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ИСА БАЙЗАКОВТЫЦ СУРЕТКЕРЛ1К ШЕБЕРЛ1Г1
А.Ф. Зейнулина
С. Торайгыров атындагы Павлодар мемлекетшуниверситет!
Мацалада цазак, едебиет'тщ жыр dyndyni Иса Байзацовтыц шыгармашылыгы
туралы кррастырылады. dcipece Иса Бацзщовтыц «Ацбвпе», «Щралаи супу». «Кав
каз» поэмаларыныц керкемдт ерекшелШтц табигаты танылады. Ацынньщ суырып
салмалыц онертщ ерёкшелт Kopceminedi.
В статье рассматривается творчество одного из ярких поэтов казахской
литературы - Исы Байзакова. Особое внимание уделяется исследованию природы
художественного мастерства поэм Исы Байзакова «Акбопе», «Куралай сулу>>, «Кав
каз». Показана меткость поэтческого слова поэта.
In the article there is examined the creative works o f one o f the most outstanding
poets o f kazakh literature - Isa Baizakov’s. Spesial attention is paied to the research o f the
nature o f the artistic perfection o f such Isa Baizakov’s poems like «Akbopye», «Kuralay
sulu», «Kavkaz». There is exposed the keenness o f his poetic word.

Иса Байзаков - колына домбырасы мен каламын катар устаган дарынды
импровизатор, жазба одебиеттщ кернеюп каламгерь Акынныц импровизаторлык
енерш таныткан непзш ен желд1рмелер1 болса, жазбагерлж шеберл1гш таныткан поэмалары. Домбыра суйемел1мен жыр HecepiH таскындатып, сацлак жуйрштей
самгай ж енелетш Исанын акындык eHepi еш улкен саладан байкалады. Акын
ш ыгармашылыгы бгрде ауыз вд еб и ев улгш ерш сактаса, H e ri3 ri саласы жазба
эдебиеттщ бш к талаптарынан танылады. Осыган байланысты Исанын кыры мен
сыры, мол акындык арнасы да кос ер1мденш келедь
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Иса ш ыгармаш ы льн ынын eici ж акты болып к ел уж е байланы сты , оны ц
акы нлы к oirepi ко б ш е ауы з э д е б и е п стил! тургы сы нан багаланып та ж урдь
Сондыктан Исанын акьшдык eHepi ауыз эдебиет1нде жатыр ма, немесс шыгармалары
жазба одебиеттщ тал ап, плектерш е жауап берерлйстей стильде жазмлып па деген
сауалдарга жауап 1здеген галымдарымыз баршылык.
Халкымыздын аса талантты акыны Иса Байзаковтын телегей тещ з суырып
салмалык керемет енер! жайында да, онын жазьш калдырган адеби муралары да
баспасез бетж аз керген емес. Акынмен талай жыл достас болган жазушы Николай
Анов 631НЩ «Эн канаты» атты ютабында онын тангажайып бейнесш жасаган. Ол
ту рал ы Манап Хасенов: «Иса Байзаковтын акындыгы ж эне стильдш ерекшелйч»
деген монография жазды. Сонымен катар, эдебиет зерттеуил галымдардыц, акын,
жазушылардын, ж урналисттердщ , внер ардагерлерш щ ж эне баскаларынын Иса
Ьайзаков туралы жазган гылыми-зерттеу макалалары, адеби сындары, естел»ктер 1
топталып, акыннын 100 ж ылдык мерейтойына арналып, 2000 жылы М убврак
Жаманбал иновтын редакторл ыгымен жене Айтжан Баделхановтын курастыруымен
баспа бетш е шыгып, окырмандары мен кауышты. Аталмыш ецбекке ен п зй п п
отырган макалалардын авторлары - Дихан Эбш ов, Эбд1лда Тэж1баев, М эриям
Хашмжанова, Иван Шухов сиякты Исамен 6ipre болган белгмй каламгеряер, CepiK
Кирабаев, Э м ф зак Айтпаев, CepiK Негимов, тагы баска эдебиет зертгеуци галымдар,
акындар. Бул эдебиет зерттеугш галымдар мен кернект! акын-ж азуш ылардьщ
макала, гарында Иса Байзаковтын суреткерлж онершщ ерекшелМне, *пл ш ебер;ипне
жан-жакты талдау жасалган.
Сондай-ак, «Казак Tuii мен эдебиет» журналынын 2001 жылгы №1 санында
Павлодар каласынын Абай атындагы № 10 лицей-мектебш щ мугал1м1 Ш арбат
Ж умадшованын «Куралай сулу» дастанынын кэркемдш Tuii атты макаласы жарык
кергенд!. Ягни, Иса шыгармашылыгы ЭЛ1 де зерттеуд 1 кажет етедь
Ж иын, топтарда ж ыр несерш таскындаты п T erin-Terin тастайтын Иса,
импровизаторлы к енерд» жалгасты руш ы, dpi р е а л и з м т д талгам. талаптары н
ли ри калы к елецдер! мен поэмаларында шебер колданып, жазба эдебиетте езш дш
стилш калыптастырушы акын.
Акын шыгармашылыгын хронологиялык ретпен Караганда, оныц камтитьш
гакырылтары ел!шзде болган тарихи жагдайлардан сыр шерткендей. Алгашкы жылдары
акын Казан тенкергсшщ жетютктерш* азатгык алып, тещцкке колы жеткен кедей,
жалшылар eMipiH жыр етсе, берпн келе, елеумегпк эм1рдщ iu m сырл арьша ущлщ, адам
мшездершде пай да болган esrepicrep мен жаналыктарды елещне аркау елеен.
Иса халы к эдебиетш жатка бш ш жырлаган, антыска катыскан, арты на
голгаулар, елендер мен 61ркатар поэмапар калтырган Онын алгыр темпераментпк
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характер! оныц эндершен-ак, ecipece «желд1рмелершен» анык кертедН Исанын
суреткерлцт ecipece, оныц поэмаларынан анык керш едь Халык тарихыньщ кезещн
окигаларын камтыган кец такырыбымен, заман сырын ашар мазмунымен, адам
тагдырын кызыкты бейнелеуамен, теп л ш турган елец жолдарымен, сюжет курута
ш еб ер л тм ен Иса поэмалары кунды.
«Куралай сулу», «Койшыныц epT erici» атты поэмалары казак ел1 eMipiH тапка,
жшке бвлмеген тустын, ел болып сыргкы жауга карсы курескен дэу ipiHiii шындыгын
, б^Днелейдь ¥лгайган шагында жалгыз баласы елш , муны молайган Монтай бидш
армансыз адам 1здеп, Келденге келу1, оныц арманын тындауы адам шдешсшде, оныц
мурат-тшегшде шек жок екещцлне сещйредь Мунда адам психологиясын тусшерлж
улкен накыл бар. Ол - армансыз адамныц жоктыгы туралы шьшдык.
«Алтай аясында», «Акбепе» поэмаларын Иса жастардыц бас бостандыгы
идеясын ел ш пндеп таптык тартыска кура суреттейдь Ал, акынныц «Кавказ» атты
. тамаша поэмасы медениетп, шебер акыннын улп сь Бул романтикалык дастанда
аскак акын кавказдыктардыц ор кеуде, намыской жандардыц махаббат шерменделер1
Багда мен Зайданын, курбан болган балалары ушш, жатка, жалкыга гашык кызы
Зайданы ц к у ш п н е н ж артастан е з 1 кулап елген K epi Ж усш тулгалары терец
.толраныспен суреттелген.
Э п н калы к келемд1 поэм алар туд ы руда, акы н ecKi е ц п м е н щ сурлеу, сокпактарын Heri3 eTin алган да, оган ез киялынан тьщ окигалар, жаца ситуациялар
косып, ж е л ш поэмалар жасаган. Бутан делел «Куралай сулу», «Кавказ», тары да
баска поэмалары.
Ал осы поэмалардагы Исанын суреткерлш енерш е келеек, ел турмысына,
т|ршинк-тынысына байланысты елец жолдарынан шындыктыц тутас кершютерш
6ip танитын болсак, жеке мшездемелерде, портрет жасауда, адамныц кущ ш ш суйшшпн суреттеуде Исаталантыньщ кушш екшпп рет керем1з. Ол ушш ел eMipmin
тутас 6 ip суретш кез алдымызга екелешк. Эпнкалык поэмаларында ел eMipiH, замана
жайын T e6ipeH e толгайтын Иса адамдар тагдырына ен алдымен кез Tiicri.
«Акбепе» поэмасыныц экспозицнясы автордыц пелсапалык ой толгамынан,
ягни сол заманныц елеуметпк тещлздагшщ KecipiHeH Акбепедей кыршын жастын
арманда кету ше:
«Хальщтыц касиетш жанмен уккан,
Бул жырды мен жырламай, KiM жарлайды.
МезгшЫз, мерекеЫз еткендердщ
Жан дары б1зд! айт деп сыбырлайды»,деп, eMipflepi еш болтан жандардыц куйшнш мен кайгысына ортактасып, eKiHimi
мен аскак арманын кейш п урпакка паш етуд! кездеген.
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П оэмада XX гасырды н бас к езш д еп елеуметтж кайш ы лы ктарды н бет!
ашылып, азаматтык ар - ужданын жогары койган жана адамдар бей н еа сомдалгаи.
Реализмнщ е д 1с, тесишерш пайдаланы п, поэмада азаматтык бас бостандыгын
ансаган жастар б е й н е а жасалган. Бул жайында Манап Хасенов : «0ктемднстщ
сойылын кетергендер жана твЫл, айла-амалдарга кешкен. Ш ыгарманын екелген
жаналыгы да, езш д ж езгешелнй де осы жактарында»,- дейш.
Поэмада Казан

TO H K cpiciniH

алдындагы казак ауылынын ШШ жагдайы -

е л е у м е т п к тенеЬднетен туган кайш ы лы ктар

K e p iH ic

тапкан. О кы рм андары н

кызыктыру ушш 0м1рхан мен Акбепе арларындагы суШепеншшк алыньш, окига
жел^ш сол екеуш ш айналасында курылган.
Бул - Иса шыгармаларындагы н е п зп тесш. «Куралай сулуда» Келденшн
картайып оты сенгенше ж урепн жаралап, енсесш басып келген екшшп мен орны
толмас арманын жыр еткен. Еркежан мен Балаказ тагдырынан да осы 6ip жайт айкын

ангарылады. M ine, бул «Акбепе» поэмасында тамырын терендете тус1ред! де, ел
дэстурь салт-сана, едет-гурып каЬармандар тагдырына байланысты сез болады.
П оэм а с ю ж е т ж д е к ер т а р тп а к ара к у ш т щ ж ау ы зд ы гы н а к арсы бас
бостандыгын ансап куреске шыккан жастар арасындагы наразьшык шиелешсе келш,
адамдар арасындагы кайшылыкты тутандырган. Алайда, 0 6iui тер1зд| жатып атар
айлалы жандардын сан алуан шырмауына тускен Эм\рхандар тобы жеме-жемге
келген де тетеп бере ал май, ж ен ш с табады.
О киган ын булай uiemuiyi ем ф шындыгына кайшы келмейд!. 0йткеш ол кезде
0м1рхан мен Акбепе тер 1здш ердш бас бостандыкгарын алу ушш куресулер1 мумкш
e f l i, 6 ip a K

бай-феодапдар устемдак еткен заманда, феодалдык гурш пъщ 6epiK

сакталган кезшде суйгешне бара алмай зарлаган, тещйкке колы жетпей арманда
еткен 0м1рхандар аз болтан жок-ты. Сондыктан поэмадагы суреттелген окига да,
акыннын

u ie o iy i

де сол кездеп

eM ip

шындыгына сейкес. Актарланныц сонынан

Э м 1рханнын куып барып, атын жау колынан жалгыз ал ып кайтуы - онъш болашакта
шындап, ашык куреске шыгуынын баспапдагы. Белдесе келгенде тецдцс алу ушш
озбырлыкка карсы курес ашканнан баскадай жол жок екешнгш Э м фханга ем ф дщ
ез! уйретедь Поэманын мазмунынан унамды кайшылык. елеуметтнс тенс1зд1к,
мазмундагы елеуметпк кысым айкын ашылады. Бас бостандыгын ансаган OMipxaB
мен Акбепелерхпн бел сен in куреске шыгуы окига туш нш шешеда.
Поэмада е р саладан куйылып жататын окига т и б е п мол. А ктарланнын
сонынан куган Эм1рханнын Бетпак дал ада жападан жалгыз жYpyi де, шыгарма
компознциясымен бгге кайнаскан.
Ш ыгарманын сю ж етпк жел 1С1 мен композициялык б т м ш шебер куратын
акын поэма каЬарманын тулгаландыра тусуде типтеншрудш килы-килы тесшдерш
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колданады. Рулы елдщ би-болыстарына карсы аттанарлыктай ерлж касиеттерд!
каЬарман бойынан табады. Портрет жасауда кешпкерлердщ кееюн^келбетш кез
алдьща айна-каперЫз келт!ред1 де, ереш icne кадам баскан ер журек ердщ нагыз вз]
осы болар дейдь
КаЬармандар тагдырын жан-жакты танытуда акыннын суреттеу тэсш дерш щ
кыры кеп. Соныц 6ipi экспозицияны Щ рйенщ рщ кубылтып отыру т э с ш . «Алтай
аясында» окигага ортактас болган влкеш ц еткеш мен 6 y riH ric iH салыстыра
суреттесе, «Койшыныц ертелсш де» ацызга айналган Агыбай батырдын калмак
ж ортуш ы лары на тойтары с берген epniriH айты п, э ц й м ё - дукен курган eKi
койш ы нын аскактаган тау шыны мен кулазып ж аткан ен далага кызыга квз
тастасынан -а к кеп нерсеш ангартады. Кавказдын кузды шаткалдарында жалгыз
жортып келе жаткан Багдадан да 6ip терен сыр TYЙiп калгандайсыц.
«Акбепе» поэмасында табигат керюне танданып, тамашалап кана коймайды.
Табигатгын к а т ы ге зд т мен мылкау KyuiiH суреттеу аркылы максатын орындау
жолында He6ip киындыктарга барган ер бейнесш шындыкка жанасымды eTin ашады.
Ceruiin кум жатады, сыргып кулап,

Бекшш 6ip турмайды басын курап.
Бугш бар, ертещне кетед кешш,
Еш адам бшген емес, женш сурап.
Жортады акбекендер жонды кезш,
Жургендей Бетпакта eMip барын ce3in.
Болмаса шелде туган курт-кумырска,
Тезе алмай андар кеткен шелден безш.
: Сез eH epi мен поэзия куд1ретш шьбер пайдаланган акын 1,2-тармактарда
кумнын согшш кулауын шарттылыкпен алып, кумнын калындыгын, коюлыгын,
ондай кумда журудщ каИарманга кандай ауыртпалык шШШенш эсерл1 KepceTin,
оны матанын яабш колмен секкенде б1р1здш кпен еегщ уш е алмастырып, кумнын
сыргып кулауынын ерекше 6ip TypiH кврсетедь
«Журш ед кудык кврд1 сайды бойлап,
Байкады атырауга атын байлап.
Ущ лш ен Ty6iHe квзш салса,
М елд1р су табанында жатыр кайнап»,елен жолдарындагы «мелд1р су табанында» деген сез Ti36eri судын к ас и е тт и т н щ
жене табанында гана жатуы су тапшылыгыньщ, аздылыгыньщ KepiHici. Сондай-ак,
казакта «кайнаган судьщ касиет1 бар» деген. Бул жерде акын халыктык кодцаныстагы
TipKecrri шебер пайдаланып, ултгык ернектщ утымды колданысьш керсеткен.
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Осындай киын-кыстау жерге тан болган dMipxaii е р турл! киыншылыктарга
кез болады. Акын Омфханлы корлык корсетке» унамсыз адамдармен алыстырып
кана коймай, табигаттын Tincb жауыма да кездеетарген.
Бул салола пейзаждык суреттеудш ne6ip турлерш тудырган шыгармаларды
бурын-сонды жи1 ушырасгыра турсак та, Иса суреттейтш Бетпак дала ерекше
пафоспен берыген. Байыптап Караганда 6ip жанды Kepiutc кез алдыннан козгалын
етш бара жатады. «ByriH барертенше кетед кеш in, Еш адам бшген емес, жошн сурап».
Акын осы ceru iin , кулап, к о ш т жаткан кумды жазирадан да ewip леб! ескен/игш
с е з ш т , ез каЬарманын сол Бетпак далада калдырмай, аман-есен алып шыгады.
Маиап Хасеновтын «Иса Байзаковтын акындыгы мен стильдш ерскшл in» атты
енбегшде айтып откеншлей. Иса шыгармашылыгыиын 6ip жаналыгы - адам мен
табигат арасындагы карым-катьтасты аскан шеберл>кпен суреттеу. Сол жацалык
реалиспк боямен боялып, романтикалык пафоста бершелк TipiumiK атаулы безетгн
Бетпактын швлшен Кодар icnerri («Козы Керпеш - Баян сулу») Эмфханнын да жол
табуы. Ал кел еа бел 1мде Иса жазгы тунд1 де осындай аскан шеберяйспсн бере б!лген:
«Калгуда карангылык жерге тусш,
Балгынлай маужыраган жарын кушып.
Булттардын сслдф ш ен сыгалайды.
Тунге ымдап ксйбф жулдыз кезш кысып»,деп, жерд! баскан карангылыкты «калгытып», ягни жансызга жандынмн ерекетж
6epin, (кейш теу) оиы маужырап жарын кушкан балгынга тенейдг Булттардын
селд1ржен сыгалаган кейб1р жулдыздардын «тунге ымдауы», «кезж кысуы» тагы
да жансызга жан беру эрекетг Енднт кезекте таннын атуын:
«Пердес 1 к етерй ш тан саргайып.
Эн салды бозторгай да канат жайып,
Жылкы ©pin жайылуга айналганда,
Т ан ж еш п, карангылык TycTi тайып»,лейд! де, танны н саргайып аткан шагын жана тускен кел ж н щ пердес! немесе
терезенщ пердса емес, тун пердеа квтерш й деп карангылык свзж перле сез!мен
алм асты ры п (м етаф ора) айткан. Ал «Тан ж ен ш , к арангы лы к туст1 гайы п»
гармагында карангылык пен жарык арасындагы менгшщ куресте таннын «жену 1»
мен карангылыктыц «таюы» - табигат зандылыгы. Бул акыннын дуниеге деген
пелсапалык кезкарасынын терещ йл. Перде свз! Абайда да бар. Онда акын казак
даласындагы надандыкты, карацгылыкты, дуниекорлыкгы сынайды. Меселен:
Наланнын квщнн басып тур,
Карангылык пердеы.
Акылдан боны кашык тур,
Ойында 6ip-aK шаруасы.
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Исц лсихологиялык епздеу эдюш шебер ернектеген, Исада табигат пен адам
еркашан,б|рлест1кте:
«Кесшген cap жазыкта сагым СамРап,
Жол берд1 OMipxaHFa койнын ашып.
Сокпакка сокыр сорап тусш алып,
Ж1берд1 ж етек атка камшы басып.

Кайраты осы гана барлык болган,
Кайтадан елге кетсе елмей аман.
0M ipxan желе ж орты п ж уре берд1,

Сагымды жолдас кылып шел даладан», 1
деген елен жолдары т е н т келе жаткан жау кугыншыларынан кашып келе жаткан
Эм1рханга сагымнын койнын ашып, жол 6epyi, оган TinTi жолдас болуы - табигаттын
каЬарманды коштауы. Ал:
«Шымкаган кекжиекте кызыл арай,
Кетерген кун шапагын кызыл тудай.
Тарауы сам жамырай кекке самгап,
Серпшген кек TeHi3i ерман карай»,деген шумактагы 1,2,4- тармакгары «шымкаган», «кетерген», «серпшген» еЫмше
тулгалы эпитеттерден басталып, «кызыл арай», «кызыл тудай» (тенеу), «ерман
карай» TipKecTepiHin еуен дш п м ен кемкершген.
Кекжиек белдеу тартып кызыл нурдан
Шапагын шашыратып булттарга ypFaH,
Маяктщ жаца жанган шамындай боп,
Жулдыздар жаца шыкты сейш куриан.
Ж айлаута жаца конган ауыл симай,
ИЫмен мурын жарран жас кекорай,
Айдынды ак айнадай ортага алып,
T i3Uiin конган 6epi кел жагалай.
Самалы салкын келдш теске coFbin,
Ш омылган суга Tycin жулдыз бен ай.

Ж^цланып мал отанда, жан уяда,
Тыншыган м езгш ед1 кештщ сондай.
Бул шумактарда табигатгыц тамылжып турган 6ip ceTiHin KepiHici бершген.
Акын «сейш курган» жулдыздарды маяктщ жаца жанган шамына тенейдь Ал жаца
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шыккан кекорайдын жуп ар исш «мурын жарган» деген туракты Tipxeci аркылы оте
ocepni етедК «Айдынды ак айиадай opTaFa алып, Tbinin конгаи 6 e p i квл жагалай»

деген тармактарда айлмнныц тазалыгын «ак» символ сез! аркылы жетюзетш болса,
су б ет ж д е п тыныштыкты айнага тснейдг Внд-i сол сеш л ге жана шыккан
жулдыздардын жане айдын айдып суга тускен коленксан «шомылгаи» еамш с
тулгалы эпитет» аркылы суреттейдк Сонымсн катар, жансыз затка жандынын
эрекетт беру де байкалады. Ce6e6i «шомылу» непэшен жанлыга тан арекет.
«Серп 1Лin карангылык койнын ашып,
Ай гуды аспанына жулдыз шашып,
Жана ескен жас шинктш тасасыида.
Сойлескен ек! гашык маукын басып.
Сылдырап , жел ыргаса жапырак кулед,
вйткет гашыктардыц тшш б|лед.
Эн косып самал кел ш содан арман,
Сырды ccTin. ж е н ш айтпай журе беред.
Туншыгып тындамасын тун негылып,
Жас жанды жасырганын тур гой бийп.
Жетшш кейб»реуш муратына,
К е й ш щ BMipiH кескен баурын тшнг»,-

деп келетш елец шумактары акыннын психологнялык епздеу админ е т е ш ебер
колданганын далелдей тусетш тагы д а6 ip KepiHic. Мунда карангылыкгын cepninin
койнын ашуы жансызга жандынын арекетш беру тасин (к е й т т е у ). Осындай всем
табигатгын аясында exi гашык маукын басады. Раш ы ктард ы н т ш н бмген ж ел
жапыракты ыргап, оны кулдфедь Э д е т т е жапырак кулмейд! гой. Мунда
жапырактардын шогырын жел ыргап козгагандагы олардын сылдырауынын
шынымен-ак кулшге уксауы. Табигатгын сулулыгын герен тусшген, сезше бшген
Иса оны аскан шебсрлшпен суреттейдь T in ri, самал ж ел дщ гашыктар сы ры н бш се
де, сыр бермей журе 6epyi табигаттын да, бул махабатты коштауы. «Туншыгып
тындамасын тун негылып, Жас жанды жасырганын тур гой б ш ш » тармагында
кейбфш муратына, кейб1рш ажалына ж еткпген карат ы туншн енД1 ею жасты
тындауы, купиялас болып турганын cc3iuyi - 6api жансызга жандынын е р ек етш
беру тесипнщ айгагы.
«Кулпырган жердш 6eri шешек атып.
Эн салып шыбын-ипркей ьпындатып.
Кып-кызыл манардай боп жидек nicin,

Сай-сала жупар исш тур анкытып.
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Кермей-ак ёлёмш бе Эм1рханды,
Ш ы д а тп ай к езд е ск е н ш е ш ы б ы н ж ан д ы .

Жаралган бар ж эн д ж п ц коры болдым,
Жем кылды шыбын-ипрксй каткан канды.
OMipxaH 1шке тартып барлык канын,

Туйгендей шуберекке шыбын жанын,
Айкасса душпанымен арманы жок,
Аз, кеп деп санар емес Kici санын»,деген шумактардыц 6ipiHiuici тольпымеи жаздын к ерщ ш н 6epin тур. Шешекпен
кулпырган жердщ 6exi, манардай болып nicneH жидек - 6api жупар исш анкытып
тур. Осындай шактагы ш ыбын-шipKefiд in ызыцдап эн салуы ауыл арасындагы
тыныштыкты ж е т ю зт турса, ал eKiHmi шумакга шыбын-ппркейдщ, жэщ нктердш
Акбепенщ жас тэнш жем кылуы мулдем баска, жан турплгерлж xepiHic. Сонымен
катар ш ыбын «жан» м агы насы нда да, колданы с тапкан. Я гни акы н халы к
колданысындагы сездерд1 пайдаланатын болса да, оларды эр жерде кайталайтын
болса да, езге магынада езге KopiHic жасаган. Opi карай жас жандардын куйшппше
табигат та ортактаскандай:
«Кун батты, бултка барып жарык кашты,
Кулады кеш коцырды жерди басты.
Керуендей булттар кешш, жер козгалып,
КецшЫз куйге ту с п аспан асты»
Бул ш умактын 6ipiHini тармагындагы «жарык кашты» TipKeei жансызга
жандыныц эрекетш беру жолы. Ce6e6i кашу непзшен жандынын эрекеть Жарыктын
жогалуын а сер л i беру уш ш «кашу» сез1м«н т 1ркест1ред1. Бултгарды керуенге балау
олардын каз катар одзщуипц, 6ipi3flmiriHin KepiHici. «Кецшсю куйге туст! аспан асты»
жолындагы «аспан асты» Tipneci алмастыру ягни, жер 6eTi - барлык TipiumiK.
«Пыскыртпай аттарыньщ ернш буып,
Сай менен езектердщ бойын куып,
И ш п инелштей жок боп Kerri,
Жалма-жан KepiHreH ай, жаца туып.
Жогалтты жулдыздарды булт баяулап,
Уйлыгып карангылык тур жаяулап,
Бултты айдап талып келген коныр самал,
Куйылды кубыладан жаца саулап»,деген жолдар жаца туган айдын жулдыздарды жан-жагына шашып, айдын келде
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шалкып шомылуына, кою кдрангыла жастардын маукын басуына, оган самая желлш
ле сырлас, купиялас болуына мулле карама-карсы кубылыс. Инел1ктей и ш п жана
туган айды н ж ок боп кетуй бултты н селд!рш де калган ж улды здар, уйлыккан
карангмлык - 6epi де 6ip сумдыктын, каитепстщ болатынын хабарлап тургандай.
Осындагы «булт баяулап», «карангылык туржаяулап», «талып келген коныр самал»
- Gepi тартгы лы кты н жемгс». Осы сарын epi карай ерби туседг
« М е зп л а з неге жауды жанбыр булай,
Жас сулу зар шеге мс жылай-жылай,
Немесе тегш етш каны ма екен
Ояткан топыракты елде калай»,леген шумак акыннын болжамы. Автор риторикалык сурауды кол да па отырып:
«Бул м е з п л т жауын не деп тур? б л д е бул жас сулулын кез жасы болар ма екен
немесе тен д ер каны ма екен»,- деп e ii соган жауап 1здейд 1. «Ояткан топыракты
елде калай» деген тармактагы жердин ш ан-тозаиын баскам ж ауын-ш аш ыннан
топырактын cepnm yin «ояткан» сез1мен алмастырады (метафора).
«У спнен и урлы жузд!Н саулады кан,
Муздады ту л а бойы киналды жан.
Cepnimii oipi батпай душпандары,
Сек1пд1 жер KyHtpeiiiH, кек жылаган»,деген шумактын сонгы тармагы тагы да, ш арпы лы кты н утымды 6ip колданысы.
1.

Етег ш ак кейлектщ орай m in,

2.

Майысып калып жатыр гулдер кулш,

3.

Жыгылды алып дене жерге бары и.

4.

Кокмайса гулдер турган даярланып,

5.

Ей, жас тен, б!зден де сен кетес1н-ау,

6.

Дегендей Huiicin ортага алып.

7.

Гулдерш сай-саланын тозан басты,

8.

Айрылып уясынан кустар састы,

9.

Тобына туре тиш гопырлатты,

10. Талайы бас саугалап жанталасты.
11. Акбепе дм^рханга наз еткендей,
12. Тшеген кулкюшен гул себш п,
13. Жас гулдщ, жан татпаган жана балын.
14. Улайды-ау!.. E k i жубай белш inrri.
Осы елед жолдарындагы «гулдер кулш» шарттылыкпен жем!С1. Гулдерд1н
жш ескенд!Г 1 кейлектщ етегше орала ш нуш ен айкындалады. Ce6e6i егер гулдер
сирек ескен болатын болса, олар орала шшбес ед 1. Ал келес] ш умакта жанагы
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кэршютегщей кеш л кошемелт байкалмайды, гулдердщ ж ас тенге назаланып тш
катуы, аяныш 6inflipyi мулде баска кершгс. КелеЫ суреттеуде Эм1рханга кеш те болса,
кем ек ке келген алпыс жшнгтщ аттары нны н дубгрш ен табй гаттагы болган
аласапыраннан гулдердщ шан астында калуы суреттелген. EHfliri жерде «Тшеген
к у/ш сш ен гул ceбiлiп» дегендеп «гул» сез1 бакыттылыктын символы ретгнде
бершгбн. Ал, сонгысында «Жас гулдщ жан татпаган жана балын» деп, гул —
махаббат, бал - сол махаббагган алган жан лэззаты. EKeyi де метафора. Осыдан
корытатынымыз, акын 6 ip сезд1 б1рнеше жерде колданса да, ол акыннын акындыгын
кемггпейд1, кер1сшше эрлетедь C e 6 e 6 i олар - эр жерде эр KepiHicTiH куэгерлерь
Ш ы гарм ан ы н ек ш п н б ел гм ш де егескен д у ш п ан га ececin ж гберм ей,
Актарланды алып кайткан дм1рханнын калыцдыгына урын келген куйеудщ
жолдасы болып баруына байланысты поэма сюжет1 мулде жана арнага тускен. Бул
туста окига кенет езгерш , тын тартыс, жана эпизод пайда болган. Эм1рханды
Акбепеге к езд еш р у ушш акын оны эдеш куйеу жолдас eTin алган. Онсыз 6ip ауыл
мен арасы апшак екшнп ауылдагы кыз бен жйтттщ жузбе-жуз кездесу1 MyMKiH болмас
едк Некен-саяк журуд1 ел дэстур1 ол кезде кетермеген болар.
0м1рханды бул жиынга Иса бекер экелмеген. Бас каЬарманды эр уакыт жиын
топтыц алдына шыгарып, (Мэселен, «Кавказ» поэмасындагы Багданьщ Сабан тойга
дэл T ycyi.) eHepi мен ерл1гш журт талкысына салып, кызыктырып отыратын акын
елдщ эдет-гурпын, дэстурш орынды пайдаланган. Осы 6ip Keuireri ойын-сауыкка
e 3i де араласып, олармен 6 ipre жургендей ce3iHeTiH Иса энд! ардактап, эн суйер
халык бей нес in жасайды.
Осыган орай, ой мен сез1мге б1рдей эсер ететш поэзия мен адамныц жан
дуниесш бутшдей баурап алатын эн куд1ретш жарастыра бейнелеу бар. Мундай
жагдайда Иса эр уакыт романтикага сэз бередь BipaK, Иса романтикасы киялдан
емес, ем1рден туады да, киял канатын кактырады. «Топырак жеп, домаланып
енбектеген, анырып жас бала да тындап калды». Бул - шындык. Сол шындыкты
тулетш , жанартып отыруда Иса эр уакыт романтикага канат кактырып, эн н щ
куш ретп KymiH жерш е жетюзе суреттейдь Тугалы эн суймеген М усабектщ де,
бой ын баурап экетш, табигатгы да теб!ренткен эн аркылы акын H eri3ri каЬарманнын
типтж xapaicrepiH ашып, л ирикалык бояулармен сезш элемше ушкын тастап отырады
да, суреттеу тэсшш де реалистпк акикат пен романтикалык ершшдис астасып жатады.
Бул да акыннын езш е тон ерекшелнт. Мэселен:
Аспандап дауыс Kerri тунд1 жарып,
Тамылжып соргалады жанга дарып.
Уйкысын жым-жырт тунн1н б 1рден ашып,
Сезшд! айкасканы айга бары п.

195

А.Ф. Зейнулниа
Сонынан Ypric к етп «Канат талды»,
Калыктаи жергс туепей турып алды.
Ж аныннын 6ipre uiepTin нэз1к кылын
Y йткытын ойламаган ойга салды
Н ар тауып жаннын шел1

M eiiipi

канып,

Тарады тула бой га балдай тамып.
Алтгыста аузын ашкан кем трлердщ ,
Лап erin каллы 6ip -6ip оты жанып.
Осындагы «кылды шсрту» Tipncci - белгин 6ip му зы кал ык аспапка меселен,
кылкобызга катысты угым. Ал акын Э м 1рханнын айтып берген жырынын берген
acepin керсету уш ш, адам жанын баулап апган ayeHHin адам жаньшын назж кылын
6 ip re uiepricyu оный уйткыгып ойламаган ойга салуы шартгылыктынжемдЫ, акын

ш ебертгш тагы да 6ip танытарлык Kepimc. Сондай-ак, шыгармада алпыс ж т т , алпыс
жастагы кемш р сиякты образдар 6ip KepiHin калын отырады. Иса адамдардын
жагымсыз мшездерш:
«Жет1 ру, жетшс ата Канжыгалы,
Бакталас бака-шаян андымалы».
деп, ел а р асы н д агы е л е у м е т п к т е ш п з д и т ш сал д ары н ан т у га я тар ты сты ,
бакталастыкты сынаса, осындай Kepimc Абайла былай бершедг.
«Куйрыгы шаян, бет! адам,Байкамай сснбе курбыга!
Жылманы сыргга, uni арам
Кез болар кайла сорлыга»,деп, смжузл! адамдарлы мш ейдь Ап, Шортанбайдагы:
«Сайлауга с алып ынтасын,
Байлар калта кагып тур,
Сыр бойында шаянлай
Bipin-6ipi шагып тур»,-,
деген елец жолдары МешЬур Ж усш тщ «Ралы Арыстаннын енпмес!» дастаныидагы
идеямен 6ip сарындас.Ол:
Жылан мен шаян басты казган керш,
Баршасы е з 1М малым кез1м кердг
«Б 13 - малый: зекет бермей аздырган!» деп,Жабылып мен байгусты талай бердь
«А кбепе» поэмасынын басты каЬарманы - Э м 1рхан мен А кбепе. Олар
шыгарманын басынан аягына деШн KepiHin, алма-кезек суреттелш, тшгпк жагдай лын
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аясын кенггкен. Eiceyi эдш етЫ здотщ , болымсыздыктьщ ерекетш е бас имей, ашыктанашык карсы турады. «Шыгармадагы улкен жаналык та, epeлi ic те осы»,- дейд1 Манап
Хасенов жогарыдагы ецбегшде.
Ойымызды туш ндей келе, Исанын айтарын айтып, ойын керкем сезбен нак
жетюзетш шыгармалары акыннын даралыгын, аскан шеберл1гш танытады. Заман
кайшылыктарын, ел турмысын, табигатты суретгегенде акын сылдыр сезге салынып,
булыцгыр дуниеге T ycin кетпей, сез eH epi мен поэзия куд1ретш шебер пайдаланган.
Исанын эпикалык такырыптарга жазган поэмалары езш щ тек мазмуны гана емес,
композициялык курылысы, керкемдж жактарымен де кунды. Поэмаларында елдщ
турмыс-салты, каЬармандардын ic-эрекет, мшез-кулыктары акылга сыйымды, кецшге
конымды етш суреттелген. Акын дарын-талантын жазба эдебиетте айрыкша танытты.
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