жаңа өмірді ашады, өзінің 
суреттерінде шындык түсінігін тереңірек көрсетіп, табиғаттың 
сұлулыгы айқындайды деуге болады. Көркем жаңа идеяларды. 
сюжеттерді. жаңа тақырыптарды өмір ғана береді.

Объективтік ақиқат және магыналық -  міне осы жағдайлар гана 
суреттемеге дара түрде қараган кездегі жалғыз кұнды талап болып 
есептеледі. Суреттелген нысанның мэніне терең ену, дүниені 
ерекше кабылдау құндылыгын анықтайды.

Кескіндеме және сурет бойынша мол тәжірибенің қалыптасуы 
көркем бейнелеу өнерінің шыгармасын неғұрлым жақсы игерсе, 
солғүрлым оның көрікті тәсілдерін дұрыс қолдана отырып, көркем 
шыгарманы эмоционалды қабылдауы артып, тақырыптар мен 
идеяларды, сюжет пен сурет бейнелерін сезініп тереңірек талдай 
алады.
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Сурет жэне кескіндемемен шұгылдану шыныққан көз үшін 
табиғаттың бай бейнелері мен түстерін анық көру мүмкіндігі. 
Натураны шынайы бейнелеу суретшінің шеберлігі өрлей береді. 
Оны бейнелеу барысында композициялық орналасуын, заттың 
көлемді бейнесін кез келген масштабта барлык перспективалық 
талаптарды сақтай отырып, жарықты, көлеңкелі және түстік 
каіынастарды көру қабілетін дамытуға болады. Суретші этюдтік 
жұмыстарды көп орындаған сайын бояулармен бейнелердің 
үйлесімін, колорит сезімін арттыра түседі. Натураны сезіне білу 
сезімі дамыған кезде гана және мол жаттыгулардың 
корытындысында суреттемеге творчествалы қарауга болады.

Коне замандағы суретшілер мен ұстаздар натурадан салынган 
суретіі коркем бейнелеу өнерінің неі ізі деп караган. Грецияда 
біздін гасырга дейінгі 400 жыл бүрын сурет салуды үйрететін алуан 
түрлі мектепшеберханалары болган. Онер тарихының кейіні і даму 
кезендерінде де натурадан сурет салу суретшілерді дайындау 
салаеы ндағең маңызды оқуәдістемесі болган.
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ҚОРЫТЫНДЫ

Леонардо да Винчидің өсиеттеген нақыл сөздерімен 
қорытындылаймыз. Біріниіі нақыл сөз. "Күмэнданбайтын 
кескіндемеші көп нәрсеге қол жеткізеді. Шығарма туындаушыньщ 
ой-пікірінен асып кетсе, онда мүнда суретші аз нәрсеге ие болады, 
ал ой-пікір шығармадан басым болса, онда мұндай шығарманың 
өрістеп жетілуі шексіз, егер де колтарлык кедергі жасамаса". "Өзін- 
өзі табигазтың барлық бейнелерімен қүбылысын өз бойымда, есте 
сақтай аламын деп сендіретін шебер. менің көзіме үлы 
сыпайылыкпен эсемделген адам ретінде көрінетін еді. өйткені 
кұбылыс деген затгардың көптігі соншалық, оның барлығы біздің 
есімізге сыйуы мүмкін емес. Сондыктан сенін кескіндемен 
байлыкка кызыгушылық, сенің бойынды, өнер арыны асып 
кетпесін, өйткені арды табу, акша табудан коп маңызды".

Екінші нақыл сөз. Кескіндемешінің акынмен, музыкантшымен, 
мүсіншімен айтысы. "Жазушыларда кескіндемелерде гылым 
бойынша еиікандай мәліметтер болмағандыктан, олар оның 
ешкандай бөліі ін, бөлімдерін суреттей алмаған; оның өзі өзінің 
соңгы максатын сөз деп түсінбейді, жогарыда аталып кеткен 
ғылымдардан надандықтың салдарынан калып калған. бірак өзінің 
күдайшылдыгын жогалтпаган. Ол табиғаттың мінсіз туындысы 
ретінде өзін-өзі баска тілдердің көмегінсіз асылдатқан. Егер 
кескіндемешілер ол туралы жазбай оны ғылымдар қатарына 
қосгіаса, және аздаган кескіндемешілер ғана кәсіби әдебиетшілер 
болатындыгынан (өйткені адамнын өмірі барлығын үйренуге 
жетпейді) оныц жомарттығы кемімейді. Біз тастың, шөптің, 
ағаштардың қасиеттерін білмегендіктен жоқ деп айта алмаймыз. 
Эрине айта алмаймыз. Бірақ, шоптер өз бетінше адамның 
көмегінсіз-ак, адамның тілімен жазусыз-ак қүдайшыл деп дәл айта 
аламыз".
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Үиіінші нақыл сөз. "Жемісін жария стуге мүмкіндік беретін 
і ылым пайдалы және керісінше жария етуге бой бермейтін 
гылымның пайдасы аз".

Кескіндеме өзінің соңгы корытындыларын дүние жүзіндегі 
барлық түлектерге жария ететін мүмкіндігі жоқ, өйткені онын соңгы 
қорьггындысы көру қабілеті болып табылады. Сондықган ол жазу 
сиякты неше түрлі тілдердіи көмегін қажет етпейді. адамзатты 
табиғат туындылары сиякты канағаттандырады. Тек кана адамзатгы 
емес. сонымен қатар жануарлардың да мүндай көрінісі бір суретте 
көрсетілген: жанүяның әкесіне жае сәбилермен катар осы үйде өмір 
сүретін мысык пен итте еркелеген қызыкты шығарма.

Кескіндеме сезімге әріппен сөзден гөрі табигат туындыларын 
үдкен шыншылдықпен сездіреді. бірак әріптер сөзді кескіндемеге 
Караганда жогары шынайылыкпен көрсетеді. Табигат шьнармасы 
білдіретін і ылымның шығармасыиа Караганда тан қаларлыктай деп 
айтамыз. Ягни адамның колынан шыққан сөз, поэзия (адам тілі 
аркылы өтетіндер) сиякты".

Тортіниіі нақы.і сөз. "Еліктеуге мүмкіндік беретін ғылымдар, 
ягни оны үйреніп. игеріп алып оқушы туындаушымен теңеліп, өзі 
де жеміс шығаратын түрлері еліктеушіге пайдалы болады. Бірақ, 
олар басқа мұра ретінде калдырылган қүралдык рахат 
болмайтындары сияқты әсем емес. Олардың ішінде кескіндеме 
бірінші орында түр. Математикалык ғылымдар сияқты мүғалім 
канша оқытса, соншаны игере алатын табиги кабілеті бар адамды 
кескіндемеге үйретуге болмайды. Оның көшірмесі оригиналы 
секілді күнды болып келетін жазу ретінде кошіріп алмайсыз. Оны 
мүсіндер сияқты шығармашылық құндылыгы оригиналымен бірдей 
жапсырмасының ізін ала алмайсыз; ол баспа кітаптарындай, шексіз 
балалардың жемісі емес. Ол әр қашанда жомарт болып қалады, ол 
өзін тындаушыға атақ алып келіп, эр кезде де жалғыз дана болып 
өзіне тен бала тудырмайды. Дәл осы ерекшелігі оны басқа өзін-өзі 
эр жсрде жария етіп жүрген ғылымдардан жоғары етеді.
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Біз Шығыс хандарының өздерін жабық, тұйык ұстайтындарын 
көрмей отырмыз ба? Олар тым жария етуден атак даңқы азайып 
қалады дем ойлайды.

Біз кұдайды бейнелеуші суреттердің бетін әрқашан ұлы 
қүндылық жауып тұрганын байқамаймыз ба? Және олардың 
ашылуы туралы жария етілгенде эртурлі өлендермен және 
музыкамен қошаметтенген шіркеулік жиындардан басталады. 
Сонымен қатар мындаган адамдар суретте бейнелеушіге қарап 
табынып, бастарын жерге тигенше еңкейтіп мәңгілік
кұткарушылықты жогалткан ден-саулықты қайтаруды жалынып 
сұрайды.

Мұндай жағдай ғылымның немесе адам туындаған
шьиармалардың ешкайсысында кездеспейді, егер де сіз бұл 
кескіндемешінің еңбегі емес десеніз, онда адамдар төсектен тұрмай 
жатыги қажылыққа қиын жолдармен жеткен болар еді. Егер 
кажылык әр кезде өмір сүрсе, онда кім оған итермелейді? Әрине 
мұнын бэрін жазып айтуға болмайтын бейне істейтінін іштей 
сезінесің, өйткені бұл құдайды қажетті дорежеде бейнелеуге 
болмайды. Сондықтан құдайдың өзі осындай суреттерді жақсы 
көреді және осы суретті сүйгенді сүйеді. және қүлшылдықты өзінің 
осындай түрінде қабылдаганда жақсы көреді оның нәтижесінде, 
жарылқап, бостандык береді -  деген осы жерге жиналушылар".

Бесіниіі пақыл сөз. Кескіндеме табиғат туындаған барлық 
заггардың денесімен беттерінің түсінс тарайды, ал философия осы 
денелердің ішіне еніп, олардың бойында өзінің қасиеттерін 
карастырады. Бірақ ол кескіндемеші кол жеткізген шыншылдықзы 
қанагаттандырмайды. өйткені оның суреттеген дененің алғашқы 
шынайы көрінісін қүшағына алган көздің санадан гөрі аз 
кателесетініне байланысты. Егер де сіз барлық көзге көрінетін 
табигазқа жалгыз еліктеуші кескіндемені ескермесеңіз онда сіз 
жіңіиіке өнерпазды елемегеніңіз, ол философиялық нәзір ойларга 
бейненің барлык сапасын қарастырады: теңіз, жердің беті, агаштар.
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КІРІСПЕ

Кез келген күрделі бейнелі заттардың конструктивтік негізінде 
геометриялық денелер әз бетінше қалыптасқан, сондықтан 
оқулыктағы қолөнер бүйымдарының заттары және суреттелінуші 
нысандардың гтерспективалык кұрлысы жатыр. Барлық білім беру 
процессінің қорытындысы мазмұнында және оқушы-жастардың 
композиция пәні бойыиша орындайтын жұмыстарының 
шеберлігінде айқындалуы керек. Тек қана осындай шығармашылық 
жүмыс бойынша болашак колөнер шеберлерінің шыгармашылык 
идеялары мен ойларын өнер шығармаларында каншалықты корсете 
алатындықтары жайлы жорамалдауга болады.

Оқушылардың көркем бейнелеу сауатын игеруі олардын 
шыгармашылык қабілеттерін дамытумен қатар жүруі керек. Ьүкіл 
оқу процесін студент бірінші курстан соңгы курска дейін қолөнер 
бүйымдарының бейнеленуші нысандарга ойланып және сезіне қарау 
қабілетін тәрбиелеу бат ытында жүргізгені дүрыс. Қолөнер 
бүйымдарын жобалау сабакгарында көркем бейнелеу сауатының 
теоретикалық курсын енгізуге байланысты окулықта сурсттеу 
тәртібінің теоретикалық неі ізіне үлкен көңіл бөлінеді. Көркем 
бейнелеу сауаты теориясында, оған жүйелі баяндауға әрекеттер 
жасалынган, мұнда жас шеберлерге суреттеу шеберлігін игеруге 
көмектеседі.

Оқулық авторлары көркем бейнелеу аймағындағы мәселелердің 
барлыгы түтас қарастырылып, толық шешілген деген пікірден 
аулақ. Біз жалпы ойдың контурын суреттеуге үмтылдық. Көркем 
бейнелеу және қолөнер бүйымдарын жобалаудың сауатты негізгі 
түсініктері жайлы хабардар болу, жас суретшілердің 
шыгармашылық тәжірибесін байытуға мүмкіндік береді. Сонымен 
катар оқушы-жастардың өз бетінше орындайтын көркемдік 
сауаттың негізін зерттеу -  қазіргі кезендегі суреттеу мәдениетінің
кажетті талабы болып келеді. Қолөнер бүйымдарын жобалауда
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көркем бейнелеу өнері шыгармасының эстетикалық және 
эмоционалды әсері басқа өнер түрлеріндегі сиякты бейненің 
мағынасының тереңдігі мен мінсіздігіне байланысты. Көркем 
суреттеу өнерінің мағынасы болып көркем бейнелерде айқындалған 
нақты шыншылдықтабылады.

Суретшініц шығармашылық өмір мен табиғаттың объективтік 
зандылықтарымен көріктігімен және сұлулығымен анықталады. 
Шынайы өнер шығармасын туындау кезінде бізді қоршаған бай 
жәнс сұлу табиғат, тамаша бояу гармониясын тудыратын күн 
сәулелері түбі жоқ сүлулығы -  жомарт, қызметкер, достық пен адам 
еңбегіне махабаты зор, накты өмірлік қайшылықтар, кең даланың 
сүлулығы, тау, өзен, гүл -  міне осының барлығы көркем бейнелеу 
шыгармаларында орын алып көрермендерді қызықтырып көздерін 
қуантады.

Суретте бізді қоршаган шыншылдық неғүрлым терең 
айқындалса, сол ғүрлым анықталмаган қызыгушылықты білдіреді. 
Жобалау негізі өмір шындыгы болып табылатын өсімдікке үқсайды. 
Әр түрлі кезендер мен мектептердің шеберлері шыгармаларының 
шыгу тегін табиғатта көрген. Табигатта "Үстазды" -  ұстазым деп 
айтуы бекер емес. Қайта жаңгыру кезеңінің үлы суретшісі Леонардо 
да Винчидің пікірі бойынша "Кескіндемеші табиғатпен жарысып, 
айгысады". Француз табигатшысы Калинь Коро былай деп жазған: 
"Ең алдымен Табиғатқа еліктесең әрқашан жеңіске жетесің. Мен 
әрқашан табиғатты зерттеймін, мен оған гашықпын" -  деген. 
Бейнелеу өнерінің айрықша ашық жолы нақтылы көріністен қарап 
суреттеу болса ал қолөнер бүйымдарын жобалау шығармашылығы 
суреттің үлкен бір тармагы болып саналады.
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§1. ЖОБАЛАУДАҒЫ СУ PET ЖӘНЕ СУ PET САЛУ ЖАЙЛЫ 
ЖАЛПЫ TYCIHIK.

Суреттегі жобалау дегеніміз — көз мөлшері бойынша контурлы 
сызык, түртпекше және дак сияқты графикалық тәсілдердің 
көмегімен қолмен салынган суреттемелі көріністің жобасын 
айтамыз. Оның орындалу мінездемесі және техникасы. қызметі. 
такырыбы, жанры, сурет салу әдісі бойынша бірнеше түрлерге 
бөлінеді. Әдетте сурет бір түсте орындалады. Суретте жарыктык 
және рендік әсерлер, пластикалық модельденуі, түртпекшелердің 
комбинациясымен дақтар мен сызықтардың әр түрлі үйлесуінің 
нәтижесінде пайда болады. Жогары кәсіби деңгейде жобадагы 
орындалған суреттің дара коркемдік күндылыгы болады.

Суретті қолдану аймагы кең -ол  ғылыми-көмекші, қол-өнерінің 
мінездемелі және техникалы түрінен көрксм суретке дейін 
созылады. Адамнын сөзінің жазбаша түрде көрінуі сиякты суретте 
ойлау барысын айқындап баска адамдармен араласуга мүмкіндік 
береді.

Сурет модениеттін бір бөлігі бола отырып. ой-өрісінің дамуына 
және калыптасуына ыкпалын тигізеді. Қайта жаңғыру кезеңінің 
итальяндық ұлы суретшісі Микеланджело Буонортти (1475 -  1564) 
былай деп жазған: "Баска сөзбен нобай өнері деп аталатын сурет, 
кескіндеме, мүсін және архитектураның жоғаргы нүктесі, сурет -  
кез келген ғылымныңтүп казыгы" -деген.

Кез келген зат жобаның сурсттеу нысаны бола алады, бірак, 
адамдар бізді қоршаган дуниені әр түрлі қабылдайды. Ол адамның 
тэрбиесіне, жалпы дамуына, мәдени деңгейіне, қызметіне 
байланысты. Көру мүшелері кез келген адамга заттың сапасын 
сезінуге, түсін, пішінін, кеңістігін. қозғалысын, көзбен көріп 
қабылдауына мүмкіндік береді, ал суретшінің бойында мүндай 
қабілеттер ерекше аскынган.
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Суретші үшін сурет сыртқы дүниені тану тәсілі және заттық -  
бейнелі тіл болып табылады, оның көмегімен көрерменмен пікірін 
бөліседі.

Көркемсурет өнерінің барысында жобалау суреті жетекші 
пэнінің негізі болып келеді.

Жобаның сапалы суретін сала алу кабілеті кез келген кәсіби 
маман үшін өте маңызды, өйткені жоба суреті қолөнер бүйымдарын 
жасау істерінде, сондай-ақ көркем сурет өнерінің барлық 
салаларьпша (кескіндеме, графика, мүсін) және пластикалық 
өнердің, қол-өнерінің және дизайнерлік қызметтің негізін қалаушы 
болып табылады.

Жоба суретінің оқып-үйренудегі мақсаты, көзбен көру қабілетін 
және көлемді -  кеңістік ой-өрісті дамыту, композициялық ойды 
"Затгандыру" барысыпда құралдық-тәжірибелі талаптарды суреггің 
көмегімен шешуден түрады. Кәсіби жүмыскердің шеберлігінің өсуі, 
шынайы жобалы суреттің техникасы мен тәртібін қаншалықты 
меңгергеніне байланысты.

Жобалы суретті салуды үйренуді, пішіні мен бейнесін қолөнер 
бүйымының қарапайым түрінен бастау керек қарапайымнан күрделі 
бейнеге өту -  шынайы өнер мектебініц көркем суреттеу сауатын 
меңгеру принципі міне осындай болып табылады. Қазақтың белгілі 
суретшісі Әбілхан Қастеевтің пікірі бойынша "Жас суретшілерге 
білім берудің негізінде шынайы, реалистік өнер жатуы керек" -  
деген теорияны айтқан. Ежелгі шыгыс цивилизациясының өнерінен 
бастап, Ежелгі Египет және Ежелгі Греция, орта гасыр кезеңінен 
қазіргі күнгі уақытқа дейін көркем-сурет өнеріне үйрену, суретті 
зерттеп меңгеруден басталады. Жазықтық бетінде суреттеменің 
қүрылуыньщ негізгі тәртібі Ч.Ченина., Л.Б. Альберти., Леонардо да 
Винчи., А. Дюрер сияқты белгілі суретшілердің көңілдерінің 
ортасында болган. Сурет мектебінің дамуына К.П. Брюллов (1799 -  
1852), А.И. Иванов (1776 -  1848), И.П. Крамской (1837 -  1887) жэне 
т.б. деген суретшілер үлкен үлестерін қосқан.
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Бүкіл дүние жүзілік көркем суреттеу өнерінің бай тәжірибесі 
шынайы суретке сүйене отырып, әмірдегі және өиердегі гажайып 
қүбылыстарды сүйіп бағалай білуді үйретеді, эстетикалық 
мәдениетті меңгеруге кеңес береді. Коркем суретгеу сауатының 
негізін оқып үйрену оймен сезімнің жігерлі қызметін талап етеді.

Жобалы сурет бойынша тәжірибелі тагісырмаларды 
орындаудың алдында, теоретикалык білімнің негізінде жатқан 
жалпы әдістемелік талаитармен танысу керек. Сонымен қатар 
қүралдармен, жүмыстың тәсілдерімен, әдістерімен. көркем суреттеу 
әдістерімен танысқан жөн. ол көркем суреттеу сауатын толық 
меңгеруге көмектеседі.
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§2. ЖОБАЛАУДАҒЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚТЫҢ НЕГІЗІ.

Шығармашылық барыстың ең маңызды аймағы, жобалау, ол 
мұқият талдауды, салыстырманы талап етеді. "Композиция" -  деген 
сөз латын тілінің "со composition" -  деген сөзінен шығады, тікелей 
мағынасы біріктіру, бөлшектерді қосып, белгілі тәртіпке келтіру. 
Бүл сөздің бастапқы мағынасы кең түсінікті білдірген: Рим 
құқыгында екі жақты татуластырудан бастап, цирк алаңындағы 
күрескерлерді қарама-қарсы қоюға дейін. Бүл терминнің әр түрлі 
айтылуына қарамастан, олардың барлығына ортақ мағына бір 
түтастыкггы білдіретін екі жақтың болуында.

Қазіргі кездегі сөздік мынандай анықтаманы береді: 
"Жобалаудың қолөнердегі шыгармашылыгы, нақты қүрылымы, кез 
келген өнер шығармасының ішкі құрылысын тандап алу, 
гармониялық тұтастықты қүрайтын көркем тәсілдердің тәртібі жэне 
топтасуы" -  деген үғымды білдіреді. М.В. Алпатов деген 
өнертанымалының пікірі бойынша, композиция дегеніміз қандай да 
бір қүбылыстардың барлык құрастырушы элементтерін бірлестікке 
үйымдастыруының жалпыга тән мінездемесі бар: "Органикалык 
және неорганикалық табиғаттың құрылыуының бөлек 
принциптарыпа еліктей отырып, адам композицияны көркемдік 
творчествоның негізі етеді, сонымен қатар өзінің нақты жағдайга 
қатынасын білдіруде композиция адамның қолында табигатты тану 
және багындыру тәсілі болады. Осындай үгымда композиция 
өнердің барлық түріне тән.

Мынандай талаптардың сакталуында жобалау сәтті құрылган 
деуге болады:

-  тұтастықты бүзбай, бүтін нәрсенің бірде-бір бөлігі 
өзбетінше алына алмайды, немесе басқа затпен алмастырыла 
алмайды.
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-  мұндай түтастыққа зиян келтірмей бөтен элемент қосыла 
алмайды.

Жобалау бойынша творчестволық жұмыс істеу барысы, 
шебердің жеке бейнелі ойлау түсінігінің көрсеткіші болып 
табылады. Накды көркем шыгармасында іске асатын идеялары мен 
елестерді білмей шынайы творчестваның болуы мүмкін емес. 
Симметрия, тепе-тендік, ритм, құрылудың орындылығы, алуан 
түрлі бейнелер, колористік қүндылық, бейнелеу форматы мен 
көлемі -  композицияның осындай элементтерін шебер өзінің ойына 
бағындырады.

Жобалау қатаң ғылымдарга жатады. Оның тәсілдеріне үйреніп, 
кез келген көркем шығармасының шығармасын есептеп шығаруга 
болады. Ол үшін жасшеберлер композиция бойынша жаттыгуларды 
көп орындаулары керек, мүндай жаттыгуларды көп орындаулары 
керек, мүндай жүмыстың нәтижесінде суретшіні қалыптастыратын 
творчестволық даралық пайда болады.

"Жобалау" -  деген термин көп магыналы: ол шебердің өзінің 
ойын қүралта білдіретін қүрастыру процессін гана емес, сонымен 
қатар творчестволық қызметтің соңғы қорытындысы, ол көркем 
шығарманы білдіреді. Композиция деп автордың идеясын білдіретін 
нобайды түсінуге болады. Жобалау дегеніміз ол барлық 
элементтерді бірлестікке үйымдастыру тәсілі. Осы талаптарды 
шашу композициялық тэсілдердің және әдістердің көмегімен іске 
асады, оның ішіндегі ең маңыздысы пропорция, өйткені 
композицияның барлық элементтерінің пропорциясын сақтаудың 
көмегімен өнер шығармасының гармониялы үйлесуіне қол 
жеткізуге болады. Әдетте "пропорция" терминнің Цицерон біздің 
дәуірге дейінгі бірінші ғасырда алғаш рет қолданган деп саналады. 
Латын тіліне аударганда платондық термин "аналогия", тікелей 
түсінігі "қатынас" -  дегенді білдіреді.

Қолөнерде пропорция, өнер шыгармасының элементтерінің 
көлемдерінің қатынасын анықтайды. Сонымен пропорция деп түтас
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күрделі заттың ішкі қүрлысын қүраушы бөліктерінің байланысын 
айтамыз, ягни бір көлемнен баска көлемге дейінгі қозғалыс. Өлшем 
катеі ориясының қүраушы элементі болып, эстетикалық бейненің 
құрылу зандылыгын айқындайды. Ерте заманның суретшілерінің 
өздері, пропорцияның сақталуымда сүлулық негіз байқаған. "Алтын 
пропорция" -  принципі ежелгі өнерде негізін қалаушы болтан. Осы 
"Алтын пропорцияны" зерттеген және мақтан түтқан Леонардо да 
Винчи оны алгаш рет "Алтын кесік" -  деп атаган. Сол кезден бастап 
"алтын кесік" өнердің каноны болып есепгелінеді. "Алтын 
пропорция" өлшем ретінде, табиғат заңы ретінде көптеген табиғи 
күбылыстардың негізін кұрай отырып, адам гворчествосының 
өлшемі, сүлулык зандылығы болып табылады. Пропорцияның 
дүрыс ойласуы. көркем бейненің түтастыгының белгісі.

Қолөнердеі і жобалау дегеніміз -  ойды голық және қуатты 
көріктілікпен корсету үшін сурет жазыктыгында бейнелеу 
элементтерініц орналасу тәртібі. Бірнәрсе жайлы айту үшін сөз 
кажет, ал мацызды және қызыкты ойды сенімді жеткізу үшін 
мәнерлі сөздер керек. Кескіндемеде де дәл осылай, көрерменнің 
назарын аулап,- толгандыру үшін суретші күшті және көрікті 
бейнелеу тәсілдерін іздестіруге тырысады. Әрбір шебер 
композицияны күрастыру кезінде нысанның ең әдемі жакын 
айқындауға ұмтылады.

Қосымша мағыналы бөліктері негізгі және маңызды бөлігіне 
бағынып, артык бөлшектерінің барлыгы артка қарай сырылады. 
Іііыгармадан келетін әсерлі сезімдер оның ішкі мағынасына 
байланысты. Қолонер бұйымындагы композициялык қүрылымнын 
барлық элементтері бірге тандап алынған форматы, карау нүктесі, 
жарықтану мінезі, композициялык орталыктың орналасуы. Мүныц 
барлығы суреттің эмоционалды әсердіц болуына ықпалын тигізеді.

Қолөнер бүйымдарындагы жобалық қүрылымның дайын 
рецепті болмайды. Бірақ, қолөнер бүйымының композициялык 
қүрылуы өмірде байкалатын топтарға негізделетіні және табиғи
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нысандардың үйлесуіне, көріп қабылдау ерекшелігіне байланысты 
екені анық. Көне шеберлер қолданған "үшбұрыш", "диагонал" 
принциптері бойынша ғана қолөнер бүйым сурстінің 
композициясын қүрастыруға болмайды. Суретте қойылған 
талаптарга байланысты композиция да өзгереді. Шығарманың 
композициялық қүрылысының мінездемесі табылган идеялық ойдан 
шығады және мағынасымен анықталады.

Шынайы қоршаған ортадан суретші өзінің суреттеріне 
кейіпкерлермен қатар, композициялық қүрылымның негізін табады.

Өзінің творчестволық жүмыстарында, композицияны 
қүрастыруда суретші көру қабілетімен, табиғат зандылыктарына 
сүйенеді. Симметрия, тепе-теңдік, ритм, қүрылымның мақсатқа 
лайықтылығын, қарау нүктесінің бірлестігі, колористік тұтастық, 
көріністің колемі мен форматы -  композицияның осындай барлық 
элементтерін суретші ойдың айқындалуына бағындырады.

Бақылау сұрақтары:
1. Сурет дегеиіміз не?
2. Творчествольщ және оку суретініц айырмаиіылыгы неде?
3. Сурет қайда қолданады ?

Үйге тапсырма:
Леонардо да Винчи, В. Дюрер, А. Қастеев деген белгілі 

суретиіілердің өмірбаяны мен творчествосын зерттеу.
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§3. ЖОБАЛАУ СУРЕТІНДЕГІ ҮЙЛЕСІМДІЛІК.

Жобалы суретті толық меңгеру үшін "Шынайылықты көру" 
жэне оны жазықтык бетінде жүйелі суреттеу қабілетін сапалы 
дайындау қажет. Жобаланатын қолөнер бүйымының: түрі, көлемі, 
мөлдірлігі. түсі. пішіні бойынша ажыратады. Табиғаттың және 
адамның күшімен жасалынган барлык заттардың бәрінде жалпы 
мазмүндық мәнісі бар ол осы бейненің занды күрылуы немесе 
конструкциясы. Заттың пластикалық қүрылысын түсіну үшін, оның 
конструкциясын, кызметін көре білу өте маңызды.

Жобалаудагы бейнені суреттеу кезінде өзара байланыста 
шешілетін сұрактар мен талаптар оқу суретінде көп кездеседі. Ол 
қағаз бетіндегі жобалау, конструкция, козғалыс, пропорция, 
перспектива, жарыкты көлеңке, түс. фактура т.б.

Қагаз бетінде салынған кез келген жобалау бұйымындагы 
заттың суретіне койылатын алғашқы талап оның жобалык 
орналасуы болып табылады. Көру нүктесіне, заттың (немесе 
бірнеше заттың) көлеміне, бейнесіне байланысты, қандай өлшемнің 
(ені немесе биіктігі) маңызды екенін анықтап алу керек. Бүл 
жагдайга тік төрт бүрышты кағаздың бетінде — горизонтальды 
немесе вертикальды орналасуы тәуелді.

Оқу қойылымының жобалык шешімінің ізденісін жеңілдету 
үшін, негізгі кағаз форматының көлеміне пропорционалды бірнеше 
рет кішірейтілген катты қағаздан "терезеше" жасап алып қолдану 
керек. Осы тік төртбүрышты тесіктің көмегімен фотоагшаратгың 
қалып істестіру терезесімен қолдангандай, бір көзді кысып карап 
жобаны оқу талабына сай орнын табуға болады.

Терезені көзғе біресе жақындата, біресе алыстата отырып (осы 
кезде натуралық қойылымның заттары кіші көлемде көрінеді), оңға 
және солға козгай отырып, сурегтемелі бейнелердің масштабын 
және орнын аныктайды. Раманы қолдану өте ынғайлы. өйткені
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оның шеттері затты анықтауыш кеңістік органы шектейді. Ол 
"модельді" дара және түтас құбылыс ретінде қабылдауға мүмкіндік 
береді.

Заттардың болашақ суретін қағаз бетіне орналастыру өте 
күрделі жэне жауапты жұмыс, себебі жазықтық бетінде модельдің 
орны мен көлемі анықталған соң оны өзгерту қиын. Оган қоса қайта 
түзету көп уақыттың дәрменсіз кетуіне жэне қағатсыздыққа әкеліп 
соғады. Ал сәтті композиция қызықты, көрікті суреттің кейінгі 
деңгейлерде орындалуындағы негізін қалайды: сызықты-
конструктивті құрылысы, бейнені реңмен жапсырмалау.

Жобалау барысының өзі шығармашылық ізденістердің
элементтін қүрайды. Жобаны дүрыс орындау үшін жэне модель 
жайлы көзге көру пікірін бекіту үшін заттардың қағаз бетінде 
композициялық орналасуын елестей білу керек.

Сонымен қатар композицияның басқа түрлерін іздестіру; үлкен 
парақтардың бетінде бірнеше нобай салып көрген дүрыс. 
Композициялық шешімнің ең сәтті түрін, тандап, бейнелеуші 
заттарды қағаз бетіне пропорционалды көшіреді.

Жобалау заңдылықтары кейбір тәртіптерді сақтауды талап 
етеді:

Ол парақтың геометриялық ортасын дүрыс анықтау. Оны 
мынандай әдіспен жасайды, қағаздьщ қарама-қарсы бүрыштарын 
диагоналмен қосады немесе горизонталь жэне вертикаль бойынша 
қағазды екіге бөледі;

жобаның суретін сала отырып оның композициялық 
ортасын табу. Әдетте ол жобаның құрамындағы ең ірі немесе мәнісі 
бойынша ең мацызды зат яғни натюрмортта әрқашанда бір зат 
негізгі болып келеді;

жобалау кезінде геометриялық және композициялық 
ортапықтардың бір нүктеде қиылысуына үмтылу міндетті емес;

мысал ретінде бірнеше жобалардың бірнеше 
композициялык шешімдерін қарастырайық. Бір топты қүрайтын
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қолөнер бұйымдарын бір-бірінен бөлек бейнелеуге болмайды. 
Оларды бір тұтас елестетіп, бір топқа біріктіру оңай әдістердің бірі;

парактьщ геометриялык орталыгына сүйене отырып, бір 
даққа біріккен жобалы загтар тобының енімен биіктігіндегі шегкі 
нүктелерін белгілейді. Бұл жагдайда ойластырған ойдың бәрі қагаз 
бетіне сиып. дұрыс орналасқанын кадагалаған жөн. Бейнеленуші 
заттар жазыктықтың бетінде тиімді орналасып "таршылық" сезімін 
тудырмай, кағаздың шетіне тым жақын бейнеленбеуі керек. Ал 
көлемдерінің тым майда болуы да көріксіз көріністі тудырады. 
Заттардың суретіне Караганда, компоновкада бос аландар үлкен 
рөлді атқарады.

Көріктік және тепе-тендік гармониясына қол жеткізген 
заттардың суреттемесі сәтті композициялык шешім болып 
табылады.

Бақылау сұрақпшры:
1. Оқу суретіндегі композицияның ролі қандай?
2. Суреттемелі заттардың масштабы дегеншіз не және оны 

оқу суретініц композициясында қа іагі бурые табуга бопабы?

Уйге тапсырма:
Бір қагаздың бетінбе заттардың (бір заттың) композициялык, 

орналасуыныц үіи турін орыибау, ең сәтті композирцияны табуга 
ұмтылу.
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§4. ЖОБАЛАУ ЖҰМЫСЫНДАҒЫ ТҮЗУ ЖӘНЕ ҚИСЫҚ 
СЫЗЫҚТАРДЫ САЛУ

Жобалау суретіндегі неше түрлі бейнелеу талаптарын шешу 
үшін қолданылатын графикалық тәсілдерді үйрену кезінде сызыққа 
оның өзгеру түріне qe штрихты сызық, немесе штрих ерекше рөль 
беріледі.

Жобалау кезіндегі сызық -  суретте ең көп қолданылатын 
бейнелеу әдісі. Олардың мінезі бойынша түзу және қисық сызыктар 
болады: көлемі бойынша -  үзын, кысқа; сонымен қатар тегіс жэне 
тегіс емес, жіңішке және жуан түрлері бар; жарыкдығы -  күңгірт 
және жарық; қызметі -  контурлы және көмекші; бағыты бойынша -  
горизонталды, вертикальды және ылдилы болып бөлінеді.

Оларды сызықтардың эмоционалдық эсерін салыстыру кезінде 
байқауга болады. Горизонталды сызық көкжиекпен 
ассоциацияланып тыныштық сезімін тудырады; вертикалды сызық 
-  жоғарыга үмтылу; ылди -  түрақсыз, қүлау; сынық -  өзгермелі 
қозғалыс; толқын тәріздес -  біркелкі қозғалыс, тербеліс; спиральды 
сызық -  айналмалы т.б.

"Әлсіз сызық", "кернеу сызық", "динамикалы сызық" -  деген 
түсініктер бар, бүл үғымдар шынайы дүниенің көзге көрінетін болар 
болмас рендеріне адамның эмоционалды мінездеме бере алатын 
қабілетінің үлгісі. Мүндай реакция көзбен көру сезімінің күрделі 
психологиялық процессінің пысықтау және шынайы нақтылыкты 
көркем бейнеде тұжырымдай білу сиякты қүбылыстарының түп 
қазығы болып табылады.

Сызықтардыц көрікті сапалары тек қана суретте емес, сонымен 
қатар әсемдік -  қол өнерінің композициялық талаптарын шешуде 
кең көлемді қолданылады.

Нүктемен сызықтарды саналы қолдануды күрделі 
тапсырмаларда үйренгеннен қарапайым жаттығуларда
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тәжірибелеген дұрыс, өйткені алғашқысының бойында техникалық 
жагынан басқа өзіндік тадаптары бар, мысалы перспектива, 
конструкция, жарықты көлеңке т.б.

Жобалы суретті алгаш рет үйренушілердіц көздеріиің 
координациясынын, миы мен колыныц қалыптасуына көмектесу 
үшін сурет қүралдарын қолдануды меңгеру үшін бірнеше жаттығу 
орындау керек. Бұл жаттыгулар көз өлшемі мен есептің дамуына 
багьпталган. Жобалы сурет салуды екі нүкгені бір-біріне косатын 
түзу сызыктан бастау керек. Көптеген суретшілер оку барысында 
"сызықпен екі нүкте арқылы" сурет принципіне көп көңіл бөлген.

Сызықтың суретін салуды дайындалған парактың бетінде 
бастау керек, эдетте онын көлемі ватманның 1/8 бөлігі. Оның 
бетінде болашақ сызыктың аягы мен басын білдіретін екі нүктені 
белгілеп алу керек. Ең алдымен сызықтарды осылай белгіленген 
нүктелердің үстінен жүргіземіз. Жобалы оқу суретінде барлық 
сызыкты түтас көре білуді жаттықтыру керек. Сондықтан 
карындашты қағаз бетінде үстап түрып, берілген нүктелерді 
багытталган сызықтармен косылуын елестетігі көріп, кейін 
карындашты жазықтыкка тигізіп жеңіл, сэл будір сызыкты 
жүргіземіз. Сызықты бөлек-бөлек емес, үзбей жүрі ізуге үмтыламыз, 
бүл жагдайда қарындаштыц үшына емес белгіленген нүктелерге 
карап отыру керек. Жобалау барысында салудыц бірнеше түрлерін 
орындау қажет:

екі нүкте арқылы әр түрлі багытта өтетін түзу сызықтар;
горизонталды;
ылди;
вертикалды, қарындашты әр түрлі салмақта баса отырып 

тек гана осындай жаттыгуларды орындаган соң кисык сызықтарды 
салуга кірісуге болады.

Қисық сызықтарды суреттеу үшін үш тіреуіш нүктелерді табу 
керек: олардың екеуі түзу сызыктың багыты мен ұзындыгын 
аныктайды, ал үшіншісі;
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түзуден ылдилау дәрежесін анықтайды. Тіреуіш 
сызықтарды тапқан соң оларды қисық сызықтармен біріктіреді.

Жобаның бейнесі бойынша күрделі сызықтар бірнеше аралық 
нүктелерді белгілеуді талап етеді (майысқан қисық сызықтар). Ең 
алдымен төрт шеткі нүктелерді белгілейміз, казак жобасындағы 
кисык сызықтардың орнын білдіреді, ягни көріністің габариті, оны 
кагаздың шетіне параллельді жүргіземіз кейін көріністің ортасын 
табамыз. Көріністің ортасына және шеткі нүктелерге сүйене 
отырып, белгіленген нүктелер аркылы өтетін майыскан сызықтың 
бейнесін табу оңай. Кейін бүл сызықтың қорыгынды багытын 
карындашты қатты басып жүргізіп аныктау керек.

Жобалау аркылы көзмөлшерін жаттыкгыру үшін бүрыш құрап 
киылысатын сызыктардың суретін салу, бүрыштардың өздерін 
бөліп көру пайдалы.

Түзу және кисык сызықтардың суретін салатын суреттің 
бастапқы техникасын меңгерген соң, геометриялык денелерді 
бейнелеуге болады.

Бақылау сурақтар ы:
1. Тузу сызыктарды қалай сагуга болады?
2. Қисық сызыктарды қалай саіуга болады ?

Үііге тапсырма:
Қагаздың 1/8 бөлігінде қисық және тузу сызықтардың суретін 

сал. Көзмөлшеріи дамытуга арналган жаттыгуларды орындау: 
сызықтарды салып бірдей 2, 4. 5 бөліктерге бөлу.
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§5. ЖОБАЛАУДАҒЫ ОПТИКАЛЫҚ ЕЛЕСТЕР.

Қолөнер заттарының дүниесін қабылдау ерекшеліктеріне 
байланысты қызықты құбылыстармен танысу әрқашанда пайдалы. 
Оптикалық елестерді ескеру оқу кезінде және көркемсуреттеу 
шыгармашылыгында көп көмек көрсетеді. Психологтар мынандай 
маңызды феномге көңіл белуге кеңес береді, ол біздің санамыздың 
заттарды қарапайым дараларга топтастыруға ұмтылуға шақырады.

Жобалау суретінде бірдей ара қашықтықта орналасқан нүктелер 
көрсетілген, бірақ біздің санамызда оларды қатарларға 
"Үйымдастыру" тенденциясы бар, бір-бірімен ешқандай 
байланыспаған нысандар болған.

Кейде біз нақты дуниеде жоқ көлемдерді көреміз. Мысалы: 
әріптердің бетіне көлеңкенің түсуі арқылы олар дөңес бейнелі 
көрінеді. "Бүл елестер ... біздің санамыздың қызметінің 
қорытындысы, жарық жэне көлеңке жайлы білімдерге негізделген 
дененің бейнесіне бага беру қорытындысы болып табылады.

Жобалау кезінде "Екі мағыналы сурет" -  деген түсінікке мысал 
келтіреміз, ол бір нысанның әр түрлі қабылдануын көрсетеді, біресе 
бейне, біресе фон қалпінде елестейді; кейде суреттің өте қараңгы 
бөліктері екі қыр сияқты сезінеді, ал ақ бөлігі — нейтралды фон 
сияқты элементтер қабылданады, ал қара бөлігі — фон қызметін 
атқарған жағдайда ақ бөлігі құмыра болып шығады.

Оптикалық елестердің көптеген басқа жағдайларын келтіруге 
болады. Ак аландагы қара квадрат кара аландагы квадраттан кіші 
болып көрінеді. Ал шынында аландарының көлемі бірдей.

Кейде қарапайым суреттер өте бүрмаланып көрінеді, сурет 20 — 
қысқа немесе үзын болып қабылданды. Мына суретте әлдеқашан 
хрестоматиялы болған "Жебе елесі" мысал ретінде көрсетілген. 
Үштары жоғары және томен багытталган түрі, ішке қарасты түрінен 
ұзын болып көрінеді. Келтірілген мысалдың перспективалы суретке
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де катысы бар. Екі жаққа тараған ұшы бар жебе интерьердің төбесі, 
қабыргасы және едені ұштасқан ішкі бұрышты елестетеді. Сыртқы 
бұрышы ғимараттың интерьеріи еске түсіреді, фундамент және 
шатырдың сызыктары біріккен ұштары бар "Жебені құрайды".

Әсемдік қол өнердің композицияларында көрерменнің көңілін 
аудару үшін кейбір элементтерді екпінді көрсетудің маңызы өте зор. 
Мүндай жағдайларда негізгі дактың аймағындағы жазыктықты 
бөлшектердің көп санымен толтыруга болады. Екі бірдей шеңбердің 
аймағында саны тең шеңберлер орналаскан -  алгашқысында үлкен 
көлемді жэне кіші көлемдісі екініиі жағдайда бейнеленген. 
Ортадағы шеңберлердін көлемі үлкен шеңберлер коршаған түрі 
кіші көлемді көрінеді. Композиция: зандылыктарын зерттеу кезінде 
оптикалык елестерді ескеріен жөн және оларды тәжірибелі 
жүмыс іарда колдану керек.

Бақылау сурақтары:
1. Қандай оптикалық елестерді білесіздер?
2. Перспектива суреті елестермен. қалай баіиіанысады ?
3. Оқу ңо йыл ым ы н дагы тзжірибелі тапсырмаларда

оптикалык елестерді ескерубің маңызы қандай?

Үиге тапсырма:
Өі  беттеріңше оптикалық елестердің жобаларыи салып 

көріңіз.
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§6. ЖАЛПАҚ ЖӘНЕ ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ БҰЙЫМДАРДЫҢ 
ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ БЕЙИЕЛЕНУІ.

Сурет салудың ішінде жобалауды үйрену, басқа бір кез келген 
ғылымды немесе өнерді оқып білу сияқты жүйелі күрделінген 
талаптар қатарынан түрады. Алдыңгы қарапайым тақырыпты толық 
түсінбей кейінгі күрделі тапсырмаларды орындауға болмайды. Әр 
түрлі заттар өзара қиылысқан жалпақ жазықтықтардың жинағымен 
шектелген. Сондықтан осындай заттардың перспективасын салуды 
тез үйрену үшін, ең алдымен жалпақ тік төртбүрышты нәрселердің 
перспективасын қүрастыруды үйренген жөн. Дәл осындай 
мақсатпен геометриялық денелердің перспективалық көрінісін 
көрсету өте пайдалы. Куб, цилиндр, шар, призма сияқты 
геометриялық бұйымдар барлық заттардыц негізін қалаушы 
қарапайым бейнелер болып табылады. Мысалы ағаштың сабының 
негізгі бейнесі -  цилиндр, қарбыздың негізінде -  шар, ал 
қүмыраның бейнесі цилиндр мен шардың бірігуінен құралган. Куб -  
жалпақ жазықтықтармен шектелген заттардың қүрылысыныц негізі 
болып табылады.

Ең күрделі заттардыц конструкциясы қарапайым геометриялық 
денелердің жинағынан қүралады. Алгашқы көзге анықсыз болып 
көрінген жануарлар мен өсімдіктердің күрделі бейнелерінде 
қарапайым бейнелерге белуге болады. Перспективаны салу 
зандылықтарын геометриялық денелердің бойында тәжірибелеп 
байқап көруге ыңгайлы. Куб және цилиндрді перспектикада дүрыс 
сала білу, натураға қарай отырып, жазықтықтармен шектелген, 
немесе цилиндрлік бейнелі кез келген затты сауатты көрсетуіне 
мүмкіндік береді.

Қандай да бір тік төртбүрышты тақтайлы алып суретшінің 
алдына көкжиек сызыгы жазықтықтың ортасына сәл төмен 
өтетіндей етіп орналастырамыз. Бүл заттың перспективасын солар
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апдында оның пропорцияларын аныктап алу керек, яғни көзге 
көрінетін биіктігі көзге көрінетін енінен қанша үлкен екенін 
белгілейміз. Бұл көлемдердіц пропорционалдық қатынастарын 
суретте салу керек. Ол үшін кағаз бетінде тақтайдың бізге жақын 
қырынан биіктігін жобалы мөлшерде белгілеп аламыз. Бұл биіктік 
суреттің масштабы болып қызмет етеді. Натурадагы нәрсенің ені 
биіктігінен қандай мөлшерде кіші екенін біле отырып, осы көлемді 
бірнеше бөліктерге бөліп енін табуға болады. Осы бөліктің біреуін 
горизонталды бағытта орналастырсак тақтайшаның ені шығады. 
Міне осындай тәсілмен аныктадык. Тік төртбүрыштың қүрылысы 
тузу сызықтардан құралғанымен оған бейне деп карау керек.

Тік төртбұрыштын моделіне мүқият карай отырып, бізге жакын 
орналасқан вертикалды қабырғасының кейінгі шеңдегі 
кабырғасынан биік екенін, горизонталды сызыктардың ылди екенін, 
кокжиек сызығынан жогары орналасқан горизонталдың томен карай 
багытталғанын байкаймыз. Ьүл еызыктардың қаншалық 
еңкейгендіктері мына суретте көрсетілгендей түзу горизонталды 
сызыққа қарасты анықталады. Табылған бұрьштарды ылди 
түзулермен белгілейміз, олар көкжиек сызығында бір нүктеде 
киылысуы керек.

Қиылысу нүктесі тек парақтын жазыктығынан тыс орналасуы 
керек. Тактайдың жалпы тіктөртбүрышы салынып біткеннен кейін, 
қалындығын аныктаймыз.

Квадраттын перспективасы. Бірінші жағдай — фронталды. 
Квадратты осындай екі шетінен кырлары көкжиек сызыгына 
параллелді орналаскан қалгіінде салу үшін орталық қиылысу 
нүктесін табу керек. Квадраттың көкжиек сызыгынан томен немесе 
жогары орналасуына байланысты екі кыры терендікке жоғарыдан 
томен және төменнен жогары багьпта өтеді, ал басқа екі қыры сурет 
жазықтығына параллель болып калады. Мұндай квадраттың 
қырлары қысқарған жагдайдагы суреті трапецияга үқсас болыи 
көрінеді. Екінші жағдайда квадраттың жазыктыгы кездейсок
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бұрышта орналасқан. Бүл қалыпта квадраттың қырлары негізгі 
қиылысу нүктесі Рг да қиылыспайды, оның оң және сол жақтарында 
орналасқан нүктелер бағытталады. Перспективалық суретте квадрат 
ромб түрінде корінеді.

Шеңбердің перспективасы. Перспективадагы шеңбер эллипс 
бейнелі көрінеді. Көкжиек сызығына неғүрлым жақын орналасса, 
солғүрлым эллипс жіңішке көрінеді, ал көкжиек сызығында оған 
бірігіп бір сызыққа айналып кетеді. Перспективада шеңбердің 
суретін салу кезінде, шеңбердің алдыңғы бөлігінің соңғысынан 
үлкен болу керек екенін бақылау керек. Эллипсті ұқыпты салуга 
тырысқан жон, сызықтар бір жартысынан екінші жартысына бәсең, 
сазды түрде өтуі керек.

Кубтың перспективасы. Куб басқа да көлемді бейнелер сияқты, 
кеңестік ортада бейне колем ін шектейтін жазықтықтардың 
үйлесуінен түрады.

Кубтың суретін (параллелепипед) салу кезінде, квадраттың 
фронталды және кездейсоқ бүрыштық қалпінде орналасқан 
перспективасына сүйену керек.

Бірінші жагдайда тік төртбүрышты геометриялық дене көкжиек 
сызығында бір қиылысу Р-нүктесі болады, яғни біз оның екі 
жазықтыгын көреміз. Алдыңгы жазықтыгы перспективалық 
өзгерістерге үшырамайды, ал тыс жагындагы және жогаргы беті 
трапеция түрінде көрінеді.

Жоғарыда аталып кеткен геометриялық денелер кездейсоқ 
эүрышта орналасса, онда барлық жазықтықтарының 
іерспективалық көрінісі ромб бейнелі денелерді көрсетеді.

Қандай да бір бұрышта орналасқан жазықтықтардың 
:ызықтарының перспективасы Р-нүктесінің екі жагында орналасқан 
діылысу нүктелеріне багытталады, ал вертикалды қабыргалары өз 
;алпында қалады, алыстауына байланысты биіктігі кіШірейеді. 
Іерспективалық қүрылумен танысу дегеніміз тек құргақ 
хемаларды салу емес. Жас суретшінің перспектива запдылықтарын
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оқып білуі, бейненің ішкі құрылысына еніп, оны шынайы, сенімді 
суреттеуіне жол ашады. Көзбен көріп қабылдау ерекшелігі 
суреттемеде өзіидік ізін қалдырады, сондыктан дәл сурет сызу 
сияқты көрінбеуі керек. Сурет салу кезінде перспективалық 
құрылыс тек сана арқылы натура негізінде орындалады, ол 
перспектива зандылыктарын жақсы білу, заттың кеңестік бейнесін 
анық елестетумен негізделеді.
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§7. ГОРИЗОНТ АЛДЫ ЖӘНЕ ВЕРТИКАЛДЫ ЖАҒДАЙДАҒЫ 
ЦИЛИНДРЛІ БҰЙЫМДАРДЫ ЖОБАЛАУ.

Жұмысқа кіріспей тұрып, цилиндрдің көкжиек сызыгына 
қандай қатынаста орналасқанын анықтап алу керек, ягни 
цилиндрдің енінің биіктігінен қаншалықты кіші екенін белгілейміз. 
Парактың ортасына вертикалды сызықты жүргіземіз, ол цилиндрдің 
вертикалды қалпінде қалуына мүмкіндік беріп оны симметриялы 
болуына комектеседі. Осы сызықтың бойында цилиндрдің биіктігін 
белгілейміз.

Бүдан кейін цилиндрдің астыңғы табанының және үстіңгі 
бетінің енін анықтап екі жағындағы вертикалдарды жүргіземіз. 
Цилиндрдің табаны арқылы өтетін горизонталды сызықтардың 
бойында эллипстің кіші және үлкен осьтерін саламыз. Эллипстің 
кіші осінің көлемі табанының диаметріне тең. Кіші осьтің көлемі 
табанының шеңберінің көкжиек сызығынан қандай аралықта 
орналасқандығына байланысты.

Эллипстің үлкен осін әрқашанда цилиндрдің осіне түзу 
бүрыштық қатынаста салады. Әр табанының көлемі анықталып 
болған соң, осы табандарының шеңберлерін эллипс түрінде 
саламыз. Вертикалды цилиндрдің екі қырлары вертикалды оське 
параллельді болып келеді, ал табандарының үлкен осьтерінің 
эллипстері тең болса, эллипстердің кіші осьтері әр түрлі, өйткені 
жоғаргы беті көкжиек сызыгына жақын болгандықтан оның эллипсі 
астыңғы бөлігінің эплипсіне қарағанда қысьщқы.

Цилиндрдің астыңғы табаны толық көрінбегенімен, 
конструкциясының дүрыс қүрылуы үшін және симметрияны сакдау 
үшін астыңгы бетінің эллипсін толық салу керек.

Ал, цилиндрді горизонтальды және еңкейіп түрган қалпындағы 
суретін салган кезде, эллипстің үлкен осьтері цилиндрдің орталық 
осьтік сызыгына перпендикулярлы бағытталганын әр қашан есте
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сақтаған жөн. Сондықтан цилиндрдің осінің бағытын парақ бетінде 
дұрыс белгілеп алып ғана, эллипстің табанын саламыз.

Цилиндрдің шеткі қырлары қиылысу нүктелеріне 
багытталатындықтан және біз жақын табаны қысыңқы болып 
келетіндіктен, екі беттерінің эллипстерінің биіктігі, ені әр түрлі 
болады. Барлық жағдайларда элпипстің үлкен осьтерінің 
қүмыраның орталық осіне перпендикулярлы екенін байқауга 
болады.

Мұндай ыдыстардың суреттерін салу кезінде цилиндрлік 
мойынның шар тәріздес денесімен қалай біріккендігіне көп көңіл 
бөлу қажет. Қүмырага біз үстінен қарағандыктан үстіңгі цилиндрлік 
бөлігінің астыңғы шар бөлігін жауып қалғанын байқаймыз. Шар 
тәріздес бейненің бойынан цилиндрдің астыңгы бөлігі бірігетін 
нүктелерін дәл табу керек.

Тәжірибесі аз суретшілер заттың конструкциясы жайлы 
түсініктері саяз болғандықган, шарлы беттің контурын цилиндрдің 
астыңғы табанымен біріктіре салады. Мұндай сурет көлемсіз 
болады. Егер жогарғы беткі жазықтыгын жасырып қойсақ, онда 
сурет қүмыраның жартысы бейнеленгендей болып көрінеді. 
Цилиндрдің астыңғы табанының эллипсінің үлкен осінің үштары 
құмыраның шарлы бөлігінің контурымен бірікпеуін қадағалау 
керек. Қүмыраны қүраушы осы екі бөлікті бір-бірінің үстіне қою 
үшін, шар тәріздес бөлігін толық салып аламыз, одан кейін бақылау 
нүктесі жоғарыда орналасқан деген есеппен шардың бойында 
цилиндрмен қиылысқан шеңберді саламыз. Мұндай жағдайда 
цилиндрдің астыңгы бөлігінің эллипсінің үлкен осінің үшы шар 
жазықтыгының контурына түспейді.

Цилиндрлік бейнелердің суретін салу кезінде оның бойына 
бекітілген майда бөлшектерді белгілеу қиын болып көрінеді. Бүл 
мәселені шешу үшін қиын өтетін жазықтықтардың көмегімен 
қолданамыз. Мысалы шәйнектік немесе қазанның осі арқылы және 
оның түтқасы мен шөлмегі арқылы өтетін жазықтықты жүргізсек,
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онда осы жазықтықтың ыдыстық қабырғаларымен қиылысында 
пайда болатын сызық осы бөлшектердің конструкциялы дұрыс 
табылуыма мүмкіндік береді. Конструкциялық қүрылыстың 
осындай әдіспен салынуы бейнесі күрделі заттардың суреттелуін 
жеңілдетеді.

Осы білімді бекіту үшін бірнеше жаттығуларды орындау керек. 
Жаттығу жүмыстары неғүрлым көп орындалса, солгүрлым көз 
кескіндердің көлемін дүрыс анықтап, эллипстарды тегіс, мінсіз 
орындауга болады.
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§8. КӨПҚЫРЛЫ ПРИЗМАНЫ ЖӘНЕ ПИРАМИДАНЫ 
ЖОБАЛАУ АРҚЫЛЫ ҚҰРАСТЫРУ

Қолөнер бұйымдарын жобалауда көпқырлы призманы және 
пирамидалы көріністерді перспективада салу жұмысын жеңілдету 
үшін, табандары призмалы жэне пирамидалы болып келетін 
көпбұрыштардың перс пекти вал ық көрінісін еске түсіру керек.

Көпбүрышты салуды перспективада көрінген шеңберден бастау 
керек, өйткені көпбүрыш осы шеңбердін ішінде белгіленеді. Бүл 
пропорциялары сэйкес осьтері бар эллипс болып шығады. Натурада, 
бүрыштардың үштары қалай белгіленгенін анықтап, эллипстің 
бойында осы көпбүрыштың бүрыштарын көрсетеміз.

Көпбұрышты салу кезінде, көз мөлшерімен бүрыштардың 
үштарының өзара орналасуын дәл және мүқият анықтау керек. 
Жақтарының еңкейген бұрыштарын дүрыс тауып, параллельді 
сызықтардың киылысу нүктесін сезіне білу қажет. Құрастырудың 
дүрыс орындалуын тексеру үшін диагональ түріндегі көмекші 
сызыктарды сызамыз. Бүл диагональдар өздеріне параллельді 
көпбұрыштардьщ қырлары бағытталған қиылысу нүктесіне қарай 
сызылады. Бүрыштардың үштарының жағдайын горизонталь және 
вертикаль сызықтарды жүргізе отырып бақылаймыз. Кез келген 
призманы немесе пирамиданы түрғызуды олардың табанын салудан 
бастаган дүрыс. Қолөнер бүйымдарын жобалауда горизонталды 
жазыктықта түрган алты бүрышты призма көрсетілген, оның 
барлық қырлары вертикалды.

Горизонтальды жазыктықта жатқан алтыбүрышты 
пирамиданың салыну әдісін жүйелі түрде қарастырып көрейік. Ең 
алдымен пирамиданың еңкею осін анықтап аламыз. Оське тік 
бүрыштың қатынаста эллипстің үлкен осін жүргіземіз. Эллипстің 
кіші осі үлкен осіне перпендикулярны және пирамиданың осімен 
түйіседі. Табанының эллипсін салып алтыбүрыш бүрыштарының
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төбесімен белгілейміз, одан кейін оларды пирамиданың төбесімен 
белгілейміз, одан кейін оларды пирамиданың төбесімен қосамыз. 
Міне осының барлыгы жас суретшінің геометриялық денелерді 
перспективада сала білу үшін қажет. Осы білімдер мен тәсілдерді 
қолдана отырып күрделі нысандардың перспективалық көріністерін 
оңай салуға болады.

Оқу суретінің максаты -  білімді тәжірибеде колдану үшін 
игеру, өз бетінше орындалатын творчестволық жұмысқа дайындау.

Бақы.іау сұрақтары:
1. "Перспектива" десен түсінік нені білдіреді?
2. "Перспектива) іы" жөн-жобасын оқу суретінде қалаи 

қолданады?
3. Қарапайым геометриялык, денелерді перспективада калаи 

салады ?
4. Симметрия осі дегеніміз не?
5. Визирлеу әдісін қалай қолдануга болады?
6. Қиын отетін жазықтық нені білдіреді?
7. Қиын өтетін жазықтықты шндай жагдайларда 

қолданган дүрыс?
8. Көкжиек сызыеынан жогары орналасқан шеңбердіц қандаи 

болігі корінеді.

Үиге тапсырма:
1. Көкжиек сызыгынан жогары және төмен орналасқан 

квадраттың суретін перспективада салыцыз.
2. Көкжиек сызыгынан жогары жэне томен орналасқан 

іиеңбердің суретін перспективада салыңыз.
3. Натурага қарап отырып шахмат тақтайын салыңыз.
4. Көк жиек сызыгына қарасты зртүрлі жагдаііда 

орналасңан вертикалды түрган цилиндрдің суретін натурадан 
қарап салыцыз.

28



а) көкжиектен жогары;
б) көкжиектен төмен;
в) көкжиек сызыгы цилиндрдің орта белінен опіеді.
5. Шелек немесе қүмыраның горизонталды жагдайдагы 

суретін натурага қарап отырып салыцыз.
а) көкжиек сызыгынан жогары;
б) кокжиек сызыгынан томен;
в) көкжиек сызыгы осы заттардыц орта белінен өтеді.
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§9. ЖОБАЛАУДАҒЫ ТҮСТІҢ СИМВОЛИКАСЫ

Түстің мағыналы кызметі оның символикасында көрінеді. 
Қызыл түстің қызықтыратыны, жасыл түстің жайландыратыны, 
қара түстің -  қысым көрсететіндігі -  ерте кезден белгілі. Ұлы нсміс 
акыны, ағартушысы Иоганн Вольфганг Гетенің пікірі бойынша 
жарық, түс, және эмоция осы үшеуі бір байлаудың бөлігі. Оныц 
айтуынша сары және қызыл түстер көңіл-күйді көтереді, адамның 
энергиясын өрістетеді. ал көк түс көңілді бүзады. Бүгінгі күндерде 
дүниежүзілік келісім бойынша кызыл түс кауіпті білдіреді. Кызыл 
белгі -  тиым салуды білдіретін белгі. Қызыл түстің қыздыргыш. 
кобалжытқыш эсерін психологтар адамзаттың тарихи 
тәжірибесімен байланыстырады, кызыл түс -  канныңтүсі.

Бүкілдүниежүзілік керкем бейнелеу өнері тарихының бөлек 
кезеңдерінде түстің символикасы шығарманың идеялық-көркем 
мазмұнында маңызды рөл аткарған.

Діни идеологияның үкімі жүріп түрған кезде, түске деген 
қызығушылық түстің сиқырлы күшіне сенумен қошаметтелінгсн. 
ортагасырдың өнерінде түс символикасына ерекше орын бөлінген. 
Әр түске бекітілген белгілі символикалы магына, бірыңғай система 
еш уакытта да болмаған. Мысалы: орза гасырларда қызыл түс бір 
жагынан сұлулық пен қуанышты білдірсе, екінші жағынан ашу мен 
үятты білдірген. Сары сақал мен шаш бір кездері жагымды 
кейіпкерді танытса, ал баска орта ғасыр ырымы бойынша кызыл 
сакал -  сатқындық. Діни символикада: ак түс тазалық пен 
әдептілікті, жасыл -  жанның мәңгілігі, көгілдір -  қайғы, қызыл -  
әулиенің каны.

Бір кезендегі және бір елдегі түстердің символикалык 
мазмұнының қарамақайшы болуы діни символика мен халықтык 
түрлерінің айырмашылыгына байланысты. "Егерде оның 
алгашкысы өзінің шыгу тегін діни окулар мен аңыздардан. кара
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сөзден басталған деп түсіндірсе, ал халықтық символика адам 
санасындағы қоршаған ортадағы табиғи бояулардың көрсеткіші" 
деп бағалаган. Көптеген елдердің халық ертегілерінде жасыл түс 
үміт символы болып саналады, өйткені жастықпен, өсумен 
ассоциацияланады; қызыл қанның түсі; аттың және махаббатты 
білдіреді. Түстің символикасы біресе туындап біресе жойылып 
кетіп тұрған, казіргі күндерде түстік символика өнерде сақталанып 
қалған. Жорамалы символикалы жалпы түсінікті білдіруші 
көріністер бүгінгі күндерде өкімет рәміздерінде (жалау, герб, 
эмблема) кең қолданылады. Кескіндеме шығармаларында 
символика қосымша мағына беруші бояумен қатар, бөлек түспен 
көрсетілген және жалпы суретпен түтас эстетикалық эсер беруші 
болып табылады. Жалпы алғанда символика мәселесі күрделі және 
шимайласқан. Ол тарихи лингвистік, фольклористер, этнограф, 
психолог секілді мамандарды біріктіріп арнайы зерттеуді талап 
етеді.

Барлық түстерді екі категорияға бөлуге болады: ахроматикалы 
және хроматикалы. Ахроматикалы немесе түссіз, ягни ақ, сүр, қара, 
олар бір-бірімен ашықтығымен (қоюлығы) ғана ерекшелінеді. Бірақ 
бүл түстердің көркем бейнелеу мүмкіндіктері мол. Адамның көзі 
ашықтық дәрежесі бойынша 300-400 ақтан -  қараға өтпелі рендерді 
ажырата алатын қабілеті бар. Ахроматикалы түстсрдің 
айырмашылыгы бар екеніне көз жеткізгеннен кейін ақ қагаз бен 
гипстің, ақ гуашьтың түстерін салыстырып байқауға болады. Қара 
түстер де бірдей емес. Мысалы қара мақпал матасы қар жүн 
матасына қарағанда түсі қоюырақ және т.б.с.с. Бірақ қоюлыгы әр 
түрлі рендерді сұр түс береді. Басқа түстер ахроматикалы рендерге 
Караганда түрлі-түсті бояулар немесе хроматикалық түстерге 
Караганда бәсең бейнеленеді.

Үлы ағылшын галымы Исаак Ньютон тәжірибиелі жолдармен, 
жіңішке күн сәулесін үш қырлы призмадан өткізіп, артқы бетінде 
орналасқан экранда тәртіп бойынша тізілген керемет әдемі
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түстердің қатарын байқаған. Бұл кұбылыс аспандагы кемпірқосақка 
үқсайды, ол жаңбыр тамшыларында көрінген және ауада тарқаган 
спектрлі сынык күн сәулелері секілді бейне берген. "Книга о 
живописи" — деген шыгармасында Леонардо да Винчи былай деген: 
"Ақ дегеніміз түс емес. бірақ оның баска түстерді қабылдай алатын 
кабілет бар" -  деп жазады.

Түстік реңдерді табиги тізімінің көрсеткіші күн жарыгының 
спектрі: қызыл. саргыш-кызыл, саргыш. сарғыш-сары, сары, жасыл- 
сары, сары-жасыл, жасыл, көгілдір-жасыл, көгілдір, көк, күлгін 
және т.б. түстерді елестетеді -  деп жазады Леонардо да Винчи өз 
шыгармасында.

Спектр қүрамында ақ. сүр. кара ахроматикалық түстер жок. 
және табиғатта бар кою кызыл (пурпурный) түсте жок. ол кызыл 
мен күлгін (фиолетовый) бояуларды араластырганда пайда болады, 
сонымен катар коныр түсте орнын таппаган.

Адам түстерді fana емес рендерді де ажырата алады, олар бір- 
бірімен қоюлыгы және ашықтыгы бойынша бөлінеді.

Ахроматикалык т^стерге карама-карсы, хроматикалы бояуларда 
реңдік айырмашылык көп болады, ол қоюлығының ашыктыіына 
байланысты. Спектрлік түстердің біреулерінде түстік рендері күрт 
ерекшеленсе, баска біреулерінде бәсең байкалады. Түстің сапалы 
мінездемесі қоюлықты салыстыруға болады. Қоюлык дегеніміз -  
хроматикалык түстен ашықтык мөлшері тең ахроматикалык түстен 
айырмашылығының дәрежесі. Бұдан мынандай түжырымга келуге 
болады: "Түстердің негізгі касиеттері: түстік рең, ашықтық жэне 
коюлык. Хроматикалык түстерге қарсы айтылғанда -  ашыюык деп 
ак немесе қара пигментті түстің қүрамында болуын ұғындырады. 
Егер де хроматикалык түстерге әр түрлі ашықтығы бар 
ахроматикалык түсті араластырса, онда хроматикалык түстің 
қоюлыгы, ашықтыгы да бірге өзгереді". Мысалы ақ түсті көк бояуга 
коссақ, онда оның қоюлыгы азайып, ашықтыгы артады. Мүндай 
әдіспен көптеген ашык түстерді алуға болады.

32



Егер ашыктығы күш ірт ахроматикалық гүстерді хроматикалық 
түстермен біріктірсек, онда оның қоюлыгы да, ашыктыгы да 
біркелкі азаяды.

"Таза" -  деген сөзді ешқандай бөтен бояулармен 
араластырмаған түстері е карасты айтады. Сондықтан таза түстерге 
үш негізгі немесе спектрлік қатардагы алгашқы -  қызыл, көк, сары 
түстер жатады.

Үш негізгі түстерді оптикалы араластыру ақ түсті берсе, ал 
олардың екеуін біріктірсе түстер қосындысын туындайды. Мысалы, 
көк пен сары -  жасыл. Түстік шеңбер таза спектрлік түстерді 
бірыңғайлайды.
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§10. ЖОБАЛАУ КЕЗІНДЕГІ КӨЗДІҢ СЕЗІМТАЛДЫГЫ

Леонардо да Винчи адамның дене мүшелерінің ішінде көзге 
ерекше орын берген: "Көз дүниенің барлық сүлулығын қүшағына 
алып түрганын сен байқамай түрсын ба? Ол астрологияның 
бастыгы, ол коемографияны туындайды, ол адамзаттың барлық 
өнеріне кеңес беріп, оны түзейді, адамды дүниенің барлык 
бөліктеріне козғайды, ол жүлдыздардың көлемі мен биіктігін 
өлшейді, ол элементтерді және олардың орнын тапқан.

Архитектурамен перспективаны туындаган. ол ғажайып 
кескіндемені күраган" -  деп баға береді. Күнделікті тәжірибелі 
қызметге. көбінесе көркем бейнелеуде көздің сезімталдыгы ерекше 
маңызды. онын ашық, қою, бояуларды рендік айыра алатын қабілеті 
зор. Мүндай қабілеті түстік көрудің мінездемесінің сапалык 
көрсеткіші. Ол психолог иялық факторларга тәуелді, физикалы 
қабылдау касиеті әрқашан да тұрақты жер, тас, агаш жаиырақтары 
жарыктык толкындарды 10 және 100 мың жыл бүрынғыдай қазіргі 
күндерде дэл солай шағылыстырады, бірақ түсті қабылдау ежелгі 
дүниедегі адаммен жаңа уакыттың өкілдерініц арасында эр түрлі. 
Бүл жагдай адамның көру қабілетінің осы қазіргі деңгейде болуы, 
"Сезімтал мүшелердің бізді қоршаған ортаның түстерін жақсы 
ажырага білуге багытталған ұзақ эволюцияның қорытындысы".

Егер қабылданушы түстердің негізгі ерекшеліктері ашықтығы 
түстік реңіне және қоюлығына байланысты болса, онда көздің осы 
үш мөлшер, бойынша ажырата алатын мүмкіндігін белгілеу керек. 
Көздің сезімталдығын зерттеген кезде түстің реңінің өзгеруіне 
байланысты, спектрдің эр бөлігіндегі толқын ұзындықтарының 
өзгеруіне көз бірдей сезімталдық білдірмейді. 1946 ж. Рейт және 
Питт жүргізген тәжірибелері бойынша, түстің өзгеруі спектрдің 
төрт бөлігінде ерекше байқалады, ол жасылдау-көгілдір, саргыш- 
сары, сарғыш-қызыл, көк-күлгін; спектрдің жасыл бөлігінің
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(орталык) жәие аягына. кызыл, күлгін жағына көздің сезімталдыгы 
төмен. Осы тәжірибенің қорытындысына карағаңда белгілі бір 
жарыкіың түсу жағдайында және көру алаңыиа байлапысты көз 
спектрден 150 түстік реңдерді ажыраза алады.

35



Жобалау пәндеріндегі қолданылған сызбалар және қолонер
бұй ымдары.
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Жобалау негпінде ж асаліан бүйымдар

46



47



48 49



50
51



52 53



54 55



56



Егер бұл тізімге спектрде жоқ қою қызыл түсті біріктірсек. онда 
көз қабылдайтын түстік рендер -  1 80-ге тең.

Теплов Б.М., Соколов И.М., жүргізген тәжірибелері бойынша 
көзге байкалатын коюлық ерекшеліктердін саны кызыл, сары, кок 
жазықтықтар үшін бірдей емес. Олар 7-ден 12 дәреже аралыгында. 
Көз ашыктықты ажыратуға икемділеу, Кенинпің өткізген 
тэжірибесі көздің 600 ашықтық дәрежесін анықтайтындыгы
бекітілген.

Теплов Б.М., Соколов И.М., жүргізген тәжірибелері бойынша 
көзге байқалатын қоюлық ерекшеліктердің саны қызыл, сары, көк 
жазықтыктар үшін бірдей емес. Олар 7-ден 12 дәреже аралығында. 
Көз ашыктықты ажыратуга икемділеу, Кенингтің өгкізген 
тәжірибесі көздің 600 ашықтық дәрежесін анықтайтындыгы
бекітілген.

Түстің рендік касиеттерінің өзгешелігі тұракты емес, түстік 
объектілердің қоюлык және ашықтық өзгерістеріне тәуелді 
екендігін есте сақтаған жөн. "Қоюлықтың азаюына байланысты 
және ашыктықтың көбеюі мен бәсендеуіне қарай, түстік реңдерді 
нашар ажыратамыз" -  деген Карпов С.В. Қоюлыгы сұйықтау 
хроматикалық түстер екі түрлі реңге тіркеледі: сарылау "жылы" 
және көктеу - "суық".

"Түстік гамма" осындай тәсілмен бірігеді, ол кезде 
хроматикалык түстер ақ және қара түске жақын болады. Сондыктан 
көздің қабылдайтын түстерінің нақты санын ажыратылган 
рендердің, санын, қоюлық және ашықтың мөлшерлерін жай ғана 
көбейтумен есептеп шығаруга болмайды. Егер мұндай тәсілмен 
рендердің санын аныктасақ, онда көз миллионнан астап түстерді 
ажырата алатын болып шыгар еді. Бүл тәсіл дүрыс емес. өйткені бір 
түстің екіншісіне тэуелді жагдайда өзгеруін ескермейді. Бірнеше 
мыңдаған түстік рендерді айыратын мүмкіндігін түсіндіруге 
болады.
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Бөлек түстерді көздің сезінуі түскен жарыктыкқа байланысты 
сапалы өзгеруі мүмкін. Мұндай зандылықты алгашқы рет чехия 
ғалымы Пуркине Я. байқаған. Бүл зерттеудің тұжырымы бойынша 
жарык бәсеңдеу болган кездері көздің түстік рендерді ажырату 
сезімталдыгының төмендеуіне себепкер бола отырып, бүл кабілет 
спектрдің қысқа толқынды бөлігінен асуы мүмкін -деген сипаттама 
береді.

Сурет галереяларында жарыктың наіиар түсуіне байланысты 
сарғыш. кызыл, сары түстер сөніп қалган секілді көрінеді ал, көк, 
жасыл рендерде жарқырап көрініп, шығарманың бояу 
құрылысының дүрыс кабылданбауына әкеліп соғады.
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§11. ҚОЛӨНҒРДЕГІ композициялық 
СУРЕТТЕМЕНІҢ КӨЛЕМІ.

Қолөнер бұйымының композициялық шешімін іздестіру 
формаггың, оның форматы мен суреттеменің колемін табу маңызды 
мәселелердің бірі. Ойластырылған суреттеме форматтың кез келген 
көлемінде жақсы орналаса бермейді, ал сурет жазықтығының әр 
түрлі бейнелері бейнеленуші нысанға алуан түрлі сипаттама береді.

Қағаздың домалақ форматы суретке байсалды аяқталған 
мінездеме береді. Сопақ бейнелі формат адамның бетінің 
сипатымен ұштасып. бейнеленуші адамға жүмсақ, әйел адамзатына 
тән мінездемені тандайды. Жоғары қарай созылған тік 
төртбүрыштык формат суреттеме жайлы монументальды әсерді 
туғызады. Горизонталь бойынша созылган тік төртбүрышты формат 
бейнеленген нысанды тарылтып, төмендетеді.

Суреттің колемі мазмүнына байланысты. Кез келген сюжетті 
кіші көлемді қагаздың бетіне жайгастыруға немесе үлкейтуге 
болмайды. Эр сюжет үшін өзіне арнайы колем табылу керек. 
Мысалы, эпикалық сюжет, түрмыстық көріністерге қарағанда 
қағаздың ірі көлемін талап етеді. Қағаздың мазмұнына сәйкес 
келмеуі, ойды айқындау талабына кедергі болуы мүмкін.

Суреттің композициясы үшін, композициялық орталықты 
ерекше айқындауда холст жазықтығындағы суреттеменің көлемінің 
маңызы зор. Ірі суреттемелер әрқашанда сурет жазықтығынан 
шығып тұрады, ягни жазықтықтың арғы бетіндегі елестелмек 
кеңістіктен. Тым кішкентай суреттеме сурет жазықтығынан едәуір 
шегініп, жазықтықтың, қағаздың қосымша бөлігі секілді көрінеді. 
Егер көрерменнің суретті бақылау кезінде холсты үлкейту немесе 
кішірейту керек деген сүранысы болмаса, онда үйлесім сәтті 
орындалған деуге болады.
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Көркем бейненің көріктілігі натураның көріктілігімен 
аныкталады. Сондыктан суретші натураның барынша көріктілігін, 
оның козгалысының, қалпының ең мінездемелі сәттерін таба білуі 
керек. Әр нысан немесе зат өзіндік ерекшеліктерін бір жагынан 
толык көрсетсе, екінші жагынан аз мөлшерде айқындауы мүмкін. 
Көк жиек сызыгы, дұрыс тауып. оңынан да соңынан да, алыстан 
және жақыннан бақылап, натураның ең әдемі көрінетін қалпын 
суреттеуге ұмтылу қажет. Ол суретте заттардың нашар ұйымдасқан 
түрін көрсететін бақылау нүктесі көрсетілген. Егер де бақылау 
нүктесін өзгертсек онда натура өзара байланысты түтас нәрсе 
ретінде қабылдануы мумкін.

Пейзаж көрінісі бакылау нүктесін өзгертуге байланысты күрт 
өзгерістерге үшырайды. Бірінші суретте ағаштан қыр жағынан 
алыста көрінсе, басқа нүктеден караган кезде бұйымның түрі 
өзгеріп, ағаштар үймен үйлесімді көрінеді. Ягни бақылау нүктесін 
тандау кезінде кездейсоқтык жагдай болмау керек. Суреттің 
композициясын туындауда бақылау нүктесін, бүрышын тандаудың 
маңызы зор. Егер де бірнеше қолөнер бұйымының бейнесін 
алдыңғы қатарға орналастырсақ, онда қате болады. Ашық аспап 
астындағы құбылыс қажетті кеңістікті талап етеді. Сондыктан 
композициядагы бүйымдардың топтары мен кеңістік теңеліп 
көрінетін бақылау нүктесін тандау керек.

Эр сюжет өзін айқындауда өзіне тән қарау нүктесін және 
екрекше көкжиек сызығын талап етеді. Көз деңгейіндегі көкжиек 
сурет жайлы байсалды әсерді туғызады. Биік орналасқан көкжиек 
мол кеңістікке жол ашып, бұйымның мәртебесі биік көрінеді. 
Қазақтың белгілі суретшісі У. Тансықбаевтың "Іле өзенінің 
аңгарында", Сахи Романовтың "Копи Капал-Арасан", 
А.Ғалымбаевтың "Жол", К.Қыстаубаевтың "Туган жер", 
А.Қастеевтің "Шучье алқабы" -  атты шығармаларында көкжиек 
сызығы жоғары алынган, ол Қазақстан жерінің кең байтақ екенін, 
табигат байлығын молынан көрсетуге мүмкіндік береді. Көкжиегі
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төмен орналасқан суреттер монументалды әсерді көп туындайды. 
Төмен бакылау нүктесін суретшілер бейнеленуші нысандардың 
үлкен көлемін көрсетпек болганда жиі қолданады. Осындай 
мысалдага сүйене отырып қолөнер бүйымдарын сауатты түрде 
жобалау жүмысы өте маңызды орын алады.
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§12. КЕСКІНДЕМЕЛІК ШЫҒАРМАДАҒЫ 
КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚ

Суреттегі басты мақсат негізгі ойды, ндеяны көрсету. 
Композицияның тұтастыгы қосымша түсініктің басты идеяға 
бағынуына, суреттеменің бір бүтін шығарма бойында үйлесуіне 
байланысты. Әр бөлшегі -  басты ойды дамытуға бағытталуы керек. 
Негізгі нысан анық көрініп, қосымша, екінші шендегі заттар көзге 
онша ілінбеуі керек.

Суреттегі негізгі қызметті аткарушы нысан оптикалық 
орталыққа жакын орналасуы керек. Бүл жағдайда. суретті бір 
қарағанда толык көріп, мазмұнын алыс арақашықтықта кабылдауга 
мүмкіндік береді.

Қоршаған ортаны бақылау кезінде біздің көру кабілетіміз, 
қарастырылмақ топтан бір нысанды ерекше кабылдауга 
бейімделген. Ол көру алаңының ортасында орналасып, өзіне көп 
назар аударта отырып, көзге анык көрінеді. Ал басқа көру 
орталығынан тыс көру алаңындағы заттар жалпы түрде байқалады. 
Негізгі қарастырылушы заттың аймағындағы нәрселер басты 
элементке бағынып, көру алаңына түсетін көріністің барлыгы 
біртүтас. тепе-тендікте қабылданады.

Суреттің композициялық қүрылысы көбінесе көзбен көріп 
қабылдау ерекшелігіне байланысты. Суреттеме тұтас қабылдануы 
үшін барлық элементтер басты бейнеге бағынуы керек. 
Маңыздылығы бірдей бірнеше композициялық орталықтың болуы 
композицияның түтастығын, бірлестігін жасайды. Ол көзбен көру 
өзіндік ерекшелігінің талабына сай болмайды. Суретші сурет 
бойында бірнеше композициялық орталықты көрсетуі мүмкін, ол 
мазмұнымен үштасуы керек.

Суреттің қабылдану әсерінің жүйелі болуы тек кабылдау 
эсерінің ерекшелігіне гана емес, сонымен қатар мазмұнының даму

62



санасына сәйкес болуы керек. Мысалы, М. Кенбаевтың "Шабанның 
өлеңі" -  атты шығармасына мысал келтірсек ең алдымен шабанның 
бейнесі көзге түседі. Орталык бейнені қабылдаған соң, көрерменнің 
назары басқа да элементтерге түседі, олардың барлығы басты 
тақырыпты айқындауға бағытгалған. Осының бэрі алдымен 
суретшінің жобалық зандылыктарды туындауға эсер беруі тиіс. 
Сондықтан ең алдымен жобалауға арналған бұйым бірінші қатарда 
болуы міндет. С.Мамбеевтің "Сіздің қаладағы қыздар" -  деген 
туындысында, көрерменнің назары ең алдымен бірінші қатардағы 
кыздарға түседі, олардың сүлулыгына қызыға отырып, суретшінің 
шеберлігінің апдында бас иеміз. Адамдардың бейнелерінің 
пропорциясын дүрыс табу, контрасты қолдану мүның барлығы 
шығарманың композициялық қүрлысын қабылдауға ықпалдайды. 
Көлемі онша үлкен емес бірак, мазмүны түсінікті суреттер алыс 
арақашықгықта да жақсы қабылданады. Сонымен композицияның 
түтастығы шығарманың барлық элементтерінің байланысына 
тэуелді, олар қызмет санасымен аныкталады.

Композициялық жанрда басты кейіпкерді суреттеу, оны көзге 
көрінетін орталық жерге орналасуымен ғана шектелмейді, сонымен 
қатар жазу техникасының қызметі зор болады.

Композициялық ортапықты айрықша көрсетуде, суретте шынай 
көру қабілетін ныгайту жарықты көлеңкемен іске асады, және 
бейнелердің көлемімен, арақашықтығынын, көмегімен орындалады7

Суретші сурет бойындағы маңызды элементті түспен, реңмен, 
детальдарының байқауымен көрсетеді.

63



§13. АРНАУЛЫ ЖОБАЛАУ КЕЗІНДЕГІ ТЕПЕ-ТЕНД1Қ 
(симметрия. Ассиметрия).

Суретшінің басты мақсаты -  гормониялык бірлестікті туындау. 
Композицияда тепе-тендік, яғни барлык элементтері өзара келісімде 
болған кезде ғана шығарманың тұтастыгына қол жеткізуге болады. 
Тепе-теңдік пропорцияланудың көмегімен орындалады. 
Баланстанган композиция тұтастық, анық сезімді тудырып, оңай 
және жеңіл қабылданады. Пропорционалды қатысы табылмаган 
катынас. тұрақсыз, тең емес, кез келген сәтте қирап қалатын сезімін 
тудырады. Тепе-теңдіктің калайда бұзылуы композицияны 
күрделендіріп, дисгармонияға әкеліп тірейді.

Симметрия. Адам симметриями табиғаттағы тортіпті көрсетуші 
деп түсінеді. "Зандылықты қабылдау әрқашанда канағаттандыруды 
тудырып, сенімділік пен сергек көңіл күйді білдіреді. Тәртіп ойды 
босатады", - деп жазған француз математигі жэне философы Рене 
Декарт. Дэл осындай пікірді біздің ғасырдың архитекторы Ле 
Корбюзьеде білдірген: "Адамга тэртіп қажет, ол болмаса адамның 
неғүрлым мінсіз болса, адам солғұрлым өзін сенімді сезінеді. 
Тәртіпке сүйене отырып ол алуан түрлі қүрылымдарды орындайды 
мұның барлығы психиканың сұранысы -  творчестволық процесс. 
Творчество -тәртіптелу акті".

Баска жағынан қарайтын болсақ, сүлулықты тек симметрияға 
тіркеу оның ішкі мазмұнының байлығын шектейді. Қарама- 
қарсылықты қолдану арқылы сұлулыққа қол жеткізуге болады, яғни 
ғажайып нәрсенің мәнісін симметриямен оған қарама-қарсы 
асимметрияньщ бірлестігімен анықтаймыз. Адам абсолюттік 
тәртіппен, шашыраган тәртіпсіздікке бірдей ұмтылады. 
Композицияның беделдігін арттыру үшін асимметрияны жиі 
қолданады.
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Симметриялық композицияда асимметрияның бастамасы, 
контрасты түсті дақтарды, бейнелерді енгізуден басталады. 
Асимметрия симметрияга негізделетінін әркашанда есте сактаған 
жөн. Сонымен, симметрия мен асимметрия бейнені қүраушы, өзара 
байланысты, өзара толықтырушы композициялык тәсіл болып 
табылады. Симметрияны адам, тыныштық белгісі, статика, 
зандылык ретінде кабылдаса, асимметрия кездейсоқтықты, 
бостандықты, қозғалысты, динамиканы білдіреді. Егер 
композицияның тәртібі сауатты шешім жағдайында бұзылса, онда 
ол көркемдік бірлестікке қолжеткізуге кедергі болмайды.

Егер де қағаздың беті суреттелген нысандармен әркелкі 
толтырылса, сурет жазықтықтың бір шетіне ығыстырылып. бір 
беліі і ауыр болып кабылданса ол тепе-тендікті бүзады. Мүндай 
керініс біздің коріп кабылдау қабілетімізге кайшы келіп. нашар 
ұйымдаскан болып сезіледі.

Қоршаған ортаның затгарына караган кезде, көру алаңындағы 
заттар біркелкі орналасканын байкаймыз. Оптикалык орталык 
шамамен ортасында орналасқан. Осьнан сәйкес композициядагы 
заттар орындарын тауып, композициялык орталық орнатылады. 
Композициялық орталык геометриялык орталыкпен сәйкес келмеуі 
мүмкін. Суреттеменің орталық нысаны тым ығыстыру немесе бір 
топ заітарды кейін сыргыту, суреттіц бір бөлігін ауырлатып екінші 
жағында бос көріністі калдырады.

Композициядағы тепе-тендікке колжеткізу үшін элементтерді 
сурет жазыктыгынын он және сол жагында. жоғаргы және томен 
бөлігі де біркелкі орналасуына ерекше көңіл бөлу керек. Бірак 
жазыктықты екіге бөлуден (горизонталь немесе вертикаль 
бойынша) алые болу керек.

Суреттегі көкжиек суретінің горизонтальды ортасына түйіспеуі 
керек және орталық вертикальға ірі нысандар түспегені жөн. 
Алайда барлык сурет ені өз бетінше орналасқан бөліктерге бөлінеді.

Суреттің тепе-тендігі дэл геометриялык симметрияны
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білдірмейді. Егер композициялық орталық, басты кейіпкер суреттің 
дэл ортасында орналасса сурет сүйкімсіз көрінеді. Оны ортадан сәл 
ыгыстырған дүрыс. Сонымен катар суреттін салмактылыгында 
затгардың көлемімен катар, реңі мен түсінің кызметі зор.

Бақылау сүрақтары:
1. Композиция деген сөз нені бі ідіреді?
2. Кескіндемедегі түстікритмиін мэнісін түсіндіріңізг>
3. Кескіндемедегі колориттіц орны қандай?
4. Композициядагы пропорцияныц рөлі қандай?
5. Композицияның негізгі коркемоеуші тэсілдерін атацыз?
6. Кескіндемелік композициями канОай коитрастар болады '
7. Нюанс де<*еніміз не?
8. Симметрияга карама-карсы тлсіл қалай аталады?
9. Нюансқа қарама-қарсы тәсілді ата?
10. Динамикага қараиа-қарсы тпсіл қаіай аталады?

Тэжірибелі пшпсырма:
1. Түстік ритмді суреттеуге арналган ком позиция:іарды 

орындау:
2. а) горизонталь бойынша;
3. б) вертикаль бойынша:
4. г) диагональ бойынша.
5. Түстік контрасты көрсетуге арналган композиция 

орындау.
6. Түстік тепе-теңдікті білдіретін композицияны орындау.
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§14. НАҚТЫЛЫ БЕЙНЕ АРҚЫЛЫ СУ PET САЛУ 
ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ.

Көркем бейнелеу өнерінде шындықты айқындау, айнадай 
көшіру емес. Суретші фотографиялық аппарат емес. Өмірді 
суреттеу кезінде, суретші қоршаган ортаны жай гана көшірмейді. 
Өнердегі шындык -  адам айқындайтын нақты жагдай. шындықтың 
өзі емес. Шындыкты шынайы суреттеуде суретші көзкарасының 
маңызы зор, сонымен катар өмірге терең ену, қогамдық процестерді 
толык түсіну және оларды өзара жалпылау.

Суретші әркашанда көркем, бақылаған нәрсенің магынасын. 
табигатын түсінуге тырысып, оған шексіз тандау жүргізігі. 
бейнелердің бойында өзінің пікірін суреттеп, қарым-катынасын 
білдіреді. Шыгармашылык процестің негізі әрбір суретшінің 
көзкарасына неі ізделген. Натюрморт, портрет, пейзаж, жанрлы 
суреттерді суретші әркашан олардың мағынасын. сюжетін, 
композициясын ойластырып, шыгармасының ең жақсы шешімін 
іздестіреді.

Тіпті бұрынғы заманнан біздің уақытка жеткен ежелгі 
көріністер өмір күбътыстарын жалпылайды. Олардың бойында 
ныеанның көшірмесін салуға үмтылысы болмайды. суретшілер мәні 
аз фактілерден гөрі қажетті, мінездемелі, маңызды түрлерді 
тандайды. Леонардо да Винчи шындыкты көзді жүмып кошіру 
жайлы былай деп жазган: "Көз ойлауы мен тәжірибеге жүгініп, 
ойланбай көшіруші кескіндемеші, айнага ұқеайды, ол затгарды 
түсінбей айқындайды". Мүсінші Роден өзінін шыгармашылыгы 
жайлы былай деген: "Жапсырма тек сыртқы дүниені көреетеді, ал 
мен рухани дүниені сездіремін, ол да табиғаттың бір бөлігі. Мен көз 
көрген табиғатты гана емес, бар шындыққа қол жеткізем. Көңіл- 
күйді көп білдіретін шетін сызып көрсетем. Мен табиғатымды 
өзгерткен жоқпын".
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Мағынаның өмірлігі мен шыншылдығы -  ол суреттердегі 
бейнелердің бейнеленуші кұбылыстардың табиғатына сәйкес 
болуы. Шыншыл көрініс бейиеленуші нысандар мен жагдайлардың 
мінездемесін көрсетуден тұрады. Әр затка. нысанга немесе шындык 
құбылысына белгілі бір белгілер, мінездемелі ерекшеліктер тән. Нақ 
солар бейнелеу нысандары болып табылады. Пейзажда суретші 
көзге көрінген заттардың сырткы түрін айнытпай көрсетуге 
үмтылмай, оны негізгі қызыктырган, әсерлі сезімді тудырушыны 
суреттеуге тырысады. Суретші іабигатты голык шыншыл бейнелеп, 
куаныш тудырған мәніне көп көніл бөледі. Қандай да бір портретті 
сал*ан кезде суретші сыртқы үксастыктарымен катар, ішкі 
психологиялык ерекшеліктерді суреттеуге тырысады. Шын 
суреішінің шыгармашылығы шындыкка база білу және одан терең 
шындыкты шығара білу кабілетінен тұрады. Коркем бейне ең 
алдымен шындыкпен сендіреді. Онын көркемдігі күбылыстың 
мәнісіне, адамдардың мінезіне терен енумен аныкталады. 
Кескіндемедегі көркем бейненің абыройлығы тек маңызды және 
мінезді қасиетінің болуымен гана аныкталмайды, сонымен катар 
көріністік бойында суретшінің кандай да бір көркем идеяны 
айкындауына байланысты.

Суретте терең ойлардың, өмір жайлы толганыстардың, 
адамдардың мінез-құлкынын болуы эстетикалы терең сезімдерді 
тудырады. Әр кезде де суретші сурет аркылы өзінің өмір туралы 
түсінігін көрсетуге тырысады. Егер де суреттің идеялары саяз және 
сүр болса, сондай-ак қоршаган ортага жаңа көзқараспен қарауга 
итермелейтін қабілетінің болмаган жагдайында -  көрерменнің 
эмоционалдык үндесуі әлсіз болады. Кескіндеме адамдардың 
сезімімен ойларын көрсетуі тиіс, сонымен катар адамдардың 
арасындағы күрделі жэне жіңішке қарым-катынастарды айқындап, 
нақты кезендегі құбылыстардың көрсеткіші болуы керек.

Терең және шынайы ойлар, адам мен табиғатқа деген 
сүйіспеншілікпен қарастырылган өмірлік мәселелер адамның
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жүрегімен санасын қоректендіреді. И.Е. Репин - "Идеясыз ұлы 
көркемдік шығарманың болуы мүмкін емес" -  деген. Алуан түрлі 
заттармен өмірлік қүбылыстардың эстетикалық байлыгын айкындау 
үшін, көркем бейнелеу өнерінің шыгармасы өзінің мазмүны 
бойынша және айқындау түрі бойынша нақты дүниенің көріну 
қорытындысы болуы тиіс.

Кескіндемелік шеберлікті күраушы элементтердің (заттардың 
пластикалык көлемдерінен колритына дейін) объективті шығу тегі 
бар. Кескіндемеге тән ғана адамның көру қабілеті арқылы 
қабылданатым қүбылыстар мен заттар бейнелерімен қолданады. 
Өмір қүбылыстарын айкындауға әр қашанда шынайы, нактылы 
көрнекілікзер керек. Нақты заттармен үқсастығы, түрлі түстік 
нақтылыгы -  міне осындай жагдайларда бояулар эстетикалык 
эмоцияны тудырады. Нысандар мен заттардың шынайы көрінісі 
табылмағанынша көркем бейнені туындауға немесе баска 
мазмүнның туындауы мүмкін емее.

Кескіндемелік суреттеме жорамал белгі немесе символ бола 
алмайды. Станкілі кескіндемедегі коркем бейне дегеніміз -  
аландаушы түсінік емес, ал заттардың нақты үксастыгы. Суреттің 
эмоционалдык эсері табиғатты көріп қабылдаумен, пакты дүниені 
сезіне білумен байланысты. Заттар дүниесімен байланысты 
ассоциативті елестерінің байльн ына сүйене отырып, кескіндеме 
көрерменді белгілі бір адам тол» аныстарының жүйесіне ендіреді. 
Адам дүниені көзге көрінетін бейнелер аркылы танып сезінеді.

Ой қызметін таныс заттардың, нақты қасиеттердің жэне 
қатынастардын көмегімен өрістетуге болады. Көру сезімдері 
табиғатты эстетикалы қабылдаудың және танудың негізгі бүлағы. 
Заттын түрі нысан жайлы біртүтас және толық мінездемені береді, 
көзге көрінетін бейне арқылы заттардың мәнісі мен мазмүнын, 
өмірдегі қызметін анықтаймыз.
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§15. СУРЕТШІНІҢ КӨРЕРМЕНГЕ БЕРЕР ӘСЕРІНІҢ
МАҢЫЗЫ.

Тарихи даму процессіне байланысты біздің түсініктеріміз бен 
эмоцияларымыз заттық дүниемен, оның ішкі және сырткы 
каеиеттерімен тыгыз байланысты болган. Адамзат кішкентай 
жастарынан бастап, нақты ойлар мен және сезімдермен 
ассоциацияланатын, көзге көрінетін эсерлер мен елестерді 
жинактайды.

Суреттемеде бейнеленген көзге көрінетін дуниенің нақты 
касиеттері мен сапаларына байланысты сезімдер мен толғаныстар 
туындайды. Егер де окушы-жастар өзінің басынан өткізген табиғат 
кұбылысын бейнеленген суретте көрсе, онда ол бұл көріністі тез 
кабылдап суретшінің ойын тез түсінеді. Мысалы пейзаж жанрында 
нысандардын шынайы бейнеленуінін аркасында. олардың 
қүралдыгын. ауалық жұмсақтығын. жарык пен түстің табиғи 
ойының бәрін суретші көзге көрінетін осерлермен анык көрсетеді, 
олар: таңгы аспанның бояуларын. жасыл жапырақтардың бетіндегі 
жарық пен көлеңкенің орны т.б..

Мүндай көріністер оқушы-жастарга кандай да бір күбылысты 
тануға мүмкіндік беріп, ұмытылған әсерлерді еске түсіреді және 
ассоциациялык елестерді тудырады. Оқушы-жастар танертеңгі 
салқынды жоне таңатардағы дыбысты жақсы сезінеді. Осы 
ассоциациялык байлықта шығарманың змоционалды күші және 
көріктігі түжырымдалады. Адамның ішкі дүниесінің байлыгы, ішкі 
мінездемені сыртқы гіішіні бойынша багалаудың көмегімен тану 
қабілеті арқылы айқындалады. Сыртқы пішіні, заттык бейненің 
пластинкасы бойынша әрқашанда ішкі мазмүны мөлдірегі көрінеді: 
мінезінің түрі. икемділігі, адамның психологиялық дүниесі. Сыртқы 
бейнесі қимылы, портрет көзінің лебізі бойынша адамның көңіл- 
күйі танылып ішкі жағдайы сезіледі. Адамды суретгеу кезінде
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суретші сыртқы келбеті аркылы ішкі жан дүниесін нақты көрсетуге 
тырысады, Леонардо да Винчи былай деген: "Суреттер немесе 
бейнеленген денелер көрерменге көріністегі қимылы мен қалпы 
бойынша жан дүниесін, жагдайын бірден сездіретіндей болуы 
керек". Кескіндемедегі көріктіктің негізі ол көрерменнің 
тәжірибесімсн нақты бет бүру жэне ассоциация, елес ойларды 
туындау кабілетіне байланысты.

Кескіндемелік көріністің міндетті түрдегі сапасы -  суретті көру 
аркылы. дүниені сезіну. оган сіңу мүмкіндігінің болуында. Егер де 
суретшінің шығармасы терең сезімдерді тудырмаса, оның 
бойындағы көркем бейне накіы түрде көрінбесе, онда суретші 
қандай терең ойды, көкейкесті мәселені көтермегеніне карамастан 
шыгармасы көріксіз болады. өйткені көркем бейне схема немесе 
нысаннын абстрактты айқындалған мазмүны емес. Бейненің көзге 
көрінетін шыншылдыгы оның ажырамас бөлігі болып іабылады. 
Оның көмегінсіз суретші көрерменмен байланысты бекітуге өзінін 
ойымен сезімін айтуға күш-қуаты жетпейді. Б. Иогансон өзініңөнер 
жайлы жазба жүмыстарында былай деп жазган: "Олардың ішінде 
кескіндемелік нағыз шеберлікке тек бояу құрамына тірі дүниені 
және дененің қанымен, жанды жан дүниені еріте алатын қабілеті 
барлар тана ие болады."

И.Н. Крамской өзінің хаттарында "Идеясыз өнер жоқ, сонымен 
қатар кескіндемесіз жанды және көрікті суреттің жоктығына. тек 
жақсы бет алые бар деген нікірге коп көңіл бөлген, кескіндемеде кез 
келген идея көзге көрінетін бейне ретінде қабылданады" -  деген. 
Мысалы адамзаттың толғаныстарының күрделі екенін корсету үшін 
құралды бейнеден қолайлы айқындау тәсілдерін табу қиын. 
Суреттемеде бейнеленуші загтын нақты табиғаты жойылса, онда 
кескіңдеме өмір шындығын, сонымен қатар көркемдік көріктігін 
жогалтады. Сондықтан шынайы бейнелеу талабы кескіндемедегі 
реализм шарты болып қалады. Бүл өзіндікті бұзу, кескіндемені 
жорамал. схемалы немесе абстракциялы сызыкты және бояу
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үйлесімдеріне айналдыру жеміссіз, және ешкашанда дүрыс 
қорытындыға әкелмейді.

Кескіндеме тілі суреттеу тілі сияқты туындаган. Сурет пен 
кескіндеме адамның алуан түрлі бояуы бар қоршаган ортаға 
қызығуынан дамыған. және біздің өміріміздегі загтардың түріне, 
көзге көрінетін бейнесінен коректенген. Суретші 
кескіндемешілердің көп ғасырлы тэжірибесінен, накты 
шындылықтың шынайы көрінуі кескіндемелік сауаттын негізі 
болыи табылады деген тұжырымға келуге болады. Кескіндемелік 
шеберліктіи мәнісін зерттеген Ежелгі Грек ағартушысы Аристотель 
"Табиги бейнелерге еліктеуді керкем бейнелеу өнеріне кол 
жеткізудегі саты деп мойындаган". Леонардо да Винчидін пікірінше 
"Кескіндеме табиғаттың заңды кызығы болып табылады" деген 
Француз суретшісі Шарден "Мен бояуды бір-біріне үксамаганынша 
жағамын" деген. Роден де кескіндемелік сауатты игеру үшін 
табиғатка еліктеп кошіруге шакырган. Өнер тарихында коршаган 
дүниені шынайы бейнелеу тәсілдерін пысыктамаган кезең 
болмаган. 1 Іерспективаны ашу мен анатомияны зерттеу кайта 
жаңғыру кезеңіндегі творчестваның гүлденуіне көмектескен. 
Жарыкты коленке зандылыктарына көңіл болу барокко өнеріне 
ерекше поэтиканы таныған. Күн шуақты палитра XIX г, орыс 
суретшілеріне тән: И.Е. Репин. В.Д. Поленова. И.И. Левитана. В.И. 
Коровина, Серова. XX г. Қазақ суретшілері: А.Кастеев. Гансыкбаев, 
Тельжанов, Исмаилова, Кекбаев, Мамбеев жэне т.б. осылай 
гасырлар бойы шынайы көркем бейнелеу өнерінің шынайы тілі 
пысықталып келеді.

Қазакстандык шынайы кескіндеме мектебі адамзатгың сезімі 
мен санасының талаптарына жауап бере отырып, қоршаған ортаның 
жан-жақты қабылдану және көлемді бейнені толық көрсетуге, 
қүралдыққа, жарык пен ауалық ортага негізделеді. Көрермен 
Кенбаев, Телжанов. Исмаиловтардың шығармаларында адамдар мен 
заттардың, олардың киімдері мен денелерінің белгілі бір ортада
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болуын көрсетіп, белгілі жарыктық жағдайды сездіреді. Колориттің 
гармониялық тұтастыгы өзара байланысты жалпы жарықтың 
сипатымен шагылысуынан кұрылады. Болған күбылыстың көрінісін 
кайта жаңгырту, күралды кескіндемелік пластинка, адамдардын 
терең психологиялык мінездемесі арқылы суретші казактардың бет- 
әлпеттерінің сүлулығын, көне киімдерді, сол кезеңдегі қазақтардың 
рухын көрсеткен.

Әр кезендегі үлы кескіндемешілердің өмірімен. 
творчествосымен ұстаздык кызметімен танысатын болсак. онда тек 
тиянакты, ойланын істелген жұмыстардың көмегімен суретте 
творчестволык кызметтің орындалғаны байкалады. Олардың көп 
санды айтылулары табиғатка деген берілушіліктің куәсі. Олар жас 
суретшілерге натураны бар мүмкіндігінше дүрыс зерттеп, оны 
әркашан байқап отырып суреттеу керек деіен кеңес берген. 
Сонымен катар үлы суретшілер бір ауыздан, суретші өзінің ойын, 
сезіміи кврерменге жеткізу үшін кескіндемелік сауатты меңгеруі 
керек деген пікірді айікан. Өйткені осы сауат өмір танудың және 
онын мәнісін шынайы бейнелеудің бастапкы нүктесі болып 
табылады.

Рембран суретшілерге мынандай кеңес берген: "Ең алдымен бай 
табигатка еліктегі, одан көзіне түскен нәрсені бейнелеуді үйрен. 
Аслан, жер. тау, жануарлар. адамдар -  осының бәрі жаттығу үшін 
қызмет атқарады". Постав Еурбе өзінің шығармашылык сапарының 
соңында "Кескіндеме шын мәнінде нақты өнер және нақты заттарды 
суреттеуден қүралады" -  деген пікірге келген. "Бүл нақты 
физикалық тіл, ол сөз ретінде көзге көрінетін заттарды қолданады. 
Көзге көрінбейтін, жок, абстракциялы зат кескіндеме аймагына 
жатпайды" -  деген маглүмат береді. Натураны бейнелеу қабілетін 
В. Верещагин грамматика деп атаган, оның көмегінсіз өнердегі 
ұмтылыстардың барлыгы жас сэбидің ойына үқсайды" -  деген. Тек 
қана теоретикалық білімдермен қаруланып және тэжірибелі 
қабілетті игере отырыгі нағыз суретші өз жүмысының шебері бола
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алады. Репин өзінің шәкіргтерін ең жақсы үстаз және суретші ол 
табиғат екенін эрқашан да естеріне салып отырған. Натураны 
суреттеуде көркем бейнелеу сауатына мойын бүрмағандарға Репин 
былай деген: "Натурадан карап салынған этюд катаң және тиянақты 
қызметті талап етеді. затты бейнелеген кезде мүқият пысықтау 
керек ягни натураны тануды байытып, есте сактау керек".

Жазыктық бетінде көзге көрінетін натураны үш өлшемді 
бейнесін көрсете білу шынайы кескіндеменің өзіндік сауатын 
күрайды. Суретші осы сауатты. музыкантпен жазушы тілді немесе 
нота сауатын меңгеріендей меңгеруі керек. Мүндай шеберлік 
натурадан қарап салынган жаттыгуларда қалыптасады. Тек кана 
натурадан салынган суреіте перспектива, жарык пен көлеңке, рен. 
түстердің колористік үйлесу зандылыктарын үйренуге болады. 
Шынай кескіндеменің ерекшелігі. творчестваның негізінде накты 
шындылыктың болуында. ал суретшінің ойы мен сезімін сездіру 
бейнелі түрде накты нысандарды суреттеуден түрады. Ішкі, сырткы. 
идеялык. көріктік бірлестік кеекіндеменің маңызды қүрамын 
күрайды. Творчестваның осы екі жағын қалай айкындап, қалай 
суреттеу керек. Егер суретгі осы екі талаптың біреуін ескермесе 
кескіндеме жойылады. Ол формализмнің бір түріне бет бұрады. 
Натурализмге немесе абстракционизмге. Натурага қүлшылықпен 
багыну натурализмге әкеліп соғады. Кейде мүндай суретшінін 
елесті шеберлігі оқушы-жастардың кызыгушылыгын тудырады, 
өйткені оқушы-жастардын қоршаган ортаның айнадай шағылысу 
үсталыгы таң қалдыруы мүмкін.

Әр түрлі жанрлар мен алуан түрлі өнерлердің бірігіп кызмет 
етуі -  табиги қүбылыс, бірак әр кайсысының өзіндік ерекшелігі 
сақталып калады. Станкілі кескіндеме монументальды және әсемдік 
кескіндемелердің тәсілдерімен каншалықты байытылмағанына 
қарамастан өзінің кескіндемелік тәсілдерді толық дәрежеде 
колданатын ерекше тілін жогалтпау керек. Егер де әсемдік немесе 
монументалдық сипаттары коршаган ортаның түстік байлыгын
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кабылдаумен ешқандай байланысы болмаса, ал өмір терендігіне 
бату жэне табиғаттың байлыгы тек бояулардың белсенділігімен 
көрсетілсе, онда сурет примитивті және схемалы болып көрінеді. Ол 
өнер тарихының мындаган ғасырлар бойы жинактаған керкем 
бейнелеу әдістерін жояды. Кейде тәжірибесі аз суретшілер 
натураны сауатсыз бейнелеген іс-эрекеттерім "Мен ссылай көремін" 
-  деген сөздермен актагылары келеді. Накгы жагдайда барлык 
адамдар заттардың түстерін бірдей дұрыс көреді. Осы жагдайды 
дәлелдейтін мынандай күбылыс бар, бірнеше суретшілерге бір 
суреттін көшірмесін салу үсынылады, қорытындысында бір-бірінен 
ажырату, қиындыққа түсетін бір катар суре пер пайда болган. 
Егерде онша байкагмайтын айырмашылык болса да. ол 
суретшілердің бсяуларды г>р түрлі көру салдарынан емес, ал 
бояуларды механикалы араластыру тэсілдерінін этюдті жылы 
гаммада орындалса. екіншісінің жүмысы суык сипатты болуы 
мүмкін. Ьірак. түсті әр түрлі кабылдау қабілетінін ешкандай катысы 
жок. Сурепі көшіру жүмыстарын орындагандай табигаттың 
түстерін тесіле бейнелемейді. сондыктан натураның түстік 
қатынастарын бояулардың баска диапазонына ауыстырады. Бірдей 
жүмысты орындай отырып, суретшілер эр түрлі түстік және ренді 
масштабтардан бастаулары мүмкін. Түстер қатынастарын дүрыс 
көрсеткенімен олар эр түрлі диапазонда болады. яғни біреулері 
ашыктау, баскалары күңгірт түсті. суық, жылы сипаттарды 
қолданады. Колориттің керкем бейнелеу мәнісінің схемалы болуы -  
станкілі кескіндеме үшін үлкен қателік. Суретші табиғаттың 
бояуларын механикалы бейнелеуге міндетті емес. ол оган ерікті 
карауға құқыкгы. Суреттен, нақты колористік ерекшеліктерден 
сызыкты немесе ашық әсемдеушілік жагына ауытқу, станкілі 
кескіндеменің өзіндік ерекшеліктеріне алыстап, көркем тәсілдердің 
жойылуына әкеліп соғады. Жергілікті түстік кескіндеме накты 
кеңістікті ортаны және бояулардың табиги гармониясын жогалтады.
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Жоғарыда айтылып кеткен жағдайлар кейбір көркем бейнелеу 
өнерлерінің әсемдеу, жорамалдау, символдау кұкығын жоққа 
шыгармайды, олардың өмір санасымен тығыз байланысып суреттеу 
тәсілдерін байытып жалпылауға мумкіндік береді. Ал станкілі 
кескіндеменің өзінде олар накты шындықты терең корсету үшін жиі 
қолданылады. Үлы реалист-суретшілер кескіндемедегі 
әсемдеушілікті. жарык түсті бояулар емес, натуранын түстік 
қатынастарын жалпылап көрсеткен түстік шешімдердің 
карапайымдылыгы деп түсінген.

Композициялык күрылудың саналы қарапайымдыгы, бейнелер 
мен түстердің үлкен силуэт және ірі дақ болып орналасуы, 
композицияга ерекше көріктілік касиетін береді. Суреттегі 
әсемдеушілік дегеніміз -  түтастык әсерін бүзатын алак-жолак 
түстерден алшак болып. үлкен және кіші дактарды дұрыс 
жайғастырч. Мүндай әсемдеушілік окушы-жастардын кабылдау 
қабілетін бір караганда-ак үйымдастыруға мүмкіндік береді. 
Суретші өзінің творчествосында нақты шындылықпен 
байланыстырган болса, өмір күбылыстарын коріп. оны мүкият 
зерттей алатын болса, онда ол жаңа өмірді ашады, өзінің 
суреттерінде шындык түсінігін тереңірек көрсетіп, табиғаттың 
сүлулыгы айқындайды деуге болады. Көркем жака идеяларды, 
сюжеттерді. жаңа тақырыптарды өмір ғана береді.

Объективтік акиқат және мағыналық -  міне осы жагдайлар гана 
суреттемеге дара түрде қараған кездегі жапғыз құнды талап болып 
есептеледі. Суреттелген нысанның мэніне терең ену, дүниені 
ерекше қабылдау қүндылыгын анықтайды.

Кескіндеме және сурет бойынша мол тәжірибенің калыптасуы 
көркем бейнелеу өнерінің шығармасын неғұрлым жақсы игерсе, 
солғүрлым оның көрікті тәсілдерін дүрыс қолдана отырып, көркем 
шыгарманы эмоционалды қабылдауы артып, тақырыптар мен 
идеяларды, сюжет пен сурет бейнелерін сезініп тереңірек талдай 
алады.
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Сурет және кескіндемемен шұғылдану шыныққан көз үшін 
табиғаттың бай бейнелері мен түстерін анық көру мүмкіндігі. 
Натураны шынайы бейнелеу суретшінің шеберлігі өрлей береді. 
Сны бейнелеу барысында композиішялык орналасуын. заттың 
көлемді бейнесін кез келген масштабта барлық перспективалық 
талаптарды сактай отырып. жарыкгы, көлецкелі және түстік 
катынастарды көру кабілетін дамытуга болады. Суретші этюдтік 
жүмыстарды көп орындаған сайын бояулармен бейнелердің 
үйлесімін, колорит сезімін арттыра түседі. Натураны сезіне білу 
сезімі дамыған кезде гана және мол жаттыгулардың 
корытындысында суреттемеге творчествалы карауға болады.

Коне замандагы суретшілер мен үетаздар натурадан еалынған 
суретті көркем бейнелеу өнерінің неі ізі деп караган. І рецияда 
біздің ғасырта дейінгі 400 жыл бүрын еуреі салуды үйрететін алуан 
түрлі мектепшеберханалары болтан. Онер тарихының кейінгі даму 
кезендерінде де натурадан суреі салу суретшілерді дайындау 
саласындағы ен маңызды оқуәдістемесі болтан.

77



ҚОРЫТЫНДЫ

Леонардо да Винчидің өсиеттеген нақыл сөздерімен 
қорытындылаймыз. Біріниіі нақыл сөз. "Күмәнданбайтын 
кескіндемеші көп нәрсеге қол жеткізеді. Шығарма туындаушыныц 
ой-пікірінен асып кетсе, онда мұнда суретші аз нәрсеге ие болады, 
ал ой-пікір шығармадан басым болса, онда мұндай шығарманың 
өрістеп жетілуі шексіз, егер де қолтарлык кедергі жасамаса". "Өзін- 
өзі табиғаттың барлык бейнелерімен құбылысын өз бойымда. есте 
сактай аламын деп сендіретін шебер, менің көзіме үлы 
сынайылыкпен әсемделген адам ретінде көрінетін еді. өйткені 
құбылыс деген заттардың көптігі соншалык. оның барльны біздің 
есімізге сыйуы мүмкін емес. Сондыкіан сенін кескіндемең 
байлыкка қызығушылық. сенің бойынды. өнер арыны асып 
кетпесін, өйткені арды табу, ақшатабудан ком манызды".

Екінші нақыл сөз. Кескіндемешінін акынмен, музыкантшымен. 
мүсіншімен айтысы. "Жазушыларда кескіндемелерде гылым 
бойынша ешқандай мәліметтер болмагандықтан, олар оның 
ешқандай бөлігін, бөлімдерін суреттей алмаған; оның өзі өзінің 
сонгы мақсатын сөз деп түсінбейді, жоіарыда аталып кеткен 
гылымдардан надандыктың салдарынан калып қалған, бірак өзінің 
құ^тайшылдыгын жоғалтпаған. Ол табиғаттың мінсіз туындысы 
ретінде өзін-өзі баска тілдердің көмегінсіз асылдатқан. Егер 
кескіндемешілер ол туралы жазбай оны ғылымдар қатарына 
қоспаса, және аздаган кескіндемешілер ғана кәсіби әдебиетшілер 
болатындыгынан (өйткені адамның өмірі барлығын үйренуге 
жетпейді) оның жомартгыгы кемімейді. Біз тастың, шөптің, 
агаштардың қасиеттерін білмегендіктен жоқ деп айта алмаймыз. 
Эрине айта алмаймыз. Бірақ, шөптер өз бетінше адамның 
көмегінсіз-ақ, адамнын тілімен жазусыз-ак күдайшыл деп дәл айта 
аламыз".
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Үшінші пақыл сөз. "Жемісін жария етуге мүмкіндік беретін 
гі.ілым пайдалы және керісінше жария етуге бой бермейтін 
і і.иіымнын пайдасы аз".

Кескіндеме өзінің соңғы корытындыларын дүние жүзіндегі 
блрлық түлектерге жария ететін мүмкіндігі жоқ, өйткені оныңсоңгы 
қорытындысы кору қабілеті болып табылады. Сондықтан ол жазу 
сияқты неше түрлі тілдердің көмегін қажет етпейді, адамзатты 
і абиғат туындылары сиякты канағаттандырады. Тек капа адамзатты 
емес, сонымен катар жануарлардың да мүндай көрінісі бір суретте 
көрсетілген: жанүяның әкесіне жас сәбилермен катар осы үйде өмір 
сүретін мысык пен итте еркелеген кызыкты шығарма.

Кескіндеме сезіміе әріппен сезден юрі табиғат туыңдыларын 
үлкен шыншылдықпен сездіреді. бірак әріптер сөзді кескіндемеге 
Караганда жогары шынайылыкпен көрсетеді. Табиғат шыгармасы 
білдіретін гылымнын шьнармаеына Караганда тан каларлыктай деп 
айтамыз. Ягни адамның колынан ілыккан сөз, поэзия (адам тілі 
арқылы өтетіндер) сияқты".

Төртінші нақы.і сөз. "Еліктеуге мүмкіндік беретін ғылымдар, 
ягни оны үйреніп. игерін алын оқушы туындаушымен теңеліп, өзі 
де жеміс шығаратын түрлері еліктеушіге пайдалы болады. Бірақ, 
олар басқа мүра ретінде қалдырылған қүралдық рахат 
болмайтындары сияқты әсем емес. Олардың ішінде кескіндеме 
біріпші орында түр. Математикалык гылымдар сияқты мүғалім 
қанша оқьггса, соншаны игере алатын табиғи қабілеті бар адамды 
кескіндемеге үйретуге болмайды. Оның көшірмесі оригиналы 
секілді қүнды болып келетін жазу ретінде көшіріп алмайсыз. Оны 
мүсіндер сиякты шығармашылық құндылығы оригиналымен бірдей 
жапсырмасының ізін ала алмайсыз; ол баспа кітаптарындай, шексіз 
балалардың жемісі емес. Ол эр қашанда жомарт болып қалады, ол 
өзін тындаушыга атақ алып келіп, әр кезде де жалғыз дана болып 
өзіне тең бала тудырмайды. Дәл осы ерекшелігі оны басқа өзін-өзі 
эр жерде жария етіп жүрген ғылымдардан жоғары етеді.
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Біз Шыгыс хандарының өздерін жабық, тұйық ұстайтындарын 
көрмей отырмыз ба? Олар тым жария етуден атақ даңқы азайып 
қалады деп ойлайды.

Біз кұдайды бейнелеуші суреттердің бетін әрқашан ұлы 
құндылық жауып тұрганын байкамаймыз ба? Жэне олардың 
ашылуы туралы жария етілгенде әртүрлі өлендермен және 
музыкамен кошаметтенген шіркеулік жиындардан басталады. 
Сонымен қатар мындаған адамдар суретте бейнелеушіге карап 
табынып, бастарын жерге тигенше еңкейтіп мәңгілік
кұтқарушылыкты жоғалтқан ден-саулыкты қайгаруды жалыньш 
сұрайды.

Мұндай жағдай ғылымның немесе адам туындаган
шыгармалардың ешқайсысында кездеспейді, егер де сіз бұл 
кескіндемешінің еңбегі емес десеніз. онда адамдар төсектен тұрмай 
жатып. кажылыкка киын жолдармен жеткен болар еді. Егер 
кажылык әр кезде өмір сүрсе, онда кім оған итермелейді? Әрине 
мұның бәрін жазып айтуға болмайтын бейне істейтінін іштей 
сезінесің, өйткені бүл қүдайды кажетті дэрежеде бейнелеуге 
болмайды. Сондықтан қүдайдың өзі осындай сурсттерді жақсы 
көреді және осы суретті сүйгенді сүйеді, және қүлшылдықты өзінің 
осындай түрінде қабылдағанда жаксы көреді оның нәтижесінде, 
жарылкап, бостандық береді -  деген осы жерге жиналушылар".

Бесіниіі нақыл сөз. Кескіндеме табигат туындаган барлық 
заттардың денесімен беттерінің түсіне тарайды, ал философия осы 
денелердің ішіне еніп, олардың бойында өзінің қасиеттерін 
қарастырады. Бірак ол кескіндемеші қол жеткізген шыншылдықты 
қанагаттандырмайды, өйткені оның суреттеген дененің алғашқы 
шынайы көрінісін қүшағына алған көздің санадан гөрі аз 
қателесетініне байланысты. Егер де сіз барлык көзге көрінетін 
табиғатқа жалғыз еліктеуші кескіндемені ескермесеңіз онда сіз 
жіңішке онерпазды елемегеніңіз. ол философиялық нәзір ойларга 
бейненің барлык сапасын қарастырады: теңіз, жердің беті, ағаштар.
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жануарлар, шөп, гүл барлық және табигаттың занды қызығы, 
өйткені ол табиғатпен туындалған. Бірак ойымызды дүрыс айту 
үшін табиғаттың немере қызы дейміз, өйткені барлык көзге 
көрінетін заттар табигатпен туыидап ол хаттардан кескінделе 
шыкқан. Сондыктан. біз оны табигаттың немере қызыгы және 
күдайдыңтуындысы дейміз".

J>
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