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кейінгі кездері зиялы қауым арасында мойындаған 

қанатты сөз. Бәлкім, оның алғаш айтқан авторы да болған 

шығар; бірақ гәп-онда да емес, осы бір сөздің орайлы 

ақиқатты екендігінде. Батыста әдебиет әдебиет үшін, 

өнер өнер үшін деген бағыттар бүрыннан кездессе, біздің 

қазақ әдебиетінде мұндай тамыры тайыз, сыңаржақ бағыт 

тек байлар мен бағландардың көңілінен шығып, соларға 

қызмет қылған, бүқараға жат ақындық иелері орысқа 

бодандыққа дейін де, кешегі кеңес кезеңінде де кездеспе- 

гені мәлім. Ал еліміз егемендігін алған бүгінгі танда да 

мүлдем мүндайдың үшқыны жоқ, бөлкім алдағы уақытта 

да үшыраспайтын болар. Себебі бағзы замандардан -ақ 

тіпті қазақ жаратылған шақтан-ақ халқымыз өлеңді ермек, 

өнерді тек көңіл көтеру қүралы деп қарамаған. Ақиқаты: 

қазақ үшін қашан да өлең-өмір. Өмір- өлең.

Үлы Абайдың:

Туғанда дүние есігін ашады өлен,

Өлеңмен жер қойнына кірер денең,- [1, 56]

деп айтуы, міне, сондықтан десек қателеспейміз. 

Әрине, бүл жерде өлең деген үғымның өзі синкретикалық 

бітімде екенің, әннен, вуеннен бөлек түрмай, бірлікте 

танылатынын да айта кеткеніміз абзал болар. Нақ осы се- 

бептен де поэзияның қазақ халқы өмірінде кеше де, бүгін 

де аса маңызды рөл атқарғанын, оның қашанда қоғамдық- 

өлеуметтік сипатта болғанын, ал азаматтық әуен, рух- 

жалпы қазақ поэзиясының әрқашан күретамыры, негізгі 

өзегі алтын арқауы болғаны шындық екені ешқандай 

дәлел тілемесе керек.

Туған әдебиетімізде өзіндік орны бар белгілі 

шайырларымыздың бірі- XIX ғасырдың екінші жартысы 

мен XX ғасырцың бірінші ширегінде өмір сүріп, қазақ 

жазба поэзиясының дамуына үлкен үлес қосқан Мөшһүр 

Жүсіп Көпейүлы. Сонымен біргеоның ауызәдебиетіміздің
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үлгілерін жинаушы, фольклортанушы, тарихшы, этнограф, 
педагог болғаны баршаға мәлім. Құдай берген қабілеті 
жан-жақты, ескіше де, жаңаша да хат таныған ағартушы 
ақынның өз басы өнегесіне қоса қалың халыққа өнер- 
білім шашып, мұның үстіне өзі өмір сүрген кездегі ел 
өміріндегі өзгерістерге, елеулі оқнғалар мен жаңалықгарға, 
жақсылықтар мен жамандықтарға дер кезінде үн қатып, 
өлең тілімен паш етіп отырған. Көзі тірісінде-ақ оның 
атын шығарып, атағын аспандатады. Сондықтан даол көп 
ақынның бірі, жай ақын Жүсіп болып қалмай, Мәшһұр 
Жүсіп атанды. Міне, осының өзі-ақ оның жас бала шағынан 
ақындык өнерді киелі деп біліп, қатты қадірлеп, бұл реттегі 
өрбір қадамға жауапкершілікпен қарағанын аңғартады. 
Сондықтан да оның ақын ретінде әрбір айтқаны, жасаған 
өрбір іс-әрекеті ғана емес, ақын ретінде жазған әрбір 
шығармасы да көпшілік көңілінен шығып отырады. Мұнын 
өзі оның ұсақ, жеке бас қамын күйттеген тақырыбы, отбасы 
қамынан артылмаған дарынсыз, кішкентай өленші емес, 
ә дегеннен-ақ әлеуметтік көкейтесті мәселелерді көтере 
білген, көркемдікпен жеткізе алған азамат ақын болғанын 
байқатады. Міне, осындай азаматтық білім, дәлірек 
айтқанда осындай көзқарас, позиция, концепция ғана 
ақынды қазақ даласынын шартарабынаәйгілі етіп, одан ел 
билеушілері ығатын, патша шенеуніктері қорқатын ақынға 
айналдырса керек. МәшһүрЖүсіпті кеңес үкіметі де құшақ 
жайып қарсы ала қойған жоқ. Мұның өзі оның кейінірек 
халық жақсы танып, дақпыртын естіп емес, қандай кісі 
екенін дәл біліп, әдебиеттегі төл орнын иемденуіне де 
қатты кедергі жасағаны да анык. Оның шын мәнінде кітап 
деп айтуға тұратын алғашқы кітаптары-таңдамалысының 
1, 2- томдары тек 1990, 1992 жылдары жарық көруінде, 
20 томдық шығармаларжинағының енді ғана 2003 жылдан 
бастап жариялануында осындай себептер жатса керек.
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Асылы, қазақтың танымал көп ақындарының бәрі 

дерлік ақиық азамат ақын болғаны мәлім. Арыға барсақ, 
Асан қайғы, Шалкиіз, Бұқар жырау Қалқаманұлы, Махам- 

бет Өтемісұлы, Абай, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып 
Дулатұлы, Сұлтанмахмұт Торайғыровтар, беріден 
тартсақ, Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Мағжан, 

Қасым, Жұбан, Сырбай Мәуленов т.б. Оның үстіне кім- 

кімнің жасаған жақсы ісіне, әйтпесе қарымды қызметіне 
риза болып жатсақ, «Мынау азамат екен» деп жатамыз. 

Сонда осы азаматтық дегеннің өзі не? Ақын-жазушылар 
шығармашылығындағы азаматтық бітімді, әлеуметтік 

әуенді қалай бағалап, қалай ажыратамыз? Бір қарағанда 
бұл баршамызға белгілі, оп-оңай танып, тауып алатын 
түсінікті көрінгенімен іс жүзінде жеңіл, бадырайып көзге 
көрініп, айқайлап түрған нәрсе емес. Ендеше ең әуелі ақын 

Мәшһүр Жүсіп поэзиясындағы азаматтық өуенді айқын 

танып, ажарлы ашу үшін мұның өзі не нәрсе екенін өзіміз 

біліп алмай болмайды.
Азаматтық жоқ жерде ақындық тұл. Бұл жерде 

сөзіміздің басындағы осындай ордалы ойға қайта оралуғз, 
табан тіреуге тура келеді. Сонымен бірге осы мәселеге 
арнайы ат басын бұрып, елеул і екі мақала жазған көрнекті 
сыншы-әдебиетші Сағат Әшімбаевтың: «Былай карасак, 
азаматтық атты сөздің мән-мағынасынан айқын және одан 

туындайтын міндет пен жауапкершіліктен ештеңе жоқ 
сияқты. Сондай-ақ азаматтыққа жататын, болмаса жатпай- 
тын жайларды ажырату да пөлендей қиын емес секілді. Ал, 
осы сөздің төнірегін де тереңірек ойланып көрсек, оны басқа 
өнер - біліммен, озық тарихпен тамсандырған епдердің 

басындағы терең тамырлы азаматтык дәстүрлерцің даму 

кезеңдерімен салыстырып көрсек, біздің арамызда бұл 

уғымды түсіңуде тарихи тұрғы лан эталондық үлгі ретінде 

ұсынатындай берік қалыптзсқан нақтылық жете бермей-
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тіндігі байқалады?»- деген пікірлерін алға тартудың еш 
өбестігі жоқ. Гөп-бұл жерде алаштың, қазақтың басындағы 
азаматтық рухтың кемдігінде немесе әлсіздігінде емес, 
өйткені қазақтың азаматтығы -  батырпығы мен байсалдығы 
-  жер бетіндегі қайсы бір халықтан да артық болмаса, 
кем емес, тек осы бір маңызды концепциялық уғымның 
мағынасы нақтыланып, алға ұсталуында төбемізге ту 
сияқты көтерілуінде. Өйткені XV ғасырда өмір сурген 
французойшылы М. Монтенье: « Халықөзінің азаматтык 
манифесін ғасырлар бойы қанымен де, жанымен де жазады: 
Азаматтық манифесі айқын емес халықтың болашағы да 
айқын емес» - деп жазғандай, қазақ ұлты өзінің азаматтық 
құрамын ғасырлар бойы ерлігімен де, еңбегімен де жазып 
келді. Бұл тұрғыдан ол көштен қалып көрген жоқ, ендеше, 
оның келешегі де келісті екені кұмәнсіз. Мәселе- алаштын 
азаматтық концепциясын, ақындық азаматтық кредосын 
айқындауда, ақиқат алға тартуда.

Міне, нақ осы тұрғыдан келгенде алаштын азаматтық 
концепциясы акындардың азаматтық көзқарас-көсегесі 
қандай? Біздіңше, арғы-бергі даналардың айтқандарын 
еске алып, Асан қайғы, Абайдың айтқандарын саралай 
келгенде, мұның өзі:

адам- ақынның елін —жерін , Абайша айтқанда 
« қалың елі, қазағы, қайран жұртын» жақсы көріп, қадірін 
біліп, шын сүюде;

екіншіден, осылайша азамат ретінде бағалап, 
сүйгендіктен де халқының жақсылықтарын асырып 
қана қоймай, жамандықтарын келеңсіз қулық, олқы мі- 
нез-қылықтарын жасырмай жасырмай әшкере етіп, ащы 
сынауда;

Үшіншіден, міне, осындай елді өшірер, ерді өсірмес 
қоғам кемшіліктерін, халық жетімсіздіктерін жою үшін 
ымырасыз күресе білуінде жатыр.
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Әрине, бұл айтқандардан азаматтық таным, көзқарас, 
бағдар позициясы айқындапып, азамат ақын алдындағы 
әлеуметтік-қоғамдық міндеттер, адамдық-адамгершілік 
парыз бен қарыз анықталып, сол үшін жауапкершілік 
мойынға жүктелсе керек. Ал, мұндай асқаралы міндет- 
терді орындау тіпті де оңай ма?

Азамат қара қылды қақ жарған әділдіксіз шындықты 
қаймықпай бетке ту ра айтар, тура айтып қана қоймай, іске 
жедел асырар батылдық, батырлықсыз жүзеге аспайды. 
Ақын көпті оятып, қауымды жарқын болашақ үшін қимыл- 
әрекетке жұмылдырар еңбексіз белсенді ақын- азамат.

Осы айтылғандар абзал адамдықтың, азамат 
ақындықтың халық перзенті, елдің Ері болудың шын 
да шынайы өлшемдері болса, шайыр Мәшһүр Жүсіп 
Көпейүлының өзі, сөзі алуан шығармалары осынау үлкен 
талап-міндеттерге қалай және қаншалықты жауап бе- 
реді? Бұл үшін, әрине, алдымен ақынның не жазғанынан 
қандай тақырыптарды қозғағанынан, оларды қаншалықты 
көркемдікпен игеріп, қазақ әдебиетіне кандай үлес қосып 
қаншалық азаматтықтанытқанынөз кезіндегі елі мен жері 
жаңарып, халқы оянып, өсіп өзгеру үшін яғни заманына 
лайықтылық танытып, келешегін кемелдендіруі үшін 
қаншалықты сөзімен көмектесе алғанын саралап, зерттеп, 
талдай-таразылауымыз шарт.

Ақындықпен ұйқыдағы алашын серпілту, қоғалысқа 
түсіру, ел болу үшін күреске жұмылдыру, сөзімен 
замандастарының көзін ашып, көңілін ояту, басқа озық 
елдердің қатарына қосылуға бастау. Өзінен көп бұрын 
көш бастап,халқын қамшылап, қазақтың бас ақынына, 
сөз көсеміне айналған Абайдың жолын жалғастыру. 
Абай бастаған іске үлес қосу- Мәшһүр Жүсіптің алдында 
тұрған ұлы да ұлағатты міндеттер болатын. Рас, бастапқы 
кезде- жасөспірім шағында-ақ өлең жолына түсіп, өнерін
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көпке таныта бастаған Мәшһүр Жүсіп бірден анык 
Ақын, үлкен Ақын бола алған жоқ. Ол әуелгі кезде жай 
төреші болу, көргенін көргеніндей етіп қағазға түсіру, 
сырт бақылаушыдай бағамдап-баяндау, тек ақ-қараны 
ажырату деңгейінен көтеріле алмап еді. Әрине, оның 
бүл өлеңдерінде де ғнбрат, насихат, өмір көріністерін 
көрсету кездесетін. Кейде келелі кеңес, озық ой, көркем 
кестелер де молынан ұшырасатыны бар. Алайда біздің 
іздеп отырғанымыз- қоғамды сілку, алаштың азаматтық 
мақсат-мүдде, өзі күн кешкен қоғам, табиғат кескіндерінен 
келешекке бет бүру болғандықтан ғана бүларды осылай 
қабылдайтынымыз өзінен өзі түсінікті болса керек.

Ақынның төл поэзиясы топталған кітаптары 7-томы 
мен 4-томы. Осындағы ақынның жазылуы жөнінен бізге 
мөлім түңғыш өлеңі — «Исабек Ишан». Ол 1871 жылы 
қағазға түсіріліпті. Бәлкім, осы томдықтарда Мәшһүр 
Жүсіптің бүдан да бүрын жазылған ту ындылары бар шығар. 
Алайдасоңында дүниеге келген жылы көрсетілмегендіктен 
олардың қайсысы бұрынырақ жазылғанын білу қиын. Со- 
нымен, аталмыш алғашқы жыр былай басталады: 

Бісмілла, сөз бастайын асыл тектен,
Түскендей асыл еді-ау аспан көктен!
Керуендей бұл дүниеге аз күн қонып,
Пәниден жақсы, жаман-бәрі де өткен

Бір жұрнақ заттан шыққан асыл еді,
Қара түгіл қожадан асып еді.
Әркімнің өз заманына дегендейін,
Тақсырдың шарапаты басым еді.
Өзі-ишан жұрт бастаған, заты -қожа,
Сейітзада нәсілі сондай таза.
Әр түрлі қасиеті еске түсіп,
Қайғымен қапаланып болдым наза....(1-том, 229 бет)
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Бұл жырдың шекесіне «жоқтау» деп қойылған. 

Бұдан кейін осы өлеңге кейіпкер ишанның бейнесі еске 

түсірілетіні, жақсы пенде, зордін басшысы болғандықтан 

лайық мақталатыны даусыз.

Пір болып кереметлі жұрт бастаған,

Заманында өзінен жан аспаған.

«Мен, мен» деген ишандар: «тақсыр»-ай деп,

Ешбірі хылап тауып таласпаған.

Шариғаттың жолынан адаспаған,

Дін тұтпаған наданға жанаспаған.

Қырмызы қызыл жібек сықылданып,

Қай мінезі бар еді жараспаған ?!

«Өнер алды-қызыл тіл» шешенім-ай,

Жылжыған жорғадайын көшелім-ай.

«Абылай аспас сара бел»-Сүйіндікке 

Пір болып үлгі шашқан көсемім-ай.... [1, 230]

Ақын осылай шалқыта жырлап үлкен сөздерді бекер 

айтып отырмаған шығар. Исабек ишан мұндай мадаққа 

лайық жан болар. Өзі де жас кезінен хақ дін жолына 

түскен, имандылықты ұран еткен акын осындай үлгілі, 

адамгершілігі асқақ жанды қауымға, жас ұрпаққа-өнеге, 

ғибрат, егде кісілерге қауымға ұлгі етіп отыр.

Ақынның 1870-80 жылдары жазылған басқа да өлең- 

жырлары, өмір өрнектері, жоқтаулары, табиғат кестелері 

көрнекті кісілерге арналған толғаулары да көбіне-көп 

осындай сипаттарға ие деуге болады. Айталық, «Аңқау 

адам туралы», «Мұса Шорманұлы туралы», «Жарты нан», 

«Кедейліктің арқаны», «Жаздың сөзі” тікелей тақырыпты 

қаузаған көлемді көп-көп туындылары-осы сөзімізге 

дәлел. Мөселен, «Аңқау адам туралы» өлең:

Иесі сырын білер мінген аттың,

Көз жетпес құлағыма адамзаттың.

Іш пысып еріккенде күлмек үшін
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Айтайын әңгімесін аңқау сарттың,- [1. 10] 
деп басталады.
Әдетте сарт қазақтан аңғал болмайтын еді, Мөшһүр 

Жүсіп сол көп халықтың ішінен момын біреуін тауып алса 
керек. Шартты мысал болғандықтан мүнысына сенеміз.

Ертерек бір сарт үйінен есегін жетелеп, серт беріп 
«Өзімнен кетіп дөрмен қалғанынша, Есегім мінбек саган» 
деп шыққан көрінеді. Тау мен тастың арасында жалғыз 
келе жатқанда қуларға жолығады. Не керек, әлгі қулар 
ақылдасып бірі есегін үрлап алады, үрлағанда да сартты 
қатты ақымақ қылады.

Ұрының сонда жетіп бірі барды,
Есектің басындағы ноқтаны алды.
Киді де өз басына кете барды,
Сол жерде де есекті алып бірі қалды. [1, 11]
Содан өлгі сарт есекті үркітіп жетелеп жүреді де 

береді. Бір кезде есегі тартынбай ма? Сонда сарт артына 
жалт қараса:

Қараса сарт артына - есегі жоқ,
Есегін мінбесе де көңілі тоқ:
Қолында ноқтаулы бір адам түр,
Орнында есегінің есектей боп. [1, 11]
Қатты қорқып, сасып қалған сарт амалсыз жөн сүрайды. 

Сонда алгі үры «Мен шешем қарғап, есекке айналып кеткен 
адам едім. Енді шешем жаны ашып, қарғысын қайтарып алған 
соң, қайтадан адам қалпына келдім»,-дейді. Есегі адамға 
айналған сарт әрине «есек-адамы» түгіл жанынан безер. Үры 
осылай қүтылып кетеді. Енді екінші есегіне мініп, базарға 
ешкісін сатуға шыққан байғүс сартқа жолда жолыққан үш қу 
бұл жолы уағдаласып, алдап-арбап, оның ешкісін де, есегін 
де ұрлап жымқырып ақыр соңында суға түсіріп, кшмін де 
сыпырып, айдалада жалаңаш қапдырады.
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Салбырап бір мезгілде судан шықты,

Киім мен кісі шайтан жоқ-ты.
Ақымаққа адам, сірә, күлер емес,

Өмірінде қарға жемес мұндай боқты. [1,12] , 

Жалпы, жыр түтас алғанда да тәуір. Оқиғалы, ой 

салатын жыр. 1878 жылы жазған көлемді жырын осылай 
аяқтаған автордың айтары не? Ғибрат өмірге бейімдеп, 

алданып, ақымақ бопма деу.
Ақынның тақырып өрісі кең-ойлы, шеберлігі артып 

келе жатқанын аңғартатын туындыларының бірі-1855 

жылы жазылған «Жаздың сөзі»:

Сәуірде көтерілер рахмет туы,

Көрінер көк жүзінде қаз бен қуы.
Көктен жаңбыр, жыралардан сулар ағып,

Жайылар жер жүзіне қардын суы.

Жұмақтың бір сәулесі жерге түсіп,

Өсірер жерден шөпті нұрдың буы.

Жақындар құдайымның көктен күні,
Теңелер жарлығымен күн мен түні...

Үйқыдан көзін ашқан жас балаша 
Жайқалып шыға келер жердің гүлі.
Сөуірде алуан-алуан жауар нөсер,
Нөсердің қуатымен жер шөбі өсер.

Көк орай дүние жүзі шалғын болып,

Адамзат, жын, хайуан баурын төсер.
«Кеш болса Күн қонады таудан асып,

ІКапақтан қызыл астын нұрын шашып 

Аһ ұрып пгүкірлікпен құшақтасар,
Рахатпен кеш уақытта неше ғашық... [1,126]

Мұнда табиғат сұлулығы, Алланың рахматы, адам
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жанының жадырауы бар. Көкте ұшқан қаз бен қу. Аспан- 

нан жауған нұрлы жаңбыр, жерге сіңген қарсуы, дүркірей 

өскен шалғын шөп. Құдайға шұкірлік егкен шал мен 

кемпір, кешкі уақытта құшақтасып, рахаттанған ғашық 

жастар. Ақынның айтары өмір қызық, туған жер табиғаты 

кенші екендігі. Ең бастысы- азаматтық тұйін: Алланың 

рақымына бергенін шүкіршілік ету.

Енді бұл өлеңді оқи отырып, ұлы Абайдың атақты өлені 

«Жазғытұры» ойға оралатыны анық. Мөшһүр Жүсіпке 

Абайдың қоршаған ортаны сүйіп, табиғатты танып та- 

мылжктып суреттеуі оң өсер еткен болуы керек. Бөрібір, 

Мөшһүр Жүсіп жаратылысты өзінше кескіндеген. Ақында 

діннің ықпал-табы бар десек жаңылыспаймыз. Ал, Абай 

өсері, Абай бағдары оның адамгершілікті асқақтатып, 

азаматтық байламы жас Жүсіпке жаңа өріс көрсетіп, өнер 

биігіне бастаса несі бар?! Міне, осының айғағындай ақын 

Мөшһүр Жүсіп тікелей дінге арналған, Алла қүдіреті мен 

Мұхаммед пайғамбар ғұмырын тілге тиек еткен туынды- 

ларында имандылықты басты ғибрат етіп, адамгершілікті 

асқақтата түседі. Тіпті діни азаматтықты түтынып, шы- 

найы хақ жолы да ақ жол, көсегесін көтерер азамаггтық 

бағыт екенін аңғартары бар.
Нақ, осы тұрғыдан келгенде ақыннын «Құдайым жексен- 

бі күн жер жаратты» атты өлеңі тақырыбымыздан алыс емес, 

ғибратына қоса ғанибеті мол, танытарына қоса тағылымы 

кемел айрықша туынды десек асыра айтпаспыз.

Құдайым жексенбі күн жер жаратты,

Жер- суды өуел бастан бір жаратты.

Тау мен тас, ағаш пен шөп, көл мен өзен,

Түріндей текеметтің түр жаратты.

Жерлерден аға берді бұлақ қайнап,

Гүлденіп бәйшешектер, бұлбұл сайрап.
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Жексенбі, дүйсенбі мен бүл екі күн 
Жер жүзін тегіс қылды түгел сайлап... (1-Т., 23 б.). 
Қорыта келгенде, Мәшһүр Жүсіп Көпейүлы- қазақтың 

XIX ғасырдың екінші жартысы мен өткен ғасырдың 
бірінші ширегінде ғүмыр кешіп, жыр қашаған үлкен 
ақындарының бірі. Өзгелерге үқсамас, діни тақырыпта 

талай туынды, тамаша туындылар қалдырған, қазақ 

әдебиетінде азаматтық әуенді Абаймен қатар асқақтатып, 
сөзімен халқына зор қызмет сіңірген үлкен суреткер 
шайырларымыздың бірі. Асылында ақын Жүсіп Көпейүлы 

десек, бір нәрсе кем болып түратыны тағы бар. Ол өз кезе- 

гінде атағы дүркіреген ақын, даяірек айтқанда, Мәшһүр 

Жүсіп Көпейүлы. Ал, мүндай қосымша есім, дақпыртты ат 

екінің біріне, мықтылардың бәріне бірдей беріле бермейді. 
Міне, сондықтан да кешелі —бүгінгі қазақ поэзиясында 

Мәшһүр ақын Көпейүлы біреу-ақ.
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Резюме
В статъе широко рассматривается проблемы 

гражданского пафоса в произведениях знаменитого 
поэта Машхура Жусупа Копеева.
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