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АҢДАТУ

Осы уақытқа дейін өткен ғасырдың бас кезіндегі əдебиет тари-
хы, оны түрлі білім сатыларында оқытудың жай-күйі аз сөз болған 
жоқ. Бүгінгі күнде көптеп жазылып жатқан зерттеулерді былай 
қойғанда, əдебиеттің осы кезеңіне деген қызығушылық, зертте-
уге деген талпыныстар ғасыр басында-ақ байқала бастаған еді. 
Алғашқы кезде жекелеген мақалалар мен мектепке арналған 
оқулықтарда сөз болса, бірте-бірте олар кең көлемдегі зерттеу 
еңбектердің арқауына айналды.

ХХ ғасырдың бас кезіндегі əдебиетке арналған алғашқы оқулық-
зерттеу еңбек – Сəбит Мұқановтың “ХХ ғасырдағы қазақ əдебиеті” 
(1932) атты кітабы. Автордың өзі атап көрсеткендей, зерттеудің ба-
сты мақсаты: “Тың жатқан мəселеге із салып, пікір көтеру, сонымен 
қатар материалды системаға келтіріп, жол ашу” болды. Сондықтан 
да “тыңнан қозғалған мəселе болғандықтан кей жері кем, кей 
жері үстірт” бұл еңбек уақыт ырқынан шыға алмай, замана ығына 
жығыла жазылды. Онда ХХ ғасыр басындағы қазақ əдебиетінің 
кейбір ірі өкілдері мен олардың көрнекті шығармаларына таптық 
идея тұрғысынан назар аударылып, біржақты қарау басым жатты. 
Сонымен бірге қазақ əдебиеттану ғылымының балаңдығы жəне 
əдеби мұралар мен көркем шығармалардың толық жиналып, жүйеге 
түспегендігі де аз зиянын тигізбесе керекті. Əйтсе де, алғашқы 
оқулық-зерттеу еңбектің тыңға түрен салып, мəселені алғаш бо-
лып көтеруі, тұңғыш рет кең көлемде сөз етуі кейінгі сандаған оқу 
құралдарының, оқулықтар мен зерттеулердің жазылуына түрткі 
болғаны даусыз.

Назар аударар бір жағдай алаш арыстарының əдеби шығар-
машылығы əдеби-ғылыми айналымға енгелі бергі уақытта олардың 
өмір деректеріне қатысты көп материалдар негізінен осы еңбектен 
алынды. Мұның өзі бұл оқулық-зерттеудің замана тезіне шыдай 
білгендігін көрсетсе керек. 

Кейінгі жарық көрген еңбектердің ішінен ХХ ғасырдың бас 
кезіндегі əдебиетті танып – білуде Е. Смайыловтың “ХХ ғасырдағы 
қазақ əдебиеті” (1941), Б. Кенжебаевтың “Қазақ халқының ХХ ғасыр 
басындағы демократ жазушылары” (1958), “ХХ ғасыр басындағы 
қазақ əдебиеті” (1976), М. Əуезов атындағы Əдебиет жəне өнер 
институты шығарған “Қазақ əдебиетінің тарихы” ІІ том, 2-кітап 
(1965), “Қазақ əдебиетінің тарихы” 6-том (2006), “ХХ ғасыр бас 
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кезіндегі қазақ əдебиеті” (1994), Ы. Дүйсенбаевтың “Сұлтанмахмұт 
Торайғыров” (1967), Б. Шалабаевтың “Қазақ прозасының тарихы” 
(1968), Қ. Мұқаметқановтың “Абайдың ақын шəкірттері” (1993-1995) 
4 кітаптық топтамасы, С. Қирабаевтың “Спандияр Көбеев” (1958), 
“Əдебиетіміздің ақтаңдақ беттері” (1995), “Ұлт тəуелсіздігі жəне 
əдебиет” (2000), Т. Кəкішевтің “Сын сапары” (1971), “Қазақ əдебиеті 
сынының тарихы” (1994), “Мағжан – Сəкен” (1999), Ə.Дербісəлиннің 
“Қазақтың Октябрь алдындағы демократияшыл əдебиеті” (1966), 
“Дəстүр мен жалғастық” (1976), Т. Əбдірахмановтың “Жаңа ғасыр 
көгінде” (1969), “Таланттар тағылымы” (1988), Ш.Елеу кеновтің 
“Мағжан” (1995), “Əдебиет жəне ұлт тағдыры” (2001), Р. Нұр-
ғалидың “Əуезов жəне алаш” (1997), “Қазақ əдебиетінің алтын 
ғасыры” (2000), А. Еспенбетовтің “Сұлтанмахмұт Торайғыров” 
(1992), З. Бисенғалиевтың “ХХ ғасыр басындағы қазақ романы” 
(1997), “Қазақ прозасы. ХХ ғасыр басы: Жаңа роман жолында” 
(2010), Б. Мамраевтың “Основные тенденции развития казахской ли-
тературы первой четверти ХХ века” (1998), У. Қалижановтың “Қазақ 
əдебиетіндегі діни-ағартушылық ағым” (1998), Р. Тұрысбектің 
“Жүсіпбек” (1997), “Жүсіпбек Аймауытұлы жəне 20 жылдардағы 
қазақ прозасы” (1998), Б. Қанарбаеваның “Жырымен жұртын 
оятқан” (1998), Б. Əбдіғазиұлының “Шəкəрім шығармашылығының 
дəстүрлік жəне көркемдік негіздері” (2000), А. Ісімақованың “Воз-
вращение плеяды” (2002), “Алаш əдебиеттануы” (2009), Д. Қам-
забекұлының “Алаш жəне əдебиет” (2002), Д. Ысқақұлының 
“Əдебиет алыптары” (2004), Ж. Смағұловтың “Ұлттық əдебиеттану 
əлемі” (2005), М. Тəжімұраттың “Ғұмар Қараш” (2004), К. Д. Бей-
бытованың “Традиции Абая в казахской поэзии начала ХХ века” 
(1997), Г. Піралиеваның “ХХ ғасыр басындағы қазақ əдебиеттануы” 
(2007), С. Жұмағұловтың “Ғұмар Қараш шығармашылығы” (2005) 
тəрізді зертеулерінің, оқулық пен оқу құралдарының маңызы өте 
зор. Сонымен қатар осы оқулық авторының “Қазақ” газеті”(1993), 
“Ахмет Байтұрсынұлы”(2007), “Қазақ əдебиетіндегі ұлт-азаттық 
идея”(2007), “Қазақ əдебиетіндегі ұлттық рух” (2010) атты моногра-
фиялары мен “ХХ ғасыр бас кезіндегі қазақ əдебиеті” (2002), “Қазақ 
əдебиеті” (2007), “ХХ ғасырдағы қазақ əдебиетінің алғашқы кезеңі 
(1900-1940)” (2010) атты оқу құралдарының ХХ ғасыр басындағы 
əдебиетті зерттеу мен оқытуда өзіндік орны бар еңбектер. 

Жоғарыда аталған кітаптар жалпы, ХХ ғасыр басындағы 
əдебиеттің келелі мəселелеріне арналғанымен, əр кітаптың 
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жазылуындағы өзіндік мақсат пен мүдде əр қилы. Бір зерттеушілер 
шоғыры (Ы. Дүйсенбаев, Ш. Елеукенов, А. Еспенбетов, Б. Ə бдіғазиұлы, 
Д. Ысқақұлы, С. Дəуітов, А. Ісмақова, Р. Тұрысбек, М. Тəжімұрат,  
Ө. Əбдиманұлы жəне т.б.) өз зерттеулеріне сол кезең əдебиетінің же-
келеген өкілдерінің өмір жолы мен творчествосын арқау етсе, екінші 
бір зерттеушілер ХХ ғасырдың басындағы əдебиеттің жалпы даму 
бағытын айқындау тұрғысынан (Б. Кенжебаев, С. Қирабаев, Ə. 
Дер бісəлин, Р. Нұрғали, Д. Қамзабекұлы, Ө. Əбдиманұлы жəне 
т.б.) қарастырды. Зерттеушілердің үшінші тобы белгілі бір жанрдың 
қалыптасу, даму сипатына зер салды (Б. Шалабаев, Т. Кəкішев, 
Т. Əбдірахманов, З. Бисенғалиев). Əдеби дəстүр, жаңашылдық 
мəселелерін сөз етушілер де болды (А. Нұрқатов, Ə. Дербісəлин, 
К. Бейбітова т.б.).

Кезең əдебиетін оқытудағы белестер ретінде Сəбит Мұқановтың 
“ХХ ғасырдағы қазақ əдебиеті” (1932) Е. Смайыловтың “ХХ 
ғасырдағы қазақ əдебиеті” (1941), Р. Нұрғалидың “Əуезов жəне 
алаш” (1997), Ө.Əбдиманұлының “ХХ ғасыр бас кезіндегі қазақ 
əдебиеті” (2002), “ХХ ғасырдағы қазақ əдебиетінің алғашқы кезеңі 
(1900-1940)” (2010) оқу құралдарын атап өтуге болады. 

Алайда, ХХ ғасыр басындағы əдебиетті оқытудағы Бейсенбай 
Кенжебаевтың “ХХ ғасыр басындағы қазақ əдебиеті” оқулығының 
(1976) орны айрықша. Бұл еңбектің өз кезінде бірнеше рет қайта 
басылып шығуы да осының айқын дəлелі болса керек. Ғалым-ұстаз 
ХХ ғасыр басындағы қазақ əдебиетіне тəн ерекшеліктерді, күрделі-
күрделі мəселелерді жинақтап, топтап сөз ете отырып, тұтас бір 
əдеби кезеңнің өзіндік сыр-сипатын тануға ұмтылған. Оқулықтың 
ғасыр басындағы əдебиетті тану мен танытудағы көтерер жүгі аса 
қомақты. Автор ХХ ғасыр басындағы əдебиетті тұтас бір құбылыс 
ретінде ала отырып, соның ішінде ағартушы-демократтық бағытқа 
толығырақ тоқталып, осы бағыттың өзіндік ерекшелігін жан-жақты 
ашып көрсеткен. 

Жалпы жоғарыда аталған зертеулер мен оқу құралдарының 
90-жылдарға дейінгілерінде уақыт ағымына байланысты “жабулы 
қазан жабулы” күйінде кетіп, айтылмай қалған, əдейі бұрмаланған 
жерлер де жетерлік. Ол еңбектер қалыптастырған көзқарастар, жал-
пы алғанда, ХХ ғасыр басындағы əдебиеттің өрісін айқындауға, 
даму ерекшелігін тануға, тіпті жеке шығармашылық тұлғаларға де-
ген пікірлерді белгілі бір қалыпқа салып, шығармашылық болмы-
сын толыққанды түрде ашуға мүмкіндік бермеді.
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Бұл туралы жоғары мектеп ұстаздарының ұстазы, академик 
Т. Кəкішев: “Жалғыз қазақ халқы ғана емес, Қазан төңкерісінің 
дүрмегіне ілескендердің қай-қайсы болмасын көпшілікті 
қызықтырар қиястығы мол идея соңына түскенін қазір ашық айтуға 
тиістіміз. Бұл идеяда бұрын езіліп, тапталған, қорлық-зорлықты 
көп көрген еңбекшілерді, кедей-кепшіктерді дүниенің əміршісіне 
айналдырамыз деген ұранның тартымдылығы күшті болғанын 
жəне оны барынша пəрменді насихаттап, білектің күшімен, 
найзаның ұшымен, мылтықтың оғымен, зеңбіректің добымен қалың 
жұртшылықтың сана-сезіміне зорлап сіңіру процесі нəтижесіз бол-
мады. Көпшіліктің көңіл ауаны ғана емес, бар ынта-тілегі соған 
ауды, ауғысы келмегенін зорлап аудырдық. Басқаша түсінік болады 
дегенге нанбадық, əбден етіміз өліп алған соң, басқаша ойлайтын-
дар кездесе қалса, əуелі шамдандық. Содан кейін атып-астық, те-
скентау айдадық…” – дейді. Осы жүйе бойынша өз ұлтымыздың, өз 
тарихымыздың өткенін сүзгіден өткізіп, екіге бөлдік. Жұрт қамын 
ойлаған Шəкəрім Құдайбердиев, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып 
Дулатов, Мағжан Жұмабаевтай ұлыларымызды ұлтшылға айнал-
дырып, ел санасынан өшіруге ұмтылдық. Солар бастаған, байытқан 
əдебиетті тарихтың тереңіне тығып тастап, ұлттық əдебиетіміздің 
тарихын “ақтаңдаққа” айналдырдық. Олар жасаған мол мұра 
өздерімен бірге тарих доңғалағының астына тапталып, мəңгі жарық 
көрместей болды.

Елінің азаттығы жолында күрескен, “ұлтым” деп еңіреп өткен 
ерлер мұрасы буржуазияшыл-ұлтшылдық аталып, тек датталумен 
келді. Саясатта шаруасы жоқ, Шығыс əдебиетіне еліктеп, соның 
үлгісінде шығарма жазған саңлақтарымыз ескішіл атанып, ескерусіз 
қалды. Мəселен, əдеби мұрамыздың ең бір бай саласы – қиссашыл 
ақындар шығармашылығы діншілдік бағыттағы шығармалар деп 
танылып, надандықты насихаттаған, өткенді аңсаған кертарт-
па əдебиет өкілдері ретінде бағаланды. Мұсылмандық əлемге, 
шығыстық дүниеге бой түзеп, үлгі алғандар шығармашылығындағы 
діни-таным – адами тəрбие, адамгершілік пен адалдыққа жетелеген 
өнеге екендігі ескерілмеді. Олардың рухани тазаруға үндеген озық 
ойлары кері кеткен пікірлер ретінде бағаланды. Қазан төңкерісінен 
кейінгі уақытта діни мəн-мағынасы бар əдебиет нұсқаларымен 
күресу мəселесі қатты қолға алынды. 

Осы күрес “нəтижесінде” Ақылбек бин Сабал, Шəді Жəңгіров, 
Мəулекей Жұмашев, Жүсіпбек Шайхисламов, Мақыш Қалтаев, 
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Нұржан Наушабаев жəне т.б. ақындар қазақ əдебиетіндегі өзіне 
лайық орындарын ала алмай келген-ді. Бұл туралы “Шығыс 
інжу-маржандарының өзімізге лайықтыларын, тұрақтай алатын 
тақырыпты, сюжетті ол ақындар (қиссашыл – Ө.Ə.) дұрыс таңдады. 
Əр жерде ауызға алынғаны болмаса, баспа бетін көрмеген біраз 
шығармалардың мазмұны, идеялық ықпалы ашылмастан жатыр. 
Бұларды діни уағыз, қиялдан туған дүниелер деп жылы жауып 
қойып отырған жайымыз бар. Ал, шындығына келсек, “Лəйлі-
Мəжнүн”, “Мұңлық-Зарлық”, “Атымтай Жомарт” секілді махаб-
бат, адамгершілік хақындағы романтикалық дастандар қазақтың 
кейінгі лирикалық, эпикалық дастандарына мол əсерін тигізді…”, 
– дейді ғалым Өтеген Күмісбаев. Бірақ біз кезінде мұны аңғара 
алмадық, аңғарғымыз келмеді де. Сондықтан замана ағысы, уақыт 
барысы бойынша кейінгі кезеңге дейінгі зерттеулерде ХХ ғасырдың 
басындағы əдебиет тарихы бүкіл болмыс-бітімімен тұтас ашыл-
май, жартыкеш күйде қалып, тек ағартушы-демократтық бағыт 
өкілдерінің əдебиеті мадақталып, өзге бағыт-ағымдар мансұқталып 
келгені жасырын жайт емес. 

Бірақ “елу жылда – ел жаңа” ғана емес, ой да жаңарары белгілі. 
Əр кезде бір көтеріліп, бір басылып жүрген Шəкəрім, Мағжан тура-
лы қазақ зиялыларының ой-пікірлері замана өзгерісіне орай өркен 
жая бастады. Барлығына тарих төреші. Сондықтан да 

…Асықпаңдар, артымызда қазы бар,
Тергеп талай сүйектерің қазылар.
Пайғамбарды сатып отыз тіллə алған
Яһудамен бірге аттарың жазылар… –

деп, Ахаң айтқандай “арттағы қазылар” шындықтың бетін ашып, 
1988 жылдан бергі уақытта А. Байтұрсынов, М. Дулатов, М. 
Жұмабаев тəрізді тоталитаризм құрбанына шалынған əдебиетіміздің 
алыптары туған елімен қайта қауышты. Содан бастап ХХ ғасырдың 
бас кезіндегі əдебиетке деген жаңаша көзқарас қалыптаса бастады. 
Ақталған ақын-жазушыларымыздың өмірі мен шығармашылығы ту-
ралы еңбектер жазылып, кейбірінің жекелеген жинақтары да жарық 
көрді. Бұл ретте Қ. Мұхаметқановтың, Т. Кəкішевтің, Р. Нұрғалидың, 
С. Қирабаевтың, Ш. Елеукеновтің, Д. Ысқақұлының, Т. Жұртбайдың, 
Б. Əбдіғазиевтің, Ж. Смағұловтың, А. Ісімақованың, М. Тəж-
Мұраттың, Р. Тұрысбектің, Д. Қамзабекұлының, Б. Қанарбаеваның, 
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Ө. Əбдиманұлының т.б. еңбектерін айрықша атап өткен лəзім. Бұл 
ғалымдар сол тұстағы əдеби үдеріске жəне жеке тұлғаларға қатысы 
бар бірнеше зерттеу еңбектер жариялап үлгерді.

Бұл еңбектердің барлығы да негізінен бұрын зерттелмей келген 
тұлғалардың əдебиетіміз бен мəдениетімізде алар орнын айқындауға 
басты назар аударып, көбіне мұрағаттық, өмірбаяндық материалдарға 
сүйене жазылды. Жалпы, сол тұстағы, əсіресе, төңкеріске 
дейінгі əдебиеттің бүкіл бағыт-бағдарын, көркемдік ізденістерін 
айқындайтын зерттеулер əлі де болса жоқтың қасы. Дегенмен кейбір 
еңбектерде жаңаша ізденіске деген бетбұрыс байқалады. Мəселен, 
қазақ əдеби сынының қалыптасуы мен дамуының ХХ ғасырдың бас 
кезіндегі орнын айқындаған (Т. Кəкішев “Қазақ əдебиеті сынының 
тарихы”, 1994), сол кезеңде өмір сүріп, əдебиетке өлшеусіз үлес 
қосқан ақын-жазушылар шығармашылығын, өмірін жинақтай алып 
қарастырған (Р. Нұрғали “Қазақ əдебиетінің алтын ғасыры”, 2002; 
Д. Қамзабекұлы “Алаш жəне əдебиет”, 2002; Ө. Əбдиманұлы “ ХХ 
ғасыр бас кезіндегі қазақ əдебиеті”, 2002, “Қазақ əдебиетіндегі 
ұлт-азаттық идея” 2007, “Қазақ əдебиетіндегі ұлттық рух”, 2010), 
Қазақ əдебиеттану ғылымының ХХ ғасырдағы дамуы жете зерттел-
ген (Ж. Смағұлов “Ұлттық əдебиеттану əлемі”, 2005; А. Ісімақова 
“Алаш əдебиеттануы” 2009, Г.Ж. Пірəлива “ХХ ғасырдағы қазақ 
əдебиеттануы” (1920-2005 жж.) 2010), əдебиетіміздің тарихындағы 
“ақтаңдақ” беттерге назар аударған (Р. Тұрысбеков “Жүсіпбек Айма-
уытов”, 1995; М. Тəж-Мұрат “Ғұмар Қараш ”, 2004; Б. Қанарбаева 
“Мағжан символист”, 2007; Ө. Əбдиманұлы “Ахмет Байтұрсынұлы”, 
2007) еңбектердің жарық көруі – осының айғағы. 

Жалпы осы кезге дейін ХХ ғасырдың басындағы əдебиет жеке 
шығарма немесе жеке жазушы шығармашылығына өзіндік баға беру 
тұрғысынан көбірек зерттеліп келгені шындық. Əрине, əдебиеттегі 
зерттеу жалпыдан жалқыға немесе керісінше жүретін үдеріс екені 
де анық. Бірақ əдебиет зерттеу ғылымында осы екінші бөлік кен-
же қалып жатқан сияқты. Осы олқылықтың орнын толтырудағы 
жетістік ретінде ХХ ғасыр басындағы əдебиетті түптей қарап, оның 
басты сипаты ағартушылықтың əдеби құбылыс ретіндегі болмыс-
бітімін айқындауға ұмтылған Д. Қамзабекұлының “Алаш жəне 
əдебиет” (2002) еңбегін атауға болады. 

ХХ ғасыр бас кезіндегі əдебиет жалпы қазақ əдебиеті тарихындағы 
ең бір жемісті де түрлі ізденістер мен қайшылықтарға толы кезең бо-
лады. Сондықтан да қазақ əдебиеті тарихын зерттеу мен оқытудың 
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күрделі мəселелері осы тұсқа жинақталған. Мұның басты үш себебі 
бар. Біріншіден, жазба əдебиеттің мейлінше өркен жайған тұсы; 
екіншіден, əр түрлі əдеби ағымдар мен бағыттардың айқындалған 
кезеңі; үшіншіден, əдеби жанрлардың əр саласында əдеби-көркемдік 
ізденістердің белең алған тұсы. Сондықтан да осы 1900-1930 
жылдар аралығындағы əдеби-көркем шығармалар мен көрнекті 
ақын-жазушылардың шығармашылығын жан-жақты қарастыру 
əдебиетімізде бар дəстүрлердің дамуы мен жаңашылдықтың 
негіздерін тануға, кейінгі əдебиеттің өркендеуінің түрлі реңктерін 
айқындауға, бұрынғы-кейінгі əдебиеттің жетістіктерін терең зерде-
леуге, осы өзекті мəселелердің болмысын кеңінен оқытуға мүмкіндік 
туғызады.

Сонымен қатар “ақтаңдақ” деп танылған, кезінде əдебиет та-
рихы оқулықтарының беттерінен белгілі себептермен түсіп 
қалған қазақ əдебиетінің айбынды тұлғаларының шығармашылық 
ғұмырнамасын, олардың идеялық-көркемдік деңгейі жоғары туын-
дыларын молынан қамтып оқыту қазақ əдебиетінің қаншалықты 
шырқау биікке көтерілгенін бағдарлауға, əдебиетіміздің кейінгі 
легіндегі классиктеріміздің шығармашылығына қаншалықты зор 
əсері болғандығын танып-білуге жол ашады. 

Бұл уақытқа дейін дəріс тыңдаушылар фольклор, көне дəуір, 
18-19 ғасырлардағы əдебиетімізді оқып-үйреніп, ХХ ғасыр бас 
кезіндегі қазақ əдебиетіндегі дамудың дəйекті өзгерістерін 
түсінуге толық мүмкіндік алады. Яғни Абайға дейінгі, Абай-
дан кейінгі əдебиеттің бағыт-бағдарын, идеялық-көркемдік 
ізденістердің ара-қатынасын айқындауға жан-жақты дайындығы 
бар деп түйіндеуге болады. Осы тұрғыдан алғанда, мақсат – атал-
мыш кезеңдегі түрлі əдеби ағымдар мен бағыттардың, олардың ай-
тулы өкілдерінің шығармашылығын түбегейлі қарастыру арқылы 
“алтын ғасыр” аталған əдебиеттің табиғатын ашу. Сондықтан да 
оқулықта біз ХХ ғасыр басындағы əдебиетті оқытудағы мынадай 
мəселелерге басты назар аудардық:
 ХХ ғасыр бас кезіндегі əдебиеттің қоғамдық-тарихи, саяси-

əлеуметтік жағдайлармен тығыз байланысын қарастыру арқылы 
əдебиеттің ұлттың ой-санасын оятудағы міндеттерін анықтау. 
 ХХ ғасыр бас кезіндегі əдебиеттің өркендеуіне негіз қалаған 

қоғамдық-санаткерлік, көсемсөздік (публицистік) қызметтер нəти-
желерін айқындау. 
 ХХ ғасыр басындағы əдебиеттің ХІХ ғасырдың екінші 
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жартысындағы əдебиетпен байланысын, дəстүрлі əдебиет үлгісін да-
мыту мен өзіндік ізденістерден туған жаңашылдық үрдісті бағамдау. 
 ХХ ғасыр бас кезіндегі əдебиеттегі аса көрнекті əдеби 

тұлғалардың көркемдік əдіс-тəсілдері мен өзіндік қолтаңбасын тану. 
 ХХ ғасыр басындағы əдебиеттегі Абай дəстүрін 

жаңашылдықпен дамытудың сан-салалы шығармашылық ізденіс-
терін саралау.
 Əдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажы-

ратып, олардың белгілі өкілдерінің көрнекті туындыларын талдау 
арқылы кезең əдебиетіндегі əдеби жетістіктер мен кемшіліктерді 
сараптау.
 ХХ ғасыр басындағы əдебиетке азаттық сарын, ұлттық рух 

алып келген ақын-жазушылар шығармашылығының қазақ əдебиетін 
өркендетудегі қызметін, өзінен кейінгі əдебиеттің дамуына тигізген 
игі əсерін байыптау.

Оқулықта ХХ ғасыр басындағы əдебиет мəселелері бірнеше та-
раулар мен тараушаларға бөлініп қарастырылды. Əдебиеттің жал-
пы даму үрдісін қарастыру, ең алдымен, сол əдебиет оятқан ұлттық 
сананың болмысын бағдарлауды шарт тұтады. Ол үшін сол тұстағы 
тарихи-əлеуметтік жағдайларға назар салған орынды. 

ХХ ғасыр – қазақ қоғамының өркениетке ұмтылысын нақты та-
нытатын ұлы кезең. Əрине, оның қиындығы да, қасіреті де мол бол-
ды. Ғасыр басындағы даму мен тоқыраудың сырын тану үшін, оның 
тарихи болмысына бойлау қажет. Сондықтанда алғашқы тарау осы 
мəселелерге арналып, ол 1917 жылға дейінгі жəне кейінгі болып екі 
тараушаға бөлініп қарастырылды.

ХХ ғасырдың алғашқы кезеңі қазақ əдебиетінің кеңге қанат 
жайып, өркендеген тұсы. Бұл тұстағы жазба əдебиетттегі əдеби 
ізденістер қазақ жазба əдебиетінің жаңашыл өрісін танытады. 
Сондықтан бұл мəселеге жеті тараушадан тұратын жеке тарау ар-
налды.

 ХХ ғасыр басындағы қазақ əдебиетінде түрлі бағыттардың 
болғанын жоққа шығаруға болмайды. Ол сол дəуірдегі ақын-
жазушылардың ізденістерін, көркемдік биіктерге жетуге деген 
ұмтылысын айқындайтын нақты құбылыс болып табылады.

Сондықтанда біз оқулықта ХХ ғасыр басындағы ақын-
жазушылар шығармашылықтарын идеялық ағым-бағыттары бой-
ынша үш тарауға бөліп қарастырдық. Əр тарауда белгілі ағым-
бағыттың өзіндік ерекшелігін айқындап алып, оның елеулі өкілдері 
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шығармашылығына шолу жасадық. Ал аса көрнекті əдеби тұлғалар 
шығармашылықтарына жеке тараулар арнадық. Мұнда ұзақ жылдар 
бойы əдебиетіміздің «ақтаңдағына» айналып, зерттелмей, жоғары 
мектепте оқытылмай келген ақын-жазушылар шығармашылығы ба-
сты назарда болды.

Оқулық ҚР МЖМБС негізге ала отырып Қазақстан Республи-
касы жоғары оқу орындарында 5В020500 (050205) «Филология» 
мамандығы бойынша білім беру бағдарламасына сəйкес жазылды. 
ХХ ғасырдың алғашқы кезеңіндегі қазақ əдебиеті тарихы пəнін 
оқыту толыққанды қамтылды.

Оқулықтағы əр тараудың соңынан беріліп отырған сұрақтар мен 
тапсырмаларды пəн оқытушысы өз таңдауы бойынша сараптап 
ұсына алады. 
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I ТАРАУ

ХХ ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ ТАРИХИ-ƏЛЕУМЕТТІК 
ЖАҒДАЙ ЖƏНЕ ƏДЕБИЕТ

1.1 ХХ ғасыр бас кезіндегі қазақ даласындағы 
тарихи-əлеуметтік жағдай

ХХ ғасырдың басы – қазақ халқының тарихында бүкіл қоғамдық 
ой-пікірдің өрлеуіне мүмкіндік туып, Ресей патшалығы əдейі 
тұмшалаған ой-сананың ояну дəуіріне жол ашқан кезең. 

ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ ағартушылары 
мен ақын-жазушылары аңсаған ілім-білімді үйренуге үндеу – ХХ 
ғасырдың бас кезінде біршама нəтижесін беріп, алдыңғы қатардағы 
қазақ азаматтарын елді ояту, азаттыққа қол жеткізу мақсатына 
жетеледі. Оқыған зиялылар арасынан ел бағытын айқындар сара жол-
ды жаңылмай нұсқап, адастырмас даңғылға алып шығуға ұмтылған 
жаңа тұлғалар шоғыры таныла бастады. Сол көш бастаушылардың 
алдыңғы қатарында қазақ ақын-жазушылары да болғаны талассыз 
шындық.

Патшалық Ресейдің отарлық езгісінде қиын да күрделі өмір 
сүрген қазақ халқының əлеуметтік тұрмысы ХХ ғасыр басын-
да тіптен қиындап кетті. Ұланғайыр өлкені сүлікше сорған Ресей 
билеушілері обыр құлқынның қамы үшін тізгінді неғұрлым қыса 
ұстап, тежеп отыруды оңтайлы көріп, саяси-əкімшілік қысымды 
күшейте түсті. Бірақ қашанда əрбір нəрсенің екі жағы болатыны 
секілді өмір өз заңдылығымен алға дамып, Россияға бодан болудың 
да екі жақты əсері болды. Оны ешқашан жоққа шығара алмаймыз. 
Бірі зорлық-зомбылық, езіп-қанау болса, екінші жағы Қазақстанға 
көз алартушылар сиреді, мардымсыз болса да өндіріс орындары 
ашылды, қазақ жұртына батыстық ілімнің жарығы шашырап, ағарту 
ісі жандана бастады. Тарихи дамудың сол бір кезеңінде бұған негіз 
де бар болатын. Себебі замана ағысын аңдаған, жеткілікті дəрежеде 
білімі бар азаматтар ел арасында көптеп кездесетін.

Бұл тұстағы, яғни ХХ ғасырдың бас кезіндегі мəдени-əлеуметтік 
дамудың бір көрінісін қазақша кітаптардың көптеп шығып, ел ара-
сына кеңінен тарауы аңғартса керек. Қазақ кітаптарының даму 
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тарихына арналған еңбектерде ХХ ғасырдың бас кезінде қазақ 
кітаптарының сапалық жағынан да, сандық жағынан да күрт өсуі 
дəлелді айтылған. Бұл тұстағы, яғни ХХ ғасырдың бас кезіндегі 
мəдени-əлеуметтік дамудың бір көрінісін қазақша кітаптардың 
көптеп шығып, ел арасына кеңінен тарауы аңғартса керек. Қазақ 
кітаптарының даму тарихына арналған еңбектерде ХХ ғасырдың бас 
кезінде қазақ кітаптарының сапалық жағынан да, сандық жағынан 
да күрт өсуі дəлелді айтылған. Мəселен, зерттеуші Ə. Жиреншин 
400 кітап атауын атаса, Ү. Суханбердина мен Д. Сейфуллинаның 
толықтырылып, 1996 жылы жарық көрген жаңа көрсеткішінде 1807-
1917 жылдар аралығында 963 кітап аты аталады. 

Ал татар ғалымы А. Каримуллин 1917 жылды қоса есептегенде 
қазақ тілінде 509 басылым 2 млн 201 мың 105 дана болып таратылды 
деген пікір айтады. ХХ ғасыр басындағы əдебиеттің білгірі, ғалым 
Б. Кенжебаевтың дерегі бойынша 1900-1917 жылдар аралығында 
200 кітап жарық көрген. Бейсекең негізінен əдеби шығармашылыққа 
жақындау кітаптарды көрсеткен болуы керек.

Қоғамдық өмірдің жəне əлеуметтік дамудың айнасы баспасөз де-
сек, аталмыш кезеңде оянған сананы алға жетелеген көрнекті ба-
сылымдар мəдениет рухын септі. Отаршыл əкімшіліктің “Түркістан 
уалаяты”, “Дала уалаяты” секілді қазақ тілінде шығарған ресми 
газеттерімен бірге жаңа сипаттағы еркін басылымдар дүниеге 
келді. “Серке” (1907), “Қазақстан” (1911-13), “Ешім даласы” (1913) 
газеттері, “Айқап” (1911-1915) журналы жəне жалпы ұлттық 
қоғамдық-саяси һəм көп тиражбен тараған “Қазақ” (1913-1918) 
газеті қазақ ұлтының саяси-əлеуметтік ой-санасына түрткі салып, 
замананың көкейтесті мəселелерін қозғады. Отарлық саясаттың 
езгісінде отырған қазақ халқының бостандығы мен азаттығын 
аңсап, ел-жұртын ғылымы мен білімі өркендеген халықтар санатын-
да көруді қалады.

Қазақ зиялыларының ағартушылық, демократтық бағыттағы 
күрескерлік идеяларын өрістете түсуіне 1905-1907 жылдардағы 
орыс революциясының да əсері болмай қойған жоқ. Патша 
əкімшілігінің революциялық дүмпуден кейін шарасыздықтан 
бұратана халыққа кейбір еркіндіктер беруі себепті (1905 жылғы 
17 октябрь манифесі) қазақтың алдыңғы қатарлы зиялыларының 
үгіт-насихаттық, əдеби-шығармашылық қызметтеріне жол ашы-
лып, ел сөзін сөйлеуге азда болса мүмкіндік туды. Бұл, ең алдымен, 
қазақ даласындағы европалық дəрежедегі білімі бар зиялылардың 
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сан жағынан алғанда Орта Азияны мекендеген халықтар ішінде 
біршама жоғары тұрғандығынан еді. Бұл туралы зерттеуші Ғалым 
Ахмедов ХІХ ғасырда жоғары оқу орындарын 27 адам бітірсе, ХХ 
ғасырдың басынан 17 жылға дейін бітіргені бар-бітірмегені бар 108 
адам оқыған деген мəлімет береді ( бұлардың ішінде Ə. Бөкейханов, 
Ж. Досмұхамбетов, Х. Досмұхамбетов, Ш. Лапин, М. Тынышбаев, 
М. Шоқаев, Б. Қаратаев жəне т.б. қайраткерлер бар. – Ө.Ə.). Сон-
да барлығы 135 адам білім алған болып шығады. Ал тарихшы М. 
Қойгелдиев арнаулы орта білім алып шыққандар 700-ге таяу болған 
деген дерек келтіреді (Бұлардың ішінде А. Байтұрсынов, Ə. Жангел-
дин, А. Асылбеков, М. Жұмабаев, К. Төгісов сынды қайраткерлер 
бар. – Ө.Ə.). Бұлардың əрқайсысы 10 адамның атқарар істерін 
жасағандығын еске алсақ, санынан сапасының жоғары екенін 
байқаймыз.

ХХ ғасыр бас кезіндегі жазба əдебиет – ХІХ ғасырдағы қазақ 
əдебиетіндегі дəстүрлерді дамытумен бірге өзіндік өрнегін де тапқан 
əдебиет. Мұнда, əсіресе, өмір шындығын, замана өзгерісін, əлеуметтік 
тұрмысты нақты да шынайы бейнелеуге ұмтылу көзге айқын ша-
лынады. Дегенмен де бұл тұстағы əдебиетте ақын-жазушылардың 
қоғамдық-əлеуметтік құбылыстарды суреттеудегі, өмір шындығын 
танудағы, өз мақсат-мүдделерін түсіндірудегі даралығына, əркімнің 
дарын-талантына, білік-танымына сай əркелкілік те болды. Мұндай 
əралуандықтың болуы заңды да еді. Ақын-жазушылардың өскен 
ортасы, шығармашылық мектебі, білім дəрежесіне орай əртүрлі 
бағыт-бағдарлар, ағымдар дүниеге келіп, олар сол бағыт арқылы 
қалыптасқан көзқарастарын шығармашылығы арқылы танытуға, 
халыққа жеткізуге тырысты.

ХІХ ғасырдың екінші жартысында, яғни 1863 жылы 
Черняевтің əскері Əулие ата, Шымкент, Ташкент қалаларын 
алуымен, Ресейдің қазақ жерін өзіне қаратуы аяқталды. Бұл 
болашақ көп нүктелерді туындатар, қазақ елін, қазақ жерін толық 
түрде орыс колониясына айналдыруға қойылған соңғы нүкте 
еді. Сөйтіп, бүкіл Сібірді бауырына басып, бір тұяғы Кавказды, 
екіншісі қазақ жері мен Орта Азияны бүрген Ресейдің екі басты 
самұрық бейнесіндегі империясы жаңа ғасырдың басында 17,4 
млн. шаршы км жері, 33,2 млн. халқы бар колонияға ие болса, 
Азия халықтары орыс империясы халқының 19,6 пайызын құрап, 
жер көлемінің 76,3 пайызын алып жатты. Қазақ жеріне еркіндей 
енген Ресей патшалығы “мысық табандаған” тірлікті қойып, 
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саяси-əкімшілік қысымды бұрынғыдан да күшейте түсті. Қазақ 
өмірінің барлық қоғамдық-əлеуметтік саласына тізе батыру мен 
басқа ұрудың салқыны тимей қойған жоқ.

Патшалық өкімет қазақ жерінің саяси-əлеуметтік, экономикалық 
дамуына тек отарлық саясат көзқарасы тұрғысынан қарап, қазақ 
елінің халық, ұлт ретіндегі өзіндік даму жолдарын айқындауына, 
салт-дəстүрінің сақталуына, ұлттық табиғи эволюцияда өркендеуіне 
мүмкіндік бермеді. Мұның өзі патша үкіметінің Қазақстанның мол 
байлығын тек шикізаттық қор ретінде пайдалану арқылы халықты 
қараңғылық қапасында ұстап, өркениетті дамуға қол жеткізбестен 
этнос ретінде жойылуын көздеген сұмдық саясат болатын.

Отаршылдықтың қыл бұрауы қасірет жайған қазақ ұлтының 
өміріндегі қиыншылықтарға ХХ ғасырдың басында кесе-көлденең 
шыққан ел азаматтарын, халқының қамын жеген ардақты ұлдарын 
қатты ойландырған үш мəселе болды. Олар: Жер, Оқу-ағарту, Са-
яси күрес. Бұл үш мəселе түпкілікті шешілмей, қазақ халқының 
қараңғылық пен надандық уысынан құтылмасы айқын-ды. Мұның 
алғашқысы жəне Қазақстандағы ең бір қиыны жер мəселесі бола-
тын. Өйткені жаңа ғасырдың басында Ресейден қазақ жеріне шару-
аларды қоныстандыру үдей түскен еді.

Патша əкімдерінің əккі саясаты екі нəрсені көздеген бола-
тын. Біріншіден, Орталық Ресейдегі ауыл шаруашылығындағы 
қиыншылықтан шығуға жол табу, екіншіден, қазақ жеріндегі 
үстемдік саясатын жүргізуде сенімді күшке ие болу. Бұл саясат пат-
ша үкіметінің үмітін ақтады да. Бұған аталмыш кезеңде европалық 
Россияны 4-4,5 млн. крестьяндардың тастап кетуі, Сібір, Орта Азия 
жерлеріне барлығы 3 957 058 адамның қоныс аударуы (П. Г. Галузо) 
дəлел. Жəне бұл қоныстану ХХ ғасырдың басында жыл артқан сай-
ын өте жоғары қарқынмен өсіп отырды. Мəселен 1896-1905 жылда-
ры Ақмола, Торғай, Орал, Семей облыстарына 294 296 жан қоныс 
аударса, 1906-1910 жылдар аралығында 770 000 жан қоныс аударған. 
Қоныс аударушылар қорына бөлінген жерлер неғұрлым шұрайлы, 
егістікке ыңғайлы болып келсе, жергілікті халық керісінше қуаң 
далаға, сортаңды жерге, таулы аймаққа ығыстырылды. Мұның өзі 
мал бағумен айналысқан халықтың жағдайының күрт құлдырауына 
əкеліп соғып, түгелдей бір ұлттың жойылып кету қаупін туғызды. 
Себебі “…Киргизское хозяйство извлекает почти 3/4 (73,76 процен-
та) своего дохода от скотоводства, которое доставляет крестьянско-
му хозяйству менее 1/4 (23,69 процента) его общих доходов”, – де-
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ген Ə.Бөкейханов пікірін еске алсақ, əрі осы негізгі табыс көзінің, 
яғни мал басының жыл сайын кеми түсуі жоғардағы күдікті жоққа 
шығармайды.

Мəселен, ХІХ ғасырдың 70-жылдарының аяғы мен 1902 жыл-
дар аралығындағы 20 жылдай уақыт ішінде бір от басына тиесілі 
мал басы Жетісу облысының Верный уезінде 8,068 пайызға (13,2 
бастан 7,3 басқа) кеміп кеткен. Жалпы ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ 
ғасырдың бас кезінде, дəлірек айтқанда 1893 жылдан 1905 жылға 
дейінгі 12 жылдың ішінде қазақ халқының 4 млн. десятинадан 
артығырақ жері тартып алынды. Бұл озбырлық тонау патшалық 
империя жағынан үлкен жұдырықтық, өктемдік, əскери-феодалдық 
қанаудың əлімжеттілік билігі негізінде жүргізілді.

ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ өміріндегі екінші бір күрделі 
мəселе оқу-ағарту ісі болды. “Болғанмен оқу анық, мақсат танық” 
деп Сұлтанмахмұт айтпақшы ХХ ғасыр басында қазақта оқу аз 
болған жоқ. Бұған мұсылмандық мектептер туралы мына деректер 
куə: Жетісу мен Сырдария облыстарында 1913 мектеп болса, онда 
22 422 оқушы оқыған, ал осындағы 56 меддреседе 1330 шəкірт дəріс 
алған. Дегенмен қазақ даласында жалпы білім беретін негізінен 
күштеп енгізілген орыс-қазақ мектептері болды. 

Мұндай алғашқы бастауыш орыс-қазақ мектебі 1841 жылы 
Жəңгірхан ордасында ашылды. Екінші мектеп Орынбор шекаралық 
комиссиясының жанынан 1850 жылы жұмыс істей бастады. Ол 
негізінен отарлық аппараттың төменгі орындарына кеңсе хатшыла-
ры мен тілмаштар даярлау мақсатын ұстанды. Алғашқы 30 баланың 
бірі ретінде онда қазақтың тұңғыш ағартушысы Ыбырай Алтын-
сарин оқыды. Ал үшінші осындай мектеп Омбы қаласында Сібір 
қазақтары облыстық басқармасының жанынан 1865 жылы ашылды. 
Оған жиырмаға жуық оқушы қабылданды. Осылайша бірте-бірте 
мектеп ашу ісі белең ала бастады. Бірақ бұл негізінен орыстық 
ықпалды күшейте түсуге бағыталған оқу жүйесі болатын. 

Орыс-қазақ мектептерінің көздеген басты мақсаты жалпы қазақ 
балаларының ой-санасын, таным-түйсігін жетілдіруге, оларды 
білімділік пен біліктілікке ұмтылдыру емес, өз кеңселеріне қажетті 
төменгі дəрежелі қызметкерлер даярлау жəне ел арасында солардың 
тəлім-тəртібі арқылы орыстандыру саясатының нарқын арттыру еді. 
Өйткені бұған дейін, Ə. Бөкейхановтың пікірінше 1905 жылдың 17 
октябріндегі манифестке шейін əр түрлі əкімшілік орындарында 
тілмаштық міндетті қазақ тілін білмейтін, қазақ жазуын түсінбейтін 
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орыс азаматтары атқарды. Сондықтан да олардың орнын қазақ 
тілмаштарымен көбірек ауыстырып, солардың қолымен от көсеуді 
мақсат еткен патша шенеуніктері əлгідей оқу орындарын көптеп 
ашуға тырысты. 

Бұқара халықтың тіл білмеуі, орыс чиновниктерінің түсіне алма-
уы тілмаштардың қолына үлкен ерік берді. Сондықтан орысша оқу 
білім алудың емес, “төре” атанудың, мал табудың таусылмас кеніне 
айналды. Бұл туралы тарихшы С. Аспандияров: “Знание русского 
языка становится средством эксплуатации… Начиная с канцелярии 
генерал-губернатора и кончая писарем у волостного управителя, 
эти группы посредников-переводчиков укреплялись и возрастали 
по мере дальнейшего проникновения царизма в степь”, – деп тап 
басып айтқан-ды. 

Мұндай “ағартушылықтың” қазақ халқына берер пайдасы 
жоққа тəн екендігі айдан анық еді. Оның мəні 1870 жылдың 26 
мартында шыққан “О мерах к образованию инородцев” деген оқу 
тəртібінде былай деп анық айтылған: “…Конечной целью образо-
вания всех инородцев, живущих в пределах нашего Отечества, бес-
спорно, должно быть обрусение и слияние их с русской народно-
стью”. Мұндай “қамқорлыққа” патша əкімшілігі ғана емес, “халық 
ағартуда” отаршылдық орыстандыру саясатының ірі қайраткері, 
миссионер Н. И. Ильминский (1842-1891) сияқты “оқымыстылар” 
да үлкен еңбек сіңірді.

Бұл жерде Ильминскийдің мына бір пікірі көп нəрсеге жөн 
сілтеп, бұлаң құйрық “пірадардың” құпиясын ашады. “Главное 
внимание должно быть обращено на то, чтобы эти молодые люди 
получали такое воспитание, чтобы они не чуждались от своих со-
племенников и охотно возвращались бы в степь и там распростра-
няли бы полученные в школе сведения. Поэтому бесполезно да-
вать этим молодым людям слишком высокое воспитание. Привле-
кать киргиз в наши средние учебные заведения даже вредно”. Бұл 
– алысты көздеген “алғыр” саясаттың дегеніне жетеріне сенімі 
мол адамның сөзі. Айлалы тəсіл осылай өрістей берсе, жемісінің 
де мол болары шындық еді. 

Орыс əкімшілігі мұнымен ғана шектелмей, қазақ балаларының 
қазақша оқып, тіл сындыруына мүлде қарсы болды. Олар қазақ 
даласында мұсылман мектептерінің ашылуына мүмкіндік бер-
меу үшін көптеген айла-шарғылар жасап-ақ бақты. Соның бір 
көрінісі – жоғарыдан жергілікті орталық басқармалар мен оқу ісінің 
2–853
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бастықтарына мұсылман мектептеріне қатаң бақылау жасау жөнінде 
нұсқаулар мен ережелер жіберіп отыруы. 

Нұсқау бойынша балаларын қазақша медресе-мектепте 
оқытқысы келетін қазақтар оқу ісі бастықтарынан арнайы рұқсат 
куəлік алуға тиіс болған, əр куəлік үшін 50 тиын алым төлеген. 
Ал балаларын үздіксіз өз бетінше оқытқандарға бірінші жолы 
10 сом, екінші жолы 30 сом айып салынған. Бұл тəртіпті үшінші 
рет бұзған адамдар 5 тəуліктен 15 тəулікке дейін қамауға алынып, 
одан əрі балаларын мұсылман мектептерінде оқытуына тиым са-
латын болған. Бұдан шығар қорытынды: патша өкіметі мен оның 
“туземдіктерді” оқу-ағарту іс жөніндегі негізгі идеологтарының 
жанын сала ізденуінің нəтижесінде орыс-қазақ мектептері бұратана 
халықтардың христиандық уағызды тезірек қабылдау ошағына 
айналды. Орыстандырудың ең бір тиімді əдісі ретінде сауат ашу-
ды орыс алфавитімен бастауда да үлкен мəн жатыр. Мақсат – ата 
дəстүрді, əдет-ғұрыпты бала жастан ұмыттырып, араб əріпімен 
жазылған ұлттық мұрадан қол үздіру.

С. Аспандияров Ильминскийдің миссионерлік саясатының арыдан 
ойлайтын сұрқиялық құпиясын былай ашады: “Он предлогал откры-
вать побольше учительских семинарий, где ученики из “инородцев” 
должны были воспитаться в духе незыблимых начал самодержавия 
и православия с тем, чтобы в будущем самим явиться воспитателями 
своего народа на этих началах. …Казахские дети вербовались в учи-
тельские семинарии, а в Ташкенте при учительской семинарии был 
открыт интернат для казахских детей. Во главе этой семинарии стоял 
известный ученик Ильминского, миссионер Остроумов”.

Жалпы патшалық самодержавие ағарту саласында екі бірдей 
бағыт ұстанғанын аңғару қиын емес. Біріншіден, ол жаппай 
сауаттылыққа қарсы, сондықтан да мұсылмандық бастауыш 
мектептердің кең өріс алмауын қатты қадағалаған. Екіншіден, 
жергілікті əкімшілік орындарына көмекші кеңсе қызметкерлерін 
даярлау үшін орыс-қазақ мектептерін ашып, онда орыс тілін, 
арифметиканың төрт амалын, орыс алфавитті қазақ тілін оқытуға 
мəжбүр болған. Бірақ мақсат айқын, бағыт нақты. Қалай болғанда 
да академик Бартольдтің тұжырымымен айтқанда: “Как бы не со-
общить туземцам слишком много сведений на их языке и не содей-
ствовать этим упрочению местной литературы и местных культур-
ных особенностей, в ущерб обрусению”.

Қaжетті қызметкерлер мөлшері түгенделе бастаған соң, 
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патшалық өкімет бірте-бірте орыс-қазақ мектептеріндегі жергілікті 
халық балаларының санын кеміте бастағанын байқаймыз. Басты 
себебі – қазақ балаларының мектеп көргендерінің біразы орыстан-
дыру саясатының құрығына ілінбей, білімін ары қарай жалғастырып, 
жоғарғы мектептерді бітіре бастады. Мысық тілеулі миссионерлер 
қалағандай іс жүргізуші, тілмаш, орыс оқуын дəріптеуші ғана болып 
қоймай, юрист, дəрігер сияқты мамандықтарды игеріп, халқының 
керегіне жарар ғылым жолына түсе бастауы Ресейлік əкімшілікті 
шошындырмай тұра алмаса керек.

Көріп отырғанымыздай, оқу-ағарту ісінде ХХ ғасырдың бас 
кезінде қазақ ұлты екі түрлі қыспаққа ілініп тұрды. Бірі – ұлттық 
мектептің мəні жойылуы (мұның өзі жаппай сауаттылықты шектеді), 
екіншісі – қалың бұқараның сауат ашуына жоғарғы төлем жол 
бермеуі. Ал сауатсыздық – халықтың ой-санасын тұмшалаған тор. 
Өз халін ұғынып, күңгірт тірліктен бостандықтың боз ала таңына 
ұмтылу үшін білімнің кəусар бұлағы қажет еді.

Аталмыш кезеңдегі ой толғантқан үшінші мəселе жəне ең ба-
сты мəселе қазақ еліндегі адамдық құқық, ұлттық мүддені табанға 
таптаған патшалық өкімет отаршылдығының шынжыр бұғауы – 
басқару жүйесі еді. 

ХХ ғасырдың бас кезінде Ресей патшалығының ішкі от-
ары ретіндегі Қазақстанда самодержавиелік империяның би-
леп-төстеуі нақты күшіне ене бастады. Жаңа ғасырды қазақ хал-
қы сан жағынан 5 миллионға жетеміз деген үмітпен аттады. Нақ-
тылай айтсақ 4 696 600-ге жетіп, өз жеріндегі халықтың 51%-ын 
құрады (Ə. Бөкейханов). Бірақ қазақ жері бір əкімшілік орта-
лыққа бағынған территориялық тұтастыққа ие бола алмады. 
Ə, дегеннен-ақ, бас біріктірмеу саясатын берік ұстанған патша өкіме-
тінің əкімшілігі “бөліп ал да билей бер” тəсілін қолданып, қашанда да 
уыста ұстау жағын орайластырып отырды. Ұлт-азаттығы жолындағы 
саяси күрес мəселесі бұл кезеңде басты мəселеге айналды.

Сөйтіп, жаңа ғасыр табалдырығын қазақ халқы жерінен айры-
лып, шаруашылығы күйзеліп, білім нəріне қанбай, санасы сансы-
рап, елдігінен айрылып, мемлекеттік қалпын жоғалтып, дауыл 
алдындағы тымырсықтай түнеріп аттады. 

ХХ ғасырдың басындағы қазақ қоғамындағы өткенді аңдып, 
алдын болжаған зиялы азаматтарды, жалпы “халқым, ұлтым” 
деген адамды ойландырған басты ой арнасы осы жоғарыдағы үш 
мəселеден бастау алады. Өйткені, жер – ата-қоныс – ғасырлар 
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бойы сыртқы жаудан қорғауда сан ұрпақтың қаны тамған бүкіл 
тіршіліктің тірегі, одан айрылу ел ретінде тарихтың сахнасынан 
кетумен тең еді. Оқу ұлттық сананың ояну негізі болса, одан ана 
тілі арқылы нəр алмау, халық ретіндегі сан ғасырлық салт-сананың 
жиынтық болмысынан айырылу, сөйтіп ұлттық алтын тамырдан қол 
үзіп, оянудың жолын қараңғы түнекке апарып тіреп қоюмен пара-
пар. Ал патшалық отаршылдық саясат билігі салдарынан бірліктен 
айрылған, өзін-өзі билеуден қалған ел ұлы дамудың өркениетті 
жолынан ығысып, құлдықтың құрдымына қарай құлдилаған бола-
тын. Міне, осынау жойылудың, осынау құрбандықтың үш үлкен 
мəселесі қазақ азаматтарын бірігуге, күш біріктіруге, сөйтіп, саяси 
күрес жолына шығуға жұмылдырды. Сөйтіп Ресейдегі жаңашыл 
рухтағы саяси бағыттан қуат алған қазақ зиялы қауымының алға 
қойған басты мақсаты жоғарыда атап өткен патшалық Россияның 
отаршылдық саясатын айқындайтын үш мəселе төңірегінде 
түйінделді.

ХХ ғасырдың есігін ашып, еркін кірген бұл өзгерісшіл рух 
1905 жылы өзінің алғашқы шама-шарқын бір байқатып таста-
ды. Сол тұста қазақ зиялылары да ел аманатын арқалап, осынау 
өздерін толғандырған үш мəселені алға ұстап, күресшіл жолға 
бет алды. Мұның бір белгісі – 1905 жылғы қазақ оқығандарының 
патшаға жіберген Қарқаралы талабы (петиция), қазақтың алдыңғы 
қатарлы азаматтарының алғаш бас біріктіруі. Бұл – толғағы жет-
кен мəселелерді көтерген саяси күреске шығудың басы, оған үлкен 
серпін берген бірлікті де тірлікті əрекет еді.

1905 жылғы Ресейде тұтанған оттың шарпуы шет аймақтағы 
қоздана бастаған қоламтаның лап етуіне дем берді. Əрине, 
қазақ даласындағы қозғалыс дүмпуін тек 1905-07 жылдардағы 
революцияға байланыстырып қою біржақтылық танытары сөзсіз. 
Бұрынғы тарихи жəне əдеби зерттеулерде дəл осындай баға беріліп 
те келді. Біздіңше, 1905-1907 жылдардағы қазақ даласындағы ірілі-
уақты іс-қимылдардың негізі əріде жатыр. Ол қазақ зиялыларының 
көкейінде пісіп, көкірегін жарып шыққан ұзақ толғаныстың нəтижесі 
секілді.

Қазақ халқының ұлттық санасының оянуына тегеурінді серпін 
берген жоғарыдағы талап-тілек туралы М. Əуезов: “1905 жылы 
Қарқаралыда Ахаң мен басқа біраз оқығандар бас қосып, кіндік 
өкіметке қазақ халқының атынан петиция (арыз-тілек) жіберген. Ол 
петицияда аталған үлкен сөздер бірінші, жер мəселесі, …екінші қазақ 
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жұртына земство беруді сұраған, …үшінші қазақ жұртын муфтиге 
қаратуды сұраған. …Ол күндегі қазақ баласының дертті мəселесі 
осылар болғандықтан, Ахаңдар бастаған іске қыр қазағының ішінде 
тілеулес кісілер көп шыққан, көпшіліктің оянуына себепші болған”, 
– деп жазды.

Петиция талаптары орындалмады, реакция күшейіп, петиция 
авторы деген кісілер қуғындалды. Қaзақ тілінде бейресми газет 
шығарып, баспа ұйымдастыру талабы 1905 жылы маусымда айтыл-
са да, 1911 жылы “Айқап” журналы жарық көргенше толыққанды 
күйде орындалмай келді.

Алғашында қазақ зиялылары өз көзқарастарын өздерінің ұлт-
тық басылымдары жоқ болғандықтан, алдымен “Үлфəт”, “Пікір”, 
“Уақыт”, “Шора”, т.б. татар журналдарында, “Смена”, “Омич”, “Го-
лос степи” тəрізді орыс газеттерінде білдіре бастады. Одан кейін 
айтыс “Айқап” бетінде жүрді. 1911 жылы 11 қаңтарында талай 
қиындықтар мен кедергілерді жеңе отырып, “Айқап” журналының 
жарық көруіне қол жеткізілді. Ал “Айқаптың” шығуы – қазақ ұлты 
үшін ХХ ғасырдың бас кезінде болған үлкен тарихи оқиға.

“Айқап” журналын ұйымдастырушы жəне редакторы демократ-
жазушы Мұхаметжан Сералин өз төңірегіне түрікшілдікті жақтаған 
қазақ зиялыларының үлкен тобын – Бақытжан Қаратаев, Жанша 
Сейдалин жəне т.б. топтастырды.

Ұлттық интеллигенцияның бұл тобы (түрікшілдер) бүкіл түркі 
халқының бір тудың астына жиналуын, қазақты отырықшыландыруды 
жақтап, түркілік бірлікті дəріптеді. Татар үлгісіндегі мектептерді 
көбейтуді ұсынды. И. Гаспринскийді ұстаз тұтты.

Олардың көзқарастары мен шығармашылығына, саяси мəн-
дегі ой-пікірлеріне ХХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басын-
да қазақ жеріне тарай бастаған түркілік, исламдық ағымдар зор 
ықпал етті.

Осы күнге дейін біржақты бұрмаланып, дұрыс байыптау берілмей 
келген ХIХ ғасыр басындағы бұл ағымдар отарлық езгіде діні, тілі, 
рухани қазынасы іске алғысыз етілген түркі тектес халықтарды 
азаттық жолындағы күресте бір тудың астына жинау идеясын 
уағыздаған еді.

Патшалық Ресейдің отарлық саясатына қарсы ашық түрде ұлт-
азаттық саяси күреске шығуды қолдаған, халқының азаттығы мен 
бостандығы жолында белсенді де батыл күрес жүргізген, ұлтының 
дербес ел болуын қалаған Ахмет Байтұрсынов бастаған қазақ 
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зиялыларының басым бөлігі “Қазақ” (1913-1918) газетінің маңына 
топтасты.

Мұның өзі қазақ даласында 1905 жылғы орыс буржуазиялық 
революциясынан кейін еріксіз жарияланған патша манифесінің 
негізінде берілген кейбір жеңілдіктерге орай қазақ зиялылары 
азатшылдық саяси күреске белсенді түрде кірісіп, отаршылық 
бұғауын күш біріктіріп үзуге ұмтылғанын, ұлт-азаттық күрестің 
саяси күрес əдісін қалап алғанын, бірақ шыққан тек, өскен орта, 
тəрбие-тəлімнің, білім деңгейінің əркелкілігінен ХХ ғасыр 
басындағы қазақ ұлтының алдында тұрған үш басты мəселеге (оқу-
ағарту, саяси күрес, жер) байланысты қазақ зиялылары арасында 
көзқарас алшақтықтары пайда болып, екіге жарылғанын танытты.

1.2 1916-17 жылдардағы тарихи оқиғалар жəне қазақ 
зиялыларының күрес жолы

Россия империясының отаршылдық езгісін көрсе де, еңкеймеген 
қазақ халқы үнемі күресумен келгені тарихтан мəлім. Исатай-Ма-
хамбет Кенесары-Наурызбай, бастаған бостандық жолындағы жан 
қиярлық іргелі күрестерді былай қойғанда, өзімізге біршама жақын 
кешегі 1916 жылдың оқиғалары ұлтымыздың еркіндік сүйгіш 
болмысының айғағындай. Бірақ осынау ерлік пен батырлықтың 
шежіресі іспетті айтулы тарихи оқиғаның бар шындығы əлі күнге 
дейін айқындалмай келеді. Кезінде кеңестік идеологияның “сара 
жолының” нəтижесінде оны тек таптық көзқарас тұрғысынан 
бағалап келдік. Сонымен бірге елді қырып алмау жағын қарастырып, 
ұлт-азаттық күреске неғұрлым саяси сипат бергісі келген қазақ 
зиялыларының іс-əрекетін де бір жақты бағаладық. Тіпті кейде 
сатқындық ретінде қараладық.

Бүгінгі тарихтың ақ-қарасы айқындалып жатқан тұста бұрынғы 
көп ойларға өзіндік баға беру, қилы заманның қисынды шындығын 
ашу қажет екендігі бесенеден белгілі. Соның ең бастысы “…ұлт-
азаттық қозғалысы большевизмнің аясында дамыды деп келген 
тарихшы қауымның пікірі жаңсақ екендігін бүгін ашып та ай-
тар кез келгендігі” (М. Қозыбаев). Өйткені Ресей империясы-
на қарсы 400 жыл күресіп келген қазақ халқы барлық көтерілісті 
өзі-ақ ұйымдастырып келген жоқ па?.. Рас соңғы көтерілістің 
бүкілхалықтық көтеріліске ұласуына Россияның ішіндегі саяси-
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əлеуметтік оқиғалар біршама əсер еткенін жоққа шығара алмаймыз.
Патшалық Россияның отарлық бұғауындағы қазақ халқының 

өміріне бірінші дүниежүзілік соғыс біраз өзгешеліктер əкелді. 
Соғыс ауыртпалығы патша əкімшілігінің отаршылдық қылбұрауын 
бұрынғыдан да қыса түсуіне əсер етті. Оның бір көрінісі қазақ жерін 
тартып алу бұрынғыдан да күшейе түсті. Бұл туралы кезінде патша 
əміршілдері де жазған еді. Мəселен генерал-губернатор Куропат-
кин өз күнделігіне: “Особенно для меня необъяснима отдача в 1913, 
1914, 1915 гг. одного миллиона 800 тыс. десятин в Семиреченской 
области под скотоводство различным лицам… Боюсь, что это будет 
хуже знаменитых “башкирских земель”. Мы самый не знали куда 
клоним”, – деп 1916 жылы сезіктене жазыпты. 

Осы ауыртпалықтарға қосымша ел арасына тараған қазақтан 
солдат алады екен деген сөз, алып қашпа əңгіме үрей туғызып, 
елді шошындыра бастады. Сондықтан да бұл жағдайға, бірінші 
дүниежүзілік соғыс барысына қазақ зиялылары қатты назар аудар-
ды. Оның шығу жағдайы, соғысушы елдер жайы, соғыс барысы сол 
тұстағы қазақ басылымдары “Айқап” журналы мен “Қазақ” газеті 
беттерінде үнемі жазылып, елге бар жағдай хабарланып отырды. 

Қазақ халқының 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісі патша 
өкіметінің сол жылғы 25 маусым күнгі қазақ, қырғыз, өзбек, тəжік, 
түрікмен сияқты бұрын əскери қызметке алынбаған бұратана 
халықтардың 19 бен 31 жас арасындағы азаматтарын майданның 
қара жұмысына алу туралы жарлығына байланысты туған еді. 

Патшаның “бұратана” халық өкілдерін əскери міндет өтеуге” 
алу туралы жарлығы 1916 жылдың 25 маусым күні жарияланды. 
Мемлекеттік Дума тиісті заң жобасын қабылдады. Елдің ашу-ызасы 
сыртқа шықпай тұра алмады. Бұқара халық майдан жұмысына адам 
бермейміз деп сөз байласты, жарлыққа, патша өкіметіне, қазақтың би-
болыстары мен парақор атқамінерлеріне қарсы көтеріліс жасады. 

Көтеріліс Қазақстанның барлық жерлерінде де болды. Əсіресе 
Қостанай-Торғай жағында, Орталық Қазақстанда, Жетісу облысын-
да өте күшті қозғалыстарға ұласты. Көтеріліске қазақ халқы тегіс 
қатысты десе болғандай. Осыдан ол жалпы қазақ халқының ұлт-
азаттық көтерілісіне айналды. 

 Осы ұлт-азаттық көтеріліс барысында қазақ тұтас көтеріліп, 
50-ге жуық хан сайлады. Бірақ көтеріліс стихиялы түрде, əр жерде, 
əр кезде шықты, тізе қосқан бірлік көрініс таппады. Əуелі алдына 
бостаншылдық нақты тілектер қоймады. Тек майдан жұмысына 
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адам бермейміз, өлсек бəріміз бірге өлеміз, өз жерімізде өлеміз де-
ген жалпылама ұрандар жетегінде кетті. 

Көтерілісшілердің бар істегендері – тізім, книгаларды өртеді; 
кейбір болыстарды өлтірді; бірқатар байлардың малын, по-
чтаны талады; бірді-екілі телеграф сымдарын үзді; қаланы 
қоршады; сарбаз құрды; қару-жарақ жасады. Жалпы алғанда, 
көтерілісшілер шабуылға шықпады, тек əзірлену, қорғанумен 
ғана болды. Сондықтан да, көтеріліс тез жеңілді. Тек Қостанай-
Торғай жағындағы Аманкелді Иманов басқарған көтеріліс ғана 
жалғасын тапты.

Халық көтерілісін басуға жіберілген Ресей жазалаушыларының 
іс-əрекеті тарихи жан түршігерлік жағдайларды алға тартады. 
Қазақ зиялыларының күткен қаупі расқа айналды, əр жерден бас 
көтерген көтерілісшілер аяусыз басып жаншылды. Ел басы ауған 
жаққа босып кеткендей күн туды. Екінші “Ақтабан шұбырынды” 
қайта оралғандай болды. Патша əкімшілігінің көктен күткені жер-
ден табылды. Олар халықтың тоз-тозын шығару үшін ештеңеден 
тартынған жоқ. Сөйтіп өздерінің қанды жорықтарының ұлы 
дайындығын (генеральная репетиция) жасай бастады. Жетісу гу-
бернаторы Фольбаум: “Бүлікті тез басу үшін əскерлер қозғалысқа 
қатысқан бір облыс елдің əлденеше жүз адамын қырып тастап, үлгі 
көрсеткені дұрыс болады”, – деп жазды уезд əкімшілігіне берген 
бұйрығында шімірікпестен. 

Сол күндердің куəгері С. Сейфуллин қазақ басына төнген қасірет 
көрінісін “Солдат кез болған ел туғалы көрмеген жəбірін көрді. 
Атылған адам… қып-қызыл дүре. Жəбір-зорлық көрген қыз-қатын, 
жылаған бала. Асты-үстіне келген ел… қысқасы, қырға қара пəле 
келгендей болды” деп суреттеді.

Осынау қазақ даласын қанға бөктірген зұламатқа шет елдерге ауа 
көшкен босқындарды, кішігірім көтерілістер кезіндегі “қантөгісті”, 
жазалаушы отрядтардың қазақ ауылдарына “еріккеннен істеген 
ермегін” қоссақ, қазақ зиялылары алдын ала болжаған нəубеттің 
сұлбасы көрініп-ақ қалады.

Əрине 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің бостандық сүйгіш 
рухқа от бергенін жоққа шығара алмаймыз. Ол – ұлы ерлік пен 
халықтың жан аямас күресінің айғағы. Қазақ зиялылары мол 
шығынға жол бермеу мақсатында көтерілісті қолдамағанмен, 
қаһарлы 1916 жылы өз жұртымен бірге болды, ел тілегінің, халық 
сөзінің жақтаушысы бола білді. Қазақ жұртының адастырмас бір 
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бағдаршамы болуға тырысты. Ұлт-азаттық көтерілістің рухы 1917 
жылғы ақпан, қазан төңкерістеріне келіп ұласты. 

Патшаны құлатқан ақпан төңкерісін қуана қарсы алған ұран 
үндес сөздерді 1917 жылдың 9-мартында көреміз: “Киіз туырлықты 
қазақтың оң жағынан ай, сол жағынан күн туды, жақсылық қуаныш 
тек қана орыстікі емес, Отаны Россия болған жұрттың бəріне тегіс 
жақсылық, бəріне тегіс қуаныш”, - деп жазып, бостандық күні туды 
деп жар салады қазақ зиялылары “Қазақ” газетінде (1917, №221).

Əскерге алынған жігіттердің жанында болған қазақ зиялыларының 
бір тобы Минскіден телеграмма жолдады. Онда: “Россиядағы барша 
халыққа ағайындық, теңдік, бостандық күні туды. Жаңа құрылған 
өкіметті сүйеу үшін қазаққа ұйымдасу керек”, – деп үндеу таста-
ды. Телеграмма соңында Əлихан, Мирякуб, Мұса, Мырзағазы, т.б. 
қолдары тұрды. “Бұл революция езілген халықты Россияның өзге 
озық халықтарымен теңгерді, енді артта қалу əр халықтың өзіне 
сын” деп жазды олар. Мұның өзі жалғыз қазақ зиялылары емес, 
бүкіл халықтың күткен күні, бостандықтың арай таңы деп тануы 
болатын. Сонау 1905 жылдан бері жүргізіліп келе жатқан азаттық 
жолындағы күрес саяси тəуелсіздікке бағытталған болса, сол күнге 
қол жетуін басқаша қабылдау мүмкін емес еді.

Қазақ зиялылары елдегі бүгінгі жағдайды бағдарлауы үшін жəне 
жоғарғы учредительное собраниеге таңдаулы адамдарды сайлау үшін 
жер-жерде облыстық съезд өткізуге үндеді. Торғай облысының съезі 
2-8 апрель арасында Орынбор қаласында өтті. А. Байтұрсыновтың 
төрағалығымен өткен бұл съезд қазақ өміріне қатысты мəселелерді 
күн тəртібіндегі 13 пунктке бөліп қарады. Оның негізгілері – 
азаматтық комитеттер құру, жалпы қазақтық съезін шақыру үшін 
ұйымдастыру бюросын құру (Əлихан Бөкейханов бастаған 8 адам-
нан тұрады). Бұл съезде қазақ баспасөзі туралы мəселе 9-шы пун-
ктпен қаралды. 

Сонымен қатар, бұл съезд жалпықазақ съезін өткізуге жəне 
жалпы мұсылман қауымына ортақ мəселелерді шешуге байланы-
сты 1-8 майда Москвада өтетін жалпы мұсылман съезіне делегат-
тар сайлады.

Осы бір кезеңде “Қазақ” газеті елеулі қызмет атқарғанын 
көреміз. Газет өзінің 1917 жылдың 24 июнь күні жарияланған бас 
мақаласында: “Россияда осы күнде түрлі саяси партиялар бар. 
Олардың көздеген мақсаттары программасында жазылған. Оны 
білетін адамдарға мағлұмат: қай партияның болса да программасы 
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түп-түгел қазақ мақсаттарына үйлеспейді. Сондықтан біздің қазақ 
мақсаттарына түгел көздейтін өз алдына партия жасамайынша бол-
майды”, – деп, алғаш рет жеке партия туралы сөз қозғайды.

Бұл мəселе жалпықазақтық тұңғыш съезде күн тəртібіне қойылып 
сөз болды. Съезд 21-28 июльде Орынборда өткізілді. Съезге Ақмола, 
Семей, Торғай, Орал, Жетісу, Сырдария, Ферғана облыстарынан 
жəне Бөкей ордасынан делегаттар келген.

Съезд басты-басты мынандай қаулы қабылдады: “Русия “демо-
кратическая парламентарная республика” болсын, Қазақ облыстары 
қонысына, ұлт жігіне қарай облыстық автономия алуға тиіс. Қазақ халқы 
өзінің еншілі жеріне орнығып болғанша, Қазақ жері ешкімге берілмесін, 
осы күнгі дайымы ғаскер орнына халық милициясы құрылсын“.

Съезде жоғарыда атап өткендей нақты түрде саяси партия құру 
туралы сөз болды. Күн тəртібінің 12 пункті бойынша қаралған пар-
тия туралы мынандай шешімге келді: “Жеке қазақ партиясын құру 
қажет деп табылсын, партия жобасын жəне программасын қорғау 
Шура-и-исламға сайланған делегаттарға тапсырылсын. Орнықты 
партия программасын жасағанша, І-жалпықазақ съезінің қаулысы 
учредительное собраниеге сайланған қазақ депутаттарына міндет 
болып есептелінетін болсын”.

Қазақ зиялыларының өзіндік партия құруға бет бұруы, табан 
астында өзгере қалу тəсілі емес. Біріншіден, партия құру бұрыннан 
сөз болып, кадет үлгісіндегі партия құруға талап қылып, белгісіз се-
бептермен оны жасырын ұстап, кейін жіктеліп, арасы алшақтанған 
қазақ зиялылары 1916 жылдан бастап, қайта тұтастыққа, бірлікке 
келе бастаған-ды. Ендеше бұл бірлікті бекіте түсу үшін бір партия 
қажет болды. Екіншіден, бұл кезде ақпан революциясы əкелген 
бостандық лебі əсерінен Ресейдің көп жерінде ұлттық партиялар өз 
істерін жандандыра бастаған еді.

“Қазақ” газеті өзінің бесінше тамыздағы санында 1-жалпықазақ 
съезінің қаулысында көрсетілген партия жобасын жасау ту-
ралы міндеттеменің орындалмай жатқандығы туралы Жанша 
Досмұхамбетовтың хатын жариялады. Осыған байланысты газет 
жалпықазақ съезінің қаулысына сүйене отырып: “Партиямыздың 
аты Алаш болсын… Газетамыздың баспахана қызметкерлерінің 
ереуіліне байланысты кешігіп шығуынан, барлық облыстарға теле-
грамма жіберілді…” – деп алғаш партияның атын атады.

Партияның “Алаш” аталу себебі – ұзақ жылдар жасырын түрде 
өмір сүрген партия өз атын “Алаш” атты ата-баба ұранымен жарыққа 
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шығаруында еді. Қазақ газетінің 21 қарашадағы санында “Алаш” 
партиясы программасының жобасы жарияланды. Жоба жасаушылар 
ретінде қол қойғандар: Ғалихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, 
Міржақып Дулатов, Елдос Ғұмаров, Есенғали Тұрмағамбетов, 
Ғабдулхамит Жүндібаев, Ғазымбек Бермұханов. Программа 
10 пункттен тұрады. 1. Мемлекет қалпы. 2. Жергілікті бостандық. 
3.Не гізгі құқық. 4 Дін ісі. 5. Билік һəм сот. 6. Ел қорғау. 7. Салық. 
8. Жұ мысшылар. 9. Ғылым-білім үйрету. 10. Жер мəселесі.

Программада “Алаш” партиясы мемлекеттің ендігі құрылысы 
жөнінде жақсы көзқарасын білдіреді: “Россия Демократический 
Федеративный республика болу. Демократия мағынасы мемлекетті 
жұрт билеу; Федерация мағынасы - құрдас мемлекетке бірлесуі. Фе-
деративный республика һəм мемлекеттің іргесі бөлек, ынтымағы 
бір болады, һəм қайсысы өз тізгінін өзі алып жүреді.

Хүкіметтің басында учредительное собрание мен ГосДума 
қалауынша кесімде жылға сайланатын президент болу… Депутат-
тар тегіс, тең, төте һəм құпия сайлаумен болады. Сайлау хақында: 
қан, дін, еркек, əйел, талғаусыз бөлу. Законды жалғыз ГосДума 
шығару…”

Оқу ағарту ісінде “Алаш” партиясы “Оқу ордаларының есігі 
кімге болса да ашық һəм ақысыз болу, жұртқа жалпы оқу жайлы, 
бастауыш мектептерде ана тілінде оқу, қазақ өз тілінде орта мек-
теп, университет ашу; Оқу жолын өз алды автономия түрінде бөлу, 
хүкімет оқу ісіне кіріспеу…”

Енді “Алаш” партиясының “Жер мəселесіне” нақты ұсыныстары: 
“Учредительное собрание негізгі закон жасағанша, жер мəселесі ал-
дымен жергілікті жұртқа берілсін деу… Бұрын алынған жерлердің 
мұжық отырмағандары қазаққа қайтарылсын. …жерді қазаққа үй 
басына бəленбай, ауыл аймақ, туысқан табына меншіктеп алу… жер 
законында жер сату деген болмау…”

Біздің “Алаш” партиясы программасынан осы үш пунктті 
бөлектеп алуымыздың басты себебі – “Қазақ” тобындағылардың ХХ 
ғасырдың бас кезінде өз алдына қойған мақсатының “Алаштың” да 
басты мақсатына айналғанын көрсету. Олардың мемлекеттік бірлік, 
ұлттық бостандық, жердің мемлекеттілігі, жергілікті халық иелігі, 
оқу ағарту ісі, ұлттық мектеп тəрізді өзекті мəселелерді бір-бірімен 
байланыста ала отырып, шешуге ұмтылуы – қазақ елінің ұлттық 
мақсат-мүддесін көздеуден туған тура жолды ұсыныстар екені да-
усыз. Осы үш мəселені алға қоя отырып, олар, ең алдымен, бүкіл 
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халықтың бостандыққа саяси жолмен қол жеткізуге ұмтылды. Өз 
уақытының үрдісінен көз жіберсек, 30-жылдары, кейін де “Алашқа” 
берілген таптық көзқарасы айқын болмады немесе үстем тапты 
қолдады деген жалаң пікірлерде негіз жоқтығы айқын болса ке-
рек. Бұған дəлелді программадан да табамыз: “Алаш” партиясы 
ғаділдікке жақ, нашарларға жолдас, жəбірлеуге жау болады”.

“Қазақ” төңірегіндегі қазақ зиялылары осы бір қазақ тарихындағы 
өліара тұста тек партия ісімен болмай, қазақ мəдениетінің көтерілуіне 
де еңбек етті. Əсіресе, оның баспасөзді дамытудағы еңбегін жоққа 
шығаруға болмайды. “Қазақ” бағытын ұстанған бірнеше газет-
журналдардың шығуына жолбасшы болды. Семейде “Сарыарқа”, 
Ташкентте “Алаш” газеті, соңынан “Бірлік туы”, Бөкейлікте, Астра-
ханьда “Ұран” газеті, Ақмолада “Тіршілік” газеті. “…Бұл газеттер 
“Тіршіліктен” басқасының бəрі бір бетте болды. Бəрі Орынбордағы 
“Қазақ” газетінің ықпалымен жүрді. …Бəрінің орталық туы “Қазақ” 
газеті болды”, – деп жазды сол тұстағы “Қазақтың” ықпал-беделі 
туралы Сəкен Сейфуллин.

Яғни 1917 жылдың аласапыранында қазақ зиялылары бүкіл сая-
си ой-жүйенің ағымын жолға салып, бар қазаққа көшелілік көрсетіп 
отырғанын аңғару қиын емес.

Қазақ халқы, сөйтіп қазақ зиялыларының бастауымен көш түзей 
бастаған тұста, 1917 жылдың 25 қазанында келіп жетті. Дүние қайта 
өзгерді. Өзге халықтар Россиядағы үлкен екі толқынның арасын-
да қалды. Осы аласапыранда елдігін, жұрттығын сақтау қамымен 
жер-жерде республикалар автономия жариялай бастады. Осы тұста 
халық еркіндігін сақтап қалуды көздеген, “Алаш” өкілдері автоно-
мия жариялау, осы мəселені кеңінен ақылдасып шешу үшін ІІ-ші 
жалпықазақ съезін шақырды. Съезд Орынборда декабрь айының 5-13 
аралығында өтті. Оның қаулысында съезд тұсындағы саяси ахуал 
былайша бағаланды: “Октябрь айында уақытша хүкіметтің түскенін, 
Русия мемлекетінде халыққа сенімді һəм беделді Хүкіметтің 
жоқтығынан халық арасы бұзылып… бассыздық күшейіп, бүкіл 
мемлекет бүліншілікке ұшырап, күннен күнге халықтың күйі на-
шарлауын һəм сол бүлікшілік біздің қырғыз-қазақтың басына келуі 
ықтимал…”.

ІІ бүкілодақтық съезге 81 адам қатысты, 10 мəселе қаралды. 
“Алаш” автономиясын жəне бүкілқазақстандық халық советі 
“Алашорда” үкіметін құру туралы мəселе күн тəртібіне қойылды. 
Осыған орай Х. Ғаббасұлының жасаған баяндамасы талқыланды. 
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Қазақ халқы үшін мықты үкімет ұйымдастыру жөнінде 10 пункттен 
тұратын қаулы қабылданды. Съезде Алаш автономиясы Бөкей орда-
сы, Орал, Торғай, Ақмола, Семей, Жетісу, Сырдария облыстарын, 
Ферғана, Самарқан облыстары мен Əмудария аймағын, Закаспий 
облысының қазақтар мекендеген уездерін, Алтай губерниясының 
қазақтар мекендеген облыстарын біріктіретінін жария етті. Съездің 
қарар-шешімдерінде Алаш автономиясындағы бүкіл атқарушы 
үкіметті дер кезінде қолға алу үшін “Уақытша халық кеңесі”, яғни 
Алаштың ордасы “Алаш орда” құрылғанын мəлімдеді.

 Алашорданың халық кеңесі 25 адамнан тұрды. Үкіметтегі 10 орын 
қазақ автономиясын мекендейтін орыстар жəне басқа ұлт өкілдеріне 
тиісті екендігі съезд шешімдерінде баса атап көрсетілді. Алашорда 
төрағасы болып Ə. Бөкейханов, құрамына М. Дулатұлы, Е. Омарұлы, 
М. Шоқайұлы, Х. Ғаббасұлы, М. Тынышбайұлы, т.б. кірді. Оқу ко-
миссиясына: Ахмет Байтұрсынұлы, Мағжан Жұмабайұлы, Елдес 
Омарұлы, Биахмет Сəрсенұлы, Телжан Шонанұлы сайланды. Съез-
де қарауға қойылған мəселелер: 1. Сібір-Түркістан автономиясы. 2. 
Қырғыз-қазақ автономиясы. 3. Милиция туралы. 4. Ұлт кеңесі. 5. 
Оқу мəселесі. 6. Ұлт қазынасы. 7. Муфтилік мəселесі. 8. Народный 
суд. 9. Аульное управление. 10. Азық-түлік мəселесі.

Съезде Ə. Бөкейханов Сібір, Түркістан жəне Оңтүстік Шығыс 
Одағының автономиясы туралы баяндама жасады. Жалпықазақтық 
декабрь съезінің қаулысы “Қазақ” газетінің 23 декабріндегі санында 
жарияланды. Бұл қаулыда автономия туралы: “Қазақ-қырғыз” авто-
номиясы “Алаш” деп аталсын. …қазақ-қырғыз арасында тұрған аз 
халықтардың хұқықтары теңгеріледі. Алаш автономиясына кірген 
ұлттардың бəрі бүкіл мекемелерде санына қарай орын алады. 
Алаш автономиясының қол астында жерсіз халықтар болса, оларға 
ұлт һəм мəдени автономия беріледі… Алаш облыстарын қазіргі 
бүлікшіліктен қорғау мақсатымен уақытша ұлт кеңесін құру…” – 
деп көрсетті.

Автономия туралы қаулының 1917 жылдың аяғындағы саяси 
ахуалдың күрт өзгеруіне байланысты болғанын жəне оның уақыттың 
талабына сай туындаған шара екенін көреміз. Бұл мəселенің өте 
тартысты жағдайда өткені автономияны бірден жариялау қажет пе, 
əлде кейінірек Түркістанды қосып барып жариялау керек пе деген 
мəселеде делегаттардың екі жарылуынан байқаймыз. Онда автоно-
мияны бірден жариялауды Халел, Жанша, Ғұмар бастаған 33 адам 
жақтап дауыс берсе, Əлихан, Ахмет бастаған 42 адам қарсы дауыс 
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беріп, Мұстафа бастаған 3 адам қалыс қалды. Съездегі осы жағдай 
“Алаш” партиясының əлі де болса “Жігі ажырамастай” бірлігі жоқ 
екенін байқатады. 

Алайда осынау аласапыран кезде “Алаш-Орда” өкіметі ұзақ 
өмір сүре алмады. 1918 жылдың 22 октябрь (4 ноябрь) күні 
Бүкілроссиялық уақытша үкімет “Алаш-Орда үкіметі өзінің өмір 
сүруін тоқтатты деп саналсын” деген қаулы қабылдады.

Уақытша өкіметтің, одан кейінгі Сібірлік өкіметтің ешқай-
сысының да қазақ үшін бүйрегі бұрмасын білген алаштықтар неде 
болса “Нар тəуекел” деп, белең алған Кеңес үкіметімен келісім 
жүргізуге əрекеттене бастады. Соның нəтижесінде А. Байтұрсынов 
бастаған “шығыс алашордалықтар” тобы Совет өкіметі жағына 
шықты. Мұның басты себебі Ахаң бастаған осы топтың жетекшілері 
өз жерінде ақтар мен қызылдар арасындағы қан төгістен жазықсыз 
қазақ ұлтының жапа шекпеуін ойлаған еді. 

1919 жылдың 2 апрелінде Əлихан Бөкейханов, Халел Ғаббасов, 
Əлихан Ермековтер төте сым арқылы Ленинмен, Сталинмен 
сөйлеседі. Бұдан соң “батыс алашорда” тобының Кеңес үкіметі 
жағына өтуі қарастырыла бастайды. “Алаш Орда” өкіметі мен 
Алаш партиясы, жалпы қазақ зиялыларының арасында Ахмет 
Байтұрсыновтың беделінің зор екенін, өте сыйлы қайраткер екенін 
білетін Əскери-Революциялық Комитет Жанша Досмұхамедов то-
бымен келіссөз жүргізуді А. Байтұрсынов пен М. Тұнғаншинге 
тапсырады. Осы тұста қазақ халқының совет өкіметі қоластына 
бірігуіне А. Байтұрсыновтың өзіндік көзқарастары болғаны анық 
байқаймыз.

Жалпы, осынау қиын заман кезеңінде Қазақ зиялыларының 
ұстанған бағыты елдің демократиялық жолмен дамуы еді. Сондықтан 
да, олардың көпшілігінің көзқарасы кеңес үкіметінің көзқарасымен 
сəйкес келмеді. Əрине, қазақ зиялылары негізін құрайтын Алаш 
партиясының кеңестік үкіметті мойындамауын біркездегі кінəлау – 
бір жақтылық танытатын жалаң пікір екендігі бүгінде дəлелденді. 

Алаш партиясы мен Кеңес үкіметі арасындағы қатынасқа екі 
жақты көзқарас тұрғысынан келу керек. Егер, Алаш партиясының 
негізі тым əріде, 1905 жылдарда жатыр деп есептейтін болсақ, 
большевиктер партиясымен теориялық пікірлерінде алшақтық бар 
екенін көреміз. Ал бұл идеядан тəжірибеге ауысқан сəтте больше-
виктер саясаты алаштықтарды шошындырмай тұра алмады. Себебі, 
кеңестік өкімет “Алашқа” топтасқан қазақ зиялыларының ең негізгі 
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мақсатының тамырына балта шапты. Саяси күш ретінде пайда болған 
күннен бастап, ел тұтастығына, ұлт азаттығы жолындағы күресте 
бірлікке ұмтылған қазақ зиялыларына большевиктік идеологияның 
таптық жіктеуі арқылы бір халықты екіге бөліп, таптық күреске 
ұластыруы, сөйтіп, бостандық, азаттық күресіне енді бірігіп келе 
жатқан халыққа үлкен бүліншілік əкелуі, кері əсер етті.

Біздің бұл ойымызды 1918 жылы жазған А. Байтұрсыновтың 
мына бір сөздері бекіте түседі: “Біз тізгінімізді өзіміз алып, өз 
ұлтшылдығын өзі сақтайтын жұрт болу үміті үстінде тұрмыз. …
Келген дəуірдің амал-ісін танып, қадірін біліп қайталанбай қалап, 
соңынан өкініп жүрмелік. Өткен дəуір, өткен өмір сияқты бір кел-
ген күйінде қайта айналып келмейді. Осы жағын естен шығармай 
тез іске кірісу керек...”. “Асығу керек” атты бұл мақала сол тұстың 
шындығын, “Алаш” ойын дəл береді. Олар бұл ойдан ешқашан да 
ажыраған емес. Кейін қолдан келер қайран жоқ болған соң, лажсыз 
көп нəрсеге қайта қарап, “қателіктерін” мойындады. Оларды бұндай 
қадам жасауға мəжбүр еткен де ел қамы, ел тыныштығы, ел бақыты 
болатын. Бірақ, жұртының көрер зобалаңы алда тұрғанын кеш білді.

Қазақ зиялылары 1916 жылдың қасіреті соққанда ел қамын 
көздеп, 6 млн. халықтың мылтықтың оғы мен зеңбіректің добынан 
қырылып кетпесі үшін ереуілдеген ер азаматты ақылға, тыныштыққа 
шақырып, дабыл қақты. 1917 жылдың қара бұлт арасынан жалт ет-
кен бостандық сəулесін сезінісімен, олар сол бір бостандық əлеміне 
өз халқын бастай жөнеліп, елінің елдігін, қазақ ұлтының ұлттығын 
сақтап, өзгелермен терезесі тең болуы жолында азаттықты ту 
көтеріп, күреске шықты. Сол тұста бірлікке келген қазақ зиялыла-
ры қай уақытта, қай кезеңде болмасын туралық жолдан таймауға, 
қал-қадірінше замана ауанына қарай ұйтқи соққан саяси дауылдың 
бағытын аңғарып ғана қоймай, оның зұлматты жойқын күшін де, оң 
өзгерістерге бастайтын лебін де неғұрлым дəл бағдарлауға тыры-
сты. Сол арқылы халқына мүмкіндігінше аз қасірет, көп жақсылық 
əкелуге тырысты. Өздері халыққа пайдасыз, теріс деп түсінген саяси 
бағытты үнемі шеттетіп отырды. 1917-нің қазанындағы төңкерісті 
мойындамай, оған қарсы шығуы да сондықтан еді. Табиғи қажеттілігі 
жоқтығы қоғамдық даму үдерісінің шындығынан туындайтын бұл 
төңкерісті тек қазақ зиялылары ғана емес, қоғамдық қатынастың 
белгілі бір даму дəрежесіндегі қазақ халқы да қабылдамаған-ды.

Ұлтының азаттығы мен тəуелсіздігі жолындағы қазақ 
зиялыларының жанқиярлық күресі – ХХ ғасырдың басындағы 
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шынайы ел мүддесін көтерген еді. Əрине, бес саусақ бірдей емесі 
секілді, түрлі көзқарас қайшылықтары болды. Бірақ ұлт қамын 
ойлаудан оған деген өзіндік ой-түсінік тұрғысына қараудан туған 
мұндай қарама-қайшылықтарды ұлы мақсатқа келгенде көбіне 
бірлікке жетелеп отырды. Оған 1905, 1916, 1917 жылдардың та-
рихи оқиғалары куə.

 Иə, замана деген алып диірмен, ол кейде апай-топай етіп езіп-
жаншып жіберуі мүмкін. Тарихи құбылыстың сондай сəттерінде 
қазақ зиялылары бірлік таныта алмаса, оған кінəлі – уақыт. Ал, ақ-
қарасын айыратын кейінгі ұрпақ.

ХХ ғасырдың басында Қaзақстанның қоғамдық-саяси өмірінде 
болып өткен ірі-ірі оқиғалар мен саяси өзгерістер əдебиетімізде де 
көрініс таппай қала алмады. Қазақ зиялыларының “батысшылдар” 
мен “түрікшілдер” деп екі топқа жіктелуі өз кезегінде əдебиетіміздің 
де екіге жарылып, екі айрық жолға түсуіне итермеледі. Сөйтіп, 1905 
жылдан кейін қазақ əдебиетінде идеялық тұрғыдан ұлт-азатшыл, 
М. Əуезовше айтқанда “елшілдік” (А. Байтұрсынов, М. Дулатов, М. 
Жұмабаев, т.б.), ағартушы-демократтық (М. Сералин, С. Дөнентаев, 
С. Торайғыров т.б.), бағыттар белең алды. Бұрыннан əдебиетімізде 
бар діни-ағартушылық бағытты (М. Ж. Көпеев, М. Қалтаев, Ш. 
Жəңгіров) қосқанда осы кезеңдегі əдебиетімізде үш бағыт өркен 
жайды. Міне сондықтан да қашанда, қандай уақытта болмасын 
əдебиеттің дамуын, ондағы сан алуан үдерістерді қоғамдық-саяси, 
тарихи-əлеуметтік жағдайлардан тыс қарай алмаймыз.

Оның үстіне, сөз етіп отырған тарихи кезеңде қазақ санаткерлері 
ағартушылық қызметтерімен бірге көркем əдебиетті де мейлінше 
қатар алып жүруге тырысқаны бесенеден белгілі. Олардың сан-
салалы істердің басын біріктіріп, бірдей атқарып жүруі ерекше 
дарындылығымен қатар, замана ыңғайына бейімделе білгенін де 
танытады.

Ендеше, ХХ ғасырдың басындағы зиялыларымыздың қоғамдық-
саяси пікірлері əдебиетімізде пайда болған əртүрлі бағыттарда 
көрініс табу негізінде олардың шығармаларының тақырып, идеясына 
белгілі дəрежеде əсер еткені айқын. Олардың жеке шығармаларынан 
көрініс тапқан идеялық-көркемдік ізденістер – белгілі бір əдеби 
бағыттарды қалыптастырғаны шындық.

ХХ ғасырдың басындағы осынау жылдарда қазақ халқы қаншама 
тарихи оқиғаларды, өзгерістер мен толқуларды басынан өткерді. 
Замана дауылы алып Ресейдің өзін қаңбақша дөңгелеткенде, қазақ 
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халқына, əрине, оңай болмады. Осынау арпалысты жылдарда, 
кеңестік дəуірдің алғашқы тұсында əдебиет керемет дамыды де-
сек, өтірік айтқандық болар еді. Осы бір үзік кезең əлденені күткен, 
əліптің артын бағып, іштен тынған кезең еді. Əрине, шығармашылық 
адамы қандай кезең болса да жазбай отыра алмайды, бірақ жеке 
жазу бар да оны ел тану бар, шығармашылық ізденіс бар да бір арна-
да тоғысу бар. Міне осыларға мүмкіндік болмады. Ал бұл кезеңдегі 
жеке шығармашылықтар туралы жеке авторларға тоқталған кезде 
айтамыз.

ХХ ғасырдың бас кезіндегі əдебиет күрделі саяси-əлеуметтік 
мəселелерді алға шығарды, себебі бұл кезде қазақ қоғамының ал-
дында өзінің болашағын таңдау, тəуелсіздікке қол жеткізу күн 
тəртібіндегі басты мəселе ретінде алға шыққан еді. Əдебиет 
осы өзекті мəселені айта білді. Қазақ əдебиеті өзінің дəстүрлі 
классикалық сипатында дамығанымен, жаңашыл əдебиет өкілдері 
Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов, Бернияз Күлеев, т.б. оған 
өзгеше леп қосып, жаңашылдықпен байытып, көркемдік мəнін 
биіктетті. Олар өздерінің эпикалық шығармаларында, лирикалық 
туындыларында халық өмірін кеңінен суреттеп, жан-жақты ашты. 
Сонымен бірге осы кезең шығармаларында қазақ даласының əсем 
көріністері, ұрпақтар арасындағы ізгі сыйластық, адамға деген 
құрмет, көрікті көркем сөзбен өрнектеліп, ұлт тағдыры мен тарихы-
на деген жанашырлық айқын танылды. 

Бостандық пен азаттық аңсаған қазақ халқы замана өзгерісіне 
орай Қазан төңкерісінен, Кеңес өкіметінен көп жақсылық күтті. 
Қоғамдағы осынау жаңаша даму барлық саяси-əлеуметтік қайшы-
лық тарды, экономикалық қиындықтарды шешеді деп білді. 
Сондықтан да 20-30 жылдардағы қазақ əдебиеті қоғамдағы өзге-
рістерді жырлап, толыққанды көрсетуге ұмтылды. Осы кезеңде 
əдебиеттің жаңа буын өкілдері Сəкен Сейфуллин, Бейімбет Май-
лин, Ілияс Жансүгіров, т.б. шығармашылықтары қазақ əдебиетінің 
биік деңгейін таныта алды. С.Сейфуллин Қазан төңкерісі негізінде 
келген ұлы өзгерістерді ерекше шабытпен жырлады. Осы тұста аса 
өнімді еңбек еткен Б. Майлин өз əңгімелері мен пьесаларында қазақ 
аулындағы кедейлер санасының өзгерісін терең ашып көрсетуге 
тырысты. Қазақ поэзиясының дүлдүл жүйрігі І. Жансүгіров сай-
ын даланың тарихи образын жасап, өнер жəне өнерпаз жөнінде 
тебірене жыр төкті.

20-30 жылдардағы əдебиетте кейіпкерлердің көбі əлеуметтік 
3–853
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қайшылық жəне саяси күреспен астарланған тартыс арқылы 
көрсетілді. Сөйте тұра Ж. Аймауытов, Б. Майлин, т.б. жазушы-
лар шығармаларынан кейіпкерлердің нағыз реалистік сипаттағы 
табиғатын тануға болады. Олардың өзіне ғана тəн тағдыры, сүйініші 
мен күйініші, мінез-құлықтары, жан-дүниесі шынайы ашылады. 

ХХ ғасырдағы қазақ əдебиеті дамуының алғашқы кезеңінің тари-
хына арналған бұл оқулықта өткен ғасырдағы ұлттық əдебиетіміздің 
ұлы тұлғаларының шығармалары сөз болып, əдебиет дамуының 
үлгісіне баланар көркемдік-эстетикалық сапасы жоғары туынды-
лар іріктеліп алынып, талданды. 1900-1930 жылдар аралығындағы 
əдебиеттің биік деңгейге көтерілуіне зор үлес қосқан шығармашылық 
тұлғаларға жеке тараулар берілді.

Қорыта айтқанда, ХХ ғасырдың ширек бөлігінен астам уақытын 
қамтитын кезеңде қазақ əдебиеті барлық жанрда жазылып, 
көркемдік-эстетикалық тұрғыдан жоғары деңгейде дамыған əдебиет 
деп тануға лайық. Ол өзінің ұлттық сипатында гүлденген жəне 
бүкілəлемдік мəдениеттен нəр алған қуатты əдебиетке айналды. 

Студенттерге өзін-өзі бақылау сұрақтары мен тапсырмалар:
1. ХХ ғасыр бас кезіндегі Қазақ даласындағы тарихи жəне 

қоғамдық-əлеуметтік жағдай сипаты.
2. ХХ ғасыр басындағы қазақ зиялылары алдында тұрған басты 

мəселелер.
3. ХХ ғасыр басындағы басылымдар жəне олардың қазақ 

руханиятындағы орны.
4. ХХ ғасыр басындағы «Алашшыл» идея орнығуының тарихи 

негіздері. 
5. ХХ ғасыр бас кезіндегі əдебиеттегі көрнекті тұлғалар мен 

олардың басты шығармалары.
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2-ТАРАУ

ХХ ҒАСЫР БАС КЕЗІНДЕГІ ƏДЕБИ-КӨРКЕМДІК 
ІЗДЕНІСТЕР

2.1 Əдеби ағым-бағыттар

Əдебиеттегі ағым-бағыттың айырмашылығын анықтау белгі-
лі бір кезең əдебиетінің мəнін ашуда аса маңызды. Көркем 
шығармаларда қолданылатын шығармашылық əдіс-тəсілдермен 
тығыз байланысып жатқан осы бір мəселеге қатысты ХХ ғасыр 
басындағы қазақ əдебиетінде қандай ағымдар мен бағыттар 
болғанына, оны сол тұстағы жəне кейінгі əдеби ой-пікір қалай 
танып білгеніне назар аудармасқа болмайды. Себебі ол белгілі 
дəуірдегі ақын-жазушылардың ізденістерін, көркемдік биіктерге 
жетуге деген ұмтылысын айқындайтын нақты құбылыс болып та-
былады.

Əдебиет энциклопедиясының сөздігінде бұл екі ұғымға мынадай 
анықтама беріледі: “Направление и течение литературные понятия 
обозначающие совокупность фундаментальных, духовно-содержа-
тельных и эстетических принципов, характерных для творчество 
многих писателей, ряда группировок и школ, а также обусловлен-
ные этими важнейшими принципами совпадения и соответствия 
программно-творческих установок, тематики, жанров и стиля”.

Академик З. Қабдолов “Сөз өнері” монографиясында əдеби 
ағымды əдеби стильмен салыстырып, түсінік береді: “Байқап 
қарасақ, стиль – бір жазушыға тəн творчестволық ерекшелік бол-
са, ағым – бірнеше жазушыға тəн творчестволық бірлік; стиль – əр 
жазушының дара қасиеті болса, ағым – əр алуан жазушының ортақ 
сипаты; стиль жалқыға тəн ұғым болса, ағым жалпыға тəн таным; 
стиль əр жазушының əдеби беті болса, ағым əр жазушының əдеби 
бағыты (астын сызған біз. – Ө. Ə.)”. Ғұлама ғалымның осы пікірінде 
ғылыми тұжырымдалған шындық бар. Бізге де керегі осы ұғым “əр 
жазушының əдеби бағыты”. “Ағым”, “Бағыт” əдебиет теориясы-
на қатысты еңбектерде түрліше құбылып, əрқилы ұғындырылып 
келеді. Ағымды бірде əдеби əдіске апарып телісе, бірде бағыттың 
бір бөлшегі іспетті қарастырады. Енді бірде екеуі – “бағыт” пен 
“ағым” тектес ұғымдар ретінде танылады. Оның аражігін ажыра-
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тып жату біздің мақсатымызға кірмейді. Сондықтан біз ХХ ғасыр 
бас кезіндегі əдебиет өкілдерін идеялық ұстанымы, өмірдің өзекті 
мəселесін көркемдік шындық арқылы көрсете білуі, қоғамдық-
əлеуметтік көзқарасы тұрғысынан үш бағытқа бөлдік. Осы “бағыт” 
ұғымы олардың ерекшелігін дəл айқындайтын секілді. Себебі ХХ 
ғасыр бас кезінде қазақ жазушыларында əдеби мектеп (литературная 
школа) қалыптаса қойған жоқ. Ал əдеби топтардың (литературная 
группа) болғаны анық. Олар көбіне идеялық көзқарас тұрғысынан 
бірігіп, нақты бағыт ұстанды.

Əрине, біз бөлген бұл əдеби бағыттардың арасын кесіп-пішіп, 
бөлшектеп тастауға əсте болмайды. Жалпы бір дəуірде өмір 
сүріп, белгілі бір қоғамдық-əлеуметтік жағдайды басынан өткеріп 
отырған ақын-жазушылар шығармашылығында ұқсастық басым 
келеді. Бірақ сол қоғамды танып-білуде, оған өзгеріс əкелуге деген 
ұмтылыстарында, осыларды арқау еткен шығармаларында көздеген 
ой-идеясын жеткізудегі, тақырыпты ашудағы өзіндік бағыты айқын. 
Белгілі бір бағыттың эстетикалық танымы ерекшеленіп-ақ тұрады. 
Ал, ұқсастық көбіне көркемдік əдіске тəн болып келеді. Өйткені 
“Көркемдік əдіс – белгілі бір дəуірде көптеген жазушылардың 
шығармаларында қолданылатын өмір шындығын суреттеу 
ерекшелігі, соны айқындайтын негізгі принциптер” (З. Ахметов). 
Əдебиет теориясының білгірі академик З. Ахметовтың пікіріне 
сүйенсек, “бағыт”, ең алдымен тақырып таңдау, белгілі жанрлық 
түрлерді қолдану, адам бейнесін суреттеуден айқын танылады. 
Біздіңше бұл – бағыт табиғатын тануға берілген нақты баға.

Ендеше “жазушы əдеби бағытының” тікелей идеялық-көркемдік 
жақындық пен бағдарламалық-эстетикалық бірліктен көрініс та-
батын əдеби əдістерден үлкен айырмашылығы бар екендігі айқын. 
Жалпы европалық үлгіден алынған “əдеби бағыт” терминінің өзгеде 
халықтардың өскелең əдебиетінде жалғасын тауып жатуы, өзіндік 
ерекшеліктерімен айшықтала түсуі, оған ұлттық болмыс тұрғысынан 
қарауды қажет етеді. Көп жағдайда “əдеби бағыттардың” ұлттық-
тарихи ерекшеліктерінің басымдылығы соншалық, оны жоғарыда 
аталғандай жалпы европалық үлгідегі өлшемге сиғыза қою мүмкін 
емес. Мұның себебі “Əдеби энциклопедиялық сөздікте” былай 
түсіндіріледі: “…национально-историческое своеобразие направле-
ния в отдельных странах порой столь значительно, что относение 
их к единому типу оказывается проблематичным, а типологическая 
общность национальных разновидностей классицизма, сентимента-
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лизма, романтизма и т.д. – весьма относительный и условный. Это 
характерное в особенности для стран, которые со значительным за-
позданием стали на обшеевропейский путь или же восприняли ев-
ропейскую культуру извне. Их отличает особый “неклассический” 
“ускоренный” тип литературного развития с характерным для него 
“сжатием”, стяжанием основных ступеней и стадий и, с другой сто-
роны, распространением одной стадии на несколько: преобладание 
гибридных, смешанных форм”. Осы түсініктің жазба əдебиеті кенже 
дамыған қазақ халқына да қатысы бар. Көркем шығармалардың ХХ 
ғасырдың басында көптеп басылуы, Қазан, Ташкент, Уфа, Петер-
бург қалаларында əдеби мұра үлгілерінің жариялануы жəне қазақ 
тілінде саяси-əдеби газет, журналдардың шыға бастауы, мерзімді 
баспасөздің өркендеуі қазақ əдебиетінің өркен жаюына, сондай-ақ 
түрлі əдеби топтардың пайда болуына сол арқылы əртүрлі əдеби 
бағыттардың қалыптасуы мен айқындалуына алып келді. Ағым мен 
бағыттың ара қатынасы, олардың ерекшелігі мен бірлігі туралы 
түсініктің сан түрлі екендігіне мына пікір де дəлел. “Литературное 
направление возникает тогда, когда группа писаталей той или иной 
страны и эпохы обьединяется на основе какой-то определенной 
программы и создает свои произведения, ориентируясь на ее поло-
жения. Это способствует большей творческой организованности и 
законченности их произведения”! – деп, əдебиет теоретигі Г. Н. По-
спелов “əдеби бағыттың” пайда болу жолын өзінше түсіндіреді.

Қазақстан Ресейге қосылу нəтижесінде екі мəдениеттің алыс-
берісінен қазақ даласының рухани өмірінде Шоқан Уəлиханов, 
Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев сынды ағартушылар дүниеге 
келді. Қазақ қоғамының дамуы үдерісі талап етіп отырған ең негізгі, 
көкейтесті мəселелерді қазақ ағартушылары дəл түсініп, бүкіл күш 
жігерін өркениеттілік дамуға жұмсады.

ХХ ғасыр қазақ даласына да жаңа дəуірдің жаршысы болып келді. 
Абай дəстүрін дамытып, жалғастырған ізбасар ақындар Шəкəрім, 
Ахмет, Міржақып, Сұлтанмахмұт, Мағжандар тарих сахнасына 
шықты. Осы кездегі Ресейдегі саяси-əлеуметтік өзгерістердің қазақ 
жеріне жаңғырып жетуі қоғамдық-əлеуметтік ойдың өрісін кеңейтті. 
Жоғарыдағы ақын-жазушылар бастаған қазақ қаламгерлері ұлттық 
сана-сезімді оятар бағыт-бағдар іздеді. Оны əрқайсысы өзінше тап-
ты, өз пікірлестерін бір бағытқа түзеді.

ХХ ғасырдың басы – қазақ халқының тарихында ұлы өзгерістер 
мен үлкен асулар кезеңі, яғни, айбынды да айлалы саяси күрес, 
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ащы ыза мен кекке толы көтерілістер дəуірі болды. Дəл осы тұста 
қазақ арасында оқу-ағарту жұмыстары өркен жайып, қазақ зиялы-
лары алдыңғы қатарға шыға бастады. Қазақ тілінде кітап бастыру, 
газет-журнал шығару жолға қойылды. Халықтың сана-сезімі оянып, 
руханияттың басты қайнар көзіне айналды. 

Қазақ жазба əдебиетінің өткен ғасыр басындағы əдеби ағым-
бағыттары турасындағы көзқарастарды қарастырғанда, бүгінгімен 
салыстырғанда олардың айтылған мерзімдеріне көңіл бөлу аса қажет. 
Өзімізге белгілі, “кемелденген социализм” дəуірінде жазылған 
əдеби зерттеулерде ғасыр басындағы шындықтар бұрмаланып келді.

Біз осы уақытқа дейін пайдаланып келген əдеби зерттеулер-
де ХХ ғасыр басындағы қазақ ақын-жазушыларын идеялық əдеби 
ағым-бағыттарына қарай мынадай топтарға бөлді: 1) ағартушы 
ақын-жазушылар, 2) ағартушы демократ ақын-жазушылар, 3) 
буржуазияшыл-ұлтшыл ақын-жазушылар.

Тарихымыздың, оның ішіндегі əдебиетіміздің ақтаңдақ беттері 
аршылғалы ХХ ғасыр басындағы əдеби ағым-бағыттар айқындалып, 
сол ағым-бағыттардың көшбасшысы болған ақын-жазушыларды 
шығармашылықтары кең түрде зерттеліне бастады.

Абай негізін қалаған жазба əдебиеттің ең бір шырқау биікке 
көтерілген тұсы – ХХ ғасырдың бас кезі. Бұл тұста қазақ əдебиетіне 
бірі кеш, бірі ерте қос арнадан нəр алған, батыс пен шығысты тел 
емген, Абай туын биікке көтерген Шəкəрім, Мəшһүр-Жүсіп, Ах-
мет, Міржақып, Сұлтанмахмұт, Мағжан сынды əдебиет алыптары 
келді. Бірінің қанатын кеңге жайып, алыс-жақынды биіктен шала 
бастаған, екіншілерінің əдебиет биігіне енді қанат қаға бастаған 
тұсы – осы. Оларды біріктіретін де, ерекшелендіретін де бір ғана 
ұлы күш – ұлтын ояту атты ұлы арман. Осы асқаралы мақсатқа жету 
жолындағы сан тарау соқпақты əрқайсысы өз ой-өрісі межесінен 
таңдады, таңдағанын нақты сара жол деп таныды. 

Осынау сара жолды таңдауда сан қилы кереғар пікірлер туын-
дап, арыстарымызды сан қиырға салған адасулар да болды. Ендеше 
бұл кезеңнің əдебиеті – қоғамдық ой-санадан туындаған қарама-
қайшылықты көзқарастар жемісі. 

ХХ ғасыр бас кезіндегі əдебиеттің үш бағыты бар екендігі та-
лайдан айтылып келе жатқан жайт. Атауын мың құбылтып, айдар 
тағудан жаңылмағанымызбен, əйтеуір сол үшеудің төңірегінен табы-
лып жатамыз. Үш бағыттың алғашқысын “діни-ағартушы ағым” деп 
атаған еңбек те жарық көрді (У.Қалижанұлы “Қазақ əдебиетіндегі 
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діни-ағартушылық ағым”). Мұны ағым емес, бағыт деп танитыны-
мызды, оған не себеп екенін біз жоғарыда айттық. Діни-ағартушы 
бағытқа арналған тарауда арнайы тағы тоқталамыз. Ал ағартушы-
демократтық бағытты бұрыннан солай атап келеміз, түпкілікті 
дəлелденген нəрсе. Үшінші бағыт туралы əрқилы көзқарастар бар. 
Біз бұл бағытты ұлт-азатшыл бағыт деп атағанды жөн деп таптық. 

Жалпы ХХ ғасыр бас кезіндегі əдебиетке тəн басты ерекшелік 
– ұлт қамы қай бағыт ақын-жазушысының шығармашылығы бол-
масын ортақ тақырып ретінде көрініс табуы. Олар өз ұлтының өзге 
өркениетті елдердің қатарынан көрінуін аңсап, ел тілегінен шығып, 
əдебиеттің ұлттық рухын шырқау биікке көтерді. Қазақ халқының 
алдында тұрған асқарлы мақсаттарды əрқайсысы шама-шарқында, 
ой-өрісінің жеткен қырынан тани отырып, негізгі мəселе ретінде қоя 
білді. 

Осы ірі тұлғалардың шығармашылығы арқылы жазба əде-
биетіміз өркендеп, сан-салалы тақырыптарды қамтып тарамдала 
түсті. Қалыптасқан əлеуметтік-қоғамдық жағдайлар жазба əдебиетті 
бұрын-соңды болмаған деңгейге көтеріп, оның ой-сана оянуының 
басты құралына айналуына ықпал етті. Ол жағдайлар – атап айтсақ, 
біріншіден, оқу-ағарту жұмысының бұрынғы кезеңдерге қарағанда 
біршама жақсы дамуы. Əдебиет үшін ең керегі оқырман қауым 
болса, ХХ ғасыр басында мектептер көптеп ашылып, əдебиет 
сүйер қауым көбейді. Екіншіден, ХХ ғасыр басында əдебиеттің 
құлашын кеңге жайып, өркендеуіне қазақ баспасөзінің дамуының 
ең басты қозғаушы күш болғанын атап өтуіміз керек. “Айқап”, 
“Қазақ”, “Қазақстан”, “Ешім даласы” сияқты баспасөз беттерінде 
əдебиетіміздің ірілі-ұсақты өкілдері өз шығармаларын жариялап 
отырды. Бұл басылымдар өз кезегінде жаңа шығармаларға сын 
айтып, бағыт-бағдар берді. Əдебиетіміздің өркен жайып, жандана 
түсуіне, қоғамдық ой-пікірді өрістетудің маңызды құралына айна-
луына осындай объективті себептер əсер етті. 

Ұлт зиялыларының отаршылдыққа қарсы күресте елдің басын 
біріктіріп, саяси-күреске ояту іс-əрекетіндегі көздеген мақсаттары 
əдебиетте айқын көрініс тауып отырды. Жалпы ХХ ғасыр 
басындағы əдебиетке тəн тағы бір ерекшелік – əлеуметтік-саяси 
мəселелерді көп көтергендігі. Отаршылдық талқысы езіп-жаншып, 
жері талан-таражға түскен, халқының тоз-тозы шыққан, бірліктен 
кетіп, берекесінен айрылған елінің қара түнектегі жағдайы қай 
бағыт ақын-жазушыларының шығармашылығында болмасын ортақ 
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тақырып ретінде көрініс тапты. Мəселен діни-ағартушы Мəшһүр-
Жүсіп Көпеев:

Байланып қорыққандықтан жүрді тілім,
Қазағым, қайран жұртым, халқым елім.
Мұжық кеп, қара шекпен крестьян,
Жеріңді қылмады ма тілім-тілім, –

деп, қазақ жағдайына жүрегі қарс айрылса, ағартушы-демократ 
Сұлтанмахмұт Торайғыров:

Сұмдар салған жүректе
Аз ба біздің жарамыз?
Тепкісінде басқаның,
Қор боп жүдеп барамыз, –

деп, ұлтының қасіретті жағдайының ең негізгісін нақты атай оты-
ра, елін серпілтер ой-идеяны өзіндік өршіл үнмен көтереді. Бұл 
құбылысты Абайша терең сезіне жырлаған ұлт-азатшыл бағыттағы 
Ахмет Байтұрсынов:

Қазағым, елім,
Қайқайып белің,
 Сынуға тұр таянып,
Талауда малың,
Қамауда жаның,
 Аш көзіңді, оянып, –

деп, халықтың мүшкіл халіне себеп болған басты жағдайлардың 
түп-тамырын даналықпен көре біліп, ұлт санасын “ояту” идеясын 
алға тартады.

Міне, осы тұрғыдан алғанда ХХ ғасыр басындағы əдебиеттің ба-
сты белгісі – ең алдымен азаттыққа ұмтылу, соған “ояту” əдебиеті 
болғандығында деп тануымыз керек.

Бірақ “оятудың” жолын əрбір өнер иесі өз көзқарасы арқылы 
айқындады. Мəселен, бірі (ағартушы-демократтар) оны тек 
ағартушылықта, əлеуметтік теңсіздікті жоюда, екіншісі (ұлт-
азатшылдар) ұлт болып азаттыққа, теңдікке, бостандыққа ұмтылуда, 
соған қол жеткізуде деп білсе, үшіншілері (діни-ағартушылар) 
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адамгершілік тəрбиесінің негізі діни-рухани бостандыққа насихат-
тауда деп ұқты. Сондықтан да Сұлтанмахмұт: 

Қараңғы қазақ көгіне,
Өрмелеп шығып, күн болам!
Қараңғылықтың кегіне
Күн болмағанда, кім болам?
Мұздаған елдің жүрегін 
Жылытуға мен кірермін, –

деп, өз поэзиясының, өмірінің мақсаты ағартушылық екенін, 
қараңғылықпен айқас екенін асқақ романтикалық үнмен жеткізді. 

Мен жазған кеңес,
Мақтаныш емес,
 Ат шығармақ ақындық.
Ер батқанда жорғалық,
Молда жақта молдалық, –

деп, Ахаң өзін ақын еткен басты себеп ақындықты елінің азаттығы 
жолындағы саналы күресте басты қаруы ретінде жұмсауға бекінген 
ниеттен екендігін нақты да айқын білдіреді. Халқының бостандығы 
үшін өзінің бүкіл ғұмырын арнаған ақын қашан да азаматтық 
міндетті жоғары қояды. Азатшыл ақындар өлеңдеріндегі:

Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты,
Өткізбей қараңғыда бекер жасты,
Жер кетті, дін нашарлап, хал һарам боп,
Қазағым, енді жату жарамасты, –

деген азатшыл, тəуелсіздікшіл сарындар олардың бүкіл шығар-
машылығына негізгі желі болып тартылды. Бұл бағыттағылар өздері 
жазған өлең, поэма, роман, повестерінде осы азатшыл идеяны алға 
ұстады. 

Діни бағыттағы ақын-жазушылар да орыстың езгісінде езіліп, діні 
мен имандылығынан айрылып, “ұйқышыл” халде күн кешкен қазақты 
оятуға үн қосты. Бұлар негізгі идея ретінде діни ағартуды ұсынды. 
Қазақ өміріндегі кесір-кесапатты дінге көзқарас салқындығынан, 
дінді уағыздаушы шала молдалардың надандығынан деп білді. Бүкіл 



42

Россия мұсылмандарының бірлігінен ғана қазақ ұлтына жарық күн 
туады деп сенді. Мəселен, Мəшһүр-Жүсіп:

Тауып ал, тұман түспей тұстасыңды,
Жолдас бол, сынап ал қостасыңды.
Баласы дін-мұсылман ұрандасып,
Қосыл кісі санына қос басыңды.

Немесе:
Болып тұр мұсылманға Қазан басшы,
Сен де соған жейтұғын асыңды асшы,
Дін исламның бір болып ынтымағы,
Патшаның қол астында бір жарасшы, –

деп, Ресейдің басқа мұсылман халқымен бірігіп, дін үшін, жер үшін 
күреске шығуға, ынтымақшы болуға үндеді.

Дінімізді кемітіп қорламасын,
Көзімізді бақырайтып ұрламасын.
Баламызды билетсін өзімізге,
Оқытсын деп орысша зорламасын, –

деген батыл талаптар да қоя білді.

2.2 Əдеби шығармашылыққа арқау болған 
басты тақырыптар 

ХХ ғасыр бас кезіндегі қазақ əдебиетінде исламшылдық идеясын 
көтерген діни тақырып үлкен орын алды. Оның басты себебі – ХХ 
ғасырдағы Ресейдің отарлау саясаты крестьяндарды қазақ жеріне 
молынан қоныстандыру, сол арқылы билеп-төстеудің қуатын артты-
ру, рухани тонау, шоқындыру шараларын жандандыра жүргізумен 
сабақтастырыла іске асырылды. 

Міне, осындай белгілі бағыттағы іс-əрекеттер күшейе түскенде, 
Россиядағы өзге мұсылман жұртындағыдай қазақ даласында да 
“мұсылмандық қозғалысы” өріс алды. Бұл, əсіресе, діни-ағартушы 
бағыттағы ақын-жазушылар шығармашылығына ерекше əсер етті. 
Олардың осы тұстағы өлеңдерінде ой еркіндігі өзгеше тыныс 
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ашқандай. Замана туралы толғаныстар діни ағымдағы өзекті оймен 
өріліп отырады. Нұржан Наушабаев өлеңдеріндегі:

Көгертпес жауғанменен тасқа жаңбыр,
Алланың бергеніне еткін шүкір.
Қалыптан асып, қылма күпірлікті,
Жігіттің һауасына болып мағрұр.

Немесе:
Нұр хикмат көңілде болса кəміл,
Кешсеңде қауіп болмас дариясын Ніл.
Бей-мағына сөз сөйлеп аһ ұрғанмен,
Жан-тəнде, тəн саламат, ынсапқа кір, –

деген ұғымды ойлар рухани тазаруға, адамдық асыл қасиеттермен 
табысуға үндеумен ғана шектелмей, ақынның өзіндік көзқарасын да 
танытады. 

Діни-ағартушылардың адамдық жақсы қасиеттерді қалып тас-
тыруды тікелей дінмен байланыстыру өзге бағыттардан көзқарас 
алшақтығының нақты белгісі. Сондықтан да:

Оқып қал, əй балалар, жас шағыңда,
Оқуға уақыт, кеңдік бар шағында.
Ендігі заманаға оқу керек,
Оқусыз өнер тапқан адам бар ма?

Пайғамбар хақ, алланы бір біліңіз,
Орысша, мұсылманша тіл біліңіз.
Қазіргі күйімізге қарағанда,
Қазақты еш жарықсыз түн біліңіз, –

деп, Мұхамедсəлім Кəшімов жастарды оқу-білімге шақыра отырып, 
жақсы мен жаманның, білімді мен білімсіздің парқын айырып, ізгі 
қасиеттерді тікелей діни ұғым-таныммен байланыстыра жырлауға 
ден қояды.

“Халықты ояту” идеясын діни бағыттағы ақын-жазушылар 
адамгершілікпен, имандылықпен, діни іліммен астастыра отырып, 
Абай салған сыншыл реализм жолына түсіп, ХХ ғасыр бас кезіндегі 
əдебиетте өзіндік деңгейде із қалдырды. Олар тек діни уағыз аясын-
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да қалып қоймай, қоғамдық өмірдегі, тұрмыс-тіршіліктегі келеңсіз 
жайларды сынай да білді. Діни имандылық, ізгілік идеялары 
тұрғысынан өз тұсындағы əлеуметтік теңсіздік көріністерін шама-
шарқынша көрсетіп отырды. 

Қазақ халқын, əсіресе жастарды оқу-білімге, өнер-ғылымға 
шақыру ХХ ғасырдың басындағы барлық бағытқа тəн десек те, бұл 
саладағы ағартушы-демократтардың еңбегін ерекше айтуымыз ке-
рек. Қараңғы қазақ көгінде “күн” болуды армандаған Сұлтанмахмұт:

Бар қиынды тек қана ғылым жеңбек,
Оқыса, басқа елдердей қатарға енбек.
Білімге ел боп аңсап құмарланса,
Жетілмек аз-ақ жылда жоғары өрлеп, –

деп, өзінің өршіл үнімен оқу-ағартуды жырына арқау етсе, С. Көбеев 
орыс ақындарының өз ойымен орайлас, үндес шығармаларын бы-
лайша аударады:

Балалар жиналыңыз мектепке ерте,
Мəз болмай деген сөзге мырза, ерке.
Бұл кезде өнерлі адам өрге шықты,
Зат емес надан кісі алар текке.

Қазақ жастарының ел арасындағы арзымас іспен күні өтіп, “екі 
ауылдың арасында тентіреп жүргені” жандарына қатты батқан 
ақын-жазушылар ағартушылық ұранды барынша көтерді.

Ағартушы-демократтар ұлтының орыс отаршылдарының езгісінде 
тапталып жатуының себебін, ең алдымен, білім-ғылым жоқтығынан 
деп білді. Сондықтан Абай өсиет еткен “Мақсатым тіл ұстартып, өнер 
шашпақты” берік ұстанды. Ал, өнер-білімге, оқуға үндеу ХХ ғасыр 
басындағы əдебиеттегі өрлеу мен ізденістің нəтижесінде дүниеге 
келіп, бар жанрға басты тақырып ретінде желі болып тартылды. 
Мəселен сол тұста кең етек жая бастаған проза жанрындағы “Жас 
ғұмырым яки жастық ғафлаты” (1907), “Садық əпенді” (1911), “Оқуға 
махаббат” (1914) т.б. ұсақ əңгімелерден “Қыз көрелік” (1912) тəрізді 
ұзақ əңгімелерге дейін осы надандық кесір-кесепатын ашып, оқу мен 
ғылымға үндеді. Кейде негізгі тақырып басқа болса да, білімді мен 
білімсізді салыстыра көрсету дəстүрі басым болды. Қазақтың алғашқы 
драмалық шығармаларының бірі “Надандық құрбанының” негізгі 
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тақырыбы əйел теңсіздігі болса да, көбіне надандықты, білімсіздікті 
көрсету, оған сауаттылықты қарсы қою идеясы өзек етілген.

ХХ ғасырдың басында əйел теңдігі мəселесі қазақ қоғамындағы 
əлеуметтік теңсіздіктің нақты көрінісі ретінде көзге айқын ша-
лынады. Оны шешу бір қадам болса да алға басқандық болып та-
былар еді. Сондықтан да ағартушы-демократтар бұл мəселені өз 
шығармашылықтарының алтын арқауы етті.

Қазақ қызының қайғылы халі, аянышты жағдайы қазақ ақын-
жазушыларының қаламынан шыққан барлық туындыларына өзекті 
мəселе, негізгі желі болып тартылды десек, қателеспейміз.

ХІХ ғасырда дана Абайдың жас сұлуы “Етімді шал сипаған 
құрт жесін деп”, жартастан терең суға құлап мерт болса, Шəкəрім, 
Сұлтанмахмұт кейіпкерлері де əйел теңсіздігін тудырып отырған 
ескілікті салт-сананың тегеурініне шыдай алмай, кейде қарсыласып, 
кейде бұйығы күйде өмірден өтеді.

Айыпсыз ата-ананың сіз баласы,
Түбінде тамам жұрттың сіз анасы.
Үзді ғой кəрі шандыр тілегіңді,
Басқаның хан болғанда қыз баласы.
Қазады бес жасыңнан атаң орды,
Қарайды малы көпке оңды-солды.
Таз болсын, тазша болсын кеттің жылап,
Жігерсіз мұнша неден болдың сорлы, –

деп, Сұлтанмахмұт тұрпайы салттың қасіретіне душар болған 
қазақ қызының жігерсіздігіне қынжылады. Өлең астарында 
қазақ қызының жігерсіздігін жек көруден гөрі аяушылық басым. 
Əділетсіздікке жаны қас ақын қазақ қыздарын өз бақыты мен 
еркіндігі үшін күресуге шақырады. Мұратқа тек күрес арқылы же-
туге болатындығына сендіруге тырысады.

Миллеттің түзелуі сіздерменен,
Бұзып шық, солмай жылап, қалың торды.
Ыңғайымен ұялғансып кете барсаң,
Өзіңе өз обалың сонда болды.

Сұлтанмахмұт алға тартқан ой арнасы ағартушы-демократ 
ақын-жазушылардың бəріне тəн десек, артық айтқандық емес. 
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Бұл көзқарас тіптен сол кездегі барлық ақын-жазушыларға ортақ. 
Ағартушы-демократтар да, ұлт-азатшылдар да, діни-ағартушы 
бағыттағылар да ұлтымыздың ертеңі анаға байланысты екенін 
терең ұғынып, қыздарды шалға сату ұрпақ өркениетіне кесір екенін 
көрсетуге əрқайсы шама-шарқынша, өз ұғым-таным биігінен келді. 
Тəрбиелі, оқыған анадан өнегелі ұрпақтың өнетінін, надан, сауатсыз 
анадан тəрбиесіз ұрпақ туатынын санаткерлеріміз ұдайы тілге тиек 
етіп отырды.

Сонымен ХХ ғасырдың басында əйел теңдігі кезек күттірмей, 
тез шешуді қажет ететін басты мəселеге айналды. Бұл сияқты үлкен 
тақырыпты дəуір тілегіне лайық суреттеу жолында шағын өлең фор-
масы тарлық жасай бастады. Өмірдің, əдебиеттің алдында тұрған 
түбегейлі проблемаларды замана талабына сай бейнелеу үшін кесек 
те күрделі шығармалар жасау қажеттілігі туды. Міне осы қажеттілік 
Мұхаметжанның “Гүлкашимасын”, Міржақыптың “Бақытсыз Жама-
лын”, Шəкəрімнің “Еңлік-Кебек”, “Қалқаман-Мамырын” туғызды.

Сонымен, ХІХ ғасырда Абай қазақ қыздарының аяулы бейнесін 
өзінің лирикалық шығармаларында жасаса, ХХ ғасырдың бас 
кезінде қазақ қызы көркем шығарманың белсенді кейіпкері ретінде 
көрініп, заман сырын танытуда, жұртшылықты əділеттілікке, 
адамгершілікке шақыруда үлкен қызмет атқарды.

2.3 Абай дəстүрі жəне жаңашылдық

ХХ ғасыр бас кезіндегі қазақ ақын-жазушыларының бүкіл 
шығармашылығы Абай атты ұлы арнадан бастау алады. Сондықтан 
ХХ ғасыр басындағы əдебиетті сөз еткенде, Шəкəрім, Ахмет, 
Міржақып, Сұлтанмахмұт, Мағжан сынды ұлы тұлғалар поэзиядағы 
Абай салған дəстүрдің сан қырын ашып, жаңашылдықпен 
жалғастырғанын атап өту лəзім. Онсыз сол кездегі поэзияның даму 
барысын, көтерілген биігін аша алмаймыз. 

“Абай – қазақтың жаңа реалистік жазбаша поэзиясының, 
əдебиетінің негізін салды. Абайдың ақындық дарыны аса қуатты 
жəне сан қырлы. Ол – керемет суреткер ақын жəне сыршыл 
лириканың сирек кездесетін шебері. Сонымен бірге біз Абайды 
ойшыл ақын дейміз. Мұны алдымен ақынның өмір құбылыстарын 
терең толғау жағы басым келетін өлеңдеріне қатысты айтсақ, соны-
мен қатар өмір, адам тағдыры, дүние, заман ағымы жайлы пікірлері, 
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дүниетанымы көбірек көрінетін өлеңдеріне қатысты, яғни ойшыл-
философ ақын деген мағынада айтамыз” – деп, З. Ахметов ұлы 
дарынға үлкен баға береді де: “Ақын тұлғасы қаншалықты ірі болса, 
ықпалы соншалықты зор болатыны, айналасына түсетін жарығы да 
мол болатыны анық”, – деген тұжырым жасайды.

Абай өзінен кейінгі ақындардың барлығына “Жарығын түсірді” 
десек, өсіріп айтқанымыз емес. Өйткені “Абай – қазақтағы суретті, 
сұлу сөздің атасы, тереңге сырлы, кең мағыналы кестелі өлеңнің ата-
сы. Қазақ өлеңіне өрнек берген, түрін көбейтіп, қалыбын молайтқан 
– Абай. Ол қазақтың ішінен оқушы тапқан”. Ұлы Мұхтар Əуезовтің 
бұл ойларынан артық Абай болмысын тап басып тану қиын. Абай 
дəстүрін жалғастырушылар оның осы “оқушылары” еді. Олар – 
ХХ ғасыр бас кезіндегі қазақ поэзиясын əлемдік деңгейге көтерген 
Шəкəрім, Ахмет, Міржақып, Сұлтанмахмұт, Мағжан сынды біртуар 
дарындар еді. Бұлардың бəрі өз кезегінде Абай ұлылығын тануға 
ұмтылып, ақындығын бағалауға тырысқан болатын. Осы орайда 
Абай ақындығын бағалаудағы олардың ұлы ақынға берген атаула-
ры да əрі қызық, əрі ой саларлық. Ең жақын шəкірті Шəкəрім “Ұлы 
ұстаз” тұтса, Ахмет “Қазақтың бас ақыны” деп біледі, Мағжан үшін 
“Ақындар хакімі” болса, Сұлтанмахмұт “Ақындар пайғамбары” 
көреді.

Абай ұлылығын тани біліп, ақындығына табынған осы-
нау “оқушылар” ұлы ақын дəстүрінің əр қырын, əр бағытын өз 
шығармашылық мүмкіндігіне, ұстанған мақсатына орай дамытып, 
жаңғыртып əкетті. 

Шəкəрім Абайдың қоғам туралы толғамын, адам болмысын 
танудағы ізденісін, адамның адам болып қалу жолындағы иман ды-
лықты, ар-ұятты, адамгершілікті уағыздау өнегесін, білім мен өнер 
шашпақ үлгісін, теңіздей терең ойшылдығын ұлы ұстаз дəс түрін 
сақтай отырып, жаңаша жаңғыртып, жасампаздықпен дамытты.

Ахмет бас ақынға қоғамның ең көкейкесті мəселелерін қозғаған 
ой-толғаныс, отарлық уысындағы ұлттың қамын ойлаған тұстан 
үндесіп, азаматтық ұстанымнан туындаған азаттық сарынды алға 
тартуымен жаңаша жол тапты.

Міржақып өлең өнерінің Абай таныған құдіретін мойындау 
арқылы оны ұлттың санасын азаттық күреске оятудың күшті құралы 
деп біліп, өз поэзиясына азатшылдықты арқау етуі негізінде Абай-
мен іштей үндесіп, өлең өлкесіне өзіндік өршіл рух септі.

Мағжан “ақынның ақыны” ретінде “Хакім Абайдың” сыр мен 
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сезімге толы көңіл-күй лирикасын, адамның ішкі болмысына терең 
бойлаған сыршылдығын, жан тебіренткен сезімнің терең иірімдерін 
жүрекке дөп жеткізер сезімшілдігін, жансызға жан бітірер 
суреткерлігін шебер игеріп, оны “европалық əшекеймен” үлбіретіп, 
өзіндік үлгі тауып, өзгеше өріспен ұштастырды.

Сұлтанмахмұт əлеуметтік өмірдегі теңсіздік көрінісін шын-
шылдықпен суреттей біліп, қоғамдық қайшылықтың негізін “кө-
кірек көзімен” көріп, нақты танып-біліп, ащы шындықты ақын-
дар пайғамбары санаған Абайша айта алып, шыншылдық пен 
сыршылдықтың өрісін кеңейтті.

Қарап отырсақ, ХХ ғасыр басындағы ақын-жазушылар Абай 
ақындығынан үлгі, өнеге ала отырып, ұлы тұлғаның сан қырлы, 
мол сырлы поэзиясының жандарына жақын, рухына үйлес, өз ой-
пікірімен үндес келер тұсын үйіріп əкетіп, жаңғырта да жаңаша 
дамытқанын байқаймыз.

Жалпы Абайдың ақындық дəстүрін дамытушылар туралы 
30-жылдардан бергі кезеңде əр түрлі сипатта болса да сөз бо лып 
келеді. М. Əуезовтің, С. Мұқановтың, Е. Ысмайловтың, Ы. Дүй-
сенбаевтың, А. Нұрқатовтың, Қ. Мұхаметхановтың, Ə. Жи рен шиннің, 
З. Ахметовтің, З. Қабдоловтың, Т. Кəкішевтің, Р. Нұрғалиевтің, 
Ж. Ысмағұловтың, Б. Əбдіғазиевтің, К. Бейбітованың əр кезде 
шыққан зерттеу еңбектері осының айғағы. Осынау əдебиеттанудың 
алыптары мен əдебиет ғылымында азды-көпті еңбек етіп жүрген 
ғалымдардың барлығы да Абай шығармашылығының ХХ ғасыр 
басындағы əдебиет өкілдеріне тигізген игі əсері жайлы нақты мы-
салдар келтіріп, тұжырымды ойларын айтқан.

Абай дəстүрін шеберлікпен үйреніп, батыс пен шығыс клас-
сикалық əдебиетінен сусындаған Ахмет, Шəкəрім, Мағжан, Сұлтан-
махмұт, Міржақып сынды сөз өнерінің шеберлері ХХ ғасырдың ба-
сында ұлттық поэзиямыздың əлемдік деңгейге көтеріліп, қоғамның 
шындығын шынайы ашып, оны эстетикалық қуатпен бейнелеудің 
көркемдік үлгісіне айналуы жолында аянбай еңбек етті.

ХХ ғасырдың басында көзі ашық, көңілі ояу қазақ азаматтарын 
ойлан дырған барлық мəселе – поэзияда айқын көрініс тауып отыр-
ды. Азаттықтың, тəуелсіздіктің биік идеясымен қатар қазақтың өз 
ішін дегі өзекті мəселелері – ел бірлігі, əйел теңдігі, надандық, қара 
ха лықтың жағдайы поэзияның өзекті тақырыбына айналды. Қандай 
бағыт өкілі болмасын қазақтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтады. Сон-
дықтан олардың шығармалары сарындас, желілес болып отырды. 
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ХХ ғасырда қазақ поэзиясын əлемдік деңгейге көтерген біртуар 
ақындар дүниеге келіп, олардың əрқайсысы соны үнімен, тың тыны-
сымен қазақ поэзиясы айдынында емін-еркін жүзді.

Поэзиясы аз да болса саздығымен, қазақ өлеңінің төл табиғатынан 
туған тазалығымен, бір естігенде-ақ көңілге қона кетіп, ойға ұялай 
қалатын əрі бейнелі, əрі мағыналы сөз үлгісімен ерекшеленетін 
Ахмет Байтұрсынов, жеке басының, əлеуметтік топтың неме-
се белгілі бір таптың мүддесі емес, ел мұңы, ел шері, ел зары, ел 
кегін жырлаған Міржақып Дулатов, заманымыздың атақты жа-
зушысы Мұхтар Əуезов айтқандай “жарқыраған əшекейімен, 
Европалығымен” тамсандырған жыры сұлу, сезімі сыршыл Мағжан, 
терең танымдық өлеңдерімен, асқақ романтикалық эпикасымен 
толғандырған Шəкəрім, қазақ ой-санасының аспанына жарық “күн” 
сəулесінің нұрын шашуды, өлең өнерінің “толған айы” болуды 
аңсап, ұлтының ұлы мұратын алға асыруға ұмтылып, поэзия көгінде 
жарық жұлдыздай жарқырап өткен Сұлтанмахмұт қазақ əдебиетінің 
“алтын кезеңінде” өмір сүріп, туған əдебиетімізге қайталанбас ту-
ындылар сыйлады. 

2.4 Тəржіма – тəжірибе мектебі

ХХ ғасыр басында қазақ ақын-жазушылары томаға-тұйық күйде 
қалмай, жазба əдебиеті биікке көтерілген алдыңғы қатарлы елдердің 
тəжірибесіне көз салып, əдеби байланысқа түсе бастады. Əсіресе, 
орыс əдебиетінен үйрену кең етек жайғанын жоққа шығара алмай-
мыз. Оның ең бір жанды көрінісі аударма шығармалардың көптеп 
пайда бола бастауы болатын. Ендеше, белгілі бір кезең əдебиетін 
қарастырғанда, көркем аударманың өрісіне көз жібермей өту мүмкін 
емес. Өйткені, аударма – жазба əдебиеттің өскелеңдігінің белгісі. Ол 
əдебиеттің биік деңгейде дамуына əсер етіп, оған өзінің игі ықпалын 
тигізіп отырады. Аударма төл əдебиетпен қатар өседі, əрқашан да 
бірінің жетістігі мен кемшілігіне екіншісі ортақ, екеуінің тағдыры 
үнемі тығыз байланыста болып келеді.

ХХ ғасыр басында Ыбырай, Абай, Шəңгерей тəрізді алдыңғы 
толқынның əдебиеттің осы бір тəржімашылық қырын дамытып, төл 
əдебиетіміздің туын жоғары ұстаған аудармашылар дүние жүзілік 
əдебиеттің мəңгі тот шалмас асыл қазыналарын, тамаша туындыла-
рын туған халқына жеткізуге ұмтылды. Олар əлемдік əдебиет пен 
4–853
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мəдениеттің озық үлгілерін қазақ сахарасына асқан шеберлікпен 
таратты. А. Пушкин “Əдебиеттің ең бір ауыры, ең бір жақсы атақ 
əпермейтін түрі” деп бағалаған аударма саласында ХХ ғасырдың 
алғашқы кезеңінде Ахмет Байтұрсынов, Шəкəрім Құдайбердиев, 
Мағжан Жұмабаев, Сəбит Дөнентаев, Спандияр Көбеев, Бекет 
Өтетілеуов сынды шеберлер еселі еңбек етті. Бұл ретте осы сөз 
зергерлері тəржімалап шығарған “Қырық мысал” (1909), “Үлгілі 
тəржіме” (1910), “Үлгі бала” (1912), “Жиған-терген” (1914), “Ду-
бровский əңгімесі”, “Боран” сияқты кітаптар мен шығармалар 
əдебиетіміздің асыл қорына қосылған рухани інжу-маржандар 
екенін айтуға тиістіміз.

Əдебиетшілер аудармаға неге көп қалам тартты деген-
де, М.Əуезовтің Абайдың аудармашылығы жайлы айта келіп: 
“Барлығын да өз жүрегіне түсінікті, өз халқына жанасатын, өзінің 
əлеуметтік мұң-арманына тап келетін, қиялына үйлесетін ерекше 
бір жақындығы болғандықтан аударды. Аудармалар ақынның өз 
жүрегінен толқып шыққан қайғылы шердің айнасы, толас-тыны-
сы сияқты болады”, – деген сөздері жауап болды. Шəкəрім, Ахмет, 
Бекет, Спандияр тəрізді озық ойлы əдебиетшілерді толғандырған 
заманының залалды мəселелері əлемдік əдебиет қайраткерлерінің де 
мұң-арманымен астасып жатты. Сондықтан олар əлемдік əдебиеттегі 
озық үлгілі шығармаларға назар салып, өз көкейіндегі көп сұраққа 
жауапты сол шығармалардан тапты. Сол биік көркемдікпен, терең 
оймен, асқан шеберлікпен жазылған шығармалардағы азатшыл 
ойды, күрескерлік қабілетті, рухани жан тазалығын өз оқырманына 
жеткізу үшін қолына қалам алды. Сөйтіп əлемдік əдебиет пен қазақ 
əдебиетінің арасына алтын көпір салды.

ХХ ғасырдың басында “Оян, қазақ!” деп жар сала келген жаз-
ба əдебиетімізге өз мақсатын жүзеге асыру үшін жаңа түрлер, 
жанрлар қажет еді. Оларды бірден игеріп кету, əрине, қиын бола-
тын. Сондықтан бұрыннан дəстүрі қалыптасқан биік межедегі өзге 
əдебиетке еліктеу қажеттілігі өзінен-өзі келіп туды. Бірақ бұл құрғақ 
еліктеу емес, үйрене отырып, өзіндік жол табуға ұмтылған ізденісті 
еліктеу еді. Өзге шығармаларды аудара отырып, əлемдік əдебиетте 
қалыптасқан көркемдік əдіс-тəсілдерді игерді, төл əдебиетімізді 
жаңа жанр, соны түрлермен молықтырды.

Абай, Ыбырай салып кеткен сара жолды жалғастыруда Абайдың 
шəкірт інісі Шəкəрімнің еңбегі өте зор. Ақын 1908-1909 жылдары 
орыстың ұлы ақыны А. С. Пушкиннің “Дубровский” мен “Бора-
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нын” аударды. А. С. Пушкиннің қара сөзді шығармаларын аудару 
тəжірибесі бізде бұрыннан бар болатын. Оның алғашқы талпынысы 
1903 жылы жасалған-ды. Осы жылы фольклорист, этнограф, аудар-
машы Молданияз Бекімов А. С. Пушкиннің “Капитан қызы” повесін 
1901 жылғы басылымнан аударып, Қазандағы Харитоновтар баспа-
сынан шығарды. Автор өз аудармасына негізінен Петр Гринев пен 
Мария Миронова арасындағы махаббат хикаясын арқау етіп, оған 
Пугачев қозғалысын қосып ықшамдап аударған. Сөйтіп 48 беттік 
шағын шығарма етіп шығарған.

Кейбір зерттеушілер бұл қысқарту аудармашы еркінен тыс 
болған нəрсе деп біледі. 1901 жылғы “Капитан қызы” өзі осылай 
ықшамдалып шықса керек. Аудармашы бұл көрнекті туындыны 
əрі нақты, əрі түпнұсқаға жақын етіп беруге тырысқан. Жəне онда 
Пушкиннің негізгі мақсаты – бостандық сүйгіш рух айқын таныла-
ды. Повесть сол кездегі қазақ оқырманына түсінікті, қарапайым да 
көркем тілмен аударылған. 

Аударма тарихын зерттеуші З. Тұрарбеков: “Ол (Молдани-
яз Бекімов. – Ө.Ə) орыс əдебиетінің тарихы жəне көркемдік 
мəні өшпейтін классикалық шығармасын қазақ даласында 
сөйлету арқылы мұндай азаткерлік идеяны насихаттайтын төл 
туындылардың тууына із салды”, – деп, азаттық ойды алға жете-
леген мəн-мағынасын ашады. Бір сөзбен айтқанда, М. Бекімовтің 
бұл аудармасы – өз кезіндегі əлеуметтік-тарихи маңызы зор еңбек. 
Ол өзінен кейінгі Пушкин шығармашылығына қызығушылықтың 
бастау көзінде тұрды.

Шəкəрім шығармашылығы осы бір дəстүрді əрі қарай өрістетті 
жəне өзінше дамытып, өзгеше жетілдірді. “Шəкəрім арқылы орыс 
ақыны қыр қазағына қыр көрсетпей қадірлісіндей құшағын ашады” 
– деп, шəкəрімтанушы Б. Əбдіғазиев айтқандай, Шəкəрім аударма-
лары арқылы А. С. Пушкин таза қазақ тілінде төгіліп түскен өлең 
жолдармен сөйлеп қоя берді. 

Шəкəрім аудармалары қазақ тəржімə тəжірибесіндегі өзгеше 
бір құбылыс болып саналады. Ол Пушкиннің қара сөзбен жазған 
шығармаларын өлеңмен аударып, төл туындыдағы сюжет пен оқиға 
құрылымына еш зиян келтірместен, қазақ тілінде өлеңмен əсерлі 
түрде өрнектеп берді.

Өлең сөзге жаны жақын, қисса-дастандарды ұйып тыңдайтын 
қазақ оқырманы қара сөзді шығармадан дастан жазып шыққан 
Шəкəрім шеберлігіне тəнті болмай тұра алмайды. Шығарма 
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кейіпкерлері қазақы тілмен сөйлеп, қазақ оқырманымен еркін 
тілдеседі. Ақын аудармаларында қазақ ұғымына жақын, тұрмысына 
сай теңеулерді, тіркестерді қолдана отырып, тың тынысты, 
көркемдік бедері айқын шығармалар жасады. Сөйтіп əлемдік Пуш-
кин аудармалары қорын қазақ елінен келіп қосылған жаңа тұрпатты 
аудармалармен байытты. Қара сөзді шығарма, өлең өрнегіне түсіп, 
жаңаша құлпырды. 

Шəкəрімнің орыс ақын-жазушыларының ішінен Л. Н. Толстой-
ды қадыр тұтып, ұстаз санағаны белгілі. “Танбаймын шəкіртімін 
Толстойдың” деген сөздері – бұған куə. Ол əсіресе өмірінің соңғы 
жылдарында Толстойдың туындыларымен көбірек сырласып, руха-
ни жақындық іздеген. Сондықтанда оның шығармашылығына қатты 
көңіл бөліп, ертегілерін, əңгімелерін аударды. Орыс əдебиетінен 
Шəкəрім жасаған тəржімалар ХХ ғасырдың басындағы ұлт 
əдебиеттерінің қарым-қатынасына, өзара əсер байланысына келіп 
қосылған жаңа арна болып табылады.

Атап айтар бір жағдай, қазақ аудармашылары көбіне мысал жан-
рын аударуға ден қойды. Мысалды өлеңмен аударушылар да (А. 
Байтұрсынов, Б. Өтетілеуов т.б.), қара сөзбен баяндаушылар да (Ə. 
Бөкейханов, С. Көбеев, С. Дөнентаев) болған. Өлеңмен аударудың 
хас шебері – Ахмет Байтұрсынов. Ол И. А. Крыловтың мысалдарын 
аударып, 1909 жылы Петербургте “Қырық мысал” деген атпен ба-
стырып шығарды.

И.А. Крыловтан Абайдың да аударғаны белгілі. Абай орыс 
ақынының мысалдарын көркемдігі мен поэтикалық қуатына қарай 
талғай да таңдай отырып аударса, жəне дəлме-дəл аударуға тыры-
сып, ақындық жарысқа түссе, Ахмет өзгеше бағыт ұстанған. Ол 
көбіне мысалдың ішкі мағына-мəніне назар аударып, өз ұлтының 
тұрмыс-тіршілігіне жақын, ұлтының санасын оятудың өзекті 
мəселелерін көтеруге жарайтын мысалдарды іріктей отырып 
таңдады. Сондықтан ол тəржіма жасаған мысалдар төл туындыдай 
қабылданып, ел азаматтарының алдына салауатты сауалдар қойып, 
көкейдегі көп сұраққа жауап та берді. Ахмет үшін мысал күрескерлік 
жолындағы ең бір өтімді қару ретінде пайдаланылды. Өйткені 
ондағы айтылар ой, тұжырымдалған түйін қабылдауға жеңіл, əрі 
қызғылықты сюжет арқылы тез оқылып, есте ұзақ сақталады. Ахаң 
аудармасында Крылов жасаған түйіннен алшақтап кетіп отыратын, 
кейде Крыловта берілмеген тұжырымды өз жанынан қосып, өзгеше 
бір қорытынды жасайтын тұстар жетерлік. Мұның себебі қалайда 
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ұлтын азатшылдыққа үндеген үнін жеткізуге деген ұмтылыс. М. О. 
Əуезов “Қырық мысалды” “қалың қазақ жұртшылығының алғашқы 
естіген төңкеріс рухындағы сөзі”, – деп бағалаған. Мұхаңдай 
болашақ ұлы жазушы Ахмет Байтұрсыновтың И.А. Крылов мысал-
дарын аударғанда азаттықты, бостандықты насихаттауды көздегенін 
жəне ол осы мақсат үдесінен шыға білгенін тап басып таныған. 

Ахмет Байтұрсынов көбіне мазмұн қуып, көркемдік, эстетикалық 
мақсұттарды сырт қалдырды деуге болмайды. Ахаң мысалдың тілдік 
сапасына, өлең өрнегіне қатты көңіл бөліп, көркемдік бейнелегіш 
құралдарын əсте естен шығармаған. И. А. Крыловтан Спандияр 
Көбеев те, Бекет Өтетілеуов те аударма жасағаны белгілі. Əртүрлі 
деңгейде аударылған аттас мысалдар қазақ аудармашыларында 
кездесіп отырады. Мəселен: “Аққу, шортан һəм шаян”, “Ат пен 
есек”, “Қасқыр мен тырна”, “Қасқыр мен қозы”, “Шал мен ажал”, 
“Айна мен маймыл”, “Маймыл мен көзілдірік” мысалдарын Спан-
дияр Көбеев те, Ахмет Байтұрсынов та аударған. Абай тəржімалаған 
“Ала қойлар”, “Есек пен бұлбұл”, “Қарға мен түлкі”, “Емен мен 
қамыс (шілік)”, “Бақа мен өгіз” мысалдарын Ахаң да аударған.

Бекет Өтетілеуов, Спандияр Көбеевтің мысал аудармалары жай-
лы арнайы зерттеулерде қаралып келсе, Ахмет Байтұрсыновтың 
аудармашылығы енді ғана əдебиеттану ғылымында сөз бола бастады. 
Аханның сан қырлы талантының осы бір қырына жан-жақты тоқтала 
келіп, Ш. Сəтбаева: “И. А. Крыловтың қазақ тілінде, тіпті, Орта Азия-
да десе де артық емес, тұңғыш жеке кітап болып бастырылуы еді…” 
деп, Ахметтің “Қырық мысал” жинағын жоғары бағалайды.

“Қырық мысалды” аударғанда Ахмет күрескерлік, ағартушылық 
идеяларды алға тартуына байланысты көбіне еркіндеу кетіп отыр-
са, Лермонтов, Надсон, Жадовскаядан жасаған аудармаларында 
ол көркемдік заңдылықтарға қайшы келмей, түпнұсқаға мейлінше 
жақын болуын қалайды. Бəлкім, Ахаң бұл тұста өзге халықтың 
көркемдік мұрасын насихаттап, өзінің туған əдебиетінің кəдесіне 
жарарлық үлгі-өнеге таратуды да көздеген болар.

Қазақ əдебиетіндегі қайталанбас көркем аудармалар Мағжан 
қаламынан да туған. Өлең аудару – жарысқа, өнерпаздық бəсекеге 
түскенмен бірдей екенін кезінде В. Жуковский ескерткен. Өйткені 
өлең-жырда əр сөзге балама тауып қою ғана жеткіліксіз, көркемдік 
тұрғыдан да тəржіма жасап отырған ақыныңнан мысқылдай кем 
түспеуің керек. Міне, осы жағынан келгенде сүйікті Мағжан 
сүйсіндірмей, тамсандырмай тұра алмайды.
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М. Жұмабаев тəржімаларының ауқымы өте кең. Ол орыс 
ақындарын ғана емес, өзге жұрт ақындарын да аударған. “Орман пат-
шасы” өлеңнің астына “Гете – Жуковскийден” деген қосымша атау 
келтірген. Аудармалар – ақынның шығармашылық ізденістерінің 
айғағы. Гетеден аударған “Айрылдым, сенен жан сəулем” атты өлеңде 
Мағжан ұлы неміс ақынының ғашығына арналған монологындағы 
трагедиялық лиризмнің шетін сетінетпей жеткізген. Махабаттың 
мұңды əуезін Гейненің “Күннің батуы” өлеңінің аудармасынан да 
сезінеміз. 

Лермонтовтың “Сарғайып келген егін толқынданса” деген 
өлеңін аударған Мағжан табиғат пен адам жарастығынан керемет 
үйлесімдік тауып, жеріне жеткізе жырлайды. Орыс ақынының 
өлеңіндегі жанды сурет қазақ ақынының тəржімасында түп-
нұсқадан кем түспестей бейнеленген. 

М. Ю. Лермонтовтың “Тұтқын” өлеңінің аудармасы – Мағжанның 
орыс тілінің небір қыр-сырын, сан құбылған иірімдерін жетік білетін 
жəне сол тілдің қазақ тіліндегі баламаларын дəл тауып қолданатын 
шынайы шебер екендігінің нақты айғағы. Жуковский айтқан өлең 
аудармасындағы хас таланттардың дүлдүл жарысын осы аударма-
дан тануға болады. Түпнұсқа авторының кескінді бейнелері, жанды 
суреттері Мағжан аудармаларында қазақ оқырманының көз алдына 
сол қалпы келе қалады. 

Лермонтов: 
“На коня потом вскочу,
В степь как ветер улечу” – десе,
Мағжан:  
Сонан соң ырғып жүйрікке, 
Желдей ұшып гулейін, –

деп, орыс ақынының сөз өрнегін, тіл кестесін дəлме-дəл түсіреді.
А. Феттің “Шепот, робкое дыханье” деп басталатын атақты 

өлеңін М. Жұмабаев еркін аударма үлгісімен аударған. Аудармаға 
“Біраз Фетше” деп тақырып қойылуы осыны меңзесе керек. Еркін 
аударма болғандықтан да өлең көлемі түпнұсқадан екі есе ұлғайған. 
Алғашқы жəне соңғы шумақтар араластырыла аударылған.

Жүрек мас,
Көзде жас…
Екі жан –
Ыстық қан.
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Жан ессіз,
От сүйіс.
Күбір,
Сыбыр, Тұман.
Таң, Таң!

Ақындарды ортақ тақырыпқа қалам сілтеткен бар тілге түсінікті, 
“Көзбен көріп, ішпен білетін” махаббат əлемі. Мағжан өлеңдеріне 
тəн сезім мен тылсым сырлардың бейнелі де бедерлі суреттері, 
сезім бұлқынысының сəттік құбылыстары өлеңнің өн бойынан 
нұр шашып тұр. Тақырып атауы болмаса Мағжанның өз өлеңі деп 
қабылдауға əбден болғандай.

Блок, Фет творчестволарымен таныса, тəржіма жасай отырып, 
солардың рухында өлең жазған Мағжан ақын қазақ поэзиясына 
соны сипат, европалық үлгімен астасқан өзгеше өрнек əкелді. 

Жүсіпбек Аймауытов əйгілі “Мағжанның ақындығы туралы” 
мақаласында: “Мағжан еліктегіш ақын, Еліктеу – ақынға мін емес, 
қандай көрнекті ақындар да алдыңғы ақындарға еліктемей жаза 
алмаған. Романтик Мағжан символистерге, кейде сентименталистер-
ге, орыс ақындарына еліктеп жазса, бұл алданғандық, не адасқандық 
емес, іздену соқпағына өзін-өзі салып, сан түрлі сырлы саздарды қазақ 
поэзиясына əкелу əрекеттерінің басы еді. Орыс поэзиясындағы сол 
кездегі əр түрлі ағымдар бағытын Мағжан жақсы бағдарлап, қазақ по-
эзиясына енгізген…” деп жазады. Мағжан аудармалары өлеңмен ғана 
шектеліп қалмайды. Ол М. Горькийдің “Сұңқар жыры”, “Жұртын 
сүйген жүрек” (“Старуха изергиль”), “Ана”, “Темірді жұмсартқан 
ана”, “Хан мен ұлы” əңгімелерінде қазақша тəржімалады.

Мағжан романтизмінің түп төркіні Батыстағы Байрон, Гейне, 
Мыцкевичтен, Ресейдегі Пушкин, Лермонтов, Баратынский, Блок,  
Горькийден келіп шығады деген Жүсіпбек пікірі шындыққа жана-
сымды екенін Мағжан шығармашылығы дəлелдеп отыр.

Романтизм демекші, ХХ ғасыр басындағы қазақ əдебиетінде 
сыншыл реализммен қабаттаса осы əдіс те өзіндік деңгейде көрініс 
тапты. Кейінгі кезде біз бұл əдісті тек Мағжан шығармашылығына 
қатысты сөз қылып жүргенімізбен, ол көптеген творчесвтолық 
тұлғалардың шығармашылығынан берік орын тепті. Мəселен 
Шəкəрімнің кең құлашты “Еңлік-Кебек”, “Қалқаман-Мамыр” эпи-
калары, Сұлтанмахмұттың “Кеш”, “Жазғы қайғы”, “Түсімде”, “Жас 
жүрек” өлеңдері асқақ романтизмнің озық үлгілері болып табыла-
ды. Сұлтанмахмұттың “Жас жүрек” деген өлеңіндегі:
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Жас жүрек, қайда сенің ыстық қаның,
Тап мұндай мұздауыңның айтшы мəнін,
Тəтті үміттің қиялы сəуле беріп,
Ұйықтатпайтын толқынның жойдың бəрін…
Жиіркеніп, көргің келмей өзіңді өзің,
Қамығып неге осынша құрыды əлің?
деген жолдар аяулы ақынның биік романтикалық шабытының 

бет-бедерін айқындап тұр.
ХХ ғасыр басындағы əдебиетіміздің дүниежүзілік əдебиетпен бай-

ланысын айтқанда, Мағжан поэзиясындағы сентиментализм, симво-
лизм сарындарының сол байланыс арқылы енгенін атауымыз қажет. 
Аударма жасау барысында Мағжан орыс символистерінен өзіне жаңа 
өрнек, үлгі іздеген. Жаңашылдыққа, əсемдікке жаны құмар ақын өзі 
аударған шығармалардан қазақ құлағына тосын естілетін жаңа та-
раптарды, сөз тіркестерін, ішкі мағынаны іздеп табады. Оны əрлеп, 
жаңғыртып, жандандырып оқырманына жатсынбастай етіп ұсынады.

“Қазақ əдебиетіне Мағжанның кіргізген жаңалығы аз емес, 
орыстың символизмін (бейнешілдігін) қазаққа аударды, өлеңді 
күйге (музыкаға) айналдырды, дыбыстан сурет туғызды, жаңа 
өлшеулер шығарды. Романтизмді күшейтті, тіпті ұстартты”, – деп, 
Жүсіпбек Аймауытов бағалағандай, Мағжанның төл шығармалары, 
аудармалары əдебиетімізде бұрыннан бар əдістер мен тəсілдерге 
символизм, сентиментализм ағымдарының элементтерін енгізіп, 
европалық əшекейімен безендіре түсті.

Сонымен тəржімалар арқылы қаламгерлеріміз орыс жəне əлем 
əдебиетінің озық үлгілерімен қазақ оқырманын таныстыра оты-
рып, қазақ тілінің мол мүмкіндіктерін де ашуға тырысты. ХХ ғасыр 
басында жасалған тəржімалар əдебиетті кең өріске шығарып, өз 
бетімен ізденуге жол ашты. Прозадағы сан-салалық тереңдік пен 
кеңдікке, бейнелілік пен суреткерлікке баса мəн беріліп, өлеңдегі 
əуезділік, ырғақ, ұйқас, айшықтау, құбылту, бейнелеу тəрізді 
поэзияның көркемдік құралдары жетілдіріліп, сөз өнерінің құдіретін 
айқындайтын əдіс-тəсілдердің əлем əдебиеті жеткен өресіне бағыт 
ұстау қазақ əдебиетін жаңа бір белеске шығарғандай еді.

2.5 Жазба əдебиеттегі жанрлық ізденістер

ХІХ ғасырдағы Абай қара сөздерінің, Ыбырай əңгімелерінің 
ізімен ХХ ғасырдың басында қазақ ұлтының болмысын қара сөзді 
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шығармалар арқылы суреттеуді мақсат тұтқан Міржақыптың, 
Спандиярдың, Сұлтанмахмұттың ұмтылыстары өз нəтижесін бер-
мей қалған жоқ. Қазақ прозасының қанатын кеңге жая бастағанының 
куəсіндей роман жанры дүниеге келді.

Қазақ қаламгерлері ұлтымыздың басындағы қасіретті жағ-
дайларды шығармаларына басты тақырып етіп алып, оларды 
мейлінше терең ашып көрсетуге тырысты. Шағын өлеңнен гөрі 
көлемді шығармада сол тұстағы “дертті мəселелерді” кең ты-
ныспен жазуға болатындығына сенім молайды. Қазақтың зиялы 
қауымын толғандырған білім, ғылым, өнер, өркениет мəселелері, 
отаршылдық еріксіз ермек еткізген партиягершілік, өз “індетіміз” 
əлеуметтік теңсіздік, өзге жұрттан кейін қалған қараңғылық 
т.б. жас прозамыздың маңдайалды туындыларынан көрініс тап-
ты. Мұнда, əсіресе, сол бір тұстағы ең өзекті мəселе ретінде 
əлеуметтік теңсіздіктің нақты белгісіндей əйел теңсіздігін өзек ет-
кен шығармалар көзге ерекше шалынады. 

Міржақып Дулатов жазған қазақ əдебиетіндегі алғашқы роман 
– “Бақытсыз Жамал” 1910 жылы дүниеге келді. Оған қанаттаса 
өздері роман деп атаған Т. Жомартбаевтың “Қыз көрелік” (1912), М. 
Кəшімовтің “Мұңлы Мəриям” атты ұзақ əңгімелері, С. Көбеевтің 
“Қалың мал” (1913), С. Торайғыровтың “Қамар сұлу” (1914) роман-
дары жарыққа шықты. Бұл ХХ ғасыр басындағы қазақ əдебиетіндегі 
роман жанрының тууы мен сол жолдағы көркемдік ізденістер 
көрінісі еді. Бұлардың ішінде “Бақытсыз Жамал”, “Қалың мал”, 
“Қамар сұлу” сияқты романдар – жас прозамыздың даму деңгейін 
белгілейтін, көркемдік деңгейі жанр талабына жауап беруге біршама 
жарарлық шығармалар. 

Бұл туындылардың басты кейіпкерлері Жамал, Ғайша, Қамар 
бейнелері – сол тұстағы қазақ қыздарының іс-əрекетін, мінез-құлқын, 
толымды бейнесін тануға мүмкіндік беретін типтік образдар.

Осынау шығармаларды тек бір тақырыптың аймағында қалып 
қойған деп қарауға болмайды. Авторлар өздері роман деп айдар 
таққан шығармаларында, жанрдың жүгіне сай қазақ қоғамының 
өздері суреттеп отырған кезеңдегі тыныс-тіршілігін, салт-дəстүрін, 
ұғым-танымын, жаңа заман көшіне ілесе алмай жатқан ескі əдет-
ғұрыптың кесір-кесепатын кеңінен ашуға ұмтылды. Сөйтіп, өзі 
өмір сүрген дəуірдегі өмір шындығын реалистік түрде бейнелеп, 
көркемдік шындықпен ұштастыра алған.

Əрине, ХХ ғасырдың басында жазылған шығармалардың 
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көркемдік деңгейлері əркелкі екені белгілі. Ақынның не жазушының 
білімі мен біліктілігіне, таным өрісіне, шығармашылық шеберлігіне 
сай түрлі деңгейде жазылуы заңды да. Өйткені ол кезде прозамыз 
үйрену, қалыптасу сатысында еді. Ал олардың ортақ жетістігі бұл 
шығармалардың роман жанрының алғашқы қарлығаштары болу-
ымен бірге, замана шындығын ашып көрсетуде ілкі қадам жасап, 
прогресшіл ой-пікірді дəл уақытында айта біліп, ұлттық сөз өнерінің 
қажетіне жарап, кейінгі өскелең прозамыздың дамуына игі əсерін 
тигізуінде.

Жаңа ғасыр басындағы өзекті мəселелерді көркем өнерде бей-
нелеуге əдебиетіміздегі тың да тосын жанрлардың бірі драматур-
гия қосылды. Қазақ драматургиясының тырнақалды туындылары 
жазылған сəттен-ақ қолданысқа түсіп, далалық жерлердегі шағын 
сахналарда қойыла бастады. Əрине, олардың жанр талабына сай бо-
луы мен режиссуралық қойылымының жүйелілігі өз алдына басқа 
əңгіме.

Əйтсе де қай ұлттың болмасын қазіргі кемелденген драматургия-
сы бүгінгі күйінде өмірге келе қоймағаны белгілі. Қазақ драматурги-
ясы да бүгінгі жеткен биігіне сан қилы шырғалаң шиырлар арқылы 
келді. Мұнда, ең алдымен, Б. Серкебаев аты ауызға ілінері сөзсіз. 
Оның қолжазба күйіндегі пьесалары – “Жер дауы” (1912), “Қызыл 
бұзау” (1913), “Бақсы” (1914), “Əйел теңдігі” (1915), “Ғазиза” (1915) 
белгілі болған. 

Бұл туралы белгілі əдебиетші-ғалым Рымғали Нұрғалиев “Ерте-
ректе əртүрлі той-томалақта, сауық-кештерінде “Ғазиза”, “Жер дауы» 
…қолжазба күйінде тараған шағын пьеса, инценировка үлгілері 
қойылып жүрген. Надандықпен күрес, теңдік мəселесі – бұлардың 
ортақ тақырыбы”, – дейді. Бірақ бұлар баспа бетін көрмеген. Олардың 
тақырыбы – əйел теңдігі, елдегі дүмше молда, бақсы-балгерлердің 
халықты алдауы, надандық торына түскен қарапайым халық тағдыры. 
“Бақсы” пьесасына жас баланы емдемек болып, дəрі орнына тотия-
ын беріп соқыр еткен бақсы надандығы арқау болса, “Ғазизада” қыз 
тағдырының қиындығы сөз болып, Ғазиза атты кейіпкердің зама-
на қасіретінің құрбанына айналуы көрсетілген. “Жер дауы” пьесасы 
қазақтың ең бір дертті мəселесі – жер дауына арналған. Онда Жұман 
деген байдың кедей жатақтарға көрсеткен зорлығы, олардың еш əділет 
таппауы, екі жақты езгідегі қиын тағдыры көрсетілген. Бұл пьесада 
ағартушы-демократтар қолдаған отырықшылдық идеясы көтеріледі.

Кезінде жарық көрген бірді-екілі пьесалар да бар. Бұлар – 
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Көлбай Тоғысовтың “Надандық құрбаны” (1915), Алматы уезінің 
начальнигі А. И. Лихановтың “Манап” драмасы (1913). К. Тоғысов 
пьесаны жазуға негіз болған жағдай туралы “Қайғы” деген атпен 
“Айқап” журналына шағын мақала жариялаған. Мұнда автор сол 
уақыттағы қазақ арасындағы əдет-ғұрыптың зиянды жақтарын, 
бақсы-балгерлердің жалған ем-домынан көрген ел азабын, ауыл 
өмірінің сорақы көріністерін əшкерелеп пьеса жазғанын айтады. 
Өз ойын қорыта келіп автор: “Міне осындай қырда болып жатқан 
көп надандықтың бірлі-жарымын, қолдан келгенше, ойын кітабына 
(пьеса) жазып, қазақ жастарына ұсынғым келеді. Қазақтарға ойнап, 
өз көздеріне көрсетсе, мұндай надандық жолдан құтылар деп үміт 
қыламыз”, – деп, пьесаны жазудағы көздеген негізгі мақсатымен та-
ныстырады. 

“Надандық құрбаны” – қазақтың кейбір ескілікті ғұрыптарының 
ішкі сыр-сипатын əшкерелеп, халықтың сана-сезімін улап келген 
дүмше молдалардың жұғымсыз іс-əрекетін сынау мен əшкерелеуді 
басты мəселе етіп қойған, елді өнер – білімге шақыру мақсатын 
ұстанған ағартушылық бағыттағы шығарма. 

Бұл пьеса туралы сыншы Б. Құндақбаев: “Н. Островскийдің 
“Найзағай” пьесасындағы Катеринаның өмір қорлығына шыдай ал-
май өзенге батып өлуі мен ынжық Тихонның əйелі өлгеннен кейін 
Кабаникаға – “оның түбіне жеткен сіз ғой шешетай, сіз…” деген бір 
ауыз сөзін сол уақыттағы қоғамдық болмысқа қарсылық білдіру деп 
түсінсек, “Надандық құрбаны” кейіпкерлерінде де осындай белгілер 
бар”, – деп, өте қызықты салыстырулар жасайды. 

“Надандық құрбаны” пьесасы өмірдегі шындық оқиғадан туған. 
Автор əл-қадырынша осы шындық оқиғаны өз шығармасына арқау 
етіп, көркемдік шындыққа айналдыруға ұмтылған. “Бұл драманың 
бірнеше қаһармандары осы күнде де тірі” деген Көлбай алғы сөзі 
– бұған дəлел. Пьеса авторы өз кейіпкерлері жас бала Жақыптың 
шешектен, Майсараның босана алмай, бақсы таяғынан өлуін қазақ 
надандығының дəлелі ретінде береді. Пьесаның бір желісі – əйел 
тағдырымен ұштасады. Байжан байдың үш əйел үстіне 16 жасар 
Хадишаны айттыруы, Хадиша мен Аспандиярдың тағдырының 
қосылмауы – əйел теңсіздігін көрсетуге деген талпыныс. 

Жалпы “Надандық құрбаны” пьесасы қазақ əдебиеті тарихын-
дағы осы жанрдағы алғашқы туынды болғандықтан да, шын 
мəніндегі драмалық шығарма дəрежесіне жете алмауына кешірім-
мен қарауымыз керек. Қалай дегенде де Көлбай Тоғысовтың 
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“Надандық құрбаны” пьесасы – тасқа басылып, жарыққа шыққан 
қазақ драматургиясындағы тұңғыш тəжірибе. Оның надандық 
негізін əлеуметтік теңсіздіктен іздей білген, қат-қабат əлеуметтік 
мəселелерді осы жанр жүгіне айналдырған бұл саладағы алғашқы 
шығарма екендігі даусыз.

“Надандық құрбанымен” тұстас баспасөз бетінде жарияланған 
туындылардың бірі А.Н. Лихановтың “Манап” драмасы. Бұл драма 
“Айқап” журналының 1913 жылғы 14-21 сандарында Мұхамедғали 
Есенгельдиннің аудармасымен басылды. “Манап” драмасы 
қазақ тақырыбына жазылған өзге ұлт авторының шығармасы 
болғандықтан да “Айқап” осыны насихаттап, жариялаған. Дегенмен 
Лихановтың бұл дүниесі ортақолды ғана дүние еді. Өмір шындығын 
тану тұрғысынан, эстетикалық, көркемдік сапа тұрғысынан тіптен 
əлсіз шығарма болатын. Қазақ тұрмысынан алынғанмен, қазақ салт-
дəстүрі бұрмаланған, қазақ ұғымында ұят-ерсі болып көрінетін 
қылықтарды шындық ретінде көрсетіп, ұлттың намысына тиген бұл 
пьеса өз кезінде-ақ қазақ зиялыларының өткір сынына ұшыраған-
ды. Сондықтан да бұл драмаға тоқталып жатудың қажеті шамалы.

Жалпы алғанда, ХХ ғасыр басында əдеби ізденістердің бір көрінісі 
осы жанрлық тұрғыдан баю болып табылады. Мұнда əсіресе проза 
жанрының дамуы айрықша көзге шалынады. Алғашқы қадамдар, 
жаңа талпыныстар кейінгі ұлы үрдісті дамуға алып келді.

2.6 Əдеби танымның қалыптасуы

ХХ ғасырдың бас кезіндегі жазба əдебиетіміз күрт алға дамып, 
жанр лық жағынан да, көркемдік тұрғыдан да жетіле түскен тұста 
əде биетке деген талғам мен танымның жаңа бір белеске көтерілгені 
талассыз шындық. Өскелең елдердің өркениетті əдебиетінің өк ше-
сін басып, өзіндік бетін айқындай бастаған əдебиетіміздегі жетіс-
тіктерді бағалап, кемшін тұстарын көрсету мерзімі өзінен-өзі келіп 
туындаған-ды. Сөйтіп талғамнан танымға қарай зор қадам жасалды. 
Мұнда қазақ баспасөзінің орны ерекше болғанын ешкім жоққа шы-
ғара алмаса керек. Оларда жарияланған əдебиетіміздің дүниелері на-
сихаттық қалыпта қалып қоймай, əдебиетімізге қатысты күрделі мəсе-
лелерін көтерген көлемді мақалалар түрінде де көрініс тауып, əдеби 
танымның маңызын арттырып, жанрлық жақтан салалана түсті. 

Қазақ баспасөзі жоғарыда аталған əдебиеттің көптеген келелі 
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мəселелерін сөз ете отырып, жаңа жанрдағы ізденістерді зерделе-
ген жас жазба əдебиетіміздің қабырғасын қатайтып, бұғанасын 
бекітті. Алғашқы кездегі жарнама сын, аннотациялар ауыз толты-
рып айтатын рецензияларға, ғұмырнамаларға, күрделі əдеби сын 
мақалаларға айналды.

Жазба əдеби сынымыздың қалыптасып, дамуы “Айқап” жур-
налы мен “Қазақ” газетіне тығыз байланысты. Сын тарихын жете 
зерттеп, өзіндік мектеп қалыптастырған ғалым Т. Кəкішев “Айқап” 
пен “Қазақтың” əдеби сынымыздың дамуындағы үлкен орны ту-
ралы: “Қазақ əдебиетінің сол дəуірдегі творчестволық проблема-
ларын мүмкін қадірінше сарапқа салып, жұрттың эстетикалық 
талап-талғамын қалыптастыруға алғаш қадам жасаған “Айқап” 
журналы мен “Қазақ” газеті. Сондықтан бұлардың қазақ əдебиет 
сынын тудырудағы орны ерекше”, – деп жазды. Бұған дəлел ретінде 
“Айқап” бетінде 1912-1914 жылдардың аралығында отызға тар-
та өлең жинақтары мен оқу құралдарына шағын рецензиялар, 
əдебиеттің түрлі мəселелерін арқау еткен мақалалар, “Қазақтың” 
бетінде көрнекті сыни мақалалар көптеп жарияланғанын атап айтсақ 
та жеткілікті. “Айқап” мен “Қазақ” бетінде жарық көрген əдеби 
мақалалардың ішіндегі ең көлемді де көрнектілеріне тоқтала оты-
рып, сол тұстағы əдеби сын мен əдеби танымның орнын бағалауға 
болады. 

“Айқаптағы” қазақ əдебиетінің хал-жағдайын, дəстүрлі əде-
биетіміз бен жазба əдебиетіміздегі дəстүр мен жаңашылдық ту-
ралы ой қозғап, ақындарымызға өткір талап қоя білген көрнекті 
əдеби мақала Сұлтанмахмұттың қаламына тиесілі. Сұлтанмахмұт 
Торайғыровтың аса бағалы мақаласы – 1913 жылғы “Айқаптың” 19, 
20, 22, 23 санында жарияланған “Қазақ тіліндегі өлең кітаптарының 
жайынан”. Мұнда ол əуелі “Белгілі мұнан бес, он жыл бұрын хат 
біледі-мыс деген қазақтардың қолдан-қолға түсірмей, құлқынын 
құртып, құмартып оқитындары: “Зарқұм”, “Салсал”, “Алпамыс” 
сияқты “қырды-жойды, қиратты… жеті бас айдаһар, пері қыз, жал-
мауыз кемпір, дəу… ұшы-қиыры жоқ, түпсіз өтірік, қисынсыз хика-
яттар еді. Міне, бұған қазақ отағасылары көздерін жұмып, нанып, 
мейірлері қанып, кеңкілдей түсіп, шұлғысып, мүлгісіп отырғаны еді. 
Сондай шөп саламмен қандары ұйып, жандары ұйықтап… отырған 
бір заманда бірді-екілі жаңа бағыттағы жинақтар шығып, тұр-
тұрдан хабар келіп, ұйқыдан маза кете бастады. Бырқырап ұйықтай 
беруден жиренбеген, бұрын мұндайға құлақтары үйренбеген 
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халық: “Аллаңнан ойбайым жақсы” дегендей қылып, əуелгі кезде 
ордаңқыраса да, кейін көздері шалған соң, көкіректері сезініп құ-
шағын жайысып, жабырласа түсті. Бұрынғы “Зарқұмдарын” құмға 
көміп, “Салсалдарын” суға лақтырып, пері қыздарын аспанға 
ұшырып, ақырындап ескі достарына қош айтыса бастады. Содан 
бері қарай беттері бермен етбеттеуде…” – деп, əдебиет пен оқырман 
арақатынасындағы серпілісті аңғартады. Жəне осында жаңа сипатты 
əдебиеттің оқырман ойына ой салып, көкірек көзін аша бастағанына 
нақты дəлел табамыз. Жаңа жинақтардың оқырманды жаңа ойға 
бастаған міндетін əдебиетші-ақын тап басып таниды. Қазақ 
ұлтының “оянып”, алға қарай ұмтылып келе жатқаны, жаңалық исін 
сезіне бастағаны ақын-сыншыны қуаныш сезіміне бөлейтіндігін 
байқау қиын емес. Мақала ə деп басталғаннан-ақ, осындай бірнеше 
ой сілемдерін алға тартады.

Сұлтанмахмұт бұдан əрі осы “жаңа талаптардың” жағдайы 
қандай, бұл кітап-жинақтардың жетістігі неде, кемшілігі қайда де-
ген ділгір сұрақтар төңірегінде ой қозғайды. Ол кейбір жинақтардың 
көркемдік қуатын құрғақ ойбай басып кеткендігін ашық айтып, за-
мана өзгерісін ақындық жүрекпен сезініп, жан тербейтін өрелі ой-
лармен өрілген өлең тудыру керектігін түйіндейді. Өлеңнің басты 
шарты көркемдік, сондықтан да сыртқы түр мен ішкі мазмұнының 
құйылып түсуі қажет екендігін Сұлтанмахмұт басты талап ретінде 
қояды. Яғни “…аты жоғалмайтын өлең деп, өнер деп соны айтамын: 
сырт көрінісі “қатын ойбай” тұрсын “шайтан ойбай” болып көрінсе 
де дəмі бар, маңызы бар “ойбай” сол, қайнаған қанның, қиналған 
жанның, толғатқан көңілдің, толғанған жүректің сығындысы сол. 
Соның үшін ондай “ойбай”, ондай “бебеу” табыла қалса, салған жер-
ден өзі де дертке шипа боп кетеді” – деп қорытады. Оның пікірінше 
шығарманың көркемділігіне орай айтар ойы, көтерер мəселесі терең 
де нақты болуы керек. Сонда ғана ақын өлеңі діттеген жеріне жет-
пек. Мақаладағы өлеңге қойылар талаптар поэзия тілімен мөлдірете 
жеткізген Абайдың өлең туралы толғамымен ұштасып жатқанын 
аңғару қиын емес.

Осы мақаласында Сұлтанмахмұт пікірдің айқындылығына қоса 
тіл тазалығы үшін де күреседі. “Мен тілімізге шата тілдердің шал-
масуынан бегірек тілдің ағыны теріс бейімделіп, өріс алып бара 
жатуынан қорқамын”, – деп қазақ тілі үшін дəл бүгін де өзекті бо-
лып отырған мəселенің ұшығын шығарады. Қазақ поэзиясының сол 
кездегі дамуы жайында сөз қозғай отырып, əрбір туындының соны 
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əуен, тың идеямен көрінуі шарт екенін айтады. Өз заманындағы 
поэзияның бойынан идеялық та, көркемдік те ерекшеліктер табады.

Қазақ қаламгерлеріне Абай поэзиясын үлгі етіп ұсынады. 
“Пайғамбардың жүрегінен құйылған құрандай соқыр кісі сыбды-
рынан танырлық, аққұба ашық тұрады марқұм Абай өлеңдері” деп, 
Абай поэзиясын жоғары бағалайды. Өнер өнегесін кімнен үйрену 
керектігіне нақты бағдар береді.

Сұлтанмахмұт екінші мақаласы “Өлең мен айтушыларда”  
алғашқы мақаласын толықтыра, əдебиет пен өнер жайлы пікірлерін 
бекіте түседі. Ол көркемөнердің мəдениетке, үлгі-өнегеге баулудың 
ғылым-білім сияқты маңызды құралы екенін айтады. Өнер мен 
өнерпаздың қоғам өмірінде алар орнын белгілеп береді.

Сұлтанмахмұттың “Жаңа кітап” атты үшінші бір мақаласы 
1913 “Айқаптың” 17 санында жарияланады. Онда ақын-сыншы 
М. Дулатовтың “Азамат” жинағына сын айтады. “Кейбір өлеңдері 
бірінен бірі қысқа, ойнақы емес, оқушының арбасы сазда жүргендей 
ауырланып шығарлық. Алдыңғы туғандарды “Көш жүре түзелер”, 
жоқтан да бар жақсы, біздің неміз жетісіп тұр деген деп, жүген-
құрық тигізбедік. Мұнан былайғылардың мінін қолға алып, үлгіні 
осы бастан түзете беру керек. Қанша дегенмен “Жаманның ба-
рынан да жоғы жақсы” дейтін мезгіл болыңқырады ғой”, – деп, 
ендігі əдебиетті сын тезіне сап түзетудің, талғап-талдаудың 
бағыт-бағдарын ұсынады. Сұлтанмахмұт мақалалары – сол кездің 
өзінде бүгінгі күнге дейін өзекті болып отырған мəселелерді өткір 
қоюымен, насихаттаған идеясын дəлелдеуімен бағалы да құнды. 

“Айқап” журналында қарақыпшақ Қобыланды жырына рецен-
зия, М. Ғ. деген автордың “Тіл əдебиет”, Ғ. Мəмековтің “Өлең жыр-
ларымыз”, Ж. Əубəкірдің “Тіл уə əдебиетімізді сақтарға керек”, 
Ж. Тілеулиннің “Баспасөз”, Е. Қасболатовтың “Баспасөзге қарсы”, 
М. Тұяқовтың “Кітаптар жайынан”, “Роман жарысы туралы” тағы 
басқа мақалалар жарық көрді. Бұлар жаңа да өскелең əдебиетімізге 
қатысты көп мəселелерді əр қырынан қарастырып, кейбірі өрелі ой-
ларымен, салиқалы пікірлерімен өзекті мəселелерді көтерсе, кейбірі 
биік межеден көріне алмады. 

“Айқап” журналымен қатар ”Қазақ” газеті де əдеби танымның 
қалыптасуына зор үлес қосты. “Қазақ” газеті – шыққан күнінен 
бастап қазақ əдебиеті мен мəдениетінің жанашыры ретінде үлкен 
эстетикалық өреге көтеріле білген бірден бір басылым. Ондағы қазақ 
əдебиеті жайында жарияланған мақалалардың авторлары – Ахмет 
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Байтұрсынов, Əлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатов жəне т.б. ірі 
тұлғалар. “Қазақтағы” əдебиет жайлы мақалалардың басты жетістігі 
– əдебиеттің күрделі мəселелерін көтерумен бірге сол əдебиетті 
қалыптастырған басты тарихи тұлғалар жөнінде де кейінгі ұрпаққа 
құнды мəліметтер қалдыруы. Туған халқымыздың өткеніне көз 
жіберіп, көркемсөз шеберлерінің мұралары мен өмірін оқырманға 
танытуда ілкі қадам жасауы. Осы ретте Ахмет Байтұрсыновтың 
ұлы Абай жайлы жазған “Қазақтың бас ақыны” атты мақаласы 
(“Қазақ”, 1913, N39, 40, 43) əдеби ой-пікірдің ең озығы ретінде көзге 
түсетіндігін атап өткен жөн. 

Бұл – қазақ сөз өнерінің ұлы тұлғасы Абай арқылы қазақ 
əдебиетінің өткені мен бүгіні жайлы сөз қозғап, өлең сөздің қадір-
қасиеті жайлы толғаулы ой қозғаған алғашқы мақала. Онда Абай 
шығармашылығына көркемдік-эстетикалық баға беріліп, қазақ 
əдебиетіндегі болашақ абайтанушыларға бағыт-бағдар, жөн-жосық 
көрсетіледі. “Қазақтың бас ақыны” деп аталатын мақала “Абай-
дан асқан бұрын-соңды заманда қазақ баласында біз білетін ақын 
болған жоқ”, – деп басталады. Ахметтің алғашқы сөйлемінде Абай-
ды асқақтатумен қатар, аһ ұрған өкініш те бар. Байқап қарасақ, 
“Қазақтың бас ақыны” Абайдың даңқы қазақ даласына онша жайыла 
қоймапты. Кітабы 1909 жылғы дейін шықпаған. Оны терең ұғынған 
Ахмет “Қазақ” арқылы ұлы ақынды туған халқына танытпақ ниетке 
бекіген. 

Əрине, Ахметке дейін де баспасөз бетінде, кейбір жинақтарда 
Абай туралы пікірлер жарияланып тұрды. 1909 жылы Абайдың 
Петербургте шыққан өлеңдер жинағына Кəкітай Ысқақов “Абай 
(Ибраһим) Құнанбай ұлының өмірі” атты алғысөз жазды. Бұл Абай-
ды қазақ оқырманына алғаш кеңінен таныстырған сөз еді. Ал ұлы 
ақын орыс зиялыларына бұдан сəл ертерек танылды. Абай өмірі мен 
шығармашылығының білгірі Қайым Мұхамедханов “Абайдың көзі 
тірісінде оны орыстың оқырман қауымына тұңғыш рет таныстырған 
адам – Əлихан Бөкейханов” екенін ерекше атап өтеді. Себебі “Рос-
сия. Полное географическое описание нашего отчество” атты көп 
томдық кітаптың 1903 жылы “Киргизский край” деген 18-томы 
жарық көреді. Оның авторларының бірі – Əлихан Бөкейханов қазақ 
əдебиеті мен өнері жайлы жазғанда “Абайға ерекше тоқтап, қазақ 
жазба əдебиетінің көшбасшысы” атаған. 1905 жылы “Семипала-
тинский листок” газетінде, 1907 жылы басылып шыққан “Записи 
Семипалатинского Подотдела Западно-Сибирского отдела Импера-
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торского русского географического общества” деп аталатын кітапта 
Абай өмірбаяны басылып шыққан, авторы – Бөкейханов. Абай ту-
ралы жəне бір мақала 1908 жылы татар тіліндегі “Уақыт” газетінің 
393 санында жарияланған-ды. Мақала авторы Міржақып Дулатов 
болатын.

Жоғарыдағы мақалалардың қай-қайсы да өз кезеңінде Абайдың 
ақындық жасампаздығын тануда біршама қызмет атқарғаны талас-
сыз. Солай дей тұрғанмен де, бұл мақалаларда Абай ақындығының 
ерекшелігі, оның қазақ поэзиясын дамытудағы атқарар қызметі там-
тұмдап сөз болғанымен де, терең зерттеліп, кеңінен толғап пікір 
айтылған жоқ. Ендеше, шынайы əдеби талдаудан өтіп, зерделі ой, 
зейінді талғаммен Абай ақындығына көркемдік тұрғыдағы алғашқы 
əділ баға А. Байтұрсынов мақаласында берілді. Ахаң өз мақаласында 
Абайдың əрқайсысы дəуір жүгін арқалаған сөз сырының құпиясына 
үңіліп, Абай əлемінің əсемдік сырын ашуға ұмтылады.

Зерттеуші “…Абай сөздері жалпы адамның түсінуіне ауыр екені 
рас, бірақ ол ауырлық Абайдың айта алмағанынан болған кемшілік 
емес, оқушылардың түсінерлік дəрежеге жете алмағандығынан бо-
латын кемшілік”, – деп, əуелі бір түйіп алады. Сөйтіп Абай сөзін 
ұғынудың қиындығы Абай поэзиясының жадағай жылтыр сөзден 
құралмай, ойлы, мағынасы тереңде жатқандығынан деп біледі. 
“Абай сөзі заманындағы ақындардың сөзінен оқшау, үздік, артық. 
Ол оқшаулық, артықтық, басқа ақындардан Абайдың сөзінде ғана 
емес, өзінде де болған”, – дейді Ахмет. Бұдан əрі автор Абайдың 
өскен ортасына, тəлім-тəрбиесіне, өмір жолына көз жіберіп, осы-
лардан қалыптасар адамдық болмысына ой тастап, одан туындаған 
пікірлерін ортаға салады. 

“Əрбір сөзі оқырманға сын” Абай ақындығының өзгелерден 
оқ бойы озықтығын оның өмірден түйгенімен қатар, терең 
білімпаздығынан деп таныған Ахмет кемеңгер Абай білімінің 
құнары европалық ғылым-білімде деп есептейді. Абай білімінің 
негізі жайлы жаза келе : “Михайэлис пен Гроссқа кез болмаса, сол 
күйімен бəлки кетер еді, қандай үлгілі, қандай мағыналы, қандай 
асыл, қандай терең сөздер жерге көмілер еді. Абай сөздері дүниеде 
қалғаны қазаққа зор бақ”, – деген түйінді ой айтады. 

Абай туралы мақаласында Ахмет ақын шеберлігінің сыры неде 
деген сұраққа жауап іздестіреді. “Сөз жазатын адам əрі жазушы, əрі 
сыншы боларға керек. Сөздің шырайлы, ажарлы болуына ойдың 
шеберлігі керек. Ұнамды, орынды, дəмді болуына сыншылық ке-
5–853
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рек, мағыналы, маңызды болуына білім керек. Абайда осы үшеуі 
де болған”. Міне, Ахмет тапқан Абай шеберлігінің сыры осылар-
да жатыр. Жалпы ақынға, өнерпазға тəн қасиеттің бəрі бір бойына 
жинақталған Абай ақындығының табысы да, табиғи ерекшелігі де 
əлгі Ахаң атаған үш нəрседен күш алады, “сондықтан да өлеңі қай 
тарапынан болса да толық”.

Ахмет мақаласында Абай шығармашылық тұлға ретінде толық 
болмысымен көрінді. Ол Абай шығармаларының төл ерекшеліктерін 
нақты мысалдар, өлеңдерінде өрілген көркемдік белгілер арқылы 
жан-жақты ашып көрсете алды. Сондықтан да бұл мақала қазақ 
көркемсөз танымының алғашқы ірі қадамы боп саналады. Өйткені 
қазақ сөз өнерінде жеке ақын өнерпаздығына эстетикалық тал-
дау жасап, биік көркемдік талғамнан өткізу – онша жиі кездесе 
бермеген құбылыс. Қазақ əдебиетіндегі осынау соны сүрлеуді А. 
Байтұрсынов салып, əдеби шығармашылық үдерісті көркемдік-
эстетикалық тұрғыдан талдауды қалыптастыруға талпынғаны өскен 
мəдениет белгісі еді. 

Абай болмысын тану мен танытуда өзіндік орны бар мақаланың 
бірі – Міржақыптың “Абай” атты мақаласы (“Қазақ”, 1914, N67). 
Ұлы Абайдың қайтыс болуына 10 жыл толғанына орай жазылған 
бұл мақаланың мынадай басты құндылықтары бар. Біріншіден, Абай 
ақындығын, Абай мұрасын, Абайдың ұлылығын ұғынудың алғашқы 
соқпағын салушылардың еңбегін көрсетіп, зерттеушілер есімін 
нақты атауымен бағалы. Екіншіден, Абайдың қазақ əдебиетіндегі 
төрден алар орнын көрсетудегі өзіндік пайымдауларымен құнды.

Қашанда əділдік жақтаушысы, өзгенің еңбегін бағалауда тура 
жолдан таймайтын Міржақып, осы мақаласында Абайды алғаш 
елге танытушы Əлихан Бөкейханов пен Ахмет Байтұрсынов екенін 
баса айтып, олардың абайтанудағы тұңғыштық орнын нақтылай 
кетеді. Абай шығармашылығы туралы түйіндеулерінде əдебиеттің 
халық өміріндегі алар орны жайында айтқан Ахметтің қадау-
қадау пікірлерін дамыта отырып, “Тарихы, əдебиеті жоқ халықтың 
дүниеде өмір сүруі, ұлттығын сақтап, ілгері басуы қиын. Əдебиеті, 
тарихы жоқ халықтар басқаларға сіңісіп, жұтылып, жоқ болады. Қай 
жұрттың болса да жаны əдебиет. Жансыз тəн жасамақ емес”, – деп 
түйеді. Сондықтан да ол Абайды қазақ əдебиетінің көркемдік биікке 
жету жолындағы адастырмас “Темірқазығына” балап, Абайдың 
ұмытылуы – қазақ əдебиетінің жойылуы, жоғалуы деп санайды. 
Қазақ əдебиетінің алтын діңгегі Абайдан көз жазып қалу болашақ 
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ұрпақ алдында кешірілмес күнə екендігін ескертеді. Ақын Міржақып 
Абай ақындығын терең түсініп, “əдебиетіміздің негізіне қаланған 
бірінші кірпіш – Абай сөзі, Абай ойы боларға керек. Абайға дейін 
қазақ қолға алып оқырлық шын мəніндегі қазақ əдебиеті дерлік бір 
нəрсе болған жоқ еді. …Бəлки мұнан кейін, Абайдан үздік ақындар, 
жазушылар шығар, бірақ ең жоғарғы ардақты орын Абайдікі, қазақ 
халқына сəуле беріп, алғашқы атқан жұлдыз – Абай”, – деп, Абай 
ақындығының əділ бағасын береді.

Қазақ жазба əдебиетіндегі көркем шығарманы бағалауға 
ұмтылып, творчество адамының жетістігін танып, кемшін тұсын 
байқап, оқушыға жөн-жоба сілтеуді мақсат тұтқан мақаланың 
бірі – “Сын” (“Қазақ”, 1915, N121). Шəкəрім Құдайбердиевтің 
“Қалқаман-Мамыр” поэмасын жан-жақты талдауға бағытталған 
Əлихан мақаласы – Шəкəрім творчествосын танудағы бір белес. 
Бұл – сын жанрының тууы көбінесе құнды көркем шығармалардың 
дүниеге келуімен сабақтас болатындығының бір көрінісі. Мақалада 
“Қалқаман-Мамырды” негізге ала отырып, ақындық өнер туралы, 
Абайдың ақындық ерекшелігі жайлы орайлас ой да қозғалады. 
Автор Шəкəрімнің ірі ақын, Абайдың орнын басар үмітті шəкірті 
екенін сөз арасында білдіре кетеді. “Абай барда таласып ақындық 
қылып, жарыққа шықпай көлеңкеде жүре берген” дей келе, ойын 
“жұрттың бəрінің аузына алғаны Абай. Шəкəрімнің білімі де қазақта 
жоқ екен” деген, “Шəкəрім тамырын тауып ұстаған” Иван Филипо-
вич Гусев пікірмен бекіте түседі. 

Əлихан Бөкейханов, ең алдымен, Шəкəрім шығармасының 
тақырыбын анықтап алып, өз ойын осы тұстан өрбітеді. “Қалқаман-
Мамыр” өлеңі орыс тілінде “Историческая хроника” аталады. Бұл 
сияқты тарихта болғанды өлең қылған мысал: Пушкинде “Царь Бо-
рис Годунов”, Лермонтовта “Песня о купце Калашникове”. Бұларда 
орыстардың мінезі, тұрмысы, салты айнадағыдай көрінеді”. Яғни 
Əлихан пайымы бойынша “Қалқаман-Мамыр” – тарихи жыр. Ен-
деше оған қойылар талап ақындықпен қатар, тарихи шындықтың 
қаншалықты көрініс табуында жатса керек. Сондықтан да “Қыр бала-
сы” Шəкəрім ақындығына жоғары баға бере отырып, шығармадағы 
тарихи шындық пен көркемдік шындықтың жанасымдылығына 
біраз сын айтады.

“Қалқаман-Мамырда” бұрынғы қазақ жұртының салты, қазақ 
мінезі, қазақтың іс-қылығы əлгі орыс елдеріне қарағанда тіпті аз”. 
Сыншы пікірінше Шəкəрімдей ақынға қойылар талап та зор болуы 
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керек. Ол Абайдан кейінгі өзгелерге үлгі шашар дарынның кем-
кетігі неғұрлым аз болуын қалайды. Сондықтан да “Қазаққа осы 
бойымен де “Қалқаман-Мамыр” айтулы жақсы өлеңнің бірі болар. 
Бірақ “Көп білгеннен көп сұралады” деген. Мұны Шəкəрімнен көп 
сұрап жаздым” деуі-ақ жүректен шыққан шындық.

Поэмадағы кейбір тарихи шындықтан бұра тартқан тұстарды 
сыншы тап басып, мысал келтіре отырып дəлелдейді.

“Ер жеткен қыз еркімен ерге тиер
Моллалардан естідім əлдеқашан”.

Қалқаман мұны айтқан жоқ, қазақ қызына 190 жыл бұрын түгілі, 
осы күні еркімен ерге тию болған жоқ. Шариғатта бұл болғанмен 
мұны ол уақыт сөйлеген жоқ. Бұл ақынның Қалқаманмен, өтірік 
айтып, рəсімнің ыңғайына жығылатын моллаға жапқан жаласы”. 
Сыншы бұндай ауытқушылықтың шығарма көркемдігіне нұқсан 
келтірерін орынды көрсетеді. Бірін-бірі сүйген екі жастың серт 
байласар тұстағы тіл қатысуының оқиға өрбуіне қабыспай жатуын 
үлкен кемшілік санайды. Мамырдың қарсылығына Қалқаманның 
молла сөзін, шариғатты алға тартуын сезімге оранған жастар үшін 
қажетсіз деп табады. “Дүниеде адам баласы айналып өтпес екі-ақ 
дүние бар, бірі – өлім, бірі – махаббат, Қалқаман мен Мамырдың 
жалынғаны махаббат емес пе еді. Сүйіскен екі ғашық молла айт-
ты, шариғатта солай деп махаббат бола ма? Махаббат адамды 
байлағанда шариғат пен моллаға уақыт қала ма? Бұл жерде Шəкəрім 
ақындық жолынан, шыға шабылып, Пушкин, Лермонтов, Шекспир, 
Толстой қарауларына салсаң зор күнəға батып тұр”. 

Əлихан Шəкəрім жырына тек сын айтуды міндет санамаған. 
Сыншы шығарманың шырайлы да көрікті, уақыт қасіретін 
шыншылдықпен жырлаған жерлерін үлгі ретінде көрсетеді. 
Көкенайдың Мамырды өлтірер сəттегі қатыгездігін суреттейтін 
тұсты жеке алып, көркемдік шешім тарихи шындықпен 
айқындалып, өмір шындығын көркемдік шындықпен ұштастырған 
ақын шеберлігін таниды.

Ести сала садағын қолына алды,
Мамырдан аулақ жүр деп айқай салды.
Ұялмай жүзіқараның жүргенін деп,
Аямай дəл жүректен атып қалды.
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Міне, бұрынғы заман тобықты мінезіне дəл жақсы айтылған 
өлең. Көкенайдың атып тастағаны Мамыр. Жазасы – ғашығымен 
қашқан”.

Автор кейіпкер психологиясы, кейіпкер характерін ашудағы сезім 
мен іс-əрекеттің байланысын əл-қадырынша түсіндіруге тырысып, 
Шəкəрім жырын өз ойына өзек етеді. “Ай, жұртым, мен өлемін; 
сендер қалдың” деп басталатын Қалқаманның қоштасу сөзінен ұзақ 
үзінді келтіре отырып, соңғы жолдарына ерекше назар аударады.

“Аямай елім оққа байланған соң,
Кетер ме өлгенімше ойдан зарым”.

Қалқаманның садақпен атылуға байлағанында қоштасқаны: Бұл 
өлең соны, сұлу болса да, ішінен ақаулығы көрінеді. Қоштасқан 
зарлы адам көңілге жалынушы еді. Мұнда ақыл жағы жығып тұр. 
“Деймісің қалмақ, сені тентіретпесті” айтуға ол жерде Қалқаманның 
əлі не келе қойсын”.

Əлихан Бөкейханов “Сынында” белгілі шығарманы сынға салу-
мен қатар, өзге де əдебиетке қатысты үш мəселе тілге тиек болады. 
Біріншіден, өлең деген айрықша жанрға сын жазу мен сыншылыққа 
деген талап. “Өлеңді ақын сынаған жөн. Оқушы жазушы, ақын бол-
маса да ақын сөзінде болар сынға салатындай мүшелер болатын. 
Орыста Пушкин, Лермонтовты сынға салып, жұртқа жайған Белин-
ский сөзге ақын емес, ойға ақын еді”. Əлихан сыншыға тəн ең басты 
қасиетті тап басып таниды. “Ойға ақындық” – терең білім, биік па-
расат көрсеткіші болса керек. Екіншіден, қазақ оқырманының күрт 
өсіп келе жатқандығын “Қобыландыны” аз уақытта талап алған 
біздің жұртта оқушылар бар көрінеді” деп, мақтанышпен хабар-
лайды. Бұл – ендігі жерде “тасқа басылған” жырға деген талап та 
өзгеше болуы тиіс деген сөз. Үшіншіден, оқырманға шығарманы 
неғұрлым ұғынықты тілмен, жеңіл оқылар емлемен жеткізуді 
құлаққағыс етеді. Сондықтан да “Қалқаман-Мамырды” келесі ба-
сылымда “Ахметтің “Масасы” порымына салып, “Қазақ” емлесімен 
басса жақсы боларын” еске салады.

“Қазақтағы” Əлихан “Сыны” – өз уақытына сай айтар ойы, берер 
ғибраты мол мақала. Бұл – жалғыз “Қалқаман-Мамыр” ғана емес, 
жалпы өлеңмен жазылған көркемсөз өнеріне деген өскелең талап 
белгісі.

“Қазақта” жарияланған əдеби-сын мақалалардың ішіндегі 
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көріктісінің бірі – Міржақыптың “Манап” драмасы (“Қазақ”, 1914, 
№82). Мақалада əдеби шығармаға қатысты екі мəселе қозғалып, 
орынды пікір айтылады. Екеуі де өте керекті мəселелер, бірі – 
шығармадағы шындық, екіншісі – аударманың тілі хақында. Ав-
тор “Айқап” журналында жарияланған Лихановтың “Манап” атты 
драмасының (1913, №14-21) аудармасын (аударған Мұхамедғали 
Есенгелдин) талдау арқылы, осы екі мəселеге өзінің көзқарасын 
білдіреді. Осы мақалада көзге түсетін тағы бір құндылық – автордың 
газет-журналдың əдеби шығармаларды насихаттаудағы рөлі жай-
лы түйінді ойы. Міржақып газет-журнал тек көркемдігі жоғары 
шығармаларға ғана орын беруі керек деп санайды. Өйткені олар – 
қалың оқырманның талғамын қалыптастыратын бірден-бір жалпыға 
ортақ басылымдар. “Манап” драмасы туралы пікір айтуда Міржақып 
журнал басылымына осы талап тұрғысынан қарайды. “Манап” дра-
масын тəржіме қылушы мырза, əрі оны басушы “Айқап” журналы 
жақсы-жаманына қарамай, тек қазақ жайынан нəрсе болғанға, аты-
на қызықтана, болмаса шынымен қазақ əдебиетіне өрнек боларлық, 
нағыз тұрмысынан алынған, ғибратты оқиға деп түсінді ме, бізге 
əуелі осы арасын айыруға керек. Əуелі оймен басылған болса, тек-
ке уақытын бөліп тəржіма қылу да һəм оны басып журналды но-
мер сайын пайдасыз нəрсемен толықтыруда мəн жоқ болса керек. 
Егер екінші оймен басылған болса, тəржіма қылушы да, “Айқап” 
басқармасы да адасқан деп білеміз”.

Əрбір көркем шығармаға тəн артық қасиет оның өмір шындығын 
көркемдік шындық ретінде бере алуы десек, Міржақып “Манап” 
драмасына талапты осы тұрғыдан қоя білген. Шығарма жазушының 
өзі жеткілікті білмейтін, өзіне таныс емес халық туралы терең зерт-
теп, əбден танып-біліп алмай, шығарма жазуын Міржақып қатты 
айыптайды. Халық дəстүрін, əдет-ғұрпын қалауынша құбылтқан 
жазушысымақ өз шығармасында бүтіндей бір ұлттың бар дəстүрін 
мазақ қылғандай. Мұндай “туындыны” дəріптеп отырған “Айқап” 
шығарушыларына деген ренішін Міржақып ашық жазады.

Мақала авторы жалпы жазушылық шеберлік туралы да орнықты 
ой, орынды пікір айтады. Шығарманың шырайын келтірер хас ше-
берге тəн екі қасиет болуы керек дейді ол. Алдымен, “…бір жұрттың 
жайынан… жазу үшін жазушы …ол жұрттың жайын білуінде 
зəредей кемшілік болмауы шарт”, екіншіден, “…көрген-білген һəм 
сезгенін оқушының көз алдына елестететкендей суреттеп жаза 
білерлік туа шебер, жүйрік талант болуы шарт”. Жазушыға тəн осы 
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қасиеттерден шығара отырып, мақала авторы “Манап” жазушысы-
на кесімді бағасын береді: “…Лихановтың жазушылық қуаты қанша 
екенін қоя тұралық, бірақ қазақ жайынан да еш нəрсе білмейтіндігін 
жаңылмай айтуға болады”. Сөйтіп “Манап” басынан аяғына дейін 
жеке сөздері болсын, айырым-бөлімдері болсын, һəм ғұрып-ғадетіне 
мыңнан бір нұсқасы жанаспайды” деп қорытындылайды.

Міржақып өз ойын “Манаптан” көп мысалдар келтіре оты-
рып дəлелдейді. “Манап күнəсін жүз жылқыға сатпақшы болады. 
Жиылған жұрт теріге таласқандай саудаласады. Қай қазақ өлерінде 
күнəсін сатады, оны кім саудаласып алады?”. Немесе: “Манаптың 
күнəсін саудаласып бір жорғаға түсірген біреу құдық суымен ант 
еткен. Бұл ғадет қай қазақта бар?” Осы сияқты халықтың салт-
дəстүрлерінде жоқ нəрселерді тізбектеген жазушыны сынай оты-
рып, Міржақып “Манапты” марапаттаған “Айқап” туралы бы-
лай дейді: “Көрсеқызарлықпен мұндай нəрсені журналға басу …
таратудың лайығы болмаса керек. …Қазақта болмайтын ұятты, ерсі 
істерді бізге тапсырғаны үшін намыстанатын жөніміз бар емес пе?”

Мақала авторы көркем шығарма мен жазушыға қояр сапалық 
шеберлік талаптары арқылы жазба əдебиетінде драма жанры жаңа 
қалыптаса бастаған қазақтың сөз өнерін игере бастаған жазушы-
ларына нақты кеңестер беріп, жөн сілтейді. Автор “Манапты” 
аударушының тіліндегі түйткілдерді шеней отырып, жалпы аудар-
ма мəселесіне қатысты ойларын да ортаға салады: “Тəржіма көп 
орында қата етілген. Орысша сөздер қазақша сөзге тура тəржіма 
етілгендіктен, түсініксіз келетіндіктен бұрды десек, орысшасын 
өзгертпей тəржіма қыламын деп, күлкіге айналдырған жері көп…”

Міржақып осы мақаласында сынды дамытуды да сөз етіп, “Ма-
наптай” шығармаларды кітап етіп бастыруға асықпастан, олар-
ды білікті кісілердің сынынан өткізіп, керекті болғанда ғана, 
көркемдігіне көңіл толарлық жағдайда ғана шығаруды ұсынады. Бір 
сөзбен айтқанда, Міржақыптың “Манап драмасы” мақаласы – қазақ 
əдебиетінің көкейтесті көп мəселесін көтерген, оның шешуін табуға 
ұмтылған көрнекті мақалалардың бірі. 

“Манап драмасы” туралы жас Сəкен Сейфуллин де сын жазып: 
“ Манап” оқиғасы рас, қаһармандары осы күні тірі деп жазғанымен 
қазақтың тұрмыс қалпына мүлде келмейді. Қаһармандарының 
сөйлеген сөздері, істеген істері қазақ болғалы сөйлемеген іс”, – деп 
ащы шындықты айтқан. “Қазақта” жарияланған Міржақып сыны-
мен “Айқапта” жарияланған Сəкен сынындағы (1914, №23) бұл 
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драма жайлы ой-пікірлердің үндес, орайлас шығып жатуы қазақ 
əдебиетіндегі сын жанрының қалыптаса бастағанын танытса керек.

“Қазақ” газеті мен “Айқап” журналы ел арасында жаңадан өріс та-
уып келе жатқан əдеби кештер өткізу тəрізді игі дəстүрлерді қолдап, 
үнемі насихаттап отырды. Яғни, əдебиеттің кеңге қанат жайып, 
бұқаралық сипат алуына септігін тигізуге тырысты. Осынау озық 
дəстүр жайлы қос басылымда басылған “Семейдегі əдебиет кеші”, 
“Қазақ əдебиеті кеші”, “Торғайдағы əдебиет кеші” мақалалар осын-
дай мақсаттармен бағалы. Бұларда əдебиет кешін ұйымдастырып, ел 
үшін игілікті іс атқарып жүрген азаматтардың аты аталып, еңбектері 
бағаланды. Семей кештерінің негізгі тұлғасы Нəзипа ханым мен 
Нұрғали Құлжановтар болса, Торғайдағы кештің ұйтқысы Ғұмар 
Алмасов, Қосмұхамед Жабағин сынды азаматтар болатын.

Əдебиет кештерінде қазақ əдебиеті туралы баяндамалар жаса-
лып, салт-дəстүрге бейімделген ойын-сауық көрсетіліп отырды. Га-
зет сонымен қатар мұндай игі істің екі жақты пайдасы бар екендігіне 
де назар аударады. Бірі – елге рухани азық болса, екіншісі – нақты 
қаржылық пайдасы. Жиналған қаржының орнына қарай жұмсалуын 
ұйымдастырушылар үнемі жазып тұрды.

 Студент Мұхтар Саматовтың “Ардақты Нəзипа ханум” хаты 
– осыған дəлел. “Былтыр Семейде мұқтаж оқушылар пайдасына 
деп сіз басшылық қып жасаған əдебиет кешінен маған да 18 сом 
ұйғарылды дегенді “Қазақтың” бір нөмірінде шығарып еді. Оның 
артынан сіз маған хабар бердіңіз… Енді ол ақшаға мұқтаждығым 
жоқ. Биыл маған стипендия шықты. Егер де областной правлени-
еден ол ақшаны қайтарып қайта алсаңыз басқа бір пайдалы жеріне 
жаратар едіңіз”. 

Осы кештердің бірі туралы жазған мақаласында Міржақып Ду-
латов: “Кеш басталғанда сағат 8 жарымда Райымжан Марсеков 
шығып, қазақ əдебиеті турасында біраз сөйледі”, – деп жазды. Рай-
ымжан Марсеков сөзі “Қазақ” газетінің 1915 жылғы 15 жəне 19 
марттағы сандарында “Қазақ əдебиеті жайынан” деген атпен ба-
сылды. Мақала жалпы қазақ əдебиетінің тарихына шолу іспетті. 
Яғни қазақ əдебиетінің өткен жолы мен бүгінгісін саралай, сарап-
тай көрсетуді мақсат тұтқан. Мақаланың басты құндылығы да қазақ 
əдебиетін дəуірлеуге алғаш қадам жасауы. 

Марсеков қазақ əдебиетін үш дəуірге жіктеп алып, əр дəуір 
ерекшелігін тануға тырысады. “Бірінші дəуір ескі замандағы қазақ 
арасына жазу тарамай тұрғандағы кез; ол заманда қазақ өз алды-
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на тұрып, кең далада еркін дəурен сүріп, …ойлауға уақыт кең, сөз 
сөйлеуге тіл еркін болған заман”. Осынау кезеңге тəн еркіндік ауыз 
əдебиетінің дамуына игі əсерін тигізгенін, сондықтан да ол кезеңде 
шешендік пен суырып салмалық дəстүрдің берік орын тепкенін 
автор көкейге қонымды да сенімді сараптайды. Оралымды тіл, 
орнықты ойдың жемісі – ақындықтың кең өріс алғанына көптеген 
мысалдар келтіреді. Төле би, Қаз дауысты Қазыбек, Қаражігіт 
би айтқан, халық жадында сақталып келген шешендік сөздер, 
ескі хиссалардағы, Шəкəрімнің “Қалқаман-Мамыр” жырындағы 
қарапайым сөз қағысуларды ақындық ұшқын ретінде байыптайды. 
Бір сөзбен ел тағдырын шешкен сұңғыла шешендер сөздерінің қуат 
күші халықтың өз бойында жатқандығын тілге тиек етеді. “Атағы 
алты алашқа шыққан” Орынбай, Кеншімбай, Болық ауызға алы-
нып, Орынбай ерекшелігіне жеке тоқталады. Сол арқылы суырып 
салмалық (импровизация) өнердің өзіндік қасиеттерін айқындауға 
ұмтылады.

Автор өнер байланысына, олардың бірін-бірі толықтырар, бірін-
бірі байытар сипатына назар салады. “Боз інген”, “Сары бел”, “Қос 
келіншек”, “Еркетай” күйлерінің өміршеңдігі – əуез арқылы өмірді 
бейнелер асыл қасиетінде жатқандығын танып, “Бұл қазақтың 
сөзді қандай қымбат көрсе, домбыраны һəм сондай көретіндігінің 
белгісі”, – деп жазады.

Екінші дəуір белгісі – “жазудың халық арасына көбірек таралған 
заманы”. Жазба əдебиеттің берік орын тебуі көп талас-тартыс 
кезінде жүзеге асқанын автор байыпты зерделейді. Дін шырмауы, 
өзге ұлттардың араласуы ұлттық əдебиеттің мансұқталуына дейін 
жеткізгенін өкіне еске алып, Абай “құтқарушыны” табады. “Абай 
марқұмнан бері қарай қазақ əдебиетінің үшінші дəуірі басталады”. 
Автордың Абайды қазақ əдебиетінің жаңа дəуірінің басы ретінде 
қарастыруы – əдебиетке деген жаңа көзқарастың бел ала бастауын 
танытса керек. Сөйтіп ол əдебиетке жаңа өрнек əкеліп, “Сөз дана-
сын” жасаған кемеңгердің көшбасшылық сипатын айқындайды.

“Абайдан бері, һəм одан үлгі алған кейінгі жастарымыздың 
ыждағатымен əдебиетіміз түзу жолға түсті. Енді мұнан былай сөз 
қадірі ұлғайып, өлең керектігі байқалып, өзге жұрттарда қандай 
болса, біздерде де сондай болар”, – деп аяқтайды Р. Марсеков “Қазақ 
əдебиеті жайынан” сөзін. 

Қазақ əдебиетіндегі драмалық шығармаға жазылған алғашқы 
сынның бірі – Міржақыптың “Надандық құрбаны” (“Қазақ”, 
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1916, №177). М. Дулатовтың пікірлері орындылығымен, Көлбай 
Тоғысовтың драмасының осал соғар тұстарын көрсете алумен 
құнды. “Жазушы да – суретші. Жақсы суретші адамның сыртқы түрін 
айнытпай берсе, жақсы жазушы да адамның ішкі сырын, мінезін, 
əдетін бұлжытпай көрсете біледі… “Надандық құрбанында” мұның 
бір нұсқасы жоқ, байлаусыз-матаусыз құр сөз, біріне-бірі қалаф 
уақиғалар көресің”.

Сонымен бірге автор Көлбай драмасының негізгі кемшілігі 
оқиғалар сенімсіздігінде деп біледі. Бұған бірнеше дəлелдер 
келтіргенмен, осы дəлелдер кейде орнын таппай жатады. “Бұл күнде 
болыс басы пəлен бала бер дейтін бұйрықта қойылған, кедей балала-
рын жалдап беру де қалған. Мұндай іс Көлбайдың бала күнінде бо-
лып өткені рас”. К. Тоғысовтың бұл драманы өмірден алынған оқиға 
негізінде жазғаны талассыз. Ал өмір шындығы қаншалықты наным-
ды шықты, ол – өз алдына басқа əңгіме. Міржақыптың бұл мақаласы 
– “Қазақ” газетінде кей-кейде сыңаржақ пікірлі сындардың болып 
тұратынының көрінісі. Қазақ драматургиясының туу шағында 
дүниеге келген “Надандық құрбаны” өз уақытында əлеуметтік жүк 
көтерген кітап болғаны шындық. Ендеше, 1916 жылғы 24-ақпандағы 
170-санында “Надандық құрбаны” – шығарушы Көлбай Тоғысов” 
деп жарнама берген “Қазақ” артынша оны түкке алғысыз етуі 
топтық тартыстың салқыны. Жалпы Көлбай Тоғысов пен “Қазақ” 
төңірегіндегілер көбіне саяси бірлікке келе алмағаны белгілі. Соның 
салқыны осы сынға тигенін байқау қиын емес. Міржақып “Біреудің 
кітабын сынағанда, шығарушының кім екенінде жұмысы болмауға 
тиіс” деп алып, Көлбайдың жеке басына көбірек шүйлігіп, шығарма 
назардан тыс қалып қояды.

Əдебиет жайлы таным-талғамның қалыптасуына бастау бо-
латын құнарлы мақаланың бірі – Арысұлының “Роман не нəрсе?” 
атты мақаласы (“Қазақ”, 1914, №48). Бұл – қазақ əдебиеттану 
ғылымындағы Шоқан Уəлихановтың қазақ өлеңдерінің түрін 
қарастырған ізденісінен кейінгі қазақ əдебиетіндегі жанр жайын сөз 
еткен мақала.

Мұнда автор роман жанрының ерекшелігіне, оның жанр 
табиғатынан туындайтын көркемдік шарттарына тоқталады. Осы-
нау жанрдың өзге, озық кеткен елдердегі дамуына көз салып, 
осы саладағы үлкен жетістіктерге жеткен атақты жазушыларды, 
олардың шығармаларын мысалға келтіреді. Автордың роман жанры 
жайлы ойларының өз кезеңіне сай сүбелі екенін көреміз. “Романның 
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ішкі мағынасы: тіршіліктің жарық һəм күңгірт жағын бейне өзіндей 
етіп суреттеп, адамның өзіне көрсету. Роман – адамзаттың өмірін, 
дəуірін бұлжытпастай көрсетуші айна. Романның асыл мақсаты: 
адамзаттың мінез-құлқын түзетпек, кемшілікті, қараңғылықты 
адамзаттан қумақ. Мұнан мұрат, адам баласына үйретінді үлгі, 
тəрбие бермек”.

Европа, орыс жазушыларының шығармаларымен жақсы та-
ныс автор Вальтер Скотт, Чарльз Диккенс, Теккерей, Пушкин, Го-
голь есімдерін атап қана қоймай, олардың шығармаларын сөз ете 
отырып, роман жанрының қалыптасу тарихын саралайды. Соны-
мен қатар, бұл жанрдың қазақ топырағында туа бастағанын қуана 
құптайды. Бұл туралы: “Қазақта бұрын роман жоқ еді. Біздің ара-
мызда бірінші роман жазып шығарған Міржақып Дулатов бол-
ды. Оның “Бақытсыз Жамал” деген романы 1910 жылы басылып 
жарыққа шықты”, – деп жазады. Сонымен қатар, автордың бұл 
шығарманы толыққанды, жанр табиғатының бар талабына жауап 
беретін туынды деп қарауға болмайтынын, бірақ “…өз бойымызға 
лайықтап, мұны қазақ əдебиетінде тəуір қызметке санаймыз”, – деп 
ескертуі, жанр табиғатын терең түсінетіндігін аңғартса керек.

Арысұлы жалпы романның ауқымды шығарма екендігін, “…
тұрмыс сарынын түптеп, терең қарап, əңгімелеп, түгел түрде су-
реттеп көрсететін” болғандықтан түсіну, игеру қиын тиетінін айта 
келіп, оның үшін…” өнер-білім керек, одан да керегі – тəрбие. 
Қанша оқысақ та, тəрбиеміз кем болса, қасиетіміз аз”, – деп 
қорытындылайды. Қазір бүркеншік есіммен жазылған мақала 
кімдікі екендігі туралы əрқилы пікірлер болғанымен, біз мақала ав-
торы қазақ əдебиетінің білгірі Ахмет Байтұрсынов деп білеміз. 

ХХ ғасырдың бас кезінде ауыз əдебиетінің асыл мұраларын 
жинап бастыру ісі де күрт жандана бастады. Соның алғашқы 
қарлығаштарының бірі – Махмұтсұлтан Тұяқбаев шығарған “Қара 
қыпшақ Қобыланды” жыры. Кітаптың жарық көргенін “Қазақ” 
газеті қуана хабарлайды. Содан соң осы кітапқа арналған Əлихан 
Бөкейхановтың сын мақаласын жариялады. 

“Қазақтың” 1915 жылғы 126-129 сандарында жарияланған “Қара 
қыпшақ Қобыланды” атты көлемді мақала қазақ ауыз əдебиетіне 
қатысты көп мəселелерді қамтыған. Сондықтан да бұл – белгілі 
шығарма сынынан гөрі зерттеушілігі басым мақала. Мұнда 
автордың алдына қойған мақсатынан туындайтын төрт мəселенің 
екшелгенін аңғарамыз. Бірінші – “Қобыланды” жырының қазақ 
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тарихымен сабақтастығына ой жіберіп, жырдың тарихи негізіне 
назар аудару. Екінші – мұндай жырдың асыл арналарының кейінгі 
айтушылардың кемшілігімен бұрмаланбауы, яғни атадан балаға 
мұра жауһар жырдың тұнықтығын көздің қарашығындай сақтау 
мəселесі. Үшінші – кітап шығару мəдениетіне зер салу. Төртінші 
– “Қобыланды” жыры сынды кітаптардың ғылыми сипаттамамен, 
түсіндірме, сілтемелермен басылу қажеттігін қадағалау. Əлихан 
Қобыландыны тарихи кейіпкер, ал жырдың өзін тарихи жəдігер деп 
санайды. Сондықтан да Шəкəрім шежіресіне, Шоқан кітабына сүйене 
отырып, “Қобыландының ісі ХҮІ ғасыр ортасы болуға лайық” деп 
түйіндейді. Жəне өзге де тарихи жырлармен (“Едіге”, Қырғыздың 
“Манас” жырымен) салыстыра талдап, “Қобыландының” тарихи-
жəдігерлік құндылығын бекіте түседі. Осы тұрғыдан қарай отыра 
жырдағы кейінгі айтушылар қосқан “тарихқа тура келмейтін көп 
қосымшаны” анықтайды. “Солдат, сухар, түйме, медаль, бал, шай, 
алтыатар – Қобыланды заманынан көп бері пайда болған нəрселер. 
Мұның бəрін бейшара жыршы өзінен қосып, жырдың көркем түрін 
бұзған”.

Мақала авторы “тасқа басылған” жырды негізсіз даттаудан 
аулақ. Ол “Қобыландының” көркем тұстарын жырдың қазақ өмірі 
мен тұрмыс салтының айнасы іспетті көркем суретті жолдары 
арқылы көрсете білген. “Бұрынғы қазақ тұрмыс-салтының, рухани 
мəдениетінің исі бар өлеңдер “Қобыландының” 47, 48, 52, 53, 54, 
55, 60, 64, 70 һəм 80-беттерінде бар. Осы сөздер жырды ең алғаш 
шығарған ақынның сөздері болар. …Қазақтар: “Қобыландыны” 
шығарған кісі тегінде жақсы ақын екен” деген сөз осы өлеңдерге 
қарап айтылған болар”.

Əлиханның осы мақалада кітап бастыру ісін арнайы көңіл 
бөліп қарастыруы, өркениеттікке қадам басқандық белгісін таны-
тады. Ол осы кітап сыртындағы ат үстіндегі Қобыланды суретінің 
кітаптың ішкі мазмұнымен қабыспай жатуын үлкен кемшілік деп 
біледі. “Өзі – Тайбурыл, өзі – қазан ат сымдай созылатын, кітаптың 
басындағы сүгіретте тіпті көрінбейді, кітаптағы ат – орыстың “тя-
желовоз” дейтін жүк аты”. Əлихан кітап бастырушылардың орыс 
кітаптарындағы суретті көшіріп басуын үлкен ұят, мəдениеттілік 
жетіспеуінен жіберілген кемшілік санайды. Сондықтан да кітапты 
қайта басқанда “Қобыланды батырдың өзінің сүгіретін де, атының 
сүгіретін де жырдағы жазуға дəл қылып басу керек. Тайбурылды 
тяжеловоз боз айғырға айырбастағанда қазақ көзі ұялады”, – деп, 
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өз ойын əдемі жеткізеді. Жалпы кітаптың неғұрлым əсем, көрікті 
болып шығуына, оның сапалылығына назар аударудың өзі – қазақ 
зиялыларының өзге елде бар озық үлгіні бағалай бастағанының 
куəсі. Ə. Бөкейханов өзінің əдеби сын мақалаларының қай-
қайсысында болмасын белгілі бір шығарманың қайта басылуында 
ескерер мəселелерді ерекше бөліп айтып отырған. Бұл – Европа 
мəдениетінің жақсы белгілерін жаны сүйіп өскен көшелі азаматтың 
биік парасатының белгісі.

Осы тұрғыдан қарасақ, Əлиханның баспадан шыққан кітап-
тардың, əсіресе ел-жер тарихымен тығыз байланысты дүниелердің 
ғылыми сипаттамамен шығуын ең бір қажетті нəрсе ретінде 
қарастыруы, кітап шығаруды жүйелі арна ретінде қалыптастыруды 
көздеуден туған. “Қайта басқанда мұндағы жер, су һəм кісі аттарын 
əліпби тəртібімен кітаптың аяғына басса, һəм шыққанда кітаптың 
қайсы бетінде сөз бар екені көрсетілсе, бірінші – кітап тəрбиелі бо-
лар еді. Екінші – бұл жырдан қазақ тарихына жем іздеген адамдарға 
оңай болар еді”.

Ə. Бөкейханов қозғаған мəселелер – осы жырға ғана қатысты 
емес, кейінгі басылар сан кітапқа бағыт-бағдар сілтеп, жөн-жоба 
ұсынған нақты бағдарлама іспеттес. 

“Қазақ” газетіндегі əдеби-сыни материалдарды жинақтай келе, 
бір мақалаға айырықша көңіл аудару қажет-ақ. Ол – “Əдебиетімізге 
көз салу” атты мақала (“Қазақ”, 1916, №164). Мақала авторы “Н” 
деген бүркеншік есіммен қол қойған.

“Əдебиетімізге көз салу” кең көлемдегі мақала деуге бо-
лады. Мұнда əдебиеттер байланысы, бір-біріне əсері, үйрену, 
тəжірибе мектебі, дəстүр мен жаңашылдық жан-жақты сөз бо-
лып, қазақ əдебиетінің бағыты қандай болуы керек деген өткір 
сұрақ төңірегінде ой қозғалады. Қазақтың жазба əдебиеті жаңа 
қалыптасып келе жатқан жас əдебиет, ендеше ол кімнен үйрену 
керек, кімге қарап түзелу керек деген мəселеде автор ойы айқын. 
Ол алдыңғы қатарлы Европа əдебиетінен үйрену керек деп, кесімді 
пікірін айтады. Бірақ автор көзсіз еліктеуге қарсы. “Еліктеу сондай 
нəрсе, оны мүмкін қадар есімізге кем түсірелік, бірақ басқаларға 
бас бүтін ермеу біз секілділер үшін қиын іс… Еліктеу дəуірін ба-
сымыздан кешірмей кете алмаймыз”. Көзсіз еліктеу неге апа-
рып соғарын бірнеше əдебиеттерді барлай отырып көз жеткізеді. 
Шағатай əдебиетінің араб, парсы əдебиетінің əсерімен дəуірлегенін, 
бұл əдебиеттің Науаи сияқты ірі өкілдерінің Ширази, Сағди, Хаям 
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сияқты парсы əдебиеті классиктерінен көп үйренгеніне зер сала-
ды. Бірақ бұндай еліктеудің үнемі жемісті бола бермесіне, Осман-
түрік əдебиетінен мысал келтіреді. “Басқалардан үлгі алып еліктеу 
ғатманларда (осман-түрік. Ө.Ə.) күшейгені сонша, бір сыншының 
айтуынша, ескі Бизанис (Византия. Ө.Ə.) бағында серуендеп жүрген 
Иран қызына ұқсап қалды”.

Неліктен Европа əдебиетінен үлгі алу керек екендігіне мақала 
авторы мынандай дəлел ұсынады: “Өйткені Европа мəдениетінің 
бар асылы – рух сыны – дух критицизма; Бұл бізді жүре алмай-
тын түйыққа, шыға алмайтын шыңырауға алып кетпес. Еліктеуіміз 
өлшеуден шығып бара жатса, рух сыны бізді жана көзімізді ашып, 
қатамызды көрсетер. Абай əдебиетіміздің атасы бұл жолдың 
қорқынышсыз, біздің үшін пайдалы екендігін сезіп, сол жолға 
бұрылды. Əйтпесе, Абай үшін ғараб, ғажам /парсы. – Ө.Ə./ жолы да 
ашық еді”.

Автор өзге əдебиетке еліктей отырып, өзіндік негізді сақтау керек-
тігін, ол үшін ұлт əдебиетіне нендей нəрселер қажеттігін айқындайды. 
“Ұлт əдебиетін майданға шығармақ үшін ең əуелі өз тұрмысымызды 
білмегіміз, үйренбегіміз, һəм халық аузындағы əдебиетімізді жиып, 
бір тəртіпке, белгілі сарынға салмағымыз, өз жұртымызды һəр жақтан 
білмегіміз керек”, – деп, халық өмірін жетік білуге шақырады. Со-
нымен қатар бұнда əдебиеттің теориялық мəселелері де сөз бола-
ды. Автор əдеби шығарманың шындықты өмірді көрсетуін, сонда 
ғана оның ұлттық сипаты айқынырақ таныларын тұжырымдай ай-
тады: “…əдебиет əр қашан тұрмыспен айрылмай қол ұстасып бірге 
кетсін. Тұрмыстың һəрбір сазына əдебиет жаңғырық-саз қайтарсын, 
халықтың һəрбір қайғысын əдебиет айнадай көрсетсін. Сөздің 
қысқасы əдебиет тұрмыспен берік байлаулы болсын”.

“Əдебиетімізге көз салу” қазақ əдебиетінің келешекте жүрер жо-
лын саралай келіп, əдебиет турасындағы “Қазақ” газетінің ұстанған 
бағытын көрсетуге тырысқан мақала болғандықтан, бағдарламалық 
міндет атқарып, əдебиеттің өрлеу, өсу, даму жолын айқындап, 
ұлттық дəстүрін сақтап, жаңашылдығын арттыруға жөн сілтегендей 
мақсатта жазылған.

Жалпы алғанда, “Айқап” журналы мен “Қазақ” газеті бетіндегі 
əдебиетке қатысты материалдар қазақ əдебиетін қай қырынан сөз 
етпесін, төл əдебиетіміздің ұлттық табиғатын жоғалтпай, өзіндік 
болмысын сақтауын көздегені, əдеби шығармаларды бостандық пен 
азаттықтың шамшырағына айналдыруға талаптанғаны сөзсіз.
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Көркем туынды мен оқырман арасын жалғастырушы болған 
“Айқап” пен “Қазақ” əрбір жаңадан жарияланған шығармалар 
мен кітаптарға үнемі ой-пікірін білдіріп отырды. Жекелеген жанр 
ерекшелігін қалың оқырманға түсіндіруге асықты. Əдеби танымның, 
əдебиеттанудың іргетасы осы мақалаларда қаланғаны шындық.

2.7 Көркемдік əдіс көріністері 

Əдебиет тарихын, ондағы кезеңдерді сөз еткенде, көркемдік əдіс 
мəселесін айтпай кетуге болмайды. Ең алдымен, көркемдік əдіс 
ұғымының басын ашып алу керек.

Қазақ əдебиеттану ғылымындағы əдебиет теориясының білгірі, 
академик З. Қабдолов бұл туралы: “Стиль, ағым қайталанбайтын 
құ бы лыстар болса, əдіс қайталанып отыратын құбылыс; стиль мен 
ағым құбылмалы нəрселер болса, əдіс тұрақты нəрсе…” деген тұжырым 
жа сайды. Ендеше шығармашылық əдіс – өмір-болмысты өзіне ғана тəн 
ерекшелікпен емес, қалыптасқан жүйе, сала бойынша бейнелеу, өмір 
шындығынан көркемдік өнерге тəн көркемдік шындық жасау əдісі.

Əдебиет теориясының тағы бір білгірі, академик З. Ахметовтың 
пікіріне жүгінсек, ол: “…жазушының өмірде нақты болған, яки 
болатын жайларды, өмір құбылыстарын тірек етуі немесе өмірдің 
өзі қандай болуы қажет деген өз ой-түсінігіне сүйенуі… …көркем 
əдебиет пен өнердің бүкіл даму тарихында əр дəуірде əр түрлі 
нақтылы сипат алып, үнемі бой көрсетіп келе жатқан негізгі екі 
көркемдік əдіс – романизм мен реализм деуге болады” деп, анықтама 
береді. Академик З. Қабдолов осы екі əдістің бірі романтизмді 
“ерекше жағдайда ерекше характер жасау жолы” ретінде түсіндірсе, 
реализмді “детальдар шындығымен” қоса “типтік жағдайда, типтік 
характер жасау” жолы ретінде түсіндіреді. 

Əрине, əдістердің өзіне ғана тəн ерекшеліктері мен қолданыс 
тəсілдері жетерлік. Бірінде алдыңғы қатарға кейіпкерлердің биік ру-
хын, асқақ арманын биіктете көрсету шықса, екіншісінде нақтылық 
– өмірдегі қарапайымдылық пен шындықтың астасып келуі, осыдан 
кейін көркемдік шындықтың тууы негізге алынады. Қалай болғанда 
да бұл екі əдіс жазушының, ақынның өмірді өзінше көріп, өзінше 
түйіндеуінен мұрат табары анық.

Алайда, академик З. Ахметовтың пайымдауынша екі əдісті “бір-
біріне түгелдей қарама-қайшы нəрсе” деп қарауға болмайды, “оның 
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бірі бар жерде, екіншісі жалғаса жүреді”. Олар үнемі бір-бірімен 
жалғасып жатады. Бір творчестволық тұлғаның шығармаларынан 
романтизмнің де, реализмнің де іздерін тануға əбден болады. Түрлі 
əдеби ағым-бағыттар “қалайда осы екі əдістің біреуін тірек етеді”. 
ХХ ғасыр басындағы əдеби бағыттардан да осындай бірлікті таба 
аламыз. 

Жаңа ғасыр басындағы əдебиетте осы екі əдіс қабаттаса, қа-
нат та са көрініс тапты. Бірқатар ақын-жазушылар өткен баба 
ерліктерін асқақ рухпен жырлап, болашақ күнге қиялшыл сезіммен 
қараса, екінші бір топ өз дəуіріндегі өмір шындығын нақты си-
паттап, өткір сынай білді. Ш. Құдайбердиев, С. Торайғыров, М. 
Жұмабаев, М. Дулатов жəне т.б. шығармалары бұған нақты дəлел 
бола алады. Махамбет, Шəңгерей шығармашылығынан айқын 
көрінген романтизм рухында Мағжан өзінің сыршыл да сұлу жыр-
ларын туғызып, əсем де асқақ ойларының ажарын ашты. Қазақ 
əдебиеті тарихындағы “ақтаңдақтар ақиқатын” ашқан профессор Т. 
Кəкішев “Əр дарынның тарихта өз орны бар” деген мақаласында: 
“М. Жұмабаев қазақ əдебиетінде романтикалық арнаның негізін 
қалаушы деп тауып, өзіндік мектебін жасағанын именбей айтуы-
мыз керек. Мағжанның ақындық мектебін айтқанда Бернияз Күлеев, 
Ғұбайдұлла Балақадыровты алғашқы “шəкірттері” қатарына қосып, 
“оқта-текте дəріс тыңдағандар” ішінде І. Жансүгіров, Қ. Аманжолов, 
Ə. Тəжібаев қана емес, осы күнгі “сырттан оқыған” көп ақындардың 
біразын” жатқызуға болады деп түйіндейді.

Романтизм Шəкəрім, Міржақып, Сұлтанмахмұт, Ахмет шығар-
ма шылықтарынан да көрініс тапты. Романтизм əдісінде жазылған 
деп Шəкəрім поэмаларын, Міржақып, Ахметтің, Сұлтанмахмұттың 
азаматтық лирикаларын атай аламыз. Ахаңның: 

Я, құдайым! Аққа жақ!
Өзіңе аян-мен нақақ.
Аққа деген жолымның,
Абыройын ашпай, жап…
Мені ұстатып, айдатып,
Зығырданды қайнатып,
Масайрасып, мəз болып,
Қуанғанды өзің тап! –

деген жолдары, немесе Мағжанның:
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Ерте күнде отты күннен Гун туған,
Отты гуннен от боп ойнап мен туғам.
Жүзімді де, қысық қара көзімді,
Туа сала жалынменен мен жуғам, –

деген шумағы бар отты өлеңі – ХХ ғасырдың бас кезіндегі 
романтизмнің басты көріністерінің бірі. Мұны Сұлтанмахмұт, 
Шəкəрім, Бернияз, т.б. шығармашылықтарынан байқауға болады. 

Қандай бір əдебиетте болмасын, романтизмнің жалпылық ортақ 
қасиеттері көрініс табуымен бірге, əр елдің тарихи-ұлттық дамуына 
орай өзіндік қалыптасу ерекшеліктері болатынын естен шығарып 
алған тұстарымыз болғанын жоққа шығара алмаймыз. 

Қазақ əдебиетіндегі романтизмнің пайда болуы, жалпы ұлттық 
қалыптасудың тарихи негізінен нəр алады. Ол – елдікті, ұлттық тұтас-
тықты сақтау жолындағы күрес пен отаршылдық езгіге қарсы күрес 
идеясының тікелей жемісі. ХХ ғасыр басындағы ақын-жазушылар 
жеке тұлға бостандығын көрсету арқылы халық бостандығын жыр-
лады. Осы жолда жеке трагизм арқылы ел қайғысын, ел басындағы 
қасіретті көрсетті. Мұны біз екіге бөліп, романтизмді революция-
шыл, өршіл жəне реакцияшыл, кертартпашыл деп танып, біріншісін 
ақтап, екіншісін қараладық. Қалай болғанда да романтикалық 
шығармалардың басты міндеті – ескілікті жырласа да бір кезде 
еркін ел болып, Ертіс пен Еділдің, Орал мен Алтайдың аралығын ен 
жайлаған замандарын еске салып, ұлтының рухын көтеру. 

Романтик-жазушы өз алдына тарихи шындықты немесе өмір 
шындығын дəлме-дəл суреттеуді басты міндет етіп қоймайды. 
Ол үшін ең бастысы – тарихқа, өмірге деген өз көзқарасын таны-
ту. Өзі жасаған өмірдің көркем образдары арқылы өз идеясын, өзі 
қабылдамаған ортаның болмысын жеткізу. Сондықтан да мұндай 
шығармаларда ақын-жазушылар өзі өмір сүрген қоғамындағы 
қалыптасқан қатынастарды сынап, сол қатынастарды өзгертуге 
ұмтылған кейіпкерлер іс-əрекеті шығарманың бүкіл жүйесін құрап, 
олардың ерекше тұлғасына тəнті етеді.

Автордың өмір шындығына, айнала қоршаған ортаға өзіндік 
қатынасын білдіретін мұндай кейіпкерлер ерекше өткір сезімдерімен, 
өзі өмір сүрген қоғамдық-əлеуметтік заңдылықтарға өзгелердей 
мойынұсына қоймайтын жігер-қайратымен ерекшеленеді. Олар 
айналасындағылардан үнемі жоғары тұрады. М. Сералиннің “Топ 
жарғанындағы” Адай жігіт, Шəкəрімнің “Еңлік-Кебегіндегі” Еңлік, 
6–853
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Міржақыптың “Бақытсыз Жамалындағы” Жамал, Мағжанның “Ба-
тыр Баянындағы” Баян – міне, осындай кейіпкерлер. Олар көбіне 
жалғыз күреседі. Жалғыздық мəселесі ірі жанрлар емес, ұсақ жанр-
ларда да көрініс тауып, автордың ішкі жан-дүниесімен қабысып 
жатады. Əрине, ХХ ғасыр басындағы қазақ əдебиетінде романтизм 
түгелдей бір əдеби бағыт ретінде бой көрсеткен жоқ, ол жеке ақын-
жазушылардың жеке шығармаларында, тіпті жеке образдар бойы-
нан бейнелі бедер тапты десек, жаңылыспаймыз.

“Əдеби əдіс-қатып қалған қасаң (догмалық) қағидалар қосындысы 
емес, уақыттың көркемдік концепциясы”, – дей келіп, академик 
З. Қабдолов сыншыл реализм өмірдің даму заңдылықтарына орай 
дəуір тынысына байланысты туатын құбылыс екенін айтады.

ХІХ ғасырдағы жаңа өзгерістер жұқтырған жат қылықтарды, 
ескіліктің өмір көшіне ілесе алмаған кейбір құбылыстарды сынау-
дан бастау алған қазақ əдебиетіндегі сыншыл реализм сипаты Абай 
шығармашылығы арқылы биік көркемдік əдіс ретінде қалыптасты. 
Бұл əдістің басты ерекшелігі – адам характерінің əлеуметтік 
жағдайларымен тығыз байланыста ашылуы. Мұнда əлеуметтік 
өмірді талдау адам жан дүниесіне тереңдеп бойлау арқылы жүзеге 
асырылады. Бұл тұрғыдан алғанда романтизм мен сыншыл реализм 
арасындағы байланыс барлығы айқын. Яғни сыншыл реализмнің 
пайда болуының негізгі романтизм арқылы жүзеге асты. Жеке адам 
тұлғасының ішкі болмысына ену оны өмірмен тығыз байланыста 
көрсетуге итермеледі.

ХХ ғасыр басындағы əлеуметтік өзгерістерге байланысты жаңа 
сатыға көтерілген қазақ жазба əдебиеті өмірдің қат-қабатына 
терең бойлап, қоғамдық əлеуметтік қайшылықтарды ашуға ұмтыл-
ды. Россиядағы саяси хал-ахуал, қазақ зиялыларының саяси 
көзқарастарының қалыптасуы сыншыл реалистік əдістің əдебиетте 
жетекші əдіске айналуына əсер етіп қана қоймай, осы саладағы 
əдеби дамуға негіз қалады.

Сөйтіп сыншыл реализм ХХ ғасыр бас кезіндегі əдебиеттің 
көрнекті өкілдері Шəкəрім, Ахмет, Міржақып, Мұхамеджан, 
Сұлтанмахмұт, Мағжан жəне т.б. дарынды өкілдерінің өнерпаздық-
шығармашылық қызметіндегі басты көркемдік əдіс болды. Олардың 
барлығы да қазақ елінің дертті мəселелерін тілге тиек етіп, қоғамдық 
өмірдің көлеңкелі тұстарын ашып көрсетті. 

ХХ ғасыр басындағы сыншыл реализм оқу-тоқусыз, мал соңынан 
ерген қазақ жастарының, елге тұлға бола алмай, ел тұлғаларын көре 
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алмай, жез түйме мен шенге мəз болып, елін сатқан болыстарының, 
батыстың ұлттық болмысқа тəн емес ерсі қасиеттерін бойына 
жұқтырғанына мəз болған оқыған зиялыларының санқырлы образ-
дарын жасады. Кесепатты, кесірлі, жағымсыз мінез-құлықтарды ая-
май сынады. Ащы да болса, шындықты айтты. 

Сыншыл реализм əдісінде “Гүлкəшима”, “Қалың мал”, “Кім 
жазықты?” сынды шығармалар жазылды. Тек тың жанрлар ғана емес, 
төл жанр іспетті өлең-жырларда да жоғары дəрежедегі дүниелер 
туды. Шағын жанрдағы реализм көбіне саяси, азаматтық лирикада 
көрінді. Бұл əсіресе Шəкəрімнің, Ахметтің, Міржақыптың қазақты 
“ояту” идеясы тұрғысынан жазылған өлеңдерінен айқын көрініс 
тапты. Жері тəркіленіп, санасын қараңғылық орап, отаршылдық то-
рына шырмалған қазақ тағдыры бұрмасыз шындықпен жырланды.

Ахаң:
Қалтылдақ қайық мініп, еспесі жоқ,
Теңізде жүрміз қалқып, кешпесі жоқ.
Жел соқса, құйын қуса жылжи беру,
Болғандай табан тіреу еш нəрсе жоқ.

Міржақып:
Ем таба алмай дертіңе мен ертеден,
Сол бір қайғың өзгермеді өртеген.
Тырп етпейсің бас көтеріп көрпеден, –

деп, қазақтың сол тұстағы тұрмысын шыншылдықпен суреттеді.
Сұлтанмахмұт қаламынан көбіне əлеуметтік теңсіздік зардапта-

рын ащы айта білген шығармалар туса, Шəкəрім адамдық болмыстың 
сан-қырлы құпиясын аршып, адамдық белгісін əркімнің өз бойынан 
табуына үндеген тəрбиелік мəнді, өткір сынды шығармалар жа-
сады. Мұны “Ашу мен ынсап”, “Анық пен танық”, “Сəнқойлар”, 
“Ызақорлар”, “Мақтау мен сөгіс”, “Талап пен ақыл”, “Бай мен 
қонақ”, “Еріншек”, “Қалжыңшыл қылжақпас”, “Құмарлық”, т.б. 
өлеңдерінің тақырыптары-ақ танытып тұр.

Рахым, ұят, арыңның,
Бетін топырақ жасырған.
Қайраты қайтып кəріңнің,
Қайғысын сөйтіп асырған.
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Бұл жолдар – бүкіл Шəкəрім шығармашылығына тəн тұтас желіні 
танытатын ой-толғамдар.

Жалпы ХХ ғасырдың басындағы əдебиет өкілдері Абай негізін 
қалаған сыншыл реализмді одан ары дамытып, тың табыстарға 
жетті. Ұлы ақынның қазақ қоғамындағы келеңсіз жайттарды сынай 
отырып жасаған өлмес образдарын өз заманында пайда болған тың 
бейнелермен толықтырды.

Сонымен, ХХ ғасыр басындағы əдебиет романтизм жəне сыншыл 
реализм əдісінде жазылып, ояну, азаттық, күресшілдік сияқты биік 
идеяларды қозғады, оқу-ағарту, əйел теңсіздігі, надандық, сияқты 
қазақ қоғамының дертті мəселелерін тақырып етіп алып, əлемдік 
əдебиет жеткен биік өрені бағдарлады.

Қорыта келгенде айтарымыз, ХХ ғасыр басындағы əдебиет 
өкілдері жазба əдебиеттің дамып, əлемдік əдебиеттер қатарына 
қосылуына, жаңа жанрлардың игеріліп, мазмұн мен пішіннің бір-
біріне сай бірлікте болуы жолында аянбай еңбек етті. Қазақ ақын-
жазушылары көркемдік деңгейі жоғары туындылар тудырып, олар 
кейінгі асқар биіктерге жол ашқан шығармалар болды.

 Студенттерге өзін-өзі бақылау сұрақтары мен тапсырмалар:
1. ХХ ғасыр басындағы əдеби бағыттардың басты ерекшеліктері.
2. ХХ ғасыр басындағы жазба əдебиет өркендеуінің негізгі си-

паттары.
3. Қазақ əдебиетіндегі жанрлардың өркен жаюы.
4. ХХ ғасыр басындағы əдебиеттегі Абай дəстүрі жəне 

жаңашылдық. 
5. ХХ ғасыр басындағы көркемдік əдіс тұрғысындағы ізденістер.
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3 ТАРАУ

ДІНИ-АҒАРТУШЫ АҚЫН-ЖАЗУШЫЛАР

3.1 Бағыттың басты сипаты 

Бұл бағыттағы ақын-жазушылар негізінен діни білім алып, 
шығыстық өркениетті мұрат тұтқандықтан замана сыры, қоғамдық-
əлеуметтік өзгерістерге сол көзқарас тұрғысынан қарайды. 
Сондықтан да, олардың көпшілігі батыстық үрдістен өріс алған 
Ресейдегі қоғамдық өзгерістердің шынайы себебін, олардың сан 
қырлы сыр-сипатын нақты ажырата алмағанын ашық айту керек. 
Бұлардың шығармашылығында ел қамын ойлаған тынышсыздану, 
халықты қайтсем түзу жолға салам деген қиналыс бары рас, бірақ 
бұл халден арылар нақты жолды олар түптеп көрсете алмады. Өз 
заманына қарай ілгерішіл ой-пікірлері мол болғанымен, кейбірі 
көбіне біржақтылыққа бой ұрып, жалаң түрдегі діншілдікті наси-
хаттау жолымен кетті.

Шығармашылық тұрғыдан алғанда бұл бағыттағы ақындар өздері 
нəр алған шығыстың озық үлгілі əдебиетінен үйреніп қана қоймай, 
шығыс шайырларының көрнекті шығармаларының бірсыпырасын 
қазақ тіліне аударды. Шығыс сюжетіндегі тақырыптарға негіздеп 
өздері де шығармалар жазды. Сөйтіп нəзирашылдық дəстүрді дамыт-
ты. Шығыстың классикалық əдебиетінің қазақ сахарасына кеңінен 
таралуына ең игілікті еңбек еткен осы бағыттағы ақын-жазушылар. 
Діни-ағартушы ақындар шығармашылығына тірек болған қазақ 
поэзиясының арғы арналарындағы Ахмет Яссауи, Рабғузи, Ах-
мет Жүйнеки жəне т.б. шығармашылықтары, əдебиеттегі діни са-
рындар. Бұл бағыттағы ақындардың бір тобына тəн ерекшелік 
– қиссашылдық, кітаби сюжеттерге еліктеушілік. Жалпы алғанда, 
діни-ағартушы ақындар өз дəрежесінде қазақ поэзиясының 
көркемдік деңгейін биікке көтерді. ХХ ғасыр басындағы поэзияның 
жанрлық тұрғыдан баюына елеулі үлес қосты.

Діни-ағартушы бағытта шығармашылық мүмкіндіктері əртүрлі 
ақындар еңбек етті. Бірақ шығармасының мазмұны, түрі əрқилы, 
идеялық көзқарастары сан алуан, шеберлік деңгейі түрліше 
болғанымен, бұл бағыттағы ақындарға тəн бірнеше басты белгілер 
бар. Бірінші белгісі – бұлар – діни мектептерде оқып мұсылманша 
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білім алған ақын-жазушылар. Олардың орыс оқуымен, орыс 
жазушыларының шығармаларымен атүсті ғана таныстығы болды. 
Екіншіден, бұлар – шығыс əдебиетін, оның түрлі əдеби мектептерін 
жетік біліп, озық үлгілі дəстүрін, көркемдік тəсілдерін өз бойына 
үйір етіп, өз шығармаларын сол деңгейде жазуға талпынғандар. 
Yшіншіден, олар қаршадайынан діни тақырыптағы шығармаларды, 
ертегі-аңыздарды, қисса-дастандарды жаттап, ондағы кейіпкерлерге 
еліктеп, сондағы өсиет-өнегеге тұщынып өскендер. Кейін құрғақ 
еліктеуден, мағынасыз жаттаудан құтылып, діни ілім-білімге бой 
ұрып, іздегендерін дін жолынан тапқандар. Төртіншіден, бұлардың 
көпшілігі ірі медреселерде білім алып, Ташкент, Бұқара, Қазан, 
Стамбул сияқты діни орталықтарда болып, ислами əдебиеттің 
классикалық үлгілерімен танысып, діни ілімнің қыр-сырын жетік 
меңгергендер.

Бұл бағыттағы ақын-жазушылардың кейбірі Шəді Жəңгіров, 
Ақылбек Сабалұлы, Жүсіпбек Шайхысламұлы, Шораяқтың Омары, 
Мəулекей Жұмашев жəне т.б. бірыңғай қиссашылдықпен айналы-
сып, шығыс, ислам сюжеттеріне шығарма жазып, нəзирашылдықты 
дамытты. Олардың шығыс сюжетінен, діни кітаптардан аударып, 
өз бетінше жазған шығарма-дастандарын мынадай топтарға бөлуге 
болады. Діни тақырыптағы қиссалар: “Зарқұм”, “Мəлікаджар”, 
“Кербаланың шөлінде”, “Сал-Сал”, “Мұхамед-Ханафия”, “Сүлей-
мен пайғамбар”, “Жұм-Жұма”; Қиял-ғажайып ертегі іспетті қис са-
лар: “Шəкір-Шəкірат”, Сейфіл-Мəлік – Бəдіғұл-Жамал”, “Шаһ марал”, 
“Абушахма”; Ғашықтық қиссалар: “Жүсіп-Зылиқа”, “Та һир-Зухра”, 
“Лəйлі-Мəжнүн”, Мұңлық-Зарлық”, “Боз жігіт”; Батыр лық қиссалар: 
“Рүстем-Дастан”, “Кескен бас”, “Ескендір”, “Қисса Баһ рам” т.б.

Міне осы шығармаларды жазған, тəржімалаған ақындарды 
қиссашыл ақындар деуіміз керек. Өйткені оларға тəн шығармашылық 
ізденістің негізгі өзегі осы қиссашылдық. Ал енді бізде қиссашыл-
кітаби ақындар деген ұғым бар. Бұл ұғым əлі күнге дейін түрлі 
пікір таластарға арқау болып келеді. Бұл туралы кезінде ғалым 
Ы. Дүйсенбаев “Кейбір зерттеушілер “Кітаби ақын”, “Қиссашыл 
ақын” деген терминдерді жиі қолданатын болып жүр. Бірақ осы 
бір ұғымдардың қалайша туып, нені қамтитынын ешкім жөнді 
білмейді” деген болатын. Негізінде бұл топқа бұрынғыдай М. 
Қалтаевты, Н. Наушабаевты, М-Ж. Көпеевті қосу өте қате болар 
еді. Олар – өзіндік стилі, əдеби беті, бағыты қалыптасқан ақындар. 
Кітаптарында кейбір арабтан, парсыдан, татардың жазба тілінен 
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ауысқан сөздер жүр екен деп “кітаби” ақын атандыру – ешбір əдеби 
танымға сиымсыз нəрсе. Онда “Оян, қазақты” жазған М. Дулатовты 
да осы топқа жатқызуға тура келеді. Оның осы кітабында түсініксіз 
сөздер жетерлік.

Əңгіме кітаби сөздерде емес, ақынның мақсатында. Біз ХХ ғасыр 
бас кезіндегі түрлі кітаптардағы шығармаларды мейлі ол қарасөзді 
болсын, мейлі өлең түрінде болсын тəржімалап немесе сол сюжетті 
негізге ала отырып соған еліктеп шығарма жазған, яғни қисса-дастан 
тудырған, өзгедей шығармашылықпен айналыспаған ақындарды 
кітаби-қиссашыл ақындар деуіміз керек. Бұларға Ақылбек Сабалұлы, 
Мəулекей Жұмашев, Жүсіпбек Шайхысламұлы т.б. жатады. Себебі 
олар өзіндік өлең жазып, оны кітап етіп бастырған емес. Жəй ауыл 
арасындағы тіршілікте айтқандары бар шығар, бірақ олары көп 
емес, əрі сапасы да талапқа сай емес. Олардың сіңірген еңбегі – 
шығыстық үлгідегі қисса-дастандарды көбірек жазып қалдыруы 
жəне оны өзгеше бір əдеби дəстүр, əдеби мектеп дəрежесіне көтеруі. 
Бұл дəстүр Қазақ даласына кеңінен қанат жайған. Ол Алатауда да, 
Алтайда да, Атырауда да, Сырда да, Жетісуда да өз жемісін беріп, 
небір майталман жүйріктерді еліктірген. 

Кеңестік кездегі əйтеуір сол тұстағы идеяларға жат көзқарасты 
айдар тағып, ат қойып аластауды əдетке айналдырған мақсаттан 
туған “Кітаби-қиссашылдықты” Мəшһүрдей, Мақыштай, Нұржан-
дай ақындық өнердің, асыл сөздің шеберлеріне айдар ғып тағу, 
олардың “шекпендеріне” тарлық жасайды. Олар – діни ағарту 
тұрғысынан ұлт тық поэзиямыздың өресін биікке көтеріп, əдебиет 
тарихында өзі не ғана тəн ақындық қолтаңбасын қалдырған 
өнерпаздар. Бұл ба ғыттың көрнекті өкілдеріне төменгі ақындарды 
жатқызуға болады.

 3.2 Бағыттың белгілі өкілдері

Мақыш Қалтаев (1869-1916). Ақмола маңында туып өскен. 
М. Қал таев шығармаларында діншілдік сарын өте басым болып 
келеді. Жалпы адамзаттық имандылыққа көбірек үндейді. Дінді – 
адам жанының рухани тазаруы ретінде ұсынады. 1907 жылдан ба-
стап шығармашылықпен айналысып, 1907-1913 жылдар арасында 
сегіз кітап шығарған. М. Қалтаев – ХХ ғасырдың басында ең көп 
кітап жазған ақынның бірі.
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М. Қалтаевтың “Қалтайұлының қазақ ахуалынан бəхас еткен 
манзұмасы“ (1907) “Қазақтың айнасы (1910), “Біраз ғибрат сөз“ 
(1910), “Насихат қазахия“ (1911), “Бар оқиға“ (1912), “Тура жол“ 
(1912) атты жинақтарының тақырыптары ортақ, бір сөзбен айтқанда, 
қазақ жайы. Татар ақындары З. Кəрими мен Ғ. Рашидиден аударған 
“Айна“, “Сақ-сұқ“ өлеңдер жинағы бар. Бұл аудармаларда ақынның 
өзіндік қолтаңбасы айқын сезіліп тұрады. 

Діни көзқарас жетегінде бола тұра, Мақыш – өз кезінде зама-
на шындығын дұрыс пайымдай білген ақын. Оның жинақтарына 
енген өлеңдерінен (“Аплотондай адамдар кедей болып“ т.б.) 
қазақ қозғалысындағы əлеуметтік теңсіздікті көре алғанын айқын 
байқаймыз. Ақын дүние, тіршілікке өз көзқарасын білдіріп, 
өлеңдерінде өзіндік ой-пікір қорытуға өте шебер. Шығармаларында 
Алланы шын сүю, Мұхаммедтің үмбеті болу тəрізді рухани 
тазарудың ұлы мақсаттарына жетелеумен қатар, ой астарында 
өмірдің қиындығына төзу, алланың бергеніне масаттанбау тəрізді 
адами асыл қасиеттерге тəрбиелеу мақсаты басымдау жатады. М. 
Қалтаев өлеңдерінде ұлттық мүдде жоғары қойылып, Отанға, туған 
жерге деген сүйіспеншілік ерекше шабытпен жырланады.

Жиырмасыншы ғасырдың басындағы қазақ əдебиетінде сана-
луан өнерпаз тұлға еңбек етіп, əрқайсысы өз дарынының биігінен 
əдебиетімізге шама-шарқынша үлес қосқаны белгілі. Олардың 
ішінде оза шапқан жүйрігі де, кейіндеу қалған шабаны да кездеседі. 
Бірақ кеңестік кезеңде дүлдүліміз қарабайырға, қойторымыз 
жүйрікке айналып шыға келгені жалған емес. Өйткені замана талабы 
сондай болды. «Ақты ақ, қараны қара» деп айта алмадық. Жалтақтық 
«жан серігімізге» айналды. Əдебиет əлемінің жұлдыздары Ахмет, 
Міржақып, Мағжан саясаттың құрбаны болса, Мақыш, Мəшһүр 
Жүсіптер идеология сойылын соққан солақай сыннан көз ашпады. 
Соңғылары ұстанған наным-сенімдерінің, содан нəр алған өзіндік 
танымдарының құрбанына айналды. «Екінің бірі – ақын, екі өлең 
жазған ірі ақын» демекші, екі өлең жазып, бір кітап шығарғанды 
«бұлбұл» танып, алты кітап шығарған Мақыш Қалтаевты «ала 
қарға» атандырдық. Жазығы не десек, жазығы – дінді уағыздап, 
діни танымды негізге алып ой айтуы.

1959 жылы Алматыда өткен қазақ əдебиеті тарихының 
мəселелеріне арналған ғылыми-теориялық конференция қаулысынан 
кейін М. Қалтаев шығармашылығы ХХ ғасыр басындағы əдебиет 
тарихын зерттеуші ғалымдардың назарына іліге бастады. Мақыш 
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Қалтаевтың шығармашылығы енді-енді ғана күрделі ғылыми-
зерттеулерге арқау болып келеді.

Жалпы, шығармашылығы туралы алғаш сөз қозғаған əдебиетші 
ғалым Бейсенбай Кенжебаев. Ол «Əдебиет жəне искусство» журна-
лында жарияланған «Мақыш Қалтаев» атты мақаласында: «Мақыш 
– молда ақын. Оның дүние тануы, көзқарасы – діни. Мəселені тал-
дау, түсіндіру əдісі шариатша, мысалдары, дəлелдері көбіне шариат-
тан, діни кітаптардан алынып отырады», – дейді.

Мақыш Қалтаевтың шығармашылығының басым бөлігі – поэзия. 
Мақыш – замана-дəуірдің құпиясына үңіліп, құбылмалы дүниенің 
болмысын тануға ұмтылған, соны өз поэзиясына арқау ете білген 
ақын. Ол сан тарау тақырыпқа барып, олардан өзара байланыс та-
уып, бір желіге біріккен бірлік іздей білген ойлы ақын. Жырларын 
оқымай жатып, мансұқ еткен сонау бір тұста кейбіреуге Мақыштың 
көр-жерді өлең етіп, жоқтан бар жасаған ақындай боп көрінгені рас, 
бірақ үңіле қарап, зерделей оқысаңыз, Мақыш поэзиясы əсте олай 
емес. Ол – ілімі мен білімін өзі көтерген тақырыпқа арқау ете оты-
рып, айтарын тереңнен тартып айтқан шығармашылық тұлға. Ақын 
шығармашылығында шығыс поэзиясына тəн өмір мен өлім, кəрілік 
пен жастық, жақсылық пен жамандық, достық пен қастық, білім 
мен надандық туралы мəңгілік егіз, салыстырмалы тақырыптар бой 
көтерген. Ол бұл мəселелердің бəрін де дін жөнімен сөз етіп, діни 
ұғым тұрғысынан түсіндіреді. Бір сөзбен айтқанда, қарапайым да 
ойлы діни насихат айтады. Сондықтан да біз Мақыш Қалтаевты Б. 
Кенжебаев дəл танып, тауып айтқандай, «діни ақын» деп білеміз. 
Өйткені, оның өлеңдеріне арқау болған бар тақырыптың түйісер 
тұсы – дін. 

Мақыш барлық нəрсеге өзі жеткен биіктен, яғни діни ілім биігінен 
қарайды. Сол арқылы түйсінеді, сол арқылы түсіндіргісі келеді. 
Мəселен, «Қалтайұлының қазақ ахуалын бəйіт еткен манзұмасы» 
(1909) дейтін алғашқы кітабының өзінен-ақ бұл анық көзге түседі. 
Ақынның қоғам, дүние, ғылым, өнерге деген көзқарасында өзіндік 
ой-тұжырымы бар:

Мал-жанымнан қылмаймыз дінге пайда,
Хан сегіз ұжымақ бізге қайда!
Дін жолына малменен ихсан қылса,
Себеп болып дін миллат кетер алға. 
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Мақыш ең басты мəселе ретінде діни ұстанымды алып, 
ағартушылық көзқарастарын сол арқылы білдіруге, қазақ 
арасындағы мəселелердің шешімін дін жолымен табуға ұмтылады. 
«Ұлттың, мемлекеттің өркендеуіне тек шариаттың ақ жолын ұстану, 
дін қағидаларын құрметтеу арқылы жетеміз» деген ойды айтады.

Нағыз ақындар өзі өмір сүрген заманына көп жағдайда көңілі 
толмай, оның мінін ашып, келеңсіз жайттарын сынап отырған. Бұл 
жағдай Мақышқа да жат емес. Өйткені ол – өз заманының перзенті. 
Сондықтан өзі байқап, көріп отырған қоғамдық ортаның кері кеткен 
тірлігін оның сынамауы мүмкін емес еді. Екіжүзділікті «иманына» 
серік еткен ишан, хазірет, қожа-молданың оның қаламының қырына 
ілігуі, сөйтіп, ащы сынның астында қалуы осыған байланысты. 

Ол хазірет дін сатқан ел аралап,
Дұғасын алмағандар болар харап.
Дұғасын алмағанды тозаққа атып,
Алғанға ұжмақ берер анық қалап.

Ақын өлеңдері арқылы діни уағыз айта отырып, дүние-тіршіліктен 
алшақ кетпей, бақилық шындықтан, фəнилік шындықтың бол-
мысын ашады. Аллаһты адамға қуат берер рухани күш деп біліп, 
тіршілік тірегі – іс-əрекет, ізденіс деп түсінеді. Діни-философиялық 
түйіндері көбіне қарапайым қазақи ұғыммен астарлас болып келеді. 

“Бар оқиға”, “Насихат“ жинақтарындағы өлеңдерінде пайдалы 
іске ұмтылу, еңбекқорлық сияқты жақсы қасиеттерді дəріптейді. 
Дінді арамдық істеріне бүркеу еткен екіжүзділікке қарсы болып 
(“Қаж хаhында“), дін тазалығы үшін күрес жүргізуге тырысады. 
“Өнерге тағлым үшін бала берді“, “Өнерге жабыспасақ іс бітпейді“, 
“Михнат босқа кетпес қиналсаңыз“ атты өлеңдерінде өнерді 
дəріптеу айқын көрініс табады. М. Қалтаев шығармашылығының 
басты тақырыптарының бірі – əйел теңсіздігі. “Сəбия қыз“ өлеңі – 
осының нақты мысалы.

“Қазақтың айнасы“, “Біраз ғибрат сөз“ жинақтарының өлеңге 
қойылар талап тұрғысына сапасы өте жоғары. “Біраз ғибрат сөз“ 
жинағындағы мысал өлеңдерінің (“Есектің ойнауы“, “Аз үмітпен көп 
зарар берер“, “Бал құрты мен шыбын“, “Жақсылыққа жамандық“, 
“Пақырлық пен Байлық“ жəне т.б.) тəрбиелік мəні зор. Мақыш – қазақ 
əдебиетіндегі мысал жанрын дамытушы, өркендетушілердің бірі.

“Тура жол“ жинағында дүние, жан, рух туралы түсініктер діни 
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ілім-біліммен астасып жатыр. Ақынның қазақ тарихына көз жіберіп, 
хандар мен төрелердің озбыр іс-əрекеттерін ашар тарихи деректерді 
алға тартуы (“Қазақтың ханы болған төрелері“) – оның өткенге 
өзінше қарайтындығының белгісі.

М. Қалтаев шығармашылығына тəн басты ерекшелік адамдық, 
адамгершілік қасиеттерді ардақтап, жалпыға ортақ ілгерішілікті 
қолдайтыны. Мақыш – өмірден түйгендерін, оқыған-білген 
нəрселерін қарапайым қазақы тілмен ұйқас, ырғаққа түсіріп, баян-
дау тəсілінде жазуға бейім ақын. 

М. Қалтаев поэзиясының идеялық маңыздылығы, мазмұн 
байлығы көбіне уақыт тынысын тап басып, замана құбылысын 
дəл танып, өз өлеңдерінде күрделі ойларды арқау еткен пікірлер 
толғайтынынан көрініс табады. 

М. Қалтаев поэзиясында жалаң дидактиканың көрініс беріп 
қалатынын жасыруға болмайды. Ақынның тіл шұбарлығына 
жол беріп алатындығы да бар. Өлең жолдары араб, парсы, та-
тар тілдеріндегі сөздермен араласып кетіп, қазақ тіліне тəн ұйқас, 
үндестік заңдары бұзылып отырады.

Жалпы алғанда, М. Қалтаев – өз дəуіріндегі күрделі мəселелерді 
қозғап, халықты оятуға күш салып, өнер-ғылымды насихаттап, 
ағартушылық əдебиетке елеулі үлес қосқан ақын.

Əбубəкір (Кердері) Шоқанов (1958-1912). Ақтөбе облысында 
туып өскен. Əбубəкірдің 1903 жылы “Əдебиет қазақия“ деген кітабы 
шыққан. Бұл кітаптың өз кезеңіндегі маңызы зор болды. Ондағы өлең-
толғаулардың тақырыбы əркелкі. Ақынның заман жайы, қазақтың 
бұрынғы хал-жайы, қоғам, адам жайлы өзіндік ой-түйіндері өте мол. 
Дін жолына, ғылым-өнерге үндеуде өз дəуірі тұрғысынан алғанда 
ілгершілдік көзқарастары бар. Ол өз тұсындағы қазаққа тəн емес жат 
құбылыстарды, ел арасындағы жағымсыз мінез-құлықтарды аяусыз 
сынайды. Өлеңдерінің көбі отаршылдық озбырлыққа қарсылықты са-
рында жазылған. Көбіне өткен өмірдің жақсылықты жақтарын поэзи-
ясына арқау етіп, бүгіннен түңілгендей сипат танытады. “Сырқау бо-
лып жатқанда“ өлеңіндегі өмір, адам туралы толғаныстары, ақындық 
ой-топшылаулары өте мəнді. Адам өмірінде ғылым-білімнің алар 
орны туралы ақын орнықты ой-пікірлер айтқан. “Заманның опасыз 
халіне айтқан өлеңінде“ өз заманының келбетін кеңінен суреттейді. 
Өсиеттерінің өмірмен тығыз байланыстылығы бар. “Əубəкір 
молланың ноғай халқына насихат қылып айтқаны“ толғауында 
түркі тектес халықтарды бірлікке, ынтымақтыққа шақырып, діндес, 
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тілдес ұлттардың бірлігін жақтайды. Жалпы алғанда, Əубəкір 
шығармашылығындағы өмір өзгерісін, қайшылықтарды сынау, ең ал-
дымен, діни ұғыммен астасып отырады.

Нұржан Наушабаев (1859-1919). Қостанай облысында туып-
өскен. “Манзұмат қазақия“ (1903), “Алаш“ (1910) атты кітаптарының 
ХХ ғасыр басындағы əдебиетте өзіндік орны бар. Нұржанның 
Сапарғалимен айтысы негізінде “Жұмбақ айтысы“ (1903) кітабы да 
басылып шыққан. Бұл айтыста ақындардың білімі, ой-өріс кеңдігі 
көрініс тапқан. Нұржан поэзиясындағы шағын жанрлардың əрқилы 
түрлері молынан кездеседі. 

Əр заманның өзіне лайық, өзгеден ойы озық, өресі биік дара 
тұлғаларының болғаны тарихтан белгілі. Міне, өзі өмір сүрген 
кезеңдегі теңсіздікке, əділетсіздікке қарсы ақындық үн көтеріп, 
өзіндік көркем туындыларына өзек еткен сондай ақындардың бірі – 
Нұржан Наушабайұлы. 

Нұржан – заманында ит жүгіртіп, құс салған, жүйрік баптап 
бəйгеге қосқан айтулы сері əрі бағы барда күреске түсіп балуан 
атанған, термелетіп жыр төккен, сөйте жүріп, əуейіленіп кетпей, 
салиқалы ой айтқан көшелі ақын.

Бір бойына осындай алуан өнерді тоғыстырған, өз заманының 
өнерпазы Нұржан Наушабайұлы шығармашылығын алғаш зерттеп, 
ғылыми пікір айтқан С. Мұқанов, Е. Ысмайылов, Б. Кенжебаевтар 
болса, Ə. Дербісалин, Ш. Сəтбаева, М. Жармұхамедов, Б. Əзібаева 
сынды ғалымдар оны кеңейтті.

Б. Кенжебаев Нұржанның əдеби мұрасын басқа да ағартушы 
ақындармен салыстыра келіп: «Нұржанның бір өзгешелігі – ол 
өлеңдерінің көбін бұрынғы араб, парсы, шағатай ақындарының 
үлгі-стилінде жазады. Парсы, ескі кітаби сөздерді, діни арабша 
сөздерді көп қолданады», – деп, оның бір ерекшелігін осы тұрғыдан 
айқындай түседі.

Ал енді сан қырлы саңлақ таланттың өзіндік ерекшелігі өз 
заманындағы əр түрлі бағыттардағы ақындардан нендей қасиетімен 
дараланады, кімдермен қосыла сараланады дейтін болсақ, бұл 
оның дүниеге көзқарасы, өмір-танымы арқылы айқындалады. Ең 
алдымен, Нұржан Наушабайұлы – діни-ағартушы ақын. Ол – діни 
мектепте оқыған, дінге деген өзіндік танымы бар, бұл тақырыпты 
шығармашылығының негізгі өзегіне айналдырған жыр жампо-
зы. Яғни Нұржан – діни ілімді көп оқыған ғұлама адам. Кезінде 
мұсылманша да, орысша да білім алғанымен, діни бағытты 
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берік ұстанған. Ол дін арқылы бүкіл саяси өмірге араласып, сая-
си көзқарас қалыптастырып, дін арқылы ұлт теңдігіне ұмтылды, 
білімді уағыздады. Ақын білім мен адамгершілік қасиет дінді сүю 
арқылы келеді деп ұғынып, соны бүкіл жырына арқау еткен.

Ақынның ұзақ жылдар тек əдеби шолуларда ғана аты аталып 
келуінің басты себебі діншіл ақын деген атақ тағылып, кеңестік 
идеологияға жат ақын ретінде бағалануы еді. Бүгінде тəуелсіз ел 
ретінде өткенімізге ойлы көз салып, құлақпен ғана ұғып қоймай, 
жүректен өткізіп, көкірекпен көріп тұрған шақта көп нəрсеге 
басқаша қарай бастадық. Нұржанның мұрасын халыққа таныту-
да 1997 жылы бұрынғы «Алаш» атымен қайта шыққан ақынның 
толыққанды жинағының орны ерекше. Құрастырып, алғы сөзін жазған 
– А. Бай тұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің 
оқытушысы, ақын Ақылбек Шаяхмет. Жинақтың да, құрастырушы 
еңбегінің де құндылығы – алғаш рет ақын мұрасының қазіргі жазу 
үлгісіне түсіріліп, оқырманды оның шығармаларымен толығырақ та-
ныстырсам деген талпынысында. Əр кезеңдегі Нұржан ақын жайлы 
айтылған əдебиетші ғалымдардың, қаламдас, қоныстас адамдардың 
ой-пікірлерінен үзінділер беріліп, қысқаша алғы сөз жазылған бұл 
жинақ Нұржан Наушабаевтың мол мұрасынан мағлұмат бере алады. 

Кезінде Нұржан ақынға əлеуметтік мəселелерді жырлауға бағыт, 
кеңес берген Ыбырай Алтынсарин екен. Ұлы ұстаздың ақыл-
кеңестерін тыңдап, өзінің бағытын анықтап алған Нұржан ақын, 
кейіннен Ы. Алтынсаринге деген ризашылық сезімін білдіріп, оған 
өлең де арнайды:

Жұртыңнан екі жая Тіне, Қармыс,
Əр ерлер өз тұсында алған алғыс.
Бүркіттей ұя салған Римстанда,
Талпынтып балапанын ұшты бір құс.
Зəһарды балдан тəтті қылатұғын,
Халыққа қамқор ондай ер болмады тұс,–

деп, ақын Ыбырайдың күллі қазақ баласының оқып, білім алуына 
тигізген əсерін дəлелдей түседі. Ұлы ағартушымен арадағы достық 
оның тіршілік мəнін терең түсінуіне негіз болады. Ол енді өмір, 
қоғам, адам деген ұғымдарға өзгеше қарай бастайды. 

Ақын өз заманының көкейкесті мəселелеріне белсене арала-
сып, насихат өлеңдер жазып, əлеуметтік жағдайды сөз етіп, өзінше 



94

түсіндірмек болған. Сондықтан Нұржанның өмір сүрген ортадан 
түйген білік-танымын жүйелей кету оның шығармашылық болмы-
сын ашуға үлкен септігін тигізері сөзсіз. Ақынның өмір жолының 
шамшырағы – өнер-білім. Ол оны өз өмірінің мəні деп түсінген. Сол 
себепті де өмір бойы ізденіс үстінде болған ақын əр өлеңінде өнер-
білімнің пайдалы екендігін үнемі айтып отырады. Оны толғандыратын 
екінші бір мəселе – замана жайы. Ол дүние азған заманда əділдік, 
ізгілік жолы қиын болатынын анық айтады. Сонымен бірге ескідегі 
«еркін», «тыныш» заманды қайтып оралмайтын арман етіп аңсап, өзі 
арқа сүйейтін тіректі ізгілік пен адамдық қасиетіне үндейтін дүниеден 
табады. Осыдан келіп Нұржан шығармаларында өткенге қайта-қайта 
жыр арнау, сұқтану, соны егіле жоқтау басымырақ. 

Нұржан – шығармаларының əлеуметтік сипаты, көркемдік стилі 
жағынан алғанда, сыншыл-реалист ақын. Ол таза шығармашылыққа 
көшкен кездегі алғашқы өлеңдерінде өз заманына мұңдана көз та-
стап, отаршылдық зардабын айқын аңғарған. Сондықтан да заман то-
зады, қоныс тарылады, ел билеген атқамінерлердің ниеті бұзылады 
деген сияқты уайым-қайғыға беріледі. Қазақтың шұрайлы жерінен 
айрылып, күштіден қысым көргенін, халықтың тіршілігі ауырлап, 
күн-көрісі қиындап кеткенін жырлайды. Ақынның жаны осындай 
тығырыққа тірелген жағдайдан шығар жол таппай қиналып, кімнен 
демеу күтерін білмей дал болады. 

Күштінің əлсізді тырп еткізбей ұстап отырғанын, қоғамның 
құрсаулы екенін меңзейді. Заманның теңсіздігі, жаппай етек 
алған əділетсіздік, əр адам өз орнын таппай, біреудің асып-тасып, 
байлыққа мастанып жүргенін баяндай келе, «заман-ай» деп егіледі. 

Арзан менен қымбаттың, 
Бағасының бір болып,
Қатар жүрген заман-ай!
Қыран құстай қыр аспай,
Қарға кіріп қатарға,
Қуды ілген заман-ай!
Тұлпар кірмей дүбірге
Мəстек шауып бəйге алып,
Озып жүрген заман-ай!

Нұржанның тақырыбы жағынан сан алуан өлеңдерінің негізгі 
айтар ойының бірі – адам, дəлірек айтқанда, оның адамдық қадір-
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қасиетіне байланысты. Ол адам бойындағы орнықты мінез, ар, на-
мыс, əділдік сияқты қасиеттерді дəріптейді. Ал бірде жақсы мен 
жаманды қатар алып суреттей отырып, дидактикалық тағлымдарды 
алға тартады. Нұржанның адамдық, əділдік жайындағы өлеңдері 
өзі өмір сүрген кезі мен əлеуметтік қоғам ортасындағы шындықты 
нанымды бейнелеген. Қоғамдағы шындықты жырлай отырып, 
уақыт ағымына үлес қосады. Ақын шығармаларын оқи отырып, 
оның болмысын танимыз, өзі өмір сүрген қоғамдағы алар орнын 
көреміз. Себебі, «Ақынның өз тұлға бейнесі оны тебіренткен ой 
сезімдерінен, айтылып, баяндалып отырған өмірдегі алуан түрлі 
жағдайға, қоғамдық мəселелерге, адамның əр түрлі іс-əрекетіне 
оның қатынасынан, берген бағасынан айқындала түсіп, жан-жақты 
толық көрініс табады» деген тұжырым бұл ойымызды бекіте түседі.

Қалай дегенде де, Нұржан шығармашылығының басты желісі – 
діни тақырып. Ақын өлеңдерінің өзегі, айтар ойы осыған келіп сая-
ды, көтерілген көптеген өзекті мəселелерден дін, ислам тақырыбы оқ 
бойы озық тұрады. Нұржан – дінге, жалпы дүниеге, өнер мен өлімнің 
арақатынасына диалектикалық тұрғыдан қараған ақын. Ислами білімі 
жетік болғанмен, ақын дінге соқыр сеніммен, ессіз фанатизммен 
берілмейді. Дінге қатысты өлеңдерінде «Құран-Кəрімнің» маңызын, 
қадір-қасиетін толық түсіндірген ақын мұсылманның парыз-уəжіпте-
ріне де талдау жасайды əрі ол мұсылманның қырық па ры зын жеке-
же ке талдап, көлемді «Қырық парыздың баяны» деген өлең жазады. 

Профессор Қ. Жұмалиев Нұржан шығармаларындағы ис-
лам мəселелерін сөз ете келіп: «Нұржан Наушабаев бұл мəселені 
Əубəкірден гөрі тереңдетіп, «қырық парыздың» əрқайсысына жеке 
тоқтап, оның мəні мен тұтыну жолдарын өлеңмен үгіттеді», – деген 
бағалы пікір айтады. 

Ақын шығармашылығындағы ислам – ерекше əрі өзгеше дүние. 
Ол діннің барлық ізгі мұраттарын талдап, өзінің зерде сүзгісінен 
өткізіп, жалпы азаматтық құндылықтарды уағыздайды. Нұржан 
шығармаларындағы діни көзқарас жайында профессор Б. Кенже-
баев: «Нұржан өлеңдерінің біразы ислам дінінің мəн-жайы, парыз-
қарызы, заң-шариаты туралы. О дүние мен, бұл дүние, діндəр 
адамдардың мінез-құлқы жəне жақсылық пен жамандық жайында. 
Ақын бір сөзінде: «нұсқалап дүние, ақірет бəрін айттым», – дейді. 
Əрі діни фанатизм түрінде ғана айтпай, оны діни ізгілік, жалпы 
адамгершілік, ағартушылық тұрғыдан түсіндіреді» – деген өте 
орынды пікір айтып, тұғырлы тұжырым жасайды. 
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Ол діннің ғылыми мəні мен мəңгілік мұраттарды ұғындыратын 
дəнін аршып, екшеп пайдаланады. Тақуалық пен діншілдікті құр 
дəріптемей, қайта дін мұраттарын ескілікке, діни дүмшелікке, 
тіпті қоғамдық əділетсіздікке қарсы руханият құндылығы ретінде 
пайдаланады.

Нұржанның діншілдігінің тағы бір себебі ғасыр басындағы 
қазақты шоқындыруға, христиан дінін таратуға бағытталған саясатқа 
қарсылығында жатқан секілді. Санасы сергек, ойы озық жан қашанда 
төніп келе жатқан қатерді елден ерекше сезіп, алдын алары белгілі.

Сонда да хақ жолынан адаспадық,
Бəиіт пен алуан түрлі жол ашпадық.
Пайғамбар - хақ, Жаратқан Аллаһ бір деп,
Бөтен дін ұстанғанға жанаспадық.

Ақын жер бетінде Исламнан басқа діннің түрі көп екенін, бірақ 
өзге дінге бой ұрмайтынын, берік ұстанған бағытынан таймайты-
нын айтады. 

Тұтастай алғанда, Н. Наушабаев мұрасы өз заманынан озық ойла-
рымен, бүгінгі күнмен өзектес ой-армандарды жырлай білгендігімен 
бағалы. Шығармаларында заманаға деген өзіндік көзқарастары мо-
лынан көрініс тапқан.

Ақынның жетістігі сол заманның өзінде-ақ мəңгі өлмес құнды 
тақырыптарды дəл тауып, жырлай алғандығында. Сондықтан оның 
шығармалары халық жүрегіне сыналап кіріп, салмақты орын алған. 

Нұржан – назым, терме, тақпақ жəне т.б. жанрларда елеулі еңбек 
еткен ақын. Өлеңдеріне тақырып қоймай, бірінші назым, екінші 
назым деп атаған. Замана құбылысын жалпылама сипаттамай, 
өлеңдерін нақтылыққа бейімдей білген. Оның жеке мінез-құлықты, 
жағымсыз адами пендешілікті сынау тақырыптарындағы жəне əзіл-
сықақ өлеңдерінде қазақ əдебиетінің бай дəстүрі, ауыз əдебиеті 
үлгілерінің сипаты басымдау келеді. 

Нұржан «Назымдары» – дарынды ақынның өзіндік ізденістері. 
Шығармашылығының өн бойына діндарлық арқау болған ақын 
көбіне «заман азды» деген ойды өзек етіп, соның мəн-мағынасын 
ұғынуға ұмтылады. Кейде өмір шындығына терең бойлай алмай 
қалатын сəттері де кездеседі. Мəселен, «Манзұмат қазақия» атты 
кітабында қазақтың шығу тегі туралы ел аузындағы аңыздарды 
кейінгі діни шежіремен өзектес алып, қайшылыққа ұрынады. Н. Нау-
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шабаев шығармаларында өз дəуіріне сай жетістіктер де, кемшіліктер 
де бар. Олардың ара салмағын алдағы уақыт айқындайды. 

Қорыта келгенде, шығармаларында адамды білімділікке, игі іс-
əрекетке, адал болуға, ұлтқа қызмет етуге үндейтін əрі мұның бəрін 
діни таным тұрғысынан тұжырымдайтын Нұржан Наушабайұлы – 
қазақ əдебиетінде алар орны, шығар биігі бар ерекше ақын. 

Мұса Молда Байзақов (1849-1932). Түркістан өңірінде туып-өскен. 
Мұса молда шығармашылығында шығыс дəстүрі басым. Датқадан 
шығып, кедейленген ақын өмір шындығын шынайы суреттеуге өте 
бейім боп келеді. Бұрынғы өмір қалпына өз заманы шындығынан 
қарап, сын сөзімен байыптап, кемшіліктерін тауып, сынай біледі. 
Өлеңдерінде сыни көзқарас мол кездеседі (“Есім аға“, “Қайраты бұл 
дүниенің мал менен пұл“, “Сайлау деген елге бір бүлік болды“, т.б.). 
Мұса молда өлеңдерінде ғылым-білімге үндеу басым болып келеді 
(“Харакетке жаратқан адамзатты“, “Ғылымсыз болып қартайсаң“, 
“Жолаушымыз отырсақ, жатсақтағы“, т.б.). М. Байзақов – мысал жан-
рын дамытуға өзіндік үлес қосқан ақын (“Тышқан мен түйе“, “Жол-
барыс пен түйе“, “Қайырымды қыз бен қайыршы“, т.б.). Ақынның 
эпикалық жанрда жазылған шығармалары ХХ ғасыр басындағы қазақ 
əдебиетіндегі елеулі табыс болып саналады. Поэмалары (“Ұры мен 
жолбарыс“, “Опасыз жар“, “Сұлу əйел мен молда“) көбіне шығыстық 
желіге, ауыз əдебиетіндегі аңыз əңгімелерге негізделіп жазылған. 
Мұса молда – айтыс өнерін дамытуға да үлес қосқан, əдебиетке жаз-
ба айтыс үлгісін əкелген ақындардың бірі. Оның “Манат қызбен ай-
тысы“ хат арқылы айтысудың озық үлгісі болып табылады. Оңтүстік 
өңірінде жиі кездесетін бұл дəстүрді Молда Мұса биік деңгейге 
көтерген. Ақын кеңес дəуірінде де біраз шығармалар жазған (“Жаңа 
заман“, “Талапты жастар“, “Октябрьдің 14 жылдығына“ т.б.). Жалпы 
алғанда, Мұса Молда Байзақов – діни көзқарасты өз шығармаларында 
орынды пайдаланып, тəрбиелік мəні зор шығармалар туғызған өз за-
манына сай ақын.

Шəді Жəңгіров (1855-1933). Оңтүстік Қазақстан облысының 
Созақ өңірінде туып-өскен. Шығыстың озық үлгілі əдебиетінің 
нəзирагөйлік дəстүрін берік ұстанған, шығыс поэзиясындағы 
белгілі тақырыптар мен сюжеттерді өзінше жырлап, идеясы мен 
мазмұны тұрғысынан мүлдем жаңа, төл туынды жасаған ақын. 
Бұл саладағы шығармаларының (“Қисса қырық уəзір“ (1911), “На-
зым Шəhир дəуіріш“ (1913), “Қисса Бəлғəм Бағур“ (1910), “Хайбар 
қиссасы“ (1913). “Хикаят халифа həрун Рашит“ (1917) т.б. ХХ ғасыр 
7–853
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бас кезіндегі қазақ поэзиясындағы дастан жанрының қалыптасуы 
мен дамуына игі əсері өте зор. Шəдінің төлтума шығармаларының 
(“Ресей патшалығында Романов нəсілінен хұқмынарлық қылған 
патшалардың тарихтары, həм ақтабан шұбырыншылық заманынан 
бері қарай қазақ халқының ахуалы“ (1912), “Келіннің бетін ашатын 
терме“ (1915), “Хикаят Орақ-Күлше“ (1917), “Қарынның жер жұтқан 
оқиғасы“ (1917) т.б.) ХХ ғасыр басындағы əдебиетте өзіндік орны бар. 
Ақын неге екені белгісіз күнделікті өмірді, қоғам жайын аз жырлап, 
өткен өмір мысалдары негізінде жалпы адамгершілікті, ізгілікті на-
сихаттайтын шығармаларды басымдау жазған. Оның діни-ағартушы 
екендігі шығармаларында ертедегі шығыс əдебиетінде қалыптасқан 
сопылық сарынның мол болуынан көрініс табады. Жастайынан ел 
басындағы ауыртпалықты көріп өскен ақын өзінің төл өлеңдерінде 
ел билеген əкімдерді, кейбір байларға тəн дүниеқоңыздықты, 
озбырлықтарды еркін сынап отырады. Оның “Бөрбас байға“, “Отын-
шы байға“, “Бір молдаға“, т.б. өлеңдерінде өмір шындығы реалистік 
түрде көрсетілген. Жалпы алғанда, Шəді шығармашылығының ХХ 
ғасыр басындағы əдебиеттегі эпикалық жанрды өрістетуде ерекше 
орны бар. 

ХХ ғасыр басында бұлардан басқа да қиссашыл, кітаби ақындар 
да болғандығын жоғарыда айттық. Жүсіпбек Шайқысыламұлы, 
Ақылбек Сабалұлы тəрізді ақындар көбіне тек дайын сюжетті 
қиссалар жазып, немесе бастырып шығарумен айналысқан. 
Шығармаларының қай-қайсысында болмасын діни уағыз, дін 
құдіреттілігі жайлы ойлар өріс тауып отырған. 

Қорыта айтқанда, ХХ ғасыр бас кезіндегі қазақ əдебиетінде діни-
ағартушы ақындар өзіндік бет-бағдарын айқын танытқан. Олардың 
шығармашылығы көлемі жағынан аса мол, жанр, түр жағынан 
мейлінше бай болып келеді. Талант, дарындары əрқилы ақындардың, 
өзіндік қолтаңбалары да əрқилы. Бұларды біріктіретін басты белгі – 
діни-ағартушылыққа бағытталған мақсат-мұраттары.

Студенттерге өзін-өзі бақылау сұрақтары мен тапсырмалар:
1. Діни-ағартушы бағыттың басты ерекшеліктері.
2. Діни-ағартушы бағыт өкілдері жəне шығыс əдебиеті.
3. Қиссашыл ақындар шығармашылығының өзіндік ерек шелік тері.
4. Діни-ағартушы ақындар шығармашылығындағы діни таным 

негіздері 
5. Абай жəне діни-ағартушы ақындар.
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4 ТАРАУ

МƏШһҮР ЖҮСІП КӨПЕЕВ
(1858-1931)

4.1 Шығармашылық ғұмырнамасы

Мəшhүр Жүсіп – көп жасап, талай тарихи оқиғалардың куəгері 
болған, көргеніне қарай түйгені мол, өлең өнерінде өзіндік өрнегін 
сала білген өз дəуірінің көрнекті ақыны. Ол – заманының білімпазы 
ретінде дін мен өнерді қатар ала жүріп, бірінен елге адами үлгі-
өнеге шашса, екіншісінен ұлтының рухын көтеріп, болашаққа деген 
сенімін арттырған жан.

Ақынның көзі тірісінде үш кітабы жарық көрген. Оның үшеуі 
де 1907 жылы бірінің артынан бірі қатарласа шығып, елінің көз 
қуанышына ғана айналып қоймай, көкірек көзін ашып, санасына 
сəуле түсірді.

Мəшһүр Жүсіп “Тірлікте көп жасағандықтан көрген бір тамаша-
мыз“ атты кітабында (1907) замана шындығын суреттеп, көкейкесті 
мəселелерді көтере білді. Қайбір мəселе болмасын ел өмірін 
жете түсінетін ақын ретінде ілгершіл ой айтып, қоғамдық өмірді 
əлеуметтік шындық тұрғысынан көрсете алды. Сол тұстағы саяси 
ахуалды дəл аңғарғандықтан, өлеңдеріндегі ой орамдары қазақтың 
алдыңғы қатарлы зиялыларының ой-пікірлерімен ұштасып жатады. 
“Қазақ жұртының осы күнгі əңгімесі“, “Ақ қағаз, қалам сия келет 
бізге“, “Ырыссыз жоқ нəрсеге ерінеді“, т.б. өлеңдеріндегі тарихи 
оқиғаларға, өнердің адам өміріндегі алар орнына деген нақтылы ой-
тұжырымдарының мол болуы, оның ақындық қабілет-дарынының 
ерекшелігін айқындай түседі. 

“Хал-ахуал“ (1907) жинағында замана сипаты бірқыдыру 
кең суреттелінеді. Ел ішіндегі жағдайды айта отырып, келеңсіз 
қылықтарды ащы сынайды. Бұл кітабында ақын отаршылдықпен 
ере келген кесірлі құбылыстарды да аша білді. Өз тұсындағы 
өмір шындығын шынайы көрсету мақсатында жағымсыз образдар 
бейнесін сол ортадан ойып алып жасады. Өлеңдерінде ел-жұртты 
аямай сорып отырған билер мен əкімдер, озбыр байлардың келімсіз 
кейпін естен кетпестей шебер бедерледі. 

“Сарыарқаның кімдікі екендігі“ (1907) жинағындағы өлеңдерінде 
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ұлт мүддесін көбірек көтеріп, көбірек қолдайды. Халықты оянуға, 
өнерге, оқып жетілуге, мəдениетті ел болуға шақырды. Түркі тектес 
халықтардың бірлігін жақтады. Ақынның бұл жинақтарында жал-
пы діни уағыз, діни бірлік, дінге деген сүйіспеншілік көбірек көзге 
түседі. Бұл – ақынның алған білімінің, дүние өзгерісіне өзіндік 
көзқарасының көрінісі. 

Мəшhүр Жүсіп – қоғамдық қозғалысқа белсене араласпағанымен, 
біршама шығармаларымен тарихи дамудың барысына тікелей ат 
салысып, қоғамдық ой-сананың өрістеуіне елеулі еңбек сіңірген 
ақын. Кезіндегі саяси істерге тікелей қатысы болмағанымен, əдеби 
шығармалары арқылы патша чиновниктерінің қудалауына ұшырап, 
қуғын-сүргін де көрді.

Мəшhүр Жүсіп Көпеев ХХ ғасыр басындағы əдебиеттің əртүрлі 
саласында қалдырған мол мұраларымен қазақ əдебиеті тарихының 
аталған кезеңінен ерекше орын алады. Ол қазақтың ауыз əдебиетін 
өзіне дейінгі ірі ақындардың шығармашылығын білумен бірге, 
Шығыстың əйгілі классиктері Фирдоуси, Науаи, Низами, Сағди, 
Хафиз шығармаларымен де жете таныс болған. Солардан көп үйрене 
отырып, өзіндік ізденіспен қол жеткізген мол білімнің арқасында 
сөз өнері өнерпаздығының биігіне көтерілген ақын. Ол – өмір бойы 
ғылым-білім үйреніп, өмірі ізденіспен өткен, ғылым-білім арқылы 
ұлтының санасын оятуға ұмтылып, тура жолды нұсқай білген 
ғұлама жанның бірі.

Ғажайып мұраларымен халқының көңіліне ұялап “Мəшhүр“ 
атанған Жүсіп Көпеев 1858 жылы Баянауылда Найзатас деген жер-
де дүниеге келеді. Өзінің “Мəшhүр“ атқа ие болу жайын “Өмірбаян“ 
атты өлеңінде былай баяндайды:

Бес жаста бісміллə айтып жаздым хатты,
Бұл дүние жастай маған келді қатты.
Сегізден тоғызға аяқ басқан күнде,
Мұса еді қосақтаған “Мəшhүр“ атты.

Ақын өзі айтқандай, сегізге енді толған шағында қалың топтың 
алдына шығып, ауыз əдебиетінің озық үлгілерін шығыстық қисса-
дастандарды, лиро-эпостық жырларды нəшіне келтіріп, келістіре 
жатқа оқиды екен. Оның өнеріне риза болған Шорманның Мұсасы 
Жүсіпке “Мəшhүр“ атағының таңылуына себепкер болыпты. Ол 
Мəшhүрдің тақиясына үкі тақтырып, “Бұл бала өз заманында 
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халыққа Мəшhүр болатын бала екен” депті. Содан бері Жүсіп атына 
“Мəшhүр“ атағы қосақталып айтылатын болған.

Бүгінде Мəшhүр Жүсіптің өмірін, ақындығын зерттеп
жүр  ген Қ. Жүсіпов, С. Көпеев тəрізді немерелері, Н. Жүсіпов, Г. Жү-
сіпова сынды шөберелері келтірген “əулеттік архив” деректеріне 
жəне ақынның өз өлеңдеріне қарасақ, оның өмір жолы былай өріледі. 

Мəшhүр Жүсіп 5 жасында Баяндағы Байжан Смағұлұлының 
медресесіне барып, Нəжімолдин хазіреттен алғашқы дəріс алады. 
8 жасынан бастап Қамариддин хазіреттен оқи бастайды. Бұл кісі 
Омбы облысының ахуны болған өте білімдар адам болса керек, 
Баянға Шорманның Мұсасының шақыруымен келген екен. Осы 
ғұламаның қолында Мəшhүр 15 жасқа дейін оқиды.

1874 жылдан, яғни 16 жасынан өзі де ұстаздық жолға түседі. 
Балаларға діни сабақ үйретумен бірге, оларды халықтың ауыз 
əдебиетіне, музыка өнеріне, қолөнерін үйренуге бейімдеп тəр-
биелейді.

Ақын 20-25 жас аралығында Сарыарқаны аралайды, Жетісуды 
көреді. Қазақтың небір игі жақсыларымен араласып, таныс-біліс бо-
лады. Мəшhүр Жүсіп Көпеев Бұқара, Түркістан, Ташкентке бірнеше 
рет барып, білімін жетілдірген. Ол алғаш рет Бұқараға 1887 жылы 
29 жасында барады. 

Мəшhүр Жүсіп Көпеевтің өз өлеңдеріндегі деректер бойын-
ша 1895 жылы араға сегіз жыл салып ол жаққа қайта жолы түседі. 
Ақынның бұл екінші сапарының мақсаты да ғылым жолы еді. Ал 
Бұқара, Ташкентке жасаған үшінші сапарының жөні бөлек. Мұның 
себебі, Мəшhүр Жүсіп 1907 жылы жарық көрген үш кітабы үшін 
(“Хал-ахуал”, “Сарыарқаның кімдікі екендігі”, “Тірлікте көп 
жасағандықтан көрген бір тамашамыз”) қудаланып, осы кітаптарды 
бастырып шығарған Қазан қаласындағы Хұсайыновтарға он екі 
мың айып салынады. Ақын патшаға қарсылар тізіміне ілігіп, ел 
ішінде жасырынып жүреді. Бұқара, Ташкентке үшінші рет сапар 
шегуі осыған байланысты.

Мəшhүр ғұмырнамасын өте жақсы білетін Дихан Əбілевтің 
“Мəшhүр Жүсіп“ атты естелігінде (“Жұлдыз“, 1992, №2) мынадай 
дерек бар: “Дала уалаяты“ газетінде басылған 1905 жылғы “Қанды 
жексенбі“ өлеңі, “Сарыарқа кімдікі“ толғауына байланысты патша 
жандармдары Мəшhүрді тұтқындап, соттатып жібермек болғанда, 
Мəшhүр лажсыз төрт-бес жыл бойы Орта Азия жақта қашып 
жүрген”. Өйткені “Сарыарқа кімдікі” толғауында ата-бабаның 
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қасиетті мекені, елге ырзық, малына құт, қазақтың кең сахарасының 
ортасынан ойып орын алған киелі Сарыарқаны патша отаршыл-
дары озбырлықпен тартып алғанын ащы шындықпен əшкерелеп, 
халықтың ауыр хал-қасіретін тебірене жыр еткен.

Айрылды біздің қазақ Есілінен,
Өзінің болған емес кесірінен.
Жер мүлкі шаруаның қызықты ең-ау,
Қойнында құшақтаған жесірінен.

Осы өлеңдегі ақын айтпағы “Ұйқыңнан оян! Елдігіңді ұмытпа!”. 
Елдің еңсесін басып, езгіге салып үкілі арман-мұратының күлін 
көкке ұшырған отаршыл патша өкіметінің əккі саясатын Мəшhүр 
Жүсіп осы “Сарыарқа кімдікі“ өлеңінде жалтақсыз, ашықтан-ашық 
айтады. Əрине, бұл сияқты өткір тілді адамның патша өкіметіне 
ұнамайтыны белгілі. 

Ғылым мен өнерді өз өнерпаздығының туы етіп көтерген 
Мəшhүрге ақындық өнер қашан қонғандығының оның өлеңдері 
арқылы білеміз. “Мəшhүр атты қалай алғандығы туралы“ атты 
өлеңінде ақын бұл туралы былай дейді.

...Кеудеге он бес жаста ғылым толды,
Толысымен тасып кетіп өлең қонды.

Мəшhүр Жүсіп аталған өлеңінің басқа шумақтарында өзінің 
ұстаз алдында білім алған кейбір сəттерін өте бір ризашылық 
сезіммен еске алады. Біз ақынның өлеңіндегі өз өмірбаянына 
қатысты деректерді шынайы қабылдауымыз керек. Яғни, Мəшhүр 
өлеңді 15 жастан жаза бастаған.

Кезінде ел ішіндегі кедей-шаруа мен кейбір байлыққа 
ісінген жуандар арасындағы қарама-қайшылықты көре отырып, 
ақынның ақиқат шындықты айтам деп, ел “пысықтарына“ жақпай 
жалғызсыраған кездері де көп болған:

Кейде мен көп сөйледім аузым бақпай,
Бетімді жіберген соң ешкім қақпай.
Туысқа тура жолды айтамын деп,
Жалғанда жалғыз қалдым жанға жақпай.
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Мəшhүр Жүсіптің есімі көзі тірісінде-ақ елге танылған бола-
тын. Оған себеп оның кітаптары дер кезінде жарыққа шығып, 
қалың қазақтың көзі ашығының қолына тиген еді. Ол халықтық 
мұраларды жинау арқылы да ел ішінде өлшеусіз беделге ие бол-
ды. Ел арасындағы игілікті істері де атағына атақ, даңқына даңқ 
қосып отырды. Замандасы М. Дулатовтың “Оян, қазақта” орыстың 
көрнекті ақын-жазушыларына қазақ ақындарын теңей отырып, 
солардың қатарында Мəшhүрді де атауы бұған дəлел:

Оралдан Əбубəкір молла шықты,
Омбыдан Қыпшақбайдай жорға шықты.
Торғайда Ақмолла мен Нұржан жатыр,
Шөже, Орынбай, Мəшһүр Жүсіп о да шықты.
Бұлардың əрбір сөзі пайдаға асқан, 
һүнерін хатқа жазып халыққа шашқан
Мақтап өлең айтпаған нəрсе алуға,
Ғажайып хикмəттің кілтін ашқан.
Жоғарыда айтқандай,
Жабысты өлең маған он бес жаста,
Жұрт айтты “Не қыласың“ – деді баста.
Дегенмен қоя алмадым үйренген соң,
Мінім жоқ қылған жұртқа мұнан басқа, –

деп, ақындық жолға ерте түскен Мəшhүр Жүсіп өз өлеңдерінде 
көбіне заман жайынан толғап, өз жұртының қыңыр мінезі мен 
кесірлі қылықтарын, би-болыстардың берекесіз тірлігін өткір сынға 
алып, ел жайын күйзеле жырлады. Халықты оянуға үндеп, бірлігі 
бекем, азат, еркін ел болуға шақырды. Ақынның осы сипаттағы 
өлеңдерінен көздеген ой-идеясы айқын аңғарылады:

Өнерге, ғылым-білім болсаң жерік,
Берілер ақыр бір күн басыңа ерік.

Мəшһүр Жүсіп – тек ақындық өнерімен ғана танылып қоймаған 
жан. Ол – ел ішінде əулие атанып, талай ғажайып аңыз əңгімелерге 
арқау болған адам. Немересі Сүйіндік Көпеевтің естелігі бойынша, 
Мəшһүр көріпкел жан болған екен. Сол кісінің əңгімелеріне на-
зар салсақ, мынадай жайларды аңғарамыз. 1920 жылдары Мəшһүр 
“Сарбұлақ” деген жерге қоныстанып, қыстау салдыра бастайды. 
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Оның құрылысын 1930 жылы аяқтайды. Сол жылдың жазында өзіне 
зират үй де тұрғызады. Ол біткен соң өзіне-өзі құран оқытып, ас бер-
ген. Мұның жайын сұраған елге “келер жылы дүниеден өтемін, арғы 
жылы маған ас бермек түгілі қоңыз теріп кетерсіңдер” дейді екен 
жарықтық. Қайтыс болар жыл – 1931, ал асы берілер жыл – 1932. 
Көріпкелдің қателеспегеніне уақыт куə. Ол кісі өзі өмірден өтер жа-
сын үнемі ескертіп отыратын болған. Оны “Бұхарада оқып жүргенде 
бір əулиеден естідім, “мені айналып, таяғымен түртіп “72-73” – деп 
кетіп қалды” дейді екен. Содан соң “73-ке келгенше балталасаң да 
өлмеймін, 73-ке келген соң, шақырсаң да келмеймін” деген болжам 
жасайды екен. Бұл болжамы дəл келіпті. Мəшһүр-Жүсіп Көпеев 
1931-қой жылы күз айында, күндізгі уақытта дүниеден өтеді. Ди-
хан Əбілов жазып алған үлкен баласы Шəрапидің естелігі бойынша 
осылай. Бір таңғаларлығы Мəшһүрдің өзі салдырған зиратындағы 
ашық жерленген денесі 21 жыл бойы бұзылмай жатқан. Мəшһүр-
Жүсіптің зират үйі туралы Дихан Əбілов былай деп жазады: “Ауыз 
үйренген сөз болған соң зират дейміз ғой, əйтпесе, үсті екі бөлмелі 
кірпіш үй, асты Мəшкеңнің денесі жатқан Кең сарай кесене, Ауыз 
бөлмеде – плитка-қазандық, самауыр, шəйнек, шелек, ожау, тəрелке, 
қасықтарға дейін бар, төр бөлмеде – дөңгелек үстел, кітап, жəйма 
төсеніш. Босаға жақ солтүстік бұрышта насыбай үккіш, шоқпар, 
үстел үстінде мүйізді қара шақша. …Бөлменің (астыңғы Ө.Ə.) батыс 
іргесін ала бір жарым метрге жуық биік нар, ағаш төсек үстінде ақ 
жабылған Мəшкең, қайран жарықтық Мəшкең жақсы бір түс көріп 
жатқанға ұқсайды. Пішіні, кескіні, келбеті тірі күндегісіндей сым-
батты”.

Осындай қасиетті жанды кеңестік дəуірдің əпербақандары қадір 
тұтпау былай тұрсын, өші бардай зиратын талқандап, мүрдесін 
жермен-жексен етіп тынды. 1952 жылдың 10 желтоқсанында 
“Социалистік Қазақстан” газетінде Мəшһүр Жүсіптің діншілдік, 
ұлтшылдығын əшкерелеген мақала жарияланды. Соған байланысты 
Қазақстан Коммунистік Партиясы Орталық Комитетінің қаулысы 
шықты. Содан көп ұзамай жаны жанаттағы əулие жанның зираты 
екі милиция, бір трактордың күшімен қиратылды. Осы іс-шараның 
басында жүрген аудандық партия комитетінің хатшысы Кенжебай 
Макиннің айтуы бойынша басты себебі мынау (Дихан Əбіловтің 
естелігі): “Партияның үгіт-насихатынан Мəшhүр Жүсіп аруағы 
беделді боп барады. Мəшhүрді əулие тұтады. Басына, зиратына ба-
рып ел адамдары түнейді“ Партия атқа мінерлері Мəшһүрдің зира-
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тын қиратып, жансыз тəнін қорлағанмен, оның өлмес рухын адам-
дар санасынан жойып жібере алған жоқ. Мəшкең өзінің мəңгілікке 
сапар шеккен өлең өнерімен ұрпақтан-ұрпаққа жалғасын тауып, ке-
лешекке жол тартары шындық. 

Ақынның артында қалдырған мол мұрасы тек өлең-жырдан 
ғана тұрмайды. Оның өз қолымен жазып қалдырған қолжазбасы 
зерттеушілердің айтуы бойынша 30 томдай. Онда қазақ халқының 
тарихы мен салт-дəстүрі, өнері мен əдет-ғұрпына қатысты ұшан-
теңіз бай материал бар. Ондағы Мəшһүр жинаған ауыз əдебиеті 
үлгілерінің өзі – бір кісінің ғұмырына татитын еңбек. Мəшһүр-
Жүсіп 1881 жылы түрколог ғалым В.В.Радловпен кездесіп, өзінің 
жинаушы ретіндегі ісіне бағыт-бағдар алады. Бұл туралы “Егер ол 
(Радлов Ө.Ə.) болмаса қазақтың көптеген дастан-жыры ұмыт ке-
тер еді” дейді Мəшһүрдің өзі. Мəшһүр Жүсіп қазақтың əргі-бергі 
тарихындағы ірі ақындарынан Қотан, Бұқар, Көтеш, Шортанбай, 
Шөже, Ұлбике, Шернияз т.б. өлең сөздерін, өмір-деректерін жа-
зып, қалдырып кеткен. Шешендерден Төле, Ақтайлақ, Саққұлақ, 
Бөлтірік т.б. туралы деректер беріп, асыл сөздерін, кейінгіге үлкен 
еткен. Қазақ ауыз əдебиетін “Үлгілі сөз”, “Баталар”, “Ертегі”, 
“Жар-жар”, “Қайым айтыс”, “Айтыс”, “Жоқтау” деп бөліп-жіктеп, 
əрқайсысынан көптеген үлгілер жазып қалдырған. Мұның бəрін 
“Қара Мес” атты екі қолжазба жинағына кіргізген. Мəшһүрдің 
кейінгі ұрпаққа қалдырып кеткен ұлттық мұрамыздың үлгілері – əлі 
талай ұрпақ сусындар асыл қазына. Олар оның өлең-жырларымен 
бірге мəңгі жасай бермек.

4.2 Ақынның өлең-толғаулары

Мəшhүр Жүсіп өлеңдеріндегі тақырыптық ізденістерге кел-
сек, мұнда қоғамдық-əлеуметтік өмір тудырған замананың зəру 
мəселелері көрініс тапты. Соның ең негізгілері: дін жайы, халықтың 
тұрмыс жағдайы, ұлт, жер мəселесі, білім, ғылым, еркіндік, 
азатшылдық, патшалық саясаттың қилы қитұрқы əрекеттерін сынау, 
жалпы адамзаттық ой-толғамдар.

Ақын ел еңсесін басқан қараңғылықтың себебін білім жоқтықтан 
деп біледі. Отаршылдардың зардабын, олардың зорлығының қатты 
бататындығы да содан деп түйеді. “Алты бақан алауыздықтың” 
түп төркіні надандықта жатқандығын терең сезінеді. Надандықтың 
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тұманын түретін нұрлы сəуле білім екенін ақын аңғарып қана 
қоймай, соны ұлтының үмітіне айналдыруға тырысып, білімді 
насихаттауға бар күшін салады. Сондықтан да ақын “Yш рет сөз“ 
атты өлеңінде:

Қылады əркім мазақ ғылымы жоқтан
Надандар адасуда білімі жоқтан, –

дей келіп, оның отаршылдықтың құрсай түсуіне тиімді болып 
тұрғанын ашына айтады:

Шаруаның берекесі кірмейді екен,
Мекен-жай қоныс қылар орны жоқтан.
Іргеңнен атақоныс мұра шықты,
Тарылтып аймағыңды крестьян.

Мұнда қазақ жерінің талан-таражға түсіп, күйі қашқан қысылтаяң 
сəті ешбір бүкпесіз берілген. Еркіндігінен еріксіз айырылған ел 
іргесінің бүліншілікке ұшырауына түрткі болған кім деген сұрақтың 
туары шындық. Ақынның бағамдауынша, оған негізгі қозғаушы күш 
болып отырған «өз тамағы тойған соң, қисық жаққа бұза шыққан» 
төрелер, «ат айғырды қан сорпа қылып, қырып-жойып жүрген» 
ғаділетсіз хəкімдер.

Құрметті ел билеген хакімдер де,
Жыландай зəрін төгіп, сорып жатқан.
Бас салып мұңлы-зарлы кем кетікті.
Бүркіттей тырнағымен бүріп жатқан.

Ақын бейнелеуіндегі хəкімдер бейнесі ап-айқын. Момын халқын 
сорып жатқан улы жылан, тырнағымен бүріп жатқан бүркіт тектес 
хəкімдер жауыздықтың нақты образына айналған озбырлық пен 
азғындықтың біртұтасқан жиынтығындай. Нақ табылған, тап келген 
теңеу деп осындайды айтса керек.

Мəшhүр Жүсіп Көпеев – негізінен діни-ағартушы ақын. 
Шығармашылығындағы басты желі діни таным төңірегінен өрбіп 
жатады. Əйтсе де, ақын өлеңдерінде “дін“ ұғымы қандай мақсатпен 
үйлесім тапты? Шығармашылығына дінді тұғыр еткен кез келген 
ақын, сөзсіз оның танымдық, тəрбиелік негізін арқау етеді. Мəшhүр 
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Жүсіп поэзиясындағы діни таным оның əрбір айтар ойына, толғамына 
тірек қызметін атқарады. Мəшhүр мұрасын зерттеушілердің бірі Ер-
тай Мəшhүр Жүсіп шөбересі ақын өлеңдеріндегі дін тақырыбы жайлы 
“Мəшhүр Жүсіп Көпеевтің дін тақырыбына көп жазғанын зерделеген-
де, алдымен оның себебіне біраз үңілу керек. Мəшhүр Жүсіп алғашқы 
өлеңдерін жазып, əдебиетке араласа бастаған шағы ХІХ ғасырдың 
соңғы ширегіне дөп келеді. Бұл патшалық Ресейдің қазақ елін отар-
лауы белең алған кез еді. Жердің ең шұрайлысын келімсектерге беру 
арқылы тек экономикалық емес, рухани қыспақта дендеп ене баста-
ды. Мұндай жағдайда дінге насихаттау, халықты Аллаға құлшылық 
етуге, дін жолына шындап кірісуге үгіттеу дінді ғана емес тілді, жал-
пы ұлттық болмыс-бітімді сақтаудың ең пəрменді құралы болғанын 
аңғару қиын емес“ (“Ислам əлемі“. 1997, №3) деген түйінді ой айтады.

“Дін“ деген ұғымның тек қана жақсылықпен жанасатыны жəне 
адамды ізгілікке, бөлінбейтін бірлікке, бүтіндікке, адалдыққа 
тəрбиелейтіні белгілі. Əр халықтың дүниетанымдық ерекшелігі, 
таным-түсінігіне орай ол белгілі денгейде ұлттық санаға да əсерін 
тигізбей қоймайды. Мəшhүр Жүсіп өз поэзиясына дінді тұғыр 
етіп, сол арқылы ағартушылық-азатшылдық ойын білдіре оты-
рып, бірлікке, білімге, ғылымға үндеп, адамгершілікті насихаттау 
арқылы қоғамдық маңызы бар ой айтқан. Осы тұрғыдан келгенде 
ақын шығармашылығындағы дін рухани-мəдени өмірді өркендетуге 
үндеудегі басты бағыт-бағдар. Ақын бірде:

Асқынды боп жара-жауырларым,
Тіпті жоқ жазулы істі ауырларым.
Бірлік қыл, басыңды қос, пайдаңды ойла,
Қазағым, қайран халқым бауырларым, –

деп жырласа, енді бірде “Қазақ жұртының осы күнгі əңгімесі“ атты 
ұзақ өлеңінде былай дейді:

Құдайдың шын нансаңдар бірлігіне,
Ерлердің күш қосыңдар ерлігіне.
Сарт демей, ноғай демей, қазақ демей,
Тілек қыл дін мұсылман бірлігіне.

Екеуіндегі де айтар ой, көтерілген идея біреу – бірлік, ынтымақ. 
Алғашқысында жеке ұлттың қазақ ұлтының бірігуін ұран етіп 
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көтерсе, келесі өлеңінде мұсылман қауымына жататын түркі тек-
тес халықтардың өзара бірлігін аңсайды. Алғашқысындағы ұлттық 
бірлік болса, кейінгісіндегі мұсылмандық бірлік. Бірлік тұтқасы – 
дін. Ой осы ұғымның айналасында шыр айналып жүреді. Бұл – жай 
үндеу емес, тікелей қимылға шақыру. Өлең жолдарының мəні осын-
да. Дін – ұлы күш. Оған деген сенімнің күшіне ақын шынайы сенеді, 
сенімнің жеңетініне жəне сенеді. Сенім қимылға əкеледі, қимыл 
азаттыққа жеткізеді. Ақынның бұған еш күмəні жоқ. Осы өлеңіндегі 
келесі шумақтар соның куəсі. “Бірлігі мұсылманның – ынтымағы“, 
деген ұран іспеттес ой тастап алып, ақын мынадай тілек тілейді:

Екінші ие болсаң дін мен жерге,
Тұрса да қай орында кіммен бірге.
Құтылып таршылықтан кеңіп тыныс,
Ісіміз басса екен деп біздің өрге.

Мұнда, əу бастан, ел үшін, ұлт үшін киелі боп келген негізгі 
ұғым жер мен дін бөлінбестей бірлікте алынған. Неге десеңіз, ақын 
үшін бірі – жан азығы да, бірі – тəн азығы. Бірі – тіршілік тірегі, бірі 
рух тірегі. Ендеше екеуін бөліп-жаруға бола ма?! Ақын ел ішінде 
қанат жайып бара жатқан миссионерлік əрекеттер нəтижесінде 
туған халқының діннен айрылу қаупінен қорқады. “Дін“ ұғымын 
ақын халықтың рухани болмысымен, білік-танымымен сабақтас 
алып қарайды. Кез келген халықтың ұлт ретінде жойылуының 
белгісі – сол елдің рухани-танымдық санасының ең жоғарғы мəдени 
тіректеріне саналатын тіл, дін, ділден алыстауы. Ендеше патшалық 
Ресей империясы өз үстемдігінің арқасында орыстандыру саясатын 
ашық түрде де, құпия түрде де жүргізіп жатқан тұста ғасырлар бойы 
қалыптасқан мəдени-рухани дүниетанымнан бүтіндей айрылудан 
артық қасірет бар ма?! Ал ел-жұрттың ол тұста айрықша рухани 
күйзеліс кезеңін бастан кешіргені еш талассыз шындық.

Соны ақындық көкірек көзімен көріп, терең сезініп, айқын 
аңғарған Мəшhүр Жүсіптің өз поэзиясына əлгіндей өзекті 
мəселелерді желі етуі заңды құбылыс. Жəне ақынның оны ешбір ау-
ыспалы мағынасыз, ашық, бүкпесіз жеткізуі айтар ойдың мəнін арт-
тыра түседі. Алыс күнді көздеген ақынның болашаққа тілегі мынау:

Дін көркейіп көзге бір көрінсе де.
Шариғаттың тізгіні қолымызға,
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Бостандық боп қағусыз берілсе де.
Шариғат низамменен қатарласып,
Бірдей боп келсе екен теңбе-теңге.

Осындағы “дін“, “шариғат“, “бостандық“, “низам“ деген ұғымдар 
өлеңнің идеялық мақсатын айқындап тұр. Ақын ұлттық заңның 
негіздері шариғат қағидаларынан алынуын қалайды. Бұл оның орыс 
“закондарының“ ұлттық жүйеге сай келмейтінін көрсете отырып, 
сан ғасырлық қалыптасқан жүйесі бар қазақ ұлтының билік заңдары 
мен шариғат заңдылықтарын бірлікте жүзеге асыруды қалаған игі 
тілегін, соған деген ұмтылысын байқатады. Ақын қазақ жастарын 
зорлап орысша оқытуға қатты алаңдаушылық білдіреді. Туған тілді 
шетке теуіп, еріксіз орыс тілді меңгертуді талап еткендерге қасқайып 
қарсы тұрады. Бүкіл өлең бойынан біз Мəшhүр Жүсіп Көпеевтің елі 
үшін елжіреген жүрек лүпілін сезінеміз. Халқымен бірге күңіренген 
ақын жанының терең қайғысын түйсінеміз. Елін бостандық күнге 
жеткізуді аңсаған Мəшhүрдің азаматтық тұлғасын танимыз. Елге 
деген ерекше сүйіспеншіліктің нышанын Мəшhүр Жүсіп Көпеевтің 
кез келген өлеңінен табуға болады. 

Мəшhүр Жүсіптің ел жайына, ұлт мəселесіне арналған өлеңдері 
азатшылдық, бостандық, тəуелсіз тəрізді еркіндікке көшбасшы 
ұғымдарды алға шығарады. Ол еркіндік пен əділдік үстемдік құрған 
елді аңсап қана қоймай, сол еркіндік пен тəуелсіздікке жеткізер 
əділетті жолбасшы да іздейді. Өлеңінде солардың өз көкейіндегі, 
өз ойындағы бейнесін сомдайды. Ондай тұлғаларға тəн асыл 
қасиеттерді атап-атап айтады. Бұл туралы “Қазақ жұртының осы 
күнгі əңгімесінде“ былайша жырлайды:

Дін үшін жан кешетін ерлер болсын,
Қызбайтын көрінсе де жерік асы.
Алдында алтын жатса алмайтұғын,
Жан-жағын қу болмасын жалмайтұғын.
...Алланың ақ жолымен жүретұғын,
Ерік Аллада екенін білетұғын.
Қызылшыл, жемтікшілді жібермеңдер,
Ит сықылды жетекке еретұғын.

Бүгінгі күннің талабына қарасақ та Мəшhүр Жүсіп Көпеевтің 
сол кездегі айтқаны бұл күнге де ең бір қажетті сөз болып жеткенін 
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байқаймыз. Жолбасшыға қатысты кешегі тілек те, бүгінгі талап та бір 
деңгейден шығып тұр. Көкірегінде имандылық сəулесі бар жанның 
жол бастаушы болуы – бодандық бұғауындағы халыққа биік арман. 
Осы орайдан келсек, Мəшhүр Жүсіп Көпеев шығармаларына негіз 
болған тақырыптардың бірі əлеуметтік-қоғамдық өмірді қамтитын 
азаматтық тақырып екенін аңғарамыз. 

Мəшhүр Жүсіп Көпеев – ХХ ғасыр басындағы азатшылдық ойды 
алғаш қозғағандардың бірі əрі бірегейі деп саналады. Алғашында 
патшалық саясаттың құпия қитұрқыларын аңдай алмай, оған 
сеніммен қарап, үміт артқанымен, кейін патша манифесінен де, 
əртүрлі реформалар астарынан да халықтың жайын жақсартарлық 
түйін таппай күдер үзіп, оларға өзгеше қарай бастайды. Жан-жағын 
байыппен аңдап, өзге елден өнеге алып ел бірлігін нығайтуға, 
жұртын тікелей азаттық алу жолына үндейді. “Оян, жұртым!” деп, 
жар салады. Мəшhүр Жүсіп Көпеев “Қара өлеңінде“:

Жатқандай тəтті ұйқыда қазақ халқы,
Айрылмай жақсы менен жаман парқы.
Баласы дін мұсылман ояныңдар,
Көрінер өз пайдасы жұрттың нарқы.
Əркімнің өз пайдасы ойлағаны,
Тереңге түсіп жатыр бойлағаны.
Бостандық деген сөзді жоқ қылам деп,
Аш бөрі бізді жеуден тоймағаны.
...Бас қамын жан пайдасын ойлаңыздар
Жақсы емес түсе берсең қармағына, –

деп, қазақты түгелдей бағындырмақ боп қыспаққа алып, жан 
жағынан зорлық көрсетіп, көшпелі халықты адамдық құқынан ай-
ырып, жер суын еріксіз алып, қалаған жерге “омақаны орнатып, 
қазық қағып“ жатқан отаршылдықтың қиянатын көрсетеді. Жалғыз 
қазақ ұлты ғана емес, бүкіл түркі жұртының бірлігіне шақырып, 
ынтымақпен қарсылық көрсетуді насихаттайды. Мұның бəрі елін 
сүйген алып жүректі азаматтың алда күтіп тұрған “қауіптен“ жұртын 
құтқарудың жолын нұсқауы еді. Бодандықтың бұғауын киген елінің 
езілгеніне күйзеліп, азаттықты аңсап, бостандықтың жолын іздеп 
алас ұруы еді ақынның. Ол өз ойын ешбір бүкпесіз, құпиясыз ашық 
айтады. Отаршылдықтың бұғауын жұлып тастауға анық та айқын 
түрде шақырады. 
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Шынын айтсақ, бұл қазақ поэзиясындағы отаршылдыққа қарсы 
айтылған алғашқы “тасқа басылған” жан айқай еді. “Сарыарқаның 
кімдікі екені“ кітабына енген “Қазақ жұртының осы күнгі əңгімесі“ 
атты өлеңі - осы ойдың дəлелі. Онда үміт те бар, Ресей патшасының 
өз еркімен еркіндік бермесіне күдік те бар. Ақын:

Биылғы үмітті едік өткен күзден,
Октябрь он жетінші деген сөзден, –
дей келе, ойын былай қорытындылайды:
Жан-жақтан ұшпа бұлт көтерілді,
Қызғанып күннің көзін мұңлы бізден.
Келді деп басыңа от қорқытады,
Іліп ап бес-алты ауыз айтқан сөзден.

Мұнда ақын 17 октябрь манифесі, онан соңғы Дума сайлауы 
жəне сайлаудан кейінгі қудалау мəселесін айқын да ашық айтып 
отыр. Оны əдемі суреттермен жүрегіңде мəңгі қалардай етіп көркем 
жеткізеді. 

Мəшhүр Жүсіп Көпеевтің азаматтық лирикасының негізгі желісі 
– рухани оянуға шақыру. Оның саяси-əлеуметтік тақырыпты арқау 
еткен ұзақ өлеңі – жоғарыда сөз қылған “Қазақ жұртының осы күнгі 
əңгімесі”. Бұл өлеңге қайта-қайта оралуымыздың себебі Мəшhүр 
шығармасының тамыр соғысы осы өлеңнен танылады. Мұнда 
ақын отаршылдық езгінің бедерлі суретін беріп, рухани оянудың 
серпіліске, серпілістің сілкініске жеткізерін сездіреді. Бұл ойлар 
қоғамдық өмірдің жаңа бетбұрысына шақырған белсенді наси-
хатпен ұштасып жатады. Жалпы ақынның осы тектес өлеңдерінің 
көбіндегі ой-таным ұлт-азатшылдық идеямен үндес келіп отырады.

Қараңыз бұлбұлдардың сайрасына,
Бұлақтай тастан аққан қайнасына.
Баста азат, орында азат, порымда азат,
Еркімен жүрсе əркім пайдасына…

Халық қылып атандырды бізді қазақ,
Еркелі көп жұрт емес, өзі де аз-ақ.
Болғаннан алты ауызды ынтымақсыз,
Барасың көрінгенге болып мазақ.
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“Қазақтың жұртының осы күнгі əңгімесі” өлеңінен алынған 
бұл үзіндіден ақынның азаттықты аңсаған үмітті тілегі мен 
отаршылдықтың басты себебін айқындаған көзқарасын танимыз. 
Еркіндік идеясын насихаттайтын төмендегі екі шумақ ұзақ өлеңнің 
тақырыптық негізін айқындап, айтар ойдың түйінін береді.

Бар құдай бізге жарық таңыңды атыр,
Болар-ек, атса таңың біз де батыр.
Қазаққа құлақ пен көз болған ерлер,
Тұтқында білесіз бе, неге жатыр…

Жолыңнан сыбағалы құры қалма,
Жақсыны аты естілген естен салма.
Жұртыңның қамы үшін қайрат қылып,
Айдалып, атылсаң да арман бар ма?!

Осында жоғарыда біз айтқан Мəшhүрдің азатшылдық ойларының 
өзегіне айналған тамырлас тақырыптар тоғысын тапқан.

Қазір “Оян, қазақ“ деп алғаш үн көтергендер Ақаң, Жақаң деп 
жүр генімізбен, Мəшhүр Жүсіп Көпеевтің кітабы шыққан тұста олар 
саяси-əлеуметтік өмірге енді ғана белсене араласып келе жатқан-
ды. Олардың алғашқы кітаптары 1909 жылы шыққанын еске алсақ, 
оған əлі екі жыл бар болатын. Мəшhүр кітабы – азатшыл ойды алғаш 
оятқан кітап. Сондықтан да ол патша жандармдарының қудалауына 
ұшырап, қуын-сүргін көрді. Мəшhүрден соң барып патша жандарм-
дары Əлихан, Ахмет, Міржақып сынды арыстарымызды түрмеге жа-
уып, жер аударып, туған жұртынан аластай бастады. Ендеше Мəшhүр 
Жүсіп қазақ поэзиясына азатшыл сарынды алғаш алып келген ақын 
деуге толық хақымыз бар. Сонау əрідегі (ХІХ ғасырдың бірінші 
жартысы) Дулат, Шортанбай, Мұрат поэзиясындағы “замана зары“, 
өкініш пен мұңға толы ел басына түскен қасіретті жырлау сарынын 
азатшылдыққа алғаш ұштастырғандардың бірі Мəшhүр Жүсіп Кө-
пеев. Мəшhүр поэзиясымен бірге қазақ поэзиясына күрескер рух 
келді, ұмытыла бастаған ұлттық намыс келді. Дулат, Шортанбайлар 
отаршылдық торынан құтылар жолды таба алмай зар илесе, Мəшhүр 
оның жолы Ресейдегі мұсылман дүниесінің, түркі дүниесінің 
бірлігінде деп білді.

Мəшhүр Жүсіп поэзиясының үлкен бір тақырыптық саласы – 
ғылым, білім, өнер жайы. Ел өміріндегі білім-ғылымның алар ор-
нын оның адамға берер мол пайдасын ақын терең пайымдайды.
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Ғылым біл, жұмыс істе оған серік,
Жарлыға мал – бұл ғылым – болар көрік.
Ғылым, білім өнерсіз, қадірсізді,
Өлік біл, оны жан деп білме тірік, –

дейді ақын «Қалмады ойлай-ойлай басымда ми» деп атала-
тын өлеңінде. Мұнда ғылымның адамды көркейтер, қадірін 
арттырар ғажап қасиетін тілге тиек ете отырып, ел аза-
матына айландырар болашақтың тірегі асқарлы өнер-
білім екендігін көрсетіп, оны үйренуге, ғылым игеруге шақырады.
Жастықта ұмтылып бақ ілгері өтіп,

Жұмысың жабдықталсын ерте бітіп.
Қолыңа қарманғанмен түк түспейді,
Қалған соң жастық қуат бойдан кетіп, –
деген Мəшhүр ойы кезінде ұлы Абай айтқан:
Жасымда ғылым бар деп ескермедім,
Пайдасын көре тұра тексермедім.
Ер жеткен соң түспеді уысыма,
Қолымды мезгілінен кеш сермедім, –

деп келетін озық оймен үндесіп-ақ кетеді. Уақытында білім-ғылым 
іздеп еңбектенбей кеш қалған соң, қанша ұмтылсаң да қолыңа түк 
түспей, тауың шағылатынын айта отырып, ақын жастықтың жалын-
ды қайратын өнер-білім табуға арнауға шақырады. Білім-ғылымды 
қарабастың қамы үшін жимай, сол жиған-тергенді игілікті іске 
жұмсай білу, халыққа пайда келтіру керектігін айтып, “жұртына 
білгеннен тисе пайда, ойлайтын халық пайдасын əрбір жайда“ – 
деп, оқығандарды шынайы азаматтық жолға салғысы келеді. Ақын 
үнемі “Жігіттер өнер алды ғылым-білім” деген ғибратты шеге-
лей айтып отырады. Жəне де зиялы жасты дүниеге қырағы көзбен 
қарап, өзіндік ой түюге, одан өзіндік пікір қалыптастырып, өзгеше 
жол іздеуге үндейді.

Ғибрат ал атқан таң мен батқан күннен,
Шықпассың адам болсаң айтқан жөннен.
Басыңа қайғы келсе қапа болма,
Тарылып, назаланып шықпа діннен.
Болмайды түн күндізсіз, күндіз түнсіз,

8–853
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“Ай кірсіз”, – деген сөз бар, – “құдай мінсіз”.
Шаттық пенен қапалық кезек нəрсе, 
Бірінен соң бірі бар артық, кемсіз.

Ақынның мұнысы жай ғана ақылгөйлік емес, адамды, əсіресе, жа-
старды қайраттылық, қайсарлылық, шыдамдылық, беріктік сияқты 
ізгі қасиеттерге тəрбиелеу болып табылады. Бұл ұлы Абайдың 
“Қайғы келсе қарсы тұр құлай бермей” деген қайсарлық пен 
қайраттылыққа баулитын жігерлі ойымен үндестік тауып тұрған жоқ 
па? Екі ақын бір мəселеге екі түрлі келгенімен, заманы бір ақындар 
өмір мəнін терең түсінетіндіктен адамзатқа ортақ ой күйректігі 
тəрізді қасиеттерді жеңуге жетелейтін ақыл кеңесін əрқайсысы өз 
биігі тұрғысынан айтып, ұлылар ойы қашанда үндес келетінін таны-
тады. Мəшһүр Жүсіптің ағартушылық ой-идеясы, тəрбиелік насиха-
ты өлеңдерінде осылайша көрініс табады.

Ақын сананың төңкерісі, адамдық қасиеттердің дамуы, саналы 
жанның қоғам өмірінен алар тұғырлы орны дейтін мəселелерге де 
ой толғайды:

Бостан бос бір іс қылмай бекер тұрма,
Біліп қал іс қылсаң теріс пе, оң ба?..

…Наданның өз басына қылған ісін,
Қылмайды ақылды адам дұшпанына.

Əр түрлі қылып пікір, ойлы сана,
Ғылым, білім іздесең болдың дана…

…Кісілігі жоқ жанмен үйір болма,
Жолдас болсаң, жолдас бол кісіменен.

Пайдасы көпке тисе, əне кісі,
Ұлғаяр өрге басып оның ісі…

Мағынасы терең өлең жолдарының оқырмандарына берер тəлім-
тəрбиелік мəні өте зор. Сыртқы пішінімен де, мазмұн тереңдігімен 
де кəдімгі даналық нақыл сөздермен қатар тұр.

Ақын “Қазақтың қылып жүрген жұмысы” атты өлеңінде сол 
тұстағы қоғамдық-əлеуметтік жағдайға байланысты ел ортасына 
“партия” деген шоқ түсіп, ел арасы екіге жарылып, бүлінгендігін:
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Бөлініп жұрт екі жақ партиялап,
Қалмайды ұрғашыдай сол қиялап.
Басқа орын босағадан тимейтін-ді,
Бас қылып, бас жегізіп тəрбиялап, –

деп, жік-жік болып партияға бөлудің астарында жатқан зымиян 
қулықты айқын аңғарады. Ақын “басқа орын босағадан тимейтінді” 
деген жолға ерекше салмақ артқан. Бұл арада ол партияға бөлініп, 
топ-топ болғандарды басқарып жүргендердің ел ішіне іріткі салып, 
содырлыққа бой ұрған тентек, көрсеқызар жандар екенін меңзейді. 
Ал оларды сайлаушы жоғарғыдағылар соларды бас қылып, атқа 
мінер етіп күні ертең ел-жұртына қарсы айтақтамақ ниет ұстанып 
отырғанын астарлап жеткізеді.

Сол түнде азғырушы толып жатыр,
Шайтан да помагайтшы болып жатыр.

Ақын “помагайтшы” деген бөгде сөзді келтіру арқылы қазаққа 
пəле болып жабысқан партияның түп тамыры қайда жатқанын да 
тамыршыдай тап баса көрсетіп отыр. 

Мəшһүр ақынның көптеген өлеңдері терең философиялық 
толғанысқа толы. Олардың дені діни таныммен тығыз байланыста 
болып келді. Онда тіршілік – ғұмырдың реттеуші иесі бар екендігіне 
ой жіберу сарыны басым. Ақынның осы орайдағы кең толғанысты 
өлеңі – “Жеткізер құдай, пенде қылса талап”. Өткен өміріне бар-
лай қараған ақын ақындық талант, дарынның тəңірден келер қасиет 
екенін айтады:

Аузымнан қайтармаймын келген сөзді,
Сөйлесін деп қойыпты тəңірім бізді.

Тағы бір өзінің ақындық өнерін сөз қылатын “Қалмай ма əлі-ақ 
бір күн Мəшһүр өліп” атты өлеңінде:

Жүзінде жалған дүние көп сөйледім,
Ақылға үйлестіріп дөп сөйледім.
Дүниеден біраз тұрып біз де өтерміз.
Ат қалсын кейінгіге деп сөйледім, –
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деп, ақындық міндетін бағдарласа, “Бұл бір түрлі сөйлегенім” атты 
өлеңінде:

Жұмысым өлең жазу менің дайым,
Қылмаймын бұ жалғанда тіпті уайым.
Өзімді өз басыммен алдандырып,
Осындай күйге салған бір құдайым, –

деп, өз талантының алладан келген пəрмен екендігіне толық сенім 
білдіреді.
Ақынның осы аталған ой-толғау өлеңдерінде лирикалық кейіпкердің 
жалған дүние əлемінде еркіндікке бастар жол таппай қиналуы терең 
толғаммен сипатталады.

Дүниемен болып жүрмін мен екіұдай,
Əурелік балалығым бұрынғыдай.
Қараумен өз бойыма күнімді өткіз,
Басқаға көз салдырма патша-құдай.

“Патша-құдайға” шын ниетімен берілген Мəшһүрдің осы ойын 
“Патша құдайға” ынталы жүрекпен қарап, “ғаділетті жүректің 
əділетін” бұзбауға бекінген Абайдан да кездестіреміз.

Патша-құдай сиындым,
Тура баста өзіңе.

Бұл екі ақынның діни-философиясындағы, танымдық əлеміндегі 
үндестікке дəлел бола алады. Осы тіркестің мəнінде жұмбақ 
тіршілікті жаратушыға бірінде жалбарыну, бірінде өзіне деген 
сенімділік басым болғанымен адамның танымдық мүмкіндіктерінің 
шектеулілігін мойындау, алла еркіне мойынсұну тұжырымы тамыр 
тартып жатыр. Мəшһүр Жүсіп өлеңдерінің ішінде терең танымдық 
ой-тұжырымға толы “Тапсырдым бір құдайға мен басымды” деп 
келетін “Анама хат” атты шығармасының орны айрықша. Мұнда 
Жаратушыға сенген ақынның терең ойы, түбегейлі сезімі былайша 
көрініс табады:

Нұр жауар хақтан рахман иманды ерге,
Талпынар күн-күн сайын өнерлі өрге.
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Ақын өзі мейіріміне бөленген ұлы жаратушыға келесі жолдарда 
шын ықыласпен ризашылығын білдіреді

Ей Алла, айналайын бергеніңе,
Ғибратпен, шын ықыласпен көргеніңе!

Жоғарыдағы өлең жолдарының өн бойынан Мəшһүр Жүсіптің 
шынайы сенім-түсінігі айқын аңғарылады.

Ақынның осы мазмұндас өлеңінің ерекше бір маңыздысы – 
“Мəшһүрдің ақындығымен қоштасқаны”. 

Бізді құдай бар қылып қойды жоқтан,
Құтылмаймыз тура атқан қалақ оқтан.
Жамандыққа келгенде білгіш – ақпыз,
Құлақ – саңырау, көз соқыр – жақсылықтан.

Осы шумақтың алғашқы жолында тіршілікті жаратушыға деген 
нақты сенім бар, яғни ақын “құдайдың жоқтан бар жасағанына” 
ешбір күмəнсіз. Келесі тармақта адам тағдыры бейнелі түрде бедер-
ленген. Ол да алланың қолында. Демек, өмірді беретінде жаратушы, 
алатында жаратушы. Мұндағы дүниетаным шеңбері – тағдырдың 
жазмышы төңірегіне жинақталған. Үшінші жолда жалпы адамзат ба-
ласына тəн қасиет – жақсылықтан жамандыққа бейім тұратындығы, 
соған бейімшілдігі нақты берілген. Ең соңында адамның өзінен 
адалдық, жақсылық, ізгілікті талап еткен жоғарғы ақиқат 
алдындағы дəрменсіздігі сынға алынады. Ақынның дүниетанымдық 
көзқарастары өлеңдерінде осылайша көрініс тапқан.

Мəшһүр Жүсіп өлеңдерінің тағы бір саласы – жалпы ақындық 
болмыстың табиғатын айқындауға, соны байыптауға арналған. 
Ақынның “Қазақ жұртының осы күнгі əңгімесі” атты ұзақ өлеңінде 
өнерді бағалау, эстетикалық талғам-талап пен сөз өнерінің қырсырын 
ұғындыру мақсаты айқын танылады.

Ар жағынан келген соң судай ағып,
Тұра алмайды ақындар ауыз бағып.
Көр соқырлар танымай тез екенін,
“Қисық қой” деп қор қылар отқа жағып.

Өлең тудыру – ақынға артар жүгі ауыр шығармашылық үдеріс, 
ол терең дүниетанымдық қабілет пен сезімталдық қасиеттердің 
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бірлігінен туып, адамның жан дүниесіндегі серпілістер мен жүрек 
түкпіріндегі ғажайып толқыныстар тоғысынан жаратылады. Ішіне 
сыймай, буырқана сыртқа тепкен серпінді сезімнің қуат-күшін 
ақын еріксіз бұқтырып, тоқтатып тұра алмайды. Мəшһүр ақын жа-
нын осылай түсінеді. Талғамы терең азамат – ақын сөз өнерінің 
нəзік иірімдеріне терең бойлағандықтан, көп өлеңдерінде əдеби 
көркем шығармашылық қиыншылығының құпиясын кең ашуға 
талаптанған. Осы сипаттағы өлеңдерінің ішінен “Мəшһүрдің қырық 
алты жасында сөйлеген сөзі” атты өлеңінің орны ерекше. Өлең 
”Мəшһүрден келе жатыр өнер қайнап”, – деп басталады. Осысымен-
ақ ол ақындық өнердің бар болмысын тап басып танытады. Іштегі 
терең тебіреніссіз, толқынды толғаныссыз өлең тумайтынын, он-
сыз жаралған жансыз өлең көптің көңіліне жол таба алмайтынын, 
оқырман жүрегіне жетпейтіндігін ақын ерекше атап көрсетеді.

Құстай боп қапастағы қалғаннан соң,
Шарыққа бір-ақ шығып кеткен кезіп.

Шабыттың тасқан сəтін ақын Мəшһүр өте дəл əрі айқын бедер-
леген. Ақынның қиналыс сəтін, өлеңінің туу сəтін бейнелеген сұлу 
сурет, көңілден мəңгілік жанды бейнелілік тудырып, кереметтей зор 
эстетикалық əсер береді.

Ақын өз жан дүниесін ғана емес, халқына тəн бар қасиет-
болмысты түптеп тартып түсінбесе бойындағы өнерін бүтіндей 
ашып, ел-жұртына сый ғып тарта алмасы анық. Себебі ақын – 
халықтың төл баласы. Оның тағдыры мен талайы да, бақыты мен 
бағы да халқымен бірге. Мəшһүр – осыны жете түсінген əрі жаны-
мен түсінген ақын.

“Мəшһүрдің қырық алты жасында сөйлеген сөзі” өлеңі 
Мəшһүрдің ақындық өнер жөніндегі танымдық ой-пікірлерінің 
жиынтығы деуге болады.

Сөз осал бола қалды не қылғанда,
Шақпақтай от шығады шағылғанда.
Көңілдің дəриясында сөз бір гауһар,
Кісісі танып алар табылғанда.

Болмайды сөз болғанмен бəрі тегіс,
Келтірер иесіне кей сөз сөгіс.
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Бас қосқан мерекеде жақсы-жаман,
Шешендер – мəуелі ағаш, сөз – бір жеміс.

Бұл – əйтеуір өлеңнің қадір-қасиетін тізе беруді көздеген талап 
емес, өлең сөздің құдіретін сөзбен өрген өлең өнерінің сырына 
қанықтыра түсуді көздеген мақсат. Ақын – мəуелі ағаш болса, оның 
сөзден жаралған жырлары – тəтті жеміс. Əдемі сурет! Соның тағы 
бір көрінісі:

Əр жерде бөлек-бөлек жүрген сөзді
Түсірер жұрт көзіне өлең тізіп.

Бұл – өлең шығарудың табиғи құбылысын қарапайымда бол-
са да шынайылықпен жеткізген шеберлік. Шынында: үйлестіріп, 
ұйқастырып, оқырман, тыңдарман “жүрегіне жылы тиіп”, көкірегіне 
қона кетер туынды тудыру үшін қабілет, талант, дарын керек. 
Жоғарғы жолдарда осының шындығы қорытылған. Шығармашылық 
өнер – өнер иелері үшін мазасыз ізденіс, еңбек, бейнет. Мəшһүр осы 
ақиқатты екі-ақ жолға сиғызған:

Жаныма тыныштығы жоқ, өзіме қас,
Бұлбұлдай жұртқа жағып, сайрағаным.

Ақынның ақындық талант, дарыны мен өнерпаздық қуатына бір 
мысал:

Орынсыз жындылық деп күлмегейсің,
Көңілді дүние көріп бөлмегейсің.
Мың түрлі жақсы мінез көрсең дағы,
Кісіге сыналмаған сенбегейсің.

Бұл – “Қалмады ойлай-ойлай басымда ми” өлеңінен алынған 
шумақ. Өте сəтті шыққан ұтымды ой. Мəшһүр өлеңдері мазмұндық 
терең тағылымымен де “жүрекке жылы тиіп” көңілге терең ұялайды. 
“Тілге жеңіл” қарапайымдық өлең бойына ерекше жылылық 
дарытқан. Азамат ақынның жүректен шығып, жүрекке жеткен 
өлеңдерінің қадір-қасиеті – Мəшкеңнің азаматтық тұлғасымен 
тығыз байланысты.
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Не боларлық сабаздар жүр ғой өспей,
Өмір бойы желкеден жауы түспей.
Мен көрмесем, кейінгі жауы көрер,
Дəметейін түңіліп үміт кеспей.

Осы өлеңі ақынның “68 жасында сөйлеген сөзі” екен, яғни 1926 
жылы жазылған. Азаттық əпереді деп сенген Қазан төңкерісінен 
кейінгі қазақ баласының ой қорытындысын осылай береді Мəшекең.

Мəшһүр Жүсіптің əдеби мұрасы кезінде идеялық қайшылығы 
бар деп саналып, саралауға келгенде талас тудырмай қойған жоқ. 
Алайда М. Əуезовтің төмендегідей тұжырымды сөзі сол тұста орын 
алған əр түрлі кереғар ой-пікірлерге жөн сілтеген түзу сөз болды: 
“Мəшһүрдің ұзақ өміріндегі шығармашылық жолының да талай-та-
лай кезеңдері болған. Соны ескеру қажет еді. Ол кейде патшалықты 
жақтаса, кейде халықтық сарынға да жақындаған. 1905 жылғы 
патшаның манифесінен үміт етіп сөйлеген кезі де бар. Бұл тарихтың 
заңды жайлары, бұндай кезеңдерді мінеудің қажеті жоқ”.

Мұны Мəшһүр Жүсіпті түгелдей ақтаудан гөрі, ғұлама суреткердің 
заман салқынының əсерін ескере отырып, ақын жанын терең түсінуі 
деген жөн. Қалай дегенде де əр ақын – өз заманының түлегі. Оған өзі 
өмір сүрген дəуір лебі жанасып өтпеуі мүмкін емес. Өз заманының 
озық ойлы азаматы – Мəшһүр Жүсіп шығармалары халықты білім-
ғылымға, ағартушылыққа, еркіндік аңсаған азатшылдық рухқа 
шақырды. Өз оқырманының жүрегіне ақын ретінде адамшылық 
дəнін екті.

Мəшһүр шығармашылығының тақырыптық, идеялық бағытын 
бағдарлағанда түйер ой мынау: Мəшһүр Жүсіп Көпеев – діни-
ағартушы ақын. Бірақ ақынның діни-ағартушылық идеясы мен 
азатшылдық идеясы бір-бірімен тығыз байланысты. Олар бірін-бірі 
алға жетелеп, бүкіл шығармашылығының өн бойына желі боп тара-
тылып жатады.

4.3 Мысалдары мен дастандары

Мəшһүр Жүсіп Көпеев өлең, толғаулармен бірге мысалдар да 
жазған. Оларда да жоғырадағы тақырыптар сөз болып, сол идеялық 
ой жалғасын табады. Мысал өлеңдер аса шеберлікті қажет ететін 
талғам мен таным тереңдігін ақын алдына көлденең тартатын, 
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белгілі бір сюжеті бар, оқиғалы қиын өлең түрі. Сондықтан да 
мұнда қоғамның ең маңызды, күрделі мəселелері бой көтеріп, өткір 
қойылады. Мысалда ақын тарапынан қалың қауымға арналар ғибрат, 
үлгі-өнегені насихаттау секілді дидактикалық мəн басым болады.

Ақынның “Жарты нан хикаясы” атты мысал өлеңі өзінің терең 
мəнділігімен де, айтар өсиетінің өресімен де құнды. Бұнда бір жо-
лаушы жол үстінде жатқан сандыққа кезігеді, қуана аузын ашып, 
ішіндегі жылтырап жатқан көздің жауын алардай алтынды қолға 
алғанда, əуелі ол жыланға, соңырақ өсе кеп өзін жұтуға ұмтылған 
айдаһарға айналып шыға келеді. Əрі қарай жолаушыға отыз кісі 
жолығып, көмектесуге дəрменсіздік танытады, осыдан кейін 
жолыққан бес адамның да қолынан да ештеңе келмейді. Ақыр 
аяғында жолаушы

“Кеттім ғой су түбіне!” – деп тұрғанда.
Селтеңдеп бір жарты адам шыға келді, –

дейді ақын. Бүтін де емес, жарты адам отыз кісінің қолынан кел-
меген істі атқарып, ақылымен айдаһарды қайта сандыққа кіргізеді. 
Сонда оның бұл ісіне таңқалған жолаушы жарты адамнан мұның 
мəнін сұрағанда, ол Айдаһардың нендей нəрсемен астасатынын бы-
лайша түсіндіреді:

Жамандық алтындай боп түсер көзге,
Қызықты нəрсе жоқ боп онан өзге.
…Жамандық қайдан туар, тілден туар,
Əркім де ақыл болса тілін буар.
Шығарсың бір жаман сөз сен аузыңнан,
Артыңнан айдаһар боп сені қуар.

Алғашқы екі жолда жамандықтың алтындай боп жататынын 
айту арқылы Мəшһүр Жүсіп адамның жарқыраған жалған нəрсеге 
əуестігін, өзінде барды місе тұтпай, өзгедегіге қызыққаннан опық 
жейтін мінезін міней көрсетеді. “Басқа пəленің тілден екендігін”, 
ойланбай айтқан сөздің салмағы ауыр екенін аңдатады. Осыдан 
келіп, ақын адамгершілікті, имандылықты дəріптейтін ойларды 
“жарты” бейнесі арқылы жеткізеді:

Оразаң отыз күнгі – отыз кісің,
Бес кісі – бес намазың білемісің.



122

Жоқ қылып жамандықты жойылтуға,
Бұлармен дəнемеге келмес күшің.
…Танып қой, танымасаң мен боламын,
Дүниеде қылған қайыр – жарты наның!

Мұнда ақын отыз күндік ораза, бес уақыт намаз секілді діни па-
рыздардан қайырымдылық істің əлдеқайда артық екенін айтады. 
Осы арқылы ақын діни парыздар мен шынайы кісілік мінез, іс-
əрекеттің бірлігі қажеттігін насихаттайды. Мұның астарында дін 
шарттарын мүлтіксіз орындайтын, бірақ адамгершілігі аз жандарды 
ізгілікке шақыру жатқаны айқын.

Мəшһүр Жүсіп түйген ой түйіні – діннің ғибадаттары мен өмірдегі 
адамдық істің бүтіндігі, бірлігі. Тіпті адамдық негізі – осы екеуінің 
ажырамастай бірлігінде жатыр деген тұжырымда. Бұл – кез келген 
кісі мəнін бағамдай бермейтін, өте қарапайым болса да өмірлік мəні 
бар түйін. Мəшһүр өлеңдері осындай терең тəлімімен де құнды.

Мысал өлеңнің табиғатына тəн ерекшеліктеріне сай осы 
өлеңінің аяғында Мəшһүр өзінің авторлық көзқарасын білдіреді. 
Онда “Дүниеде қылған қайыр-садақаның” тар жол тайғақ кешу-
де алдыңнан шығатынын аңғартатын мəні терең, тəрбиелік тəлімі 
салмақты данагөйлік ой тұжырымдалады:

Бозбала, бір көрерсің өлім бетін,
Тіл алсаң өлім бетін көрмей күтін.
Өлімнен күні бұрын күтінбесең,
Бұрқылдап əр тесіктен шығар түтін.

Жиылса бір араға тамам түтін.
Түтіннің не болатынын көрдің бетін.
Қайыр, ықсан, сауапты жарты қылмай,
Қыла гөр күні бұрын соны бүтін!

Ақын адамзатқа бақилық өмір жолы – өлімді ескерту арқылы пəни 
жалғанның қызығына елітіп, бақиды ұмытуға болмайтынын еске са-
лады. Оның “өлім бетін көрмей күтін” деуінде үлкен мəн жатыр. 
Мұндағы “Күтін” өз санасынан биік, өресі жетіп, анықтай бермейтін 
құпиясы мол əлемге барар екі аралық аз ғана ғұмырда адамның са-
налы өмір сүріп, ізгілікке толы іс-əрекет жасауына жөн сілтейді. 
Адам түсінігіндегі “тозақ” пен “жəннаттың” адам ойындағысынан 
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мүлдем бөлек, сананың шектеулігінен ұғыныла бермейтін əлем 
болмысы екенін ескертеді. Соңғы шумақтағы “Түтін” өз бойына та-
лай мазмұнды арқалап тұрғандығын аңғару оп-оңай. Ол адамның 
адамгершіліктен ауытқыған алғашқы адымынан-ақ қылаң берер 
жамандық атаулының нышандарының символдық белгісі іспетті. 
Қорыта айтқанда, “Жарты нан хикаясы” – қысқа болғанмен айтары 
мол, құнды туынды.

Мəшһүрдің “Мəшһүр Жүсіптің тырнамен айтысы”, “Мəшһүр 
Жүсіптің ала қарғамен айтысы”, “Аңқау адам туралы”, “Сəйгелді, 
сона, бөгелек туралы”, “Шайтанның саудасы” жəне т.б. өлеңдерінде 
мысал жанрына жатқызуға болады.

“Мəшһүр Жүсіптің тырнамен айтысы” құрылымдық жағынан 
айтыс үлгісіне жақын. Мұнда ақын тарапынан қойылған мəнді 
сұрақтарға ауыл үстін айналып ұшқан тырна толымды жауап 
қайтарады. Айтыстағы қарсыласы тарапынан өзіне деген жайсыз 
емеурін байқала бастағанда, яғни оның айтқанының ақиқаттан 
аулақтығын бетіне басқан сəтте тырна-кейіпкер Сүлеймен пайғамбар 
мен тоты құс жайындағы оқиғаны əңгімелеуге бұрылады. Бұл сюжет 
алдыңғы сюжеттік желімен іштей мағыналық байланыста. Мұнда 
ақын аңыз арқылы өз тұсындағы қоғамдық өмірдің өзекті мəселесін 
қозғайды.

Мен торға түспейін деп аспанға ұштым,
Сізбен емес, баламен ерегістім.
Жер жүзін өрт алыпты тегіс күйіп,
Көздей жер сау көрінеді, келіп түстім.
Көрінген өрт боп маған сор екен сол,
Бір тосу хақтан даяр тұр екен сол.
Сау жер болып көрінген титтей ара,
Балалар құрып қойған тор екен сол.

Бұл – еркіндіктің бақытын сезіне алмай торға түскен Тоты құстың 
Сүлеймен алдына келгенде торығып айтқан зары. Ақын қазақ 
тарихының 18 ғасырдағы жағдайына меңзеп тұрғандай. Өзі келіп 
торға түскен Тоты жайы – осы ойға жетелейді. Бала – сол тұстағы 
сана көрінісі іспетті. Тырна бүкіл мысал бойында отты тілді, терең 
ойдың иесі болып көрінеді. Мұны Мəшһүрдің: “Не көрдің бұл 
жалғанда, нені білдің?” – деген сұрағына тырнаның қайтарған жау-
абынан көреміз.
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Біз келдік шөбі тəтті жерлер бар деп,
Жұртқа айттық: “Қыс келеді, күзем ал!” – деп.
Үстінен əр ауылдың бір айналып,
“Қазағым, жаман болма, жақсы бол!” – деп.

Тырна бейнесі ел басына төнген ауыртпалықтарды жеңілдетпек 
боп, еліне емірене үндеу айтқан халық зиялыларының бейнесін та-
нытатын сияқты. “Жақсы бол” деген тіркеске ақын сол қоғамдағы 
туған халқының ұлттық болмысына, тұрмыс-жағдайына ауа-
дай қажет маңызды құндылықтарды сидырған. Жақсы болудың 
негізі – көзі ашықтық, көкірегі ояулық, надандық құрсауынан 
босанып, білім-ғылыммен сусындау, адамдық асыл қасиеттерді 
жоғалтпау. Бұның өзінен ақынның азатшылдық, діни-ағартушылық 
көзқарастарының мысал өлеңдерінің де өнбойынан орайын тауып, 
көрініс беріп жататындығын аңғара аламыз. Ал енді замана келбеті 
Мəшһүрдің өз тарапынан былайша білдіріледі:

Халайық: аманы бар жаманы бар,
Көп малдың жүйрігі бар шабаны бар.
Біреу жылап, біреулер күлген заман,
Жан бола ма таймайтын табаны бар?

Мысал өлеңде ақынның таза діни көзқарастары да жүйесін та-
уып орныққан, Тырна сөзіндегі: “Табанды, тұрақтаулы жалғыз 
Құдай”, “Тұр тауы – Мұса көрген хақтың нұрын, бейіштен құл алар 
орын”, “Бір тосу хақтан даяр тұр екен сол” жəне Мəшһүр сөзіндегі: 
“Сөз басы – құдай сөзі” – деген жолдар осыған дəлел бола алады. 
Тағыда Абаймен үндестік. “Əуелі аят, хадис сөздің басы” дейтін ұлы 
ақынның даналығы, Мəшһүрде қайта жаңғырған.

Ал Сүлеймен пайғамбар мен тоты құс арасынан өрбитін оқиғада 
айтар тəрбиелік талабының құндылығымен ерекшеленеді. Тотының 
торға түскен күйінен – қараңғылықтың, “азапты оттың” ішінде 
жүріп күйзелген, бодандыққа кіріп, кіріптар болған еркіндікке апа-
рар жол таппай торыққан халықтың аянышты халін сезінеміз. Қалай 
дегенде де, Мəшһүр ақынның өз шығармашылығына негізгі тірек 
еткен – азатшылдық идеясын барлық туындыларында жалғастыра 
дамытып отырғандығын байқаймыз.

Мəшһүр Жүсіптің қазақ халқы жай-күйіне айрықша тоқталған 
мысал-өлеңі: “Сəйгелді, сона, бөгелек туралы”. Мұның қысқаша 
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мазмұндық желісі: сəйгелді, сона, бөгелек секілді жəндіктердің 
өздеріне көбелекті халфе сайлап, мекен-жай іздеп дамыл таппай, 
төңіректі кезуінен өріс алады да, əрі қарай сəйгелдің сиыр сауырынан, 
сонаның түйе терісінен, бөгелектің жылқыдан жай тепкендіктерін 
айтады. Ақын мысалдағы аңдар мен ұсақ жəндіктерді мысалға ала 
отырып, ел тұрмысының келеңсіз тұстарын əшкерелейді, соған 
жаны күйзеле толғанады. Үшеуге халфе болған көбелек бейнесінен 
ел ішіндегі дағара сəлделі дүмше молданың бейнесін танимыз:

Қазақтың молдасы бар көбелектей,
Жүреді қайда от болса төңіректей.
Дайын жоқ, тұрақ та жоқ, ойсыз, мисыз,
Ұшады тек жел болса, ебелектей.

Отты айналып ұшқан көбелекті бейнелеу арқылы ақын өлім тілеп, 
жемтік іздеген, ел қамынан өз қамын көбірек ойлайтын “Кітапты 
теріс оқыр” молдаларды келемеждейді. Қазақ халқының соры білімі 
аздығы екендігін айта отырып, осы халден өрісін кеңітіп, етегін 
кеңге жайған тұрпайы, теріс мінез-құлықтарды сынға алады.

Қазақ халқының сəйгелді қуған сиыр секілденген ісінде береке 
жоқ тірлігін жаны қинала өлеңге қосады. Аталған мысалда ақын 
елінің енжар-бейжай қалпына қиналып, халқының кері кеткен 
ұнамсыз қылықтарын аяусыз əшкерелейді.

…Қазақтың хаққа мағлұм білімі азы.
…Өнерден қазақ қолды ерте жуған.
…Талап қып ұмтылмайды не керекке.
Көз салып қарамайды төңірекке.

Өзі өмір сүрген дəуір, заман легіндегі халқының рухани деңгейі 
мен мəдениетіне көңіл толмауы себепті талай ақындар ұлтының 
кейбір кесірлі мінездерін сынау арқылы ащы да болса шындықты 
айтып, тəрбиелік ғибратын қалдырып кеткен жоқ па?! Ғұлама 
Абайдың:

Қалың елім, қазағым, қайран жұртым,
Ұстарасыз аузыңа түсті мұртың.
Жақсы менен жаманды айырмадың,
Бірі қан, бірі май боп енді екі ұртың –



126

деген өлең жолдары осындайдан туғаны анық. Осындағы Абайдың 
“Жақсы менен жаманды айырмадың” деуінде елінің “өз басындағы 
шоқты көрмей, өзгенің басындағы отты көрген” кері кеткен мінезі 
мен ездігіне қайғырып, ел қамын ойлаған асыл азаматтың арман-
тілегі жатқан жоқ па?! Сол секілді Мəшһүр Жүсіпте қазақ елін 
тұмшалаған бүкіл қараңғылық қыспағынан шығып, болашақтың 
жарық күніне ұмтылуға шақырады.

Мəшһүр Жүсіптің тəлім-тəрбиеге бағытталған мысал-өлеңінің 
бірі – “Шайтанның саудасы”. Оқиға Ғайса пайғамбардың базарға 
бара жатқан керуеннің басында бес есек пен он қашырға толы жүк 
артқан шайтанды кездестіруінен өріс алады. Оқиғаға негіз болған 
образдардың бірі – Ғайса пайғамбар, екіншісі – құдайдың қарғысына 
ұшыраған тылсым жауыздық пен зұлымдықтың бейнесі ретінде 
таныс, діни кітаптардағы Ібіліс, Лағын деген аттарымен белгілі 
– Шайтан. Ақын мұнда жақсылықты жасаушы мен жамандықты 
жақтаушы арасындағы сөз қақтығысы арқылы шығарманың ай-
тар ойы мен идеялық мақсатын айқындай түскен. Шайтан бейнесі 
арқылы Мəшһүр Жүсіп Көпеев адамдар бойына үйір еткен қастық 
пен жауыздық т.б. жамандықтарды таратушы тылсым күш иесін 
көрсетеді. Сол арқылы адамдар арасындағы алауыздық, зұлымдық, 
қызғаншақтық, өтірік, ғайбаттық өркен жайғандығын меңзеп жəне 
ел ішінде соны таратушыларды, əзəзілдің тіліне ергіштерді өткір 
сынға алады. Онысы мысал жанрының табиғатына сай, орынды 
шыққан. Ақын зұлымдықтың сипатын зұлым күш иесінің өзіне 
айтқызады. Шайтан: 

…Жұрттың тыныштық бүтінін ойламаймын,
Саламын бас қосылған жерге бүлік, –
дей келе, артқан жүгінің сипатын өзі саралап береді.
Артқаным бір есекке ылғи жалған,
Жалғанда өтірік жоқ мұнан қалған.
…Жүгім бар бір есекте мекер-хайла,
Мұнымен келтіремін үлкен пайда.
…Күншілдік бір есекке тиеп артқан, 
Жібек кендір арқанмен буып тартқан.
Базарға мұнан бұрын көп барғанмын,
Жерім жоқ бұл саудадан залал тартқан.
Артқаным бір есекке өңкей зорлық,
Көрінген бір жерім жоқ ешкімге жек.
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Мастанып артқандықтан тəккапарлық
Жүре алмай бара жатыр мынау есек.

Мəшһүр адамдар арасында жаман қасиеттердің белең алған си-
патын “шайтаннан қылды сауда көтерме алып, орнына бұлар жүрді 
шайтан қалып” деген жолдармен аша түскен. Мысал-өлең соңында 
ақын діни-ағартушы ретіндегі ақындық салтымен: “Дін қайда, 
осы күнде ғылым қайда?” – деген сұрақты тағы алға тартады. Осы 
өлеңде Мəшһүр Жүсіп өз жайына қатысты мынандай ой айтады:

Хақылықта, туралықта тұрамын деп,
Жалғанда жалғыз қалдым жанға жақпай.

Мұны Абай да айтқан жоқ па еді?! “Моласындай бақсының, 
жалғыз қалдым тап шыным”. Өлеңдегі жалпы айтар ойдың мұндай 
ұқсастығы Мəшһүр пен Абай поэзиясындағы мазмұндық бірлікті, 
идеяластық жақындастықты танытады.

Мəшһүр Жүсіптің мысал өлеңдерін қарастыра келе түйгеніміз – 
бұл жанрда да ақынның діни-ағартушылық бағытынан алшақтамай, 
қайта сол бағыттағы ой-идеясын өрістете түскендігін аңғарамыз. 
Мұнда ол мысал жанрының табиғатына сай діни-ағартушылық 
идеяларын тікелей емес, жанамалай, пернелей жеткізеді. Ақынның 
бұл мысалдары Мəшһүрдің шығармашылық ізденістегі шеберлігі 
ұшталып сөз өнеріндегі өрісі ашылып, биікке көтерілген кезінде 
жазылған. Бұған ақын мысалдарының жоғарғыдай тұщымды ой, 
толғамды пікірге толы болып келуі дəлел бола алады.

Мəшһүр-Жүсіп – бірнеше ірі дастандар да жазған ақын. Бірақ 
олар кезінде жарияланбай қолжазба күйінде тараған. Оның кейбірі 
жеке адамдардың өмірін өзек етсе, енді бірі құран сюжеттерінен, 
Шығыстық сюжеттерден алынып, солардың негізінде жазылған. 
Алғашқысына “Жантемір қажы”, Шонтыбай қажы” “Нүсіпхан” 
т.б. қиссалары жатса, соңғысына “Жер мен көк”, “Хаятбақшы”, 
“Миғраж”, “Пайғамбардың дүниеден өтуі туралы”, “Гүлшат-
Шеризат” тəрізді туындылары жатады.

Айтпаймын мен бұл сөзді тіпті тектен,
Келеді бір жел гулеп аспан көктен.
Ішіме сақтауыма сөз сыймады,
Жүйрік боп озғаннан соң Сүйіндіктен, –
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деп басталатын “Жантемір қажы” дастаны Мəшһүрдің екі 
томдығының бірінші томында өлең деп берілген. Мəшһүр шөбересі Г. 
Жүсіпова оның дастан екенін дəлелдеп, толық нұсқасын баспасөзде 
жариялады. Бұл шығарманың көлемді туынды екені, ақын оны да-
стан ретінде жазғаны мына жолдардан айқын байқалады:

Ісіне бұл заманның болдым құса,
Бозбала шамаң келсе маған ұса.
Ерігіп мен үйімде ішім пысып,
Бір Сақы, бір сараңды қылдым қисса.

“Жантемір қажыға” қиссасы өмірден алынып жазылған, нақты 
деректерге құрылған шындықты дастан. Мұнда ақын өзінің көзі 
көрген өз елінің ардақты азаматы Жантемір қажының өмірінен үзік 
сыр ала отыра, адамзатты мəртікке, жомарттыққа, азаматтыққа, 
адалдыққа шақырады. Жалпы дастан сарыны ел қамын жеген айту-
лы тұлғаның азаматтық істерін насихаттау. Пəни жалғаннан қызық 
таппай, “Бір құдайдан басқаға сиынбаған” Жантемірдің қажыға са-
пары ұлы мақсатымен сабақтас. Ол өз ойын былай білдіреді:

– Байтулла келіп едім сенің үшін,
Ондағы керек қылмай елдің ішін.
Мені алып қал, жібермей қайта Арқаға,
Ер тонарлық ежелгі қайда күшің.

Жантемір – қажылыққа шын көңілмен, адал ниетпен барған адам. 
Ол құдай жолына шын берілген жан болған соң да қасиетті Меккеде 
қалғысы келді. Мұхаммед пайғамбар жұртын көрген ол ендігі өмірді 
мансұқ етеді. Алла жазып көрген қызық, сүрген өмірді өзіне місе тұтады. 
Мекке жеріндегі ақ өлім алланың берген сыйы деп біледі. Өйткені ол – 
өзгелер құсап “Атақ үшін əуре боп, қажы атанғанға мəз болу үшін” кел-
ген жан емес, “Құдайға шын ықыласын берген” жан. Алла жолына шын 
берілген жанның осындай шешімге келіп, Алла жолына берілгендігінің 
дəлелдеуін ақын дастанның алдыңғы бөлігінде оның азаматтық 
тұлғасын жан-жақты ашу арқылы дəлдей білген. Бір сөзбен айтқанда, 
Мəшһүрдің “Жантемір қажыға” дастаны – аллаға деген асқақ сенімді 
ардақтаған, дін жолындағы азаматтардың адами істерін, таза көңіл, ақ 
пейілдерін үлгі еткен діни-ағартушылық бағыттағы көрнекті дүниесінің 
бірі.
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Ақынның “Гүлшат-Шеризат” қиссасы-шығыстық сюжетке жа-
зылған туындыларының іргелісі. 

Жігітке құдай берген қиын емес,
Болғаным менің ақын биыл емес,
Бетіне ақ қағаздың салып шимай,
Қиссасын “Гүлшат-Шеризат” қылдым кеңес, –

деп басталатын дастан, Мəшһүрдің бес шумақтық кіріспесінен соң, 
Кəркін патша жайын жырлауға ауысып кетеді. Қисса бір-бірімен 
желілес бөліктерден тұрады. Ғалым Алма Қыраубаева “бес бөлімге 
бөлуге болады” деген тұжырым жасайды.

Бірінші желі – Бағдат патшасы Кəркіннің балаға зарығуы, 
тілегі болып əйелі босанарда, қуанышқа жүрегім шыдамай ма деп 
аңға кетуі; Арыстаннан жаралы болып қаза табуы; Баладан тақты 
қызғанған уəзір Парахзат баланың шешесін Барыс батырға өлтіртіп, 
өзін орманға тастауы; Барыстың баланың қасына хат пен 10 гауһар 
қалдыруы. 

Екінші желі – Парахзаттың түсі. Онда ол алып айдаһар көреді. Ол 
əлемді өртейді. Парахзат өзі өлімін көреді, сол сəтте аспаннан бір 
інжу-маржан түсіп, Аждаһаның көзі соған түсіп, Парахзатты жай-
ына қалдырады. Барыс түсін шешеді, інжу-маржан қызың болады, 
сол бəледен құтқарады деп жориды. Оның айтқаны келеді. Парахзат 
қызына Ирамбағын салдырады.

Үшінші желі – баланың өсуі; Үш жасқа шейін шешесін еміп, 
онан соң Арыстанның асырап өсіруі. 

Төртінші желі – баланы керуен басы Сағит қожаның асырап алуы; 
Оның білім алып, үлкен азамат болып өсуі; Гүлшаттың Ирамбағы 
салынған Шын-Машында тұрып жатуы. 

Бесінші желі – Гүлшатты суреттеу, оның бағбан арқылы Шери-
затпен кездесуі; Шеризаттың соғысы, Барыс батырға кешірім жаса-
уы; Гүлшаттың əкеге ара түсуі, мысал-əңгіме айтуы, Шеризаттың 
Парахзатты кешіруі.

Қисса шығыстық сюжетке жазылғанмен, мұнда ауыз əде-
биетіндегі қазақ эпостық жырларының əсері байқалады. Мəселен 
Парахзат түсі Алпамыс жырындағы Тайшық түсімен ұқсас болуы. 
Гүлшаттың сұлулығын суреттеуде эпостағы қазақ қыздарының 
бейнесі айқын танылады. Соғыс суреттерінде де батырлық жырлар 
елесі бар. Сонымен бірге қыз бен жігіттің бірін-бірі суреттен көріп, 
9–853
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не түсінде көріп ғашық болмай, бірін-бірі өңінде көріп ұнатуы қазақ 
жырларының шындықты табиғатына жақындата түседі. Ендеше 
Мəшһүрдің “Гүлшат-Шеризат” дастаны – оның өзіндік төл туын-
дысы. Мұның тағы бір дəлелі осы сюжетке қазақтың ірі əнші-ақыны 
Əсет Найманбаевта қисса жазған. Ол “Ер Шеризат” деп аталады. 
Екі ақынның поэмаларындағы көп айырмашылық бар. Олардың 
ортақ сюжетке шығарма жазғанымен, əр қайсысы өз биігінен келіп, 
өзінше жырлап, өзіндік туынды жасағанын аңғару қиын емес.

Қорыта айтқанда, “Гүлшат-Шеризат” – Мəшһүр-Жүсіп Көпеевтің 
ақындық шеберлігінің айқын көрінісіндей айшықты шығарма.

Жалпы алғанда, Мəшһүр – діни-ағартушы ақын. Бұл ерекшелікті 
біз ақынның кез келген өлеңінің желісінен аңғара аламыз. Ол 
діни танымдық ойларын шығармашылығында орын алған өзге 
тақырыптардың негізімен ұштастыра білген. Əр өлеңнен дінді 
арқау ете отырып еркіндік пен азатшылдықты ұран қылып көтерген 
ақын мақсатын айқын аңғарамыз. Ақын өлеңдеріндегі басты мұрат 
“Қуаттап алып жүрсе əркім дінін, Өткізсе ғаділдікпен ай мен күнін” 
деген арман тілекті көздейді. 

Мəшһүр Жүсіптің əрбір өзекті ойының түбірінен діни сананың 
топшылауын танимыз. Дін арқылы ол асыл мұратты биік мақсаттарға 
шақырады. Оның азатшылдық ұранын арқалаған арманды асқақ үні 
де діни-танымымен тығыз байланыста өрістейді.

Мəшһүр Жүсіп Көпеев қаламынан туған өлең-жырлар өзі 
өмір сүрген қоғамының қыр-сырын ашып берумен бірге, езілген 
халықтың жасыған жүрегін жұбатып, рухын көтерді. Елінің жайы-
на күйзелген Мəшһүр Жүсіп Көпеевтің мұңлы сырға толы өлеңдері 
қазақ ұлтының езгідегі халіне шын жаны ашыған көңілден туған. 
Нақтылай айтсақ, ақын өлеңдері асқақ рухқа толы. Осындай ерек-
ше отансүйгіштік екпінді жырларында ақын өз замандастарына да, 
кейінгі өскін – жастарға да өнегелі сөз айта білді.

Мəшһүр – сыршыл лирик емес, əлеуметтік өмірді арқау еткен 
азаматтық лириканың өкілі. Өзімен замандас, бағыттас ақындар 
арасынан өлеңдеріне азатшылдықты арқау етіп, алғаш ел-жұртына 
бостандық жайын бүкпесіз айта білген де Мəшһүр болатын.

Ақын өлеңдері ой тереңдігімен де, айтар ойын қарапайым да дəл 
жеткізе білуімен де құнды. Халықтық тілдің құнарлы оймен аста-
суынан Мəшһүр Жүсіп өлеңдері қазақ поэзия əлемінде ешкімге 
ұқсамайтын даралық танытады.
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Студенттерге өзін-өзі бақылау сұрақтары мен тапсырмалар:

1. Мəшһүр Жүсіп шығармашылығындағы діни-таным.
2. Мəшһүр Жүсіп поэзиясына шығыс əдебиетінің əсері.
3. Мəшһүр Жүсіп поэзиясындағы діни ұстанымнан туындаған 

азатшыл идея көрінісі.
 4. Мəшһүр поэзиясындағы əдеби-көркемдік ізденістер.
5. Мəшһүр Жүсіптің шығыс сюжеттеріне жазған қисса-

дастандары.
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5 ТАРАУ.

АҒАРТУШЫ-ДЕМОКРАТ АҚЫН-ЖАЗУШЫЛАР

5.1 Бағыттың басты сипаты 

Жаңа ғасыр басындағы қоғамдық-əлеуметтік дамуға сай қо ғам -
дық ой-сана мен озық идея саналуан өзгеріске ұшырап, жаңа өрлеуге 
бет алды. Бұл əдебиетке де өз əсерін тигізбей қойған жоқ. Жаңа 
ғасыр өрінде дүниеге келген түрлі бағыттар  дың ішінде ағартушы-
демократтық бағыттың орны ерекше.

Ағартушы-демократтық бағыттың құрамында қаралатын ақын-
жазушылар ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ əдебиетінің өркендеуіне 
өлшеусіз үлес қосты. Олар қазақ əдебиетін шын мəніндегі өнери 
жазба əдебиет деңгейіне көтеріп, өмір, дəуір сырын шынайы сипат-
тап, терең ашуға ұмтылды.

Бұл бағыттағы ақын-жазушылардың білім деңгейлері түрліше 
сипатта болып келеді. Көбі сауатын қазақша-жаңаша (жадидше) 
оқумен ашып, кейін орыс мектептерінде оқып, дүниелік ғылым-
білімнен молынан хабардар болып өсті. Олар негізінен орыс-ба-
тыс əдебиетіне еліктеп, сол деңгейде шығарма жазуға талаптанды. 
Жазушылықпен бірге қоғам қайраткері ретінде де танылған оларды 
ұлтының ертеңі көбірек толғандырды. Қоғамдағы саяси өзгерістерді 
де жіті танып, соның нəтижесінде қазақ қоғамына қажетті жайлар-
ды дұрыс бағдарлай алды.

Бұл бағыттағы ақын-жазушылар өз шығармаларында ағарту-
шылыққа үндей отырып, қоғамдағы əлеуметтік теңсіздіктерді де 
көре білді. Сөйтіп демократиялық ой-пікірлерді алға шығарды. 
Қоғамдағы қайшылықтарды құрғақ сынап қоймай, əрқайсысы 
əл-қадырынша оның кесір-кесапатын жоюдың өзіндік жолда-
рын ұсынды. Қоғамдық-əлеуметтік өмірді, замана сипатын, дəуір 
шындығын кең көлемде суреттеуге ұмтылудың нəтижесінде қазақ 
əдебиетінің жанрлық тұрғыдан баюына өлшеусіз еңбек сіңірді.

Бұл бағыттағы ақын-жазушылар қазақ арасындағы ілгерішіл 
қоғамға жат ескілік қалдығын, теңсіздікті, отаршылдық саясат-
ты аяусыз сынады. Халықты оянуға, мəдени шаруашылық жақтан 
жетілуге, еңбекке, оқуға, алдыңғы қатарлы елдер мəдениетінен 
үйренуге, отырықшылдыққа, қала салуға үндеді. Əлеуметтік теңсіз-
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діктің басты көрінісі ретінде əйел теңсіздігін алып, өздерінің негізгі 
шығармаларына осы тақырыпты арқау етті.

Олардың жазба əдебиетті өркендету мақсатындағы жанрлық 
ізденістері жазба əдебиеттің құр еліктеу дəрежесінде қалып 
қоймай, ұлттық төл əдебиетіміздің қалыптасуына жол ашты. 
Сөйтіп жазушылық қолтаңбалары айқындала түсіп, əрқайсысының 
өзіндік тақырыбы, ой-пікірі, стилі, өзіне ғана тəн шеберлік мектебі 
қалыптасты.

Ағартушы-демократтық бағыттағы ақын-жазушылар шығар ма-
шы лығы шын мəніндегі сыншыл реалистік дəрежеге көтеріліп, дү ние 
құбылысын кең, терең негізде ашты. Бұл бағыттың өкілдеріне таза 
əдеби шығармашылықпен айналысып, кəсіптік деңгейдегі жа зушылық 
шеберлікке көтерілген Ш. Құдайбердиев, С. Торайғыров, М. Сералин, 
С. Дөнентаев сынды ақын-жазушылармен бірге шығар машылығы 
ағартушылық-ұстаздық қызметтерімен тығыз байланыс та өрістеген 
С. Көбеев, Б. Өтетілеуов, Т. Жомартбаев сынды тікелей ағар тушылық 
тақырыпта қалам тербеген ақын-жазушылар да жатады.

5.2 Бағыттың белгілі өкілдері

Спандияр Көбеев (1878-1956). Қостанай өңірінде дүниеге кел-
ген. Өмір бойы ұстаздық-ағартушылық қызметте болған. Алтын-
сарин ашқан мектепте оқып, орыс əдебиетін, мəдениетін бойына 
сіңіріп, алдыңғы қатарлы орыс ақын-жазушыларына еліктеп өскен. 
И. Крылов мысалдарынан аударған “Үлгілі тəржіма” жинағының 
ағартушылық, əдеби-мəдени маңызы өте жоғары. Аудармасының 
көркемдік-тұрғыдан өзіндік жетістіктері бар. “Үлгілі бала” 
жинағының оқу құралы, хрестоматия ретіндегі маңызы өте зор.

Спандияр Көбеевтің 1913 жылы жарық көрген “Қалың мал” 
романы қазақ көркем прозасындағы елеулі табыс болып санала-
ды. Романның тақырыбы – əйел теңсіздігі. Романда ескіліктің 
қалдығына саналатын əдеп-ғұрыптар өткір сыналады. Шығармада 
əлеуметтік теңсіздік айқын көрініс тапқан. Романдағы ба-
сты кейіпкер Итбай бейнесі – сатиралық типтік образ. Оның 
сыбайластарының бейнесі де осы жолмен ашылады. Романда 
жаңа қоғамның жаңа адамдарының бейнесі де сомдалған. Басты 
кейіпкерлердің бірі – жаңашыл бейне Қожаштың күрескерлік іс-
əрекеттерінің мəні өте зор. Өз бас бостандығы жолындағы күресте 
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шыңдалған қазақ қызы – Ғайша образы сол тұстағы реалды өмір 
шындығына сəйкес сомдалған. Ғайша арқылы теңдікке ұмтылған 
қазақ қыздарының типтік бейнесі жасалады. Ғайша мен Қожаш 
бейнелері жаңа заман ағымымен үндесіп, жастар санасын оятуда 
үлкен міндеттер атқарды.

Романның жанрлық талаптарға жауап беруі, əрине, толымсыздау. 
Роман құрылымы, жағымды, жағымсыз кейіпкерлерді сомдаудың 
шынайылығы, көркемдік шындық нанымдылығы жағынан да 
жанр талабына толық жауап бере алмайды. Дегенмен, алғашқы 
тəжірибелердің бірі болса да, жазушының өзіндік стилі қалыптасып, 
тілінің қарапайымдылығы арқылы өмірден оқшауланбай оқырман 
талабымен қабысып жатады. Бұл шығармада сыншыл реализм си-
паттары басым болып келді. Роман біршама көркемдік, образдылық 
жетістіктері нəтижесінде қазақ əдебиеті тарихынан өзіндік орнын 
алған шығарма болып табылады.

С. Көбеевтің “Орындалған арман” шығармасында өмірбаяндық 
оқиғалар қазақ өмірінің əлеуметтік шындығымен астасып сипатта-
лады. Бұл шығарма мемуарлық жанрдың қазақ əдебиетіндегі бастау 
көзі десе болғандай. Ағартушы-жазушы С. Көбевтің қазақ əдебиеті 
тарихында өзіндік орны бар. 

Бекет Өтетілеуов (1883-1949). Қостанай өңірінде дүниеге кел-
ген. Орысша оқып, орыс мəдениетін, орыс əдебиетін жете меңгерген. 
Орыстың реалистік əдебиетінен нəр алып, аудармамен айналы-
сып, ұстаздық қызметі мен аудармашылықты ағартушылық жолы-
на пайдаланды. А. Пушкин, М. Лермонтов, К. А. Жуковский жəне 
т.б. аударған өлеңдерінде көркемдік белгілер бар. И. А. Крыловтан 
(“Көкек пен көгершін”, “Мұжықтар мен өзен”, “Ысырапқор мен 
Қарлығаш”, “Бұлбұлдар”, “Бала мысық пен қара торғай”, “Бүркіт 
пен өрмекші”, “Бай мен етікші”, “Түлкі мен жеміс”, “Піл мен 
қанден”, т.б.), И. И. Хемницерден (“Құмырсқа мен дəн”) аударған 
мысалдарынан өзіндік қолтаңбасы танылады. Б. Өтетілеуов ау-
дармалары түпнұсқаға өте жақын. Аудармаларын көбіне қазақы 
өлең жүйесіне салып жасайды. Сондықтан да көбіне түпнұсқаның 
өлең құрылысын сақтай бермейді. Б. Өтетілеуовтің “Дүние ісі 
ақыретке кетпес” (Қазан, 1912), “Жиған-терген” (Орынбор, 1914) 
жинақтарының қазақ əдебиетінен алар өзіндік орны бар.

Оның төл туындыларында ағартушылық бағыт басым боп келеді. 
Ақын əлеуметтік теңсіздікті көре білді. Байлардың озбырлығын, 
надандығын əшкереледі (“Қазақтың байлары мен нашар көршілері” 
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жəне т.б.). Елдің қараңғылық күйіне жаны күйзеліп, оқу-білімге 
шақырды (“Болғанда сыртың бүтін, ішің түтін” жəне т.б.). Жаман, кер-
тартпа қасиеттерден жиренуге, жақсы қасиеттерді үйренуге үндеді 
(“Данышпан қазы” жəне т.б.). Бірқатар өзіндік шығармаларында ой 
оятар пікір мол кездесіп, көркемдік деңгейі жоғары болып келеді 
(“Өмірдің үш басқышы”, “Хат”, “Жалғыздың өмірі” жəне т.б.).

Б. Өтетілеуов шығармашылығына тəн басты белгі – барлық 
шығармалары ағартушылық оймен ұштасып жататындығы. Ақын 
Қазан төңкерісінен кейінгі алмағайып заманда шығармашылықты 
біржола доғарып, ұстаздық еңбекпен айналысты.

Тайыр Жомартбаев (1984-1937). Абай елінде туып, Абай 
өлеңдерімен ерте танысып, Абай өнегесінен үлгі алып өскен. Жа-
стайынан Абай поэзиясына сусындап, “болмасаң да ұқсап бақ” 
үлгісімен еліктеп өлең жаза бастаған. Есейе келе қазақтың басқа да 
ақын-жазушыларының, орыс классиктерінің шығармаларын оқып-
үйренеді. “Ғалия” медресесінде оқыған. 1912 жылы Семейдегі 
“Жəрдем” баспасынан “Балаларға жеміс” жинағы, “Қыз көрелік” 
ұзақ əңгімесі басылып шығады.

“Балаларға жеміс” жинағының басты тақырыбы – оқу-білімге, 
өнер-ғылымға шақыру. Оның өлеңдерінің көбі тікелей балаларға ар-
налып жазылып, онда оқудың мəнін түсіндіру басым болып келеді. 
Өлеңдерінің көбі (“Мектеп ішінде”, “Мектепке шақыру”, “Балаларға 
насихат”, “Балаларға өнеге”) Ы. Алтынсарин шығармаларымен үндесіп 
жатады. “Иждиһатты бала”, “Жалқау бала” өлеңдерінде балалардың өз 
өмірінен ала отырып, салыстырмалы образдар арқылы жақсы мен жа-
ман айырмашылығын өте əсерлі бере біледі. Ол Л. Толстойдың балалар 
тақырыбына жазған өлеңдерін де аударған.

Т. Жомартбаевтың “Қыз көрелік” атты ұзақ əңгімесі бар. Басты 
кейіпкер – Ғайникамалды білімді, оқыған жан ретінде бейнелеп, сол 
арқылы жастарды оқу-білімге үндейді. Көзі ашық Ғайникамалдың 
өз құрбыларын қараңғылық торын бұзуға, оқу мен өнерге шақыруы 
арқылы жазушы ескілікке, қалың малға қарсы күресте басты қару 
оқу-білім екендігін дəлелдеуге тырысады. Бұл ұзақ əңгіменің өзіне 
тəн көркемдік-эстетикалық жетістіктері баршылық. Соның бірі – 
фантастикалық шығармаларға тəн құбылыстардың араласып келуі. 
Бірақ шығармада өмірдің нақты шындығы көп көрініс таппайды. 
Толғақты мəселені көтере білгенімен, шығарманың өнбойында схе-
матизмге бой ұру көрініс береді. Образ жасау мен характер ашуда да 
автор үстірттікке ұрынған. 



136

Əріп Тəңірбергенов (1856-1924). Аягөз өңірінде туып-өскен. 
Өз тұсындағы алуан қырлы əлеуметтік оқиғаларға араласып, сан 
түрлі қызмет атқарған. Мұсылманша да, орысша да білім алған. 
Өз кезіндегі өрелі жанның бірі ретінде бағаланып, көп тілді игер-
ген (орыс, түрік, араб, фарсы, қытай). Шығыстың классикалық 
əдебиетінен де, орыс əдебиетінен де нəр алып өсуіне байланысты 
шығармашылығында осы əдебиеттер əсері алмасып көрініс тауып 
отырады. Өлеңдерінде өз дəуірінің өзекті мəселелерін көтере білген. 
Бірақ жалпы шығармашылығында қарама-қайшылықтар кездесіп 
қалатын кездері бар. Бірқатар өлеңдері поэзиялық тұрғыдан жатық, 
ұйқасы келісімді, ой ағыны айқын болып келеді. Кейбір өлеңдері 
табан астында суырып салмалылықпен шығарылғандықтан да 
мағынасы жағынан шашыраңқы шығып жатады.

Əріп шығыс əдебиеті үлгісінде қиссаларда жазған (“Зияда-Шамұ-
рат”). Абай мен Əріп арасында ұстаздық, шəкірттік қарым-қаты-
настар болған. Жалпы шығармашылығын тақырыбына, көтерген 
мəселелеріне орай шартты түрде төрт салаға бөлуге болады: 
Сатиралық өлеңдері, ағартушылыққа үндеген өлеңдері, адам бала-
сына тəн сезім күйлерін жырлауы, өмір жайлы өсиет-өнеге сөздері.

Ақын отаршылдық саясат зардаптарын тұспалдай айтып, ел 
басқарған əкімдер мен надан байлардың елге істеген қиянатын 
ашық сынға алған (“Найман Секікбай қожаға”, “Тұрғали болысқа”, 
“Тəуірбек болысқа”, “Қабділдə биге айтқаны” жəне т.б.). Бұл 
өлеңдерінде сатиралық сипат басымдау жатады жəне тапқыр əжуа, 
сықақ, əзілге де толы болып келеді.

Əріп біраз өлеңдерінде еңбекті ардақтап, ғылым-білімнің пайда-
сы жөнінде ой толғайды (“Еңбек туралы”, “Замандасқа”, “Ғылым 
туралы”, “Шəкірттеріме”, “Шұғбанға”, “Орыстың муссанифы 
Пушкин дана”, “Халқыма”, “Ғанидің тірлігі” жəне т.б.). Достық, 
махаббат жайлы өлеңдері де (“Сараға”, т.б.) кездеседі. Ақынның 
өнеге-өсиетті негіз еткен дидактикалық сарындағы өлеңдері де 
бар (“Ақыл”, “Дүние туралы”, “Өлім туралы”, “Нəпсіге”, “Иман 
туралы”, т.б.). Бұл топтағы өлеңдерінде Əріп тақырып ретінде 
алынған мəселелер туралы өзіндік көзқарасын танытады. Онда діни 
тұжырымдар басымдау шығып жатады.

Əріптің “Біржан мен Сара айтысына” қатысы бар. Кейбір 
зерттеушілер осы айтысты шығарған немесе əдеби өңдеген Əріп де-
ген пікірді ұстанады. Оған дəлел ретінде Қазандағы баспаға 1898 
жылы Зайсаннан жіберілген қолжазбаны айтады. Қанша дегенмен-
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де Сара мен Əріп арасындағы адамгершілік, достық қатынастар 
болғандығы рас. Бірақ айтысқа Əріптің қатысы туралы пікір-талас 
əлі бір жақты шешіле қойған жоқ. Əріп Кеңес тұсында да бірді-
екілі өлеңдер жазған. Бірақ шығармашылықпен толыққанды күйде 
айналыспаған.

Сəбит Дөнентаев (1894-1933). Кереку өңірінде дүниеге келген. 
“Уақ-түйек” (1915) – алғашқы өлеңдер жинағы. Поэзиясының ба-
сты тақырыбы – əлеуметтік теңсіздік. Ақын өлеңдерінде сыншыл 
реалистік сипаттар басым келеді (“Заман кімдікі”, “Бозторғай”, 
“Менің жайым”). 1917 жылғы ақпан революциясын шынайы 
түсінді (“Бостандық”). Ақынның шығармашылық ғұмырнамасын 
дəуірлеудің басты белгісі – ақынның көзқарас эволюциясы. Абай 
мен Тоқай жəне орыс, батыс классиктерінен үлгі-өнеге алып өскен. 
Шығармашылығының басты бағыты – ағартушы-демократтық бағыт. 
1920 жылға дейінгі аралықтағы поэзиясында ұлтжандылық сарын 
бар (“Адасыппыз”, “Сарыарқа анамызға”, т.б.). Кеңес дəуіріндегі ірі 
өзгерістерді де поэзиясына арқау ете білді.

Сəбит Дөнентаев шығармашылығының қанаттануына “Қазақ” 
газетінің қызметі аса зор деп білеміз. Оның “Қазақ” газеті бетінде 
“Азаттық күні”, “Əр жан əр түрде”, “Жаз”, “Жанға” , “Тоты құс”, 
“Жаңа жыл құтты болсын” жəне “Ұлтшылдарға” деген өлеңдері 
жарияланған. Өнерді өркендететін нəрсенің біріншісі – өмір бол-
са, екіншісі – суреткердің дарын-қабілеті болып табылады. Ақын 
суреткерлігінің мықты болуы – оның интеллектуалдық, эмоциялық, 
рухани, эстетикалық білік-біліміне тікелей қатысты. Өз дарын-талан-
тын, бойындағы бүкіл білімін шығармашылығына сарқа жұмсаған, 
елі мен туған жері үшін жанын пида еткен алаш ұлдарының бірі – 
Сəбит Дөнентайұлы.

“Қазақ” газетінің 1915 жылғы 92-санында Сəбит Дөнентай-
ұлының “Тотыға” атты өлеңі жарияланған. Сырттай қарағанда тоты-
құс керемет болып көрінеді. Сайрайды, айтқаныңды қайталайды.

Көңіл ашар тотымсың,
Жайнаған шоқ отымсың.

Солай бола тұрғанымен, оның ішкі сырына, мəнісіне тереңірек 
үңілсек, басқа жайға да қанығамыз:

 Кең дүниені көре алмай,
Тар қапаста отырсың.
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Еліктеуің болмаса, 
Өз сарайың соқырсың.
Соның үшін қарға боп,
Босансаң ... шоқырсың.

Сəбит Дөнентайұлының мысал өлеңдердің шебері екенін 
білеміз. Мысалы, “Бозторғай” өлеңі осы сөзімізге дəлел. Ақынның 
“Тотысы да” мысал өлеңдер қатарына жатады. 1915 жылы 
жазылған бұл өлеңнен осы жылдардағы кейбір “зиялысымақтың” 
сипатын танимыз. Қазақ қоғамының болашағы, оның дамуы 
С.Дөнентайұлын отаншыл жан ретінде қатты толғандырған. 
Ақын сынаған қазақ елінің ертеңі айқындалатын тұста ел сен-
ген, ел үміт артқан жақсылардың “бұлбұл көрсе бұлбұл, дүлдүл 
көрсе дүлдүл” болып “құйқылжытып” жүргендігі оңар қылық 
емес еді. “Тотыға” мысал өлеңінен сол кездің, заманның кейпін, 
сырты дүрдей, іші бықсық «оқығанның» келбет-кескінін нақты 
танимыз.

Сəбит қазақ поэзиясындағы мысал жанрының дамуына айтулы 
үлес қосты (“Бозторғай”, “Ыбылыс пен шайтан”, “Ауырған Ары-
стан”, “Екі теке”, “У жеген қасқырға”, “Көзі тоймайтын ит” жəне 
т.б.). Ақын мысалдарының тақырып өзегінің арналары əралуан. 
Ақынның шығармашылығынан өлең-фельетондар да орын алады. 
Сəбит публицистикасының тақырып ауқымы өте кең. “Көркемтай” 
атты əңгімесінің көркемдік жетістігі айтарлықтай. 

Кеңес тұсында біраз шығармашылық ізденістерге барды. 
Алғашқы тұста біраз тосылып, 1924 жылдан бастап шығармашылық 
белсенділігі арта түсті. Революция жеңістерін, Кеңес өкіметі 
əкелген жетістіктерді жырлады. С. Дөнентаев поэзиясында өзіне 
тəн ойшылдық сипаттар да кездеседі (“Қиял”, “Ой”). Ақындық 
қолтаңбасының өзіндік ерекшелігі ретінде оқиғалы шағын өлеңге 
шеберлігін айтуға болады. Шығармашылығында негізінен сыншыл 
реализм бой көрсетеді. ХХ ғасыр бас кезіндегі қазақ əдебиетінде 
Сəбит Дөнентаевтың өзіндік орны бар.

Мұхамеджан Сералин (1872-1929). Қостанай облысында туып 
өскен. Мұхамеджан Сералин – ХХ ғасыр басындағы қазақ халқының 
үлкен қоғам қайраткері, белгілі санаткері, көрнекті ақыны, танымал 
көсемсөзшісі. Қазақша-орысша білімді болған. Оның “Топ жарған” 
(1900), “Гүлкəшима” (1903) поэмалары қазақ жазба əдебиетіне 
елеулі үлес болып қосылды. М. Сералин өлеңдері қазақ өмірінің, 
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əлеуметтік тұрмысының шындығын танытады (“Бай, патша һəм ке-
дей”, “Бай, қасқыр, аңшы” т.б.).

“Топ жарған” поэмасында Кенесары бастаған ұлт-азаттық 
көтерілістің нақты шындығы көрініс табады. Поэманың басты 
кейіпкері Адай жігітінің бостандықты көксеген ой-арманы Ке-
несары көтерілісімен желілес беріледі. Поэмада Кенесары-На-
урызбай көтерілісін қалың бұқараның жақтауы жеке кейіпкерлер 
сөздері арқылы беріліп, шындықты ашудың жақсы тəсілі қолданыс 
тапқан. “Топ жарған” поэмасында Кенесары көтерілісінің қазақ 
бұқарасының мүддесін қорғаған көтеріліс екендігі қилы тағдырлар 
тоғысы арқылы көрініс табады. Адай жігіті бейнесі – көтерілісті 
жүрек қалауымен жақтаған ерлер бейнесінің жиынтық образы.

Поэманың композициялық құрылымының ерекшелігі – ақынның 
орыс классикасынан үйренуінің дəлелі. “Топ жарған” поэмасын-
да тіл сонылығы бар. Тарихи шындықты, нақты өмірді тың теңеу, 
көркем суреттеулермен бере білген ақын поэмасының тарихи мəні 
өте зор.

М. Сералиннің “Гүлкəшима” атты шығармасы (1903) – қазақ 
өмірінен алынып жазылған лирикалық поэма. Поэманың негізгі 
идеясы бас бостандығын аңсаған жастар мен əйел теңсіздігін жыр-
лау болып табылады. “Гүлкəшима” поэмасы – махабатты жырла-
уда жазба кəсіптік əдебиет деңгейінде жазылған, өмір шындығын 
нақты көрсететін шынайы көркем туынды. Поэмада жекеленген 
бөлімдердің жүйелілігі мен тұтастық желісі бар. 

Ақын ескілікті əдет-ғұрыптарға жəне қазақ қоғамының кертарт-
па күйіне бас кейіпкердің (Баймағамбет) өлімі арқылы наразылық 
білдіреді. Поэмада еркінен айрылған адал жардың сезім тазалығы 
жырланады. Шығарма сюжеті авторлық шешім арқылы жаңа жүйеде 
құрылған. Оқиғаның өрбуі көбіне хат арқылы беріліп, авторлық 
көзқарас арқылы түйінделіп отырады. Поэманың публицистикалық 
сипаты басым. Онда ауыз əдебиеті дəстүрінің белгілері де кездеседі. 
Поэмада қазақ тұрмыс-салты кең көрініс тапқан. М. Сералиннің 
“Гүлхашима” поэмасы ХХ ғасыр бас кезіндегі қазақ поэзиясының 
ірі табысына саналды. М. Сералин “Рустам-Сухраб” дастанын 
орыс тілінен аударған (Жуковскийден). Шығыстың классикалық 
шығармасы “Шаһнаманың” тұңғыш рет қазақ тіліне аударылуының 
тарихи маңызы өте зор. 

М. Сералиннің журналистік қызметі “Айқап” журналын шы-
ғарумен тығыз байланысты. Журналдың бас редакторы ретіндегі 
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идеялық көзқарастарының қазақ ұлтының санасын оятуда мəдени-
эстетикалық маңызы бар. М. Сералин – көсемсөзші ретінде өзіндік 
қолтаңбасы қалыптасқан қаламгер. Журналдың қазақ мəдениеті мен 
əдебиетін дамытудағы іс-əрекеттерінде М. Сералиннің басшылық 
қызметінің əсері мол болды. Өзінің жеке мақалаларында (“Аштық 
хаһында”, “Келешек заманымыздың қамы”, “Қазақ халқының мұң-
мұқтаждығы”, “Қазақ жастары”, “Отырықшы болған қазақтар тура-
лы” жəне т.б.) қазақ қауымының” жоғын жоқтап, отырықшылдық, 
оқу-ағарту секілді басты мəселелерді нақты көтерді. Мақалаларында 
тілдік тұрғыдағы жетістіктер де кездеседі. М. Сералин жалпы 
ұлттық сананы ояту тұрғысында еңбек етіп, ХХ ғасыр басындағы 
қазақ қоғамының көрнекті санаткерлерінің қатарына көтерілді. 

Студенттерге өзін-өзі бақылау сұрақтары мен тапсырмалар:

1. Ағартушы-демократтық бағыттың басты ерекшеліктері.
2. Ағартушы-демократтық бағыт өкілдері көтерген басты та-

қырыптар.
3. ХХ ғасыр басындағы көрнекті ағартушы-демократ шы-

ғармашылық тұлғалар.
 4. Ағартушы-демократтар жəне батыс əдебиеті.
5. Ағартушы-демократтық əдебиеттегі дəстүр мен жаңашылдық.
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6 ТАРАУ

ШƏКƏРІМ ҚҰДАЙБЕРДИЕВ
(1858-1931)

6.1 Шығармашылық ғұмырнамасы

Шəкəрім шығармашылығы – қазақ əдебиетінде Абайдан кейінгі 
ірі құбылыс. Ол – Абайдың жақын інісі болумен бірге, тікелей Абай 
мектебінен өткен нағыз шəкірті. Шығыс, Батыс классиктерінің 
шығармашылығын жете танып, мұсылмандық ілім-білімді де еркін 
меңгерген. Түркі халықтарының тарихын терең білетін, діни, тари-
хи тақырыптарға еңбектер жазған (“Мұсылмандық шарты”, “Түрік, 
қырғыз, қазақ һəм ханылар шежіресі”, “Үш анық”) ғұлама ғалым.

Ұзақ жылдар бойы солақай саясат кесірінен ескерусіз қалып, 
əдебиет тарихына енбеді. Шəкəрім – əдебиеттің көптеген жанр-
ларында туындылар жасаған қаламгер. Шығармашылығының 
басты тақырыптары сол кездегі қазақ қоғамының бар саласын 
қамтыған. Ол, əсіресе, Абай үлгісін шашуда елеулі еңбек етті. 
Сондықтан Абай дəстүріндегі көркемдігі жоғары, мазмұн, түр 
жағынан сонылығы басым, үлкен қоғамдық-əлеуметтік мəні бар 
лирикалар туғызды. Абай ұстанған ағартушылық, гуманистік 
көзқарасты қатты қолдады.

Алғашқы жинағы “Қазақ айнасындағы” (1912) өлеңдері қам-
титын тақырыптардың бастысы – адам тағдыры, адам өмірінің 
мəні, адамгершілік тəрізді философиялық ой-таным. Жанға, тəнге, 
көңілге, өлім мен өмірге байланысты өлеңдер (“Өзіме”, “Өмір”, 
“Талап пен ақыл”, “Адамшылық”, “Адам немене”, “Көңіл”, “Тəңірі 
мен жан”, т.б.) Шəкəрім поэзиясының негізгі желісі. Өлеңдерінде ой 
тереңдігі мен ақындық танымның кеңдігі (“Өлген көңіл – ындынсыз 
өмір”, “Тіршілік, жан туралы”, “Жан менен дене, һəм көңіл”) көзге 
айқын шалынады.

Шəкəрім халқының санасын тұмшалаған отаршылдық қасіретін 
ашып көрсететін, елім деген жүрек бұлқынысын танытатын 
өлеңдерді де көптеп жазды. Оларда азаматтық сарын басым болып 
келеді. “Қазағым”, “Қазақ”, “Тағы сорлы қазақ”, “Партия адамдары”, 
“Бостандық туы жарқырап”, “Бостандық таңы атты” өлеңдерінде ой 
тереңдігі арқылы замана шындығын ашудағы ізденістері байқалады. 
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Шəкəрім лирикасын шартты түрде көңіл-күй жəне ой-толғаныстар 
деп екі салаға бөлуге болады.

Ш. Құдайбердиев 1858 жылы 11 шілдеде Шыңғыстау бөктерінде, 
қазіргі Шығыс Қазақстан (бұрынғы Семей) облысының Абай ауда-
нында дүниеге келген. Шəкəрімнің əкесі Құдайберді – Құнанбайдың 
Күңке дейтін бəйбішесінен туған жалғыз ұлы. Құдайбердінің 
Дəметкен (Төлебике) дейтін бəйбішесінен Омар, Мұртаза, Шаһ-
маржан, Шəкəрім туған. Ол – Абайдың немере інісі.

Шəкəрім бес жасында ауыл молдасынан хат таниды. Əкесі 
Құдайберді 1866 жылы отыз жеті жасында дүниеден өтіп, Шəкəрім 
жеті жасында жетім қалады. Бұған оның мына өлең жолдары куə:

Бесімде оқу білсін деп,
Ата-анам берді сабаққа.
Жеті жаста жетім боп,
Түскендей болдым абаққа..

Шəкəрім əкеден жастай айрылғанымен, жетімдік көрмеген, 
Құнанбайдың ерке немересі болып өскен. Өзі “Қажы марқұм мені 
жетім деп аяп, қысып оқыта алмай, ғылымнан мақрұм қалып, ой-
ыма не келсе соны істеп əдепсіз, ғылымсыз өстім. Əйтсе де түркі 
танып, орысша хат танып қалдым”, – деп жазады “Түрік, қырғыз, 
қазақ һəм ханлар шежіресі” атты туындысында. Сөйтіп білім-
ғылымның қадір-қасиетін кештеу болса да терең түсініп, өз бетімен 
оқып-үйреніп, рухани қазыналарға көп үңіледі. Қазақ халқының 
бай əдеби мұрасына қоса, өзге жұрттың да əдебиетін жетік білген 
Шəкəрім көп тілді (араб, парсы, түрік, шағатай, орыс) меңгерген. 
Шəкəрімнің азамат ретінде қалыптасуында Абай тəрбиесінің 
өзіндік орны бар. Оның өз заманының білімді де, парасатты аза-
маты дəрежесіне көтерілуіне Абай ерекше əсер еткен. Бұл туралы 
жоғарғы еңбегінде Шəкəрімнің өзі былай дейді: “Əкеміздің бір 
шешесінен туған Ибраһим мырза – қазақ ішінде Абай деп атайды – 
сол мұсылманша һəм орысша ғылымға жүйрік, һəм алланың берген 
ақылы да бұл қазақтан бөлек дана кісі еді, ержеткен соң сол кісіден 
тағылым алып, əр түрлі кітаптарын оқып, насихатын тыңдап, аз 
ғана ғылымның сəулесін сездім. Ибраһим мырзаның тұрағы қазақ 
болғандықтан, қадірі азырақ білінді. Алай болмағанда дəнішман, 
хаким, философ кісі еді. Қор елде туды да, қорлықпен өтті”.

1904 жылы ұлы ұстазы Абайдың дүниеден өтуі Шəкəрім сана-
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сына, оның өмірге деген көзқарасына, шығармашылық болмысына 
ерекше өзгерістер əкеледі. Өзінің Абайға арнаған “Жастарға” деген 
өлеңінде ендігі ұлы мақсатын:

“Байладым белді бекем буайын деп,
Жүректі адалдықпен жуайын деп.
Талпынған мақсат іздеп махрұм қалмас,
Адамдық ғылым жолын қуайын” –

деп айқын білдірген. 
Ағасы Абайға берген уəдесінің үдесінен шығу ниетімен 1905-06 

жылдары қажыға барып қайтады. Сапардағы уақытының көбін 
Стамбул, Бағдат, Мысыр кітапханаларындағы ғылыми мұраларды 
оқуға, тарих тереңіне үңілуге пайдаланған. Үлкен баласы Ахаттың 
естелігі бойынша ол Стамбул кітапханасында он үш күн отырады. 

Шəкəрім ел ортасының дау-дамайынан, айтыс-тартыстарынан, 
қаскөйлік пиғылдарынан түңіліп, ең алғаш рет 1909-1910 жылдары 
оңаша елсізге кетіп, кітап оқу, жазумен шұғылданған. Шыңғыстағы 
Шақпақ тауының етегінде, өзі “Саят қора” деп атаған жерде еркін 
өмір сүріп, серуен құрып, шығармашылықпен айналысып, өзімен-
өзі болады. Ол туралы өзі былай дейді:

Кейбіреулер безді дейді елден мені,
Есалаң айтады екен сезіп нені…
Елу бес жыл жинаған қазынамды
Оңашада қорытам ойға салып.

Шəкəрім 1917 жылғы ақпан төңкерісін қуанышпен қарсы ала-
ды. “Бостандық таңы атты”, “Бостандықтың туы жарқырап” деген 
өлеңдер жазады. Осы кезде “Алаш” партиясы құрылып, қазақ зия-
лылары Шəкəрім сияқты халық алдында беделді ақсақалды өз орта-
сына шақырады. Шəкəрім алашшылдар съезінің құрметті ақсақалы 
болады. Қазақ зиялыларының ақылшысына, кеңесшісіне айналады.

1917-25 жылдар аралығында Шəкəрім өмірге қайта оралғандай 
болады, ел ішіндегі игі өзгерістерді құптайды, газет-журналдар 
бетінде замана ағымына үн қосқан өлеңдер бастырады. Алайда 
оның тыныштық жағдайда өмір сүріп, шығармашылықпен алаңсыз 
шұғылдануына ойы таяз əсіре белсенділер мүмкіндік бермейді. 
Жетпіс екі жасқа қараған шағында Шəкəрім тағы да Шыңғыс тауына 
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кетіп қалып, жалғыз тұрады. Соған қарамастан жергілікті ГПУ-дың 
бастығы Шəкəрімге сенбейді, оның елсізде жалғыз жүруі сезікті 
ойға от береді. Өздері бандалар деп есептеген адамдарды ұстауға 
келе жатқан ГПУ бастығына аң аулап жүрген Шəкəрім кездеседі. 
Олар ақ-қарасын айырып жатпай, Шəкəрімді атып тастайды. Міне 
осылай 1931 жылы 20 қазанда ұлы ақын қайғылы қазаға ұшырайды.

ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басындағы қазақ əдебиеті 
тарихында Абайдан кейінгі ұлы ақынымыз – Шəкəрім. М. Əуезов 
өзінің 1934 жылы жариялаған “Абай ақындығының айналасы” де-
ген мақаласында: “Біз Абайдың дəл өз тұсында, өз дəуірінде еңбек 
еткен бірнеше ақын туралы ғана қысқаша айтып өтеміз. Мұндай 
ақын – төртеу. Оның екеуі Ақылбай, Мағауия. Абайдың өз балала-
ры. Қалған екеуі – Көкбай, Шəкəрім. Осы төрт ақын Абайдың нағыз 
толық мағынадағы шəкірттері”, – деп жазды.

Шəкəрім өзінің жарты ғасырдан астам шығармашылық жолында 
мол əдеби мұра қалдырды. Оның өлеңдері мен поэмалары, прозалық 
шығармалары мен публицистикалық мақалалары, жұмбақтары мен 
мысалдары, философиялық ой пайымдаулары, түрлі тілдерден 
тəржімалаған туындылары қазақ əдебиетінің тарихына қосылған 
баға жетпес асыл қазына болып табылады. Жеті жасынан бастап 
өлең жазған Шəкəрімнің жеті-сегіз кітабы ғана баспа бетін көрген. 
Баласы Ахат Шəкəрімұлының естелігі бойынша алғашқы өлеңі бы-
лай болып келеді:

Өмір сүріп жүруші ем жазда сайда,
Өлтірдің одан таптың қандай пайда.
Жетімдік қандайлығын көзің көрді,
Кешегі тірі жүрген əкең қайда?
Менің де жетім қалды балаларым,
Оларда жылайды аңсап аналарын.
Өзің жетім, жетімді аясаңшы,
Жоқ екен басыңда ми-саналарың…

Бұл өлеңнің шығу тарихы əке өліміне байланысты. Əкесі 
Құдайберді қайтыс болғанан кейін еш нəрсенің байыбына бара 
қоймаған жас бала Шəкəрім төбе үстінде ойнап отырып тасқа 
өрмелеп бара жатқан жұлдыз құртты өлтіріп алады. Сол арада əкесін 
сағынған жас бала əке өлімі мен осы өлімнің арасынан санасы бір 
байланыс іздегендей боп əлгі өлеңді шығарады. “Кешке шешелеріне 



145 

оқып берген де, олар жылап енді өлең жазба жүрегіңе түсіп кетеді” 
дейді. Бала Шəкəрім біраз уақыт өлеңді қойып кетсе керек. 

Баласы Ахатқа айтқан өзінің бір естелігінде Шəкəрім: “30 жас 
шамасында (1888 жыл. – Ө.Ə.) бір айдай тілім байланып, сөйлей 
алмай қалдым. Осы кезде жеті жастан бастап жазған өлеңдерімді 
өртеп жібердім. Артынан Абай ұрысты, өзім де өкіндім”, – депті.

Шəкəрім шығармаларының басым көпшілігі Қазан төңкерісіне 
дейін жазылып, біразы баспада жарияланып, кезінде өз бағасын 
алған. Қазан төңкерісіне дейін оның бірнеше кітаптары жарық 
көреді. 1878-1909 жылдар аралығында жазған өлеңдері “Қазақ ай-
насы” (І-бөлім) деген атпен 1912 жылы Семейде “Жəрдем” баспасы-
нан, “Түрік, қырғыз, қазақ һəм ханлар шежіресі” мен “Мұсылмандық 
шарты” Орынборда 1911 жылы Каримов-Хұсайынов баспасынан, 
“Қалқаман-Мамыр” поэмасы мен “Еңлік-Кебек” немесе “Жолсыз 
жаза, яки кез болған іс” деп атаған поэмасы 1912 жылы Семейдегі 
“Жəрдем” баспасынан жарық көрген.

Кеңес дəуірінде Шəкəрімнің бірді-екілі шығармасы жарық көрді. 
Физулидің “Лəйлі-Мəжнүн” поэмасының еркін аудармасы алғашқыда 
“Шолпан” журналының 1922-23 жылдардағы 2-3, 4-5, 6, 7, 8 санда-
рында жарық көрді. Кейін 1935 жылы Алматыда С. Сейфуллиннің 
алғы сөзімен жеке кітап болып басылып шықты. А. С. Пушкиннен 
тəржімалаған “Дубровский əңгімесі”, “Бораны” т.б. жарыққа шықты. 

Ақынның мол мұрасының 30-жылдардан кейін зерттелмей, ба-
сылмай келуінің себебі бір кездегі жалған жаланың құрбаны болып, 
халыққа жетпей жатуынан болатын. Соған қарамастан, қазақ зия-
лылары əр тұста Шəкəрім шығармашылығына назар аударып келді. 
1959 жылы “Қазақ əдебиеті” газетінде ақынның бір топ өлеңдері Ə. 
Тəжібаевтың алғы сөзімен жарияланса, белгілі ғалым Ы. Дүйсенбаев 
Ш. Құдайбердиев туралы əдеби энциклопедияға арнайы мақала 
жазды. М. Базарбаев докторлық диссертациясында (1968-69 жж.) 
Шəкəрім мұрасын талдап, 1978 жылы М. Мағауин Ленинградта 
шыққан қазақ ақындарының жинағына Шəкəрім өлеңдерінің топта-
масын орыс тілінде өмірбаянымен қоса жариялады.

Бір атап өтетін жайт, Ахаттың айтуы бойынша, Шəкəрім 
өзінің мол мұрасының ішінен үшеуін нашар деп бағалапты. Бірі – 
“Мұсылмандық шарты” деген кітабы. “Мұны надан білімнен ха-
барым жоқ кезімде, басқа жұртта “Ғибадат исламия” деген кітап 
бар, олар араб не түрік тілінде жазылады, қазақ тілінде жоқ деп, 
соларға еліктеп жаздым. Оны мансұқ еттім”, – деген. Екіншісі – 
10–853
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“Түрік, қырғыз, қазақ һəм ханлар шежіресі”. “Түрік, қырғыз, қазақ 
һəм ханлар шежіресі” деп өлеңмен түрік қағанында болған хандар-
ды жаздым. Бұл жасымда шежіре жазбақ болып, бірнеше елдердің 
шежірелерін оқығанда, “Отечественная история” деп патша, хан-
дарды жазғандарын көріп, еліктегенім, осы да біліми көзқараспен 
айтылмаған»”, – дейді. Үшіншсі – “Нартайлақ пен Айсұлу” по-
эмасы. “Нартайлақ пен Айсұлу” поэмасының поэзиялық жағының 
төмен болуының негізгі себебі асығыс жазылуынан болса керек, 
егер пьесаға аударылса, қызық болар еді”, – депті .

1990 жылдарға дейін Шəкəрімнің шығармашылығы күрделі 
ғылыми-зерттеу еңбекке арқау болған емес. Тек кейінгі жылда-
ры ғана қолға алынған жұмыстың нəтижесінде бірқатар ғылыми 
еңбектер жарық көрді. Бұл іске Қ. Мұхамедханов, Ш. Сəтбаева, 
М. Мағауин, Р. Нұрғалиев, М. Базарбаев, Х.Сүйіншəлиев, Б. Əб-
діғазиев жəне т.б. ғалымдар атсалысып, біраз іс тындырды.

Ақын – заманның төл перзенті, ұлтының рухынан нəр алған жан. 
Сондықтан да қай ақын болмасын оның поэзиясында өзі ғұмыр 
кешкен кезеңнің сыр-сипаты, дəуір алға тартқан өзекті мəселелер 
көрініс табады. Бұл қағиданың нақты айғақтарын қазақ ұлтының 
ұлы ақыны Шəкəрім Құдайбердиевтің шығармашылығынан да 
көреміз.

6.2 Ақын өлеңдеріндегі ой-таным

Шəкəрім – ең алдымен ойшыл ақын. Қазақ поэзиясындағы 
толғаныстан нəр алған ой-танымды биік деңгейге көтерген Шəкəрім 
екені шындық. Бірақ ақын бірден осы бағытқа түсті, осыны таңдады 
деу қате болар еді. Поэзияны өмірдің тамыр соғысы десек, оның от 
көрігі – сезім, сезім болғанда жастық сезім. Кеудені дүрсілдеткен, 
жүректі үлпілдеткен “осы құрғыр” кімнің де болса көкейінде 
жатқанды сыртқа шығарады. Табиғатынан ақын боп жаралған жан 
оны іші мен сырты үндесе төгілген көрікті де келісті жырға айнал-
дырып жібереді. Шəкəрім де осы сезімнен бастаған. Құнанбайдың 
қызық қуған, қыз қуған ерке немересі жастық буымен жүргенде 
одан басқа не жазуы мүмкін.

Жаудырап көзі,
Тамшылап сөзі
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Жібектей шашын тараса,
Қалмайды халің,
Шығады жаның
Қиғаштап көзбен қараса.
Бұл дүниеде қыз қызық,
Бозбалада ой бұзық.

Міне, бұл – жастықтағы ыстық сезімнің суынбас сұлу суреті. 
“Аһ, дүние, дүние! Ақылға сонда кім ие” деп, естен танар сəт. 
Шəкəрім оны ешбір қоспасыз, сезім келіп жүрекке тұнып қалған, 
бүкіл сана, ақыл-ес соның от-жалынына күйіп-жанған сəтті əрі дəл, 
əрі мейлінше əсерлі суреттейді. Шəкəрім шығармашылығы кең жай-
ылмай тұрған кездің өзінде “Совет жастарының” бұл өлеңді жатқа 
оқуы – ақынның жастықтың уыз табиғатын үлбіретіп жеткізуінен 
болса керек. 

Жастықты мас көңілдің астамшылығымен Шəкəрімнің осы бір 
тұста даналық қазынасы – қариялықты түкке алғысыз етіп тастаған 
тұсы да бар:

Жастықтан қызық іс болмас,
Кəрі де ақыл, күш болмас…
Қызусыз тəнің,
Сезімсіз жаның –
Болады кəрілік белгісі.
Оны да сезбей,
Үмітін үзбей,
Келмейді шалдың өлгісі.
Алпыстан əрі бармаңдар,
Байқамай шал боп қалмаңдар!

“Сап-сап көңіл”, сабырдың иесі Абай бұған:

Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін,
Жоқты-барды, ертегі термек үшін,
Көкірегі сезімді тілі орамды,
Жаздым үлгі жастарға бермек үшін, –

деп басталатын өлеңінде ескерту жасап, жастық буымен ойы 
аспан-көкті шарлап жүрген албырт ақынның асқақ сезімін сабырға 
шақырып, арлы өлең жазуға ақыл береді:
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Сөз айттым “Əзірет Əлі, айдаһар сыз”, 
Мұнда жоқ “алтын иек, сары ала қыз”.
Кəрілікті жамандап, өлім тілеп,
Болсын деген жерім жоқ жігіт арсыз…
Өлеңі бар, өнерлі інім сізге
Жалынамын мұндай сөз айтпа бізге.
Өзге түгіл өзіңе пайдасы жоқ,
Есіл өнер қор болып кетер түзге.
Сəнқой, даңқой, ойнасшы, керім-кербез,
Қанша қызық болады өзіңізге.

Міне, бұл – Абай мектебі! Данышпан ұстаз ақын інінің өнер жо-
лын бағдарлап, асылын танып, жасығын осылайша сынап отырған. 
Шəкəрімнің ақын ретіндегі бақыты да осы емес пе?! Ақынның аға 
ақылын тез алып, жылтырақ пен жарқыраққа əуес бола бермей, 
сезімнің шынайы сырын ашуға ұмтылуын өз бойындағы табиғат 
сыйлаған дарынды тереңнен танып, өнердің шынайы құдіретін 
ұғынуынан деп білеміз. Ол ұстаз ұстанған ұлы мақсатты айқын 
аңғарып, ағаның жан-дүниесін өзіндей тани білді. Сондықтан да ой-
лары үндес шығып, сырлары бір бірлік бойынан табылып жатады. 
Абайдың көзі тірісінде жазылған “Жастарға” атты өлеңінде Шəкəрім:

Кел, жастар, біз бір түрлі жол табалық,
Арам айла, зорлықсыз мал табалық,
Өшпес өмір, таусылмас мал берерлік,
Бір білімді данышпан жан табалық.

Ал енді олай болса кімді алалық?
Қазақта қай жақсы бар көз саларлық?
Шын іздесек, табармыз шыны ғалым,
Күнде күйлей бермелік бозбалалық.

Сақ болалық, бір шоқып, бір қаралық!
Қарауылдар мезгіл ғой, тұр, қаралық!
Жүз айтқанмен, өзгенің бəрі надан,
Жалыналық Абайға жүр, баралық, –

деп, ұстаз ұлылығын танып, жастарды Абай төңірегіне топтасты-
рып, данадан тəлім алуға үндесе, кейінгі өлеңдерінде ұстаз болмы-
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сымен тіпті үндесіп, оның рухын терең ұғынғандығын дəлелдей 
түседі.

Кім жалғыз, дүниеде есті жалғыз,
Болмаған соң мұңдасар бір сыңары.
Жалтақтап жалғыз Абай өткен жоқ па?!
Табылды ма қазақтан соның пары?

Мұнысы “бұл қазақтан мұңдасар жан таппаған” Абай рухымен 
астасу емей, немене? Ұстаз жанын таныса, Шəкəрімдей танысын!

ХІХ ғасырдың екінші жартысынан бастап күрт алға басқан 
ағартушылық ой-сананың өрістеуі Абай арқылы қазақ поэзиясы-
на азаматтық ой-толғанысты əкелген болатын. Шəкəрім де ұлы 
ұстаз ұстанған осы бағытты дамытты. Азаматтық поэзияға тəн биік 
асқақтық, өмір құбылысына терең үңілген таным-толғам Шəкəрім 
өлеңдерінің басты идеялық тұғырына айналды. Ақынның шы-
найы азаматтық болмысын, ақындық сенім көзін айқындайтын ба-
сты тақырыптар – қоршаған орта, табиғат əлемі, тартысты қоғам, 
қоғамдағы адам, оның болмысындағы қадір-қасиет, адамгершілік 
қағидалары жəне мінез-құлық, тəрбие негізі. Шəкəрім үшін нағыз 
адам деген атқа лайық жандар – ең биік идеал. “Ескіден қалған сөз 
теріп” өлеңінде осы нақты көрініс тапқан:

Жүрегі таза адамдар,
Зұлымдықтан амандар,
Қиянатсыз надандар
Əулиеден кем емес.

 
Сондықтан да жалпы адамзатқа тəн асыл қасиеттер адалдық пен 

əділдік, білімділік пен еңбекқорлық, парасаттылық пен зиялылық 
мəселелерін жырлауға келгенде Шəкəрімге жетер ақын жоқ. Осынау 
ізгі қасиеттердің маңызын ашып жəне оған терең мəн бере отырып, 
ақын айналасындағы адамдар бойындағы қасиетсіздікке жирене 
қарайды. Өмірден көргені мен одан түйгенін өлең арқылы оқырман 
мен тыңдарманға ақтарып салады. “Насихат” өлеңінде ақын: 

Адалдық жолы болар заман бар ма,
Жем болдық шын жексұрын надандарға. 
Адастың деп отырмын айғай салып,
Бар тапқаным сол болды, амал бар ма… –
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деп күйінеді. Ол надандық торлаған қазақ даласына адалдық келіп, 
əділет жолбасшы болар күнді армандайды. Бұл арадағы ақын 
арманы ащы өксікке толы, үнінде зарлылық басым. Ол осынау 
надандықтың түп тамыры адамдардың бойындағы сауатсыздық 
пен қараңғылықта, жалқаулық пен бойкүйездікте жатқанын жақсы 
біледі. Шəкəрімнің сыршыл поэзия арқылы адамдық болмысты 
тануға ұмтылған азаматтық ірі мақсатының бірі – ұлтының бой-
ына бəле болып жабысқан осы бір жағымсыз қасиеттерден арыл-
ту. “Үйретуден жалықпау” қағидасын ұстанған Абайды дана ұстаз 
таныған Шəкəрім ұлы ақын ұсынған адамды адамдыққа тəрбиелеу 
атты жанды идеяны одан əрі дамытты. Данышпан Абай:

Болмашы кекшіл,
Болсайшы көпшіл.
Жан аямай кəсіп қыл! –

деп нақыл айтса, Шəкəрім де ұлтқа қызмет етуді адам баласының ең 
басты міндеті, қасиетті парызы санайды. 

Адамдық борышың,
Халқыңа еңбек қыл.
Ақ жолдан айнымай,
Ар сақта, оны біл.

Мұнда ол өзінің өмірлік тəжірибесін алға тартады. Шəкəрім 
өлеңдеріндегі азаматтық тұлғаның болмысын айыратын көрсеткіште 
осыған тығыз байланысты. Яғни ұлт алдындағы борыш ұғымы 
алдыңғы қатарға шығып, азаматтың халқына сіңірген еңбегіне 
қарай бағалануы. Ал өмірде адам болып қалу үшін, адамгершілікті 
жоғалтпау үшін не қажет?! Адамның адам болып қалуы – əлемдегі 
сөз өнерін қадір тұтқан бұрынғы-соңғы бар суреткерді толғандырған 
киелі мəселе. Замананың заңғар жазушысы Шыңғыс Айтматов бұл 
сұрақты ХХ ғасыр биігінен адамзат алдына қоя білді. “Қашан адам 
қалады адам болып?! Соғыста да сол сұрау, бейбіт күнде де сол 
сұрау!” деген ұлы толғаныс адам өнер атты ұлы үрдісті жанына арқау 
еткелі бері “күн тəртібінен” бір түскен емес. Бұл сұрақ қазақтың 
ұлы ақындары Абай мен Шəкəрімді де өмірді сөзбен өрнектеген 
суреткер ретінде толғандырмай қоймасы хаһ. “Адам деген даңқым 
бар, Адам қылмас халқым бар” деп күңіренген Абай ұйықтаған 



151 

ойды түртпек ниетпен адамның адам болып қалуын көздеп, талай 
даналықты алға жайып салды. Ұлы ақынның адам болып қалу үшін 
ұсынған бес қағидасын: 

Өсек, өтірік, мақтаншақ,
Еріншек, бекер мал шашпақ –
Бес дұшпаның білсеңіз.
Талап, еңбек, терең ой,
Қанағат, рақым, ойлап қой –
Бес асыл іс көнсеңіз.

Шəкəрім “Талап пен ақыл” өлеңінде сегізге жеткізеді:

Сабыр, сақтық, ой, талап болмаған жан,
Анық төмен болмай ма хайуаннан.
Ынсап, рахым, ар, ұят табылмаса,
Өлген артық дүниені былғаған.

Шəкəрім өлеңді, ақындық өнерді “даналық бесігі”, “ақылдың 
кені” санайды. Арманы “қазақты өрге сүйреп өлу” болған ақын өрге 
сүйреудің ең озық құралы – өлең, оның “ар түзейтін” ұлы қасиеті деп 
біледі. Ал сол өлеңді жаратушыны, яғни ақынды туған халқымен 
тұтасып кеткен ұлы тұлға таниды.

Шəкəрім Абайдағы өнер-ғылымға үндеудің арнасын отаршыл-
дықтың езгісіндегі ұлтының бостандығы жолындағы күреске 
бұруға ұмтылып, ол жолдағы ел мен ер бірлігінің атқарар міндетін 
айқындауды шығармашылығының негізгі өзегіне айналдыра-
ды. Жаңа ізденістерге бет бұрады. Осы бетбұрыстан кейінгі өз 
шығармаларына азаттық ойды арқау еткен Ахмет, Міржақыптарға 
ой салған алғашқы идеялардың көрінісі бой көрсетеді. Əрине, 
Мəшһүр Жүсіп, Шəкəрім шығармалары тікелей азатшылдық күресті 
меңземегенмен, осы ойдың өміршең болуына, өзінен кейінгілердің 
шығармашылығынан мол орын алуына септігі аз болған жоқ. 
Азаттық ойдың, ұлт-азаттық идеяның орнығуына үлкен əсер етті. 
“Қош” атты өлеңінде:

Мен қайғы жедім ғой,
Қапы өтті дедім ғой.
Қазағым, қам ойлан,
Сен де адам едің ғой, –
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дейді Шəкəрім. Бұдан біз ел-жұрт қамын ойлаған тұлғаның халқына 
қайырылуын көреміз. Мұнда үмітсіздіктен гөрі сенім басым. Туған 
халқының бойындағы ұлы күштің бұлқынысына сенеді ақын, сол 
сеніміне үмітті серік етеді. Тұлғаның толығарына, елінің оянарына 
ақын үлкен сеніммен қарайды.

Шəкəрімнің азаматтық лирикаларындағы бір арна – өскен орта 
– қазақ қоғамы. Шəкəрім өзі өмір сүрген дəуірдің кертартпа кесір-
кесапатын көре білді. Оның қаншалықты зиянды екенін сезіне 
де білді. Өз ортасынан озып туған тұлға ретінде əлгі кесапаттан 
құтылудың емін іздеді. Сол ой ақын жанын жегідей жеп, жүрегінің 
тереңінен шыққан кемел ойларын шығармашылық толғанысқа 
айналдырды. Ақын жүрегін, ең алдымен, ел пысықтары, залым 
билеушілер, атқа мінерлер шошындырды. Оларға тəн мінез-құлық 
ақынға өте таныс болатын. Сондықтан да ақын “Партия қуған өңкей 
қырт” өлеңінде оларды: 

Партия қуған өңкей қырт,
Жазылмайтын ол қылқұрт.
Мен тартам ел қайғысын,
Əкімі – залым, биі – əңгірт, –

деп дəл сипаттайды.
Шəкəрім шығармашылығының дені – өлеңмен жазылған дү-

ние лер. Өйткені Шəкəрім – ең алдымен ақын. Ақын болғанда, 
алдыңғыны дамытқан, кейінгіге үлгі болған ақын. Əдебиеттегі 
жаңашылдық пен дəстүр ұғымдарының нақты белгісін осы Шəкəрім 
шығармашылығынан көреміз. Дəстүр дегеніміз М. Əуезовтің сөзімен 
айтқанда: “…мағынасына характер де, түр де, оқу мен өсу де, дами 
түсіп өзгеру де, мазмұн мен сыртқы сипат көрік-күй мəселесі – бəрі 
де кіретін нəрсе”.

Бұл тұрғыдан келгенде Шəкəрімнің Абайдың інісі ғана емес, 
дарынды шəкірті екендігін, ұлы ақын дəстүрін өзіне тəн өрнегімен 
əрлеп алға апарушы екендігін алғаш айтып, ғылыми тұжырым бер-
ген Мұхтар Əуезов болды. Шынында Абай мен Шəкəрім арасындағы 
шығармашылық байланыс аса терең. Ол – құрғақ еліктеушілік емес, 
бірін-бірі толықтырған өнерге тамырластық.

Шəкəрімнің шын мəніндегі ақындық болмысы оның өмір 
шындығын нақты, əрі бейнелі суреттеуге ұмтылғандығынан көрініс 
табады. Өз ортасынан ойып алған оқиғалармен, сол ортадан тапқан 
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кейіпкерлерін бүкіл қоғамға тəн типтік бейне дəрежесіне көтеріп, 
көркем образ жасай білген Шəкəрім шеберлігіне тəнті болмау 
мүмкін емес.

Ойласам, сол тышқандай бұзықтар көп,
Сырты сопы, іші арам қылықтар көп.
Пара алып, не қазынаның ақшасын жеп,
Адалымсып жүретін ұлықтар көп... 
Бір ұрты май, бір ұрты қандар да бар,
Қой терісін жамылған жандар да бар.
Жазасыздан жазалап атақ алып,
Ақ жүрексіп жүретін паңдар да бар…

“Епті тышқан бидайды таси берген” деп басталатын осы мы-
сал өлеңде пернелеу арқылы жеткізген ақын кейіпкерінің шынайы 
иесі кім екені бесенеден белгілі. Бұл – қоғамдағы ілгершіл ой 
пікірге тұсау болар, кері кеткен, кесірлі жандардың нақты бейнесі. 
Олардың іс-əрекетін көрсету арқылы ақын одан жирендіре отырып, 
оқырманды адамдық ұлы мақсатқа жетелейді. 

Осы сарындас өлеңдер тобына “Ашу мен ынсап”, “Шаруа 
мен ысырап”, “Анық пен танық”, “Ер қоспақ пен сөз сөйлемек”, 
“Дүние мен өмір”, “Мақтау мен сөгіс”, “Міндеу мен күндеу” тəрізді 
шығармалары жатады. Мұндағы мақсат айқын, міндет анық. Ақын 
өмірлік топшылауын алға тартып, оны өлеңнің құдіреті арқылы 
оқырман жүрегіне жеткізуге тырысады. Жеке адам бойындағы 
кемшілік, қоғамдағы жалпы құбылыспен астасып кетеді. Осыдан 
келіп, Шəкəрім шығармасындағы жеке тұлғадан бүкіл қоғамдағы 
өзгерістерге тəн типтік образ жасалады.

Шəкəрім ұстанған сыншылдықтың басты міндеті - өмір 
шындығын нақты көрсете отырып, салмақты əлеуметтік ой айту, 
өмір құбылыстарын, заман мен қоғам шындығын шынайы бейнелеу 
арқылы оқырман мен тыңдарман ойын ояту болса керек. 

Шəкəрім – айналасындағы болып жатқан қоғамдық-əлеуметтік 
өзгерістер мен жаңғыруларға үнемі үн қосып өзгелерге жөн сілтеп, 
жол басшы болған кісі. Ол ақын ретінде де, қазақ қоғамының 
белгілі қайраткері ретінде де өмір көшінің алдында жүріп, замана 
желінің қайда соғарын тап басып танып отырған. Керек кезінде 
қазақ жұртшылығын бұйығы тұрмыс-тіршіліктен оятуға ұмтылған 
ақын, ұлы өзгерістер тұсында өзгеше түлеп шыға келеді. Сөйтіп 
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“Бостандық таңы атты”, “Бостандық туы жарқырап” деген топта-
ма өлеңдер тобын жазады. Онда ақын алдыңғы өмірден үлкен үміт 
күтеді. 

Бостандық таңы атты қазағым көріңдер,
Арға ие басшының соңынан еріңдер,
Таң артынан хақихат күн шығады,
Еріншек, жалқаулық əдеттен безіңдер.

Өлеңнің өн бойынан ақынның болашаққа деген сенімі есіп тұр. 
Бірақ ол – құрғақ қиял емес, шынайы сенім. Осы тұста Шəкəрім по-
эзиясына тəн азаматтық сарын тағы алға шығады. Тағы да тұлға мен 
халық бейнесі сабақтаса өріледі. Халық сонда ғана бостандыққа қол 
жеткізеді, егер “Арға ие басшыны” таба білсе. Ақынның лирикалық 
кейіпкері болашақ өмірді сол “арға ие басшылармен” тығыз байла-
ныстырады. 

Шəкəрім шығармашылығында таза ағартушылық тақырыптың 
да орны ерекше. Шəкəрім жəй оқуға шақырушы емес, Шəкəрім 
үшін оқу-білім, ғылым жолы. Оның бұл ойлары “Сен ғылымға”, 
“Сынатарсың өзіңді”, “Ғылымсыз адам хайуан” т.б. өлеңдерінда 
анықта, нақты көрініс тапқан. Ол – əйтеуір оқудың жоқшысы емес, 
сол оқу апарар танымның жол басшысы. 

Ғылымсыз адам – айуан,
Не қылсаңда ғылым біл.
Ғылымға да керек жан,
Ақылсыз болса ғылым тұл.

Шəкəрімнің ғылымға үндеудегі мақсаты тым алыста. Ол - 
алдыңғы толқын қалыптастырған ағартушылық бағытты одан да 
əрі жетілдірмек ниетте жүрген “Жаңа жолдың басшысы”. “Оқу 
білім бұлағы, білім өмір шырағы” деген қағиданы ұстанған, 
білім шырағының таным шамшырағына айналуын аңсаған ұлы 
ағартушы. 

Үш-ақ түрлі өмір бар: бəрі де мас,
Бір рəуішті болады шал менен жас.
Ең керекті дегенің – ортаншы өмір,
Түгел қолың жетпейтін бір жанталас.
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Қапы өткізбе сол кездің бір сағатын,
Өкінішті қалмайды кетсе ағатың.
Күні-түні дей көрме, ғылым ізде,
Қалсын десең артыңда адам атың, –

дейді Шəкəрім. “Үш-ақ түрлі өмір бар”… Осы бір жолдарда адам 
өмірінің бүкіл болмысы айқындалып тұр. Ақын өмірдің ортаншы-
сын көрсету, соған негізгі ойдың салмағын сала меңзеуі арқылы, 
адамды ізденіске, білімге талпындырады. Осынау екі шумақ арқылы 
түйінделген тұжырымда, ақынның ағартушылық ой идеясының 
тұтқасы жатыр. Ол – ізденіс, ол – еңбек.

Ал еңбек тақырыбы – Шəкəрімнің бүкіл ағартушылық болмы-
сы мен даналық ойының – дəні де нəрі. Абай “еңбек түбі зейнет” 
деген ұлы қағиданы ұстанып, “Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның 
тіленбей” деген қанатты сөз қалдырса, Шəкəрімдегі еңбек ізденіспен 
тығыз байланысты. Шəкəрімдегі ой “Инемен құдық қазғанды” 
меңзейді. Жəне ол үнемі алға ұмтылысты жақтайды, соған үндейді. 
Оған үлгі ретінде Абай жолын ұсынады. 

Шəкəрімді ақын ретінде де, дана ойшыл ретінде де толғантқан, 
тұңғиық ойдың тереңіне тартқан тылсым сырдың бірі – “өмір” 
ұғымы. Ол ақынның “Дүние мен өмір”, “Өмір”, “Тумақ, өлмек – 
тағдырдың шын қазасы”, “Өмір сырын көздесең”, “Анадан алғаш 
туғанымда”, “Үш-ақ түрлі өмір бар…” өлеңдерінің тақырыбына 
арқау болған. Қашанда болмасын, қай заманда болмасын ақындар 
адам ғұмырына өз өресі жеткен биіктен ой жіберуге тырысып-
ақ баққан. Ежелгі жыраулар мен жыраулық толғам мен ақындық 
айқындықты ұштастырған Бұқар толғауларынан мұны айқын 
байқаймыз. Шəкəрім де бұдан тыс қала алмайды. Дүниеге келу мен 
кетудің мəні неде?.. Өмір соңы өкініштен тұра ма?.. Өкінбестей 
айла бар ма?.. Міне, Шəкəрімді толғандырған осы сұрақтар. Адам 
баласының дүниеге келуінің өзінен Шəкəрім оның өмір жолының 
бар мəнін ашып береді.

Анадан алғаш туғанымда,
Жыладым неге дыбыстап?

деп басталатын өлеңінде ақын адам өмірінің мың құбылған астар-
лы сырына үңіледі. Сəбилік түйсік пен есейген сезімнің тоғысынан 
өмір атты ұлы ұғымның мəнін ашуға ұмтылады. Əлгі сұрақтың жа-
уабы қандай болмақ? Жауабы мынау:
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“Мұқтаждық өмір жолы бұл” – деп,
Мұңайтып ақыл жылатқан.
“Жас өмір қызық оны біл” деп,
Алдамшы үміт уатқан.

Ақын ойынша өмір қиындығын жеңер жалғыз күш – алғы күннен 
жақсылық күтер үміт. Үміт алға жетелейді. Бірақ үмітке “серік” 
қажет, ол – “серік” – “өмір өлімге тұсалғанға” шейінгі аралықтағы 
қажет қасиеттер.

Еңбекке шыда, ебін тап та,
“Сабырдың түбі – сары алтын”.
Өзімшіл болма, көпті ардақта,
Адамның бəрі өз халқың.
Ынсап пен мейрім, əділетті,
Жаныңдай көріп, жан сақта.
Ол жолда өлсек, неміз кетті
Мақсатқа жетпей қалсақ та.
Ұлы Абай өмір туралы:
Жас қартаймақ, жоқ тумақ, туған өлмек,
Тағдыр жоқ, өткен өмір қайта келмек.
Басқан із, көрген қызық артта қалмақ,
Бір құдайдан басқаның бəрі өзгермек, –

деп толғанса, Шəкəрімнің де өмір туралы тұжырымы осылай 
өріледі. Бірақ Шəкəрім танымының бір сыры – ол өмірдің алдамшы 
екенін біле тұра, оны өкінбестей өткізудің нақты мысалдарын алға 
тартуында.

Тумақ, өлмек-тағдырдың шын қазасы,
Ортасы өмір, жоқтық ғой – екі басы.
Сағымдай екі жоқтың арасында,
Тіршілік деп аталар біраз жасы.

Иə, өмірге келдің, кеттің, белгі бар ма?! Белгі қалуы мүмкін бе? 
Сағым дүние сағым күйінде қала бермек пе… Өкініш! Ал осы сағым 
дүниені сағынышты өмірге айналдыруға бола ма? Болады. Ол үшін 
Шəкəрім жеті нəрсені бұлжытпай орындауды ұсынады.
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Өмірдің өкінбейтін бар айласы,
Ол айла – қиянатсыз ой тазасы.
Мейірім, ынсап, əділет, адал еңбек,
Таза жүрек, тату дос – сол жарасы.

“Қош жұртым!” атты өлең – аты айтып тұрғандай, Шəкəрімнің 
өмірінің соңына қарай жазылып, ақын шеберлігінің кемеліне жеткен 
кезінде дүниеге келген туынды. Өмірден көргені көп, түйгені мол 
ақынның өткенге ой жіберіп, келешекпен сырласуы десе болғандай 
бұл өлеңді. Мұнда лирикалық кейіпкер өз өмірін қортындылайды. 
Терең тебіреністен туған өлеңде ойшылдық басым. 

Қалған қараңғыда елім,
Ойлап толғаумен
Сынатұғын белім.
Бұл алтын таңның атқан нұрынан
Тұр есе алмай елім.

Шəкəрім – нағыз лирик ақын. Оның лирикасы сыршыл сезімге 
толы. Өлеңдері көркемдік бояуы қанық, жүректің қылын шертетін 
нəзіктікке бай болып келеді. Абай өлеңдерінен табылатын 
суреткерлікке тəн белгілер Шəкəрімнің лирикасынанда бой көрсетіп 
отырады. Өйткені Шəкəрім – Абай дəстүрін, оның сөз өнеріндегі 
үлгі-өрнегін жаңашылдықпен байытып, дəстүр мен жаңашылдық 
бірлігінен жаңа жол, соны соқпақ тапқан ақын.

“Əкесінің баласы – адамның дұшпаны. Адамның баласы – 
бауырың” деген Абай қағидасын Шəкəрім – бүкіл өмір бойы берік 
ұстап өткен адам. Ақын: 

Адамның маған бəрі бір,
Не мұсылман, не кəпір.
Тамам адам бір бауыр,
Бөлінбесе өлген соң.
Мен ұлтшыл емеспін,
Жақыным мынау демеспін,
Ашылсын анық көмескім,
Айтайын кезі келген соң, –

дейді.
“Шəкəрімнің лирикасындағы адамгершілік идеяларды иығымен 

көтеретін негізгі тұлға – ақын. Шəкəрім ұғымынша ақын қашанда 



158

өз дəуірінің ең ауыр жүгін көтеруге тиіс”, – дейді шəкəрімтанушы 
ғалым Б. Əбдіғазиев.

Арыңның болсын өлең айнасындай,
Көрікті, көптің ортақ – пайдасындай.
Жосылып жатсын артта жортқан жолы,
Арыңды, асқақ өзен арнасындай.

“Ақындарға” атты өлеңінен алынған шумақтан ұғарымыз, өлеңдегі 
таза ойдың өміршеңдігі кейінгіге үлгі-өнеге шаша алуында.

Шəкəрім поэзияны сөз өнерінің ең озық үлгісі деп біледі. Ұлы 
Абай “өлең сөздің патшасы, сөз сарасы” десе, Шəкəрім өлеңді 
“қоспасыз, таза күміске” теңейді. Сондықтан да ол өлең өнерінің 
асыл қасиетін ардақтап өткен. Оған өз шығармашылығы арқылы 
мысқалдай болса да нұқсан келтірмеуге тырысып баққан. Шəкəрім 
– поэзия өлкесінде өз биігінен еш төмендемеген, қазақ өлеңін биікке 
көтерген ХХ ғасырдың ең айтулы ақыны. Ол қазақ поэзия əлеміне 
өшпес өрнегін салып кетті. Өзінің поэзияға, өлеңге қойған мына 
талабының өресінен шыға білді.

Ерікті билеп алсын айтылған жыр,
Сырты – гүл, жарасымды ішінде – сыр,
Жаныңның лəззат алар жарығындай,
Мəңгілік өшпейтұғын төгілсін нұр.

Өлеңнен сезім терген, сыр терген, сол арқылы санаға ақыл құйып, 
нəр берген Шəкəрім асыл сөзі арқылы кейінгіге өсиет қалдырып, 
өнеге беріп кетті. Надандыққа қарсы білімді, енжарлыққа қарсы 
еңбекті қойды. Сол арқылы елін алға жетеледі, алғы ұрпақтың 
үмітін жақты. 

Адам үшін еңбегім,
Өмірден бар тергенім.
Қалағанын қарап ал,
Мұрам сол, жастар бергенім!

деп өзі айтқандай, соңына мол мұра қалдырып, таңдауды да, тануды 
да кейінгі ұрпаққа аманат етті.



159 

6.3 Ақынның жыр-дастандары

Шəкəрімнің төл туынды ретінде саналатын үш поэмасы бар. 
Олар – “Қалқаман-Мамыр”, “Еңлік-Кебек” (алғашқы аты “Жол-
сыз жаза, яки кез болған іс”), “Нартайлақ пен Айсұлу”. Жоғарыда 
атап өткеніміздей, бұлардың ішінде “Нартайлақ пен Айсұлуды” 
Шəкəрімнің өзі көркемдік деңгейі төмен деп бағалаған. Бұл 
шығармалардың тақырыбы – бір сөзбен айтқанда, əйел теңсіздігі. 
“Қалқаман-Мамыр” мен “Еңлік-Кебекте” өз дəуірлерінің тарихи 
болмысы ашылып, өмір шындығы көркемдік шындыққа айналып, 
көркемдік шешім тапқан.

Осыдан 123 жыл бұрын жазылып, 100 жыл бұрын жарық 
көрген “Қалқаман-Мамыр” – Шəкəрімнің іргелі шығармаларының 
бірі. Кезінде бұл шығарма туралы Əлихан Бөкейханов “Қазақ” 
газетінің 1915 жылғы 121 санында сын жазып, поэманың жанрын 
тарихи жыр деп таныған. Кейінгі зерттеушілер (М. Мағауин) бұл 
поэманы лиро-эпикалық дастан санайды. 1912 жылы Семейдегі 
“Жəрдем” баспасынан жарық көрген поэмасын ақынның өзі “Қазақ 
тіліндегі тарихи хикая” деп атаған. “Мұтылған” деген бүркеншік 
есіммен жазған автордың кіріспе сөзі де осының бір дəлеліндей. 
Онда автор былай дейді: “Бұл əңгіме 1722 жылы біздің Орта жүз 
қазағы Сырдария бойында жүргенде болған анық іс. Біздің қазақ 
қалмақтан жеңіліп, “ақтабан шұбырынды” болғаннан бірақ жыл 
бұрын Қалқаман-Мамырдың ісіне ескі қазақтар теріс көзімен 
қараса да, осы күнгі көңілінің көзі ашықтар жазықсыз екенін 
біліп, дұға қылса керек.

Өлгенді тірілтпесем де, өткенді жандырғандай болсын деп, биыл 
жүз тоқсан жыл, ұмытылған істі алдыңызға қойдым. Бұл əңгіме 
ақсақалдар аузынан қалып бара жатыр. Сол асықтардың өзі кет-
се де, ізі жоғалмасын дедім. Біздің де ізіміз жоғалатынын ойлап”. 
Кіріспеден көріп отырғанымыздай ақын бұл шығармасын – тарихи 
дүние ретінде жазуды ойластырған. Дəл тарихи дастан болмағанмен, 
мақсат солай болған. 

Екі ғашықтың махаббат трагедиясын арқау өткен бұл поэма – 
Қалқаман мен Мамыр атты екі жастың ғашықтық сырын шертеді. 
Шығармада екі ғашықтың махаббаты романтикалық сарын да бей-
неленген. Мəселен мұны Мамырдың Көкенай батыр қолынан қаза 
табар сəттегі сөзінен айқын аңғаруға болады:
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Тілегім келді орнына арманым жоқ,
Артында Қалқаманның қалғаным жоқ,
Мені сен өлтіргенмен жасармайсың,
Сүйткенмен жас жанымды алғаның жоқ.

Тағдырдың сүйгенінің алдында алып махаббатының пəктігі 
сақталғанын жұбаныш еткен Мамыр рухының биіктігі осы жол-
дардан анық сезіледі. Ақын екі жас жағында, ол екі жастың тра-
гедиясы арқылы олар өмір сүрген тұстағы қоғамның қатігездігіне 
өз үкімін шығарады. Тақырып желісі махаббат болғанмен де, ақын 
сол тұстағы қазақ өмірінің, салт-дəстүрінің, ой-сана, көзқарастар 
қайшылығының бүкіл қыр-сырын ашуға ұмтылған.

Поэмада баяндалған оқиғаның қысқаша мазмұны мынадай. 
Ағайындас екі жас Қалқаман мен Мамыр бір-біріне ғашық болып 
қалады. Шын сүйген жүрек өз дегеніне жетіп, олар қосылады. 
Бұған Мамырдың немерелес ағасы Көкенай батыр қарсы болып, 
ақыры ол Мамырды садақпен атып өлтіреді. Қалқаманның жақыны, 
тобықтының əулиесі іспетті Əнет бабадан Қалқаманды ұстап беруді 
сұрайды. Əнет баба үкімді қанша жұмсартқысы келгенімен, одан 
ештеңе шықпайды. Ақыры жүйрік атпен шауып өтетін Қалқаманды 
Көкенайдың садақпен атуына шешім шығарады. Көкенай батырдың 
атқан оғы Қалқаманның қара санынан тиіп, ердің қасын жарып 
өтеді. Тірі қалған Қалқаман еліне өкпелеп, Ұлы жүздегі нағашы 
жұртына жол тартады. Осы кезде қалмақ-қазақ соғысы басталып 
кетіп, бұл оқиға ұмытылып, аяқсыз қалады. Кейін ел есін жиған 
тұста Қалқаманды іздестіру мүмкін болмай қалады.

Шəкəрім сюжеттік желіге осынау тарихи оқиғаларды негіз 
ете отырып, қазақтың бұрынғы тұрмысын, əдет-ғұрпын кеңінен 
көрсететін махаббат драмасына құрылған дастан жазып шыққан. 
Поэмадағы махаббат мəселесі Шəкəрімнің жалпы адамгершілік, 
азаматтық көзқарасының негізі ретінде көрініп, оның бостандық 
сүйгіш бағытын айқындайды.

Поэмадағы басты кейіпкер – екеу. Олар – Қалқаман мен Ма-
мыр. Ақын осы екі кейіпкерін сырттай ғана бейнелеп қоймай, ішкі 
сезімдеріне терең бойлап, олардың өздеріне ғана тəн табиғи болмы-
старын аша алған. Ақын оқиғаны екі жастың балғын кезінен бастап 
дамытады. “Əрі сұлу, əрі есті, еркекшора” бай қызы Мамыр бозба-
лаша киініп жүрсе де, жігіттердің көз құрты болады. Оған ғашық 
Қалқаман өз сырын жылқы бағып жүргенде білдіреді. Жұмбақ 
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күйінде айтылғанмен, жігіт ойында не бар екенін сезген ақылды 
қыз өзіне туыс болып келетін жігітке басу айтады. Бірақ өзінің 
ғашықтығын қайта-қайта еске салған жігітке ақыры кездеседі, бір 
шешімге келеді. 

Қыз алған жоқ жақыннан Тобықты əзір,
Өлтірем деп жүрмесін бізді қазір,
Өзімді аяп тұрғам жоқ, сізді аяймын,
Сен сау болсаң болар ем мен-ақ нəзір.

Шəкəрім Мамырдың осы алғашқы кездесудегі сөзінен-ақ оның 
ішкі əлемінің рухы қаншалықты биік екенін танытып өтеді. Бұл – 
олардың бір-бірімен тілдесіп, сырласып, белгілі бір уағдаға келген-
нен кейінгі кездесуі сəтіндегі Мамыр сөзі. Сол алғашқы кездесуден-
ақ, біз Мамыр бойындағы нық сенімді, нақты байламды байқаймыз.

Шындығында поэмадағы əрбір қимылдың, оқыс оқиғаның ба-
стау көзінде Мамыр тұрады. Ол – өжет те өр қыз. Мұны Шəкəрім 
Мамырдың əрбір сөзінен, іс-əрекетінен байқатып, үнемі оқырманға 
ой тастап отырады. Қалқаманмен кездесіп, бірге кетуге бел байлаған 
Мамыр шешіміне назар аударайық:

Мамыр айтты: Мен сенсіз тірі тұрман,
Үш қайырдым сөзіңді мен антұрған,
Бір құдайға сиында, ал да жөнел,
Жолыңда өлсем разымын, жаным құрбан.

Бұдан тағы бір түйеріміз поэмада Шəкəрім көбіне Мамырдың 
сырт тұлғасына, сыртқы сұлулығына сұқтанбай, оның ішкі жан 
дүниесін ашуға ұмтылған. Мамыр ең алдымен, ішкі рухы күшті, бір 
шешімді өжет қыз ретінде көрінеді. Оны поэманың басында еркек-
шора қыз ретінде көрсетуі де осы ерге тəн өжеттіктің өзегі қайда 
жатқанына жөн сілтеу еді.

Мамырдың жан сұлулығы, ішкі сезім нəзіктігі жоғарыдағы 
Қалқаманмен кездесу сəтінде айқын білінеді. 

Алдыңа кешу сұрап келіп тұрмын,
Көзге тірі болсам да өліп тұрмын,
Қалқаман, осы саған қоштасқаным,
Денемді емес, жанымды беріп тұрмын.

11–853
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Қыз жанының нəзіктігі, сезімталдығы, оның ішкі рухы осы 
сөздердің өн бойынан төгіліп тұрған жоқ па? Яғни Шəкəрім 
кейіпкерлердің сөз қатысын олардың бітім болмысын ашуға оңтайлы 
пайдаланып, сол арқылы кейіпкерлерінің жан-дүниесіне терең 
бойлаған. Сүйгеніне деген адалдыққа, махаббат атты ұлы сезімге 
деген пəктікке Мамыр өмірінің соңына дейін берік болады. Ағасы 
Көкенайдың қолынан қаза табар сəтте қайсарлығын, өжеттігін 
сақтап қалуы оның бейнесін биіктете түседі. Ол өзінің ажал алдын-
да тұрғанына өкінбейді, тілегі тек Қалқаманның амандығы.

– Көкенай, қорғамаймын, сөзіме бақ,
Ісім жөн, бір құдайға көңілім хаһ.
Мойныңа менің қаным халал болсын,
Болма енді Қалқаманның қанына ортақ.

Кешікпей мен өлемін, сен тірісің,
Іс емес құдай кешер қылған ісің.
Өлтіртпе, тілегім сол, Қалқаманды,
Барасың тəңір алдына, білемісің?

Мамырдың осы соңғы сөзінде өз ісіне өкіну жоқ. Тек тағдырға 
мойынсыну бар. Ол өзінің адалдығына сенімді, махаббат атты 
ұлы күштің құдіретіне шырмалып, құрбанға шалынғанын жақсы 
түйсінеді. Осы қасіретті оқиғаның құрбаны жалғыз өзі ғана болуын 
қалайды. Сондықтан да оның аузынан шыққан соңғы сөз “Қалқаман, 
аман бол!”.

Поэмадағы Қалқаман – шыншыл бейне. Оның өзгелерден ар-
тылып, көзге ұрып тұрған ерекшелігі жоқ. Ол – шыншылдығымен, 
қарапайым жан ретіндегі іс-əрекетімен сүйсіндіретін кейіпкер. 
Қалқаман – Мамырға шын ғашық жан. Өз тілегіне орай, қыз 
келісімін алған жігіт, алдағы қиын-қыстау күндердің, тартыс-
таластардың боларын біле тұра, күрт шешім қабылдап, берік 
байламға келеді. Сөйтіп, Мамырды алып қашады. Бұл – Қалқаман 
бейнесінің ірі қимылға барар азаматтық тұлға екенін байқататын 
бір көрініс.

Қалқаманның Мамырдай аруға тең, Мамыр махаббатына сай 
тұлға екендігін танытатын екінші бір көріністі Шəкəрім поэма 
соңында береді. Мəмілеге келмеген Көкенай ақырында садақпен 
атып, қара санынан жаралағанда, “Мамырдан қалған жанның керегі 
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не” деп, басын оққа байлаған Қалқаманның аман қалғанын көріп, 
“А, құдайлап” шауып келген құрбы-құрдасына ол былай дейді:

Тоқта құрбыларым,
Жоққа есеп осы күнде менің барым,
Аямай елім оққа байлаған соң,
Кетер ме өлгенімше іштен зарым.

Ел қылып Тобықтыны тұра алмаймын,
Ешкіммен ойнап-күліп жүре алмаймын.
Өлерде аямады қайда аяйды,
Сендерге енді мойын бұра алмаймын.

Кезінде Əлихан Бөкейханов Қалқаманның соңғы монологы ту-
ралы “Бұл өлең соны, сұлу болса да, ішінен ақаулығы көрінеді. 
Қоштасқан зарлы адам көңілге жалынушы еді. Мұнда ақыл 
жығып тұр. “Деймісің қалмақ сені тентіретпесті” айтуға ол жер-
де Қалқаманның əлі не келе қойсын” (“Қазақ”, 1915, N121) – деп, 
кейіпкер характерін ашудағы сезім мен іс-əрекеттің байланысы 
оншалықты қиыспай жатқандығын сынаған болатын.

Əлиханның оқиғаны тікелей қабылдап, оның өмір шындығына сай 
болуын жақтауын кінəлауға болмайды. Дегенмен, көркемдік шешім 
Шəкəрім жағында екені еш талассыз. Ақынның Қалқаманның елден 
кету себебін тəптіштей айтып, оны жан-жақты суреттеуінде екі түрлі 
себеп бар. Жəне осында ұтымды қолданылған суреткерлік шешім 
бар. Біріншіден, “Белгілі Мамырдан соң көп жүрмесім” деп өзіне-
өзі үкім шығарып қойған Қалқаманның “Ешкіммен ойнап-күліп 
жүре алмаймынында” шындық жатыр. Ол – тəн ашуы емес, жан 
ашуы. Сүйгенінен айырылған жаны жаралы жанның соңғы шешімі. 
Оның “Ажалға көпе-кернеу бел байлауының себебі де осында, 
оған “Мамырдан қалған жанның керегі жоқ”. Кейбір зерттеушілер 
айтқандай, Қалқаман бейнесі Мамырдан солғын шығып жатқан 
жоқ. Керісінше, ақын Қалқаманның бүкіл болмысын ашуды соңына 
дейін құпия ұстаған. Дастанның соңында ғана ол бар болмысымен 
жарқ етіп бірақ көрінеді жəне оқырман көзі алдында өшпестей бо-
лып қала береді”.

Екіншіден, Қалқаман – ерен тұлға, ерекше жан емес, қарапайым 
көптің бірі. Бірақ ол – ішкі тіні берік адам. Шəкəрім Қалқаман мен 
Мамырдай басты кейіпкерлерін адам сенгісіз күйде емес, өмірдегі 
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нанымды жандар ретінде бейнелеуге тырысқан. Олардың бар 
құдіреті, артықшылығы ішкі сезімде. Бұларда ішкі бұлқыныс, ішкі 
ерік-жігер күшті. Мамырын өлтіріп, өзін оққа байлаған елден безуге 
ерік-жігерінің жетуі Қалқаманды оқырманның көз алдында биіктете 
түседі. Жаны жасық, жүрегінің оты жоқ жан болса, “а, құдайлап” кел-
ген құрбыларымен құшақтаса көрісіп, құдайдың тірі қалдырғанына 
құлшылық етіп, қоңырқай тұрмыс-тіршілігін жасап жүре берер еді. 
Қалқаман ондай жан емес. Ол – жанын арының садағасы санаған, 
асқақ реалистік шыншыл бейне. Шəкəрім оны солай сомдағысы кел-
ген, солай сомдаған да! Қалқаманның елден безуі – тағдырдан, ажал-
дан қашуы емес, ол өлімнен емес, əділетсіздік жайлаған жұрттан 
безді. Бұл – “Рахымсыз, бауырсыз еліне” көрсеткен қарсылықтың, 
күрестің саналы əрекеті еді.

Поэмадағы қайшылықты кейіпкер – Көкенай. Ол – өз заманының, 
өз дəуірінің ұлы. Сан ғасырдан бері қалыптасқан қазақ елінің əдеп-
ғұрып, салт-дəстүрінің сақшысындай тұлға. Ол – қатал да қатігез 
көзсіз ер, намысшыл батыр. Ел бірлігі, ел іргесі бұзылмауы жолында 
ол ештеңеден де тайсалмайды. Өз руының намысы тапталды деген 
ұғымдағы сенімі оны небір қатыгездікке барудан тартынтпайды. 

Ата жолын бұзып, өз руластарына қара күйе жаққан немере 
қарындасына оқ атқанда Көкенайдың қолы қалтырамауы – оның өз 
сеніміне беріктігінің белгісі. Шəкəрім Көкенай батырды оқырманға 
таныстырғанда, өзінің оған деген жылылығын жасырмайды.

Көкенай – Мəмбетейдің бастаушысы,
Өзі батыр, мінезі қатты кісі,
Сол кісінің алдынан тараушы еді,
Бабаңнан соң бұл елдің көп жұмысы.

Ол – тобықтының Əнет бабадан кейінгі бетке ұстар адамы, ел 
тұтқасы – батыры. Сондықтан өз түсінігіндегі əділет жолындағы 
күресте Көкенай еш нəрседен тайынбайды. Тереңнен ойлайтын абыз 
Бабаның екі жас тағдырына араша түспек əрекетін оның түсінгісі 
келмейді. Баба əрекетін солқылдақтық деп біледі. Егер екі жас жазасын 
алмаса, елді бөліп əкетпек. Көкенай Қалқаман мен Мамыр дер кезінде 
жазаланбаса, өзіне кешірілмес күнə санайды. Оны толғандыратын 
мəселе – кейінгі ұрпағын жат үлгіден сақтандыру. Көкенайға тəн 
мінезіндегі қаттылық, қала берді қатігездік осынау жат əдеттің салтқа 
айналып кетпеуін көздеуден туғандықтан да өзін-өзі ақтайды. Шəкəрім 
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ақын Көкенай батыр табиғатын жақсы танып, оны жанымен түсініп, 
мінезінің қаттылығын, қанішерлік, кешірімсіздігін – зұлымдық етіп 
көрсетпей, ел ағасы, ата-ғұрыпты бұзған адам туысы болса да аямай-
тын ел намысының қорғаны ретінде сомдаған. Көкенай – соған лайық 
Қаһарман. “Ол – өз заманының перзенті, рулық, патрихалдық мораль 
сақшысы” (М. Мағауин).

Шəкəрім Құдайбердиевтің “Қалқаман-Мамыр” поэмасы – 
Қалқаман мен Мамыр арасындағы махаббатты бейнелей отырып, 
сол дəуірдегі адам санасын, қоғамдық-əлеуметтік өмірді, ондағы 
қайшылықты құбылыстарды кең көлемде көрсетуге бағышталған 
туынды.

Шəкəрімнің “Еңлік-Кебек” поэмасының жазылғанына 119 жыл 
болыпты. Бұл поэманың да жарық көргеніне 100 жыл толып отыр. 
Дастан 1912 жылы Семейдегі “Жəрдем” баспасынан жарық көрген. 
Шəкəрім “Еңлік-Кебекті” тікелей Абайдың тапсыруымен жазған. 
Поэманың жанрын – əлеуметтік дастан деп қарастырған орынды. 
Көп ғалымдар осы пікірге тоқтап жүр (М. Мағауин, Б. Əбдіғазиев 
жəне т.б.). Өйткені ақын ғашықтар трагедиясын сыртқы арқау 
ретінде ала отырып, негізінен сол кезеңдегі əлеуметтік мəселелерді 
басты назарда ұстаған. Поэмаға өзек болған оқиға желісі туралы 
Шəкəрім шағын кіріспеде былай дейді: “Бұл əңгіме – 1780 жылы 
шамасында, осы Шыңғыс тауында Матай мен Тобықты арасында 
болған іс. Шариғатта əкесінің атастырғаны жас қызға неке есепті 
десе де, өзге дүниелік пайдасын ойламай, жалғыз ғана қызының 
пайдасын ойлап берер дегені. Əйтпесе, жас баланы сатып, пайда-
ланып, кем-кетікке беріп обалына қал демейді. Мен соны ойлап, 
Еңлік-Кебекті соншалықты жазалы демеймін”. Кіріспеден көріп 
отырғанымыздай, ақынның Еңлік-Кебек тағдырына деген көзқарасы 
айқын, ол – олардың жақтаушысы. Ендеше дастан осы бір көзқарас 
ыңғайында жазылып, екі жастың іс-əрекетін ақтаушылыққа 
бейімділік байқалады. 

Автор ел ішінде аңызға айналған, болған оқиғаның ізімен жаза 
отырып, поэмадағы екі жастың махаббат трагедиясын жеке адам-
ның қасіреті ретінде бағаламай, сол тұстағы қазақ қоғамының қа-
саң қағидаларын ескілікті сананың қасіреті ретінде бейнелеуге 
ұмтылады.

Поэмадағы оқиға сюжеті қысқаша былай болып келеді. Ма-
тай мен Тобықты арасындағы жерге байланысты тартыс-талас 
толастаған бір сəтте Тобықтының жас батыры Кебек Еңлік сұлуға 
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кездеседі. Екеуі бір-біріне ғашық болып, ақыры тағдырын қосып, 
елден жырақ тұрып жатады. Осы тұста Матай елі қалыңын төлеп, 
айттырып қойған қызды қайтарып, Кебекті жазалауды сұрап, 
Тобықты еліне кісі салады. Ел арасы тағы бұзылатын болады. Осы-
ны сезген Тобықты басшысы Кеңгірбай Матайларға қашқындарды 
өздері ұстап алып, жаза қолдануға рұқсат береді. Олар Кебек пен 
Еңлікті жасырынып жатқан жерінен қолға түсіріп, өлім жазасына 
кеседі. Сөйтіп екі жас қайғылы қазаға ұшырайды.

Поэмада махаббат мəселесі өте қысқа сөз болады. Еңлік пен 
Кебектің кездесуі, қашып кетуі, Шыңғыстауда жасырынып жатуы. 
Ал оқиға дамуының бүкіл тұтқасы Матай мен Тобықты арасындағы 
айтыс-тартыста, екі жастың тағдырын шешудегі əлеуметтік астарда 
жатыр. Бұнда ел мен елдің тартысы, ру мен рудың бəсекесі алдыңғы 
қатарға шыққан. Екі ел де өз намысын жібермеуге тырысады. Түптің 
түбінде ескі салттың қатаң қағидасы бойынша шындық салмағы 
Матай жағына ауа бастайды, Тобықты жағы шарасыз. Осы бір за-
мана сипаты ерексіз туғызған жалған шындықтың құрығына Еңлік 
пен Кебек ілігеді.

Поэманың басты кейіпкерлері Еңлік пен Кебек. Бірі – ел 
мақтан тұтқан батыр, екіншісі – ардақ тұтар ару. Кебек “Қалқаман-
Мамырдағы” Қалқаман секілді қарапайым жан емес. Ол – елге 
енді танылып келе жатқан жас батыр. Ертеңгі ел қорғаны болуға 
ұмтылып, көзге түсіп, елдің үміт отын жаққан жігіт. Шəкəрім 
Кебектің жорықтарын, батырлық соғысын көрсетпегенмен, алғашқы 
таныстырудағы бітім-болмысын ерекшелеп береді. Соның өзінен-
ақ Кебектің қандай жан екені айқын танылады. Өзгелерден тым 
ерекшелініп кетпесе де, болайын деп тұрған ұл екені елес бергендей. 

Он бесінде Кебектің аты шықты,
Атты жаяу бəріне бірдей мықты.
Көзі өткір, қараторы жігіт екен,
Орта бойлы, тапалдау кең иықты.
Ел қамы үшін өлуге жанын салып,
Соғыс десе тұрмайды қойса байлап,
Жауға батыл, жақынға жəне əдепті,
Кішіні іні, үлкенді ағатайлап.

Еңліктің де кездеспестен көп бұрын Кебектің атына қанық болуы 
– “Ел мақтаған жігітті қыз жақтағанның” шындығы.
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Кебек батыр табиғатына тəн аңғалдықтан ада жан емес. Ол көп 
істің артын болжай бермейді. Нысан абызға бал аштырған батырдың 
оның сəуелейлікпен айтқан тағдыр болжауына мəн бермеуі, тіптен 
естен шығарып алуы осыны танытады. Кебек – Шəкəрім сомдау-
ында терең ақыл, кемеңгер ой иесі емес, албырт та аңғал батыр. 
Тоқтамыстай ел ағасы батырдың соңынан еріп, “Жас бала болса да 
жаны отты” деген мақтау естіп, өз ортасынан артық шығып жүрген 
батырдың өз қызығы өзінде еді. Шəкəрімнің өз кейіпкерін осылай 
суреттеуінде өмір шындығынан алшақтық жоқ.

Кебектің нағыз ер ретінде танылар тұсы Еңлікпен кездесу-
ден басталады. Алдында кездесуге аса мəн бермеген Кебек Еңлік 
арудың жан-дүниесін терең түсінген соң, өзі сүйген “биік қабақ, ақ 
сұр” қыздың тағдырына араша түсуге бел буады. “Сен өлген жерде 
мен де өлемін” деген уəдені Кебектің бірден бермеуінде үлкен мəн 
бар. Кебек – елдің ертеңіне ие боламын деп жүрген арманшыл аза-
мат. Сондықтан да ел жайы, ондағы айтыс-тартыс, оның бұлардың 
тағдырына қатысы болашақты ойлаған жас батырды бей-жай 
қалдыра алмайды. Ғашықтықтың от сезіміне бірден жанып кетпей, 
ол Еңлікті ақылға, сабырлыққа шақырады.

– Ей Еңлік! Айтқан сөзің – сөздің шыны,
Сөйтсе де бір сөзім бар, тыңда мұны.
Соғысқа сылтау таппай отырғанда,
Бүлдірмелік Матай мен Тобықтыны.

Кебектің Еңлік үшін ештеңеден тайынбай, қатал тағдырға мой-
ын ұсынуына сүйгені Еңліктің жүрегін жарып шыққан, ақыл мен 
сезімнің тоғысынан туған бір ауыз сөзі əсер етеді.

Сен мені бүгін алып кет демеймін
Осы екі елдің түбіне жет демеймін
Шын ішің сүймей, сыртың сүйген болса,
Əуре боп саған уағда ет демеймін.

Осы бір ауыз сөздің түйер түйіні – “Шын сүймесең сүйдім деп 
айтпа маған”. Ажарына ақылы сай арудың жүрек сыры жас ба-
тырды тебірентпей тұра алмайды. Ол Еңлік үшін өлімге болса да 
басын тігеді. Жəне осы серттен еш айныған емес. Еңлікпен елсіз 
тауда өмір сүруге бел бууы, Матайлар қоршаған сəтте аттан түсіп 
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қалған Еңлікті тастай қашпай, соғыс салуы – ер жігітке тəн мінез 
белгісі. Кейбір зерттеушілер осы Матайлар қоршаған сəттегі Кебекті 
Шəкəрім əлсіздеу көрсеткен, оның батырлығы көрінбейді деген пікір 
айтады. Шəкəрімнің Кебекті шыншылдықпен бейнелеуі де осында 
жатыр. Кебек Алпамыс, Қобланды емес, жаудың “бір шетінен кіріп, 
бір шетінен шығатын”. Ол – реалистік бейне. Шəкəрімнің “Көпке 
топырақ шашсын ба?” деген сөзінде үлкен мəн бар. Кебек те “ет 
пен сүйектен жаралған адам”. Көппен жалғыз алыса алмасы белгілі. 
Арпалысып, біразын жаралап, ақыры қолға түседі. “Өлсе бірге 
өлмекші” сертіне ол берік. Осының өзі батырлық емес, ғашықтық 
дастандағы Кебек бейнесін айқындай түседі. Ол – Еңлікке деген 
адал сезімнің құрбаны. Шəкəрімше айтқанда, “Не күшті, ойласаңыз, 
тағдыр күшті”. Қырын келген тағдырға шара бар ма?..

Шəкəрім Кебектің батырлығын сыртқы түр-тұлғасы, іс-əрекетінен 
емес, ішкі рухының күштілігі арқылы көрсетуге ұмтылған. Кебек 
– жанын арының жолында құрбандыққа шалар, “ерге бір-ақ өлім” 
қағидасын ұстанған жан. Сондықтан ол – ер жігітке тəн бар қасиетті 
бойына жинақтаған романтикалық қаhарман, тұтас тұлға.

Поэмадағы Еңлік – қазақ əдебиетіне соны жаңалық болып 
қосылған көркем бейне. Жалпы бұған дейін қазақ əдебиетінде 
Еңліктей ару бейнесі сомдалған емес. Бұрынғы батырлар жыры 
мен лиро-эпостық жырларымыздағы арулар батырдың ерге серік 
адал жары, өздерінің ажар-көркімен, ақылдылығымен олардың 
сүйіспеншілігіне бөленген жандар болса, жазба əдебиеттегі 
Гүлкəшима жəне т.б. тағдырына мойынұсынған қыздар. Ал Еңлік 
– сұлулықты да, батылдықты да, күрескерлікті де тал бойына 
жинақтаған тың бейне, соны образ.

Поэмадағы сюжеттік байланыс, даму, шиеленіс, шешімнің бүкіл 
желісі осы Еңлік іс-əрекетіне тізгінделген. Əрбір істің бастауында 
Еңлік тұрады. Ақын Еңлікті өмір шындығынан алып, көркемдік 
шындыққа сай бейне етіп сомдаған. Ол – өзгеден артылып жатқан, 
қиялдағы адам нанғысыз бейне емес, сұлулығы да, бітім-болмысы да, 
мінез-құлқы да реалистік шындыққа тəн белгілермен көркемделген 
заманына сай тұлға. Шəкəрім Еңлікті алғаш Нысан абыз арқылы та-
ныстырады:

 
Ажалың биік қабақ сұрлау қыздан
 Батырым, ондай жанға көңіл берме.
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Осы бір ғана штрихта тылсым сыр жатқандай, “биік қабақ, сұрлау 
қыз” өзіне ынтықтырып, үнемі тартып тұрады. Еңліктің портреті 
оқиғаның өрбуіне орай, біртіндеп айқындала түседі. Оның сыртқы 
тұлғасы, бітімі ауыз əдебиеті жырлары үлгісіндегі əсірелеулерден 
аулақ. Ақын оның сырт сымбатын тəптіштеп суреттеуге де бармай-
ды. Өйткені, ақын ұғымынша Еңлік Кебекті сыртқы сұлулығымен 
емес, ақыл-ойының кемелдігімен, ерге тəн батылдығымен, өз 
құрбыларынан өзгеше болмыс-бітімімен сүйіндіреді.

Танысқанның ертесінде-ақ Кебек өз тағдырын Еңлік жолына 
арнауға берік байлам жасайды. Бұл – тереңнен толғап шешкен ба-
тыл шешім. Кебектің өжеттігінің, қайсарлығының, батырлығының 
алғашқы танылар тұсы да осы. Шəкəрім оны қайта-қайта тəптіштеп, 
сан қайталап айтып жатпайды, Кебектің бірауыз сөзбен берілер 
шешімімен бекітіп тастайды.

Біржолата кім тұрар бұл дүниеде,
Өлім көрмей тұра ма туған пенде,
Қарап жүріп, қаңғырып басқа өлгенше,
Еңлік үшін өлгеннің қапысы не!…

Кебек сынды Еңлік те оқырманды өзіне сыртқы пішінімен емес, 
ішкі жан дүниесімен тартады. Оның бар істің бастауында тұруы, ба-
тыл іс-əрекеті, бір шешімді жан екендігі осы ішкі жан-дүниені ашу 
арқылы дəлелденеді. 

Шəкəрім “Еңлік-Кебек” арқылы қазақ поэзиясындағы психоло-
гиялық поэманың негізін қалады. Бұл, əсіресе, Еңлік бейнесі арқылы 
өз иірімін тауып жатады.

Өз тағдырының таңдауын таба алмай жүрген Еңлік Кебек-
пен кездескен сəтте-ақ берік байлам жасап, нақты шешімге 
келеді. Ақылды қыз өз бақыты да, қасіреті де құдай айдап кез 
келтірген осы батыр жігіттің қолында екенін көкірек көзімен 
көріп, жүрек пернесімен сезінеді. Сондықтан да тағдыр тартқан 
сыйдан айырылмауға ұмтылады. Қазақ салтында жоқ əрекетке 
барып, жігітке өзі сөз салады. Бұл батыл əрекет Кебекті жеңіл 
ойға жетелегенмен, Еңлік өз шешімінің шын астарын жай-
ып салғанда, аңқау батырдың асау сезімін ноқталап тастайды. 
Еңліктің алғашқыда өрескел көрінер қадамының психологиялық 
дəлелдеулері өте нанымды.
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– Ей, батыр, сен жатырсың ұйқың қанбай,
Мен жүрген бір сорлымын бағым жанбай.
Көрінгенге көз сүзген көрсеқызар,
Əдепсіз қыз дейсің ғой əлде қандай.

Өз əлімше сынадым мен де сені,
Сен қалай деп ойладың, айтшы мені?
Қыздан сорлы бола ма бұл жалғанда,
Кез болмаса өзінің сүйер теңі?

Еңлікті əлгіндей əрекетке итермелеген “көрсеқызарлық” емес, 
өзінің бостандығын, азаттығын, адами еркіндігін қорғау жолында 
қандай қиындық болса да, қарсы тұру ниетінен туған түпкілікті 
тұжырым. Себебі:

 
Рас, құдай жазбаса бітпес жұмыс,
Сүйтсе де бізге міндет талап пен іс.
Əрекетсіз отырмақ дұрыс болса,
Неге берген аяқ-қол, тіл менен тіс?

...Талап қылмай бола ма құтылуға,
Оттан қашып, кірсем де терең суға.
Пəледен машайық та қашқан жоқ па,
Қайтіп разы болайын берген уға?

Міне, Еңлік бойындағы күресшілдік рухтың психологиялық 
дəлелі осында жатыр. Еңлік – тағдырдың ағысына қарсы жүзген 
жан. Ол – Кебек батырдың алғашқы сəттегі шолақ ойдан туған ар-
зан ойынының құлы емес, керісінше кеудесіне нан піскен, кердең 
жігіттің өмірді өзгеше түсініп, сезімнің ұлы күшін мойындатуға бет 
бұруына жөн сілтеуші. Яғни ақылына жолбасшы, сезіміне көшбасшы. 
Осы түннен екі жастың тағдыры өзгеше бір арнаға бет бұрады. Бұл 
поэмадағы Еңлік жасар ерліктің алғашқысы еді. Бойындағы қыз балаға 
тəн ұяңдықты еркіндігі үшін жеңдіріп, батыл қадам жасаған Еңлік енді 
ештеңеден жасқанбасы анық. Міне осыдан бастап рет-ретімен Еңлік 
табиғаты ашыла береді. Оқиға өрбуінің əрбір жаңа өріске бет бұруы 
Еңлік бейнесін толықтырып, жаңа қырларын ашып отырады. Екі 
ғашықтың елсіз тауға қашуы да осы Еңліктің бастауымен іске асады. 
Бұл Еңлік бойындағы қайсарлықтың екінші көрінісі еді.
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Түнеугі айтқан уағда қайда,  
Кел кетелік, кідірмей осындайда.
Азық-түлік, киерлік киімдерім,
Дайындап əкеп қойдым, мына сайда.

Шəкəрім сомдаған Еңлік бейнесіне тəн күрескерлік қасиеттің 
көрініс табар үшінші бір тұсы – қолға түскен сəттегі жаулары-
нан саспай, өлімді қаймықпай, қасқайып қарсы алуы. Тағдырдың 
салғанына көнбей, бас азаттығы жолындағы күреске бет қойған 
Еңлік езбен өткізген өмірден, сүйгенімен қатар жатар өлімді артық 
санайды. Сондықтан да қорқу, жауына жалбарынып, жалыну 
секілді сезімдер Еңлік бойынан табылмайды. Ол “өлердегі тілек бар 
еді еді ғой, құдай үшін, берсеңдер мен сұрайын” деп, өзін өлімге 
қиған қаныпезерлер үкімін жасқанбай да жасымай қабыл алады. 
Осы соңғы эпизод Еңлік бейнесін сомдауда Шəкəрімдей ақынның 
кейіпкерінің ішкі бітімін ашу арқылы тұтас тұлғасын жасауға 
ұмтылатындығының бір көрінісі.

Кебекпен мені азғана араздастыр,
Өлген соң бірге қосып таспен бастыр.
Мына бала – Тобықты баласы ғой,
Мұны өлтірме, Кеңгірбай биге тапсыр.

Осынау үш тілекте Еңлік бейнесіне тəн бүкіл болмыс көрініс 
тапқан. Діні қатты надан жұрттың алдында сүйгенімен қоштасуға 
рұқсат сұрау – ғашықтар қасіретінің қоғамдағы қасіретпен 
ұштастығын, істеліп жатқан істің əділетсіздігін, ерлік пен сезімді 
серік еткен екі жастың биік махаббатын көре алмайтын қоғамдық 
көрсоқырлықты танытады. Ақын үшін “Қоштасу” аяныш сезімін 
туғызу əрекеті емес, кейіпкерлері бойындағы ұлы сезімнің тобырдың 
тоң боп қатқан топастығынан жоғары екендігін дəлелдеу. Таразының 
бір басында түсініксіз жұрт, екіншісінде өз бақыты жолындағы күрес 
өлімге əкелген қос мұңлық. Көз алдыңызға бейне бір тастан қашап 
салғандай қасіретке толы сурет келеді. Екінші тілек – Еңлік айтқан 
таспен бастыру өздеріне өздері ескерткіш қоюдың белгісі еді. Мұны 
да Шəкəрім Еңлік аузымен айтқызады. Сол таспен бастырудың 
арқасында “Еңлік-Кебек моласы бүгінде бар, Таймақ пен Ералының 
арасында”. Егер Еңлік айтпаса надан жұрт қос ғашықтың белгісін 
қалдырар ма еді, жоқпа, кім білген?!
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Yшінші тілек – Еңліктің аналық борышты терең түсінген, 
өзінің емес, ұрпақ қамын ойлайтын ұлы тілектің адамы екенінің 
белгісі. Ғашығымен бірге өлуге мақұл болса да, ізінің жоғалмауын, 
ұрпағының аман болуын, өмірінің жалғасы үзіліп қалмауын тілеген 
Еңліктің аналық сезімі асқақ та биік. Махаббат еркіндігін аңсап, 
қайғылы халге ұшыраған ғашықтар трагедиясын арқау етіп поэма 
жазған Шəкəрімнің ой түйер түйіні де осы үш тілектен өріс тауып 
жатады. Поэманы тұтастырып тұрған үш таған – өз бақыты жо-
лында күрескен жастардың ерлігін жырлау, кіршіксіз таза махаббат 
иелерін ел есінде мəңгі қалдыру, ертеңгі ұрпақтың қамын ойлау.

Бір сөзбен айтқанда, “Еңлік-Кебек” поэмасы өткен тарихи 
оқиғаға өзіндік көзқарасымен, кейіпкерлерін жаңаша сомдауымен, 
көркем тілімен қазақ поэзиясын жаңа биіктерге көтеріп, поэма жан-
рын дамытудағы Шəкəрім ақынның ең үлкен табысының бірі болып 
табылады. 

6.4 Қарасөзді көркем шығармалары

Ш. Құдайбердиев өлең өлкесінде ғана еңбек етіп қоймай, қазақ 
прозасына да едəуір үлес қосты. Қазақ əдебиетінде бұрын по-
эзия, дастан, поэма, өлең басым болса, ХХ ғасырдың басында 
шын мəнінде көркем проза пайда болып, жедел дамығаны аян. 
Міне, осы процеске Шəкəрімнің прозалық туындылары - тарихи, 
ғылыми, философиялық шығармалары, шежіренама “Түрік, қазақ, 
қырғыз һəм ханлар шежіресі”, “Мұсылмандық шарты” трактаты, 
“Бəйшешек бақшасы” əңгімелер топтамасы, “Қайғылы роман” деп 
атаған шығармасы, “Мəңгі сөздер” атта афоризмдер топтамасы, 
“Шын бақтың айнасы”, “Мен жетпіс екі жасқа келгенше” жəне т.б. 
толғамдары қосылады. Бұлардың əр қайсысында өзіндік идеялық-
көркемдік салмақ бар. Бірде адам болмысын, тағдырын жан-жақты 
суреттеуге тырысуы, бірде күнделікті өмір құбылыстарының 
кейбір көріністері, сыр-сипаттары арқылы толғамды ой жүйеленуі 
кездеседі. 

Ш. Құдайбердиевтің баспа бетін көрген əңгімелері көп емес. 
Бірнешеуі кейін ақталған соң ғана газет-журнал беттерінде жа-
рияланды. Шəкəрімнің көлемді шығармасы “Əділ мен Марияға” 
қарағанда, əңгімелері шығыстық мазмұнда, халық ауыз əдебиетінің 
үлгісімен ғибраттық-дидактикалық сарында жазылған. Бұлар – иде-
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ясы мен мазмұны үндес, бір қолдан шыққан дүниелер. Шəкəрімнің 
қай əңгімесін алсақ та өзіндік бір ерекшелік – шағын ғана оқиға, аз 
сөзден ғибраттық үлгі алатын қорытынды жасап отыруы. Бұл – аңыз-
əңгімелерге, шешендік сөздерге тəн қасиет. Асылы, авторлық аңыз-
əңгімелер, шешендік сөздер, ғибраттық əңгімелер ауыз əдебиеті мен 
жазба əдебиеттің табиғи байланысын көрсетеді. 

Шəкəрімнің əңгімелерінен біз осындай қасиеттерді таба аламыз. 
Бұл – жазушыға əлдеқалай келген құбылыс емес, туған халқының 
даналығы мен дарындылығынан жұғысты болған қасиет. Мұндағы 
негізгі өзек – халық даналығы біздің ата мұра, асыл қазынамыз. 
Онда халқымыздың ерлігі мен еңбегі, ақылы мен арманы, тұрмысы 
мен салты, мəрттігі мен жомарттығы, ақниеті мен адалдығы, сөз 
өнерінің құдіреті бар. 

Шəкəрімнің көркем прозасы – суреткер ретіндегі мол мұрасының 
бір саласы. Қара сөзді шығармаларының ішінде көлемі жағынан да, 
көтерген мəселесі жағынан да ауқымдысы “Əділ мен Мария” ро-
маны. Автор шығармасын “Қайғылы роман” деп те атаған. Ақын 
бұл қайғылы романды 1925 жылы май айында, Шыңғыс тауының 
сыртындағы Шақпақта алпыс жеті жасында жазған. Романда ескі 
қазақ ауылының 1910 жылдардағы өмір тұрмысы, сол кездегі 
əлеуметтік теңсіздік суреттері, сүйгеніне қосылса да зорлық пен 
əділетсіздіктің құрбаны болған əйел тағдыры шыншылдықпен 
суреттеледі. Шығарманың бас кейіпкерлері – Əділ мен Мария 
арасындағы оқиға өмірде болған. Шəкəрімнің көрсетуі бойынша 
оқиға 1910-1911 жылдары Шыңғыстауда өткен. 

Роман алғаш рет “Жұлдыз” журналының 1988 жылғы №11 са-
нында ғалым Тұрсын Жұртбаевтың алғы сөзімен жарияланды. Жа-
рияланым қолжазбадан тікелей көшірілген. Аталған шығарманың 
жанры хақында Т. Жұртбаев былай деп жазады: “Шəкəрімнің “Əділ 
мен Мариядан” бұрын да қара сөзге ден қойғаны белгілі. “Қайғылы 
роман” деп айдар тағуы бұдан сəл бұрынырақ жарияланған М. Əуе-
зовтің “Еңлік-Кебегіндегі” “Қайғылы халды” – трагедияны ойға 
оралтады. “Роман” деген сөздің жанама мағынасы – оқшау оқиға, 
хикая. Кейін келе əдеби жанрдың толыққанды баламасына айнал-
ды”.

Романның идеялық нысанасы мен əлеуметтік астарына келетін 
болсақ, Шəкəрім “Қалқаман-Мамыр”, “Еңлік-Кебек” поэмалары 
секілді мұнда да қазақ қоғамындағы əйел теңсіздігін, махаббат 
еркіндігі жолындағы күресті арқау еткен.



174

Шəкəрімнің “Əділ мен Мариясында” сюжет басталмас бұрын 
оқиға өтетін ортаның көркем табиғаты суреттеледі. Шəкəрім 
шығармасындағы бір ерекшелік – табиғаттың көркем суретін тамса-
на баяндауы емес, бірден Кəрі Шыңғыстауға қайырылып, лирикалық 
кейіпкердің монологы арқылы Шыңғыстауға жанды бейне ретінде 
психологиялық мінездеме жасауы. “Кəрі Шыңғыстау, Адам жер-
ге ие болғаннан бері қарай сенің көрмегенің жоқ. Көне көзі кəрі 
Шыңғыстауда талай адамның құмары қанып, қуанғаны да болды, 
жүрегі жанып суалғаны да болды, талай-талай жас жүрек мұратына 
да жетті, неше түрлі ел дəурен сүріп, аң аулап мал да бақты, талай-
талай сабаздың қаны судай да ақты”. Осыншама оқиғаға куəгер 
Шыңғыстауды бір кез автор жазғырғандай да болады. Нешеме адам-
дарды “бауырында көміп жатқанда ..түк көрмегендей-ақ маңқиып 
тұра бересің-ау”, – дейді налып. Бұл автордың оқушыны тағы да бір 
үлкен құрбандыққа куə болатынына дайындаған, алдын ала жасалған 
жасырын ишарасы сияқты. Өйткені, Кəрі Шыңғыстау “біресе рахат, 
біресе бейнет көріп, аз күн арпалысып өтетіндерің келіңдер” деп 
шақырып тұрады емес пе? Автор оқушыны шығарманың экспози-
циясы арқылы-ақ кездесер келеңсіз жайға алдын ала дайындайды, 
болашақта баяндалар қайғылы оқиғамен таныстырады. Романдағы 
кейіптеу осы жерден шорт кесіледі де, көктемгі жайма-шуақ кезеңде 
мал ащылатамыз деп көшкен елдің əдемі, қарбалас суреті беріледі. 

Романдағы негізгі кейіпкердің бірі Əділ – жалғыз шешесі ғана 
бар кедей жігіт, қолында бар азын-аулақ малымен күн көріп отырған 
қарапайым жанұя. Мария болса əкесі мен шешесі қайтыс болып, 
аға-жеңгесіне қарап қалған он бес, он алтылардағы жас қыз. Əлі 
ештеңеден хабарсыз, бейкүнə жан. Құда түсіп, қалың мал беріп, ата-
стырып қойған Марияны Əділдің қолына ұстатып тұрып, тілектес 
жеңге Зылиха: “Əжем марқұм өлерінде маған тапсырып кетіп еді. 
Еркем мен екеуіңнің қызығыңды көрсем арманым жоқ деуші еді. 
Міне, аман-есен қалыңдығыңды қолыңа бердім”, – дейді. 

Əділ мен Мария махаббаты жайын автор кəрі Шыңғыстауға тіл 
қата отырып баяндайды. “Сен көрген жоқсың, дəл олар бұрнағы 
жылы Зылиха түскен тойда кез болып, бір-бірін ұнатысқан. 
Марияның нұрлы қара көзі Əділдің жас жүрегіне қанжардай 
қадалса, Марияның жас жүрегі лүпілдеп, салқын термен жібіген”, 
– деп сыр шертеді. Кəрі Шыңғыстауды сөйлету арқылы қапысыз 
көңілмен тілеулес болып отырған лирикалық кейіпкер қай кезде де 
Шыңғыстауға қайта айналып соғып, онымен əрдайым сырласып 
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отырады. Лирикалық кейіпкер қаншама жылы шыраймен бүйрегі 
бұрып, өз кейіпкеріне жанашырлық жасап отырса да, Əділ мен 
Марияның адал махаббаттарына қарсы шығар қара ниеттестер та-
былады. Олар: Шешенбаймен жасасқан серттің үдесінен шығу жо-
лында талай зорлық-зомбылыққа барған болыс баласы Еркімбек пен 
оған көмектесуші, малы мен атағына қызығып Марияны, астыртын 
сатушы кіші аға жеңгесі Үсен мен Жəмилə.

Шəкəрім романында бірден көзге ұратын тағы бір ерекшелік 
Мария тұлғасына байланысты. Мария – көркем шығармада бол-
сын, өмірде болсын өз сүймегеніне, кəрі немесе жас балаға қалың 
малға сатылып, еріксіз қосақталған жан емес. ХХ ғасыр бас кезінде 
жазылған көптеген көркем шығармалар мазмұнына үңілсек – біз 
тек малға сатылған, сүйгеніне қосыла алмай, өмірі жылаумен өткен 
қазақ қыздарын кездестіреміз. Мысалы: “Шұғаның белгісіндегі” 
Шұға, “Қамар сұлудағы” Қамар, “Мұңлы Мариямдағы” Мариям т.б.

Əділ мен Мария – бір-бірін құлай сүйген, ата-ананың келісімін 
алған, шын жүрекпен табысқан жандар. Басқа шығармалардағы 
қазақ қыздарындай еріксіз беріп отырған ешкім жоқ, немесе екеуі бір-
біріне тең еместей, бірі байдың қызы, бірі – кедейдің ұлы емес. Енді 
бір бақытты болса екеуі бақытты болуы керек еді. Бірақ олар да шын 
бақытқа жете алмайды. Өйткені, бақытсыздық дəстүр-салттан, əдет-
ғұрыптан ғана емес, əлеуметтік теңсіздіктен де. Шəкəрімше Əділ 
мен Марияның арасындағы трагедиялық хал əлеуметтік теңдіктің 
жоқтығынан туындайды. Шəкəрімнің бұл шығармасындағы қол 
жеткізген көркемдік жетістігі – теңсіздіктің əлеуметтік негізін шы-
найы ашып көрсете білуі. Мүмкін бұған шығарманың бертінде жа-
зылуы да əсер еткен шығар. 

Шəкəрім шығармасына басты арқау болып – қоғам өмірі, 
əлеуметтік тұрмыс ахуалы тартылатынын көреміз. Романдағы ба-
сты тартыс адам мен адам арасындағы қатынастан емес, адам мен 
қоғам арасындағы қайшылықты қатынастан туындайды. Автордың 
қоғамдық қатынасқа деген өзіндік көзқарасы махаббат жолында 
құрбан болған Əділ мен Марияның қайғылы жайын ашып көрсетуде 
ғана аңғарылып қоймайды, кəрі Шыңғысқа тіл қатқан тебіренісінен 
де көрініс табады. “Беліңнен асқан елдің ойын білдің бе? Олар 
жайлаудың жасыл шалғынына бауырын төсеп, мөлдір бұлағынан 
су ішіп рахаттанғысы келсе, кейбіреулер байлық, бақыттылықпен 
баса көктеп, жарқырап тұрған үмітін өшіріп, талқандағысы келеді. 
Жарлы-жалқыбайлар аз күн болса да аққа тойып, табиғаттың 
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төлеусіз берген бағының арқасында тыраңдап, рахаттанғысы 
келетін. Бірақ, жарлыны жалдаған байлар айран, қымызын аямаған 
кісімсіп: “Бəлем, тұра тұр. Пішен мен егін уақыты келсін ащы 
теріңді алармын, деп жымыңдап жүр”. Міне, осылайша жазушы 
жарлы-жалқыбайлардан өзінің ғана емес, табиғаттың тегін берген 
байлығын қызғанған, олардың адал еңбегінің ақысын жеп жүрген 
байларды ашық сынайды. Бұл – Шəкəрім терең таным арқылы қол 
жеткізген ұтымды көркемдік шешім. 

Заманға сай əрекет етуші кейіпкерлердің өздеріне лайық мінез 
ерекшелігін ғана емес, ішкі əлемін, ой-өрісін, бүкіл бітім-болмысын 
ашуға Шəкəрім өте шебер. Болыс баласы Еркімбек сөзі мен ісі өзіне 
лайық бейне, бірде өр, бірде шолжың, бірде қара күш иесі, бірде 
жымысқы зұлымдықты ұйымдастырушы да жасаушы. “Сен қыз 
көрсең-ақ, шіркіннің сұлуы-ай, – деп таң қалатынсың”, – дейді, 
сұлу қыздың хабарын жеткізуші Шешенбайға онша-мұншаны 
менсіне бермейтін Еркімбек “Шын маған лайық сұлу көрдің бе?” 
– дейді тағы да пысықтай түсіп. Бұл сөздерден Еркінбектің бүкіл 
болмысы мен мұндалап тұр. Оның сөзінен сұлудың ішінде маған 
лайықтысы бар ма деген кеудемсоқтық, маған кім қызын бермеуші 
еді деген мал мен билік буына піскен астамшылдық сезіліп тұрған 
жоқ па?! Еркімбек ісі – тым менменшіл, не істеймін, қалай істеймін 
десем де ерік өзімде деген адамның ісі. Əйтпесе оның Марияға 
шын ғашықтығы туралы романда ешбір белгі жоқ. Ол өте айла-
кер, жымысқы жан, керек жерінде қолпаштаудан да тартынбайды. 
“Ай, қарағым-ай, Шешенбай десе, Шешенбайсың-ау” – деп арқаға 
қағады міндеті өткен жасы үлкен жолдасын. Өзінен үлкен адамға 
“қарағым” деп кісімсінуінде арамдығын ішке тыққан айлакерлік жа-
тыр. Үсен келгенде, оны ыңғайы келсе қайнаға етпек Еркімбек тұра 
жүгіріп, атын ұстап амандасып үйге кіргізеді. Шəкəрім кейіпкерінің 
сөзінен ғана емес, іс-қимылы, əрекеті арқылы-ақ оның табиғатына 
тəн жымысқылығын танытады. 

Романның басты бір жетістігі – кейіпкерлерінің өзіне ғана 
тəн тілі барлығы. Бұл ерекшелікті Шешенбай, Үсен, Серікбай, 
Байжандардың арасындағы диалогқа қарап аңғаруға болады. 
Бірақ кейіпкерлердің ерекшелігін айқындайтын сыртқы тұлғасын, 
портретін жасауда Шəкəрім нақтылай түспейді. Бұдан бұрынғы 
шығармаларында портреттік суреттер жасауға барған Шəкəрім 
“Əділ мен Марияға” келгенде кібіртіктеп қалады. Табиғат жаратқан 
сұлулығына байланысты тағдыр тəлкегіне ұшыраған Марияның 
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тек жіңішке дауысты, қасынан асып тұратын кекілі бар, нұрлы қара 
көзді екенін ғана айтып, түр-түсін, бітім-болмысын, киім киісін 
мүлде белгісіз күйде қалдырады. 

Портрет – жалпы кейіпкер болмысын, көркем шығарманың 
сапалық белгісін танытатын бір бөлшегі ретіндегі көркемдік мəнге 
ие суреттеу тəсілі. Сондықтан, біз бұны Шəкəрім романындағы 
үлкен бір жетіспеушілік деп білеміз. Өйткені, оқушының көз алдын-
да сөзі мен қимылы анық, бірақ түр-түсі бұлыңғыр, адамдар тұман 
ішінде көлбеңдеп жүргендей əсер қалдырады. Шынайы портреттің 
жасалмауы себепті де автор оқиға өзгеруіне, əртүрлі психологиялық 
жағдайларға байланысты кейіпкерлерінің бет пішінінің құбылу 
сəттерін де сипаттауды шет қалдырған.

Жалпы романдағы негізгі тұғыр – қоғам өмірі, əлеуметтік тұрмыс. 
Автор шығарманы оқиға мен тартысқа құра отырып, дəуір сырын, 
ондағы адамдар мінез-құлқын тəуір ашады. Оқиғаның өрбуі арқылы 
адамдар психологиясының өзгерісі де өз орнын тапқан. Шығармада 
бір-бірінен жалғасын тапқан желілі сюжет, қиюласқан құрылым бар. 
Роман оқиғасы өзара байланысып, бір-бірімен үзілмес желілік тау-
ып отырады. Дəлірек айтқанда, бір себепке байланысты екінші бір 
жағдай туып, оның ширатылуынан оқиға өрби түсіп, оқиға барған 
сайын шиеленісіп, кейіпкерлер басына кейде қайғы орнап, кейде 
əлдақандай бір үміт сəулесі елестеп, ол біресе өшіп, біресе қайта 
жанып оқырманды үнемі алға тартып, қызықтырып отырады.

Роман сюжетіндегі шиеленіс Еркімбектің Үсенмен тіл табысуы-
нан бастап ары қарай ширыға түседі. Еркімбек тарапынан бір рет 
құтылған Мария Əділге қосылып, оқиға аяқталғандай да болады. 
Бірақ, бұл уақытша ғана шешім еді, ақырында Əділ мен Марияның 
құрбан болуымен бітеді. Шəкəрім романы революция жеңісін хабар-
лаумен аяқталып, автор Еркімбек сияқты қанды қол жауыздардың 
енді сазайын тартатынына оқушының көзін жеткізгендей етіп сер-
гек түйінін жасайды. 

Романда композициялық тұтастықтың берік орын алуына бір 
жағынан автордың үнемі кəрі Шыңғыстауға айналып соғып, сырла-
сып отыруы да əсер еткен. Осылайша суреттеу тəсілімен Шəкəрім 
қаламынан өзгеше бір образ жасалып шыққан. Кəрі Шыңғыстау 
жай жансыз табиғатты емес, бəріне куəгер, көзі көреген тарих-
ты елестетеді. Автор Шыңғыстауға тіл қату арқылы өткен тарих-
ты жаңғыртып, оған өз сезімін, көзқарасын, ой-тілегін қатыстыра 
суреттейді. Бір таңғаларлығы романдағы жанды бейнелердің 
12–853
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бірде-бірінен кездестірмейтін психологиялық əсерді осы Кəрі 
Шыңғыстау образынан табамыз. Шəкəрімнің талант құдіретін 
көркемдік тұрғыдан алғанда, романға ерекше салмақ артып тұрған 
осы бір Кəрі Шыңғыстау образынан-ақ тануға болады. Əсіресе, 
оның Шыңғыстаумен арадағы сезімді ой-толғаныс тұстарынан 
психологиялық тебіреністер мен философиялық толғамдар ерекше 
көзге түсіп, шығарма мəнін арттыра түседі. Қазақ Шəкəрім бастаған 
адам мен табиғаттың тілдесуінен өмір шындығының өзгеше бір си-
патты көркемдік шындығын тудыру тəсілін қырғыз Шыңғыс биік 
көркемдік тəсілге айналдырған жоқ па?! “Ана – жер ана” – соның 
нақты айғағы. 

Жазушы табиғат суретін де өте көркем, жанды күйде əдемі 
береді, көзжауын алар келісті пейзаж жасайды. “Амал жұлдызының 
орта шенінде қайтпас қара желдің дауылы соғып, қардың суын сай-
сайдан сарқыратып, соққан жел, аққан суы жан-жануарларға рахат 
болса, бір жағынан ұшқан қаңбақ, аққан дөңбек сияқты тамыр-
сыз, көмексіздің есін шығарып сандалтып апарып бірге құлағалы 
тұрған жарға тығып, бірін құдыққа салды, жайқалған жасыл шөп 
жалбыраған жапырақ пен гүлдер қар астында қалып қайғылы ақ 
бүркеніш жамылып жорғалаған жыландай, жорға мінген жастардай 
жылмаңдап аққан мөлдір сулар, міне – жан-жануарлар қуанышқа 
кенелген кез”. Шəкəрім романында табиғат суреті жалаң алынып, 
жансыз сурет күйінде қалмайды. Шəкəрім пейзажды сюжет желісіне 
кіріктірумен қатар, оның өзгерісіне психологиялық əсер туғызатын 
құрал ретінде де шебер қолданған. Табиғат кейіпкер жанымен аста-
сып жатады.

Əділ көңілі алып-ұшып, құрбы-құрдастарымен мəз-мейрам бо-
лып отыр. Өйткені, ол сүйгенімен кездесу қамында. Күн жылы-
нып, қыстың құрсауынан құтылған кедей-кепшікпен еркіндікке, 
қызыққа кенелген жас балалардың қуанышы бір бөлек. Табиғаттың 
көңілді көрінісі əрбір адамның ішкі қуанышына өзінше үн қосып 
тұр. Майдың 15-і күні Əділдің келетінін білген Марияның психоло-
гиясын автор: “осы іңірде туған толық ай дəл Марияның қысылып 
ұялғанындай қып-қызыл болып туды”, – деп суреттейді.

Қазан туған соң қара дауыл соғып, сарғайған жапырақтарды, 
жайқалған селеулерді ұшырып, ағайынан алыс жерге амалсыз кет-
кен жолаушыдай-ақ қаңғытып ала кетсе, адам тудырған қара дау-
ыл – Еркімбек айласы сарғайған жапырақ – Əділді қиянға айдатып 
кете барады. Сол кезде Шыңғыс жақтан қайғылы қара бұлт шығып, 
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қара дауыл болып, қарлы жаңбыр жауа бастайды. Бір қаңбақты жел 
ұшырып, дедектетіп апарып құдыққа салады, Əділ де абақтыға 
түседі. Əсіресе, романның соңғы жағында “…дəл сол кезде күн ба-
тып кетіп, шапақтың шашақты шарбы бұлтындағы күннің қызыл 
нұры дəл Əділ мен Марияның жарасынан сорғалаған қандай қып-
қызыл болып тараулана бастады” деп, шендестіре суреттейді, міне 
Шəкəрім шеберлігінің сыры осында.

Сондай-ақ, Шəкəрім шығармасын оқи отырып, сол кездегі 
халықтың тұрмыс-тіршілігін, əдет-ғұрпын, этнографиясын, салт-
дəстүрін, қоршаған орта табиғатын тануымызға болады. Шəкəрім 
романында қазақ халқына тəн əдет-ғұрыптар мен салт-дəстүрлерді, 
этнографиялық мəліметтерді мол да ұтымды, оқиғаға байланысты-
ра пайдалана білген. Əсіресе, қазақ жастарының жастық өмірінде 
кездесетін салтқа қатысты этнографиялық көріністер, жастардың 
кездесуі, танысуы, сүйіспеншілігі нақты суреттелген. 

Кез келген шығарманың көркемдік табысы қаламгер бейнеле-
ген дүниенің болмысты шындыққа жақындығына, автордың тілі 
мен өзіндік толғамына, дүние танымына, ой-өрісіне, көркемдік 
мұратына, идеялық бағдарына тікелей байланысты екендігі белгілі. 
Көркем əдебиеттің мəйегі, ұйтқысы жанды тірі адам десек, əдепкі 
өмірдегі тəрізді шынайы шығармада шындыққа сай емес ой-
дан жасалған сенімсіз образ болмаса керек. Шындықты өмірдегі 
сияқты көркем шығармада да табиғат, өмір өрістері кең орын ала-
тын болса, ол адамның күнделікті тіршілігіне, жүріс-тұрысы, тіпті 
қимыл-қозғалысына тікелей қатысты. Біз Шəкəрімнің романынан 
осыған сай айшықты суреттеулерді молынан кездестіріп, ХХ ғасыр 
басындағы қазақ тұрмысынан құнды деректер аламыз.

Қорыта келгенде, Шəкəрім Құдайбердиевтің “Əділ мен Мария” 
атты прозалық шығармасы – ұлттық əдебиетімізді байытқан, өз 
заманының шындығын дəл, шынайы жеткізе білген, біздің əдебиет 
тарихымыздан өзіне лайық орын алуға тиіс, көркем шығармалардың 
бірі.

ХХ ғасырдың басындағы қазақ əдебиеті тарихында ірі 
тұлғалардың бірі – Шəкəрім екендігі талассыз. Ол – тікелей Абайдан 
тəлім алып, ісін алға апарушы, ұлы ақынның сөз өнеріндегі жалғасы. 
Шəкəрім шығармашылығы жан-жақтылығымен ерекшеленеді. 
Өлеңдері, поэмалары, повесі, əңгімелері, аудармалары, мақалалары, 
қара сөздері – Шəкəрім қалдырған өлмес туындылар. 

Ш. Құдайбердиевтің өмірі, мол əдеби мұрасының мазмұны мен 
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жанрлық түрлері, бағыт-бағдарлары мен əдіс-өрнектері тірі кезінде 
де, кейін де зиялылар назарында болған. Бірақ, ұзақ жылдар бойы 
жеке басқа табынушылық салдарынан халық еншісіне айнала 
алмаған Шəкəрім шығармалары зерттелмей, өз бағасын ала алмай 
келген-ді. 

Кейінгі кезде Шəкəрім шығармашылығына қатысты біраз 
ғылыми зерттеулер дүниеге келді. Қашанда ұлы жанның жарығы өз 
айналасынан алысқа түсері белгілі. Сондықтан да ұлы ақынның, сөз 
зергерінің, ғұлама ғалымның еңбектері сан ұрпақ өкілін өзіне тар-
тып, қызықтыра бермек.

Студенттерге өзін-өзі бақылау сұрақтары мен тапсырмалар:

1. Шəкəрімнің өмірі мен шығармашылығы 
2. Шəкəрім поэзиясындағы ой-таным.
3. Шəкəрімнің ақындық шеберлігі
4. Шəкəрімнің поэма-дастандарындағы тарихи шындық жəне 

көркемдік шешім.
5. Шəкəрім поэзиясындағы Абай дəстүрі жəне жаңашылдық.
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7 ТАРАУ

СҰЛТАНМАХМҰТ ТОРАЙҒЫРОВ
(1893-1920)

7.1 Шығармашылық ғұмырнамасы

Ұлтымыздың ұлы ақындарының бірі, қазақ поэзиясының Абай, 
Шəкəрімнен кейінгі ірі тұлғасы – Сұлтанмахмұт Торайғыров. 
Ақынның ұрпаққа өсиет етіп қалдырған ой-толғамдары – ұлтын өрге 
сүйреуді мақсат тұтқан, елінің ертеңін ойлаған ұлы мұраттардан 
жаралған мəңгілік өшпес асыл мұра. 

С. Торайғыров – белгілі бір таптың не топтың ғана жоқтаушысы 
емес, бүкіл ұлтқа ортақ ой қозғап, халқының бірлігі мен тұтастығын 
аңсап, соны өз шығармашылығына басты нысана еткен ақын. 
Сұлтанмахмұт шығармашылығы туралы айтқанда, ақын твор-
чествосын түбегейлі зерттеген ғалым Б. Кенжебаевтың пікіріне 
сүйенбеу мүмкін емес. “… Сұлтанмахмұт шығармаларының жал-
пы жиыны тек əдебиет дамуының сүрлеуін, кезеңін ғана көрсетіп 
қоймайды, сонымен бірге ол Қазақстанның сол замандағы қоғамдық 
ой дамуының да тамаша зор белесі болып табылады” – дейді ғұлама 
ғалым. Ендеше Сұлтанмахмұт поэзиясы арқылы қазақ халқының 
ақындық өнері, əдеби өрісі жаңа бір белеске көтерілді.

Қазіргі уақытта С. Торайғыров мұрасына жаңаша көзқарас 
биігінен қарау мүмкіндігі туып отыр. С. Торайғыровқа кезінде 
“байшыл-ұлтшыл”, “алашордашыл” жазушы, “ұсақ байшылдық 
толқудағы ақын” деген түрлі айыптар тағылып келуі – ақын мұрасын 
толыққанды зерттеуге мүмкіндік бермей, оған біржақты қарауға, 
кейбір туындыларын еріксіз елемеуге əкеп соқты. Сөйтіп ақын бол-
мысы толымды тұлғасымен көріне алмады. 

С. Торайғыровты танудың негізі 1920 жылдары басталғанымен, 
1930 жылдары біршама қырын қарауға душар болып, зерттеушілер 
түрлі қайшылықтарға ұрынды.

Ақын шығармашылығы тек елуінші жылдары ғана жан-жақты да 
түбегейлі зерттеле басталды.

Дəл осы кезеңде Сұлтанмахмұттануға ақын шығармашылығын 
зерттеуге жарты ғұмырын арнаған профессор Б. Кенжебаев 
қомақты үлес қосты. Оның “Сұлтанмахмұттың ақындығы” (1949), 



182

“Сұлтанмахмұт Торайғыров” (1957), “Асау жүрек” (1968) сияқты 
күрделі еңбектері осының айғағы. Сұлтанмахмұт мұрасының əр 
қыры мен проблемалары Ы. Дүйсенбаев, М. Қаратаев, Д. Əбілов, 
С. Қирабаев, М. Базарбаев, Т. Кəкішев, Ə. Дербісəлин, Б.Шалабаев, 
А. Нұр қатов, Т. Əбдрахманов жəне т.б. ғалымдардың зерттеулерінде 
əр арнада қарастырылды.

Шындығын айтқанда, ақынның мол əдеби мұрасын тірнектей 
жинап, жинағын əзірлеп, Сұлтанмахмұттанудың бастауын салған 
ұлтымыздың ұлы тұлғаларының бірі – Ж. Аймауытов болатын. 
Оның ой-пікірлері Сұлтанмахмұт шығармашылығының ХХ ғасыр 
басындағы əдебиеттегі алар орны мен өзіндік жаңашылдығына баға 
беріп, өзіндік ерекшелігін тануға зор үлес болып қосылды.

Кейінгі зерттеушілердің ішінде Арап Еспенбетовтың “Сұл тан-
махмұт Торайғыровтың шығармашылық өмірбаяны” деген та-
қырыпта қорғалған докторлық диссертациясы жəне “Сұл танмахмұт 
Торайғыров” монографиясы – уақыт талабына толық жауап беретін 
соны зерттеулердің бірі.

С. Торайғыров мұрасының затына лайық қадір-қасиетін уақыт та-
лабына сай қарастырып, ақынның сан-салалы шығармашылығының 
“ақтаңдақ” қырларын ашып, творчествосын түбегейлі түгендеген 
еңбек осы болды. 

С. Торайғыров – өзінің қысқа ғұмырында əдебиетке өлмес дү-
ниелер қосып кеткен, асыл сөзі ұлтымен мəңгілік бірге жасай-
тын нағыз тума талант, шынайы дарын. Сондықтан да ақындық 
өнерпаздығы тылсым сырға толы, оқыған сайын, қайта оралған сай-
ын жаңа қырынан көрініп, көкірек көзіңді ашып, ойыңа ой қосатын 
ақынның ой мен сезімді тоғыстырған мөлдір поэзиясы қашанда 
жаңашылдықпен қарауды талап етеді.

Сұлтанмахмұт Торайғыров 1893 жылдың қазанында Көкшетау 
облысы Қызылту ауданында дүниеге келген. Өзіне фамилия етіп 
алған Торайғыр – Сұлтанмахмұттың төртінші атасы. Ағайынды 
Шоң, Торайғыр деген атақты билер – қалың қазақ жұртына таны-
мал болған адамдар. Ақын сондықтан да елге танымал осы тарихи 
тұлғаның атын өзіне фамилия етіп алған болу керек. Өз əкесі – ел 
Шоқпыт атап кеткен, Əбубəкір деген кедей-шаруа. Ол мұсылманша 
хат таныған. Шешесі Зүплен ерте қайтыс болып, Сұлтанмахмұт 
əжесі Мөнтайдың тəрбиесінде өскен.

Əкесі Шоқпыт 1896-1897 жылдары туған жері Баянауылға 
көшіп келіп, Торайғыр көліне таяу жерге қыстау салып, сол жерге 
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тұрақтанады. Болашақ ақын алғашқы сауатын əкесінің оқытуымен 
ашады. Алты жасында хат таныған Сұлтанмахмұт бұл туралы:

Əкемнен əліп-биді үйде оқыдым,
Үйреніп намаз, сабақ жат оқыдым, – 

дейді. Кейін əкесі оны 1902-1907 жылдары ауыл молдаларына 
оқытуға береді. Əлі, Тортай, Мұқан, Нұрғали сияқты молдалардың 
алдын көрген Сұлтанмахмұт Мұқан мен Нұрғали молданың есімін 
ерекше құрметпен атайды. Өйткені Сұлтанмахмұттың бойындағы 
ақындықтың ұшқынын алғаш байқап, оны осы жолға салған, өзінің 
де ақындығы бар Мұқан молда болса керек. Шəкірттік кезіндегі өзіне 
ұстаз тұтқан екінші бір адам – Нұрғали молда. Ол мұсылмандық 
оқудың жаңаша жолын ұстанған, “усули жадид” үлгісімен 
оқытатын, жаңашыл ұстаз екен. Сұлтанмахмұтқа əдебиеттің мəні 
мен мағынасын, əлемдік ғылымның жағдайын, заман жайын терең 
ұғындырған осы Нұрғали молда болады. Ұстазы шəкіртінің талан-
тын танып, дарынын байқап оқуын əрі қарай жалғастыруға кеңес 
береді. Сөйтіп болашақ ақын арман жетелеп, Троицк қаласына 
жол тартады. Ж. Аймауытовтың айтуынша, бұл 1912 жылдың 
9 сентябрі. Өзінің Троицкіге келгеннен кейінгі жағдайы туралы 
ақын: “Мен Троицкіге 25 ноябрьде келіп, басқа медреседе оқу ер-
терек басталғандықтан, жаңарақ тəртіпке салынып ашылған ахун 
Рахманкулиннің медресесіне кірдім”, – деп жазады “Айқап” журна-
лында (1912, №14).

Бірақ Сұлтанмахмұт өкпе ауруына шалдығуына байланысты 
оқуын жалғастыра алмайды. 1913 жылы көзі ауырып, дəрігерлер 
оқуға, жазуға рұқсат етпейді. Бұл аурудан оны қазақтан шыққан 
білгір дəрігер Əбубəкір Бірмұхамедұлы Алдияров жазады. Сонан 
соң Троицкі маңындағы ауылдарда бала оқытып, 1913 жылдың 
күзінде қайта оралады. Сол тұста “Айқап” журналының хатшы-
сы Əкірам Ғалымов қайтыс болып, соның орнына 1913-1914 
жылдың қыс айларында журналға жауапты хатшы болады. Бұл – 
С.Торайғыровтың творчестволық белсенділігінің артқан тұсы. Ол 
өлең ғана шығарып қоймай, қоғамдық-саяси өмірге, əдеби процеске 
кеңінен араласа бастайды. Журнал бетінде өлеңдерімен бірге əдеби-
сыни мақалалары да жарияланып, өзіндік бет-бағдары айқындалып, 
ақындық, азаматтық тұлғасы қалыптаса бастайды.

1914 жылдың басында журнал басшылығымен келісе алмай, 
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хатшылықтан шығады. Турашыл да бір беткей жас ақын өзі ұстанған 
бағыттан айнымайтын, бір сөзді жан екенін осылай білдірсе керек.

1914 жылдың жаз айында Сұлтанмахмұт туған еліне келіп, 
ағартушылық шараларға бағытталған “Шоң” серіктігін ашады. 
Ақынның бұл ойы жергілікті байлар мен беделді кісілерден қолдау 
таппайды. 

1914 жылдың күзінде Семейге орысша оқуға барады, бірақ 
денсаулығына байланысты түсе алмай, Қотанқарағай жақтың қазағы, 
болыс Əбдікəрім Ережепұлымен танысып, бала оқытып, қаражат 
таппақ болып соның еліне кетеді. А. Еспенбетовтің деректері бойын-
ша, ол осы жерде Михайл Григорьевич Комаров деген орыс тілінің 
мұғалімімен достасып, орысша білімін көтереді. Қотанқарағайдан 
кетуіне Əбдікəрімнің Бағила деген қызына ғашық болуы себеп бол-
са керек. Қыз əкесі ата салтын бұзбай, атастырған жеріне ұзатып 
жібереді. Сөйтіп 1915-1916 жылдары Тарбағатайдағы Терісарық 
болысындағы Құрбан қажының ауылында бала оқытады. Осы кез-
де “Кім жазықты?” атты өлеңмен жазылған романы дүниеге келеді. 
“Қазақ” газетінде Құрбан қажыдан естіген бірнеше əңгімелерін жа-
риялайды.

1916 жылдың аласапыранында Тарбағатайдан кеткен Сұлтан-
махмұт Семейге келіп, онда байыз таба алмаған соң, Томскіге сапар 
шегеді. Сол қалада Əлімхан Ермековтер ашқан дайындық курсы-
на түсіп, жарты жылдай орысша білім алады. Қиыншылықта өмір 
сүреді. “Жұмасына екі рет “обед” етем (ет татамын), құр шай мен 
нан. Киім алғаным жоқ. “Киноматограф”, вечерлерге бір мəрте 
барғаным жоқ. Күндіз-түні айналдырғаным ала қағаздың беті” – деп 
жазатыны осы тұс. 

Ақпан төңкерісін Томскіде қарсы алған Сұлтанмахмұт 1917 
жылдың 10 мартында Семейге келеді. Онда Семейде ұйымдасқан, 
қазақтың үлкен бір азаматы Райымжан Марсеков басқаратын қазақ 
комитетінің хатшысы болады. “Абай” журналының ісіне араласады. 
Қай бір нəрсе болса да өзіндік пікір, айқын көзқарас, белгілі бағыт 
ұстанған Сұлтанмахмұт комитет басшыларымен келісе алмай, 
қызметтен шығып еліне қайтады. Көп ұзамай қайта оралып, Семей-
де шығып тұрған “Сарыарқа” газетіне мақала, өлеңдерін жариялап, 
қоғамдық өмірге қайта араласады.

1918 жылдың наурызында еліне оралады. Арманы биік ақынды 
дерт меңдете береді. 1918-1919 жылдары ақын “Адасқан өмір”, 
“Кедей” поэмаларын жазуға күш салады. 1919 жылы Керекудегі 
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революциялық комитеттің жұмысына араласады. Бірақ жабысқан 
дерт ақыры біржола меңдеп, денсаулығы нашарлай береді. 1920 
жылдың 21 мамырында ұзақ созылған ауру “Қараңғы қазақ көгіне 
күн” болуды мақсат тұтқан ұлы ақынның арман отын сөндіріп, 
ажал құшағына береді. Небəрі 27 жас өмір сүріп, дүниеден озған 
ақынның соңғы сөзі “Тым болмаса екі жыл тұра алмадым, іштегіні 
түгел жарыққа шығара алмай кетіп барамын” болған екен.

7.2 Суреткер ақын

Жас кезіндегі балаң өлеңдерінде көркемдік жағынан кемшіліктер 
болғанымен де, ақын боп туған таланттың алғашқы аяқ алысының 
өзі өлеңді жүректен жазатынының куəсіндей. Оның сол кездің 
өзінде адам мен қоғам, адамның өмір мəні жайлы ой толғап, көркем 
сурет жасауға ұмтылғанын көреміз. Ол қоғамдағы əділетсіздік, 
əлеуметтік теңсіздікті əйел тағдыры арқылы көрсетуге тырысады. 
Дүмше молдалар уағыздаған дін, сапасыз діни оқу сипаты жөнінде 
де ой тербейді. Оларға өз түсінігіндегі, өз білімі жеткен ұғымдар 
тұрғысынан қарсылық білдіреді.

Ақындық өнерді “...бұрын жалғыз оқу еді іздегенім, енді оған 
өлең жазу болсын серік” деп бастаған ақын алғашқы өлеңдерінде-ақ 
туған халқындағы өлең өнерінің үлгілерін еркін меңгеріп, құр ұйқас 
құрмай, өлеңдегі айтар ойдың орамын табуға тырысады. Көбіне са-
лыстыра, салғастыра бейнелеуге тырысады.

“Орнымыз медресе оқып жатқан”, “Кедейлік”, “Байлық”, “Соқыр 
сопы”, “Неке қияр” сияқты тырнақалды өлеңдерінде оқу мен 
надандық, ғылым мен дін, кедейлік пен байлық бір-біріне қарама-
қарсы қойылады. 

Ақын үнемі өзі жазып отырған тақырыптың арғы жағына, 
тереңіне ой жіберуге тырысады. Алғашқы өлеңдерінің өзінде-ақ 
əділеттік, əділетсіздік тəрізді ұғымдарға барып ой елегінен өткізуі, 
өзіндік топшылау жасауы осының айғағы.

 
Жан қайда əділетті іздейтұғын, 
 Адамшылық атақты көздейтұғын.
 Тірлікпен өлген күнді бірдей ойлап...
 Арамдық теңізінде жүзбейтұғын.

Сұлтанмахмұт “Жан қайда əділетті іздейтұғын” атты осы тұңғыш 
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өлеңінде айтар ойды көркем суретпен өрнектеп, өзі өмір сүрген 
қоғамдағы ең бір өзекті екі мəселеге назар аударады. Бірі – дін 
мəселесі, екіншісі – əйел мəселесі. Дінді бұзып отырған арам мол-
дамен өз қадірін өзі кетірген қыз жайлы түйінді ой айтып, олардың 
есте қалар бейнесін жасауы ақынның жас қаламының ұштала 
басталғанын танытса керек.

Сұлтанмахмұт шығармашылығының өзекті тақырыбы – оқу-
ағарту. Алғашқы өлеңдерінен-ақ көрініс беретін бұл тақырып, ақын 
поэзиясының үзілмес желісіне айналған. ХХ ғасыр басындағы 
ақындар шығармашылығында бұл тақырып үнемі алдыңғы қатарға 
шығып отырғаны белгілі. Бірақ Сұлтанмахмұт поэзиясында 
ағартушылық тақырып тек насихаттық, үгіттік аяда қалып қоймай, 
терең ой, нəзік сезім, көркем тіл арқылы өрнектеліп, оқушының 
“тіліне жеңіл, жүрегіне жылы” тиер күйде жазылған ақындық 
өнердің озық үлгісі болып келеді. 

Ақын оқу-білім тақырыбын ақындық жолының алғашқы 
кезеңінен-ақ өз шығармашылығына өзек ете бастаған. “Орны-
мыз медресе оқып жатқан”, “Оқу”, “Оқып жүрген жастарға”, 
“Талиптарға”, “Оқудағы мақсат не?” өлеңдері осының айғағы. 
Сұлтанмахмұт оқу-ағартуды арқау еткен өлеңдерінде өз мақсаты 
мен қазақ жастарының мақсатын ұштастыра отырып жырлайды. 
Ақынның жеке арманы, мақсаты, білім-ғылым туралы түсінігі жеке 
басының ғана емес, ұлт қамын ойлаған жанның биік азаматтық 
мақсаттарымен айшықталады. Мəселен “Оқуда мақсат не?” деген 
өлеңінде ақынның жалқыдан, жалпының мəселесін тануы нақты 
көрініс тапқан. Өзінің оқу оқып, білім алудағы мақсаты белгілі ақын 
өзгелерге ой салып, санасын оятуға ұмтылады. Жалпы “Оқуда мақсат 
не?” – деген сұрақты қоя отырып, білім алушы шалағай шəкірттерді 
молда я тілмаш болу емес, елді ұлы мəдениетке жеткізер, ел игілігі 
үшін қызмет етер ағартушылық міндетке бейімделуге шақырады. 
Оларды “Молда болып төрде отыруды”, “Тілмаш болып жем табу-
ды” көздемей, елдің ертеңіне ие болып, өрге жетелеуді мақсат тұтуға 
үндейді.

Яки мақсат: өнер, білім алуға,
Алға қарай баруға.
Намыстанып қорланып,
Хұқықтан махрұм қалмауға.
Милет көзін ашуға,
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Терістіктен қашуға.
Заманаға көз салып,
Аяқты жөндеп басуға. 

Ақын ойының түп негізі – білімнің ұлы күшін сезіндіру. Оны ел 
игілігіне айналдыру. Сұлтанмахмұттың осы өлеңінде сөз арасында 
айтылған тəрізді көрінетін, ашық айтпаса да анық сезіліп тұрған, 
сөз түсінер жанға ұғынықты бір ой қылаң беріп қалады. Өлеңдегі 
негізгі ойдан алшақтау болса да, осы бір жолдың арқалаған жүгі 
ауыр, көздегені алыс.

Өнер тұқымын егуге,
Жарыққа қарай келуге,
Пайда, зиян айырсақ,
Жүре бермей жегуге.

Отанымызды сақтауға,
Ақиқатты жақтауға,
Бізде басты көтерсек,
Қала бермей таптауда.

Бұл тұста ақын ағартушылық идеяны азаттықпен ұштастырып 
əкеткен. Ақын ағартушылықты білім мен ғылымға жетелер жол ғана 
емес, елді болашақта азаттық пен тəуелсіздікке жеткізер жол деп 
біледі. Ағартушылықты ұлт санасын оятар басты құрал деп біледі. 
Сұлтанмахмұттай ақын үшін ұлтының отаршылдықтан құтылуы, ең 
алдыңғы қатарға шығар басты мəселе екені даусыз. Сондықтан да 
осы мəселені қашанда еске салып, қай тақырыпқа жазса да кіріктіріп 
жіберу үнемі белгі беріп қалып отырады.

“Оқуда мақсат не?” атты өлеңде тағы бір ерекшелік бар. ХХ 
ғасыр басындағы көп ақындарымыз жалпы қазақ оқымаған, оқуы 
жоқ, надан халық деп жатса, Сұлтанмахмұт өзгеше бір оқшау жайды 
алға тартады.

 
Демейміз оқымады біздің халық,
Болса да оқу-анық, мақсат танық.
Болса егер ойларыңда соңғы мақсат,
Еш мұндай болмас еді артта халық.
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Ақын пікірінше халықтың өркенниеттен артта қалуы оқудың 
аздығынан емес, мақсаттың анық болмауынан. Оқу, білім ұлы мақсат 
үшін жұмсалғанда ғана нəтиже берері хаһ. Алған білім елдің болшағы 
үшін қызмет етуі керек. Ол күнкөрістің амалы болған жерде, даму 
жоқ. Ақын бұл жерде оқу-білім алуға, жалпы ағартушылыққа үлкен 
азаматтық түсініктен келіп отыр. Яғни оқу елден ерекшеленудің, 
биік мансапқа қол жеткізіп өз ұлтын өзі қанаудың құралы емес, 
халықты өркениетке жеткізудің, өзгенің отаршылдық қыспағынан 
құтқарудың бірден-бір жолы.

Сұлтанмахмұттың бұл тақырыпқа жазған кейінгі өлеңдерінде 
(“Шығамын тірі болсам, адам болып”, “Шəкірт ойы”) лирикалық 
қаһарманның өршіл ойлары тіпті айқындала түседі. Ақынның 
романтикалық рухқа толы жалынды өлең жолдары мың құбылған 
өлең сөздің құдіреті арқылы оқырман көңіліне жылы ұялап, жүрегіне 
жол табады.

Мен – балаң жарық күннен сəуле қуған,
Алуға күнді барып, белді буған.
Жұлдыз болып көрмеймін елдің бетін,
Болмасам толған айдай балқып туған.

“Шығамын тірі болсам, адам болып” атты өлеңдегі осы жол-
дар “Тірі болсам надандықты тебем” деп, серт берген лирикалық 
қаһарманның арманының биік, ойының асқақ екенін танытады. 
Ақын көп оқығанның бірі болуды қаламайды. Сондықтан да кез 
келген ақынның теңеуінде жүрген “жарық жұлдыз” емес, “балқып 
туған” ай болғысы келеді. Оның өршіл рухына нұры мол, қараңғы 
түнді жарық қылар толған ай жақын. Осынау шағын өлеңнен арман-
шыл ақынның жүрек бұлқынысын, ертеңгі күнге деген ұмтылысын 
танығандаймыз. “Жарық күннен сəуле қуған”, мақсаты жоғары, 
жүрегі отты лирикалық кейіпкер бейнесі мəңгілікке көз алдымызда 
тұрардай.

Сұлтанмахмұттың ағартушылық тақырыбына жазған өлеңдерінің 
ішінде шоқтығы биігі – “Шəкірт ойы” (1917). Бұл – нағыз ақындық 
табиғаттан жаралып, ой мен сезім тоғысынан туып, ақын жан-
дүниесінің тынысын сездірер өлең.

Қараңғы қазақ көгіне,
Өрмелеп шығып, күн болам!
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Қараңғылық көгіне,
Күн болмағанда, кім болам?!

Көркем тілдің шырайын ашып, сөзбен салған суретке жан 
бітіріп тұрған отты жыр – бір сəттегі шабыттан шығып, бір тыны-
спен жағылғаны анық. Шағын лирикалық өлеңнен жалынды жыр-
ды туғызған ақынның өзіне деген сенім-күші, күрескерлік рухы, 
қайтпас қайсарлығы, қажымас қайрат-жігері, жастық жалыны 
айқын танылады.

Жалпы алғанда, Сұлтанмахмұт поэзиясында саяси лирика, 
əлеуметтік сарын басымдау келеді. Ақынның 1907-1911 жылдары 
жазған өлеңдерінде өзі көріп, байқаған өмір құбылыстары, кейбір 
өктемшіл үстем тап өкілдерінің, білімге құштар жастардың образда-
ры бейнеленіп, нанымды да дəл болып шығады. Көркем портрет пен 
пейзаждар да жалаң жасалмай, өмір құбылыстары мен əлеуметтік 
жағдай қат-қабат алына отыра Абайдың реалистік дəстүрінде 
бейнеленеді. Ақын поэзиясында Жарқынбай, Күлəйме, Мұқан, 
Сарыбас, Шүкібай сияқты образдар жасалып, нақты бейнеледі. 
Мысалы, “Жарқынбай” деген сюжетті өлеңі – осы тұстағы жазған 
өлеңдерінің бір озығы деуге боларлық, ақынның талант ұшқынын 
танытатын өлең. Мұнда Мұқан, Жарқынбайлардың іс-əрекеттері 
мен мінез кескіндері сомдалып, əрқайсысы өзіне тəн белгілерімен 
айқын дараланған, Жарқынбай мол байлығы мен сатып алар атақ 
шеннен басқаны білмейтін озбыр, надан кейпінде суреттелсе, 
Мұқан орысша оқыған, адамгершілігі мол, бірақ бойында қайрат, 
ісінде айбат жоқ жігіт бейнесінде беріледі. Ал Күлəйме болса, айны-
мас махаббаттың қатал азабы мен ескі салт-сана қорлықтарына шы-
дай жүріп қиналатын дəрменсіз ару. Бұл үшеуінің бойынан ешбір 
ұқсастық таба алмайсыз. Əрқайсысын ақын өз орнымен көрсетіп, 
нанымды етіп суреттей білген.

Сұлтанмахмұтқа ақындық өнерді құдай дарытқан. Оның 
шеберлігі – əр сөздің орнын таба білуінде. Орайын тапса, ойнамай-
тын сөз жоқ. Мына өлеңіне назар аударалық.

Ақ сəуле күміс жүзді, құндыз қабақ,
Сен гүлсің иіс шашқан жарып сабақ.
Болғанда көзің – жақұт, етің – торғын,
Қасың – ай, шашың – жібек, мамық – тамақ.
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Бұл өлеңде ақын сұлу қыздың бейнесін беруде күміс жүзді, 
құндыз қабақ, мамық тамақ секілді эпитеттерді қолданып суреттесе, 
көзің – жақұт, етің – торғын, көзің – нұр, сөзің – алма, аузың – алтын 
деп, адам образын жасауда аса нұсқалы метафораларды қолданады.

Ақын енді бірде “Соқыр сопы”, “Неке қияр”, “Шұбар қожа” 
өлеңдерінде жағымсыз мінез-құлық, кейбір арамзалардың жат 
қылықтарын əшкерелеп, ащы тілмен өткір түйрейді. Мысалы, 
“Шұбар қожа” өлеңінде:

Сұрайтыны ат, айғыр, қошқар, бұқа,
Түк білмей-ақ, күбірлеп, оқып дұға.
“Емдеймін” деп, өлтірген аруларды,
Елдегі үлкен кесір Шұбар қожа, –

дейді. Қараңғы елді алдап, мал тауып жүрген Шұбар қожаның 
іс-əрекеті арқылы сол кездегі дүмше молда, қожа, сопылардың 
бейнесін көрсетеді.

“Ақын шығармаларының тақырыптары – түгелдей шынайы 
өмір, қазақ халқының Сұлтанмахмұт тұсындағы өмірі. Сұлтан-
махмұт шығармаларының жиыны қазақ халқының Қазан ре-
волюциясынан бұрынғы, революция жылдарындағы қоғам 
тіршілігінің, дүние, қоғам тануының, əдет-ғұрып шындығы, 
əрі əділ сыны, халықтың ой-арманы, тілек-мақсаты”, – дейді 
ақынның түбегейлі зерттеушісі Б. Кенжебаев.

Ақын айналадағы құбылысқа жіті қарап, оны ақындық көңілмен 
қабылдап, көргенінен қорытынды шығарып, ой түйеді. Оны өлең 
жолдарына айналдырып, өзін қоршаған ортадан ойып алған небір 
бейнелердің кейпін жасайды. Бірде көрік десе көрік жоқ, ішкен мен 
жегенге мəз болған, сиықсыз шолжың боп өскен бай қызының түр-
əлпетін күлкіге айналдырса, бірде сезімнен жұрдай малына сенген 
əумесерді келемеж етеді. 

Амал не, малдың сөзі ем болды ғой,
Малсыз басың кім болсын кем болды ғой.
Аққуы айдын көлдің сұңқар ілген,
Қарғаға қи шоқыған жем болды ғой.

Он төрт жасар ақын бұл өлеңінде мал беріп, біреуді зорлап 
алғанына масаттанған көкірегі соқыр, нас наданның топас қылығын 
күйіне жырлап, ашына суреттейді.
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Ақын өз шығармашылығының екінші кезеңіне жататын 1912-
1916 жылдарда ақындық өнердің биігіне көтеріліп, шынайы шебер-
ге айналды. Мұнда əрі сыршыл лирик, əрі сатирик, əрі терең ойшыл, 
əрі азаматтық сарынды биікке көтерген ақын ретінде көзге түседі.

Ақынның сатиралық өлеңдерінің ішіндегі көрнектісі – “Сымбат-
ты сұлуға” деп аталатын сатиралық өлеңі.

Өлең атының өзінде ерекше бір мысқыл мен əжуа бар. Себебі 
өлеңге арқау болған сұлу қыздың сымбаты емес, керісінше көріксіз, 
топас, не түрінде, не тіршілігінде іліп алар ештеңе жоқ қыздың 
бейнесі сипатталады.

Сүйдірген сені маған кірлі мойның,
Арбадай қиратылған доғал ойның.
Ə, дүние, кіріп бойым жылытар ма едім,
Қаңтардың аязындай ыстық қойның.
Ызғар шығар қойныңнан,
Жанжал шығар ойныңнан!

Осылайша езуіңе еріксіз күлкі үйірілетін осы ұзақ өлеңде ақын 
олақ қыздың көріксіз келбетін, жағымсыз мінез-құлқын көрсете 
отырып, əр шумақты жоғарғыдай екі жолмен түйіп тастап отырады.

Ақынның “Қыз сүю”, “Гүлəйім”, “Жан қалқам” деп аталатын 
өлеңдерінің кестесі мүлде бөлек. Бұлар – таза махаббат лирикасы-
на жататын сыршыл өлеңдер. Оларға ақынның сұлу сезімі, жастық 
өмірдің махаббат шуақ шашқан қызықты сəттері арқау болып, 
лирикалық қаhарманның сезім күйлері төгіліп түсіп отырады. Мы-
салы, ақын Гүлəйім атты сұлу қыздың бет бейнесін əдемі суреттейді.

Он беске Гүлəйімнің келген жасы,
Жібектей үлбірейді маңдай шашы.
Ақ торғын екі беті құлпырған нұр,
Алланың бір жаратқан тамашасы, –

деп, жан сұлулығына тəн сұлулығы сай көрікті қыздың көркем 
бейнесін жасайды. 

“Жан қалқамда” лирикалық қаhарманның ғашық жарына деген 
отты сезімі, жауапсыз қалған махаббаттың өзекті сыры ақтарылады. 
Ақын бір сəтте:
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Өзегімді жандырдың,
Идеямнан тандырдың.
Өмірлік кетпес қайғымды,
Бір көз салып қалдырдың, –

деп, сезімі мен назын қатар жеткізсе, тағы бір сəтте:

Көлеңкеңді көрейін,
Құрбандықта өлейін.
Жандырдың өзің өрт салып,
 Баспасаң қайтіп сенейін, –

дей келіп, сүйген сұлуына деген адал сезімін ақтара тебіренеді:

Сірə да жалғыз мен емес,
Сенсіз дүние тең емес.
Ауруым қатты өлемін,
Өзіңнен басқа ем емес.

Сұлтанмахмұт – адамға тəн сезімді, көңіл күйдің сəттік ахуа-
лын тап басып суреттей алатын, оны көркем образ, көркем суретке 
айналдырып, көз алдыңнан кетпестей, жүрекке əсерін ерекше етіп 
бере білетін сыршыл лирик ақын.

Сұлтанмахмұт көптеген лирикалық өлеңдерінде лирикалық 
кейіпкер атынан сыр шертіп, өлеңдегі сезімділікті өзгеше бір күйге 
бөлеп тастайды. Мұндай өлеңдерінде айтылар ой, нақтылықтан 
гөрі, жалпылыққа ауысып, барлық оқырманға ортақ сезімдей 
қабылданып, оқушыға ерекше əсер етеді. Бұл – лирикалық тəсілдің 
бір түрі. Осы тұрғыдан қарағанда ақын өлеңдерінің мəн-мағынасы 
оқырман ұғымына, сезіміне сай келіп, жүрегімен табысып, жанына 
жақын болып жатады.

“Алты аяқ” деп аталатын лирикалық өлеңінде өмір үшін 
арпа лысқан, өмір тұңғиығындағы небір қиындықтар мен 
қиыншылықтарды жеңіп, жарқын болашаққа ұмтылған лирикалық 
қаhарманның бейнесін сомдайды.

Суық өткен, шаршаған,
 Бола ма адам, болмай ма?
Соққы жеген қаншадан,
 Дауысы яки қонбай ма?
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Қиыншылық, қиындық теңіз бейнесінде сипатталып, ақыры адам 
жеңіп шығады. Мұнда күрескерлік рух басым.

Сұлтанмахмұт ақын ретінде қоғамдық өмірдің алуан түрлі 
сұрықсыз жақтары мен ұнамды-ұнамсыз кейіпкерлердің іс-
əрекеттерін, характерін, мінез-құлқын, ішкі жан дүниесін ашық, 
айқын əсерлі көрсетуде асқан шеберлік танытады. Суреткер 
адамның əр түрлі қасиеттерін, сыр-сипатын бейнелі сөз үлгілерімен 
бере отырып, жаратылыс көріністерін, табиғат құбылыстарын да 
жаңды бейне қалпында суреттейді.

Ақынның азаматтық позициясы оның өлеңдеріндегі халықтың 
ер кін дік, бостандық жолындағы мүддесін, күресін бейнелеуден 
көрініс табады. Ақын, əсіресе кейбір озбыр жан-дардың арам пи-
ғылын, сұрықсыз бейнесін кескіндеуге өте шебер. Əлеуметтік 
теңсіздік, езілгендердің азапты тіршілігі – солардың іс-əрекетіне, 
артта қалған қоғамның келеңсіз жағдайына байланысты жырланады.

Сары жез сатып алды малын шашып,
Сол үшін мақтанады мықын басып.
Ел дейтін адам басшы əзір сирек,
Көпшілігі табансыз, қорқақ, күйрек.   

 
Бұл – реалистік дəлдікпен берілген шыншыл суреттеулерде ақын 

өз ұлтының ішінен шыққан, халқын шенге сатқан, өз құлқынан 
басқаны ойламайтын тоғышарлар бейнесін көрсетеді. Абайдың “Бо-
лыс болдым, мінекей” деп келетін өлеңі еріксіз еске түседі. Бірақ 
уақыт озады, замана өзгереді. Осыған орай қазақ ішіндегі өзімшіл 
озбырлар жан ұшырып, түсін де, амал-айласын да өзгертіп нағыз 
əкім болып алады. Ол – “Оқыған басшы”.

Қазаққа басшымыз дер шляпалар,
Очки сап, портфель ұстап жүрген жандар.
Істеген он тиындық еңбегі жоқ,
Бос мылжың, даурықпада қанша мəн бар?

  
“Бір адамға” – Сұлтанмахмұттың əлеуметтік сарыны басым, 

өткір де шымыр өлеңдерінің бірі. Мұнда ақынның сыншыл реализм 
əдісін жете меңгергендігі айқын көрініс тапқан. Сұлтанмахмұттың 
суреткерлік шеберлігі сонда, ол осы шағын өлеңіне үлкен əлеуметтік 
жүк артып, кереметтей сурет жасап, түйін түйген. Үлкен шығармаға 
13–853
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жүк болар ойды шағын көлемге сыйғызып, шеберліктің шыңына 
шыққан. 

Ол рас, аталарың шенге алыпты,
Арзан қып, қымбат емес, кемге алыпты.
Апыр-ай, қалай бұлдаған сатқандарын,
Оқа, түйме, сылдырлақ теңге алыпты.

Бұл жерде өмірдің өзгерісін түсінуден қалған, заманның да-
муынан хабарсыз, патша берген жылтырауық түйме мен оқалы 
шекпенді бағып отырғанына мəз, санасыз жанның бос кеуделік 
сыйқы көрінеді.

Ақын өлеңнің алдыңғы бөлігінде шалдың жинаулы қазына-
малдарын суреттей келіп, өзінің ол жөніндегі ойын кейінге сақтайды. 
Шал: “көріңіздер, жасқанба” дегенде ғана ақын өзінің көзқарасын 
ақтарып салады.

Дедім мен: “Құтты болсын шекпеніңіз,
Артқыға қандай егін еккеніңіз?
Жусақ та денемізден кетер емес,
Сондағы тұқым шашып сепкеніңіз”.

Өңменіңнен өтер өткір мысқыл, бірақ оны түсінер жан қайда. 
Ақын бұл өлеңде замананың көкейкесті мəселесі – əлеуметтік 
теңсіздікті басты нысана ете отырып, төмендегіше ой түйеді.

Кесені қолыма алып қарай бердім,
Ішінде нақақ көзден жас бар ма деп,…

Ақынның осы түйінінде айтар ойдың бар жиынтығы 
жинақталған. Көз алдымызда ақын салған керемет сурет, бейнелі 
образ мəңгілік өшпестей қалып қояды. Күміс кесе түбінде езілген 
ұлттың мөлдіреген көз жасы тұнып қалғандай.

“С. Торайғыров өз туындыларында, өмірдің із түспеген тұнық 
өлкелеріне шүйігеді, бұрын қазақ тарихында ешкімнің санасын-
да тербелмеген соны да ірі мəселелерді көтереді, оларды жанды 
образға бөлеп, оқушы миллиондар қызығарлық, елігерлік, жаңа 
əлемнің жан тебірентер жайлы да тамашалығын жанымен сезініп, 
лəззат табарлық көркемдікте суреттейді”, – дейді зерттеуші-
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ғалым Т. Нұртазин. Сұлтанмахмұттың сыршылдығы мен ақындық 
суреткерлігі оның табиғат лирикасынан, табиғатты əсем жырла-
уынан танылады. Оның бұл саладағы жырлары жалаң табиғат 
көрінісінен тұрмайды, сол кездің қоғамдық жағдайымен үнемі аста-
сып жатады.

Елжіреп қардың көңілі өкпек желге,
Жер жібіп жəне тойып аққан селге.
Күн сайын күн күркіреп, көк дүркіреп,
“Қош!” – дейді қыстай сасып жатқан елге, –

деп басталатын “Көшу” атты 1914 жылы жазылған өлең – қазақ 
поэзиясының озық үлгілерінің бірі. Қазақ халқы үшін ең бір 
қуанышты да қызықты мезгіл жайлауға көшу сəті суреттелетін бұл 
туынды – Сұлтанмахмұттың шабытты шағында туған сəтті дүние! 
Суреткер көктемнің күні күлімдеген, көгі көтерілген, əсем шағын 
туған табиғаттың сүйікті перзенті ретінде сүйсіне жырлай отырып, 
болмысқа терең бойлай да біледі.

Өмірдің сыртқы сұлулығын, жалдыр-жұлдыр жылтырақ 
көріністерін суреттей бермей, оның қайшылықтарын да дəл 
аңғарады.

Қоймасын тастай салды көңмен жауып,
Жүк жеңіл болуының емін тауып.
Бел жіп, үзік, ашамай салқам-салқам,
Су құяр арбасына ауық-ауық.

Қыстағы мал тезегі қора сасық,
Қалпында тазартылмай қалды сасып.
Ілдебаймен “көш жүре түзелер” деп,
Қорадағы көшті қазақ жабырласып.

Сұлтанмахмұт осыларды нағыз халық ақыны көзімен көріп, 
халық жүрегімен сезініп суреттейді.

Суреткер “Көшуде” ел өміріндегі көктемгі өзгерістерді ауылдағы 
таптық жіктеушілікпен байланыстырады. Бұл туралы академик 
Серік Қирабаев “Бұның бəрі де Сұлтанмахмұттың шығармашылық 
жолында дəуірдің əлеуметтік жағдайларын суреттеуді бірінші 
орынға қойғандығын танытады. Ол нені жырласа да əңгімені заман 
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мен оның адамына, оған əсер етіп жатқан жағдайларға бұрады”, – 
деп түйеді.

Ал “Жапырақтар” деген өлеңіндегі ой мен суреттің айқындығы 
оқушыны ерекше сүйсіндіреді.

Көңілдің қосып əніне,
Мəз болып жапырақ сəніне.
Тұр еді жаным балбырап,
Жылы жел тиіп тəніме,
Көзіме түсті қу жапырақ
Ойладым мұның мəні не?

Көгеріп гүлі ашылмай,
Сарғайған түсі басылмай.
Тұрған жалғыз сорлыны
Көк жапырақтар жасырмай.
Сарғайса да бұл сорлы
Өзгеге тұр бас ұрмай.

Бұл өлеңде өмірдің түрлі шағының шындығы астарлы берілген. 
Мұны жазғанда ақынның көз алдына түрлі өмір белестері елестеп, 
көңілін мың сан құбылтқанына кəміл сенеміз. Жас есейеді, кəрі өледі, 
ескінің орнын жаңа басады. Бұл – өмір заңы. Кешегі бүгінге жетсе, 
бүгінгі ертеңге жетеді. Ертеңгі дүниеге тағы да жаңаша келеді, көгере 
келеді. Əркім өзіне мөлшерлене берілген өмірді өкінбестей етіп 
өткізу ге тиіс. Артында өкінішін басар іс қалса одан артық не бар. Сұл-

танмахмұт осы өлеңінде “көп көк жапырақ ішіндегі жалғыз сар ғай ған 
жапырақ арқылы” өзінің бір сəттегі көңіл-күйін əсем бейнелеп береді.

“Кеш” өлеңінде Күн мен түн аралығындағы уақыт тұрғысынан 
алғанда өте қысқа сəттің өзіндік құбылысын көркем суреттейді. Түн 
қараңғылығын жол таба алмай қорқақтаған лирикалық кейіпкердің 
жеке сезімімен ұштастырады. “Қараңғылықтың” символдық мəні 
бар. Ол – қорқыныш, Ол – қауіп, Ол – қасірет. Одан жол тауып шығу 
оңай емес. Ақын өлеңіндегі түйін осы.

Қойнына қараңғылық енген барып,
Жағалай айналаның бəрі қауіп.
Қарасаң қараңғы түн жан қорқарлық,
Бұл күнде бола алмайтын жолды тауып, –

дейді ақын.
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Жалпы ақын табиғат жайлы жазғанда, оның тылсым сырын айна-
ла қоршаған ортамен бірлестіре отырып, қарапайым көріністерден 
ғажап суреттер жасайды. Ол қашан да болсын жаратылыстың 
көркемдігін адам тіршілігімен байланыстыра бейнелейді. 
Айналадағы тіршілік тынысынсыз жансыз табиғат сүреңсіз 
көрінеді. Тіршілік – жансыз суретке əр беретін, оның сан құбылуын 
өрістететін, оған қимыл-қозғалыс беретін құбылыс. Ақынның 
“Жазғы қайғы” өлеңі – осындай ойдан туған, сыр тұнған сұлу сурет:

Жаз жетіп, қарлар кетті, сулар ағып,
Күн де тұр жарқ-жұрқ етіп нұрын жағып.
Құлпырып, жүз құбылып жердің жүзі,
Қуанбас жан-жануар бұған нағып.

Ақын жаздың шуақты күнін, жер ананы исіндірген күн сəулесінен 
түлеген даланы, сол даланың көркі төрт түлікті, жайлау төсіндегі 
əдемі суреттерді төгілдіріп жырлап келіп, кілт басқа сарынға ауы-
сып кетеді. Онда аһ ұрған өкініште, пейлі кең қазақтың жері тарыла 
бастауына егіле толғану да бар.

Жағалап ауыл қонған көлдерім-ай,
Суында жүзіп ішкен төлдерім-ай!
Шарқ ұрып, шалқып қонған қайран қоныс,
Зар болып бір күнгіге шөлдедім ай! –

деп, ақын жері қарашекпенділер қолжаулығына айналып, өз еркі 
өзіне тимей, қонысы тарылып, еңсесі түсіп, езілген жұртының 
жайына қамығады. Бұлай астастыра суреттеу ақын өлеңіне үлкен 
мағына беріп, оның əлеуметтік сарынын айқындай түседі. Өлең 
соңында ақын айтар ойын түйіндей келіп, ащы шындықты жайып 
салады:

Ал енді, бізге келген заман қандай,
Заманға қарсы тұрар шамаң қандай?
Мұжықтың көк желке боп тепкісінде,
Талайсыз неден болдың, аһ, сормаңдай! 

“Гүл” атты өлеңінде ақынның бір сəттік көңіл-күйді қалай шебер 
бейнелейтінін көреміз. Жаздыкүнгі жайнап тұрған гүлге қарап ақын 
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бір мезет мұңға беріліп, осы сұлулықтың тез соларына, табиғаттың 
құрсағынан сонша ғажап болып жаратылған өсімдіктің ғұмыр 
қысқалығына өкініш сезімін білдіреді, ақынның жаны толқып ойын 
екі ауыз сөзбен түйіндейді.

Мұның бəрін білмесең,
Өмір қайдан оңады.

Бұл – өмір заңдылығы. Оны түйсіну өмір мəнін терең түсінуге 
жетелейді. Өмірдің өтпелігін, уақыттың құндылығын бағалауға 
итермелейді.

Сұлтанмахмұт ақындығын зерттеуші ғалымның бірі Ы. 
Дүйсенбаев “Табиғат суреттері (пейзаж) мен көңіл-күйдің нəзік 
тебіреністерін беретін жырларында Сұлтанмахмұт өзінің дағдылы 
жолынан танбайды, демек ең алдымен, шығарманың тəрбиелік 
мəніне, эстетикалық əсеріне не эмоциялық жылылығына ерекше 
көңіл бөледі”, – дейді ақын шеберлігі туралы. Бұған мысал болар 
дүние ақында жетерлік.

“Жазғы кеште” деген өлеңінде сөзден сурет сала отырып, табиғат 
аясындағы серуендеп жүрген ғашықтардың көңіл күйін, мөлдір 
сезімдерін мезгілдің жанға сая, тəнге шипа кезімен астастыра 
кестелейді.

Көк ауа, мөлдір аспан бейне жібек,
Көргеннің көңілі өсер, ойы түлеп.
Ай бауыры, көк орайдың қойнында
Сырласар сыбырменен сүйген жүрек.

Сұлу кеш, сұлу сезім, албырт көңіл, адал жүрек бірін-бірі əдемі 
ашып тұр. Ақын бұл өлеңінде сұлу жұлдыз, көк ауа, бауыры ал-
тын ай тəрізді эпитеттерді қолдана отырып, сол бір кештің көңіл 
түкпіріндегі көркем суретін береді.

Сұлтанмахмұт шығармашылығының соңғы кезеңі 1917-1920 
жылдар аралығын қамтиды. Бұл – ақын ақындық өнердің бар қырын 
меңгеріп, нағыз суреткер ретінде қалыптасқан кезең. Ұлы далаға 
бостандықтың келгенін паш еткен буржуазиялық-демократиялық 
революцияны ақын қуанышпен қарсы алады. Бұл тұста ақын өзінің 
шалқар шабытына мініп, ұлтының теңдігін жоқтап, азаттықты 
жақтап, халқының көңіліне қонар салиқалы ой тастап, жалынды 
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жырларымен шашу шашты. Ақпан революциясынан кейін іле-шала 
“Алаш ұраны” дүниеге келді. Бұл оның ұлтжандылығын, ұлтының 
езгіге қарсы көтерілуіне шын тілектестігін білдіретін өршіл лепті, 
рухы биік, отты жыры болатын.

Алаш туы астында,
Біз – алаштың баласы.
Күніміз туып көгерді,
Сарыарқаның даласы,
Құрт аурудай жайлаған,
Құртпаққа бізді ойлаған,
Қанымызға тоймаған,
Қолымызды байлаған,
Ерімізді айдаған,
Жерімізді шимайлаған,
Өшті залым қарасы.
Жасасын, алаш жасасын!

Ақын патшаның тақтан құлауын шын қуанып қарсы алды. Енді 
бостандық келетініне имандай сенді. Бірақ ақын бостандық, теңдік, 
азаттықтың оңай келмесін сезінеді. Сондықтан да енді тек күреске 
ұмтылу керектігін, соның жолына бар күш-қайрат пен ерік-жігерді 
жұмылдыру қажеттігін атып, елді ұлы шайқасқа шақырады. Күрес 
жолында жүрген ел азаматтарының жүрегіне сенім ұялатады.

Алаш туы астында, 
Күн сөнгенше сөнбейміз.
Енді ешкімнің алашты,
Қорлығына бермейміз!
Адамдықтың жолына,
Бастаған ерлер соңында,
Басқаға көңіл бөлмейміз,
Қандай шайтан келсе де,
Алдауына көнбейміз.
Өлер жерден кеттік біз!
Жасайды алаш, өлмейміз!
Жасасын алаш, жасасын!

Сөйтіп ақын ұлтының ар-ұжданына айналар ақындық бағытты 
тауып, “Қазақ үшін шам қылған жүрек майын” Ахмет, Əлихан сын-
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ды көшбасшылардың соңынан еріп, солар салған ақ жолды дұрыс 
деп біліп, білекке-білек, тілекке-тілек қосады.

Əрине, замана өзгеріп, дүниенің астан-кестеңі шығып жатқан 
тұста ақын көңіл-күйінің үнемі бір қалыпта қалуы мүмкін емес. Та-
лай заңғарды адастырып, ойын онға, санасын санға бөлген уақыт 
үрдісі жүрегі сезімтал, көңілі күдікшіл ақынды сарсаңға саяғаны 
белгілі. 

Ақынның сол аумалы-төкпелі заман тұсындағы көңіл-күйін 
білдіретін өлеңнің бірі – “Жас жүрек”.

Жас жүрек қайда сенің ыстық қаның, 
Тап мұндай мұздауыңның айтшы мəнін, –

деп, ақынның өз жүрегіне сұрақ қоюынан басталатын өлең,

“Бұ күнде адасудан көз ашпадым,
Не нəрсені көздесем тап баспадым,
Дүниеден басқа рақат тілемеймін,
Кеш, арым, мен білместің адасқанын!” –

деген “жүректің” өксікті өкініш жауабымен аяқталады. Көп 
зерттеушілер бұл өлеңді ақынның “Алашордашыларға” еріп 
алданғанын мойындауы деп біледі. Біздіңше өлең мағынасы бұған 
мүлде келмейді. Мұны ең алдымен сезімшіл ақынның көңіл мұңы, 
соны жырлау арқылы жан-дүниесіндегі екі ұдай ойдан құтылуды 
көздеген ақынның бір сəттік сілкінісі деп бағалауымыз керек. Ақын өзі 
“Өткірсің наркескеннің алмасындай” деп бағалаған Ахметтердің жо-
лынан шошынбайды, “Тəтті үміттің қиялы сəуле берген” бостандық 
нұрына қол жетпей қалуына өкінеді. Азаттық, бостандық үшін күресте 
“бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарар” бірліктің, бар күш-жігерді 
біріктірер басшылықтың, тіпті қала берді азаттық үшін жанын қияр 
қайсарлықтың барлық жанның бойынан бірдей табыла бермегеніне 
күйінеді ақын. Аңсаған азаттықтың “тəтті қиял” күйінде қалуына ақын 
өзінде кінəлі санайды. Сол үшін ол адамдық арынан кешірім сұрайды.

Осыдан кейін, үміті ақталмаған ақын өзіне “Неге жасаймын?” де-
ген сұрақ қояды. Мұндағы түйінделген ой – ақынның енді өмір сүру 
керек пе, жоқ па деген тура сұраққа жауап іздеуі. Ақын өзі де, жұрты 
да аңсаған “бостандық туы жарқырап”, жақсы күннің келеріне деген 
сенімі азайғанын көреміз.
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Сусыз, шетсіз шөлдерден, 
Тұманды, түпсіз көлдерден,
Адамдық көші өткенше!..
…Іштен өсіп адамдық,
Сырттан түлеп жамандық,
Тазарып əбден кеткенше:
Талай шаштар ағарар,
Талай тəнді жер алар,
Талай буын қуарар,
Талай өмір суалар.

Жасамаймын: “Еңбектің, 
Жемісін көзбен көрем” деп,
Жасаймын: “Бір қолғабыс 
Кейінгіге берем” деп.

Иə, ақын өз ұлтының азаттыққа жетер күнінің алыс екенін 
сезінеді. Оның талай ұрпақтың толассыз күресінің, ұлт қамын жеген 
ұлылардың азапты өмірінің нəтижесінде келерін жанымен түйсінген 
ақын, аз ғана өмірінде соның сəл де болса жақындауына “қолғабыс” 
тигізуді мақсат тұтады. Бұл – халқының азаттығын аңсаған ақынның 
азаматтық позициясының айқындығының көрінісі.

Ақын 1917 жылғы ақпан революциясын қолдап қуануын кейін 
адасқандық деп санады, ал қазан революциясын бостандық таңы 
деп бағалады деуіміз кейінгі коммунистік идеологияның санамызға 
сіңірген көп қисындарынан туындаған жасанды долбар.

Бұған бір ғана дəлел келтірейік. Ақын ақпан революциясын 
жаңбырға теңеп, “Сарыарқаның жаңбыры” деп өлең жазса, қазан 
революциясынан кейінгі уақытты “Дауылдағы əбігер” деп атайды. 
“Жаңбыр” – құт-береке, жер нəрі, жаңғыру, жаңару, өсіп-өнудің сим-
волы. Ол табиғаттың ажарын ашып, дүр сілкінуіне, жайнап, түлеуіне 
себепші. Табиғаттың осынау құбылысына балау арқылы ақын ақпан 
революциясы əкелген ұлы өзгерістің шапағатын көрсетуге ұмтылған.

Бұл мысалдың мəнісін ұға алсаң сен,
Келген заман – бостандық жаңбырмен тең…

Жаңбырдан соң көгерген Сарыарқадай;
Бостандықтың күшімен көгерсін ел!
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Ақынның айтар ойы анық, жасаған образы бейнелі, сенімі нық. 
Осы нық сенімді бұзған не? Көңілге күдік ұялатқан қандай жағдай? 
Ол – əрине, “Дауыл”! Қиратушы, талқандаушы дүлей күштің сим-
волы.

Желге ұшқан жүндей болып барлық елдер,
Адал, арам, ішінде кемеңгерлер,
Дауылдан бұрын өртеп елдің үйін,
Енді “тігем” деп жүрме арамтерлер?

Дауыл ештеңені талғап, талдап жатпай жолындағының бəрін 
қиратып, ұшырып, əкетті. Ол жүріп өткен жерде өмірдің қайта жан-
дануы ұзақ мерзімді талап етеді.

Оған дейін бірталай күндер өтер,
Талайдың қыршын жанын алып кетер.

Бір мезгіл ақын:
Дауылдың түбі қайда, айдаған кім?
Халық үшін жауға қылыш қайраған кім?
Қанды балақ қорқауды күшпен жеңіп,
Адамзаттың дұшпанын жайлаған кім? –

деген өткір сұрақтар қойып, оның жауабын таба алмайды. Сондықтан 
да басқа арнаға ауытқып, “Шаруалы, мəдениетті ел гүлденер…” 
Демеңдер, “Бұл сандырақ келмей кетер” деген қияли ойды қаужап, 
болашақтан үміт күтеді, сабырға шақырады.

Сұлтанмахмұт өз поэзиясына негізгі өзек етіп халықтың бостандық 
сүйгіш ұлы мұратын алды. Оның ақын ретінде қалыптасуына əсер 
еткен жағдай өз кезеңіндегі халықтың əлеуметтік өмірі, ұлтының 
бостандық жолындағы күресі болса, үйренген мектебі, алған тəлімі 
ұлы Абайдың озық үлгідегі əдеби дəстүрі болды. Сұлтанмахмұт 
шығармашылығы ұлтымыздың санасын ояту мен ұлтжандылығын 
танытудағы өзгеше өріс.

Сұлтанмахмұттың ұлтжандылыққа ұмтылдырып, бостандық 
сүйгіштікке баулитын ерекше əсерлі өлең-жырларынан, коммунистік 
идеологияның белсенділері қатты сескеніп, ұлы ақын мұрасының 
жанды, пəрменді ықпалынан қауіптенді.
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Ел үшін жан береміз,
Жау қайратын көреміз.
Сүйген жарым теңдікті
Кімге тегін береміз?
Біз де ұлттың ұлымыз.
Жолында құрбан құлымыз.

Осынау азатшылдыққа, күреске шақырған шұғылалы шындықты 
ойды жазғаны үшін кезінде оны “буржуазияшыл ұлтшыл” деп 
ғайбаттап, азаматтық тұлғасын тұқыртпақ та болдық. Бірақ 
Сұлтанмахмұт қашанда да ақын ретінде де, ұлтжанды санаткер 
ретінде де ұлттық ой-сана көшбасшысының бірі болып қала бермек.

7.3 Роман жанрындағы ізденістер

Сұлтанмахмұт Торайғыров – кемел өнерпаздық болмысымен 
қазақ əдебиетіндегі өзіндік орнын тек лирик ақын ретінде ғана емес, 
туған əдебиетін кең көлемді, күрделі жанрдағы туындылармен байы-
ту арқылы да ала білген дарын иесі. Оның іргелі жанрдағы алғашқы 
туындысы – 1914 жылы жазылған “Қамар сұлу” романы. Жалпы 
ақын шығармашылығының басты арқауы, үзілмес желісі əлеуметтік 
теңсіздік, əлеуметтік өмір шындығы дейтін болсақ, соның нақты 
көрінісі – осы “Қамар сұлу” романы болып табылады.

“Қамар сұлу” – реалистік шығарма. Романда ХХ ғасырдың 
басындағы қазақ ұлтының əлеуметік өмірі, тыныс-тіршілігі 
нақты көрініс тапқан. Өмірдегі қарама-қайшылық өмір ағысына 
тосқауыл болуға ұмтылған, өткен өмірдің кертартпа салт-санасын 
ұстанған ескілік пен ертеңінің өзгерісіне сенген жаңаның тар-
тысы арқылы көрсетіледі. Шығарманың негізгі тақырыбы Əйел 
теңсіздігі болғанымен, ол қоғамдағы жалпы əлеуметтік теңсіздік 
қайшылықтарын ашуға апарар жол ғана. Қайғылы халге ұшыраған 
екі жастың гүл ашпай жатып солған жауқазын махаббаты – 
қараңғылық пен надандыққа қарсы күрестің жаңа өскіні, жаңа 
күші. Бір-біріне қарама-қарсы екі топ, өмірге, қоғамға, адамға де-
ген екі түрлі көзқарас арқылы айқындалады. Бірінші топ өкілдері 
романда Оспан, Қалтан, Нұрым, Əбділдə ишан арқылы бейнеленсе, 
екінші топ жас ұрпақ Ахмет, Қамар, Қасендер арқылы көрсетіледі. 
Алғашқы ұрпақ өкілдерінің негізгі ерекшелігін автор ескілікті 
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салттың етегіне жабысып, соны негізгі құралы етіп, алдау, арбау, 
айла тəсілдері арқылы көрсететін тоғышарлық, қанаушылық мінез-
құлқында деп таниды. Ал жаңа өскін ұрпақтың өкілдерінің бойы-
нан ақын өз заманының саналы да жаңаға жаны құмар жастарын 
көреді. Олардың жаңаша көзқарасы мен таным-түйсігін сезінеді. 
Сұлтанмахмұт бұл ұнамды кейіпкерлерінің əділдік жолындағы, ма-
хаббат бостандығы жолындағы күрестерін сүйсіне суреттейді. 

Романның негізгі кейіпкері – Қамар. Осынау өзінің адамдық 
құқын, жасқа тəн махаббат еркіндігін қорғауға ұмтылған қайсар 
қыздың төңірегіне заман туғызған ұнамды образдар жиынтығы 
топтасқан. Қазақ қоғамдық өмірін кеңінен суреттеуге тырысқан ав-
тор ізденісіне орай, бұларды қоғамдық ортадан ойып алынған типтік 
бейнелер деп айтуға əбден болады. 

Қамар – романдағы бүкіл оқиғаның желісін ұстап тұрған негізгі 
тұлға. Ақын өз тұсында қазақ қоғамында орын алып отырған түрлі 
қайшылықтар мен алға дамуды тежеп отырған кертартпалықты осы 
кейіпкердің көзімен көріп, соның түсінік ұғымы арқылы білдіреді. 
Қамар – əрекетшіл бейне. Өз бақыты жолында ол əлсіздеу болса да 
өмірінің соңына дейін күресіп, қарсылық жасауға əрекеттенеді. 

“Қамар сұлу” романының құрылымдық желісі де шымыр шыққан. 
Таңдаған тақырыбына орай автор шығарманың құрылымдық 
жүйесін оңтайлы да шебер құрып, тартымды өрбіте алған. 
Шығармадағы оқиға желісі бірінен-бірі туындап, бір-бірімен тығыз 
байланыста өріледі. Бұлардың оқырманды қызықтырып, тартып 
алып кетуі соншалықты оқиға өмірдің өзінен туғандай əсер береді. 
Роман Қамар мен Ахметтің хат жазысуынан бастап дамып, Қамарды 
Нұрымның айттыруынан бастап шиеленіседі. Оқиға өз арын аяққа 
таптатқызғысы келмеген ару қыздың мерт болуымен аяқталады. 

Автор шығарманың басында Қамарды еркін өскен, өмірдің 
ащы-тұщысын көрмеген балғын жас, жауқазынды жарып шыққан 
қызғалдақтай үлбіреген сұлу қыз күйінде суреттейді. Жазушының 
осынау балауса жанды тым елжірей, таңдай қағып, тамсана 
суреттеуінен жүрек секем алғандай…

Жіңішке сымға тартқан əні қандай,
Балауыз балбыраған тəні қандай.
Ақыл-ой, мінез-көрік түгел келіп,
Толықсып толып тұрған сəні қандай!
Еріткен іші-бауырыңды көзі қандай,
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Бал тамған майда бұлбұл сөзі қандай.
Жұп-жұмсақ, бып-биязы ішке кіріп,
Жаутаңдап жан күйдірген кезі қандай.

Қызыл гүлдей құлпырған, сұлулығымен сүйсінткен, ақылымен 
ынтықтырған Қамарды қатерлі əлдене күтіп тұрғандай.

Тұла бойы ізгілікке толы, жұртқа сыйлы, бозбаланың көз құрты 
болған Қамардың өз құрбыларынан озық өзге де қасиеттері жетерлік. 
Автор Қамар болмысын өзгелерден оқ бойы оздырып тұрған басты 
белгі оқығандығында деп біледі. Сондықтан да ол – өз заманының 
озық ойлы қызы.

Қамар қыз оқымаса нетер еді,
Əуелі бұлтаң-сұлтаң етер еді.
Көзсіз болса, алды-артын болжау қайда,
Əркімнің жетегінде кетер еді, –

деген сөздердің автор аузынан айтылуы Қамардың ақылды да 
жан ретінде көрінуі – білімділік жемісі екендігінің Сұлтанмахмұт 
ұсынған бір дəлелі. Ақын Қамардың оқығандығын өз тағдырына өзі 
араша түсуге мүмкіндігінің молдығы ретінде көрсетеді. Оқымаған 
қазақ қыздары өз бостандықтары үшін күреспек түгіл, ол тура-
лы ойлай да алмайды деген ойды меңзейді автор. Оқыған Қамар 
бейнесін оларға бағдаршам іспетті ұсынады. Білімді, парасатты 
қыз ғана теңдік жолында батыл қимылға бара алатынына сендіреді. 
Қамар образын сомдаудағы автор айтпақ болған ой мен тəрбиелік 
мəн, міне, осында жатыр. 

Сұлтанмахмұт Қамардың еркіндікке қол созған саналылығын 
өзіндік түсінігі, өзгелермен қарым-қатынасы арқылы да нақтылай, 
аша түседі. Бұл Қамар образының өзгеше сипатын айқын 
байқатумен қатар, жазушының өз дəуірінің өзекті мəселелерін 
көтеру тарапындағы ұстанған бағдары мен шеберлік тəсілдерін 
айыруға мүмкіндік береді. 

Қамардың Ахметке жазған хаттарынан оның өмір, қоғам жайлы 
түсініктері айқын аңғарылады.

– Біреуге мал мен бақты үйіп беріп,
Ақылсыз екі аяқты мал қылғаның.
Біреуге Аплатондай білім беріп,
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Мінер ат, ішер асқа зар қылғаның.
Қыздарын теңге бермей, малға беріп,
Қазақты қара көңіл аң қылғаның.

Қамардың осы сөздері арқылы сол тұстағы қазақ қоғамының 
надандық сыры, кертартпалық сипаты айқындалып, құқық теңсіздігі, 
бедел мен биліктің малға бағаланған қияпаты ашық айтылған. Ол өз 
кезіндегі шектен асқан əділетсіздікті, озбырлықты тап басып танып, 
жиіркенішпен қарайды. Қамардың бұл сөздерінде тек қоғамды та-
нып қою ғана емес, оған деген күдік те, сескену де бар. Өйткені өз 
басына əлі туа қоймағанмен қазақ қызының басындағы халді ол жа-
нымен сезінеді. Бұл сезік кейін шынға айналады. Қамар Ахметті өз 
теңі екенін біле тұра, “Сүйсем де сол сөзіне жарамаймын”, “Сілтей 
бер маған жетер қолың болса, даңы жоқ даңғыл жатқан жолың 
болса”, – дейді. Білім, парасат байлығы мол болғанымен, дүние 
байлығы жоқ Ахметтің өзіне қолы жетуінің қиындығын ескертіп, 
емексітпеуді жөн санайды. “Ашық жол, асулы қол болар еді-ау, бірақ 
жоқ, əттең, дүние соның болса”, – деп, Ахметтей білімді жастың 
малы мен мал жал бітіретін құдірет жоғына күйзеле толғанып, мал-
дыны адам етіп, малсызды кері кетіріп отырған заманға қынжыла 
лағынет айтады. Ол: 

Ақыл-ой, сын-сымбатта маған теңсің,
Шыбыным, шын сүйгенім – жалғыз сенсің.
Ту бие, қара саба болмаған соң,
Икемге менің елім қайдан көнсін, –

дей келіп, теңіне қосыла алмауының бас айыпкері қоғамдық өмірдегі 
ескірген ескі салт, əлеуметтік теңсіздік деп біледі. Бірақ, оған тікелей 
қарсылық білдіруге шамасы келмейді, өзінің дəрменсіздігін сезінеді, 
таяныш боларлық берік сүйеніш, рухани қолдау таба алмайды. Жан-
жағын қоршаған əлсіздік “Арманды арылтатын дəрменім жоқ”, – де-
ген түңілуге алып келеді. 

Қамар ақылды қыз ретінде Ахмет екеуінің ара салмағын байып-
тай, өлшей келе, ақырында: “Бес-он күндік ойын үшін əрі өзімді, 
əрі оны қаралап, жұртыма, құдайға да ұятты болмайын, жанған жа-
ным жана берсін; обалымыз қиюы жоқ, қисыны қашқан дүниеге, 
оңға баспай солға басқан қазақтың қара ғұрпына болсын”, – де-
ген тұжырымға тоқтайды. Оның жүрек қарсылығын үнсіз басып, 



207 

өзін-өзі тоқтатқан осы бір сөзінің өзінен біраз нəрсені аңғарамыз. 
Көкірек көзі ояу Қамар Ахметке қосыла алмасын іштей мойын-
дап, оған кінəлі ескі салт-сана үстемдік құрған заман деп біледі. 
Сондықтан да ол адамдық арын таза сақтауды өзінің басты борышы 
деп түсінеді, аз күндік алдамшы қызыққа елікпейді. Мұнда қазақ 
қызына тəн инабаттылықпен бірге, Қамарға ғана тəн адамгершілік, 
адалдық, пəктік көзге ұрып тұр. 

Романның басында Қамар өмір сүрген ортасы туралы өзіндік 
пікірлер қалыптастырған, оған ақылы мен адамгершілігі, білімі мен 
парасаты арқылы қол жеткізген адал жастың бейнесінде көрінеді. 
Шығарманың орта тұсында “Даңқы жер жарған, шешендігі ел 
жарған, күліп кісі бетіне қарап көрмеген, ибалы, атақты, асыл 
Қамарымыз жоқ жерден жалаға ұшырап, бүлік шығып кеткеніне 
қайғыра-қайғыра сүзектен тұрған кісідей, құр шыбыны ғана бар”, 
–адам бейнесінде елестейді. Бұл оның сол тұста қазақ тұрмысында 
үстемдік құрып тұрған қатал да қара ниет, дүлей күштің уысына 
алғаш түсуі еді. 

Бұдан кейінгі көріністерде Қамардың жағдайы мүлде ауырлай 
түседі. Құлқынының құлдары оны Нұрымға зорлап қоспақ болады. 
Бұл қатігездік қызды əділетсіздікке қарсы қал-қадірінше күресуге 
итермелейді. Шығарманың соңына қарай Қамар үстемдік етуші 
билік иелері мен дінге телінген ескі салтты жақтаушы, сол арқылы 
озбырлықты өршітуші дүмше дін иелеріне қарсылық көрсетуге 
əрекеттенеді. Бірақ бұл - өте əлсіз, нəзік қарсылық еді.

Қамардың Нұрымға, молдаға айтқан сөздерінен көп шындықтың 
сыры ашылады. Замананың жас өскіні Қамар тамырын тереңге 
жіберген ескілік тікенімен бетпе-бет келген жерде өзінің сезімін 
тежемей, еркіндік жайлы ойларын батыл айтып, кісіліктен кеткен 
азғын топтың бет пердесін сыпырады.

 
Сүю-сүю бола ма зорлауменен,
 Көңілді ұстап тұру жоқ торлауменен.
 Көңіл болса, қосылмай тоқтала ма?
 Оқ атып, қылыш шауып, қорлауменен, –

дейді ол.
Қамардың молдамен сөз қағысы романда ескі мен жаңаның 

арасындағы тартыс ретінде берілген. Бəйтік молданың сенімсіз 
сөздеріне нақты тойтарыс беру, ұтымды жауап қайтару, негізсіз ой-
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ларын əшкерелеу, надандығын бетке басу арқылы Қамар шариғатты 
жамылғы еткен дүмше молданың білімсіз, дүмбілез күйін өлтіре сы-
найды. 

Романдағы автор ұтымды қолданған тəсілдің бірі – хат жазысу. 
Хаттар ерекше маңызға ие, онда образдар болмысын ашар өзгеше 
қасиет бар. Қамар Ахметті жанымен сүйе отырып, лажсыздықтан 
үмітін үздіру үшін қатты жауап қайтарғанмен, оның жанын жарала-
майтын сөздер тауып, сырты қатқыл болғанмен, ішінің жылылығын 
білдіріп отырады. Оның жауап хаттарындағы өлең жолдарында 
Ахметке деген аяушылығы мен сүйіспеншілігі, ескі əдет-ғұрыпқа 
жиіркене қарауы айқын аңғарылады. Хаттар сөз жоқ, Қамар обра-
зын толықтыра түсіп, кейіпкердің ішкі жандүниесін ашуға септігін 
тигізген. 

Шығарма Қамардың сананы надандық тұмшалаған замандағы 
ескі əдет-салттың құрбаны болуымен, оның ертеңгіге айтқан зары-
мен аяқталады. Ол өлім аузында жатса да адамдық арын биік қояды. 
“Ахметтен басқа жанды сүйгізбей ал!” деген соңғы тілек айтып, 
дүниеден адал пəк боп өтуді армандайды. Жастардың еркіндігін 
аяққа таптаған қоғамдық өмір заңына лағнет айтып, ертеңгілердің 
еркіндікке жетуін тілейді. 

Қамар – бүкіл болмысымен, ақыл-ой, білімімен, заманадан озған 
түсінігімен ояну дəуіріндегі адамдық құқын қорғау жолындағы 
күреске талпынған, көкірек көзі ашық қазақ қыздарының типтік 
бейнесін танытады. 

Қамар – кешегі кер заманда өзінің бас бостандығын қорғау, ма-
хаббат еркіндігін алу жолында құрбан болған қазақ қыздарының 
аянышты да қасіретті өмірін бейнелейтін, Сұлтанмахмұттай хас ше-
бер қаламынан жаралған толымды тұлға.

Романдағы Қамардан кейінгі басты кейіпкер – Ахмет. Ақын 
оны “аузы асқа, ауы атқа тимеген” кедейдің баласы дей оты-
ра, өз заманының озық ойлы азаматы ретінде суреттейді. Бұл – 
Сұлтанмахмұттай шыншыл суреткердің өмір шындығынан алыс 
кетпегенінің белгісі. ХХ ғасырдың бас кезіндегі оқығандардың 
əртектіден шығып, тіпті алғашқы кезде орыс оқуын кедей 
балаларының көптеп оқығандығы – ойдан шығарылған нəрсе емес. 
Бұған сол кездегі түрлі құбылыстар аз əсерін тигізбеген. Орыс 
оқуынан шошынған байлар байыбына бармай, өз балаларын алып 
қалып, кедей балаларын оқытқанына Əріп, Спандияр тағдырлары 
куə. Ахмет – солардың жиынтық бейнесі. 
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Сонымен бірге Ахмет – өз дəуірінің шындығы мен автордың 
өзі тəріздес ағартушылар тілегінен жаралған типтік образ. 
Сұлтанмахмұт осы ұнамды кейіпкерінің іс-əрекеттерін сүйсіне су-
реттеу барысында, оның өз кезінің шындығынан алыстатып алмауды 
айрықша қадағалайды, мүмкіндігінше, оны уақыт, заман шындығы 
негізінде бейнелеуді назарда ұстайды. 

Көзі ашық, көкірегі сара Ахмет қоғамдық дамудың қайшы-
лықтарын жіті аңғарады, бірақ қолдан келер қайран болмағандықтан, 
өкініштен басқа айла жоқ. Сол тұстағы қазақ даласында етек алған 
теңсіздік пен əділетсіздік Ахметтің тек жан дүниесінде реніш 
туғызып қана қоймай, оны тағдыр тəлкегіне салады. 

Сүйгені Қамарға қолы жетпей, жазықсыз жалаға ұшыраған Ах-
мет елден безіп, оқуға кетеді. Өзін қолдар жанның, Қасен сияқты 
жөн білер азаматтың аздығы оны осындай дəрменсіздікке алып 
келеді.

Ал бұл дəрменсіздіктің өзіндік əлеуметтік себептері бар. Ол – зи-
ялы қауымның əлі де болса бас біріктіріп, əлеуметтік ортада өзіндік 
күшке ие бола қоймауы.

Шығарманың соңында қиыншылықтың тезінен өткен, шын-
дыққа көзі жеткен Ахметтің шектен асқан айуандыққа күшпен 
қар сы шығудан басқа амалы қалмайды. Қамармен қоштасарында: 
“Көрсеткен саған қорлық жауыздардан, кетермін тым құрғанда 
өшімді алып”, – деген сөзін ол бұлжытпай орындап, бақсыға 
пышақ салады, Нұрымды жаралайды. Өзі де “бұл дүниенің залым 
тұрмысынан ақыреттің əділ тұрмысына” сапар шегеді. Шығарма 
оның осы бір оқыс қимылымен аяқталады. Автордың өзінің сүйікті 
кейіпкерін мұндай іс-əрекетке алып келуінің психологиялық дəлелі 
өзін-өзі ақтайды. Өзі тартқан тақсірет, сүйгенінің өлім аузындағы 
халі оны ашындырмауы мүмкін емес. Осы бір əділеттсіздікке күш 
жұмсауға алып келген шешім – кенеттен туғанымен, надандық пен 
зорлыққа қарсы күрестің алғашқы белгісі. Ол Ахмет өлімімен бітіп 
қалмайды. Жалғасы ертеңде жатыр. Қараңғылық түнегін түрер 
уақыт та жақын қалған болатын. Ахмет бейнесі – ақпанның ақ таңы 
атар қарсаңдағы қазақ қоғамында енді-енді пайда бола бастаған 
жаңа тұлға. 

Қамардың ағасы Қасен романда негізгі кейіпкердің бірі ретінде 
көрінбесе де, əділдікті, адамгершілікті жақтайтын жаңаның белгісі. 
Тіпті осы Қасен – Ахмет ісін келешекке жалғастырар, автор үміт 
артқан елдің ертеңі. 
14–853
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Романдағы ерекше назар аудартатын, əдебиетімізде бұрын 
көріне қоймаған образдардың бірі – Қамардың əкесі Омар. Омар – 
жаны таза, арына дақ түсірмеуге тырысатын адал əке. Өмірдегі бар 
тілегі – жанындай жақсы көретін қызының бақытты болуы. Омар 
Қамардың басына қауіп төнгенде оны арашалап, қорғап қалу үшін 
бүкіл амал-əрекетін, қолдан келген күш-қайратын жұмсайды. Оның 
мұндай нағыз əкелік, биік адамгершілік қасиеттерге ие болуының 
негізгі себебін ақын Омардың “турашыл, сəулелі кісі”, “қанша 
айтқанмен, оқыған” адам екендігінен іздейді. Сұлтанмахмұттың 
бұл суреттеуінен оның əділдік пен турашылдықты оқыған адамнан 
күткен ағартушылық идеясын тағы байқаймыз.

“Қамар сұлу” романындағы ендігі бір шыншылдықпен бейне-
ленген образдар саласы – ұнамсыз кейіпкерлер бейнесі. Жазушы 
ХХ ғасыр басындағы қазақ ауылындағы керітартпа əдет-ғұрыптар 
мен надандық туғызған зорлық-зомбылық, əділетсіз шешімдерді 
қоғамдағы озбыр топтардың түрлі өкілдерінің типтік бейнелері 
арқылы шебер де ұтымды əшкерелейді. Дін иелерін Қалтан қажы, 
Бəйтік молда, Əбділда ишан, Көңілбай бақсы арқылы көрсетсе, 
билеуші таптың өкілдерін Оспан, Нұрым образдары арқылы шы-
найы бейнелейді.

Қалтан қажы мен Оспан бидің шығармада Қамардың жақын 
туыстары болып келуінің астарлы мəні бар. Жазушы оларды 
Қамарға туыстық тұрғыдан жақындастыру арқылы ол екеуінің 
өздерінің қараниетті мақсаттары жолында інісінің қызы – Қамарды 
құрбандыққа шалуға дейін баратын мейірімсіз, айуандық қасиеттерін 
айқындай ашуды көздеген. 

Сұлтанмахмұт бейнелеуінде оларға бедел, мəнсап, байлықтан 
өзге жақын жоқ. Олар – жанында жылу, жүрегінде мейірім жоқ 
тоғышарлар. Қалтан мен Оспан – күні өткеніне қарамастан жорға 
Нұрымдардың беделін пайдаланып, шариғат жолымен де, ескі 
салт жолымен де елге билігін жүргізіп қалуды көздеген ескі ел 
билеушілерінің қалдығы. 

Романдағы ең басты жағымсыз образ – жорға Нұрым болыс. Бірақ 
ол шығармада билік иесі емес, Қамардың басына қасірет бұлтын 
үйірген күйеу ретінде суреттеледі. Қалтан қажы мен Оспан би 
арқылы ел билеушілердің нашарға өктем, мықтыға тəуелді мүсəпір 
халін ашып көрсеткен жазушы, Нұрымды көбіне билік үстінде 
емес, Қамарға қатысы арқылы танытуға ұмтылған. Автор негізінен 
Нұрымның адамдық қасиетсіздігін, надандығы мен пасықтығын, 
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топастығы мен дүлейлігін ашу арқылы өктем жанның естен кетпес 
типтік бейнесін жасаған.

Сондықтан да жазушы жорға Нұрымның портретімен мінез-
құлқын барынша шыншыл көрсетуге ұмтылып, Қамар аузымен 
де, авторлық баяндаумен де жеріне жеткізе суреттейді. “Дүңкиген 
күйек сақал, сасық ауыз”, “Малы көп, мал сияқты пасық-қақпас” 
тəрізді Қамар аузымен берілетін мінездеме Нұрымның шын болмы-
сын, шынайы бейнесін аша түседі. Жазушы Нұрымның портретін 
былай береді: “…əліпті таяқ деп білмейтін надан, пішіні де жа-
ман, аузы толған боқауыз бен былш-былш насыбай, ішпей мас, əрі 
лас, елу шамасында жасы бар, қой сақтардың басындай басы бар, 
жай формының өзі сұп-суық, бүйі секілді түксиген, күпсиген, бұқа 
мойын, өгіз құрсақ, алақан көз, жайын ауыз, добыра сақал, тоқпақ 
мұрын, бір түрлі нысаналы жануар еді”. Міне, Қамар басына қара 
түнек боп орнаған дүлейдің кейпі осы. Одан Қамардың мерт болмай 
аман құтылуы мүмкін емес еді. Ахметтің соңғы арпалысында, оның 
жаралы болып құтылып кетуі де Нұрым тектестердің əлі талай ал-
дан тосып, аяқтан шаларын мегзегендей.

Қорыта айтқанда, “Қамар сұлу” романы – өзінің замана жүгін 
көтерген мазмұны жағынан да, шұрайлы тілмен өрнектелген 
көркемдігі жағынан да жалғыз Сұлтанмахмұт шығармашылығындағы 
ғана емес, жалпы қазақ əдебиеті тарихындағы өз орнын ойып алар 
туынды.

“Кім жазықты?” романы (1915) – Сұлтанмахмұттың екінші рет 
іргелі жанрға қалам тартқан шығармасы. Əуелгі аты – “Əжібай 
болыс”. Ақын өлеңмен жазылған осынау шығармасын əуелі бір 
адамның тағдырына байланыстыра жазуды көздесе керек. Кейіннен 
шығарманы жазу барысында оның алғашқы кезде өзі жоспарлаған 
ырықтан шығып бара жатқанын сезіп, шығарма атауын оның 
табиғатына сай өзгерткен болуы тиіс. Əдебиет тарихында мұндай 
жайттар көптеп кездеседі. Өкініштісі - 1915 жылы жазылған бұл 
шығарманың бізге түгелдей жетпей қалғаны. Сұлтанмахмұттың 
“Кім жазықты?” романы – қазақ əдебиеті тарихындағы өзгеше 
құбылыс. Бұған дейін əдебиетімізде өлеңмен жазылған роман 
болмаған. Сондықтан бұл шығарманың жанры туралы ғалымдар 
мен зерттеушілер қилы пікірлер айтады. Оларды талдап, қайсысы 
дұрыс қайсысы бұрыс екенін дəлелдеп жатудың қажеті шамалы. 
Зерттеу пікірлердің басым көпшілігі бұл шығарманы роман жанры-
на жатқызады.
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Романға ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында қазақ 
қоғамында өмір сүрген бір отбасының үш ұрпақ буынының өмір 
жолын көрсету, сол арқылы замана, дəуір жайлы ой толғау арқау 
болған. Сахараның билеушісі Тасболаттың биіктен басталып, 
құрдымға кеткен тағдыры – шығарманың өзекті желісі. Ақын оны 
былай таныстырады:

Жайлауға кеше қонған Тасболат бай,
Дарыған қыдыр соған, дəулеті сай...
Тасболат жұрттан асқан малды кісі
Сол үшін өз тобының алдыңғысы...
Он бес жыл болыс болған, Мекке барған,
Қазақша еш қызығы жоқ мұнан қалған...
Шалдары қошаметші айтушы еді,
– Апырмау, бар ма екен - деп, сізде арман?

“Армансыз” Тасболат өзін даланың жалғыз иесіндей сезінеді. 
Оның түсінігінше, дүниенің тұтқасы – байлық, одан өзге күш те, 
құдірет те жоқ. Ол байлығымен қоса замана ыңғайын білетін айла-
кер де қу. Өмір озады, алға жылжиды. ХІХ ғасырда дегені болған, 
Тасболат, ХХ ғасырда өзінің өмір көшінен қала бастағанын жақсы 
сезінеді. Заман сауаттыға, оқығанға ауыса бастағанын ұққан əккі 
Тасболат, билікті өз уысынан балалары жетілгенше шығармауды 
көздеп, жақын ағайын Байболды болыс қояды.

Тасболат қимаса да болыстықты,
Тіл білмесе қоймайтын закон шықты.
Не баласы, не өзі оқымаған,
Болғанмен қара күшке сондай мықты.

Ал, енді қыларыңды қыл заманға,
Бір білген ауысылмас мың наданға.
Байболды амалсыздан қоя салды,
Кететін болғаннан соң басқа адамға.

Бұл Тасболаттың əлі де өз ортасында күштілігін, беделін таны-
тады. Қоғамдық өмірдің шындығы да бұдан алшақ емес. Тасболат 
сияқтылар ел басқарудан қол үзгенімен, байлық та, сырттай билік те 
əлі солардың қолында болатын.
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Тасболаттың Байболды болыс сайлауы – амалы жоқтық ғана 
емес, айлалы əдіскерлік. Өз тұқымы ер жетіп, оң-солын таныған 
соң, билікті өз қолына алмай тынбақ емес. Ол – алыстан ойлайтын, 
шешімді жан. Сұлтанмахмұт романда надан, топас, сасық байдың 
емес, дала көкжалының бейнесін сомдаған. Тасболат – замана 
ыңғайына қарай мың құбыла алатын, өмір сүрудің қағидаларын 
жете меңгерген сұңғыла.

Кешегі: “Бай кісі бала оқытып підие ала ма?” – дейтін Тасбо-
лат енді уақытқа үндесу, заманға ілесу үшін кенжесі, сүйіктісі 
Əжібайды орысша оқуға береді. Оның тілегі де, тірегі де осы 
Əжібай. Атадан мұра-билікті қолға алу тек Əжібай арқылы жүзеге 
аспақ. Оқудан Əжібайды Тасболат тез қайтарып алады. Біріншіден, 
Тасболат түсінігінде адам болуға, əсіресе болыс болып, ел биле-
уге екі жылдық орыс оқуы жетеді. Екіншіден, “алатұғын жесірі 
бар, қазақтың жесір деген кесірі бар”. Ағасы, Жақанның орнын 
басып, əмеңгерлік міндетті адал орындау керек. Өйткені, жесірдің 
“елден кетпегі” – Тасболаттың өлгенде сүйегімен бірге кетерлік 
таңба. Сондықтан ол үшін Əжібайдың оқуынан, ата салттың берік 
сақталуы мың есе артық. Тасболат – ақын бейнелеуінде ескі өмірдің 
белгісі, ата дəстүрдің берік күзетшісі.

Тарих сахнасына шығар келесі буын өкілі – əрине, Əжібай. Автор 
шығарманың басты тұлғасын сомдауға көп күш салған. Əжібайды 
көркем əдебиетке тəн көркемдік шындыққа сай шыншыл бейне 
етіп шығарып, оның қоғамдық ортамен қатынасын көрсету арқылы 
өзіндік өсу, жетілу, өмір тану болмысын бағдарлаған. Автор бұл 
кейіпкеріне үнемі іш тартып отырады. Шындығында Əжібай – ада-
ми туысында ешкімнен кем емес, азамат болып қалыптасуына көп 
жұрттан артық мүмкіндігі бар жан. “Əлпеті алмас қылыш жайнап 
тұрған”, “Жасынан зейіні алғыр, тілге шешен, қазақша қара сөзге 
ағып тұрған” жас болып көрінеді ол автордың алғашқы кезеңдегі 
суреттеуінде. Ақын осы кейіпкерінің құлау, құлдырау сипатын алған 
тəрбиеден, қоршаған ортадан деп біледі. 

Сол азған ортаны, тозған тəрбиені, қоғамдық өмірді ақындық 
көзқарас арқылы аяусыз сынайды. “Жан-жағы тəрбиесіз надан 
болып, солардың жұға-жұға кебін киді”, “Осындай əттең дүние 
зеректігін, оқытпай қараңғыға байлап қойды” деп, жасында 
көкірегінде сəулесі бар азаматты ортаның қалай орға жыққанын 
шыншылдықпен ашады. О баста бойында жалыны, басында ақылы 
бар жасты əкесі ұсынған өмір жолының соқпағы өзге сүрлеуге са-
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лып жібереді. Күнделікті күйкі тірліктің əлегі, болыстыққа таласу, 
көп əйелдің дау-дамайы ақын суреттеуіндегі Əжібайды өмір ырқына 
бағынған бойкүйез жанға айналдырады.

Өзін орға жыққан ескілікпен күресті ол қаладағы ерсі 
қылықтарды бойға жұқтыруда деп біліп, арзан жолға түседі. Бұл сол 
тұстағы бүкіл Əжібай атаулыға тəн өмір салты еді. Ендеше Əжібай 
арқылы Сұлтанмахмұт замана өзгерісінде өз орнын таппаған қазақ 
жастарының типтік бейнесін жасаған, жəне ол өмір шындығынан 
туып, көркемдік шындыққа айналған. 

Бөріден бөлтірік болып туған Əжібай өз табиғатына тарт-
пай тұра алмайды. Бұдан ары ол азғындық бағытқа бет бұрады. 
Ол өз іс-əрекеттеріне жолашар мықты құрал атадан келе жатқан 
билікті қалайда ұстап қалу мақсатында зұлымдық амал-айланың 
қайсысынан да тартынбайды. Тіпті баласы Күлтайды да осы жолға 
құрбан шалады. 

Романдағы ұнамды кейіпкер – Байбол. Оқыған көзі ашық, көңілі 
ояу кейіпкерін автор жаңа заманның жаңа адамы ретінде суреттейді. 
Əжібайға қарағанда ол – оқығанын көңілге тоқыған, уақыт сырын 
ұққан, өмірге бейім ел басшысы. Байбол – ақынның ағартушылық 
идеялары мен оқығандарды ел ісіне араластыру мақсатынан туған 
образ.

Əулетті де, дəулетті отбасының келесі буыны – Қабыш. Əжібай 
өзін адам, азамат ретінде сезініп, қалай болғанда да əрекет жасап, ар-
палысса, Қабыш – ондай қасиеттен жұрдай адам, қоғамның азғыны. 
Ол – арақ, темекі, құмар ойынның құлы болып, өзін-өзі өмірден 
аластатқан жан. Сөйтіп, бір кезде өздерін даланың тұтқасы сезінген 
құдіретті Тасболат ұрпағының үшінші буыны замана ағысына ілесе 
алмай, жағаға шығып қалады. Оған жазықты кім?.. Жан дүниесін 
жайлаған надандық кесірінен өмір өзгерісін, уақыттың алмасу-
ын сезінбеу, жаңаның жақсылығын қабылдамау тəрізді кесірлі 
қасиеттер. Ақын түсінігіндегі басты жазықты осылар, яғни адамның 
сырты емес, ішкі жан дүниесінің өзгермеуі осындай құлдырауға 
алып келеді.

Қоғамдық өмірдің өзгеруін, дамуын белгілі бір адамдар мен 
қауымның түсінбеуін, олардың жаңа өмір тезіне шыдамай құлдырау 
жолын биік көркемдік шындықпен суреттеген ақынның, хас шебер 
екендігі айқын.

Романда жаңа өмірдің озық құбылыстарын жете болмаса да 
біршама түсініп, өркениетті өмірге қадам басуға ұмтылған бейне-
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лер аз да болса көрініс тапқан. Олар – Аппақай, Күлтай, Фельдшер, 
Əнуар. Бұлардың тағдыры əрқилы болғанымен, бəріне тəн ортақ 
белгі – қазақ қоғамына келе бастаған озық дəстүр, жаңа салтты жіті 
қабылдап, өмір көшіне ілесуге ұмтылуы. Ақын олардағы ертеңнің 
көшіне ілесер, болашаққа үйлесер қасиеттердің өміршеңдігіне 
сенеді.

Жалпы алғанда, бұл шығарма – Сұлтанмахмұттың ақын ретіндегі 
поэзияның күрделі жанрындағы мол мүмкіндігін танытқан аса 
көрнекті туындысы. 

Романнан төңкерістен бұрынғы қазақ қоғамының қайшылықты 
жағдайын, ондағы адамдардың өмір қатынастары мен тұрмыс-
тіршілігін танимыз. Шығармадағы кейіпкерлер ұтымды да наным-
ды бейнеленіп, туынды табиғатын ашуға еркін араласып, жазушы 
мақсатын айқындай алған.

Қорыта айтқанда, Сұлтанмахмұттың “Кім жазықты?” атты 
өлеңмен жазылған романы ұлтымыздың көркемдік танымының 
белгілі бір даму сатысын, өркендеу кезеңін көрсетеді.

7.4 Ақын поэмаларының көркемдік əлемі

Зерттеушілер Сұлтанмахмұттың алғашқы поэмасы ретінде “Та-
ныстыру” атты шығармасын атайды. Поэма 1917 жылдың аяғы мен 
1918 жылдың басында жазылып біткен. Сұлтанмахмұттың бұл ту-
ындыны жазудағы басты мақсаты – қазақ ұлтының күрескер ұлдары 
мен аяулы қыздарын еліне таныстыру. Мұнда кеңестік кезеңде 
тарихтан аты өшіріліп, “қара тақтаға” жазылған қазақ халқының 
тұлғалы азаматтарының аты аталып, елге еткен еңбектері жоғары 
бағаланады. Сондықтан да бұл поэма туралы соңғы кезде ғана сөз 
бола бастады.

Ақын поэманы қара қазақ пен оқыған зиялы адамның диа-
логына құрған. Екеуінің пікір алмасу арқылы сол тұстағы қазақ 
қайраткерлеріне сипаттама ретіндегі мінездеме берілген. «Та-
ныстыруда» Шəкəрім, Ахмет Байтұрсынов, Əлихан Бөкейханов, 
Міржақып Дулатов, Əлімхан Ермеков, Халел Ғаббасов, Нəзипа 
Құлжанова, Нұрғали Құлжанов жəне т.б. қазақ халқының бір туар 
ұл-қыздарының тарихтағы орны айқындалады. 

 Поэма Қара қазақ пен Оқыған қазақ арасындағы сұрақ-жауап 
түрінде жазылған. Бірақ осынау сұрақ пен жауап тақпа-тұқ сөз 
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сайысқа емес, келелі əңгіме, кең пікір алмасуға құрылған. Бұл 
– Сұлтанмахмұттың көлемді көркем жанрдағы тұңғыш туынды-
сына тақырыпқа сай түр іздеу тұрғысындағы ізденісінің жемісі. 
Қарапайым халық өкілі мен зиялы адам арасындағы сауалдан өрбіп, 
жауаптан өрілетін өмірмен өзектес өрелі ойлар арқылы ел басына 
күн туған қытымыр кезеңнің көркемдікпен əдіптелген шымырлаған 
шындығы ашылады. Поэма Қара қазақ сауалынан басталады: 

 Туғанда құдай иіп мұндай заман,
 Сұрайтын бір сөзім бар сенен, балам.
 Тап біздің осы Семей облысының,
 Көш басшы адамдарын айтшы маған.
 Бұл көшелі ойларға есік ашар кілт іспетті тармақтар. Замана 

дамудың өзгеше бір құбылысына бет алып, қазақ деген халықтың 
алдына сан тарау сұрақ тартып, енді не боладыға жауап таппай, 
неге сенерін, кімге ерерін білмей ел теңселіп тұрған уақытта, 
Сұлтанмахмұт өзін де, өзгені де толғандырған өзекті мəселелерді 
кең көлемдегі тұңғыш дүниесінің арқауы етеді. Жəне де оларды 
өлең-сөзге айналдыруда əңгіме құмар қазақтың болмысына тəн 
тəсілді өте ұтымды қолданады. Əрі қарапайым, əрі ұғынықты. 
«От ауызды, орақ тілді» Қара қазақтың өткір сұрақтары мен сы-
пайы оқығанның сипай қайтарған жауабынан қым-қуыт уақыттың 
қиындығын ғана емес, елім-жерім деп «түн қатқан» көптеген қазақ 
азаматтарының толыққанды тұлғасын да тани аламыз. Біздіңше, 
бұл тыңнан табылған жол. Қазақ жазба поэзиясында бұрын мұндай 
тəсіл қолданылмаған. Сұлтанмахмұт ақындығы жайлы жаза келіп, 
Б.Кенжебаев: «Сұлтанмахмұт поэмалары өз тұсындағы қазақ 
əдебиетінде мазмұн, идея жағынан болсын, түр, жанр жағынан бол-
сын зор жаңалық», – деген екен. Соның нақты бір көрінісі – осы 
поэма.

 Поэмадағы сюжетті ширатып отырар екі кейіпкер арасындағы 
пікір алмасу барысында сол тұстағы жұрт сенімін ақтар, ел тізгінін 
ұстар қазақ қайреткерлеріне жеке-жеке сипаттама берілген. Си-
паттама жадағай баяндау түрінде емес, онда əр кейіпкердің, оның 
ішкі əлемімен үндескен мінез-құлқы ашылып, көркем бейнесі 
сомдалған. Сұлтанмахтұт өз туындысында Шəкəрім Құдайбердиев, 
Ахмет Байтұрсынов, Əлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатов, 
Əлімхан Ермеков, Халел Ғаббасов, Нəзипа Құлжанова, Нұрғали 
Құлжанов т.б. қазақ халқының бір туар ұл-қыздарының тарихтағы 
орнын айқындап, олардың атына жылы лебіздер білдіріп, елге 
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белгілі ерлердің естен кетпес тұлғасын жасайды. Ақын мақсаты 
– құр мақтан, құрғақ мақтау емес, керісінше жұрт қамын жеген 
арыстардың еңбегін бағалап, елге таныту, солар жайлы өз білетінін 
ортаға салу, олардың ісін кейінгі ұрпаққа өнеге ету. 

 Ақын ардақтап атын «хатқа» түсірген алаш азаматтарының еліне 
сіңірген еңбегін, ұлтына еткен қызметін сол тұстағы ел зиялылар 
ғана емес, қарапайым халық та біледі. Мұны біз қара қазақтың мына 
сөздерінен аңғарамыз:

 Дулатов, Байтұрсынов, Бөкейханов,
 Білемін бұл үш ердің айтпай жайын.
Кешегі қара күнде болмап па еді,
Бірі күн, бірі шолпан, бірі айым.
Солардан басқа кеше кім бар еді,
Қазақ үшін шам қылған жүрек майын. 

Сұлтанмахмұт өз поэмасында елге еңбегі сіңген қазақтың 
елеулісін бағалай біліп, қадірлісін қастерлей алған. «Жақсының 
жақсылығын айт, нұры тасысын» деген тағылымды даналық – 
ақынның басты ұстанымына айналған.

 Қазақ зиялылары қадірлеген қазақтың абыз ақсақалдарының 
бірі ұлы Абайдың шəкірт інісі, ақын Шəкəрім Құдайбердіұлы 
екені белгілі. «Таныстыруда» Шəкəрімге Сұлтанмахмұт 
айрықша көңіл бөлген. Мұның себебі де жоқ емес, Алаштың 
ақсақалы атанған дана қария осынау ел тығырыққа тірелген 
тұста, көшелі көзқарасымен жұрт көшінің түзелер жөнін сілтеп, 
ұлт тіршілігінің ісіне еркін араласып, ел жақсыларының ал-
дында жүрген-ді. Сондықтан да поэмада ақынның ел ардағына 
айналған асыл бейнесі жылы жүрекпен жырланады. Ақын арда-
гер арыстың абыздық тұлғасын бір мысқал кемітпестен жеткізе 
алған. Сұлтанмахмұттың қаламынан туған тарихи тұлғаның 
көркем бейнесі шыншылдығымен шырайлы.

Ерте оянған кісінің біреуі осы,
Бұл жұрттың түзеймін деп антұрғанын.
Бір жолмен Байтұрсынов, Бөкейханға
Ақсақал бола алғандай осы кəрің.
...Бұл қазақтын мақсұты биік алыс,
Таппаса да сөзіне құлақ салыс.
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Қазақ деп жекелеме, адамзат де,
Ол кісінің пікірімен болсаң таныс.

Шəкəрімдей кемеңгер ақын поэмада бұрынғы өткен жырау-
лардың көзіндей көрініп, қазақ хандығы құрылар тұстағы 
Асанқайғы жыраудың бүгінгі замана төріне шыққан елесіндей белгі 
беріп, ақылы дария айдынды жыраудың алқалы топта толғаулы сөз 
қозғаған айбыны мен айбары көзге шалынғандай болады. Ақынның 
оны «Байтұрсынов, Бөкейханға ақсақал бола алғандай осы кəрің» 
деуінде үлкен мəн бар. Ел ардақтаған екі арысқа «ақсақал болу» бар-
ша жұртты аузына қаратқан, бар қазақтың бірлігін ойлаған бүгінгі 
Шəкəрімді кешегі Асан атадай қамқоршы бейнесінде танытпай ма?! 
Мұнда ел тілегін тұғыр еткен ізгілікті ой бар. 

«Таныстыру» поэмасында ақын қаламына іліккен əйел затты 
жалғыз тарихи тұлға бар. Ол – Нəзипа Құлжанкеліні. Халық ағарту 
саласында қазақ қыздарынан шыққан алғашқы қарлығаштардың бірі 
Нəзипа бейнесін ақынның қалай сомдап, қалай жеткізе алғанына 
көз салайық:

 Ардақты бар Нəзипа деген ханым,
 Газет, журнал жүзінде жұртқа мəлім.
 Оқыса сондай əйел шығар ед деп,
 Оқығандар бағалар сөздің дəмін.
 Неше күн қыдырсаң да таба алмассың,
 Семейдің одан өтер адал жанын.
 Ақ көңіл, мінезі оңды, жүзі жарқын,
 Ынтасы жеткізбекке əйел халқын.

 Əрине, жоғарыда атап өткеніміздей, ақын мақсаты – қазақтың 
ұлтын сүйген ұландары туралы кейінгіге сөз қалдыру. Дегенмен, 
Сұлтанмахмұт Торайғыров орынсыз мадаққа, артық мақтауға сөз 
шығын етпеген. Соған дəлел поэмадағы Мұқыш Поштайұлы, Жақып 
Ақбаев, Райымжан Мəрсеков т. б. бейнелері сомдалатын тұстар. 

Сұлтанмахмұт поэмасындағы тарихи шындық пен көркемдік 
шешімнің арақатынасын ақынның азаматтық ұстанымының 
тазалығынан іздеген жөн. Жалпы шығармалық болмыс пен 
азаматтық ұстанымның арасы тым алшақ емес. Тарихи шындық 
негізі сəл басқашалау болғанымен, біз көркем дүниеде ақынның 
шығармашылық шабыты мен шығарма табиғатынан туындар қиял-
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қисынның орнын тапқан танымына жүгінуге тиіспіз. Осы тұрғыдан 
алғанда, «Таныстыруда» шығармашылық ізденіс бағытында өзін-өзі 
ақтайтын біраз еркіндікке бой алдырған шешімдер бар. 

 Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Таныстыру» поэмасы, ең ал-
дымен, көркем шығарма, сондықтан оның əр жолынан дерек көзін 
іздеп, əр кейіпкердің бейнесінен тарихи тұлғаның дəл көшірмесін 
көрудің қажеті жоқ. Рас, ақын уақыт талабынан туындаған зама-
на сұранысына орай публицистикалық орамы орнықты поэма жа-
зып шыққан. Бірақ публицистикалық сарынның басымдылығына 
қарамай, шығарма – көркемдік талаптарға толық жауап бере алатын, 
жанр табиғатына сай жазылған дүние. Сондықтан да поэмада көрініс 
тапқан кейбір тарихи тұлғалардың бейнеленуінің біздің бүгінгі күні 
қалыптасқан көзқарасымыздан өзгелешеу шығып жатқандығына, 
салқындау қараудың қажеті жоқ.

Ақынның өзі таңдап алған тарихи бейнелерді қалауынша сомдауға 
ерік беретін бірнеше себептер бар. Біріншіден, Сұлтанмахмұт 
деректі дүние жазып отырған жоқ. Екіншіден, творчестволық тұлға 
ретінде ақын кейбір еркіндікке баруға толық құқылы. Үшіншіден, 
ақын сол заманға жақын тұрғандықтан да оған көп нəрсе бізден гөрі 
айқындау жəне оның өзіндік қабылдауы барлығын ұмытпаған жөн.

Сұлтанмахмұт поэмасының басты жетістігі аталмыш 
кейіпкерлердің көркемдік бейнесін сомдаудағы ақын ұсынған 
образдық қалыптың танымдық тағылымында жатыр. Біз поэмадағы 
бейнелерге осы талап деңгейінен келуіміз керек. Тарихи тұлғаны 
көркем образға айландыруда ақын дəстүрлі жағымды – жағымсыздық 
үрдіс жетегінде кетпей, шындықтан туған шынайы образдар галере-
ясын жасауға ұмтылған. Өз ойын жүзеге асыра да алған. 

«Таныстыру» поэмасы туралы ойымызды қортындылай келе 
айтарымыз, ақын өз мақсатына толық қол жеткізген. Ал мақсат – 
жұртына қызмет еткен ұлт азаматтарының абыройын асқақтату, ке-
мел тұлғаны əдеби көркем бейнесі арқылы елге үлгі, жастарға өнеге 
ету. Сұлтанмахмұт ақын ретінде қазақ зиялыларының атын тарихта 
қалдыруды көздей отыра, олардың ел үшін еткен еңбегін бағалай 
біліп, өмір ағысының толқынды да толқымалы тұстарындағы 
қиындықтарда қия басқан сəттерінде жыр желісіне енгізіп, өмір 
шындығын көркемдіктің көрігіне суарған. Ел тарихының қиын 
кезеңін жырлауда дəуір ұғымына ыңғайлы поэзиялық түрді таңдай 
алып, жалынды жырдың отты қызуы арқылы ұлт рухын көтеруді, 
елдің саяси санасын оятуды алға ұстаған. Публицистикалық стиль, 
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сипат айқын болғанымен, көркемдік қуат кемшін соғып жатқан жайы 
жоқ. Мұнда құдіретті сөз өнерінің сəулелі шуағы мен көркемдік 
қуаты айқын басымдылық танытады.

Ақын міндеті – қазақтың ұлтын сүйген ұландары туралы кейінгіге 
сөз қалдыру. Мұны көрегендік десе де болғандай. Кейін ұзақ жыл-
дар бойы сол ұлылардың аты аталмай, шығармалары оқылмай, 
тарихымыздың “ақтаңдағына” айналарын Сұлтанмахмұттың 
сезімтал жүрегі сезінген болуы керек. Басқасын былай қойғанда, 
ақынның осы поэмасы – алаш азаматтарының тарихтан алар орнын 
айқындап беруімен бағалы.

Ақынның іргелі жанрдағы кең құлашты қуатын танытатын 
көрнекті поэмасы – “Адасқан өмір” (1918). “Адасқан өмірдің” жан-
рын зерттеушілер лирикалық-философиялық, сюжетсіз поэмаға 
жатқызып жүр (А. Еспенбетов). Поэманың басты тақырыбы – 
қоғамдағы əлеуметтік теңсіздік.

Поэма “Мен – бала”, “Мен – жігіт”, “Мен тоқтадым”, “Мен – 
кəрі”, “Мен – өлік” атты бес бөлімнен тұрады. Мұнда жалғыз ғана 
кейіпкер бар, ол – лирикалық қаһарман – “Мен”. Оқиға осы “Мен” 
арқылы баяндалып, соның өмірге, қоғамға деген көзқарасы арқылы 
сараланады. Бір ғұмырдың өмірге келгеннен бастап, өмірден өткенге 
дейінгі пəнидегі тірлігі, түйсігі, ой-танымы терең толғаммен жырла-
нып, реалистік шындықпен суреттеледі.

“Мен – бала” бөлімінде өмірге келген сəбидің пəктігі, тазалығы, 
өмірге құштарлығы жырланады. Ол өзімен қоғам арасындағы 
алшақтықты, ертеңгі өмір қайшылықтарын əлі сезінбейді. 
Сондықтан да жаны таза, сезімі пəк.

Мен ұжмақ періштесі, көңілім таза,
Қандай нəрсе, білмеймін: бəле қаза.
Еркімнің ұйғарғанын істеуіме,
Ұғынбаймын ешкімнен бар деп жаза.

Осы жолдардан Сұлтанмахмұттың еркіндік сүйгіш рухы елес 
бергендей. Ақын пайымдауынша, өмірге келу – адам үшін зор бақыт. 
Алда не күтіп тұрғанына қарамастан, өмірге келудің өзі ұжмақ 
екенін ол ішкі түйсікпен сезінеді. Ол үшін бəрі таңсық, бəрі қызық, 
өмір – тек шаттық пен қуаныштан тұратын қызылды-жасылды 
дүние. Айналасындағы жан түршігерлік құбылыстар оның əлі са-
насына сіңе қоймаған. Адамның жүрегіне дақ түспеген, көңілін 
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кір шалмаған тұс бұл. Яғни поэманың осы бөлігінде нəрестеге тəн 
сезімнің ұғымдық шындығы бейнеленген. Жəне де осы бөлімде алда 
айтар ойларының, кейінгі тараулардың арқауы болар мəселелердің 
желісі тартылғандай.

Кім біледі қоярсың еркімді алып,
Кім біледі, жоярсың көркімді алып,
Кім біледі бұл ерік, бұл көріктің –
Жоғалғанын білмеспін қайда қалып.

“Мен – жігіт” бөлімінде лирикалық қаһарманның арманы, 
үміті артып, алдындағы мың сан таңдауға жігерлі қадам басқанын 
көреміз. Ол өз бақытына жету жолында кім болуға керек? Міне “...
он бес – отыз арасындағы” жігітті толғандыратын осы нəрсе. Қиялы 
шартарапқа самғаған балаң жігіт ақыры нені таңдау керек деген 
сұрақтың жауабын табады.

Бай болу, хакім болу, алғыс, атақ –
Ойланылды бəрі де бірі қалмай, –

дей келе, ақын кейіпкері əділдік жолына жүгінуге тоқталады. 
Яғни “əділдік” – лирикалық кейіпкердің бүкіл өмірлік болмысын 
айқындайтын ұлы идеяға айналады. Ол өзі таңдаған бұл жолды 
өзгелерге де ұсынады. Ұлы құдірет – əділетке шақырады. Ақынның 
“дүниеден тапқан ашылмаған сыры”, құпиясы осы – əділдік.

Ендеше мен жабыссам негізгі іске,
Əділдікте бар негіз, бақ та, күш те,
Қарғаймын əділдіктен басқа жолды,
Өңім түгіл кірмесін түнде түске.

Поэманың көтерер ауыр салмағы осы бөлімде жатыр. Адам 
өмірінің бар мəні мен мағынасы туралы толғамды ойларын ақын 
осы бөлімге жинақтаған. Арысы адамзат баласына, берісі ұлтына 
жақсылық жасап, бақ əкеліп, бақыт орнатпақ болған лирикалық 
кейіпкер толғанысының түйіні – ең алдымен əділеттілік орна-
ту. Сонда ғана байлық та, бақ та, бақыт та қоғамға келіп қонады. 
Əділетсіздіктің себебін тауып, оны əділдікке жеңдірмей, жер бетінде 
жұмақ орнауы мүмкін емес.
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“Мен тоқтадым”, “Мен – кəрі”, “Мен – өлік” бөлімдерінде ақын 
озат ойлы, азатшыл кейіпкердің биік арманы қайшылығы мол 
қоғамнан өз өрісін таппай, қалыптасқан ортадан қара үзіп шыға 
алмағанын сипаттайды. “Мен – жігіт” бөліміндегі асқақ романтикаға 
бой ұрған жалын жігер жас жігіт орнын енді тағдыр талқысына 
мойын ұсынған, өмір өз еркіне бағындырған, санасы мен болмысы 
қайшылықты тұлға басады.

Менде де өз шамамша бар ғой зейін,
Кімде зейін кем болса соны жейін.
Дүние алдау екен алдасуда,
Өз обалым өзіме, қалсам кейін
...Əділ болып байқадым, не өндірдім?
Бұл басым залым болып бір байқасын!..

Адам өмірі туралы қай кезде де болмасын жырланған. Сонау 
жыраулардан бастап, бүгінге дейін ақындар жырына арқау болып 
келе жатқан бұл тақырып өз мəнін жоймақ емес. Сұлтанмахмұттың 
ұлылығы – осынау күрделі тақырыпқа кең құлашты дүние жа-
зып, оны бір деммен, асқақ шабытпен жырлап шығуы. Сəбиліктен 
кəрілікке дейін өмір кезеңдерін жырлай отыра, олардан терең мəнге 
ие ой толғамдар мен философиялық түйіндер жасайды. Кəрілік – 
өткенге қорытынды шығарар тұс. Сонда лирикалық кейіпкердің 
түйгені не нəрсе?.. Оны өкіндіретін ең басты жайт “тым болмаса 
қалмады-ау ешбір ісім, мені айтып, жұрт сағынып шөлдегендей”. 
Бұл жолдарда үлкен мəн бар. Ақын ұғымынша өмір мəні – еңбек. 
Еңбек арқылы артына із тастаудан артық бақыт жоқ. Ақын осы бір 
ұлы мақсатқа үндейді, оқырманды соған жетелейді. Тəн өлгенмен, 
жанның мəңгілігін ойлау – адамзатқа шарт. Жанның, рухтың 
мəңгілігі, “адам өлместің” амалы – арта қалған ұрпақ кəдесіне жа-
рап, бақиға кеткен сенің пəнидегі белгің болып қалар ісің.

Поэма жанрындағы Сұлтанмахмұт Торайғыровтың келесі бір 
күрделі шығармасы – “Кедей” (1919). Бұл – лирикалық поэма. 
“Адасқан өмір” мен “Кедей” – бір-бірімен үндес, мазмұны мен 
идеясы тұрғысынан бірін-бірі толықтырып тұрған шығармалар. 
Құрылымы жағынан да олар бір-бірімен өте ұқсас. Бұл поэмада 
тарауларға бөлінген жəне бар жайт лирикалық кейіпкер арқылы ба-
яндалып, соның өмірге, қоғамға деген көзқарасы арқылы өрбіп, да-
мып отырады.
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Ақын бұл поэмасына жеке адамның, қоғамдық өмірдің төменгі 
сатысында тұрған кедейдің өмірін арқау ете отырып, салыстырмалы 
тəсіл қолданған. Бай мен кедейдің тұрмыс-тіршілігін қатар ала оты-
рып, өмірдің нақты шындығын ашады.

Сұлтанмахмұт лирикалық кейіпкеріне өзгеше бір жылылықпен 
қарайды. Оның бойынан азаматқа тəн қадір-қасиет таба біледі.

Ойлаңыз, менде жүрек, менде жан бар,
Жүрегімде өмір бар, ыстық қан бар.
Үміт бар, махаббат бар, жек көру бар,
Бəрі де байдікіндей байқасаңдар.

Байлықтан басы айналып, өз буына өзі піскен байдың бойынан 
табылмаған ізгіліктің, биік рухтың кедей бойынан табылуынан 
ақынның кедейдің адамдық бағасын, оның еңбекшіл рухын танытуға 
баса көңіл аударғанын аңғарамыз. Керісінше, кедей кейіпкердің 
Жақып құрдасы өзгенің еңбегін пайдаланудан басқа қоғамға берер 
пайдасы жоқ, бойынан іліп алар қасиет табылмас – тірі өлексе. Одан 
қоғамға да, адамға да еш пайда жоқ. 

Ақын лирикалық кейіпкерінің бойындағы отты жігерді, қайсар 
мінезді көрсете отырып, оның алдан күткен үмітті болашағына 
сенеді. Өйткені лирикалық қаһарман поэма соңында берік байламға 
келіп, жаңа жолға – бақыт жолына нық қадам жасайды.

Жол қайсы құдай салған, шайтан салған,
Білмеймін осы жері маған арман.
Мейлі Құдай берсін, шайтан берсін,
Мақсатым – оқу оқу көңіліме алған.
...Жүрегімді белгісіз нəрсе қысып,
Шақырып тұр, мінеки кетім сонда.

Даладан да, қаладан да бақыт таппаған кедей бақыт бағдарын 
енді айқындайды. Санасындағы сəуле оны өзге əлемге жетелейді. 
Сұлтанмахмұт сомдаған лирикалық кейіпкердің өмірі тамұқ 
болғанымен, мақсаты анық. Бұл кемел суреткер жасаған шынайы 
көркемдік шешім еді.

Ақынның 1919 жылы жазған екі поэмасы бар. Бірі – “Қайғы”, 
екіншісі – “Айтыс”. “Қайғы” көлемді шығарма болса керек. Бірақ 
оның небəрі 28 жолы сақталған.
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 Сұлтанмахмұт Торайғыровтың өмірінің соңына қарай жазған, 
аяқталмай қалған шығармасының бірі – “Айтыс” поэмасы. Ақынның 
өз заманында айтқан өткір пікірлері кеңестік тұстағы идеологияға 
сай келе бермегені анық. Өйткені поэма ақын қаламынан 
1919-1920-жылдары туып, 1922 жылғы “Адасқан өмір” мен 1933 
жылғы “Толық жинақта” жарияланса, одан кейін ұзақ жылдар бойы 
баспа бетін көрген жоқ. 

Қарап отырсақ, “Айтыс” жазылған жылдар да қазақ тарихының 
бір алмағайып тұсы. Азамат соғысының құқайын көріп, ақ пен 
қызыл салған соғыс өртінің ортасында қалған қазақ жұрты енді-енді 
есін жиып, кеңестік өкіметті мойындап, социалистік өмір салтына 
қадам басқан шақ. Ескіден қол үзе алмай, жаңаға бет түзей алмай 
қиналған сəт. Ертеңге көш түзеген ел керуені өткеннен не алмақ, 
ата-бабадан қалған асыл мұрадан нені өнеге тұтпақ, келешекке не 
апармақ?.. Неге қарап бой түземек?! Міне, ақынға қалам алдырған 
осы ойлар болуға керек. Замана қалыбына шошына қараған ақын 
денсаулығының нашарлығына қарамай, қалың қазаққа ортақ ой та-
стар сөз қозғайды. 

 Қашанда жаңалыққа жаны құмар, өз шеберлігін сынақтан 
өткізуден тайсалмайтын, үнемі ізденіс үстінде жүретін 
Сұлтанмахмұт «Айтыс» поэмасын жазуға өзгеше тəсіл іздеген 
тəрізді. Көкейдегі көрікті ой көкірекке қону үшін ел əдебиетінде 
ежелден келе жатқан сан ғасырлық дəстүрі бар айтыс үлгісінен өрнек 
тартқан. Сөйтіп дала ақыны мен қала ақынының айтысы арқылы өз 
ұлтының болмысындағы жақсылықты дəріптеп, жамандықты сы-
нап, елді ертеңге жеткізер жақсы дəстүрді, озық үлгіні өнеге тұтуға 
шақырады.

 Поэмада көрініс тапқан екі ақынның да көздеген мақсаты айқын. 
Ол – ел қамы, ұлт қамы, қазақ қамы. Оған əр қайсысы өз көзқарасы 
тұрғысынан келеді. Біздіңше, Сұлтанмахмұттың автор ретіндегі 
көзқарасы дала ақынына жақын сияқты. Өйткені дала ақынының 
сөздерінен Сұлтанмахмұттай дала ұланының қаны да, жаны да 
сезіліп тұр. Сардалаға деген сағынышы басылмай өткен ақиық 
ақынның жүректегі шері мен көкейдегі мұңы, азаттықты аңсаған 
арманы мен ұлтжандылық сезімі осы поэманың өнбойында өріліп 
жатыр жəне ол көбіне-көп дала ақынының толғанысында бүршік 
ашып , гүл жарады. Олай болса дала ақынынан Сұлтанмахмұтты, 
Сұлтанмахмұттан дала ақынын бөліп қарауға болмайды. 

 Жоғарыда атап өткеніміздей, поэмада дала ақынының сөзі 
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өтімділеу, ұлтжандылық рухы биіктеу болып келеді. Ол халқын, 
туған жердің тамылжыған табиғатын, ұлтының рухани қазынасын, 
қазағының бай тілін мақтан тұтып, оны кестелі көркем тілмен 
жібектей тізіп жеткізіп, шалқыған жыр төгеді. Бейнелі сурет 
көркемдігімен көз тартып, əр сөз өз орнын тауып, жүрек пен көңілді 
қатар баурап, сананы шайдай ашады. 

 Мен қазақ, қазақпын деп мақтанамын,
 Ұранға алаш деген атты аламын.
 Сүйгенім қазақ өмірі, өзім қазақ,
 Мен неге қазақтықтан сақтанамын.

Қала ақыны өз еліне сын көзімен қарап, неғұрлым оның 
бойындағы кемшілікті қаза көрсетуге құмарлау көрінеді. Қала 
ақыны жалпы оң-солын таныған, түйгені мол, көргені көп жан 
секілді боп көрінгенмен, өскен еліне, туған жеріне, өз ұлтына, оның 
тұрмыс-тіршілігіне, дəстүрлі өмір салтына, тəлім-тəрбиесі мен 
өнеге-өсиетіне тым биіктен қарайтындай. Кей сөз саптасына қарап 
оны – шыққан ортаны төмен санап, өзге елдің өркенниетін жоғары 
қоюға əдеттенген, өзі озық санайтын мəдениеттің сойылын соғуға 
дағдыланған көзі ашық, көкірегі “ұйқыдағы” көп оқығанның бірі ме 
деп қалғандайсың. Ə дегеннен – ақ қала ақыны сөзін екпінді бастап, 
мінез адуындылығын танытады.

 Сен кімсің семіз, толық тəн жағынан?
 Өгіздей бар шығарсың əл жағынан.
 Көрінген, көрнегіңнен, жүрісіңнен, 
 Топастығың білінген əр жағыңнан, – 

деп сөзін дала ақынының жеке басына тиісуден бастаған ол 
қарсыласының ұлан даланы мекен еткен аруақты елдің ұлымын, гүл 
жайнаған даланың, өркен жайған ұлтың ұланымын деген жауабын 
місе тұтпай, сөз кезегі тиген бір сəтте маң далада мəңгіп жүрген 
қазақта қазақпын деп мақтанатындай қандай қасиет бар деген 
күйдіргі сұрақ қояды: 

 Қазақта не бар еді сүйетіндей? 
 Кетуіне қайғырып күйетіндей. 
 Сөйлеші, қане маған не бар еді, 
 Соншама жүрек сүйіп иетіндей?

15–853
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“Көрмес – түйені де көрмес” деген осы емес пе?! Міне дала 
ақынының ашылар да шалқыр тұсы осы. Саф таза ауасын жұтып, 
мөлдір суын ішіп, төсінде ойнап, төскейінде өскен, жанына нəр, 
тəніне əл берген жазира жерін, тəлімін алып, тəрбиесін көрген туған 
елін ақынның таныстыруы шынайы сүйіспеншілік пен мақтаныш 
сезімнің тоғысынан жаралған. Он үш бөліктен тұратын ақын моно-
логында қазақ деген халық болмысы бар қырынан ашылып, елдік 
асыл қасиеттері шалқар ой, шабытты жыр болып төгіледі.

Дала ақынының ұлтының абыройын асырар асыл қасиет деп 
білетіні не? Ең алдымен, ол – халықтың өзіне ғана тəн дəстүр-
салты. Дала ақыны қазақтың қанына сіңген адамды жатсынбас, бар 
жұртты өз бауырындай көріп келген, қонағының көңіліне кірбің 
ұялатпай, «жатып жастық, жайылып төсек» болып күтетін, сай-
ын даланың дархандығынан жұққан кең мінезін артық бағалайды. 
Сұлтанмахмұттың ақындық пайымында кісілік келбет – рух 
биіктігінің кепілі.

Келесісі дала халқының тұрмыс-тіршілігі, өмір сүру салты. 
Мұндағы ақынды қызықтыратыны ел бірлігінің негізіне санала-
тын татулық пен береке көрінісі. Ұлы Ахаң – Ахмет Байтұрсынов 
1919 жыл жазған «Қазақтар жəне революция» деген мақаласында 
қазақтарда социалистік революция алға тартқан əлеуметтік теңдік 
өмір салтынан бұрыннан-ақ орын алғанын атап айтқан болатын. Қазақ 
зиялыларының көбі осы пікір жағында екені даусыз. Өз поэмасында 
Сұлтанмахмұт осы бір ойды өлең сөздің өзегіне айландырады. Ауылы 
қатар, қотан бір, қойы қоралас, қазаны ортақ, “Төскейде малы, төсекте 
жаны” дегендейін ен даланы еркін жайлаған қазақтың туыстық 
бірлік –берекесінің, “Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарған” 
ағайынгершілігінің қадыр-қасиетін, байларының жарлысына септе-
скен, жарлысының бай ағайынға қол көмек көрсеткен ынтымақты 
жарастығын ақын келісті жырдың көркемдік кеніне айландыра алған. 

Болады қазақ малын ортақ деуге,
Бізде жоқ жамбасына жатып жеуде. 
 Кедейдің еңбегін жеп миллионер боп,
“Мен сенің құдайың” деп қағып кеуде.

Біздіңше ақын қазақ халқы арасындағы əлеуметтік қатынастың 
шынайы сырын аша алған. Қазан төңкерісінен кейінгі “бай мен 
молданы бір шыбықпен айдайық” деген ұранның уытына елітіп, 
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қазқты тек бірін-бірі езу үшін жаралған халық көргеніміз өтірік 
емес. Əрине, ел ішінде ала да, құла да болады, бірақ байын тұқым-
тұқиянымен түгел қиянатшылға санап, кедей біткенді əділетшіл 
көруіміздің ақылға сыиымсыз екендігін уақыт дəлелдеп отыр емес 
пе?! Бүгінгі ұрпақ – мына біздер оның байыбына енді-енді ғана бара 
бастасақ, Сұлтанмахмұттар көзбен көрген, жан-жақты зерттеп, жете 
білген. Ендеше поэмадағы дала ақынының ұқтырары бай – ел құты, 
шаруа – мал құты.

 Сұлтанмахмұттың осынау беймарал тірліктен қаупі де жоқ емес. 
Сондықтан ол дала ақынының аузына күмəні мол сөздер салады. 
Оның сезігінің негізі дала жақтан емес, қала жақтан. Бейқам далаға 
біртіндеп еніп, өңмеңдеп келе жатқан қала салтының өлермендігінен 
қорқады ақын.

Қылсам да мұны көріп шүкіршілік,
Жүрегім сескенеді нені біліп.
Қорқамын бұл заманы кетер ме деп, 
Қаладан қазағыма мінез жұғып.

Дала ақынының келер кезектегі ауызға алары – ел билігін 
ұстаған хан мен бек. Сұлтанмахмұт ел егесі халық қалауы бойын-
ша таққа отыратын сонау заманның мамыражай кезеңін еске алып, 
атасы Бұқардың Абылай ханға қарата айтқан сөздерінен мысал 
алып, кейіпкерінің қарсыласына қарсы қояр ойларына өзек етеді. 
Сонау бір замандағы ел егесі хандардың халқына «Қайғысыз ұйқы 
ұйықтатқан» күндерін еске салады. Елді даналықпен басқарып, 
қиын жерден жол тауып, анталаған жауды бірде айбынымен, бірде 
айласымен жуасытып, халқының күнін жатқа қаратпаған ханды 
қара жақтаған қайран да қайран заманды мақтанышпен жырлап, 
хан даналығы жұрт сенімінің кепілі екендігін алға тартады. Айтар 
ойдың асыл түйіні хан мен бек – ел иесі, ел – жер киесі.

 Дала ақынының келесі кезектегі мақтан тұтып ауызға ала-
ры ел сөзін ұстаған, қара қылды қақ жарған əділ би-шешендер. 
Сұлтанмахмұт кейіпкері жүйелі сөздің киесін тауып, «екі ауыз 
сөзбен» ел тағдырын шешкен би-шешендер мен сөз қасиетін 
қастерлеп, бір ауыз сөздің құдіретіне бас ұрған халқының асыл 
дəстүрін алға шығарады. Осынау қадір-қасиет аяқ асты болып бара 
жатқан мына заманда оған бас кінəлі қаладан тарап жатқан ала 
қағазға алақан жайған тəртіп деп біледі. Дала мен қаланың билік 
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айту заңдарын салыстыра отырып, парақорлық шығандап, ар-ұяттан 
азғындап тұрған қала соттарының сұрқия тірліктерінің түп негізін 
қазады. Бұдан ұлттың қашанда болса əділ биді ардақтаған, əділетті 
жақтаған рухани болмысы көрініс тапқандай. Бұл расында да ұлтын 
сүйген ұлы жүректің шын мақтанышы еді.

Сағынам билерімді кең ақылды,
Арамға жегізбейтін ақ-мақұлды.
Құдай өзін туғызған іштен би ғып,
Білмейтін төре айтқанда жат-жақынды.

Бұдан əрі дала ақыны елінің ерлерін тілге тиек етіп, “Ту алып, 
тұлпар мінген”, “Алаштап” ұран шықса, қаны қайнап”, “Сескенуді 
жүрегі бір білмеген, Не көрсем де елім үшін көрдім деген” ел 
қорғаны батырлардың ерлік өнегесін дəріптейді. 

 Сұлтанмахмұт кейіпкерінің басты тілегі – ел басына күн туған 
күндерде тəуелсіздік үшін аянбай алысқан жау жүрек бабалар жолы 
ұрпақтан ұрпаққа жалғасын табуы бүгінгі ұрпаққа мирас болып 
қалуы. Ақын өзі өмір сүрген кезеңнен кейінгіге мирас болар сол 
ерлік пен ерен күрестің белгісін таба алмай қиналады.

Ел қылған ерлерінен жетім қалып, 
Халыққа болды ол дəурен көрген түстей 

 Осынау жолдардан бір сəт өзек толған өксік сезілгендей. Əйтсе 
де, дала ақыны жыр шумақтарынан көбіне жалын жастың жігерін 
жанырдай намыс пен ардан жаралған азатшыл мұраттың рухы атой 
беріп тұрады. 

Поэмада Сұлтанмахмұтқа ұзақ жылдар бойы «жаптым жала, 
жақтым күйе» түрінде желімдей жабысып қалмай келе жатқан дінге, 
діншілдікке қарсы ақын деген пікірдің сыдырылып түсер тұсы бар. 
«Айтыста» ақынды таза атеист етіп шығарған тұжырымдардың 
дəрменсіздігінің дəлеліне айналар ой-идеялар көрініс табады.

Кезінде “Дін”, “Намаз” т. б. діншілдікті сынайтын өлеңдері 
ретінде ауызға жиі алынып жүрген шағын шығармаларында оның 
сенімге деген қарсылығы емес, сол сенімді аяқ асты еткен “ақ 
қойдың кəлласы, қара қойдың кəлласы” деп, мүлгіп отырған надан 
да таяз ақыл шала молдаларды сынға алғанын сезсек те сезбеген, 
білсек те білмеген болдық.
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Сұлтанмахмұттың дін туралы таным-білігінің құнарлы қайнары 
дала ақынының аузынан айтылады. Онда ислам дінінің қадір-
қасиеті туралы сан ғасырлар бойы санадан берік орын алған арналы 
наным-сенімнің қуатты күші айқын сезіледі. Мұнда діни уағыз да, 
діни насихат та жоқ, тек Құдай жолын тура көрген жанның имани 
сенімі көрініс тапқан.

Ислам деп қазағымның айтсам дінін,
Дос тұрсын дұшпан таппас оның мінін.
Негізгі ақылменен сонша үйлесер, 
Мін іздеп қозғай алмас ешкім тілін.
ақсаты: адам ұлын бақты қылмақ,
Дінімнің байқасаңыз ішкі сырын:
Бұйырған пенделерге əділ бол деп, 
Əділдік бақыт үшін жалғыз жол деп.

Бұл – адал сезім мен шынайы берілгендік белгісі. Тілек пен 
тілектің, жүрек пен жүректің бірлігі. Ақын қарапайым қазақтың 
шын көңілден шыққан сөздері арқылы ұлттың “түксиген обыр” 
қараңғы еткен діни нанымының түндігін түріп, жарық нұрын төгеді. 
Мұсылман дінін надандықтың, санасыз берілгендіктің белгісі танып 
келген кері кеткен кесірлі насихаттың қалың өртіне қарсы шығады. 

 Дала ақынының халқының ерекше мақтан тұтар қастерлі 
қасиетінің бірі – өнерпаздық өресі. Ұлтының жасампаздық болмы-
сын жырлар тұста Сұлтанмахмұт тіптен шабыттанып кетеді. Əсіресе 
ақындық өнердің құпиясын ашар сəтте поэзияны ұлы құдірет деп 
білетін автор сөз ажарын аша түседі. Ол ақындықты ұлттық рухтың 
қозғаушы күші деп ұғады. Өйткені ақынның əр сөзі мың батпандық 
жүк арқалаған жан тербер жалынды жыры – ел санасын оятар ең 
қуатты құрал.

 Даламның ақындарын айтсам сізге,
 Үлгіге сөз патшасын сонан ізде.
 Миға тамақ, жүрекке сусын беріп,
 Даңқы кеткен ақын көп бұл үш жүзде.

Дала ақынының түсінігінде өлең сөзді өнер еткен адам жай ғана 
сөз сауған, содан күнкөрісін тауып, жан баққан, ермек еткен жан 
емес. Ол – ең алдымен, туған ел туының үнемі жоғарыдан желбіреуін 
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қалайтын, мақсаты биік азамат, бүгіннің кемшілігін көріп, ертеңнің 
өрісін байқар ел қамқоршысы. Оның сөзінде тылсым күш, жырында 
ерекше қуат бар. Сондықтан да Сұлтанмахмұт:

 Кешегі Бұқар жырау, Жанақ ақын,
 Шөже, Орынбай халыққа жайған даңқын
 Ахмет пенен Міржақып əм Мағжан,
 Алты алаштың баласы біледі атын, – 

деп қазақтағы рухты сөздің иегерлерін бас-басына атап, олардың 
мəңгілікке жол тартқан өнегелі сөздерінің құдіретіне бас иеді. 

 “Айтыс” поэмасында көтерілген күретамыр тақырыптың бірі 
– тіл тағдыры. Жалпы тіл мəселесі – Сұлтанмахмұттың азаматтық 
мұрат-мақсатының негізгі ұстанымы. Ол туған тіл тағдырына 
ерекше қатты мəн берумен бірге, оның өз өнер туындыларындағы 
қолданысына аса кірпияздықпен қараған. Ақын ана тілін сүйе де 
білген, ол үшін күйе де білген. Дала ақынының аузымен айтылған 
мына сөздер соның нақты куəсі:

 
Сүйемін туған тілді – анам тілін,
 Бесікте жатқанымда-ақ берген білім.
 Шыр етіп жерге түскен минутімнен,
 Құлағыма сіңірген таныс үнім.

Сұлтанмахмұт – туған тіл жолындағы күресте өзінің ақындық 
қажыр-қайратын мүмкіндігінше жұмсай білген ұлттың ұлы азама-
ты. Бұған дəлел – осы поэма. Мұнда қазақ тіліне деген жанашырлық 
пен құрмет ғана көрініс тауып қоймай, мол мүмкіндікке ие құнарлы 
тілдің көркі ажарланған. Поэманың ой əлемі жүйесінде даналықтың 
асылын бойына жиған толғамдардың тоғысып жатуы, өн бойына 
қара сөздің қаймағы мақал мен мəтелдің небір оралымы орайын таба 
кірігуі, қазақ тілінің табиғи тұнба тұнық тазалығының сақталуы 
шығарманы өз-өзінен-ақ туған тілдің ту ұстаушысына айналдырған. 
Қазақ сөз орамының қысқалықты нұсқалық ете білген түйіп айтар 
қасиеті де назардан тыс қалмай, сөз орайы келгенде еркін қолданыс 
тапқан. Осыдан шығарып ақын қазақтың кемеңгерлігін кестелеген 
шешендік өнерінен данышпандық белгісін таниды. 

Байқасаң, қазақтықтың өзінде бар,
Дүниенің генийлігі,пайғамбары.
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 Енді бір сəт Сұлтанмахмұттың сүйікті кейіпкері – дала ақыны 
ұлтының сан ғасырдан қастер тұтып, небір нəубетті тұстарда 
жоғалтып алмай, ұрпаққа аманат еткен өмір салты мен əдет-
ғұрпының, тұрмыс-тіршілігінің қыр-сырына үңіліп, оның кешеден 
бүгінге жеткен, елмен бірге ертеңге жол тартар өміршеңдігіне на-
зар аударады. Бұл поэманың үш бөліміне желі болып тартылып, 
ақынның суреткерлік шабытының аршынын аша түседі.

ХІ бөлімде ел-жұртының ұлы байлығы, адами қасиеттерінің 
ең зор белгісі ар алдындағы тазалық екендігін, адамдық мінез-
құлқында иненің жасуындай арамдық пиғылдың жоқтығын тебірене 
жеткізеді. Бұны ұлт қалыптасуындағы таңғаларлық жетістік деп 
біледі. Оған өзі де сенеді, өзгені де сендіре алады. Жасандылыққа 
жаны қас ұлтының зайыр мінезіне шын сүйсінген ақын өзі де 
жасандылықтан ада. Оның сөздері ақындық шабыттан асып-таса 
төгіліп, көтеріңкі көңіл жетегінде желпіне айтылғанмен, астарында 
шынайы шындықтың табы бар. Мұны ақын дала мен қала адамын 
салыстыра отырып ашады:

Даламда бар ұят, құдай деген,
Қалаңдай намысы жоқ, жолсыз емес.
“Əділдердің көтеретін сыйлары бар,
Жауыздарға бір жаза бар” деп сенем...
Қалаңдай жек көрмейді жарлы байды,
Тұрмыс екеуіне бірдей жайлы.
Қалаңдай он кісінің бай болуы
Он мыңына сор болып табылмайды. 

ХІІ–ХІІІ бөлімдерде кең далада еркіндікті жанға серік еткен 
халық тыныс-тіршілігінің тамаша көріністерін суреттей отырып 
таңдай қақтырар таңғажайып суретін салады. 

 
Алтыбақан жібіндей ай жарықта
 Сұлулар əн шырқаған іші жанып...
 ...Мың “Париж”, жүз “Мəскеудің” керегі жоқ,
 Басымда тұрар болса осы қалып.

Ақын мынау қызылды-жасылды жарқын əлемге оқырманын там-
сандыра таңдандырып ғана қоймай, еріксіз елітеді, еліктіре тартады. 

Дала тұрмысының мамыражай күйін шабыттана жырлаған ақын 
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осынау өмір өзгеріске түсе ме деп секемденеді. Қала жақтан жай-
лап жылжып келіп, ел тіршілігіне мысық табандап ене бастаған қала 
салтының белгілері көңіліне дық алдырады. Елдің еркіндік салта-
натын егіле жырлаған ақын келер бір сəтте, кілт тоқтай қалып, əлгі 
күдігін көлденең тарта жөнеледі:

 
Мені өз еркімде қой, қалпымда қой,
Айтататын бар тілегім қала саған.
Өз сүйген қалпымда қалмақ үшін,
Өз жолыммен ілгері бармақ үшін. 

 Ол түптің түбінде жұрт көңілі жеңіл-желпең тірлікке ойысып 
кетіп, сахара сайын далада еркіндеп қалған елінің “ұзын арқан, кең 
тұсау” өміріне нұқсан келе ме деген ойын да жасыра алмайды. Бірақ 
еркіндік жолында бас тігуге дейін баруға дайын екендігін нақты 
білдіріп, азаматтық бағыт-бағдарын да айқындап алады. Ол бағдар 
– еркіндікті ел ұранына айналдыру. Азатшыл рухты ел жүрегіне егу.

Еркімді, елдігімді жұттырмасқа, 
Алашқа автономия алмақ үшін.
Азаматым аямас орны келсе, 
Жан қиып, сарп қылуға қуат-күшін.

Міне, Сұлтанмахмұттың дала ақынына шалқар шабыт беріп, 
төгілте жырлатып, есіле сөйлетуінің мəні осында жатыр. 
Əлгіндей қадір-қасиетке ие халық біреуге бодандық күй кеш-
пей, еркіндік өмір сүруге толық құқылы. Ол үшін бабалар мирас 
еткен күрес жолын мұрат тұту қажет. Күдігі мол күпірлі кезең 
кермесін алға тартқан қитұрқы уақытта бостандықтың бозалаң 
таңы көрінген алтын арайдың сəулелі жарығынан айырылып 
қалмау керек. Дала ақынымен ойы үндес Сұлтанмахмұттың да 
діттегені осы. Кеңестік заманда жазылған еңбектердегі “Айтыс” 
туралы: “Ақынның мақтан ететіні, сағынатыны өткендегі қазақ 
ауылы, оның бегі мен ханы, байы мен биі, пір тұтқан қожа мен 
ишандары, тəуіптері мен дін иелері, шашақты найзалы батыр-
лары, үкілі домбыралы ақындары, əдет-ғұрпы, мекен еткен кең 
даласы, мал баққан кəсібі – демек қаймағы бұзылмаған қазақтың 
ескі тұрмысы. Бұларға ұлтшылдық пен пантюркизмдік сарындар-
ды қоссақ, дала ақынының кімнің атынан сөйлеп тұрғанын аңғару 
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онша қиын емес”,– деген сықылды жадағай топшылаулардың астар-
лы сырының мəні осында болса керек. 

 Бір-біріне қарама-қарсы ортаны жақтаған, өнеге-тəлімі екі бөлек 
ақындарды айтыстыра отырып, олардың ой-пікір тартысын салы-
стырмалы түрде оқырман назарына ұсынған Сұлтанмахмұт өз ұлты 
бойындағы мақтан тұтар жетістіктерімен бірге ел табиғатымен та-
мырлас мінез-құлық кемшілігін, өркенді жұрттың ертеңінде еншісі 
болмауға тиіс, келешекке кесірі тиер қасиетсіздіктен арылуға ұран 
тастайды. Бұл орайдағы екі ақынның да сөз саптасы, ой ағыны бір-
бірінен қалыспастай. Даланың дархан мінез ұланы – дала ақынына 
аңқылдаған ақ жүрек, туған жер мен туған елге деген ыстық сезім, 
ой кеңдігі тəн болса, қала ақыны көбінесе көз алдындағы көргенніне 
табынған, көңілі қалғанды ащындыра айтуға құмарлық танытатын 
бір екенін беткейлікке бейімдеу. Дала ақынына автордың “бүйрек 
бұрары” бар жоғарыда айтып өткен едік. Оның айтар ойы көбіне 
жанды да мəнді шығады.

 Дегенмен, “Айтыстағы” қала ақыны да қамшы салдырмас қасқа 
жүйріктің өзі. Қарсыласының қапысын табар сəтті ол да қалт жібере 
қоймайды. Ебін тауып, етпетінен түсірер сөз тəсілін қолданып-ақ 
бағады.

 Қала ақыны көбіне-көп нақтылыққа, өмірдің өзінен алынған 
мысалдарға жүгінеді. Өз кезеңінің өріс алған шындығына жүгініп, 
өткен замандағы өмір салтының жетістігіне малдана берудің жарға 
жығарын алға тартып, “замана түлкі болса тазы болып шалу” 
керектігін ескертіп отырады. Өткеннің көп дүниесінің бүгінгінің 
жолдасы бола алмайтындығын айтып, оған өз əлінше бұлтартпас 
дəлелдер келтіреді. Заманаға қарай сананы өзгерту, құбылмалы 
дүниенің қитұрқы тіршілігіне сай болу уақыт талабы екенінде 
жеріне жеткізе жырлайды. Оның біршама көзқарастары астарында 
ұлтынан жерінгендік емес, жүрдек заманның көшіне ілесе алмай 
қала ма деген қауіптен туған қорқыныш сарыны жатыр.

Сендей ме ел болатын елдің түрі?
Айтасың өтіп кеткен бұрынғыны.
“Ел едім, ел боламын” дей алатын,
Бейшара-ау, не жайың бар осы күні.

Иə, бүгінде баяғы бірлігіне сызат түскен, орыстың əзəзіл 
саясатының салқынынан арасын алауыздық пен араздық жайлай 
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бастаған елдің ертеңіне күмəнмен қарауға көзі ашық, көкірегі ояу 
қала ақынының еркі бар. Ол өткенге малданудан келешекке қол созу 
келе қалмайтындығын нақты сезінеді.

Елдік деп аузыңды созатындай,
Байқашы далам сенде не сиық тұр?
Қайнаған намыс үшін жүрек бар ма?
Бұрқ еткен бір ауыздан тілек бар ма?
Ел болып еркін жасап кетпек үшін,
Ынтымақ, бірлік деген тірек бар ма?

Мұны жұртын сүйген ақынның кемшілікті көре біліп, соны жою-
ды мақсат еткен талабы деп ұққан жөн. Қала ақыны да елдің ертеңгі 
болашағына алаңдайды. Оны да жұрттың жай-күйі толғандырады. 

Қала ақынын қатты алаңдататын үш керек. Олар: бірінші «ел 
болуға намыс керектігі», екінші «бірлік қып, бір ауызға қарау 
керектігі», үшінші «елдікті елге алып берер өнер-білім керектігі». 
Осыдан келіп ол ел боламын десе де, керекті керек деп білмеген 
жұрттың қажетін табады деген оқығандардың ұлт қамын ойлама-
стан қарақан бастың күйін күйіттеп жүргендігін, зиялы деген атқа 
сын мінез-құлқын тілге тиек етіп, берекесіз тірлігін сынға алады. 

 Тіпті аз ғана қаламнан оқығаның,
 “Білед” деуге болмайды оның бəрін.
 Тік бақай, көбі ел жегіш бұзылғандар,
 Болмаса бірен-саран, бірлі-жарым.

Ежелгі ерлік салтынан айырылған елді қу құлқынның құлына 
айналған осындай оқығандар қалай оята алмақ?.. Өздерін жетістіре 
алмай жүргенде, етегі жасқа толған жұрт көңіліне сенім ұялатып, кек 
оятар намысты жанып, елдікке жеткізе ала ма?! Міне, қала ақынына 
көңіліне сезік ұялатар жайлардың бастысы осылар. Сондықтан да 
ел түзетер адам алдымен өзін түзетуі керек. Əуелі əркім өзінен ба-
стаса, сонан соң елге үлгі шашса, сонда ғана бастаған іс баянды 
болмақ. Ал адамдықты асқақтатқан азаматтық тұлғаға айлану үшін 
туған елдің туын көкке көтеруді өмірдің мұратына айналдырған ұлы 
мақсаткерлік керек. Қала ақыны тірек етер ой-тұғыр осы.

 
...Əркім өзін түземей ел оңбайды,
 Біреудің теріс деумен қылған ісін.
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 Ел оңсын десең, əуелі өзіңді оңда,
 Өзіңді біл, өзіңе əбден түсін.

Шығарма қала ақыны дала ақыны мақтанышына арқау еткен 
əрбір жайға өзіндік қарсылығын білдіре бастаған тұстан кілт үзіліп, 
аяқталмай қалған. Əйтсе де, поэманың бізге жеткен бөлігіндегі екі 
ақынның жан беріп, жан алысқан айтысы, екі кейіпкердің іштей де, 
сырттай да тартысы шығарма болмысын айқындай түсетіндігінде 
сөз жоқ.

«Айтыс» жанрының табиғаты қарсыластан кемшілік тауып, 
бірін-бірі сынауды қалайды. Жəне ол дəлелді де, əділ болуы ке-
рек. Міне, Сұлтанмахмұт поэманың өн бойына осы бір айтыс 
табиғатына тəн қарама-қайшылықты көзқарастар қақтығысын 
желі етіп тартқан. Осы арқылы өз ұлты туралы шырылдаған 
шындықты айтудың оңтайлы тəсілін тапқан. Ел-жұрт туралы екі 
ақынның аузынан айтылар уəж санаға ой салып, жүрекке қозғау 
салары анық. Бұл, біздіңше, ұлттық рухты оятудың тура да ең 
тиімді жолы. Бұл жай айтыс емес, ұлт тағдыры мен талайы жай-
лы толғаныс, халықтың өткен тарихы мен рухани өрісі туралы 
толғам, елдің бүгініне шолу, ертеңіне болжам. Сондықтан да 
«Айтыс» дəл осы күйінде де қазақ деген ұлт барда, мəңгі бірге 
жасар асыл мұра боп қала бермек. 

Жалпы алғанда, Сұлтанмахмұт Торайғыров поэмалары арқылы 
өзі өмір сүрген дəуірдің көкейкесті мəселелерін көтеріп, зама-
на, қоғам, адам жайлы толғанысты түйіндер жасап, өркениетті 
идеяны қозғайтын терең ойлы, жаңа мазмұнды шығармаларды 
дүниеге əкелді. Оның поэмалары ХХ ғасыр бас кезіндегі қазақ 
əдебиеті көркемдік деңгейінің биік белесі боп қала бермек.

С. Торайғыровтың əдеби мұрасы өте бай, оның сезімді тер-
бетер лирикасы, толғамы тоқсан тарау терең ойлары біздің 
қалыптасқан сана-сезім, түсінік- түйсік шеңберіне сия бермейді. 
Оның бай мұрасын бұрынғы қисындар мен қағидалар негізінде 
қарастырмайтын, жаңаша пайымдаулар негізінде ғылыми тұрғыда 
зерделейтін ғылыми еңбектердің жарық көре берері талассыз.

Қорыта айтқанда, өзгеге ұқсамайтын ақындық болмысымен, биік 
азаматтық тұлғасымен Сұлтанмахмұт Торайғыров қазақ əдебиеті 
тарихында мəңгілікке қалады.
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8 ТАРАУ

ҰЛТ-АЗАТШЫЛ БАҒЫТТАҒЫ АҚЫН-ЖАЗУШЫЛАР

8.1 Бағыттың басты сипаты 

Ұлт-азатшыл бағыттағы ақын-жазушылар шығармашылығының 
басты міндеті ұлт-азаттығының тірегі ұлттық сананы ояту бол-
ды. Олар өз шығармашылығында отаршылдыққа қарсы ашықтан-
ашық пікір айтып, азатшыл күрес идеясын өркениетті елдердегі 
саяси күрес тəсілімен ұштастыруды мақсат тұтты. Ағартушылық, 
өнер-білім барлығы ең алдымен ұлт-азаттығы үшін қызмет етуі ке-
рек деген берік байламдағы ой-идеяны насихаттады. “Мақсаты тіл 
ұзстартып, өнер шашпақ” болған Абайдың ағартушылық бағыттағы 
ой-толғамдарын жаңа арна – азаттықпен ұштастырды. Тапшылдық, 
жікшілдік мүдделерді көздемей, ұлт тұтастығын сақтауға ұмтылды. 
“Елім”, “Жерім” деген ұрандарды ұлттық сананы ояту жолындағы 
негізгі ұстындарға айналдыруды көздеді. Яғни бұл бағыттағы ақын-
жазушылар шығармашылығында “елшілдік” (М. Əуезов) сипат ба-
сым болды.

Бұл бағыттың қалыптасуына ХХ ғасырдың басында жаңа 
əлеуметтік саяси күш – ұлтжанды зиялы топтың пайда бо-
луы жан-жақты əсер етті. Олардың көбі шығармашылықпен 
айналысқандықтан да, өз шығармаларында бостандық, 
теңдік, азаттық идеяларын ту етіп көтерді. Ал өздерінің са-
яси көзқарастарында елдің жігін ажыратпай, біртұтас етіп 
біріктіруді көздеді. Сондықтан ең басты мəселе ретінде сая-
си тəуелсіздікті нысана етіп қоя білді. Ұлттың жан-жақты да-
муы, өркендеуі ұлттық салт-дəстүрлерді сақтай отырып, өзге 
өркениетті елдерден үйренер еркіндік салтымен жетілуде деп 
білді. Оқу-ағартуды, өнер-білімді ел тəуелсіздігі жолындағы са-
яси күреске пайдалануға əрекеттенді. Əдеби шығармаларында 
ұлттық сананы оятуды, күрескерлік рухты көтеруді басты мақсат 
тұтты. Сондықтан да олардың шығармаларындағы көркемдік 
əдіс-тəсілдер азатшыл оймен ұштасып жатты. Ұлт-азаттық 
əдебиет бағытының өкілдері қандай да бір əдеби шығарма бол-
масын, оған ұлттық мұрат тұрғысынан талап қойды. Сөйтіп, 
қазақ əдебиетіндегі өзінен бұрынғы Дулат, Шортанбай, Мұрат, 
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Махамбет дəстүрлерін жаңа арнада дамытты. Халықты саналы 
іс-əрекетке үндей отырып, таптық қайшылықты емес, ұлттық 
бірлікті жырлап, ұлт тұтастығын сақтауды көздеді. Бұл бағыттың 
негізін қалаған Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Мағжан 
Жұмабаев шығармашылығында Ресей империясы отаршылдық 
езгісінің бүкіл сипаты толыққанды ашылды.

Ахмет Байтұрсынов өзінің И. Крыловтан алған мысалдарында 
қазақ қоғамының өткір мəселелерін қозғайтын мысалдарды таңдап, 
оларда ұсынылатын түйін-тұжырымдар арқылы ел санасын оятуға 
баса күш салды. Ал өзіндік төл өлеңдерінде ұлт-азаттығына үндеп, 
тəуелсіздік мəселелерін айбынды рухпен жырлай алды.

Міржақып Дулатов – «Оян, қазақ!» деп азаттық жырын алғаш 
ту  етіп көтерген ақын. Оның отты өлеңдері ұлттық сананы оятуға 
айрықша қызмет етті. Ақын поэзиясына өмірдің күйкі тірлігі жат. 
Оның поэзиясы азаматық асқақ үнге толы болып келеді. Ол жазған 
алғашқы қазақ романында да бас бостандығы жолындағы күресте 
мерт болған қазақ қызының бейнесі сомдалып, күрескерлік рух 
алдыңғы қатарға шығарылды. 

Мағжан Жұмабаев поэзиясы ХХ ғасыр басындағы қазақ 
əдебиетінің алтын айдары десек, еш қателеспейміз. Поэзия əлеміне 
өзгеше өркенді жаңашылдығымен келген ақын қазақ лирикасын тың 
көркемдік сапамен байыта алды. Мөлдір сезім мен нəзік лиризммен 
қауышып жатқан тұнба тұнық ой-таным ақын поэзиясына əлемдік 
əдебиеттің төрінен орын бергізді. Мағжан поэзиясындағы азаматтық 
сарын өлең-жырдың өн-бойында өріліп түсетін рух қуатымен аста-
сып жатады. Оның өлеңдерінде азаттық пен тəуелсіздік идеясы ба-
сты белгі ретінде бейнелі көрініс тапты.

8.2 Бағыттың белгілі өкілдері 

Нарманбет Орманбетов (1860-1918). Қарағанды облысының 
Қарқаралы өңірінде дүниеге келген. Алдымен мұсылманша хат та-
нып, соңынан Қарқаралыдағы екі сыныптық орыс-қазақ мектебін 
бітірген. Шығыс тілінің де, əдебиетінің де терең білгірі болған. 
Абайдың өзімен де, шығармашылығымен де жақсы таныс ақын. 
Өйткені əрі жерлесі, əрі руласы. Орыс тілін жетік білгендіктен де 
орыс, европа ақын-жазушыларының шығармашылығымен, əдебиет, 
өнер жайлы көзқарастарымен жақсы таныстығы бар. Əкесі би, 
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шешен болған соң, кішкене күннен қасына ере жүріп, көп нəрсе 
үйренген. Өзі де шешендік өнерімен көзге түсіп, болыс болған кісі. 
“Тобықтының шегір көз, сары шешені” деген даңқы бар. Нарман-
бет 1918 жылы Қарқаралы қаласында уездік сот болып істеп жүрген 
кезінде ауыр науқастан қайтыс болады. Нарманбет өлеңдері Қазан 
төңкерісіне дейін толыққанды күйде басылып шықпаған, баспасөз 
беттерінде ғана жарық көрген. Ең алғашқы ақын таңдамалысын 1939 
жылы Есмағамбет Ысмайылов жинастырып, бастырып шығарған.

Е. Ысмайыловтың айтуы бойынша, Нарманбет Орманбетов 
өзінің алғашқы өлеңін 14 жасында шығарған. Бар ақынға тəн жайт, 
Нарманбет басынан да өткен. Оның алғашқы өлеңдері жастық өмір, 
махаббат тақырыптарына арналған (“Бірінші хат”, “Екінші хат”, 
т.б.). Бірақ Нарманбет бұл тақырыптарға көп тұрақтай алмаған.

ХХ ғасырдың басында саяси-əлеуметтік тақырыптарға кеңінен 
барып, əлеуметтік мəселелер туралы азаматтық сарындар толғантқан 
ақынның бірі – Нарманбет Орманбетов. Ақын шығармашылығының 
басты тақырыптары ағартушылық, азаматтық, ел тəуелсіздігі, саяси 
күрескерлік.

Ақынның ғылым, білімге, ағартушылыққа үндеген өлеңдері өте 
көп. Мұндай тақырыптағы өлеңдерінде («Ғылым туралы», «Ақыл 
бір алтынға ұқсас доп-домалақ» т.б.) оқу-білімнің, ғылымның, 
білімділік пен ақылдылықтың адам өміріндегі орнын өте жоғары 
қояды.

 Нарманбеттің өмірдің түрлі құбылыстарын саралай оты-
рып, өзінің ішкі толғаныстарын арқау еткен сан алуан өлеңдері 
(«Қасіретті деген бір тау бар», «Көпті көрген көнемін» т.б.) бар. 
Ақын өлеңдерінде көбіне өмірдің нақты шындығын көркем бей-
нелеуге жəне оны философиялық ой-тұжырымдармен түйіндеуге 
ұмтылады («Балалық күй», «Шал қайғысы», т.б.). Нарманбет 
поэзиясының басты жетістіктерінің бірі – онда отаршылдыққа 
қарсы үн көтерген азатшылдық сарынның көрініс табуы. Ол орыс 
отаршылдығының кесір-кесапатын терең ұғып, еркіндік жырын 
жырлаған ақын. 

Отаршылдық тұмшалаған сананың оянуын тілеп, «Оян, қазақ!» 
деп алғашқы ұран көтергендердің бірі – осы Нарманбет ақын. 1900 
жылғы Дума сайлауы тұсындағы еркіндікте «Талап етер күн туды, 
Кел, ұйқыдан тұрайық» («Сахараға қарасақ») деп, ол алғаш боп сөз 
бастады. 

Азатшылдық тұрғысынан келгенде, Нарманбеттің мақсаты 
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айқын, бағыты анық. Ол – азаттыққа қол жеткізу. Кей-кейде 
ақынның бұған күмəнмен қарайтын тұстары да бар. Ондайда қайғы-
мұңға беріліп, зар-заман ақындарының сүрлеуіне түсіп кетеді. М. 
Əуезовтің Нарманбетті зар заман ақындарының өкіліне санауы 
осыған байланысты болса керек. «Өтті-ау дəурен, Аңдып сырт, 
кетті-ау көңіл тына алмай» деген өлең жолдары осының куəсі. Бірақ 
бұл сарын Нарманбетте өте аз кездеседі. Ол – мұң-зардың емес, 
күрескерліктің ақыны. Өйткені, ақын ел басындағы қасіретке кім 
кінəлі екенін тап басып тани біледі. «Айырылып қалдық қоныстан, 
Бекініп низам шықпай тұр, əлі бізге орыстан («Аждаһаның аузын-
да») деген өлең жолдарында Нарманбет отаршылдық тұтқасы кімнің 
қолында екенін ашық та анық айтқан. 

Нарманбет – шығармашылық болмысы терең, өнерпаздық 
өрісі кең ақын. Алуан түрлі тақырыптар ішінде ақынның жаны-
на жақыны – азатшылдық, күрес тақырыбы. Жалпы, ұлт-азаттық 
идеяны жырлаудың бастау көзінде осы Нарманбет сынды ақындар 
тұрғаны анық. 

 Ғұмар Қарашев (1876-1921). Батыс Қазақстан облысы 
Жəнібек ауданында дүниеге келген. Ескіше терең білім алған. 
“Уақыт”, “Тəржіман”, “Илфат”, “Шора” жəне т.б. татар-ноғай 
газет-журналдарына ат салысып, танымал көсемсөзші болған. 
«Айқап» пен «Қазақта» да өлеңдері мен ойлы мақалаларын жари-
ялап тұрған. “Жəдидтік” жаңаша оқу жүйесін құптаған. Абай по-
эзиясынан көп үйренген ақын. Өз ұстазы Ш. Бөкеевтің əсері бүкіл 
шығармашылығына өнеге болған. 

Поэзиясында өмір шындығын, замана болмысын жырлау басым 
болып келеді. Тақырыптық тұрғыдан алғанда оның өлең-жырларында 
патшалық Ресейдің отарлау саясатына қарсылық басымдау жатады. 
Өлеңдерінде тек жалаң күресті емес, өнер-білім арқылы жүзеге 
асатын саяси күресті алға қояды. Дəстүрлі поэзиядағы Дулат, Шор-
танбай сықылды ел надандығын, өзге елден жұқтырған кесапатты 
қасиеттерді, мінез-құлықтарды сынай отыра, ақын өлеңдерінде “құр 
ойбайдан” гөрі өзіндік ой айтуы басым келеді. Ел азаматын көре 
білетін, оның жігерін қайрай білетін өлеңдері өте мол. Ол – ертеңге 
сенім артып, болашаққа сене білген азамат.

 Ғұмар – өлең-жырды өте көп жазып, біраз кітап шығарған 
ақын. 1911-13 жылдары Уфа, Қазан қалаларында “Қарлығаш”, 
“Тумыш”, “Бəдел қажы”, “Бала тұлпар”, 1914 жылы Орынбор-
да “Аға Тұлпар”, 1918 жылы “Тұрымтай” кітаптарын шығарған. 
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Ғұмар – “Алаштың” ұранын (гимн) жазып, алаштың рухын 
көтерген өнерпаз. Ақын ретінде діннің тазалығы жолында да 
күрес жүргізген. Меккеге қажыға сапар шеккендердің аярлығын, 
арамзалығын əшкерелеп (“Бедел қажы”), дінге деген адалдығын 
сақтап өткен. Ғ. Қарашевтің “Аға тұлпар” кітабында патшалық 
өкіметтің озбырлығы, жерінен айрылған ел зары, ұлт зардабы, 
қазақ елі көріп отырған əділетсіздіктің небір қыры ақындық 
тереңдікпен ашылған. Ғұмардың ел ішінен шыққан азғындарды 
аяусыз əшкерелегені бүкіл қазаққа қағида болған еді (Аз ғана 
күндік бақ үшін, Халқын сатты құл етті).

 Ақынның өлеңдерінде қазақ қоғамының күн тəртібінде тұрған 
көкейкесті мəселелері – əлеуметтік жағдай, отаршылдық саясаттың 
зымияндық іс-əрекеттері, жер мен ел тағдыры терең философиялық 
таныммен өріледі. Отарлық саясаттың кесірінен дамудың даңғыл 
жолына түсе алмай қалған қазақтың бұратана халықтық қиын халі 
поэзиялық бейнелілік арқылы шынайы көрсетіледі: 

Мынау қазақ деген жұрт
Кең далаға жайылып, 
Аңғырт өскен ел едік,
Кезінде елмен тең едік.
Күні бүгін болғанда
Ол қоныстан айрылып,
Қанатымыз қайрылып,
Қажып тұрған ел едік.

Негізінде Ғұмар Қарашев қазақ қоғамына дерт болып енген 
ұлттық езгі мен теңсіздіктің кеңге қанат жаюын, өз ұлтының сая-
си биліктен жəне жерден айырылуымен тікелей байланыстырып 
қарайды. Қазақ халқының жерге деген иелігінің жоғалуы оны 
отаршылдық езгінің тепкісіне салғанын ашық түрде айтып, осы 
сынды теңсіздіктерді заңдастырған əлеуметтік-саяси көріністерге 
өзінің əділ бағасын беріп, ақындық ұстанымын айқындайды. Мұның 
өзі ақын шығармашылығының зар заман ақындары Дулат, Шортан-
бай, Мұраттардан дəстүр тартып жатқанын танытса керек. Ғұмар 
Қарашев поэзиясындағы бұл сарындағы өзекті ой XX ғасырдың 
басындағы ұлт-азатшылдар Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дула-
товтармен де үндестік тауып жатқаны анық байқалады.

Қазақ ақыны қоғамының озық ойлы өкілінің бірі ретінде қазақ 
16–853
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сахарасына енгізілген əкімшілік басқару жүйесін өз тарапынан 
қатаң сынға алады. Оның пікірінше, қазақ халқының даму саты-
сын, шаруашылық жағдайлары мен əдет-ғұрпын мүлдем ескермей 
қабылданған заң жүйесі, қазақ жеріндегі отарлық басқарудың одан 
ары күшеюіне əкеп соқтырды, ішкі шиеленістерді ушықтыра түсті. 
Соның тікелей салдарынан қазақ ұлтын басқаруға бағытталған саяси 
билік Ресей империясының мүддесіне қызмет етті. Ал ол мүдденің 
ең басты мақсаты “бөліп ал да билей бер” саясаты еді.

Ғұмар Қарашев қазақ халқының орыс отарына айналуының сал-
дарынан, құқықтық тəуелсіздіктің қазақ даласына кең етек жай-
ып, адам құқығының аяққа тапталуын отаршылықтың ең сорақы 
көрінісі ретінде бағалады.

Ақын “Аға тұлпар” жинағында Ресейдің қазақ арасындағы бір-
лікке сызат түсірген сайлау институтын, оның басты мақсатын 
түсінбей, халқын сатқан ел басшыларын қатаң сынға алады. Ақын 
бұған деген көзқарасын “Заман жайынан” деген өлеңінде былайша 
білдіреді:

Заманның азған шағында
Мұндай да мұндай хал болды.
Ел ағасы паң болды.
Адалдық, ақтық білмейді,
Ары, діні мал болды.
Елге намыс келтірді,
Ерді шағып өлтірді,
Алым пара ақы үшін
Жетім-жесір жылатып,
Аз ғана күндік бақ үшін
Халқын сатып құл етті.

 Ақын бір кезде халқы сеніп, үміт артып қойған басшылардың от-
аршылдар айтағына еріп, бүгінде ел қамынан жеке бас қамын жоғары 
қойған көрсоқырларды ащы сынайды. Елдің соры адамдықтан 
жұрдай, ардан безген алаяқтар екенін көзге шұқып көрсетеді. Ақын 
осыдай өлеңдері арқылы ел азаматтарының намысын жануға тыры-
сады. Ел ісінің өрге басуы тұлғаға тікелей байланыстылығын ақын 
түйіндеген мына жолдардан байқаймыз:
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Су басынан тұнады
Өрт алдынан сөнеді... 
Басшылардың жүрегін
Адалдыққа асық ет.

Ғұмар ел болашағын келер ұрпақ жеңістері мен жемістерінен 
көреді .Оларға үлкен үміт артады. Ақын өзінің ұрпаққа деген ба-
талы ниет-тілегін “ Жаңа шыққан жастары” деген өлеңінде мықтап 
тұрып айтқан :

Бақ дəреже тап болса,
Ел не керек демеңіз.
Халық деген қауымың,
Қаны бірге бауырың.
Бір туып, бір кететін
Жаны бірге денеңіз.
Жаны бірге денеңді
Сүйенер күндер туғанда,
Сүйеу беріп, демеңіз.

Ақын қоғамдағы бар кесір-кесепатты надандықтан көреді, ал 
надандықтың түп негізі жан тыныштығын ойлаған жалқаулықта деп 
біледі. Егер еңбек емген, өнерлі де білімді халық болсақ, мұндай күйге 
бас ұрмас едік деген ойды оқырманға ашық жеткізеді. Сондықтан да 
отаршылдық құрсауынан құтылудың ұлы жолы халықтың санасын 
оятуда, ұлттық намысты күрескерлік рухқа баулуда жатыр деп са-
найды. Ұлттық сананың қайнар көзі білімде жатқанын үнемі еске 
алып отырады:

Ел өсер, халық құралар ұл мен қыздан,
Оқытсаң үлес алар ғалымдықтан.
Оқытпай ұлың, қызың бос қалдырсаң
Болуы халықтың надан сол себептен.

“Басқа бірсыпыра ақындардың шығармаларымен салыстыра 
қарағанда Мұштақ ғылым-білімді насихаттау тақырыбына ерек-
ше байсалдылықпен, ақылдылықпен келді”, – деп жазады Əнуар 
Дербісалин “Қазақтың Октябрь алдындағы демократиялық əдебиеті” 
деген еңбегінде. Ғұмар – өз халқының отаршылдық езгіге қарсы 
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күресе алмауының басты себебі – бірлік пен біліктілік жетіспеуінен 
екенін ашық айта алған ақын. 

Ғұмар Қарашевтың қалам тартқан қай жанрын алсақ та, мейлі 
ол пəлсафалық ой-толғамдары болсын, көркем прозасы неме-
се өлеңдері болсын, барлығында да қоғам дамуындағы келеңсіз 
құбылыстарды терең ашып бейнелеу арқылы бағдар алып, бағыт 
ұстар жолды нақты көрсетуімен ерекшеленеді. Оның бір ұстаған 
бағдары ұлт азаттығы жолындағы күрес ұстанымы болатын. Ол бұл 
ұстанымды өз поэзиясы арқылы ұлтына ұсына алды. 

Жалпы алғанда, Ғ. Қарашев поэзиясындағы дүние, қоғам жəне 
адам, тарихи тұлғаның қоғамдағы орны туралы толғаныстарында 
кеңінен орын алған танымның ауқымы кең, мəні терең. ҒұмарҚарашев 
– өз толғамдары арқылы ұлтына ой салуға ұмтылған ойшыл ақын.

Студенттерге өзін-өзі бақылау сұрақтары мен тапсырмалар:

1. Ұлт-азатшыл бағыт қалыптасуының тарихи алғышарттары.
2.Ұлт-азатшыл əдебиет өкілдерінің шығармашылықтағы басты 

ұстанымдары.
3. Ұлт-азатшыл əдебиеттегі ұлт-азаттық идеяның көркем бей-

неленуі.
 4. Ұлт-азатшыл бағыттағы əдеби-көркемдік ізденістер.
5. Ұлт-азатшыл əдебиеттегі дəстүр мен жаңашылдық.



245 

9 ТАРАУ

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВ
(1872-1938)

9.1 Шығармашылық ғұмырнамасы

ХХ ғасырдың бас кезіндегі саяси-əлеуметтік қозғалыс күрт да-
мып, кеңге қанат жая бастауының басты себебі, қоғамдық өмірдің 
өрінде жаңа тұлғалар көзге түсіп, ұлттық сананы жаңа өріске 
бағыттауға ұмтылуында еді. Солардың ішіндегі ең көрнектісі 
ұлттың ұлы ұстазына, рухани көсеміне айналған ұлы тұлға Ахмет 
Байтұрсынов болатын. Ол ХХ ғасыр басындағы қазақ сөз өнеріндегі 
ұлттың ұлы рухынан нəр алған жаңа сарын – ұлт-азатшылдық 
бағыттың негізін қалап, азаттықтың ақ жолын ұсынды. Оның осы-
нау күрес жолындағы ел санасын серпілтер, жұрт жүрегін оятар 
ең əсерлі қаруы – əрбір қазақ оқырманының жанына жылу болып 
енген жалынды жырлары мен өткір де ойлы мақалалары. Ахмет 
Байтұрсынов – шығармашылық еңбектің қай саласында болмасын 
мол мұра қалдырып, қоғамдық өмірдегі, ұлттық тарихымыздағы өз 
орнын айқындап кеткен тұғырлы тұлға. Ол – тілші ғалым, ағартушы 
ұстаз, тəржімадан төл туынды тудырған аудармашы, көшелі сөздің 
көшін бастаған көсемсөзші, өлеңіне азатшыл ойды арқау еткен ақын, 
елінің ескіден қалған сөзін терген ауыз əдебиеті үлгілерін жинаушы, 
сөз өнерінің қисынын тауып, қиюын ойған əдебиеттанушы ғалым.

Ахмет Байтұрсынов 1872 жылы қыркүйектің 5 жұлдызында 
дүниеге келген. Ол өз қолымен жазған өмірбаянында: “Мен Торғай 
уезінің Тосын болысындағы №5 ауыл қазағының баласымын. 1886 
жылдан бастап 1891 жылға дейін екі кластық Торғай орыс-қазақ 
училищесінде оқыдым. 1891 жылдан 1895 жылға дейін Орынбор 
орыс-қазақ мектебінде оқыдым. 1895 жылдан бастап Торғайдың əр 
жерінде, əр түрлі бастауыш училищелерде, ауылдық мектептерде 
істедім,” – деп жазады. 

Ахметтің 13 жасында оның кейінгі өмірлік мақсаты – күрескерлік-
ті айқындап берген оқиға болады. Ахаңның əкесі Байтұрсын 
Торғай уезінің бастығы Яковлев пен беделді сардар Бірімжанның 
озбырлығына шыдамай, інісі Ақтас екеуі айқасқа шығады. Ауылына 
келіп зорлық-зомбылық көрсеткен уезд бастығын қамшымен сабап, 
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есінен тандырады. Осының нəтижесінде інісі Ақтас екеуі 15 жылға 
бас бостандығынан айырылып, Сібірге каторгалық жұмысқа айда-
лады. Осы оқиғадан кейін санасына ерте ой түсірген сезім күші оны 
ертерек күрес жолына жетелейді. 

Міржақып Дулатовтың жазуынша ол “ХХ ғ.б. Қарқаралыда тұрған 
кезінде революциялық қозғалысқа қатыса бастайды. Алғашқы кезде 
астыртын қимылдап, ал 1905 жылғы 17 қазанда жарияланған мани-
фестен кейін қалың қазақтың көрнекті қайраткерінің біріне айнала-
ды. Патша отаршылдығына қарсы күрестегі белсенді іс-əрекетіне 
байланысты А. Байтұрсынов 1909 жылы шілденің бірі күні Т. 
Шыңғысов дегеннің ұстатуымен тұтқындалып, Семей түрмесінде 
бір жыл отырып, екі жылға дейін қазақ облыстарының шекарасын-
да тұрмауға шешім шығарылғандықтан, 1910 жылдың 9 наурызы-
нан 1917 жылдың аласапыранына дейін Орынборда тұрады. 1913 
жылдың 2 ақпанында Орынборда “Қазақ” газетін шығарады. Газет 
1918 жылдың 16 қыркүйегіне дейін шығып тұрады. Ахаңның бұл 
тұсқа дейінгі өмірбаяны замандасы Міржақып Дулатовтың “Ахмет 
Байтұрсынұлы Байтұрсынов” атты мақаласында (орысша жазылған) 
жақсы айтылған.

Ахмет Байтұрсынов Бас жазушы, Бас редакторы болған “Қазақ” 
атты тұңғыш биресми газеттің патша əкімшілігінің көңілінен шыға 
бермегендігі, қазақтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтаған сара жолы, 
өзіндік көзқарасы бар, саяси беті айқындалған басылым болғаны 
белгілі. “Қазақ” газетінің ел арасындағы беделін оның сол замандағы 
ең үлкен 8 мыңнан астам данамен шығуының өзі-ақ айқындап тұрса 
керек.

“1917 жылдың соңынан 1919 жылға дейін Алашорда ұйымында 
істедім”, – деп жазады Ақаң əрі қарай өз өмірбаянында. Əрине, 
осынау аз сөзді, сараң сөйлемде Ахмет өмірінің үлкен бір кезеңі 
жатыр.

1917 жылғы ақпан революциясынан кейін елдегі ұлт-азаттық 
саяси күрес күрт белең алады. Халыққа шынайы бостандық 
іздеген қазақ интеллигенциясының өкілдері əр түрлі партиялар 
мен ұйымдар құра бастады. А. Байтұрсыновтың осынау замана 
ағымындағы істерден тыс қалуы мүмкін емес еді. Сол тұста ұлттық 
теңдікті аңсаған Ахаң өз пікірлестерімен бірге “Алаш” атты партия 
құрып, 1917 жылдың жазынан Алашорда жетекшілерінің біріне ай-
налады. Осы партияның бірінші жəне екінші съезінде ерекше еңбек 
етіп, “Алаш” партиясының программасына жасауға ат салысады. 
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Бұл программаның жобасы алғаш “Қазақ” газетінің 1917 жылдың 
21 қарашадағы санында жарияланды. 

Қазан төңкерісінен кейінгі қызыл тасқынға қарсы біраз тосқауыл 
болуға ұмтылған қазақ зиялыларының арпалысы айтарлықтай 
нəтиже бере қоймайды. Арпалыста өткен күндердің нəтижесіз 
бітерін сөзген Ахаң елі үшін жаңа өкімет жағында еңбек етуге, өз 
халқына тек жақсылық, бостандық игіліктің келуі үшін қызмет 
жасауға бекінеді. Қазақ АССР-і Ағарту Халық комиссары болып, 
қазақ оқу-ағартуы мен мəдениетін көтерудің ең қажетті тұстарында 
ел игілігі жолындағы істерге белсене кірісіп, аянбай тер төгеді. 

Бұдан кейінгі өз өміріндегі елеулі кезеңдері туралы Ахмет 
Байтұрсынов өз өмірбаянында былай деп жазады: “Советтердің І 
Бүкіл қазақстандық съезінен ІІ Бүкіл қазақстандық съезіне дейін 
ҚАССР Ағарту Халық комиссары лауазымында істедім; КазЦИК 
мүшесі болдым. Советтердің ІІ бүкілқазақстандық съезінен ІІІ 
Бүкілқазақстандық съезіне дейін КазЦИК мүшесі, сондай-ақ Каз-
Наркомпрос жанындағы Академиялық орталықтың председателі 
болдым”. Бұдан Ахаңның əбден кесіп-пішіп, кеңестік өкімет 
тұсында туған халқына адал еңбек етіп, халық ағарту, ғылым 
мен əдебиет, мəдениет жолындағы еңбекке еркін кірісіп, белсене 
араласқандығын көреміз.

1923 жылдың 28 қаңтарында Орынборда қазақ зиялыларының 
арасында тұңғыш рет А. Байтұрсыновтың 50 жылдық мерейтойы 
өткізілді. Мерейтой мəжілісін сол кездегі Қазақстан Халық Ко-
миссарлары Кеңесінің төрағасы С. Сейфуллин ашып, сол кездегі 
Халық Ағарту Комиссары Смағұл Садуақасов Ахаңның өмірі мен 
ғылыми-əдеби еңбектері жайында баяндама жасады. Осы мерейтой 
қарсаңында Ахмет Байтұрсынов шығармашылығы, өмірі жайлы 
бірнеше құнды материалдар жарияланды. 1922 жылы Орынбор-
да “Труды общества изучения Киргизского края” деген жинақта 
Міржақып Дулатовтың “Ахмет Байтұрсынұлы Байтұрсынов” де-
ген көлемді мақаласы (өмірбаяндық очерк) жəне Елдес Омаровтың 
“А.Байтұрсыновтың ғылыми қызметі“ атты мақаласы жарық көреді. 
1923 жылы “Еңбекші қазақ” газетінде Сəкен Сейфуллиннің “Ах-
мет Байтұрсынұлы елуге толды” мақаласы (31 қаңтар), ал “Ақ жол” 
газетінде Мұхтар Əуезовтің “Ахаңның елу жылдық тойы” атты 
мақаласы (4 ақпан) жарияланып, бұларда Ахметтің саяси, ғылыми, 
əдеби-шығармашылық еңбектеріне аса жоғары баға берілді. 

Қазақ халқының болашағы үшін қайтпас қайсарлықпен, ересен 
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іскерлікпен еңбек еткен үлкен қайраткердің үмітті асыл арманда-
рын 1925 жылы Қазақстанға Ф. И. Голощекин ала келген əпербақан 
саясат үзді. Қазақстанда өзінің “көсемдік” идеяларын іске асыру 
үшін “кіші октябрь” саясатын жүргізіп, ол жолда небір сойқандыққа 
барған Голощекин өз пікіріне қосылмайтындарға қарсы “ымыра-
сыз күрес” бастап, қазақ интеллигенциясының алдыңғы қатарлы 
өкілдерін жаппай жазалау саясатын ашықтан ашық жүргізді.

Елімізде революцияға дейінгі интеллегенцияның көптеген 
өкілдері жазықсыз қуғындалып-жазаланған 20-жылдардың аяғы 
мен 30-жылдардың басында Алашорданың бұрынғы жетекшілерінің 
контрреволюциялық тың деректері табылыпты-мыс деген өсек-аяң 
А. Байтұрсыновтың үстінен де қаптап кетті. Ол баспасөздің сан 
мəрте шабуылының объектісіне айналды… Ақыры, Голощекин 
бастаған əпербақандар дегеніне жетіп, Ахаң бастаған қазақ зиялы-
ларын ұстатып тынды.

А. Байтұрсыновтың қалай ұсталғандығы жөнінде қызы Шолпан 
Байсалова -Байтұрсынова былай əңгімелейді: “Əкемді 1929 жылы 
2 июньде Қызыл Орда қаласында өткен түркологтардың съезінде 
ұстады. Ол кезде əкем КазПИ-де сабақ беретін. Алматыда Красин 
көшесінде 64-үйде тұратынбыз. Содан бес күн хабар болмады. 
Ахаңның Қызылордада тұтқындалғанын апамыз Кəтез Абдулафаро-
ва хабарлады”. А. Байтұрсынов əуелі Алматы түрмесінде жатып, со-
нан соң Архангельскіге айдалды. Ал əйелі Бадрисафа (Александра) 
мен қызы Шолпан Томскіге арнайы жер аударылды. М. Горькийдің, 
оның əйелі Пешкованың көмегі тиіп, Ахмет айдаудан 1934 жылы 
мерзімінен ерте босатылады. Бұдан соң, А. Байтұрсынов ешқандай 
қоғамдық жұмыстарға араластырылмайды.

1937 жылы 8 қазанда қайта ұсталады. Ахаң өмірінің осы бір соңғы 
нүктелі күні туралы оның немере інісі Самырат Кəкішұлы былай деп 
еске алады. “1937 жылдың қазан айы еді. Менің теміржол технику-
мында оқып жүрген кезім, үйге келсем, Қаскелең көшесі, 44 үйіміздің 
ішінің астан-кестеңі шығыпты, бөлменің ортасында еңкейіп жы-
лап Падрес əжем отыр екен. Үйге кірмей жатып-ақ бір сұмдықтың 
болғанын білген едім…” Падрес əже: “Ойбай, Самырат, атаңды НКВД 
келіп, қара машинаға салып алып кетті. Қайда апара жатырсыңдар деп 
сұрағанымда олар маған: “о дүниеге” деп жауап берді деп, қатты жылай 
бастады. Сол кеткеннен Ахаң Қаскелең көшесіндегі 44-үйге оралған 
жоқ. Осы үйден Ахаңды НКВД алып кетіп, 1937 жылы желтоқсанның 
8 күні Алматыда атылған деген сөзді естідім”.
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Міне, өз ұлтының рухани ой санасын өрістетуді, отаршылдық 
езгіден азат етуді мақсат тұтып, бар білімін, қайрат жігерін соған 
арнаған ұлы тұлға осылайша 64 жасында еліне теңдік əперді деп 
ұққан Кеңес өкіметінің қаһарлы үкімінен қаза тапты. Бірақ А. 
Байтұрсынов кейінгі ұрпағына мың жыл азық боларлық мұра 
қалдырып кетті.

Жоғарыда аталған өмірбаянында газет-журналдарда жарияланған 
еңбектерінің тізімі көрсетілген. Онда: 1. “Тіл - құрал” І бөлім, Фо-
нетика; 2. “Тіл – құрал”, ІІ бөлім. Морфология; 3. “Тіл-құрал”, 
ІІІ бөлім. Синтаксис; 4. “Əдебиет-танытқыш”; 5. “Баяншы”. 
Методикалық жазбалар; 6. “Тіл жұмсар”, І бөлім, Практикалық 
грамматика; 7. “Тіл жұмсар”, ІІ бөлім, практикалық грамматика; 
8. “Оқу құрал” балалар əліппесі; 9. Əліппе; 10. “Сауат ашар”. Ере-
сектер əліппесі; 11. “Əліппе астар”. Əліппеге методикалық нұсқау; 
12. “Қырық мысал” – Крылов мысалдары аудармасының жинағы; 
13. “Маса” – төл тума жəне аудармалар жинағы; 14. “Оқу құрал”, 
“Хрестоматия нұсқалық” деген еңбектері көрсетілген.

Белгілі лингвист – ғалымның оқулықтарына профессор Т. Қор-
дабаев былайша баға береді: “Ахаңның бұл оқулықтары қазақ тіл 
білімінің қазақ тілінде алғаш баяндала бастаған заманында, бұдан 
75 жыл бұрын шыққанына қарамастан тілдік категориялардың 
терминдік ауытқуы жағынан да қазіргі еңбектермен үйлесіп, үндесіп 
жатады. Бұл автор тұжырымының өміршеңдігін, терең де алғыр ой-
дан туғандығын байқатса керек”. 

А. Байтұрсыновтың қазақ лингвистикасындағы терминдік атау-
ларды қалыптастырудағы еңбегі өз алдына бір төбе. Ғалым қазақ тілі 
грамматикасында қатысты категориялардың əрқайсысына қазақша 
термин, яғни атау ұсынады. Олардың көпшілігі бүгінде тілімізде 
қалыптасып кеткен.

А. Байтұрсыновтың қазақ ғылымына сіңірген еңбегі тіл білімін 
зерттеумен шектелмейді. Ол əдебиеттану саласында да ұланғайыр 
еңбек етті. 1895 жылы “Тургайская газетада” жарияланған “Кир-
гизские приметы и пословицы” деген материалдардан бастап, 1923 
жылы “Ер Сайын” жырын, 1926 жылы “23 жоқтау” атты жинақты 
Москвадан шығарып, алғы сөз жазып, түсініктемелер берді.

Ал, əдебиетке қатысты келелі ой-пікірлерінің бастау көзі 1913 
жылғы “Қазақ” газетінде жарияланған “Қазақтың бас ақыны” деген 
мақаласы болып табылады. Бұл ұлы Абай шығармашылығы туралы 
жазылған алғашқы ғылыми мақала еді. Бұл мақалада: “Қазақтың бас 
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ақыны – Абай. Одан асқан бұрынғы-соңғы заманда қазақ баласында 
біз білетін ақын болған жоқ” деп, Абайдың қазақ əдебиетіндегі ор-
нын айқындаған.

А. Байтұрсыновтың қазақ əдебиеттану ғылымына қосқан аса 
зор үлесі – 1926 жылы басылып шыққан “Əдебиеттанытқыш” атты 
əйгілі еңбегі. Ахметтің осы кітапта тұңғыш рет қазақ тілінде түзген 
анықтамалар мен терминдері уақыт өтсе де өз құнын жойған емес. 
Кейінгі əдебиет теориясы жайлы зерттеулер сөз өнерінің негізін 
салған осы еңбектен арқау тартатыны бүгінде көпке аян.

Ахмет Байтұрсыновты үлкен ақын ретінде танытатын екі жинағы 
бар. Оның бірі – 1909 жылы Петербургта жарық көрген “Қырық мы-
сал” – мысал аудармалары. Екіншісі – 1911жылы Орынборда жарық 
көрген “Маса” атты төл өлеңдер жинағы. Бұл екеуі де 1922 жылы 
Қазаннан Б. Күлеевтің редакторлығымен қайта басылып шықты.

9.2 Мысал аудармаларының төл туындылық сипаты

Ахмет Байтұрсынов шығармашылығының сүбелі салаларының 
бірі – поэзия. Бұл – негізінен замана талабы, уақыт сұранысынан 
туындаған, дəуір жүгін арқалаған творчестволық ізденіс жемісі. 
Жалпы қазақ əдебиеті ХХ ғасырдың бас кезеңіне дейінгі аралықта 
жазба əдебиетте қара сөзбен бірді-екілі дүниелер ғана болмаса, 
негізінен поэтикалық туындылар арқылы көрінеді. Бұған негіз 
өлеңнің оқырман мен тыңдарман жүрегіне жылы ұялар қасиеті, 
ойдың ұшқырлығы мен жинақылығы болса керек. Ел азаттығы 
жолындағы күрескер, білімге, “жарық күнге” үндеуші Ахмет 
Байтұрсынов өзінің алғашқы жүрекжарды туындыларында осынау 
тəсілді таңдап алуы – уақыт үніне сай болуды көздеуден туған шара. 
Бірақ көңіл аударар, назар салар, зерттеушілік құлықты қажетсінер 
бір мəселе – Ахаңның басқалардан өзгерек өзіндік жол табуы. Бұл – 
оның тұңғыш жинағының түгелдей аудармалардан тұруы. Орыстың 
атақты мысалшысы И. А. Крылов творчествосына зер сала үңілген 
ақын, оның көптеген шығармаларынан өзінің ділгір қажеттілігін 
тауып, “Қырық мысал” деген атпен аудармаларын 1909 жылы Пе-
терборда бастырып шығарды. Бірақ Ахаң Крылов мысалдарына 
əрдайым айналып соғып отырған. 1911 жылы Орынборда шыққан 
“Маса” өлеңдер жинағына Крыловтан аударған үш мысалының енуі 
– бұған дəлел.
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В. Г. Белинский Крылов мысалдарын көркемдік қуаты мен сая-
си идеялық салмағына қарай басты-басты үш топқа бөледі. Бірінші 
топтағы мысалдарда оқиғаны баяндап қана шығып, ақыл айтумен 
шектеліп отырады. Бұл ретте ол ақын-моралист ретінде көрінеді. 
Яғни Хемницер, Дмитриев салған дəстүрден ұзай қоймайды. 
Екінші топтағы мысалдарда – ақыл айтуды поэзия жеңе бастай-
ды. Ал үшінші топтағы мысалдар – нағыз сатиралық, поэзиялық 
шығармалар.

А. Байтұрсынов Белинский шартты түрде жіктеген осы үш топтан 
да мысалдар аударған. Бірінші топтан – он, екінші топтан – жиырма 
бір, үшінші топтан жеті мысал аударған. Оның бұлай етуіне себеп 
те жоқ емес. Ахметтің сол кезде алдына қойған екі мақсаты болды. 
Біріншісі – əлі де болса қараңғылықтың қалың ұйқысында мүлгіген 
өз халқына ой тастап, білімге ұмтылдыру, артта қалу себебін 
ашып, оның басты кесапаттарын көрсету. Сондықтан ол қазақтың 
ұғымына, тыныс-тіршілігіне сай, көркемдігі басым, ғибраты мол 
мысал үлгілерін таңдады. Сол арқылы тек жаттанды ақыл, құрғақ 
үндеумен емес, ой-сананы оятар, жұғымды да өтімді, үлгілі өлең 
жолдарымен əсер етуді көздеді. Сөйтіп мысал мəтіннің толық 
сақталуына емес, оның өлеңдік қуатына, поэтикалық əсерлігіне ба-
сты назар аударды.

Ахмет Байтұрсыновтың алдына қойған екінші мақсаты – 
халықты қоғамдық-əлеуметтік көкейкесті мəселелерді танып-
білуге үндей отырып, азаттықтың ақ жолын аңғарту, бостандыққа 
ұмтылуға жөн сілтеу. “Қырық мысалдағы” бұл астарлы мағынаны 
кезінде өз замандастары да жіті аңғарған. “Қырық мысал” қалың 
қазақ жұртының алғаш естіген төңкеріс рухының сөзі еді, – дейді  
М. Əуезов. Осы тұрғыдан алғанда Ахметтің Крыловтың екінші жəне 
үшінші топтағы, қоғамдық-саяси сипаттағы мəселелерді көтерген 
мысалдарына айрықша мəн бергенін байқау қиын емес.

“Қырық мысалдағы” шығармаларды тақырыбы жағынан үлкен 
екі топқа бөлуге болады. Олардың бір тобы оқу-білімге, адамдық-
азаматтық қасиеттерге үндеу, еңбекқорлыққа тəрбиелеу, елді 
ынтымақ-бірлікке шақыруға негізделсе, келесі тобы елдің елдігін 
сақтау, езгіде қалған елді азаттыққа, бостандық жолында күресуге 
үндеу болып келеді.

Ел бостандығын аңсаған, оған қол жеткізудің жолын іздеген Ахмет 
үшін Крылов мысалдарын аудару таптырмас тəсіл еді. Отаршылдық 
саясаттың озбырлығын сезе тұра, патшалық əкімдердің қанаушылық 
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қаныпезерлігін көре тұра үндемей қалуды жөн көрмей, өзегіне за-
пыран болып жиналған ащы шындықты қалайда сыртқа шығаруға 
тырысқан Ахаң Крыловтан өзі екшеген “40 мысалға” жүгінді.

Абай аудармаларын жан-жақты терең қарастырған М. Əуезов, 
ақын аудармасының ерекшелігі туралы былайша ой түйеді: 
“Алдыңғы ақын сезіміне, əңгімесіне, ой толғауына сүйене оты-
рып, өз ішінен де соған үндес қоғамдық сыр шығарып, қосыла 
күңіреніп, қатар шабыттанып кетеді. Сондықтан бұл алуандас 
ақындықты құр аударма деп қарамай, Пушкин, Лермонтов, Бай-
рон сарынымен жазылған шығармалар деп тану керек”. Міне, 
осы бір пікір Ахмет шығармашылығын қарастырғанда негізге 
алынуға тиіс. Ахмет Крыловты аударуды мақсат тұтпай, ондағы 
тақырыпты, ой-өзекті ғана алып өзінше еркін жырлауға, қазақ 
өміріне тығыз байланыстыра отырып, ой айтуға ұмтылған. Ол, 
əсіресе, қазақ өміріне қатысты ділгір де дертті мəселелерге кел-
генде өзіндік бағыт ұстанып, негізгі желіні дамыта отырып, 
жаңғыртып, өз уақытына сай мысалдың өткірлігін арттыра түсуді 
мақсат еткенін аңғару қиын емес.

Осы тұрғыдан алғанда “Қырық мысал” жинағындағы аудар-
малардың “Аққу, Шортан, һəм Шаян” мысалымен ашылуы Ахмет 
үшін белгілі бір мақсаткерлікті танытардай. Ол осы мысал арқылы 
сол кездегі қазақ өміріндегі ең бір келеңсіз жайды – бас бірліктің 
жоқ екендігін аса бір дертті мəселе ретінде көтерген. 

“Бас-басына хан болған”, “Ортақ өгізден оңаша бұзауды 
артық көріп” аз ғана елінің басын қоспай, бытыратып жүрген ел 
басшыларының кесірінен қазақтың мүшкіл халге түскен өміріне 
назаланады ақын. Крыловта негізгі ой моральдық түйін арқылы 
мысалдың алғашқы бөлігінде беріледі:

Когда в товарищах согласья нет
На лад их дело не пойдет
И выйдет из него не дело – только мука.

Крылов мысалының жолдастық, достыққа, келісіммен іс істеуге 
үндейтін қарапайым өсиеттік қасиеттері осы жолдардан-ақ көзге 
ұрып тұр. Ал Ахаңда күнделікті тұрмыста кездесер қарапайым 
істегі келісім емес, саяси астарлы мəні бар ұлы бірлікке үндеу сары-
ны айқын сезіледі. Ахмет Байтұрсынов Крылов мысалындағы тоғыз 
жолдық негізгі бөліміндегі ойды сегіз жолдық алғашқы екі шумаққа 
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сыйғызып, өз жанынан бір шумақ қосқан, жəне де ой салмағы осы 
жолдарда жатыр:

Оншама ол жүк артық ауыр емес,
Құр сыртынан пəлен деу тəуір емес.
Жүк бірақ əлі күнге орнында тұр,
Бірыңғай тартпаған соң бəрі тегіс.

Крылов жүктің қозғалмауын олардың іс-қимылын көрсетумен 
ғана білдірсе, Ахмет “бірыңғай тартпаған соң бəрі тегіс” деп қадай 
айтып, себеп-салдарына оқырманның назарын аударуға күш сала-
ды. Содан соң барып бұдан шығар қорытынды – моральды соңғы 
шумақта оқырманға өзіндік көзқарасын айқындап отырып жеткізеді:

Жігіттер мұнан ғибрат алмай болмас,
Əуелі бірлік керек болсаң жолдас.
Біріңнің айтқаныңа бірің көнбей,
Істеген ынтымақсыз ісің оңбас, –

деп, елді тұтастыққа, ынтымақ туының астына шақырады. Осы 
соңғы шумақтан басты идея айқындала түседі.

“Қырық мысалдың” үлкен тобы адамдардың бойындағы көре 
алмаушылық, іштарлық, күншілдік туралы мəселелерге арналған. 
Бұларды зер сала отырып оқығанда, өз халқын осынау жаман 
қасиеттерден арылтуды арман етіп, мақсат тұтқан азаматтың 
жан толғанысын, үздіксіз ұмтылысын айқын сезінеміз. Мұндай 
Мысалдарға “Жүргіншілер мен иттер”, “Маймыл”, “Үлес”, “Ағаш”, 
“Өгіз бен Бақа”, т.б. жатады. “Жүргіншілер мен иттер” мысалында 
күншілердің сөзіне, іс-əрекеттеріне бола кібіртіктемей, ілгері басу-
ды уағыздайды. Ахаң бұл мысалды сол түпнұсқадан ауытқытпай 
аударған. Мысалдағы оқиға мазмұны түгелдей сақталып, ғибратты 
тұжырымы да Крыловпен ұштасып жатады.

Ахмет қазақ өміріне қатысты ділгір де дертті мəселелерге кел-
генде өзіндік ой ұстанып, негізгі сюжеттік желіні дамытып немесе 
жаңғыртып, өз заманына сай мысалдың өткірлігін арттыра түсуді 
мақсат ететінін аңғару қиын емес. Ал жеке адамдар арасындағы əр 
түрлі жағдайларға, адам бойындағы жаман əдеттерді көрсетіп, одан 
арылуға уағыздауда ұлы мысалшы салған аңғардан ауытқымайды. 
Өйткені ол жаман əдеттер адамның ұлтына, қоғамдық қатынастарға 
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тəуелді емес. Адамзат баласының кейбірінің бойында бар ортақ 
дерттер.

“Шымшық пен көгершінде” торға түсіп, сорлап отырған 
шымшыққа көмек берудің орнына, жығылған үстіне жұдырық деп, 
көгершін оны былай деп табалайды:

“Не қара басты торға түсіп? –
Тал түсте торды көрмей, соқыр ма едің?
Есалаң, ақылың жоқ, күшік”.

Осылайша ақылгөйсіп отырып, өзі торға түсіп қалады.
Крыловта бұл мысал тоғыз-ақ жол, Ахметте – 32 жолдық то-

лымды, өзіндік шығарма. Ахаң түпнұсқадағы оқиғаны өз ойына 
тиек етіп қана алып, оқиғаны қара өлең үлгісіне түсіріп, əсерлі 
етіп, ұзағырақ баяндайды. Крылов бұл мысалының оқиға желісін 
Федрдің “Торғай мен Қоян” (“Воробей и Заяц”) мысалынан алған. 
Крылов мысалының толық нұсқасы мынандай:

Чижа захлопнула злодейка-западня;
Бедняжке в ней и рвался, и метался,
А голубь молодой над ним же издевался,
“Не стыдно ль – говорит, – средь бела дня
Попался!
Не провели бы так меня,
За это я ручаюсь смело”
Ан смотришь, тут же сам запутался в силок.
Дело!
Впередь чужей беде не смейся, Голубок.

Ахмет осы мысалдың сюжеттік желісін алғанменен, оны өте тар-
тымды жəне толыққанды етіп шығарған. Мұнда да жас көгершін 
Шымшықты оңдырмай сөгеді. Көгершіннің сөз жүйесінің лепірме 
жастық, асық айтып, артық кетер, кеуде соққан мақтаншақтық, 
асқақтық лебі сезіледі. Абайсызда торға түскен шымшыққа ол нен-
дей теңеу таппайды десеңізші! “Не қара басты”, “Соқыр ма едің”, 
“Есалаң, ақылың жоқ күшік”, “Бостығыңа сен жаманның”. Міне, 
Шымшықты осынша қорлап, ұзақ сөйлеген көгершіннің қыл тұзаққа 
түсуі өте тез. Ақын мақтаншақты əбден лепіртіп алып, тұзаққа 
түсуін қысқа қайырады:
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Пысықсып Көгершінім отырғанда,
Қалыпты өзі түсіп қыл тұзаққа.

Əбден сөгіп, сонша бөскен көгершіннің қыл тұзаққа тез түсуі, 
еріксіз езу тарттырады, айтары – “күлме досқа, келер басқа”, берер 
ғибаты – өзіңді өзгеден артық көрме.

Əке мен баланың диалогы арқылы берілген “Егіннің бастары” 
мысалында баласы:

Бұл бидай көтеріп тұр басын көкке,
Қарайды шікірейіп өзге көпке.
Өзіне өзгелерді төңгермейтін,
Соншама бұл бидайдың дəні көп пе? –

деп сұрайды. Əкесі:

Елде көп бұл бидайдай адам, – дейді,
Такаппар, оны халық, – жаман, – дейді,
Қалпы емес данышпанның такаппарлық,
Тұтынба бұл мінезді, балам, – дейді.

Бұл мысалда ой ерекше тəсілмен əдемі берілген. Бұл – əрі сұраққа 
жауап, əрі шығар қорытынды. 

“Екі бөшкеде” ірі əлеуметтік зор шындық бар. Мұнда атқа қонып 
айқайлап, ұрандап жүрген ел ағаларының көпшілігі бос кеуде екенін, 
құрғақ ұраншылдық терең ақыл-ой, кемерлі білімсіз жарға соғарын 
меңзейді ақын. Көсемсініп күрпілдегенге назар аударып, үндемей іс 
бітіргенді “ілтипат етіп ешкім аңғармауы” аңқау елге арамза молдалықты 
танытып тұрған жоқ па?! Ахмет осы мысал арқылы халықтың өз 
даналығын өзіне қайыра береді. Сондықтан да сөз соңында:

Байқамас оны ешкім жақындаспай,
Істес боп, ой санасын, ақылдаспай,
Бөшкеде не зат барын білеміз бе,
Қақпағын я бір жерін тесіп ашпай, –

деп түйін түйеді. 
Ахмет Байтұрсыновтың Крыловтан аударған мысалдарының 

ішінде “Ала қойлар” мысалының көтерер жүгі ерекше. Ахаң бұл 
мысалында жадағай зорлық-зомбылықты ғана емес, отаршылдық 
саясаттың бет-пердесін сыпырып, зұлым сұмдығын ашқан. 
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Крыловтың 1822 жылы жазған “Пестрые овцы” мысалы Петер-
бург университетінің маңдай алды профессорларының қуылуына 
байланысты туған. Ұлы мысалшының тірісінде цензура басуға 
рұқсат етпегені де белгілі. А. Байтұрсынов Крыловтағы берілген 
сюжетті еркін аударма тəсілімен аудара отырып, оған тыңнан жолдар 
қосып, өз мақсатына сай мағына береді. Крыловтың 38 жолдық мы-
салын 64 жолға жеткізіп аударған Ахаң сөз көбейту, жол көбейтуді 
мақсат еткендіктен емес, өзінің айтар ойын оқырманның тереңірек 
ұғынуына жол ашу үшін барған.

“Ала қойларда” Ахаң ақ патшаның құлқын құмар саясатын 
ашып, отар елдерді қандай айлалы тəсілмен қанап отырғандығын 
суреттейді. Онда Арыстан (орыстың ақ патшасы), Аю мен Түлкі 
(жақын кеңесшілері), Ала қойлар (бұратана халық) кейпінде 
суреттеледі. “Əділ” патша “Ала қойларды” көргенде көңілі 
бұзылып, көзі қарауытып кететінін айтып, олардан құтылудың жо-
лын “кеңесшілерімен” ақылдасады. Ол:

Жазықсыз қан төкті деп айтпастай ғып,
Əр түрлі бұған керек амал таппақ, –

деп аярланады. Сонда “күшке мықты, ойға олақ” Аю:

Бəрін де ала қойдың қырсаң, тақсыр,
Тұқымын не бар құртып, жоймайтұғын?! –

деп, жауыздық ойын қарадүрсін жеткізеді. Оның бұл тəсілін Арыстан 
құп ала қоймайды. “Ала қойларды” аяп отырған жоқ, əрине, өзінің 
зымиян саясатын ыңшыңсыз жүзеге асырып, “жаманатқа” қалмай, 
қамқоршы ретінде танылуды көздеп отыр. Сонда саясатқа шебер қу 
Түлкі сұмдық ақыл айтады. Ол қойларды шөбі шүйгін жайылымға 
жіберіп, қасқырға бақтыруды ұсынады. Зұлымдығы белгілі қойшы-
Қасқыр қойларды бағып жүріп, көздерін жойсын, жеп тауыссын. 
“Табылған ақылды” Арыстан тез қабыл алады. Қойларды Қасқыр 
бағып оңдырар ма?! Ақыры “Қасқыр баққан қойдан ала түгіл, ағы 
да аз қалады”. Бірақ қойлардың құрып бара жатқанын ешкім Ары-
станнан көрмейді.

Мысалдың түйінінде Ахаң өсиет айтып, пікір білдіріп жатпайды. 
Ақынның ойы, сюжеттің іштей ширығуы мен кейіпкерлердің мінез-
құлқынан, өзіне тəн іс-əрекетінен, диалогтарынан танылады.
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Бұл сөзге дегенім жоқ жылар-күлер,
Адам аз алдын болжап, анық білер.
Көкжалдар қойшы болса, кім біледі,
Береке ала қойға кірсе, кірер,..-

деп мысқылды да салмақты ой тастайды. Сол кездегі цензураның 
“көрегендігін” білетін ақын бұдан түйер негізгі ойды оқырманның 
өзіне тастап, аң бейнесіндегі зұлымдарды танып алуды елдің 
ақыл-таразысына салады. Ахметті Крылов сюжетінің ең бір қатты 
қызықтырғаны да, назарын аударғаны да “Ала қойлар” тағдыры еді.

Крылов творчествосын зерттеушілер осы мысалдағы Арыстан 
бейнесін Александр І, Түлкі мен Аю бейнесін оны қоршаған Сарай 
қызметкерлері деп таниды. Ала қойларды академиядан қуылған 
орыс ғалымдары деп біледі. А. Байтұрсынов Ала қойларды басқа 
контексте, патша тепкісін көрген бұратана, оның ішінде қазақ халқы 
деп түсіндіруге талаптанған.

Осындай саяси мəнге ие, өткір жазылған мысалдардың бірі – 
“Қасқыр мен қозы”. Крылов мысалы ə дегеннен моральдан баста-
лады, оның түйіні: “У сильного всегда бессильный виноват”. Ахаң 
оқиғаға бірден тікелей кірісіп кетіп, өсиет-түйінді соңынан береді. 
Осы түйінді екі шумақтың алғашқысында Крылов айтқан ойды 
беріп, екіншісінде өз жанынан сөз қосып, зорлықшылды анықтай 
түседі. Мəселен, бірінші шумақта:

Орманға Қасқыр кетті Қозыны алып,
Белгілі етер ісі алып барып,
Осындай жазықсызды жазғыратын
Əр жерде күштілерде бар ғой қалып, –

деп бір түйіп алып, екіншісінде:

Қасқырдың зорлық болды еткен ісі,
Ойлаймын – оны мақтар шықпас кісі.
Нашарды талай адам талап жеп жүр,
Бөріден артық дейміз оның несі, –

деп ойын нақтылай түседі.
Зерттеуші Ж. Ысмағұлов Ахаңның Крыловтан аударуда екі 

принципті ұстанғанын айта келе, екінші принципті былай деп 
көрсетеді: “Бұл шығармаларды (мысалдарды – Ө. Ə.) Ахаң түп-түгел 

17–853
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қазақ ортасына алып келеді де, ғибраттық тұжырымдарын тұп-тура 
қазақ қауымының шындығына бейімдеп, айтар үкімін өз тарапынан 
айтады. Кейде тіпті түпнұсқадағы оқиғаны өз ойына тиек етіп қана 
алады. Сондықтан мұндай еңбекті аударма деуден гөрі ұқсас сюжет-
ке құралған төл туынды деп айтуға болар еді”. 

Міне, осы принципке негізделген аударманың бірі – осы “Қасқыр 
мен қозы”. Мысалдың өн бойынан қазақ салт-тұрмысының, қазақи 
ойлау жүйесінің, жан-жануар туралы аңыз, ертегі, əңгімелердің 
табиғаты есіп тұрады.

Бұлаққа су ішуге келген қозыны қасқыр ұстап алып, кінə тағып, 
сол кінəсі үшін жеп қоймақ болады. Қозы өзінің кінəсіздігін қанша 
дəлелдесе де, Қасқыр оны көтеріп алып жөнеледі. Түпнұсқадағы 
36 жолдық мысал Ахметте 68 жолдық төл туындыға айналған. А. 
Байтұрсыновтың бұл мысалдағы өзіндік өрнегі мысалдың басталуы 
мен аяқталуындағы əр түрлі өзгешеліктерінен айқын байқалады.

Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться
И надобно ж беде случиться,
Что около тех мест голодный рыскал Волк
Ягненка видит он, на добычу стремится;

Ахмет мұны былай береді:

Бұлаққа су ішуге келді Қозы, 
Жанында серігі жоқ жалғыз өзі,
“Бөрі жоқ, десең шығар, бөрік астынан”,
Пəле мен қаза алыс па келсе кезі.
Қаңғырып тамақ іздеп бір аш бөрі
Қозыға жетіп келді жайнап көзі.
Жемекке кінə қойып сол арада,
Жала ғып, міне, қасқыр айтқан сөзі…

Ахмет мысалындағы “Бөрі жоқ, десең шығар бөрік астынан” деген 
жол осы кіріспе шумаққа ерекше өң беріп, мысалдың таза ұлттық ты-
нысын аңғартқандай. Крылов мысалының басындағы “У сильного всег-
да бессильный виноват” деген қағидасынан кейін Қасқырдың Қозыға 
кінə тағуы сенімсіздеу көрінеді. Ол ай-шайға қарамай жеп қоюы тиіс 
еді. Яғни Крыловтың мысалдың басында айтқан тұжырымы мен оның 
сюжеттік дамуы – Қасқырдың Қозыға кінə тағып барып жеуінің ара-
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сында сəл де болса қарама-қайшылық бар. Осыны сезе білген Ахмет 
ғибратты кейінге қалдырып, оқиғадағы тартысты, яғни Қасқыр мен 
Қозы айтысын суреттеп кетеді. Озбыр мен кінəсіздің айтысында Қозы 
жеңеді. Қасқырдың əрбір кінə қоюына, Қозының қайтарған жауапта-
рынан кейін оқушы Қозының құтылуына тілектес болып отырады. 
Сондықтан да, мысал оқуға жеңіл, ə дегенде-ақ өзіне тартып əкетеді. 
Қойылған барлық кінəдан Қозы ақталып шыққан соң, Қасқыр тағы бір 
“бұлтартпас” кінə тағады:

Алыпсың жаман əдет қарсыласып,
Сенімен тұрамын ба мен мылжыңдасып,
Айтайын, білгің келсе, қозым саған,
Кінəң сол – жегім кеп тұр қарным ашып.

Крыловта оқиғаның қалай аяқталары ə дегенде-ақ белгілі болса, 
Ахмет оқиға дамуына өзіндік əдіс қолданып, мысал кілтін соңына 
дейін сақтайды. Айналып келгенде, Қасқырдың кінə тағуы арыдан 
ойлаған аярлық болып шығады. Бұған дейін өзінің адалдығына 
сеніп, əділет күтіп тұрған Қозы өзінің “басты кінəсін” білгенде ғана 
шарасыздығынан тағдырына мойын ұсынады:

Шошиды Қозы байқұс құлқын танып,
Құтылар білгенменен онан нағып?!

Ахмет мысалынан патшалық Ресейдің өктем озбырлығын айна-
қатесіз тануға болады. Отаршылдық құрсауындағы халықтың “ба-
сты кінəсі” де Қозы тағдырына ұқсас, бұратана халық, əлсіз ел бо-
луында. “Қасқыр мен Қозы” мысалында ақын осыны меңзеп, отар-
шылардан ешқандай əділет жолын күтпеуді ғибрат етеді.

Ендеше “Мысалдап жазу, ойды тұспалдап айту, идеяны 
аллегориялық формада беру ашық сынаудан қорыққандық емес, 
ол – айтар ойды өткір əсерлі етіп жеткізіп берудің тиімді əдісі” 
екендігіне дау болмаса керек. Ахмет мысалдың осы бір қасиетін 
терең түйсінген.

Жоғарыда сөз болған мысалдардағы ортақ ой, терең мағына 
өзінің туған халқының аянышты күйіне жаны ашыған ақын осынау 
дертті мəселенің негізгі күнəһарын танытуға, сол арқылы халқын 
оятып, саналандыруға талпынған. Отарлық бұғауды үзбей даму, 
өрлеу, өсу мүмкін емес.
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Осы тұста мына бір мəселеге назар аудара кеткен орынды. 
Ахметтің Крыловты аударған басқа ақындардан айырмашылығы 
неде?.. Қазақ ақын-жазушылары шама-шарқынша Крыловты ау-
дарып, ұлы мысалшыны қазақ тілінде сөйлетуге тырысқан. Оның 
ішінде, Абай - 12, С. Көбеев – 37, Б. Өтетілеуов – 12 мысал аударған. 
Көріп отырғанымыздай, Крылов мұрасын барынша мол аударуға 
ден қойған А. Байтұрсынов. “Қырық мысалдағы” 38 мысал, кейінгі 
“Маса” жинағына енген үш мысал, барлығы – 41 мысал аударған. Ахаң 
мысалының ерекшелігін таныту үшін оның өзіне дейінгі аудармашы-
лар тəжірибесімен салыстыра қараудың ұтары бар. Ахмет пен Абай 
аудармаларын салыстыра қараған сəтте, біраз мысалдарды екеуінің 
де аударғанын байқаймыз. Абай аудармаларын А. Байтұрсынов білді 
ме екен деген сұраққа жауапты біз Ахаңның өзінен табамыз. 1913 
жылғы “Қазақ” газетінің үш санында (39-41) жарияланған Абай тура-
лы “Қазақтың бас ақыны” атты мақаласында ол “1903 жылы қолыма 
Абай сөздері жазылған дəптер түсті“, – деп жазады. А. Байтұрсынов 
Крылов мысалдарын негізінен 1901-1904 жылдары аударғандығын 
еске алсақ, онда Ахметтің Абай аудармаларымен таныс болғандығына 
күмəнданбасақ керек. Ахмет қалам сілтеген “Өгіз бен Бақа”, “Қарға 
мен Түлкі”, “Жарлы бай”, “Ала қойлар”, “Сорлы болған мұжық”, 
“Бұлбұл мен Есек”, “Емен мен шілік” нұсқасы Абай аудармаларында 
да бар. Бұлардың ішінде “Түлкі мен Қарға”, “Есек пен Бұлбұлды” М. 
Əуезов нағыз Абай аудармалары деп санайды. 

Əуезов нақты Абай аудармасы деп таныған, Крыловтың “Қарға 
мен түлкі” мысалының Абай аударған нұсқасын Ахмет аудармасымен 
салыстырып қарасақ, екі тəржіманың арасында айырма барлығына 
көз жетеді. Мысалдың түпнұсқасында мораль шығарманың басында 
айтылып, одан кейін болған оқиға баяндалады. Абай да сол алғашқы 
жүйені сақтаған. Крыловта айтылатын төрт жол моральды:

Уж сколько раз твердили миру
Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок,
и в сердце льстец всегда отыщет уголок.

Абай алты жолмен, жеті буынды өлеңмен мысалдың басында 
береді:

 
Жұрт біледі, күледі
 Сұрқия тілдің жаманын.
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 Қошеметшілердің амалын,
 Сонда да олар қайда жоқ?
 Ептеп айтса ересің,
 Артынан өкінсең де пайда жоқ.

Ал Ахмет нұсқасында алдымен оқиға суреттеледі де, түйін 
соңында айтылады. Түлкінің аярлықпен астасып жатқан мақтауын 
Ахаң əсерлей түсуге ұмтылған. Марапатпен Қарғаның есін алған 
Түлкі:

Сені іздеп келіп тұрмын алыс жерден,
Сұлу деп мақтаған соң əркім көрген.
“Халық айтса, қалт айтпайды” деген рас,
Арман жоқ жанда сені көріп өлген! –

деп үздігеді. Ал бұл пікір түпнұсқада да, Абайдың аудармасын-
да да жоқ. Абайды жетік білген Ахмет, өз уақытын үндестіре, 
жаңаша аударудың қажеттілігін жете түсініп аударған. Түлкідей 
залым-əкімдер алдауына түскен момын-аңқау халқының 
ауыр халін Крылов өлеңдерінің сюжетін пайдалана отырып 
жеткізеді. Сөйтіп, мысалды неғұрлым оқырманына таныс, қазақ 
тұрмысына, қазақ психологиясына жақын ете түсуге тырысқан. 
Біз жоғарыда келтірген “артық” шумақтар сол ниеттен пайда 
болған. Қазақ шындығында “атақты адамдарды” алыстан іздеп 
келу - қалыптасқан жайт.

Абай өз мысалының түпнұсқаға неғұрлым жақын болғанын 
қаласа, Ахмет Абай аудармасымен таныс болғандықтан, Крыловтағы 
түпнұсқадан да, Абай аудармасынан да алшақтыққа бет бұрған. 
Əрине, біздің Крылов мысалдарын түпнұсқаға балауымыздың 
өзі оның өзіне дейінгі мысал нұсқаларына еш ұқсатпай жазып 
шыққандығында. Сонау Эзоптан басталатын бұл сюжетке Федр да, 
Лафонтен де, Крыловқа дейінгі орыс ақындары В. Тредьяковский, 
А. Сумароков, М. Херасковтар да қалам сілтеген.

Крыловтың бұл мысалының өзіне дейінгі орыс ақындарының 
шығармаларынан басты ерекшелігі – поэтикалық көркемділігі. 
Крыловтың нұсқасында Қарғаның аяудан гөрі оның надандығына, 
аңқаулығына келемеж басым. Абайда түпнұсқадағы ой-мазмұн 
толық сақталған. Ахмет Байтұрсыновтағы ұлағат-ой өзге бір 
сарынға бой ұрып, түпнұсқадағы моральға жақындамайды:
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 Жұрт едік, аңқау өскен қазақ болып,
 Далада кең сахара көшіп-қонып,
 Алдаған залымдардың тіліне еріп,
 Жүрмесек жарар еді мазақ болып.

А. С. Выготский Крыловтың осы мысалы туралы В. Кеневичтен 
алынған мынандай бір дерек келтіреді. Крылов осындағы Түлкіні 
граф Хвостовпен арақатынасына қатысты өз бейнесі етіп жасаған. 
Əдетте Крылов Хвостовқа өз мысалдарын оқыған соң, оның 
мақтауын алып, сосын графтан қарызға ақша сұрап алады екен. 
Крыловтағы əдемі сөйлейтін, келемежшіл қу Түлкінің сүйкімдірек 
шығуының бір ұшығы осында жатса керек. Ал Ахмет Крылов 
ұсынған желіге өзге мəн-мағына, кең мазмұн беріп, жаңаша ой ай-
тады.

Ахаңды тартқан Крылов ұсынған қарғаның аңқаулығын келе-
междеу емес, сол қарғаның аянышты халі. Аңқау халықты сүлікше 
сорған түлкі-шенеуніктер сұрқиялығы. Сондықтан да Ахаңның 
түлкісі – қу ғана емес, аңқаудың аузындағысын тартып жеуден тай-
ынбайтын залым.

Крылов пен Абайдағыдан гөрі Ахмет түлкінің залымдығын, си-
патын айқындай түсуге күш салады. Мəселен, Крылов ə дегенде-ақ 
“На ту беду Лиса близеконько бежала” деп жылы тартса, Абай “Бір 
қу түлкі сорына, жақын жерде жүр еді” деп береді, ал Ахмет оны 
бірден “Ағашты Түлкі залым аралар ма?” деп, залымдығына назар 
аударады. Яғни, осы бір Белинский “ғибратшылдық пен ақындық 
шарпысып жататын” топқа енгізген мысал Ахаң өңдеуінде өткір 
сатираға айналып, əлеуметтік жүк көтерген.

Ал Ахмет болса, елді ағартушылыққа шақырып, қазақ 
оқырмандарына ой салу мақсатын көздей отырып, мысалдарда 
неғұрлым саяси-əлеуметтік мəн-мазмұн беруге тырысты. Сондықтан 
да Крылов мысалдарындағы өмірден алынған, шымырлаған 
шындық, ой мен идея, Ахаңның қиялын тербеп, ойына ой қосып, 
аудармадан туған төл туындысында заманалық, уақыт мінбесінен 
айтылған өткір де өміршең ойларын жыр жолдарына түсіруге 
жетеледі.

А. Байтұрсынов Крылов мысалдарының Белинский бөлген үш 
тобына да назар аударса, Абай үшінші топтан мысал аудармаған. 
Ол, көбіне, екінші топтағы мысалдарды аударған. Яғни, Абай орыс 
халқының Крылов заманындағы саяси-əлеуметтік ерекшеліктерінен 
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туған сатиралық мысалдарды көп алмайды. Абайды Крылов 
шығармаларындағы поэтикалық көркемдігі жоғары мысалдар 
қызықтырған. Абайдан соңғы қазақ ақындарының көпшілігі осы 
дəстүрді берік ұстанған. Мəселен, Бекет Өтетілеуов те осы екінші 
топтағы мысалдарды көбірек аударған. Бірінші топқа кіретін мысал-
дардан ол алты, үшінші топқа кіретін мысалдардан бір (“Мұжықтар 
мен өзен” – “Крестьяне и река”) мысал аударған.

“Қырық мысалдағы” тəржімаланған шығармалардың 38-і Кры-
ловтан алынған, ал екеуі (“Ат пен есек”, “Екі шыбын”) Дмитри-
ев пен Хемницерден алынған. Өзі таңдаған 40 мысалды тұтас бір 
шығарма тəрізді жүйеге құра отырып Ахаң “Аққу, Шортан һəм Ша-
янды” кітапты ашар кілт, ал соңғы мысал “Малшы мен масаны” ай-
тар ойдың түйіні ретінде берген.

“Малшы мен Маса” – Ахаңның ең өзекті ойын беретін, Ахаң 
мысалдарының төл туындылық қасиетін айқын танытатын асыл 
дүние. Ақынды осы мысалда жазуға итермелеген қазақ тұрмысын, 
оның қайғы-қасіретін шынайы көрсетер образдардың бедерлі 
бейнесі. Крыловта оқиға көлемі 9 жол, Ахаңда 18 жол. Əңгіме 
жолдарының айырмашылығында емес, ортақ сюжеттегі айтылар 
ойдың, берер ғибраттың əр алуандығында. Крылов мысалында 
малшы көлеңкеде ұйықтап жатқанда, жылан шағуға жақындайды, 
сол кезде маса малшыны шағып оятады. Оянған малшы масаны 
тұрмастай етіп қағып түсіріп, жыланды сонан соң аңғарып, оны да 
өлтіреді. Бұл оқиғадан қорытындыны Крылов былай береді: 

Таких примеров есть немало:
Коль слабый сильному, хоть движимый добром.
Открыть глаза правду покусится,
Того и жди, что же с ним случится,
что с Комаром.

Ахаңда: 
Мысалы қазақ малшы ұйықтап жатқан,
Жыланды пəле делік аңдып-баққан.
Пəленің түрін көрген мен-сарымаса,
Халықты оянсын деп сөзбен шаққан.

Қос мысалшының соңғы ой-тұжырымдарынан аңғарылатындай 
оқиға бір, ой алшақ, мақсат өзге. Сюжеттегі оқиға желісінде де 
көптеген айырмашылық бар. Салыстырып көрелік. Крыловта:



264

Пастух под тенью спал, надеялся на псов,
Примется то, змея из-под кустов,
Ползет к нему, вон высунувши жало.

А. Байтұрсыновта:

Бір малшы көлеңкеге келіп жатып,
Қасқырдан иттеріне сеніп жатып,
Үстінде көк шалғының самал жерде,
Тырайып қалды сабаз ұйықтап қатып.
Келеді қара жылан шағайын деп,
Қапысын ұйықтағанда табайын деп…

Қарап отырсақ, Крыловта оқиға дамуы қарапайым, бір сарын-
ды. Ахмет Крыловтың қара сөз тектес, əңгімелеу стиліндегі жолда-
рын əсерлі өлең жолдарына түсіре отырып, көркемдігін арттырған. 
“Тілге жеңіл” өлең жолдары кейіпкер характерін молынан ашып, 
ерекшеліктерін айқындай түседі. “Тырайып қалды сабаз ұйықтап 
қатып” деген жолдарда малшының қаннен-қаперсіз, бейқам күйінің 
əдемі суреті жасалған. Осылай ойнақы басталған өлең жолда-
ры келесі сəтте адамның жүрегін дір еткізеді. “Келеді қара жылан 
шағайын деп, қапысын ұйықтағанда табайын деп”. Ақын оқиғадағы 
іс-əрекет дамуын бірте-бірте ширатпай, кілт өзгертіп жіберіп 
жəне үдете, үстемелей дамытады. Крыловтағы көп жыланның бірі 
ретінде алына салған жылан “Қара жылан” болып заһар шашса, 
“қапысын ұйықтағанда табайын деген” зымыстан ойы, оны одан əрі 
зəрлендіре түседі. Ахаңның оқиғаны күрт өрбітіп, көркемдік суретті 
қоюландыра түсуінің себебі түсінікті. Ұйқыдан мəңгілік оянбау-
ын діттеген, соны жүзеге асыруды көздеген қатерлі жаудың қаскөй 
əрекеті мен залым ойын халқына жеткізу. Масаны ұрып түсірген 
соң, оқиға Ахаң мысалында өзгеше бір қисынға бет бұруы осыдан. 
Сөзіміз дəлелді болу үшін тағы да мысалдарға жүгінейік:

Крылов:
Проснувшися, Пастух змей убил;
Но прежде Комара спроснья так хватил,
Что бедного его как не бывало.

А. Байтұрсынов:

Ұйқысын малшы оңды ашпай тұрып,
Өлтірді шағып тұрған Масаны ұрып.
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Көтеріп жерден басын біраздан соң,
Қарады жан-жағына мойнын бұрып.
Жыланды көрген шақта малшы өкінді,
Достығын сары масаның сонда ұғып.

Крылов мысалы Малшыға Жыланды өлтіртсе, Байтұрсынов 
оқиғаны Малшының өкінішімен аяқтайды. Мұның себебі, Ахмет 
назары бейқам ұйықтап жатқан Малшыны қатерден құтқарған Сары 
маса тағдырына түскен. Ол жебеушісін танымай, достықты қастық 
көрген ұйқыдағы малшы наданның ісіне налыса, жөн сілтеп, қатерді 
көрсеткен əлсіз болса да адал достың аянышты халіне қабырғасы 
қайысады. Сондықтан да:

Сөзімнің сөкпеңіздер шолақтығын,
Демеңдер сөз жазуға олақтығын.
Жыланды Малшы көріп болғаннан соң,
Келмеді бір-біріне жолатқызғым, –

деп доғарады.
Ақын Сары маса мен Малшы оқиғасынан өз заманының шыншыл 

суретін танып, “Пəленің түрін көрген мен – Сары маса, халықты 
оянсын деп сөзбен шаққан”, – деп түйеді.

“Қырық мысалда” жазған Сары маса туралы хикая ақынның 
кейінгі кітабының атын алып, оның тынымсыз тірлігі сол кітаптағы 
бүкіл идеяның алтын тамырына айналды.

Ахмет туындыларын төл дүниеміз ретінде тануымызға толық 
хақымыз бар. Өйткені олардың мазмұны Крыловтікі болғанымен, 
ой сонылығы, баяндау əдісі, құрылысы, табиғаты тыңнан табылған 
төл шығармадай етіп жазылған. Осы тұста ежелгі орыс əдебиетін 
зерттеуші-академик Д. Лихачевтың өзге жұрттан ауысқан аударма 
жəдігерлерді орыс мəдениетінің ірге ажырамас бір бөлшегі ретінде 
қарастыруын еске ала кеткен орынды. Ол былай деп жазады: “Так 
называемая переводная литература была органическая частью на-
циональных литератур; и она не имела четких границ, отделяющих 
ее от литератур оригинальной. Переводчики и писцы по большей 
части были соавторами и соредакторами текста”.

Крылов мысалдары түпнұсқада поэзиялық шығарма емес. Ол 
жайында М. Əуезов былай дейді: “Орыс əдебиетінде мысал (басня) 
өлең (стих) емес. Ол өзі бөлекше жанр. Оның жол өлшеулері өлеңге 
тəн өзгешеліктей болып, шумаққа да бөлінбейді. Əр кезде сөйлеп 
18–853
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айтатын ауызша əңгіме, халықтық əңгіменің нақышты, ырғақты, 
қара сөзіне бейім келеді. Қысқа қайырылған, өте мазмұнды жауап-
тасу, қағысулар оқиғалы желіге құрылады”.

Осы ерекшеліктерді орыс зерттеушілері де атап өтеді: Басня рас-
сматривалась Крыловым как жанр, произносимый, “разговорный” и 
обращенный к слушателю, к широкой и разнообразной аудитории, 
П. Вяземский писал о том, что Дмитриев пишет басни свои, Крылов 
их рассказывает”. 

Ал Крыловты аударған қазақ аудармашыларының бəрі, оның 
ішінде А. Байтұрсынов та, оның осы ерекшелігін сақтамаған. 
Қазақша аударғанда орыс əдебиетінің өзіндік ерекшелігі бар жан-
ры қазақша бөлекше сипат алып шыға келеді, тіпті баяндау, жеткізу 
формасының өзі өзгеріске ұшыраған.

Крылов жайында пікір толғаған сыншы Белинский оның мысал-
дарын ешқандай да шет жұрт тіліне аудару мүмкін емес, оларды тек 
қайта жасауға болады деп білген.

Демек, Эзоп, Федр, Бабрий, Лафонтен, соның ішінде Крылов 
мысалдары аударылғанда сол халықтың төл туындысына айна-
лып кетіп отырады. Осы тұста Белинскийдің Крылов туралы тағы 
да бір пікірін келтіре кетейік: “Ол өзінің кейбір мысалдарының 
мазмұнын Лафонтеннен алғанымен, оны аудармашы деу-
ге болмайды, өйткені оның таза орыстық табиғаты барлығын 
орыстық түрге қайта өңдеп, орыстық рухтан өткізген”. Ендеше, 
Белинскийдің осы пікірі Крылов мысалдарын аударған Ахметке 
де қатысты айтылғандай. Ахмет мысалдарды қазақ халқының 
даналыққа толы ой-сана сүзгісінен өткізіп, өзіне дейінгі əдебиет 
үлгілерінің бай дəстүрінің ең ыңғайлы, ең өтімді формасымен 
жырлаған. Сондықтан да, Ахмет – ақын Крылов мысалдарын 
қазақтың төрт жолдан тұратын он бір буынды қара өлеңімен 
қайта жазып шығарған. Бұл – бірінші жəне ең басты ерекшелігі. 
Яғни Крыловтық əңгімелеу, диалогтық құрылымға поэзиялық əр 
беріп, образға жан бітірген.

Екіншіден, Байтұрсынов өз аудармаларында Крылов ұсынған 
композициялық құрылымдарды сақтай бермейді. Бұл, əсіресе, 
мысалдың басталуы мен аяқталуынан айқын көзге шалынады. 
Сондықтан да Ахмет мысалдарында жалпы ой жетекке алынып, 
сақталынғанымен, сипаттау, баяндау тəсілі өзгеше. Оған нақты 
дəлел – «Кісі мен Аю» мысалы. Жол сандары да қарайлас, Кры-
ловта – 61, Ахметте – 68. Оқиғаның дамуы да, шарықтауы, шешімі, 



267 

аяқталуы – бəрі ұқсас. Бірақ Байтұрсынов мысалының басты екі 
айырмашылығы бар. Алдымен, мысал мазмұнын қазақ құлағына 
сіңісті ертегі тектес уақиға етіп жеткізеді.

Бір адам айдалада елден жырақ,
Жеке-тақ, жапан түзде қылды тұрақ.
Жаяулық, жалаңаштық жақсы емес қой,
Жалғыздық олардан да қиынырақ.

Көк шалғын, ағаш, бұтақ – бəрі жақсы
Болмайды нақ адамдай серік бірақ
Сөйлесіп іштің шерін тарқата алмай,
Жеке-тақ қапаланды жалғызсырап.

Егер Ахмет Крыловтан аудардым демесе, еш қазақ жатырқамастан 
өз дүниесіндей қабылдары хақ.

Екінші айырмашылық оқиғаны Крыловша өрбіткенімен, сөзден 
сурет сала отырып, ажарландыра түсе ді. Крыловта «человек» бол-
са, Ахаңда «Жеке-тақ». Ə, деген де, бұл жай айтыла салған атау бо-
лып көрінгенімен, аюдың адамға қарап сөйлеуінде ерекше міндет 
атқарып, аңқау аюдың досына деген құрметінің белгісі осы сөзге 
оранып жатқандай.

Сонда оған Аю айтты: “Жеке-тақжан!
Айтайын мен бір ақыл, құлағыңды сал!
Күзетіп жан жолатпай мен тұрайын
Сен ұйықтап, біразырақ тынығып ал!”

«Жеке-тақжан!» бірауыз сөз арқылы бүкіл мысалдың өн бойы-
нан Аюдың досына деген жылылық мейірімінің шуағы төгіліп тұр. 
Ал енді, осылайша, жанындай жақсы көрген досын шыбыннан 
қорғамақ боп, таспен ұрып өлтіргенде, аю надандығына күйінбеске 
шараң жоқ. 

Шығарманың өне бойынан қазақы сөз оралымдар, қалыптасқан 
тіркестердің молынан көрініс табуы мысалдың поэзиялық ажарын 
əрлендіре түскен. Крыловпен замандас Жуковскийдің «Переводчик 
в прозе есть раб; переводчик в стихах – соперник», – деген пікірі 
осындай озық сипаттағы аудармаларға бағытталса керек.

Крылов мысалдарында көбіне қорытынды мораль жеке бөлініп 
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айтылмайды. Ахмет əрбір мысалдың соңынан үнемі өзіндік ой-
пікірін тұжырымдап, ғибрат айтып отырады. Осы құбылысқа ой-
лана қарасақ, Ахмет мысалдарының екі бөлімнен тұратындығын 
байқаймыз. Біріншісінде оқиға бағдары, кейіпкер əрекеті баяндалса, 
екіншісінде қорытынды түйін, мораль беріледі. Сондықтан да əрбір 
мысалға ақындық қатынас, шығарушының мақсаты айқындала 
түседі. Мұның өзі Ахмет мысалдарының бірін-бірі толықтырар, бір-
бірімен сабақтас екі бөліктен тұрар толыққанды дүние екендігін та-
нытса керек. Атақты Лафонтенде осыны жақтаған. Оның “Тело есть 
басня, Душа - мораль”, - деп кесіп пікір айтуы бұған куə.

Крылов мысалдарының Ахмет аудармасын төл туындымыз деу-
ге үшінші негіз – олар қазақ өміріне бейімделіп, сахара тіршілігіне 
үйлестірілуінде. Қазақ тұрмысына сай емес образдар мен есімдер 
халқымызға тəн бейнелермен ауыстырылған. Бұған дəлел өте көп.

Ал “Қасқыр мен Мысық” мысалында адам аты қазақшаланып 
қана қоймай, сол адамдардың мінездерін ашатындай, адамдық 
қасиеттерін айқындайтындай етіп алынған.

Крыловтың “Волк и Кот” мысалында аңшылар қуып келе жатқан 
қасқыр деревняға кіріп, қайда тығыларын білмей, мысықтан ақыл 
сұрап, жақсы бір адамның үйін нұсқап жіберуін өтінеді. Сонда 
мысық:

– “Проси скорей Степана:
Мужик предобрый он”, - Кот Васька говорит.
“То так; да у него я ободрал барана”, -
“Ну, попытайся ж у Демьяна” –
“Боюсь, что на меня и он сердит:
Я у него унес козленка”
“Беги ж, вон там живет Трофим”,
“К Трофиму? Нет, боюсь и встретиться с ним:
Он на меня с весны грозится за ягненка!”
“Ну плохо ж! Но авось тебя укроет Клим?”,
“Ох, Вася, у него зарезал я теленка!”

Осылайша, бұл деревняда ешкімге береке таптырмаған Қасқырға 
Мысық ешкім жасыра алмайтынын айтады. Қорытынды мораль 
мысық аузымен былай беріледі:

“И правы, – сам себя вини:
Что ты посеял, то и жни”
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Крыловтың 30 жолдық мысалын Ахмет 46 жолға өсіріп, еркін ау-
дарады. Жəне мысық пен қасқыр диалогын жалпақ тілді қазақша 
сөз қағысу желісінде кеңінен толғап, көсіле баяндайды. Сөйтіп, 
мысалдың қазақылық табиғатын байыта түседі. Енді Ахаң мысалы-
на кезек берелік:

“Мысықжан, бұл жердегі жұрттар қандай?..
Айта гөр қайырымды ер бар болса,
Тасалап мені жаудан құтқарғандай”.
“Бара ғой, – Мысық айтты Қоянкөзге, 
Жігіт кем ер көңілді онан өзге!
Адамды анау-мынау тоқтатарлық,
Өзінің ебі де бар сөйлер сөзге”.
“Оны қой, - Қасқыр айтты, - ол жасырмас,
Жеп едім бір ту қойын өткен күзде”.

“Барып көр олай болса, Құрамысқа
Адам жоқ жасыруға онан ұста,
Шамасы өзі асқан жақсы жігіт,
Жалғыз-ақ тоны келте, қолы қысқа”.
“Мысықжан, оны да қой, өзгесін айт,
Жеп едім бір лағын былтыр қыста”.
“Иесі анау үйдің Көпберген бай,
Жақсылық, жамандықты көп көрген бай,
Қонақжай, өзі асқан дəулетті адам,
Жатсаң да ауырламас бірнеше ай”.
“Баруға, қасқыр айтты, – жүрексінем,
Оның да қозыларын жеп ем талай”.
Білмеймін сілтерімді енді қайда!
Барып көр Қисықбасқа анау сайда!
Болғанмен, басы қисық, өнері көп,
Əр түрлі табылады онан хайла!
“Мысықжан, оны да айтып, əуре болма,
Жеп едім бір бұзауын өткен айда”.

Мұншама ұзақ үзінді келтіргендегі мақсатымыз – Ахаң 
мысалының өзіндік ұлттық бояуын таныту. А. Байтұрсынов мұнда 
тек кісі аттарын ғана өзгертіп қана қоймай, оған үлкен мəн-мағына 
беріп, Қасқырдың бүкіл болмысын ашады. Қорқауға жақсы да, жа-
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ман да, жалғыз атты кедей де, мыңды айдаған бай да бір, ақ-қарасын 
айырмай залагерлік көрсеткен Қасқырға айтылар үкім де еш күмəн 
туғызбайды.

А. Байтұрсыновтың “Қырық мысалы” түгелімен қазақ тілінің 
көрігінен өткізілген. Аз сөзбен көп мағына білдіретін ұтымдылығы 
да Ахаң мысалынан бой көрсетіп, із тастап отырады. Ақын халқының 
тілдік қорындағы бай ұлттық өрнек, көркемдік айшықтарды өлең 
оралымдарына түсіріп, ұлттық санаға сай түйіндер, тұжырым-
қорытындылар жасап отырған.

А. Байтұрсынов мысалдарындағы өлең жолдары “бөтен сөзбен 
былғанбаған”. Онда араб, парсы, татар тілдерімен шұбарлау мүлде 
кездеспейді. Ахаңның жол-жөнекей атқарған ең ұлы мақсаты – ана 
тілінің абыройын арттырып, мерейін биікке асқақтату. Сондықтан 
да қай мысалды алмасаңыз да онда халықтық тілдің, ұлттық 
поэзияның бейнелі бедері, халық даналығының мəйегі – мақал-
мəтелдер, қанатты сөздер айтар ойдың, көркем суреттің, қажетті 
детальдің ажарын аша түседі.

Сонымен қатар, А. Байтұрсынов кейіпкерлердің іс-əрекетін су-
реттеуде, баяндауда қазақ тұрмыс-тіршілігіне таныс құбылыстарды 
сəтті пайдаланып отырады.

Белгілі бір кейіпкер болмысын ашуда, ауызекі сөйлеуде 
қолданылатын тіркестерді ойната отырып, керемет өткір ой айтады:

Құдай да, құран да оған жалғыз қарын,
Сол үшін қара жерге көмген арын(“Сорлы болған мұжық”).

Ахаң мысалдарының тілін сөз еткенде, онда кеңінен қолданыс 
тапқан қазақ мақал-мəтелдері мен қанатты сөздерін айтпай ке-
туге болмайды. Олар мысалдардың негізгі бөлімінде де, ғибрат 
сөздерінде де орнын тауып қолданылып, кейде тура күйінде, кейде 
өлең жүйесінің ыңғайына қарай мəнін сақтап, өзгеріссіз, кейде сөз 
орындары ауыстырылып беріліп отырады. “Жазмыштан – озмыш”, 
“Алланың адам басы добы…”, “Əлін білмеген əлек”, “Залымдар 
айран ішіп, аман кетіп, Момындар тұтылып тұр шелек жалап”, 
“Жақсылықты басыңа қыл, Басыңнан асса, – деген досқа істеңіз”, 
“Болады асыл таста, өнер – жаста”, “Ұялған тек тұрмайды”, “Біреуге 
күлме, келер өз басыңа”, “Сыйға-сый”, “Садаға бастан құлақ”, 
“Боларсың дұшпан түгіл досқа күлкі”, “Алды – жөн, адасқанның 
деген сөз ғой”, “Нені ексең, соны орасың”, “Өзі тойса, көзі тоймай”, 
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“Аузыңды құрғақ қасық босқа қажар”, “Халық айтса, қалып айтпай-
ды”, “Қанағат азға деген жоққа – сабыр”.

Сонымен қатар, Ахаң өз жанынан жаңа тіркестерді қолданып, 
салмақты мағынаны аз сөзге сыйдырып, халық даналығының қадір-
қасиетін аспандата түседі: “Сары жезден саф алтынды айырмай-
тын”, “Досыңнан надан болса, артық дұшпан”, “Пиғылды түзетпейді 
дəулет пен бақ”, “Ғылымсыз надан адам соқырға есеп”.

Аударма əдебиетті төл əдебиеттің туындысы, оған қосылған үлес 
деп қарайтын болсақ, Ахаң сіңірген еңбек өз алдына бір асқарлы 
шың. А. С. Пушкин: “бірде-бір француз Лафонтеннен ешкімді 
жоғары қоюға жүрегі дауаламайды, бірақ, меніңше, біз Крыловты 
одан да жоғары қоя аламыз. Бұл екеуі өз елінің мəңгілік сүйіктісі 
болып қалады. …Лафонтен мен Крылов екі халықтың рухының 
өкілдері”, - деп, ұлы мысалшылардың қызметін жоғары бағалаған 
еді. Ахмет Байтұрсынов тəржімадан төл туынды тудырған мысалда-
рында қазақ өмірінің, оның тұрмыс-тіршілігінің шындығын, мінез-
құлқының бар болмысын жарқырата ашып, қазақы мысал жасады. 
Мысалдағы пернелеу арқылы отандастарына азатшыл ой тастады. 
Ендеше біз де оны ешкімнен кем тұта алмаймыз.

Ахмет өз жанынан бірде-бір мысал шығармады. Бірақ мы-
сал сюжеті – негізінен бар халыққа ортақ алтын қазына. Əлем 
мысалшылары ежелгі грек мысалшысы Эзоптан бастап бүгінгі 
мысалшыларға дейін бір-бірімен тақырып алмасып отырған. Кры-
лов өз мысалдарының 33-ін аударма деп мойындаса, 28-інің сюжетін 
француз мысалшысы Лафонтеннен алған екен. Ал Лафонтен – өз жа-
нынан мысал шығармаған, өзіне дейінгі мысалшылардың сюжетін 
алып, өзгеше жазған ақын. Орыстың атақты ақыны Жуковский бұл 
туралы “Лафонтен, который не выдумал ни одной собственной бас-
ни, почитается, невзирая на то, поэтому оригинальным. Причина 
ясна: Лафонтен, заимствуя у других вымысли, ни у кого не займство-
вал ни той прелести слога, ни тех чувст, ни мыслей, ни тех истинно 
стихотворных картин, ни того характера простоты, которыми укра-
сил и так, сказать обратил в свою собственность заимствованное”, 
– деп түйіп айтып, Лафонтеннің ақындық табиғатын тап басқан.

Осы бір орынды пікірді негізге ала отырып, бізде Ахметтің мы-
салшы ретіндегі ерекшелігінің ең басты қасиеті төл туынды жа-
сай білгендігінде демекпіз. Ахаң Крылов мысалындағы сюжеттік 
желіні өз уақытына үйлестіріп, қазақ халқының тағдырындағы 
ділгір мəселені көтеруге пайдаланып, “негізгі түпнұсқаға орайла-
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стырып, көркем ойға ой қосып, суретке сурет қосып, пікірді ұштап” 
(Р. Нұрғалиев) таза қазақи төл туынды жасаған.

9.3 Ақын поэзиясындағы азатшыл сарын

Өз ұлтының енжарлығы мен жалқаулығы, өнер-білім іздеп 
сілкінбеуімен күрескен А. Байтұрсынов ХХ ғасырдың басындағы 
қазақ əдебиетінде ұлт-азатшыл бағытты бастаған төл поэзиясында 
аударма арқылы насихаттаған ойларын айқындай түсіп, өршіл де 
төңкерісшіл сарындағы жалынды жырлар туғызады. Сөйтіп, қазақ 
əдебиетіндегі жаңа бағыттың бастауы іспетті “Маса” жинағы 1911 
жылы дүниеге келді. Ол – Ахметтің ақындығын кеңінен паш етіп, 
өз тұсындағы қазақ ақындарының алдыңғы қатарына шығарған ту-
ынды.

Ахмет Байтұрсынов поэзиясы азатшылдық рухымен даралана-
ды. Ол ақын ретінде қазақ поэзиясына күресшілдік сарын əкеліп, 
азаттық жырдың озық үлгісін шашты. Оның өлеңдерінің ұлт-
азатшыл рухы-мəңгілік жоғалмас ақындық үлгі болып қала бермек.

Ахмет өлеңді тікелей шығармашылықпен айналысқысы келіп, 
не болмаса ақындық атқа ие болу үшін жазбаған. “Жеті қырлы, бір 
сырлы” Ахметтей тұлғаның қадір-қасиетін, сыр-сипатын айқындай 
түсетін оның ақындық өнері –замана шындығынан, өмір талабынан 
туған құбылыс. Мұны ол ашық айтқан:

Мен жазған кеңес,
Мақтаныш емес,
Ат шығармақ ақындық.
Молда жоқта, молдалық,
Ер батқанда, жорғалық.

Осыдан көрінетіндей ақын туа біткен табиғи талантын өзінің 
алдына қойған мақсаты – саяси күрес пен ағартушылық қызметіне 
ұштастыра білген. Сөйтіп оның өлеңдері ең алдымен күрес құралы 
ретінде халқының бостандығы жолындағы үн-жарияға айналған. 
Ахмет поэзиясының осы қасиетін бұрынғы, кейінгі зерттеушілер 
тап басып тани білген.

1911 жылы Орынборда басылып шыққан “Маса” жинағындағы 
өзгеше сарынды, азатшыл рухты қазақ əдебиетін зерттеушілер 
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20-жылдарда-ақ таныған-ды. Сол тұстағы əдеби айналымдағы 
Ахмет творчествосы туралы пікірлердің жиынтығы Əмина 
Мəметованың “Көркем əдебиет туралы” мақаласында берілген. 
Əмина Ахаң шығармашылығын орыстың революционер-демократы 
Чернышевский творчествосымен қатар қойып: “Ахаңды мақтайын 
деуден аулақпын. Бірақ тарихтан тиісті орнын берейік дегім келеді. 
Ахаң əдебиетімізге жұмыс етпеді ме? Қолыңнан келгенінше заманы-
на қарай жалтыраған түймесін жұлып тастап, құл болған, теңдіксіз 
болған, жұрт екен деп есепке алынбаған қазақ жұртына заманына 
қарай көре білгенше, түсінгенше жөн сілтемеді ме?” – деген орынды 
ой айтады.

Өз өлеңдерінде А. Байтұрсынов өнер-білімнің шынайы құді-
ретіне табынуға, олардың қадір-қасиетін атақ пен шен, мансап пен 
байлық көзіне айналдырмауға үндеп, Абай тағлымын əрі қарай 
жалғастырады. Абай дəстүрін жол тұтқан Ахмет өз өлеңдерінде 
надандық пен кемшілікті көріп қана қоймай, ащы шындықты сыртқа 
шығарып, сынапта алады. Қараңғылықтың құшағында мүлгіген 
халыққа: “Аш көзіңді оянып” деп қозғау салып, ұран көтереді. 
Қазақты басқан надандық пен білімсіздіктің түндігін түру үшін:

Адамдықтың диқаншысы қырға шықтым;
Көгі жоқ, көгалы жоқ – қорға шықтым.
Тұқымын адалдықтың шаштым, ектім,
Көңілін көтеруге құл халықтың, –

деп, өмірлік мұратын білдіреді.
А. Байтұрсынов өлеңдеріндегі ағартушылық сипаттың өзіне 

дейінгі ақындардан өзгелеу бір астарлы сыры бар. Ақын өнер, 
білімді “таза күйінде” уағыздап қоймайды. Ол оны халықтың са-
насын оятып, өзгенің езгісіндегі тұрмысының себеп-салдарына 
көз салдырар бостандыққа ұмтылудың нұрлы сəулесі деп санайды. 
Бостандық ұғымы бұрынғы поэзияда басты ой нысанасы болып 
көрінбесе, Ахмет өлеңдерінде ол негізгі тақырып, өлеңге өзек бо-
лар ойдың “темірқазығы” іспеттес. Абай, Ыбырай туған халқының 
тағдырына күйзеліп, озық кеткен өзге халықтармен иық тірестіруді, 
“тіл ұстартып, өнер шашпақтан” іздесе, Ахмет оны бостандық үшін 
күреспен байланыстырады. Оның өзіне дейінгі саңлақ ақындардан 
бір қадам ілгері басқандығы да, поэзиясының салмақтылығы мен 
құдіреті де осында. Ахаңның “Досыма хат”, “Жиған-терген”, “Анама 
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хат”, “Жауға түскен жан сөзі”, “Жауап хаттан” жəне т.б. өлеңдерінің 
тегеурінді қуаты осы бір ұқтырар ой аңғарында жатыр.

1923 жылы А. Байтұрсыновтың елу жылдық мерей тойына 
арналған мақаласында қазақ əдебиетінің классигі М. Əуезов: “…
Ахаңның майданға алғаш жыры шығып, əдебиет, саясат жолын-
да жол бастаған күндері бəріміздің есімізде… Ахаңның бұрынғы 
айтқан сөзін қазақ даласы əлі ұмытқан жоқ. Өлеңдегі белгілі са-
рын əлі ескірген жоқ. Əлі күнге қазақ даласының күшті санасы бо-
лып, арқаның қоңыр желімен бірге есіп, шалқып жатыр” деп, оның 
поэзиясындағы азатшылдық идеяны ту көтерген өлең жолдарының 
тот баспас асылдығын танытқан еді.

“Маса” жинағына енген өлеңдерден, əсіресе, кейінгі басылымда-
рына енген өлеңдерінен төңкерісшіл рух, 1905-1907 жылдардағы са-
яси толқулар мен рухани сілкіністерден қанаттанған тасқын күштің 
серпілісі ұшқын шашады. Ақын өлеңдеріндегі төңкерісшілдік са-
рын өлең жолдарындағы ішкі тегеурінде ширыққан шымыр ойлар 
арқылы білінеді: 

Байқасақ, жезде,
Бауыздар кезде,
Үн шығу бар емес пе?
Үндемей өлсек,
Сүйекпен көмсек,
Кейінгілер демес пе?!
Лақ құрлы бақырмай,
Өлген екен апырым-ай!

Ахмет Байтұрсынов – қазақ əдебиетінде азатшылдық дəстүрді 
бастаушылардың бірі еді. Қазақ əдебиеті тарихындағы ұлт-
азатшылдық кезең Ахметтен басталары анық. Ендеше, Сəкен 
Сейфуллиннің тарихи шындықты тап басып айтқан пікірі, яғни 
“қорлыққа шыдап, күйікке күйіп, ұйқы басқан қалың қазақтың 
ұлт намысын жыртып, ұлттық арын жақтаған патша заманында 
жалғыз Ахмет еді” дегені көп нəрсені аңғартып, түнекте жанған 
шамшырақтай тарих тереңіне жетелейді.

Ақынның азаматтық поэзиясынан оның өмірлік өзгерістерге 
белсенді қатынасы көрініс беріп, қоғамдық қайраткерлігін айқындай 
түседі. Поэзияның саяси-əлеуметтік мəнін арттыра түсуге, жетілдіре 
түсуге тырысуы – содан. Əсіресе “Қа… қаласына”, “Жұртыма”, “Ақын 
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ініме”, “Жауап хаттан” тəрізді өлеңдері оның қоғамдық қайраткерлік 
бағдарламасын мейлінше аша түседі. Оларда жеке басқа қатысты 
күйініші-сүйініштен, қасірет-қайғыдан көрі халық қамын жеген 
азаматтық поэзиясының халықтық сипаты басым жатады.

Саяси күрес жолындағы бағыты саралана түскен тұста Ахаң 
“Анама хат” деген өлеңін шығарады. 1909 жылы жазылған “Ана-
ма хат” – ақынның жүрек түкпірін жарып шыққан, жан дүниесін 
терең ашатын сыршылдыққа толы, сезімге бай өлең. Ол ана алдын-
да өзінің жан сырын, ата ұлынан халық ұлына көтерілуді көздеген 
мақсатын жайып салады.

Оқ тиіп он үшімде ой түсіріп,
Бітпеген жүрегімде бар бір жарам…
Адамнан туып, адам ісін етпей,
Ұялмай не бетіммен көрге барам?!

Ақын ұстанған бағытынан айнымайтындығын, адамдық арды ат-
тап кете алмайтынын, мақсатқа жету жолында өмірдің күйкі тірлігі 
түкке тұрмайтынын өршіл леппен жеткізеді:

Тайпалған талай жорға, талай тұлпар,
Тағдырдың кез болып тұр кермесіне.
Солардан жаным-тəнім ардақты емес,
Орынсыз күйзелейін мен несіне?!

“Жауап хаттан” атты өлеңінде елдің бетке ұстар азаматтарын 
бірлікке шақырып, күреске үндеген Ахмет мұраты – бостандықты, 
азаттықты аңсаған əлемнің алдыңғы қатарлы прогресшіл үнімен 
ұштасып жатады. Мұнда Ахаң:

Мен бұқтым – жаттым,
Сен бұқтың – жаттың.
Кім істемек қызмет?!
Ауызбен айтып,
Істерге қайтып.
Жоламасақ не міндет? –

деп, халқының көкейкесті арманын жырлауда ештеңеден тайсал-
майтындығын, ақ жол нұсқаудан шаршамайтынын айтады.
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Осы тұрғыдан алғанда, ақынның күрес жолын айқындауда “Н. Қ. 
ханымға” арнау өлеңі ерекше орын алады. Бұл – өмірлік мұраттарды 
образды бейнелеуімен, көркемділігімен ерекшеленетін, Ахаңның 
бостандық сүйгіш болмысын танытатын өзгеше өлең. Өлең қазақ 
əйелдерінен шыққан тұңғыш журналист, педагог-ғалым, əрі жазу-
шы, аудармашы Нəзипа Құлжановаға арналған. 

А. Байтұрсыновтың Нəзипаға өлең арнауы, оның кітабына 
алғысөз жазуы – жас талантты бағалап, үлкен үміт артқандығының 
белгісі. “Н.Қ. ханымға” өлеңі тек Нəзипаға емес, жалпы үміт күткен 
кейінгі жас толқынға, ойы өзектес ізбасарларына, халық үшін туған 
ұл-қыздарға арналған. Ақын:

Рахатсыз өтсе де өмір жасым,
Бұл жөнімнен құдайым айырмасын.
Ұзақ жолдан ниет қып бір шыққан соң,
Жарым жолдан қайтпаспын, қарындасым.
Су да болар, бұл жолда тау да болар,
Жаудың оғы – жайған тор, ау да болар,
Мынау пайда, мынасы зиян демек,
Ол ерліктің ісі емес, сауда болар?! –

деп, күрес жолынан таймайтындығын жастарға үлгі етеді. Тіпті 
“Мен өлсем де өлемін жөнімменен” деген қажырлы шешімін имен-
бей айтып:

Тəн көмілер, көмілмес еткен ісім,
Ойлайтындар мен емес бір күнгісін,
Жұрт ұқпаса ұқпасын – жабықпаймын,
Ел бүгіншіл, менікі ертеңгі үшін, –

деген зор сеніммен үлкен философиялық ой түйеді. Күрес 
жолындағы сансыз қиындықтар, жазықсыз жапа шегу мен қудалау, 
қиын тағдырмен арпалысу, азаматтықтың мəні мен мақсаты жай-
лы толғаулар ақынды осындай өмір мен өлім, бүгін мен болашақ 
туралы терең тұжырымға алып келеді. Өз ғұмырын арнаған игі 
істің жемісі мен жеңісін ертеңнен күтеді. Алға жетелеген ақ арман 
биігінде мерт болудан қаймықпай, тəні өлгенмен, рухы өлместігіне 
сеніп, бүгіннен келешектің жалғасын көреді. Осы арқылы адамның 
өмірі мен өлімі жайлы “мені” мен “менікінің” айырылғанын, “өлді 
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деп ат қойыпты өңкей білмес” деп ұлы Абай түйген ойды өрістете 
түсіп, ірі философиялық пайымдау деңгейіне көтеріледі.

“Н. Қ. ханымға” өлеңінен біз елінің ертеңі үшін, жарқын 
болашағы үшін бойындағы барын сарп етер, ештеңеден тайынбай-
тын қаһарман күрескер бейнесін танимыз.

Шаршайды деп ойлама шалдыққаннан,
Ұзақсынып жатпаспын жалыққаннан,
Жұрт қолымнан келмесе өкпелемес,
Барым сақтап, мен аяп алып қалман.

Ақынның лирикалық кейіпкері өз тағдырын халық тағдырынан 
бөліп қарамайды. Сол себептен де өз ісінің ақтығына сенген ақын үшін 
ең ауыр күрестің өзі қайғы-қасірет емес, лəззат. Бұл қорытындыдан 
нағыз шынайы күрескердің оптимистік рухы сезіледі. Ақаңның осы 
өлеңінің Мұқағалидың Фаризаға арнаған өлеңімен үндесіп жатуы, 
ұлылар ұғымының желілестілігін танытса керек.

Ахмет өлеңдеріне құрғақ ділмəрсу, мағынасыз ұраншыл айқай 
жат. Əр сөз өз орнын тауып, салмақтана түседі. Сонымен бірге ақын 
нақты адамды, оның сезім-күйін жырлай отыра, қазақ қоғамының ең 
бір ділгір, мəнді мəселелерін көтеріп, жалқыдан жалпыға бұрылады.

А. Байтұрсынов поэзиясындағы ұлт-азатшылдық бағыт оның 
саяси бостандыққа жетуді аңсауынан, қазақ халқын орыс патшасы 
езгісінен азат етіп, отаршылдық бұғаудан құтқаруды, қазақ ұлтының 
өзін-өзі басқаруына қол жеткізуді аңсаған арманынан, соған бар да-
усымен үн қосуынан көрінеді.

Қазағым – елім,
Қайқайып белің,
Сынуға тұр таянып,
Талауда малың,
Қамауда жаның,
Аш көзіңді оянып.

Ахметтің осы “Жиған-терген” өлеңі түгел күйінде “Масаның” 
соңғы басылымында 1922 жылы жарияланды. Бернияз Күлеевтің 
айтуына қарағанда, төңкерістен бұрынғы “масаларда” соңғы шумақ 
цензура рұқсат етпегендіктен берілмей келген. Өйткені мұнда халық 
басына төнген ең күшті қауіп анық та айқын көрсетілген. 
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Өз өмірін күреске арнаған ақын отаршылдықтың шынжыр-
бұғауын тас-талқан етер күнді аңсап, тезірек жетуін асыға күтеді:

Қашан жанып шамшырақ,
Сəуле беріп жарқырап,
Болар жарық төрт тарап?!
Қашан маған іздеген,
Күліп жылы жүзбенен,
Болар серік бақ қарап.

Ақын үшін бақ ұғымы, бақыт ұғымы азаттық ұғымына пара-пар. 
Ақынның лирикалық кейіпкері бақытты күнді аңсаушы ғана емес, 
сол күннің тезірек жетуіне себепкер болуға ұмтылушы да.

“Қарқаралы қаласына” өлеңін Ахмет айдауға кетіп бара жатқанда 
жазады. “Бар қаймағын қуып біттің, кім қалады еліңде, доңыздармен 
сиыспаспын бірге тұрып бұл елде” дегенді айтып, ащы шындықты 
бетке басады. Мұхтар Əуезов “Ахаңның елу жылдық тойы” 
мақаласында: “1907 жылы Қарқаралы қаласында Ахаңды алты жол-
дасымен абақтыға салған. Қарқаралы тұтқынында аз уақыт отырған 
соң, жазалыларды Семейге айдаған. 12 жыл өмірін өткізіп, еңбегі 
жанбай айдалып жатқанда, Ахаңның қайғылы көңілінен шыққан 
ауыр сөздің бірі:

“Қош сау бол, Қарқаралы жуылмаған,
Айдай бер қалса адамың қуылмаған, –

деп, өлеңнің шыққан уақытына, не себепті жазылғанына, не туралы 
екеніне анықтама берді.

Зерттеуші-ғалым Ж. Ысмағұлов осы өлеңдегі “Қош сау бол 
Қарқаралы жуылмаған” деген жолдар Лермонтовтың “Прощай, 
немытая Россия” деген сөздерін еріксіз еске түсіреді. Осының өзі 
Ахаңның қай биіктен бой көрсеткені, кімді бағдар етіп, қандай 
ұғым-түсініктермен ой толғағанын аңғартады”, – деп, Ахаң ойының 
өршіл үнді ақындармен астасып жататынын ашып кетеді.

Ұлы Абайдан тəлім алып, өлең құдіреті арқылы халыққа ой са-
лып, саналы іс-əрекетке, күреске үндеу – Ахмет поэзиясы əкелген 
жаңа арна. Сондықтан да қазақ поэзиясында Ахаң салған жаңа бағыт 
– ұлттық бірлік пен ұлттық азаттықты жырлау. Құр жырлау, құрғақ 
ойбай емес, бостандықтың биігіне алып шығар жолды көрсетіп, 



279 

жөн сілтеу. Ахметке дейінгі ақындар өз халқының қайғы-қасіретін 
сезініп, жаны езіле зарлағанмен, құтқарудың жолын айта алмады. 
Ал Ахмет көрер көзге, сезер жүрекке мұны меңзеп қана қоймай, ны-
сана етіп қоя білді. Бұның басты себебін С. Қирабаев: “Олардың 
(А. Байтұрсынов, М. Дулатов. Ө. Ə.) бүкіл россиялық дамудың жаңа 
бір кезеңі туғанын дұрыс танып, соның ыңғайымен қазақ қоғамын 
қозғалысқа келтірудің жолын іздеуінен”деп біледі.

Ахмет поэзиясындағы ағартушылық – оянуға, ояну – қасіреттің 
сырын білуге, бас кінəліні сезінуге, сезіну – бостандыққа жол ашар 
бұлқынысқа жетеледі.

Ақын аз Байтұрсынов Ахметтей,
Сөзі алтын, мағынасы меруерттей.
Осыдан ғибрат алып жас жігіттер,
Һəммесі өз халқына қызмет еткей! –

деп, Міржақып тегін айтпаған. Сұлтанмахмұттың сонау 1914 жылы 
“Өткірсің наркескеннің алмасындай” деп, өлең арнауы да осыдан 
болатын.

Бағаң жоқ көр соқырдың көз алдында,
Мұңыңды жылап шақшы өз алдымда:
Гауһар тұрсын айырып алтыныңды
Аузына керек тас деп бірі алды ма?

Өткірсің наркескеннің алмасындай,
Жүйріксің “полный ходтың” арабасындай.
Сен сұңқар, көңілі соқыр, сенімен қас,
Өзінің болмады деп қарғасындай.

Қашанда жаңа ой, жаңа жолдың қалыптасып кетуі, көкейден 
дөп шыға қалуы қиын. Көреген де дарынды Сұлтанмахмұт осыны 
меңзеп отыр. 

Ахаң тағдыры қиын екені белгілі. Оның жасандылық атаулыға 
жат, еркіндік үнін шырқау биікке көтерген сұңқар жыры қанатын 
кеңге жайған тұста 1916-17-нің дүниені опай-топай еткен алай-
дүлей заманына килікті. Сеңдей соғылысқан заман өтіп, ел Ахмет 
жырының нəріне қайта ерін тигізе бастаған тұста, ақын тағдыры 
сталиндік зұлматтың тырнағына ілінді. Ақын – Ахмет саясатшы 
– Ахметтің құрбанына айналып, өзіндік сенімі үшін жазаланған 
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ақынның өзімен бірге түйғын жыры да торға түсті. Жыр өрісіне Ах-
мет, Міржақып əкелген елдік, еркіндік атты көркемдік ойдың тұнығы 
лайланып, жасампаз жанды пікір тұмшаланды. Бірақ қазақ үшін 
“шам қылған жүрек майын” (Сұлтанмахмұт) Ахмет Байтұрсынов 
жырының алтын арқауы өз тұсында да, кейін де сақталды. Іле-шала 
қазақ əдебиетінің өрісті өлкесіне Мағжан, Сұлтанмахмұт сияқты 
идеялас шəкірттері келіп, Ахаң идеясын алға апарды. Кейінгі Сəкен, 
Ілияста да Ахаңның тұлпар жырының дүбірін сақтап, Ахаң бастаған 
азаттық тақырыбын тың ізденістермен байытып, жаңа рухани 
биіктерге көтерді. 

Ахмет поэзиясының арналы бағыты, қазақ əдебиетінде алар орны 
жайлы кезінде Міржақып Дулатов былай деген еді: “Ол қарапайым 
да түсінікті қазақ тілінде азаттық туралы, ұлт туралы, езілген, 
артта қалған қазақ ұлты туралы жырлады; өнер-білімге, еңбекке, 
ғасырлық ұйқыдан оянуға үндей отыра, əрбір қазақтың азаматтық 
санасын оятуға ұмтылды. Ішкі сұлулығы мен мазмұны жағынан, 
жинақылығы мен желілігі жағынан А. Байтұрсынов жырлары қазақ 
əдебиетінде бірінші орын алады”.

Қорыта келе айтарымыз, Ахмет Байтұрсынов шығармашылығы 
ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ əдебиетінің даму тарихындағы 
биік белес болып қала бермек. Ол шын мəніндегі нағыз ұлт-
азатшылдық поэзияның қазақ əдебиетіндегі негізін қалап, 
қазақ өлең өлкесіне азаттыққа ұмтылған азаматтық жыр 
үлгісін алып келді. Ендеше, ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ 
халқының “рухани көсемі” (М. Əуезов), өнер мен ғылымның сан-
саласын меңгерген, елінің ұлттық санасының оянуы мен азаматтығы 
жолындағы күресте қатыгез тағдырға қайыспай қарсы тұрған ұлттың 
ұлы ұстазы – Ахмет Байтұрсыновтың шығармашылық мұрасын 
бүгінгі ой-сана биігінен осы тұрғыдан бағалауымыз керек.

Студенттерге өзін-өзі бақылау сұрақтары мен тапсырмалар:
1. А. Байтұрсыновтың шығармашылық ғұмырнамасы
2. А. Байтұрсынов жəне қазақ əдебиетіндегі ұлт-азатшыл бағыт.
3. «Қырық мысал» жинағының төл туындылық сипаты.
4. Ахмет Байтұрсыновтың «Маса» жинағындағы идеялық-

көркемдік ізденістер.
 5. ХХ ғасырдың алғашқы кезеңіндегі қазақ əдебиетіндегі Ах-

мет Байтұрсынов дəстүрі. 
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10 ТАРАУ
 

МІРЖАҚЫП ДУЛАТОВ
(1885-1935)

 10.1 Шығармашылық ғұмырнамасы

ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ даласындағы күрделі 
қоғамдық-əлеуметтік жағдайды өз шығармаларында айқын та-
нытып, қажетті ойды ашып айта білген сөз шеберінің бірегейі 
– Міржақып Дулатов. Ол тек əдеби-шығармашылықпен ғана 
айналысып қоймай, қоғамдық өмірдің қай саласында болмасын 
өшпес із қалдырған бір туар тұлға, ұлы санаткер, ірі қоғамдық-
саяси қайраткер ретінде де танылды. Сан қырлы дарын иесінің 
мол мұрасының ішінде, əрине, əдеби шығармашылығының орны 
бөлек-ақ. Əдебиетке өзінің тұңғыш туындысымен “Оян, қазақ!” 
деп ұрандата келіп, қазақ əдебиетіне өршіл сарын, тіліп түсер 
өткір сөз, ойлы пікір əкелді.

Халқының ой-арманының діттеген жерінен шыққан ақын 
өлеңдері талай ұрпақтың жүрегінде жатталып, көкірегінен орын 
тепкені анық. Ұзақ жылдар бойы тек қара күйе жағылып, аты ашық 
түрде аталмаса да, Міржақып есімі азаматтық пен күрескерліктің 
символындай еді. Кейбір əдеби зерттеу еңбектерге сыналай кіріп, 
сыналып жатса да, сол шағын үзінділерден-ақ Міржақыптың халық 
қасіретін жанымен түсініп, шығармашылығына алтын арқау еткен 
жан екені сезіліп-ақ тұратын. Бүкіл ғұмырын елінің бостандығы 
мен теңдігі жолында сарп еткен азаматтың шығармашылығымен 
кеңінен танысып жатқан бүгінгі шақта көп нəрсеге көзіміз жетіп, 
тума таланттың болмысын нақты танығандаймыз.

Ол – қандай бір тақырыпқа жазбасын жəне қай жанрға қалам 
сіл те месін өзі өмір сүрген тарихи кезеңдегі қазақ тағдырының 
шындығына бойлап, өзекті мəселелерді екшей талдап, өткір көтере 
білді. Ақын өз жанын жегідей жеген өткір сұрақтарды алдымен өзі 
терең түсініп алып барып, өлеңнен өрілген асыл ойлары арқылы 
оқырманға жеткізуге ұмтылады. Сондықтан да ХХ ғасырдың ба-
сында “Əдебиетті ардың ісі” деп түсінген қарымды қаламгеріміздің 
көш басшысының бірі – Міржақып Дулатов екенінде дау болмаса 
керек. 
19–853
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Міржақыптың қазақ əдебиетіндегі орнын өз замандастары 
мейлінше жоғары бағалап, халық үшін еткен еңбегін танып та, та-
нытып та кеткен. Мəселен Мағжанның “Жауға түскен жанға” 
(М.Д-ға хат) өлеңіндегі мына жолдар соның нақты айғағы:

Ақыл айттың ұлтына,
“Таста, талас, бірлік қыл!”
Бір шешпедің беліңді,
Жұрт үшін уайым-қайғы жеп…

Келешек күнде қағазға,
Алтынмен жазар атыңды.
Құшақтап сүйер, қағазда,
Көрсе жазған хатыңды.

Міржақып Дулатов 1885 жылы 25 қарашада Торғай уезінің 
Сарықопа деген жерінде туған. Əкесі Дулат елге беделді кісі болған. 
Міржақып алғашында ауыл молдасынан сауат ашып, онан соң 
ауыл мұғалімінен оқиды. Міржақыптың алғашқы ұстазы, білімге 
құштарлығын арттырған зиялы жан ретінде зерттеушілер Мұхан 
Тоқтабайұлының есімін атайды.

Міржақып 1897 жылы Торғай қаласындағы екі кластық орыс-
қазақ училищесіне түсіп, оны 1902 жылы бітіріп шығады. Бұдан соң 
оның ұстаздық ғұмыры басталады. Өз бойындағы бұлақтың көзін 
ашуға өз бетінше əрекеттеніп, мұғалім бола жүріп, білім көтеріп, 
көп ізденеді. 

Көзі ашық, көңілі ояу, таланты жас айнала өмірге өзіндік 
көзқараспен қарауға тырысып жүргенінде, бұл кезде қазақ зия-
лыларына танымал қайраткер Ахмет Байтұрсыновпен танысады. 
Ахаңның ақыл-кеңесін құп көріп, күрескерлік жолға түсіп, елінің 
азаттығы жолында қызмет етуге бел байлайды. Міржақыптың 
қазақ мұңын жоқтап, қасіреттен алып шығар жолды іздеп 
шарқ ұрған тұсы да осы бір кезеңге дөп келеді. Ол 1905 жылы 
Қарқаралыда өткен 14500 адам қатысып, петиция қабылдаған 
тұңғыш қазақ құрылтайына ұйымдастырушылардың бірі бола-
ды. 1907 жылы Петербургте жалғыз саны жарқ көріп жабылып 
қалған “Серке” атты газетте “Жастарға” атты өлеңін жария-
лайды. Міржақып шығармашылығын зерттеуші М. Əбсеметов 
осы газеттің екі санынан соң жарық көрмей жабылып қалуын 
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Міржақыптың “Біздің мақсатымыз” атты мақаласымен байланы-
стырады.

1909 жылы Уфадағы “Шарқ” баспасынан “Оян қазақ!” жинағы 
жарық көрген соң патша жандармеясының қуғын-сүргініне ұшырап, 
1910 жылы Қызылжарға барады. Сонда Мағжан Жұмабаевпен 
кездесіп, оның орысша оқуына көмектесіп, ұстаздық етеді.

Аз уақыттан соң жандармеряның қолына түсіп, Семей түрмесіне 
қамалады. Онда 1,5 жарым жылдай отырады. Осы тұста татар, 
қазақ зиялылары араша түсіп, “Уақыт” газетінде, “Айқап” журна-
лында хабарлама жасайды. Кейін 2 мың сом залог жинаған қазақ 
зиялыларының көмегі арқасында еркіндікке шығады.

1905 жылдан басталған қуғын-сүргіннің ауыр жылдарын ба-
сынан өткере жүріп, М. Дулатов шығармашылықпен айналысуын 
тоқтатпайды. 1910 жылы Қазаннан “Бақытсыз Жамал” романын, 
ал 1913 жылы Орынбордан “Азамат” өлеңдер жинағын, 1915 жылы 
“Терме” деген əдеби-публицистикалық кітабын шығарады.

М. Дулатовтың азаматтық тұлға ретінде, əрі шығармашы-
өнерпаз, көсемсөзші ретінде қалыптасуына “Қазақ” газетінде Ах-
мет Байтұрсыновпен тізе қоса еңбек еткен жылдар өте жемісті 
болды. Газет бетінде ол өзінің азатшыл сарындағы қазақ халқының 
əлеуметтік-саяси өміріне қатысты көптеген мақалаларын жəне 
туған халқы туралы толғамды ой-пікірлерін жариялап отырды. 
1913 жылдың 2 ақпанынан басталған бұл творчестволық бірлік 
ғұмыр бойғы жарасымдылыққа ұласып, олар адами тұрғыдан да, 
шығармашылық-идеялық тұрғыдан да араларына еш уақытта жік 
түсірмеді.

1917-1919 жылдар аралығындағы аласапыранда да қанаттаса 
жүріп, олар ел теңдігін аңсаған “Алашорданың” көрнекті 
жетекшілері болды. Кейін Кеңес өкіметі жағына шыққан соң, М. Ду-
латов ел игілігі жолында еңбек етуден еш аянған жоқ. Ол қашанда 
халықпен біргемін деген нық шешімінен еш тайған емес.

Кеңес тұсында Міржақып баспа орындарында, “Ақ жол” 
газетінде, “Қазақстан мемлекеттік баспасында”, “Еңбекші қазақ” 
газетінде əртүрлі əдеби қызметтер атқарады. Бұл жемісті еңбек жыл-
дары ұзақ бола қоймай, отаршылдық кезеңінде халқының азаттығы 
жолындағы күресі үшін қудаланған Міржақып, Кеңестік қызыл 
империяға да жақпайды.

1928 жылдың аяқ шенінде Қазақстанда бұрынғы “Алашор-
да” қайраткерлерін қудалау басталады да, оларға кеңеске қарсы 
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əрекеттер ұйымдастыруды көздеп жүр деген сенімсіз жалалар жа-
былып, солардың бірі ретінде М. Дулатов қамауға алынады. 1930 
жылдың апрелінде ОГПУ коллегиясының шешімі бойынша ату жа-
засына кесілгенмен, кейіннен кенеттен Кеңестің “көңілі жібіп”, үкім 
он жылға абақтыға қамау жазасымен алмастырылады. 

Табиғатынан алымды да іскер Міржақып тұтқын болып жүріп те, 
ел үшін қызмет істеуден бір танбайды. Сонда жүріп фельдшерлікке 
үйреніп, өз ісінің мықты маманы болып шығады.

Түрмеде жатқандарға, əсіресе өз ұлтының өкілдеріне қолының 
шипасымен де, жанының дəруімен де көмек көрсетеді. Сөйтіп 
елге септігімді тигіземін деп жүріп, айықпас ауру жұқтырып алып, 
1935 жылдың 5-ші қазанында Ақтеңіз – Балтық каналы бойында 
орналасқан станциясында лагерьдің лазаретінде қайтыс болады. 

10.2 Ақынның азаматтық жырлары

Міржақып Дулатовтың шығармашылығының тырнақалдысы 
“Оян, қазақ!” атты өлеңдер жинағы болып табылады. Осы алғашқы 
жинағының өзінен-ақ автордың мақсаты мен беталысы айқын 
аңғарылады. Кітапқа эпиграф ретінде берілген төрт жол өлеңге 
қаншалықты мəн-мағына сыйып кеткен десеңізші!.. Сол тұстағы 
қазақ халқын құрсап алған төрт қасірет түгел көзалдыңызға келіп, 
тұмшаланған сананы серпілтіп жіберердей.

Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты,
Өткізбей қараңғыда бекер жасты.
Жер кетті, дін нашарлап, хал һарам боп,
Қазағым енді жату жарамасты.

Осы төрт жолдан ақынның бүкіл тыныс-тіршілігінің болмы-
сы танылғандай. Елі əлгіндей күйде болғанда, ақын жүрегі қалай 
тебіренбей тұра алсын. Елін өлеңмен оятуға ұмтылған ақын 
негізгі түйінді мəселелерді нақты айқындап, назар салар тұсты дəл 
меңзейді. Осы төрт қасіреттен туындайтын зар-мұң бүкіл жинақтың 
өнбойына өзек болуы да сондықтан.

Кітаптағы “Сөз басында” М. Дулатов былай дейді: “Дүниеге 
қатынасып жүрген оқыған азаматтарымыз болмаса, біздің ғумуми 
қазақ халқы пайдалы нəрселерден бейхабар еді. Себебі: дария 
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қасындағы тамшы секілді, оқығандарымыз аздығынан халқымыз 
шаһар ретінше емес, көшпелі əр жерде бытырап жүргендіктен, за-
ман ахуалынан хабар білерлік оқуға өз тілімізде газет жоқтықтан, 
татар туғандарымыздың əдеби тіліменен жазылған газеттері оқу 
оқымаған халыққа түсініксіздігінен дүниеде болып жатқан ғажайып 
уақиғалардан хабардар бола алмай, біздің халық дүние сарайының 
бір қараңғы түкпірінде ұйықтап, ұмыт қалған секілді болып тұр. 
Сөйтіп, заманымыз күн сайын түрленіп келеді, мұнан бұрын өткен он 
бес жылменен бүгінгі халқымызды салыстырсаңыз да аз уақытта көп 
таршылықта қалған секілдіміз. Əлі де болса бұрынғыдай қозғалмай, 
ғафілдікте жата берсек, енді аз заманда нешік болмақшымыз?

Қой, бүйтпелік əр халықтың күші өнер болса, ол өнерге… 
қазақтар да ортақ болса керек, соның үшін мұсылманша ғылымдар 
оқып… надандардың көзін қойып, көңілін ашып мұнымен ахиреттік 
пайдамызды табалық! Екінші – дүниемізде қажетті хақыларымызды 
алып, жерімізді, малымызды сақтау үшін, басқалардан қорлық 
көрмес үшін орысша оқып, өнерлі болайық!

Орысша білмегендіктің зарарын, білу парыз дəрежесінде қажет 
екендігін міне, мұнан байқаңыз: Россия мемлекетінде жүз қырық 
милионнан артық халық бар, һəммəсі жүз тоғыз тілмен сөйлейді, 
соның ішінде үстем тіл орыс тілі күллі хикмет махкамаларындағы 
жұмыстар орыс тілінде болады, закондар һəм солайшы.

Əркім өз қолында барынша жомарт болғаны секілді, мен де өз 
мағлұматымша бишара халқымызға пайда келтірмек мақсатымен 
осы кітапты жаздым”.

Міржақып “Оян, қазақты” жазғандағы мақсатын қарапайым 
қазақ оқырманына осылайша түсіндіріп, бар мақсатын алдына жай-
ып салады. Абай мақсаты оның жүрегінен берік орын тепкенін осы 
“Сөз басынан” тап басып танимыз. Қос ақындағы ортақ мақсат 
“Наданның көзін қойып, көңлін ашпақ”. Ұлы арман соған жетер 
жолды дұрыс таңдауға тығыз байланысты емес пе?! Ендеше өзге 
озық елдерден өнер, ғылым, үйрену, өз тіліңмен қатар саясаты 
үстем жұрттың тілінде меңгеріп, безбен басын теңгергеннен ұлтың 
ұтпаса, ұтылмасы хаһ. Міне ақынның өзекжарды “Сөз басы” осыны 
меңзейді, осыған жөн сілтейді.

Ақынның өзіне қояр талабы да зор. Отаршылдық торына 
шырмалған ұлтын ұлан жолға салу үшін, алдымен өз бағаңды 
бағалай білу қажет. Адасқан сорлы жұртты жарға итермей, жарыққа 
шығар сəулені көрсету үшін өз бойыңда нұрлы сəуленің шуағы мол 
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болғаны жөн. Міне, ақын осыны ұғынған, ұғынып ғана қоймай өзгеге 
жеткізе де білген. Сондықтан да оның əрбір өлең жолынан азатшыл 
рух, азаматтық сарын өзгеше леппен есіп отырады. Уақыттың та-
лабына тəн ұраншылдық басым болғанмен, ол – құрғақ айқай емес, 
жүрегін езген қасіреттің ашынған үні. Ақынның жалпақ жұрттан 
бұрын алдымен өзін-өзі қамшылауы осыдан туындап жатса керекті.

“Оян, қазақтың” беташар өлеңі “Қазақ халқының бұрынғы һəм 
бұ күнгі халы” деп аталады. Өлең былай басталады:

Міржақып неге отырсың қалам тартпай,
Бəйге алмас болғанменен жүйрік шаппай.
Шамаңды қадари хал көрсетсеңші,
Байғұс-ау, оянсаңшы қарап жатпай.
Тұманға кірді қалың біздің қазақ,
Арты жар, алды тұйық бұл не ғажап.
Адасқан ағайынға басшы болып,
Ішінде жол көрсетер адам аз-ақ…

Жоғарғы ойлардың түйінінде, дəлелінде осыдан тапқандаймыз. 
Қазаққа “Жол көрсетер адам азда” ақын “Бой тежеп, жүрексінуді” 
өзіне мін көреді. Сөйтіп “Артықтан тағылым алып, кемге үйретуді” 
адамдық парыз деп біледі.

“Таршылық халымыз хақында аз мінажат”, – деген ұзақ өлеңінде 
бұратана халықтардың түрмесі болған патшалы Ресейдің тепкісінде 
тұншыққан ұлтының аянышты, ауыр халінің шынайы шындығын 
ашып, нанымды суреттеп, азаматтық армен жырлайды. Болашақ ба-
рар жолдың негізгі тірегі ел бірлігі екендігін баса айтып, ұлтының 
ұйымшылдығын қалайды:

Бірлік жоқ алты ауызды халықпыз ғой,
Қатардан сол себепті қалыппыз ғой,
Ғылым мен мағрифатты керек қылмай,
Надандық шəрбатына қаныппыз ғой…

ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының алдын-
да шешімін күтіп тұрған басты мəселенің бірі жер мəселесі 
болғаны белгілі. Патша өкіметі ішкі Ресейден көшіп келген қара 
шекпенділерге қазақ даласындағы шұрайлы жерлерді бөліп, 
жергілікті халыққа тау мен тасты, шөлді аймақтарды қалдырды. 
Көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан елдің экономикалық 
жағдайына көп нұқсан келді.
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Мың жеті жүз отыз бір санасында,
Біз кірдік Ресейдің панасына.
Өнерсіз бостығымыз көрінген соң,
Қызықпас кім қазақтың даласына.

Жылында мың сегіз жүз алпыс сегіз
Қазыналық деді жердің һəммесін де,
Тарылып жылдан-жылға жер-суымыз,
Мұжықтың кетті бəрі қаласына…

“Қазақ жерлері” өлеңінде осылайша жырлай келіп, ақын елдің 
сөзін ұстап, билік басында тұрған ақсақалдарға, ұлтының қамын 
ойлаған зиялы азаматтарға, бұл жағдайды көріп-біле тура қол 
қусырып отыру жөн емес деп, дер кезінде қимылдамасақ, болашақ 
алдында борыш өтелмей қаларын еске салады.

Қадірман халық билеген ақсақалдар,
Бұл іске фəһім назар саласың ба?
Темірді қызуында соқпай қалып,
Нəсіліңнің көз жасына қаласың ба?

Ақын ең алдымен бұратана болудың негізіне ой жібере оты-
рып, ел-жұртына оның кесір-кесапатын ұқтыруды мақсат тұтады. 
Қарапайым халыққа ғана емес, ел ағаларына ой түрткі етеді. Ұрпақ 
алдындағы борыш кімге болса да оңай тимесі белгілі. Ақын ой-
өрісі құлқынын ойлаудан аспағандарды қатты сынға алады. Бұндай 
сəттердегі Міржақыптың отты сөздері мірдің оғындай тиеді.

Қызығып қызарғанға кеткендер көп,
Шен алып, дəрежеге жеткендей боп.
Ойлады өз пайдасын халықты сатып,
Қазақты еш керексіз еткендей боп.

Шен алып, шекпен кигеніне мəз болғандар туған халқын сатып, 
көгеріп жатқаны ақын жанын қалай өртемесін. Өз ішінен шыққан 
озбырлар елін езген сыртқы жаудан бетер екені бесенеден белгілі. 
Ақынның оларға қатты шүйлігуі де сондықтан.

Батыра айтып, көзге шұқу өз жұртын жек көруден туған сезім 
емес, ел қамын жеген ақынның осал жерді айтып, қатты сөзбен 
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жамандықтан жирендіріп, жақсылыққа тез қадам бастыруды 
ойлаған қам-қаракеті.

Бұл жолда Міржақыптың басты сүйенер тірегі – өзі тектес, сөзі 
үндес зиялы қауым. Əлихандай, Ахметтей ағаларының “Ақ жолы-
на” сенім артып, үнемі оларды жоғары көтеріп отырады. Ақынның 
оларға деген ыстық ілтипаты мен сенімі “Өнерін халық пайдасына 
жұмсап жүрген оқығандарымызға” атты өлеңінен көрініс табады:

Жау жүрек, қыран көзді арыстаным,
Жан қиып, халқың үшін қарысқаның.
Қатардан қазақ сорды қалдырмасқа,
Бəйгеге ұлы дүбір жарысқаның.

Ел мүддесін өз мүддесінен жоғары қоя білген азаматтарды 
дəріптеудегі ақын мақсаты – үлгі алар ұландар арқылы халық тілегі 
орындаларына үміт арту. Үміт бір, тілек ортақ болғандықтан ақын 
олардың ұлы істердегі қадамына үнемі сəттілік пен жеңіс тілейді:

Шешен тіл, парасаттың саясында,
Ететін талмай қызмет, данышпаным,
Атқан оқ, сермеген қол қата кетпей,
Түскейді табаныңа бар дұшпаның.

Міржақып Дулатовтың “Оян, қазағы” мен өзге жинақтарындағы 
өлеңдерінің құйылысы бір арнадан бастау алып, бір арнаға тоғысып 
жатады. Өйткені оның бүкіл шығармашылық болмысының өрісі 
азатшыл оймен, ұлт-азаттық қозғалыспен біте қайнасып кеткен. 
Оның өлеңдерінде саяси үн өзге мəселеден басымдау түсіп жатады. 
Бұған қарап ақын ағартушылық, демократтық ой-жүйеден алшақтап, 
тек саяси үгіт жетегінде кетіп қалды деуге мүлде болмайды. Оның 
шығармаларындағы өнер-білімге үндеу, əлеуметтік теңсіздікті жыр-
лау саяси көзқараспен желілісе отырып шешімін тапқан. Ақын 
өнерпаздығының ерекшелігі де осында жатыр.

“Оян, қазаққа” орыс отаршыл чиновниктерінің аса қатты 
шүйлігуінің бар сыры – Міржақып өлеңдерінен отаршыл саясатты 
батыл сынаудың көрініс тауып, оған қарсы тұруға үндеген үгіттің 
ашық түрде айтылуында. Міржақып поэзиясындағы азаматтық са-
рын, ақындық шеберлікпен ұштаса келіп, оқырманды ілезде ұйытар 
уытты сөзге айналып, көңіл түкпіріне құйылып түсіп жатады. 
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Жинақтағы өлеңдері бір-бірімен сабақтаса келіп, бөлінбес біртұтас 
жұмыр дүниеге айналып сала береді. Бұл оның өлеңдеріндегі 
тақырып аясының бірлігін танытса керекті.

Кезінде Міржақып шығармашылығына қатысты ол ұлтшыл-
байшыл болды, ұлт мəселесін көтере отыра, буржуазияның сой-
ылын соқты, əлеуметтік теңсіздікті көре білмеді деген пікірлер 
көп айтылды. ХХ ғасыр басындағы ағартушы-демократтар бұл 
мəселені мейлінше мол жырлағаны мəлім. Өзіндік бағыт-бағдары, 
ұстанған əдеби қағидасы болғанмен, сол тұстағы əлеуметтік 
мəселелерден Міржақыптай ақынның тыс қалуы мүмкін емес еді. 
ХХ ғасыр басындағы ақындар əлеуметтік теңсіздікті көрсетудің 
басты шарты ретінде əйел теңсіздігін алғанын жоққа шығара ал-
маспыз. Қазақ ақын-жазушыларынан кезінде бұл мəселеге соқпай 
кеткені кемде-кем.

ХХ ғасырдың басында өмір сүрген көзі ашық, көңілі сара ақын 
қазақ қыздарының басындағы бұл қайғы-қасіретке жаны егілмей 
тұра алар ма?! Əйел теңсіздігі тақырыбына көлемді жанрдағы 
алғашқы қадам болып табылатын “Бақытсыз Жамал” романын бы-
лай қойғанда, ақын “Оян, қазақта” да бұл мəселеге қалам сілтемей 
қала алмады.

“Жесір даулары хақында” өлеңінде жесір дауы, қалың мал дəстүрі 
сынға алынады. Ақын əдетке айналған ескі дəстүрдің бүгінгі уақыт 
талабына ілесе алмайтынын ашық айтып, ескі салттың тамырына 
балта шабудың қажеттігін өмір өзі көрсетіп отырғанын дəлелдей 
алды.  

Қазақ əйелінің көрген қорлық-зорлығы, қазақ балаларын жа-
стай үйлендіретіні, көп қатын алу, əмеңгерлік сияқты мəселелерді 
Міржақып осы өлеңінде тілге тиек етіп, бұларды қазақ қоғамындағы 
əлеуметтік теңсіздіктің бір белгісі ретінде көрсетеді.

Адамның қызығады малына адам,
Адамдығын санайды тағы адам.
Баланың қор болуын ойламайды,
Қылады өз басының қамын адам.

Міржақып бірақ жалпы қазақ қанына сіңген құдандалыққа, 
елдің сыйластығының белгісі ретіндегі “қалың малға” қарсы 
емес. Жастардың өз еркімен үйленіп, екі жақты келісім болғанын 
қалайды:



290

Он жеті, он сегізге жасы келсе,
Ұл, қыз бірін-бірі жақсы көрсе.
Өзінің сүйгеніне бармақ болып,
Атасына сонан мал алсын десе.

Жалпы алғанда, ұлтының азаттығын аңсаған азамат ақынның 
“Оян, қазақ” атты жинағындағы өлеңдері, негізінен, саяси-
əлеуметтік тақырыпқа жазылған. Өлеңдерінің басым көпшілігі – 
патша өкіметінің отаршылдық, озбырлық саясатын əшкерелеуге 
арналған саяси лирика.

“Оян, қазақ!” жинағындағы өлеңдерінің соңғысы “Сөз 
ақыры” деп аталады. Бұл өлеңі жинақтағы азды-көпті дүниесін 
жазудағы мақсатын қорытындылауға жəне өлең өлкесіне келуіне 
шығармашылығымен түрткі салып, үлгі болған ұстаз тұтар ақындар 
тобын таныстыруға бағытталған.

Орыста Пушкин, Гоголь һəм Лермонтов,
Крылов, Тургеневтер кеткен өтіп.
Қартайып бұл уақытта, Толстой тұр,
Өзіне мəслихаттан ерлерді ертіп.
Қазақта бұлар теңдес бар ғой шешен,
Халықтан мойны озып болған көсем,
Семейден шықты Абай Құнанбаев,
Сөзінде қате бар ма сынап көрсең.
Ақын аз Байтұрсынов Ахметтей,
Сөзі алтын, мағынасы меруеттей.
Оқыған ғибрат алып, жас жігіттер,
һəммəсі өз халқына қызмет еткей…

Ендеше Міржақып – ұлтына еңбек етудің үлгісін танытқан, ұлт 
азаттығына бар саналы ғұмырын арнаған, осы бағытта талай тағдыр 
талқысына түсіп, соның бəрін туған елі үшін мойымай көтерген аза-
мат ақын.

“Оян, қазақ!” қазақ халқы үшін қаншалықты бағалы болғандығын 
“Қазақ” газетіндегі Міржақып берген хабар дəл айқындайды. Пат-
ша жандармеясының тіміскілеуіне, 1916 жылғы маусымнан кейінгі 
жазалау мен аласапыран күйзеліске қарамастан бұл кітапты елдің 
көзі ашық азаматтары көзінің қарашығындай сақтаған. Əлгі ха-
барламада фельдшер Жұмағали Тлеулиннің үйінен “Оян, қазақ” 
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кітабының 1 мың данасының сақталғаны, іздеушілерге сатып алуға 
болатындығы айтылған (“Қазақ” 1917, №247).

Əрине, “Оян, қазақ!” – Міржақыптың ақындықтағы алғашқы 
қадамы. Сондықтан онда ақындық шеберлік, тіл қолданысы 
төңірегіндегі кемшіліктер кездеседі. Кезінде бұл туралы С. 
Торайғыров кейінгі “Азаматты” қоса отыра “Айқапта” басылған 
“Қазақ тіліндегі өлең кітаптары жайынан” (1913 №19, 22, 23) 
атты сыни мақаласында пікір білдірген. Тіл кемшілігі болғанын 
Міржақып өзі де мойындайды. “Қазақ” газетінің 1915 жылғы 112 
санында жарияланған “Тіл құралы” атты мақаласында: “…Ноғай 
газеті, кітаптарында көп ұшырасатын араб, фарсыны шын əдеби тіл 
осы екен деп аңғардым. 

1908 жылы (О.Қ.)-ды жазып жүргенімде əлгі “Əдеби тілдерді” 
неғұрлым көбірек кіргізу жағын ескерусіз қалдырмадым. Сол жыл-
дарда Абай кітабы һəм “Қырық мысалды” көргенімде өзімнен өзім 
ұялдым. Өзімнің һəм өзім секілділердің адасып жүргенін сонда 
білдім”, – деп жазады.

Осындай тіл шұбарлығы болғанына қарамастан, “Оян, қазақ!” 
азаттықты өзек еткен мұрат-мақсұтымен ХХ ғасыр басындағы 
əдебиетте өз орнын ойып алар өрелі туынды болып табылады.

Міржақыптың екінші өлеңдер жинағы “Азамат” деген атпен 1913 
жылы Орынборда басылып шығады. Бұл кітаптың сыртқы бетінде 
ақынның: 

Мен біткен ойпаң жерге аласа ағаш,
Емеспін жемісі көп тамаша ағаш.
Қалғанша жарты жаңқам мен сенікі,
Пайдалан шаруаңа жараса, алаш, –

деген бір ауыз өлеңі басылған. Бұл – бүкіл ғұмырын туған елінің 
азаттығына арнаған азамат ақынның жан сыры. Ақынның “Азамат” 
жинағындағы өлеңдері езілген елінің, еркіндік көкреген халқының 
мұңлы күйін суреттеп, ар-намысын оятуға, көңіл көзін ашуға 
арналған. Бұл жинақта ел мұңын жоқтаған өршіл өлеңдердің ғана 
орын тепкені шындық.

Көп құлағы мақта менен тығулы,
Қасқыр қуып, үріккен қойдай ығулы.
Құбыжық бар десе қорыққан баладай,
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Су жүрек боп сорлы қазақ бұғулы.
Жалыны ыстық жас ғұмырым шыдатпай,
Теріс істі пəк ұжданым ұнатпай.
Тоқтай алмай басым тасқа жеткенше,
Қарсы шауып қайырылған өткір болаттай…
Жаудың бетін қажып тұрмыз бұра алмай,
Бұрмақ түгіл шыдап қарсы тұра алмай.
Күннің көзін қара бұлыт жасытып,
Күлімсіреп нұрын шашып шыға алмай.

Міржақып – тек халық қамын ойлаған, жеке бас мүддесін елінің 
мүддесінен жоғары қойып көрмеген, халқының азаттығы жолындағы 
күреске басын байлаған ақын.

Аяусыз жаным, мен құрбан лағың,
Болса алуға, қаным себеп, мұрадың. 
Болайын сүйінші: жұлдызы жанып бақыттың,
Сені көркейді деп естісе құлағым, –

дейді ол “Арманым” атты өлеңінде.
Ақынның үшінші жинағы “Терме” 1915 жылы Орынборда жарық 

көреді. Екі кітапта ортақ тақырыптық байланыс болғандықтан, 
қатар ала отырып қарастыруды жөн көрдік. 

Бұл жинақтардан біз ақындық шеберлігі жетілген, өлең өнерін 
мейлінше меңгерген, ой айтудың астарлы сырын ұстанған ақынды 
танимыз. “Оян, қазақтағы” өршіл сарын сақталғанмен, ақынның 
нəзік жанын, сыршыл сезімін ашар лирикалық сипаттың бой 
көрсетуі көзге түседі. Кеше ғана “оян, халқым” деп, адуын-
ды келетін “ащы айқай” ақыны жүректі тербер жыр жазып, өз 
оқырманын лирикасының терең тұңғиығына жетелеп, көркемдік 
сырына қанықтыра түседі. Бұл жинақтардағы өлең өрнегінен тың 
теңеулерді, бейнелі образдарды, сыршыл суреткерлікті байқаймыз. 
Дегенмен, Міржақып өзі ұстанған бағытына өте берік, қатты сынды 
қаймықпай, батыл айту – оның поэзиясының алтын қазығы. 

Ақылын жанашырдың алмаушы едің,
Сөзіне сірə құлақ салмаушы едің.
Қымызға шекең қызып, етке тойсаң,
Пайдасыз құрғақ дауға талмаушы едің.
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Жаз жимай қыс азығын жатушы едің,
Арзанға қымбатыңды сатушы едің.
Ермекпен табар пайдаң болмаған соң,
Борышқа шаш-етектен батушы едің.

Осы сияқты жинақтағы қатқыл үнді, қатал сындар кейде сырлы 
да мұңлы, сезімге толы лирикалық өлеңдермен алмасып отырады.

“Азаматқа” біраз аударма өлеңдер енгізіп, Пушкин, Лермон-
товтардан өнеге алған ақын сол жылдары орыс классиктерінің 
шығармашылығына қатты көңіл аударып, поэзияның соны сипат-
ты үлгілерін қазақ жұртшылығына молырақ жеткізуді мақсат еткен 
секілді. Қазақ оқырманын орыс поэзиясының озық үлгілерімен та-
ныстыру, олардың ой-санасына жаңа тəсіл, соны үрдіспен əсер ету 
арқылы ақын өзінің шығармашылық мүмкіндігінің жаңа қырын 
да байқатты. Бұның бір белгісін ұлы Пушкиннен аударған “Гүл” 
өлеңінен байқауға болады.

Кітаптың арасында ұмыт қалған,
Иіссіз кепкен гүлді көзім шалған, –

деп басталатын аударма қазақ ұғымына дəлмедəл келіп, құйылып 
түскен. Пушкин “Гүлінің” мəні мен мағынасы, өлең формасы ай-
нытпай беріліп, айтар ой ажары айшықты өрілген.

Қайда өстің, қай уақытта, қайсы жазда?
Кескен кім, көгердің сен. Көп пе, аз ба?

Пушкиндегі сұрақтар дəл түпнұсқасындағыдай қуатпен келісім 
тауып, орайлас соғып жатса, ол ақын шеберлігін айқындары хақ.

Ақынның “Сұлу қызға” деген төл туындысы осындай аударма-
лардан үлгі алған өнегенің шарапаты екенін жоққа шығара алмай-
мыз. Əдемі төгіліп түскен сұлу лириканың куəсі болғандаймыз.

Сұлу қыз қалың елден сені таптым,
Көрдім де тамашаңа белден баттым.
Майысқан алтын айдар еркесі сен,
Оянған ұйқысынан табиғаттың.
Құмардан көргенменен шықпайды екен,
Кілті қолға түспей махабаттың.
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Күн шалмас миуаңды алмас, адам бармас,
Шағыңды күзеттім де қарап жаттым.
Жалынын басатұғын жалғыз өзің,
Сенбестей жүрегіме бір от жақтың…

Жұртына “Оян, қазақ” деп ұран салған ақынның нəзік жаны, ішкі 
сезімін жеткізе білетін шеберлік қыры жарқ етіп бір көрінгендей. 
Жарқылдаған отты сөздердің жалт-жұлт ойнаған ішкі сырларды 
шертіп кететін кездері Міржақып поэзиясында аз кездеспейді.

“Термеге” жазған алғы сөзінде Міржақып: “Бұл өлеңдер мұнан 
алты-жеті жыл бұрын қазақта газет, қағаз журнал жоқ кезде 
жазылған еді. Сондықтан көбінесе оқып жүрген жастарға арналып, 
оларды ояту, білім-ғылымға үндеп, сол рухта жазылған. Бұрынғы 
күйінен артық өзгертпедім”, – дейді.

Өз шығармашылығын мақтауды ұнатпайтын, өзін “ойпаңға өскен 
аласаға” теңей беретін ақын алғашқы балаң жырларымен-ақ ел 
құрметіне бөлеген-ді, ендеше уақыт өте келе оларды кəдесіне жара-
туды қалауы көңілге қонымды-ақ.

Ақылы кəміл жігіттер,
Заманның көз сал һалына.
Халқының ойлап пайдасын,
Өзің үшін налыма.
Немесе,
Жүгенсіз өскен бас асау,
Айтқанға қайтіп көнеді.
Көңіл батыр, тіл қорқақ,
Айтатын сөзім көп еді…

деген жолдар кедір-бұдырсыз, мінсіз тізілген шұрайлы сөздер 
кестесі емес пе. Көкірегін жарып шыққан асыл сөздерін бір кезде 
жазылып еді деп, ақын қалай тығып ұстасын “Азамат” пен “Терме-
ге” енген өлеңдерінің кейбірі алғаш “Қазақ” газетінде жариялағанын 
еске алсақ, Міржақыптың жоғарғы алғы сөзіндегі сөздері шындық. 
Ол уақытпен үндесе жазылған өлеңдеріне кейін түзету енгізбеген. 

Міржақыптың “Қиял”, “Шəкірт”, “Сағыну”, “Елім-ай”, “Потанин-
ге”, “Алашқа”, “Жаңа тілек”, “Қайда едің” т.б. өлең-жырлары алғаш 
“Қазақта” – жарияланып, қалың елге сол арқылы тарады. Əдебиет 
əлеміне Ахметке ілесе келген Міржақып туған халқының адал ұлы, 
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өткір тілді ақыны болды. Сондықтан да оның шығармалары өзінің 
шіншіл шырайымен, өзекті тақырыптарды қозғаған өзіндік көзқарас, 
өрен жүйрік ойларымен елді жаңа қырларға бастады. Қос жинаққа 
енген Міржақып өлеңдерінің тақырып ауқымы кең. Жоғарыда 
айтқанымыздай “Қиял”, “Сағыну”, тəрізді өлеңдері ақынның ішкі 
сезіміне құрылса, “Жұт” қазақ жұртының ауыр тағдырын арқау 
етіп, өмір тұрмыс шындығын бейнелейді. Бұл өлеңде ақын доңыз 
жылғы қыстан “Сан байлар жүген ұстап” қалған қиындықты айта 
келіп, елді еңбекке, қам-қарекет қылуға шақырады. Сол ауыр жылғы 
жұтты құр ғана суреттеп қоймай, оның себеп-салдарына үңіліп, сы-
рын ашуға тырысады.

Жаз туса, бейқам едің қыс жетпестей,
Қызық түн бастан, сірə, һеш өтпестей,
“Жаратқан құдай артық халықпыз” деп,
Қолыңнан төрт түлік мал бір кетпестей, –

деп, жұт себебін табиғаттың дүлей күшімен бірге “Сақтанбай, салақ 
өскен жалқау жұрттың” бейқамдығынан көреді. Сөйтіп, кəсіпсіз 
жұрттың күн көруінің қиын екенін ескертіп, оқырманға замана 
тұрқының өзгермелілігін аңғартады. Əрине, Міржақып жырларының 
өз кезінде насихаттық қызмет атқарғанын жоққа шығара алмаймыз. 
Ақын өмір сүрген дəуір қисыны осыны қажет етеді.

М. Дулатовтың “Елім-ай”, “Алашқа” атты зар заманның мұңына 
толы өлеңдері – ұлтының тағдырын ойлап теңселген ақынның 
азаматтық ащы зары.

“Елім-ай” бұрынғы “Елім-ай” сарыны емес, сыртқы жымысқы 
жау мен ішкі озбырлардың əрекетінен азып-тозған, ішкі ділінен 
айырылып, тоз-тоз болып боздаған елдің зары. Ащы да удай өткір 
сөздердің астарында зор үміт, мол сенім бар.

Қамқор ақын қамсыз-күйсіз ел үшін қанша күйінсе де, уытты 
сөзбен түйресе де сол елден туған өзіне, өзі секілді азаматтарға 
сенім артады.

Сондықтан да ақын халқының отаршылдық отына қарылып 
тұрған уақыттағы күйзелген күйіне қабырғасы қайыса отырып, 
ертеңгі күнге үмітпен қарап, болашаққа иек артады:

Сол күнің көрсем – менің арманым,
Жоқтамас ем, өзге тілек қалғанын.
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Ақынның “Алашқа” атты өлеңі – сұрау-арнау үлгісімен жазылған 
ұзақ толғау. 1916 жылдың дүбірлеріне енді аяқ басқалы тұрған 
халықтың ішкі арпалысын, шарасынан асқан ашу-ызаның екпінін 
аңғарған ақын іштей толқып, сан тарау сұраққа жауап іздейді. “Көк 
майса, жерің қайдадан” басталатын көп сұраққа ақын былай деп жа-
уап қайтарады:

Қой бағып, қасқыр қашан опа қылған?
Көре бер өз бетіңмен күніңді өлмес.
Қайраған қолдан келмес, іске əуре боп,
Қорлыққа, тілімді алсаң, болма кездес?

Ақын бүгінде бұрынғы күнінен, өткен жолынан жаңылған 
жұртының қиын жағдайына жаны күйзеле отыра, оның арандап 
қалмауын тілейді. Ақынның бұл қаупі алдын болжаған көрегендікке 
ұласты. 1916 жылы жалаңданған карательный отряд ақ-қарасын 
айырып жатпастан, халықты қылышымен турап, қазақты қанға 
бөктірді. 

Міржақып өлеңдері замана түрленуіне орай, белгілі бір мақсат-
мəнге ие болып отырады. Бұның бір мысалы – 1917 жылы ақ-қызыл 
боп айқасып, замана мың құбылған аумалы-төкпелі кезеңде, қазақ 
тізгінін кім ұстарын білмей дағдарған тұста, көктен түскендей көп 
көсем пайда болған уақытта жазылған “Қайда едің?”. Кешегі елі 
үшін еңбек етіп, етегімен су кешкен ерлерді бұлаңдаған түлкі за-
ман шетке қағып, жік-жікке бөлініп адасқан жұртты бір тозақтан 
екіншіге итермелеген ендігі “қамқорлардың” шын бет пердесін 
ашуға үміт қылған өлең еді бұл.

Кешегі қара күндерде,
Жұлдызсыз, айсыз түндерде,
Жол табылмай сенделіп,
Адасып алаш жүргенде,
Бұл күнгі көп көсемдер
Сұраймын сонда қайда едің?

Жеті шумақтан тұратын бұл өлеңінің шумақ соңынан 
қайталанып отыратын сұрақтардың мəні тереңде. Олардың жауабы 
қазақ тарихының белді-белді кезеңдерін қамтиды. Ел басына күн 
туған кезде елінен екі елі ажырамай, көретінін бірге көріп, қапастан 
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шығар жол іздеп шарқ ұрған өз тобы бүгінде жалалы болып, аласта-
лып жатса, жазықсыз жаланы көре тұрып, ақында ашынбасқа шара 
барма?!

Енді бүгін кім жаман?
Данышпан емес, кім надан?
Қамқор емес, кім жауыз?
Жомарт емес, кім сараң?
Көсем емес, кім жалтаң?
Шешен емес жоқ адам,
Бəрі білгіш, бəрі де ер,
Жеткіздің алла тағалам.

Ақын өлеңі – адамдар арасындағы жай бақастық, өзара айты-
сты арқау етпеген, саяси астары кең, əлеуметтік мағынасы терең 
дүние. Міржақып сөзін арнаған “Көсемдердің”, “Шешендердің”, 
“Данышпандардың” кімдер екенін оның кейінгі бір тұста жазылған 
мақаласынан тап басып танимыз. “Сарыарқа” газетінде “Мадияр” 
бүркеншік есімімен жарияланған “Кім қас, кім дос” атты мақалада: 
“Кешегі қаралы патша заманында бірі шоқынып миссионер болып, 
бірі сатылып жандарм мекемесіне тыңшы болып, бірі елді алдап, 
жол тосып, жолаушы тонап соғылғандар” (1918, №31) деп оларды 
бір сəт бас-басына атап өтеді.

Жалпы алғанда, Міржақып Дулатов поэзиясы қазақ əдебиетінде 
алғаш болып азатшыл сарынды алып келуімен, өршіл үнді азаматтық 
пафосымен ерекшеленеді. Оның өлеңдері жадағай ақылгөйлік, 
мағынасыз үгіт, күнделікті тірлік күйбеңін жырлаудан таза. Əр өлеңі 
халқының бостандық пен теңдікке жетер бағытын айқындап, əр сөзі 
оқырман жүрегінен жол тауып жатуы осының айғағы.

10.3 Қазақтың тұңғыш романы

М. Дулатовтың сан қырлы саңлақ дарын екенін жоғарыда 
атап өттік. Ол – тек поэзияда ғана емес, шығармашылық 
еңбектің қай саласында болмасын өзіндік із қалдырған жан. 
Оның қаламынан туған көсемсөздік (публицистика) мақалалары 
– өнімді шығармашылық саланың бірі. Олардың көбі жай ғана 
газеттік немесе журналдық мақалалар емес, қазақ мəдениеті, 
20–853
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əдебиеті мен өнері, тарихы мен ғылымы жөнінде көшелі ойлар 
айтқан ірі зерттеулерге пара-пар көлемді ізденістер болып табы-
лады. Бұл мақалалардың басым көпшілігін Міржақып “Қазақ” 
газетінде қызмет істеген жылдары жазды. “Манап” драмасы (1914 
№82), “Қазірет сұлтан” (1913 №16, 17), “Шоқан Шыңғысұлы 
Уəлиханов” (1914 №71, 73, 77), “Исмаилбек Гаспринский” (1914 
№50, 81), “Ғабдолла Тоқай” (1913 №9), “Григорий Николаевич 
Потанин” (1915 №158), “Абай” (1914 №67), “Надандық құрбаны” 
(1916 №175), атты мақалалары алғаш осы “Қазақ” газетінде 
жарияланған. Бұл мақалалардың құндылығы – аталған тұлғалар 
мен шығармалар туралы көбіне алғашқы айтылған қомақты пікір, 
құнды зерттеу еңбек болып келетіндігі.

Міржақып Дулатов – “Ұлық болсаң, кішік бол” деген халық 
даналығын бойына сіңіріп өскен, дархан дарын, тума талант. Өзі 
ұстаз тұтқан, қатар жүріп қадір-қасиетіне тұшынған ағаларын 
халқына таныту, таныстыру жолында да ол алғашқы болып қызмет 
етті. Олардың ел алдындағы еңбегін үнемі дəріптеп отырды. 
Мұның бір айғағы – 1922 жылы орыс тілінде жазылған “Ахмет 
Байтұрсынович Байтұрсынов” атты көлемді зерттеу мақаласы. Бұл 
Ахмет Байтұрсыновтың көзі тірісінде оның азаматтық тұлғасын жан-
жақты ашып көрсеткен, ғалымдық, шығармашылық болмыс-бітімін 
терең танытқан əрі тұңғыш, əрі ең көлемді мақала болды. Мақала 
1922 жыл Орынборда басылып шыққан, “Труды общество изуче-
ния Киргизского края” атты жинақтың үшінші шығарылымында 
жарық көрген. Бүгінгі күнде Ахаң жайлы жазылып жатқан көптеген 
мақалалар мен зерттеу еңбектердің бастау көзі – осы мақала екені 
бұлтартпас шындық.

М. Дулатов шығармашылығының ең бір биік белесі – прозадағы 
шоқтығы биік жанр – роман жазуы. ХІХ ғасырдың екінші жарты-
сында жəне ХХ ғасырдың басында қазақ əдебиетінде прозаның 
шағын жанрлары новелла, хикая əңгімелер туып, дами бастады. 
Ал осы саладағы көлемді туынды алғаш Міржақыптың қарымды 
қаламынан қанат қақты. Ол 1910 жыл Қазанда басылып шыққан 
“Бақытсыз Жамал” романы еді. Өз кезегінде Міржақып заманда-
стары-зиялылар, ақын-жазушылар, сыншылар А. Байтұрсынов, 
Ə. Бөкейханов, К. Кемеңгеров, С. Сəдуақасов романды əр қилы 
бағалағанымен, оның қазақ прозасындағы көлемді шығарма 
ретіндегі тұңғыштығына, ХХ ғасыр басындағы қазақ прозасының 
табысы болып саналатындығына еш шек келтірмеген. Ендеше 
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“Бақытсыз Жамал” – бүгінгі күнде қазақ əдебиетінде жетекші 
жанрға айналған роман жанрына тұңғыш түрен салған шығарма.

А. Байтұрсынов 1914 жылы “Арысұлы” деген бүркеншік есіммен 
жазған “Роман не нəрсе?” деген мақаласында Міржақыптың 
“Бақытсыз Жамалы” туралы “Қазақта бұрын роман жоқ еді. Біздің 
арамызда қазақша бірінші роман жазып шығарған Міржақып Ду-
латов болды. Оның “Бақытсыз Жамал” деген романы 1910 жылы 
басылып жарыққа шықты…” – десе, С. Сəдуақасов: “Меніңше, 
Міржақыптың “Бақытсыз Жамалы” да ескермеген ескі мұраның 
бірі. Бақытсыз Жамал – сүйгеніне тие алмаған қазақ қыздарының 
бірі. Оны бақытсыз еткен – малына сенген таз Жұман…”, – деп, 
романға замананың көкейкесті мəселесі арқау болып, өз кезеңіндегі 
ірі шығарманың бірі болғандығын нақты айтады.

Ал, көрнекті сыншы Қошке Кемеңгеров романның жұртшылыққа 
кең тарағандығын айта келіп: “Міржақыптың “Бақытсыз Жама-
лы”, “Бедная Лиза” сияқты болған”, – деген қорытынды жасайды. 
Кезінде қазақ оқығандары мен қарапайым оқырмандарының жылы 
қабылдауына ие болған туынды қазақ прозасының дамуындағы 
үлкен белес болып табылады. 1914 жылдары бұл шығарманың жан-
рын роман деп айқындаған Ахаң, 1926 жылы шыққан “Əдебиет 
танытқышта” басқаша пікір айтқан. “Ұлы əңгіме түрде қазақ тілінде 
басылған шығарма əзірше жоқ. Міржақыптың “Бақытсыз Жамалы-
на” роман, ұлы əңгіме деп ат қойылса да, өресі мен өрісі шағын 
болғандықтан, ол ұлы емес ұзақ əңгімеге (повесть. – Ө. Ə.) жақын”, 
– деп баға берді. Дегенмен М. Дулатовтың бұл шығармасы өзінің 
олқылығымен де, өзгелерден озық тұрған жетістігімен де қазақ 
прозасындағы алғашқы роман ретінде бағаланары сөзсіз.

Романның өлеңмен жазылған сөз басында:

Жамалдың жайын жаздық бұл кітапта,
Бақытсыз бір қыз екен осы шақта.
Біреуге хас нəрсе емес, һəм болған іс,
Жайылған бұл бір ғұрып һəр қазақта.
Айырсын оқушылар мағынасын,
Жай ғана хикая деп қарамасын.
Көрген кім шариғаттан деген сөзді:
“Қор етіп əйел халқын аямасын” –

деген жолдардан автордың көздеген мақсаты аңғарылады.
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Міржақып шығармашылығын зерттеген ғалым М. Əбсеметовтың 
деректері бойынша романға негізінен Көкшетау даласында болған 
оқиға өзек болған. “1908 жылы Міржақып ізіне түскен патша 
тыңшыларынан бой тасалау үшін, Торғайды тастап, Көкшетауға 
келеді. Көкшетауда Саумал көл деген жерде ауыл мектебінде мұғалім 
болып істеп жүргенінде, ол Жамал атты қазақ қызының тауқыметті 
тағдырына куə болады. “Бақытсыз Жамал” романындағы сол аяу-
лы бейне осылайша шындық өмірден алынған еді. Роман оқиғасы 
қазіргі Көкшетау облысындағы Айыртау ауданында орналасқан Са-
умал көл – Сұлу көл төңірегінде өтеді. Бұл табиғаты тамылжыған, 
алабын ақ қайың көмкерген, айнадай жарқыраған көлдері көз 
тұндырған қазақ даласының бір құйқалы да көрікті жері. Романның 
бас кейіпкері дəл осы маңайда дүниеге келген. Жамалдың руы – 
Атығай, Ғалидың руы – Керей. Ақмола уезі, Ақкөл болысында 
туып өскен, Жұманның руы – Қаруыл, қазіргі Көкшетау облысы, 
Арықбұлақ ауданы, Ақанборлық деген жерден”. 

1909 жылы М. Дулатов Қызылжарға келіп, Жұмағали Тілеулиннің 
үйіне паналайды. Кейіннен Сасық көлде Мағжан Жұмабаевқа орыс 
тілі мен əдебиетінен сабақ береді. Жазып жүрген “Бақытсыз Жамал” 
романының нүктесін сол жерде қояды. 1910 жылы Қазанда басылған 
роман шығысымен-ақ елге тез таралып кетеді (М. Əбсəметов).

М. Дулатов роман желісіне қазақ өміріндегі ең бір əлеуметтік 
мəні зор мəселе – əйел теңсіздігін арқау еткен. ХХ ғасыр басындағы 
қазақ қыздарының теңдікке ұмтылуының əдебиетіміздегі маңдай 
алды тақырып болып табылуы, тек қана əйел тағдыры емес, рухани 
теңдікке, бостандыққа ұмтылған қазақ ұлтының күрескерлік бол-
мысын танытумен тығыз байланысты.

Сондықтан қазақтың алғашқы романында Жамал тағдыры 
жалаң алынбай, қазақ өмірінің сан қыры əлеуметтік мəселелерімен 
көмкеріле, сабақтастырыла суреттелген. Осыдан келіп романда өз 
тұсындағы реалистік өмір шындығы молынан көрініс тапқан.

Романның бас кейіпкері – Жамал. Оның айналасын қоршаған 
қосалқы кейіпкерлер əкесі – жуас Сəрсенбай, шешесі – нəзік жан-
ды, ақылды Шолпан, айттырған күйеуі “таз Жұман”, дала шонжары 
қатігез Байжан, сүйген жігіті Ғали.

Романдағы Жамал мен Ғали – екеуі де елге сүйкімді, бір-бірін 
тең тұтып, сүйіп қосылмақ болған жандар. Жамалды алып қашқан 
Ғали қаладағы саудагер татар қайырымды Фатихолланы паналай-
ды. Сенгенінен сенімді тірек көре алмай Ғали Жамалмен алыстағы 
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нағашысына кетеді, сонда кенеттен ауырып өледі. Ғашығын 
жоғалтқан, панасыз қалған Жамал айналып келіп айттырған 
күйеуінің азабына түседі. Мың сан азап тартып, еріксіз қосылған 
күйеуінен тепкі көрген Жамал берік шешімге келіп, қыстың боран-
ды күнінде қашып шығады. Езгіде өткен өмірден гөрі не еркіндікке 
жетуді, не өлімді жөн көреді. Қалың боранда адасып, қарлы далада 
үсіп өледі. Романға арқау болған оқиға сюжеті осындай.

Өмір-тағдыры романға арқау болған Жамал – көптің бірі емес, 
қазақ қыздарының басындағы қайғылы халін ұғына білген, өз 
тағдырына араша түсуге дайындығы мол, санасы жетілген қазақ 
қызы. ХХ ғасыр басында шанда болса да мұндай сауатты қыздардың 
ел ішінде болғандығы өмір шындығы. Əке-шешесінің көзінің ағы 
мен қарасындай жалғыз қыз жасынан еркіндіктің дəмін татып 
өскен. Оның кейінгі өз бостандығы жолында күреске ұмтылуының 
жəне оған батылының баруының бір сыры осында жатыр. Мəселе 
кейіпкердің сауаттылығында ғана емес, автордың кейіпкер 
табиғатына еркіндік рухын тəрбие негізі арқылы құюында. Теңдікке 
деген жүректегі бұлқыныс қыз санасының бірте-бірте өсуімен жетіле 
түседі. Автор бұл өзгеріс, өсулерді Жамалдың ішкі жан-дүниесін, 
мінез-құлқын ашатын психологиялық иірімдер арқылы емес, жана-
ма мінездеулер арқылы беріп отырады. Жамалдың зейінділігі, тез 
хат тануы, оқымаған кітабы қалмауы, өлең жазуға талаптануы кейде 
автор арқылы, кейде сырт адамдардың сөздері арқылы айтылып та, 
аталып отырады. Яғни оқырман Жамалды үнемі өсу үстінде көреді.

ХХ ғасыр басындағы алғашқы роман болғандықтан, мұндай жа-
нама мінездеу арқылы кейіпкер портретін сомдау өзін-өзі ақтауға 
тиіс. Біздің бұдан кейінгі прозалық шығармаларымызда да бұл əдіс 
өз өрісін тапқан жоқ па?! Мəселен Б. Майлиннің “Шұғаның белгісі” 
ұзақ əңгімесі мен С. Торайғыровтың “Қамар сұлу” романдарындағы 
портреттер осы тəсілдер арқылы жасалғаны белгілі. “Шұғаның 
белгісі” повесіндегі əңгімешінің ə, дегенде-ақ “…ой, шіркін, өзі де 
Шұға десе Шұға еді-ау!” деген бір ауыз сөзі оқырманды Шұғаға 
ынтықтырып-ақ қоймай ма?!

Романда Жамалдың ішкі жан-дүниесін, сезім толғаныстарын 
бейнелеуге деген автор ұмтылысы да байқалады. “Жамал қанша 
ішінен қапаланса да, басқа бір кісіге айтуының ебін таба алмай, – 
бір күні қолына қағаз бен қарындаш алып, “тым болмаса көңілімдегі 
қасіреттің оннан бір бөлігі шықпас па екен”, – деп, өз басындағы 
халіне бір азырақ өлең жазып еді”.
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Əрине, мұндай суреттеулер романда сирек кездеседі. Бірақ 
прозамыздың алғашқыларының бірі саналатын ілкі дүние үшін бұл 
қанша дегенмен кешірімді. Шығыстық туындылар мен қазақ ауыз 
əдебиетінің озық үлгілерінің дəстүрінде тəрбиеленген оқырман 
үшін осылай жазылуы сəтті де шығар. Автор көбіне бас кейіпкер 
жан дүниесін оның өлеңдерінде өрілген ой-сезімдер арқылы ашуға 
күш салған. Сондықтан да жалаң баяндаулар көбіне Жамалдың өлеңі 
арқылы көмкеріліп, тігісі білінбей кетеді. Бастапқы кезде роман 
құрылымына жуыспайтын əңгімелер мен оқиға өтер тұсқа дейінгі 
жағдайларды ұзақ сонар баяндауға ұрынған автор, уақиғаның 
шиеленісер тұсынан бастап ширап сала береді. 

Жамал мен Ғали кездескен сəттен əрі қарай бастап шығарма 
оқырманды өзіне ерекше тартып алады. Кейіпкерлердің сырласу 
сəттерін, бір-біріне берік сенісіп, өздерінің бақыты үшін күреске 
бел байлап жолға шыққан тұстарын автор жылы сезіммен тебіренте 
жазады.

Ғалидың кенеттен ауруынан бастап, ғашығынан айырыларын 
сезінген Жамалдың көңіл күйі мен ішкі жан-дүниесін ашуға жара-
лы жанның жүрегіндегі толқыныс пен тебіреністі суреттеу арқылы 
жеткізуге ұмтылады. “Жамалдың көзінен қанды жастар төгіліп, ас 
ішпей, кірпік қақпай зор қасіретке кірісті. Бір минут Ғалидың қасынан 
кетпей, жаман ауырды деген жерлерін сипап, мөлдіреген көздерін 
Ғалидан алмай қарап отыратын болды”, – деп, қасіретті жанның 
естен кетпес портретін жасаса, Ғали қазасынан кейінгі Жамалдың 
алай-түлей ішкі сезімін, жан толқынысын қабір басындағы сөзі 
арқылы төгілтеді. “Қып-қызыл шоқтың ішіне тастап, алыс-алыс 
сапарға жөнелдің, өзің үшін қайырлы болсын! Мен сорлың кеудемде 
шыбын жаным барда ұмытпаспын. Дүниеде патшаның баласы бол-
са да саған теңгермеспін. Қош жаным! Ғали! Бір мен үшін мейірбан 
ата-анаңды да көре алмай, қолдарынан топырақ салғыза алмай 
кеттің, кеш жаным! Алла тағала ақиретте қосылуға несіп тілесін, 
сол уақытта ғана көрген қасіретім бір сағаттай болмай ұмытылар. 
Мен сорлың опасыз дүниеде қонақтай алмай адасып қалдым, қош 
жаным…”

Тағдырдың тақсіретін тартқан Жамал мен дүлей боранды 
астастыра беруде қазақ прозасындағы ішкі сезім мен сыртқы 
табиғат құбылысын символдық бірлікте алып суреттеудің 
алғашқы ұшқыны байқалады. Бұдан кейінгі шығармалардағы 
қазақ қыздары тағдырына мойынұсынған немесе қатал заманның 
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қысымына шыдай алмай мерт болған, болмаса өмір шындығына 
сай келмес ойдан жасалған жандар болса, алғашқы романдағы 
Жамалдың тағдырға қарсы жүзуі психологиялық тұрғыдан 
дəлелді. Қазақ қызына тəн қайсарлықпен өз бақыты үшін күресе 
білген, бірақ бақытқа жете алмай мерт болған Жамал образы – 
шындықтан шыңдалған тұлға.

Жамал табиғатына тəн қайсарлық пен күрескерлікті автор 
ұтымды детальдар арқылы сəтті тауып, орынды қолдана білген. 
Жамал қиындықтан қаймығатын, өлімнен қорқатын жан емес. Жа-
зушы бұны алғашында оның сүйгені Ғалиға жазған бір хатынан 
байқатады. “Бір алла жалғыз өзі болсын айғақ //Тұралық уағданы 
бекем байлап //Сен үшін бір басымды еттім құрбан //Шынжырлап 
жіберсе де Сібірге айдап!”

Жұмандай таз күйеуінің тəлкегіне шыдамаған Жамал, боранды 
түнде қашып шығардың алдында Жұманға “Мені өлтіретін болсаң 
бір жола өлтір, əйтпесе өзі күйіп жүрген жанымды күйдірме” – 
деп, ашық айқасқа шақырады. Ызаға булыққан Жұман талдырып 
жыққан соң, есін жинай салысымен “…бүйтіп тіршілік қыла алмай-
ды екенмін, мұнан да бұл иттің қолынан өлгенше басқа жаққа кетіп 
өлейін” деген берік байламға келеді. Мінез сомдаудағы Міржақып 
қолданған осындай сəтті штрихтар сөз жоқ жазушы табысына 
саналуға тиіс. Жалғыз бұл емес, жалпы М. Дулатовтың қаламына тəн 
қасиет – халық өмірін, қазақ əйелдерінің ауыр тұрмысын көркемдік 
шындықпен суреттеу. ХХ ғасырдың басында Міржақып Дулатов 
романының ізін ала, Міржақып көтерген тақырыпқа жазылған 
көлемді шығармалардың бірінен кейін бірінің шығуы, жазушының 
өз кезеңіндегі тамаша табысының куəсі болса керек.

Тағдырға қасқайып қарсы тұрған, қасқыр мінез адамдардың 
озбырлығына илікпеген Жамал тылсым табиғаттың дүлей күшінен 
де қаймықпайды. “Бара-бара боран əбден күшейіп, алды-артын 
орап алды. Қорқыныштың не екенін һəм жан-тəн рақатын ұмытқан 
Жамалдың ойында Ғали ғана болып келе жатқан уақытта аты бір 
жерге келіп тұрып қалды”.

Автор боран мен Жамал арпалысында символдық тəсілді 
қолданған. Жамалдың бостандыққа ұмтылған жолын қиып, ада-
стырып өлімнің суық құшағына жетелеген ызғарлы боран – түнек 
заманның бүкіл кертартпа кесірлерінің жиынтығы. Ары таза, жаны 
таза, нəзік қыздың жан-жағынан қысқан алапат дүлей күштің 
қыспағында мерт болмауы мүмкін емес еді. Шығармада шымырлаған 
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шындықтың барлығы да, авторлық шешімнің табиғилығы да осын-
да жатса керек.

Міржақып алғаш қадам жасаған бұл тəсіл кейінгі қазақ прозасын-
да биік көркемдік деңгейге көтерілді. М. Əуезовтің “Қорғансыздың 
күніндегі” Ғазиза тағдырының боранмен астасуы, Ж. Аймауытовтың 
“Ақ білегіндегі” Ақбілектің түн қорқынышымен арпалысының ба-
стау бұлағы осы “Бақытсыз Жамалдан” тартылады.

Шағын көлемді романда сол тұстағы қазақ өмірінің айна-
сы дерліктей мазмұн бар. Романды оқи отыра қазақ даласындағы 
қоғамдық-əлеуметтік өмірмен, ұлтымыздың сол замандағы тыныс-
тіршілігімен жүздесіп, замана қойнауына еркін бойлаймыз. Дала 
саясатының тізгін ұстары, айлакер, қажет жерінде қатыгездік пен 
жауыздықтан бойын аулақ салмайтын Байжан мен осы даланың 
жауқазын нəзік өскіндері Ғали, Жамал арасындағы тартыс кімді 
болса да селт еткізбей қолмайды. Жауыздық пен адалдық, соқыр 
сенім мен өміртаным тартысы – қандай шығармаға болса да негізгі 
арқау. Ол қалай берілген – өмір шындығымен көркемдік шындық 
шынайы шешімін тапқан ба? Міне жазушы шеберлігі ең алдымен 
осы арқылы айқындалады. Бұл тұрғыдан Байжан болыс – ескінің 
етегінде шырмалып қалмаған, жаңаны бойына жұқтыра отырып, 
оны өзінің арам пиғылының мүлт кетпес қаруына айналдыра білетін, 
жаңа заманның озбырлық күшінің қазақ прозасындағы нанымды 
сомдалған соны образы. Тұңғыш романының өзінен Міржақып 
қазақ прозасында бұрын болмаған, соңын ала шыққан алғашқы 
романдардың көбінде жоқ тың бейнені тұлғаландырған. Айлалы 
дала көк-жалынан өктемдігіне қарсылық көрсетем деп бақытсыз 
атанған Жамал жаңа заманның жаңа лебінің қарлығашы, көрікті, əрі 
білікті, ақылдығына ақындығы сай білімді қыз ретінде бейнелен-
ген. Жазушы Жамал арқылы өмір көші өзгертпей тұрмас шындықты 
ашып, жаны оянуға құштар, санасы оянған қазақ қыздарының 
типтік бейнесін жасауға талпынған. Өйткені Міржақыптың романға 
жазған алғы сөзіндегі ойлары Жамал тағдыры қазақ қыздарының 
барлығына ортақ жағдайдың жиынтық көрінісі еді дегенді меңзейді.

Романдағы аз көрінсе де, есте ұзақ сақталатын Ғали – оянған 
қызға серік болар жігітті арман етіп, нағыз азаматты бейнелемек 
болған Міржақыптың тілегінен туған сүйкімді образ. Ғалидың өз 
бақыты жолындағы күресте биіктен көріне алмауы да жазушының 
оны сүйкімді ете отыра, сенім арта алмағандығында. Бұл да өмір 
шындығынан алыс емес! Өйткені жазушы прототипті өз ортасынан 
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алды емес пе? Екі ғашықтың іс-əрекетіндегі шешуші қадамды жасап 
жүрген Ғали болсада, қайсарлық безбені көбіне Жамал жағына ауып 
отыруының себеп-салдары осында. Ғали əрекеті бас сауғалаудан 
ары аспайды, ал Жамал бойынан енді-енді пісіп-жетіліп келе жатқан 
күрескерлік нышандары көзге түседі. Махаббаты үшін не сұмдық 
көрсе де төзуге əзір, жанына нұрлы бақыттың ұшқынын сепкен 
Ғалиын ұмыта алмайтын Жамалдың қарлы боранда қашып шығып, 
белгісіздікке бет түзеуі де осының белгісі. Қорлықтан азапты 
өлімді артық көрген əйел шешімі бас азаттығы үшін күрескерлікке 
шақырған өзгеше үн еді.

Жамалдың жансыз денесін тауып алған жолаушылар оның 
қалтасынан шыққан бір жапырақ қағаздағы мына жолдарды оқиды:

Арасында екі оттың,
Мені алла қор еттің.
Ғарыптың көңілін мұңайтып,
Дұшпанды шат, зор еттің.

Я өкініш! Өкінішті өмірдің лағынеті! Бірақ Жамалдың өз бақыты 
жолындағы күресте қаза табуы кейінгі оқырман сіңлілерін ойлан-
дырмай қоймасына кім кепіл. Ендеше ол – ерлік рухын сеуіп кеткен 
шейт жан. Сол себептен ХХ ғасыр басында қазақ əдебиетін алғаш 
зерттеуші Сəбит Мұқанов “ХХ ғасырдағы қазақ əдебиеті” деп атала-
тын еңбегінде: “Бұл роман бірінші жақтан əйел бостандығын жыр-
ласа, екінші жақтан ескі дін, ескі салт, ескі əдетке қарсы шыққан ро-
ман. Бұл қазақтың жаңа байларының жаңашылдық сойылын соғып 
шыққан роман.

Сондықтан роман қазақ арасында көп тарап, елдің 
жаңашылдардың аузында аяттай жатталып жүрді. Жамал болғысы 
келген, Жамалға ұқсағысы келген талай ауылдың қызын көзіміз 
көрді. Ғали ауыл жігітіне үлкен үлгі бола алған жоқ, Жамал ауыл 
қызына үлкен үлгі болды.

“Бақытсыз Жамалға” еліктеп “Мұңлы Мариям” (Сəлім 
Кəшімұлынікі) сияқты романдар шықты. “Бақытсыз Жамал” соңғы 
кезге дейін көп жазушының темасына үлгі болды”, – деп жазды. 
1932 жылы жарық көрген бұл еңбекте дəуір талабына сай жазылып, 
артық-кем айтқан тұстары кездесетінін жоққа шығара алмаймыз. 
дегенмен дəлелді пікірлерін пайдаланғанның еш айыбы болмаса 
керек-ті. Кеңестік дəуірдің алғашқы кезінде жазылған еңбектегі 
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“Бұл қазақтың жаңа байларының жаңашылдық сойылын соғып 
шыққан роман” деген жолдарды шам көрсек, алпысыншы жыл-
дары жарық көрген еңбектердегі одан да сорақы пікірлерді қайда 
қоямыз. Зерттеуші-ғалым Əнуəр Дербісəлин “Қазақтың Октябрь 
алдындағы демократияшыл əдебиеті” атты еңбегінде (Алматы, 
1966) екі шығармадағы (“Қамар сұлу”, “Бақытсыз Жамал”), басты 
кейіпкерлердің (Қамар мен Жамал) өліміндегі авторлық шешімдерге 
əртүрлі баға бере келіп: «... екі өлімнің арасындағы айырма жер мен 
көктей. Қамар өле-өлгенше адалдық пен адамдық үшін тартысқа 
түсіп, ескілікті салт-сананы өлтіре сынайды... Жамал ата-ананының 
қарғысына ұшырап өледі. Соның нəтижесінде шығарманың да бүкіл 
міндет-мақсаты... бата бұзған, ескі əдет ғұрыпқа қарсы келген қызды 
өліммен жазалау арқылы, қандай жолмен болса да феодалдық салт-
санаға шаң жұқтырмай қорғаштау боп шыққан» деген тұжырым 
жасайды. Бұл енді «жаптым жала, жақтым күйенің» нақ өзі. Мұны 
теріске шығарып, сөз шығындаудың өзі бекер. Жамал өліміне 
қатысты авторлық шешімдегі күрескерлік рух туралы біз жоғарыда 
өз ойымызды дəлелдедік деп білеміз.

Міржақып Дулатовтың “Бақытсыз Жамал” романының ең басты 
жетістігі Жамал бейнесінің толыққанды жасалуы дер едік. Оның ру-
хани биіктігі, бойындағы ерлік рухының ұшқыны қазақтың дəстүрлі 
əдебиетіндегі қаһарман қыздарының бейнесінен нəр алған. Əрісі 
Ақжүніс, берісі Еңліктен өрілген өнеге жаңа заман кейіпкерінің 
бойына сіңісті түрде кіріктірілген. Сондықтан да жаңа заманның 
соны кейіпкерін оқырман жатсынбай қабылдады.

ХХ ғасырдың басындағы қазақ əдебиетінде роман жанрына 
қалам сілтеген жазушылар шығармашылығына осы “Бақытсыз 
Жамалға” тəн жетістіктер мен кемшіліктер ортақ. Бұл олардың 
авторларының көздеген мақсаттары, ұстанған бағыттары, стильдік 
əдіс-тəсілдерінің ұқсастығынан өріс алып жатады. Бір атап өтетін 
жайт, кейінгі шығармаларда кейбір көркемдік жетістіктерге қол 
жеткізілгенмен (“Қалың мал”, “Қамар сұлу”) басты тұлғалардың 
бейнелері солғындау шығып, Жамалдай қайсарлық көзге түсе 
қоймайды. Кейбір шығармаларда (“Қалың мал”) өмір шындығынан 
алшақтық, екі жасты бақыт құшағына орау мақсатындағы дəлелсіз 
схематизм бой көрсетті.

Қазақ əдебиетіндегі тұңғыш романның авторы, азамат ақын, 
көсемсөздің көшбасшыларының бірі, саналы санаткер, көрнекті 
қоғам қайраткері Міржақып Дулатовтай тұлғаның шығармалары 
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ұзақ жылдардан соң халқымен қайта қауышты. Ендігі міндет – оның 
шығармашылығын жан-жақты зерттеу. Бұл бағыттағы алғашқы 
қадамдар да жасалып жатыр.

Міржақып шығармашылығын өз тұсының замандастары 
айрық ша бағалағанын жоғарыда айтқан едік. Мұның тағы бір мы-
салы – өзара пікір қайшылықтары болса да, шындыққа жүгінген 
Сұлтанмахмұт Торайғыров ақындық өнердегі өрен жүйріктердің 
қатарында кезінде Міржақыпты да атап, ақындығына əділ баға 
бергендігі: 

Кешегі Бұхар жырау, Жанақ ақын,
Шөже, Орынбай халыққа жайған даңқын.
Ахмет пен Міржақып һəм Мағжан,
Алты алаштан баласы біледі атын.

Халқына “Жүрек майын шам қылған” азаматтық тұлғаның 
əдебиеттегі өзіндік дара орны қашанда биіктен табылары хаһ.

Студенттерге өзін-өзі бақылау сұрақтары мен тапсырмалар:

 1. М. Дулатов шығармашылық ғұмырнамасының басты белестері.
2. М. Дулатовтың лирикасындағы азатшылдық рух
3. М. Дулатов поэзиясындағы идеялық-көркемдік ізденістер.
4. «Бақытсыз Жамал» романындағы замана шындығы.
5. М. Дулатов шығармашылығының XX ғ.б. əдебиетте алар орны.
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11ТАРАУ 

ЖҮСІПБЕК АЙМАУЫТОВ
(1889-1931)

11.1 Шығармашылық ғұмырнамасы

ХХ ғасырдағы қазақтың көрнекті жазушысы, қазақ əдебиетінің 
алтын қорына керемет көркем əдеби шығармалар қосқан, сан қырлы 
дарынның бірі – Жүсіпбек Аймауытов.

 ХХ ғасырдың бас кезіндегі əдебиеттің көшбасшысына айналған 
жазушы əдебиеттің барлық жанрында дерліктей еңбек етті жəне өзі 
қалам тартқан жанрдың қай-қайсысында да болсын, көрнекті туын-
дылар жазып, кемел де көркем дүниелер жасады. 

 Жүсіпбек Аймауытов 1889 жылы Семей губерниясының Кереку 
уезіндегі Қызылтау болысының бірінші аулында (қазіргі Павлодар 
облысының Баянауыл ауданы) дүниеге келген. Жүсіпбек кедей-ша-
руа отбасында өскен. 

Жасынан оқуға құмартқан ол ерте хат таниды. Бес жасынан ба-
стап, он бес жасына дейін ауыл молдасынан сабақ алады. Аздаған 
білімімен өзі де молдалық құрып, бала оқытады. Ерте есейген, 
көзі қарақты, қолы шебер, өзі өнерпаз бала жігіт оң-солын ерте 
тани бастайды. Сөйтіп он алты жасында Павлодар қаласынлағы 
орысша-қазақша екі сыныптық мектепке барады. Оқу қаражатын 
өзі өтей жүріп, мектепті 1914 жылы аяқтайды. Сол жылы Семейдегі 
мұғалімдер семинариясына түсіп, оны 1918 жылы бітіріп шығады.

 1917-1919 жылдар аралығындағы төңкеріс жылдарында «Алаш 
қозғалысының» белді қайраткерлерінің біріне айналады. 1919 жылы 
Кеңес Үкіметі жағына шығып, жаңа қоғам құру ісіне белсене атса-
лысады.

 1920 жылы Орынборға ауысып, Қазақстан автономиясын 
жариялаған құрылтайға делегат болып қатысады. 1921 жылы Се-
мейге қайта оралып, губерниялық оқу бөлімінің меңгерушісі, “Қазақ 
тілі” газетінің редакторы қызметтерін атқарады. 

1922-24 жылдары Қарқаралыда мектеп мұғалімі, 1924-26 жыл-
дары “Ақ жол” газетінде бөлім меңгерушісі болып істейді. 1926-
29 жылдары Шымкент педтехникумының оқытушысы, директоры 
қызметтерін атқарады. 
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1929 жылғы Алаш қайраткерлерін қуғындаған зобалаң тұсында 
Қазақстандағы ұлтшыл саяси ұйыммен байланысы бар деген жа-
ламен ұсталып, 1931 жылдың 21 сəуірінде жазықсыздан жазықсыз 
атылу жазасына үкім шығарылады.

Жазушының алғашқы романы “Қартқожа” 1926 жылы Қызылорда 
қаласында басылып шықты. Романда революция қарсаңы мен одан 
кейінгі жылдардағы қазақ халқының тыныс-тіршілігіндегі жаңа 
өзгерістер кеңінен көрсетілген.

 Жүсіпбектің қалам қарымының айқындауышы іспетті ең 
іргелі туындысы – “Ақбілек” романы. Ол алғаш “Əйел теңдігі” 
журналының 1927, 1928 жылғы бірнеше сандарында жарияланды. 
Жазушының көзі тірісінде жеке кітап болып басылып шыққан жоқ. 

Ж. Аймауытовтың тағы бір көлемді туындысы “Күнікейдің 
жазығы” повесі – əйел теңсіздігі тақырыбына жазылған. Бұл шығарма 
алғаш “Жаңа əдебиет” журналының 1928-1929 жылдардағы бірнеше 
санында жарияланды. 

Ж. Аймауытов драматургия саласында да елеулі еңбек етті. 1917 
жылы жазылып, 1926 жылы Мəскеуде басылып шыққан “Қанапия-
Шəрбану”, 1925 жылы Ташкентте басылып шыққан “Ел қорғаны”, 
т.б. пьесалары бар. Жазушы-драматургтың бұл саладағы үлкен 
туындысы 1926 жылы Семейде басылып шыққан “Шернияз” дра-
масы. Өлеңмен жазылған бұл драма қазақтың ақиық ақыны С. 
Торайғыровқа арналған. Кеңес тұсындағы қазақ зиялыларының екі 
айырық жолға түсуі, жаңа зиялы қауымның қалыптаса бастауы – 
бұл шығармаға арқау болған тақырыптың негізгі өзегі. 

Жүсіпбек Аймауытов – өзінің аз ғана ғұмырында артына мол 
мұра қалдырған шын мəніндегі классик жазушы, қоғамдық өмірдегі 
өз орнын айқындай алған қайраткер, ірі азаматтық тұлға.

11.2 Көркем проза шебері

Ж. Аймауытов өзін əдебиетте шағын əңгіме жанрындағы ше-
бер лігімен таныта білді. Оның оқырман жүрегіне жол тапқан 
“Елес”, “Жол үстінде”, “Əнші”, “Жапырақтар”, “Қара бақсы” жəне 
т.б. əңгімелері бар. Жазушының алғашқы күрделі шығармасы – 
“Қартқожа” романы. 

Роман 1926 жылы басылып шықты. Бұл – кеңестік дəуірдегі 
алғашқы қазақ романы болуымен бірге, ХХ ғасыр басындағы осы 
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тұрғыдағы талпыныстардың жалғасы ретінде, роман жазуға деген 
жаңа бір серпіліс əкелген шығарма.

“Қартқожа” романы – автор қиялынан емес, болған оқиғаның 
негізінде жазылған дүние. Ж. Аймауытов өмір шындығынан 
алынған оқиғалар жүйесін көркемдік қиялмен ұштастыра отырып, 
дəуір келбетін ашатын көлемді туынды жасай білген.

Романның бас кейіпкерінің түп тұлғасы – өмірде болған, 
ұзақ жылдар ұстаздық қызмет етіп, кейін репрессияға ұшыраған 
Қартқожа Жананұлы Тоғанбаев деген ардақты азамат.

Жазушы ХІХ ғасырдың соңында дүниеге келіп, ХХ ғасыр ба-
сында еңбекке араласып, кеңестік дəуірдің алғашқы кезеңінде жаңа 
құрылысқа белсене араласқан қарапайым адамның қоғамдағы ор-
нына айрықша назар аударады. Мақсат – қоғамдағы өзгерістерді 
қарапайым адамның көзқарасы, таным-білігі, қабылдауы арқылы 
көрсету.

 “Қартқожа” – реалистік шығарма. Онда жоқтан бар жасау жоқ. 
Оқиғаның өрісі өмір шындығынан нəр алып жатады. Бір кезде мол-
да алдында отырған бұйығы қара бала өсе келе, сол кездегі қазақ 
қоғамында болған тарихи оқиғаларға араласып, ерекше көзге 
түспесе де, көрген-білгенінен өзінше ой түйеді. Бұл оның азамат 
ретінде қалыптасуына əсер етеді.

 Бала күндегі жетімдік, мəнсіз молда оқуы, 1916 жылғы көтеріліске 
қатысу, солдатқа алыну, жаңа оқудың есігін ашып, ұстаз болу, міне, 
Қартқожа өткен өмір жолы осы. Оның əрбір кезеңінде ешбір алып-
жұлып бара жатқан ерекшелігімен көзге түспейтін кейіпкерін автор 
бір ғана жылт еткен іс-əрекет, мінез-құлық құбылысы арқылы дара-
лап отырады. Сол арқылы оның өзіне ғана тəн болмысы танылып-ақ 
қалады. 

Мəселен, молда алдынан сабақ алып жүрген көп шуылдақ ара-
сында Қартқожа еш ерекшеленбейді, қайта солардың көбінен төмен 
сияқты, бірақ оны сүйкімді ететін момын баланың оқуға деген 
құштарлығы. Өзгелерді елең қылмай, сабаққа беріліп отыратын 
шыдамдылығы. 

Қартқожаны жуассынып, басынып балалар үстінен түспейтін. 
Шайнап-шайнап домалақтаған қағазбен атып, əйтпесе: “Мынаны 
қарашы” – деп мұрнынан түртіп қалып, болмаса маңдайын өлшеп, 
мазақтай беретін. Қартқожа оларды артық елең қылмайтын, ең 
ашуланғанда ғана: “Қой деймін, жындымысың өзің” деп сабағын 
оқи беретін. Өзге бала алақтап, ойнап, сабақ оқыған болып, өтірік 
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ыңылдап, болса бірдеңемен алданып, сарылып отырғанда, Қартқожа 
жалықпай, қағазын шұқылап, “Құл ағузіден” шығып, “Бірінəлнасқа” 
түсіп, екі-үш күнде “Уəсуаəс əл ханастарға” да барып, қалатын. 
...Осылайша жазы-қысы оқып, баспа түркі жазба танып, хат жаза-
тын болды».

 Жəбір көріп өскен момақанның көзін ашқан еңбек екенін жа-
зушы осылайша қарапайым ғана суреттей отырып жеткізеді. Ке-
лешектен үміт үзбейтін, қоғамдағы өз орнын табуға талаптанған 
талапкердің өмір жолы қиын болғанымен, сол қиындықтарды 
жеңуге ұмтылдыратын да, жеңдіретін де ішкі тінінің мықтылығы 
мен жан дүниедегі бұйығы жатқан бұла күштің қуаты.

Жазушы Қартқожаның тек сабақ жаттап ғана жүрген жас 
еместігін, болашақ тағдыр талқысына түскен тұста өзінің таным-
түйсігі арқылы тура жолды таба алған кейіпкерін “оятқан” оқу 
екендігін, оны əрқилы жағдайға қатысты өзіндік ой қортындыларын 
көрсету арқылы бейнелей отырып береді. Автор суреттеуіндегі 
бас кейіпкердің “Телміріп терең ойдың соңынан ерер” сəттері 
осының нақты белгісі. “Қайсыбірін айтарсың қорлық-зорлығы то-
лып жатыр. Осының бəрі Қартқожаны ойландырды, жанын кейітті: 
“Əттең менің кедейлігім-ау! Əйтпесе солардың менен ақылы артық 
па? Зейіні артық па? Артық болса, малы артық. Дүние шіркін-ай! 
Кегімді алатын да күн болар ма екен!..” деп, ішінен зығыры қайнап 
жүрді. Ол онымен тұрсын. Жалғыз өз басы ма? Күштілер əкесіне де 
зорлық етпеді ме? Мақымет бай үйлерінің бір құнан өгізін қарызға 
алып, неше сұраса да ол бермей қойды. Мақымет болыспен құда: 
оған шамасы қалай келсін? Оның үстінен кімге шақсын. ... Болыс, 
тілмаш, ауылнай, шабарман дегендерді, тағы түрлі “адам” болған 
“атқа мінерлерді” Қартқожа зорлықшыл, жалмауыз, жан алғыш деп 
ұғушы еді.” 

 Біз бұдан көргенін көңіліне тоқып, одан ой қорыта бастаған балаң 
жігітті танимыз. Туындыгер болашақ саралы оқиғалар тұсында са-
налы əрекеттер жасайтын Қартқожа сынды кейіпкерін азаматтыққа 
осылайша сатылай отырып жеткізеді. 

Қартқожа 1916 жылғы оқиғалар кезінде өсіп-жетіліп адами, 
адамгершілік қасиеттерімен ерекшелене түседі. Оқуға деген ар-
манын үзген осынау зұлмат оқиғаның тұсында ол өмірдің қат-
қабат құбылысын терең таниды. Мұның ішіндегі ең бастысы, 
таптық қайшылықтың, əділетсіздіктің қайдан шығарын түйсінуі 
болатын.
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 Ал солдатқа алыну, əскер өмірі балаң бозбаланы ширата түседі. 
Бұл – Қартқожаның ой-санасының өсуінің бір белесі. Ол енді ақ-
қараны айырар дəрежеге жетеді. Елге келіп, сол баяғы күй тағы ал-
дынан шыққанда, əділетсіздікке қарсы күресуге əрекет жасайды. Біз 
бұдан əділдік жолындағы күреске дайын азаматты көреміз.

 Оның ендігі түйгені – əділеттің жеңісін əкелер майданда ең 
мықты қару білім екендігі. Мұны автор кейіпкерінің ішкі толғанысы 
арқылы береді: “Кедейден береке шықпасын білген соң, Қартқожа 
енді басқа шара іздеді. Ойлаған сайын Андрейдің сөздері есіне 
түседі.

“- Рас-ақ, Андрей оқу оқы деп еді-ау! Оқысаң ақыңды ешкім 
жей алмайды деп еді-ау! Оқуға бұрыннан құмар едім ғой... Енді 
даланың, қаланың жайын əбден біліп алдым. Мен сияқты оқыған 
жігіттер қала-қалада көрінеді. Енді оқуға кетсем қайтер екен? Үйде 
мал тауып шаруа істеп отырғам жоқ. Күнді босқа өткізіп отырмыз 
ғой. Қой мен оқиын!

...Үйіне жеткенше ойлағаны осы болды?”.
Қартқожа ұзақ толғаныстан соң, осындай нақты шешімге келеді. 

Бұл жаңа жолға бет бұрудың басы еді. Қаншама қиындықтарды ба-
сынан кешірсе де, ол алған бетінен қайтпай, ақыры білігі мен білімі 
бар азаматқа айналады. Аңсаған білімге қол жеткізу – алғашқы, 
жеңіс биігі болатын.

Білім нұрынан көкірек көзі ашылған Қартқожа енді күрес 
жолына шығады. Əлді мен əлсіздің, бай мен кедейдің тартысы 
тұсында екінші жақтың жақтасына айналады. Оның алған білім 
арқылы өмірден түйген, таныған шындығы осы. Бір кездегі момын 
Қартқожаны таптық күреске араластырған өмір тəжірибесі мен 
білім сəулесі. 

Автордың өз кейіпкерін осынау жолға ұзақ дайындықпен əкелуі, 
əрі нанымды, əрі дəлелді. Қартқожа секілді қарапайым адамның 
бірте-бірте үлкен азаматтық істерге араласуының сенімді шығуы, 
жазушының өз кейіпкерін жан-жақты аша білуінде.

 “Қартқожа” сынды реалистік туындының өмір шындығынан 
ойып алынған көркемдік шындығы аса нанымды. Шағын көлемді 
шығармада замана шындығы, уақыт бедері менмұндалап, айқын та-
нылып тұр. Өйткені қаламгер өз тақырыбын өте жетік біледі. 

Уақыт пен кезеңнің уысында сығылған кер заманның болмы-
сы Ж. Аймауытов санасында сурет болып жатталып, көкірегінде 
көркем дүние болып піскен-ді. Өйткені шығармадағы Қартқожа 
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өткен өмір жолын жазушы Жүсіпбекте шиырлаған-ды. Сондықтанда 
шығарманың бас кейіпкері Қартқожа бейнесі – түптұлға Қарт-
қожаның ғана бейнесі емес, уақыт ұстынындағы “қартқожалар” мен 
“жүсіпбектердің” өмірінен алынған оқиғалар мен мінез-құлық си-
паттарды бойына жинақтаған типтік бейне. 

Бұл туралы жазушының өзі былай дейді: “Қартқожада” підия 
алатын бала молданы оқысақ, ол – өзім. Қартқожаның əке-шешесін 
көрсек, ол – өз əке-шешем”. Яғни жазушы көз көрген, бастан 
өткерген оқиғаларды екшей-елей отыра, кейіпкер өмірін сөз өнерінің 
шарттарына сай көркем қиял арқылы қиюластырып əкетеді. Сөйтіп 
көркемдік шындығы көңілге күдік ұялатпас туынды жасап шығады. 
Шығарманың шынайы шыншылдығының мəні де осында жатыр. 

Романдағы Қартқожа ғана емес, оны қоршаған кейіпкерлер де 
өз орнын тауып тұр. Əкесі Жұман, ағасы Тұңғышбай Қартқожаның 
өзіне тəн мінез-құлқын ашуда, адами қасиетін танып білуде белгілі 
қызмет атқарады. 

Қартқожаның оқуға деген құштарлығын арттыруда, азамат бо-
лып қалыптасуында оқыған жас Жүністің елеулі орны бар. Сол-
датта жүріп дос болған Андрейдің де оның саяси көзқарасының 
қалыптасуындағы еңбегі аз емес. 

Жалпы, Жүсіпбек Аймауытовтың «Қартқожа» романы – 
революцияның алды-арты тұсындағы қазақ қоғамындағы өзгерістер 
келбетін келісті суреттеп, дəуір шындығын бас кейіпкердің өмір 
жолы арқылы жан-жақты бейнелеген роман. Ахмет Байтұрсынұлы 
баламасы бойынша ұлы əңгіме деп танылатын “Қартқожа” рома-
ны – Жүсіпбек Аймауытовтың осы кең көлемді жанрдағы алғашқы 
тəжірибесі, соған қарамастан жазушы өз туындысын жанрға 
қойылар талап деңгейінен шығара алған. 

Жүсіпбек Аймауытовтың қазақ прозасын үлкен бір белеске 
көтерген күрделі шығармасы – «Ақбілек» романы. Бұл романдағы 
жазушы мақсаты “Қартқожадан” мүлде бөлек. Автор қазақ қызына 
киліккен қасіретті көрсету арқылы аласапыран тұстың озбырлық 
бейнесін ашады. Оны сол нəубеттен, тағдыр талқысынан құтқарған 
жаңа өмір салты екендігі романда айрықша сипатталған.

“Ақбілек” романынан ілкі көзге шалынатын Жүсіпбек Айма-
уытов қаламына тəн бір белгі ақынжандылықпен кұбылта жазар 
қалам жүйріктігі. Бұл стиль оның кейінгі жазушылық шеберлігінің 
айқындауышына айналды десек те болады. Қаламгер ырғақты ұйқас 
үлгісімен төгіліп түскен жолдар арқылы оқырманды еріксіз баулайды. 
21–853
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Роман былай басталады: “Өскеменнің аржағында, 
Бұқтырманың оң жағында əлемге аян Алтай бар. Сол Алтайдың 
күнгейінен құбыла жаққа құлай аққан, құлай ағып Ертіс түскен, 
күз күзеткен Қүршім бар. 

Алтай, Күршім не заманнан қалың найман мекені. Сол Алтай 
мен сол Күршімнің қысы қыспақ, жазы самал. Күні жылт етсе, төрт 
түлік мал қарағайлы қарт Алтайдың қақ басында, алақанның аясын-
да, бал татыған айна сулы марқакөлі, Марқакөлді алқалаған – ақ ау-
ылды Алтай елі. Алтай елі – Алтай жазы тау еркесі – киік болып, 
өзге елдерден биік болып, Марқакөлдің шатқалында сайран етіп 
жатқаны”.

 Шығарма төгіліп түскен шұрайлы тіл өрнектеген Алтай 
табиғатының таңғажайып сұлу суретіне еліткен оқырманды осы-
лайша тамсандыра түседі. Жазушы тебірене жазған сұлу Алтай, 
сол Алтайды мекен қылған сұлу арулар тағдыры кімді болса да 
қызықтырып, шытырманды оқиғалар иіріміне, тылсым сырлы 
сезімдер тереңіне тарта жөнеледі. 

Шығарма басты-басты төрт бөлімнен тұрады. Алғашқы бөлім 
Ақбілектің ақтар қолына түсіп, одан құтылып шығуын баяндаса, 
келесі бөлімде Ақбілектің айттырған жігіті Бекболаттың жарала-
ну жайы, емделуі, болашақта Ақбілектің жолы түсетін қала жайы 
сөз болады. Одан кейінгі бөлімде Ақбілек елге оралғаннан соңғы 
ауыл күйі, күйеу жігітімен тағдыр қосуы, Бекболаттың суыну 
жайы, əкесінің төсек жаңғыртуы, Қарамұрттан жүкті болып қалған 
Ақбілектің психологиялық қиналысы суреттеледі.

Романның құрылымдық жүйесі Ж. Аймауытов шеберлігінің 
бір ерекшелігі ретінде танылады. Автор бірде баяндай отырып 
кейіпкерін сөйлетіп, шешуі қиын жұмбақтың сырын тарқатса, енді 
бірде тыңнан қосылған жаңа сарынды сюжет дамуының жаңа бір 
белесіне айналдырып жібереді. Оның бəрі бас кейіпкер Ақбілектің 
тартысты тағдырының үш кезеңімен жымдасып кеткен бүтіндік 
табады. Сондықтан шығарманың жалпы даму желісінде бірде-бір 
оқшау оқиға, қисынын таппай тұрған тосын сюжеттер жоқ.

Жалпы Ж. Аймауытовтың «Ақбілек» романында өз заманының 
ең бір құбылмалы тұсында сынға түскен қазақ қызының жігер-
қайраты мен ақыл-парасаты арқасында өз ортасынан озып шығып, 
биік қоғамдық сатыға көтерілуі көркем бейнеленген. Осындай 
тақырыпта роман жазу идеясы Ж. Аймауытовқа “Қартқожа” ро-
манын жазу үстінде түскен болуы керек. Алғашқы романның “Бет 
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түзелді” тарауы: «Ақтың əскері басқан жерге шегіртке жайлағандай, 
бүйе тигендей болды. Шауып кеткен, басып кеткен, атып кеткен 
көзден шоласыз. Желтау маңында бір ауылды қалпымен қырып 
кетіпті. Жарылқаптау ішіне босып кеткен бір қора қатын-қыздардың 
үстінен түсіп, ойына келгенін істепті. Қаржаста пəленше байдың 
далаға тыққан жасау-мүлкін өртеп кетіпті», – деп басталмай ма?.. 
Бұл Қартқожа да, Жүсіпбектің өзі де куə болған жайттар. 

Романның бас кейіпкері Ақбілек – əке-шешесінің көзінің 
ағы мен қарасындай ерке өскен, ажарына ақылы сай елге сый-
лы ару. Жазушының Ақбілек портретін сомдауы да сонша сырлы: 
“Мамырбайдың Ақбілегі, Ақбілегі – жас түлегі, айы-күні – сұлу 
қызы, алтын сырға, күміс шолпы сылдырлатып, былдырлатып, 
ақ көйлегін көлеңдетіп...”. Ал енді жазушы кейіпкер портретін 
шығарманың өн бойындағы салмақ-сапасына, оқиғалар желісін 
дамытуға орай түрлендіріп отырады.

Орыс ортасынан оралғаннан кейінгі Ақбілектің мінезделуін 
жазушы Бекболаттың көзқарасы арқылы танытады: “... алғаш ба-
рып көргендегі оның түрі қандай еді! Маңдайы қасқиып, мой-
ны қаздиып, көзі мөлдіреп, ерні үлбіреп, үріп ауызға салғандай 
жұтынып, сүйріктей еді-ау! Тал бойында бір міні жоқ, жаңа шығып 
келе жатқан сүйріктей еді! Шашбауын сылдыр еткізіп, сып етіп түре 
келгені, тізесімен ақ көйлегін серпе тастап, аяңшыл бедеудей кербез-
дене аяқ басқаны, тысқарыда жүріп, жеңгесімен сыбырлап сөйлесіп, 
дауысы күмістей сыңғырлап, тəп-тəтті күлгені; əнтек жылмиып 
келіп, шай жасап, өп-өтірік сызылғансып, үш саусағының ұшымен 
шын-аяқ əпергені, салалы қою кірпігін салмақпен қағып, анда-сан-
да көз астымен бір қарап қалғаны;... “Қош болыңыз” дегенде, көзін 
жалт еткізіп, басын əнтек изеп, артынан қарап қалғаны, – бəрі-бəрі 
сондағыдай сайрап көз алдыңа келеді”.

Міне бұл бір кездегі бақыттың бесігінде тербелген Ақбілектің 
сүйген жігіт көзімен бедерленген сұлу суреті. Автор бұдан кейінгі 
оқиғалар дамуында Ақбілектің портретіне біртіндеп жаңа қажетті 
сипаттарды қосып отырады. Сол арқылы біз Ақбілектің мінездеме 
суреттерімен толығырақ таныса түсеміз. Сондықтан да біз Ақбілекті 
қашан да болса, қандай бір жағдайда болмасын соншалықты бір 
жылылықпен қабылдаймыз. Ол романдағы қат-қабат оқиғалар 
тұсында əр кезде-ақ сезіліп тұрады.

 Кейіпкердің жан-дүниесі өз басынан өткерген қиындығы мен 
қияметі жетерлік оқиғалар үстінде ашылады. Ақбілек қасіреті 
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жалғыз оның ғана емес, зобалаңды заманда бастарына қара бұлт 
үйірілген, тағдыр талқысына түскен қазақ қыз-келіншектерінің 
ортақ қасіреті болатын. 

Уақыт куəгері Жүсіпбектің жүрегіне ақ əскерінің осындай 
айуандық қылықтары жазылмас жара салған-ды. Уақыт өте келе, 
көрген мен түйгеннің пісіп-жетілген көркемдік болмысы суреткер 
қолына қалам алдырған-ды. Осы тұста “Қартқожа” романына тағы 
бір қайырылған орынды. Жазушы романның “Құлақ естігенді көз 
көрді тарауында” қай-қайсыда қазақ ауылын аямаған азамат соғысы 
жылдарындағы ақ-қызылдың айуандығын былайша сипаттайды: 
“Бұл ауылды да əскер қамап жатыр екен. Айғай-ұйғай жүгіріс. Ат, 
арба, қазақ, желке, мылтық дүмі, ыңқыл, ойбай. Құшақта – киіз-
кілем, жасау – қолдарда. Сақина, шашбау, орысшалау, күлкі... Ана 
үй жақтан мылтық тарс етті. Қартқожа қалбаң-құлбаң, қамыт, доға, 
“қорадан қора”, шошақ үйде үш солдат, ортасында, жабу үстінде 
жас қатын... зəресі ұшты. 

Қартқожаны лаушы қылып алып жүрді. Мұнда келген əскердің 
сілемі екен, көбі алда, артына көз жеткізсіз. Өңкей жүкті арба, 
зеңбірек, пулемет, азық, жасау, қару артып, тізіліп, салтатылары ша-
буылдап, жер қайыстырып кетіп барады. Қартқожаны көп əскерге 
қоса тастап, 15 шақты солдат тағы да шауып кетті. Үрей ұшты... 
Иығында шені, сымбатты əпесер солқылдақ арбада қазақтың сұлу 
қызын құшақтап қос боз атпен Қартқожаның қасынан өте шықты. 
Қартқожаға түскен қыздың көзі жыпылықтап кетті. 

Қаракүшке құрбан болған сорлы! Заманың əлде не болады? 
Екінші ауылға жеткенде Қартқожаны босатты. Құлақ естігенді 

көз көрді...”. 
Мінеки, Жүсіпбектей жазушының көз көргеннен көркем туынды 

жасауға деген ұмтылысы сол кезде басталған. Бұл шығарма – жа-
зушы көкірегінде ұзақ піскен, қайнауы əбден қаныққан ізденістің 
жемісі. Автор Ақбілек қасіреті арқылы зұлмат жылдар халық басы-
на төндірген қасіретті ашуға ұмтылады. Ары тапталған ардақтаған 
ару тағдыры – құлдықтың құрдымына бет алған ұлт тағдырының 
символы іспетті. 

Ұлтымыздың тəрбиелік, салт-дəстүрлік ұғым-танымы 
тұрғысынан алғанда, Ақбілек тап болған жайт адам төзгісіз қасірет.

 Бірақ айуан мінездес қаракүштің дүлей соққысына қарсы тəні 
таза, жаны пəк, ары аппақ сүттей нəзік қыз қалай күреспек, не 
айла етпек?!.. Жазушы қолға түскеннен соңғы есін жиған тұста 
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Ақбілек алдына осындай сұрақ тартады. Сол сəттегі Ақбілек жан-
дүниесіндегі қиналысты, жүйкеге ауыр салмақ артқан күйзелісті 
кейіпкердің ішкі əлемінің астарын аша отырып бейнелі жеткізеді: 
«Өңі-түсі екенін біле алмай, көзі алас ұрып, қостың ішін сипай сүзіп 
шықты да, түндегі оқиға есіне түскенде, қайнап шыққан бұлақтың 
көзіндей, жасы мөлтілдеп, жылап ағып қоя берді. Саңғал киізден 
сығалап, аңғал шуақ Ақбілектің бетіне түсіп, жайраңдаса да, теле-
гей аққан жасын құрғатуға септігі болған жоқ; жанын жанышқан 
қараңғылық жарық дүниені аңсатты, əйтседе жарық сəуледен көзін 
біржола жұмбады, құтылмасына көзі жеткен соң, тым болмаса мына 
саусылдаған сары қолдың ішінен бір сытылып, даланы бір көргісі 
келді.

... Төрт құбыладан бірдей үстіне төніп тұрған ақар-шақар тауларға 
да, тауға біткен үйірім-үйірім сабалақ жүнді орманға да, тау басын-
да қалықтап жүрген бүркітке де, тауға тырмыса жайылып жатқан 
құмырысқадай жылқыға да, қостан аулағырақ өзен құлай шыққан 
шоқ-шоқ бұтаға да Ақбілектің көзі тоқтап тұра алмай, сырғанап 
келіп, жерошақ басындағы қазақтың қара құманына, қара астауға, 
шырық шөмішіне тоқтады. Орыстың қолына түскен əлдекімнің 
шөміші екен? Сорлы шөміш! Мен де сенің сыңарың ғой дегендей, 
мұңдасқандай, көзіне тағы жас алды».

Жазушы адам жан дүниесінің қыр-сырына қалай бойлайды 
десеңізші! Кеше ғана “Мамырбайдың Ақбілегі” атанып “ақ көйлегін 
көлеңдетіп” жүрген күндер де, көз жанарын ұрлайтын көріністер 
де енді оған жат, сұрықсыз, керісінше, жайда көңіл тоқтамайтын 
қарапайым ғана заттар қандай ыстық көрінеді Ақбілекке! Өйткені 
жансыз болса да олар – туған жұрттың көзіндей жəдігерлер. 
Ақбілекпен олардың тағдыры бір іспетті. Олардың өзіндей һарамның 
қолжаулығына айналған мұңдастардай көзіне оттай басылуының 
сыры осында. Жазушы осыны қалт жібермей, тасқа басқан маржан-
дай мөлдіретіп жеткізеді. 

Ақтардың қолына түсіп, орыс əскерлерінің қорлығына ұшырап, 
ауылына оралу – күнəсіз де пəк қыз үшін өте ауыр масқара іс. 
Міне, осы сəттегі Ақбілектің іштен тынуын, өзімен-өзі арпалысу-
ын, шешімге келуін автор психологиялық талдау арқылы таныта-
ды. «Ақбілек əкесінің оңашада бір ауыз тіл қатпағанына қапа бол-
ды. Ол түгілі əкесі Ақбілектен оңаша қалудан қашатын тəрізді. 
Əкесі мен екеуінің арасын қара мысық кесіп өткендей, бір өткелдің 
түскенін Ақбілектің жүрегі сезеді. Əкесінің қабағы қашан жадырар 
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екен, қашан жылы қарар екен, қашан тіл қатар екен?.. деп сарылып, 
сарғайып күтеді; əкесінің көзі түсер ме екен деп, жансыз аңдып та 
отырады. Бір қараса қайғысы жеңілдейтіндей, бақытты болатындай 
көреді. Сонда да əкесі көз салмайды. Енді Ақбілекке шешесінің 
өлімінен мынау қатты батты. “Жан деген де жалғыз əкем мені жек 
көрсе, енді мен кімге сиямын? деп қайғырды. Міне, Ақбілекті ендігі 
ауыр күрсіндіретін қайғы осы еді”. 

Жазушы əке мен бала арасындағы қатынас арқылы Ақбілек 
тағдырының қиынды қырларының сан салалы қыртыстарын ашады. 
Жаны нəзік, болмысы берік қыз бен ойы бұзық жұрттың арасындағы 
ой алшақтықтың адам аспас асуының биігін осылай алады. 

Ақбілек қарапайым қазақ қызы болғанымен, оның ең басты 
ерекше қасиеті – сезімталдығы. Оны көп қиындықтан құтқарған 
да осы сезімталдық. Ол ең алдымен, Қарамұрт офицермен қарым-
қатынасы кезінде анық сезіледі. Алғаш көргеннен – қоштасқанға 
дейінгі аралықтағы іс-əрекет, ішкі құбылыстан біз осы қасиетті 
анық танимыз. 

Жазушы жаны жаралы, көңілі қаралы қыздың өмір мен өлім 
күресі сəтінде ішкі түйсікті арпалысын терең тебіреніспен жеткізеді. 
“Алды-арты тұйық, қараңғылық, не болары белгісіз... Сонда да 
Ақбілек тірі, Ақбілек сұлу... Ол елден асты: қазақ тұрсын, атағын 
орыс естіп, іздеп келіп, алып қашты... Орыс біткен бұған бола 
қырқысты. Кім біледі, тірі болса үмітсіз сайтан. Өз еркімен келіп 
отырған жоқ, қара күшке тағдырға не шара? Жамандығынан мұндай 
болған жоқ... Ақбілекті кім жазғыра алады? Малына, жанына ие бо-
лып отырған қай қазақ бар? Азар болса, жазықсыз құрбан болып 
жатқан көп қорғансыздың, көп сорлының бірі шығар.

Ойдан ой қуып, басы даң боп, шапанының етігіндегі май тамғанға 
қарап отырғанында, тым-тырыс күте қалған қарамұрттың ыстық 
қолы қолына келіп тиді. Ақбілек қабағын ауыр бір қағып, “менде 
не ерік бар?..” дегендей, терең қасіретпен оның бетіне қарады. Қара 
мұрт тілмəшіне иек қағып шығарып жіберді де, Ақбілектің қолын 
өзіне тартып, ерніне апарды. Ақбілек қасарысқан жоқ”. 

Жауыздық пен қатігездік шегіне жетіп тұрған ортаға түскен 
«тағы» қыздың тағдырына арашашы болған қарамұрт қан жылаған 
жүректің түнегін түрген сезімнің ақ сəуле шуағы еді. Ол тағдыр 
тəлкегіне ұшыраған кыздың соңғы үміті, жантүршігерлік ортадағы 
қорқыныш пен үрейді сезімге жеңдірген тірегі де.

Екіншіден, барша қиындыққа төзе білген Ақбілек – батыл да 
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шешімшіл қыз. Оны атып кетуге бекінген Қарамұрттың оғынан 
құтқарған да осы батылдық. “Алтыатарын алып, Ақбілекке кезе-
не бергенде, Ақбілек шаңқ етіп, безілдеп кезеулі мылтыққа қарсы 
жүгірді. Қарамұрттың кезенген қолы сылқ етті. Алты атары жерге 
түсіп кетті”.

 Қорлық атты қаратүнектің құрсауынан ерікті билеген ерке сезім 
құтқарған қыздың ажалға қарсы шабуы, осынау шын махаббаттың 
құдіретіне сенгендік еді. Жүрегінде қатігездіктен қуат алған 
қанішерлік пен пəк сезімнің тылсым күші қатар арбасқан қату 
қабақ, қанды қол орыс офицері қыз жанарынан осыны ұқты, ұқты 
да аз уақыт болса да алданышына ғана емес, шынайы махаббатына 
айналған аруды өлімге қия алмады.

 Ақбілек табиғатындағы бұл қасиеттің психологиялық дəлелін 
жазушы оның қараңғы түндегі қамаған қасқырмен арпалысынан 
да аңғартады. Кейіпкердің қорқынышын ақылға жеңдірген де осы 
батылдық болатын. Өмір мен өлім арпалысқан осы бір сəтте жазу-
шы кейіпкер психологиясына терең бойлап, ол тұрғыдағы оқырман 
танымын бекіте түседі.

 Мұндағы автор қолданған əдістің бірі, шығармашылығының 
ерекшелігін айқындайтын көрсеткіш көзі – монологтар. Ж. 
Аймауытұлы өз ойын кейіпкер сырымен астастыруда осы бір əдістің 
небір түрін шебер қолданады. Ж. Аймауытұлы монологтары ойлау, 
армандау, еске түсіру, диалог іспетті құбылып келе береді. Олар 
көбіне кейіпкердің ішкі əлемін, мінез құлық сипатын терең ашуға 
қызмет етеді. 

Ақбілек тағдырының тауқыметі мұнымен бітпейді. Оны алда ет-
жақындарының, тілі бір тілдесінің, діні бір діндестерінің қорлығы 
күтіп тұр еді. Төсек жаңғыртқан əкесі Мамырбайдың қатал мінезі, 
өгей шеше Өріктің өсек-аяңы, айттырған жігіті Бекболаттың суы-
нуы – Ақбілек алдынан тосқан “тағдыр сыйы”, өмір сыны. Ақбілек 
жүрегіне қосымша жүк артқан сол күндердің қасірет күйін жазушы 
кейіпкер ойы арқылы былай береді: “Бір қайғының үстіне бір қайғы 
жамылып, Ақбілек ең соңғы алданышынан айырылғандай, ойын 
қара тұман басты. Кешегі “өлгенім жақсы еді”, деген ой тағы келді. 
Өзін бұл дүниеге керексіз, артық адамдай, жұртта қалған бұралқы, 
жұрым күшіктей көріп, табан тірерлік, сүйенерлік, аяқ астында 
алақандай жер қалмаған адамша жаны түршігіп, жүрегі ауызына 
тығылып, көзінің жасы көл болып аға берді, аға берді...”. 

Осынау қорлық пен мазаққа Ақбілекті шыдатқан қандай күш?! 
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Ол – Ақбілек бойындағы үшінші қасиет – төзімділік. Жаны нəзік қыз 
болғанымен, Ақбілек керемет қайсар. Бұл оның өзі сезінбегенмен, 
туа біткен табиғатында бар қасиет. Автор Ақбілек бойындағы 
мұндай ерекше қасиетті əрбір қажетті сəтінде, керек кезінде ашып 
отырады. Мəселен Орынбордағы оқу кезіндегі қиындықтарды жеңе 
білу де оның осы төзімділігінің арқасы. “Бес жүзге тарта бала бар. 
Үй тар. Отын кем. Жұмасына бір жаға ма, жақпай ма. Үйдің іші 
былғаныш, сасық. Көп бала сасытпай тұра ма? Тесікті ашсаң, азынап 
суық кіреді – ауырып қаласың. Ашпасаң тұншығып кете жаздайсың. 
Оның үстіне тамақ та жайсыз. Ашаршылық жылы ғой. Таласып тар-
масып, күніне жарты қадақ нан, бұлдыры жоқ картоп салған сорпа 
ішесің. Кешке бір қайнаған су. Оқу оқып жетілгеннен бұрын, аштан 
өле жаздадық. Талай бала ауырып шығып кетті. Өлгендері де болды. 
Қыстың аяғына жете алмай, мен де жүдеу басқа айналдым”.

Жазушы кейіпкерін жиі сын тезіне салып, сын сағатындағы 
мінез-құлық иірімдерін, ішкі жан дүниесін тап басып танытады.

Ақбілектің оқу іздеп шығуы да дəлелді. Ақтар арасында болғанда 
Ақбілектің тəніне ғана емес, жанына да өзгеріс енген еді. Өзі 
түсінбегенмен, оның жанына өзге бір əлем, өзге бір қарым-қатынас 
дəнін еккен Қарамұрт болатын. Ол ауылдан бекер кеткен жоқ, сана-
сына жарық түсірген болымсыз сəуленің шырағын іздеп кеткен-ді. 

Арада бес жыл өткеннен кейінгі Ақбілек – енді мүлде бөлек жан! 
Көкірек көзі ашылып, санасы жетілген, білікті де білімді адамды 
көреміз. Балташтай өзіне тең серігін тапқан Ақбілек – тағдырмен 
күрестің жеңісін көріп, жемісін татқан бақытты əйел. Оның жан 
жарасын жазған көзі ашық, көңілі ояу, қадірін білер Балташты 
кездестіруі немесе ұлы Ескендірмен табысуы ғана емес, сонымен 
қатар санасына нұр шашқан оқу-білім қуаты.

“Ақбілек” романында самсаған кейіпкер, шытырман оқиға көп 
емес. Роман ықшам күйде, жинақы құрылған. Əрбір кейіпкер естен 
кетпестей етіліп сомдалған. Мұның сыры жазушының əр кейіпкердің 
сырты мен ішін бірлестіре айқындауында жатыр. 

Тіпті бір көрініп жоқ болатын Іскендір диуана сынды кейіпкердің 
өзі есіңнен кетпестей сақталып қалады: “Тани кетті Ақбілек: етегін 
кірмен зерлеген, төбесін үкі сəндеген, басында найза ақ тақия; 
қолында шəңгіші асасы: асасының өн бойы шығыршық кепшік 
сылдырмақ, ұшы қозы жауырын, мойнында құсыр тасбысы, та-
науы таңқиған, омырауы аңқиған, кеңірдегі сорайған, жіліншігі 
сыйдиған, саусақтары сыпсиған, үркек малша оқшиған, бес тал 
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сақалы шоқшиған, шыңжау етті, шың бетті, жағына пышақ жани-
тын, бір көргеннен танитын Іскендір екен кəдімгі”.

 Бұл диуананың сырт пішіні, сырт бейнесі. Ал оның ішкі 
қасиеттерін автордың мына толғауынан танимыз: “Іскендір өтірік 
айтуды, кісі алдауды білмейді, адам баласына жамандық ойламай-
ды. Үлкенді “əке”, “аға” деп тұрады. Мейлі жас түскен келіншек 
болсын, қатын біткенді “шеше” дейді. Еркек əйел деп айырмайды, 
бала біткенді “балақайым” дейді, кісіге өмірі қатты сөз айтпайды. 
Өзін ренжіткен адамға түк демейді, тек басын шайқайды. 

... Іскендірдің қабақ шытқанын жан көрген емес, қашан көрсең 
де жайраңдап жымиып отырғаны. Іскендірдің неғып мұндай боп 
жаралғанын, кеудесінде неғылған жүрек, тамырында қандай қан, 
бойында неткен қайрат барлығын ойлайтын бір адам жоқ. Ел тек 
оны: “диуана, диуана” дейді, “бір алуан адам” дейді. Іскендірдің 
өмірі жұмбақ. Қалай да Іскендір – адам. Бұл неткен адам?..”. 
Біздіңше, Іскендір – тəні жараланып, ары тапталған Ақбілектің 
жан тазаруының жолында жазушы тапқан туған табиғаттың тұнба 
тұнықтығындай періште пəктік пен мейірімділіктің “иесі” іспетті 
бейне.

 Роман Ақбілекке арналып, соның тағдырына құрылғанымен, кей-
де шығарма соңына дейін бірге жүретін, кейде белгілі бір сюжеттік 
желінің тірегі іспетті Қарамұрт, Бекболат, Мұқаш, Жылтыр, Ұрқия, 
Өрік, Балташ, Ақбала, Мамырбай тəрізді сұрыпталған, орнын тау-
ып, орнықты сомдалған тұлғалар бар. Бұлардың əрқайсысына тəн 
айнытпай ажыратылатын кескіні, сөз саптасы, қимыл-қозғалысы, 
өзіне ғана тəн мінез-құлқы бар. 

Қарамұрт-офицердің екі сипаты бір-бірімен тайталас келіп 
жатқандай. “Орыс сияқты жері мол, қолтығы кең жұрттың қол 
астына қарағанына қазақ тəуба қылу керек қой. Анығында қазақ 
мемлекетке не пайда келтіріп отыр? Түндік басы жылына төрт 
сом алым төлегені болмаса, əскерге ылау, азық бергені болмаса, 
бұларда не шығын бар?... патша қазақты қара жұмысқа алам де-
генде, қандай қорқып, абыржып, қиратылып қалды. Қазақ солдат-
тан өлгенше қорқады... тегінде қазақтың солдаттықтан қорыққаны 
бізге теріс емес. Кім біледі, қолына қару берсе орыс жұртына жау 
боп кетпесіне кімнің көзі жетеді? Онда Ұлы Ресей кемиді, жері, елі 
азайып қалады. Қазақтың малы, өлі бұйымы басқа елдің пайдасына 
кетіп қалуы мүмкін. Əйтеуір қазақ өз алдына ие болып жатқан жоқ, 
ендеше орысқа бағынуы керек”. 
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Бұл офицердің ішкі монологы арқылы ашылған, отаршылдықты 
көксеген империялық саясаттың құлына айналған адамның жан 
сыры. Бірақ Ақбілек тағдырына араласқан сəттен бастап оның көп 
тобырдан ойы биік, сертке берік азаматтықтан арыла қоймаған, 
қатал тəртіп иесі екендігін аңғарамыз. 

Ақбілекке тағдыр қоспаған, Бекболаттың бейнесін жазушы бы-
лайша таныстырады. “ Қара торы, орта бойлы, қошқар тұмсық, 
түлкі мұрт, шүңірек көз жігітпін. Жасым жиырманың жетеуіне 
шығып тұр... басында барқытпен тысталған қара елтірі жекей тымақ, 
үстімде орысшалау пенжек шалбар. Сұр шапан, сары сафиянға 
қара ала жапқан күміс белбеу, аяғымда көнелеу қисық табаным 
бар. Белбеуімдегі жарғақ далбағайым, шашақты сары қынды мүйіз 
сапты өткір кездігім, алдыңғы қапталдағы дабыл байлайтын ұзын 
қайыс шеттігім – менің өнерсіз жігіт еместігіме айғақ болар”. 

Ал енді, Ж. Аймауытұлының от тұтандырып жүретін Мұқашы 
өзі жайында былай дейді: “Мен таңқы мұрын, бадырақ көз, шұнақ 
құлақтау, жарбақтау, кірпі шаш, қарыс маңдай, қара сұр жігітпін. 
Жасым отыз бесте, əкем Тойбазар өзім Мұқаш болғалы аузым 
асқа, ауым атқа жарыған емес. Ес білгелі есікте жүрдім”. Роман 
оқиғасының бел ортасында жүретін Мұқаш өзінде береке, ісінде 
тиянақ жоқ, жүрісі сұйық, мінезі бұзық адам. 

Ал Жылтыр онан да асқан. Автор баяндауында оның болмыс 
бітімі мынадай: “Оның қылмаған бұзақылығы жоқ. Ол əуелде 
Матайдың Əбеніне тілмаш болған, Əбенімен бірігіп ел қанаған, 
Əбенге шəкірт болған, ол қазынаның ақшасын жеген... абақтыға 
жүз түсіп жүз шыққан. ...оның өтірігіне найза бойламайды. ...қашан 
көрсең де көзі ойнақтап, пұшықтау мұрынының танауы делдиіп, 
маңдайы жылтырап, шұнақ құнанша атырлып тұрғаны, өзі де 
орта бойлы, арам еті жоқ, қагілез сайтан секілді ұшып тұр. Жүріс 
тұрысына, бет құбылысына, қол сермесіне көз ілеспейді. Бір минут-
та жүз құбылады”.

Бұндай адам, əрине, өзінің бар болмысымен Мұқаштың айнымас 
сыңары болады да шығады. Жалпы автор романның əр қиырынан 
оқиға дамуының үдеуіне қатысы бар Мұқаш, Əбен, Жылтыр сынды 
бейнелерді өзіндік сипаттамалармен жанама түрде суреттегенімен, 
олардың қоғамдық ортадағы кесірлі істерін ашып көрсетеді. 

 Ақбілектің жеңгесі Ұрқия жаны таза, мейірімді жан. Ақбілек 
тозақтың отынан шыққандай болып, еліне қайта оралған кезде, оның 
туған аулындағы жанын түсінген жанашыры да, мұңының сырын 
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ұққан сырласы да Ұрқия еді. Ол романда адамға тек жақсылық тілеуді 
ғана білетін, өзі істеген жақсылығының шапағатына сүйсінетін, 
көпшілікке өзінің адалдығымен жағып, адамгершілігімен сүйкімді 
болған, қысылған сəтте жөн таба алатын шалымды мінез, тапқыр 
ақыл иесі ретінде есте қалатын кейіпкер болып тұлғаланады. Автор 
оны “бар айыбы пұшпағы қанаған жоқ, əйтпесе жібі түзу əйел” деп, 
сондай бір жылылықпен бар қасиетін ашып кетеді.

 Ұрқияға қарама-қарсы бейне – Өрік. Автор оның сүйкімсіз 
кейпін “үйге жылан кіріп келгендей...” деп бейнелейді. Автор өз 
шығармасында Өрік бейнесін үшінші жақтан берген. Ол Өрікті: 
“көзі тікшиген, жұқа қабақ, қаймақ ерін, таңқы мұрын. Тымырайған, 
тымпиған, қайқаңдау қарасұр адам екен. Үйге жылан кіріп келген-
дей, Ақбілектің жүрегі су ете түсті. Сара Ақбілекке қарай тығылып, 
көзі бажырайып, үріккен тайлақша ажырая қалды”, – деп суреттейді. 

Өрік сипатын ол көпшіліктің диалогы арқылы да айқындап 
береді:

“– Кəпірдің тікірейген көзі жаман екен: оңдырмас, деп; енді бірі:
– Ерні қаймыжықтай екен: сөзге сойқан шығар, – деп; 
Тағы бірі:
Қабағы қаймақтай боп, танауы делдиіп тұр екен: дəу де болса, 

долы шығар... – десті”.
Бұл жерде Өріктің сыртқы көрінісінен гөрі, сол көрініс арқылы 

адамның мінез-құлқының болмысы ашылып, оның болашақ іс-
əрекетінің белгілері танылғандай. 

 Ақбілектің жаңа өмірі басталған сəттен бастап, оған өздерінің 
сезімін ашқан Балташ пен Ақбала жаңа заманның адамдары ретінде 
көрінеді. Жаңа өмірдің салтына қадам басқан Ақбілек өмір белесіне 
қол ұстасып, қатар қадам басар серік іздеген сəтте өмір-тағдыр қос 
таңдауды алға тосады. Ақбілек тағдырдың талқысына түскен өмір 
атты қиын да қызықты құбылыстың қилы қиындықтарынан өткен 
жан ретінде, адалдық пен адамдыққа бас ұрады. Сөйтіп, көрсеқызар 
Ақбаладан гөрі, азаматтығы адамдығымен астасқан Балташты 
таңдайды. 

 Автор қыз əкесі Мамырбай ақсақалдың жан əлемін, ой сезімін 
өз сипаттауы арқылы бере білген. Мəселен, Ақбілек орыс ортасы-
нан оралғаннан кейінгі əке көңіліндегі сағыныш пен мейірім мүлде 
басқа сипатқа ауысып кетеді: “Енді Ақбілек əкесіне масыл болды. 
Бала ұстаған емес, маймыл ұстап отырған кісі тəрізденді. Ақбілектің 
қырсығынан ақсақал өзі масқара болып, абыройынан айрылғандай 
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көреді. ...Қызғаныш. жиреніш, өкініш. Аяныш, ыза, қорлық – бəрі 
ұласып, оның тірі қалып, көзге күйік болғанына бармағын шайнап, 
зығырданар еді. ...У жеген қасқырдай, алау-жалау боп, өртеніп, 
шықпаған сүлдесін сүйретіп жүреді. Кейде ақсақал оңаша отырып 
терең ойға батар еді: “О пақырда не жазық бар еді?” деп, баласын бір 
уақ аяр еді. “Оны да құса қылмайын, деп бір ойысып келсе де, оның 
басынан өткен күндері еске түскенде, Ақбілекті кеудесінен итеріп 
тұрғандай, бірдеңе оның маңына жолатпас еді. Біруақ: “Тезірек 
құтылсам қайтер еді?” деп ойлар еді”.

Екі өрттің, екі дүлей сезімнің тартысында қалған əкенің ішкі 
дүниесіндегі əлемтапырық жайды автор осындай психологиялық 
талдау арқылы жайып салады. 

“Ақбілек” романы – қазақ халқының ұлы өзгерістер тұсындағы 
қасірет-тауқыметін, жаңа өмірге бет бұрысын қарапайым қазақ 
қызының тағдыр-талайы, талғам-танымы арқылы кең көлемде 
көрсеткен толымды туынды.

Ж. Аймауытовтың көркем прозадағы соңғы көлемді əрі табысты 
туындысының бірі – “Күнікейдің жазығы” повесі. Бұл революция-
дан бұрынғы қазақ ауылының тұрмыс-тіршілігін көркем суреттеген, 
этнографиялық реңкі бар шығарма. 

Повестің тақырыбы – ХХ ғасырдың алғашқы ширегінде жазылған 
шығармалардың көбіне ортақ əйел теңсіздігі.

 Өз бас бостандығын алуға ұмтылған ерке қыз туралы туынды 
Жүсіпбек стиліндегі ырғақты сөз, бейнелі образ, бір-бірімен астасқан 
ақ өлеңдей құйылып түскен керемет суреттеулерден басталады. 
“Жаялықша жалпиған, жарқанатша қалқиған, жермен-жексен шым 
қора, бейнеуі жоқ сұм қора. Шым қорада – жер үйде, желпіндірмес 
көр үйде, арса-арса болып сүйегі, қалақтай болып иегі, жаңқадай 
жоқ жақ еттен, саусақтары шілбиіп, көлеңкедей кілбиіп, бұ жатқан 
қай аруақ?

Əлсін-əлсін демігіп, тық-тық еткен жөтелі өңменіңнен өткендей, 
алма ерні кезеріп, Бетпақ кезіп кеткендей, кимешегі қолқылдап, 
қуыршаққа тіккендей, сатпақ-сатпақ жастығы жастық емес, кетпен-
дей, сары төсек боп сарғайып – бұ жатқаның қай əйел?

Білмесеңіз, айтайын – Күнікей ғой бұл жатқан.
Күзден жатқан Күнікей – жазға жетті ілініп: күдері ғой жан 

шіркін, үзілмейтін созылып.
Көктем күні күледі, күліп еді – жер түледі, Түлегені емес пе, ақ 

қебінін сыпырып, көк торғынға бөленді. Қызыл-жасыл, ақ-көкшіл, 
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бейне кілем түріндей, гүлдер гүл-гүл жанады, күлкілдеген гүл-
жапырақ, сағымданған күнім бел терезеден көз салса, Күнікейдің 
көңіліне жазылмас жара салады. Ах, дариға, дариға! Күнікей сау 
боп жүрер ме еді, қырдан тезек терер ме еді! Қырдан қия кезер ме 
еді! Шырқап əнге салар ма еді! Əнге салса, əл бітіп, қапқа қары та-
лар ма еді!..” 

Повестің басты кейіпкері Күнікей – еркіндікті ерте сезінген қыз. 
Ол кедейдің қызы болса да, бойындағы барын ардақтай білген, аду-
ынды шешенің тəрбиесі негізінде еркін өскен мінезді қыз. Шешесі 
Шекер мінезіндегі өжеттік бұған да сіңгендей. Анасының аялауы-
нан өзіне ерекше нəр алатын Күнікей, ерте бастан ақыл тоқтатып, 
əрі құдай берген көркі, əрі алымды ақыл-парасатының арқасында 
өзін ешкімнен төмен санамай өседі. Бай қызы, құрбысы Шəмшінің 
ұзату тойындағы өзін-өзі ұстауы осының куəсі: “Əлі беті ашылмаған 
нəуетек Күнікейге добалдай Байманның “жеңге” дегені əрі ерсі, əрі 
қызық, əрі жаңа жат көрініп, Күнікей бойжетіп қалғандығына көзі 
жеткендей дардиып қалды. Байманмен əзілдесу, күлісу, еркелей 
қылымсу жанына жағымды тиді”.

Осылай өскен, осылай тəрбиеленген Күнікейдің өзіне тең жар 
іздеуі жасырын болса да, жүрек түкпірінде пісіп-жетілгені анық. 
Ақыры ол жүрек аңсауын табады. Ол – сегіз қырлы, бір сырлы 
жігіттің сұлтаны Байман. Етікші Тұяққа телінген тағдырына қарсы 
шыққан Күнікей алғашқы түнгі махаббаттың асыл сезімін сүйгені 
Байманға сыйлайды. 

Күнікейдің тағдыр талқысына қарсы шығу жолы оңай емес. Оған 
дейін қаншама зорлықты көреді. Жеңіл жүріске салмақ болған жеңге 
мазағы, зорлықшыл Қасым əрекеті, шешесінің етікті болу үшін 
қызын теңі емес Тұяққа қоспақ болуы, міне, осының бəрі – Күнікей 
тағдырына кесе-көлденең тұрған кесепаттар. Бірақ Күнікей соның 
бəрін өз қайсарлығы мен өжеттілігі, табиғатындағы еркіндікке де-
ген құштарлығы арқасында жеңіп шығады. Осы жайлардан іштей 
ширығу нəтижесінде барып Күнікей характері қалыптасады. 

Күнікейдің айттырған күйеуі жаман Тұяққа жар болар түні өз 
адалдығын сақтап, Байманмен кездесуі, бал шырын сəтті Байман-
мен өткізуі тағдырына лағнет, заманына қарғыс айтқан табанды 
қыз табиғатындағы əлсіз де болса ұшқын шашқан қайсарлықтың 
көрінісі.

Бірақ осы күрестің нəтижесі қандай?.. Жеңісі бар ма?.. Міне, 
оқырманды ойландыратын мəселе осы. Сөзі мен ісі бір, адалдығы 
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мен азаматтығы астасқандай Байманның соңына дейін солай 
болмауының себебі не?... Жігерсіздігі жазықсыз қызды жазықты 
еткенін ол сезінді ме?!. Жоқ па?!.

Повесть басында қараңғы үйде зарланып жататын Күнікейді бұл 
күйге ұшыратқан қандай құдірет? Тағдырын қолына ұстатқан адал 
жар қайда?... Автор өмір түйткілін осы тұстан іздейді. Жастық ала-
уы мəңгілік емес, өмір өткелі сан тарау. Оның бəрінен оп-оңай өтіп 
кету – əйел баласы үшін өте қиын. Алдамшы өмірдің ащы дəмін 
татқан əйел тағдыры аса аянышты. Теңіне қосылуға ұмтылған қызды 
талқыға салар тағдырдың тартуы аз емес... Күнікейдің жазығы – 
жүрек əмірін орындағандығы. 

Повестегі өзге кейіпкерлер, негізінен Күнікейге қатысты көрініп 
отырады. Мұндағы өзгелерден оқшау бір кейіпкер – Байман. Байман 
образы Күнікеймен өрістес дамиды. Алғашқы танысудан бастап, 
барлық оқиға ортақтаса өтеді. Байман – Күнікейге сай тұлға. Бірақ 
ол – қоршаған ортадан қара үзіп кете алмаған, замананың жетегіне 
ерген сырты – бүтін, іші – түтін əлсіз жан. 

Қорыта келе айтарымыз, Жүсіпбектің “Күнікейдің жазығы” 
повесі – қазақ тұрмысынан алынып, ұлттық болмыстың бар қасиетін 
аша отырып, уақыт шындығын танытқан шығарма.

11.3 Драмалық туындылары

Жүсіпбектің жан-жақты шығармашылық тұлға екендігінің 
бір көрінісі оның драмалық шығармалар жазуынан байқалады. 
Пьесаларының ертерек жарық көруіне қарағанда, ол өзінің 
шығармашылық талабын осы жанрдан байқап көрген сияқты. 
Кейін бар есіл-дерті прозаға ауғаннан кейін ғана, бұл бағыттағы 
ізденістерін біраз уақыт тоқтата тұрған болуы керек.

Жүсіпбектің драмалық туындылары өзі көрген, сезінген дəуірдің 
күрделі оқиғаларын саралауға, олардың əлеуметтік мəнін ашуға 
бағытталған. Оның “Рабиға”, “Мансапқорлар”, “Қанапия-Шəрбану”, 
“Ел қорғаны”, “Шернияз” сияқты драмалық шығармалары бар. 
Мұның ішіндегі екі шығарма айрықша тоқталуды қажетсінеді. Олар 
— “Қанапия-Шəрбану” жəне “Шернияз”. Өйткені бұл пьесалар – 
толыққанды драматургияның алғашқы үлгілері болуымен бірге, Ж. 
Аймауытовтың драматург ретіндегі қолтаңбасын айқын танытатын 
дүниелер.
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“Қанапия-Шəрбануды” Жүсіпбек 1916-17 жылдары жазған. 
Кейіннен қайта өңдеп, 1925 жылы жарыққа шығарған. Пьесадағы 
оқиға 1916 жылдың дүрбелеңі кезінде өтеді. Негізгі тартыс бірін-
бірі сүйген екі жастың қосыла алмауына байланысты өріледі,

Шығарманың басты кейіпкері Шəрбанудың өз сүйгеніне қосыла 
алмау қаупі 1916 жылдың касіретті оқиғасының кесірінен туады. 
Əкесі Исатай ұл баласын солдаттан қалдыру үшін қызын Сазан-
бай байға беруге келіседі. Бұл əлеуметтік теңсіздіктен туған тағдыр 
тəлкегі еді. Жастар трагедиясы замана алға тарткан зор қасірет 
арқылы ашылады. Пьеса Қанапияның соғыстан оралып, Шəрбануға 
үйленуімен аяқталады. Олар Кеңес өкіметінен пана табады. 

Төрт пердеден тұратын драмалық шығармада жанр табиғатына 
тəн тартыс, толымды жасалған тұлғалар бар. Пьесада ескілікті 
тұрмыстың шынайы суреті көрініс тапқан. Оқиға дамуы, шиеленісі, 
өрістеуі, жетілуі бəрі-бəрі драмалық шығармаға қойылар талап 
деңгейінен шыққан. Бірінен-бірі туындап жататын диалог, кейіпкер 
жан дүниесінің айнасы – монолог, сахнаға лайықталған кимыл-
қозғалыс, кейіпкерлер іс-əрекеті бəрі нанымды да сенімді. Жанр 
табиғатына сай. Шығармадан уақыт тынысы айқын сезіліп тұрады.

Жүсіпбек Аймауытовтың ең үздік пьесасы – “Шернияз” 1926 
жылы жарық көрген. Драмалық шығармаларға арналған бəйгеде 
бірінші орын алған бүл пьеса, шындығында, драматургтың үлкен та-
бысы. Мүнда төңкерістен кейінгі ұлт зиялыларының тағдыры бейне-
ленген. Бас кейіпкер Шернияздың прототипі – ақын Сұлтанмахмұт 
Торайғыров.

Бас кейіпкер Шернияз – елін сүйген, ең үлкен парызым туған елге 
кызмет ету деп сынайтын озық ойлы зиялы қауымның өкілі. Оған 
қарама-қарсы сипатта Базарбай бейнесі алынған. Ол да оқыған, зия-
лы адам. Бірақ ол - өз бойындағы жетістікті, өзгеден артықшылықты 
жеке пайдасына, өз қызығына ғана жұмсауды көздеген жан.

Ақын Шернияздың алғашқы жары Раушан екеуінің араларының 
жараспауы, таным-талғам кереғарлығынан болады. Раушан адал, 
адамгершілігі бар əйел болғанмен, оқу-білім жоқтығы көп нəрсені 
ұғынуына мүмкіндік бермейді. Шернияздын екінші рет қосылған 
жары — оқыған Жəмила қала тəрбиесінен қызықты өмірді, ойын-
сауықты ғана алып қалған жеңілтек мінезді əйел болып шығады. Ол 
өмірге, отбасы тіршілігіне мəн бермейді, Бар іздегені ойын-сауық, 
арзан қызық. Соның нəтижесінде ол жеңіл жүріске түседі. Сүйдім 
деген Шернияздың адал сезімін лайлап, аярлыққа айырбастайды.



328

Ел қамын ойлаған азамат ретінде қазақ басындағы қасірет жа-
нын жеген Шернияз ақын əлеуметтік істен, өзін қоршаған ортадан 
да опасыздық көріп, сергелдеңге түседі. Ол өмірден түңілгендей күй 
кешеді. Шернияз бейнесі арқылы жазушы өз дəуірінің оқыған, зиялы 
азаматының, жан дүниесі күрделі ақынының өз заманы арқалатқан 
ауыр қасіреттен шеккен күйзелісін шебер де нанымды суреттейді.

Шернияз басындағы трагедия – сол кездегі ел қамын ойлаған 
қазақ зиялыларының бəріне де ортақ. Қаладан да, даладан да 
жандары байыз таппаған, қаланың екіжүзді өмірінен, даланың 
надандыққа бой алдырған тірлігінен олар қатты торығады, еркіндік 
жолын іздейді. Солардың бірі Шернияздың жан жарасын жазар 
жалғыз дəру - өлеңдері ғана. Ақын – ел-жұрты мен халқының қамын 
ойлаған күрескер азамат. Ол қаншама қиындық көріп қиналса да, 
ұлтының болашағына деген сенімін жоғалтпайды.

Пьеса өлеңмен жазылған. Онда ақ өлең үлгісі де молынан 
кездеседі. Бұған себеп: бас кейіпкерлерінің ақын болып келуінен 
болса керек. Бұл кейінгі қазақ драматургиясына өзгеше үлгі болып 
енді.

Жүсіпбек Аймауытов — бойына сан қырлы шығармашылық 
еңбекті біріктірген түлға. Оның шығармалары қай жанрда жазылса 
да, көркемдік жетістіктерімен ерекшеленіп отырады. Оның жарқын 
идеялы көркем шығармалары қашанда қазақ əдебиетінің табысына 
саналады.

Студенттерге өзін-өзі бақылау сұрақтары мен тапсырмалар:

1. Ж. Аймауытовтың шығармашылық ғұмырнамасы.
2. Ж. Аймауытовтың “Қартқожа” романындағы дəуір келбеті.
3.“Ақбілек” романының көркемдік жетістіктерін анықтап, басты 

кейіпкерлеріне сипаттама беріңдер.
4. “Күнікейдің жазығы” повесі қандай мəселені көтерді?
5. Ж. Аймауытовтың драматургия жанрындағы ізденістері.
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12 ТАРАУ 

МАҒЖАН ЖҰМАБАЕВ
(1893-1938)

12.1 Шығармашылық ғұмырнамасы

Қазақ поэзиясында лирикасының сыршылдығы мен сыры мол, 
поэмаларында суреткерлігі мен ойшылдығы қат-қабат келіп жа-
татын өлең өлкесінде өшпес мұра қалдырған ұлы ақын – Мағжан 
Жұмабаев. Ақын 1893 жылы Қызылжар уезінің Сарыайғыр болы-
сында дүниеге келген. Үлкен атасы Қажы атанған Жұмабай бол-
са, өз əкесі Бекен де елге беделді, ауқатты, болыс болып ел сөзін 
ұстаған жан. Бекен жас шағында ақындыққа əуестеніп, серілік 
құрған, айтыстарға түскен өжет те пысық, өнерпаз болған деседі. 
Ақынның анасы Гүлсім – жаны таза, адамға мейірімді, қарапайым 
қазақ əйелі болса керек.

Мағжан алғаш сауатын Кəрім деген молдадан ашып, өзінің 
білімге, оқуға деген құштарлығымен, атасы мен əкесінің үміт еткен 
құптауымен білім бастауынан нəр алуға талпынған. Оның алғашқы 
нағыз ұстазы ретінде əкесі Бекен салдырған мектепке мұғалім бо-
лып келіп, Мағжанды төрт жылдай оқытқан Ахиетдин Аханов деген 
азаматты айтамыз. Ол жаңаша оқытудың үлгісіндегі ұстаз, шығыс 
тілдеріне жүйрік, өзі ісіне шын берілген жан болса керек. Осы-
лайша мұсылманша сауатын ашып, білімнің дəмін татқан Мағжан 
Қызылжардағы медресеге түсіп, онда Қасен, Мұхаметжан секілді 
жадидше оқытудың жолын ұстанған мұғалімдерден дəріс алып, 
оқуға біржола ден қояды. Сөйтіп 1911-12 жылдары Уфадағы атақты 
“Ғалия” медресесіне барып оқып, енді тек оқуға деген ынтасына 
ғана емес, əдебиетке деген құштарлығына жол табады. Ақындық 
өнерге көзқарасы қалыптаса бастайды. Медресе “Ғалияда” ол та-
тар жазушысы Ғалымжан Ибрагимовпен танысып, көкейіндегі көп 
сұраққа жол тауып, біржола ақындық өнер жолына бет бұрады. 
Мағжан шынайы ақынға алған білімінің аздық етерін сезіп, орыс-
ша үйренуге талаптанады, өз бетінше орысшаға даярлық жасап, 
Омбыдағы семинарияға түседі.

Оның өміріне үлкен өзгеріс əкелген оқиғаның бірі – қазақтың 
ардақты азаматы, бұл тұста саяси күрескер ретінде де, ақын 
22–853
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ретінде де танылып қалған Міржақып Дулатовпен кездесуі (1910). 
Міржақып – Мағжанның орысша сауатын ашып ғана қоймай, 
Мағжан ақынның кейінгі саналы ғұмырындағы алаш азаматы болып 
қалыптасуына, ұлты үшін жанын пида қылып, азаттық жолындағы 
күреске шығуына жол сілтеп, негіз салған бірден-бір тұлға.

Мағжан Омбыдағы оқытушылар семинариясын 1917 жылы 
алтын медальға бітіреді. Мұнда қазақтың тағы бір ақиық ақыны 
Сəкен Сейфуллинмен бірге оқиды. Семинарияда екі ақын біріге 
жүріп “Бірлік” атты ұйым құрып, “Балапан” атты қолжазба жур-
нал да шығарады. Кейінгі аласапыран заманда екі айырық жолға 
түскенмен, ол кезде осы бір екі жас ақынның тілегі бір, халқының 
азаттығын аңсаған арманы бір еді.

Мағжан алғашқы өлеңін 12 жасында жазды деген дерек бар, бұл 
1905 жыл. Яғни, болашақ тасқынды өзгерістерге əкелер ғаламат 
жарылыстардың, алғашқы дүмпу тұсы. Осының өзі Мағжан 
ақынның дəуірмен тұтаса туған ғажайып тұлға екендігінің бір 
нышанын танытса керек. Жеті жылдан кейін ақынның “Қазақтың 
кешегі күні” өлеңі тұңғыш баспа жүзін көрсе, көп ұзамай “Шолпан” 
атты өлеңдер жинағы өлеңге сусап жүрген қазақ оқырманының 
көңілін өзгеше толқытты. Содан бастап Мағжан Жұмабаев қазақ 
əдебиетінің поэзия көгінде мəңгілікке жарқыраған жарық жұлдызы 
болып қала берді. Əттең, тек өкініштісі – ұлтының озып туған 
ұланының ақындық ғұмыры 45 жылмен шектеліп, тым қысқа бо-
луы. Аз ғұмырдың біраз уақытын, тіпті жылдарын аумалы-төкпелі 
заманның арпалысты кезеңдері алып кетті.

1917 жылдан бастап “Алаш” қозғалысына белсене араласқан 
ақын, 1918 жылдың қаңтар-мамыр айларының аралығында 
Көлбай Тоғысовтың “Үш жүз” партиясының түрмесіне де жатып 
шығады. Ақ пен қызыл арпалысы саябырлаған тұста, 1921 жылы 
Қызылжарда “Бостандық туы” газетінде редактор да болады. 1922 
жылы Ташкент қаласына барып, “Ақ жол” газетінде, “Шолпан” 
журналында қызметтер атқарады. 1923-26 жылдары Москвада бо-
лып, күншығыс баспасында қызмет істеп, əдебиет институтында 
оқиды. 1927 жылы елге оралып, Қызылжарда педагогикалық тех-
никумда, кеңес-партия мектебінде əдебиет пəнінен сабақ береді. 
Сол жылдары əйгілі “Тоқсанның тобы” толғауы жазылады. Са-
пырылысып жатқан саяси науқаннан шаршаған ақынның өзінің 
шығармашылық еркіндігіне жол таппақ боп, таза ақындықпен ай-
налысуына тірек іздеген бір тұс еді бұл.
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1928 жылдың желтоқсанында Қызылорда қаласында Міржақып 
Дулатов ұсталып, содан бастап қазақтың зиялы қауымының ба-
сына шағырмақ бұлт үйірілді. Келесі жылы, Жүсіпбек, Ахмет, 
Мағжандар ұсталады. 1929 жылы ұсталған Мағжан Бутырка 
түрмесіне қамалып, 10 жылға сотталып, Карелияда айдауда бо-
лады. Горькийдің жəне оның Қызыл Қресте істейтін əйелі Екате-
рина Пашкованың өтініш хатымен 1936 жылы босанып шығады. 
Мағжанның ұсталуына себеп болған нəрсе оның 1925 жылдан ба-
стап “Алқа” атты əдеби үйірме құрмақ болып, оның бағдарламасын 
жасап, өзімен пікірлес ақын-жазушылармен ақылдасуы болса ке-
рек. Əдеби үйірме жарғысы мен бағдарламасы сол кездегі НКВД 
қызметкерлері үшін саяси күрестің бұлтартпас дəлелі ретінде 
бағалы еді.

1936 жылы ол еліне келіп, Қызылжар қаласындағы мектепте 
орыс тілі мен əдебиетінен сабақ береді. 1937 жылдың 18 мартында 
Сəкен Сейфуллин, Сəбит Мұқановтардың шақыруымен Алматыға 
оралады. Бірақ Мағжанның əдеби өмірге араласуының мүмкіндігі 
де, уақыты да тым қысқа болады, өйткені 1937 жылдың 30 де-
кабрь күні қайтадан тұтқынға алынады. Осы тұтылғаннан қайтып 
құтылмай, сталиндік қатыгездіктің тырнағына ілінген арда ақын 
жазықсыздан жазықсыз 1938 жылы 19 наурызда құрбан болады.

12.2 Мағжан – лирик ақын

Қазақ поэзиясында лирикасының сыршылдығы мен ойшыл дығы 
қат-қабат келіп жататын өлең өлкесінде өшпес мұра қалдырған 
ұлы ақын – Мағжан Жұмабаев. Мағжан поэзиясының тіл кестесі, 
лирикасындағы сыр мен сезім тоғысы, суреткерлік пен ойшылдық 
оқырманын талай рет тамсандырып, небір дуалы ауыздардың 
ілтипатына ие болып, өзіне тəнті еткен. Атын атауға жасқанып, 
бұқпантайлаған заманда да тасты жарған тас бұлақтың суындай 
нəрлі поэзия жасырып оқыған талай жүректі өзіне баурап, өзгеше 
күйге бөлегені шындық. Мағжан поэзиясының осынау құдірет 
күшін өз замандастары толық мойындап, кейі ашық, кейі жұмбақтап 
болса да жазып та, айтып та кеткен. Мұндайда ауызымызға 
алғаш ілінері – Мағжанды өнерпаздықпен түйсініп, жанымен 
түсінген Жүсіпбек Аймауытов пікірлері. Ғаббас Тоғжановтың 
сыни оймен айтқан “Мағжанның ақындығы, Жүсіпбектің сыны” 
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деген (кітабының аты. – Ө. Ə.) сөзімен бұл күнде ақындық пен 
сыншылдықтың үлгісіндей қалыптасып кеткен, қанатты сөзге 
айналған Жүсіпбектің Мағжан туралы орнықты ойлары сонау 1925 
жылы айтылған еді. Ташкент студенттерімен болған мəжілісте 
жасаған баяндамасында Жүсіпбек, Мағжан шығармашылығын кең 
көлемде талдап, Мағжанды солақай сыншылардың зорлығынан 
арашалауға бар күшін салып, оның ақындық құпиясын ашып берді. 
Ол Мағжанның ақындық өнері туралы: “Суретті, кестелі, көркем 
сөз Мағжаннан табылады, Мағжанды ақындық жағынан сөзсіз 
суретші деп айтуға болады. Суретшілік жағынан Мағжанды сөзсіз 
Пушкинге теңеуге ауыз барады”, – деп анық та ашық жар салды. 
Мағжанның ақындық табиғатын тап басып таныған ол Мағжанды 
“ұлт ақыны”, яғни ұлтын сүйген ақын деп біледі. Оны Пушкин-
ге теңеуінде де осы негіз жатса керек. Мұның өзі ұлылардың ең 
алдыменен ұлтына қызмет етерінің, ұлтына еткен еңбегі арқылы 
өзгелердің де жүрегіне жол табарын танытса керек. Ал Мағжанды 
ақындық шеберлігі мен суреткерлік шеберлігі жағынан Пушкин-
ге теңеген тек Жүсіпбек Аймауытов қана емес, Валерий Брюсов те 
оны “қазақтың Пушкині” деп атаған. 

Мағжанның өнеріне бас иіп өткен, дүрбелең жылдарда да 
Мағжанға деген біржақты пікірінен айнымағандардың бірі – 
М.Əуезов. Дарынды бағалай білетін ұлы жазушы Мағжан тура-
лы: “Қазақ жазушыларынан, əрине, Абайды сүйемін. Бұдан соң 
Мағжанды сүйемін. Европалығын, жарқыраған əшекейін сүйемін. 
Қазақ ақындарының қордалы ауылында туып, Европадағы 
мəдениет пен сұлулық сарайына барып, жайлауы жарасқан арқа 
қызын көріп сезінген боламын. Мағжан культурасы зор ақын. 
Сыртқы кестесінен келісімі мен күйшілдігіне қарағанда, бұл бір 
заманның шегінен асқандай. Сезімі жетілмеген қазақ қауымынан 
ертерек шыққандай, бірақ, түбінде əдебиет таратушылар газетпен 
қосақталып, күндегі өмірінің тереңін терген ақын болмайды, за-
маннан басып озып, ілгерлеп кеткен ақын болады. Əдебиет үшін де-
ген таңба айқын болмай нəрлі əдебиет болуға жол жоқ. Сондықтан 
бүгінгі күннің бар жазушысының ішінен келешекке бой ұрып, 
артқы күнге анық қалуға жарайтын сөз – Мағжанның сөзі. Одан 
басқамыздың бəрімізді күмəнді, өте сенімсіз деп білемін”, – деген 
көрегенді ой айтады.

М. Əуезовтің 1929 жылы топшылаған бұл пікірі күні бүгін тура 
келіп отырған жоқ па?! Ұлылардың ұлылығын айтқан сөздерінен, 
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өнегелі істерінен танитын болсақ керек. Кезінде “социалистік ре-
ализм” сынының отына қақталған Мағжан ақынның бүгінгі күні 
халқының жүрегіне сара жол табуы данышпан Əуезов таныған 
ақындық құдірет күшінің əсері болса керек.

Əдетте, көркем сөздің кереметі одан рухани азық алып, 
жандүниеңді байытып, өмір құбылыстарына деген көзқара-
сыңды кеңейтіп, қоршаған ортаның қыр-сырын түсінуге 
көмектесетіндігінде болса керек. Мағжан поэзиясы – міне осы 
айтылған жағдайларды терең сезінуге негіз боларлық көркем 
дүние. Оның ақындық шабытынан туындаған кестелі өлең жолда-
рын құныға оқи отырып өмір болмысына, адами қасиеттерге, сезім 
құпиясына, айналаға, табиғатқа ақынша қарап, ақын жүрегімен 
ұғынуға ұмтыласың. Өйткені оқырманның жан-дүниесі ақын 
түсінігімен ұштасып, жалғасын таппаса, оның жыр əлеміндегі 
əуезді ұйқастармен ұштасқан тұнба тұнық сырға, мұңлы күйге 
толы поэзиясын түсіну де, түйсіну де қиын-ақ. Мағжан – сыршыл 
да өршіл маржан жырларының құдіреті арқылы өзінің бүкіл бол-
мысы мен поэзиясының ерекшелігін танытып кеткен ұлы ақын. 
Мұның бір дəлелі “елу жылда ел жаңа” деген түсінік тұрғысынан 
алғанда, жарты ғасырдан кейін ұлтымен қайта қауышқан ақын 
жырларының көз көргендер мен атын естігендер ғана емес, жас 
буынның да жүрегіне жол табуында деп білеміз. 

Ақын жырларының бұлай бірегей қабылдануының себебі əу баста 
Мағжанның ақындық өнердің тура жолын тап басып, таңдап алуында 
жатса керек-ті. Ақындық міндетті арына жүктеп, халыққа жеткізер 
ойдың ұшығын анық та айқын көре білген Мағжан өз бағытынан 
еш айныған емес. Құбылмалы өмір күйінен өз əуезін таба білген 
ақын қашанда тек ұлтының керегін іздеп қайғысын жеңілдетуге, 
мұңы мен зарын жоқтауға, қуанышын көркейтуге, жеңісін тойлауға, 
жаманын жасырмай, жақсысын асырмай жырлауға берік бекінген. 
“Мақсаты тіл ұстартып, өнер шашпақ” болған ұлы ұстазы Абайша 
бар мақсаты ұлтының азаттық пен бостандыққа қол жеткізуі болған.

Мағжанның алғаш жарық көрген өлеңінің өзінен-ақ ақынның 
кейінгі ұлы мақсаттары көзге шалынды. Мəселен “Айқап” 
журналының 1911 жылғы 2-санында жарияланған “Жатыр” атты 
өлеңінің соңғы шумағында ақын былай дейді:

Кешегі шешек жарған қазақ гүлі
Сарғайып, бір су тимей солып жатыр.
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Мінекей, қазақ солай бітіп жатыр,
Күн сайын артқа қарай кетіп жатыр.
Сезінбей өзгенікін, өзінікін
Аты өшкір оқығандар нетіп жатыр?

Бұл өлең Мағжанның 17-18 жасында жазылған. Балаң 
ақынның осы алғашқы өлеңдерінің бірінен-ақ оның ақындық 
сенім-тұғырын айқын танимыз. Сонау бір сардаланы дүбірлеткен 
еркіндік кезі артта қалып, отаршылдықтың озбырлығында 
тұншығып, еріксіз надандықтың қамытын мойнына киген туған 
халқының қасіретті тағдыры Мағжанның ақындық жүрегін 
ғана емес, азаматтық ар-ұжданын да қозғайды. Сондықтан да 
халқының қамын ойлап, жас жүрегі қарс айырылған ақын қара 
түннің түндігін түрер күшті қазақ зиялыларынан көреді. Олардың 
азаматтық намысына қамшы салып, “Аты өшкір оқығандар 
нетіп жатыр?” деп, жан айқаймен ұран тастайды. Ел мүддесін 
қорғаудың даңғыл жолын əлі де болса айқын аңғарып көре алмай 
тұрған ақын алдыңғы толқын қазақ зиялыларын тұйықтан шығар 
жолды іздеуге шақырады. Осы оқығандар санатына жататын өзіне 
де ақын үлкен міндет артып отыр. Осы міндеттен ол ешқашан 
шетін қалған емес. Жəне бүкіл поэзиясының темірқазығы да осы 
бір міндет аясынан орын тапқан. Ақын “алдыңғы толқынның” 
ізін басқан жастардың болашағына үмітпен қарайды. Ел тілегі, ел 
міндеті енді соларда. Сондықтанда Мағжанның сүйенері – Ахаң, 
Жақаң сынды қазақ бостандығының айнымас “ақ жолын” тапқан 
қазақ зиялылары, сенері ағалар арманын алға жетелеген, ағалар 
үмітін ақтауға серттескен жастар.

Арыстандай айбатты,
Жолбарыстай қайратты.
Қырандай күшті қанатты,
Мен жастарға сенемін!
Көздерінде от ойнар,
Сөздерінде жалын бар,
Жаннан қымбат оларға ар,
Мен жастарға сенемін!
Жас қырандар – балапан,
Жайып қанат ұмтылған.
Көздегені көк аспан.
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Мен жастарға сенемін!
Жұмсақ мінез жібектер.
Сүттей таза жүректер
Қасиетті тілектер –
Мен жастарға сенемін!
Қажу бар ма тұлпарға,
Талу бар ма сұңқарға,
Иман күшті олар да,
Мен жастарға сенемін!
Алаш айбынды ұраны,
Қасиетті құраны,
Алаштың олар құрбаны,
Мен жастарға сенемін!
Алаш атын аспанға 
Шығарар олар бір таңда,
Мен жастарға сенемін!

Мағжанның “Мен жастарға сенемін” атты өлеңін түгелдей 
келтіруіміздің себебі, ақынның ұлт болашағына деген үміті, 
тəуелсіздікке ұмтылған күресшіл рухы, ұлы тілекті жүзеге асырар 
көкөрім жастарға деген сенімі тұтаса келіп оның поэзиясына тəн 
азатшыл идеяны осы өлең айқындайды. Ақын қазақ болашағына 
бұлдыраған сағым елес, орындалмас қияли арман ретінде қарамай, 
ұлтының ояна бастаған сана болмысынан қарап, өзінің де, өзгенің де 
сенімін күшейте түседі. Біздің ұғуымызша жастар – ояна бастаған 
ұлт санасының символы.

Біз Мағжанды сыршыл ақын дегенімізде, көбіне оның махаб-
бат, сүйіспеншілік тақырыбына жазылған өлеңдері төңірегінде 
ой қозғап келеміз. Мағжан өлеңдері көптеген тақырыптарды 
қамтығаны да, сыршылдық оның махаббат тақырыптарына жазған 
өлеңдерінде өзгеше көрінетіні де рас. Бұған еш талас жоқ. Бірақ 
ақын махаббаттың құлы емес. Жаны нəзік ақынның сезімі де нəзік. 
Адамзат баласының сезім жүйелері арқылы түйсікпен бірлесетін 
бұл сезім ақын жанын, əрине, тербеді. Бірақ азамат ақын бұл 
тақырыптағы өлеңдерінде де азаматтық жүкті алға қояды. Біршама 
осы жүйедегі өлеңдерінде ол махаббат, сезіміне тəн азығы емес, 
жан азығы ретінде қарайды. Ұлы күрестер жолында бойға бұла 
күш құяр қуат көзі деп біледі. Ұлы сезімнен жаны гүлденген ақын 
ұлты үшін күреске нық сеніммен қадам жасайды. “Жарыма” атты 
өлең, міне, осы тақілеттес сезімнен туған.
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Жол алыс, жақын үшін жаннан кештім,
Бауырдың халін көріп бейнет құштым.
Құшақта, сүй, күл, жыла қайраттандыр,
Жан жарым, ұзақ, ауыр жолға түстім.

Көріп отырғанымыздай, ақынның қандай бір өлеңі болмасын, 
ол қай тақырыпқа арналмасын өлең өрнегінен күрескерлік рух, 
ұлтжандылық сарын есіп тұрады.

Қазақтың дəстүрлі поэзиясынан қанып ішіп, Абайдай ұлы руха-
ни ұстаз тапқан Мағжан өз шығармашылығының алғашқы кезеңінде 
еліктеуімен бірге, өз үрдісін табуға тырысты. Үйрену мен ізденуді 
ұштастырған дарынды ақын өзіне деген сенімді шегелей түседі. 
Қазақ өлең өнерінің жарық жұлдызы “Алтын хакім Абайға” арнаған 
өлеңінде жасырын тұрған лирикалық қаһарманнан біз осындай 
сенімді байқаймыз.

Тыныш ұйықта қабіріңде, уайым жеме!
“Қор болды қайран сезім босқа” деме,
Артында қазақтың жас балалары мен
Сөзіңді көсем қылып жүрер жеңге!

Мағжанның “Артыңда қазақтың жас балалары” сөздерінен 
Абай ізін басқан ұрпақтың атынан сөйлеген ақынның сертті үнін 
аңғарамыз. Ақындықты пайғамбарлық, хакімділік деп түсінген 
ақынның олар тудырған туындыларды “қасиетті сөз” деп білгенін, 
оның ермек үшін жазылмайтынын, жан мен ар тазалығынан жа-
ралатынын, сондықтан да теңдессіз биік өнер екендігін əу бастан 
танығанын төменгі өлең жолдарынан байқаймыз.

Жанымның жаны,
Тəнімнің қаны,
Тіршілігім сенімен, 
Ойландым – тоймадым,
Іздедім – қоймадым,
Кеңес біраз менімен,
Естісе сені – жан ұйыр,
Бағаңды білмес көп сиыр!
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Ақынның “Өлең” атты шағын өлеңінен алынған бұл үзіндіден 
өлең өнеріне деген құштарлық пен оның құдіретіне деген шексіз 
сүйіспеншілік сезіліп тұрған жоқ па?!

Қашанда ұлы ақындардың өзгелерден оқ бойы озық тұруының 
себебі қоршаған ортаны көруінің айшықты, туған табиғатпен 
тілдесуінің тылсымды, дүниені тануының терең, сезім түйсігінің 
кемел болып келуінде. Осы тұрғыдан алғанда, Мағжанның өмір 
атты тұңғиық дүниенің сырына ақынға берілген ерекше сезіммен 
қанықтығына, адами болмыстың қилы психологиялық құбылысы 
мен мінез-құлықтың құбылмалығына сұңғыла сыншылығына, жан 
күйзелісін жарып шыққан сезімшілдігіне таң қалмасқа шараң жоқ. 
Ақынның өзі топырағынан жаратылып, күнінен нəр алған, суынан 
бал емген туған табиғатты көзімен емес көңілімен көре білуінде, 
тəнімен емес жанымен сезіне білуінде қаншама мың иірімді нəзіктік 
жатыр десеңші. Бір қарағанда жеңіл ойнақылыққа құрылғандай, 
сөзді сан құбылтудан туа салғандай болып көрінетін “Жұмбақ” 
атты өлеңінде ой мен сана адам мен табиғаттың бірлігін танытатын 
астарлы ой, шешусіз жұмбақ жатыр.

Сап-сары бел,
Еседі жел,
еседі,
Еседі жел,
Көшеді ел,
көшеді
Дала бұйық,
Бала тұйық,
екі үнсіз.
Дала – жұмбақ,
Бала – жұмбақ
шешусіз.

Сан тарихқа куə болған сар дала үнсіз, бұйық. Сар даланың тыл-
сым сырын ұқпақ болған бала да тұйық. Ол сар даланың сырын сы-
бырлай жеткізген еспе желге құлақ түріп, жүрегінде түйін болған 
жұмбақтың шешімін табу үшін “Мың жылғы өткен ойға” беріледі. 
Өлең неге «Жұмбақ» аталған, шешуі не?… Мағжан мұңды дала 
табиғатын бейнелеп, үнсіз даланы – бұйық халықтың көңіл-күйімен 
астастырады. Осынау сар даланың сан ғасырлық тарихының 



338

тереңіне сүңгіген ойлы бала үнсіз, үнсіз бала əлі оянбаған тұйық 
сана, осыны сезінген ақын жүрегі туған табиғатымен тылсым сезім 
арқылы байланысып мұңаяды, ескен желдей сыр шашқысы келеді. 
Ақын ой мен сезімді бөліп алып жырламай, туған даласының 
сиқырлы суретімен əрлейді. Шымырлаған бұла сезім табиғат, та-
ным, адам боп біте қайнасып, бірігіп кетеді. Бірсəт үнсіз тұйық бала 
болашақ қазақ поэзиясының биік аспанында жарқырар “Шолпан” 
жұлдыз ба деп те қаласың. Сан құбылысты, алуан əсерді астасты-
рып жіберер Мағжанның суреткерлік шеберлігінің бар сыры осын-
да. Ол сыртқы құбылыстардан, құрғақ суреттен гөрі ішкі сезімге 
көбірек үңіледі, оны тап басып танытар əдемі айшықтармен бере 
біледі.

Мағжан поэзиясының тақырыбы əр алуан. Өзі өмір сүрген жаңа 
ғасыр басында Мағжан бармаған, ол жырламаған тақырып жоқ де-
уге болады. Оның сан түріне мысал келтіріп, түгелдей талдап беру 
мүмкін емес. Бірақ кейбірін атай кеткен орынды. Ол тақырыптарды 
ең алдымен, Мағжанның ақындық қанаты қатайған жəне қатайтқан 
кезеңнен іздестіру керек. Ақындық өнерге енді ғана мойын бұра 
бастаған тұста, Мағжанның жан-дүниесін кеңейтіп, іздегені 
алдынан шамшырақ боп жанған бір құбылысты айтпай кету 
мүмкін емес. 1909 жылы қазақ оқырмандарының қолына біріндегі 
ойды екіншісі жалғастырған, бірін екіншісі толықтырған, қазақ 
поэзиясының бүкіл болмыс-бітімінің бүтіндігін танытқан үш кітап 
тиді. Олар Абайдың «Өлеңдер жинағы», Ахметтің “Қырық мыса-
лы”, Міржақыптың “Оян, қазағы” еді. Бұл жинақтарда сол кездегі 
қазақ ұлтының əлеуметтік өміріне, тағдыр-талайына, күйінші мен 
сүйінішіне тəн бар мəселе қамтылды десек, артық айтқандық емес.

Міне, осынау кітаптар ұлтын сүйген ұланның, өнерді құдірет 
түсінген ақынның айтар ойын, барар бағытын айқындап берді. 
Алдындағы толқынның асыл ойдан өрілген жыр шумақтарына 
еліктей отыра, жас ақын өзіндік жолын іздестіруге ұмтылды. Оның 
тұңғыш жинағы “Шолпанға” (1912) енген өлеңдері, міне, осындай 
ізденістер нəтижесі еді.

Сондықтан да түгелдей ұлттың қамын ойлаған өлең өрімдері 
жастықтың уыз сезімдерін жырласын, табиғатты тылсым сырла-
рын жырласын, ағартуды өзек етсін, қазақ əйелінің қиын тағдырын 
сөз етсін, отаршылдық озбырлығын əшкерелесін тақырыптың сан-
алуандығына қарамай, ортақ желі біреу ғана болды, ол – елінің 
тағдырына ортақтастықты білдіру. “Лəззат қайда”, “Жазғы таң”, 
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“Зарлы сұлу”, “Туған жерім Сасықкөл”, “Балалық шақ”, “Қазағым» 
жəне т.б. жас ақынның балғын жырларынан тұнба тұнық ойлар-
ды ұғып, бір сəтке де елін ұмытпайтын ақын жүрегінің тебіренісін 
сезінеміз. “Лəззат қайда” өлеңінің соңғы түйініне назар салайық:

Жұрттың қамын көп ойла,
Уайым қайғы жеп ойла!
Артта қалған сорлы жұрт 
Алға бассын деп ойла.

Аты еліткіш болса да, заты терең өлеңнен биік өреге қанат қаққан 
бала қыранның шаңқылы естіліп тұрған жоқ па?! Бірте-бірте ақын 
үні ширыға түсіп, дауылпаз дабылына ұласты.

1922 жылы Бернияз Күлеев Қазан баспасынан шығарған “Мағжан 
Жұмабаев өлеңдері” атты кітабы мен 1923 жылы Сұлтанбек Қожанов 
басшылығымен Ташкент баспасын шыққан өлеңдер жинағына ен-
ген өлеңдері қазақ поэзиясына “ешкімге ұқсамайтын біртума… 
өзіне ғана тəн үні, таңғажайып əуенді жыры бар…” (С. Құдаш) ақын 
келгенін паш етті. Өйткені ондағы өлеңдер ғасырлар тоғысында 
орын алған тарихи оқиғалардың, аласапыран күрделі кезеңдердің 
шындығы мен дауылды жылдардың тулаған толқынында арпалысқан 
ақынның жан жүрегін жарып шыққан жырлар еді.

Бұл кездегі ақын шығармашылығынан жан-жақты ізденіс көзге 
шалынады. Ол тек алдыңғы аталған ұстаздар шығармашылығынан 
үйреніп ғана қоймай, орыс, европа ақындық мектептерінен өзіне 
қажетті өлең жасам тəсілдерін бойына жұқтырып, қазақ поэзиясына 
жаңаша бір леп əкелуге ұмтылады. Жəне де көп ұзамай бұл ізденіс 
өз жемісін берді де. Яғни əлемдік ақындық тəжірибеден берік 
орын тепкен бейнешілдік (символистік) əдістің əуезді үні Мағжан 
ақындығымен біте қайнасып, қазақ поэзиясындағы сырлы дүние 
ретінде Мағжанның өзіне ғана тəн өлең өрнегін қалыптастырды. 
“Өзінің қайталанбайтын ерекшелігімен М. Жұмабаев поэзия-
сы А. Ахматова, Б. Пастернак, А. Блок творчествосын еске са-
лады” депті, башқұрттың халық ақыны Сəйфи Құдаш. Мағжан 
замандасының, оның шығармашылығымен жақсы таныс жанның 
бұл пікірінде түйінді шындық бар. Өйткені Мағжанның өмірі мен 
шығармашылығын ерекше құлшыныспен зерттеп жүрген ғалым 
Шерияздан Елеукеновтың төмендегі ойларынан Сəйфи Құдаш 
пікірінің бар сыры ашыла түскендей: “Өткен ғасырдың аяқ шенінде 
орыс əдебиетінде декаденттік ағым күшейді. Оның көрнекті 
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өкілдері К. Бальмонт, В. Брюсов, Д. Мережковский, Ф. Сологуб, 
жас А. Блок өз туындыларына символизм айдарын тақты. Симво-
листер ақиқат ауылын реальды дүниеде іздеу адасқандық деп жар 
салды. Олардың пікірінше, көркем шығарма шындықтың құпия 
сырын ашуға тиісті. Ол үшін мистикалық о дүниені ой көзімен 
елестету керек. Жалт берген тылсым түйсіктерді ұстап, тілін тау-
ып сөз кестесіне түсіре алсаң, міне, нағыз поэзия сол. Шындықты 
интуициямен, емеурінмен сезіп, белгілі символмен жеткізе алатын 
суреткер ғана нағыз ақын болмақ”. Міне, Мағжан осы ақындарға 
еліктеді. Бірақ оның еліктеуі жалаң емес, жалпы символдық поэзия 
өнері атаулыға тəн қасиеттерді ала отыра, оны ұлттық эстетикалық 
бейнелеу жүйесіндегі таза сипаттармен тығыз байланыста ұстайды. 
Сөйтіп екі арнаның асыл қасиеттерін өз өлеңдерінің табиғатына 
терең үйлестіріп, өзіндік үнін таныта білді. Мағжан поэзиясының 
сыршылдығы мен сырлы əуезінің бар құпиясы осында жатыр.

Европа ақындарының бейнешілдік ағым-əдісінің ішкі əлемін, 
сыртқы түрін тез қабылдап, өзінің бағытын айқындайтын мектеп 
ретінде таныған ақын туған халқының тағдырымен ұштасып жатқан 
терең толғанысты, мұңлы сарындағы өлеңдерді көптеп жазды. Көп 
ретте ақынның өмірден түңілуі ретінде қабылданған бұл өлеңдер 
шындығында ұлтының басына түскен сергелдең кезеңдердің ақын 
жүрегінде шемен болып қатып, поэзия арқылы зарлы саз болып 
төгілуі еді.

Мағжанның терең толғаныс, ішкі қайшылықтың толқы-
нысынан туған торығу сипаты мұңлы сарындағы өлеңдеріне: “Мен 
сорлы”, “Жар”, “Жаралы жан”, “Алыстағы бауырыма”; “Батқан 
күн”, “Атқан таңның жыры”, “Бүгінгі күн өмір, өлім менікі”, 
“Сарғайдым”, “Өмір”, “Қысқы жолда”, “Жазғы жолда”, “Жиегіңде 
қара орман”, “Алдамшы өмір”, “Күзгі күні”, “Мені де, өлім, 
əлдиле”, жəне т.б. жатады. Осы өлеңдердің жазылу себептерін, 
ел басына замана əкелген ауыртпалықтарға тоқтала келіп, Ж. Ай-
мауытов Мағжанның түңілу сарынындағы өлеңдерінің мəнісін: 
“Бейнеттен қашсаң дөңбекке” дегендей қайда барсақ та, кімді 
паналасақ та “Қорқыттың көрі дегендей” қалың бұқара əркім-ақ 
«көй-көйді тартты. Қорқыттың қобызын қолына алып, “көй-көйді” 
Мағжанда тартты. Қазақ ашаршылық ауыртпалықты көтере алмай 
жоғалып, құрып кете ме деген қауіп туды. Табан тірейтін нəрсе 
қалмады. Жалғыз сенетіні – қызмет басындағы қазақ азаматтары 
болса, ақын олардың қызметтеріне де қанағаттана алмады” – деп, 



341 

түсіндіреді. Шындық осы емес пе?! Ұлтым деп жаралы жүрегі зар 
жылаған ақынның басқа жолы қалды ма?…

Елінің мұң мен зары кенеуінен асып тұрған кезеңдерде жазылған 
“Қысқы жолда” деген өлеңінде жасырын тұрған символикалық 
меңзеу бар.

Қараңғы түн, сар дала,
Көрінбейді айнала.
Боран соғып тұр борап,
Жолды басқан құр сорап,
Астымдағы жануар
Құлағын қайшыландырып,
Зорға борт-борт желеді, –

деп, сол кездегі қазақ халқының басына түскен ұлы нəубеттен 
ұлтының аман шығарына Мағжан көңілі күдікпен қарайды. 
Лирикалық қаһарман мінген Қаракөк “Зорға борт-борт” желеді. 
Борт-борт желіп келе жатқан ақынның көңіл күйі, ақынның ғана 
емес, тарихтың айрық жолы тағдырын шешпек халықтың көңіл 
күйі. “Ашуы ашыған у, ойы кермек” болған ақын бұдан əрі:

Боранын тəңірі ашпады,
Жол білінбей бастады
Көрінген бір жарық жоқ,
Босаңсиды Қаракөк…
Сар далада адасып,
Суық кебін жамылып
Қаларын, кім біледі? –

деп, қазақ халқының алған бағыты, бет бұрған күрес жолы дұрыс 
па, деген сұрақ қояды. Ақын жаны жауап таба алмайды, күмəні көп. 
“Суық кебін жамылып, Қаларын кім біледі?” деген күдікті көңілде 
күңіренген күрсініс бар.

“Мағжанның сарыуайымға салынған, өмірден түңілген өлең дері” 
деп айдар тағылып, қазіргі кезеңде де біржақты қа ралып келген 
өлеңдерінің түпкі мақсаты мен мəн-мағынасы терең. Олай болары 
қазақ халқы тарих доңғалағының табанында тапталып, отаршылдық 
озбырлығының арқасында санасы сартап болып, қаншама адасып, 
жарық күнге ұмтылған үміттері қаншама кесілді. Бірақ Мағжандар 
жаққан шырақтар сəулесін ешкім де өші ре алмады.
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Жүрегі сезімтал, ойы жүйрік ақын қазақ халқының алдында 
тұрған сан тарау жолдың қиындығын ерте сезгендей. “Жазғы жол-
да” деген өлеңіндегі:

Айнала – өлім, ешбір үн,
Жапан түзде жалғызбын.
Перісі неге келмейді.
Немесе:
Жол жыландай иіріліп,
Шаң ерініп үйірілген,
Ешбір леп жоқ, тып-тынық.
Аңсап есім жия алмай,
Көзімнің жасын тыя алмай, 
Өлсем екен тұншығып, –

деген өлең жолдарынан ақынның нəзік жанымен астасып жатқан 
түйіткіл мұңды танимыз. Жаздың жадыраңқы суретінен де, қыстың 
қытымыр түрінен де ақын жаны тыншу таппайды. Табиғат суреті 
мен ел тағдырын салыстыра бейнелі де бедерлі сурет жасайды. 
“Қараңғылық қоюланып келеді” деген өлеңінде:

Пеш ішінде шоқ ақырын сөнеді,
Сөнген шоқты үріп бала күледі.
Ой басты ма? Əлде көзім талды ма?
Мөлт-мөлт етіп көзіме жас келеді, –

деп, қазақ халқы үшін қараңғылықтың бұрынғыдан бетер қоюланып 
келе жатқандығына, қазақ елін жарық таңға жеткізер сəулелі үміттің 
алыстығына налиды.

Осы өлеңде Мағжан сан рет айтып келгеніміздей “сары уайымға 
салынып зарлап” тұрған жоқ, ақын елінің ертеңіне ой жіберген адал 
перзент ретінде шынайы ақындық сезімін жырға қосып отыр. Ол – 
өз өмірін халқы үшін құрбан еткен, барлық саналы ғұмырын елінің 
келешегін ойлаумен өткізген арлы азамат. Бостандықтың бозала таңын 
түрмек болып жүргенде шығармашылығы да өзі де қайғылы қасіретке 
тап болған ақын. Мағжан поэзиясындағы өршілдік пен оттылық 
оның ақындық жанының нəзіктігімен тығыз байланысты. Қазақ по-
эзиясында сыршылдығы жөнінен Мағжан өлеңдері деңгейіндегі 
биікке көтерілген ақын кемде-кем. Кезінде С. Мұқановтың Мағжанды 
«ақынның ақыны” деуінде осындай бір сыр жатса керек.
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Біз Мағжан туралы, оның символистік (бейнешілдік) ағым-əдіс 
əсерінде жазған өлеңдерін батыс халқының əдебиетіндегі декаденттік 
ағымның ықпалы деп айтып та жазып жүрміз. Осы пікірдің негізгі 
болғанымен, тым жалпылама, бір жақтылау көрінеді. Олай дейтініміз 
қазақ ауыз əдебиетіндегі, ежелгі əдебиет үлгілеріндегі “Асан қайғы” 
немесе “Қорқыт” туралы аңыз-əңгімелер мен қазақ жырауларының 
торығу, өмірден түңілу сарындағы өлең-жырларын неге естен 
шығарамыз. Осыған байланысты қазақ əдебиетіндегі түңілу, торығу 
сарында жазылған өлеңнің бой көрсетуі біздің əдебиетіміздегі то-
сын жайт емес. Ежелгі əдебиетімізде бар, бірақ белгілі бір көркемдік 
əдіске айнала қоймаған құбылыс.

Жалпы Ж. Аймауытов айтқандай, “сыртқы түрі бейнешілдік, ішкі 
түрі күйректік, жылауықтық, (сентименталдық)» əдісте жазылған 
Мағжан өлеңдерін шартты түрде солай дегеннің өзінде екі топқа 
бөліп қарастыру қажет сияқты. Бірінші топқа Мағжанның жоғарыда 
талданған “Қысқы дала”, “Жазғы дала”, “Қараңғылық қоюланып 
келеді” жəне т.б. өлеңдері жатады. Бұған басты себеп – бұл 
өлеңдердің тақырыптық, сарындық ұқсастығы, халқының мұңын 
жоқтау көрініс тапқандығы, оны бейнелеп де бедерлеп бергендігі. 
Бұларда жинақтық, жалпылық мұң басым. Екінші топқа Мағжанның 
өз басындағы қайғы қасіретпен ұштасып жатқан өлеңдер жатады. 
Бұлар: “Мені де, өлім əлдиле”, “Ой”, “Күзді күні”, “Алдамшы өмір”, 
“Альбомына”, “Жел”, “Сағындым”, “Сарғайдым”, “Түс”, “З-ға”, 
“Бүгінгі күн өмір, өлім – менікі” т.б. жатады.

Мағжанның “Пəниден байыз таппай, бақидан бақыт күту» 
тəрізді күңгірт ұғымда жазылған өлеңдерінің бірі деп жүрген туын-
дысы – “Мені де, өлім, əлдиле”. Мағжан шығармаларын жинап, ба-
стырушылар: “Бұл өлең сүйген жары Зейнеп, оның соң сүйікті ұлы 
Граждан мезгілсіз қайтыс болғаннан кейін жазылған болса керек, 
өйткені өлеңде періште күйінде о дүниеге аттанған жас нəресте, 
жасқа тұншығып өлген, “Бетінен алма қан тамған” жас сұлу образ-
дары бар”, – деп, өлеңнің шығу тарихына түсінік береді. Осыған 
сүйене отырып ақынның жеке басындағы қайғыдан туған десек те, 
əйгілі Бальмонттың “Əлдиле, өлім, əлдиле” деген өлеңінен бағыт 
алғандығын жоққа шығаруға болмайды:

Бетінен алма қан тамған,
Тілінен тəтті бал тамған
Бұйра толқын шашы бар,
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Күлкісі меруерт шашылған,
Өзі – гүл жаңа ашылған,
Дəл 15-те жасы бар.
Сұлу көп жас төгіпті,
Тұншығып жасқа өліпті…
Талпынған жаңа нəресте,
Ақ қанатты періште,
Балдырлаған бұлақтай
Көрінген жанды күлдірген,
Жаңа піскен бүлдірген,
Балауса нəзік құрақтай,
Қайтыпты қозы көз тиіп,
Бетінен кейде жел сүйіп…
Балқиды жаным бұл күйге
Мені де, өлім, əлдиле…
Əлдиле, өлім, əлдиле!

Мағжанның бұл өлеңі – символизмнің (бейнешілдіктің) ең биік 
үлгісінде жазылған өлеңдерінің бірі. Өлеңде нəзік жанды ақынның 
жақын адамынан айырылған, қайғыдан күйзелген сəті бедерлі бей-
неленген. Ақын Бальмонт өлеңінің сыртқы құрылысына ғана емес, 
ішкі мəніне терең бойлаған, сол арқылы өз басының қайғы-қасіретін 
терең ашып береді.

“Сағындым”, “Сарғайдым”, “Түс”, “Анама”, “З-ға” сияқты 
өлеңдері Мағжанның түрмеде жазған шығармалары.

“Сарғайдым” деген өлеңінде ақын:
Сарғайдым күннен-күнге қуат кеміп,
Қалың ой-қара жылан жүректі еміп.
Ақырын бітіп барам жанған шамдай,
Көзіме ыстық жастар мөлт-мөлт келіп,
Жасаған! Тез алатын ажал жоқ па?
Қинама, тез өлейін, ұшыр оққа! –

деп, түрмеде ауыр хал кешіп, темір торға қамалған ақын жанының 
арпалысын танытады. Ақынның тілегені – өлім емес, ерлік. Өлім 
түрмеден де табылады, ақын ондай өлімді місе тұтпайды, ерлік 
өлімді қалайды. Ол өзінің “Алдамшы өмір” деген өлеңінде осы 
рухтағы өршіл ойын нəзік сезімге көмкеріп береді: 
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Өмір, шіркін бықсып ақырын сөнеді,
Үміт шіркін тотығады өледі.
Өлді үміт, мен де ұзамай өлемін,
Соққы жеген сорлы жүрек біледі.

Өмір, шіркін, көз алдымда сөнеді,
Қиял – алыс, келемеж ғып күледі.
Өмір сөнсе, үміт сөнсе, не қалды?
Мөлт-мөлт етіп көзіме жас келеді. 

Ақынмен бірге езілесің, егілесің. Бірақ ақын үмітінің 
сөнбейтініне сенесің. Бостандықтағы ой-армандарының орындал-
май қалғандығы ақынды уақытша налытады. Торыққан көңіл жаны-
на саяны өлімнен іздейді. Сөнген үміттен, өлім артық.

Мағжанның түңілу, қайғыру сарынындағы өлеңдерін сары-
уайымға бой алдыру деп қараудың жөні жоқ. Керісінше қазақ 
əдебиетін əлемдік əдебиетпен иық теңестіруінің бір мысалы ретінде 
бағалаған орынды. Бұған мынадай өзіндік дəлелдеріміз бар. Өз 
тұсындағы жазба əдебиеті биік деңгейдегі Европа əдебиетінен үлгі 
өрнек таба отырып, сол озық үлгіні, биік парасатты өлең өрнегін 
қазақтың қасиетті қара өлеңінің бойына жарастыра білді, бұл – 
бір, сөйтіп өзін қазақ поэзиясында өзге ешкімге ұқсамас өзіндік 
ақын ретінде қалыптастырды, бұл – екі; Мағжан өлеңдерінің ішкі 
мазмұнымен сыртқы пішіні “тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-
тегіс жұмыр келсін айналасы” деген Абай талабынан табылып, 
қазақ оқырманына тез жол тапты, бұл – үш.

Мағжан поэзиясының сыршылдығына тəн құбылысты біз 
оның сүйікті əйел, ыстық махаббатты жырлаған отты өлеңдерінен 
нақтырақ табамыз. Бұл тақырыпқа арналған өлеңдерін шартты 
түрде: Əйел, оған деген адал сезімді ардақ тұту, өз тұсындағы əйел 
затының тағдырына араша түсіп, зарына үн қосып, жырымен жұбату 
деп бөлуге болады.

Мағжанның қазақ əйелінің теңсіздік тұрмысын көрсетіп, 
қасіре тін жырлаған өлеңдері қатарына: “Домбыра”, “Зарлы сұлу”, 
“Жəмила”, “Алданған сұлу”, “Шын сорлы”, “Тілегім” деген 
өлеңдерін жатқызуға болады. “Жəмила” деген өлеңінде:

Жəмила!
Мұнша неге жүдедің?

23–853
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Бетіңде тамшы қан жоқ қой, 
Жаралы неге жүрегің?
Тегіңде терең зар көп қой!
Сарғаймашы, бауырым! –

деп, қаламаған жанға барып қорлық көрген қазақ қызының 
қайғысына ортақтасып, жан-жүрегі елжірейді. Оған құрғақ 
қайғырмай, мұңды қыздың естен кетпес суретін сөзбен салады. 
“Жас сұлуға” деген өлеңінде:

Жас періштем, сұлу қыз,
Сүймеші, сүйме, сұраймын!
Мен ақынмын тұрлаусыз,
Жырлаймын да, жылаймын! –

деп, əйел жанының нəзіктігін, ақын жанымен салыстырып, əйел 
махаббатының тұрақтылығы мен беріктігін құрмет тұтады.

Мағжанның “қара сөзбен жазылған өлең” деп айдар таққан “Дом-
быра” деген шығармасында нəзік жаны жараланып, тағдырдың 
тəлкегіне түскен жас сұлудың қайғылы сəті, қаралы бейнесі 
суреттеледі. Домбыраның “Адамды қалың ойға батыратын, белгісіз 
қорқынышқа түсіретін жат, ауыр бір үніне” алыстан тағы бір зар-
лы дауыс қосылады. Бұл əйел даусы. “Мұңды бір дауыс жақындап 
келеді. Нəзік зарлы дауыспен біреу ақырын ғана өлең айтқандай… 
Əйел дауысы… “Бізден сорлы жалғанда жан бар ма екен?! Өзің 
рақым қыла көр бір жасаған”, – дейді əйел… Түнде сар далада за-
рын айтып күңіренеді əйел… Ауыр қасірет, қалың қайғыға ама-
лы құрып, жалғыз жасағанға мұң шығады, жалынады, зарланады 
əйел”… Қара сөзді өлеңнен, жанды түршіктірер домбыраның зарлы 
бебеуімен астасқан əйелдің зарлы үнінен өзгеше əлем ашылғандай, 
қос мұңлық үніне қосыла жүрегің жылағандай. Немере қарындасы 
Шолпанға арналған ақын тебіренісінен, “періштедей пəк қыздың” 
бүгінгі мұңлы бейнесін көріп, бірге елжірейсің. Бедерлі де бейнелі 
сөз өз дегеніне жеткендей. Мұнда өзгеше бір өрнек бар. Ақын жа-
уаптыны іздемейді, жаны жаралы жанның қайғысына жүрегіңді 
егілтеді. Өзгенің өзегін өртеген шоқ сенің де жаныңды күйдіреді.

Ақын қасіретті сұлудың көңіл пердесін ашып, сəуле түсіріп 
мұңын жан-тəнімен түйсініп, қосыла егіледі: “Денем күйді… 
Жүрегім ауызыма тығылды. Көзімнен ыстық жас төгілді… Дом-
быра да күңіренеді, зарлайды… Ақырын жассыз жылайды, Жыла, 
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домбыра, жыла!” Өлеңді (қара сөзді) оқып отырғанда жаныңды бір 
мұңға толы саз баурап алады. Сөзбен өрілген сырлы суреттер мұңлы 
саз арқылы сезім пернелерін дөп тауып басып, қайғылы сұлумен де, 
ақынмен де біте қайнасып, бірге қайғырмасқа лажың қалмайды.

Мағжан ақын əйел затына сүйген жар, ардақты ана, асыл əже 
деп бəрімізге түсінікті ұғым тұрғысынан қарамай, оны табиғаттың 
өзгеше жаратылысы, тіршіліктің бастауы деп ұғынған. Оның 
санасындағы əйел бейнесі – періште. Əйел ана - тіршілік тұтқасы, 
сүйген жар – отты сезімнен жаралған өмірге құштарлықтың құдіреті, 
ару қыз – пəктік пен ақтықтықтан жаралған сұлулық əлемінің сим-
волы. Ақынның осынау жаратқанның өзі сұлулықтың ең озық үлгісі 
ретінде дүниеге келтірген əйелді ардақ тұтып сол тақырыпқа жазған 
өлеңдерінің бірі – “Əйел”. Осы өлеңінде Мағжан əйел ұлылығын 
алға тартады. Сондықтанда əйелдің мəдениеттілікке, сауаттылыққа 
деген құштарлығын ерекше көтеріп, ерлермен тең құқық беруге 
үндейді. Бір қарағанда басқа ақындардың əйел теңдігі тақырыбына 
жазған өлеңінен несі артық деп ойлайсың, ал шын мəнінде:

Кешегі əйел періште,
Адамды бастар ғарышқа,
Жүзі жарқын нұрлы айдан.
Еңіретіп күң ғып сататын,
Еріккенде ойнап жататын
Болды да қалды бір хайуан, –

деген өлең жолдары арқылы əйел-ананың періштедей күйінің бүгінгі 
күні тəлкекке түскеніне, түсіргенімізге өкінеді. Əйел жанын Мағжанша 
түсіну – кез келгеннің маңдайына жазыла бермес ерекше қасиет.

ХХ ғасырдың басында əдебиет əлемінде қатар қанат қаққан 
ақындардан Мағжан Жұмабаевтың басты ерекшелігі өлең өрімінің 
өзгеше сұлулығы мен саздылығында, бұрынғыдан сақталған ырғақ 
пен əуезділік үрдісінің жаңа үйлесім табуында. 

Мағжан туған табиғатты жырлап, кіршіксіз тазалықты, сезімнің 
тұнба тұнығын содан іздейді. Ақынның шерлі жүрегі соған ғана 
тағат тапқан. Ол тұған табиғаттың сұлулығын паш етіп, адам мен 
табиғат бірлігінен нақтылық іздеді. 

Ақынның табиғатты жырлаған өлеңдері: “Қайық”, “Жел”, 
“Толқын”, “Көкшетау”, “Алатау”, “Жазғытұры”, “Күз” жəне т.б. 
Оның лебінен жылылық ескен əдемі өлеңінің бірі – “Жел”. 
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Мазасы жоқ жел ерке,
Оянып, ап тым ерте,
Жорғалай басып кетеді.
Тыныш жатқан түс көріп,
Көлдің бетін кестелеп,
Оны əуре етеді.

Мұнда ақын желдің “ерке мінезін”, ешкімге мойынұсынбас 
еркіндігін баса жырлайды. Өйткені ақын жаны да сол еркіндікті 
аңсайды. Осы тақырыптағы озық үлгідегі өлеңінің бірі “Толқын”.

Толқыннан толқын туады,
Толқынды толқын қуады,
Толқынмен толқын жарысад.
Күңіренісіп кеңеспен,
Бітпейтін бір егеспен,
Жарысып жарға барысад…
Сылдыр, сылдыр сылдырлап,
Бірінің сырын бірі ұрлап
Толқынды толқын қуады.
Жарына бал береді,
Береді де өледі,
Өледі толқын, тынады.

Ақын тілсіз де тылсым толқынға жан бітіріп, жансыздан жан-
ды сурет жасайды. Мұнда толқынның да өмірі мəңгі емес деген 
пікір жоқ. Өлеңнің ішкі сырына үңілсек, толқын өлімі – мəңгілікке 
жалғасқан өлім, жарына бал беріп, рахат тапқан өлім, ол мың 
қайталанып, мəңгілікке ұласқан тынымсыз тіршілік.

Мағжан – қазақ поэзиясының саздылығын, əуезділігін 
арттырған, соған көңіл бөле отырып, арғысы француз, бергісі 
орыс символистерінің өлеңдерінен дəстүр тапқан ақын. Европа 
ақындарының шығармашылығындағы мөлдір бұлақтан сусындай 
отырып, оны қазақ поэзиясының сұлулығымен үндестіре білген 
ақын. Мағжанның жаңашылдығын осы тұрғыдан таныған жөн. 
Мағжан – қазақ поэзиясының жарық жұлдызы ұлы – Абайға еліктей 
отырып, ұлы ұстаз жолын ұстанғанмен өзінше жол табудан əсте 
жалықпай, көп ізденген жан. Өлеңдеріндегі табиғат суреттері, оның 
тылсым шақтары ақын көңіл күйімен, мұң-қайғысымен, қуаныш-
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шаттығымен қат-қабат келіп отырады. Осының бəрі тұтаса келіп 
Мағжан суреттеп отырған дəуірдің бейнесін толық ашып береді. 
Сондықтан да бейнешілдікті ең шырқау биігінде көрсету үшін, ақын 
өз басындағы қайғы мен қасіретті, мұң-зарды халық басындағы 
ауыр күндермен астастыра жырлайды.

Қап-қара түн. Түн баласы күңіренед.
Күңіренумен бір-біріне үн беред.
Сөгінеді, сүрінеді, жығылад,
Қара түнде көр көзімен не көред?!

Қап-қара түн. Шегір көзді жындар жүр,
Қап-қара түн. Қайғы мен қан ойнап тұр,
Қайғы менен қара қанға тұншығып,
Түн баласы ауыр ойлар ойлап тұр.

Қап-қара түн. Уақыт ауыр өтеді,
Ой артынан ойлар келіп кетеді.
Түн баласы көр көзінен жас төгіп,
Күн шығыстан бір пайғамбар күтеді.

“Пайғамбар” өлеңіндегі осы жолдар, Мағжанды ұлтының ғана 
емес, бүкіл əлем жоқшысындай танытады. Батыс халықтарының 
басындағы қайғы-қасіретті түнге, жай түн емес қап-қара түнге 
ұқсатуынан осыны байқаймыз. Қап-қара түнді жанды бейнеге 
айналдырған ақын оған ауыр ой ойлатады, “көзінен жас төккізеді”, 
сөйтіп өлең мазмұнын тереңдетіп, қасірет сарынының күшеюіне 
күш салады. Əлемді құтқарушы – Шығыс деп, Күнді азаттық симво-
лына айналдырады.

Мағжан тек өлеңнің ішкі мазмұнына ғана емес, сыртқы түрі 
мен сөздерінің бейнелі қолданысына қатты назар аударған ақын 
екендігін жоғарыда айттық. Ол қандай сөз қолданса да талғап, 
ой таразысынан өткізіп, өлеңнің ішкі-сыртқы тұтастығының сай 
келіп отыруын көздеген. Өйткені оның өлеңдерінен басы артық, 
бос сөздерді кездестіре алмайсыз. Қай өлеңін алсаң да белгілі бір 
ырғақпен, əдемі əуезбен, сөз өнерінің сиқырлы əлеміне тарта береді. 
Сондықтан да Мағжанның “суретті, кестелі, көркем сөзі” – ешкімге 
ұқсамас өзіндік өрнек.

Мағжан өлеңдеріндегі сұлу сезім оның махаббат тақырыбындағы 
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өлеңдерінен айрықша сезіледі. Ақынның мөлдір сезімі жан сыры 
арқылы өріліп, өлең жолдарынан өзгеше шуақ төгеді. 

Мағжанның махаббатты – жүрекке қуат берер, нəр берер асыл 
сезім деп бағалауы – азаттық оймен астасып кеткен өзгеше бір 
түйін. Ақынның осы бағытта жазған өлеңдерінің бірі “Сүй, жан 
сəулем” – махаббаттың асыл мұратынан, тұнық сезімінен жаралған 
жыр маржаны.

Сүй, жан, сəулем, тағы да сүй, тағы да!
Жылы тəтті у тарады қаныма.
Бұл лəззаттың бір минутын бермеймін
Патша тағы, бүкіл дүние малына…
Сүй, жан сəулем, тағы да сүй, тағы да
Жылы тəтті у тарады қаныма.
Жасағаннан бір-ақ нəрсе тілеймін,
Өтпесе түн, атпаса екен таңы да.

Осы өлеңде ақын махабаттың бір сəттегі қызыққа, лəззатқа 
толы шағын тұмса күйінде жеткізіп, “Бұл лəззаттың бір минутын 
бермеймін, Патша тағы, бүкіл дүние малына” деп, бүкіл ақыл-ойды, 
жан-дүниені сезім жеңген сəттің жанға дəру шынайы шыншыл 
суретін жасайды.

Мағжанның əуезділігі күйше күмбірлеп келетін, оқыған сай-
ын əдемі əн тыңдағандай мейірің қанатын өлеңдері жетерлік. 
“Жұлдызды – жүзік, Айды алқа ғып берейін”, “Жан жарымды бір 
сүйейін түсімде”, “Шолпы”, “Сүй жан, сəулем”, “Сен сұлу” т.б. 
əсем лирикалары міне осының куəсі. Мағжанның бұл өлеңдері 
наздылық, саздылық, əуезділік, əсемдік жағынан əлемдік поэзия 
жауһарларынан еш кем түспес сырлы дүниелер. 

Кешкі ескен жібек жылы жел сұлу,
Хош иісті түрлі-түрлі гүл сұлу,
Əдемі аспан төбедегі көк шатыр,
Асқар тауы, дариямен жер сұлу.
Сылқ-сылқ күліп, сылдыр қаққан су сұлу,
Көлге қонып, қаңқылдаған қу сұлу,
Бейне айнадай жарқыраған айдыннан,
Күн шығарда көтерілген бу сұлу.
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“Сен сұлудағы” сүйген жарына ессіз ғашық, жарына деген пəк 
сезімін сұлу суреттермен өрнектеген ақынның жар сұлулығына деген 
“өзіндік” көзқарасы туған табиғаттың сұлулығымен, іштей тоғысып 
жатыр емес пе?! Ақынның мың құбылған көркемдік кестесіндегі 
лапылдаған от сезімнің жалынған сезіну үшін оны бір деммен оқып 
шығып, ыстық жүрек ынтығын шынайы қабылдай білу керек. Сонда 
ғана ажарлы асыл сөзден жаралып, біртұтас болып құйылып түскен 
сырты сұлу, ішкі иірімі мол, мағынасы терең жұмыр дүниенің бар 
болмысын тани түсеміз.

Иə, Мағжан  –  қазақ поэзиясында өзіндік жаңашылдығы мен 
дəстүр қалыптастырған, соны ізденістері арқылы өзіндік өнерпаз-
дығына ғана тəн əдеби əдістер əкелген ақын. Ахмет Байтұрсынов 
ХХ ғасыр басындағы поэзияға азаттық сарынды арқау етсе, Мағжан 
қазақ лирикасына сыңғырлаған нəзік əуез нəрін құйып, ұлттық рух-
ты ұлттық сезімнен қуат алған өзгеше үнмен жырлады.

12.3 Ақын поэмаларындағы азатшыл рух

Мағжан поэзиясы лирикалық өлеңдерімен ғана шектеліп 
қалмайды. Ол – эпикалық жанрда да қарымды еңбек еткен ақын. 
Оның “Қорқыт” (1922), “Ертегі” (1922), “Оқжетпестің қиясында” 
(1923), “Қойлыбайдың қобызы” (1923), “Батыр Баян” (1923), “Жүсіп 
хан” (1924) тəрізді бірнеше поэмалары бар. Бұлардың тақырыптары 
əртүрлі, көркемдік деңгейлері əркелкі болғанымен қазақ поэзиясын-
да өзіндік орны бар дүниелер. Мұның ішіндегі көркемдігі келіскен 
терең мағыналы шығармаларының бірі – “Қорқыт”. 

“Қорқыт” поэмасы – қазақ ауыз əдебиетіндегі белгілі аңыздық 
кейіпкер – Қорқыт турасындағы туынды. Бұл поэмада əлемдік əдебиеттегі 
қаһармандық ұлы тұлғалардың бірі, ұлы мақсат арқалап, адамзатты 
өлімнен арашалауға ұмтылған, өлімнен қашып, ажалмен күрескен Қорқыт 
бейнесін сомдай отыра, ақын Қорқыт образын өз рухымен ұштастыра 
береді. Поэманың соңындағы мына жолдар осының айғағы.

Енді менің жолдасым – жалғыз қобыз,
Сарна қобыз, мұң-зарлы шығар лебіз,
Сен жыласаң, жылармын мен де бірге,
Жан жыласа жыламай қалама көз?!
Өмірде арманым жоқ – Қорқытқа ерсем,



352

Қорқыттай жанды жаспен жуа білсем.
Жас төгіп, сұм өмірде зарлап-сорлап,
Құшақтап қобызымды көрге кірсем!…

Мағжанның бұл сөздерін өмір мəнін, ондағы тартысты күрес 
сырын толғаудан туған шешім деп қабылдау керек. Бұл – ақынның 
сол тұстағы өз өмірінде тап болған қиындықтардың əсірінен 
жазылған поэма. Өлімнен қашып, ажалмен күрескен Қорқыт 
– Мағжан үшін мəңгілікке символ болар қаһармандық бейне, 
өлмес рух. Оны жырлау – өмір үшін күресті жырлау. Тағдырдың 
тақсіретін көп тартқанмен ақын о дүниені аңсайды деген ой тума-
уы керек, ол - өмірін күреспен өткізіп, “Қорқыттай қобызыммен 
көрге кірсем” деген ұлы арман иесі. Ол өлмес рухтың күйін 
шерткен Қорқыт қобызын ажалға қарсы күрес қаруы көреді. Ал 
Мағжанның жан қобызы – оның поэзиясы, мəңгі жас, өміршең 
өлеңдері. Мағжанның сыршыл лирикаларынан бастау алған бұл 
сарын – яғни өмірді бейнешілдік арқылы суреттеу, өмір мұң-зары 
туралы ой толғау оның “Қорқыт” поэмасында жинақталып, ең 
шырқау биігіне көтерілген.

Мағжанның поэманы “Қорқыт” деп атауында үлкен мəн-мағына, 
терең сыр жатыр. Ақынның өз поэмасына арқау етіп, аңыздағы 
ажалмен алысқан Қорқыт бейнесін алу себебі, біріншіден, туған 
əдебиеттегі озық бейнелердің болмысын жанымен түсініп, соны 
өзінше жырлауды мақсат тұтқан ойдан туса, екіншіден, жалпы түрік 
елінің өткенінен өзінің тынымсыз ойына тиянақ тауып, бабалар ру-
хына бас июді мақсат тұтқан ұрпақтың парыз көрінісі. 

Мəңгілік өмір үшін күрескен Қорқыт Мағжан поэмасында 
аңыздық бейне күйінде қалып қоймайды. Қазақ санасына ой мəйегі 
тұнып қалған дана ойшылының, өнерлі рух ұстазына айналған күй 
атасының романтикалық құлшыныстан туып, көркемдік шындықтан 
жаралған көркем образы жасалады. Ақынның ол туралы:

Өткен күн ертегі ғой тамаша таң,
Ойласаң өткен күнді жұбанар жан.
Байқасаң адамзатта болған ба ақын,
Қорқыттай атасынан бата алған, –

деуі осыны танытса керек. Қорқыт – жанды бейне. Рухы күшті ұлық 
ұстаз ажалмен күреске саналы түрде барады. Мағжан “Қорқытты” 
белгісіздігі басым аңыздың ішінен шығып, өмірлік болмыстан туған 
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ақиқатты тұлғаға айналады. Ол ажалмен сенімсіз, тылсым күштер 
арқылы емес, ұлы өнер күшінің құдіреті, күңіренген күйдің сазы 
арқылы кездеседі. Мұны ақын Қорқыттың ішкі əлемімен астасты-
ра бейнелеп, биік романтикалық рухтың табиғатын ашып, нанымды 
суреттейді.

Мағжанды Қорқыт тақырыбы рух үндестігімен қызықтырған. 
Өйткені Қорқыттың ажалмен күресі – ақынның бостандық сүйгіш, 
азатшыл рухымен үндес. Мəңгілік өмір идеясы – мəңгілік еркіндік 
идеясының əу бастағы шамшырағы іспетті. Қайда барса алдынан 
“көр” шыққан Қорқыт тəрізді тəуелсіз өмірді аңсаған Мағжан əлемі 
де үнемі қайшылыққа ұрынудан көз жазбайды. “Қолмен ұстап, 
көзбен көріп” сендім дегені сағымға айналып шыға келсе амал бар 
ма?! Аз уақыт ішінде тəуелсіздікке қол жетті деп, екі рет алданған 
шерлі жүрек қалайша күңіренбесін. Ақын жаны қалай алас ұрмасын. 

Ес білдім, алас ұрдым сағым қуып,
Жете алмай бетті талай жаспен жуып.
Артымда-ор, алдымда көр, өтеді өмір…
Дариға бесігімнен көрім жуық.

Көп заман жетеледі жынды жүрек,
Ойладым: “Жүрек жетер, ой не керек?!”
Тəтті у еді, сол удан неге айныдым?
Дариға үміт өлмек, жүрек сөнбек.

“Қорқыт” поэмасындағы автор ұсынған идея – мəңгілік күрес 
идеясы. Бұл Мағжан поэзиясындағы азатшыл сарынның негізгі желі 
екендігінің тағы бір дəлелі.

Мағжанның бір-біріне жалғас туған, алған тақырыбы да, ай-
тар ойы да ортақ екі поэмасы бар. Алғашқысы – “Оқжетпестің 
қиясында”, соңғысы – “Ертегі”. Алдыңғысы Кенесары жайлы 
болса, кейінгісі оның батыр ұлы Сыздық туралы. Екеуі де азаттық 
атты ұлы идеяны арқау еткен, соған бағытталған Мағжан мейлі 
аңыз араластырсын, не қиял қоссын соның бəрі бір ғана нəрсені 
жырлаудың ұтымды тəсілі болып шығады. Ол – бостандыққа 
ұмтылған халықтың күресшіл рухын ештеңе баса алмайтындығы, 
оның ғасырдан-ғасырға жалғасын тауып, ұрпақтан-ұрпаққа ауы-
сып кете беретіндігін меңзеген азатшыл идея. Соның бір куəсі 
– Əлихан, Ахаң, Жақаңдармен тізе қосқан ақынның өзі. Олар 
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– кешегі Кенесары, Сыздық рухының ұшқыны. Олардың бұл 
ісінде Кенесары ұрпақтарының қатар жүруі – алтын арқаудың 
үзілмесінің белгісі. “Оқжетпестің қиясында” поэмасы арынды 
шабытпен басталады:

Арқада Бурабайға жер жетпейді,
Басқа жер ойды ондай тербетпейді.
Бурабай көліменен Көкшетауды,
Көрмесең көкіректен шер кетпейді.
Қиясы мен бұлт құшқан Оқжетпестей,
Басқа тау ойды аспанға өрлетпейді.
Арқада Бурабайға жер жетпесе,
Алашта Кенекеме ер жетпейді.
Көкшеде күңіренген Кене қайда?!
Дариға жүрегімді дерт өртейді.

Мағжан поэмаларының бір ерекшелігі ақын қай шығармасында 
болмасын алғашқы түйдекті шумағынан жазар тақырыбының мəнін, 
айтар ойын айқындап тастайды. Əрі бастау əрі түйін. Алғашқы 
жолдардан-ақ оқырман жүрегіне жол тауып, көкейіне ұялап, көңіл 
қылын шерте жөнеледі.

Мағжан жаны Кенені неге іздейді?! Міне, бар түйін осында. 
Поэманың жазылу мерзімі 1920-22 жылдар. Сана серпіліп, рух 
көтеріліп, ел деп атқа мінген күндер артқа қалған, жүрекке қайғы 
салған жылдар бұл. Сондықтан да өткенге қайырылады, содан жа-
нына тыншу табады. Ақын жаңа Кенесарыны көре алмай, жалған 
арман, сөнген үміт зарын жырлағандай əсерде болады. Қиялы көк 
пен жердің арасын кезіп, өткен мен бүгін, бүгін мен ертеңнің арасын 
айырып, жалғасын тауып, ой түбіне жетпек болған Мағжан мен “Оқ 
жетпестің қиясындағы” Кенесары ойы үндес. Сондықтан да ол:

Құдай-ау, мəңгілікке қарғамасақ,
Кенедей енді неге ер тумайды?!
Кене жоқ, ізін басар іні де жоқ,
Дариға, жүрегімді дерт улайды, –

деп күңіренеді. Поэмадағы лирикалық сезіммен ұштастырылған 
асқақ романтика осы күңіреністен нəр алады. Өйткені дəл Мағжандай 
ойы онға бөлініп, қалың күдіктен босар жол таба алмай, санасы 
сансырап “ой теңізін құлаштаған” Кенесарыны ұлы күреске жете-
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леген ата-баба “аруағы” емес пе?! “Ата – пір, қасиетті қарт баба” 
– елдің сағы сынбас, мəңгілік ұлтпен жасар ұлы рухы. Кенесарыны 
туғызған сол ұлы рухтағы сондай ұл берері ақиқат. 

Мерт болсаң мақсұтыңа жетпей егер,
Сол сағат мен осы жерде тасқа айналам.
Алашта тағы сендей ер тууын,
Төбеде тас боп шөгіп күтіп қалам.

Қара тасқа айналған, мəңгілік қалғымас рух ескерткіш – 
күресшіл ел қайсарлығының киелі белгісі. Атар таңға, шығар күнге 
деген сенім күші. Кенесарыны ел тəуелсіздігі жорығына бастаған 
“аруақтың”, бүгін болмаса да бір заманда қайта ораларына сенеді 
ақын. Аңыздан шындыққа тұғыр болар арқауды осылай табады. 
Мағжан үміті үзілмейді, оған поэманың мына жолдары куə:

Содан бері бірталай заман өтті,
Алашты улай-улай жаман өтті.
Тұлпар-тулақ, ел арып, аруақ боп,
Сарыарқа сайран жердің сəні кетті.
Жолбарыстар жортатын сар далада,
Қорсылдаған доңыздар мекен етті.
Жалғыз-ақ Оқжетпестің қиясында,
Шөккен қарт күн шығысқа түзеп бетті,
Көп заман талмай-тозбай тау басында,
Алаштан Кенекемдей бір ер күтті.

Ел арысы Кенесарының Оқжетпес қиясында ойға беріліп, 
аруақпен сырласып нық шешімге келгені жайлы шындығынан 
аңызы басым бір сəттік оқиғадан ақын биікті шарлаған іргелі ой 
туғызады. Ұрпақ жүрегіне от жағып, санаға сəуле құяды. 

“Ертегі” поэмасында ақын өзіне тəн тəсілі – өз жайынан белгі 
беруден бастайды. Тағы қайталап айтарымыз, Мағжан қаламынан 
жаралған əр туынды оның жанымен жарасып, жүрегімен үндесіп 
кететіндігі. Бұл – Кенесары жырына дайындық іспетті поэма. 
Ақынның поэма жанрындағы алғашқы талпынысы ғана емес, “тіл 
кісендеулі” заманда қиял, аңыз, ертегі жəне т.б. астастыру арқылы, 
түсінер жанның түйсігіне жетер терең ойды сыналап беріп, санаға 
ендіру тəсілін игерудегі алғашқы қадам. Айтарын ашып айта 
алмаған ақын тордағы арыстандай аласұрады. Көкейдегі кермек ой 
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қалайда сыртқа шығуға тиіс. Ол жырға айналуы, жыр болғанда өксік 
емес, өзегінде шоқ жатқан, үп етсе отқа оранар отты жыр болуы 
тиіс. Көкіректің гөй-гөйін шертер күй, дастанның құлақ күйін қалай 
келтірмек?! Кенет, міне, табылды. Ол – есте қалған, ертегінің елесі, 
сананың аялаған аңызы. Ақынның ашынған жаны содан байыз та-
бады, қиыннан қиыстырған “қызығына” жұбанады. Шым-шытырық 
дүниеге шым-шымдап шындық енгізеді.

Бүгін жаным өртке оранған жанға ұқсап,
Бүгін жаным тым аңсады от құшақ.
Жынды жүрек тығылады аузыма,
Тілім-тілім тілсе келіп у пышақ…
Аласұрад, жынданады жас жүрек,
Қарақ керек, Арақ керек! Не керек!
Бəрі де жоқ, жалғыз жолдас – қиялым,
Жұбатады айтып маған тəтті ертек.

Ертегінің бас қаһарманы – Кенесарының Көкжал ұрпағы Сыздық. 
Бірақ бұл – Абылайдың арыстан заманы, Кененің қабылан заманы 
өтіп, ел азып, ер арыған заман. Ел рухын көтере алмай, көкжал 
Сыздықтың түзде жортқан заманы.

Алты алаштан алты адам ермеген…
Алаш сорлы келешегін көрмеген.
Орыс алды, қимылдаған қазақ жоқ,
Қайран Сыздық құса болды шерменен.

Қайран Сыздық елден үміт үзеді,
Жап-жас Сыздық елден, үйден безеді.
Жатып өлмей, жортып жүріп өлем деп,
Түркістанның бетпақ шөлін кезеді.

Мағжан поэманы неге “Ертегі” деп атады десек, онда үлкен мəн 
бар. Айналасын өрт шалып, санасы түтінге тұмшаланған ақынды 
құтқарушы – қиял сəулесі. Ол ертегіден ем іздейді. Жапанда жалғыз 
жортқан Сыздық – еркіндік символы. “Ел бүгіншіл, меніңкі ертеңгі 
үшін” деген Ахаң ойымен астасатын бір сыр бар мұнда. Сыздық – 
өз еркі өзінде жоқ. Торға түсіп тыпырламаған, қараңғы түнді қақ 
жарып, түн жамылған “жəдігөй жауын” жеңіп, өзіне деген сенімін 
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жоғалтпаған жолбарыс жүрек. Осы сенім оның кеудесіне үміт отын 
жағып, жүрегінде запыран уды жаяды.

Осы ойлармен Сыздық атын ерттеген,
Тап сол кезде ер жүрегі өрт екен…
Заман озды, адам тозды, ерлер жоқ…
Заман озды, ер заманы ерте кен.

Сыздықтың жалғыздығы – еркіндігі, еркіндігі ел үшін жасалар 
ерлікке жетелейді. Ертегі ермек емес, айтар ой сыртқа шықпай тұн-
шыққан заманда “ой түбінде жатқан сөзді” шығарар көркемдік тəсіл.

Бітті ертегі. Аласұрад жас жүрек,
Қарақ па əлде? Арақ па əлде? Не керек?
Арағы да, қарағы да құрысын!
Қиялтайым айтшы тағы, тағы ертегі!..

Мағжанның жанына жұбаныш, жалғыз алданыш осы – “ертегі”. 
Ол үшін “ертек” шындықтан да қымбат. Шындық шырмалған, сана 
уланған заманда одан басқа не жұбаныш болмақ. Ақын тағы “ертек” 
тудырады, ол – “Оқжетпес қиясында”. Ондағы “жынды қиял” – тіпті 
шарықтап кетеді. 

Мағжанның шағын поэмасының бірі – “Қойлыбайдың қобызы”. 
Мұнда ақын “Қорқыттағыдай” өнер құдіретін, рух құдіретін жыр-
лайды. Бұл поэмада Қойлыбай бақсының ат бəйгесіне қобыз 
қосқаны жайлы аңыз арқау болған. Мұнда əлеуметтік астар ба-
сым. Өнерпаздың ел алдындағы мерейі, халық құрметі бар мұнда. 
Өнерпаздың өнері келелі, аузы дуалы, сөзі жұғымды, ойы ұғымды 
болған, елі ардақтап, қадір тұтқан заманды аңсау меңзеледі.

Найманның арыстаны – батыр Барақ,
Өмірінде жан ба Барақ жаудан тайған.
Жарасқан бай мен биі, батыр, бақсы,
Алыста елестейсің заман қайран!
…Құдай-ау, албастының ойнағындай,
Мынау сұм заманға кез қылдың қайдан?
Шіркін-ай кер заманды күл қылар ем,
Бата алсам Бағаналы Қойлыбайдан.
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М. Жұмабаевтың “Батыр Баян” поэмасы – қазақ поэзиясының 
биік шыңы. “Қазақтың өткендегі өмірі мінсіз, кірсіз, идеальный 
өмір көрінеді, оған бұрынғы өткен қарттар да, батырлар да, ақындар 
да, жақсылар да бұ заманда болмайтын жат адам болып көрінеді. 
Нағыз өмір, нағыз дəурен соларда болған “адам” деп “ер” деп ауыз 
толтырып айтуға солар жарайды. Бүгінгілер немене? Адамгершілік 
ар-ұяты жоқ, қыбырлаған қоңыздар, қорсылдаған доңыздар”… 
сықылды көрінеді.

Қазақ əдебиетінде романтизм дəуірі аяқталуға Мағжан көмек 
көрсетті деуге болады. Бұрын Мағжан өлеңдерінде орыстың түрлі 
ақындарына еліктегені көрініп тұрса, қазақтың ақындарымен 
танысқаннан кейін Ақан сері, Шəңгерейлерді жинағаннан былай, 
Мағжан өлеңінің бетін ескілікке қарай бұрады. Енді қазақтың ескі 
ақындарын дəріптейді. Қазақтың ескі заманын жырлайды. 

Ертегі, Қорқыт, Баян – Мағжанның романтизмі күшейгендігіне 
дəлел”, – дейді Ж. Аймауытов. Ақынды бүкіл болмысымен түсінген 
қаламгердің бұл ойлары “Қорқыт” пен “Батыр Баян” поэмалары тек 
қана романтизммен шектеліп қалмай, бойында реализмге тəн белгі, 
əдіс-тəсілдер түгелдей бой көтеріп, бір-бірімен тоғысып, толығудан, 
түйісуден туған дүние деп қарауға жол ашады.

Жүрегім, мен зарлымын жаралыға,
Сұм өмір абақты ғой саналыға.
Қызыл тіл, қолым емес, кісендеулі,
Сондықтан жаным күйіп жанады да, –

деп, “қолы емес, тілінің кісендеулі” болуынан бұл тіршіліктен 
безінген ақын “Қу өмір қызығы жоқ қажытқан соң, Толғанып 
қарауым сол баяғыға” деп өз сырын тағы ашып береді. Одан əрі 
ақынның романтикалық биік өресінің қиясына бірге самғап, іштей 
онымен сырласып кетесіз. Өткен замандағы өз ұлтыңның ұланғайыр 
даланы қорғаудағы ұмытылмас ерлік күресінің куəсі боласыз. 
Ұлтының айбары болған Абылайды, махаббат сезімінің құрбандары 
Ноян мен қалмақ қызын, елін жаудан қорғаған батыр Баянды та-
нисыз. Оның өкініш өзегін өртеген сəттегі жан-дүниесіндегі ала 
құйын сезімдер мен көзсіз ерліктерінің сырына қанығасыз. Ақын 
бірде мөлдір сезімді, бірде қайғының қасіретін алма-кезек жырлай 
отырып, оқушының сезімін үйіріп, ақындық құдіретіне табынды-
рып, өлең сөздің тылсым тереңіне тартады.
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Ақынның “Батыр Баяны” – тілі, сюжеттік құрылымы, ком-
позициялық құрылысы жағынан ең озық үлгідегі, Мағжандай 
ақынның шеберлігін, талантының сан қырын ашып, кемел дарынын 
тап басып танытатын туындының бірі.

Поэманың ең басты жетістігі Баян батырдың шындықтан 
сомдал ған соны тұлғасының жасалуы. Ол – шынайы көркем образ. 
Сыздықтай, Кенесарыдай, Қорқыттай, Қойлыбайдай аңызбен аста-
сып, ертегімен етене байланысып кеткен бейне емес, өмірдің реальды 
шындығынан жаралған толыққанды тұлға. Ол оқырманға бірте-бірте 
ашылғанмен, ə, дегенде-ақ өзіне ерекше тартып, өзгеше қызықтырады. 
Баянды алғаш ел тұтқасы хан Абылай сипаттауынан танимыз.

“Қанайым, ойың ұдай, тілің шаян,
Амал не, келген жоқ қой батыр Баян.
Көп жаудың албастысы, ел еркесі,
Баянның батырлығы алашқа аян.
Баянның аруақты құр атынан
Көп қалмақ болмаушы ма еді қорқақ қоян?
Наркескен, өрттей ескен, қайтпас болат,
Баянсыз қанатымды қалай жаям?!
Би Қанай! Аттанбайды хан Абылай,
Келмесе қандыбалақ батыр Баян!”

Хан Абылайдың жорыққа аттанар қолын тоқтатып тұрған Баян -
ның орны осылай айқындалады. Бұл – оқырманды дайындау шар ты. 
Бұның артын ширыққан шиеленісте күтіп тұрғаны кəміл. Осыған 
орай, авторлық баяндау шегініс жасап себептің мəнін ашады. 

Бір жорықтың нəтижесі, қолға түскен қалмақ қызының тағдыры, 
Баян інісі Ноянның қызға ғашық болып қалып, уəделескен қызбен 
қалмақ еліне қашуы, Батыр Баянның ашу үстінде екеуін де өлтіруі.

Мағжан шеберлігінің бір қыры – тарихи шындық пен көркемдік 
шындықты жымдастырып жіберуі. Ел аңызы мен ақын қиялы бірін-бірі 
толықтырар бірлік тауып, шығарманың шыншылдығын бекіте түседі.

Баян – артына аңыз да, тарихи дерек те қалдырған тарихи тұлға. 
Ол туралы деректің қайнар көзі – Шоқан жазбалары. Поэманың ба-
сталуы мен аяқталуындағы оқиғалар өрісі осы Шоқан деректерінен 
желі тартады. Ал батыр Баянның інісін өлтіруі ел аңызымен байла-
нысты өріледі. Ол аңыздардың бірі Баян қалмақ қызымен қашқан 
інісін өз қолымен өлтірді дегенді растаса, екіншісі жоққа шығарады. 
Қалай дегенде де, Мағжан алғашқысына тоқталған. Өйткені Баянның 
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ел қорғаны батыр ретіндегі бейнесін сомдауда, оның тұлғасын 
көркемдік тұрғыдан толықтыруда аңыздық алғашқы желісі ұтымды. 
Сонымен бірге Отаншылдық атты ұлы идеяны биікке көтеруде 
алғашқысы ойға дөп.

Ноян бейнесі – шығармаға негіз болған ұлы идеяны өрлетудің 
алтын арқауы. Тарихи шындығы күмəнді осы бейненің 
көркемдік шындығы өте сенімді. Əңгіме Ноянның өмірде болған, 
болмағандығында емес, осы көркем образ арқылы Мағжанның 
драмалық тартысты дамытып, Баян тұлғасын даралауда оған өзгеше 
жүк артуында. Баянның психологиялық портреті, ішкі мінездемесі 
осы Ноянға қатысы арқылы терең ашыла түседі. 

Ақшамаңдай, толқыншаш қалмақ қызына Нояннан бұрын ғашық 
Баян жауапсыз қалған сырлы сезімді ішке бүккенді. “Болмасын жас 
сұлудың білгеннен соң//Ер Баян қарындас қып ерік берген” деген 
жолдар – осының айғағы. Баянның да, өзінің де сорына орай “Сұм 
сұлуға” Ноянда ғашық болады. Он бес жасар Ноянның хас сұлуға 
ес-түссіз ғашық болмауы тіпті мүмкін емес. Мұны Мағжан сөзбен 
кестелеген қыз келбетінің өзі-ақ айқындап тұр:

Сол сұлу сұлу екен атқан таңдай,
Бір соған бар сұлулық жиылғандай.
Торғын ет, шақпақтай бет, тісі меруерт,
Сөздері су сылдырлап құйылғандай

Бір улап көзқарасы, бір айнытқан,
Жұлдыздай еркелеген сөнбей-жанбай.
Лебізі – жібек лебі, жұмақ желі
Кəусардай татқан адам қалар қанбай.

“Бар ақылы білегінде” жүрген, ғашықтықтан естен танған 
жас Ноянның көзсіз көбелектей сұлу қыздың “сиқыр” сөзіне 
елітіп, елінен безіп соңынан еруі, қай жағынан болсада нанымды. 
Шындықтан еш алыс емес. “Сұм сұлудың” осы бейнесі Ноян түгіл 
Баянның жүрегіне шоқ түсіріп, ақылын ашуға жеңдіртеді.

Баянның қашқындар хабарын естіген сəттегі сезім күйі былайша 
сипатталады:

Боз үйде жалғыз қалып Баян енді, 
Жаралы жолбарыстай күңіренді.
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Қорғасын миын, ойын төмен басып,
Ақылға алғыр құстай ашу төнді.
Бір көк сұр түс енгізіп бар денеге,
Сұм жүрек қанды өзіне жинай берді.
Ақырда ашу ерді билеп кетіп,
Жалп етіп сөнген шамдай ақыл өлді.
Өлді ақыл. Атып тұрып батыр Баян,
Боз үйден оқ жыландай шыға келді.

Бұл – қызғаныш пен намыс, ашу мен ақыл шарпысқан күйзеліс 
сəті. Мұнда намысты қызғаныш, ақылды ашу жеңгенінің 
психологиялық дəлелі басым. Адамды – ханды да қараны, ба-
тырды да бағыланды долы сезім билеген тұста ақылмен сабырға 
пұрсат жоқ. Өзгеге тұсау салған қорқау сезім жаннан тəнді айы-
рып өзіне ғана билетеді. Қос мұңлықты қуып жеткенге дейінгі 
аралықта Баян батыр осы алапат сезімнің жетегіне ереді. Жетті… 
Бітті… Іс тынды… Ашу қысқан Баян бойын қорқыныш биле-
ген інінің еркелеген ессіз күлкісіне де, “көкелеген” жалыныш-
ты үніне де қарамайды, қыздың “ағалаған” ақтық тілегіне де 
тоқтамайды. “Өлген ақыл”, өшкен сана ештеңені тыңдатпайды. 
Ақылы білегіне, ашуы садағына көшкен, екі көзіне қан толған 
жүрегі жаралы батыр ажал оғын екі рет тартады.

Екі жас аттарынан ұшып түсті,
Түскенде бірін-бірі құшып түсті.

Ашу мен ыза уысына қармалып, “қызғаныштың қызыл итіне” жем 
болғанын кеш түсінген Баян санасындағы өкініш, күйініш, өлшеусіз 
қайғы психологиялық тереңдікпен ашылады. Жанарына кінəсін 
мойындап, жүзіне еріксіз күлкі үйірген “бөбек пішін” Ноянның 
“ерке түсі” тұнып қалған, жүрегіне жан бауырдан айырылғанын кеш 
сезінген қасірет қаны ұйып қалған Баян “Жолды өзекті” жаңғыртып 
өзекті өртеген өкініштің “гөй-гөйіне” басады. 

Күй жүрек! Көл бол жасым! Өртен ішім!
Алдымда айнам жатыр бөбек пішін.
Сұм садақ кетсе де үзіп жас жүрегін,
Жойған жоқ құлыншағым ерке түсін.
Сорлы ағаң атып жығып, өз інісін,
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Иіскейді енді зарлап аппақ төсін.
Тартқанда сынбадың-ау, сұм садағым!
Қайтейін, арымадың, арда күшім!

Жүрегінің тереңіне бойлап кеткен қайғының қара жері жас боп 
ағытылған жан күйзелісінің бір сəтінде ақын қаһарманына “Неге” 
деген қияпатсыз сұраққа жауап іздетеді. Сол арқылы көкіректегі 
қос сезім тайталасын қаралау мен ақтаудан тұратын санадағы 
қайшылық тартысын сұңғыла суреткер тұңғиық терең сырға тұнған 
монологтың мың құбылма иірімі арқылы береді. 

Күңіреніп жатқан Баян батырдың санасында кенет жарық етіп 
жасын ойнап, селт етіп серпіліс келгендей. Ағарып атқан таңмен 
жарыса ашу мен ызаның қара бұлтынан арылған санадағы ой ағысы 
енді өзге арнаға лықсиды:

Жоқ, əлде, жоқ, жоқ… Əлде… Өлтірдім бе,
Інімді алты алаштың намысы үшін?!
Арқамдай жер жүзімде жер бола ма?
Айбынды алашымдай ел бола ма?
Алашта ерте өткен екі арыстан:
Ер Көкше, Ер Қосайдай ер бола ма?
Солардың нəсілінен Сары, Баян,
Барыстай ойын салған сар далада.
Інісі Ер Баянның, жасық Ноян,
Атадан озып туған дер бола ма?
Құл болса бір қыз үшін балдырғаны
Алашқа бұдан ауыр шер бола ма?!

Санадағы сан тарау тартыс шешімін тауып, намыс деген ұлы 
ұғымды алға шығарады. Өзін-өзі қаралаудан ақтау басым келіп, ар 
алдындағы арылу басталады. Сөйтіп Мағжан психологизмі басқа 
қисынға бет бұрады.

Ел беті енді маған болсын арам,
Алашым, аттанамын, жауыңда өлем!

Поэмадағы Мағжан түйген идея түйіні осы. Ұлт намысы – 
сатқынға тартылған сұр жебе. 
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Поэма болмысында өзгеше орны бар қалмақ сұлуы – 
Ақшамаңдай – қосалқы міндет атқарса да айтар ойға желі тар-
тар, көркемдік шындықтың шымырлығы үшін қажет бейне. Та-
рихи шындығы көмескілеу, болған болмаған белгісіздеу бұл 
кейіпкерді Мағжан жүрегін емген арда сезімнен жаратқан. Өзі 
сұлу, сөзі сиқыр сайтан қыз Ноянды махабаттың шылбырына ма-
тап, сезімнің құлына айналдырады.

Махаббат отына күйіп-жанған екі жас, бірі – ессіз сезімнен естен 
танып, отанын оттан ыстық махаббатқа айырбастайды, екіншісі 
– мөлдір сезім, киелі махаббатты отанына оралудың қаруы етеді. 
Баяндағы қызғаныш уытының улы шығуының себебі ол ұлттың намы-
сына суарылған. Ноян мен Ақшамаңдайдағы ортақ сезім, екі ұдай жан 
құбылысы Баянның қаһарына кезіктіреді. Жұбын тапқан қос ынтық 
жерұйықты өзге жұрттан іздемесе, батыр Баян қос жүректің үмітін 
тажал оқпен үзерме еді, қос қозысын ажалға қияр ма еді?!… Əрине, 
жоқ! Сондықтан да поэмадағы шырқыраған шындық, мерейлі мақсат 
ұлттық намыс, Отаншылдық рухтан өріс тапқан.

Ұлт ұйытқысы хан Абылай – шығармада тəуелсіздік айбары. 
Ол – кемеңгерлігін халқы мойындаған, айбынды елге арқалы тұтқа 
ұлы тұлға. Жанама мінездеулер арқылы жұрттың оны мойындау-
ын, мақтан тұтуын, дəріптеуін былай қойғанда, ер шыдамас тағдыр 
талқысына түскен Баян батырдың жан дүниесі алай-дүлей сəтте оны 
еске алуы – Абылай тұлғасын асқақтата түсудің бір тəсілі.

Жейтұғын өз күшігін болдым бөрі,
Ісімді мынау ағат немен жабам.
Қарабет болдым алаш баласына,
Ер дер ме енді мені Абылай данам.

Баянның кейінгі қалмақ қолы туралы хан шешімімен келіспеуі 
мойындамау емес, жан жарасына ем іздеу. Оған соғыс, қанды қанмен 
жуу қажет, ішкі əлеміндегі арпалысты алапат айқаспен басу қажет. 
Яғни өзі жазалауды аңсайды батыр Баян. Өзі айтқандай “Қан көрсе, 
қас қыранда шер тұра ма?!” Оның Абылай қолы шегінер кездегі 
жүз жігітпен ажалға сескенбей қарсы баруы, қан майданда ерлікпен 
қаза табуы – өзіне шығарған үкім. Поэманың романтикалық сарыны 
осы тұста айрықша көзге шалынады. Баян – ажалдан қаймықпаған, 
“күнəсін” қанмен жуған – романтикалық қаһарман. Сан тарау 
сезімге серік болған махаббат трагедиясы осындай романтикалық 
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ірі пафосқа алып келеді. Соңғы сəт! Соңғы дем! Ақын тағы да 
кейіпкердің ішкі əлеміне үңіледі:

Тағы ашты жұмған көзін, тағы көрді,
Алдында тұрған жас пен толқын шашты.
Екеуі құшақтасып жап-жақын тұр,
Басымен ишара етіп амандасты.

Бұл кешірім бе?.. Жоқ! Үзілер сəттегі шарқ ұрған сезімнің ал-
дамшы көрінісі. Жанның санадағы құбылысы арқылы ішінде кеткен 
ақынның ішкі əлемнің мың толқын иірімін ашуға ұмтылысы. Оны 
толықтыра түсу үшін ақын тағы да монологқа жүгінеді.

“Көзімнен неге ақпайды қан боп жасым,
Жан беріп, жазғаным ғой жан жарасын.
Кетсе де жаннан жара, қан кетпек пе?
Дариға жазамнан да күнəм басым!
Күнəмді тəңірім кешпес, кешер бірақ,
Жауында жан берген соң алты алашым!”

Ел намысы үшін қос ғашықтың жас жанын қиған күнəсін алты 
алашы кешіреріне сенімі бар Баян “қос қарағынан” кешірім сұрап, 
дүниеден озады.

Мағжан тарихи шындықтан өзі екшеп алып, қиялына қанат 
бітіріп, жүрегін жарып тудырған туындысына көркемдік шындықты 
шырақ еткен. Тарихтағы Баян дəл мұндай болмаса да, дəл осылай 
ерлікпен қаза таппаса да, алғашқы ғашықтық желісін ел намысы-
на жеңдіру арқылы өз арын арашалаған ұлттық ұлы айбары – Ба-
тыр Баянның мəңгілік идеал көркем бейнесін дəуір шындығымен 
астастыра отырып сомдаған. Шығармада өткен өмірдің реалистік 
шындығы мен мұндалап тұр.

Мағжан… “тарихи адамдарды ала ма, ертегі айта ма, ұран сала ма 
бəріне де ақынның ойлағаны, сезгені, жүрегінің қайғыруы, жанының 
күйзелуі, көңілінің кірбіңі көрініп тұрады” дейді Жүсіпбек. Рас. 
Бұған қосарымыз ұлтжандылығы, тіпті, мейлі, “ұлтшылдығы” та-
нылып тұрады. 

“Батыр Баянда” ашу қысқан соқыр сезім мен махаббат атты 
мөлдір сезімнің арпалысын суреттей отырып, ақын оқырманды 
небір қиырға салдырған ойға Батыр Баян кім?! Ардақ тұтар тұлға 
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ма?.. Жоқ əлде інісін өлімге қиған қанішер ме?.. Жо-Жоқ! Батыр 
Баян елі үшін жаралған – ұлт ұланы. Өйткені:

Алаштың ардагері Батыр Баян,
Бір қырда қала берді топырақ қауып.
Жаудан да мейірімді боп жылады жел,
Күңіреніп, ер денесін құммен жауып, –

деп, ақын батыр Баянның ашумен істеген ісі үшін өзін-өзі жазалау-
ын түсінуді кейінгі ұрпақ үлесіне қалдырады. Ақын оның ел есінде 
мəңгілікке қаларына сенеді.

Ерлерді ұмытса да ел, бел ұмытпас,
Ел үшін төккен ерлер қанын жұтқан,
Ерлерді ұмытса да ел, жер ұмытпас.
Арқаның селі, желі, шөлі, белі,
Ерлерді ұмытпаса, ел де ұмытпас!

“Батыр Баян“ – реалистік шығарма. Мағжан поэмасының 
реализмі кейіпкерлерінің тарихи нақты тұлғалар екендігімен емес, 
оқиғаны суреттеуінің көркемдік шешімі мен өмір шындығының сай 
келіп жатуымен дəлелденсе керек.

Жалпы алғанда, Мағжан шығармашылығы – қазақ поэзия-
сына өзгеше леп əкелген, соны шығармашылық ізденіс жемісі. 
Қазақ оқырманы Мағжан поэзиясын енді ғана тұщына оқып, “мың 
қайталап”, жанына лəззат тауып жатуының сыры осында. Қазақ 
əдебиеттану ғылымы оның ұлттық ақын ретіндегі ұлылығын енді-
енді тану жолына түсті. Мағжантану мəңгіге жалғасын табады.

Студенттерге өзін-өзі бақылау сұрақтары мен тапсырмалар:

1. М. Жұмабаев өмірінің басты кезеңдері қандай тарихи оқиғалар, 
əлеуметтік өзгерістермен байланысты?

2. М. Жұмабаев өлеңдеріндегі ұлт-азаттық идея көрінісі.
3. М. Жұмабаев лирикасындағы сыр мен сезім тоғысы жəне 

ақындық шеберлігі.
4. М. Жұмабаев көркемдік əлеміндегі шығыс пен батыс 

поэзиясының дəстүрі жəне жаңашылдық.
5. М. Жұмабаевтың эпикалық жанрдағы көркемдік ізденістері.
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13 ТАРАУ

 БЕРНИЯЗ КҮЛЕЕВ
(1899-1923)

13.1 Шығармашылық ғұмырнамасы

Ақын өмірбаянының тұңғыш ғұмырнамашысы – ақынның за-
мандасы, журналист Мерғали Ешмұхаметұлы. Сол кісінің деректері 
бойынша Бернияз Күлеев 1899 жылы бұрынғы Торғай облысы 
Ақтөбе уезіне қарайтын Бөрте болысының бесінші аулында (қазір 
Орынбор облысы) дүниеге келеді.

Əкесі Бекен Берниязды 8 жасы да мұсылманша сауат ашу үшін 
ауыл молдаларына оқуға береді. Болашақ ақын елдегі медресе, мек-
тептерден əуелі ескіше (қадымша), кейін жаңаша (жəдитше) білім 
алады. 

Бернияз азамат қатарына қосылған соң, сол кездегі қазақ зиялы-
ларына бағыт-бағдар сілтеген, саяси көзқарастарын қалыптастыруда 
шамшырақ іспетті болған қазақ, татар тіліндегі басылымдар “Қазақ”, 
“Айқап”, “Шора”, “Уақыт”, “Тəржіман” секілді газет-журналдар-
мен танысып, олардан өзінің көп керегін табады. Орыс, қазақ, татар 
классиктерінің шығармаларын оқып, көңіліне көп нəрсе тоқиды. 
Сонымен бірге өзінің замандас ақын-жазушылары А. Байтұрсынов, 
М. Дулатов, С. Торайғыров, М. Жұмабаев шығармашылығына 
мейлінше назар аударып, ой елегінен өткізе оқиды. Мұнда 
поэзиясының болашақ бағытына ерекше əсер еткен М. Жұмабаев 
шығармашылығы болғандығын атап өткен орынды. 

Ресейдегі мұсылман қозғалысы, содан қуат алған қазақ 
зиялыларының саяси күрестегі іс-əрекеті, 1916-1917 жылдардағы 
оқиғалар мен өзгерістер, рухани сілкіністер ақынның ой санасы-
на қозғау салғаны анық. Бернияз елдегі оқуды бітірген соң, 1917 
жылы күзде Орынборға барып, сондағы қазақ мұғалімдер семи-
нариясына оқуға түседі. Бірақ ақын онда көп оқи алмайды. 1918 
жылғы Ресейдегі басталған азаматтық соғыс ел ішін өртке орап, 
қазақ даласы ақ пен қызыл майдандасқан соғыс даласына айналады. 
Жұрт қамын ойлаған ақын туған жерге оралады. Замана толқынына 
қақпақыл болған ел тірлігіне араласып, сəлде болса септігін тигізбек 
жолда жүреді.
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1918 жылы қызылдар жеңіп, ақтар Орынбор қаласын босатқан 
тұсында Бернияз Күлеев Орынборға келіп, қызметке араласа 
бастайды. Торғай облысының кеңестік съезінде облыстық ко-
митетке, оқу бөлімінің президиумына мүше болып сайланады. 
1919 жылы Орынбор қаласындағы қазақ даласын басқару үшін 
құрылған революция комитеттің Ақтөбе қаласындағы төтенше 
комисары болады.

1920 жылы Қазақ АССР Халық ағарту комиссариаты Бернияз 
Күлеевті Қазан қаласына көркем əдебиет шығармалары мен оқу 
құралдарын бастырып шығарушы өкіл етіп жібереді. Сол жылда-
ры Бернияздың тікелей басшылығымен ұлтымыздың мақтаны Абай, 
Ахмет Байтұрсынов, Сұлтанмахмұт Торайғыров, Мағжан Жұмабаев 
шығармалары басылып шыққанын ерекше атап айтуға болады. 
Қазақ əдебиеті жаңаша даму жолына түскен осы бір тұста Бернияз 
Күлеев туған əдебиеті үшін аянбай еңбек етті, қазақ мəдениетінің 
дамуына үлкен еңбек сіңірді. 

Бұл қызметті ақын өмірінің ақырына дейін, жауапкершілікпен 
атқарды. 1923 жылы 29 қаңтарда ақын өмірі күрт үзіледі. Бұған 
жастық кездегі махаббат-сүйіспеншілік пен бірге, үміті алданған 
ақын трагедиясы себеп болған. Қазанда жиырмасыншы жылда-
ры татар зиялылары ұйымдастырған “Шығыс клубы” деп атала-
тын жастардың пікір алысып отыратын үлкен мəдени орталығы 
болған. Бұл орталақ ұйымдастырған кештерге өзгелермен бірге 
Қазан университетінің медицина факультетінің студенті Зей-
неп Ахмерова үнемі қатысып жүрген. Бернияз бен Зейнеп осы 
кештерде танысады. Бірін-бірі сүйген екі жас тіл табысып, отау 
құрмақ болады. Бірақ Зейнептің ата-анасы жастар шешіміне қарсы 
шығады. Бұл қарсылық өмірден түңілген арманшыл ғашықтардың 
атылып өлуіне алып келеді.

Поэзиясынан өзінің отты жырларының ұшқынын танып, ақынды 
жанындай жақсы көрген Мағжан Жұмабаев Бернияз өліміне азалы 
өлең жазады. Онда:

Жаны жалын, жаны шерлі жеткіншек,
Күлсін саған, сөксін мейлі көк есек.
Мен сөкпеймін, сені сонау толқынмен,
Қан майданға неге ғана кірдің деп.
Мен күңіренем ұлы ойлар кеп басыма,
Жырласаң ед шомылып көз жасыңа.
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Тұңғиық түбіндегі тамаша
Өзі-ақ көшіп келмес пе еді қасыңа… –

деп күйінеді жас ақын өліміне Мағжан.
Осылайша Бернияз Күлеев өз жырын тамсана оқыған қалың 

оқырманын, өзінен үлкен үміт күткен аға толқынды қайғыға баты-
рып, бар болғаны 24 жыл ғұмыр кешіп, көк өрім кезінде көз жұмады.

Өмірден ерте кеткен ақынның өзіне соққан ескерткішіндей болып, 
оның артында мəңгілікке жалғасқан биік рухқа толы, сыршылдық 
пен сезім тоғысынан жаралған жалынды жырлары қалды.

ХХ ғасыр басындағы қазақ əдебиетіне тұнба тұнық жыр, көрікті 
де көркем поэзияны əкелген көрнекті ақынды тану   ға, танытуға біраз 
зерттеушілер өз үлестерін қосты.

Олар – Бер нияздың ақындығын əр қырынан зерттеп жан-
жақ  ты танытуға лайықты үлес қосқан көрнекті ғалымдар Ы. Дүй-
сенбаев, Б. Кенжебаев, Ə. Дербісалин, К. Шəменов жəне жас ғалым 
С. Жəмбеков.

13.1 Ақын лирикасындағы сыр мен сезім тоғысы

Б. Күлеев – шығармашылық жолын ағартушылық бағытта 
бастаған ақын. Бірақ сыршылдық, сыр мен сезім тоғысы оның 
кез келген туындысына, жалпы өнерпаздық болмысына тəн нəрсе. 
Бұл ақынның алғашқы дүниелері “Ойдағым”, “Өзім” секілді 
өлеңдерінен-ақ көзге шалынады. Мұнда ақынмен бірге лирикалық 
кейіпкердің бүкіл жан-дүниесін сезініп, қуаныш-күйінішін, қайғы-
мұңын, асқақ арманын бірге бөлісіп, романтикалық кейіпкердің 
табиғатына дендей енесің. 

“Өзім” – ерекше бір идеялық жүк көтеріп тұрған өлең. Оның 
өнбойынан лирикалық кейіпкердің өзіндік характері, болмыс бітімі 
бірден танылады.

Өзім деймін, өзгелерді көрмеймін,
Өзімсіздік, “ай, бауырымға” көнбеймін.

Өзім патша, өзім төре, өзім хан,
Өз ойымды сан сабазға бермеймін”.
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Өзім бітем, өзім қайта толамын,
Өзім ұшам, өзім жүрем қонамын.

Өз алдыма өзім келе бергенде,
Өзіме-өзім таң-тамаша боламын.

Шағын үзіндінің өзінен лирикалық қаһарманның отты жүрегі, 
қайсар келбеті, жұмбақ жаны, бүтін болмысы айқын танылғандай. 
Бұл ақынның менмендігі емес. Өзіне өзі сенгендігі. Ақын таланты-
на да, дарынына да сенеді. Ол – көптің бірі емес, көпті бастайтын 
көшбасшы. Ол – “Бізбен” бірге өзін-өзі жоғалтып алатын ойсыз-
көзсіз көп тобырдың санатында емес, “мені” айқындалған тұлға. 
Аумалы-төкпелі кезеңде бұл ең бір керек идея еді. “Даналықты” 
ғана емес, даралықты да таныту дəуір сұранысы болатын.

Осы тектес “Мен” деп аталатын өлеңінде де ақын осы бір тұғыр-
тіректі айқын ұстайды.

Жан жайнатқан жастықтың,
Қан қыздырған мастықтың,
Содыр-соқпақ тастықтың,
Жолыменен барамын.
Не кез келсе жолыма,
Оңыма йə солыма,
Қойныма һəм қолыма, 
Бəрін теріп аламын.
Жасымаймын жаспын деп,
Таспаймын да баспын деп.
Тік тілеймін ассын деп,
Таумен талас талабым.

Бұл – 1919 жылдың аумалы-төкпелі кезеңі тұсында асау жүрек, 
албырт ақынның шындықтың бетіне тура қарап жазған өлеңі. Екі 
өлеңнің тізгіні бір ұғымда. Жаңа өмірдің толқынына қайығын 
салған албырт жас – лирикалық қаһарман алғы күннен үміт күтіп, 
неден болса да тайсалмауға уəде береді. “Оң ба, сол ма, жүрер жо-
лым белгісіз” деп өзі айтқандай, ақын таңдау жолды тап басып 
айқындамаса да, үміттің алдамасына сенім білдіріп, тұғырға қонған 
бүркіттей қиырға көз салады. Аласапыран кезіндегі ой еркіндігі, 
сөз еркіндігі ақынға қанат бітіргендей. Ақынның “талапты ерге 
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нұржауар” тілекті өзіне-өзі тілеуі, осыны меңзесе керек. “Өзім”, 
“Мен” – ақын еркіндігінің – символы.

Бернияз Күлеев – алғашқы өлеңдерінен-ақ бастап өзінің руха-
ни жан-дүниесіне терең үңіліп, жүрек түкпіріндегі құпия сырын 
ашып, өзіндік болмысын тануға ұмтылған сыршыл да өршіл ақын. 
Өршілдік сарын Б. Күлеев лирикасының ерекше сипаты. Ақынның 
дүниетанымы, адам, табиғат, қоғам, өмірге қатысты ой-толғамдары 
поэзиядағы оның осы ерекшелігін танытатын тəрізді. Өйткені 
Б. Күлеев саяси-азаматтық тақырыпта жазылған өлеңдерінде 
көтерілген мəселені, айтылар ойды көңіл-күймен, сол сəттегі 
сезіммен астастырып отырады.

Бернияз Күлеев өлеңді негізінен 1913-1914 жылдары жаза 
бастағанмен, шығармашылығының ең бір жемісті кезеңі – 1918-
1922 жылдар аралығы. Ақынның өндіріп жазған осы бес жылдық 
шығармашылық жолының алғашқысы – 40-қа жуық өлең жазған 
1918 жыл. Көңіл-күй сырларын шертетін “Аңқыған гүлдің исінен”, 
“Көңіліме”, “Қиял сөзі”, “Қайтер едің?”, “Жас жүрегіме”, “Жастық 
күнім” өлеңдерін ақын 1918 жылы жазған. Бұларда Бернияз 
лирикалық қаһарманның сыршыл-сезім күйін көркем бейнелеу-
ге ұмтылады. Ақынның адамның нəзік сезімін жеткізуде қаламы 
ұшқырлана түскенін аңғару қиын емес. Өлеңдерінде ой мен сезім 
тоғысынан бейнелі сурет жасап, шеберліктің қыр-сырын жете 
меңгере бастаған сыршыл ақын, көркем образдарға жан бітірер шы-
найы суреткер ретінде қалыптасқанын танытады.

Б. Күлеев шығармашылығы үшін жемісті болған 1919 жылы 
жиырмаға тарта өлең жазады. Лирикалық кейіпкердің көңіл-күй 
сезімдерін білдіретін ”Жүрегің жанып”, “Жырла да зарла көңілім”, 
“Неге” өлеңдері ақын лирикасындағы сыршыл, күйшіл сарындардың 
көбейе түскенін байқатады. Бұл жыл – ақын жырларының сапалық 
тұрғыдан жетіле түскен жылы. Оның ерекше тоқталуға тұратын 
өлеңінің бірі – “Жырла да зарла көңілім”.

Жырла да зарла көңілім,
Сел болып жасың төгілсін.
Естіген ойдан баз кешіп,
Қамығып шындап егілсін.
Жер – аспан бірден қозғалып,
Тау мен тастар жібісін.
Ойлаған ойлар толғанып,
Мұздаған жүрек жылысын.
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Рухы биік ақын өлең сөздің эстетикалық құдірет қуатын қатар ұстап 
адам жанының тек жүрекпен ұғынылар тұңғиық тереңіне бойлап, 
əсерлі жырлайды. Ақынның жан сыры дүниенің барлық құбылысымен 
астасып, оның мұңы мен жырына əлем құлақ түргендей.

“Аһ” зарың тегіс аралап,
 Аспан мен жердің арасын.
Орныққан ойды жаралап,
Көңілді қозғап қарасын, -

деген жолдардан біз осыны ұғынамыз. Ақын өзінің түпкі ойының 
жайын былайша білдіреді:

Жырла да зарла, көңілім,
Иеңнің тапсын еркесін.
Еріксіз оны ойлатып,
Өзегін үзіп өртесін.
Жаңылтып өзге тілегін,
Қайрымсыз көңілін жібіткен.
Суық ой, салқын жүрегін,
Шын иітіп жылытсын.

Махаббат оты құлпырып,
Жас жүрегін күйдірсін.
Өзгермес ой мен шын қалып,
Сəулеме мені сүйдірсін.

Жатса да, тұрса, жүрсе де,
Тек жалғыз мені ойласын!
Қайғырып жырлап, күлсе де,
Еркіне зарың қоймасын…

Өлеңдегі жыр мен зар ақынның өз көңілінің сипаты ғана емес, 
ол мыңдаған сол сықылды ғашықтық отына өртеніп, сүйгенінің жы-
луына бөлене алмай зарлап тұрғандардың зар мен мұңы. Ғашығына 
деген нала көңілдің дəрушісі де осы өлең болмақ. Өлең жолда-
рында ақын “қайырымсыз көңіл”, “суық ой”, “салқын жүрек” об-
разды тіркестер арқылы сезім күйлерін шебер жеткізе алған. 
Өлеңдегі лирикалық қаһарманның көздегені – сезімнің күші арқылы 
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сүйгенінің көңіліне жол табу, оның “қайырымсыз көңілін” жібітіп, 
ыстық сезімнің шуағына бөлену.

Ақынның осы тұста жазылған сырлы сезімге бай өлеңінің бірі 
“Неге?” деп аталады. Мұнда автор өзінің ішкі сезім-күйін сөз ете 
отырып, соған қатысты риторикалық сұрақтар қояды, ғашықтықты 
түсінер жанға жауабы даяр. Сондықтан ақын ештеңені шешіп айт-
пайды. Риторикалық өлең тəсілі шебер қолданылған.

Жұрт жатқан жеті түндерде,
Неге бұл ұйқым келмейді?
Сайраған құстар – үндерге,
Ой неге көңіл бөлмейді?
Жүрегім неге тоқтамай,
Дүріс те дүріс соғады?
Елеулі ойды жоқтамай,
Құлағым нені ұғады?

Күпті көңілдің көп сұрағынан кейін, соңғы шумақ былай 
аяқталады:

Сыр бермес, ортақ шешен тіл,
Айтпайды ашып мəн-жəйін.
Ашылмас езгі ауыр сыр,
Барлығы мұнда дап-дайын…
Айтпай-ақ құрбым білерсің,
Басыңнан талай кешкенді.
Көремін тəуір жүйесін,
Үндемей іштен шешкенді.

Жұмыр келген соңғы түйіннен ақынның айтар ойының мəні 
айқындалып тұрған жоқ па?! Қысқа өлеңде көп жайды аңғартар тыл-
сым сыр бар. Кез келген жастың жанына жол табар, жүрек қылын 
шертіп, сезімін толқытар күш бар.

Ақын өмірі үзілер соңғы жылда (1922) өте бір шабыттана еңбек 
еткен. Секемді көңіл əлденеден шошынып, əлдеқайда асыққандай. 
Отызға тарта өлең жазыпты. Өлеңдегі сарынның да өзгеріске 
ұшырағаны сезіледі. Бұрынғы сыршыл сезімнің орнын енді мұңлы 
күйі басым шерлі өлеңдер баса бастағанын аңғару қиын емес. Бірақ 
шеберлігі ұштала түсіп, қанаты қатайып, шабытына шабыт қосқанын 
байқаймыз. Адамның көңіл-күйін, ішкі сырдың толғанысын терең 
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ашуға ұмтылып, оны күйлі мұңмен тоғыстыратын өлеңдер көптеп 
кездеседі. Бұған мысал - “Қапы қалдым”, “Не етер ем”, “Қалау 
беру”, “Жалғыз өзім жат жерде”, “Жас теректің жапырағы”, “Алшы, 
тəңірім, алшы, ал!”, “Жүрегіме”, “Ойла, ойла, ойға тойма”, “Бүгін-
ертең”, “Қараңғы түн, алдымда тұр шам жанып” жəне т.б. өлеңдері. 

Ақын “Жас теректің жапырағы” деп басталатын лирикалық 
өлеңінде өзінің бір сəттік көңіл-күйін, жан толқынысын, жүрегіндегі 
сезімді үлбірете жеткізген. Жас терек – жанды образ. Ақын оны 
адам болмысымен салыстыра көрсетіп, табиғат пен адам бірлігінен 
жақсылық-жамандық, биік арман, зар-нала, толқу-тебіреніс тəрізді 
сан құбылысты тауып, өз қалпының ішкі толғанысын бедерлі бейне-
лей алған. Соңғы бөлігінде ақын өзін сол жас теректің жапырағына 
теңеп, символикалық байланыс іздейді:

Мұңың, зарың, білем бірге,
Бірге екеуіміз жылайық,
Қарық болсын жауыз дүние,
Көз жасымен бұлайық.
Бізді естіп келсін жел де,
Зарын бізге естіртсін.
Зарласын да ерсін бізге,
Жердің жүзі естісін.

Ойла, мұңдан, жырла, долдан,
Қызғанбалық, өтсін күн.
Сенсіз, менсіз, желсіз, жырсыз
Бұл жалғанның көркі кім?

“Жас теректің жапырағы” өлеңінен жаратылыспен жанын жана-
стырып тазартқысы келген ақынның пəк табиғатын танимыз. Осы 
өлеңнің əр жолы ақын жанының нəзіктігін, нұрлылығын танытады. 

Ақынның ендігі бір топ өлеңі өлім мен өмір, ақын мен тағдыр 
арпалысына бағышталған. Соның бірі “Алшы, тəңірім, алшы, ал!”. 
Бұл өлеңде бірқарағанда жалғыз қалу, жүрекке қан толу, жұлдызы 
сөну, ерке көңілі мұң құшу, шабытты жыры – зарға айналу сияқты 
сынық көңілдің торығуы басым секілді. Алайда Мағжанның 
“Мені де, өлім, əлдиле” өлеңімен сарындас болып келетін мұндай 
өлеңдерінде ақын қайғы-мұңға батудан көрі, биік рух күшін таны-
тады. Мұнда болашаққа деген сенім бар. Сондықтан бұл өлеңнің 
бүкіл болмысында күйректіктің белгісі жоқ. 
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Берсең ертең жаңа жан,
Жаралайын жаңадан,
Жарқырайын жанайын…
Немесе:
Отты жүрек, жаңа жан
Бер жасаған жаңадан
Қайта тілге келейін.
Жел боп тынбай гуілдеп
Ұшырағанға күбірлеп
Əділдік айтып көрейін.

“Ойла-ойла…” мен “Қараңғы түн, алдымда тұр шам жанып” 
деп басталатын өлеңдері де “Алшы, тəңірім, алшы, ал” өлеңімен 
сарындас.

“Бернияз өмір мен өлім мəселесін үнемі сөз етіп, олар жөнінде 
өз ойларын жасырмай тереңнен толғап отырумен бірге, кейде тура 
баспай жұмбақтап кететін мезеттері де ұшырасады”,– дейді ғалым 
Ы. Дүйсенбаев. Мұның себебі қандай, оның астарында не жатқаны 
қазір бізге белгілі. Өйткені Бернияз – замананың сырын ұққан, 
уақытпен үндесе білген ақын. Ол – өмірдің аумалы төкпелі тұсын 
тап басқан жан.

Ақын поэзиясының жетістігінің бірі – ақын біткенге ортақ 
тақырып – махаббат сезімін өз лирикасында биік өреге көтергендігі. 
Бұл тақырып – Бернияз поэзиясының басты желісі. Бұндай 
өлеңдерінің тақырыптық сипаты бір-бірімен ұқсас. Бірақ басқа 
ақындарға қарағанда Бернияз бұл тақырыпты ерекше бір шабытпен, 
асқан шеберлікпен үйіріп, жүрек қылын тербете жырлайды. Бұл 
тұрғыдан алғанда өз тұсындағы ақындардан оқ бойы озық тұрады. 
Əрине, Мағжаннан басқа.

“Таң алдында” өлеңінде ақын лирикалық қаһарманның 
жүрегіндегі махаббат, сүйіспеншілік сезімдерін табиғаттың əсем 
де сұлу сырлы суретімен астастырып жеткізген. Таң алдындағы 
тамылжыған сұлу табиғат, көктегі жұлдыздардың бірінен соң 
бірі сөнуі, ару айдың батып бара жатуы, жасыл мақпал жамылған 
жердің тыныштықта тыныс алуы бəрі-бəрі тоғыса келіп, ақынға 
қимастық бір сезім сыйлайды. Сол сезімнен сұлу жыр туады. Ақын 
көкірегіндегі тəтті қуаныштың алауы шығыстағы таң шапағының 
арайымен астасып, жүректен құйылған, сөзбен салынған сұлу да 
ғажайып сурет түседі өлең жолдарына.
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Көк жиегін қызыл алтын қаптады,
Аспан бетін алсұр сəуле аптады.
Желсіз түнде жымыңдасқан жұлдыздар,
Көрінеді кəміл тегіс батқаны.

Ойды қозғап, бойды алады таңдағы,
Бозторғайдың жүз құбылған сайрағы.
Ішке түскен ыстық жүрек дертімен,
Қайғы-зарды қоздатады қайдағы.

Түн мен Күннің алмасар сəтіндегі табиғат құбылысына куə боп, 
екі ұдай күйге түскен ақын əсем көрініске елжірей тұрып, жүрек 
түкпіріндегі сезім қылын шертеді. Сүйгені ойға оралып, махаббат 
отына күйіп жанған жас жүректі бір мезгіл күдікті ойлар мазалап, 
алып ұшқан көңілді мұң торлайды. Əйтседе, əсем түн, атқан таң, 
күлімдеп келген күн, табиғаттың осы бір өзгерісі ақын жүрегіне 
қуаныш құйып, жігер бергендей. Серпіліп кетіп, серт бергендей 
болған лирикалық қаһарман сүйгенінің жанын түсінеріне сенім ар-
тады. 

“Шын сұлуға” деген өлең ғашық жарға деген ұлы сезімді аялауы-
мен əсерлі. Сүйген жүректің ыстық ықыласы мен отты сезімін паш 
ететін көтеріңкі көңіл күйге құрылған əсем лирика – бұл. Ақын бір 
сəт сүйіктісін ұжмақтағы хор қызы, періштелерге теңеп, небір асқақ 
теңеулер арқылы барша жаратылыс пен ғаламды оған бас игізіп, та-
мансандырып, табындырып қояды. Ақын үшін сүйіктісі – ең таза, ең 
пəк жан, үлкен құдірет.

Жүрсең – жер, күлгенде – көк сүйінеді
Ағаш – шөп сəжде қылып иіледі.
Аспанның ажарлысы Ай менен Күн
Көркіңді көріп таң боп күйінеді.
Алдыңнан əлде қашан бұлт қашқан,
Құлдықта қол қусырып жер мен аспан.
Айнадай ай жүзіңнің ажарынан
Ұялып жұлдыз біткен бетін басқан…

Бірте-бірте жер-əлем кезіп кеткен көңіл-күй бастығып, мөлдір 
сезім, шын көңіл шынайы өмірге оралады. Ақын енді айдай сұлу 
ажарлысының тек сырт көркі мен түрін ғана емес, оның ішкі жан 
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дүниесін жарқыратып ашып, ақылы мен білімі, байыпты да биязы 
мінезі өрнекті өлеңге айналады. Барлық асыл қасиет пен жалғандағы 
жақсы сипаттар – парасатты кемел ой мен кенен ақыл, жүйрік зерде 
мен алғыр ой, дархан көңіл мен қызыл тіл соның мінсіз болмысы-
нан табылып, ай мен күн ұялып бетін басқан ажарлы көрік пен таза, 
мінсіз ақыл-ой сұлудың өзіндік болмыс-бітімін ерекшелей түскендей. 
Б. Күлеевтің сүйіспеншілік тақырыбына жазылған бұл өлеңіндегі 
лирикалық қаһарманның өз сүйгенінің асыл қасиеттерін ардақтаған 
сезім – күйі шығыс поэзиясы классиктерінің шығармаларындағы 
ғашықтық жүрегін оттай жандырған лирикалық кейіпкерлердің сезім 
сырларымен үндес. Адамзат поэзиясында мəңгі үзілмес алтын жіптей 
бұл тақырып оның көңілін де бейжай қалдырмаған. Бернияздың 
бұл өлеңі Шəкəрімнің “Шын сырым” өлеңімен өрелене қауышып, 
айқұшақ табысып жатыр. 

Күн батып жоғалды
Нұрыңнан ұялып,
Жұлдыз бен ай қалды
Сəулеңнен нəр алып.

Шығысты Шəкəрімнен артық білер жан бар ма? Оның бар 
жауһарын игерген жан емес пе ол?!

Бернияздың көп өлеңдерінде жастық шақтағы уыз сезім 
жиірек сөз болатыны түсінікті де. Ақын көбіне өзі куə, өзі білетін 
жайларды, яғни өзі бастан өткерген күйді өлеңіне арқау еткен. 
Сондықтан да ақын сол сезімнің тазалығын, əсемдігін жырлай 
отыра, асыл сезімді аяққа таптағысы келетін əділетсіздік пен 
арамдықты да естен шығармайды. “Қайтер едің” атты ұзақ өлеңі 
осындай жайға арналған. Осы өлеңнің алғашқы жолдарында 
бозбала, балғын жасқа ақ періштедей əсем қыздың сыр ашқаны 
арқау болған. 

Жалғандағы жан жарым деп ойласа,
Махаббатың мейіріміне тоймаса,
Жатса-тұрса жалғыз соның тілегі,
Басқа қиял ойында да болмаса

…Жас өмірде жолығам деп арманға,
Шын сүюді санамашы арзанға!
Екі жүрек кəмілдікпен қосылып,
Алғанымен болса риза жалғанда… 
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Қос ғашықтың, екі жүректің қосылуы бір сəтке ақынды 
сүйсіндіргендей болса да, ол өмірде тілек-арманның бұлайша 
үнемі тоғыса бермейтініне баса назар аударады. Өйткені күнделік 
тіршілікте ізгілік пен жауыздық жұп жазбай іргелес жүреді. Уыз 
жасқа көз тігетін арам ниетті жандар аз емес. Ауыр жағдайда екі жас 
не істеуі керек? Намыс жыртып күресу қажет пе, əлде “құдай салды, 
біз көндік” деп мойын ұсынып, отыра бере ме? Бұл арасын ақын 
ашып айтпайды, көмескі қалдырады. Өйткені ерік сүйген жүректе, 
сүйіскен жастарда. Тағдыр талдауы солардың өз қолында. Жалған 
үгітпен үкім ете алмайсың. Жалпы Бернияз ғашықтық өлеңдерде 
бір желіні берік ұстанған. Ол – ақ, адал махабатты жырлау. Сезімге 
адалдық пен сертке беріктікті дəріптеу.

Ақынның махаббат тақырыбын арқау еткен ендігі бір өлеңі – 
“Гүлəндам”. Ақын сүйген жарына назын білдіріп, оның сұлу көркі 
мен жібек мінезіне қызығатынын да, қызғанатынын да ешбір жа-
сырмайды.

Ақ төсіңді,
Қар етіңді,
Жаным жатқа көрсетпе…

Өйткені:
Бақ алманың
Дəмін, мəнін
Білу қайда есекке?! 

Осылайша тіке кетіп, жас сұлуға қатты ескертудің себебі неде? 
Өйткені тəн сұлулығын да, жан сұлулығын да ұғыну үшін көкіреккөз 
ашық болу керек. Пасық көңілмен асылдың қадіріне жету мүмкін 
емес. Ақыр аяғында:

Келші бері,
Сүйші мені,
Суырылсын көмейім.
Сүй, құшақта,
От құшақта
Есім ауып өлейін! –

деп аяқтайды. Қандай жарасымды ұқсастық! Бернияздың “Жорықтан 
соң” өлеңінен Мағжанның “Жарыма” өлеңінің, “Гүлəндамғадан” 
“Гүлсім” мен “Сүй, жан сəулемнің” жаңғырығы сезіліп, Мағжанды 
еліткен сезімнің сыңғыры естіліп тұрған жоқ па?! Жай еліктеу 
емес, өзіндік өрнегін тапқан еліктеу бұл. Өлеңдегі өлімді шақыру 
25–853
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– ерке ақынның махаббатының өлшемі іспетті – отты сезімінің 
өміршеңдігінің белгісі.

Махаббат лирикасының кейбір жағдайда басқа əуенге көшіп, жаңа 
сарын табатындығын дəлелдейтін шығарманың бірі – Бернияздың 
“Ауырғанда” деген ұзақ өлеңі. Бұл өлеңге автор өзі сырқаттанып 
жатқан кезінде ғашық жары қасына келгендегі қуанышы мен шаттығын 
арқау еткен. Сонан соң адами достықтың қасиеттерін, аурудың аза-
бын, жалғыздықтың тақсіретін термелеп өтеді. Қайғы шеккен сүйген 
жардың шарасыз кейпін көзден өшпестей, көңілден кетпестей етіп 
суреттейді. Өлең соңында ақын алас-күлес сəттің толқынысынан бо-
сап, салмақты қорытынды жасап, салиқалы ой түйеді: 

…Жар да қалар, жыр да қалар, жыл өтер,
Жыл артынан жылдар қуып тез жетер.
Жыл жиналып дəуір боп, дəуір өмір боп,
Өткен өмір, өшкен жанға кім жетер?

Құрбы-құрдас, дос жарыңнан кім қалар?
Күн де азайып, төмпешік боп көрді алар.
Өмірім өтсін, үнім өшсін, мейілі,
Мəңгі солмас “гүлім” менің – жыр қалар.

Бернияздың адами тірлік-тынысының, азаматтық рухани 
болмысының шындығы, осы.

Б. Күлеев – шындық болмысты, оның нəзік тұстарын үлкен 
поэтикалық суреттеулермен беріп, көркемдік бояуын құлпырта, 
əрлендіруге шебер ақын. Табиғат, жаратылыс, өмір құбылыстарынан 
əсерлі штрихтар тауып, оны жанды сурет, бейнелі образбен беруге 
ұмтылады. Оның ақындық қаламынан туған сұлу сурет тасқа басқан 
маржандай боп түседі. Соның бірі – ақынның “Əдемі түн” өлеңі. 
Көркемдік тынысы кең, бейнелі де шымыр суреттермен теңеулерге, 
алмастырулар мен айшықтауларға толы көркем жазылған дүние. 
Суреткерлік қабілеті күшті ақын құбылыстың нəрлі бояуын, өзіне 
тəн өрнегін əрбір штрихы мен деталына дейін дəл де айқын жеткізуге 
күш салады. Түнгі сурет ақын қаламынан былайша өріледі:

Ай сүттей, аспан жалтыр, желсіз тыныш,
Айнала естілмейді ешбір дыбыс.
Ыңыранып анда-санда ойсыз айуан,
Күрсініп, рахаттанып алар тыныс.
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Ақынның осы өлең жолдары Абайдың атақты “Желсіз түнде 
жарық ай” өлеңіндегі суретті көз алдымызға əкеледі. Бір-біріне 
ұқсас құбылыс. Екеуінде де қазақ ауылының түнгі көрінісі шебер 
суретшінің қыл қаламынан емес, сөз өнері шеберінің қаламынан жа-
ралып, бір тылсым құбылыстың сиқырлы суреті боп көз алдымызға 
тұра қалады.

Мап-майда аспан беті мөлдір судай,
Қалған жоқ айналада жұлдыз тумай.
Теңселіп тұнық суда шалықтаған
Алтын ай көрінеді аппақ қудай.

Бірінен-бірі жарық сансыз жұлдыз,
Көрсетер көкті көркем бейне күндіз.
Жарқылдап жалаң ойнап жүрген қыздай,
Жалт берер жымың қағып қалдырып із.

Алтын ай – аппақ қу, Жұлдыз – жалаң аяқ жүрген қыз. Бірінен-
бірі өткен жанды суреттер. Төгіліп жатқан жыр жолдарымен бірге 
Бернияз ойы да шалықтап барады. Көкте із қалдырып ағып бара 
жатқан жұлдыз ақын қиялына қанат бітіріп, оны дəл де айнытпай 
жеткізер жанды сурет іздеттірген. Жымың қаққан жұлдызға тең ке-
лер, əрине, сұлу қыз! Жай қыз емес, жарқылдап ойнап, жалаңаяқ із 
тастаған қыз! Əсіресе олардың жалт беріп, жымың қаққан сəттері 
ештеңемен алмастыруға келмес соны сурет. Бұл жерде де ұқсас 
құбылыстар жай теңеу үшін ғана алынбай, қоян-қолтық араласып 
кеткен. Ақын асқар тауды қалғыған арыстанға, алыстан көрінген 
терең жарларды айбатпен аузын ашқан айдаһарға, өзенді ғашық жа-
рын сүйіп, тоят алған ғашық жанға теңеп, өрнегі өшпес сурет жа-
сайды. Өлеңдегі “аспан – мөлдір су”, “ай – аққу”, “жұлдыз - қыз”, 
“асқар тау – қалғыған арыстан”, “өзен – ғашық”, “терең жар – ау-
зын ашқан айдаһар” болып, əрқайсысы өз орнын тауып тұр. Ақын 
қазақ аулының жүрекке жақын, көңілге ыстық түнгі суретінің жан 
терберлік тəтті сəтін сан түрлі бояумен шебер əрлеген. Таныс та 
бейтаныс, қимас та ұмытылмас ыстық сурет! Жанға жайлы түнгі 
шақтың əсем көрінісін ақын былайша аяқтайды:

Өтпеді құрттай уақыт – басылар үн,
Қой қойып үріккенін, ит болар жым.
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Ай жылжып, жұлдыз ойнап баяғыдай,
Тағы да тың шығармай тұрады түн.

Иə, Б. Күлеев – кестелі тілмен сұлу сурет, бейнелі образ жасаудың 
өлең сөздегі шынайы шебері.

Жиырмасыншы ғасыр басындағы əдебиетті бірнеше бағытқа 
бөліп, оларға белгілі бір ақын-жазушыларды жатқызып келеміз. Бір 
бағытты қазір діни-ағартушы бағыт, келесісін – ағартушы-демократ, 
соңғысын ұлт-азатшыл бағыт деп бөліп жүрміз. Қалай болғанда 
да бұл бағыттардың өзіндік ерекшелігі бар екені айқын. Соңғы 
бағыт өкілдері болып табылатын А. Байтұрсынов, М. Дулатов, М. 
Жұмабаевтардың ізін баса əдебиетке келіп, солардың əдебиеттегі 
бағытын нық ұстанған жəне одан айнымаған ақынның бірі – Бер-
нияз Күлеев. Ол ел азаттығын өз шығармашылығына арқау етіп, 
сол жолдан бір сəтте тайған емес. Ол Мағжанша жырлап, елі үшін 
Мағжанша егілді. Нəзік те сыршыл сезімді жырлай отыра, оны 
отты да өршіл сезімге, ерлік күреске нəр етіп, қуат-күш ала білді. 
Сондықтан да Бернияз шығармашылығын ХХ ғасыр бас кезіндегі 
азаттықты аңсаған азатшыл поэзияның соңғы жыры еді десек, 
қателеспейміз.

Б. Күлеев қиын да күрделі кезеңде өмір сүрді. 1917 жылғы екі 
бірдей төңкеріс тек қана көп ұлтты Ресей империясын отқа шарпыған 
тарихи оқиғалар болып қойған жоқ, ол шын мəнінде дүние жүзін 
дүр сілкіндірген оқиғалар болды.

Оның алғашқысы жалпы демократиялық ұрандарды алға тартып, 
адамдардың құқын қорғайтын, əлеуметтік теңсіздікті жоятын жалпы 
адами заңдылықтарға негізделген қоғамдық өзгертулерді ұсынса, 
екіншісі оған қарама-қарсы бағытты ұстанып, таптық, диктатуралық 
билікті алға тартты. Жалпақ Ресей екіге бөлініп, атыспақ-шабыспақ 
басталып кетті.

Міне, ақын осы екі жақ боп шарпысқан əртүрлі ағымдар мен 
қозғалыстардың, түрлі дүние танымдарының өліспей-беріспейтін, 
ымыраға келмес қанды күресі ұланбайтақ қазақ даласында шар-
пып, əлі де болашағы бұлдырлау, белгісіздік тұманы жапқан 
алмағайып заман басталған кезеңдерде ғұмыр кешті. Осы зор 
көлемдегі оқиғалар мен өзгерістер оның қақ ортасында жүрген 
озық ойлы, саналы ақынның поэзиясына əсер етпей қалуы мүлде 
мүмкін еместін. Осы тұстағы сан-салалы ойлардан, көңілдің мұңды 
күйінен туған “Бостандық күнінде”, “Бұлт”, “1917 жылға” атты 
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лирикалық туындылары бұрынғы өлеңдерден мүлде бөлек еді. 
Бұлардың барлығы бостандық тақырыбына арналған болатын. Осы 
тақырыпта жазылған “Бұлт” өлеңінде ақын бостандықтан бұрынғы 
жайттарды сөз етеді. Мұнда Бернияз іштегі қорқынышы мен күдігін 
білдіріп, болашақты бір үміт, бір қауіппен күткендей болады. Бұл 
өлеңнің бір ерекшелігі ақын қазақ халқының басындағы ауыр халін, 
бостандыққа, еркіндікке сусаған халықтың жағдайын тура ашық 
айтпай, оны пернелеп, астарлап бере білген. Себебі не? Себебі сол, 
ақын бұл өлеңінде бостандықтың алғашқы лебін жырына арқау ет-
кен. Оның болашағы бұлдырлау, сенімсіздеу. Сондықтанда ақында 
пернелеу басым.

Б. Күлеевтің “Бостандық күнінде” өлеңіне Абай үлгісін, яғни “Сегіз 
аяқ” өлеңінің үлгісін алған. Өлеңде ақынның алғашқы бостандық 
күнінің тууына орай ақжарма қуанышы, асқақ көңілі мен толғанған 
тебіренісі көрініс тапқан. Өлеңнің асқақ рухы да осында. Ақын 
бостандық келіп, ел қуанған күнді ерекше бір шабытпен жырлайды:

Жарық күн туды,
Жер жүзін жуды,
Көктен нұрлар төгіліп.
Ежелгі, ескі,
Ортадан кетті
Етек-жеңі сөгіліп.
Міне, хақтың бергені –
Көздің жасын көргені.

Бостандық күні
Шығатын үні
Қалғандарың келіп тұр.
Бұлт бетін ашқан,
Көктен нұр шашқан
Күнді көзім көріп тұр.
Жүрек жұлқып шарқ ұрып,
Шыдатпайды талпынып.

Ақын жүрегі қуаныштан осылайша жалын болып шалқиды, құс 
боп ұшады. Өткен күнге қаны қайнап, жаны аши келіп, қалың жұрты 
қазағына “Хақтың бергені” құт болуына тілек білдіреді. Б. Күлеевтің 
бостандық тақырыбындағы өлеңдеріне қарап отырып, ақынның 
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бостандық деп отырғаны таптық түсініктегі бостандық емес, жалпы 
халыққа, ұлтқа деген бостандықпен ұштасып жатқан түсінік екенін 
аңғару қиын емес. Өйткені ол таптың тартып алғаны емес, хақтың 
бергені. Осындай күрделі де қиын, алмағайып кезеңде өмір сүрген, 
ұлтжанды азаматтардың тəрбиесін көрген, Ахмет Байтұрсынов, 
Мағжан Жұмабаев, Міржақып Дулатов сынды ұлт қамын көксеген 
азаматтардың теңдікке, азатыққа шақырған шығармаларымен 
қанаттанған, ұлт қамын ту ғып көтерген ақыннан басқа түсінікті күту 
мүмкін емес еді. Алаш азаматтарының, “Қазақ” газетінің игі əсері 
арқылы таза ұлтжандылықты ардақтаған ақыннан тапшылдықты күте 
қою қиын. Сондықтан да ақын жырын “атам қазақ баласына” арнады:

Аттасаң алға:
“Оңдасын алла”, –
Біз де соған деселік.
Жаялық құшақ,
Қолға алып пышақ,
Тұсауыңды кеселік.
Атам қазақ баласы,
Қаз-қаз тұрып қарашы?!

“1917 жылға” деген өлеңінде де ақын осы түсінікті одан əрі 
өрбіте, тереңдете түседі. Өлең неге бұлай аталған десек, бұл жыл 
қазақ үшін ерекше жыл. Қазақ жұрты ғасырдан астам уақыттан 
соң алғаш бостандықтың тəтті дəмін татты. Өзінің өзгелермен тең 
екенін сезінді. Ендеше ұлт үшін жан пида деп жүрген Бернияз үшін 
де бұл жыл ерекше. Сондықтан да:

Ардақты жыл, атақты жыл, қанды жыл,
Ұмытылмас жыл, өмірі ұзақ мəңгі жыл.
Теңдік, теңдік – тіршіліктің тұтқасы,
Бірлік, ерік, бостандықпен атқан гүл, –

деп, ақын бұл жылдың қайшылықты да күрделі сипатын, буырқанған 
замана ағымын, дүлей дауылды құбылысын ашып, “ардақты жыл”, 
“атақты жыл”, “қанды жыл” деп мың құбылған бітім-болмысын тап 
басады, нақты ашады.

…Қара күштің жаман ойын тапқан жыл,
Кем-кетікті, кеміс күнде жаққан жыл.
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Баулы бұлбұл байлауынан босанып,
Жаңа күннің жарық шамын жаққан жыл…

…Сенде рахат, сенде жеңіс, сенде гүл,
Əлді-əлсіз айырусыз сенде бір.
Тарих беті, жұрт аузында ұмытылмас,
Жылдың жылы, жыл патшасы – сенсің гүл!

Жас ақынның бұл жылдары үлкен ізденіс үстінде болғаны 
шындық. Орынбордағы оқытушылар семираниясында оқып жүріп, 
орыстың, батыстың классикалық поэзиясынан көп үйренген-ді. 
“Жас ақын ел өміріндегі – революцияны құшақ жая қабылдайтынын 
жасырмайды” – дейді, зерттеуші Ы.Дүйсенбаев ақын өмірінің осы 
кезеңі туралы. Дұрыс та шығар. Төңкерістің болашақ кесапатын дəл 
сол жылдары кім ұқты дейсің?! Жүректің қан жылайтыны кейінгі 
жылдар! Оған əлі уақыт бар еді.

Ақынның өнімді де белсенді еңбек еткен жылдарының бірі – 
1920 жыл екенін жоғарыда айттық. Бұл тұста ақын поэзиясының 
көркемдік кестесі əрленіп, өлеңдегі ой өткірлігі, ішкі тебіреніс қуаты 
арта түскен. Осы жылғы өлеңдерге тəн басты бір ерекшелік, ақынның 
азаматтық үні айқындала түскендей. Неге десеңіз, осы жылдан ба-
стап Бернияздың көп нəрсеге көзі жетпегенімен, көңіл толқысынан 
белгі бере бастаған-ды. Сондықтан болу керек өлеңдеріндегі 
əлеуметтік тақырып көбірек көзге шалынады. Ақынның “Алға”, 
“Қу-ларға”, “Заман-ай əніне”, “Жаз”, “Ел ерлеріне”, “А, дариға-
ай”, “Күз”, “Ер жігітке”, “Кім бар?” лирикалары осы сипатымен 
құнды. “Ел ерлеріне” деген өлеңінде ақын қазақтың бұрынғы өткен 
халы, талайсыз тағдырына назар салады. Көңіліне күдік ұялағанда 
ақындар қашанда өткенге үңілері белгілі. Бұл өлең кезіндегі зерт-
теулерде тек таптық түсініктен ғана қаралып, талданылып келді. 
Шындығына келсек, өлең мазмұнына тап теңсіздігі емес, қазақ 
ұлтының теңсіздігі арқау болған. Отаршылардың халыққа əкелген 
кесір-кесепаты, жалпы отаршылдықтың ауыр зардаптары өлеңде 
нақты бейнеленген. Ақын өзі қайырылып отырған Ел ерлерінің есіне 
отаршылдардың зобалаңы мен зұлымдығы, қаныпезер қаталдығы 
мен озбырлығы бас көтертпеген кезең тарихын салады.

Кім бүлдірді атамекен еліңді?
Кім тілдірді кіндік кескен жеріңді?
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Малды адаммен, қанды жанмен төлетіп,
Кім жүндеді тірідей тонап теріңді?

Гүл жайнаған жасыл жібек далаңды,
Алтай, Арқа, Еділ, Жайық – алаңды,
Бір қауызға жинап бəрін қусырып,
Кім жанышты жүректегі жараңды? 

Бернияз қазақ поэзиясындағы қалыптасқан дəстүрлі үлгімен 
сұрақ қоя отырып, өз сұрағына жауапты өзі береді:

Патша, зада, сұлтан, төре, хандардың,
Жан алушы генерал мен жандарм.
Тіске жұмсақ бұқараны жем қылып,
Айдаһардай азу біткен заңдарын…

Өлең соңында ақын отаршылдыққа қарсы күрес жолында 
жүріп, халқын бостандыққа жеткізер ел ерлеріне деген өз сенімін 
білдіреді. 

Аз шыдасаң, елді жаудан ашарсың,
Жау жүрегін жасқанбастан басарсың.
Біріктіріп бес бөлегін жалғанның,
Мəңгі-бақи елмен еркін жасарсың.

Ақынның ауыз əдебиеті үлгілерін, жыраулар дəстүрін жаңғырта 
отырып жазған, елдікке шақырып, ерлікке үндейтін өлеңдері де бар. 
Ерлік тақырыбын жырлай отырып ақын жалпы қазақ ұғымындағы 
ер жігіт қандай болуы керек, оған қойылар талаптар, ерлігіне 
сын болар өлшем, шарт қандай деген мəселелерді алға тарта-
ды. Бұл тақырыптағы шығармаларға ақынның “Ер жігітке”, “Кім 
бар” өлеңдерін жатқызуға болады. “Ер жігітке” өлеңінде Берни-
яз поэзиясының жыраулық өнердің ежелгі ерлік дəстүрін мықты 
ұстанған Махамбет жырларымен үндестігі қатты байқалады. 
Əсіресе, əйгілі “Ереуіл атқа ер салмай” өлеңінің рухы осы өлеңнің 
өн бойына өзек болып тартылған. Ер деген ұғымға сай болу үшін ел 
қорғаны азамат қандай болуы керек. Бернияз түсінігінде бұл былай 
көрініс табады:
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Ер қаруы – бес қаруды басқармай,
Тас төсеніп, темір қазық жастанбай,
Қанын ұрттап, жау жүрегін туралап,
Шаш ал десе, домалатып бас алмай.
Жел жетпесті жорыққа мініп еліртпей,
Көкірегінде қорғасын оқ ерітпей,
Қақпақ жауырын, бұдыр білек, тас жүрек,
Жалғыз сөзбен мың сан жолдас ерітпей.

Жапан түзде жауға жалғыз жолықпай,
Наркескеннен тамған қан жерге сорықпай,
Еркін дала, асқар тау, шалқар көлдерден
Қабат өтіп, жолбарыстай жорытпай…–

Өлең жолдарынан Махаң поэзиясының рухын айқын аңғарып, 
тап басып танимыз. Əуез, екпін ырғақ өзге болғанымен, өлеңнің 
ішкі бұлқысынан танылар асқақ рух көзге ұрып, жан толқытады. Ер 
ұғымына тəн қасиеттерді санамалай келіп, ақын ер жігіттің мақсат-
мүддесін, ел алдындағы парызын былайша түйіндейді:

 
Өшпес ерлік, көрсете алмай жалғанда,
 Жан ұшырып қан ұрттамай майданда,
 Қой үстіне ұялатпай бозторғай,
 Ер жігіт, сен өлгенде де арманда.

Жалпы осы өлеңнен биік рухтағы ақынның қазақ ұғымындағы 
ер жігіттің бүкіл болмыс-бітімін, оның азаматтық асқақ арма-
нын, ел парызын ақтауды қалай ұғатынын танып білеміз. Ел 
ұғымындағы ер жігіттің басты сипаты осы өлеңде нақты берілген. 
Тек ақын сипаттауындағы осындай жігіт ғана еліне азаттық əкеле 
алатындығына күмəнсіз сенесіз. Осы ой ағыны ақынның келесі 
өлеңі “Кім барда” да сақталған. Бұл өлеңнен де ақынның асқақ 
үнін, отты жігерін, өршіл ойын танимыз. Лирикалық қаһарманның 
əрбір сөзі отты да жігерлі. “Ер жігітке” өлеңіндегі ел қамын жеген 
ер бейнесі мұнда да елес беріп отырады. Өлеңде жалпы азаттық 
жырға тəн көркемдік теңеулер молынан кездеседі. Ақын лирикалық 
қаһарманның аузына “арыстанбыз”, “аш бөріміз” деген Мағжан 
теңеулерін салуы арқылы оған жанының жақын екендігін аңғартып 
қояды. Мұнда жаңа заман қаһарманының іс-əрекеті азатшыл жырға 
тəн тəсілдер арқылы былайша көрініс табады:
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Сырылдатып алысқа жақ тартқанда,
Қозы жауырын оқ жоғалар атқанда.
Өткір қылыш, түзу құрыш болаттан,
От жарқылдар жауға жалғыз шапқанда.

Жаңа заман ерлері арымыз да, иманымыз да азаттықтың жолын-
да деп біледі. Ақын бұл ерлердің азаттық жолдағы күресін “төбесі 
қар”, “бауыры жібек”, “түбі тас” асқар тауларда, мың жасаған түрлі 
ағаш та, судың сылдыры, жердің гүлі, құстың жыры да қысқасы 
барша жаратылыс құптап, қоштайды деп сендіреді жəне оған өзі де 
сенеді. Өлең соңында ақын “Кім бар бізбен қан майданда алысар!” 
деген қайтпас қайсарлыққа, отты жігерге толы өткір сұрақ қояды. 
Бұл – елін сүйген, ұлтының азаттығы жолында күрескен ерлер үшін 
олардың жеңер күш жоқ деген сенім. 

Ақынның 1921 жылғы өлеңдерінде азаматтық, азаттық сарын 
сəл босаңсып қалған десе болғандай. Ақын бұл жылы азаматтық 
тақырыптан аулақтап, жеке басқа қатысты мұңды сарынға мой-
ын ұсынып, өзінің ішкі сезім күйлерін сыртқа шығаратын өмір 
құбылыстарына көбірек үңіліп, өткен өмірге өкінішпен қарап, 
болашаққа сенімсіздік танытып, сары-уайымға бой алдырғандай бо-
лады. Кезінде ақын мұрасына азды-көпті баға бергендер ақынның 
осы жылдары жазған жырларының барлығы дерлік ой-күйрек, са-
рыуайымшыл деп бағалаған болатын. Бірақ олардың көбі ақын 
жырларының мұндай сипатта болып келуі өмір шындығынан туын-
дайтынына назар аудармады. Бернияз бұл жылдары туған елден алы-
стап, Қазанға қазақ кітаптарын бастыру жөніндегі өкілі болып барған 
еді. Ол сол жылдары кеңестік идеологиямен қырғиқабақ ақындар 
А. Байтұрсыновтың, М. Дулатовтың, М. Жұмабаевтың жəне т.б. 
кітаптарын қайта бастырып шығарды. Бұндай үлкен азаматтық істің 
айтыс-тартыспен жүзеге асқаны белгілі. Елден жырақ кетуде сезімшіл 
ақынға аз əсер етпесі тағы белгілі. Кешегі бостандыққа жеттік деген 
ақын сенімінің алдануы, дүниенің басқа арнаған бет бұруы, азамат 
соғысынан кейінгі елде жүріп жатқан əр түрлі əлеуметтік, қоғамдық-
саяси шаралар ұлт қамын ойлаған азамат ақынның күйіне əсер еткені 
анық. Уақыт уытын аңғара бастаған ақын нық сеніммен бет алған 
бағдаршамын жоғалтқандай күй кешті. Өмір көшінде бағытсыз, 
бағдарсыз қалғандай болды. Сəулелі үміт сөнді, асқақ арман орын-
далмады. Сонымен бірге сол жылдары Қазанда танысқан Зейнеп Ах-
меровамен арадағы махаббаттан туындаған драмалық жағдайда көп 
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нəрсені шешіп кетіп еді. Міне, осының барлығы жаны нəзік, əсершіл, 
сезімтал ақын көңілі түбіндегі көп күдікті сыртқа шығарып, көңілінің 
күйін шертетін мұңлы жырлар туғызуға итермеледі.

Ақын өмірінің соңғы мерзімдерінде, яғни 1922 жылы жəне 
өмірінің соңғы айы 1923 жылдың қаңтарының ішінде оншақты 
өлең жазған. Өлеңдерінің көпшілігі өлім тақырыбына бағышталған. 
Ақын өмірінің соңғы сəттері жақындап қалғанын сезген болуы 
керек. Өйткені өз тағдыры өзіне белгілі емес пе?! Ақынның бұл 
тақырыптағы өлеңдері: “Өмір – құрдым, өмір – өзен, жағалап”, “Ал, 
жүрегім, өлейін”, “Мен есіткен көп адам”. Осының ішіндегі “Ал, 
жүрегім, өлейін” өлеңін ақын өмірмен қоштасар алдында жазған 
болуы керек. Ы. Дүйсенбаевтың айтуы бойынша өлеңінің жазылу 
мерзімін 1923 жылғы 21 қаңтар кешкі сағат 5 деп көрсетіпті. Ар-
манда кеткен ақын ғұмырының қорытындысы іспетті бұл өлеңінде: 

Ал, жүрегім, өлейін,
Дегеніңе көнейін.
Аз күн тұрған жалғанға,
Келіп едім демейін.
Өлер жерің, осы деп,
Дəл жүректің тұсы деп,
Қорғасын оқ өткізіп,
Өз қаныма өзімді,
Қарық қып мəңгі көмейін, –

деп ақтық сөзін айтыпты. 
Иə!.. Сөйтіп, 1923 жылғы 29 қаңтарда Б. Күлеев Қазан қаласында 

қайғылы қазаға ұшырап, өзі жан-тəнімен сүйіп, іңкəр болып өткен 
өмірмен қоштасады. Ақын жүрегі соғуын мəңгілікке тоқтатып, 
ұлтының бақыты үшін күреске бағыттаған ақын ғұмыры осылай 
аяқталды. Бар болған 24 жас өмір сүріп, аққан жұлдыздай ағып өткен 
ақын қысқа ғана шығармашылық ғұмырында аз жасаса да саз жазып, 
соңына мəңгі өлмес, ұрпағына рухани азық болар мол мұра қалдырып 
кетті. 

13.3 Ақынның эпикалық жырлары

Бернияз Күлеевтің өлең сөздің шебері, керемет лирик ақын 
екендігі қандай талассыз болса, оның ірі эпик ақын екендігі де еш 
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күмəн туғызбайды. Ақын шығармашылығының осы бір қырына, 
яғни өмір құбылысын, қоғамдық өзгерісті мейлінше молынан 
қамтыған кең көлемді дүниелеріне кезінде жеткілікті түрде назар 
аударылмады. Мұның екі түрлі себебі бар. Біріншіден, ақын поэма 
жанрының қыр-сырын енді меңгеріп, биікке қанат қаға бастаған 
тұста өмірмен қош айтысып, талай-талай толғаулы дүниелерін 
өзімен бірге ала кетті. Екіншіден, қысқа ғұмырында жазған азды-
көпті көлемді дүниелерінің кейбірі аяқталмай, біттіге саналғандары 
ақынның қайта бір қарауынан, уақыт тезінен өтпей қалды. Яғни 
бір қайнауы ішінде сияқты дүниелер болып саналды. Міне, осы бір 
жағдайлар ақынның эпикалық жанрдағы туындыларына селқостау 
қарауға əкеп соқты.

Ал шындығына келсек, ақын бұл жанрда да табысты əрі 
қызығарлықтай еңбек еткен. Əрине, Бернияз Күлеевтің поэмала-
ры мүлде сөз болмады, ол туралы пікір айтылмады десек, артық 
айтқандық болар еді. Бернияз поэмалары туралы зерттеуші-ғалым 
Əнуар Дербісалин біраз құнды пікірлер білдірген. Бірақ түбегейлі 
зерттеген арнайы еңбек жоқ екендігі шындық. Сондықтан да біз 
ақын поэмаларына арнайы тоқтап өткенді жөн санадық. Ақынның 
бізге жеткен төрт поэмасы бар. Олар: “Жорық”, “Жердің жүзі жаз 
еді”, “Қайда екен?”, “Гүл” (“Жындымын ғой, кейде қаным таси-
тын”). Соңғы туынды аяқталмай қалған.

Бұл поэмалар – Бернияздың ойы жүйрік, қаламы жүрдек ар-
налы өзен іспетті құлашын кеңге жайған эпик ақын екендігінің 
дəлелі іспетті. Оларды ақынның толқынды ішкі сезім-күйдің сан 
құбылысын кеңінен ашқан, оны лирикалық тебіреніспен толғаған 
шынайы лирикалық толғаулар десе де болғандай.

Сол себептен де бұл туындылар өзінше бір көркемдік 
ізденістен жаралған өзгеше дүниелер болып шыққан. Бұл – Бер-
нияз ақындығының ішкі даралық сипатына тəн өзіндік құбылыс. 
Сондықтанда Бернияз поэмалары оның өзіне ғана тəн ақындық ме-
ризм қуатының ерекшелігі мен даралығын айғақтайтын шығармалар. 

Ақынның осы жанрдағы ең көркем дүниесінің бірі – “Жорық” 
поэмасы. Бұл поэма – ақынның ақындық тегереуінін, ішкі иірімге 
терең бойлайтын сезімшілдігін, көркем дүние туғызар суреткерлік 
табиғатын танытатын бірегей туынды.

“Жорық” – Бернияздың туған халқының өткен тарихына шолу 
іспетті шығармасы. Ақын – қашанда халық ұлы. Сондықтанда ол 
ұлтының ұлы арманы бостандықты жырламай, сол бостандыққа 
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қол жеткізер ер бейнесін сомдамай тұра алмақ емес. Бұл – ұлы ар-
маннан туған поэма. Ұлтының азаттығын аңсау – ақынды осын-
дай романтикалық шабытқа толы, халық поэзиясының, жыраулар 
толғауының құнарынан нəр алған рухы биік от-жалын жыр тудыруға 
алып келген. 

Ұлы мұратты айқын жырлау үшін ақын өзгеше тəсілге барып, 
ежелгі аңыз-ертегі, эпостық шығармалар үлгісіне бой ұрған. Қырық 
күн ұйықтайтын батыр, белгісіз жау мұның бəрі негізгі ойды жеткізу 
жолындағы шартты нəрселер. Сондықтанда поэма: 

Ер ұйқысы қырық күн
Қыз қылығы қырық түн,
Ояна кетсем жоқ түк үн –

деп басталып, өз бойына дəстүрлі эпикалық жырлардың ең бір 
озық үлгідегі көркемдік тəсілдері мен құралдарын жинақтаған. Бұл 
арада “қырық” санының орнын тауып, қиыса қолданылуы ерекше 
назар аударарлық. 7, 9, 40, т.б. қасиетті сандар қазақтың дəстүрлі 
поэзиясында, жалпы ауыз əдебиетінде, ұлтымыздың ұғымында, 
наным-сенімінде өзіндік орын алады. Жəне əрқайсысының қазақ 
ой-танымында, мəні мен маңызы бар. Мысалы, қырық күн ұйқы 
батырлар жырында көбінесе батырдың алыптығын білдіру үшін 
қолданылып, алып күш иесінің ұйқысы ұзақ болуы керек деген 
ұғымды қалыптастырған. Поэмада ақын батырлар жырының осы 
тəсілін қолданып, ел азаттығы жолындағы күрескерді қырық күн 
ұйқтатып, сонансоң жорыққа шығарады. 

Поэмадағы лирикалық кейіпкердің (батыр) жан серігі – батырлық 
жырлардағыдай семсері мен тұлпары, қанжары.

“Семсерім мен тұлпарым,
Жанымда қанды қанжарым,
Қан болған елім, мал-жаным
Таңырқап тұрдым боп аң-таң».

Оның сенері де, сүйенері де осылар. Туған елі мен жұртын, “Ша-
лажансар ғып салған” жауына да, қасиетті жері мен суына да батыр-
лар көзімен қарайды, аңдаусызда жау шапқыншылыққа ұшыраған 
елін батырлық жүрекпен сүйеді. Азат ерін құл етпек болған жауына 
қарсы жорыққа аттанады.
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Ақынның поэмасындағы өткен заман жырларымен біте қайнасқан 
үндестік ата-баба ерлік рухының жалғастығының куəсіндей. Ақын 
бүгінге өткеннің қайтпас қайсарлығын тілей отыра, оны бүгінмен 
жанастырады. Осыдан келіп ерлік туралы жыр өріледі.

“Балығы тайдай тулаған,
Бақасы қойдай шулаған”,
Жағаға елім сыймаған
Өзен, көлі суалған.
…“Балдырғаны білектей,
Батпауығы жүректей”,
Жоңышқасы жібектей.
Ой-қырымды қан жуған, –

деп атамекенін ақын жыраулар үлгісінде жырлайды. Бұл жырға 
өзгеше сипат береді. Ғасырлар үндестігі көзге ұрып тұрғандай, еш 
жаттығы жоқ. 

Жоғарғы тармақтар мен шумақтардың кіммен үндесіп жатқанына 
бір сəт назар аударайықшы. Құлаққа атойлаған Қазтуғанның, 
елім деп еңіреген Мұраттың үні келмей ме. Бұл солар суреттеген, 
сұлулығына тамсанған Еділ емес пе?

Кейіпкерінің жауын суреттегенде де ақын жырдың суреттеу 
тəсілін қатаң ұстанады жəне ол орнын тапқан тəсіл болып шыққан. 
Мəселен ежелгі жырдың қайсысында да мол орын алатын бір тəсіл 
– жау əскерін сұсты етіп көрсету. Бұл батыр соғысар жаудың осал 
еместігін көрсету, оны жеңіп шыққан батырдың айбынын асырып, 
ерлігіне ерекше сипат беру тəсілі. Ақын осы дəстүрді сақтай отыра 
поэманы жыр рухына мейлінше жақындастыра түседі.

Ұзындығы ұшы жоқ,
Көлденеңі көлдей боп,
Айналасы жалын шоқ.
Қатері жоқ қиырдан.
Болаттан сауыт, сайманы,
Көкпеңбек қылыш, найзалы, 
Алпыс екі айлалы,
Жан-жаққа күзет қойылған.
Шаңырағымды жағып күл қылып,
Ерлерді байлап құл қылып,
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Аруды зорлап күң қылып
Жатыр екен жандары.

Ақын кейіпкерінің жауға шапқан кезінде, сол кездегі көріністерді 
суреттегенде де жыр үлгісін ұстанады. Ақын сипаттауындағы 
батырдың əрбір қимылын-ақ халық аңсаған ежелгі ерлер рухы, 
олардың халық санасында қатталып қалған қаһармандық тұлғасы 
елес беріп тұрады.

Жалғыздың жары “өзі” деп,
Құйысқанды қысқарттым.
Екі айылды берік тарттым,
Қалыңға қарай жол тарттым,
Қыруға шеттен бөрі боп.

Мен жазғызбын, дұшпан мың,
Мен жараумын, дұшпан тың,
Шаба алмасам маған сын. 
Ақырын келіп тиістім…
Албастыдай еліріп,
Жалмауыздай емініп…
Күннің көзін басты шаң,
Жердің жүзін басты қан…

Жауына жалғыз шабу, аттанар алдында аллаға сиыну, жа-
уына албастыдай еліріп, жалмауыздай емініп тиісу, осындай 
айқастың нəтижесінде күннің көзін шаң, жердің жүзін қан басты 
деп көрсету – қазақ батырларының ерлігін жырлаудағы ежелден 
қалыптасқан көркемдік шарттар. Ендеше Бернияз ұлт азаттығын, 
оның күрескерлерін жырлаудың қиын кезеңінде өзінің іштен тынған 
ойларын ауыз əдебиетінің үлгісімен пернелей отырып жеткізуге 
тырысқан. Жəне ол тұста əлі де болса бұл тəсіл халыққа өте жақын 
еді. Соны тəсілдерді игеру əлі қалыптаса қоймаған-ды. Ерлік жыр-
лар елдің ұғымына сай болуы тиіс еді. Сондықтанда сол тұстағы 
ақындар осы əдісті ұтымды деп тапты. Б. Күлеев те – солардың бірі. 
Бернияз үшін ертегінің елесіндей батырдың сыртқы тұлғасы, қиялға 
негізделген қимыл-əрекеті емес, оның ұлы арманы, биік рухы қымбат 
еді. Ақын оқырманын лирикалық кейіпкердің ішкі болмысына бой-
латады. Жаңа ізденіске ұмтылыс əлі алда болатын. Мағжан, Сəкен 
ізденістерінің жемісі Берниязға да тəн еді, амал нешік.
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Өзін ұлтының ұланы сезініп, халық атынан сөйлейтін ақын, 
яки, оның лирикалық кейіпкері заманалар соқпағының сан түрлі 
қияпатынан өткен елінің тəуелсіздікке қол жеткізер болашағына 
сенеді. Сондықтанда ол ұлтының рухымен ұштасып жатқан лирикалық 
кейіпкердің қаһармандық қуатының белгісі мен бейнесін былай береді:

Жас жолбарыс ер ұлан,
Ерінді көр жау қуған,
Ерік үшін жан қиған,
Жүретін болсаң, келіңдер!

Семсерімді шешпеймін,
Тұлпарымнан түспеймін,
Кегімді жауға кешпеймін,
Жорықшы бол да еріңдер! 

Туған халқының азаттық алуға, ерікті ел болуға деген құштарлығы 
ақынға асқақ романтикалық шабыт, таусылмас күш-жігер құяды.

Жалпы алғанда, “Жорық” поэмасы жаңа өлең үлгісінде өріліп, 
өршіл рухта жазылған көркем де мазмұнды туынды болып табы-
лады.

Бернияздың сезім мен сырға толы, төгіліп түскен əдемі де əсем 
поэмасының бірі – 318 жолдан тұратын “Жердің жүзі жаз еді”. По-
эма түгелдей Абайдың “алты аяғының” үлгісімен жазылған.

Жердің жүзі жаз еді,
Айт келіп жұрт мəз еді,
Қыз-келіншек күліскен.
Енді еркін аралап,
Жақын жерді жаналап,
Салтанатпен жүріскен.
Ызыңдаған бір жел жоқ,
Бұлт қаптаған бір жер жоқ,
Аспан беті тұнық ед.
Төсін көріп ырғалып,
Иісті гүлге бұлғанып,
Күліп жатты дала да.
Жауқазындай жайқалып,
Жан біткендей шайқалып
Сыбырласты сала да.
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Бұл поэма – толғаныстан туған күрделі туынды. Шығарма 
лирикалық сезім-күйге құрылып, ақын басынан өткен үлкен 
сүйіспеншіліктің сырлары ашылады. Поэмадағы сыршыл-сезім 
күйлері табиғаттың сұлу суреттерімен астасып, əдемі жарастық 
тауып, егіз ішектей өріліп отырады. Табиғаттың тұнық көрінісі 
мен əсем құбылысын астар етіп алған ақын өзінің жалындаған 
жастық сыры мен шешілмеген махаббат мұңын елжірей жыр-
лап, тебірене жеткізген. Əсем табиғат аясында, жұрт көңілі шат-
шадыман тұсында бір кездегі сүйгенін жолықтырған лирикалық 
қаһарман атты сезімге оранып, қатты толқиды. Бірақ махаббаттағы 
адалдықты ардақ тұтқан лирикалық кейіпкер сезім тізгінін те-
жеп, ойын хатпен білдіріп, соңғы сөздің шешімін сүйгеніне 
қалдырады. Осы бір қайта табысқан сəтте де өз сезімі бір сонау 
бір кездегідей екенін білдіріп, шешуін сүйгенінен күтеді. Мұны 
ақын былай толғайды:

Не қылсаң да өзің біл,
Өзің сөк те, өзің күл,
Сенің толық еркің бар.
Қашаннан-ақ ойымда
Сенің ізгі жолыңда
Құрбан болмақ сертім бар…

Осы ойды түйіндей келе ақын кейінгі болар сұмдық оқиғаны 
көзімен көргендей, əлде елес бергендей дəл суреттейді. Өзін тағдыр 
еркіне бергенін, соған мойын ұсынғанын шегелей айтады.  

Жүрегімнің жанғанын,
Қасық қаным қалғанын –
Бергенше тағдыр залымда,
Жарқыратып жанымды,
Сарқыратып қанымды, 
Өз қолыңмен бауызда!!!

 
Автор өз шығармасында ұлтының ұрпақтан-ұрпаққа өсиет болып 

келе жатқан ұлы қағидасын тағы да қайталап, “Ғашықтық жолы бір 
басқа” екенін тағы дəлелдей түседі. 

Поэманың басты идеясы да осыны меңзейді. Яғни сүйіс-
пеншілік, махаббат сияқты мəңгілік тақырыпты сөз ете отырып, 
26–853
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осы сезімге деген адалдықты, пəктікті дəріптейді. Сөйтіп ақын 
өз оқырмандарын осынау ұлы сезімге табындыруға ұмтылады. 
Соған үндейді.

Ақынның өзі поэма деп атап, айдар таққан поэмасы “Қайда 
екен?”. Поэма 438 жолдан тұрады. Бұл поэма да ғашықтық, 
сүйіспеншілік тақырыбын арқау еткен, асқан шебердің қолынан 
шыққан лирикалық шығарма.

Тақырыбынан көрініп тұрғандай лирикалық дастанның 
желісіндегі негізгі мазмұн – сүйіктісінен аласапыран заманда көз 
жазып қалған лирикалық кейіпкердің сағынышы мен сүйгенін 
іздеп аласұрған жүректің ащы зары. Бұл – шындығына келген-
де сағынышқа толы мұңлы сыр. Осы сырды өзек ете отырып, 
лирикалық қаһарман сонау алаңсыз, қамсыз-мұңсыз күндерді еске 
түсіріп, сол бір тəтті, сағынышты кезеңге ой жібереді, көз алдына 
елестетіп, тəтті қиялға беріледі. Сол бір кездің естен кетпес елестері 
жыр жолына сурет болып төгіледі.

Айдын самал,
Жағасы мал,
Көлдерде қу, қырда құс.
Бай табиғат,
Сəн салтанат,
Тұрмыс бейне көрген түс.
Үй айнала,
Қыз, бозбала,
Ұмытқам жоқ əлі ойда!

Лирикалық қаһарман өзі сүйген жанының асыл бейнесін өте 
əсерлі суреттейді. Нағыз арудың қайталанбас бейнесі жасалып, 
жадыңда мəңгілікке қалады. “Мен үшін оның өзі бақыт алар 
құбылыс, сөзі – құран, ал анты – иман” деп есептейді ақын. По-
эмада бұдан кейін ақын аласапыран заманның қым-қуыт кезеңінің, 
қазақ даласындағы азамат соғысының елге лаң əкелген қанды шар-
пуын, оның елге тигізген кесір-кесапатын ашуға ұмтылады. Бірақ 
бұл тікелей айтылмай, сол кезеңге тəн бейнелі де бедерлі сурет-
тер арқылы поэтикалық көркем образбен беріледі. Ол суреттеулер 
мен бедерлі бейнелеулерден біз көркемдік шындықтан туған өмір 
шындығын көреміз.
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Өтті күндер,
Есті желдер,
Өтті күндер… есті жел
Қамыс құшып,
Зəрін ішіп,
Жел дүниеге у шашты.

Буланды су,
Уланды ну,
Ай да, күн де уланды.
Дəрия оқпын
Таудай толқын
Тасыды да жынданды.

Қарсыласқан,
Қара басқан
Өткір қылыш көшірді.
Тəнге, жанға,
Қызыл қанға
Бөкті-дағы қанды жер.

Сұрапылды,
Үрген сорын
Көтере алмай қалды ел.
О да өтті,
Тағы жетті
Одан бетер “аштық қарт”.

Лирикалық қаһарман сонау кездегі қиын-қыстау, өртті шақтан 
аман қалып, пəк махаббатына куə болған ақ қайыңға мұң-шерін 
шертеді, ақ қайыңмен адамша тілдесіп, сырын бөліседі. Ақынның 
осы бір өзгеше сағынышты сезім күйі оқырман жанын тебірентпеуі 
мүмкін емес. Ақын ең соңында тылсым табиғатпен тілдесіп, өз 
мұңын соған шағады. Сонау оғыз заманынан қалған “ағашпен 
тілдесу” адамның туған табиғатпен тілдесуі емес пе?! Берниязда 
сол дəстүрді жалғастырып, адамзаттан мұң шағар жан таппай, “Ақ 
қайыңмен” тілдеседі. 

Көк пе, жер ме,
Су ма, жел ме,
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Əлде алған ай ма екен?
Айтшы, қайың,
Менің жаным,
Айтшы, айтшы, қайда екен?!

Түйіндей келгенде Бернияздың бұл поэмасының идеялық 
негізінде адамның құпия қасиеттерінің бірі – сағыныш атты ұлы 
сезім жатыр. Сағына білген адам адалдыққа бір табан жақын деген 
ойды меңзейді ақын. Сағыныш деген қастерлі сезімді жоғары қоюға 
үндейді. Бернияз өзі “қияли поэма” деп атаған бұл шығармада қиял 
емес, өмір айнасы іспетті шырылдаған шындық бар. 

Бернияз Күлеевтің ақындық таланты – Құдай берген талант. 
Сондықтан мейлі лирикалық шығарма болсын, мейлі көлемді по-
эма болсын ол тек жазбауға болмайтын болған соң ғана жазған. 
Олар мерзімі жеткен кезінде жүйрік те жүрдек қаламынан туындап, 
төгіліп жатқан. Бұған бір дəлел К. Шəменовтің мына бір пікірі: “Б. 
Күлеев қиыстырып, келістіріп жазатын шабытты, төкпе ақын болған. 
Ол 1922 жылы үш поэмасын (“Гүл”, “Жорық”, “Қайда екен?”) бір 
айдың ішінде жазған. Солардың көлемдісі де, көркемі де – “Гүл”. 
Негізінде бұл поэма аяқталмай қалған.

Поэмада ақын айналадағы надандыққа, тоңмойындық пен 
бейқамдыққа лирикалық кейіпкер атынан ой тастайды. 

Жердің жүзі тебінгідей көрініп,
Қысылып жан көкке тартар желігіп.
Ойлай-ойлай, жырлай-жырлай жыласам,
Жеңілейем жүрек уы төгіліп.
Əрі жастық, əрі жынды сотқарға,
Қайда жүрсе, қайда тұрса – сот бар ма?!
Жұрттың бəрі ісін əбес көрсе де,
Өз дегенін етпей езгі тоқтар ма?

Айналасынан баянды тірлік, бəтуалы іс көрмеген лирикалық 
кейіпкер, өскен ортадан шошынып, əу, бастағы тұнба тазалығын 
сақтаған табиғатпен тілдеседі, соған мəжбүр болады:

Улы жүрек жаннан сырын жасырып,
Отыр бүгін табиғатқа ашынып,
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Айтып-айтып, төгіп-төгіп мейлінше,
Болды азырақ жай тапқандай басылып.

Осы сəтте лирикалық кейіпкерге қайыққа мінген “хордың қызы” 
кездеседі, ол бірден жалғыздықтан торыққан сезімшіл жанның еркін 
билеп алады. Жігіт елжіреп, егіліп, жүрегінің сырын, көңілдегі 
мұңын ақтара бастайды:

Секунд сайын у жайылған жан өлмек,
Секунд сайын у жаюға жан келмек.
Ертеңгі өлік бүгін құрбан іздейді,
Біреу өлмей бар ма біреу күн көрмек?
…Аспан алыс, жердің түбі терең ғой,
Амалсыздан ыза боп жас төгем ғой.
Өмір – бүгін, бүгін соны білмесем,
Ертеңгі күн арманда боп өлем ғой.
…Əлденеден күдерімді үзбеймін,
Неменеден, неге екенін білмеймін.
Адам білсе, біледі де сөгеді,
Ыза болып оңаша жер іздеймін,

“Хордың қызы” жігіт жанын түсініп, өзімен бақытты боларына 
сенім білдірген емереуін танытады. Сөзіне сенген жігітке өз шар-
тын қояды:

Мен не десем, тіл қайырмай көнесің,
Тек мені біл, басқалардан безесің.
Кем-қор жаннан маған жанды жуытпай,
Жанасқанды тұншықтырып езесің.
Төсек деп біл сондайлардың денесін,
Қорегіңе қанын сорып емесің,
“Əділдік” пен “қуаныш” деп қарамай,
Адал, арам – талғамай жей бересің.

Əрине лирикалық кейіпкер бұл шартты қабылдамайды.

Жауынгер боп жердің жүзін қан қылып,
Бай, патша боп, өзімдейді зар қылып,
Сырыңды айт деп табиғатты бүлдірсем,
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Не ғылайын атақ алып ғалым боп?!
Ол өмірден қызық көріп не етейін.
Ол қызықпен қай арманға жетейін?!
Тіліңді алып, дегеніңе көнгенше,
Өмірімше жар сүймей-ақ өтейін.

Қызық! Бір қарағанда түс, қиял сияқты бірдеңе. Көп зерттеушілер 
шынында да солай қабылдады. Мысалы: К. Шаменов шығарманы 
баллада дей отырып, былай деп бағалайды.

“Бұл балладаның негізгі идеялық арқауы – ғылымды меңгеріп, 
дүниенің сырын білуге ұмтылған, шын бақыт осында деп ұққан жас 
талапкердің іс-əрекеті арқылы күшпен бақытты болып жүргендерді, 
соның төңірегіндегілерді əшкерелеу. Бұрынғы заманның бақыты – 
зорлық-зомбылықтың салдары, оны қостаушылар – жын-шайтан 
дейді автор. Сөйтіп, ол езілген еңбекшілерге пайдасы жоқ жалған 
бақтан безеді де, жалпы халықтық бақытты аңсайды. Бұл – үлкен 
суреткердің ежелден суреттеп келе жатқан гуманистік идеясы еді. Б. 
Күлеев оны өзінше жаңа лебізбен жырлап бере алған.

Алдымен, шығарманың жанрлық ерекшелігіне келсек, ол сюжет 
желісі жағынан лирикалық поэмаға ұқсас, бірақ оқиға дамуы мен 
суреттеу нақысына, автордың лиро-психологиялық шегіністеріне 
қарағанда, балладаға жақындау екені рас. Бірақ көркемдік белгілері 
оны неғұрлым поэмаға жақындата түседі. Бірақ зерттеушілер бір 
нəрсеге назар аудармаған секілді. Ол – поэманың жазылу жылы. 
1922 жылы Бернияз үш поэманы бір айдың ішінде жазып тастайды. 
Неткен асығыстық. Неге асықты?.. Ақынды асықтырған ішкі жан 
толқынысы еді. Тіптен оны өлімге жетелеген махаббат емес, осы 
ішкі жан толқыныс па деген ойға қаласың. Өйткені ол өз өмірінің 
мақсаты санаған, арман еткен ұлттық бостандыққа, ел еркіндігіне 
қол жеткізе алмады. Күткен бағы “Хор қызы” сорға айналды. “Қызыл 
тілі кісендеулі” Мағжанның күйін жанымен ұқты, жүрегімен сезінді.

“Гүл” деп санағаны “күл” болып шыққан ақын жанының шарқ ұруы 
– нанымды нəрсе. Қызылдың əкелген кесапатының сырын ұққан Берни-
яз ашық айта алмасын біліп, қиял мен пернелеуді араластыра отырып, 
шын сырын жайды. Ащы зарын төкті. Ахмет, Міржақып, Мағжандай 
талай сыннан, талай тағдыр талқысынан өтпеген, өзегін өкініш өртеген 
өрім жас суарылмаған шар болаттай шарт сынды. Бірақ айтарын айтып 
кетті, алдамшы өмірге налып кетті.

Б. Күлеев поэмалары – сюжетсіз лирикалық толғаныс. Мұнда 
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ақынның шағын жанрға сидыруға келмейтін ағыл-тегіл сезімі, биік 
те өршіл рухы біте қайнасып жатыр. Шындықты көркемдікпен 
өрнектеу, дүниені санамен түйсіну арқылы ақын символдық бейне-
леу мен нəзік лиризмді ұштастыра отырып, кесек сипаттағы, күрделі 
туындылар жасаған. 

Ендеше Бернияз Күлеев поэмалары – сыршылдық пен ойшылдық 
қат-қабат келетін, көркемдік қуаты келісті, қазақ поэзиясындағы 
эпикалық туындылар ортасынан орнын ойып алатын құнды 
дүниелер. 

Қорыта айтқанда, Бернияз Күлеев – шын мəнінде халықтық 
əдебиеттің алтын қазынасын аршып алып, ұлттық дəстүрдің 
озығын өлеңіне өзек еткен ақын. “Абай – ақылдың ақыны, Мағжан 
– ақынның ақыны” деген Сəбит Мұқановтың қанатты сөзі Берниязға 
да дəл келеді. Иə, Бернияз – ақынның ақыны. Оның поэзиясында 
сыр да жетерлік, сезім де жетерлік. Ол – осы екеуін тоғыстыра оты-
рып, адамның жан құбылысын ашып, көзге көрінбес көңілмен сезер, 
көкірекпен көрер сурет жасай алған суреткер. Сөзден сұлу өрнек 
өрген ақынның қазақ əдебиеті төрінен мəңгілік орын алары еш та-
лас туғызбайды. Оның сұлу поэзиясы бүгінгі оқырман көкейінде 
жатталып, ұлт сөз өнерінің асыл қазынасына қомақты үлес болып 
қосылып, ғасырлар мұрасына айналып, ұрпақ жадында жаңғырып 
тұрар жəдігер болып қала береді.

Студенттерге өзін-өзі бақылау сұрақтары мен тапсырмалар:

 1. Б. Күлеев лирикасындағы сыршылдық.
 2. Б. Күлеевтің ақындық шеберлігі. 
 3. Б. Күлеев поэмаларындағы азатшыл сарын.
 4. М. Жұмабаев, Б. Күлеев поэзиясындағы дəстүр бірлігі. 
 5. Б. Күлеевтің эпикалық жанрдағы көркемдік ізденістері.
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ҚОРЫТЫНДЫ

ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ əдебиеті өзіне дейінгі ұлттық 
əдебиетіміздің бар асылын, үлгілі дəстүрін ала отыра, дəуірге 
сай жаңа көркемдік мүмкіндіктерді ашты. Əсіресе мұндағы Абай 
өнегесінің құнарлы болғанын атап айтқан абзал. Жаңа ғасыр 
табалдырығын шығармашылық талаппен аттаған жас ақын-
жазушылардың қай-қайсыда Абайды өзіне пір тұтты, шама-
шарқынша “бас ақын” межелеген биіктен көрінуге тырысып, түрлі 
ізденістерге бой ұрды. Дəстүрді жалғастыру мен жаңашылдыққа ден 
қою ой-сана тұтастығына, идеялық-көркемдік бірлікке алып келді.

Əрине, ХХ ғасырдың бас кезіндегі əдебиетте түрлі бағыттар 
қалыптасып, əр бағыттағы ақын-жазушылар шығармашылығындағы 
өмір шындығын суреттеу сан-алуан реңктер тапқаны рас. Бірақ 
əдебиет атты ұлы айдынға бет алып, сылдыр қаққан тұма бұлақтар 
бір арнаға құйып, бір түйінге бекіді. Бəрін біріктірген ортақ ұлы 
мақсат ұлттық сананы оятып, азаттыққа қол жеткізу болатын.

Белгілі бір дəуірде өмір сүрген суреткерлер шығармаларында 
болжалды идея үнемі бірыңғай күйде көрініс таппай, сан-салалы 
көркемдік шешімдер арқылы бой көрсететіні ақиқат. Сондай-
ақ, əдеби шығармада көрініс табатын қоғамдық өмір шындығы 
мен əрқилы адам тағдырын дайын қисын-қағидаларға бағындыру 
арқылы бағамдау жөн болмас еді. Əдебиеттің қалыптасу, даму, 
жетілу, өсу жолдарын дайын қалыпқа салып бағалау, жадағайлыққа 
ұрындырары hах. Əрбір əдеби бағыттың, көркемдік əдістің өз 
шеңбер шегі, шектеулі мүмкіндіктері бар. Əрбір үлкен суреткердің 
айқындалған бағыты бар, ол сол өзі ұстанған бағыт жолында еңбек 
етеді. 

ХХ ғасырдың бас кезіндегі əдебиет өмір шындығын, ұлт 
мүддесін, замананың өркениетті көріністерін алға тарта отырып, өз 
кезіндегі озық ой-санадан өріс тапты, соны жетекші идеяға айнал-
дырды. Мəселен ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы ағартушылық 
идеяның ХХ ғасыр бас кезінде азатшылдық идеяға ұласуы.

Біз осы оқулықта екі нəрсеге басты назар аудардық. Алдымен, 
ХХ ғасыр бас кезіндегі қазақ əдебиетіндегі идеялық-тақырыптық 
ізденістерге, сонан соң оның биік деңгейде көрініс табуына игі 
əсер еткен əдеби-көркемдік ізденістерге. Жан-жақты ізденістердің 
белгілері ретіндегі дəстүр мен жаңашылдық, аударма тəжірибесі, 
жанрлық тұрғыдан баю да назардан тыс қалмады. Сонымен бірге 
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Абайға ілесе шыққан ізбасарлардың Абай рухына жақындарының 
шығармашылық тұлғасын айқындауға баса көңіл бөлдік. Олардың əр 
қайсысы қай бағытты жанына жақын тұтты, сол арқылы əдебиетке 
қандай өзіндік жаңалық əкелді, міне осы тұрғыдан бағдарлауға, осы 
тұрғыдан танытуға тырыстық. Ол үшін əуелі тарихи кезеңге көз 
салу керек еді. Оқулықтың қамтитын тұсы ХХ ғасырдың алғашқы 
ширегі болғандықтан да заманаға, уақытқа өз үрдісінен үңілуді, 
бүгінгі көзқарас биігінен қарауды қажетсінеді.

Əдебиет қашанда болса өз дəуіріндегі қоғамдық өмірмен, 
оның жаңа өзгерістерге бейім жағдайымен тығыз байланысты 
болып келеді. Əдебиет қоғамдық даму бағытына орай өзгеріп 
отыратындықтан сөз болып отырған əдебиет кезеңіндегі тарихи-
əлеуметтік жағдайды, оның басты-басты сипаттарын айқындап 
алмай, өз тұсындағы қоғамдық өмірдің бар құбылысын, айнадай 
жарқыратып көрсететін əдебиет жайлы сөз қозғау мүмкін емес.

ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ əдебиеті өз дəуіріндегі мəні 
зор үлкен мəселелермен қоян-қолтық араласып, олардың түйіткілін 
шешуге, сырын ашуға ұмтылды. Бұлар қандай мəселелер деген-
де алдымен ауызға ілгері ағартушылық. Осы мəселе өткен ғасыр 
бас кезіндегі əдебиеттегі қай бағыт өкілінің шығармашылығында 
болмасын бедерлі белгі беріп отырады. Бірақ еске тұтар бір жайт 
бұл ағартушылықтың ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы 
ағартушылықтан сəлде болса өзгешелігі барлығы. Ұлы ақын 
Сұлтанмахмұт айтпақшы, ХХ ғасырдың бас кезінде “Болғанымен 
оқу анық, мақсат танық” болатын. Яғни оқу жайы (мұсылманша, 
орыс-қазақша) біршама шешімін тапқан-ды. Бірақ оқудағы мақсат 
айқын емес-ті. ХХ ғасырдың басындағы əдебиетке міне, осы мақсат 
айқындығы, яғни оқу-білімге шақыру ғана емес, оның ұлттық сана-
ны оятудағы қуаты өзек болып тартылды.

Екінші аталмыш кезеңдегі əдебиетте күні озған əдет-ғұрыптар 
мен отаршылдық озбырлық əкелген жұғымсыз кесапаттарға қарсы 
күрес нақты көрініс тапты. 

Yшіншіден, əдебиет ұлттық сананы ояту арқылы ұлт бірлігіне, 
жер иелігіне, ел тəуелсіздігіне үндеудің жаршысына айналды. 
Оны көркемдік əдіс-тəсілдер арқылы оқырман санасына сына-
лай да, ашық та сіңіруге тырысты. Мұны түрлі бағыт өкілдері өз 
шығармашылықтарының өн бойына өзек етіп, əр қилы көркемдік 
шешімдер жасай білді.

Мəселен діни-ағартушылар оқу-білімге негізінен мұсылмандық 
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оқу, оның қадыр-қасиеті арқылы үндеп, адамдық негізді дін арқылы 
қалыптастыруды көздеп, азаттыққа қол жеткізу жолы Ресейдегі 
мұсылман дүниесінің бірлігінде деп білді. Біз оқулықта мұны осы 
бағыттың басты өкілдерінің шығармашылығына шолу жасау жəне 
Мəшhүр Жүсіп шығармашылығына жеке-дара тоқталу арқылы 
байыптадық. Олардың мақсат-мұраты, ұстанған бағдары Мəшhүр 
Жүсіптің: 

Құдайдың шын нансаңдар бірлігіне,
Ерлердің күш қосыңдар ерлігіне
Сарт демей, ноғай демей, қазақ демей,
Тілек қыл дін-мұсылман бірлігіне, –

деген өлең шумағында жатыр. Бұл ақындар түсінігінше барлық 
жақсылық, нұрлы өмір осы дінге деген сенімнен басталады. Өзге 
бағыттардан наным, таным бөлек болғанымен мақсат ортақ. Ол 
– азаттық, соған жеткізер дін-мұсылман бірлігі. Сан ғасырлық 
қазақ əдебиетінің тұнбатұнық қайнарының көзін ашып, Шығыс 
əдебиетінің кəусар бұлағынан нəр алған діни-ағартушылық 
бағыттың шұрайлы тіл, көркемдік үлгі негіздерінің түп тамыры 
тереңде.

Ағартушы-демократтық бағыттағы ақын-жазушылар алды-
мен Абай, Ыбырай ашқан өнегелі өрісті жалғап, оған орыс, ба-
тыс əдебиетіндегі өзгеше өрнекті ұштастырып, қазақ əдебиетін 
ізденімпаз жаңашылдықпен байытты. Абай, Ыбырайдың ағар-
ту шылық арнасын замана алға тартқан тың демократтық көзқа-
растармен толықтыра түсті.

Қоғамның дамуына, қазақ халқының өркениет елдерге бой 
түзеуіне ең қажетті нəрсе қоғамдағы əлеуметтік қатынастардың 
белгілі бір демократиялық заңдылықтарға бағындырылған жүйеге 
түсуі деп білді. Адам құқын қорғау арқылы жеке адамның еркіндігіне 
қол жеткізіп, демократиялық қоғамның қалыптасуына негіз салуға 
ұмтылды. Олар өз тұсындағы əлеуметтік теңсіздікті, адам құқының 
табанға тапталуын көзбен көріп, ішпен сезіп өскендер еді. 

Бұл бағыттағы ақын-жазушылар шығармашылығының негізгі 
өзегі – əлеуметтік теңсіздік, оның қасіреті мен кесепатын ашып 
көрсету болып табылады. Олар ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ 
қоғамындағы əйел теңсіздігі тақырыбына қалам сілтеу арқылы жал-
пы əлеуметтік теңсіздік ұғымының сан қатпарлы сипатын ашып, 
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теңдік сақталмауының сырларын көпке ұғындырудан үміттенді. 
Сөйтіп жеке бас теңсіздігінен жалпы ұлттық теңсіздіктің себеп-сал-
дарын көре алды.

Бұдан ағартушы-демократтар шығармашылығына тек əлеуметтік 
теңсіздік мəселесі арқау болған деген тұжырым тумаса керек. 
Əрбір творчестволық тұлғаға тəн рухани жан-дүние, ішкі сезім, 
адами мінез-құлық құбылысы, қоршаған орта табиғаты оларды да 
толғантты, тебірентті. Бірақ қаламы жүрдек тақырыбы – əлеуметтік 
теңсіздік болғаны шындық. Оқулықта біз мұны ағартушы-
демократтық бағыт өкілдерінің шығармашылығына жалпы шолу 
жасай отырып та, Шəкəрім, Сұлтанмахмұт сынды ұлы тұлғаларға 
жеке-жеке тоқталу арқылы да танытуға тырыстық.

ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ əдебиетіндегі үшінші бағытты 
біз ұлт-азатшыл бағыт деп атадық. Осы атау бізге орынды көрінеді. 
Өткен ғасырдың бас кезінде отаршылдық езгінің қыспағында 
қалған қазақ халқы ауыр қоғамдық дағдарысқа ұшырады. Міне 
осы тұста қазақ зиялыларының өзгеше бір тобы отаршылдық 
құрсауынан ұлтын босатар жол іздеп, жүйеге түскен бағдарламалық 
іс-əрекетке көшті. Бұл қазақ халқының ғасырдан астам азапты 
тарихындағы нұрлы сəулеге бет бұрған кезеңі еді. Яғни азаттық 
кезеңді жақындата түскен саяси күрес жылдары болатын. Осы саяси 
қозғалыстың басында Ахмет, Əлихан, Міржақыптар тұрса, олардың 
шығармашылығынан күрес идеясының, азаттық сарынның көрініс 
таппауы мүмкін бе?!

Ұлт-азаттық бағыттағы ақын-жазушылардың алға қойған басты 
мақсаттары – өз шығармаларында бостандық үшін күресу, еркін ел 
болып, тəуелсіз мемлекет құру идеясын көтеру. Осы бір азатшыл са-
намен ұштасқан ойды қалың қазаққа жеткізу. Өйткені оқу-білім да-
мып, əлеуметтік теңсіздік жойылып, дін еркіндігі етек жайғанымен 
əрбір ұлт өзін-өзі билеуге қол жеткізбей, өркениет жолына түсу 
мүмкін емес (Кеңес тұсында мұның дəмін таттық та...). Олар бүкіл 
мұсылмандық бірлікке де, түркілік бірлікке де қарсылық білдірді. 
Себебі бұлардың қай-қайсысы да қазақ деген ұлттың жойылуына 
алып келеді деп түсінді. Басты мəселе өз ұлтының бірлігінде деп 
білді. Бұған мысал Ахметтің “Бол десең де, болмаймын маған татар, 
Қасыңдамын жүр десең бірге қатар”, – деген жолдары куə.

Осы бағыттың көш басында тұрған Ахмет Байтұрсынов биік 
пафостағы азатшылдық рухты қазақ əдебиетіне алғаш болып алып 
келді. Ол салған азаматтық сарынды ізінен ерген, ұстазына сенген, 
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азаттықты көксеген жалын жүрек інілері ту көтеріп алып кетті. Ар-
ман болған азаттық көркемдік шындыққа айналды. Азатшыл бағыт 
өкілдерінің қай шығармасында болмасын осы бір асқақ рухтан қуат 
алған өзекті ой алға шықты. 

Поэзияда Ахаң айтқан “Аш көзіңді оянып”, Міржақып қоштаған 
“Оян, қазақ!” осының жемісі. Мағжанның сезімнің қылын шерткен 
сыршыл өлеңдерінен де ұлы күреске деген ынтықтық сезіліп тұрады. 
Ол сомдаған Батыр Баян бейнесі – ел қорғаны ердің, ұлт азаттығы 
жолындағы күрескердің көркем сөзден соғылған құрыш тұлғасы. 
Прозадағы Міржақыптың Жамалы – өз еркіндігі үшін күресе білген, 
сол жолда мерт болған, теңдікке ұмтылған қазақ қыздарының типтік 
бейнесі іспетті, үлкен жанрда тұңғыш сомдалған тұғырлы тұлға.

Ұлт-азатшыл бағыттағы ақын-жазушылар дəуір шындығынан 
тудырған бір ақиқат жеке бас бостандығын жырлаудан жалпы ұлттық 
бостандыққа үндеуге жол ашты. Соған негіз қалады. Азаматтық 
биік рухты арқау еткен бұл əдебиет – халқым, елім, жерім деген ұлы 
ұғымдардан жалын жыр жаратқан нағыз ұлтжанды əдебиет болды. 
Өмірдегі күйкі тірліктен “Алашым” деген жалпы ұлттық сана басым 
келді.

Қорыта айтқанда, ХХ ғасырдың бас кезі – қазақ ұлты үшін ой-
сана оянуының дəуірі, əдебиет үшін рухани жаңару мен түлеудің 
кезеңі болды. Қазақ қоғамының жаңа тарихи кезеңге қадам басқан 
сəтіндегі өмір шындығын кемел көркемдікпен суреттеп, шынайы 
шындықпен бейнелей білген əдебиет күрделі де қызықты болғаны 
даусыз. Ол жаңа асқарға көтерілудің алтын көпіріне айналды.

 ХХ ғасырдың алғашқы кезеңіндегі қазақ əдебиеті – шын мəніндегі 
алтын ғасыр əдебиеті. Ол – қазақ əдебиеті дамуы тарихындағы жаз-
ба əдебиеттің мейлінше дамыған, ең бір өркенді де өскелең кезеңі. 
Алдыңғы дəуірлерді жаңашылдықпен дамытқан, кейінгі кезеңге 
дəстүр ретінде жаңа серпін берген өміршең əдебиет. 
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