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Мацалада МэшИур }Kycin Кепейулыныц поэзиясындагы
азаматтьщ эуен туралы мэселга царастырылган.
Поэзиядагы азаматтык эуен туралы каз1р сауатты адамдардыц аузынан,
зиялы кауымнын ортасында жю айтылатын сез. BipaK аталмыш ой-угым
- халыктын макалы емес, вйтпесе эдебиет1м1зден ойып орын алган улкен
тулганын мэйекп леб1з1 де емес. Кешнп кездер1 зиялы кауым арасыила
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мойындалган канатты сез. Белим, оный алгаш апгкан авторы да болгаь
шыгар. B i p a K ran - онда да емес, осы 6ip сездщ о ; . алы акикат екещигшде.
Багыста вдебиет - вдебиет ушш. онер - внер ушш деген багьптар бурыннан
кездеседь Б 1зд 1ц казак едебиетвде мундай тамыры таяз, сынаржак багыт.
тек байлар мен багландардын кенш нен шыгып, соларга кызмет кылганы
белгш . Букарага жат акындык иелер! орыска бодандыкка дешн де, кешем
кенес кезешнде де ксздеспегеш мел 1м. Н.мми егеменд1пн алган буп н п танда
мулдем мундайдын ушкыны жок. белюм алдагы уакытга да ушыраспайтын
болар. Ce6e6i багзы замандардан-ак, TinTi казак жаратылган шактан-ак
халкымыз еленд! ермек, енерш тек кеш л кетеру куралы дел карамаган.
Акикаты: казак ушш кашанда елец - eM ip. 0 M ip - елец. Казак псэзнясы
езш щ даму арнасында заман озган сайын жанашы лдыкка бет тузей бастады.
¥ л ы Абайдыц:
Туганда дуыие еспш ашады елец,
влецмен жер койны на Kipep денец [1,56-6],
- деп айтуы, Miне, сондыктан десек кателеспеймп Эрине, бул жерде елец
деген угымныц ез! синкретпк б т м д е екенш, сездщ еннен, еуеннен белек
турмай, б!рл1кте танылатынын айта кеткешм»з абзал. Нак осы себептен
де поэзияныц казак халкы ем!ршде кеше де, бупн де аса мацызды рел
аткарганын, онын кашанда когамды к-елеуметпк сипатта бояганын, ал
азаматтык еуен, рух - жалпы казак поэзиясынын еркашан куретамыры, непзп
езеп, алтын аркауы болтаны шындык екеш еищандай делел тшемесе керек.
Туган едебиет1м1зде езщ дш орны бар б е л гш шайырларымыздын
6 ip i - XIX гасырдын еюшш жартысы мен XX гасырдын 6ip u raii ширепнде
eMip cy p in , казак жазба поэзиясынын дамуына улкен у лес коскан МешЬур
Жусш Кепейулы. Сонымен oip re онын ауыз едебиетшщ улгшёрщ жинаушы,
фольклортанушы, тарихшы, этнограф, педагог болганы баршага мел!м.
Кудай берген кабш еп жан-жакты, ескйде де, жанаша да хат таныган
агартушы акыннын ез басы енегёсш е коса калыц халыкка енер-бнйм
шашып, мунын устше e3 i eM ip сурген кездеп ел ем1ршдеп езгернягерге.
елеул! окигалар мен жацалыктарга, жаксылыктар мен жамандыкгарга дер
кезшде ун катып, елен тш м ен паш eTin отырраны кез1 rip icia a e-a K онын
атын ей гш erri. Сондыктан болар ол кеп акыннын 6 ip i. жай акын Жусш
болып калмай, МешЬур Жуещ атанды. MiHe, осынын ез 1-ак онын жас бала
шагынан акындык енерд 1 киел 1 деп б ш п , кащрлеп, бул p e rreri e p o ip кадамга
жауапкершшкпен караганын ацгартады. Онын акын ретшде e p o ip айтканы,
жасаган e p o ip ic-ep exeT i рана емес, акын ретшде жазган e p o ip щытармасы
кепш ш к кенш нен шыгып отырганы белшп. Муныц ез 1 оныц усак, жеке
бас камын куйттеген, такырыбы тар, отбасы камынан артылмаган дарынсыз,
юшкентай елевдш емес, е дегеннен-ак елеуметтш квкейкестч меселелерд 1
кетере бшген, керкемдйспен ж етизе алган азамат акын болганын байкатады.
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М ш е, осындай азаматтык б т м , дел1рек айтканда, осындай кезкарас,
позиция, концепция FaHa акынды казак даласыныц шартарабына ейпл)’
етш, одан ел билеушшер1 ыгатын, патша шенеутктер1 коркатын акынга
айналдырса керек. МэшЬур Ж у с н т кецес ею м еп де кушак жайып карсы
ала койган жок. Мунын eii оныц кешшрек халык жаксы танып, дакпыртын
e d in емес, кандай Kici екешн дел бш п , адебиеттеп тел орнын иемденуше
кедерп жасаганы анык. Оныц шын мэнш де KiTan деп айтуга туратын
алгашкы кггаптары - таццамалысыныц 1-iHuii, 2-iHiui томдары тек 1990,
1992 жылдары жарык керушде, 20 томдык шыгармалар жинагынын енд}
гана 2003 жылдан бастап жариялануыныц осындай ce6enrepi бар. Акын
мураларыныц кептомдык болып жарыкка шыгуына niKip бшд1ре отырып,
v талым Р. Турысбек: «Кептомдыкта едебиеттщ барлык жанрлары камтылган
epi жуйелш к пен 1здешс, б1р1здшк байкалады. 0p6ip туындынын такырып
табигаты, жанрлык-курылымдык Ьэм керкемдж ерекшел1-ктер1 де сакталып,
жазылуы мен жариялануы, нускалык белгшерше де зор мацыз бершедь
Б1здщше, басты байкалар ерекшел 1ктердщ 6ipi М. Ж. Кепейулынын тел
туындылары мен халык мурасы, шеж1рел1к сипатындагы шыгармалар дэстур
мен сабактастыкты, жанр мен жауапкершшюп, керкемдш мураттарды непзп
назарда устаган» деген байсалды тушн жасайды [2,64-6].
Казактын танымал акындарынын 6epi дерлж когамы усынган жуюп
талмай кетерген азамат акын болтаны баршата мел1м. Арыга барсак,
Асан кайты, Шалкшз, Доспамбет, Букар жырау, Махамбет, Абай, Ахмет
Байтурсынулы, Mipжaкып Дулатулы, Секен Сейфуллин, 1лияс Жансупров,
Магясан Жумабаев, Султанмахмут Торайтыровтар, берщен тартсак, Касым
Аманжолов, Жубан Молдагалиев, Сырбай Меуленов, Кддыр Мырзалиев, т. 6.
Эдетте уст1не KiM-KiMHiH де жасатан жаксы ic iiie , ейтпесе карымды
кызметше риза болып жатсак, «Мынау азамат екен» деп жатамыз. Сонда
осы азаматтык дегеннщ ез! не? Акын-жазушылар шыгармашылыгындагы
азаматтык бтмд1, элеумегпк еуещй калай багалап, капай ажыратамыз? Bip
Караганда бул баршамызга белгш, оп-оцай танып, тауып алатын TyciHiKTi
угым кершгешмен, ic жузшде жещл, бадырайып кезге кершш, айкайлап
турган нэрсе емес. Ендеше ен эуел1 акын МэшЬур Жусш поэзиясындагы
азаматтык эуецщ айкын танып, ажарлы ашу уцпн мунын ез! не норсе екенш
ез1м1з бш п алмай болмайды.
Азаматтык жок жерде акындык тул. Бул жерде ceзiмiздiн басындагы
осындай ордалы ойга кайта оралуга, табан T ip e y re тура келедь Сонымен
6 ip re осы мэселеге арнайы ат басын бурып, елеул1 ею макала жазган корнет i
сыншы-эдебиепш Сагат Эипмбаевтын: «Былай карасак, азаматтык атты создщ
мен-магынасынан айкын жене одан туындайтын мшлет пен жауапкершшктен
анык еоггене жок силкты. v. лндай-ак азаматтыкка жататын, болмаса жач i|айтын
жайларды ажырату да Полендей киын емес секши. Ал, осы создщ тешрегшде
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тергн1рек ойланып керсек, оны баска енер-бш и м е н , озык тарихымен
тамсандырган елдердщ басынлагы терец тамырлы азаматгык дестурлердщ даму
кезендгршен салыстырып керсек, б1здш арамызда бул утымды тусшуде тарнхи

тургыдан эталондык улп реннде усынатындай 6epiK калыптаскан нактылык
жете бермейтщщп байкалады?» [3,45-6], - деген пшрлерш алга тартудын еш
aoecTiri жок. Гэп - бул жерде алаштыц, казакгыц басындагы азаматтык рухтын
кемдичнде немесе елаздцтнде емес. вйткеш казакгыц азаматтыгы - батырлыгы
мен байсалдылыгы - жер бепндеп кайсы 6ip халыктан артык болмаса, кем
емес. Тек ссы oip манызды концепциялык угымнын магынасы нактыланып.
алга усталуында, тебем1зге ту сиякты кетерьтлнде жатыр. бйткеш XVI гасырда
eMip сурген француз ойшылы М. Монтень: «Халык езшщ азаматтык манифест
гасырлар бойы канымен де, жанымен де жазады. Азаматтык манифест айкын
емес халыктын болашагы да айкын емес»[4.278-б], - деп жазгандай. казак улты
03iHiH азаматтык куранын гасырлар бойы ерл1пмен де, ецбепмен де жазып
келдь Бул тургыдан ол кештен калып керген жок. Ендеше онын келешеп
келкп екеш кумажлз. Меселе - алаштыц азаматтык концепциясын, акындык
азаматтык кредосын айкындауда, акикат алга тартуда. Осы тургыдан келгенде
алаштыц азаматтык концепциясы, акындардын азаматтык квзкарас-кесегес1
кандай? Бпдщше, аргы-берп даналарлыц айткандарын еске алып. Асан Кайгы,
Абайдын айткандарын саралай келгенде, муныц ез1 адам - акыннын елш жерш. Абайша айтканла, «калын ель казагы, кайран журтын» жаксы Kopin,
ка/iipiH бшп, шын сукинде.
Екшшшен, осылайша азамат ретшде багалап, суйгешцктен халкынын
жаксылыктарын асырып кана коймай, жамандыктарын. келенпз кулык,
олкы мш ез-кылыктарын жасырмай аш кере етш, ащы сынауында.
Уплнниден, осындай елд1 omipep, ерд» еармес когам кемшшктерж, халык
жепмаэдистерш жою ушш ымырасыз куресе б 1лу1нде жатыр.
Бул айткандардан азаматтык таным, кезкарас-багдар, позиция
айкындалып, азамат акын алдындагы элеуметтш-когамдык мждеттер,
адамдык-адамгершшк парыз бен карыз аныктал ыл. сол ушш жауапкершшк
мойынга жуктелсе керек. Ал, мундай ас ка рал ы м!ндеттерд1 орындау TinTi де
онай емес. Акыннын азаматтыгы квггп оятып, кауымды жаркын болашак ушш
кимыл-ерекетке жумылдырар жемюп енбеюлз, беясецш куресаз, кара кылды
как жарган эдщ дказ, шындыкты каймыкпай бетке тура айтар, тура айтып
кана коймай. иже жедел асырар батылдык, батырлыксыз жузеге аслайлы.
Жогарыла айт ылгандар абзал адачдыктын, азамат акындыктьщ, халык
перзенть елдш Epi болудын шын да шынайы елшемдер1 болса. шайыр
Meuihyp Жусш Квпейулынын ез1, соз1 - алуан шыгармалары осынау улкен
талап-мшдеттерге калай жене каншалыкты жауап беред! деген сауалга
жауап 1здейм1з. Бул ушш, эрине. аллымен акыннын не жазганын, кандай
такырыптарды козгаганын, оларды каншалыкты керкемджпен Hrepin, казак
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эдебиетше кандай улес косып. каншалык азаматтык танытканын - ез кез1ндеп
•ii мен acepi жанарып. халкы оянып, ecin-03repyi упнн, ягни заманына
лайыктылык танытып, келешепн кемелдещнру1 ymiH каншалыкты сез1мен
кемекгесе алганын саралап, зерттеп, талдап-таразылауды жен санадык.
Акындыкпен увдыдагы алашын серпш у. когалыска ry c ip y , ел болу y n iin
куреске жумылдыру, сез1мен замандастарынын козш ашып. кецш н ояту,
баска озык елдердщ катарына косылуга бастау, езшен кеп бурын кеш бастап,
халкын камшылап, казактын бас акынына, сез кесемше айналган Абайдын
жолын жалгастыру, Абай бастаган icKe улес косу -М эш Ьур Жусштщ алдында
турган улы да улагатты м вдеттер болатын. Рас, бастапкы кезде - жасесшpiм
шагында-ак елен жолына r y c in , OHepiH копке таныта бастаган МэшЬур Жусш
б1рден анык Акын, улкен Акын бола алган жок. Ол эуелп кезде жай тереий
болу, кергешн коргеншдей eTin кагазга Tycipy, сырт бакылаушыдай багамдапбаяндау, тек ак-караны ажырату денгешнен кетерше алмап ед1. Эрине, оньщ
бул елендершде де гибрат, насихат. oMip KopiHicrepiH корсету кездесетш.
Кейде келел1 кенес, озык ой, керкем кестелер де молынан ушырасатыны
бар. Алайда б1здщ 1здеп отырганымыз - когамды сшку, алаштык, азаматтык
максат-муддеге ойысу, ©3i кун кешкен когам, табигат кескшдерш бедерлеу
денгешнде калыл коймай. келешекке бет буру болгандыктан кана буларды
осылай кабылдайтынымыз езшен 03i туЫшкп болса керек.
Акыннын тел поэзиясы топталган итаптары - 20 томдык шыгармалар
жинагынын, непзш ен, 1-томы мен 4-томы. Осындагы акыннын жазылуы
женш ен б1зге машм тунгыш елещ - «Исабек ишан». Ол 1871 жылы кагазга
т у а р ш п т ь Бэлгам, осы томдыктарда МэшЬур Жус1птщ будан да бурын
жазылган туындылары бар шыгар. Алайда сонында дуниеге келген жылы
керсетшмегещпктен олардын кайсысы бурынырак жазылганын бшу киын.
Аталмыш алгашкы жыр былай басталады:
Бюмшла, сез бастайын асыл тектен,
Тускендей асыл едьау аспан кектен!
Керуендей бул дуниеге аз кун конып,
Пэниден жаксы, жаман - 6epi де еткен.
Bip журнак заттан шыккан асыл ед1,
Кара ту п л кожадан асып едг
Эрюмнщ ез заманына дегендейш,

Таксырдын шарапаты басым едг
03i - ишан журт бастаган, заты -кожа,
СеШтзада н эсш сондай таза.
Эр турл1 касиеп еске rycin,
Кайгымен каиаланып болдым наза [5, 229-6].
Егер Ж усш акы нны н ты рн акалд ы туы нды сы осы болса, онын
басталуынын 03i - 6ii : cirripin отырган уш шумактыц ез! разы етпей ме?
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К уйы лы п турган к а зак ты н д е с т у р л 1 кара ел еш . Е септеп карасак, бул
кезде - Ж усш бар-ж огы 13 жаста. Б у п н п кун кезкарасы м ен алганда, eлi
мектептщ орталау буынын б т р м е г е н , кеж есш жылап irnin ж урген бала.
EipaK XIX гасырды н калыбы белек ж осыгы баска. С ондыктан ол осындай
елец жазган. Дел1реп - ж аза алган. У зак елен. d p i жаксы туынды. Ал мунын
ез1 ж а сес тр 1 м Ж у с ш тщ ты м талантты лы гы н, ш айы рлы ктагы кадамы н
шынайы бастагандыгын байкатып кана коймайды. Сол кездеп казак eMipiniH
ез муш елерш е - ер балалар мен кы з балаларга да каган талап койы л. тез
еиж еткш п. бойясетмзетш ш де байкататындай. «Он уште —отау иес!» деген
сез-пайым - тек макал гана емес, сол уакыттагы eMip шындыгы, п р ш ш к
талабы. Бул кезде адам баласы 6ipiHini муш елге толып, гумырдыц туцгыш
бел-белесш е кетерш едт Демек, казактын мушелдйс жыл санауы жай гана
д ан ал ы к каси ет-ту ж ы ры м ем ес, таб и гатты н зац ды лы гы н а - адам ны н
биологиялык-физиологиялык тургыдан да nicin ж еп л уш е де д еп келеп'н
шыгар. MiHe, осы тунгыш мушел1нде Ж усш акындык тургыдан да адамдыказаматтыктыц алгаш кы сатысына шыгып улгерген rypi бар. Осындай eici
жаксы себеп-салдардын жемйа де шыгар, жас автор-шайыр тунгыш елещндеак XIX гасы рды н уш ш пп ш и р еп н д е п А рка eMipiHeH, казак халкы ныц
ахуалынан, рухани куй-кесш рш ен де жаксы хабардар етедт
Бул жырдыц шекесгне «жоктау» деп койылган. Будан кейш осы елецде
кеШпкер ишанныц б ей н еа еске т у а р ш е п ш , жаксы пенде, зор дш басшысы
болгандыктан лайыкты макталатыны даусыз.
Жасынан-ак халыкка т р л ж кылган,
Хаклык болса, бас тартпай ерлж кылган.
Н эсш н ен сайып келш эулиелж,
Келгенде отыз беске шрлгк кылган.
Ш р болып кереметл! журт бастаган,
Заманында езш ен жан аспаган.
«Мен, мен» деген ишандар «таксыр-ай» деп,
Enioipi хылап тауып таласпаган.
Шаригаттын жолынан адаспаган,
Д ш тутпаган наданга жанаспаган.
Кырмызы кызыл лобек сыкылданып,
Кай MiHe3i бар ед[ жараспаган ?!
«0 н ер алды —кызыл тш» шешешм-ай,
Жылжыган жоргадайын кешел 1м-ай.
«Абылай аспас сары бел» - Сушнджке
Шр болып улг 1 шашкан кесеш м-ай [5, 229-230-6].
Акын осылай шалкыта жырлап, улкен свздерд1 бекер айтып отырмаган
шыгар. Исабек ишан да мундай мадакка лайык жан екеш акикат. 031 де жас
кезшен хак дш жолына тускен, имандылыкты уран еткен акын сол кезде
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eMip сурген, аса у лгш , адам герш ш п аскак жанды кауымга y/iri етш отыр.

Жас урпакка - енеге, егде Kicuiepre - гибрат етедь
X. Досмухамедулы акындык поэзия еюлдер1 туралы олардык улттык
сез енерш сактаудагы, дамытудагы кызметше жогара 6aFa бере келе: «Калын
букара арасынан шыккан олар - халык эдебиетшщ мвн-мазмуны мен т1л
тазалыгын сырттан келетш жат есерлерден коргаушылар, epi гасырлар бойы
урпактан урпакка жетюзш, казак халык эдебиетш сактаушылар» [3, 32-6],
- деген екен. Шынында да МэшЬур Жусштш осы келемд! туындысын ары
карай окыганда оныц кейшкершщ баддырган урпакка уздж улп, ал улкендергс
тагылым-тврбиеа мол ип-таза TipiiiuiiK neci, дш кесем! екешн керем1з:
Айбатын бар-ды едш Омардайын,
Тузедщ шаригаттын ep6ip жайын.
Кущпз - кули, тун болса - уйкы кермей,
Дш iciH 6 epix туттьщ солардайын.
Шыншылдык Эбубэк1р Сыдыктай бар,
Кердщ бе 6ip жалганын, ей, жарандар?!
«Колда барда алтыннын Kaziipi жок»,

Артынан журт таба алмай, болдыц Foft зар!
Жомартльнын сахаба Свдуакастай,
Би баЬа ол Ki6 ipHT ак мар тастай.
Суннатын пайгамбардьщ магхам туткан,
Квнекей, и м бар ед1 сонан баска-ай!
Сейлеген ep6ip сезщ - гылым, хикмет,
0 зше TOHipiM берген бвн михнет.

Тарикат, магрипатган улп шашкан,
Кудайга бек лайыкты кылып кызмег [5, 230-6].
Максат e3iMi3 жалан туещщрухш болып сейлеп кетпей, акын елещн
накты тану, езш дш айтарын, езгеше е р е к ш е л т н ашу болса, мына
шумакгардан д!нге катысты мол бш м алабастамаймыз ба?! Б1з ислам дшгащ
бастауында турган Омар, Обубэюр Сыдыктардан, Садуакас сахабалардаи
хабардар болып кана коймай, акын нысанасы Исабек ишаннын да анык озык,
керемет «кесем» icici екещцгше кез жетюзе бастамаймыз ба?
Жоктау, дауыс салу-елген адамга арналган елендер. Казакта жерлеу,
салт елендершщ шыгу мезгш кай кез екешн аныктау киын. Сайтсе де
зерттеупйлер М. 0>езов пен 0 . Маргулан жоктау елендершш мазмуны
ежелп Орхон-Енисей жазбаларымен уштасып жатканын айтады. МэшЬур
Жусш акындыкка араласкан туста жоктау - кец етек алып, казак eMipiH
дуб1рлетш турган елец Typi, eMip KapiHici. Сондыктан да жас акыннын
алгашкы туындысы жоктау болып, кешн де кеп жоктаулар жазуы - осынын
айтары. Осы тургыдан келгенде тунгыш туындынын терт аягын тен баскан
туынды екещцп, керкездда ез алдына, ем1рлж дереп, сол кездеп ecTireH
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халыкка, окыган лсуртка дерекик тургыдан катты ::ереп - енегел! тагдыртарих, кенеуш тагылым-гибрат болуы да тэнп етедь
Bi3 сол себептен де осы 6ipiHiui томный соцыкаагы тусшйсгерде берьтген
мынадай маглуматтарга жупне кетущ де орынды санаймыз:
«Еюбастуз тургыны, 1928 лсылы туган ецбек ардагер1 Манабаев Сагат
аксакалдын айтуынша, Исабектщ туп-теп - кожа, кезшде эулиел1пмен журт
назарын аударган адам. Ел аузынан ecrin, 6i3re жетюзген Сагат аксакал
внпмесш де окырман назарына усынганды жон кердж: «Жазгытурым Шщерп
езеш тасып жаткан кез. 0зен жагасьшда ол кезде тал болган. Соньщ тубше
келш. озеннен откенде су болмас ушш, 1шшде Исабек ишан бар, 6ipa3 адамдар
сырт кшмдерш шеше бастайды. Сол кезде тал арасынан урылар шыга келген:
- Андагы кшмдер1цд1, кеямстерщщ калдырьщдар да. ездерщ журе
oepiitaep! - деген. Исабектщ жолдасы турып айтады:
- Б1здшн алсан да, мына лаптке тшсйё! Бул - жаца шыгып келе жаткан
керемет иесй
Сонда урылардьщ 6ipeyi айтгы:
- Эулие болса, ана ушып келе жаткан алты аккуды алдыма экетж
кондырсын!
Сонда Исабек отыра кап дута окиды да, алты акку темендеп, канкылдап
элп урынын алдына келш конады. Сонда уры:
- Б1з жанылдык, шырагым. Сен атынды бермей-ак кой. Сен Щйден ал!
Талдьщ ар жагында олжамыз бар. Ал!
- Жок, ракмет, б1зд! озеннен етк1зш лоберсен болды.
Олар комектес1п, булар озеннен етедг Б1раз жер узагасын лсанындагы
лсолдастарына Исабек айтады:
- Мен 6ip катешк лаберд1м-ау! - дейдь
- Ci3 ешкандай кателж лаберген лсоксыз. «Алты аккуды Tycip», - дед1,
тус1рд1щз. «Олжадан ал!» —дед1, алмадыныз. Сонда Исабек:
- Сендер бшмед1ндер! Кундердщ кушнде менщ урпагымнын 6ipi
туткында болады-ау! Мен алты аккуды туткын етпм гой. Байлап кетпмау! - дейдь Содан айткандайын, 1937 лсылы Исабектщ 6ip урпагы турмеге
тускенде сол сез еске алынды.
Исабек кайтар жолда езенге таяу 6ip лсерге таяп>ш шаншады:
- К ундердщ куш нде осы лсерге меш н ур1м-бутагым коныс
тебедН - дейд 1.
Исакецнщ урпактары каз1р сол жерде турады. Ол «Талды ужымы» деп
аталады. Еибастуз ауданына карайды. ЕкШастуз каласынан 60 шакырым.
Мен бул ещтмеш сол жердщ тургын адамы Ахметов Мекен деген исиен
естщм. Ол Kici Ka3ip дуние салган. Жасы ужайган Kici. Руы - Канжыгалы.
Онын 1ппнде - Сары. Сез бшепн адам, 6ip кезде колхоз бастыгы болган»
[6,410-411-6].
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Kepin отырсыз, келтчршген мына деректердщ ©3i керемет. Т1рл1кте нак
осылай болды ма, болмады ма, эрине, оган бупн куелж жасау киын. Десек те
акын булай тегш жырлап отырган жок. Ацыз да акикатка тамыр таргса, сол
кездеп халык иманды, дши кесемж соншалыкгы еулие тутканын айтпаганда,
жырда кeлтipiлreн дерек-мэлш еттер бекер емес.
Баласы жок катынга бала б тсен ,
Панасында кун Kepin кашкан-лоткен.
Эр мунлынын кажет1 рауа болып.
Кудайым дэpeжeciн артык еткен.
Шаригат, магрипатын тамам еткен.
Тарикат, хакикатты жары еткен,
Кол-аяксыз домалап калган дертгп
Сау-саламат жазылып турып кеткен.
Жан efli гарызы жеткен Кудайына.
Жарлы болса байыган манайына.
Бак, дэулет, ырыс, Hecin болып едь
Kepin пенен гасерд4н талайына.
Рылым хал, гылым калын бшген тамам,
Айырган хак пен батыл, халал, харам.
Рылымларды койылган кенш не,
Жiгiттep, бар ма енд]' ондай адам [5, 232-6].
Таза адам. Ш арапатты Kici. Рулама ишан. Аталмыш еленде Исабек
ишаннын осындай калып, жаксылык-шарапаты калай жаркырап KepiHce, ол
гумыр Keuiin, «сайран» салган, салтанат курган ел-жер, ауыл-аймактар жайы
тапл да солай кез(не KepiHefli. Бул тургыдан байыптаганда сол кездеп сахара
cypeii, ел-журт хабар-ошары осы еленнен 6yriH ri кызыгушы окырманга
анык-канык болады десек те асыра айтпаймыз.
Жоктайды Карабужыр калпыменен.
Эжеке, Денен, Тентек халкыменен.
Дуниеден есш epiM кете б а р д ы ц ,
Бурынгы газизлардын салтыменен.
Eipa3 кун Аркага болдын конак,
Дунне бар болганын болды-ау сол-ак!
Эж1байдын алты углы ыкылас берген,
Олар да жоктайды екен айтып шумак.
Жолаба - Кыпшак деген 6ip рулы ел,
Жене Керей, Курлеу1т - о да тугел.
Т e n -T e r ic мурид болган кемецгерлер,
Калдык кой теп'с шулап Жяиылма. Аккел.
Акт 1лес, Сырым, Кунпк - Бесенти1н,
Ол ., дан болды ма екен Найман кешн?!

188

ISSN 1811-1823. Вестник ИГУ

шштш&зшашт&шйт&т&эшшш&звшштжт'.■■тытт&т%шеж*,5штк
Дуннеден e r r i , K e rri кайран epi.w,
Тузеткен ез алшше дшнщ уши.
1шшара бас берген: Апай, Bepi,
Жукарак Канжыгалы одан repi.
Айдабол мен Каржастан ыкылас берген
Каска, жайсан - не турл! K eM earepi [5, 234-6].
©лен жасампаздыгында акыннын руханн элем! 6ipiHuii орында турады
да, ол акыннын рухани aлeм iндeri кайшылык кактыгыстар мен ел еум егп к

жэне мадени танымнын, сол сиякты казандай кайнап жаткан когамдык
е\нрдщ ыкпалынан барып калыптасады. 9fli он уштеп балац акынга талай
жайт-окигаларга, Kici-Micniepre сын кезбен карау мшдет те, кажет те емес
шыгар. Ол барше таза пешлмен, алгашкы асермен - улкендердщ кезАмен
карайды. Солай десек те осы еленде канша ел, жер камтылган. TinTi Исабек
ишанньщ Кой жылы, жeтпic тогыз жасында ораза айынын бас кезшде жума
куш кещке зэмзэм суымен ауыз ашып, намазшамды окып болган сон ем1рден
еткею... Аргын, Керей, Кыпшак, Найман елдер1, солардан тараган алуан
рулар... Буларды былай койып, Жайылма, Аккелдей жер-сулар. TinTi шумак
айтып жоктаган Эяабайдыц алты улы... Осыларды бшудщ e3i - кызык кана
емес, тарих емес пе? Арада 140 жыл еткенде не болды сол жерлерде? Кандай
халык отыр? Элл каска-жайсандар ypiM-бутактары нендей куйде?! MiHe,
осындай Keperi бар, терещ бар елец бул.
Мухтар Эуезов: «Эдебиет тарихыныц apFbi-oepri жолыныц толык
камтыла карастырылуындагы ecKepbiyi THic ен басты маселе акынныц
ем1рбаянын тексеру, сол аркылы жазган шыгармаларымен байланысын
айыру, акынды елшщ aMipiMeH коса карастыру, акынды жане онын айналасын
улттык болмыспен карастыру, улттын коршаган табигатпен байланысын,
K apm i халыктардыц берген улесш, езара енераралык ыкпалдастыкты
oipiKTipe карастыру» [6,16-17-6], - дейд!. Шын мэншде акыннын 1870-80
жылдары жазылган баска да елец-жырлары, eMip epHeKTepi, жоктаулары.
табнгат кестелер1, KepHeKTi Kicinepre арналтан толгаулары да Ke6iHe-Kan
осындай сипаггарга ие деуге болады. Айталык, «Анкау адам туралы», «Муса
Шорманулыныц асы», «Жарты нан», «Кедейлнсгщ арканы», «Жаздын ce3i»,
тжелей дши такырыпты каузаган келемд! кептеген туындылары - осы
ca3iMi3re далел. Маселен, «Анкау адам туралы» елец:
Heci сырын бшер MiHreH аттыц,
Кез жетпес кулыгына адамзаттыц.
1ш пысып ержкенде кулмек ymiH
Айтайын ацпмесш ацкау сарггыц [5, 85-6],
- деп басталады. Эдетте сарт казактан ацгал болмайтын ед1, МашЬур Жусш
сол кап халыктыц imiHeH момын 6ipeyiH тауып алса керек. Шартты мысал
болгандыктан мунысына сенем!з де.
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Ертемен 6ip cap г уй)неи ecerin ж стслсп, « () пмисн кет! и лормеп
калганынша, EceriM, мшбен саган» деп cepi берш шыккан коржс.п lav
мен гастын арасында жалгьп келе жагкапда куларга жолмгадм Не корен
влп кулар акмлдаемп, 6ipi ecerin урлап алалы. урлаганда да сартгы капы
акымак кылады.
Урыныи сонда ж е т т 6ipi барды.
Ееектш басындагы нокганы алды.
Кид 1 де оз басына кете барды,
Сол жерде есекп алып 6ipi калды [5, 8 6 -6 1.
Содан влп сарт есек-урысын же i с пси журс перед!. bip ко iдс есем
тартынбай ма? Сонда сарт артына жалт караса:
*
К,араса сарт артына - eceri жок,
Ecerin м т б есе де конш ток.
Колында ноктадаулы 6ip адам гур,
Орнында eceri Hi и есектей боп |5 , 86-87-6).
Катты коркып, с асы и калган сарт амалсьп жон сурайды С онла .» и i уры
«Мен шешем каргап, есскке айналып кегкен адам с .им Р н д | шешем жаны
ашып. каргысын кайтарыпалгансон, кайталанадам калпмна келлш », .icii.ii
Eceri адамга айналган сарт, врине, «есек-адамы» ry i i;i жаньшап бстер V ры
ссылай кутылып кетедг
Ещц уйш деп eKiniui ecerine Minin, базарга euiKicin сатуга шыккан бойгус
сартка жолда жене жолыккан уш ку бул жолы уаглаласып, алдап-арбап.
онмн emxiciH де, eceriH де урлап. акыр сонында алдап cyi a rycipin, kmimih
де сыпырып, айдалала жаланаш каддырады
Салбырап 6ip мезплде судан шыкты,
Khim мен Kici тупл шайтан жок-ты.
Дкымакка адам. cipe. кулер емес,
0мipiндe карга жемес мундай бокты [5, 9 3 1
Жалпы. жыр тутас алганла Teyip. Окигалы. ой салатын жыр Шамамен
1878-1880 жылдары жазган келемд! жырын осылай аяктаган а в го р д ыц
айтары не? Рибрат. ©Mipre бейiMдел. алланып, акымак болма деу. Акыл
айту елдш аскак тулталарына жарасатын парасатты касиет. Акын бул жерде
жагымсыз мшез касиеттен аулак болып, е и н н т адамдык болмысынды сак ran
калуды насихат erefli.
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Pavlodar State university named after S. Toraigyrov,
Pavlodar. Material received on 10.01.13.
В статье рассматривается вопрос гражданского пафоса в
поэзии Машхур-Жусипа.
The civil inspiration in Mashkhur Zhusip Kopeyev’s poetry is revealed
in the article.

