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Kipicne
Жамбылтану каз!рг! Тэуелсгз Казахстан республикасы жогары
оку орындары филология факультеттер!ндег! 5В011700 - «Казак. Tini
мен эдебиет!», 5В020500 - «Филология», 5В012100 - «Казак т!лшде
окытпайтын мектептердеп казак тип мен эдебиет!» мамандыктарында
бипм алып жаткан студенттер у111^ мацызды оку пэндершщ 6ipi
болып есептелед!. Оны багдарламага гарпзу каз!рп замангы
филологиялык гылымньщ даму ыкпалына сэйкес болып отыр.
Б!р!нш!ден, Тэуелс!зд!к талаптарына сэйкес улттык сез енерш
азаматтык-отаншылдык кезкараспен
жацаша окыту талабы,
екшппден, эдебиет тарихындагы кернект! тулгалар шыгармашылык
дэстуршщ каз!рп заманга жалгастыгын таныту мшдеттер! пэннщ
енпзшуше непз болды.
Жамбылтануды окып-уйрену, оньщ калыптасу тарихын,
Жамбылдын жеке шыгармашылык мурасын гылыми-теориялык
талаптар аясында мецгеру, оньщ дэстуршдег! ауызша-жазбаша
дэстурл! тулгалар ерекшелпдн байыптау, тэуелс!зд!к дэу!р!ндег!
дэстурл! жэне жацаша акындык енердщ жалгасуы мэселелерш окуэд!стемел!к тургыда таныту окыту удерюшщ талабы болып отыр.
«Жамбылтану» - эдеби шыгармашылыктыц жацаша багалануын
аныктауга непзделген пэн. Ол филологиялык гылым дамуыныц езект!
мэселелер! мен болашак багыттарына, жеке шыгармашылык тулга
мен эдеби удер!с сабактастыгын айкындауга арналган.
Пэншц непзп максаты - Жамбыл Жабаевтьщ казак
поэзиясындагы акындык шыгармашылык тулгасына тан касиеттерд!
жан-жакты жинактау, талдаулар жасау, филологиялык пандер
жуйесшдег! манызын, орнын таныту.
Панд! окытудыц мшдеттерк
1. Жамбыл Жабаевтьщ турк! еркениет! мадени муралары мен
казак эдебиепндег! жыраулык-акындык енермен сабактастыгын
саралау.
2. Суырыпсалмалык (импровизация), жыршылык орындау
шылык енершщ поэтикалык-психологиялык табигатын, этностык4

этнографиялык ripuiuiiK мазмунындапы турмыстык-салттык, эдетгурыптык дастурлердщ жырлануын жанаша туспццру.
3. Акыннын зар заман поэзиясы агымымен ундес азаматгык
ауендерш, сатиралык елендершщ элеуметпк-эстетикалык мэнш,
манызын аныктау
4. Жамбыл шыгармашылыгын турю халыктары акындары
поэзиясымен ундестж, айырмашылык тургысында салыстырулар.
5. Жамбылтану гылымыньщ калыптасуы, дамуы тарихын Kaaipri
замангы Тэуелаз Казакстанныц «Мэдени мура» мемлекегпк
багдарлама аясындагы жана максат-м1ндеттер!мен сабактастыру.
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I TAPАУ
¥ЛТТЫЦ сез 0HEPI ТАРИХЫ
ЖЭНЕ ЖАМБЫЛ ШЫГАРМАШЫЛЫГЫ
1.1. Жамбыл шыгармашылыгыныц цазац эдебиет!
тарихы кезецдер!мен сабацтастыгы

1. Жамбыл шыгармашылыгыныц кезецдерь
2. Жамбылдыц жыраулыц-ацындыц поэзиясы дэстур1ндег1
толгау-термелерг
1. Жамбыл шыгармашылыгыныц кезецдер]
Жамбыл шыгармасына жаца кезкарас мэселесшде арнайы
айтуды керек ететш мэселе - улттык эдебиет тарихындагы тулгалар
мен оньщ шыгармашылыгыныц сабактастыгын саралау. Бул орайда
Жамбылдын
шыгармашылыгын
б!рнеше
кезендерге
белы
карастыруымыз керек: 6ipiHinici - XIX гасырдыц екшнп
жартысындагы казак эдебиет! тарихыныц мазмунында карастыру
(1855-1899 жж.); eKiHinici - XX гасырдыц басындагы казак эдебиет!
тарихы курамында багалау (1900-1929 жж.); ушпшнс! - 30-40жылдардагы казак эдебиет! дамуымен 6ipre карастыру. Бул казак
эдебиетшщ тарихына арналган ецбектерде [1-94] унем! басты назарда
келе жаткан езект! мэселе.
Улттык эдебиет тарихы Жамбыл сынды кернект! тулгалардан
куралады. Жамбыл шыгармашылыгын жацаша пайымдау аясында
карастырганда XIX гасырдыц екшил жартысындагы казак сез
енершщ непзп желклмен сабактастыра багалаймыз.
Жамбыл казактыц акындык-жыраулык поэзиясынын алгашкы
бастауларындагы
тулгалардыц
дэстурш
жалгастырушы
шыгармашылык тулга ретшде де таны ла алады. Жамбылдыц
халыктын тагдырына байланысты когамдык-элеумегпк непзп
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окигалардыц ортасында болганы, журтшылыктын айрыкша курметтеп
ем!р бойы эуел! ауызга алынганы, унем! терде отырганы, букаранын
назарында журген!, ел баскарушылардын бэршщ де бас иш
курметтегенш (шынымен де немесе корыккандыктан да) иеленгендш
- бэр! де Казак тарихындагы кернект! акын-жыраулар дэстур!н!ч
жалгасты Kepinici. Казактын акын-жырауларыньщ барлыгы дерлж
осындай когамдык-мемлекетпк кайраткер децгейшде ом!р сурген.
Академик С.А.Каскабасов Казакстан тарихынын жацаша жазылган
ютабындагы
«Казакстаннын
XIII-XV
гасырлардагы
рухани
мэдениет!» деген тортшш! тарауда «Б!зге дейш жеткен авторы мэл!м
поэзиянын ец ертедеп улпсшщ мерз!м! XIII-XV гасырлар деп
белгшенед!. Булар - деректемелерде Улы жыршы деп аталатын
Кетбуга (XIII f.), Котан (XIV г.) акындар мен Сыпыра жырау (XIV-XV
гг.) [95, 236-6.] екешн айта келш, Жамбыл тектес акын-жырауларга
дэстур боп эуелде калыптаскан шыгармашылык табигатына гылыми
аныктама бередк «Бул шыгарушылардын ец ежелпс! - отбасындагы
олений мен рудагы жыршы-сарбаздардын отбасылык-турмыстык
такырыпта да, когамдык мацызы бар такырыпта да суырып салып
айтатын жалпы журт таныган шеберл!кке дейшг! жолдан еткен
акындар. Олар акын атагын б!рнеше поэтикалык сез жарыстарына айтыстарга катысып, атакты акындардын б!р!н жецгеннен кейш гана
алган. Сонымен 6ipre акындар согыс жорыктарына да, когамдык
!стерге де катысып отырган, сондай-ак жол-жора мен дэстурлердщ
бшпрлер! ретшде олардын ездер! де басшылык етш, адам ем!р!нщ
кезендерше байланысты эр турл! жол-жоралар жасаган, мацызды
окигалар мен кезендер туралы, атакты адамдар жэне т.б. туралы
жырлар шыгарган. Мундай суырып салма жырлар арасында мактаган
арнаулар да, эскери урандар да, жерлеу жоктаулары да, жеке
толгаулар мен тагы баскалар да болган» [95,236-6.].
Жамбылдын акындык шыгармашылыгынын туп нег!з! осы
айтылган гылыми аныктамалык аясындагы дэстурдщ жалгаскан улпс!
болып саналады. Аталган акын-жыраулардыц !з!мен XV- XVIII ff.
Казак хандыгы дэу!рш!ц улы кайраткерлер! болган акын-жыраулар
Асан Кайгынын (Асан Сэбитулынын), Казтуган Сушшшулынын,
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Доспамбеттщ, Шалкшз Т!ленш!улынын, Жиембет Бортогашулынын,
Маргасканын, Актамберд! Сарыулынын, Тэт!каранын, Умбетей
Тшеуулынын, Букар Кдлкаманулынын, Кетештщ, Шал (Тшеуке)
Кулекеулынын шыгармашылык дэстур! де Жамбылдын акындыгына
керкемдж непз болды. Шыгармашылык шабытыньщ аркауында туган
халкынын бурынгысы мен каз!рпс!н, болашагын жел! ете жырлаган
жыраулардын толгауларындагы азаматтык философиялык-гуманиспк
сарындарды Жамбыл жалгастырды.
Жамбыл шыгармашылыгынын б!р!нш! кезеш (1855-1899 жж.)
XIX гасырдагы казактын дэстурл! акындык поэзиясындагы ортак
ерекшел!ктер арнасында танылады. Дулат Бабатайулы (1802-1874),
Махамбет Отемюулы (1803-1846), Шернияз Жарылгасулы (18071867), Шортанбай Канайулы (1818-1881), Суишбай Аронулы (18221895), Майлыкожа Султанкожаулы (1835-1898), Базар Ондасулы
(1839-1911), Мурат Менкеулы (1843-1906), Эбубэюр (Кердер!)
Боранкулулы (1869-1905), Шеже Каржаубайулы (1808- 1895),
Орынбай Бертагыулы (1813-1895), Мэдел! Жусшкожаулы (18161888), Нурым Шыршыгулулы (1831-1908) жэне т.б. акындык поэзия
еюлдершен куралатын улттык эдебиет тарихынын осы кезещне
Жамбыл Жабаев та юредк Жамбыл шыгармашылыгынын XIX
гасырдын
екйиш
жартысындагы
эдеби
даму
кезеншде
карастырылуынын мынадай дэйект! себептер! бар: 6ipiHinici шыгармашылык ем!рбаяныныц кырык терт жылынын осы кезенмен
тустастыгы; exiHinici - шыгармаларынын XIX гасырдагы дэстурл!
акындык поэзиядагы такырыптык-идеялык, жанрлык, стильджкеркемдж ерекшел!ктермен тектеспп; унпнппс!
акыннын XIX
гасырдагы дэстурл! акындык поэзиянын кернект! еюлдершщ
б!разымен шыгармашылык карым-катынаста болгандыгы. Мысалы,
Жамбылдын Суйшбаймен, Кулмамбетпен, Сарыбаспен, Майкетпен,
Бактыбаймен, Базармен, Белпршпен, Майлыкожамен, Кулыншакпен
шынайы шыгармашылык карым-катынаста болганы мэл!м. Эрине,
аталган
кернект!
тулгалармен
Жамбылдын
шыгармашылык
байланыста болгандыгын акыннын жекелеген лирикалык толгау,
арнау
елецдершен,
айтыстарынан
керем !з.
Жамбылдын
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шыгармашылыгын XIX гасырдын екшнп жартысындагы эдеби
дамумен б!ртутас карастыруга непз болатын басты себептердщ 6ipi акыннын улы Абай, Махамбет жэне жогарыдагы ес!мдер! аталган
акындардын дарынына, шыгармашылык талантына бас ие, улкен
курметпен жырлагандыгы. Мысалы, хак!м Абайдын акындыгын
ест1ген, оньщ шыгармашылык, азаматтык орнын багалаган
Жамбылдын «Жалгызбын деп журмесш» (Абайдын улы Эбд1рахман
елгенде айткан жубатуы) атты елец! улттык эдебиет алыптарынын
6ip-6ipiHe деген биис багалауын танытады. <Эбд!рахманнын ел1мшщ
ауыр каза екендшш, оган сез!мтал Абай акыннын кабыргасы кайыса
кайгыратынын сезшген Жамбылдын бул жубату елещндеп
бейнелеулердщ
керкемдж-эстетикалык
мацыздылыгы
айкын
байкалады. Улы Абайдын тулгасын «Кенеш кеткен талайга»,
«Жапанга б5ткен бэйтерек», «Кемелге келген асыл-ай!» сынды
ауыстыру т1ркестер1мен бейнелейдк

Ауырды жецген кара жер,
Сабырлы болсын калайда.
Bip жугкан судай дуниесш,
Ащысын татып куймесш...
Таскынды T9nipi басуы-ай!
Нар кетерген ауырга
Аркасын тоссын жасымай! [96, 39-6.].
Жамбылдын XIX гасырдагы esi тпселей араласкан, кепшшгш
устаз туткан акындык мектеп еюлдерше деген леб!здер! - дэстурл!
поэзиядагы эстетикалык танымньщ, сыншыл ойдьщ багалануы.
Мысалы:
1. Акындардын акыны,
Айдын келдей акылы.
Жыр тулпары Сушнбай...
...К,иядан шауып, кырды алган,
К,иынга шауып, жол салган.
Bepi баскан буркптей,
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Кднсыратып жауды алган.
Батырдьщ жыры сушить
Каты кдай уйып тындалган.
Бата берген Суйшбай,
Жырдьщ тжкен туындай!
Айтканда маган акылды
«Жырла - деген - батырды» [96,196-6.].
Ал Бактыбай акынга да шэюртпк ыкыласын ашык бетпе-бет
кездесуде б!лд1ред1:
...Абак-Тарак арасын,
Аралаган cepiMcinАлыс-жакын бэрш де.
Саралаган ер!мсщ.
Алдынызда сейлейш,
0лен бойы KopiHciH.
Егер сез!м унаса,
Оц батаныз бершсш,
¥намаса елещм,
Онда менен жер!рсщ... [96, 135-6.]

Акын-жыраулар - казак тарихынын барлык кезендертнде де
эдыеттщ ак туын кетерген тулгалар. Олар - ел баскарган хандардан
жэне баска да билеушшерден тайсалмай эшкерелеген от ауызды, орак
тшд! кайраткерлер. Асан Кайгыныц, Шалкшздщ, Казтуганнын,
Доспамбеттщ,
Маргасканьщ,
Жиембетгщ,
Умбетейдщ,
Актамбердшщ,
Букардьщ,
Котештщ,
Шалдын,
Жанактьщ,
Махамбеттщ, Жамбылдьщ осындай олендер! дэстурл! - акындыкжыраулык поэзиядагы классикалык шыгармалар. Махамбеттщ
«Жэцпрге айтканы», «Махамбеттщ Баймагамбет султанга айткан
сезЬ>, Жамбылдьщ «Мэмбетке», «Сот сайланарда», «Шалтабайга»,
«Калига», «Кеюмге» жэне т.б. елендершде байлык пен бшикп
озбырлык куралы еткен эдшетсв жуандар сыналады. Жамбылдьщ
замандарга арналган толгауларында шапкыншы Шынгыс хан,
отаршыл Николай, баскыншы фашист Гитлер айыпталады. Жамбыл
халкынын бостандыгы, тэуелс!зд1п жолында курескен Кенесары
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ханныц, Сыздык султанньщ жэне т.б. казак пен кыргыздын кернекп
кайраткер тулгаларын жылы сез1ммен жырлайды.
Хандарга, ел билеушитерше тецдес денгеймен, кейде аскак,
сыншыл кезкараспен карап, халыкты баскару мэселелерше
байланысты еркш ой айту - казактьщ акын-жыраулары поэзиясында
желгс! уз1лмеген дэстур. Буныц 613 Махамбет, Сушнбай, Жамбыл
жэне т.б. акын-жыраулар аркылы XIX-XX ff. поэзиясында
жалгасканын керем!з. Мысалы, Жамбылдыц «Туган ел!м» атты
толгауындагы:

Казак-казак болгалы
Кердж кой талай хандарды,
втюздж кой 6i3 бастан,
Азапты ауыр зацдарды [97,334-6.] деу! - тарихтьщ шындыгы. Акыннын бул толгауындагы Ресей
патшасына, оган итаршы болган казак билеушшерше, ел!м!зге мэцп
тыныштык бермеген Кокан, Хиуа хандарына байланысты тарихи
шындыктыц жырлануы акын жырыныц халыктыгын дэлелдейдь
Акын - халык тагдырыныц сакшысы. Отаршыл мемлекеттердщ
билеушшер! мен солардыц оз жер1м!здеп итаршыларыныц (болыс,
старшын, ауылнай) мшез-кулык, эрекеттер! акындардыц сыншыл
жырлары аркылы ел тарихына ешпестей болып жазылды.
Акын-жыраулар даналыкпен, батырлыкпен халыктын курметше
беленген ел баскарушыларын мактанышпен жырлайды. Букардын,
Умбетейдщ Абылай ханга, Нысанбайдьщ, Доскожанын Кенесары
ханга арналган елец-толгаулары - осы дэстурдщ KepiHici. Жамбылдын
«Сыздык султанга», «Шэбденге» деген елеццерш де осы тургыда
багалаймыз. Сыздык султанга арналган елецде Кенесары ханга, оньщ
куресш жалгастырган Сыздык султанга деген халык кеципнщ курмеп
реалистж, романтикалык эуендер тутаскан сарынмен жырланады:

Сен 6ip калган кез едщ,
Кенесары асылдан...
Сыздык атын жайылды,
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Бул ещрге жасыцнан.
Айбатьщды кергенде,
Душпандарыц бас урган.
Данкынды естш журупп ем,
Шартарапка шашылган.
Ак жуз!цд1 керген соц,
Енд! маукым басылган... [96, 54-6.].

Корыта келгенде, акын-жыраулар халык тагдырына катысы бар
тарихи тулгаларды жырлау аркылы эдебиеттщ демократиялык
мазмунын калыптастырды.
*****

2. Жамбылдыц жыраулык-акындык поэзнясы дэстуршдеп
толгау-термелерь
Казактыц
акындык-жыраулык
поэзиясыныц
поэтикалык
ундеспп - эдеби дамудагы дэстур жалгастыгыныц керипсЕ Акындар
коршаган когамдык-элеуметпк турмыс козгалыстарына белсене
араласады.
Когамдагы
карама-кайшылыкты
кубылыстардьщ
барлыгын да езшдис дуниетаным сарабымен кабылдайды. Адамзат
кауымыныц гарыштык прцплпс козгалыстары аясындагы карымкатынастарынын гарыштык кевдстпс жуйесл аясындагы карымкатынастарыныц сан салалы мазмуны акындардьщ айрыкша
жаратылган кещл-куй
элемш,
журепн
ешкашан
бей-жай
калдырмайды. Адамдардьщ езара карым-катынастар жасауы - саналы
пршшк иелерже тэн басты елшем. Кунделжп турмыстык карымкатынастардьщ агымында адамдардьщ барлыгы да ездершщ устаган
багытын, дуниетаным кезкарастарын, гс-эрекеттерж дурыс санайды.
Ocipece, халыктын турмысында кернекп орын алатын тарихи
тулгалардьщ Mi нез-кул ыктары на тэн ю-эрекеттер! акындардьщ
шыгармашылыгында керЫс табады. Уакыт пен кещспк - акындар
шыгармашылыгындагы мазмун пен шшшге жел! болатын непзп
аркау. Казак поэзиясындагы кернекп акындар Махамбет пен Жамбыл
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елевдершщ поэтикалык ундестшне аркау болган ен басты мэселе ездерж коршаган элеуметпк ортанын осындай касиеть
Жамбылдын кептеген елендер! - казактыц жыраулык- акындык
поэзиясы дэстуршдеп толгау-термелер сипатында болып келедь
Толгау-термелерде адамдардын рухани элемшдеп сан алуан
касиеттер катарластырыла, жарыстырыла епздей жырланады. Жалпы
сарыны адамдардын мжез-кулык сипатына тэн касиеттерд! саралап
багалау болгандыктан бундай елецдермен акындардьщ ойшылдыгы,
сыршылдыгы, толганыс, теб!решс терещцктер! танылады. Мысалы,
Жамбылдын «Айрыкша туган азамат», «0сиет», «Коп карга тен
келмейд! 6ip сункарга», «Тун карангы дуниенщ», «Жаратылыс сыры»
атты толгау-термелершен осындай тагылымды керемлз.
«Артыкша туган азамат» елещндеп акын жырлаган бейне нагыз ел перзентн Акынныц багалауынша, жжерл!, 6ip сездц
майданда кажырлы, кен мшездь сабырлы, б1рлпсшш, бшмд!, халыкка
суйеу болуы - нагыз жпттпктщ сипаты:
Жпттпктщ кезшде
Ж1герл1 болса ер болар.
Турмаса жптг созшде,
Hacini онын кем болар.
кажырлы болса майданда,
Халыкка cesi ем болар,
Ел ушш туган ерлердщ.
Алды-арты дария - кен болар.
Б1рл1г1 кетсе агайын,
Эрюмдерге жем болар.
BiniMcia болса жолдасын,
Кылган кайырын сел болар.
Артыкша туган азамат,
Халыкка улкен бел болар [96, 43-6.].

Жамбылдын осы елещне аркау болган тарихи тулгалар - Караш,
Саурык, Шапырашты, Отеген батырлар. Ал Махамбетгщ осы тектес
елендершдеп керкемдж жинактаумен тулгалангандар - Исатай жэне
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онын тещрепндеп батырлар. Махамбеттщ «Мшкен ер» елещндеп
поэтикалык жинактау, бейнелшк куаты керкем жолдарынан Жамбыл
жырындагы эдеби тулгалаумен ундеепп анык кершедк
...Келденец жаткан Жайыктан,
Куралайдын кушнде
Еркек койдай белшш,
К,ыркарланып еткен ер.
Куншыгыстын астында,
Кунбатыстыц тусында.
«Карындасым бар-ды», - деп.
«Кабыргасын сексе де,
Канын судай тексе де,
«Кдйыспас кара нар-ды» - деп,
Мандайынан кун eTin,
Жауырынынан жел етш,
Кун астымен жеткен ер [98,48-6.].

Акындар - жаратылыстыц тылсым кубылыстары аркылы алуан
rypni с’ырлы тушндер жасайтын ойшылдар. Адам мен оны
коршаган мыц сан козгалыстагы пршипк тынысына тэн
ерекшелжтерд! саралай отырып, ехирдеп артыкшылыктар мен
кемшппктер сырларын таразылайды. Бул - акындык ойлаудагы
дуниетаным кешспгшщ Kepinici. Осы орайда б is Асан Кдйгынын
«Бул заманда не rapin?», Жамбылдын «Жаратылыс сыры» толгау
елецдерщдеп ундеспк сырын ацгарамыз. Асан Кдйгыньщ да,
Жамбылдын да толгауларында «Fapin юм?» деген философиялык
мэш салмакты суракка ундес, сарындас жауаптарды естим!з. Асан
Кайгынын толгау ында «Ак калалы боз Fapin» боп басталган,
лайыкты адамына айтылмаган «асыл шырын сез», ез тустастары
бакига кетш калган кариялар, жецгеа кад1рш бшмеген «Бойга
жеткен кыз», жагалай-жапатармагай ел конып жайламаган
«бетегел! бел» сынды гаршпк турлерш пзбелей жырлайды:
...Кдз-уйреп болмаса,
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Айдын-шалкар кол rapin.
Муритш тауып алмаса,
Азгын болса nip rapin.
Ата журты букара
Оз колында болмаса,
Канша жаксы болса да
Кайратты туган ер rapin [99, 25-6.]

Ал, Жамбылдьщ толгауында «айдынды келЬ> жок аскар таудыц,
«белгш елЬ> жок ер жптттщ, белгип жерге конбаган, Msyeci еспеген
агаштьщ, ерден багы жанбаган эйелдщ, кургакщылык торлаган
жаздыц, теьпрдщ суын таппаган устаньщ, байды eripiK мактаган
акыннын, эдитеттен аттаган заманньщ, айтканы icKe аспаган
халыктыц rapinTirin жуйелей келе, осы ойларын онан сайын
етюрлей, терецдете туседй
...Жнтт rapin емес пе,
Ецбеп алга баспаса.
Аргымак rapin емес пе,
Арамтер болып аксаса.
Малшы rapin емес пе,
Малый жендеп бакпаса.
Баксы rapin емес пе,
OripiK айтып актаса.
Кол де rapin емес пе,
Каз-уйрек келш конбаса.
Шебер rapin емес пе,
Агашты дурыс жонбаса?! [96,55-6.].

Акын-жыраулар
поэзиясындагы
осындай
сарындастыкка
непзделген мазмун мен пишите сэйкес олендер Махамбет
шыгармаларында да кездеседк
Асан Кайгы, Жамбыл толгауларындагы адамньщ сырткы
ортасы, iuiKi жан дуниесг элемше катысты олкылык мэселесше
ундес ойлар Махамбет олецдершде кездеседк Мысалы, акынньщ
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«Жалгыздык» атты олещндеп адам мен оны коршаган пршшк
козгалыстарына
тэн
езгермел!
ем!р
тынысы
реалиспкромантикалык бояулармен ершедк

Бу дуниенщ жузшде,
Айдан ару нэрсе жок.
Ол тунде бар да, кувддз жок.
Куннен ару нэрсе жок
Ол кущцз бар да, тунде жок.
Мусылманшылык к!мде жок,
Т!лде бар да, дшде жок.
Кешпел! дэулет юмде жок,
Б!рде бар да, б!рде жокАзамат ерлер юмде жок,
Ер1ккен кун! колда жок.
Заманым менщ тар болды,
Тура бил!к биде жок [98,106-6.].
Жамбыл
езше дешнп акын-жыраулар дэстурш дамыта,
кецейте жырлаган суреткер акын. Асан Кдйгы, Махамбет
толгауларындагыдай ом!р кубылысын карама-кайшылыкты калпымен
бейнелей жырлауды Жамбыл дамыта ерютетп. Мысалы, «Туган ел!м»
толгауында оз! елестеткен тулганы нагыз романтикалык бейнелеудщ
бшк улпсше кетере жырлады. Акын-жыраулар поэзиясына тэн
романтикалык
тургыда
шендеспршген
карама-карсылыкты
кубылыстардыц тектеспрше жырлануыньщ узд!к бейнелеу!мен
кездесем!з:
Аскар тау би!к дер ед!м,
KopiHin тур тебесь
Акылы дария дер ед!м,
Б!рак кейде дарияньщ
Кайырлайды кемеск
Шайкалган жорга дер ед!м,
Ат та шаршап болдырар,
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Кездессе жердщ белес!... [97,336-6.]
Толгау еленшн нысанасына алынган тулга поэтикалыккеркемдж жинактаудьщ аса жетыген калпымен ете улгайган
романтикалык бейнелеумен ернектелед!. Акыннын шарыктаган
киялымен
сомдалган
поэтикалык
бейне
фольклорлыкмифологиялык бейнелеу эуешмен ернектеледк
...Туган айдай дер ед!м,
Тунде бар да кущцз жок.
Жанган кундей дер ед!м,
Кунд!з бар да, тунде жок.
Тем!р казык дер ед!м.
Тек турганы болмаса,
Онда ти де, ун де жок!
Тунде де бар, кунд!з бар,
Жанып турган жалынды от... [97, 337-6.].
Акын-жыраулар поэзиясында жаксы жэне жаман адам
угымдарын салыстыру жш колданылады. Сол угымды кецейте,
терецдете карастыруда акын-жыраулар адамныц мшез-кулкына
барабар езге пршшк иелерш унем! катарластыра епздей колданады. Мысалы, Махамбеттщ «Атадан туган аруакты ер» елещнде:

Атадан туган аруакты ер,
Жауды керсе жапырар.
Удей соккан дауылдай.
Жамандарга карасац,
Малый керер жанындай.
Жуйрж аттын белгкл,
Турады куйрык - жалында-ай [98,26-6.], - дейдк

Ал, «Азамат ердщ баласы» атты елещнде де асыл касиеттер!
бар пршипк и елepi поэтикалык епздеумен ернектеледп
Аргымактьщ баласы
Аз оггар да, кеп жусар.

Талаудан таткан дэн! бар.
Азамат ердщ баласы,
Аз уйыктар да, кеп жортар...
Душпанга кеткен ары мен
Барымтага тускен малы бар... [98, 27-6.].

М ахам бегл н «Аргымактын баласы» деген елец! де осы аталган
елецдер!мен ундес жырланган. блевдеп астарлы тупю ой тушш асыл сапалы пршшпс иелерше тэн кендл-куй ipiniriH айкындау.
Кещлдщ кевдцп, ipiniri дегешм!з
пршипктеп барлык
кубылыстардын, окигалардьщ барысында шын асыл касиет иесппц
esiH-esi ешкашан усактыкка, майдалыкка бой алдырмауы. Махамбет
акын аргымактьщ баласыньщ «Аркамнан косым калар деп» арыганын
бшд[рмейтшш, балыгынын еркшшмеуш ойлаган «агыны купгп ак
дарияньщ кайарланып толкитынын», «суцкарлар улй алар деп»
«балагы тукт1 коцыр каздын» баттауыкка тоя аттамайтынын айта
отырып, адам мен табигатка ортак асылдык сынын епздей толгайды:
... Хас жаксыньщ баласы,
Арада турып сейлемес,
«Жауым таба кылар» деп.
Хас патшаньщ баласы,
Жапанда жалгыз турмайды,
«Душпандар кезш салар» деп.
Каркыны купгп кек семсер,
Шапкан сайын дем тартар,
«Сусыным канга канар» деп.
Каракус конбас кек сецпр.
Басына кусты кондырмас.
«Карауыл карап турар» деп,
«Караса кез! шалар» деп [98,24-6.].
Акын-жыраулардьщ шыгармаларында адамныц касиеггерш
даралай таныту ушш пршийктеп тектес кубылыстар, заттар
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катарластырыла жырланады. Булайша епздей еру аркылы акындар
жалпы т!рш!л!к козгалыстарына тэн мандее, ундес касиеттердщ
сапалык теркждееппн мегзейдк
Жамбыл да акын-жыраулар поэзиясындагы осындай астарлы
мэнерл! жарыспалы епздей бейнелеумен ер!летш жаксылык пен
жамандыкты айкындай жырлауды колданады.
Мысалы,
Кеп карга тен келмейд! 6ip сункарга,
Кеп жылкы тен келмейд! 6ip тулпарга.
Жаксынын эркашан да жен! белек,
Жаман адам жарамас 6ip кымтарга [96, 45-6.].
Акын-жыраулар поэзиясында адамныц тжелей басына тура
келген киындыктан кайыспауы хакында ж!гер бере жырлау дэстур!
калыптаскан. Акын-жыраулар сол аркылы, бэлюм, ез!мен тустас жэне
кейшп толкын адамдар урпактарына мшез кайсарлыгын, жшерлипк
куатын егетш сегаодь Мысалы, Махамбеттщ «Enipey улы емшек боз»
атты толгауында адамдардыц кауш-катермен, киыншылыкпен бетпебет келгендеп психологиялык калпыныц калай болуы багдарланады:
Enipey улы емшек боз
Ер мшген кун! берж болсын.
Еменнщ туб! - сары бал,
Ер !шкен кун! кеп болсын.
Тузге аттанып шыкканда,
Душпанын карсы келгенде,
Ер дшше бер!к болсын [98,32-6.].

Махамбеттщ осы елещндепдей адамга кайрат беретшдей жубату
- ж!герленд!ру куаты айкын ойды Жамбыл «Жалгызбын деп
журмесш» деп Эбд!рахман кайтыс болып, кайгырып жаткан улы
Абайга арнаган сэлемдеме жырында айтады. Бул - акындык дэстур
жолындагы азаматтык-кайраткерлж тулгага тэн парасат уш.
Корыта келгенде айтарымыз, Жамбыл шыгармаларыньщ езше
дейшп акын-жыраулар мураларымен поэтикалык ундеепп - улттык
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эдебиет!м!здеп керкемдж жалгастыктын керсепсшп. Казак эдебиет!
тарихынын Herisri езепн курайтын акын-жыраулар мурасын б!ртутас
эдеби даму сабактастыгы зандылыгымен жацаша карастыру аркылы
улттык сез онер Ын б!ртутас эстетикалык- керкемдж жуйесш
айкындаймыз.

Практикалыц сабацтыц тацырыбы:
■ Жамбыл Жабаев шыгармашылыгыныц кезецдер1 жэне
жыраулыц dacmypdezi толгау-термелерс

Сурацтар мен тапсырмалар:
1. Жамбыл шыгармашылыгын цай кезецдерге болт кррастыруга
болады?
2. Жамбылдыц ацындыгына керкемдйс нег1з болган ацынжыраулар.
3. Жамбыл шыгармашылыгыныц XIX гасырдыц ектгш
жартысындагы эдеби даму кезецшде царастырылуыныц
дэйекгт себептерш ата?
4. Жамбылдыц жыраулыц-ацындыц поэзиясы ddcrnypindeei
толгау-термелер1 жэне оныц сипаты.
5. Жамбылдыц «Артыцша туган азамат» олецше арцау болган
тарихи тулгаларды ата.
6. Жамбылдыц «Жаратылыс сыры» толгау елецг мен Асан
Крйгыныц «Бул заманда не гарт?» толгау елецшдег!
ундестис сыр.
7. Жамбыл мен Махамбет елецдер1ндег1 жацсы жэне жаман
адамдар угымдарыныц ундес жырлануы.

С0Ж ушш тапсырма:
■ Жамбыл Жабаев мурасыныц эдебиет тарихындагы орны.
Реферат.
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1.2. Туыс^ан турю халыктары поэзиясымен ундестпс

1. Жамбыл шыгармаларыныц mypiK халыцтары тарихы
дэу1рлер1ндег1 ацындыц поэзия вк1лдер1мен поэтикалык,
ундеспйктерк
2. Жамбылтану - цазак, эдебиетшщ рухани мурасы.
3. Жамбылтануда оныц эдеби хатшылары ецбектершщ
мацыздылыгы.
4. Жамбыл бейнестщ жаца тургыда жырлануы.
5. Жамбылдыц элем халыцтарыныц ацындыц енер иелер1мен
ундеспйгй
1. Жамбыл шыгармаларыныц TypiK халыктары
тарихы дэу!рлершдеп акындык поэзия оюлдер!мен
поэтикалык ундестжтер!
Жамбыл шыгармаларынан байыргы турк! оркениет!, турне
халыктары
(турне, туржмен, кыргыз,
каракалпак) тарихы
дэу!рлершдеп акындык поэзия ек1лдер!мен де поэтикалык
ундеепктерд! байкаймыз. Ауызша акындык импровизациясы мен
эуездж сез аспаптарыныц суйемелш тутастырган
Туркия
ашыктарыньщ (акындарыныц) онер! ата-журт казактыц халыктык
мэдениетшен бастау алады. Бул орайда, тур!к ашыктарыньщ
(акындарыныц) да Жамбыл шыгармашылыгымен тектес тулгаларын
атай аламыз. TypiK эдебиетшщ халыктык сипатын танытатын
ашыктар (акындар) - эдебиет пен фольклор дэстурлерш тутастырган
Жамбыл тишндеп онер иелер!. Мысалы, Юнус Емре (1240-1320),
Кайгусыз Абдал (XIV г.), Пир Султан Абдал (XV г.), Караджаоглан
(1607-1679), Ашык Омер (XVII г.), ГевЬери (XVIII г.), Дертли (17721845), Ерзурумлы Емрах (1775-1860), Рухсати Мустафа (1835-1909),
Сейрани (1807-1866), Ашык Вейсель (1894-1974) жэне т.б. турне
акындарыныц (ашыктарыньщ) шыгармалары [100, 101, 102, 103, 104]
тектеепк, ундеепк тургысында багаланады. TypiK жэне казак эдеби
riлдер! де ортак тарих бастауларынан ербшен! анык [105]. VIII
гасырда Сырдария езеншщ орта жэне темени агысы жагалау
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алкаптарындагы огыздар, кыпшактар заман ындагы Крркыт Ата мен
Жамбыл шыгармашылыгыныц дэстур жалгастыгы тургысындагы
табиги ундесппн ацгартады. Крркыт Ата - куйнп-сазгер, жыраужыршы, адамзат ушш мэнплж eMip 1здеуип. Осы касиетгерд! 6i3
Жамбыл атаныц тарихи кайраткерл!п мен эдеби шыгармашылыгынан
танимыз. Жамбыл елевдершщ, айтыстарыныц, дастандарынын алтын
аркауы сол Коркыт Атанын тарихи элеуметпк. кызмеп мен
шыгармашылыгы сипатымен ундеспп бар калпымен ангар ылады.
Ислам дин VIII гасырдан бастап казак даласына тарала бастады.
Исламдык суфизм поэзиясынын алыптары Кожа Ахмет Иасауидыц,
Ахмет Иупнекидщ, Сулеймен Бакырганидын, Жусш Баласагуннын
дидактикалык-философиялык шыгармаларында Алланы журекпен
кабылдау, Жаратушыга деген гашыктык шыншылдыкпен жырланды.
Ocipece, Кожа Ахмет Иасауидыц «Акыл штабы» («Диуани хикмет»)
шыгармасында Исламды перде еткен жалган д!ндарлар, жалган
молдалар етюр тымен сыналган едй Мысалы, 1-хикметшде: «Куран
окып бойусынбас жалган галым» [106, 18-6.], - дейдь
Халыкты алдап, жалган окымысты, дшдар-такуа болып
жургендер де Иасауи сынымен эшкереленедк
Акырзаман шайхысы тузетер суреттерш,
Такуалыкка туспей бузар сырт пшпнш.
Керемет деп кау in-катер кергендерш,
Халыкка езш арсыздыкпен сатар, достар [106, 77-6.].
Кожа Ахмет Иасауи угымындагы галым
имандылык
тагылымын Ислам ипкпмен уштастырушы. Сондыктан акын бул
жолдагы жаксылык пен жамандык таразысын айыра керсетедк
Акырзаман галымы залым болды,
1зп тшегш узбеген галым болды [106, 62-6.].
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Ал TipinuiiKTi тек дуниемен, мулжпен гана елшеупп жалган
дшдар окымыстылардьщ хак жолынан алые боска еткен ем!рше
Иасауи эдш бага бердк

Eccia галым бойсунбай жолда калар,
Окып укпай дуние малый колга адар.
Менменджтен ecin OMipiH зая кылар,
Жан мен дшде хак зшрш айткын, достар [106,69-6.].

Ал, турпепц XVII гасырдагы халык акыны ГевИери (Gevheri) де
адамдардын ортасындагы жагымсыз мшез-кулык иелерше, унамсыз
кубылыстарга,
заман
келбетше
сыншылдык
тургысынан
аллегориялык-символдык бейнелеулер аркылы бага бередн
Неу agalar, zaman azdi
Dii§ mu§e il ii§er oldu
Kulliikte suriinen e§ek.
Cins atta yari§ir oldu

Эй, агалар, заман азды,
Жыгылганга журт жиылар болды.
Кулге аунаган есек,
Асыл атпен жарысар болды.

Palas iisttinde yatmayan,
Biyig na pala batmayan.
Porsuk ardindan yetmeyen,
Ceylana ula§ir oldu.
Evlerinin onu yazi
Yayilir tumasi Kazi.
Ya§ina yetmediK kuzu.
Kocile vuru§ur oldi.

Кллем устше жатпаган,
Муртына шыбык батпаган.
Борсыктыц артынан жетпеген,
Маралга inecep болды.
Уйлершщ алдына жазда,
Жайылар тырнасы, казы.
Жасына жетпеген козы,
Кошкарлармен тебелесер болды
[100,534-6.]

Жамбылдын шыгармаларынан осы Иасауи хикметтершдеп,
ГевЬери елецдершдеп ойлармен ундес ауендерд! ангарамыз.
Жамбыл да Ислам дшшщ касиетп кагидаларын казак ауылдарына
таратуда, агартушылык муратты емес, жеке бастарынын камына,
кункерютш
усак-туйек
пендешийкке
бой
уратын
жалган
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д!ндарларды етюр тымен сынады. «Экеме» атты елевднде сауаты
элс!з, алдындагы шэюртгерше айткан дэр!стер! тусшжшз молданын
тулгасы шынайы бейнеленди Шэюрттершен тек кана бас
пайдасына кажет акы !здеген сауаты элс!з, мшез! озбыр адамдардын
сонау Иасауи, Жамбыл замандарынан асып бугшге дешн уласканы уакыт пен кещстжтщ шындыгы. Жамбыл жырындагы молда туралы
бейнелеулер - Иасауи дэстуршдеп суфизм поэзиясынын занды
жалгасы:

Окымаймын молдадан,
Ею иыгын комдаган.
Бала келсе сабакка,
Жем ацдыган дорбадан.
Ак сэлдес! басында,
Боз шгендей боздаган.
Кайтш сабак береди
Айтканы iniKe конбаган [96,22-6.].
Ал, Иасауи хикметтер!нде бейнеленген залым д!ндарлардын
Исламды жеке адамдардын эюмдж бил!пн ныгайтута, фэнилж
дуние-мулж жинауга пайдаланган суркиялыгын эшкерелейтш
жырлары Жамбылдыц сыншыл ойлары аркылы жалгасты. Эрине, XIX
гасырдагы казак эдебиетшщ кернект! тулгаларынын 6ipi, Мухтар
Эуезов зерттеуше аркау болган зар заман акындарынын кернект!
тулгасы, Ислам дшшщ нагыз насихатшы акыны Шортанбай акын да
жалган д!ндарларды етюр сынаган. Мысалы, «Кожа, молда» деген
елецшде адамдар арасында Исламнын касиетп кагидаларын
уагыздайтын, барлык жастагы адамдардын устазы, тэл!мгер!тэрбиегшс! болуы тшст! кожалардыц, молдалардын арасында
кездесетш азгындарыньщ шынайы бейнелерш суреттейдь Мухтар
Эуезов Шортанбай шыгармашылыгы мен Ислам еркениет!
дамуындагы дэстурл! жалгастыкты этап керсеткен ед!: «Казак
эдебиетшдеп дш сарынын алгаш бастайтын акын осы Шортанбай
болса, бул ез! мусылманшылыкты Исламнын дш ютаптарынан апган
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адам болады. Ен алгаш жазып жырлаган, окыган акында осы болуга
лайык. BipaK сонын ютап жолындагы устазы, ynrici - Орта Азия мен
Иран, араб сопылары. Орта Азия топырагында ХП-Х1П гасырларда
жарыкка шыгып кейшге коп гасырларга желюш тартып келген «тас
жауып» сарыны казак эдебиетшде Шортанбайды ез мурит! кып
алган сиякты. Эрине, бунын себеб! кур гана елштеу емес. Bip кезде
«сопылык» акындыгын тугызып epicTerin келген Орта Азиядагы
шаруашылык, когамдык, тарихи жагдай - Шортанбай тусында казак
топырагында да, езше лайыкты жагдай тапкан болу керек.
Ол жагдай жогарыда айтылган, Шортанбай шыгармаларын тудырган,
Шортанбайдын салт-сана багытын тудырган жагдай болады.
Осы жагынан Караганда Шортанбайдын зар замандарынын кеп
ул ri, кеп сарыны Кожа Ахмет Иасауидын «Диуани хикметше»
уксайды» [21, 283-6.]. Сондагы сиякты Шортанбай да Ислам дшш
бетперде етш, карапайым халыкты алдап журген эзэзш, жалган
«молдалардын» каптап бара жатканын, олардын шынайы бейнелерш
эшкерелей жырлайды. Мысалы, Шортанбайдын «Кожа, молда» атты
елещнде сыншыл реализм типмен бейнеленген жалган дшдарлар
казак даласындагы касиетп Ислам дшшщ атына Kip келпрдт
Осындай арамзалардыц кешршен казак ортасында «Молдавии
ютегешн ютеме, айтканын юте», «Ацкау елге арамза молда», «Думше
молда дш бузар» жэне т.б. кептеген сыншыл канатты сездер айтылып
келдЕ
Шортанбайдын «Кожа, молда» атты елещнде зар заманныц
кеселд! кершютершщ 6ipi, дшд! аяк асты еткен, касиетп кагидаларды
кунделжп пенделю усак-туйек, кункерю, бас пайдасы ушш корлап
журген суркия молдасымактар бейнеленедЕ Шортанбайдын бул
елещндеп объектив™ кейшкерлердщ келбеттершен казак халкынын
рухани
дуниетанымында
Ислам
дшше
деген
тусшбестж
кезкарастарын калыптастыру ушш жасалган зулымдыкты да айкын
танимыз:

Бул асылык аскан заманда,
Кожа, молда кебейш.
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Отырар терде шемейш.
Сэлдесш улкен орасып,
Жаутан кардан борасып,
Жамандары шпнде,
Жан-жагына карасып.
«Улкен молда!» десш деп,
Мэселеге таласып,
Кыстьщ айы еткен соц,
Жаздыц айы жеткен соц,
Жауырларын желджтеп,
«Тугансырап келдпс!» - деп,
Зекет, нияз сурасып,
BipiHin айткан сезше
Bipi турар унасып,
«Ен мусэшр корыксын!» - деп,
Муцайган болар жыласып.
Оздер! жылай-жылай жургенсш,
Намазды бугш бшгенсш,
«Урлык кылсац нетпц!» - деп,
«Су тубше кеттщ!» - деп,
«Ойнас кылсац жаздьщ!» - деп,
«Шайтан келсе аздыц!» - деп.
Тэж! алтансып колына,
Тумар татып мойнына,
Бойын жуып пэктелмей,
HanciciH тыйып тек демей,
Намаз окыр дэретыз.
Ецщпш’ц молдасы,
Залымныц боп жолдасы.
«MeHi молда десш» - деп,
Кудайды алдар эдепс!з [107, 74-75-6.6.].
Исламды ездершщ пендешшк усак-туйекп кармаган пршиипне
курал еткен осындай залымдар зар заман поэзиясында, Кожа Ахмет
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Иасауи, Ахмет Иупнеки, Жусш Баласагун шыгармашыпыгында
осылайша манызды элеуметпк мэселе болып жалгаса жырланып
келедь
Жамбыл да сол ежелп турю еркениет! жэне Ислам дт!
мадениеп уштаскан, тогыскан замандардан 6epi жел1С1 узглмеген бул
такырыпты жалгастыра жырлады. Досмагамбет молдамен болган
айтысында казак поэзиясынын тарихындагы турю дэу1ршен басталып,
кешнп гасырларга жалгаскан уласпалы зар замандык поэзия сарынын
танимыз. Бул
улы Мухтар Эуезов багалаган зар замандык
поэзиянын Кожа Ахмет Иасауидыц кезкарастарындагы софылык
жалган дшдарлыкты сынау ширшщ жалгасты сарыны.
Жамбыл бейнелеген жалган бейнел! алдаушы дшдарлар
тишндегшер бупнп заманда да кездеседг Ягни, поэзиядагы керкемдж
жинактау аясындагы бейнелеулер жекел!ктен куралатын жалпылык
угымынын уакыт пен кещспктеп табиги зандылыктарын байкатады.
Жамбыл жырындагы «молда» бейнес! Исламнын касиетп
кагидаларын
калпына
келпруде
имандылык
жолындагы
курескерлерге зор пайдасын типзедБ Керкем эдебиетпц адамтануга
арналган поэтикалык-эстетикалык, гуманиспк мураттары осындай
сыншыл шыгармалар аркылы гана жузеге асады. Адамдар осындай
шыгармалар аркылы cesi мен ici мулде алшак, эзэзш, алаяк
жандардын барлык децгейлердеп ортада да болатындыгын осындай
туындылар аркылы сезше алады:

...Молда емессщ, сикырсын,
3ixip айтып зарлаган.
Жаназа окып елгенге,
ГПдия алып жалмаган.
«Шаригат жолы мынау!» деп,
Карацгы надан халыкты,
Кезд! жумып алдаган.
Кедей елее ушне
KyHipeHin бармаган.
Аттана шауып, бай елее,
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К,ирагаттап Куранды,
Куш, тун! сарнаган
«Кайыр-зекет бермесец,
Сез!ме менщ кенбесец
Дозак бар», - деп коркытып,
Кылмаган палец кал матан.
Оцбайтын молда жер! осы,
Жаксы керсе молданы,
«Кезбояушы зулым» деп,
Кешшлпс неге каргаган?
Озщ де 6ip кун «Шу!» дейсщ,
Олмей калмас жанды адам.
Жарым тунде шабасыц,
©л in кетсе малды адам.
Елде кеп эл!м молда, залым молда,
Халыкка залымдыгьщ мэл!м молда.
Сыбырлап азгырасьщ эзэзшд!,
Крсылмас б!зге сенщ каныц, молда...
Жол сызган келешекке ешнэрсен жок,
Мунымен кайтш журтты мэз кыласыц [96, 92-6.].
XIX гасырдьщ екшлп жартысындагы казак эдебиет!нде Ислам
дшшщ карапайым халыктьщ ортасында шынайы калпымен
насихатгалуында акындардьщ барлыгы да ат салысты. Дэстурл!
акындык поэзиядагы Жамбыл устаз туткан Сушнбайдьщ,
Майлыкожаньщ, Кулыншактыц, Базардьщ жэне т.б. акындардьщ
шыгармаларындагы бул такырып туракты орын алды.
Ал, агартушылык-демократтык мазмундагы реали ст! к жана
жазба эдебиетпц улы тулгалары Шокан Уэлихановтыц, Ыбырай
Алтынсариннщ, Абай Кунанбайулыньщ туындыларында да Ислам
дни кагидаларын аяк асты етк!с! келген жалган дшдарлардыц,
алаяктардьщ алдамшы
бейнелер! туракты
жырланды.
Сез
аркауындагы Иасауидыц, Шортанбайдьщ, Жамбылдыц. жырларында
бейнеленген жалган кейшпен жургендердщ халык ортасындагы
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имандылык тагылымын булд1руш1 ic-apeKerrepi агартушыларымыздын елендершде жалгаса жырлайды.
Казак мэдениепнщ тарихында агартушылык жумыстарына
казактыц улттык мэдениеп мен озык еркениеттер жепспктерш аркау
еткен, «Bip Кудайга сиынып, кел, балалар, окылык!» деп ундеу-елен
арнаган, «Мусылманшылыктын туткасы» атты оку куралынын авторы
улы агартушы Ыбырай да осы сарындагы сыншыл елендер жазды. Зар
заман поэзиясынын Ислам дпй тазалыгы жолындагы сыншыл
ойларын курайтын Ыбырайдын мына олендер! де сез аркауындагы
niicip арнасын толыктыра туседй

Азган елдщ кожасы,
Кыдырып келер ес1кке.
«Бул уйде юм бар екен?» деп
Кезш салар тесжке,
Балаларын бастырып,
Катындарын састырып,
Торге карай умтылып,
Тамак ушш кылкынып,
Дуа кылса керек-п [108, 84-6.].

Исламнын
атын
жамылган
сауатсыз,
молдасымактарды да Ыбырай етюр плмен сынады:

думше,

над ан

Азган елдщ молдасы,
Улкен болар сэлдесь
Аса бауыр кылманыз,
Оныц рас емес алдасы.
Кермей, бшмей 6ipeyre
Кушпк берсе керек-п [108, 84-83-6.6.]
Иасауи, Шортанбай, Ыбырай, Жамбыл жырлап келген бул
багдардагы дэстурл! такырыпта хаюм Абайдын да зор улeci бар. Казак
поэзиясынын тарихында «Патша, Кудай сиындым», «Алланын ез! де
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рас, сез! де рас» деп Исламньщ еддхретш дэрштеп арнаулы елецдер
жазган Абай «влец-сездщ патшасы, сез сарасы» атты туындысында:
Эуел! аят, хадис - сездш басы,
Крсарлы бэштсымап келд! арасы.
Кисынымен кызыкты болмаса сез,
Неге айтты пайгамбар мен оны Алласы.
Мешптщ кутпа окыган гуламасы,
Мунэжэт уэлилердщ зар наласы
Bip сезш 6ip сезше киыстырар,
Op6ipi келгеншше ез шамасы [109,31-6.], деп жырлады. Букш туындыларында (лирикалык елецдершде,
поэмаларында, кара сездершде) Ислам д!н1 кагидаларын ардактаган
хак!м Абай жалган молда болып журген дшбузар алдамшыларды
аяусыз сынайды. «Кезшен баска ойы жок» деген елецшдеп
«молданыц» бейнес! - ем!р шындыгыныц накты дерект! кершкл:

Ютапты молда Tepic окыр,
Дагарадай боп сэлдесг
Мал кумар кецш бек сокыр,
Буркггтен кем бе жем жес1? [109, 130-6.]
Ал, «Абралыга» деген елецшде улы Абай намаз окудагы
зандылыктарды игерместен езш-ез! жэне журттыц кезш алдап журген
келпрЫген пендеш бейнелейдь Намаз устшде орындалатын,
айтылатын ic-кимылдарды, аяттарды дурыс орындаудыц гана сауап
болатындыгын акын окырмандарына, урпактарга ескертедк
Еннатайына кэлкэусар,
Пошап дереу кунэкар.
Аягын ойлап айтканы,
«Эш-шаны кулаптар!»
Осы окумен намаздыц
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Кай жершде сауап бар?
Тегш ойлап байкасан,
Мунда ми жок, кулак бар [109, 14-6.]
Иасауи, Шортанбай, Жамбыл, Ыбырай, Абай жэне т.б.
акындардын Ислам тазалыгын сактауды жактап жырлаган зар
замандык поэзияныц аясында халыктын 1шшдег1 мшез-кулкы
жалгандыкка бешмделген баска да адамдардын рухани азгындауы
сыналады. Алаяк, жалган «дшдарлар» кебейген кезде карапайым
халыктын ортасынан жалган дшшшдердщ де пайда болатыны
акикат. Улы Абай сондайлардыц шын сикын дэл бейнелейдЕ

...Kefi6ipi nipre кол берген,
Inii-залым, сырты-абыз.
Keft6ipi кажыга барып жур.
Болмаса да каж парыз,
Мусылмандык ой ойлап,
©теген кашан ол карыз? [109,14-6.]
Казакстаннын тэуелшздгк жолына тускен 1991-2011 жылдардын
арасында
езшщ
енбегшщ
емес,
кездейсок
табылган
келденен олжанын аркасында ушакка Minin кажыга барган, онда
барганда тек саудамен айналыскан, кайтып келгесш бурынгыша
арагын imin сайрандап, ездершше Алланы да, адамдарды да алдап
жургендердщ бар екенд!п белплЕ Абай, Жамбыл жырлаган зар
замандык азгындаудын осы зардабы ешкашанда жойылмай келедЕ
XIX гасырдыц екшпп жартысындагы казак эдебиетшде
туракты орын алган осы такырыптын жырлануында Абай, Ыбырай,
Жамбыл шыгармаларынын ундестпт эдебиет1м1здщ сыншыл
элеуметипл
мазмунын
байыта
тустЕ
Акындарымыздын
шыгармашылыгындагы бул сыншылдык кенеспк дэу!рде атеиспк
кезкарастар тургысында кате багаланды. Ал, шындыгында, бул
акындарымыз имандылыктын, мусылмандык тазалыктын нагыз
насихатшылары едЕ
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Жамбыл Ислам дш! кагидаларына толык мойынсунган жан
болган. Фатима Габитова «Жамбыл жайлы ес!мде калгандар» деген
естелптнде 1923 жылы акпанда ушне келш конган Жамбылдын
акындыгын, жыршылыгын айта келш, былай дейд!: «Ертецше кун
жума ед!. (Ол кундерде жума демалыс кун болатын). Танга такалып
уйыктаган кауымды жума намазына дайындалган Жамбыл оятты»
[13, 45-6.]. Демек, мусылмандыктыц Исламдагы парыздарын орындап
журген улы акыннын имандылыктан киыс кеткендерд! арнайы
жырлай сынауы - улттык поэзиядагы дэстур жалгастыгыныц айкын
KOpiHici.
Жамбыл шыгармашылыгыньщ екшпп кезещ XX гасырдын
басындагы казак эдебиетшщ тарихыньщ курамында карастырылуы
тшс. К^азак эдебиеттануы гылымыныц тарихында Жамбылдын бул
кезендеп шыгармалары «Патша эм!р! тарылды», «3!лд! буйрык»
т.б. тек кана 1916 жылгы улттык-азаттык котерипсше арналган
эдебиеттщ курамында гана карастырылып келед!. Ал, каз!рп
жанаша
багалау
талаптары
тургысынан
караганымызда,
Жамбылдын XX гасырдын алгашкы отыз жылы кез!ндеп
шыгармаларын эдеби дамудын тутас мазмунымен 6ipre алып
багалаймыз. Ocipece, дэстурл! акындык поэзиянын ауызша эр!
жазба турлерш катарлас устанган, Шыгыстын классикалык
эдебиет! дэстурлерш казак топырагында байыта, дамыта жырлаган
акындар мен Жамбылдын шыгармаларын да уакыт пен кевдспк
зандылыктары тургысында езара б!рл!кте, байланыста багалаймыз.
Ocipece, XX гасырдын басындагы Ресей патшалыгынын отарлык
саясатына карсы сыншыл реализмд!, демократа ялык кезкарастарды
жырлаган казак поэзиясынын зар замандык эдеби агымынын
аясында Жамбыл да басты тулгалардын 6ipi ретшде багаланады.
Профессор З.Бисенгали: «Енд! алда турган мшдеттердщ 6ipi
XX
гасыр басындагы эдеби процесс, эдебиет тарихын жазу. Онын даму
зандылыктары мен ерекшелжтер! тексершу! тшс», -дейд! [110, 265-6.].
Бул орайда, б!з дэстурл! акындык поэзиянын фольклор мен
эдебиет дэстурлepi тогыскан коп гасырлык калыптаскан ыкпалынын
XX гасыр басындагы жалпы эдеби дамудагы мацызын басты назарда
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устай карастыруды айтамыз. Улттык эдебиеттег! эдеби тектер (эпос,
лирика, драма) жанрларынын кеп гасырлык керкемд!к 1ргетасы,
арнасы кец акындык поэзияныц ыкпалымен дамуы - зацды ерекшелпс.
Жамбыл тектес акындык поэзияньщ фольклор мен эдебиет дэстурлер!
тогыскан ерекшелжтерш XX гасыр басындагы эдебиет оюлдер!
жапгастыра отырып, жангырта дамытты. Бул арада профессор
З.Бисенгалидыц тк!рш тагы да назарымызга аламыз: «К,азак эдебиет!
замана, уакыт, ем!р, когам, адам т!рш!л!гшщ пэлсапасын эстетикалык
игеру багытында халык эдебиет! мен мэдениетшщ шжу-маржандарын
колданды. Казак халкынын сез енерше етене жакындыгы, ерекше
каб!лет! белил!. Оньщ дуниеш эстетикалык кабылдау, бейнелеу
эрекетшщ аса еркшдпт, етк!рл!п, шеберл!г! элемге аян. Осы асыл
казынаныц аркасында казак когамдык санасы романдык ойлауга еркш
кетершд!» [1 10-264-6.]. Демек, б!з XX гасырдагы казак
эдебиетшдеп кернект! романдардыц, повестердщ, драматургиялык
туындылардьщ пайда болуыньщ, калыптасуыньщ керкемдж непз!
фольклор мен дэстурл! акындар поэзиясы болгандыгын тиянакты
тужырымдай аламыз. Эрине, XIX гасырдын екжш! жартысында улы
Шокан, Ыбырай, Абай калыптастырган жаца жазба реалиспк
эдебиеттщ ыкпалы белил!. Б!рак, бэр! де фольклор мен ауызша
авторлы акындар поэзиясы дэстурлерш непзге алады. XX гасыр
басындагы Жамбыл жэне сол тектес акындар поэзиясы еюлдер!
осылайша жалпы улттык эдебиет тарихыньщ керкемдж-эстетикалык
жуйес!мен б!ртутас багаланады. Бул кезендеп улттык эдебиет
алыптары Ахмет Байтурсынов, Хал ел Досмухамедулы, Магжан
Жумабаев, Жусшбек Аймауытов, М!ржакып Дулатов, Шэкэр!м
Кудайбердиев жэне т.б. бэр! де дэстурл! акындык поэзияга айрыкша
штипатпен карады.
Жамбыл шыгармашылыгыньщ уцпнпп кезещ - XX гасырдын 3040-жылдарындагы казак эдебиет! дамуымен 6ipre карастырылып
келд!. Бул кезендеп Жамбыл Жабаев, Нурпешс Байганин, Доскей
Эл!мбаев, Омар Шипин, Айманкул Тэж!баева, Нартай Бекежанов,
Шашубай Кошкарбаев, Иса Байзаков, Кенен Эз!рбаев, Калка
Жапсарбаев, Умбетэл! Кэр!баев, Есдэулет Кандеков, Саядш
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Кер1мбеков жэне т.б. дэстурл! акындар поэзиясы екшдер!
эдебиепм1здщ улттык дарежесшщ жалпы адамзаттык керкемджэстетикалык бшкпктермен денгейлес екецщпн толык дэлелдедь
Сондыктан да, бул дэу!рдеп казак эдебиетшin алыптары Сэкен
Сейфуллин, Бешмбет Майлин, 1лияс Жансупров, Мухтар Эуезов,
Сэбит Муканов, Еабит Mycipenoe, Еабиден Мустафин - 6api де
Жамбыл жэне оньщ дэстуршдеп акындар поэзиясынын кеп
гасырлык керкемдж арнасын, кенейтуге атсалысты. Жамбыл жэне
онын дэстуршдеп акындар казак поэзиясынын XIII-XV ff. Алтын
Орда, XV-XVIII ff. Казак хандыгы, XIX .. мен XX гасыр басы
кезендершдеп такырыптык-идеялык, жанрлык, керкемдж-стильдж
мэселелерд! толык камтитын мазмун мен пиши тутастыгындагы
эстетикалык куатты кушейте тусть Бул кезенде акындар КСРО
келемшдеп халыктарга, одан кейш шет елдерге де танымал бола
бастады. XX гасырдыц 30-40-жылдары Жамбыл жэне т.б. дэстурл!
акындар поэзиясы екшдер! орыс жэне т.б. Еуропа халыктарынын
тшдерше аударылды. Нактылап айтканда, XX гасырдыц аягына таман
Жамбыл казактыц улттык тарихында туцгыш рет планетага казак
атын танытты. F.MycipenoB типмен айтканда: «Ат устшдеп Жэкен
даусы Алатаумен 6ipre жангырыга шыкты. Элем кулагы
жатсырамай тындады. Токсанга келген карт Жэкецнщ кайта туып,
Кайта жасаган соцгы он жылы ссылай басталды. Муны Феномен
демеске болмаса керек.
Жэкецнщ токсан жасында кайта туганы Феномен болса,
акындыгыньщ кайта шыркап кеткенд!пн Феникс аркылы тусшуге
болады.
Феникс
кус. Ол
адам ой-сез!мшщ барлык асылыньщ,
даналыгы мен адамгершиппнщ Myparepi сиякты. Мыцдаган жылдар
жасай бередк Оле калса ертеп, кулш отка салсан кайта Tipuiin тура
келедь Откен eMipiH умытпайды. Дуниеде кандай асыл ойлар, бипм
иелерц эдшет иелер! болды, керкемдж казыналар болды, бэр! ешнде.
Екшип тшмен айтканда, Феникс адамзатгын езшщ eci дер ед<м»
[111,26-6.].

34

Жамбыл шыгармашылыгынын байыргы турю еркениеп жазба
ескертюштершдеп, одан кешнп дамудагы акындык-жыраулык
муралардагы керкемдж арнал ар дан, казактын фольклоры мен
акындык-жыраулык поэзиясынан жалгаскан жолды кенейте,
терендете, элемге эйгии дамытканы - улттык тарихымыздьщ мэцп
аласармайтын мэртебел! бипспп. Жамбылдын шыгармаларын Бабит
MycipenoB «...акыннын журегшде кайта TipinreH, халкымыздын езшщ
жыры, езшщ сыры сиякты елестейд!» [111,270-6.].
2. Жамбылтану - казак эдебиетшщ рухани му расы

Жамбылтанудын 30-80-жылдары арасында непзп такырыптыкидеялык максаты Кенес мемлекетшщ коммуниста идеологиясынын
максатына, муддесше карай бешмделе жазылды. Когамдык
курылысты таптык жпсгелудщ зацдылыгына катан турде багындыра
карайтын партиялык кезен талабына орайластырылтан Жамбылтану,
непзшен, советик патриотизм мен пролетарлык интернационализм
рухымен багаланудыц дэстурл! жагдайына Ke6ipeK бешмделе
калыптаскан-ды.
90-жылдар - Жамбылтануга жаца тургыдагы сершлштер экелген
кезен. Бул кезде М.Жолдасбековтщ «Жуз жыл жырлаган журек»
(1993), М.Жолдасбеков пен Н.Терекуловтыц «Токсан толгау» (1992)
атты монографияларыныц жариялануы 1996 жылы Жамбылдын 150
жылдык мерейтойыныц республикалык, халыкаралык мереке болып
аталып етуше уласты.
Демек, 90-жылдар - Жамбылтанудын улттык жэне алемдпс
еркениетпк, эстетикалык таным элемшде жаца тугырда кетерыген
кезЕ Жамбылтану - бул кундер! улттык эдебиеттану, фольклортану
гылымдарын, сез енершщ барлык жанрларын (поэзияны, прозаны,
драматургияны), бейнелеу, мусш, эуез, кино енер! турлерш камтитын
алып айдын. Былыми-зерттеу макалалар, монографиялар, ал керкем
шыгармашылык бойынша лирика, поэма, энпме, очерк, повесть,
роман, пьеса, операныц либреттосы, киносценарий турлершде мол
шогырлы шыгармалар жазылды.
35

Жамбылтанудагы зерттеулер жеке-жеке макалалар турлершде де
кеп жазылды. Ал, казактын ауызша дэстурдеп акындык енерш
улттык одеби даму мазмунымен б!ртутас карастыруда Жамбылтану
жэне халык поэзиясы багдарында ужымдык авторлыкпен де
зерттеулер, естелжтер де жинак ютаптар болып жарияланып келедк
Мысалы, «Казактын Kasipri халык поэзиясы» (1973) [4], «Жамбыл
жэне Kasipri халык поэзиясы» (1975) [5], «Халык поэзиясы жэне
бупнп eMip» (1976) [6], «Жамбыл Жабаев творчествосы» (1989) [91],
«Дастан-ата» (1989) [92], «Жамбыл менщ жай атым» (1996) [93],
«Жамбыл туралы сез» [8] жэне т.б. ецбектер бар.
Жамбылдьщ бейнелеу енер! шыгармашылыгы саласындагы
кескшдемелер де кеп шогырлы шыгармалар ды курайды. «Жамбыл
бейнелеу
енершде» (1989) атты man [94] та акын туралы бейнелеу, мусш
enepi туындыларымен таныстырады.
Жамбылтану
казак эдебиепнщ рухани казынасы. Акын
тулгасынын
кино,
бейнелеу,
мусш,
коленер,
декоротивт!
иллюстрация, театр сахнасы eHepi турлер! салаларындагы сомдалуы,
тулгалануы, музыкалык мурасы - бэр! де арнайы эцпмеленш келедь
Эдебиет тарихындагы жеке тулгалар бвдщ улттык-халыктык
сез enepi тарихындагы ежели турю мэдениеп дэстурлершен бастау
алып, осы кундерге дейшп калыптасу, даму жолынан eTin келедь
Эдебиет болып аталуына непз болатын авторлыгы толык сакталган
шыгармашылык
мура
курайтын
акын-жырауларды
улттык
тарихымыздыц кезецдершщ шындык мазмунымен дурыс орайластыра
карау аркылы гана рухани казыналарымызды урпактарга таныта
аламыз.
Жамбыл - казак эдебиет! тарихынын улы тулгасы.
Шыгармашылык мурасында кеп
гасырлык мэдениеп
бар
халкымыздын дэстуршдеп сапалык касиетгершщ барлыгын дерлнс
жинактаган оган 6i3 ултгык сез енер! тарихындагы тулгалардын жэне
журтшылык ортасынын кандай ыкыласты болганын арнайы
карастыра отырып айтудыц маныздылыгын танимыз. Бул орайда, б!з
Жамбыл
жырларыньщ
казак
эдебиет!
екшдерщщ.
калыц
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журтшылыктын жэне дуниежуз! халыктарынын ыстык ыкыласына
беленуш айтарда профессор Ж.Дэдебаевт1н дэйекй niicipiH непзге
алгымыз келедк «Жана гасыр, онымен 6ipre жаца дэу!р жай
келмей, жан-жагына жарык шашып, Жамбылдын езше де, онын
журегшен шыгып, халык кевдлше уялаган, уакыт тешзшщ терен
тубше шоккен жырларына да 1здеуип, сураушы бола келдь.. Facbip
мен гасыр бетгесш уакыт тешзшщ алып толкындары, жалын
желб!ретш аспанга шапшыганда, теренде калган жакут жырлар да
жалга жабысып, жана дуние жагалауына шыккандай едь Сонымен
6ipre, акыннын толып жаткан елен-жырлары сол шашылган, эр
жерден 6ip жалт-жулт еткен калпында телегей-тещздщ терен
тубшде кала бергеш де рас. Бупнде сол тещздщ тубше жету де,
акыннын сол тещз терещнде шашылып калган маржан жырларына
кол типзу мумкш емес. Ал, онын ел колына rain, ел журегшщ
жылуына арналган жырлары эр кещлде эр турл! сэуле ойнатып, ез!
де сан турл! мэн-магынамен жарык шашады» [75,З-б.].
Жамбылдын элемдж дэрежеде танылуы - табиги кубылыс.
Сондыктан казак эдебиеп тарихыныц дуниежузййк эдеби
байланыстар арналарында Жамбыл шыгармаларыныц АКД1, Англия,
Франция, Дания, Болгария, Венгрия, Германия, Чехия, Румыния жэне
т.б. мемлекеттердщ тшдерше аударылуы XX гасырдьщ 30жылдарынан бастап жузеге асырылды [91, 241-270-6.6.]; [57, 188-196б.б.]
Жамбылдын
аскак
даусы,
отты,
ойлы,
жалынды
жырлары
30-40-жылдары республикамыздан
асып, туыскан
халыктарга танымал, элем елдерше де белгш болды.
Жамбыл - элемге аян улы тулга. Улы суреткер Мухтар Эуезов
1958 жылы Ундютанга барганын жазган «Индия очерктер!» атты
сапарнамалык,
публицистикалык-этнографиялык
шыгармасында
мынадай кызыкты дерект! келпредк «Б1р шакта кайтер екен деп,
«Жамбылды бшесщдер ме?» деп сурап ед!м, бастыгы Али Сардар
боп урду тшшде жазатын, маган жакын отырган уш акын озара
ездершше 6ipep ауыз сез катысып алды да, сол арада эндетш
турып, бэр! косылып Жамбылдын «Жаца зан» туралы шыгарган
жырын айтып та 6epicTi» [20, 414-6.] Жамбылдын шыгармашылык
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мурасында элем эдебиет!нin табигатындагы коркемдш сипаттармен
ундесетш ерекшелжтер оз окырмандарыныц журектершен орын
тапты. Акыннын элем халыктарыньщ тшдерше аударылуы онын
шыгармаларыньщ керкем эдебиетке тэн эстетикалык дэрежесж
таныта тусп,
казак
эдебиетшщ езшдпс
улттык бояулы
психологиялык,
философиялык
болмысынын
шынайылыгын
эйпледг
Зертгеунллер
М.Дуйсенов,
Ш.К-Сэтбаева
улы
Жамбылдын шыгармашылык данкыныц Еуропа елдерше кеншен
тараганына кептеген мысалдар келпре отырып, жогары бага береди
«Акыннын OMip тарихы мен творчествосы Одак келем!нде мэл!м
болып коймай, онын аты байтак элемд! шарлап Kerri. Казак акынжазушыларынын шпнде 6ipimni болып Жамбыл шыгармалары орыс
типнен агылшын, француз, нем!с, чех, поляк т.б. тшдерге аударылды»
[91, 264-6.]. Еалымдар келпрген деректер Жамбыл шыгармаларымен
Америка, Еуропа журтшылыгынын хабардарлык дэрежелер! туралы
мэл!меттермен таныстырады. Сол мэл!меттер бойынша, Жамбылдыц
шыгармашылык, акындык-жыраулык, жыршылык данкыныц 19381939 жылдары шетел тшдерше аударылып, жариялана бастаган
кезшен танылганын байцаймыз.
3. Жамбылтануда оныц эдеби хатшылары ецбектершщ
мацыздылыгы

Жамбылтануда
онын
эдеби
хатшылары
ецбектершщ
мацыздылыгы орасан. Акындык шабыт бутан кездеп носерлеткен
жыр жацбырынын асыл тамшыларын зая ж!бермей кагазга rycipy
немесе болып жаткан саяси-элеуметпк, шаруашылык, мэдени улы
жаналыктармен таныстырып, акыннын киялына канат Giripin,
шабытын коздыру сынды ауыр мшдеттер соларга жуктелген.
Жамбылдын алгашкы хатшысы - Зейнел Имажанов. Профессор
Т.Кэкшгев «Жамбылдын алгашкы хатшысы К1м?» деген макаласында
1932 жылы Бешмбет Майлиннщ тапсырмасымен Жамбылдыц эдеби
хатшысы болып жумыс 1стеген юсшщ жазган хатынан деректер
келпредк «Мен жаздырып беруге Kenicin, Оку Халык комиссариатына
барып, Фатимамен (ол кезде Жансупровтщ эйел! болатын) 6 мьщ жол
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елец жаздырып беруге шарт-аванс акшасын алдым, 1932 жылы май
айында Жэкенд! тусшд!рш, колыма алдым. Балам ХамитН касына
косып, жазуга KipicriK. ...3-4 айдыц !шшде 9 мьщ жол елец жазылган
колжазбаны баягы Фатимага етк!зд1м» [112].
1936 жылы Касым Тогызаков (1910-1984), одан кейннт жылдары
Калмакан Эбджадыров (1903-1964), Бали Орманов (1907-1978),
Тайыр Жароков (1908-1965), Капан Сатыбалдин (1917-1969),
Сапаргали Бегалин (1895-1982) Жамбылдыц эдеби хатшылары болды.
Жамбыл туралы жазылган естелжтер шогыры да акын
шыгармашылыгыньщ танылуында елеул! орын алады. Аталган эдеби
хатшыларыньщ естелж-туындылары акынньщ шыгармашылык
тулгасына тэн психологиялык ерекшелжтердщ табигатын терецдей
тануга мумкщдж бередЕ
Жамбылтану - улттык мэдениет!м!здщ улкен Sip арнасы.
Жамбыл шыгармашылыгы мен оньщ дэстурлершдег! халыктык енер
табигатын тутас карастыру аркылы казактьщ улттык дэстурлерш
терецдей, жан-жакты карастыру жолы жацгыра тусед!.
Казак халкыныц езше тэн табиги жаратылыс болмысыныц
Жамбыл сынды дара бгпмд! тулганьщ шыгармашлыгында керЫс
тапканы - улттык мэдениеттщ дербес ерекшелшЕ Сонымен катар,
Жамбылдыц акындык дэстур! жолындагы казактьщ халык поэзиясы
еюлдершщ зерттеу! де Жамбылтану ергстшгшщ 6ip Kepinici. Kaaipri
казак эдебиеттану гылымньщ сез енер! тарихындагы акындыкжыраулык жыр дэстур! еюлдерш, улттык мэдени ескертюштерд!
зерттеп тануда кептеген жетгстжтер! бар.
Ал, Жамбыл мурасын жацаша кезкарастар тургысынан карау
оны бук!л казак мэдениет! дамуымен б!ртутас багалауга
уштастырады. Жамбылдыц элемдпс дэрежеде танылуы - табиги
кубылыс. Сондыктан, казак эдебиет! тарихыньщ XX гасырдагы даму
мазмунында ол туралы жазылган эдеби туындылардьщ мэш, мацызы,
эстетикалык тагылымы туралы арнайы, кевдрек айту
ез!нен-ез!
суранып турган мэселе. Жамбыл туралы жазылган эдеби
шыгармалардьщ !ш!нде прозалык (естелис, кунделпс), поэзиялык
шыгармаларга токталгымыз келедЕ Шыгармашылык ipi тулганьщ
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ем1рбаянынын гылыми мазмунымен дурыс жуйелене жазылуы
эдебиет тарихындагы елеул1 дерекп ецбектердщ непзшде жасалады.
Ал дерекп шыгармалардыц гылыми-шыгармашылык ем!рбаянды
жасауга непз болатын Typi - естелжтер.
Естелж - такырыптыц аркауындагы адамнын ем1рбаянына
катысты накты оцигаларды каз-калпында баяндайтын керкем
шыгармага тэн авторлык киял мен ойдан ешнэрсе косылмайтын таза
дерекнамалыц туынды. Keft6ip естел!ктерде шеж1реге, жылнамага
уксайтын белплер де кездеседь Жамбылдын эдебиеттеп бейнесй
туралы сез бастаган зерттеутшлер М.Дуйсеновтщ, Ш.Сэтбаеванын
«Акыннын эдебиеттеп бейнес! жэне элемдж данкы» деген ецбепнде
акын туралы жазылган шыгармалардын такырыптык-идеялык,
жанрлык мэселелерш игеру ерекшелжтерш пайымдауы б!здш
максатымызды сабактайды: «0м1рде шын болган жеке дарындар
жайында тарихи дерекп жэне керкем биографиялык шыгарма
жазудыц езшдпс шарттары бар. Эдеби керкем жанрлардын ортак
сипаттары бул такырыпка да жат емеспгш мойындай отырып, накты
кейшкердщ ез басынан кешкен тарихи шындыктарды каншалыкты
дэл жэне жазушынын ойдан косар «шындыктарымен» (вымысел) аракатынастары кандай деген творчествалык мэселелер де эр кезде
назарда туругатшс» [91, 242-6.] Галымдардыц бул nixipi - Жамбыл
жэне баска да атакты адамдар туралы жазылган, эл! де жазылатын
шыгармаларга катысы бар тужырым. Жамбыл туралы естел!ктердщ
мол шогыры «Дастан ата» (1989) кпабында жинакталган
Жамбылдын ем!рбаянына катысты деректердщ жинакталуын акынды
кез! прюшде Kepin, талай кездескен М.Эуезов, С.Муканов,
F.MycipenoB, Г.Мустафин, Э.Тэж1баев, Т.Жароков, Б.Кенжебаев,
М.Каратаев, С.Бегалин, С.Омаров, А.Токмагамбетов, К-Аманжолов,
Б.Момышулы, М.Габдуллин, Е.Исмайлов, Н.Ондасынов жэне т.бдыц естелпсгер!
Жамбылтанудагы деректипкке себш типзепн
пайдалы шыгармалар.
Осындай алып арналы Жамбылтанудын ете 6ip мацызды
салаларынын 6ipi - онын поэзиядагы керкем бейнесшщ жасалуы.
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Магжан Жумабаев «Жамбылга» деген елецщде улы Жамбылга
мунэжэт ете былайша жырлапты:
... Жан ага! Шыктым ел!мнен,
Хал!мд! менщ керсейпн.
Жаныц нурга кемшген,
Нурыннан ушкын берсейш! [113,218-6.].

Жамбыл бейнесшщ сомдалуы ез!мен эуелде айтыскан жэне
узецплес замандас акындардьщ елец-жырларында керппс тапты.
Мысалы, К.Эз1рбаев, Н.Байганин, КДер1баев, К-Алтынбаев жэне т.б.
халык акындары жыр алыбыныц улылыкпен тулгаланган
шыгармашылык келбетш шэюртпк ыкыласпен суйсше толгады.
Халык акындары оны «Карт ата, кад!рл! ата, дулды ата, булбул ата»,
«Аруакты Алатаудай кайран Жэкем», «Миуалы Отанныц дарагы едщ»
(К.0з1рбаев), «Сейлесе сез! унамды, сары алтынный бауындай»
(К-Тер1баев) жэне т.б. акындар жырларында «терек», «мухит», «аскар
тау Алатау», «Алып акын», «Жуз жасаган», «Bip гасырдыц курдасы»
сынды метафоралы, тецеул!» эпитегп бейнелеулер мол колданылады.
Жамбыл бейнес! жазба акындар шыгармаларынан туракты орын
алады.
Т.Жароковтьщ,
Б.Ормановтьщ,
Ж.Сыздыковтын,
К-Аманжоловтыц, Т.Молдагалиевтщ, €).Тэж!баевтщ лирикалык жэне
эпикалык жырларында акынныц бейнес! поэзияньщ эсерл!, лепт!
сез!мше толы ернектер!мен сомдалады.
Бул шыгармалардьщ такырыптык, сюжетпк-композициялык,
стильдж керкемдж сипаттарыныц шынайылылыгы - авторлардьщ
басым белйтшц Жамбылдын езш кергенджтер!. Сондыктан
К-Аманжоловтьщ «Жамбыл тойына», Э.Тэж!баевтщ «Акын»
поэмаларында
Жамбылдыц психологиялык кещл-куй!,
iiuici
теб!рен!стер!, импровизация галаматы алдындагы толганысты
ойларыныц мазмуны жырланады. Халыктьщ тагдыры таразыга тускен
сэттердеп азаматтык-гуманиспк, курескерлж тугырда танылган акын
коршаган элеуметпк ортамен, адамдармен карым-катынасын шынайы
реалист!к, керкем бояулы лирикалык-эпикалык тшмен жырлап
жетюзген.
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4. Жамбыл бейнесшщ жана тургыда жырлануы
Жамбыл бейнесшщ жана тургыдан жырлана сомдалуы 150
жылдык мерейтойына катысты туган жырлардан ерекше байкалады.
Жамбылды жана тургыдан багалау деген!м!з - акын мурасын егемен
мемлекет Казакстаннын улттык казынасы ретшде тану. Сонымен
катар, Жамбыл мурасыньщ туб! 6ip кандас туыскан турто
халыктарыньщ ортак казынасы екендптн де тарихи шындык репнде
тану керек. Осыган байланысты Туркия Республикасыныц
мемлекетпк министр!, Кожа Ахмет Иасауи атындагы халыкаралык
Казак-Тур!к университетшщ екшетп кенесшщ торагасы Намык
Кемал Зейбек «Тур!к дуниесшщ тулгасы» деген макаласында былай
дейд!: «Акын елмейд!, ол елецдермен жасап отырады. Эйгш жырау
Жамбыл Жабаев - Орта Азия турпстершщ жыраулык енерш Туркияда
таныткан туцгыш тулга. Сол себепт! де Тур!к Дуниес! эдебиет!
саласында оныц бейнесшщ мацызы болек. Тур!к Дуниесш!ц эйг!л!
акындарын келешек жас урпактарымыз тануга, бшуге raicri. Жамбыл
да осы максатка кызмет етед!» [114].
Жамбылды жана тургыдан багалаудыц 6ip Kepimci - онын
улылык даралыгыньщ элемдж дэрежедеп гажайып кубылыс екендшш
мойындау. Жамбыл шыгармалары бул кундер! элем халыктарыньщ
елуге тарта тшдерше аударылган. Жамбыл жырларыныц суырып
салма енердщ куд!рет!мен дуниеге келш, шыгармаларынан
азаматтык-философиялык, гуманиспк ойшылдык, керкем бейнел! сез
байлыгын игерген суреткерлж, ем ip кубылыстарына терец бага бере
алатын сыншылык, сазгерлж-акындыкты тутастыратын сирек енер айтыс жанрыныц шебер!, туган халкын жэне букш адамзатты суйген
достык жыршысы касиеттершщ танылуы гарыштык кещспктеп аса
сирек кездесетш т!рш!л!к иес! екендшш айгактайды. Кдзакстан
Республикасы Улттык Еылым Академиясынын Жамбыл Жабаевтын
туганына 150 жыл толуына арналган гылыми сессиясында сейлеген
элем эдебиет! н in алыбы Шьщгыс Айтматов та Жамбылдьщ
адамзаттьщ улы кубылысы екендшше шынайы бага бердй
«Жамбылдьщ поэзиясы да - гарыштык поэзия. Ерекше кадап айтатын
жэйт, Жамбыл поэзиясынын мэш - онын философиясында. Рас
42

Жамбылдын енер! - поэзиянын да, философиянын да, эншшктщ де,
жыршылыктын да, термешшктш де басын косып, солардын бэршщ
уйлес!мш тауып синтездей б!лген асыл енер... Жамбылды философ
ретшде карастырганда гана оныц бай ернеп толык ашылады» [115].
Демек, Kasipri казак поэзиясыныц екшдер! Жамбылга арналган
жырларында да бупнп замандык дуниетаныммен ез ойларын эр!
улттык, эр! элемд!к ойлау шецбер! келемшде карастыруга умтылады.
Жамбылга арналган бурынгы поэзиялык шыгармалардан езгешелш
мол бул елендер - Жамбылтанудын нагыз бшк тугыры, мулде жана
тур паты. Улы Жамбылдын 150 жылдык тойы курметше арналган
мушэйраныц кабылдау алкасына 104 акыннын елецдер! келш тусш,
жиырмасы «Жузден жуйр!к» шыккандар болып багаланган. Жамбыл
тойындагы мушэйрада елеул! шыгарма болган осы шыгармалар тугелдей лирикалык елендер. Акындар Жамбылдын шыгармашылык
рухани келбетш сомдауда эр турл! лирикалык толганыстар турлерш
колданган.
Мушэйраныц бас жулдегер! акын Иран-Еайып «Жамбыл»,
«Жамбылга», «Журтыма» атты бел!мдерден куралган жыр
шогырындагы ойларын б!ртутас композициялык курылым аясында
жырлаган. Акын - кейшкер эуел! Жамбылдай улы урпак ecin-енген
Шапырашты бабаны тукан анага ризалык бщцредк Улы акыннныц
алты Алашка эйгип тулгасын «Жамбыл - Кызыр», «Жамбыл - Алып»,
«Тылсымы табигаттын», «Жыры - жай огы жауга атылган», «Жамбыл
- Кие», «Халыктын кызыл Tini», «Жамбыл гайып жарылкап
адамзатты, жуз жыл бойы жер баскан Кек тэвдр!» деген метафоралыкэпитетпк, тецеулпс баламалау, бейнелипк тунган керкем тшмен эсерл!
дэрежеде сомдайды. Жамбыл халыктык наным-сешмдерге, арманга
белене гасырлар бойы жасап келген халык журегшдег! романтикалыкреалистпс сипатты бейнелердщ тап езшдей етшш суреттелед!.
Жамбылдын жаркын бейнесш сомдаган мушэйрада екшпп жулде
алган «Улы жуздесу» такырыбымен гибрат - жыр деп аталган елец лиро-эпикалык шыгарма. Шартты турде окырманга гибрат сезд! айту
ушш алынган шагын сюжет елецнщ балладалык жанрлык табигатын
айкындайды. Гибрат жырдыц фабул асы - Алатаудагы Манас ел!
43

кыргыздарга Кенесары ханныц упы Сыздык султаннын келш отырган
сэтш суреттеу. Акын Жэркен Беде!пулы кыргыздардын ортасында
отырган Жамбылдын келбетш, рухани кудпретш айшыкты, айкын
суреттейдй

Он жагында султаннын,
Кызыл туст! жолбарысы,
Кэд1мп Жамбыл, жыр - Жамбыл,
Толастамас дур жанбыр [116].

Балладада ек! монолог бар: 6ipi - Сыздык султандпа, ол
кыргыздармен согысу ушш емес, экесшщ суйегш, жузпдн, сары каска
ерш гана сурап келгенш, елше кайтып оралып ак патшаныц басын
алдаспанымен кесу куресше аттанатынын айтады, екшнйс! Жамбылдта, ол кыргыз пен казактын достык байланысын кайта
жалгаган Кенесарынын «Тект! улына» «кыргыз бенен казактын басын
костын багланым» деп суйсшедн Акыннын осы гибрат жырынын
тушш - Алаш журтынын арыстары жасаган улылык тагылымынын
манызын урпакка енеге екенш айту:

Жамбыл - елдщ пырагы,
Кеп шабылып, кеп кызган.
Сыздык - улттын ураны
Абылайлап шеп бузган.
Екеушщ рухы - б!зге гибрат, жыр болмак.
Bipi найза ушымен
Bipi - жырдын кугшмен,
Алаштыц ак ордасын алпауыттан
Тур коргап [116].
Акындардын елендершщ барлыгында да осындай бейнелипксуреттемелш эд!с колданылган. Акындар казак халкынын талай киын
асулары мол кайшылыкты-тартысты тагдыр жолын Жамбылмен
байланыстырады, адамзат тарихындагы ен киел!, касиетп еслмдермен,
атауларымен Жамбылды б!ртутас тулгалык калыпка айналдыра
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жырлайды. Романтикалык эр! реалист!к сипаттаты бейнелшкматыналык мазмуны калы и т!ркестер жэне атаулар Жамбыл тултасын
мейлшше жинактай, эр! даралай танытады. Мысалы, «Жыр-Абыз»,
«Жолбарысыцмен жебе де», «Медет бер, nipiM, калайда»
(Е.Жайлыбаев), «Ата Жамбыл ~ акпа жырдьщ алыбы», «¥лы Жамбыл
- шын кие де, шын ие», «Тэщр-Жырау, тасыт жырдьщ арнасын»,
«Еасырлардан артып тутан тарланым, Тэщрше тартып тутан
тарланым» (Т.Ешмжанов), т.б.
Жамбылдыц
эдеби
бейнесш
сомдауда
тап
осындай
романтикалык киял-гажайыптын, аскак сез!мнщ реалистж бояуымен
суреттеу Т.Сарыбаевтыц «Жамбыл рухына сыр», Т.Ешмжановтыц
«Аруатьща татзым етсш халцымыз», Г.Жайлыбаевтьщ «Жуз жасатан
эулием», Т.Туякбаевтыц «Уш кие», Б.Мэжитулыныц «Жамбылга наз»
елецдершде шынайылыкпен жырлантан. Бул елецдершде акындар
Жамбылдын елмес рухымен сырласады, каз!рп Аршйпктщ
турмыстык кайшылыктарта толы эр! кызык, эрi азапты мазмунына тэн
куанышты жэне кушшшт! кубылыстарын Акын-Бабаныц алдына
актара жырлайды, тшт! ездершщ торыккан, тущлген кещл назын
айтып шагынып, медет тыей толганады, Мысалы, акын Т. Сарыбаев
былайша мунэжэт ете жырлайды:

Айналам - мещреу, кула дуз,
Айлам жок менщ болмаска!
Дэрмен бер езщ, Жыр-Абыз,
Адаскан Култа жол нуска!
Алдау мен арбау алшацдап,
Од менен тустей erri ем!р.
Ецсеш езд! бар салмак,
Кещл!мд! керсен - кек тем!р.
Арманым алацта кемшдц
Максатым мыц сан мерт!ккен.
0з!мнщ тупю Тепмд!
Умыттым, тэте, мен тштен.
Келмесшз оцай келеге,
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Урейл! барша умбетщ
Жолбарысыцмен жебе де,
Халыктын жырга бур бетш!
Айласын тап та баска 6ip,
Медет бер, nipiM, калайда?
Тагына консын патша - жыр,
Нур шашып сана сарайга! [116].
Жамбылтанудьщ жана тургысы - улы акыннын шытармашылык
мурасын улттын жэне жалпы адамзаттыц гажайып кубылыстарыныц
6ipi ретшде тану. Казак елйпц дербес мемлекет болып мэнгиик
калыптасу тарихында улттык келбет1м1зд! элемдж еркениетке
танытатын тулга Жамбыл туралы сез болашак гасырларда да мэнп
айтыла беред!.
Жамбылтану - казак мэдениетшщ рухани казынасы. Акын
тулгасынын
кино,
бейнелеу,
мусш,
коленер,
декоративт!
иллюстрация, театр сахнасы енер! турлер! салаларындагы сомдалуы,
тулгалануы, музыкалык мурасы - бэр! де арнайы эцпмеленш келд!
[73, 94-6.].
Жамбылдын шыгармашылыгы - улттык эдебиет!м!зд!ц ежели
дэу!рлерден басталган керкемдж дэстурлерш ауызша жалгастырудыц
узд!к улпс!. Казак эдебиетшщ улттык топырактагы кеп гасырлык
жолында ауызша авторлы поэзиядагы Жамбыл сынды кернект!
тулгалардыц шыгармалары аркылы гана сез енер! узд!кс!з
колданыста, !ргер!леуде болды. Сез енер! туындыларыныц халыктыц
журепне
уялауы,
таралуы,
урпактан-урпакка
адамгершшк,
эстетикалык тэл!м-тэрбие куралы болуы да осы акындык поэзия
аркылы орындалды.
Жамбыл - XIX гасырдын екшш! жартысы мен XX гасырдьщ
6ipiHiui жартысындагы казак эдебиетшщ улттык сипатыныц
сакталуын камтамасыз еткен улы акын. Бул - Тэуелшз Казакстаннын
жана тарихында орнын жогалпайтынын мэцгийк тугыр. Бул орайда,
кернект! эдебиеттанушы галым, профессор Б.Б. Мамраевтын гасырлар
тогысындагы улттык эдебиетпц поэтикалык табигатына байланысты
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тюрше назар аударамыз: «К началу нового столетия казахская
литература прошла многовековой путь художественного освоения
мира. Во всех пластах жизни казахского народа Слова, в особенности
художественное Слово, занимало важнейшее место. Вся система
художественно-изобразительных средств литературы конца XIXначало XX веков определена, и это является национальной
особенностью казахской литературы, богатой и многообразной
фольклорной традицией и индивидуальной устной и классической
поэзией XV-XVIII веков, отображенной в творчестве акынов и жырау.
Вне этого духовного богатство народа невозможно понять природу
художественной культуры XIX-начала XX веков» [117, с. 14].
Жамбылдыц акындык дэстур! - адамзат еркениетшщ аса
мацызды белшш курайтын рухани казына. XIX гасырдьщ екшпп
жартысы мен XX гасырдыц 6ipiHuii жартысындагы казактын дэстурл!
акындар поэзиясындагы шыгармашылык байланыстардыц езшдпс
енернамалык жолы бар. Ауызша авторлы акындык поэзия екшдершщ
озара рухани ундеспктер!, езара шыгармашылык байланыстары
эртурл! сипаттармен кершед!. Профессор Б.Б.Мамраевтын осы
кезецдеп эдеби байланыстар мен поэтикалык ундеспктер хакындагы
niKipi де бул мэселеш дэйектейдк «Одним из факторов развития
казахской литературы начала XX века явились ее взаимосвязи с
передовыми тенденциями и направлениями других литератур, прежде
всего русской и западно-европейской. В этот период интенсивно
развивались так же и отношения с литературами соседних народов»
[118, с.32]. Демек, Жамбыл жэне дэстурл! акындар поэзиясыньщ
еркениеттер ыкпалдастыгы жуйесшдеп езшдпс ерекшел!ктер! де анык
байкалады.
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5. Жамбылдыц элем халыктарыныц акындык енер
иелер!мен ундеспп
Жамбыл калыптастырган акындык енер дэстурнпц 6ip саласы туыскан халыктардын аса кернекп тулгаларына арналган гуманистж
сез!мге толы арнау елендерд! жырлау. Акындардын ездершщ туган
жерлерц атамекендерц бейбпшшк, достык туралы елендершде де
ундеспк мол кершедй Жамбыл ез! ем!р сурген 6ip гасырлык
гумырында казак жершщ еткеш мен бупнш, болашагын тутастыра
жырлаудьщ жаркын улпсш калыптастырады. Туган жердщ,
атамекеншц сакталуында осындай гуманиспк мураттардьщ элем
халыктарына ортактыгын ешкашан умытпайды. Жамбылдыц осындай
акындык енегес! кезшде КСРО курамындагы кептеген улттар
акындарынын да осы дэстурд! устануына ип ыкпал жасады.
Жамбылдыц туыскан халыктарга, жалпы адамзатка бейбтпшк
тыеудц туган жерд! суюдц достыкты ардактауды жэне т.б. саналуан
мэселелерд! камтыган гуманиспк сарындагы шыгармалары улттык
жэне
элемдж
эдеби
байланыстардыц
жаЬандану-галамдану
касиеттерш содруше дэнекер болгандай едг Жамбылдыц «Тасем
Лахутига», «Аскан булбул» (Пушкинге), «Пушкинге», «Сулейман
Стальскийге», «Испандык туыскандарга», «Халык туыскандыгы»,
«Кавказга», «Кавказга сэлем», «Тынык Донныц улдарына», «Туыскан
ел»,
«Токтагул»,
«Кыргыз
улы»,
«Оспанкулга»,
«Тарас»,
«Ленинградтык ерешм», «КаЬарман халык достыгы», жэне т.б.
елецдер} акыннын жалпы адамзаттык дуниетаным кецКтптне тэн
улылык улагатын танытады.
Профессор
(Э.Кумкбаев
Жамбылдыц
Омар
Хайяммен
ундесппн айта келш, Э.Лахути екеушщ 6ip-6ipiHe арнаган
елецдерше жогары бага бередк «Лахути - Жамбыл. Мысалы 6ip-aK
рет болатын кубылыс. Олецмен жазылган ерел! куттыктауды
жауапсыз калдыруга болмайды. ...Иран акындарына тагзым еткен
Абай ynrici Жамбылдыц алдында тур гой» [119, 4-6.]
Жамбылдыц бул дэстур! оны жэне казак халкын бшетш езге де
халыктар акындарынын шыгармашылыгына жалгасты. Казакстан
жэне казактын аргы-берп тарихындагы кернекН тарихи тулгалар, ата-
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бабалык енегел! салт-дэстур туралы туыскан халыктар акындарыньщ
жырлауы эдеби байланыстардын улпл! 6ip Kepinici едь
Жамбылдьщ шыгармашылыгындагы алуан турл! такырыптардыц
жырлануы, сол аркылы оньщ нагыз халык акыны болып дацкка
беленген! туржменнщ улы акындары Мактымкулы Пырагымен (17301780), Кемине тагдырларымен ундес кержедй
Мактымкулы елецдерж журектерже уялаткан туржмендер де,
туыскан турю халыктары да онын туындыларын ездержщ кешлкуйлержщ унждей кабылдады, ез плдержде жырлады. Жамбыл акын жэне ез туындыларынан баска да шыгармаларга макам, эуен
шытарган композитор. Сонымен 6ipre домбырамен косыла
суйемелдеушц узак дастандарды да эртурл! эуендермен коса
орындайтын
эпик
жыршы.
Мактымкулыньщ
Жамбылдан
айырмашылыгы - медреселж б!л!м алгандыгы, сейтш Шыгыстын
классикалык эдебиет! мураларымен таныс болгандыгы. Ал
шыгармаларындагы халык турмысын, адам ем!ржж психологиялык
болмысын жырлауы, сонымен катар эр! акындыгы, эр! сазгерлп!
Жамбыл шыгармашылыгымен ундес. Туржмен зерттеуппс! Х.Дурдиев
былай дейд!: «Махтимкули был музыкантом, достойным зависти
поэтов: из обнародованных по сию пору почти пяти сот его
стихотворении более двух сот стали песнями не только у туркмен,
но и у соседних народов. Словом, Махтимкули дал огромный
толчок развитию народно-песенного и музыкального исскусства»
[120, с.158].
Турю халыктары акындарында фольклор дэстур! болып
сакталган б!рнеше енер турлер! синтез!н!ц болуы Жамбыл
шыгармашылыгынын керкемдж кещспгшщ жан-жактылыгын аша
тусед!. Туркия ашыктарынын (акындарыньщ) енерждег! байыргы
тектестжтердщ сакталуы да туыскан халыктардьщ халык
поэзиясындагы ортак керкемдж-эстетикалык тутастыкты керсетедь
Казактыц «акын» сез! туржше «шайыр», «озан», ал «акындык» сез!
«шайырлык», «озанлык» [121, 11-6.] болып аталады. Ал, ХП-ХХ f.f.
аралыгындагы тур!к эдебиетжщ кернект! халык акындары Юнус
Емренщ, Кайгусыз Абдалдьщ, Караджаогланньщ, Ашык Омердщ,
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ГевЬеридщ, Дертлидщ, Ерзурумлы Емрахтыц Сейранидщ, Рухсати
Мустафанын, Ашык Вейсельдщ [100, 101, 102, 103, 104] шыгармашылыгындагы б!рнеше енер турлершщ тутаскан калпымен Жамбыл
акындыгымен ундестш поэзиядагы такырыптар жалгастыгымен де
сабактасады.
Мухтар Эуезов казак мэдениетшдеп внер тутастануынын
кернекп
шыгармашылык тулгалар
аркылы
дэстур
болып
калыптасканына, кейшп дамуга жалгасканына гылыми бага берген
едй «Исскуство тарихында ете-мете сирек ушырасатын касиет,
ягни, 6ip адамныц бойында api акындык, api музыканттык енердщ
тутас табылуы казак искусствосынын тарихында ежелден 6epi бар.
Б1ржан сад, Шоже, Сушнбай сиякты айтыс акындары да, Акан
cepi, Иман Жусш, Жаяу Муса тэр1зд! эншЬакындар да, api эншь
композитор, api акын болган, Жамбыл да солай. Tinri казактын
жазба эдебиетшщ непзш салган Абай эндер1 халык арасында ani
кунге дейш мэшЬур. Б!здщ заманымызда Жамбылдын шэюрттер!
мен Дина осы тамаша дэстурд! inrepi дамытты» [23,186-1876.6.].
TypiK акындары да казак эдебиет! тарихындагы дэстурл! акындар
поэзиясыньщ енер тутастыгы сакталган шыгармашылык болмысымен
толык ундеседй TypiK эдебиетшщ тарихындагы акындык пен
музыканттыкты тутастандыра устанган ашыктар, саз шайырлары,
(озандар) шыгармашылыгына бершген багалауды поэтикалык
ундеспк тургысында тус!нем!з: «XIX yuzyilin ikinci yarisinda ise,
Istanbylda bu tarza heves eden turlu meslekten saz §airlerinin yogalmasiyle,
a§iklara «meydan §airi» adi da verilmi§ter. QorulGyor ki ilk yaglarin ozani,
zamanla geli§erek ki§ilik ve Canlilik kazaninca, devrin egilimine qore, saz
§airi, a§ik §air, meydan §airi ad larini almistir.
Dedi§en, §airin elindeki <?arin ve kuuadigi bigimin adidir: ilk ozanlarin
caldigi «Kopuz», sonradan «karadiizen, bozuk, yogiir, tanbura, baglama,
cura, adini. almi§; «ezgi, deyis, turkii, tiirkmani, Kayabasi, varsagi» yerine
de «Kosna, destan, semai, divan, kalenderi yildiz» yayginlik kazanmi?tir»
[101,36-6.].
TypiK халыктары акындары шыгармашылыгындагы бул
ундестпсп арнайы кенейте айтуга болады. Мысалы, Мактымкулынын
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блендер! казак елше тел акын-жырауларымыздьщ шыгармаларымен
6ipre араласа таралганы мэл!м. Мактымкулынын езшщ азаматтык
мураты, елдж, ерл!к, адамзаттьщ кад1р-касиет1, мшез-кулкы, пршйик
зандылыктары хакындагы саналуан такырыптардагы шыгармалары
оньщ езшдж керкемдж шыгармашылык элемш керсетедп Сонымен
6ipre улы Жамбыл туындыларымен де ундес елендер! байкалады.
Мысалы, Мактымкулыньщ «Кундер!м» жэне Жамбылдын «Акын
болдым», «Менщ eMipiM» атты елецдершщ идеялык-композициялык
курылысынын эуендес сипаты байкалады. Жалпы, ем!рбаяндыкгумырбаяндык елецдер жазу турю халыктарыньщ поэзиясында Кожа
Ахмет Иасауидьщ «Диуани хикмет» («Акыл кпабы»)шыгармасынан
бастау алады.
Ею акыннын да аталган елецдершде адамдардьщ дуниеге келген
сэттершен бастап жуз жаска дейшп ем!рбаяндык жылдардын
эркайсысына тэн жас ерекшелжтер!, соган лайыкты мшез-кулык
сипатынын физиологиялык-психологиялык кубылыстары баяндалады.
Мысалы, Мактымкулы ана курсагындагы мерз!мд1, туылганнан
кейшп айлардын, жылдардын эркайсысына тэн пршипк белестерш
романтикалык,
реалистж
бояулармен,
эсермен
суреттейдь
Мактымкулы да, Жамбыл да ездершщ акындык жолга кадам баскан
жылдарына ерекше мэн бередк Мактымкулы:

Тогыз жаста уялады ар, иба,
Он жасымда болды ауызда калима.
Он 6ip жаста калам алдым, дарига
Акын болсам деген !штен кундер!м [122,121-6.] - дейдк
Ал, Жамбыл езшщ балалык шактан басталган акындык
жолыныц коршаган элеуметпк ортамен байланысты жактарын коса
жырлайды:

Он жаста ойнап журд!м бала болып,
Олецге болдым кещл алан болып...
«Райыттап!» тана мшш, козы бактым,
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Енбекп иемденгенде шама келш.
Койшымен кецес курдым кыр басында,
Олецмен ермек болдым жолдасыма...
©ленд! еркендетпм, ершш, ест!м,
Кергенде жаксы жырды кустай уштым.
«Жас акын, жап-жаксы акын, Жамбыл акын!»
Дегенде дара болып кезге туспм.
Он бесте-ак домбыраны алдым колга,
Тен баскан терт аятын болдым жорга.
Он алты жел! узартты, epicTerri.
Тускендей бултартпайтын дангыл жолга.
Топ десе он жепмде тартынбадым.
Семсердей майдандагы жаркылдадым.
Акынды ауылга ермек басып озып,
Жулдыздай кезге тусш жаркылдадым [97, 338-339-6.6.].

Мактымкулы адамдардын кырык жаска дейш сергпнд! кимылкозгалыстармен, кыр асатын эрекеттермен танылып, ал елуден кейшп
саликалы, сабырлы кейштеп ж!пт агасы, ел агасы тугырына
кетершетшш реалистжпен бейнелейдк
Кырык жаста тау мен таска басты урып,
Елу жаста колга алдым тасбиык.
Алпысымда терде отырдым, каскиып.
Пайгамбардын жасын кешкен кундер!м
[122,121-122-6.6.].
Ал, Жамбылдын бул кезендеп акындык шабыты буган тулгасы
казак ултына тан сергекпкп, жылдар тегеуршше мойымаган
кайсарлыкты танытады. Енселеп келген елуд! де, алкымдап келген
алпысты да журепнде булкынган ж!гер отымен жаскаган лирикалык
кайарманнын ойлары сондай сападагы адамдардын касиеттерш
урпактарга енеге, улагат калпында байкатады:
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...Елу де келд! еркшдеп,
Жамбылды елу ойлантпак.
Елуд! жас деп еске алмай,
Жумсадым мол кайратты,
Асау тайдай ойнактап.
Сактадым есте ойланып,
Елудщ ecin етерш.
Кызыл кез! алактап,
Кызыл тип салактап,
Азу Tici сылкылдап,
Буындары былкылдап,
Ак кебж шашып аузынан,
Арыстандай акырып,
Карйпкп шакырып,
Алпыстыц бЁлд!м жетерш.
Булкынсам да акырып,
Кайратты, жастык шакырып,
1лпштенген тамакта,
Турды 6ipa3 какырык.
Арылмады тамактан,
Тастасам да какырып.
Алпыстагы шалдардай,
Алжымадым шатылып!
Алдагы eMip, еткен жас
Акшыл тарткан сакалым,
Бурыл тарткан газиз бас,
Аздап белы бередц
Жаралсам да тем)р-тас [97, 25-6.]

Жамбылдыц OMip белестерше арналган елендершщ казак
ултыныц психологиялык ерекшелжтерше орай жырланганын
ангарамыз. Жамбыл жырлары - казактын улттык психологиясын
танытатын ерекше екшщц, бояулы туындылар.
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Жамбылдын туыскан турю жэне баска да алыстагы,
жакындагы элем халыктарынын акындык енер иелер!мен ундеспп
элемдж сез енершщ жалпы зацдылыктары аясына юредн Ал,
Жамбылдын сол халыктарга, олардын акындарына, тарихи
кайраткерлерше елендер арнауы да сол кезен уш!н сез енершщ
достык,
ынтымактастык
байланыстардын
дэнекер!
ретшде
танылды.
Казакстаннын
элемдж
еркениет
кешсппндеп
жаЬандастыру багдарларын еркендетуде Жамбыл калыптастырган
бул урд!сп де жангыртудын езектшп туындайды.
Туршмен акындары Берд! Кербабаевтын «Гулдеген Казахстан»,
Ата Атажановтын «Кыргыз топырагынын сазы», Анна Ковусовтын
«Казак меймандарга», «Туркия сапарынан» (1. Шагала, 2. Койшынын
касында. 3. Назым Хикметке), Мамед Сеидовтщ «Казак анызы»,
KepiM Курбаннепесовтщ «Туржменстан картасынын алдында», Рухи
Элиевтщ «Туржмен юлем!», «Латвияда» жэне т.б. шыгармаларын
атаймыз.
Туршмен акындары казак жэне туржмен халыктарынын
гасырлар бойы калыптаскан достык, туыскандык сез!м сипатын
елен тшмен ернектейдн Берд! Кербабаевтын «Гулдеген Казакстан»
атты еленшде табигаты мен адамдардын магыналы, суду ем!р
сымбаты тутаскан ел!м!здщ тулгасы бейнеленед!. Казак даласынын
аргы-берп тарихындагы атакты адамдарга, халык енершщ элемд!
тандандырган ыкпалына шынайы теб!рен!с кезкарасы арналады:
Кек булт шеккен Алатаудыц шынына,
Шугыласын Куннщ кез! тегшт!.
Жасыл курак тэж!м еткен суына,
Нарттай кызыл алмалары кершт!.
Кум!с кумбез Алматынын тауы бар,
Тауынан да сулуырак каласы.
Мухитына жузген гылым багы бар
Сонша суду аткан тандай аясы [123, З-б.].
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Акын казак халкынын тарихындагы акындык, эншипк енер
алыптарын (Абай, Жамбыл, Кулэш), кен орындарын (Караганды,
Балкаш) жэне т.б. улттык рухани жэне материалдык мэдениет
байлыктарын суйсше толгайды:
Журек тур жырдан толкын толтыра,
Акын Абай, булбул Жамбыл урпагы...
Кытайменен уштасады 6ip жагьщ,
Карабугаз кушагында кыр жагыц.
Казак халкы, Слзбен менщ 6ip жаным.
Тулпарларыц желге ойнатып тур жалын,
Домбырацньщ сызылган сан куйлер!,
Теб!ренткендей алып аспан тур астын [123, З-4-б.б.].
Акын Мэмед Сеидовтщ «Казак ацызы» атты елещнде шагын
окиганы аркау ете отырып, ек! халыктын 6ip адамнын епз улдары
Жайылхан (казак) мен Сешлхан (туржмен) екеушен таракан туп
непздер! жырланады. Eip-6ipiHe жабысып туган ею денен! «Б!р кун!
осы араныц ханы келш» кылышпен белгеш, соныц кешршен
екеушен тараган урпактардыц гасырлар бойы алыстап жургенше
бага бершед!. Лирикалык каЬарманныц толганыстарынан казак пен
тур!кмен халыктарынын туб! 6ip туыскандыгы туралы непзп идеясы
анык кершед!:

Б ip кун! Сырдария жагасында,
Болдым мен казактардыц арасында.
Отырдым койшы ушнде конак болып,
Досымныц табылгандай бэр! осында.

Карт казак жылы жузбен кул!мдейд!,
Елж!реп журек содан д!р!лдейд!.
«Тубшд!, жас туржмен, бшемгсщ,
Екеум!з епз ед!к бурын, - дейд! [123, 51-6.].
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Тур!кмен акыны Анна Ковусовтыц «Казак меймандарга» деген
елещнде де казак пен туркмен халыктарыныц рухани жэне
материалдык мэдениет арналары бойынша ундескен жакындыктары,
туыстык нейздер! бейнеленедь ©ленде акын сез!м!мен ею халыктыц
да далалык психологиясына, турмысына ортак ерекшел!ктер
нактылана жырланады:
Bipre айткан дузде елец,
Bipre суды !здеген,
Казак пенен туржменнщ
¥ксас жал пак шелдерц
Казак пенен турйсменнщ
Ецбек суййш елдерП
Bip беюген ею елдщ
Достык ойы, акылы.
Айтылмаган тур!кменнщ
Бекерге 6ip накылы:
«Казакпенен дос болсац,
Аузы-мурныц май болар,
Туржменменен дос болсац,
Кунде думай той болар [123,36-6.].

Турпсмен акыны Кара Сейталивтщ «Алаканат ак кустар», «ЖанТуржменстан» атты елецдер! де бейбйшипкке тэн йршшк тынысын
(шел даланы суландыруды, кектемй турлену мен Тур1кменстан
келбейн ейздеу) керкем бейнел! йлмен ернектейд!. «Алаканат ак
кустар» елецшде лирикалык каЬарман - акын бейб!т ем!р жаршылары
кустардыц Каракум шелдерше келген айдын шалкар кел суларын,
белдерд! жасыл желектерге белеййн суду келбеймен коса мэнй
мекендеу! хакында теб!рене жыр толгайды. Акын Туржменстаннын
Каракум аймагын суландыру жумыстарынан шырайланган суду
бейнес!н!ц поэтикалык ажарлы, бейнел! сипатын керкем йлмен
жырлайды:
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Катып калган сурлана,
Кара адыр да гулдендь..
...Кеудесше кетерсш,
Гулге оранган кектем - бел,
Ерте келген екенсщ,
Енд! кайтып кетпендер,
Су келед! шелдерге
Ну келед! белдерге
Алаканат ак кустар,
Айдын шалкар келдерге,
Шомылывдар сендер де [ 123,11-6.].

Акыннын «Жан-Туржменстан» атты елещнде туган Отан келбеп
мен табигаттыц жаца козгалыстардагы эсем бояулы, бедерл! cyperrepi
езара ундескен, тутаскан шырайлы сымбатымен ернектеледг Олецде
лирикалык кайарманнын жан дуниесшен кайнап шыккан пршЫкке
гашык сез!м ауендер! езара ундес, тектес кубылыстардын тутаскан
тынысын таныткандай бейнелеулермен жырланады. Бул - турю
халыктары акындарыныц табигат кубылыстары мен адам кешлшщ
епз ер!мдермен ерше жырлау дэстуршщ KepiHici:
Кектем кун! балбыраган бой алды,
Дала бусап, уйкысынан оянды.
брнектелш, адамзаттын колымен,
Ак адырлар кырлы гулмен боянды.
Барлык адам тау копарар турменен,
Жарыскандай нур сэулел! кунменен!
Б ip жагынан буркырата жер казып,
Б ip жагынан коршап жатыр гулменен.

6p6ip уйдщ алдында 6ip пршшк,
Qp6ip уйден бал-бебектер жур шыгып,
Секшд] олар кунге еркелеп ойнаган,
Кектемдеп балбыраган гул-шыбык [121, 11-6.].
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Жамбыл жэне турпсмен акындарыныц туган жер, атамекен,
бейбптишк тынысы хакындагы елевдершдеп ундестш аркылы,
эрине, 6i3 жалпыадамзаттык гуманизмге ортак тагылымды танимыз.
Поэзияда жеке адамдардыц, тугае халык турмысыныц
психологиялык, философиялык астарларын ашуда, 9p6ip адамта тэн
мшез-кулык ерекшелнетерш саралап керсетуде, карама-карсылыкты
кубылыстардын xypeci мен 6ipniriii романтикалык жэне реалиепк
сипатпен жырлауда Жамбыл мен тур!кмен акындарыныц ундесНктер!
мол байкалады. Туржменнщ еткен замандардагы Мактымкулы,
Талиби, Сеиди, Кемине, Зелили, Молданепес, Кэтиби жэне т.б.
акындары елецдершщ Жамбыл шыгармаларымен поэтикалык
ундеепп анык, эрине, эркайсысыныц даралыгы да белгип.
Кыргыздыц халык акыны Аалы Токомбаевтын «Казак халкына»
атты елещнде де туыскан халыктардыц мэнгипк тыныштыкты,
бейб1тшш1кт! устанган дос кещлдершщ ортак мураттары бейнел!
сездермен ернектеледг Казакстанныц XX гасырдагы материалдык
жэне рухани мэдениет салаларындагы игерген жетюпктер! ортак
мактанышпен жырланады. Казак даласындагы езендердщ шел
дал ал ар ды суландырганы, шахталардын, зауыттардын ашылганы,
«Кун сиякты доп-домалак бал дэмдЬ> Алматы алмасынын тэттш ri,
адамдардыц бейбгшпл, конакжай кецш - 6opi де Аалы акын кецшшщ
мелд!р моншактары болып тепледк
Сен еепдщ таулы, жазык, кыраттан,
Абай, Жамбыл энш элем унаткан,
Токтагулдын жырын тагы шыркайды,
Адамдардыц жуз! жайнап гул аткан.
О, казагым, 6ip бауырлас туысым,
Сен сежмд! cepiriMHin 6ipicin..
Сырлы эшцщ жалыкпаймын тыцдауга
Сазды эуенге жан елимей турган ба?
Паш етуге бар дауыспен элемге
Сен дайынсыц жаца OMipfli жырлауга,
О, казагым, мен де энщд1 салайын,
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Армандасым, жан досымсьщ, агайын!
О, казагым, туысканым, дос ел!м,
Мен де сендей гул-гул жайнап есемш! [125, 10-11-6.6.].
Кыргыздын халык акыны Темлркул Уметалиев «Сен барында»
елецшде бейбтнЫктщ, береке-байлыктьщ 6eciri атамекеннщ
касиетше
бага
бершедЕ
Олецнщ
идеялык-композициялык
курылымында акын адамзаттьщ рахат ем!ршщ кепии туракты
атамекеннщ, Отаннын кущретш поэтикалык бейнелеу типмен
жырлайды. Лирикалык каЬарманньщ романтикалык аскак киялыньщ
аясына алынган реалиспк кезкарастан атамекенд! жер бетшде
ешкандай керкем жердщ де, жиналган дуние-дэулеттщ де, жемгсжидектщ, асыл тастардын бэршщ («Бере алмайды Алатаудьщ
келбетш») ауыстыра алмайтынын аныктай айтады. Атамекенде гана
салтанат куратын еркшдис, мереке, тыныш ем!р, пршиикке
куштарлык жэне т.б. еркендеу керсетюштер! керсепледЕ
Олецде лирикалык кайарман атынан айтылатын перзентйк
журек сыры аркылы туган Отанда гана еркш, азат, бакытты ем!р суре
алатын op6ip адамныц тагдыры бейнеленедЕ Акын op6ip адамньщ
атамекенше жер бетшдеп ешкандай жердщ немесе ен тэтп жемюшщ
де, асыл тастарыньщ да келбетше тек келе алмайтынын теб!рене,
шалки жырлайды:

Сен барында еркш басып журу бар,
Сен барында кецш ашып кулу бар,
Сен барында журек согып кеудеде,
Сен барында жаркын ем!р суру бар.
Сен барында жалын шашып кую бар,
Сен барында жастык сез!м сую бар.
Сен барында уясы бар сункардьщ,
Мендейдщ де бас кал кал ар уш бар [125-13-6.].
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Жамбыл шыгармашылыгымен тыгыз байланысты айтылатын
6ip сала - осы кыргыз акындары. Жамбылдыц елецдершде кыргыз
халкыныц
рухани
тулгасы
поэтикалык
керкем
сипатпен
жырланады. «Кыргыз улы» деген елецде 1ле, Шу, Нарын, Алатау
атырабын 6ipre жайлаган ек! халыктыц ауылы аралас, малы коралас
калпыньщ реалиспк суретш бейнелейдх:
Атамыз болган бал тату,
Анамыз болган жан тату.
Келш менен бозбала,
¥лы менен кыз тату.
Басына басы косылып,
Жанынан жаны косылып.
Араласкан ауылым,
Bipep урттам сут тапса,
Benin !шкен кауымым [97,157-6.].
Жамбылдыц «Токтагулга» атты елец! 1912 жылы Улкен Кэмин
деген жайлауда кыргыз манабы Шэбденге бергпген аста Жамбыл
мен Токтагулдыц кездесу сэтшде шыгарылган [96, 285-6.]. 1898 жылы
кыргыздьщ бай-манаптарыньщ жала жабуымен Ci6ipre жер
аударылган Токтагулдыц сол ауыр сапардан аман оралганына куанган
Жамбылдыц кец!л куанышы бейнел! жыр елецмен тепледк

Келдщ бе, акиыгым, алые жердей,
Отшсщ самгап ушып аскар белден,
«Алмае пышак кап тубшде жатпас», - деген,
Хан-торе айналмай ма сендей ерден!

Ер гана елш табар !здеп журш,
Журсе де гумырында корлык керш.
Куландай-ак бугауын узш кашкан,
Жетшсщ енд!, мше, елге келш [96, 49-6.].
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Жамбылдын «Токтагул» атты елец! де кыргыз халкына арналтан
достык, туыскандык кеншш айкын ангартады. Кыргыздыц дэстурл!
акындык поэзиясынын екни Токтагул Сатылгановтын рухани
мэдениетгеп мэртебел! орны онын керкемд!к шеберл!к тагылымы
аркылы гана танылатыны анык. Жамбылдын елешнде акын
Токтагулдын керкем эдеби бейнес! айкындалады. Ягни, керкем эдеби
бейнен! курайтын мынадай мэселелер саралана кершедк SipiHiuici Токтагул жырларынын керкемдис тагылымына бага беру; еюншкл Токтагулдын туган халкынын бостандыгы мен тэуелс!зд!г!
жолындагы каИармандык- курескерл!к тагдырын бейнелеу.
Жамбыл Токтагул жырларынын халык журепнен бер!к орын
алган шынайы, ыкпалды сипатын мейлшше эсерл! бейнелейдг
...Жан epin, журек ceprin, бонды билеп,
Денеш асыл сездер шымырлатгы.
Алмастай кейб!р сез! жарк-журк жайнап,
Жалындап жанган оттай тур жаркылдап.

Тез жетш тындаушыныц кекейше
Айбатын б!рде шындап, б!рде кайрап,
Жетелеп журт киялын, ойды безеп,
Ошпестей журепне куйган кайрат.
Ерекше езгелерден кылыгы аскан.
Жырына сез асылын т!зген сайлап.
Тасындай Тянь-Шаньшц бойы бшк,
Токтагул - ерен бшк жырдыц шыны.
Сездер! сап алтындай кезд! тартып,
Жаркырап, жан балкытып турар нуры [97,155-6.].

Акын елешндеп объективп кешпкер! тулгасыныц элеуметпк
ортадагы куатын дэлелдеу ушш "Топ жарган жузден, мыннан ел
жуйрпч, баураган ел журегш тан булбулы, кыргызда куннщ керю
сездщ гул!" сынды бейнел! пркестерд! арнайды. ©ленде Токтагулдын
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халкы ушш озбырларга карсы курескен ерлнже толы тагдыры да жыр
аркауына алынады:

Уцшсец терешрек жырларына,
Байкдлар ел шаттыгы, елдщ муцы...
Токтагул жасын теккен бул тыменен
Жауга да жалтактамай катты тиген.
Кол-аягын бугаулап болат шынжыр.
Айырган тар капаста жарык Куннен.
С1б!рд1ц тукшршде жургенде де,
Журеп жасыган жок елш суйген.

Алыстан ел кулагын елецдетш,
0тк1р сез жатты epbiin ектем унмен
«...Азаттык, азаттыц!» деп ацсап еткен
Токтагул - ойлап турсам, ел журеп [97,155-6.].
Туыскан халыктардын осындай улкен акындарын ардактай
жырлаган дана Жамбыл адамзаттьщ ортак бакыты ем!р тыныштыгын,
TipniLJiiK кызыгын унем! сез аркауына алудан жацылмайды.
Кыргыздыц халык акыны «Оспанкулга» елещндегк
Кулл! кыргыз бауырыма,
Тшеймш ем!р кызыгын [97, 158-6.] деген Tuieri - элем акындарына тэн isri ойдьщ керЫсь
К^азак жэне туыскан баска халыктарга да, жалпы адамзат
кауымына арналган бейбггшЬпк, достык улагатынын Жамбыл
жырына аркау болган дэстурш кыргыздыц халык акыны Токтагул
Сатылганов (1864-1933) та жырлады. Ocipece, акыннын «Казак
жершдеп жыр» деп аталатын топтама елецдершен достык ойлары
анык кершедь Осы елецдер топтамасын эпикалык толгау-дастан
жанры туршде де багалауга болады. Толгау-дастаны мынадай толгаужырлардан куралады: «Сэлем берем жалпыца», «Адамзат эсте
кермеген», «Айдалып келш болыстан», «Ойран-топыр заманда»,
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«Кондырмайды бурылша», «Айдаудан кашкан мен ед!м», «Айналдым
сенщ халкыннан». Толгау-дастандагы влевдерге ортак жельтакырып
Ресей патшалыгынын отаршылдык саясаты зардаптары. Толгаудастанда Ci6ipre каторгалык айдауга ж!бершген акын казак пен
кыргыз халыктарына Ресей патшалыгы жасаган зулымдык жазалау
шараларын айыптай жырлайды. Акыннын реалистж типмен
жырланган поэтикалык бейнелеулер! эсерл i ©лен жолдарынан Ресей
патшалыгынын отар халыктарды турмелерде, каторгалык айдау
азабында устаган катыгездж шараларын толык керем!з:
...Зулым патша Николай,
Зорлыкпен кезд! жас кылган.
Шылдыратып KiceniH,
Зынданга тастап жаткызган.
«Ci6ipfle ycin елсш!» - деп,
Жаланаяк, жалацбас.
Тогайдан Ty6ip каздырган.
Омбыдагы турмеге,
Камап койды отыз ай,
Залым патша Николай.
Солдатына ургызып,
Зар каксатты б!рталай.
Атка тенеп адамды,
Шанага жегш кор кылды [126, 19-6.].

Токтагул - кыргыз поэзиясындагы дэстурл! акындыктыц
кернект! тулгасы. Онын заман келбет! хакындагы елецдер!
Жамбылдын, Мактымкулынын, Бердактыц жэне т.б. туыскан турю
халыктары поэзиясындагы заман келбетше арналган сыншыл
реализм жырларымен толык ундеседь
Каракалпак
эдебиетшщ
классип
Бердак
(Бердимурат)
Баргабайулы (1827-1900) ©лендершде де заманынын халкына кысым
экелген зардаптары поэтикалык ернектеу типмен жырланды.
Акыннын «Бермеди», «Гэрдиши», «Заманда», «Билмедим», «Акыбет»,
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«Жаксырак» жэне т.б. елецдершде XIX гасырдагы каракалпак
халкыныц ауыр азапка толы татдыры айкын бояулармен суреттеледт
Мысалы, «Гэрдиши» елещндеп трагедиялык хал-ахуалдьщ турк!
халыктарына ортак тагылымы анык байкалады:

...EpiK кетт! малдан, бастан,
Жер кол болды аккан жастан.
Турли бэле жауды аспаннан.
Гуцгирт пэлектиц гэрдиши...
Булакдар курып шел болды,
Кез жасы дэрья - кел болды.
Бенде халы мушкил болды,
Урды пэлектиц гэрдиши.
Жерге кегермеди гия,
Суу да жок болды зым-зия,
Тилимизди тыя-тыя
Кысты пэлектиц гэрдиши.
Гул ашылып жайнамады,
Казаным 6ip кайнамады.
Булбул еркин сайрамады.
Жауды пэлектиц гэрдиши.
Мойнымызга илинди дар,
Шашын жайып келбетли яр.
Жузин жыртып, жырлады зар
Кермей пэлектиц гэрдиши [127, 50-52-6.6.].
Бердак пен Жамбыл - тагдырлас акындар. 0Mip боны
акындык енерш халкыныц рухани элемш байытуга, туган елше
кызмет етуге арнаган Бердактыц шыгармашылыгыныц табигаты да
Жамбылды еске Tycipefli. Каракалпак эдебиетппц зерттеушкл,
профессор Н.Дэукараевтыц дерекнамалык баяндаулары Бердак пен
Жамбыл шыгармашылыгыныц епзделгендей болмысын елестетедй
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«Жас бала уакытларынан-ак Бердак саз-сэубетке уйир болып, дуутар
шертип,
халык
косыкдарын
айтып,
шебер
сазенделиги хэм хош хауаз гойэнделиги менен халык ауызына
илине баслайды, ал 18-19 жасларынан баслап онын ези де косык
шыгарып, шыгарган косыкларын намага салып айта баслайды. 25
жасларында ол езиниц шайырлык таланты менен мийнеткеш
халыктын муцын муцлап, жырын жырлаушы балент жыршылык
лапызы менен халык арасында кеннен танылады» [128-5-6.].
Жамбыл шыгармаларындагы халыктын журш келе жаткан
бурынгы-сонды тарихын, елдщ куйзелютерш жырлауы каракалпак
акыны Бердакпен де, кыртыздын акыны Токтагулмен де ундес
магыналарда жырланган. Токтагулдыц «Эд1лс1з заман жанышкан»,
«Арам патша Николай» деген сыншыл создер! турю халыктарына
ортак зар заманнын келбетш кешнп урпактын коз алдына шынайы
калпымен елестетедй
Ойран-топыр заманда,
Жет1м-жес1р зарлаган.
Жур 6ip-6ipiH арбаган.
Bipni-6ipre кул еткен,
Бул не кылган тар заман?!
Каксаганды карамас,
Зарлаганды сурамас.
Каргыс тиген сум заман [126,27-6.].

Профессор Б.Омарулы «Казак-кыргыз кас!ретнамасы» атты
зерттеушде был ай дейдп «Б1здщ эдебиетте «Зар заман», кыргыздарда
«Тар заман» туршде Kepinic тапкан осы 6ip кубылыстын баска
халыктардыц поэзиясында да ушырасатыны белпл! болып отыр.
Ойткеж отаршылдыкты басынан етюзген елдер дуниежузшде жетш
артылады. Ал, оган сол туста ем!р сурген акындар тарапынан
карсылык керсетшуд бул карсылыктыц 61зде зар заманга уксас
кешпте байкалуы тан каларлык нэрсе» [129,6-6.].
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Бердактыц, Токтагулдын Ресей патшалыгынын отарлык
бугауындагы халык тагдырын, поэзияньщ керкем
кестел!
ернектер!мен жырлау урд!с!мен ундеспк ynrinepi Жамбыл
шыгармаларында мол кездеседь Отарлык езпдеп халык тагдырын,
заман келбетш бейнелейтш мунлы-шерлй ызалы ой ортмдер!
акындардыц шыгармашылык тулгаларын 6ip-6ipine жакындастыра
туседй Жамбылдын «Менщ eMipiM» атты гумырнамалыкeMip6aHHflbiK жырындагы зар заманды бейнелейтш суреттер улт
акынынын жан дуниесшдеп куйзелктердщ психологиялык сипатын
толык елестетедн
Жыландай улы зарш шашкан заман,
Даланы сасык туман баскан заман.
Иплпс, улгип icriH ici шыкпай,
Канкумар канасынан аскан заман.
BipiHin 6ipi иыгын баскан заман.
Шаянын усак-туйек жутып койып,
Аранын айдайардай ашкан заман.
Даланыц 6ip жагы - от, 6ip жагы - муз.
Карыган алдын жалын, аркасын сыз,
Бауырдай белш-бвлш отка салган.
Казактын жай емес ед болуы «Уш Жуз»
Бушрден катын патша тид! келш,
Бушдей буре тгстеп кид! келш,
Куырган кум куйд!рш, жугерщей,
Жалындап калыц халык куйд! келш,
Ел жылады, кандарын сорды келш [97,340-6.].

Жамбыл мен Токтагул, Бердак акындыгынын осы ортак такырып
арнасындагы ундесНктерш аша тусетш поэтикалык ерекшелж акындык «Меннщ» коркемдж жинактау типмен туыскан халыктар
тагдырын анык елестетуь Айкындау, тенеу, ауыстыру сынды
поэтикалык KepiKTey колданыстары аркылы акындардын сез
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нысанындаты матыналык терешйктерд!
керкемдш
сипатпен
танытатын шабытты ернектер! де даралана ацтарылады.
Мысалы, Токтагулдьщ метафоралы бейнел! пл ернеп былайша
ершедй
Дарига, мен де 6ip такта
Комузын тешен сейлеткен.
0nepi аскан жан ед!м,
Буралтан кыршын тал ед!м.
Ежелп елдщ тип ед!м,
Алкалы топтьщ гул! ед!м,
Акын ед!м жасымнан,
Атып октай ар сезш,
Аруагын асыртан,
Аркаланып сейлесем,
Алатау кеп ашылган.
Андытан жауым басылган [126,18-6.].

Акыннын метафоралык-символдык бейнелеулершщ керкемднс
астарлары аркылы туган халкына тан асыл касиеттер даралана,
саралана керсепледь Акын - тутан халкыныц келбепне тэн асыл
сапаларды бойына жинактаган айрыкша тулга. Токтагулдын казак
кауымына кайта айтылтан api муцды, api ершш ойлы сез эуендершен
жеке кгсшердщ касиеттершен куралатын халык тултасын танимыз:
Тутырда жалтыз туйгынмын,
Бутакта жалтыз булбулмын.
Азапка тускен кургырмын.
Адасып журген муцлымын [126, 18-19 б.б.].
Баятыда мен-даты
Булбулдардын 6ipi ед!м,
Bip юсщей бар ед1,
Кызыл плге енер!м,
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Таусылмайтын кен едй
Кызыл пяде елещм,
Комузшы яипт мен ед!м,
Коцыртау жалгыз жершде
Жуйрж ед!м талмаган,
Кызыл типм сайраган [126, 21-22-6.6.].

Шешещцк сезге кыргызда,
Бас бэйгеш бермеген,
.Сэйгулж ед!м ерлеген [126,27-6.].
Бул - Жамбыл жэне Токтагул акын жырларындагы авторлык
тулганы бейнелеудеп ундестйс кершкл. Лирикалык кайарманнын,
тулгасын даралауда поэтикалык-керкемдж жинактаудыц бояулы
бейнелеу улплерш туйдектете колдану - турк! поэзиясыныц дэстурл!
жолы.
Жаратылыс, табигат кубылыстарынын бейнелЬпк cyperrepi мен
лирикалык кайарманныц кенит куйш тутастыра епздей жырлау ХПXX f.f. тур!к ашыктары шыгармашылыгыныц поэтикалык езепн
курады. Мысалы, ашык Караджаогланын мына елец жолдары казак
жэне тур1к акындык поэтикасындагы поэтикалык-психологиялык
тутастыкты ацкарткандай:

Ba§inda da namli karin var.
Seni yaylamin, zamana daglari
Mecalim mi vardir cikzam ba§ina
Kalmadi takatim amanim daglar.

Басында да эйгип карыц бар,
Сеш жайлайтын, замана таулары.
Кайратым барда шыксам басына,
Калмады сабырым, амалым, таулар.

Жанбыр жауса, жасыл шептер
шыгарар,
Жел ескенде хеш шсш анкытар.
Сары гулдер серуен курып
отырар,

Yagmur yagar ye§il otlar bitirir,

Yel esince rayihasin getirir
Sari cicek servan kurmu§ oturur
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Cimenli ieylaga kari§an, daglar

Yaz gelir di Шег cevrilir konar
Guzeller suyundan icer de kanar
Al kdpe kulakta mum gibi yanar,
Gordukce artiyor imanimdaglar

Жасыл men, жупар гулмен
безенген таулар.
Жаз келер де елдер айнала конар,
Сулулар Судан iniin те канар.
Кызыл сырга кулакта, шам секшд!
жанар,
Кертен сайын артады иманым,
таулар

[100, 516-6.]. (автордыц жолма-жол аудармасы)
TypKi халыктары акындары поэзиясына ортак риторикалык
сурау турпатындагы салыстыра жырлауды Жамбыл мен Токтагул
елецдершен керем!з. Мысалы, Жамбылдын «Жаратылыс сыры»
жэне Токтагулдын «Сэю келер ме?» атты ©левдершдеп адам мен
табитаттаты заттарга байланысты когамдык-элеуметпк кубылыстарды
салыстыра жырлаудын табиги ундеспк екендпт анык. Жамбылдын
елещнде аскар таудыц айдын кел1, ер жтггпн ел!, елдщ дербес мекенжайы, агаштын ескен Mayeci, судын аккан арнасы, ойелдщ epi, жаздын
жацбыры, заманнын эдыеп болмаса нагыз FapinTiK екен! айтылды.
Сонымен 6ipre, ж1гггпц, халыктыц icTepi алга баспаса, аргымак
аксаса, малшы «малый жендеп бакпаса», баксы eTipix айтса, келге
каз-уйрек конбаса, шебер агашты дурыс жонбаса - 6api де FapinTiK
угымына KipeTiniHe бага бершедь
Жамбылдын табигат кубылыстарыныц осындай сипатын
бейнелеу! ем ip философиясынын карапайым зандылыгы жуйеамен
ернектеледк
Ал, Токтагулдын аталган толгау-термесшдеп осы эуендес
жолдардын ундеспп акындык ой ер!мдершщ тектес жаратылысын
анык ацгартады:

Кек майса каулап еспесе,
Жердщ сэн! келер ме?!
Мынгырган мал жайылмай,
Белдщ сэж келер ме?!
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Каз, уйреп конбаса,
Келдщ сэш келер ме?!
Сайрамаса саратан
Шелдщ сэн! келер ме?!
Бурлемесе ыргалып,
Талдьщ сэн! келер ме?!
Жайкалып егш еспесе,
Жердщ сэн! келер ме?!
Жупары коса еспесе,
Жердщ сэн! келер ме?! [126,14-15-6.6.].
Т1ршшктеп езге де кубылыстарды багалауда акындык ойер!мдершщ уксас эуендер! епзделе танылады. Мысалы:

Жамбыл: Аргымак rapin емес пе,
Арамтер болып аксаса [96, 55-6.].
Токтагул: Тегшген жалы болмаса,
Аттын сэш келер ме?! [126,14-6.].
Жамбыл: Баксы rapin емес пе,
OripiK айтып актаса?! [96, 56-6.].
Токтагул: Асыл сез! болмаса,
Карттыц сэш келер ме?! [124,14-6.].
Корыта келгенде айтарымыз, Жамбылдьщ элем халыктары
акындарымен тыгыз б!рлжте карастырылатын поэтикалык дэстур!
б!здщ улттык эдебиепм!здщ еркениеггеп кернекп орнын
айкындайды. Жамбыл - казак эдебиетщщ ежелп дэу!р! мен Ал Орда
(XIII-XIV ft.), Казак хандыгы (XV-XVIII ff.), XIX f. мен XX f. 6ipiHini
жартысындагы улттык сипатын жангырта жырлаган акындар
поэзиясы дэстурш керкемдпс шеберлжпен жалгастырган акын.
Ауызша акындык поэзияньщ улттык мэдениетке тэн дара езгешйпп
мен турю халыктары эдебиеттер!мен ундеспгш дамыткан Жамбыл
шыгармашылыгынын дэстур! сез енершдеп дербес мектеп репнде

багаланады.
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Практикалыц сабакргьщ тацырыбы:

■ Жамбылтану жэне элем халыцтарыныц ацындыц внер
иелершен ундесгтг!

Сурацтар мен тапсырмалар:
TypiK эдебиет шщ халыцтыц сипатын танытатын Жамбыл
типтдег! внер иелерЬац шыгармашылъщ yndecmizi.
2. Эдебиет 1м1зд1ц сыншыл элеуметиал мазмунын байытуда
Жамбыл шыгармашылыгыныц мацызы.
3. Жамбылтануга жаца тургыдагы cepnuiicmep экелген кезец.
4. Жамбылтанудагы зерттеулер.
5. Жамбылдыц элемдж дэрежеде танылуы.
6. Жамбылдыц эдеби хатшылары.
7. Жамбыл туралы естел1ктер шогыры.
8. Жамбыл бейнесЫц жазба ацындар шыгармаларындагы орны.
9. К,аз1рг1 цазац поэзиясы вк1лдерМц шыгармаларында
Жамбылдыц эдеби бейнесшщ сомдалуы.
10. Жамбыл жэне Кыргыз ацындары.
11. Жамбыл жэне Туртпен ацыны.
12. Жамбыл жэне Карацалпац ацыны.

1.

СОЖ ушш тапсырма:

■ Жамбыл Жабаев шыгармашылыгында Ислам dini
мэдениетЫц жырлануы. Реферат.
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II ТАРАУ
АЗАМАТТЫЦ-ОТАНШЫЛДЫК; ¥СТАНЫМ ЖЭНЕ
АУЫЗША ЖЫРЛАУДЫЦ ЕРЕКШЕЛ1П
2.1. Сыншылдыц тургы жэне
а л еу метик-эстетикалык, мурат

1. Жамбылдыц ацындыц цуатты сыншыл жырлары.
2. Жамбыл шыгармашылыгындагы сатиралыц жанр.

1. Жамбылдыц акындык куагты сыншыл жырлары
Эдебиеттеп сыншылдык сарын - когамдык-алеуметпк ортанын
кемшшктерш айкындап ашып керсететш керкемдж эд!с. 0Mip
кубылыстарынын кунделжт! турмыстык карым-катынастардагы
кайшылыктарын шынайы калпында айту аркылы акындар оз кезешнщ
сыншыларына айналады. Халыктын турмысы нашарларынын да,
аукаттыларыныц да мшез-купык касиеттер! жаксылык пен жамандык
таразысына тартылады. Ацын - адамдык мшез-кулыктын сарапшысы,
адам
тарбиесшщ
тэл!мгер
устазы.
Адамгершшк
карымкатынастарынын 1згшк пен ездпс кайшыл аскан сан сырлы, алуан
кырлы жагдайларын ой елепнен етюзе, адамгершшк ар таразысы
тургысынан багалауда акындык енердщ тарбиешиик-татмгерлж
улагатты
кызмет!
мейлшше саралана танылады.
Адамдар
ортасындагы
сарацдык,
жалкаулык, опасыздык, есекшщщк,
епржшшк, менмендж, мактаншактык жэне т.б. ен усак, ец нашар
касиеттер! бар жандардын тулгалары акын тшмен ашкереленедк
Акындар - халкынын iuiKi турмысындагы адамгершшк
тэрбиеипс} болуымен катар, сол туган халкынын сакталуынын ecinеркендеушщ де жокшылары.
Туган халкынын манил ж улы тарих жолындагы калыптасуы,
есш-еркендеу! хакында азаматтык жауапкершипкпен толгана
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тебёренедн Кемшёлисгерёнен арылуын, асыл сапалармен жегшую,
ныгаюын
армандайды.
Сонымен
катар,
туган
халкынын
атамекендершён де сакталуын, туган елкенён табигат байлыкгарынын
(езен, кел, тау, агаш, андар, кустар, терт тулёк т.б.) азып-тозбауын
ойлап жырлайды. Осындай кен келемдё азаматтык парасатгылык
биёктёктерё тургысынан ойлауда акын дар оз заманынын сыншыл
тулгаларына айналады. Сыншылдыкпен жырлау аркылы акындар
кайраткерлж, курескерлж ёс-эрекеттерё мен жырлары тутаса ерёлген
халык екёлдерё ретёнде тарих белестершде даралана танылады,
халкынын сушспеншёлпгне беленедь
0мёр шындыгын сыншылдыкпен жырлаган бул дэстур казактын тел
эдебиетёнёц
калыптасу,
даму
кезендершдеп
шыгармашылык тупгалардын барлыгына да тэн ерекшелёк.
Сондыктан, Жамбыл жэне онын дэстурёндегё акындар мураларынан
сыншылдык сарындардын мол кездесетшё - табиги жагдай.
Жамбыл - eMip шындыктарынын жыршысы. Казак эдебиет!
тарихындагы акын-жыраулардын барлыгына да тэн осындай мазмунда
жырлауды жалгастыруынан акыннын жалпы сез енершдеп керкемдёк
эдёс табигатына тэн багдарын танимыз. Эдебиет тарихындагы емёр
шындыгын жырлауда, жазуда тутынатын сыншыл реализм туралы
академик 3.Ахметов айткан аныктаманын Жамбылдын акындыгына да
негёз болатыны байкалады: «Сыншыл реализм - эдебиеттеп керкем
эдёс, онын басты ерекшелёгё - емёрдё шыншылдыкпен бейнелеп,
адамдардын тагдырын, олардын типтёк мёнез-бётёмён, характерен
типтёк жагдайда керсете отырып, когамдык емёрдегё кайшылыктарды,
кемшёлёктердё катты сынга алу» [ 9,189-6.].
Жамбылдын заман шындыктарын кезёмен Kepin, оган эды
багасын бере жырлауына таптык емес, гуманистж мураттар
тургысынан бага берем!з. Адамдарды когамдык кубылыстарды ак пен
кара, жаксылык пен жамандык атты 6ip-6ipiHe карама-карсы
касиеттердён бёрён-бёрён жокка шыгара, 6ipaK бёрёнсёз 6ipi eMip суре
алмайтын философиялык зандылыктары бойынша жырлауды танимыз.
0Mip шындыгын акындык ойдыц елепнен еткёзуге, эрине,
керкемдiк жинактау турёндегё негёзгё корытындылар, тужырымдар
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жасалады. Жамбылдыц балалык шагынан жузге дейшп гумырында
керген адамдары, тарихи окигалары, кунделжп турмыстык пршкшк
козгалыстары,
карым-катынастары
жэне
т.б.
бэр!
де
шыгармаларында
акындык
тшдщ
реалиспк-романтикалык
бояуларымен жырланган. Бул орайда б!з Жамбылдыц казак сез енер!
тарихындагы эдебиетпк керкемд!к эд!стерге лайыкты жасалган
шыгармашылык тулгасын керем!з.
XV-XVIII гасырлардагы Казак хандыгы тусындагы жыраулар сол когамдык-элеуметпк курылыстардьщ непзп уйыткылары,
ураншылары, коргаушылары. Б!рак, солар сол ортанын ец улкен
сыншылары. Олар хандардьщ да, букара халыктыц да жаксылыктары
мен
жамандыктарын
саралап
жырлады.
Tinri,
хандардьщ
женс!зд!ктер!н беттерше басып, ашык турде мэл!мдеп жырлады (Асан
Кайгы, Казтуган, Маргаска, Букар жэне т.б.). Бул дэстур жалгасып,
кейшнен Суйшбай, Махамбет, Жамбылга жэне т.б.-га уласты. Демек,
Жамбыл жырларындагы эд!летс!з хандарды, байларды сынау сарыны
казак эдебиепнде ежелден калыптаскан сыншыл реализм
дэстурлершщ жалгасы. Сондыктан, Жамбыл 6ip гана таптык
кезкараска сыймайды.
Казак эдебиетшщ тарихындагы такырыптык-идеялык мазмуны
жагынан ерекшеленетш зар заман акындары туралы алгашкы шк!рлер
непздер! улы агартушы галымдар Ахмет Байтурсынов, Халел
Досмухамедулы, Мухтар Эуезов ецбектер!нде каланган болатын.
Халык акындарынын зар замандык жырларында отаршылдыктьщ
зардаптарынан казак халкы турмысынын азып- тозуыныц керЫстер!
реалист! к пен жырланды. Улы суреткер Мухтар Эуезов езшщ
«Одебиет тарихы» (1927) атты ютабындагы «Зар заман акындары»
тарауында Абай мен тустас болган акындардын бэршде де зар
замандык сарынньщ болгандыгыгын айтады: «Енд! осы дэу!рдег! зар
заман агымына юретш к!м? Б!зше бул агымга XIX гасырда болган
акындардын бэр! к!ред!. Жогаргы айткан агымга айтыс акындарынын
юретш себеб!, буларды барлыгы б!рдей ылги айтыспен еткен емес.
Орыс зорлыгымен жерден ауган ел, елден куылган ер болса, соньщ
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барлыгына айтыс акындары да жылатан, жоктау елендерш айта
бшген» [26, 208-6.].
Жамбылдын зары
казак халкыныц куралу, калыптасу, даму
тарихындагы ауыр кeзeндepдi жетюзепн, шертетш шеж!ре сыр.
Лирикалык кейшкер акын езшщ жеке басынын киын тагдырлы
еткелдерш айту устшде халкынын да баскыншылыктын Курбаны
болып, боскыншылыкка ушыраганын айтады. Мысалы, сонау
гасырдыц ортасында Кокан, Хиуа хандыктарынын баскыншы канды
жорыктарынын зардабына ушыратан Kasipri Каратау атырабындаты,
Kasipri Шу, Талас жершдеп казак халкынын басына тускен нэубет
окигаларын кез алдымызга елестетедй
Какаган кар аралас согып боран,
Ел урей, кок найзалы жау торынан.
Байкара, Жамбыл, Ханда мен туыппын
Жамбыл деп койылыпты атым содан.

Ел уркш журген кезде куш-туш,
Сары аяз кеш-женекей боран куш.
Кар кауып, музга тускен Жамбыл екем,
Жутынып суык ауа шыккан уш.

Мен емес, суык дамд! ел де алыпты,
Тарылткан кысан заман кен жарыкты.
«Кара кун хан билеген, канды жорык»,
Дегендей ел аузында сез калыпты.
Кез аштым, соргалаган канды керд!м,
Камыккан, канды жасты жанды керд!м.
Ел керд!м - ешреп боскан анды керд!м,
Койнында Алатаудын зарды керд!м.

Бой бермес ел eMipi асау mepi,
Турса да курсауланып токсан жерн
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Б!рде от, б!рде суды кектей Kemin,
Талпынып, тшепне басты inrepi [97,20-6.].

Жамбыл - дуниеге келген кушнен бастап, 0MipiHin сонгы сэтше
дейш халкыныц тагдырымен 6ipre тыныстаган жан. Халкыныц
сырткы жаулардан керген азап-акыретгерш, киындыктарын зарлы
тарих типмен толгаса, ел ортасындагы эдшетс!зд!ктерд! сыншыл
плмен жырлап, букш уакыттыц кещспгшдеп пршипк козгалысыныц
барлык салаларына толык катысты. Бул - онер алыбына, пршшжтщ
улы перзентше гана тэн ерекшелж.
Демек, XIX гасырдьщ екшип жартысы мен XX гасырдьщ 6ipiHiiii
жартысын камтитын 6ip гасырлык гумыр сурген улы Жамбыл - осы
кезецдердеп заманыныц когамдык-алеуметпк кубылыстарын жанжуйес!мен сезшген акын. Ол XIX гасырдьщ 60-жылдарынан бастап
XX гасырдьщ 20-жылдарына дейш от ауызды, орак тшд! айтыс акыны,
api халыктьщ алеуметпк турмыс кайшылыкгарыныц жыршысы болды.
Ресей патшалыгыныц жэне Кохан, Хиуа хандары мен кыргыз
манаптарыныц отаршылдык зорлык-зомбылыкдары, казактьщ озбыр
болыстары
мен
билершщ,
эюмдершщ
паракорл ыгы
мен
пэтуасыздыгы, халык турмысыньщ жутауы мен жудеу! хакындагы
жырлары - зар замандык толганыстарыныц керппсг
Жамбылдыц акындык куатты сыншыл жырларыныц б!разы XIX
гасырдьщ аягы мен XX гасыр басындагы патша уюметшщ непзп
кызметшшер! болган казактьщ болыстары мен кыргыздьщ манаптарын
сынауга арналады. «Шэбденге», «Сот сайланарда», «Мэцке туралы»,
«Шалтабайга», «Калига», «Кисыбайга», «Кек!мге» атты арнаулары мансапкорлыкты, байлыкты гана мурат еткен, ешжуздыпкпен,
озбырлыкпен гана кун кешкен жандардьщ рухани бейнелерш дал
кескшдеген шыгармалары. Елдщ кесегесш кегертуге тшсп
адамдардьщ сикы осындай болганын Жамбылдыц сатиралык етюр ты
бояуларымен жырлауы - нагыз замандык зардаптарды шыншыл зар
типмен жырлаудьщ Kopinici.
Казактьщ корнект! эдебиет зерттеуппсц профессор Тем1рбек
Кожакеев «Жамбыл
сатирик» атты макаласында улы Жамбыл
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жырларындагы отаршылдыктыц кулдык мерез!мен жан жуйес! мулле
езгерген казак ултындагы аткамшерлердщ рухани кулдырауга,
азгындауга ушыраганын реалистжпен жырлаганына жанаша бага
береди «XIX гасырдын аягына карай когамдык турмыс-пршйпктщ
©згеруше, тарихи жагдайлардын жацгыруына карай би-болыстар,
атарман-шабармандар «Заманын тулю болса, тазы боп шал» деген
«есиетп» ескерш, турш езгертп, жана орта, жана жагдайга бешмделдь
Ку, сум, пысыкай, сырты жылтыр, iiiri кылтыр шенеушктерге айналды.
Халык жокшысы булардын осы тулк! булацын, елд! кулш турып
кущрентетш зымияндыгын датап басып сыкактады» [52,2-6.].
«Эд!лд!к керек халыкка» еленшде ©зшщ жакын агайыны
Сарыбайдын баласы Кисыбай болыс пен Ресей патшалыгы жерплжп
улыктарынын озбырлыгын эшкерелей жырлайды. Ек! жуз отыз
жолдык осы жырдын мазмунында зар замандык агымныц еюлдерше
(Дулат, Шортанбай, Мурат жэне т.б.) тэн такырыптык сыншылдык
сарындардын бэр! де бар. Осы зар замандык толгауында акын Ресей
патшалыгыныц казак даласындагы улыктарынын отаршылдык
пигылдагы астам, ектем келбеттерш дэл суреттейд!:

Колына кылыш устаган,
Акыл-ойы кыскадан.
Казакты корлап жактырмай,
Кылышымен нускаган [130, 43-6.].
Патшалык отаршылдык саясаттыц кол шокпарына айналган
казактын куыршак сынды султандарынын, байларынын, билер!н!ц
ежели касиетт! дэстурлершен айныган турлаусыздык жайлаган
келбеттерш елпре сынайды. Султандардыц, терелердщ, билердш,
болыстардын «шаккыш жылан уытты» «айдайардай айбарлы, елд!
сорып жайлаган» зорлыкшылдар екешн, олардыц от!р!кпен, урлыкпен
байыгандарын, карапайым халыктыц жайылым, епндис жерлерден де
куылганын ашына толгайды. Казактыц сыртган келген жатжурттык
отарлык курсауга тускен ер!кс!зд!к калпына, !шк! турмыстык карымкатынастардыц бузылуынан азып-тозганына куйзелед!:
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Ерюндж жок ел!мде,
Иелж жок жер!мде.
Багасы жок, пайда жок,
Бакытсыз сорлы кайда жок,
Желмен ушкан тозандай
Боска Kerri TepiM де [130,49-6.].
Жалпак даланы жайлаган казак халкындагы ел агаларынын
тэубесш, Алланы умытканын, елдщ алым-салыктан, теншзджтен азыптозганын шындык типмен, реалиспкпен суретгейдг Замандык
элеуметпк кайгы-Kaciperri лирикалык толганысты, кайгылы-шерл!
мазмунмен
ернектеуде
шешендж
эуездшкпен
такпактала,
философиялык астарлы, сырлы ойлармен тушнделе, туйдектеле
жырланатын жерлepi ете асерль Туйдектеле, пзбектеле тепл ген
шогыр-шумактан Жамбыл акыннын заман зарын тутас камтыган
ойшылдык дуниетанымын толык танимыз.
Кдзактын улы даласындагы табигаттьщ мын сан кубылыстары
мен адамдык гумыр Tipminiri мазмунын толык камтитын замандык
Kaciperri,
кайгыны
акын
Жамбыл
кесем
тулгалы
баба
жырауларымыздын, би-шешендер1м1здщ философиялык мазмунды,
афоризмдж тагылымды толганыстары дастур!мен толгап жырлайды.
Жамбыл толгауындагы мегзеул! астарлы ойларынын нысанасы ержмздж, бодандык бугауына шырмалган казак халкынын тагдыры.
Улы даладагы халык турмысынын кайшылыкты кубылыстарын
бейнелейтш ойларын толгаудын мазмунына сыйгыза отырып,
заманынын реалистж калпын айкындайды. Жамбыл ез заманындагы
халкынын эд1летс1зд1ктщ, озбырлыктын зардаптарына ушыраганын,
жатжурттыктардын ел пшнде алауыздыктын отын жагып, азып-тозу
жолына карай багыттап отырган зулымдык саясатына деген
наразылыгын мунды-шерл1, зарлы типмен айтады:
Уайым ecin ер жетп,
Елд! кайгы тербетп.
Бас коса алмай 6ipirin,
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Тоз-тоз болып ел Kerri.
Акыл айтар адам жок,
Карсы турар шаман жок.
Елдщ камын ойлайтын,
Сауык-думан ойнайтын
K,aciperci3 заман жок.
Кор болган елде талай ер,
Елд! баскан кайгы-шер,
Ер енбеп кершбей,
Пайдасыз кеткен аккан тер! [130, 51-6.].
Элеуметпк шындыкпен суарылган заманынын келбетш нагыз
зар, муц тиимен бейнелеген бул елец! аркылы улы Жамбыл зар заман
агымынын кернект! тулгалары Махамбет, Шортанбай, Дулат,
Мурат акындардын сыншыл, шыншыл ойларымен толык ундеседк
Казак поэзиясынын XIX гасырдагы зарзамандык поэзия
агымымен ундес сарындарды 6i3 сол кезенде OMip сурген турж
акыны (ашыгы) Сейранидщ шыгармашылыгынан да байкаймыз.
Акыннын «Б1раз энпме айтайын бул заманнан» («Biraz bansedeyim ehli zamandan»), «Сот южипсшщ пайда болтаны» («Mahkeme
teclisi icad oldugu»), «Ойбай, жарлынын бел! бугицц» («Eyvah,
fukaranin deli bukuludii») жэне т.б., елендершде халыктын элеуметпктурмыстык киыншылыктардан азап шеккен таукыметш шерлене
жырлайды: Мысалы:

Eyvah, fukaranin deli bukuludii
Medet ticaretin giiciine kaldik.
lyiler alemden goctii cekildi
Bizder zamanenin picine kaldik.

Ойбай, жарлынын бел! буплд!,
Кемек сауданын купине карадык.
Жаксылар элемнен кошт!, Kerri.
Б!здер заманнын зулымына
калдык-

Rii§vet ile yazar hakim hiicceti,
Hiiccetile alir Kadi rii§veti.

Парамен билер жазар катазды,
Кагазбен алар казн параны.
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Halik bilmitor dini §eri sunneti.

Халык бшмейдц дшдь сумдык
суннетп,
Bozulduk sikkenin fusuna kaldik. Бузылдык, акшанын ыкпалында
калдык
[100, 562-6.].

TypiK поэзиясында «Зулым заман» келбепнде жырлаудын
казак
поэзиясындагы
бейнелеулермен
уксастыгы
акындык
поэзиянын сарындастык болмысын айкындай туседь
Жамбыл - орыс отаршылдыгыныц казак даласына, халкына
жасаган озбырлыктарын накты кубылыстармен, деректермен
байланыстыра жырлаган реалист акын. Сонау Едшден бермен карай
етш, улы даланы кецшен курсаулап, б1ртшдеп кеулеп, жылжып Kipin,
акыры отарлык бугауымен шырмаган Ресей патшалыгынын зулымдык
саясаты тарихи дерекгипкпен epine жырланады. Кен даланы емшеркш жайлаган казак елшщ тагдырына жатжурттыктардьщ билис
журпзушщ акыры тэуелс!зд1ктен, еркшд!ктен айырылуга экелген
Kaciper болгандыгы айкын суреттеледк
Ол кез Ресей патшасы,
Едшге бугау салганы.
Сезшд! езш зарл аткан
Салганы елге найзаны.
Осыдан бастап патшанын,
Tiruifli орда ipreci.
Кеш пел! казак елше
Ол орда болды турмес!,
Арандайын ашылды,
Коркау патша кулкыны,
Кызды кун кып зарлатып,
Айдап алды жылкыны... [96,174-6.].
Казак эдебиетгануы гылымынын тарихында Жамбылдын зар
заман поэзиясы агымынын курамында аталмай келгеш мэл!м.
Алайда,
осы
агымды
арнайы
зерттеушшер
М.Эуезовтщ.
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Х.Досмухамедулынын,
З-Кабдоловтын,
Б.Омарулынын,
К.Мэд1баеваныц ецбектержщ нысанына алынган акындардьщ
барлыгы дерлш Жамбыл ем ip сурген кезендердщ тулгалары. Ал,
олардын жырлаган зар замандык ой ер!мдер1мен тектес жырлар
Жамбылдьщ шыгармашылыгында да бар. Жамбылды XIX гасырдын
екшни жартысы мен XX гасырдын басындагы зар замандык
акындармен сарындас ундес жырлаган акын ретшде айта аламыз.
Эрине, бул ойымызды дайектейтш Жамбылдьщ бул баг дардагы
жырлары да мол. Мысалы, «Сураншы батыр» дастаныныц
курылысында жырланган осындай азаматгык оуенд! толганыстардын
казак тарихындагы заман келбетш реалист! к болмысымен
бейнелеген! бвздщ ойымызды толык дэлелдейдн

...Заман-заман дегенде,
Заманга кожа адам гой!
Наразы болса заманга,
Бар юн эн! соган гой!
Жырга жел! заман сол,
Елдщ куш каран гой.
Какпалап елд! хан мшген,
Кайгы баскан заман гой!
«Зар заман» деп ат койган,
Зарлануы халыктыц.
Шектен асып ушыкты:
АйдаИар жутып аюды,
Шонбас жед! шымшыкты.
Лек-лек солдат айдатып,
Мойнына шекпен байлатып,
Оралдан ерлеп Алтайга,
Алуга патша ынтыкты
Садак тарткан казакка
Тутждетп мылтыктьг
EpTicTi ерлеп оралып,
Жепсуга кол сукты [96,198-6.].
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Жамбыл Ресей патшалыгынын отарлык курсауында журген
казак
журтыныц
туыстык-агайыншылык
карым-катынастар
мэдениет!нен ажырай бастаган мушкш халше жаны куйзеледй
Халыктыц гасырлар бойы калыптаскан енегел! карым-катынастар
мэдениепнщ жат журттьщ араласуынын, билеу жуйесшщ
эдитетбзджке непзделген шеппмдершщ канат жайгандыгыныц
салдарынан болганын шыншыл плмен суреттейдк
...Би мен болыс колына
Шыгыны болып кетедь
Жазы-кысы тапканьщ.
Заманакыр болды ма,
0з тукымым ез!ме
Жау болып карсы шапканын [96, 91-6.].
Бул - казак турмысындагы нагыз зар замандык азып-тозудын 6ip
KepiHici. Отарлык эюмшшк-баскару жуйесшщ казак ортасындагы
агайыншылык карым-катынастардыц, улттык-халыктык Д1лдщ
(менталитеттщ)
бузылуына
себепкер
болгандыгын
Жамбыл
реалистпспен жырлады.
Калын букараньщ ортасында ел аралап журш, патшалык отарлау
саясатыньщ казак кауымыныц ортасын калай аздырганына,
адамдардыц арасындагы алауыздык, паракорлык, жагымпаздык,
еюжуздипк сынды жагымсыз мшез-кулыктыц етек алып ершш
кеткешне куйзеле, куйше жыр арнайды. «©степкеде», «Халыктыц ерк!
Kerri», «Патша OMipi тарылды», «Зъпд! буйрык» жэне т.б. елецдер! орыс
патшалыгыныц
отаршылдык-озбырлык
окигаларын
шыншылдыкпен, сыншылдыкпен жырлаган шыгармалар, «©степкеде»
елец! - Ресей патшалары эулетпк тукымдарыныц узджЫз 300 жыл
бил!кте болуын мактаудан бас тарткан ер мшезд! акыннын азаматтык
уш. Орыс улыктарына бас урып жалбактаган казактын аткам шерл ерш
сыншыл плдщ encip найзасымен туйрейдй
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¥лык кореец уйыгып,
Желд! кунп камыстай,
Жапырылып и1вд1ц [96,56-6.].

«Халыктыц epKi Kerri» елецшде «елдж кылып, rise косып»
куресуге шакырса, «Патша OMipi тарылды» елецшде кылыштары
жаркылдаган жасауылдарын eprin, ел азаматтарын кегендеп epiKcia
алып кету жолында шапкылап журген би-болыстардыц жшркеншгп
кылыктарына ызаланган акын сырына каныгамыз. Патша уюметшщ
абактысына камалган, жазаланып дарга асылган, бес каруы сай
эскермен согыста окка ушкан ерлер тагдырын акынньщ жырлауы отаршылдык зулматыныц шынайы суреттелуЕ
Ата коныстан кетуд! немесе ел!мге бас ririn куресудЕ яки
мойынсунып тагдырга кенш иткорлыкпен enyai айтып, тагдырга
куйзелген Жамбылдын кайгысы - халкын суйген камкечш жанныц
сыры:
1шке толган зарымды,
Влмге айтармын кылып наз!
Кеген кезд! косактап,
Калай киып берерм!з?!
Кездщ жасы моншактап,
Кещл шер боп елерм!з.
Кек жайлауды калдырып,
Кайда кеш in кетерм{з?!
KeKipeKri зар кылып
Корлыкпен кайтып етерм!з?! [96,58-6.].

Жамбылдын зары
халкыныц кайгысы. Бодандык бугауы
курсаулаган казак халкыныц муцы-mepi кейде буырканган дауылга
айналып, канды майдандарга уласканы да мэл$м. «Зицц буйрык»
елецшдеп орыс патшалыгыныц жарлыгына багынбай бас кетерген,
6ipaK мерт болган, абактыга камалган ел азаматтарынын epniri,
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отаршылдардыц жазалаушы iciepi
6opi де тарихи дерек типмен
жырланады.
Композициялык курылысы уш бел!мнен туратын «Толтау» атты
жырында орыс улыктары оязга, приставка жалбацдап болыс болгысы
келш жанталаскан мансапкорлардьщ елд! куйзелткенш ашынган етюр
типмен суреттейдЁ Bip улттыц iiinci ем!р1ндеп езара курметтеу,
сыйласу катынастарыныц бузылуына себепкерлер - патшалык билеу
жуйесшщ болыстык мансабына таласкан аткамшерлер. Акынныц
типмен айтканда «ылай судыц шннде кер наЬандай» кагыскан, «бозта
тускен ерттейш елд! уйтп» тауыскан, «жер ошактыц басында
жолыгып» ауыздарына май жатыскан ит пен иттей утыскан керкеуде
тогышарлардыц келбеттерш танимыз.
Акын оларды улт татдырын ойлаудан мулдем аулак, халыктьщ
бушршен жабыскан жылан, кене бейнелершдеп «зарл! Tumi, улы азу»
турлершдеп азтындатан сипаттарымен таныта жырлайды. Сонымен
6ipre, еленде акын 6ipiHiiii дуниежузшк сотые кезшдеп Ресей
патшалытыныц казак даласынан сан мыцдатан адамды «Келге айдаган
койдай гып, кызыл канта обытып» майданныц кара жумысына epiKcia
алтанын ашына жырлайды. Бодандык бутауындагы казак халкыныц
малынан да, жанынан да айрылтаныньщ Kaciperri жагдайын ез
журепнен жарып шыккан матыналы сездермен суреттейдь Осы арада
даралап айтатын непзп ерекшелж - орыс улыктарына курдай
жоргалап журш болыс болып алтан соц, езшщ халкын канайтын,
жылататын ек!жузд1, озбыр казак билеутшлершщ бейнелерш
жырлауда Жамбылдыц Абай мен,
Дулатпен,
Шортанбаймен,
Махамбетпен толык ундеепп.
Жамбылдын акындык куатты, сыншыл жырларыныц б{разыныц
нысанасы
XIX тасырдыц аяты мен XX тасыр басындаты патша
уюметшщ непзп кызметпилер! болтан казактыц болыстары.
Халкыныц озбырлыктыц курсауынан арыла ал матан ауыр татдырын
6efiHeni жыр ернектер!мен, реалиепк-романтикалык зарлы-шерл!
сарынмен актарыла жырлатан акынныц муцы - заманыныц сыры:
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Терен-терен ойландым,
Мунды шага жырладым.
Жаксылыкка жетпесем,
«Тудым» - дед!м - несше?!
Шиеленген ел куш,
Калмаган соц шешкпе.
Ызалы сез аюмге
Карсы айтылды кесие [96, 65-6.].

Ресей патшалыгынын казак даласына жасаган озбырлык
саясатынын окигаларын ем1ршщ жетшс жылдан аса кезендер!нде
коз!мен керген акын халыкты азатгыкка, тевдцкке, мэнплж бакытка
жетюзетш батырларды уздпалз жырлайды. Отеген, Сураншы, Саурык,
Махамбет, Аманкелд! сынды батырлардын Ресей патшалыгынын,
Кркан, Хиуа хандыктарынын отаршылдыгына, баскыншылыгына
карсы согыскан ерлжтерш елендер! мен дастандарында суйсше
жырлады.
Жамбылдыц «Сыздык султанга» атты арнау елец! - Ресей
отаршылдыгына карсы улттык-азаттык козгалыстын кесемдерк
казактын курескер перзенттер! Кенесары хан мен Наурызбай батыр
жэне олардын урпактарына деген акыннын журепнен жарып шыккан
курмет сез1мй «Сен 6ip калган кез едщ Кенесары асылдан» деген
Жамбыл c©3i - онын халык батырынын улттык-азаттык майданында
арпалыскан ерлптне бас иген курметшщ KepiHici.
Жамбыл
шыгармашылыгына
бупнп
кезенге
лайык
жанаша бага бергешм!зде улы акыннын тек гана халкынын
тагдырына катысты жаксылыкка сушнш, жамандыкка кушнш жыр
толгаган шыншыл, сыншыл тулга болганын айтамыз. Бул орайда
профессор Жангара Дэдебаевтын Жамбылдын акындык муратындагы
керкемдж-эстетикалык нысанасы шыншылдык тургысы хакындагы
nbcipi - бупнп уакытымызга тан жана козкарас: «Акыннын
шыншылдыгы да, шыншылдыгынан туып жаткан сыншылдыгы да
халык таныган акикат кубылыстар мен окигаларга непзделедй Ол
кандай киын-кыстау жагдайда да, акындыгы мен азаматгыгы, тит,
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eMipi cbiHFa тускен кандай катерлi шакта да осы акикатты айткан
сынын да, мадак сезш де акикат шындыкка багындырган. Ол кандай
алмагайып заманда да тек шындыкты айту, кандай коз тартып, кевдл
арбайтын кыздырмалы, кызыкпалы ортада да, эдшетпц ак жолынан
таймай, шынды сындай, сынды шындай кабылдап, ем1р
кубылыстарынын кандайын да шынайы толгаган. Жамбылдын
шыгармашылык абыройы мен атагынын халык арасына мейлшше кен
жайылуынын басты ce6e6i осында» [75,9-6.].
Жамбыл езш коршаган ортадагы халыкка каирет акелген
киындыктарды сыншыл тшмен жырлауды Кенес дэуфшде де
токтатпаган. Акыннын ондай елеадер! ауызша айтылган калпында
журтгын жадында гана сакталган, ал жарияланган ккаптарына ондай
елендердш енпзГпмейпж белпль Акынды тек кана таптык
идеологиянын насихат куралы еткен Кенес заманынын баскару жуйес!
кемшийкке тезбейтш сыншыл акыннын ондай жырларыныц халыкка
кещнен таралуына мумюндж бермедн Алайда, Жамбылдын Кенес
заманынын кемшшктерш сынаган елевдершщ де кеп болганы анык.
Фатима Габитова «Алыптар тагдыры: кунделис даптерден» деген
(1995) кггабында «1лияс жазып алган екен» [13, 45-6.] деп, Кенес
заманына сыншыл nixip 61лд1рген мынадай елендерш жариялапты:

Эйтеу1р, кермегеншн бэрш Kepin,
Журт булга жана жегп «шелдеп» келш.
Азамат колы жеткен кетерш ап,
Ауылды кыдыртып жур тендеп келш.
** *
Муше боп мойынсержке гарсек тагы,
Сонда да арзан булга кен жетпедж.
Катынныц кшм киер Typi белек Шэй куйып эзшдесер демдеп 6epin.
* * *

Он жет!, он сепзшпп жыл кезешнде
Аштык пен жаланаштыкка кенбеп не едж?
Кышынып денелер! ургашынын,
Кигешн каптан кейлек кермеп не едж? [13,44-45-6.6.].
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Ф.Габитова «Жамбылмен екшпн кездесу!м» атты естел!г!нде:
«...колхоздастырудыц алгашкы жылдары Алатаудан асып, Жамбыл да
6ip ауыл шапыраштысымен кыргызга кетнгп дегенд! еспген ед!м, дейд! [13, 46-6.]. Жамбылдын кыргыз елшен кайтып келген кезшдеп
халш Каскелец казак мектебшщ директоры Имашев деген юсщен
ест1ген1н де баяндайды: «Жамбылдыц аш-арык кыргыздан
оралганында аз кун болганын айтты: «Халы ете нашар, жаяу
шубырып, ел шетше бала-шагасымен эрец келш Ынд!», - дед! [13, 47б.]. Кенес уюмеп заманынын да казак халкына кандай ауыртпалыктар
экелгендшш Жамбыл корд!, молшылык турмысты мэцг! армандаган
журтымен 6ipre акын да келер кундердщ жаксылыгына сендГ
Жамбыл жырлары - халкымыз журш откен тарихи кезендердщ
айнасы. Казактын даласын иемденш, халкымызды кемсгге, корлай
баскарган патша улыктары мен соларга багынышты жагымпаз
жергипкт! аюмшшктер жайлаган зар заманныц рухани-элеуметпк
кезецдж келбет! Жамбылдын реалистж типмен суреттелед!.
Заманынын халкына экелген киыншылыктарын, одан кутилу жолын
жырлауы - Жамбылдын Коркыт Ата, Асанкайгы, Дулат, Махамбет,
Мурат дэстуршдег! жырау-акын екендшш танытатын ерекшелж.
Когамдык-элеуметпк мэселелерд! халыктык улкен сез!ммен,
кесемсездпс-гуманистйс ойшылдыкпен толгана тегу! - оныц жыраулык
поэзия сарындарын б!здщ заманымызга жалгастырган шыгармашылык
тагылымы.
Жамбыл
казак эдебиет! тарихынын ерекше шыгармашылык
кубылысы. Акынныц мыцдаган жолдардан куралган шыгармалары улттык эдебиеттщ мазмунын байыткан кымбат казына. Турк!
халыктарыньщ ежелп замандар бойы калыптаскан сез енерше тэн
дэстурл! машыктарын тугелдей мецгерген Жамбылдыц акындык
элемше уцшген сайын жаца сырларга каныга тусем!з. ¥лы суреткер
М.О.Эуезов Жамбылдын акындык элемшдеп баса назар аударуды
керек етепн сипатгарын ерекше атаган ед!: «Жамбыл акындыгын
тусшу ушш оныц ауызша айткыш, айтыскыштыгын талдап угыну
кажет. «А» десе «мэ» дейтш шапшац айткыш, суырып салма акын
болган жаратылысын зерттеп, бойлап, угыну керек. Халык бул
87

алуандас акындарга «суырып салма акын» деп атак берген. Кынаптан
кылыш суыргандай жалт етюш, отты, етюр енерд! айтканы. Б!з муны
акпа акын, текпе акын десек жарайды. Айтыска шеберлйс жалпы
акындык енершщ, Tiirri, барлык эдебиет енершщ езгеше 6ip сатысы.
Ал, акындык ез! не? Егер ол керген мен сезгенд! сырлап, куйлеп айта
бшгшгтпс болса, жацагы акын сол керегендпс пен сезпштпсп
шымыраган шаркына жетк!зед!»[ 1,176-6.].
Улы суреткер багалаган Жамбылдьщ осы «ауызша айткыш»,
«шапшац айткыш» жэне «керегендж пен сезгшгпкп шымыраган
шаркына» жетгазетш касиетгер!, эуел! оньщ тапкыр ойлы бейнел!
т1ркестер1 мен шагын шумактарынан бастау алады. Суырып салмалык
енердщ жалпы халыктык кец колданыстагы 6ip тур! - акындардьщ
кыска келемд! шумактары. Олар сатиралык арнау сипатындагы
б!ркакпайлык эз!л-калжьщ, эр! сыншылдык мазмундагы елецдер.
Казак сез енершщ тарихында жанынан табанда шагын шумактарды
суырып салып айта алатын карапайым ккллермен катар, атакты
акындардьщ да жеке шумактары елдщ жадында сакталады. Мысалы,
Жанактьщ, Кемшрбайдьщ, Эсеттщ, Орынбайдьщ, Шеженщ, Акан
сершщ, Б!ржанныц, Будабайдьщ, Турмагамбетгщ, Кененнщ,
Нартайдыц жэне т.б. акындардьщ турл! такырыптык нысанасы айкын
кагысу елецдер! - суырып салма енершщ туткиылдан туатын эсем
ер!мд!, ернект! табигатын танытады. Сонымен б!рге, шешендж
енердщ кыска келемде ергпетш бейнел!, сыншыл т!лд! жаратылысын
да ацгартады.
Жамбылдьщ суырып салма акындык шабытынан туган
жырларыныц 6ip саласы - б!ркакпай елендер!. Бул елецдер - 6ip сэтпк
кездесу мезетшдеп кец!л-куйге эсер еткен жагдайдан туындаган сез!м
ернектер!. Булар шугыл турде ауыздан елец болып теплш, шыншыл
ойдьщ, сыншыл тшдщ шарпысуы мазмунында жырланады.
Б!ркакпайлар - акындыктьщ ежели дэстурл! би- шешендер сайысымен
де ундеспп бар жанры. Казактыц жыраулык-акындык эдебиетшдеп
туракты езшдж isi бар б!ркакпайлар - халык эдебиет!н жасаушы бишешендердщ, жыраулардыц, жыршылардыц, акындардьщ тосыннан.
туткиылдан тапкыр, утымды, бейнел!, терец магыналы елецд!, сезд!
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киыстыра айта бшетш дара бтмш танытатын туындылар. Сонымен
катар, бул олецдерден халык екпршщ жаксылыкка толы мазмунын
насихаттаган, тэрбиеш1л!к-тэл1мгерл1к улагат жолын тутынган ел
агасына тэн кесемднс, устаздык тагылымды угамыз.

2. Жамбыл шыгармашылыгындагы сатиралык жанр
Жамбыл
шыгармашылыгындагы б!ркакпайлар - халык
эдебиетшде кен тараган осындай дэстур! бар колем! шагын сатиралык
жанр. «Казак халык эдебиет!» деген ецбегшде Халел Досмухамедулы
сатира, ирония жэне эпиграмма, эзш, кулк! сездердш келемдер! шагын
болса да халык эдебиетшде кернект! орын алатынын атап керсеткенд!: «Сатира - жеке адамга, тугае ру мен атага, белгип б ip уакигага,
болмаса карсыласыньщ не жауынын мактаган затына карсы
багытталады. Сатира жеке 6ip адамныц, тутас ру мен атаньщ мшезкасиепндеп жаман жактары (сарацдык, паракорлык, эд!летс!зд!к,
коркактык, озбырлык, кемгстж, т.б.) мен еткенш, тштен семьянын iniKi
мэселелерш де пзбелеп, кепке эшкере етедь Кандай да 6ip тауып
айтылган 6ip шумак эжуа елен
кейде букш казак даласына тез
таралып, мэтелге айналып кетед!» [18, 20-6.]. Демек, Жамбылдын
шагын, сатиралык (ирониялы, сарказмд!) тшд! б!ркакпайлары - онын
суырып салмалык, сыншыл тшд! шешендш дарынынын шынайы
жемгстерь
«Жамбылдын б!ркакпайлары» деп аталатын бул жанрдагы сездер
кезшде ел арасына кеп тараган. Мысалы, Жамбылдын улкен агасы
Тэйт! Меккеге барган сапары кезшде сол жакта кайтыс болганда онын
кшмш, акшасын иеленш кеткен Шыбыл руынын кажысы Сауырбайга
(«Мекеге 6ipey барса Шыбыл барсын»), урлыкшы молдага («Байузак
молдага»), акындыкты жай елецшшж деп тусшетшдерге («0лещш
Омарга»), конагын дурыс сыйламайтындарга («Эз!л»), Жамбылды
карт Kici калпында багалаган кызга («Абышка»), Жамбылдын
кедейлшш кекетш, ез тамагын конагынан кызганган байга («Есенэл!
мешкейге») арнаган б!ркакпайларынан езшш ауылы ортасындагы
турмыстык келенс!зд!ктерд! эшкерелеген акыннын сыншылдык
келбетш танимыз.
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Жамбылды ездерше косып алгысы келген барымташыларга
(«Сорлынын урлап дара атын»), жас жшгг Жамбылмен жарысып сем!з
атын зорыктырып елпрген Кудайберген болыска («KerinTi гой басын
ауып»), Жамбылды конакка шакырып, 6ipaK конакасыга арак усынган
салак, эдепс!з жптгке («Таппаспын сендей салакты») арналган
сыншыл тицц шагын шумактардын элеуметпк, керкемдж тагылымы
салмакты. 03i журген ортанын шын жанашыр сыншысы бола биген
акын - халкынын камкоршысы. 6з аулыныц тэрбиеппб тулгасында
калыптаскан Жамбылдыц жалпы адамзаттык тэл!м- тэрбие улагаты
дэстурше де лайыкды улес косканын байкаймыз.
Казактын улттык келбепн танытатын непзп ерекшелж конакжайлылык, меймандостык. Sp6ip казактын отбасындагы
берекесшщ уйыткысы - эйел. Жамбыл казак ауылындагы Keft6ip
эйелдердщ сарандыгынын салдарынан болатын жагымсыздыкты encip
плмен эжуалайды («Саран келшге», «Кес1рл1 катынга»).
Жамбылдыц б!ралуан б!ркакпайлары элеуметпк тещлзднсп,
адамдар арасындагы талас-тартысты бейнелейдь Сыншыл мазмунды
арнау туршдеп елецдершде жеке адамдардыц когамдык-элеуметпк
тулгаларын даралап танытады. Мысалы, Жамбылдыц аты жогалганда
парага сатылып урыны актаган болыска («Мэцке туралы»), ею жузд!
катыгез билеунйге («Шалтабайга»), окыган болса да менменшицип
зор пендеш мазактауга («Калига»), паракор старшынга («Кеюмге»),
елд! куйзелткен, канаган паракор, зорлыкшыл болыска («Сэт
сайланарда»), старшын Сулеймен мен елубасы Эбшкасымга
(«Теменпннен келесщ ею куым») арналган сатиралык-сыншылдык
мазактык уыты куши б!ркакпайлары - акыннын азаматтык тулгасын
бшктеткендей туындылары.
Жамбыл
казак
ортасындагы
элеуметпк
ортанын
келещлзджтерш де эшкерелеупп сыншыл акын. Хаюм Абайдыц
«Болыс болдым, мшекей!», «Мэз бол ад ы болысын» сынды
елецдершдеп элеуметпк сатирамен ундеспк сарындар Жамбылда да
бар. Мысалы, «Шалтабайга» елец!идеи болыстык мансап ушш
сабылган еюжузд! адамныц ю-эрекепшн реалиспк бояуы айкын:
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Шарга тусер шагында,
Кара тер боп сабылдын.
Аялган жок мальщ да
Ак жем болып шабылдьщ.
Елге сезщ жеткенше
«Жамагат» деп жалындын,
Кол билиске жеткен соц,
Салгыртгыкка салындьщ,
Сан рет кеп алдында,
Сагым сынып сарылдым [96,46-6.].
Жамбыл шыгармаларыныц 6ip саласы - эзш сез-елендер. Эзы
сез-елецдер акынныц жанына жакын журген, мацына кеп ушршген,
ез! жаксы керген адамдарга арналады. Халык эдебиетшщ калыц
журтшылыкка белсенд! турде кещнен таралатын 6ip iypi - эзш жанры.
ЭзЁлдер курдастардыц немесе нагашы мен жиеннщ араларында кейде
бундайларга да карамастан жаксы керген аккещлдииктщ эсершен кез
келген адамга карата айтыла бередг «Эзшщ жарасса, атацмен де ойна»
деген халык даналыгы осыган байланысты айтылса керек. Аталган
ецбепнде X. Досмухамедулы да эзшдщ казаки сипатын ашып айтады:
«Кеп жагдайда эзш ак кецшден шыгады, кулюге, тапкырлыкка
курылады, acipece, кезшщ китарлыгы, аксактыгы секшд! дене
кем1ст1ктер1 немесе ебедейс!зд!п, оспадарлыгы т.б. назарга шгедЬ
[18,21-6.].
Жамбылдыц азы мазмунындагы б!ркакпайларын оны кез!мен
кергендердщ, жанында болгандардьщ естел!ктер!нен кездест!рем1з.
Мысалы, жазушы Сабит Мукановтьщ «¥лылык сыры», Эбдшда
Тэж1баевтщ «Осындай ед! агалар», Fann Ормановтыц «Гасырлык
гумырдан 6ip тагылым» энг!ме-естел!ктер!нде казаки калжындык
каймагы кальщ Жамбылдыц эз!л-б!ркакпайларымен ушырасамыз.
Жамбылдын ез! суйетш тагамдарын даярлайтын аспаз Фатима деген
эйелд! «мен! ем!зген екшпп шешем - осы», туган агасы Тэйтшщ
баласы Сатышты «аш кузецдей бурацым», Жамбыл атындагы
ужымшарды баскарган немере iHici Турапты «бул шаруага жуйр!к,
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6ipaK кулау, тулкшщ ini сиякты шпнде калтарысы кеп» деп
калжындайды екен.
Жамбылдын жастайынан ем!рден еткенге дешн кыска
кайырымды эзы-калжьщ, кагытпа, 61ркакпайларынын ауызега сез
колданыстарынын непзп аркауы болтандыты туралы жазушы
Сапаргали Бегалиншц «Жамбыл» атты гумырнамалык романында мол
деректер бар. Сонын 6ipi мынандай: «Жамбылдын оз руы Екей мен api
конысы сыбайлас болтан ел Айкым руы. Бул рудыц да тентек, кисык
мшездерш Жамбыл кеп шенеген.
Айкымнын бекетке жакын екен кентектер!,
(Кентек 6ip атасынын баласы).
Бул кунде салбырап жур шентектерд
Арак пенен пивоны imin-iniin,
Кешеде сандырайды тентектерц
деп туп-тамырынан козгап
акететш ащы сез! буюл Айкымды намыстандыртан» [131,7-6.].
Казак халкынын улттык батыры Бауыржан Момышулы Улы
Отан согысынын сонты жылдары Алматыга келгенде Узынагаштаты
Жамбыл атасына сэлем бере барады, атасынын ушнде тердеп
керпешешц устше аяк-колын сезып жатып алады. Аяк-колын жинап
жатуды айткандарга: «Мен экемнщ ушнде жатырмын!» - деп жауап
бередь «Мен бшетш Жэкен...» атты осы естелж эцпмесшде батыр сол
жерде болтан улы акыннын б!ркакпайлык эзш сезш келт!редй
«Жуздеп Жэкешй сынатым келдь Жэкен суршген жок. Таты ойга
берыд1м. Алдымызта табак тартылганда: «Мен мунда сыбага жегел!
келгем жок, сыбаганы жауды женгеннен кейш жеймш. Ашыгын
айтсам, Жэке, Слздщ саркытынызды !шкел! келд!м. Ол ушш мына
табакка
сакалынызды
батырыныз. Мен етп сонда кана жеймш, - дед!м.
Сакалымды батыратын суатка енкейген теке емесшн,
муртымды батырайын, - деп тэты да Жэкен тапкырлык керсетт!» [132,
10-6.]. «Жамбыл эзшдерЬ [133] атаумен улттык эдебиет тарихына
енген акыннын б!ркакпайлары халыкка кеншен таралган.
Кейб1р эзыдер! ез! жаксы керетш акындарга, жазушыларта
арналды. Олардын кескш-келбетгерше карай езшше бейнел!
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магыналы eciM атауларын коятыны да казакы калжыннын Жамбылга
гана жараскан YJir'i-nepi. Алпамсадай улкен денесше карай Сабит
Мукановты Балуан Шолак деп атап, даусынын кырылдап шыгатынына
байланысты «Унщнщ ini тарлау екен, сенен 6api шыгар, 6ipaK эн
шыкпас»,
дептЕ Ею танауы кетерщю делдендеу Кдлмакан
Эбдщадыровты «Шем5ршек болган жылкыдай делбендеуш караты!» деп калжыцдаса, акын Орынбай Таймановтыц жщшисе дауыспен
шырылдап сейлейтшше карап «Таукуд1рет», акын Нурлыбек
Баймуратовтын денел!, зор мурынды калпына карап, «жайылган ympiH
шынныц басында кузеткен аркардыц кошкары сиякты екен», кейде
«Аркардын кулжасы», «Е, кел! басым, келдщ бе?» - деп калжындайды
екен, 1940 жылы маусым айында Маскеуден Жамбылдын ем!рде бар
шын акын екешн арнайы тапсырмамен керш, тексерш кайтуга келген
орыс жазушысы Л.Соболевтщ тур-тулгасына карай б!ркакпайлык
калжын шумагын калай шыгарганын Эбдшда Тэж1баев суреттейдй
«Мундайда ол елецмен эзшдегендй жаксы керген адамдарынын езш
сезбен кажап, ыргап байкаганды унатады. Мунысы тышканмен ойнап,
тырнагын жумсап керетш мысыктын ермеп сиякты. Ол Соболевке
жымия карап отырып, елендете бастады:

Аман-есен келдщ бе кызыл нарым,
Аягы да мойнындай узын нарым.
Кдяз-келшшек куанып калган шыгар,
Kipin барсац тобына бузып-жарып [45,107-6.].

Жамбылдын эзш-калжынга толы б!ркакпайларыныц 6ip саласы суду кыз-келшшектерге арналады. Сулу кыз, эйел - акын атаулыныц
шабыт оттарын лаулата жандыратын, журектеп мэнгшк ешпейтш
жастык, гашыктык, кумарлык сез!мдерш оятатын гажайып НршЬйк
иелерЕ Суырып салмалык енерд!ц шыгармашылык шабытты оятатын
коздыргыш куатынын психологиялык бастау булагы болып саналатын
осынау табиги кубылыстын пршипктеп шынайылыгы анык.
Токсаннан асып, жузге бет алганда да улы Жамбыл езшщ бозбалалык,
жшггпк шагына тэн кещл алабуртуын жогалтпай, сулу кызга, эйелге
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деген ыкылас, пейит, ажарын бейнел!, уытты, эр! тэтп калжыцга толы
кагытпа б!ркакпайлык шумактармен жырлайды. Жамбылга адеби
хатшы болган Гали Орманов «Гасырлык гумырдан 6ip тагылым»
кундел!к-энпмесшде ацынныц казакы калжьщ б!ркакпайларынын суду
кыз-кел!ншектерге арналган б!рнешеу!н мысалга келпредь Мысалы,
б!рде жаца ушнде кгсгпермен эцпмелесш отырып, кызмет кылып
журген жас эйелд! керш калжын шумактарын текпелейд!:
«.„Катын деген еркектщ бауыр eri,
Кыз кушактау кецглдщ гана бет!.
Жен! келсе Жамбылды ескере жур,
Келшшектен калган жок ал! ниет!.

...Журген жаксы жакынмен араласып,
Жецге журер ортада жанталасып.
Жецгеден де ойнауга келш тыныш
Жаулыгымен жататын бетш басып [92,144-6.].
Дэр!гер! Досымбеков келгенде оган калжывдап былай деп
жырлайды:
Докторым, отыр бермен бел in niemin,
Бул ем ip эр пендеге берген нес in.
«Аймалап кигаш касты кушам ба» деп,
Алавдап бара жатыр кушм кеш in...
Экелсец маган арнап катын тауып,
Суйгежме келер ем атпен шауып.
Ургашыны кергенде бас айналып,
Естен танып кетемш ауык-ауык [92,144-6.].

Акын
Гали
Ормановтыц
кунделж-энпмес!
тарихи
деректЫпмен кунды шыгарма, Жамбылдын токсан жаста болса да
унем! казакы эзш-калжыниан кол узбеген мшез-кулкынан кеп
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деректер келт!редп «24 март, 1940, Т!леукабыл аулына барды. Кайын
журты екен. Гпиястьщ уйше конып, жатарда бойжеткен суду кызга:
«Тесекп калын сал!» дед! де:
Балдызжан, жаба салшы imiriMfli,
Шаулетпей байлап койшы купппцд!.
Керпемд! ашып, койныма Kipin келсен,
Оятып алар ед!м бузыгымды, - [92,148-6.]

дегенде кыз кар! жездес! Жамбылдан тагы да калжын елен айтуды
сурапты. Жамбыл ертеректе 6ip байдын ушне конып жатып, сол
уйдщ бойжеткен кызына атастырылган куйеу житгнц тунде
келгенш, екеушщ уй сыртындагы шептщ успнде туш бойы 6ipre
жатканын тус кергешн айткан болып танертен журтка еленмен
баяндап кулю еткенш айтып береди
Бай уйшщ артында шоп жатканда,
Мына кыздыц куйеу! кеп жатканда.
Шоп тосектщ устшде шылпылдатып,
Шолак каскыр б!рдеме жеп жатканда [92,148-6.].
Акын Жамбыл - эйел жынысыныц отбасылык турактылык
дщгеп болып, ем!р cypyiH жырлаган акын. Б!р кыска елецшде турацты
отбасылык жубайлык тиянак-тугырсыз, кайта-кайта турмыска шыгып,
куйеуге турактамай журген эйелге сыншылдык токтамын айтады:

Шуйпгенде байдан-байга,
Табам дед!ц кандай пайда?
Беттен ешт! ар мен уят,
Кершгенге кулк! болып,
Сейпп журш отыц сен in.
Бойдан кашып ж!гер куат
Кор болуга арланбай ма? [92,148-6.].
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Суырып салма акындыктын куралатын бастапкы кез!, непз! бейнел! пркестер, етк!р, сыншыл, кагытпалы калжынды жеке-жеке
шумактар. Ауызша, табанда, туткиылдан дуниеге келет!н жуздеген
жыр жолдарынын таскындай куйылып, шалкып дуниеге келу!
ацыннын жадында сактаулы канатты т!ркестер мен магыналы
сездердщ мол корынын эсершен болатыны акикат. Демек, улы
Жамбыл акындыгынын табиги жаратылысы
кергешн, еспгешн
заматында жыр шумацтарына айналдыратын сез!мталдык, соз
асылдарын жан дуниесше тутастай спирген зерекпк сапаларымен
суарылган гажайып дарындылык табигаты.
Жамбылдьщ казакы эзш-калжындары, б!ркакпайлары - сатира
угымыньщ улттык, эстетикалык тагылымыньщ Kepinici. Казакы эз!лкалжын - улттык салт-дэстурлер мен эдет-гурыптардын ерекше 6ip
Typi. Нагашы мен жиеннщ, жезде мен балдыздьщ, курдастардыц
кецщдер! ундескен эртурл! жастагы адамдардыц туыстык, жолдастык,
достык, агайыншылык эзшмен, калжынмен сез кагысатыны - улттык
турмыс мазмунынын эстетикалык тэл!м! зор ерекше б ip сипаты. Бул улы Жамбыл мурасынын халыктык тугырын, багдарын эйгшеп турган
басты касиетгердщ 6ipi. Профессор Тем1рбек Кожакеев «Жамбыл сатирик»
деген
макал асында
улы
акынныц
сатиралык
шыгармаларындагы озбырларды, немгс, жапон баскыншыларын,
елдеп жалкауларды, екЬкуздшерд! эшкерелеупп сыкак типмен калай
бейнелегешне бага бередг Сонымен катар, зертгеупп Жамбылдьщ
юмориспк талантын да атап керсетедг Бул орайда ага зерттеуш!
профессор Т. Кожакеевтщ улы акынга берген багалауын б!з
3epireyiMi3re корытынды багдар етем!з: «Сонымен, жуз жасаган жыр
жуйрпт Жамбыл азулы да айбынды сатирик, тапкыр да тарлан
юморист болган» [52].
Корыта келгенде айтарымыз, казак эдебиет! тарихыныц XIX
гасырдын екшпи жартысы мен XX гасырдын 6ipiHuii жартысындагы
кезендершдеп улттык сез енер! улы тулгаларынын 6ipi Жамбыл
шыгармашылыгы - жана кезкарастармен жангыра таныла тусетж
кымбат казынамыз. Онын сатиралык, юморлык туындыларынан
ултгык сипатгагы эстетикалык таным тагылымын, адамгершшк
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улагат куатын бойымызга сщ!рем!з. Жамбыл шыгармаларындаты
ем!р шындыгыньщ сыншылдыкпен жырлануы - оныц азаматтык
дуниетанымыныц накты керсеткшп. Бул - казак эдебиетшщ
тарихы ндаты
акын-жыраулар
поэзиясынын
улттык сипатын
танытатын басты ерекшел!ктердщ 6ipi.
Казактын
дэстурл!
акындар
поэзиясындаты
халыктык
кезкарастардьщ уш болып жырланган осындай азаматтык эуендер сез
енершщ адамдардыц жандуниес!мен бгге кайнаскан еддарепн
эйплеумен келедк Жамбылдыц Ресей патшалыгы отаршылдыгы
саясатына карсы зар замандык елецдер! бурын тек кана кецеспк
жуйенщ
орыстык
орталыкка
жалтактауыньщ
(кебшесе,
жалбактауыньщ) кес!ршен карастырылмай келген-дь Казакстанньщ
каз!рг! тэуелс!зд!к жолындагы жаца тарихыныц бурынгы-соцгы
мэселелерш кайта таразылауда казак поэзиясынын алыбы Жамбыл
шыгармашылыгындагы нагыз элеуметпк сыншылдыкты эд!л багалай
аламыз. Бул орайда, Казакстан Республикасыньщ Президент!
Н.Э.Назарбаевтьщ мына nixipiH ез батдарымызта нысана ете аламыз:
«Тарихты эд!лет тургысынан объективт! таразылау, эрдайым осы
кагадаттан айнымау - гылыми удер!мнщ бшк мураты болуы тшс.
Бугшг! кунге дей!н халкымыздыц басынан кеппрген тарихи
шындыкты гылыми акикат бшгшен саралап беруге турл! объективпк
жэне субъективпк себептердщ салдарынан мумкшд!к болмаганы да
рас» [134, 11-6.]. Демек, Жамбылдыц халкымыздыц сыншыл акыны
болгандыгы улттык рухани кундылыктарымыздыц, эдебиет!м!здщ
когамдык-элеуметпк дэрежесш бшктете тусед!. Ал, акынньщ
сатиралык, юморлык шытармалары алып акынньщ суреткерл!к
элемшдеп эстетикалык улагатты дэлелдей тусед!.
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Практикалык, сабак/пыц тацырыбы:

■ Жамбыл шыгармашылыгындагы сыншылдыц пен сатира.

Сурацтар мен тапсырмалар:

1.
2.

Ацынныц сыншыл жырлары.
Жамбылдыц Кецес заманыныц кемшииктерш сынаган
елецдер!.
3. Жамбылдыц сатиралыц, юморлыц туындылары.

С0Ж ушш тапсырма:
■ Жамбыл Жабаев - сыншыл ацын. Реферат.
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2.2. Суырып салмалыц (импровизация) енерппн,
психологиялыц-поэтикалыцтабитаты
/. Жамбыл ацындыгыныц нег1зг1 сипаты - ауызша ацындыц.
2. Жамбылдыц шыгармашылыц тулгасы - тутастай суырып
салмалыц (импровизациялыц) внер цуд1репйнщ Kepmici.
1 .Жамбыл акындыгыныц непзп сипаты - ауызша акындык
Жамбыл - Кудайдын куд1репмен жаратылган Жыр-Жанартауы.
Адамдык пршипк гумырынын eciriH «шгэлап» ашканынан бастап,
ем1рден еткенше мыц, алде миллион, мумкш тшп санап елшеуге
келмейпн осынау тынымсыз козгалыстагы фэни жалганды езше гана
тан, содмдпс толганыстармен туйсйцц, кабылдады. Фани жалган
дуниенщ Жаратушыныц 6ip e3i гана зандастырган гажайып
уйлебмдшкке курылган тынысымен, козгалысымен Жамбылдын да
дуниетанымдык iuifci жан жуйешндеп толганыстардын ундесш, онын
булактай сылдырлап, тешздей тебгренш, мухиттай шалкитын Жыршабытка айналуы - шыгармашылык даралык кубылысынын Kepinici.
0з in коршаган алеумептк-турмыстык пршшк тынысы мен
табигаттагы баска да алуан турл! кубылыстардыц байланыстарын
бойына cinipe, тугае кабылдай ескен акын да сенбес Жанартаудай
шабытты калпынан кез жумганша айнымады. Жер-Ананын терен
койнауларында туншыккан, кордаланган нарселердщ Жанартау болып
жаркылдауы тынысын аша булкынатын козталысы секицц онын
акындыгы да унем! шабытты сипатымен танылды.
Жамбыл акындыгыныц непзп сипаты - ауызша акындык.
Домбырамен сырласа, сонын ушнен шабыты коза, жыр таскынын
селдететш Жамбыл акындыгын онын езппн жырларындагы ce3flepi де
дэйектей туседй

...Сия-сауыт, каламсыз
Дэптер, к!тап, кагазсыз,
Ой козгаган домбыра,
Болган кезде Жамбылдын,
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Домбырамен жазуы,
Жырланып ед! осы жыр
«Жырламайын!» - десем де,
Ел илей коймайды [96, 196-1976.6.].

Ауызша акындыктын суырып салып айтатын сэттержде
тындаушылардын ынтасына, ыкыласына байланысты болатын
алгышарттар бар. Жамбыл дастуршдеп ауызша акындык енердщ
непзшде киял мен шабыттын тогысуы, енер иелершщ адамгершийк,
имандылык уялаган мшез-кулкы, азаматтык Мараты - бар! де шешупп
кызмет аткарады.
Устш-устш мыц сан ушкындары жаркылдай кунд!з-тун!, бэлк!м
жылдар бойы аткылаган ¥лы Жанартаулар
Жаратушы Жалгыз
Кудай жасаган улы зандылыктардын 6ip кубылысы. Жамбыл - алаулы
шапагы элс!ремейт!н, курюреген аткылауы токталмайтын, сенбейтш
Жацартау сынды шыгармашылык жаратылыс. Озш коршаган
элеуметпк-турмыстык пршшк тынысымен табигаттагы баска да
алуан турл! кубылыстардын байланыстарын бойына cinipe, тутас
кабылдай ескен акын жанартаулык калпынан ешкашан айнымады.
¥лы суреткер М.О.Эуезов «Жамбылдын айтыстагы енер!»
макаласында: «...кейш Жамбылдын элемге данкын шыгарган улы
жырларына бурынгы айтыс акыны болган енершщ жалгасы, катысы
бар ма? деген сурак туады» дей отырып, Жамбылдын акпа-текпелж,
суырып салмалык енерш тугызган жырларынын шагын шум акты туре
кайымдык айтыстарынан улкен сурел! айтыстарга ескенш сипаттайды.
Айтыс
устшдеп
шабыт
козу
психологиясынын
Жамбыл
акындыгындагы керкем т!лд! реалиспк, сатиралык бояулы артурл!
жанрлык улплерд! жасай алатын шеберлшш дэлелдейтшш атап
керсетед!: «Мундагы Жамбыл гротеск, шарж, мыскылдын неше
атасын тапкандай. Кдцалган жержен кан алмайды, жан алады.
Мазагына ипнгеннщ басы на карай каптаганда, катты соккан
куйындай, уз!пн, туырлыгын желшлдете тущпк ушыра соктыгып,
ыршытып тушредк Октай ет!мд! кулю табады. Бул ретге ар тенеушщ
оз!, жай акыннын жайшылыкта кун толганса таппайтын, аузына
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туспейтш деп тенеулер болады. Сондай ызалы сайкымазакта, ажуада,
мыскыл, калжында Жамбыл тапкырлыгы елден ерек. Жамбыл «Сиен
не кулд!рмесе, не жылатпаса - елей емес нэрс!з сез, зэрс!з ок ecenii»
дейтш. Сол сипатынын бэр! Жамбылдын езшде бар еда. Жамбыл
суретнй болса шарждыц, пьеса жазушысы болса комедиянын,
гротесктщ барып турган шебер! болар ед!» [1, 177,187-6.].
Демек, ем!р бойы кунделжт! турмыстык тутас мазмунында
уйкасты сез т!ркестер!мен бейнел! магыналы, астарлы ойлы ак елевдж
эуезд! шешендж кестелер!мен тепле сейлеп, агыла жырлап еткен жуз
жылдык гумыр иесш баураган куат-шабытты кенш-куй. Акыннын
шабытты кещл-куйшен туатын сездердщ шынайылыгы айкын.
Жамбылтанушы галым Султангали Садырбаев айткандай: «Жамбыл
нен1 айтса да иландырып, сещцрш айтады, логикалык жуйеде айтады.
Сондыктан да абыржымайды, саспайды, сезшде салмак, мазмун
жатады» [61,180-6.].
Жамбылдын импровизациясы, суырып салма, акпа-текпе
акындык шабыты кецы-куйден куат алып, салмакты, жуйел! ой
мазмунын, эрине, бейнел! сез т!ркестер!мен ернектейдк Акын кандай
келемдеп елен болса да сол сэттеп ез1не тэн шыгармашылык
шабытты калпын сез1мшщ эркилы толкыныстарымен буырканган,
бурсанган децгешнде танытады. Осындай шабыт буган сэпндеп езшщ
романтикалык тулгасын елендершдеп бейнел! оралымдар аркылы
шынайы суреттейдк Мысалы, кейде акын езш жэне акындык купли
жараткан
осынау
гажайып
пршипктеп
табигаттыц дулей
кубылыстарына (таудын бшктпт, езеннщ агысы, желдщ согуы,
жацбыр, найзагай, арыстанныц акыруы жэне т.б.) баламалайды:
Сейлесем елешмд! туптен бермен,
Куй ылар сез несер кектен, жерден,
Устще жайдын огын жайлатармын
(Жамбыл мен Кулмамбет айтысынан);
«Дауысым аккан судыц сарынындай»
Мен сейлеймш адырдыц шпндей боп»
(Жамбыл мен Сарбас айтысынан).
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«Аса ал мае кулаш урдын ас кар белге», «Енд1 Жамбыл сейлейдц
ескен желдей гулейдЬ, «0лецнщ дария кешмш», «Еды менен
Жайыктай зыркырап Жамбыл сейлесш, ерге жузген кайыктай»,
«Енсецд! узш кетермш, аспаннан тускен жасылдай» (Жамбыл мен
Шашубай айтысынан).
«блещм асау тещздей, ерге карай шапшысын», «Толкындай
сезд) сапырып, арыстандай акырып», «Нажагайдай сез!мд1,
жаркылдатсын алдында», «Олецмен шын тасысам, агып 6ip жаткан
селдеймш» (Жамбыл мен Досмагамбет айтысынан).
Жамбыл акын кейде табигаттагы кубылыстар мен жанды
заттардын куатты, жылдам козгалыстарын араластыра, т!збектей
келт!редй Бул аркылы ез сез1мшщ букш TipnibiiKTi камтитын кец
кулаштылыгын бейнелейдк

Жыр да Kerri теплш,
Тасыган судай арнадан.
Жамбылдын жагы талмаган,
Жер! жок Жамбыл бармаган.
Жуйрж тарлан секшдь
Жупрютен танбаган.
Таудан ушкан кырандай.
Кенар жерш тандаган [130, 51-6.].
Мен сейлесем каларсын
Ашылмас туман ескекке
(Кулмамбетпен айтысынан).

Жамбыл суырып салма, акпа-текпе акындык шабыт буып, жыр
тегетш сэттндеп адуынды калпын кейде батырдыц, бес карудын
каЬарлы кейшне баламалайды: «Мылтыкта тутеп турган мен 6ip
пестон (Кулмамбетпен айтысынан), «Шын кызсам сез!м - жалын,
домбырам - найза, курсаулы сауыт болар маган шекпен»
(Досмагамбетпен айтысынан).
Кейде акын езшщ жеп кабат кекке ушкандай, бай ген щ мэцп
алдын бермейтшдей куатын пырак, тулпар угымымен береди
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«Куйындай кекке шапкан мен 6ip пырак», «¥зын сонар жуйр!кпш»,
(Досмагамбетпен айтысынан); «Агыным акбоз аттын арынындай»,
«Бэйп атынан кем емес, екпшдесе шабысым» (Сарбаспен айтысынан).
Кейб!р елецдерде акын езшщ айбарлы, куатты тулгасын
айбындандыра тусу ушш шендест!ру улплер!мен бейнелеулерд!
утымды колданады:

«Сен - куйкентай, мен - туйгын
Мен - коргасын сакамын.
Сен - утылгыш кенейсщ»
(Досмагамбетпен айтысынан);
«Сен отырсьщ шал болып шеюмдей боп,
Мен отырмын жас жптг ер!мдей боп»
(Сарбаспен айтысынан).

Акындык ты - ернекп, эсерл! бейнел! соз колданысы.
Жамбылдын эсемдж сез!м! толган кегарепнен шыккан сездершщ
Куатын бейнелеулер! аса сэнд! де мэнд!, мулдем тын колданыс: «Ал,
Жамбылдан сез шыгар, асылдан ушкан кылаудай», «Нар кшемнщ
тушш» т.б. Немесе, езшщ акындык сез куатыныц психологиялык
acepiH, куатын мейлшше ыкпалды, эсерл! бейнелеумен береди
Айтулыныц 6ipiMiH
Нар кшемнщ тупмш.
Кызыл тшш безеген,
Найзасын таска егеген!
Алды артынды буамын
Сен! асырмай кезеннен!
(Шашубаймен айтысынан) [96,152-6.].

Суырып салма, акпа-текпе акындык шабытынын козуы - улы
Жамбылдын картайган шагында да сенбеген кубылыс. Мысалы, 1921
жылы б!р тойда Нурила ес!мд! 25 жастагы акын келшшекпен Кенен,
Умбетэл!, Бармак ес!мд! акындар айтысады. Бэршен басым тускен сол
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акын эйел тыцдап отырган улы Жамбылдан терелж - казылык
сурайды. Айтысты тыцдап отырган Жамбылдыц да делебес! козып,
эуел! уш акынды да Нуриланыц жецгешн айтады да, езшщ де
айтыскысы келш отырганын бшд!ред!. Бул - соз сайысы майданын
керш, сол майданньщ жещмпазымен актык жекпе-жек шайкасына
ынтыккан шабытты кецшдщ аласура алабуртуы. Жетшс бестеп жыр
тулпары Жамбыл жиырма бестеп жулкынган Нуриланыц уш акынды
сайыста даусыз жецгешн «Жуйр!к озды жуйр!ктен кулаштаган» деп
багалайды. 0з!нщ де шабыты козган iuiKi психологиялык алапат сез!м
булкыныстарыныц куаты жан-жуйесшш ерюн билеп шыдатпай
турганын ер!кс!з бгщцред!:

Ерден басып екшнд! жолыц озды,
©леццпнщ Ke6ici шыдей тозды.
Шапырашты мен Жамбыл «Кдрасайлап»
Умтылганда устще nepiM козды.
Кунжыцдап домбырага менщ аркам,
Аузымнан актарылды елец дархан [96,165-6.].

Жазушы И.Г.Эренбург Жамбылдыц суырып салмалык енер!
табигатына тэнт! болган эсер!н эстетикалык таным тургысынан
бейнелейд!. Ежели замандык улы жырау-акын Гомердщ дэстурл!
жалгасы жагдайындагы акын тулгасына бага бершедк
«...алгаш кергенде Жамбылдыц тур!, тус! кез!ме кене жыр
жазылган папирус кагазындай кершш Kerri. Tipi адам емес, кэд!мп
мэнгипк жыр жолдарын жазган папирус кагазына соншама уксаган.
Папирус ете ертеде пергауындар эулет! кагаз гып тутынган камыстыц
мыкты тур!....
...Хатшысынан: «Сонда бул шал елещйз сез сейлемей ме?»деп сурадым. Хатшысы: «Тамак iuiKici келсе, жаткысы келсе,
сыртка шыгам десе, эдет! сол, домбырага косылып елец гып
айтады. Кара сезбен т!лдеспейд!»,-дед!. «Кара сезд! умытып калган ба,
сонда бул шал?»-деп сауал койдым. «Умытып калган», - деп жауап
берд! хатшысы. «Кайран каламын, баягы елец сездщ уйкасы, ыргагы,
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оралымы мына акыннын канына сщш кеткен», - деп тужырамын»
[130, 45-6.]. Демек, Жамбыл - ем!р бойы кевдл-кушнщ сан сырлы
ояныстарында олкше тулгаланган табига бтм! гажайып жаратылыс
иеск
2. Жамбылдын шыгармашылыц тулгасы
тутастай
суырып салмалык (импровизациялык) енер кущреттшц Kepinici

Жамбылдьщ шыгармашылык тулгасы
тутастай суырып
салмалык (импровизациялык) енер куд!рет!нщ xepimci. IniKi жан
дуниесшдеп кайнап жаткан толганысты ойлардын жарыкка шыгу
сэттер! - жаркылдаган ушкындары, алаулаган оттары, тугае кызуы бет
каратпас бейне жанартаудай эсерлк Сыншыл да етк!р, бейнел!
оралымдарымен ернектелген астарлы философиялык тужырымды
толганыстардын терецд!ктер!, замандык кубылыстар мен адамдардын
алуан сырлы келбеттер! - бэр! де акын журегшен аткылаган жыр
жанартауыньщ ом!рдщ найзагайлы аспанымен астаскан суреттер!
Демек упы Жамбылдьщ суырып салмалык (импровизаторлык)
акындыгындагы сезд! де, сазды да тугкиылдан айтатындыгы - онын
iiiiKi жан жуйесшдеп бупкынып, толыксып кайнап жаткан кат-кабат
ойларыньщ кабаттаса, пзбелене аткылауыньщ жуйелене жырлауыньщ
Kepinici. Жамбылдьщ философиялык эуещц толтауларыньщ да,
сыршылдык бояулары калык лирикалык жэне сыншылдык тип етюр
сатиралык елецдер! де, айтыстарыньщ да, эпикалык дастандарыньщ да
- бэршщ де осы суырып салмалык касиетшщ табигатына непзделё
дуниеге келген! анык.
Жамбыл - казак сез енер! тарихындагы бурынгы
соцгы
кернект! акындар дэстурш жет!к бшген акын. Казактын тел
эдебиетщщ
аргы-берп
тарихындагы
акын-жыраулардыц,
жыршылардыц шыгармаларынан ем!р бойы улп алады.
Акын-жыраулардын халыктыц - тарихымен 6ipre жасайтын
кудырет! азаматтык бшкпк, ел тагдыры жолындагы жанкештипк, енер
жолындагы даралык шеберлж - бэр! де Жамбылдьщ енеге тугар
кубыланамасы, шыгармашылык мураты. Сондыктан езш унем!
солардыц енерщ жалгастырушы тулга ретшде сезше жырлайды.
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FlipiM бар жыр несерш аспанда аткан
Суцкардай сацкылдаган ер Сушнбай,
1лгер!де Шеже, Балта заманда ©ткен,
Асекец (Асанкайгы деген! - А.Т.) Букар жырау арманда ©ткен,
Солардыц аруагы маган конып,
Ел муцын жырмен толгап несерлеткем [96, 81-6.].
(Жамбыл мен Досмагамбет айтысынан).

Сонымен катар, Жамбыл Кулмамбет, Майк©т, Майлыкожа,
Кулыншак, Орынбай, жэне т.б. акындармен кездескен, ©нер
жолындагы шыгармашылык байланыста болган. Жиырма бес жастагы
кезшде каз1рп Онтуспк Кдзакстанды, Каратау атырабын аралайды.
Осы сапарында Кылышбай Ержанулы, Сауытбек Усаулы, Нуралы
Нысанбайулы т.б. акындармен танысады. Акын Шэд! Жэнпровт! де
!здеп барады, б!рак кездесе алмайды. Осы сапар туралы мынадай тын
дерек бар: «Осы жолы акын Майлыкожа, Балкы Базарга кездесш,
б!рнеше кун той-думанда 6ipre болады. Кулыншак акыннан «Шора
батырды» жаттап алады. Балкы Базармен узак айтысады. Айтыска
терел !к еткен Майлыкожа: «К,алкам, сен!к! жен, токта енд!» - деп,
Жамбылдыц аркасынан кагып, акындыгын аса жогары багалайды. Осы
жолы Жамбыл Майлыкожаны езше устаз тутып кайтады» [136,4-6.].
Жамбыл осы Оцгустж сапарында Актамберд! Сарыулы
жыраудыц ©м!р!мен танысады. Шу, Талас, Каратау атырабындагы
аталган акындардан баска Сауытбек, Кожантай, Озбек, Жидебай,
Балкыбек, Кел!мбет жэне т.б. акындармен, жыршылармен танысады,
кейб!р!мен айтысады.
Жамбыл - казак сез енершщ тарихындагы улы Абайды да,
жауынгер акын Махамбетт! де айрыкша багалаган. Абайды сырттай
ест!п, елендерш тындайды. Абайдыц баласы Эбд!рахмен ауырып,
Алматы каласында жатканда Жамбылдыц оньщ кецшн сурай келгеж
М.О.Оуезовтщ «Абай жолы» роман-эпопеясында эсерл! суреттелед!.
Сол Эбд!рахман кайтыс болганда Абайга арнап жубату елец де
жолдайды. Абайдыц акындык, азаматтык тулгасын толы к таныган
Жамбыл езшщ багалауымен «Абайдыц суретше» деген еленшде
реалистж-романтикалык ойлармен жырлайды:
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Мынау турган Абайдын cyperi ме?
Олен сездщ уксаган куд1ретше
Акыл, кайрат, бипмд! тек устаган,
Ор Абайдын тетеген к!м бетше?

Акын атын тараткан ap6ip туска,
Олецменен елмейтш салган нуска,
Аргын, Найман сезше тацыркаган,
Кандай арман бар дейсщ бул туыста?!

Терец ойдын тубшде тещз! бар,
Tecine кеп карасан кецш угар.
Сол теренге суйсшш жан уньлмей,
Есш сабаз ызамен еткен шыгар [97, 17-6.].
Ал, Махамбет акын туралы да реалистж таныммен жырлайды.
Акындык жэне жауынгерлж куатын азаматтык ар, халкынын тагдыры
жолына арнаган жанньщ элеуметпк жэне шыгармашылык тулгасы
тутаскан тулгасын айкын суреттейдн

Махамбет акын жырымен,
Курым найза кырымен.
Кетерген халык туымен,
Хан Жэнпрден корыкпай.
Белдескен ер бетпе-бет.
Жауына кунгп жеюрш,
Хан бетше туюрш.
Бакыты yuiiH халыктыц
Бел букпестен кеткен ед [137,231-6.].
Демек, Жамбыл акындыгыныц кайнар кез! - туган халкынын
акын-жыраулары, жыршылары. Акындык енердщ тек кана отбасы мен
ошак касында гана емес, халыктыц Kaaiprici мен болашагы ушш
рухани азык, ем!р суруге кемекшипк кызметш ол шын тусшдь
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Сондыктан, акындык енершщ эртурл! окигаларга, жеке адамдарга
катысты жерлершде Жамбыл акын атаулыньщ тагдырына тэн
азаматтык жауапкершшк сез1мш басынан кеипредк Ол да букш
шыгармашылыгын ем!рден еткенше адамзат бакыты ушш арнады.

Практикалык, сабацтыц тацырыбы:

■ Жамбыл Жабаев dacrnypindeei ауызша ацындыц.

Суракршр мен тапсырмалар:

1. Жамбылдыц бейнел1 сез цолданысы.
2. Жамбыл ацынныц айтыстарындагы шендесппру ynzinepi.
3. Жамбылдыц енер жолындагы шыгармашылыц
байланыстары.
СОЖушш тапсырма:

■ Жамбыл Жабаев — импровизатор ацын. Реферат.
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Ill ТАРАУ
¥ЛТТЫК ДУНИЕТАНЫМ ЖЭНЕ
ШЫГАРМАШЫЛЫК ДАРАЛЫК
3.1. ¥лттыц - этнографиялыц болмыс жэне керкемдш

1. Жамбыл мурасындагы кецЫ айту, жубату, царгыс (айбат,
сес кврсету), жоцтау елецдер.
2. Жамбылдыц шыгармашылыгындагы есиет, дидарласу,
терелйс елецдерй
3. Жамбыл шыгармаларында цазацтыц улттык, мэдениепйшц
дэстурл1 сипаттарыныц жырлануы.
4. Туркшк наным-сешмдердщ ак,ыи шыгармаларында
жырлануы.
5. Ацынныц сэбилерге арналган елецдерь
1. Жамбыл мурасындагы кецит айту, жубату, каргы с (айбат,
сес керсету), жоктау елецдер

Жамбыл шыгармалары казак халкынын турмыстык-салттык,
эдет-гурыптык
дэстурлерш
толык
танытады.
Жамбылдын
шыгармаларында казак халкынын кешпендипк жэне жартылай
отырыкшылык жагдайындагы рухани материалдык мэдениет!
мазмунына катысты коптеген мэселелерд! кездест1рем1з. Галымдар
У.Х.Шэлекеновтщ, М.У.Шэлекеновтщ nixipi бойынша: «Этнография
дегешм5з
тарих
гылымыньщ
6ip
саласы
болып,
дуние
жуз1ндеп халыктардыц когамдык турмысын жэне мэдениепн
тубегейл! зерттейд! жэне уйретед!» [138, 6]. Этнография гылымынын
нысаны этностар, ягни халыктар десек, Жамбыл шыгармаларынан
казак халкынын этникалык мэдениепне катысты мэселелердщ
барлыгын да танимыз. Эрине, Жамбылдын акындыгы фольклордагы
авторлары белпшзденш, ужымдык-халыктык мазмунга ие болган
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шыгармалардан бастау алады. Халык эдебиетшдеп турмыстыксалттык жырлардагы жекелеген жанрлардыц эдет-гурыптарга, салтжырларга байланысты болатындыгы - Жамбыл шыгармаларындагы
фольклорлык-этнографиялык ерекшелжтерд! тусшуге багдар бола
алады.
Казак халкы - элем халыктарыныц курамындагы езшдпс орны
бар тарихи кауымдастык. Казак халкынын еткеш мен бупнш,
келешегш мэцгщен келе жаткан калыптаскан дэстурлер! аясында тану,
эрине, сез енер! екьлдер! аркылы жузеге асырылады. Халыктын езшдпс
рухани келбет! оныц мшез-кулкын, эдет-гурпын бейнелейпн муралар
аркылы гана белилi болады. Бул орайда, б!з этнография гылымынын
нысаны мен Жамбыл шытармалары катыстылыгынын гылыми
аныктамаларымен де сэйкеспгше кез саламыз:
«Мамандар арасында халыктардын бэр! де ез дамуы жагынан
кенжелеп калгандары да, сонымен катар аса жогары дамыгандары
да, саны жагынан аздары да, сонымен катар кеп миллиондылары
да, еткен замандарда ем!р кешкендер! де, сонымен б!рте каз!рде ем!р
cypin отыргандары да этнографиянын объекте! болып табылады деп
тану кещнен танылды» [139,4-6.].
Жамбыл - ежели туркшк эдеби-фолыслорлык дэстурлер !зш
сактаган алты Алаш журтыныц эдет-гурыптары, салт-дэстурлер!
табигатына орай жырлаган акын. Жамбылдын шагын шум акты
шыншыл ойлы, сыншыл тшд! жырларыныц мазмуны
ежели
тарихымызда калыптаскан кесемсездж ун! айкын шешендпе пл
кестелер!мен
толык
ундеседь
Жамбылтанушы
зерттеупп
М.Жолдасбеков «Жамбыл жэне оныц поэтикалык дэстурлер!» деген
зерттеушде акын шыгармашылыгын курайтын уш турл! улпж
айкындай атайды. Ягни, Жамбылдын халык эдебиетшдеп жанрлардыц
барлыгын да, тайпалар мен рулардыц, олардыц батырлары мен
билершщ тарихы мен шеж!рес!н жепк б!лгенд!п, ауызша суырып
салма акындыгын эуездж суйемелмен ернектеген!, еск! мен жананы,
дэстурлинк пен езшдж унш тыцдаушыларына орайластыра беруш in in
керсеплд! [64].
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Жамбыл - казактын ежели замандык рухани мэдениет!н XIX
жэне XX гасырдагы урпактарга жалгастырушы. Бул жалгастыкты,
эрине, Жамбыл мурасына эр кырынан карай отырып таба аламыз.
Эдебиеттану жэне фольклортану, этнография гылымдарына ортак
ерекшел!ктерд! Жамбыл мурасынан мол ушыратамыз.
Улттык мшез-кулык психологиясынын айнасы
казактын
сайт дэстурлер! мен эдет-гурыптары. Жыраулар мен акындар улттыкхалыктык салт-дэстурлер мен эдет-гурыптардын жырлану нускаларын
жасаушылар.
Жамбыл
Абаймен замандас акын. Халкынын журек сырын
6ipi ауызша, 6ipi жазбаша толгаган ею улы акыннын 6ip-6ipiMeH
кездеспесе де, сырттай бшш канык болып жургендер! анык.
Жамбылтанушы
зерттеупп Н.Терекулов осыган
байланысты
мынадай тиянакты дерек беред!: «...Жамбыл Абай елецдерш ен
эуел! ел арасынан тындап б!лдЕ Онан сон ол Шеже Каржаубайулы,
Эр in Тэщрбергенулы, <Эсет Найманбайулы, Магауия Кунанбайулы,
Нуржан Наушабайулы сиякты акындарга кездесш, солардан 6uiin
таныды» [140,3-б.].
Жамбыл урпактарыныц 6ipi Еркеш Эбд1жаппарулы Мэмиев
айткан мынадай дерекке назар аударарлык: «Жамбыл атамыздыц
оз! уш агайынды екен - Тэйт!, Жамбыл, Коман. Тэйт! дш жолын кутан,
Меккеге ею рет барып, кажы атанган, ете шрадар, адал, таза адам
болган кершедЕ Ол Kici Меккеде Абайдын экес! Кунанбаймен
кездесш, озшщ 6ipiHiiii баласынын атын Абай койыпты. BipaK Абай
ерте сепз жасында аурудан кайтыс болган екен» [141,4-6.].
Жамбылдыц жанына Сэт болысты ертш Алматыда (Верныйда)
ауырып жаткан Эбд!рахманныц кецийн сураганы белплЕ 1896 жылы
Алматыда уакытша жерленген Эбд!рахманнын суйейн Семейге алып
кетерде Абайга арнайы айтылган «Жалгызбын деп журмесш» жубату
елец! - сэлемдеме дэстур!мен Шьщгыстаудагы Абайдыц кайгысына
ортактаскан Алатаудагы йлеулес акыннын туыстык, достык демеу
сезЕ
Жубату елецдер! - ежели би-шешендердщ халык турмысындагы
сездщ карым-катынас мэдениет! куралы рейндей мацызын
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кушейткен ynrici. Кдйгы-касяретке душар болган адамдардын
кецш-куйше, куйзелкгп жагдайына ортактасу аркылы жубатушылар
адамгерцилж-гуманиспк тагылым ©негесж танытады. Жамбыл халык эдебиетшдеп жубату сездердщ адамгерпилпс карымкатынастардагы демеушилк куатын эстетикалык таным тургысында
тусшген акын. Жамбылдьщ аталган елендндеп жубату Tumepi
мегзеулк астарлы магыналы сездермен, сез Нркестершщ бейнел!
куиылысымен ершген. Эбпп казасынын ете ауыр салмагын тек кара
жер не нар гана кетере алатын улкен кайгы екенш, бул фэни жалган
дуниенщ 6ip жугкан судай гана ©ткшшшпн теб!рене толгайды. ¥лы
Абайды
<<Keneci
кеткен
талайга»,
«Жапанга
бггкен
бэйтерек», «Кемелге келген асыл» сынды астарлары калын
пркестермен бейнелей, «Таскынды Тэщр басуы-ай» деп екше
отырып мусылмандык, казакы мшез тагылымына, сабырлылыкка,
тез!мды1кке, жасымауга шакырады:
Салем айт барсац Абайга,
Keneci кеткен талайда,
Ауырды жецген кара нар,
Сабырлы болсын калайда!
Bip жугкан судай дуниесш,
Ащысьщ татып куймесш.
Жапанга бггкен бэйтерек,
Жалгызбын деп журмесш,
Кемелге келген асыл-ай,
Таскынды Тэшр басуы-ай!
Нар кетерген ауырга.
Аркасын тоссын жасымай! [96, 35-6.].
Жамбыл мурасындагы кещл айту, жубату, каргыс (айбат, сес
керсету), жоктау елендер! - ултгык
халыктык eMip мазмунынан
туган туындылар. Фольклор мен этнографияныц мазмунынан акынжыраулар
поэзиясы на
сэулесш туарген
бул
жанрлардьщ
эркайсысыньщ эртурл4 окшау окигаларга байланысты туган ын
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танимыз. Мысалы, жубату - казактын эдет-гурпына байланысты муншер елецдершщ 6ip турк Жубатулар - xicici елген карали жанды,
елеул! xici ем!рден откенде тугае елд!, халыкты созбен жп'ерленд!ретш
кайратгандыратын елецдер. Эрине, жубатулар кейде максатты
жумыстардыц сэтс!зд!гше немесе мугедекппне ушырагандарга да
арналады. Б1рак, дастурлi халык эдебиетшдеп жубатулар каралы
жагдайга байланысты мол колданылган. Жамбылдыц «Жалгызбын деп
журмесш» деген туындысы Эбд!рахман кайтыс болганда Абайга
айтылган жубату елец!.
Жоктау - казак сез енершщ ежелп замандык турюлж дэу!рдеп
эдеби-фольклорлык мураларымен 6ipre жасап келе жаткан жанр.
Жоктау жырларыныц жанрлык табигатыньщ iuiKi мазмундык
ж!ктел!стершде басым жырланган Typi
кайтыс болган елеул!
адамдарга арналган жоктаулар. Лирикалык муцлы-шерл), зарлы ой
теб!рен1стерппц кайгылы такырыптык желгсшде ом!рден откен
жанныц рухани-адамгерпплж тулгасы дэрштеле сомдалады. Казак
эдебиет! тарихындагы Казыбек биге, Богенбай батырга, Абылайханга,
Кенесарыга т.б. атакты тарихи тулгаларга жэне улкен акындардьщ оз
балаларына арнап шыгарган жоктаулар да бар. Мысалы, Абайдыц
балалары Эбд!рахманга, (Эюмбайга, inici Оспанга арнаган жоктаулары
- экелж журек зарыныц, ащы, кушки куйзел!стщ толганыстары.
¥лы Жамбылдыц «Алатауды айналсам» елец! - дэстурл! жоктау
жырыныц экел1к зар тиймен шыгарылган yjirici. Композициялык
курылысы б!рнеше лирикалык толганыстарымен дараланатын бул
жоктаудыц тутас мазмунынан экелпс махаббаттьщ перзентке арналган
арманды, щкэрлж-ынтызарлык баураган кешл-куйлж калпы шынайы
ернектеледт Жоктауда Алгадайыньщ каза болган хабарынан кейш
баласыныц жерленген жерше барып кайткандарды жаутацдай куткен
кецш елж!реуш жырлайды. Баласыныц мурдесше барып, топырак
салгандарын «елж!рейд! журепм», «ауырады бел!м де» создер!мен
бшд1ре отырып, ел1мн1ц улы, зэрл! суык калпына куйзеле куц!ренедЁ
Алатауды айналсам,
Алгадайды табам ба?
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Сарыарканы сандалсам
Сацылагымды табам ба? [97,297-6.].
Жоктау жырлар - казактын улттык эдет-гурыптарынын 1шшде
сез бен саз, ауез косындысын тугастыра отырып, адам ем!ршщ
мазмунына катысты философиялык тужырымдар да жасайтын жанр.
Осы жоктауында Жамбыл фаниден бакига ауысатын кудайлык
зандылыкты мойындайды, 6ipaK пенде атаулынын артында калар
урпак жалгастыгын ойлайтын реалист! к ем ip талабын да айтады:

Тем ip езек пенде жок,
Олмес адам елде жок...
Кеп жайланган жабыныц
Жал-куйрыгы суйылар.
Кекейлерщ угынар.
Кетермей жан жалынын
Кезден жасы куйылар [97,297-6.].
Жоктау - халыктык сез енершдеп фольклор мен эдебиетпн
сапалык белгитерш бойына жинастырган жанрлардын 6ipi. Жамбыл
жоктауында да ежелп халык елендерще тэн психологиялык епздеулж
маш бар тармактармен езшдис такырыптык ойларын жарыстыра
жырлау бар. Мысалы, Алтадайын мэцгшк сагынып етерщ ансар
кеципн айкындай тусуде «Саргайып аткан тан мен сары аяк болган»
жанды, «бозарып аткан тан» мен «бозар-аяк болганды» езшщ баласын
куткен сез!ммен епздей этап еляпрейдь Халык елецдершдеп адам
жанын баурайтын сез!мдпс Te6ipenicTepfli, толганыстарды жетюзуде
туракты колданылатын дастурл! бейнел! тармактар да ершедн

MinreH атын кер ме екен
Кекшден аккан тер ме екен.
Киырга 6ip шыгып шакырсам,
«Тэтемнщ даусы» дер ме екен?
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Мшгенде атым сур берте.
Алгадайды алдын еп-ерте.
Мен жыламай юм жылайды.
Жал-куйрыгы кеп-келте?!
Каз келед! канкылдап,
Булак жуш жалпылдап
Алгадайым келсе жаркылдап
Мен шыгар ед!м ацкылдап [97,296-6.].

Кейде табигаттагы кесек бтмд! заттарды бейнелей отырып,
такырып нысанасындагы мэселеш бипстете даралай жырлауды да осы
жоктауда колданган:
Казыгурт пен Каратау,
Тамам тауга пана тау.
Дуниенщ кызыгы
¥л мен кызда болады-ау [97,296-6.].

Бул жоктау - фэни жалганныц вткшшпппн, адам гумырыньщ
елшем! Алланыц жазуында екендНн мойындайтын философиялык
салмакты ойлы елен. Акын осыны айта отырып, кэрыер етш
орындарын жас толкын басуы тшс реалиспк ем ip шындыгы
зацдылыгынын сакдалуын ансай жылаган зарын тегедь Бул карттыктын акыргы шегше жетш, артында урпак жалгастыгынын
калуын, пршшктщ мэцплж сабактастыгын плетен гуманиспк
ойшыл, азамат акыннын уш.
Салтка катысты халык эдебиетшщ (фольклордын) жерлеу
салтына байланысты елендер тобында еспрту, кенш айту, жоктау
елецдерк дуга (эруактарга арнап оку) 6ipryrac байланысты жуйеде
калыптаскан. Сондыктан, Алгадайдын казасын еспрткен Кененшн бе,
элде баска акыннын ecripry елен! де болуы тшс. Ал, кайгыдан куса
болып дэршерлер ем жасаса да басын кетере ал май жаткан Жамбылга
Кордайдан арнайы таты келген Кенен акыннын жубату-кенш айтар
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елецшен шыгармашылык тагдырлас алып тулгалардын устаздыкшэюртпк байланыстагы журек согыстарынын ундеспгш танимыз:
Ау, Жэке кепи керген батырымсыц,
Кдйгырып Алгадайга жатырмысын,
Пендеге бул жалганда ел!м, рас,
Тагдырдын cerecis бе цылган iciH.

KiM куигп, дуниеде тагдыр куигп
Жузге дейш кердодз талай icri.
Миуалы бак пшнде дарагы едщ,
Bip жемгсщ жел согып жерге тусп.

Сен турмасан береке б!зден кашты.
Tyrecin те бтрд!м кезден жасты
Карасай бабан шейк емес пе ед!,
Атан - батыр Шапырашты, кетер басты! [92,73-6.].
Жамбыл шыгармаларынын фольклор мен эдебиеттщ сапалык
касиеттерш езара уштастырган калпы ултгык тарихы бай сез енер!
мураларымыздыц
эстетикалык-керкемдж
куатты
тагылымын
танытады.
Жамбыл шыгармаларынын !нпнде ежели халык дэстурлершдеп
турмыстык, адамгершшк карым-катынастарын, арапу ан сез!м,
кецгп-куй ауендерш танытатын жырлар мол кездеседй Мысалы,
коштасу, есиет, бата, дидарласу, жупну, терелiK жэне т.б. блендер!.
Коштасу - ap6ip халыктын турмысында кен колданылатын
дастур. Туган жермен, атамекенмен, ата-анамен, агайынмен,
узатылатын кызбен, осы фэни жалганмен коштасатын адам кенипнщ
сез!мд!к толганыстары коштасу жыры аркылы актарылады. Мысалы.
«Сарбас акыннын сонгы коштасу елен!» атты шыгарма елер
алдындагы акыннын ел!мен, агайынымен, енер!мен коштаскан
теб!рен!стермен жырланады:
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Танылдым талай елге тшмменен,
Домбыра б!рдей ед! ушмменен.
Жанымнан жарты сагат тастамайтын,
Сырлы агаш, каласын ба шыныменен?! [142,144-143-6.].
Бул - лириканын элегия туршдеп 6ip улпс!. Ce6e6i, коштасу
атаулынын бэр! де кимастык сез!мше толы. Кейб!р коштасуларда
адамнын журтка, халыкка арналган ризашылыгы жырланады. Ал,
Жамбылдын «Агайын-туган, есен бол!» коштасу олен! Балкаш
келшщ Шыгыс жагалау алкабын мекендейтш Ес!м, Малай, Кожан
деген агайынды адамдарга, солардьщ аулына арналган. Бул 1876
жылдардын шамасы болса керек. Акын ез!н ете катты курметтеп,
кад!рл! конак ретшде ардактап, алаканга салгандай аялаган сол
ауылдыц халкына, азаматтарына кен1п ризашылыгын б!лд!ред!.
Жамбылдын бул коштасу олен! - казак ауылынын нагыз
конакжай, меймандос, берекел! т!рш!л!к тынысын танытатын
шыгарма. Оленнен казак ауылынын шынайы улттык-халыктык
болмысы реалистж табигатымен танылады. Кдзактын улттык келбетш,
турмыстык карым-катынас мадениетш б!з ауыл угымынын аясында
гана елестете аламыз. «Мырзалык», «жомарттык», «сахилык», «колы
ашыктык» атты мэндес сездердщ магынасына сай келетш халык
келбетш казак ауылынын берекел! турмысымен гана айта аламыз.
Жамбылдын коштасу жырынын алгашкы сез аркауы осыган арналады:

Ел ед!ц кут дарыган Ес!м-Малай,
Кыдырып кызыгынды корд!м талай.
Арканда урлеп iinin, шайкап тект!м,
Кайткалы бет тузед!м елге карай.

Барармын баян кылып бэрш тоске,
Бейипн, берекенмен болар есте....
Адамнын алые журсе ансары ауып,
Керуге кумартары сол емес пе? [96,33-б.].
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Коштасу елецдершде эдетте мэцгипк кауыша алмастай кимастык
сез!м TeGipenicTepi мол болып келедь Ал, Жамбылдыц коштасуында
сыйласцан кещлдеп адамдардьщ 6ipiH-6ipi умытпай журетпп, келес!
керюкенше сагынышпен куй кешетш кецш эуендер! орнектеледк

Агайын-туган есен бол.
Алшайып атка мшейш.
Ещц айналып келгенше,
Ацсай-ацсай журейш.
Шуйгшще сонылап,
Шынарьща тунед!м.
Кош аман бол, курметп ел,
Кдщр!цд! бшейш! [96, ЗЗО-б.].

2. Жамбылдыц шыгармашылыгындагы есиет, дидарласу,
торелпсблендер!

Осиет елецдер - элемдпс поэзияда ежелден калыптаскан
жанрлык улплердщ 6ipi. Кебшесе, ем!рд1ц узак жылгы белестершен
еткен кариялык кезецшц асуына кетершген улкен тулгалар
есиет сездер, елецдер айтатын болган. Осиет елецдерде фэни жэне
баки дуниелпс мазмуны табигатындагы жалгастык, TipniLniK мэш
айтылады. Жамбылдыц «Осиет» атты елец! - адам гумырыныц
фэнилж жэне бакилык арасындагы карым-катынастар мазмунына
арналган туынды. Ом1р мен ел!мнщ кезектесппне, жалгастыгына
курылган TipminiicriH дамылсыз козгалысындагы тынысыньщ
«дуние серуен», «адам 6ip кешкен керуен» екещцгш айта келш,
еткшпп дуние суретш айкын елестетедь
Дуниеш кызык калдырып,
Амалсыз ем!р белшен
Kipce леб!з - шыкса жоц.
Xayin етщдер ел!мнен [96,4-6.].
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Бул дуниеде «дос-жаранга, кемтарга кайырлы» болып,
кайырымдылык аркылы гана жаксы снеге калдыруга болатыны есиет
етшедь Адамньщ артта мэцгипк мура болып сакталатыны кайырымдылык icTepi екещцп атап айтылады:
...Кылган кайыр болмаса,
Не экетесщ ем!рден?
Дэулетщнен не пайда
Таусылмастай кершген?!
Жалгыз мурац сол болар
Кол кайырыц бершген.
Баска дуние 6ipi де,
Кемшмейд! кебшмен [96,45-6.].

Жамбылдьщ «Бата» атты ©лещ - казактын турмыстык-салттык
пршЫпнщ мазмунын аркау еткен шыгарма. Казактыц бата-тшек
елецдер! отбасылык немесе эулетпк жиындарда (тойларда, астарда)
журтшылыкка, кауымга, кейде жеке адамдарга арналып айтылады.
Бата елецдершщ мазмунында келер кундердщ жаксылыктарыныц
мол болуына тшек бшд!ршед1.
Казак халкынын тарихында бата берудщ эртурл! максаты
болган. Атакты би-шешендер, акындар, усталар (зергерлер, уй
салушылар жэне т.б.) езшщ енерш иеленгкл келетшдерге арнайы
бата-тшек берген. Казак турмысында ас-дэмд! пиерде жэне
тамактанганнан кейш бершетш баталар кебАрек калыптаскан. Ахмет
Байтурсынов «Бата - 6ipeyre алгыс бершгенде айтылатын сез» [17,
430-6.] десе, Халел Досмухамедулы: «Одетте, батаны конактардыц
1шшдеп ец жасы улкеш беред! жэне ол кебшесе елец туршде болып
келедЬ>, - дейд! [18,21-6.].
Жамбылдьщ «Бата» атты елец! - агайындардыц бас коскан
жиынында айтылган тшек жыры. Бата елещнщ мазмунында еркек
пен эйелд!ц зайыптык-жубайлык жубыныц уйлешмдр кецш
жарастыгынын болуына эуел! плек арналады. Эйел мен еркектщ
жарасты жубайлык отбасында дуниеге келген улдар мен кыздардьщ
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турмыстык-шаруашылык кэсштерше бешм болып есуш т!леген
акын жылкыны, койды, туйен! багу, епн егу жумыстарын менгерген
балалардьщ екпрдеп азаматтык бакыт турмысын т1леп жырлайды:
Кос-костан тауып ул мен кыз,
MinreHi болсын жорга тай.
Ертец ерте 6ipeyi,
Койга кетсш кудалап.
Туйеге кетсш 6ipeyi EKi K©3iH укалап.
Erin ексш 6ipeyi
Су сагасын томалап.
Оттыц басын шандатып,
Bipeyi жатсын домалап.
Жылкы баксын 6ipeyi,
Асауларды куделеп,
Сез сейлесш 6ipeyi
Кеп шинде субелеп [96,44-6.].

Жамбылдыц шыгармашылыгындагы фольклорлык-этнографиялык жанрлардьщ 6ipi - дидарласу елендерк Дидарласу - казак
тарихындагы атакты би-шешендердщ, акын-жыраулардьщ, ел
агаларыньщ турмыстык карым-катынастарындагы аса мацызды
кездесулерд! бейнелейтш сез. Bipin-6ipi сырттай гана естш, быш, б1рак
бетпе-бет отырып кездеспеген, сейлеспеген адамдар дидарласуды ем ip
сапарыньщ елеул! окигасы ретшде тусшген. Жамбылдыц узак
вьпршде бундай дидарласулар ете кеп болган. Солардьщ шшде
Жамбылдыц
акындык-азаматгык
муратына,
багдарына
ип
ыкпал жасаган акындармен дидарласуларыныц мацызы ерекше.
Сондыктан Жамбыл шытармаларыныц 1шшде
«Сушнбайга»,
«Токтагулга», «Майкетпен дидарласу», «Бактыбаймен дидарласу»
жэне т.б. елецдердщ мазмунында ага буын акындардыц устаздык,
тэл!мгерл1к тулгаларын курмеггеу, дэр1птеу, айрыкша байкалады.
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«Суйшбайга» елешнде:
Суйеке, суйенпшм, онерпазым,
Эйгип, акылгей, желд! сездщ деп, устазыныц енерше деген шэюртпк кецшн бшд1ред1 [96, 24-6.].
Ал, 1898 жылы бай-манаптардын жаласымен Ci6ipre жер аударылган
кыргыздьщ улкен акыны Токтагул мен дидарласуы да мацызды. 1912
жылы Улкен Кэмин деген жайлауда Шэбден атты Kicire ас берш, сол
аста Жамбыл мен Токтагул дидарласады. Сол дидарласуда Жамбыл
езшщ Токтагулга арналган курмет сез!мш елец жолдарымен бшдоредь
Токтагулды бугауын узш кашкан кец даланьщ еркш ескен асау
куланына балап отырып, акынныц асыл сапаларын устемелей
бейнелейдк
Келдщ бе, акиыгым, алые жерден,
Огшсщ самгап ушып, аскар белден,
Алмас пышак кап тубшде жатпас деген,
Хан-торе айналмай ма, сендей ерден [96,49-6.].

Ал, «Кененге» атты елецде де езше шэюртпк ыкыласымен,
акындык енер!мен унаган акын interne суйспйс сезшш бйццредк
«Бедене мен турымтай буккан дауыс сен бе едщ» деп акындык
жолына жуйрж акындык сапар, жолын тшейдЁ Бул аталган
елендердщ жауаптасу кезектер! сакталмаган. Ал, толык сакталгандары
Майкотпен, Бактыбаймен болган дидарласу елендерг
«Майкетпен дидарласу» елецшде ага буын мен жас толкын
акындардьщ кездесу сотшщ эсерл! калпын керем!з. Олецмен
амандасу мазмунындагы бул шыгарма - ага мен mi акындардыц
кездесу сэтшдеп сухбаты. Майкет Сандыбайулы (1824-1902) - XIX
гасырдагы казак эдебиетшщ кернект! тулгаларыныц 6ipi. Ол
мусылмандык Шыгыс эдебиетш мецгерген, медреселж бшм иес1,
окымысты акын ретшде танымал болган. Шыгыстьщ араб-парсы
эдебиеттерш, казактьщ халык эдебиетш терец мецгерген. Айтыстары,
дастандары, лирикалык елецдер! аркылы акындыктьщ устаздык
тугырында танылады. Зертгеупп С. Садырбаевтьщ айтуынша: «Ол
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«Мьщ 6ip тун», «Керугылы султан», «Шах-наме», «Едше батыр»,
«Алпамыс», «Кобыланды», «Камбар батыр» жырларын ел арасына кец
тараткан» [96,295-6.]. Демек, Майкет - эпик жыршы.
Жамбыл мен Майкеттщ дидарласуы 1891 жылы Майтебе деген
мекендеп Улкен саз жайлауында еткен Алатау атырабына эйгии би
Сарыбай Айдосулынын асында болады. Оулиеатадан жанына отыз Kici
epTin, осы аска келген Майкет эуел! Суйшбай бастаган Алатау
баурайынын акындарына елецмен амандасады. Осы кездесу туралы
зерттеунп С.Садырбаев мынандай тын дерек айтады: «Бул кезде ас
камымен журген Жамбыл алыстан ат артып келген Майкеттщ
алдынан дер кезшде шыга алмай калады. Бутан Майкет агалык наз
6umipin, касына Жамбылды шакыртумен алдырады. Жамбыл да бутан
орай, майда тшмен тшек 1зет керсетедЬ [96,296-6.].
Дидарласу жырында Майкет акын езшщ Сарыбайдьщ асына
отыз Kicini ертш келгенш, 61рак дабысы алыска жеткен
Жамбылдын сэлем беруге келмеуше езшщ екпел! болып турганын
бщшредь Жамбыл езшщ жауап сезш амандасу, сэлемдесу рэс!м!мен,
казакы мэдениетпен жырлайды. Озшщ ага акындармен 6ipre
кершбегеншщ шшк 1зеттипк сактауы екещцпн туищцредь Майкеттщ
акындык куатын, езшщ шипк, хзеггипк мадениетш ернекп жыр
жолдарымен байкатады:

...Алдынан улкендердщ етпейш деп,
Аялдап, эдеп етпм б!раз гана,
Саз бе ед1, - акын ага Майкет деген,
Bip сез! 6ip сезшен кайта етпеген,
Санкылдап сарайьщнан елец шыкса,
Именш езге акындар бэйпектеген.
КелшЫз б!здш елге эдей! 1здеп,
Мейманды курметтейтш кадем!з ед.
«Суйрецдеп алдьщызда сез сейлемей,
«Етейш - деп ойладым, - адепчзет».
«Сейлеген ага турып моден без»,
Ежелден елде сондай бар ед! сез! [96, 132-6.].
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Жамбылдын акындык, азаматгык мэдениет хакындагы бул
сездер! - оныц эстетикалык дуниетаным элемшщ сулулыкка,
1згипкке толы мазмунын танытады. Жамбылдын амандасу сезшщ
жуйел! желгсше ырза болган устаз акын куана жырлайды, оныц
енер элемшдеп азаматгык парасаттылык багдарына агалык ак
тшепн арнайды:

Ацгарынды таныдым.
Кетеры in желшнд!м,
Аталы сез мэш мол,
Жылагымды келпрдщ.
Тал бойывда бар екен
Алые шабар серп in in
Тауып айткан сезще,
Селт етпм де серпиыдм.
MeftipiM туст! езще
Бата берсем деп турмын [96, 133-6.].

Майкеттщ бата сез! - акындык онер еркендеуше арналган
cepninic, толганыс титей. Киел! енер конган устаз-акыннын ризалык
сез!ммен айтылган бата тшепне Жамбыл да дэстурл! кабылдау сезш
арнайды:
Эумин, батацызга кетерд!м кол,
Етейш С!зге кызмет мен осы жол.
Той кылып, тобыцызда отырыцыз.
Менщ де, Майкет ага, тшепм сол [96, 133-6.].

Жамбыл шыгармашылыгындагы «Бактыбаймен дидарласу»
шыгармасы да халыктын карым-катынас мэдениетш танытады.
Бактыбай Жолбарысулы (1842-1902) - XIX гасырдагы кернект! акын,
жыршы. Ол - кептеген айтыстарымен, дастандарымен танымал болган
Kici. Жамбыл мен Бактыбайдыд осы дидарласуы шамамен 1872
жылдары болса керек. Бактыбай езшщ акындык енер! жолындагы
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бурынгы жастау кез!ндеп енер! шарыктаган сайыстарда жещмпаз
болган еткендеп жалынды, кайратты шагын еске ала, казгрп картан
тарткан кезш салыстыра жырлайды:

Озщ кандай, мен кандай,
Жалыным аз бойымда.
Коне тарткан шагымда
Кез1цд! сал, пайымда.
Койшыны кудай атарда,
Шопанга тиер таягы.
Кырсау тарткан KiciMin.
Мен - елецнщ саягы.
Куй мен сезд! агыткан,
Кайраты м жок баягы.
Ол кун!мде 1здеупп ем,
Тоятымды алыстан...
Сол 6ip улы дуб!рде
Танбап ед!м шабыстан [96,134-6.].

Жамбыл езшщ акындык енерш багалап, таныскалы Koprici
келген ага буын акынныц журекжарды сезш мэдениеттийкпен
кабылдайды. Жасы улкен агасы ретшде Бакдыбайды сыйлайтынын
сэлемдесу! аркылы 6шд1ред1. Бакдыбайдыц азаматтык, акындык
тулгасын керкемдж бейнелипп анык елевдмен айтады:
Абак, Тарак арасын,
Аралаган cepiMcin
Алые, жакын 6apiH де,
Саралаган epiMcin.
Алдымызда сейлейш,
9лец бойы KepiHciH.
Егер сез!м унаса,
Он батаныз бершеш [96, 135-6.].
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Акын дастурл! сез жуйешмен езшщ меншйн, езшщ енер
алемш, Майкет, Кулмамбет акындардыц ©зш сыйлаганын,
Майлыкожа, Кулыншак акындарды nip тутатынын мэл!мдейд1. Демек,
бул дидарласу елец! - акындык енер иелершщ казакы гурып, дэстур
жолына сай улттык мшез мадениетш таныткан шыгарма. Жасы улкен,
©Hepi ертерек танылган ага буын акындарды курметтейтш азаматтык
!згшк, KiuiinefiumiK мшез мэдениетшщ тагылымын Жамбылдын
дидарласу ©лендершен танимыз.
Жамбылдын «Жушсбайга жупну» ©лен! - халыктын эдетгурыптык дастуршдеп карым-катынас, мшез мэдениетше байланысты
дуниеге келген шыгарма. Жупну
белил! 6ip мэселенщ
ак-карасын ашу ушш халыктын немесе б ip адамнын багалауына
усынылатын усыныс, п!к!р. Бул елендеп жугшу манки
Жамбылдын шынайы акындык пен жай еленшипкт!, азаматтык
ipiniK пен усактык пендешипкт! салыстыруы. Зерттеуш! С.Садырбаев
осы еленнщ тарихы туралы мынадай дерек айтады: «1890
жылдыц орта тусында Жамбыл 1ле Алатауынын шыгыс кунгешндеп
таулы елкедеп Ал бан елше барады. Жол бойы Турген
тауынын тесшдеп Торе жайлауында отырган Асыл деген елдеп
K©Huii дос Жушсбайджше тусед!. Онда Шэутен, Шепшек деген
болыстар Шыбыл руынын аты белпс!з б!р акынына ©лен
айткызып отыр екен. Жамбылды керген соц, уйдеплер «Жамбыл
сейлесш, Жамбыл айтсын» деп кошемет керсетедг Соган
намыстанган Шыбылдын шалы Жамбылдын аргы ата-тегше тшсе
сейлейд!. Сонда Жамбыл Шыбыл руынын акынын келемеждеп,
осы елецд! айткан екен» [96,297-6.].
Жамбылдын елен! - казактын ата-тект!к, ата-бабалык урпактар
жалгастыгы жолын курметтеуге шакырган дастурл! свз ynrici.
Казактын ез шпндеп ататекпк, аулетпк тармактардын атадан бал ага
жалгаскан жаксылыктары мен кемшийктер! таразылана терелш
багалауына усынылады:

Б ip басына жетерлж,
Былыгыц мен шылыгын..
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Жушсбайга жуп нем,
Сезд! салсын сарапка [96, 139-6.].

Терелж слеш
акындардьщ жырмен сайысатын айтыстарына
казылык корытынды ретшде айтылатын шыгарма. Бул - казак
поэзиясындагы би-шешендердщ енер! дэстуршен акындык енерге
жалгаскан тур. Ауызша жэне жазбаша айтыстардын кепшиппнде
туракты колданыла калыптаскан бул жанрлык турге Жамбылдьщ да
катысы бар. «Нурила мен акындардьщ айтысы жане Жамбылдын
терел!п» деген топтык акындык енер сайысында Нуриланьщ аскан
акындыгына Жамбыл казылык багасын бередй Жамбылдьщ терелж
сез! - казактыц ата-бабалык дэстурщде калыптаскан эдгпдж шенпмшщ
KepiHici. Эйел акын Нуриланьщ акындармен, онын шпнде
Умбетэл!мен болган сез сайысында басымдылыгы бел пл! болган.
Нурила казылык терел irin беруд! акындардьщ устазы Жамбылдан
сурайды. Умбетэл! казак когамында жекеменипктж пигылдын
ыкпалынан калыптаскан кезкарастын эсер!мен эйел жынысын кемс!те
сейлеген ед!:

Канша айтканмен байталдыц багасы кем,
Ургашыда болмайды еркекпен тещ
Кара т!лд! эйелдщ талайымен,
Кактыгысып эр жерде сейлесш ем.
Намыстанба, Нурила, жаным оган.
Озщнен кем еркепц, тидщ соган
Туягындай тулпардын сершшнен,
Каптай берсш бетще ушкан тозац [96, 159-6.].

Жамбылдьщ терелж сез! кара кылды как жаргандай, эд!лдж
семсершдей болады:

Жамбыл сезж бастаса бастап айтар,
Туй in тугел, соны на тастап айтар.
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Бак берген, мандайына бас бармактай,
Жулде алады эр жерде жуйрж байтал.
Багы жанса байталдьщ багасы зор,
Адасканын Yмбеттщ байкады ол,
Бул жердеп айтыстын кезегшен,
Нурилага берепн тецеу!м сол.
Жуйрйс озды жуйр!ктен кулаштаган,
Корген журт кез мор!мен растаган.
Kapi демей, жас демей айтысатын
Суйшбайдан соцгыга мирас кылган [96, 164-6.].

Акындардац сайысына торел!к айту - Жамбылдыц да акындык
©HepiHiu куаттылыгыньщ KepiHici. Ал, терелж айту устшде езшщ де
жешмпаз акын Нуриламен айтысуына ынтасыньщ аууы - табиги
кубылыс. Сез сайысында жуйрйс акындарды тыцдаган карт
Жамбылдыц терелж сезш айтып болысымен Нуриламен айтысуга
т!лек 6uiflipyi - огаштыгы жок эрекет. Б1рак Нуриланьщ жасы
кпшлплн, Жамбылдыц жолыньщ улкендшн айтып, api ушнде
босанганына уш-ак кун болган нэрестесше асыгып отырганын, бул
сайыска «Ат Ж1берш, эдеш шакырган соц» гана амалсыз келгенш
айтып айтысудан бас тартканына Жамбыл ержс!з токталады. Терел ж
сездщ соцгы корытындысында Нуриланьщ эдепп мшезше, акындык
шеберлНне тэнН, риза болган Жамбылдыц жыры алгыс, бата тшектер!
болып жырланады:

Сезщнен соргалаган тамады алтын,
Ацкылдаган адамга кецшц жаркын
Бала жастан елецге Жамбыл кумар,
Басылатын жайым бар энмен маукым.

Тербеткен журепмд! жас баладай,
Кулагымда турады осы даусьщ
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Баргын, балам, аман бол, жолыкканша,
БарекелдП Устще кеп нур жаусын! [96, 166-6.].
Жамбылдын казак ортасындагы дэстурл! карым-катынастарга
непзделген олендершен халыктын калыптасу, даму тарихынын алуан
сырлары ангарылады. Акындык онер жолында биж максаттарга
жетуде туган халкыныц турмыс-салтындагы ежелден калыптаскан
карым-катынастар жолын тутыну, дамыту, жетиццру аркылы гана
акындар оз ортасынын елеул! тулгаларына айнала алады.
Жамбыл
казактын далалык, турмыстык жагдайларын
реалистжпен суреттеген акын. Казак ауылдарыныц у дере кешу!, жана
жерге конуы, байтак даланын барлык кырларындагы халыктын
коныстас, керпплес жагдайда ем!р cypyi - бэр! де акын жырларында
кершедн Мысалы, байтак даладагы казак ауылдарынын жер
шалгайлыгына карамастан коныстас, керпплес болуы - б!здщ ултгыкхалыкдык дэстур!м!з:
Kemin ауыл женелдй
Кушпз-туш тыным жок.
Тыным кылган кун! жок
Kimi жуз бен Орта жуз,
Манынабарып конады [96, 117-6.].
Осылайша уд ере кеш in келе жатканда екщабат айелдердщ
толгататыны, босанып калатыны, ерулж конакасы беру т.б. жагдайлар
- б!зд!н турмысымыздын тарихи шындыгы. Жамбыл кешпендшк
турмыстын осындай суреттерш унемц туракты жырлайды.
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3. Жамбыл in wrap мал ары нда казактын улттык
мэдениетшщ дэстурл! сипаттарыныц жырлануы
Жамбыл шыгармаларындагы этнографиялык мазмун мен
тагылым тургысындагы танылатын 6ip мэселе - казактын улттык
мэдениетшщ дэстурл! сипаттарын жырлауы. Онын шпнде терт тулис
малды ecipyre жэне адамдардын рухани маркаюына, демалуына
арналган жазгы жайлау кершхстершщ суреттелуше ерекше мэн
беритедь Жайлау
казак мэдениетшщ улттык бояулары канык
cinipwreH кайталанбас гажайыптарыньщ 6ipi. Жазгы жайлау - казак
мэдениетшщ жан мен тэн тазалыгын тогыстыра, жангыра, жацара
тулейтш, Табигат-Ана аясында рахатты куй кешетш кезещ.
Жамбылдын «Жайлау», «Майтебе жайлауы», «Кымыз», «Мал ecipreH
аймакка», «Жайлауымыз Кулансаз», «Жаз», «Жаз жыры» жэне т.б.
елендершде казак ауылындагы жайлау KepinicTepi табиги
бояуларымен суреттелед!. Казак даласыныц жазгы келбетшщ
сулулыгы - жайлау cyperrepi аркылы гана танылатын тарихи шындык.
Казак даласындагы таулар, езендер, андар, кустар, терт тул1к мал,
аспан, адамдар - бэр1 де осы жайлау атты жазгы коныстыц б1ртутас
суреттипк-бейнелшк бояулары аркылы танылады.
Жамбыл акыннын «Жайлау» атты елещнде адамдар мен табигат
кубылыстарыныц тутаса ерше ернекгелген суреттерше кездесем!з.
Эрине, бул
казак халкынын кешпел! емгршщ, турмыс-салтыныц
ежелп тарихынан сакталып жетюзшген эсемдж туралы эстетикалык
дэстурл! танымыныц Kepmici. Акын жыры - казактын жазгы жайлау
аясындагы кунделжп т1ршйпк мазмуныньщ айнасы. TipininiKTeri
барлык кубылыстардын езара ундесе суреттелушен казактын жайлауы
орналаскан дала тесшдеп заттар мен кубылыстардын эсемджпен
тутасуын танимыз:
Масайрап кун элемге,
Нур сэулесш шашканда...
Атыма мшш гул жайнап,
Кетпк журш малды айдап.
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Жайлауды Kepin жылкылар,
Шуркырасып салды ойнак...
Жакуттай алтын тан атып.
Жулдыздын кезш кысканын,
Керд1м кекте калыктап,
Ак иыктын ушканын,
Кез алдымда Алатау,
Меруерттей шалмасы
Таудан кулай аккан су,
Бауырында ескен алмасы,
Киялай соккан карагай,
Таныс елке арнасы,
Кез1мд1 жумып отырып,
Жайлауды мен табамын [97,40-6.].
Акыннын «Жаз жыры» атты елещнде табитаттьщ кен, мол
тынысты аукымындагы турмыстык сулулык, ундеспк эуендер! бейнел!
тшмен суретгеледЁ Жайлау - жаздагы eMip тынысынын жинакталган
орталыгы. Жаздагы кецшен жайылган адамдар кещлдершщ шалкуы
мен табигаттагы кубылыстар козгалыстары жэне баска да пршипк
иелершщ тутастана тогыскан тагдырлары - акыннын лирикалык
шалкыган сез!мд!к толганыстары мол ернектермен ершедй

Махаббат, MefiipiM, эн мен куй.
Ойын, кулю, наз келдь
Тамаша ем ip, шаттык жыр,
Кала, дала, ой мен кыр,
Нурлы жаз гой биыл жаз,
Теплген кектен алтын нур.
Назданар адам аз ба ецщ?!
Кейлек кек те, тамак ток,
Еш пендеде уайым жок,
Жасармас кай жан жазда енд1?! [97, 75-6.].
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Жамбыл - казак поэзиясындагы табигат туралы жырлау дэстурш
осы жайлау такырыбындагы елецдер!мен байыткан акын. Жамбылдыц
туып-ескен жерк атамекеш - Жепсу. Жепсу - элемдеп аса сирек
кездесетш сулу мекен. Акынньщ «Алатау» атты елевднде аскар
шыцдарынын ушар бастарын мэнгшк кар мен муз курсаган Алатау,
онын койнаулары, тау етектерш кемкерген ормандардагы epiK, алма,
алмурт, жиде жемютеру арыстан, аю, каскыр, тулю, борсык, сшеусш,
жолбарыс сынды авдары, булакдардагы, езендердеп, келдердеп
балыктар
6opi де Жепсудьщ сулулык, байлык тунган келбетшщ
ажары, корю рейнде жырланады. Акын табигаттыц кайталанбас
гажайып суду мекешн казак жершщ кымбат казынасы рейнде
баталайды. Тау суреттершщ жазгы жайлауга ажар берген бояуларын
жанды козгалыстагы кейштеулпс бейнелипкпен ернектейдй

Карлы тау, басы бшк мунар кетпес,
Сырласып булттарменен болган септес.
Алатау, Жейсумен кушакдаскан,
Елше казыналы койнын ашкан.

Жайлау бар, бул тауларда me6i шалгын,
Кек майса ойы, кыры - 6api балгын.
Кызыгын сол жайлаудыц керем десен,
Шебше бауырыц тесеп жатып алган [97,77-6.].
«Майтебе жайлауы» елещнде де жазгы жайлаудагы таудын
тулгасы
кейштеулж
бейнелипктщ адамдык
ic-эрекеттермен
уксастырылып берыетш жагдайында суреттеледк
Кунде басын шуйкелеп.
Аспанга басын уйкелеп.
Кдгып-ситюп туратын,
Тау емес пе, бул! [97, 78-6.].
Жайлаудын терт тулж мал ocin-енген, табигат сулулыгы
жараскан калпы, эрине, адамдармен гана Kepiicri. Акын казактардын
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меймандос, жомарт пейипнщ жайлаудын жайлы калпымен тогысканда
бурынгыдан да repi жайыла кецейе тусетшш нактылай жырлайды.
Жайлау сэн! - кымыз. Элем халыктарында кездесе бермейтш,
тек кана казак халкыада гана айрыкша эспеттелетш осы кымыз б!здщ этностык непзп белплер!м!здщ 6ipi. Бэлк!м, гасырлар
белестершен соншама улан-байтак жерд! аман сактап, казакы мшезден
айырылмай келе жатканымыз да осы кымыздыц куд!рет! болар!
Ce6e6i, кымыз - адамнын денсаулыгын ныгайтатын, эртурл!
ауруларга карсы емдж касиеттер! мол сусын. Кец-байтак даланы,
терт тулж малды, агайынды ерекше ыстык сез!ммен, перзентпк
махаббатпен сукммвдщ де дэнекер! кымыз секщдЕ Жамбылдын
казактьщ аса жецспс тагамдарыныц 6ipi кымызды жайлаудагы
казактыц турмыстык TipininiK мазмунымен б!ртутас жырлауы
акыннын улттык тагылымды енеге тутатын улылыгын танытады.
Жамбылдын жайлау сан! кымызга катысты елецдер! казак
турмысындагы маш ерекше болып саналатын кымыз тагамын
толык тануга жетелейдЕ Осы орайда, зерттеуип С.Кенжеахметовтщ
кымыздыц турлер! хакындагы сипаттамасына назар аударамыз:
"...Биенщ ашымаган сутш «саумал» дейдЕ Оган арнайы ашыткысы
косылып, ею-уш куннен кейш ашиды. Алгашкы кымызды уй нес!
ез! imneifai, дэстур бойынша ауылдыц улкендерш шакырып, ауыз
типзш, батасын алады. Муны «кымыз-мурындык» дейдЕ Дайындау
эдоше, касиетше, сапасына жэне сакталу уакытына байланысты
халкымыз кымызды б!рнеше турге беледЕ Жэне олардыц эр турш
жылкы жасы атауымен атайды. Уыз кымыз - биеш алгаш байлап,
жацадан ашытылган кою кымыз. Бал кымыз - жылкыныц сур
казысын косып эбден бабына келпршш шсшген кымыз. Бул баска
кымызга Караганда сары эр! кою, дэмдЕ жугымды, тущы болады.
Кунан кымыз - ею тун сакталган, толык ашыган кымыз. Денен
кымыз - уш тун сакталган ете кушт! кымыз. Бест! кымыз - терт
тун сакталып, ашуы эбден жеткен кымыз. Мунымен катар шеп буыны
катып кузде сауылатын кымызды «сары кымыз» дейд!... Кыста кысыр
биелерд! колда устап сауып, оны «кысырдын кымызы» дейд!. ...Кулы к
биенщ (алгашкы кулындаган бие) кымызын «кысырактыц кымызы»
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дейдк ...Бурынгы кымыздыц уст!не саумал косылса, они «тунемел
кымыз» дейдк Сабадагы кымызга жылкыныц шик! казысын салып кеп
гпсшген кымыз куаты кушешп, сапасы артады, ащы дам! де азая
туседЕ Кеп nicuiin ащы дам! кеткен кымызды «елт!р!лген кымыз»
дейдк ...Бие агытылар алдында соцгы кымыздыц ауыл адамдарын
шакырып батасын алатын халыктыц жаксы дэстурлер! бар. Муны
«cipre жияр» деп атайды» [143, 89-90-6.6.].
Жамбыл - казак турмысынын жыршысы. Халыктыц гасырлар
бойы
калыптаскан
дэстурлерш
бойына
сщ!рген
акынныц
жырларындагы ултгык тагылымныц тэрбиелж ыкпалы осындай
реалиспк табигатымен танылады. Акын «Кымыз» деген олецшде
казактыц улттык-халыктык коцш-куйшщ кымызга арналган ыкыласын
реалиспк эр! романтикалык бояуларымен, лирикалык желпш!стер!мен
эсерл! жырлайды:

YftipbireH кышкыл, тэтп сары кымыз,
Ауруга - ем, сауга - куат, дар! кымыз.
Ыстыкта урттар сусын таппаганда,
Ерте-кеш байлар !шкен кар! кымыз.
Сапырган жайлау жайлап, байлар кымыз,
Шакырып 6ipiH-6ipi тойлар кымыз.
Кецейтш жуан карын май косуга,
Сар туздык, козы ет!мен шайнар кымыз.
Ушрглген сары алтындай сары кымыз,
Ауруга - ем, сауга - куат, дар! кымыз.
Ел1мнщ Казакстан дам! болдьщ,
Шыгаршы, тагы нец бар, кане, кымыз! [97,79-6.].

Эрине, жайлаудагы казактардыц кейб!реулер! - байлар, б!разы кедейлер. Ежелден келе жаткан алеумегпк топтардагы материалдык
жетгспеушшистщ кымыз мэселесше де катысы бар. Акыннныц
реализм! казак турмысына тан осы шындыкты жырлауымен де
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ерекшеленедЁ
Когамдык-элеуметпк,
турмыстык
карымкатынастардыд адамдар ортасындагы кайшылыкты калпы осындай
©Mip шындыгы аркылы гана танылады. Лирикалык каЬарман езшдж
сыршылдык, api сыншылдык кезкарастарымен кымыздыд алеуметпк
мацызына да айрыкша мэн бере жырлайды:

Ашыган кед сабада алтын кымыз,
Бай, биге шаттык берген салкын кымыз.
Айтушы ек, iiirreH налып саган каргыс,
Кедейге келмегенде шартыд, кымыз!
Байда бар, жарлыда жок тартым кымыз,
Кез сатып, бардан 1шкен халкым кымыз.
Байлардыц сабасында «аллаЬуп» тап,
Кедейдщ торсыгында там-тум кымыз [97, 79-6.].
Жамбыл шыгармаларындагы жайлау туралы жырлары Казакстан
жершдеп географиялык, топонимикалык атаулардыд колданылуымен
де ерекшеленедЁ Бул атаулар халыктыд турмыстык-салтгык
дэстурлер!мен, керкемдж-эстетикалык танымымен ерше ернектеледЁ
Демек, акын жырларындагы табигат cyperrepi, жер-су атаулары да
халыктыд этностык калыптасу тарихын, этнографиялык дэстурлерш
еске ала жырланады. Акынныд казак даласыныд сулулыгын суреттеу
еледдер! непзшен жазгы жайлау кезещндеп жыл маусымына
арналады. Мысалы, «Сураншы батыр» дастанында туган жердЁ
атамекенд! ардактаган ул мен кызга ортак ceaiM, ернектер! акындык
толганыстарымен ершедЁ Жазгы жайлау кезед!ндеп Алатау
атырабыныд жер-су атауларын (Хантэн ipi шыды, Козыбас, Корда,
Шубарат, Каскасу, Ушкодыр асулары, Суыктебе, Дегерез, Узынагаш,
Кектебе, Каргыл, Талгар шокылары, Ecifcri, Турген, Акшелек, Каркара
жэне т.б. биж жоталар) елтанымдык тагылым типмен атайды. Тау
алабындагы 9p6ip кубылыстыд, мекендж атаудыд елдщ турмыстык
зарихын жэне ем ip сырларын танытатын балама астарларын кестел!
тшмен ернектейдЁ
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Жазушы Н. Капал бекулы Алатау атырабындагы уш ал каптан
(Коныркебеже, Конырбурган, Коныр) куралган Ушконыр жайлауына,
ондагы тау жоталарына, сай, езен атауларына сипатгамалар жасайды,
касиетп мекеннщ улттык дуниетаныммен тутастыгына бага береди
«Жайлау деген угым - казак угыммен катар журедь Казак елшде
атакты жайлаулар каншама, эр жайлаудын езшдж тарихы, атауы бар»
[144-2-6.].
Жамбыл - казак даласынын кайталанбас гажайыптарынын 6ipi
таулы аймактыц кысы-жазы мэнп жасыл сулу табигатынын
жыршысы. Акындык поэзиянын сонау ежелп турк! еркениетшш жазба
ecKepTKimi Орхон-Енисей жазуларында Иоллык Тепн, Култепн
бейнелеп кеткен кеплд1р бшк аспан, турюлерд! сайран даткан
шурайлы койнаулар, эсем, айбынды таулар, молд!р сулы булактар,
келдер, езендер
бэр! де улттык поэзияньщ мэнп керкемдж пш
болып келед!. Жамбыл да ем!р бойы зецпр кектеп бултгармен
кушактаскан, баурайындагы адамдарга аскакгык пен адалдыктын,
мэнп саркылмас молшылыктын, мэнгшк ем!р жалгастыгын таныткан
Алатау атырабын, жер жэннаты Жепсудын керкш жырлады. Бул табигатка табынган туркшк наным-сеюмдердщ казак поэзиясындагы
романтикалык-реалиспк
сыршылдыкка
уласкан
кубылысы.
Жамбылдыц
«Сураншы
батыр»
дастанындагы
осындай
бейнелеулердщ эстетикалык тургыдагы дуниетанымдык улагаты
улттык жэне жалпыадамзаттык талгамныц бшк денгешн танытады:
Карасац, балам, жогары,
Кетер in in кабагыц.
Муз-дулыга, кар-сауыт,
Алатаудын алабын,
Желкшдеген карагай,
Кеп майсалы тамагын.
Жупар шс, боз жусан,
Бетеге баскан балагын.
Еск! куйд! сонау 6ip.
Шыгарып естен барамын.
135

Алатаудын аты кеп,
Созылып жаткан карлы жал,
TepicKefti - ¥лы жуз,
Кунгешнде кыргыз бар.
Толып жаткан шокысы,
Шокысыныч аты бар:
Козыбас, Кордай жаясы,
Сонан ерлеп тартылар
Суыктебе Дегерез,
Узынагаш, Кектебе,
Каргалынын бшп.
Шубараттын epi бар,
Каска асу мен Ушконыр,
Кызыл кунгей ею нар,
Карагайлы, Куртты бас,
Талгардай бшк шокы бар.
Eciicri, Турген, Акшелек,
Каркара бар, Асы бар,
Шыцдардын шыцы Хантэшрц
Таудыц бшк басы бар,
«Жепсудьщ желшЬ>,
Деген тауым осылар,
Коршалана ак булт,
Ойында жанбыр, ерде кар,
Ойпатында кеп шалгын
Ушарында кузды ызгар [96, 197-198-6.6.].
Жайлау - Жамбыл жырларында жылдын жаз мезгипндеп 6ip
кезещн суреттеу калпында гана емес, поэтикалык шартты магынада
алынатын символдык маш бар кубылыстык атау. Жайлау - Жамбыл
упин бакытты заманнын жаркын бейнелеу ynrici. Казак тарихында
Коркыттыц мэцгипк ем!р мекенш, Асан Кайгынын Жеруйыкды,
©теген батырдын Жидел1байсынды 1здеу1 - халык арманынын накгы
керЫстерк Жамбыл - элем ойшылдарынын гуманиспк ойлау
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еркиндеп
улы
тулгалардын
6ipi.
Сондыктан,
онын
шыгармашылыгындагы халыктык-этнографиялык танымга непзделген
жайлау туралы елецдердщ философиялык-эстетикалык тургыдагы
жинактаушылык суреп - жалпыадамзатгык агартушылык-гуманиспк
дастурлермен сабактасады.
Жидел1байсын - Жамбыл армандаган Жайлау - Ирные. «0теген
батыр» дастанындагы Отегеннщ сондай конысты вдегенш жырлау
аркылы акын ез ойын керкемдж жинактау, поэтикалык ажарлау
тип мен эсерл! суреттейдп Эдетте, пейзаждык суреттеулер ем!рдеп
накты кершстердщ суреткерлж киялмен улгайтыла, eciplne ерлеушен,
мыц
сан
ернектердщ,
безенд!рулерд!н,
айшыктаулардын,
косындылардын жинакталуынан туады гой! Жамбыл да езшзд
халкына мэцгипк жайлы кещстж мекен ортасын жайлау-коныс
калпында пейзаждык суреттеулердщ, керкемдж бейнелииктщ
шогырлана колданылган калпында жырлайды. Жамбыл жырлап
отырган Жайлау - Крныс мусылмандык дуниетаным ерюшдеп
Жумак, Пей ini угымдарымен де ундеепк, уксастык жагдайында
бейнеленетш секшдп Жамбыл армандаган Жайлау-Крныс акыннын
жырында Жайлау-Заман угымымен 6ipiyrac усынылады. Бул Жамбылдын сонау Асан Кдйгыдан басталган арманды ойды
жалгастырган азаматтык парасаттылык унь Акыннын жыры - халык
журегшщ сыры. Сондыктан, ултымыздыц мацгшк арман сапарындагы
ойын реалиетж-романтикалык леппен жырлаган Жамбылдын ЖайлауИрныс пен Жайлау-Заман атты епз угымдарды поэтикалык
бейнелшкпен жырлаган жолдарын тындап керелпс
Жер жаннаты кез болды,
Кере ме сешц кездерщ?!
Карашы кызыл арайга,
Kepecin бе, унай ма?
Даксыз ашык аспанда,
Балыкшы булттын жузгенш?
Кердщ бе тан шапагын,
Жердеп гулдщ пзбеПн.
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Малынган бау-бакшада,
Жемгстщ жерд! сузгенш.
Ауызга тускен жалганда,
Жемкл тэтп балдан да,
Жерд! жыртып еплген,
Дам! тэтп дэннен де,
Ак мактасы кумхстей,
Жер! кшем пул!штей...
Ту тушадай кояны,
Кырандай ipi торгайы,
Кересщ бе, анеки,
Жайбаракат малдары,
Жайлауда жусап жандарм.
Рахатта жургенш,
Ешкшер! жылкыдай,
Латы баглан токтыдай...
...Меруерттей суында
Каз бен ку жок жузбеген.
Туган шакта жаздары,
Коцыр ала каздары,
Кездеген жерден кез келген,
Казак халкы белплц
Осы жерден бакыт шгелц
Тургандай-ак сезд!рген [96,192-193-6.6.].
Жамбыл - казактыц ултгык калыптасу, даму дэстурлерш
бойында жинактаган тулга. Ол казак турмысындагы жайлау туралы
дастурл! ойлауды поэтикалык жаца бейнелипк биплне кетередк Акын
кешпелитер мэдениетшщ дэстурл! турмыстык колданысындагы соз1н
алеуметпк манд! баламалы Жайлау-Заман магынасына жетюзе
жырлады.
Озш
коршаган
когамдык-олеуметпк
ортаныц
кубылыстарын тек кана казактыц дастурл! турмыстык танымы,
эстетикалык, козкарасы тургысынан багалаган. Жамбыл жырлары улттык казынамыз. Акын Жайлау-Заман турпатындагы бейнелеуде
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тарихтын еткеш мен бупшн, болашагын жалгастыра жырлады. К,азак
даласынын монгол шапкыншылыгына, жонгар калмакгарынын
баскыншылыгына, Ресей патшалыгыныц отаршылдыгына ушыраган
гасырлары лирикалык каЬарман-акынга Заман, Дала, Жайлау
угымдарын элеуметтану тургысында багалаумен жырлатады.
«Туыскан ел» елецшде халык тагдырын зар заман поэзиясы
дэстур^мен жырлауы айкын кершедй

...Кез алдымнан етедк
Кешей 6ip сур заман.
Сур заманда тун efli,
Ауылымныц успн торлаган
Даласы кайгы ацыраган,
Жайлауы жайсыз каныраган,
...Кыстаудан Kemin шубырып,
Айрылдык тагы жайлаудан [97, 117-6.6.].
XX гасырдын 30-40-жылдары
карт акын Жамбылдьщ казак
ауылдарынын жанаша тулеуш керген кезещ. Элеуметпк тещлздпсгщ
барлык турлерш узак гумырында кеп керген акыннын картайган
кезщдеп керген бул жацалыктары киялындагы суреттердщ шындыкка
айналганын дэлелдегендей кершютер болгандыгы анык- Сондыктан,
Жамбылдыц XX гасырдыц 30-40- жылдарындагы елевдер!нде казак
ауылдарынын ежелден калыптаскан классикалык суреттершщ улттыкэтнографиялык бояулары айкындалган калпымен бейнеленедг
Мысалы, «Мэстек пен тулпар» елещндеп лирикалык каЬарманнын
романтикалык киялы аясында б!рнеше поэтикалык тулгалауды
танимыз: 6ipiHinici - лирикалык каЬарман журген уакыт пен кещстит
жайлауларды мекендеген казак ауылдары калпындагы суреттеулермен
бейнелеу; eKiHmici - лирикалык каЬарманнын замандар белестерш
аралаган асыл арманыныц, муратыныц орындалу децгейлерш
«мэстек» пен «тулпар» угымдарыныц поэтикалык бейнелеулер!
аркылы бергенг блен композициясынын алгашкы 6ел1мшдеп мэстек
мшген лирикалык кеюпкердщ жаксылыкты гана 1здеумен ауылдарды
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аралап келе жаткан арманды сапары кез алдымызга Жеруйыкды
!здеген Асан Кдйгынын да сапарларын еске туйредЕ Когамдыкэлеу меток дамудын эралуан кайшылыкдары, кешпел! турмыстын
циындыктары мен кызыктары араласкан казак ауылдарынын шынайы
Tipmmiri акыннын лирикалык толганыстарымен кез алдымызга
елестетшедЕ

Ауылдан ауыл аралап,
Тулагымды сабалап.
TenciHe берд!м турмадым...
...0лен!мд! орлетпм,
Орге кулаш серметом,
Кдлын елдщ шпнде,
Зарын айтып сорлыныц
Кдйгылыны ешретпм.
Жес!рлерд! жетектеп.
Жет!мдерд! тербетом [97,130-6.6.].
Замандарды казак ауылдарынын жазгы жайлауда отырган
кезещне баламалай жырлаган акын улттык психологиялык
дуниетанымнын уакыт пен кешспк жуйесшдеп табиги сабактастыгын
дэлелдейдЕ Элен композициясынын идеялык тушнд! кезеншде
лирикалык каЬарманнын романтикалык аскак арманынын, кездеген
муратынын орындалган кезеш де ем!р шындыгы тур!нде суреттеледЕ
Акын бул кезещц казактыц турмыстык-салттык Tipinuririiueri
кектемнен жазга уласкан жайлаудагы сэндц салтанатты, береке,
молшылык тасыган, адамнын кешлшщ шалкуы мен ем!р казанынын
кайнаган сулулыктары, козгалыстары тутаскан ажарымен бейнелейдй
Кектемнш кун! туыпты,
Калыпты туман басыла
Ymp-yftip жылкыны
Yftipin акеп койыпты,
O3LMH1H Дэл касыма,
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Жайлауды басты ез малым,
Жанадан жырды козгадым [97, 131-6.].

Олендеп романтикалык жэне реалистнс дуниетанымнын
тогыскан осы жер! аса эсерль Казакдыц дала адамына тэн
психологиялык кецш-куш, тулпар кешттп арманына аяк арткан, еткен
мен бугшд!, болашакты пршипкке гашык куштарлыкпен жалгаган
нагыз казактьщ келбетш танимыз:
...Тулпарыма карасам,
Танадай коз! жайнайды.
Аккудай мойны шлш.
Казыгында ойнайды.
Токымы ж!бек, epi алтын.
Ауыздыгын шайнайды.
Узецгкл сыцгырлап,
Карасам кез!м тоймайды.
Канатгы тулпар астымда,
Кундыз 6epiK басымда,
Омырауымда ордежм,
Жан достарым касымда
Кайтадан, мше, аттандым.
Киырга болжап коз салдым
Токсанга келген жасымда.
Далам да гул, тауым гул,
Аспан ашык, жер жайсац,
Туманмен 6ipre туршш,
Курыпты козден ылайсац.
Домбырам бупн сайрайды
Cepninin, cepnin эн салсам.
Шуу, жануар, шуу тулпар!
Устшде бупн мен сункар.
Алты айлыкты алты бас,
Алдымда куткен халцым бар [97, 132-6.].
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Жамбылдыц «Элемде 6ip жулдыз бар» толгау елецшде
лирикалык каИарманньщ eMip сапарындагы жолаушыдай куй
кешкендей калпы жырланады. Олецнщ курылысында уакыт пен
кешстпсп курап турган гасырлар, ондагы когамдык-элеуметпк ем!р
шындыгы, тарихи езгерютер - 6spi де лирикалык-кесемсезд!к
толганыстармен жырланады. Бул елецшде де 6ip-6ipiHe карама-карсы
турмыс cyperrepi бейне 6ip жазгы жайлауда, далада 6ip-6ipine
уласкандай бейнел! суреттеулермен ернектеледь Акын бейнелеген
бурынгы жайлау даласыныц келбетз адамньщ кенш-кушмен
психологиялык епздес бейнелеулермен жырланады:

...Зарыккан соц агайын,
Саргайтып жузд! сэры уайым,
Муцга толып сарайым,
Шолды кез1м жан-жакты,
Аслан нурсыз, жер унс!з,
Кара бултка ай батгы.
KepiKci3 жас, Кулансаз,
Суы курып сай капты.
Судырамай курагы,
Саркырамай булаты,
Карт бурадай тунерш,
Tinci3 бейне 6ip ел!к,
Жым-жырт nierin тау жатты [97, 220-6.].
Бул - Жамбылдыц казак тарихынын Ресей патшалыты отары
кезшде мушки жатдайын зар заман акындары дэстур!мен
жырлауыныц улпсг Поэтикалык бейнелеу нысанында казак тарихын
жайлау еюр!, дала KenicTiri жагдайында суреттеуд! поэзиямыздьщ
улттык сипаты туртысында колданатынын байкаймыз. Казак дал асы на
келген cepninicTi, тарихи езгерютерд! акын 63i калайтын кезещ, жазты
жайлау кецкгпгшдеп табигат пен адамга байланысты тулеу, езгеру
козгалыстары сипатындагы баламалы бейнелеумен байкатады:
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Сершлд! де сыргып тун,
Жер мен kokti жарылкап,
Нурга болеп шыкты кун!
Ел ецсесш талай жыл,
Кара тастай баскан зш,
Ыдырады кайгы, муц,
Бойын жазып, жадырап,
Куши кушты маужырап,
Мелшиш жаткан тау мен кум,
Елдщ кургап кез жасы,
Кекорай болып кол басы,
Толып езен арнасы.
Кунарланып кундагы,
Кулпыра берд! куз бен шьщ [97,221-6.].

Акынньщ табигат кубылыстарын кейштеулж тэсшмен адамзат
Tipin Luiri секшд! козгалыстармен, сез!м тынысымен бейнелеу!
суреткерл1кп танытады. Табигат кубылыстарыныц кун нурымен
сершлетшш, турлт козгалыстармен турленетшш бейнелеуде акын
байыргы туркшк поэзияньщ жаратылыс тынысымен ерше жырлайтын
дэстурш жалгастырганын да ацгартады. Жамбылдыц осы е л ец 1н ен
к,азак,тыц улттык ©суш, еркендеуш мэцгЬпк армандаган акындык
поэзия тарихындагы шыгармашылык тулгалардьщ орындалган
мураттарын керем!з. Эрине, Жамбыл жырлаган ем!р шындыгынан
акындык киялдыц поэтикалык бейнелеумен, керкемдж жинактаумен
бершгешн анык танимыз.
Бул
сонау Иоллыг Тепн, Жусш Баласагун, Эбунэс1р ЭлФараби, Коркыт Ата, Асан кайгы, Букар, Дулат, Махамбет жэне т.б.
акындык енер иелер! шыгармаларында кестеленген арман-мекещц
жырлаган дэстуршщ Жамбыл кестелеген 6ip нускасы болар, с ips!.
Элецдеп казак ауылыныц Жайлау-Заман аясындагы суретш б!з
эдеби шыгармадагы киял мен шындык ер1мшщ кершкл ретшде
багалаймыз:
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Айтсам кунд! бугшп,
Казак халкы каз!рде,
Ерен куигп ел болды.
Kecereci кегерш,
Кен елкел! бел болды.
Асты кумгс, уст! ырыс.
Таудан алтын, сайдан мыс,
Телегей тещз кол болды.
Жерден мунай атылса,
Кектеп кустын канатын
Кактыратын жер болды!
Азуын Айга бшеген,
Айбатганса удеген,
Елде айбарлы ер болды!
Малы каптап epicTi,
Агашы миуа, жем!ст1,
Жоны жентгей ericri,
Казакстан аймагы
Алтын жайлау жер болды [97,221-222-6.6.].

Жамбыл - казактыц улттык дастурЫн шпндеп аса санд! берекел!
жаз мезплш, онын жайлаудагы суреттерш турмыстын, жаксылык
сипатымен баламалап жырлауда бейнелеу-кер!ктеу сездердщ
пркестердщ поэтикалык сымбатын шебер уилеспредЁ «Шын
журектен» атты елещнде де акын туындынын композициясындагы
жазгы жайлау суреттерш халыктын турмыстагы берекел! жагдайымен
шендеспре бейнелейдЁ Жайлау кещсппндеп даланы, тауды, езенд!,
ауылды, терт Tyniim казактын турмысындагы кайталанбас калпымен.
ецбектш бей нет! мен рахатына арал аскан шынайы козгалысымен
бейнелеген акын ез мактанышын тындаушыларына карата, оларды да
ортактастыра жырлайды:
Кезпцц салшы далама,
Тукп кыем тугшдей.
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Тауыма суду караты,
Кыздардыц жиган жупндей!
Озешме караты,
Агып жаткан гуршдей
Ауылыма караты,
Кырдьщ кызыл гулшдей.
Эн, кушмд! тындашы,
Батырлардьщ ушндей!
...Туй ем жатыр алдымда,
Жайылган жылкым оцымда.
KonTiri шептей сыцсыган,
Каптаган койым солымда
Келден курак суырган,
Желта суттен сыздаган,
Сиырым анау - шубыртан,
Саутызута ауылга [97,133-6.].
Казак ауылдарыныц жайлауда етюзген айлары - улттык
турмыстыц ата-бабалык дэстурлерш жинактаган калпымен танылатын
кезещ. Терт тулж малдьщ жайлау epicTepiH каптай жайылганын,
солардын сандарынын кебейгендерш, ешмдершщ молайганын акын
казактын жерд!, елд! иеленген кещл-кушмен коса ернектейдк

Эзеннен су iiirripin,
Жайлаудан кызык юрпзген,
Сораптап сут саудырып,
Уыстап май жепзген.
Ботасы боздап епзден,
Койы коздап сепзден,
Халкыма дэурен сурпзген,
«Иемш жерге!» депзген [97, 133-6.].
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Акын - халык кеципндеп армандарды, максат-мудделерд! жэне
т.б. алуан сырлы кещл-куй эуендерш керкемдж жинактаумен
жырлайтын тулга.
Жамбыл казактын ата-бабадан жалгаскан улттык турмыс-салт
дастурлершщ кешпел! турмыс мэдениеп аясында жаркырап
кершетшш оз жырларында желгсш узбей жырлайды. Казактын
элемдеп езге халыктардан дараланып туратын айрыкша езгешел!п осы жазгы жайлаудын кайталанбас сулу болмысы. Кшз уйлерш
таудын баурайындагы арнаулы кещстжке пккен халыктыц терт тулйс
малды баккан, ecipreH Tipininiri бар болмысымен суреттеледг
Казактыц улттык шаруашылык кэсйбшщ акындар жырларына
гасырлар боны аркау болып келген дэстурш Жамбыл да ез!ндж
бояуларымен, мэнер!мен жангырта жал гасты рады:

...Туйем шыкты epicxe,
Боталары маймацдап,
Койым epдi каптайлап
Козыларым салды ойнак,
Жылкыларым шуркырап,
Терт тулжке толды аймак,
...Малшы да мен, жыршы мен,
влендеткен айкайлап,
Жайлауга шыкты, уй ririn,
Алатаудын бауырына,
Салдык малды терт тулж,
Таудын сем!з бауырына.
«Малга бекем болындар!»
Деп тапсырдым кауымга [97, 49-6.].
Жамбыл
казак турмысынын суреткерь Казак турмысы ем1р сурудн пршЫк етудй материалдык жэне рухани игипктердщ
игершушен жасалатын байлыкты мурат тутатын дуниетаным epici.
Казак фольклорындагы ертеплердщ барлыгынын дерлж окиганын
аякталуы олардын «Бай болып, барша муратына жеткен
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«тагдырларымен аякталуы - халык кецЬпнщ айнасы. Казак халкынын
байлык туралы кезкарастары макал-мэтелдер!нде де мол Kepinic беред!
жэне олар кебшесе торт тулжке катысты айтылады: «Койыц болмаса,
байлыкта ойыц болмасын»; «Tyfteci жок ауылга тайлак атан кершедЬ;
«Калтасында тиыны жок туйенщ Tic in ашып кередЬ»; «Аузы кисык
болса да байдыц улы сейлесш»; «Бай атка мшсе, «Кутты болсын!»
дейд!, кедей атка мшсе, «Кайдан алдын?» - дейдк «Мал ecipcen кой
ecip, eniMi онын кел-Kecip; «Кудацныц тайын алгьщ келсе, кулынды
биесш сура»; «Ат аунаган жерде тук калар» [145,47-51-6.6.]. «Койлы
бай - корлы бай, жылкылы бай - сылдыр бай; Нары бар, нары бардьщ
малы бар»; «Кетерем» деп туйеден безбе, салтанатын емес пе?
Тебеген деп биеден безбе, кос канатын емес пе?»; «Таяк тайга
жетюзер, тай кунанга жетк!зер. Кунан атка жетюзер, ат муратка
жетк!зер» [146-78-85-6.6.].
Макал-мэтелдердщ терт тулиске катысты улплерш сез аркауына
алып отырган ce6e6iMi3 - казак халкынын материалдык байлыкты
багалау кезкарасын назарымызга алганымыз. Казактын халыктыкулттык кезкарасы бойынша мьщгыртып терт тул1к мал ебргендер нагыз байлар. «Бермесе де бай жаксы, жемесем де май жаксы» деген
казакы nixip - гасырлардан жеткен сез. Op6ip казак ез даласынын,
елшщ байлыгын осы терт тулж малдын кепппмен елшеген.
Амандык-саулык сурасу да «Мал-жанын аман ба?» деп, сез
бастауында малды атаудыц MOHici токшылыкты, отбасы берекесшщ
Heriai Tiperi мал байлыгын багалау екендпл айкындалады.
Жамбыл - жастайынан e3i де мал баккан, ом ip бойы терт тулж
малдын казак турмысындагы непзп материалдык байлык екенш
сезшш eMip сурген жан. Сондыктан онын барлык шыгармаларында да
терт тулж малга катысты сез оралымдары ерийп отырады. Лирикалык,
эпи кал ык жырларында, айтыстарында казак турмысындагы непзп
енбек, кэсш, шаруашылык мэселелер! непзп мазмунды курайды.
Терт тугпкп непзп ripiuiniK кез! erin eMip сурген халыктын
турмыстык кенш куш реалиспк ем!р шындыгына сай суреттеледп
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Малы кеп бай жылайды кар жауганда,
BapiH тастар ниетч малга ауганда,
Жердей алтын тапкандай кедейлер жур,
Эйел! шелек толы сут сауганга.
Малы кеп бай ертемен жейд! каймак,
Кой шыгарып, кедей жур козыны айдап,
«Ен болмаса, айран га тойгызса», - деп
Жатса, турса плейдЬ А, кудайлап!» [96,29-6.].
Эрине, терт тулис малды ecipy - аса жауапты, киын жумыс.
Qcipece, жылкыны багудыц киындыктары кеп. «Жылкышы» елещнде
куш-туш алдындагы малдыц жогын 1здеген, барын тугендеген,
кузеткен бакташы, малшы, жылкышы кэйбшщ кешпел! турмыс
жагдайындагы табиги калпын реалиспкпен жырлайды.

Сары тунге сарылып KipniK имей,
Сал кын кузде б ip жылы уйд! бымей
Сахарада салактап кунд!з-туш,
Буралкы ит пен малшыньщ кун! б1рдей [97,32-6.].

Терт тулпс малды еируде кешпелыер турмысында киындыктар
мол кездеседг Жамбыл жырларында малдыц жутка ушырайтын
апатгы жагдайы да суретгеледк
Атым арык, тон тозык.
Кысып келд! аштык, шел
Жер!м!зде жут болып,
бспей калды биыл тел [96, 35-6.].

Елдщ шшдеп токшылыктьщ, берекенщ азайганына кжал1
адамдарды («Сат сайланарда») сынаганда да сез аркауына малдыц
телаз-ешмаз калганын, Kecip жандардын жут боп келгенш епздеп
балаламай мезгеп бейнелейдй
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Кайымады туйелер,
Кысырады биелер,
Кыста кырсыз жут болдыц,
Елге жугщд! уйе бер [96,38-6.].

Жамбыл - казак халкынъщ кешпендшк турмысы жагдайындагы
мэцпден келе жаткан непзп байлыгы малдыц кептплн максат туткан
акын. 031 eMip сурген ауыл-аймагындагы мьщгырта мал ecipren
атакты адамдардыц шаруакорлыгын, бepeкeлi Tipmuiiriu макданышпен
жырлайды. Жамбылдын жырларынан жылкы мен кой ©cipreH атакты
адамдардыц романтикалык тулгалары табиги бояулармен беритедь
Кулмамбетпен болган айтыста Жамбыл езшщ туып-ескен
мекеншдеп материалдык (заттык) байлык боп табылатын нагыз
далалык турмыс, тгршипк тынысын, шынайы ©Mip келбетш
реалистжпен суреттейдк

Олай десец, барайын кун батыста Сыпатайга,
Айтпай оны кетпеймш теп жайга.
Жылкысыныц есебш адам бшмес,
Мал1м шыгар жалгыз-ак 6ip Кудайга.
Жылкысыныц 6ip шет!,
Каракыстак, Кэстекте...
Жылкысыныц 6epi шеп Ушбулак,
Аргы Liieri Козыбасы, Кррдай-ды.
Оган Tin типзген оцбайды,
Епз ек! болмайды!
Аргы meri Ыргайты мен Теректе.
Жылкышылар мшед! кексерекке.
Токсан eKi шолакты жиганменен,
Кермед1м ондай байды тешректе.
Сыпатайдьщ артында Какаман бар,
Кдкаманныц соцынан такаган бар.
КЬкигпц улкен уйш кер in пе едщ?
Токсан тулып, алтын без жасаган бар.
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«Жет! мын кой бар - дейд! - Киыкбайда»,
Каптап, кабыргалап жатады туйык сайда
Каратай, Карынбаймен сайда тагы да бар,
«Уш мын жылкы бар - дейд!-Тел!тайда [96, 73-74-6.6.].
Акын - казак халкыныц непзп турмыстык пршшк Tiperi терт
тулштщ нагыз байлык екенш осындай нактылы деректермен
жырлайды.
Казактын
ататекпк,
туыстык,
агайыншылык
б!рлеспктер!нен, кауымдастыктарынан куралган ауылдын ортасы аты
жекеменнйк болганмен, сол малдын кеппг! бэрше де токшылык,
берекел! ем!р берепнш танытады. Кдзактын ататекпн кауымдастык
ортасында «Агайыннын азары болса да безер! жок» деген! халыктык
карым-катынастарга непзделген. Жамбыл да осынау халыктык
кагидага сай ез! кедей болса да, озшщ агайыныныц малы кеппгш
мактан тутатын казакы кещл сарынымен жырлайды. Малы коп
агайындарыныц халык ортасындагы жомарттык, сакилык мшез
байлыгымен де даралана танылган парасат бшпндеп тулгаларын
табиги, тарихи шындык калпымен жырлайды:

Екейден озып шыккан Байсалбай-ды
Жылкысы енкей жорга тайпалмайды...
Мын сепз жуз туйе бар Байсалбайда,
Жылкысынын басына кедей барса,
Ат пен туйе мшпзбей кайтармайды.

Тагы да бар бу жагында Асылбепм,
Шынжырлы, шубар балак, кара кег!м.
Байсерке, Байгабат пен Ер Шотайды,
Айта берсем, таусылмас оныц кебш [96,77-78-6.6.].

Кеп малды иеленгендердш !шшде де адамгершипк касиет!
жогары, жомарт, саки атанган, нагыз ел агасы атангандардын кеп
болганы - улттык тарихымыздын шындыгы. Жамбыл материалдык
жэне рухани байлыктын б!ртутастыгын осылай жырлайды. Деген мен.
150

рухани мэдениетпен карулангандардын да малмен елшенетш
байлыктан кем емес екендипн унем! назарынан тыс калдырмайды. Жер
кайыскан малды мыцгыртып ес!ргендер мен ©нер игергендерд! акын
байлык угымынын аукымында 6ipre алып жырлайды:

Б!здщ елдщ адамы енер! аскан,
Онер! мен талайдын кониин баскан.
Жерд! керген, ел керген, кала барган,
Bip кем емес байьщнан асып-таскан [96,78-6.].
Жамбылдын казак турмысына арналган жырларынын аркауына
торт тулж мал алынганда кебшесе жылкыга байланысты сез орамдары
мол кездеседк Жамбыл жырында кейде казак халкынын тагдыры
бейне жылкы тулгасымен баламаланып та кетепн секшдь Мысалы,
халкына Жидел!байсын атты жайлы коныс !здеген Отеген батырга
арналган дастаннын сонгы жагында Жамбыл ен жаксы деген
коныстын да шоб! жылкыга жайылым болмаганына кайгырган
кейшкер кецшш муцлы, еюшшп жыр типмен ернектейдк
Арпалыскан атынан
0теген тусш epiM тал.
Жанаттанып кулпыра
Шебш шскеп карады:
«Жайлы ма - деп - жылкыга,
Жылкыга жайлы емес», - деп
Кайтып келд! жулкына.
Жылкыга me6i жакпаса,
Жылкыга жайылым таппаса,
Шогы сенген отындай,
Келмейд!, - деп - калпына,
Отыра калып сол жерде,
Коныс таппай бул елден,
0теген батыр жылады.
Балапандай талпына
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Ойын KynripT баскандай,
TLneri онын ушкандай.
Алтын ОЙЫН МЫС КЫЛЫП,
Салы суга кеткендей.
Астында тулпар аты ел in,
Акыргы дем! б!ткендей,
Састы батыр саркыла [96,193-194-6.6.].
Жамбылдын жылкы тулптне арналган жыр жолдарыньщ казак
халкынын «Ер канаты
ат» угымындагы даналык ойлармен
сабактасатынын
ангарамыз.
«втеген
батыр»
дастанындагы
тулпарынын жайылымын, шебш 1здеген батыр муны аркылы Жамбыл
акын тулпарларды арнайы купп-баптайтын казактын атбегипк-сешспк
енерщщ аса мэндйппне назар аударган. Профессор Ж.Дэдебаев
«Тулпардын сыны мен бабы» (1994) атты кггабында турю
халыктарыньщ осы 6ip ерекше дэстуршщ езгешел!гщ атап керсетедн
«Казак пен кыргыз тулпарынын жаратылысы да, касиет! де баска
елдердщ сэйгушктершен белек. Европа халыктарыньщ атбегыер!
казак-кыргыз сэйгулпстержщ тур-тусш, жаратылысын мундага дейш
мойындамаган. ...Алайда, тулпар мшбейжше езш канатсыз кустай
сезшген казак пен кыргыздьщ жылкы тукымын асылдандыруга
салгырт карай алмаганына бетен журтгын кез! мунда гана жетп. Ол
туралы деректер мол» [147, 41-6.]. Зерттеупп осы арада кыргыз
манабы Шэбден Жантайулынын 1912 жылы 10-14 казан кундер! еткен
асындагы ат бэйгес! туралы журналист С.Е.Дмитриевтщ енбепнен
мысалдар келт!редь 38 шакырымдык аламан бэйгесщде косылган 172
аттын !ш!нен 10 жастагы 6ip жуйр!ктщ 1 сагат жарты минутга шауып
еткен! айтылады. Ал, агылшын жуйрпсгершщ 6ipi оныншы болып
келнтп де, екщнйс! мулде !лесе алмай калган екен.
Жамбыл - казак, кыргыз халыктарыньщ жылкы малына, онын
!ш!нде тулпарга катысты купмш, баптау мен багуын жасынан
кер!п ескен акын. Жалпы акындык енерд! иеленген жандар да
тулпар жылкы м!нез!мен ундеспк жакгары мол йршиик иелер! гой!
Бтмц болмысы, коршаган ортамен карым-катынасы, акындык
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шабыт - бэр! де тулпарлык болмыспен уксастык жагдайында
багдарланады, сондыктан да Жамбыл жырларындагы этнографиялык
сипаттардын терт тулжке, оньщ !шшде жылкыга цатыстылыгы мол
кер1н1стермен epuieriHi - казак елецшщ улттык болмысыныц 6ip
кыры.

4. ТуркЫк наным-сешмдердщ
акын шыгармаларында жырлануы
Жамбыл
шыгармашылыгындагы
айрыкша
байкалатын
ерекшел!ктердщ 6ipi - оньщ туркипк наным-сешмдерд! белсещц
жырлауы. ТуркЫк наным-сешмдердщ Жамбыл шыгармаларында
басым колданылуыныц непз! оньщ акындыгыньщ ежелп баксылык,
одан кешнп жыраулык поэзиямен ундесушде жатыр. Баксылык
(шамандык) поэзияда сез, эуен-саз, кобыз сарындары, орындаушынын
кимыл-козгалыстары езара косыла, тутаса келе тындаушыларыныц
психологиялык-жанжуйелж болмысына эсер етедд Бул орайда 6i3
Жамбылдыц жырларынан баксылар поэзиясындагы жанрлар улплерш
де кездест!рем!з. Баксылардьщ табигаттагы отпен, сумей, кунмен,
тунмен тгпдесепш жэне т.б. эртурл! заттардыц киесш аркау ете
айтылатын аластау жырларыньщ да Жамбылда кездесетш! бар.
Мысалы, К¥лмамбетпен айтысындагы карсыласыныц букш жан
жуйесше эсер ету ушш осындай улпш колданады:
А, Кулмамбет, Кулмамбет,
Агып жаткан сумей кет!
Сумей кетсец ел iniep,
Судан шыккан бумен кет!
Одан да кес!рщ тиед1,
Кызарып баткан Кунмен кет!
Кун де кайтып шыгады,
Оттан шыккан кулмен кет!
Кулден ауру жугады,
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Карацгы туман тунмен кет!
Тун де цайтып келедц
Аскаралы таумен кет!
Тауды да халык мекендер,
Кесерщ жугар Кулманбет,
Ку пэлекет арман кет! [96, 79-6.].

Профессор М.Жолдасбеков Жамбылдьщ осы жыр жолдарынын
баксылар поэзиясымен уксастытын айтады. Жамбылдьщ бул сездер!
аурудан аластайтын зулым рухтарга арналатын баксыньщ (шаманньщ)
арнауын еске тус!ред! [64,37-6.].
ТэнрЬпк наным-сешмд! тутынтан халыктык ойлау дэстур!м!зде
табигатгагы адамньщ коз1 керш отырган заттарды (Кун, Ай, жулдыз,
су, от, жэне т.б.), кубылыстарды (жел, жацбырдьщ, кардыц жаууы,
желдщ, боранньщ согуы, найзагайдын ойнауы жэне т.б.) жыр
жолдарынын аркауына айналдыру - Жамбыл шыгармашылыгыныц
басты ерекшел!п. Кобыздын, домбыранын суйемел[мен суырып салма
елецшщ ер!мдерш тутастыра жырлауда казактыц ежелп баксылык,
жыраулык
поэзиясындагы
дэстурл!
улплерд!
шеберл1кпен
колданганын ацгарамыз. Мысалы, бакилык дуниедеп адамдардын
ес!мдер5мен аталатын касиетп мекендерд! кастерлеу - аруактарга
табынатын туркшк наным-сешмнщ керЫсь
Аруактарга табыну, жалбарыну турю тукымдас халыктардыц
шшде казактарда ерекше сакталган. Куреске тусепн балуандар да,
жекпе-жекке шыгатын батырлар да, бэйгеге тулпарын косатын атбепс!
де, енерш халкыныц таным таразысына усынатын акын да жэне т.б. 6opi де аруактардан жэрдем, медет сурайды, куатын-кутш сол 6ip
мунэжэты аркылы кушейтедь Мысалы, Кулмамбетпен айтысында
Жамбыл батыр бабасыныц аруагынан жэрдем сурайды:

«Шуу!» десе, жуйрж озар мына жолдан,
Демей rep, ecxi аруак алып колдан!
Карасай, дем бере гор, мен in бабам,
Сьлтейш будактатып он мен солдан! [96, 72-6.].
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Сол аруакты бабасыныц урпагы екенш мактан туга, езшщ
азаматтык куатын айплей сейлейдй
Ураным менщ Кдрасай!
Карасайдьщ улымын.
Айтулыныц 6ipiwiH,
Нар юлемнщ тупмш [96,151-152-6.6.].
«Сураншы батыр» дастанында да кейшкердщ аузынан батыр
баба дэстурш устанатын урпактар адалдыгын айтады:

-Бабам менщ Кдрасай,
Шапканда елд! жау талай.
Айырып алган батыры
«Арыстан болсан жау ушш
Тулюдей болсын эдющ»
Дейтш бар-ды акылы [92,212-6.].

Демек, Жамбыл жырларыныц аркауына алынатын нанымсешмдш непз - туркийк дэстурлер. Ататекпк, бабалык непздерд!
умытпау - казак халкыньщ ежели замандардан калыптаскан касиетп
дэстурь Ататекпк, ур!м-бутактык ecin-ену жолында батыр, би-шешен
болган бабаларды, аналарды курметтеу - далалык казак туркыершщ
касиетп дэстурлерщщ 6ipi.
Жамбыл - ата-баба аруактарын кез келген нэрсеге кор кылмауды
тутынган акын, Оздершщ ататектж, ата-бабалык жолдагы бакилык
дуниедеп, каз!р тугае ататекпк аулеттж тукымдардьщ ортак атауы
болган бабалар ес1мдерж ардактауга шакырады:

Мен барайын темени,
Асыл менен Шыбылга!
Мыкты болсащКулмамбет,
Курескеннен жыгылма!
Бу жактагы Дулатты
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Тастай бере асыгып,
Бабага барып тыгылма!
Бабан койын пул кылып!
Эруакка урынба! [96, 73-6.].

Жамбылдыц ата-баба аруактарына сиынуы, оларды курметгеу
хакындагы ойлары - оньщ шыгармашылык енершщ де куатын
аргтыратын сешм KepiHici. Кезшде улы зерттеунп Шокан Уэлиханов
«Казактардагы шамандыктыц калдыгы» деген ецбепнде елшер мен
Tipinep арасындагы мэцгипк байланыстардьщ туркшйс, казакы
табигатына гылыми бага берген едк «Улылар мен мыктылар елгеннен
соц да Kyaiperri, аруакты, ал усак-туйек куйю пршш1ктщ суйе де, куйе
де бшмейтш пенделер! елгеннен сон да рухсыз, эрекетаз калады-мыс.
Шыцгысхан елгеннен соц да Кудайдан Kyaiperri, ел табынатын
аруакты болган деседi. Казактарда аруакты кастерлеу салты Kaaipri
кунге дейш ез кунпнде. Олар басы на Kayin тенгенде, мусылмандардьщ
эулие-энбиелерше сиынатын аруагын кемекке шакырады. Ом1рдег1
барлык сэтплпсп аруактардьщ кемеп ябберд! деп тусшедЬ [16,174-6.].
Жамбылдыц Карасай батырдыц аруагынан медет, жэрдем тктей
оныц рухына суйене, шабыттана жырлауы - казак поэзиясыныц
табиги болмысына тэн ерекшелж. Жамбыл жырларындагы атабабалык, ататектж жуйеден унем1 ауызга алынатын тарихи тулгалар казак батырлары. Казак жерше баскыншылык шабуылдар жасаган.
6ipaK акырында тас-талкан болып жещлш калган жауларды
талкандаган олар - б!здщ улттык тарихымыздыц макганыштары.
Карасай Алтынайулы (1598-1671)
XVII гасырда Орталык
Казакстанды, Жетгсуды калмактардыц шапкыншылыгынан азат ету
согыстарын баскарган батыр. Денес! Kaaipri Кекшетау жершдеп
Ерейментауына койылган. Оньщ eci Mi ¥лы жузд!ц Шапырашты
аталыгына уран болган. 1999 жылы Карасай Алтынайулыныц 400
жылдык мерейтойы атап етици, eciMi ауданга (бурынгы Каскелец)
бергпдк 1999 жылы казан айында Кекшетаудагы жерлен ген жер!нде
Аргын Агынтай батыр екеуше З9yлiм кесене тургызылды.
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Муй!зд! Отеген Отегулулы (1699-1773) - XVIII гасырдагы
Жонгар калмактары шапкыншылыгы кезшде казак елшщ Онтустж
елкесш, Жепсу жерш жаудан азат еткен батырлардын 6ipi.
Сураншы Акынбекулы (1815-1854)
XIX гасырда Жепсу
олкесшде Кркан, Хиуа хандыктары жасаган баскыншылык,
шапкыншылык жорыктарына карсы согыскан батыр.
Саурык Ыстанбекулы (1798-1854) - ¥лы жуз б!рлест!пндеп
Шапырашты аталыгынын батыры. Кркан хандыгы мен кыргыз
манаптарыныц баскыншылык шабуылдарына карсы согыскан.
Жамбыл осы аталган батырлардын бэрш де елдщ корганы, Tiperi
калпында жырлайды. Кдрасайды елдщ ураны калпында оган унем!
сиына отырып жырлайды. Ал, Отеген мен Сураншы батырлардын
эркайсысына жеке-жеке дастандар арнаган. Демек, Жамбыл халык
арасындагы елеул! тулгаларды акындык шабытынын ыкпалды
козгаушы куш! ретшде багалаган.
Жамбыл шыгармашылыгынын этнографиялык мазмунын аша
тусетш ерекшел!ктердщ 6ipi - халыктын ататекпк еркендершщ
шеж!рел!к жуйесшдеп аталык-аналык бастауларды жепк б!летшд!п.
Бул арада б!з «Жамбыл мен Сарыбас» айтысыныц ататекпк шеж!рел!к
айтыс екенш атап етем!з. Сарбас акын да, Жамбыл да ¥лы жуз
б!рлест!пндеп Дулат атты ежели тайпалык аталыктын пайда болуын,
есш-енуш шеж!рел!к плмен баяндайды.
Жамбыл Байд!бектщ зайыбы Нуриланьщ
«Домалак ана»,
«Домалак ене» аталуын, одан туган Жарыкшактан тараган Албан,
Суан, Дулат эулеттерш тарихи шындык окигаларымен байланыстыра
жырлайды. Сарбас акынмен болган бул шыгарма - казак шеж!ресж
жырлаган б!рден-б!р жалгыз айтыс. Жамбыл Домалак ананын
Байд!бектщ уш катыныньщ 6ipi екенш, екщабат болып кешкел!
жатканда толгатканын айтады. Толгактын эсершен журтта калып
тунеген!, танертен кыргыз батыры Аккошкар Бэйд!бекгщ жылкысына
шаппакшы болганда журтта калган Домалак анадан бата алганы с©з
болады. Осы жерде акын Жамбыл мал баккан казактын этностыкэтнографиялык касиеп малга катысты шаруашылык кэс!би сырын
суреттейд!. Домалак ана былайша бата береди
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Калаганым берсещз,
Барасыц, барасьщ да аласьщ.
Куанышы сенде деп,
Тупказыгы менде деп!
Кол жайып бата беред! [96, 115-6.].
Осы сездщ M9Hici Аккошкар кальщ жылкыны айдап кеткен! мен
Аккошкардан сары айгырды Домалак ананыц кдлап сурап алганынан
кершедп

- Кеп жылкыньщ шпнде,
Токсан ею кулынды,
Б1р сары айгыр бар едь
Енесшщ шуынан Басканы ппп кермеген,
Шыбыннан баска конбаган,
Мойнына курык тимеген.
«Соны енд! бергш!» - деп,
Солай жауап кылады [96,115-6.].
Бул арада Жамбыл Домалак ананьщ аулиел!к - даналык тутаскан
тулгасыньщ едщретш танытуды максат етедь «Асауды калай
устайсын, жуген-курык тимеген?» деген сауалга Домалак - ана езшщ
эрекепмен жауап береди Бул арада да б!з терт тулж малдьщ, оньщ
1ппнде жылкы малыныц жан дуниесше канык казак халкынын
турмыстык салтына, енбек, шаруашылык кэыбшщ психологиялык
сырына каныгамыз. «Малдын жайын баккан б!лер, оттыц жайын
жаккан бшер» деген халык даналыгыньщ куд1репн осы жерде
байкаймыз. Кеп даланы дуб!рлеткен мьщ сан туякты Байд1бект1н
кальщ жылкысыньщ аталык тулгасы асау сары айгыр Домалак ана
шакырганда тура кал ад ы, ананыц омырауын июкейд!:
«Кур айт, кур-кур жануар,
Кутын менде жануар!
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Bepi келпи 6isre, - деп,
Кудерпцц узбе - деп,
Кдзыгын калды менде, - деп,
Ецбепм Kerri сенде» - деп,
«Курайттады» Домалак.
Айгыр сонда келедй
Омырауын шскей береди
Алды айгырды жугендеп [96,115-6.].
Аккошкар бастаган кыргыздар баска кальщ жылкысын айдап
кеткенде, Бэйд1бектщ сепз улы Домалактын мынандай аналык акылын
тындамайды:

- Балалар, оган бармацдар,
Туп кызыгы б!зде,-деп,
Тацга жуык болганда,
Жылкыц келер мунда, - деп.
Арттан куып барсандар,
Мерт боларсын, балалар, Жалынып анам айтады [96, 116-6.].

Домалак ананы тындамай барымташы жауды куып кеткен сол
сепзш де кыргыздар ацдып отырып колга rycipin елпредТ Ал,
Домалак-ананыц «Курайт» салганынан дур сшкше тун ортасында
аркырай Kicineren сары айгырдын дауысына enirin, кальщ жылкы
шуркырап кайта оралады. Терт тулж малдын Kneci, олардын ез!
шпндеп аталык жэне аналык малды кесем тутып, соларга yftipineriHi кешпел! турмыстагы терт тулпже байланысты дэстурл! мэселелердщ
6ipi. Ocipece, жылкы малында ушр neci айгырдын иел!к жасайтыны жаратылыс куд1реттер1нщ 6ip KepiHici.
Домалак ана мен Бэйд1бек сынды аналык, аталык жуптан дуниеге
келген Жарыкшак урпактарыныц ecyi, enyi, ep6yi туралы тарихи
деректер жуйелене жырланады:
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Жарыкшактан туды уш ул:
Bipi - Дулат, 6ipi - Албан,
Bipi - Суан бшсец бул,
Бурынгыдан еспген,
Ата жайы, ел c©3i [96, 118-6.].

Демек, Жамбыл
казак тарихын курайтын ататектж аталыканалык, тайпалык, рулык, эулетпк жуйелерд! езшж жырларына
унем! аркау еткен акын. Бул - казактын сез енершдеп калыптаскан
дэстурлердщ 6ipi.
Жамбыл шыгармаларында осылайша Казак тарихынын
калыптасу, даму жолындагы окигалар, жеке тулгалар жуйел! турде
жырланады. Казактын рулык - тайпалык б!рлест1ктер1, казак жер!не
жасалган монгол шапкыншылыгы, Ресей империясынын отаршылдык
билпт де Жамбыл жырларында унем! сез аркауына алынады.
ХУШ-Х1Х гасырлардагы Казахстан жерше керш! мемлекеттер
Кокан, кыргыз билеушшер! уйымдастырган жорыкгарды, олардын
Кудияр, Орман сынды хандарынын ic-эрекеттерш, казактын
Карасай, (Этеген, Саурык, Сураншы жэне т.б. батырлары туралы
тарихи деректерд! пайдалануы аркылы Жамбылдьщ шеж!рел!к
бипмшщ молдыгы танылады. Казак тарихындагы жэне адамдар мен
окигаларды камтуы жагынан Жамбылдьщ ата-бабалардын тарихи
жолын жепк бшетш даналык ой neci екенш керем1з.

5. Ацынньщ сэбилерге арналган елецдер!
Жамбыл шыгармаларында казактын отбасылык-жануялык
Tipminiri мазмунындагы аса елеул! мэселе сэбилерге арналган елецдер
де ерекше орын алады. Бал ал ар - адамзаттьщ эулетпк жалгастыгыныц
непзп дэнекер тулгалары. Жамбылдьщ сэбилерге арналган
елендершде казактын улттык тэл1м-тэрбиесшен епзделген халыктык
дуниетанымы танылады. Ата-ананын кешеп, бугшп, болашактагы
жаксылыктары атаулыныц балалар, урпактар аркылы жалгасатыны
сешммен жырланады. Бул елецдердеп романтикалык мазмун аркылы
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ата-ананыц умт, арманы, мэнплж ©Mip жалгастыгын курметтеген
кецш тазалыты айкындалады.
«Балаларга», «Бесж жыры», «Шэюрт балаларга», «Атаныц
элди!» жэне т.б. елецдершде балалардыц жандуниесше терец
бойлаган акынньщ тэрбиелпс тагылымды камкоршы ойлары
жырланады. Qcipece, «Бесж жыры» мен «Атаныц элди!» атты ©лецдер!
бебек жасындагы балата арналатын казакы тэрбиенш, тшектщ
турмыстык-салттык дэстурлер!мен сабактасады. «Бесж жыры» казактьш турмыстык-салттык дэстуршш табигатына сай шытарылтан
©лец. Одетте, элем халыктарыньщ бэршде де сол халыктын езшдпс
турмысына, шаруашьшыгына,
кэс1бше
байланысты атаулар,
бейнелеулер колданылады. Жамбылдыц осы аталтан елещнде
домбыра мен акын ундер!нен туган жыр-тшек айтылады. ©лецнщ
композициялык курылысы мынадай бел!мдерден куралады: 6ipiHinici
- акынныц езшдж сез!мш, езшщ тарихын жырга косуы; eKiHiiiici бебектщ уйкысымен 6ipre букш Tipininiicriq де уйкыга юркженш
бейнелеу! (кектеп жулдыз, терт тулж телдерЁ лак, ботакан, кулыншак,
бузау, кошакан жэне бака, курак шеп, балык т.б.); yuiiHinici - букш
жаратылыстыц, сэбиге арналганын бейнелеу!, сэбидш ажар-керкш
мадактауы:

6м1рщ кец шалкытан
Жолыц ашык андаган.
Сен ушш бакша булбулы,
Сулу энш сайраган.
Сайдьщ супу гулдер!,
Сешц ушш жайнаган.
Аккан кумгс арнадан,
Кезщ жарык жулдыздан,
Шашьщ ж!бек кундыздан,
Сен 6ip артык керкемсш,
Биш аскар шыц-куздан [97,81-82-6.6.].
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TepTinmici - уйкыдагы сэбидщ жаркын болашагы туралы
акындык, аталык бата-тглек арнауы. Осы бата-тыек бел!м!нде
акыннын шынайы улттык кезкарасы, тэл1м-тарбиел!к улагатты леб!з!
мейлшше канык бояулармен берыедь
Казактын
ул-кызыньщ
ежелден
жауынгерлж-батырлык,
азаматтык дэстурден куат алатынын, болашац кундердщ neci осы
6eciKTeri булд1рппндер екендНн улттык мактаныш сез!м!мен
жырлайды:
Кара коз саби бебепм,
Аса 6epciH енерщ.
Батыр болып осе бер...
Ж!пт болып ос жылдам!
Уйыктап бебек, жас казак!
Becirin балгын толган нур.
Кезщда жум, демщд! ал,
Кузетш ceni аскер тур,
Туган елдщ туында
Kapire, жас буынга,
Бакыт нуры жанып тур [97, 83-6.].

Балаларга арналган Жамбыл жырлары - казак халкыныц
улттык дастурлерш кастерлеуге арналган шыгармалар. Казактыц
улдары мен кыздарына ерлж, елдж, азаматтык, эстетикалык тэрбие
беру хакындагы Жамбыл жырлары халыктык тэл1м-тарбиенщ
гуманист!к мазмуны терецд!ктер!мен ерекшеленедг
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Практикалыц сабакргыц тацырыбы:
■ Жамбыл мурасындагы этнографиялык, болмыс.

Суракршр мен тапсырмалар:

1.

2.
3.
4.
5.

Жамбыл шыгармашылыгындагы салтка цатысты
айтылатын (ecmipmy, кещл айту, жоцтау, цоштасу)
елецдер.
Ацынныц ежелден цалыптасцан жанрлыц улгЛдег! (есиет,
дидарласу, терел1к) елецдер}.
Жамбыл жырларындагы этнографиялык, сипат.
Ацын елецдертде туркшк наны.м-сешмдердщ жырлануы.
Балаларга арналган Жамбыл жырлары.

СОЖ ушш тапсырма:

■ Жамбыл Жабаев - цазац турмысыныц жыршысы. Реферат.
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3.2. Жыршылык; енер жане ацындыц шеберлш
1. Жамбыл - жыршы ацын.
2. Жамбылдыц жыршы ацындъщ енер1ндег1 мол тецеулер
цолданысы.
1. Жамбыл - жыршы акын

Жамбыл
Kaaipri
эдебиетгану
гылымындагы
жаца
кезкарастармен тиянактала тужырымдалган гылыми саралаулар
аясында танылган акын. Казак эдебиетшщ тарихында авторлык
тулгасы сакталып, ауызша жасалып, дуниеге келген туындылары
езгер1стерге ушырамай сакталып келген тулгалардыц мураларын
Kaaipri уакытта «Жыршы акындар поэзиясы» пркеслмен атаймыз.
Академик Зэки Ахметовтщ осы мэселенщ жанаша корытындыланган
niKipiH 6i3 ез зерттеулер1м1здщ аркауына аламыз: «Жыршы акындар
поэзиясы - ауыз эдебиеп дэстур!ндеп акындык поэзия, казак
эдебиетшде 6ipHenie гасырга уласып келетш поэзиялык енердщ улкен
арнасы. Бул термин шартты турде жазба эдебиеп жэне ауыз эдебиеп
деген угымдардан ажыратылып алынып отыр. Жыршы акын дегенде
жазба эдебиетшщ екш жазушы, акын екеуш бел in карау жагын
кунттау уппн керек» [9,99-6.].
Жамбыл - суырып салма (импровизатор) акын. Суырып
салмалык енердщ табигатындагы ауызша айтылып, тепле жырланып
турган
шыгармалардыц такырыптык-идеялык,
композициялык
тутастыгы, жанрлык nimiHi керкемдж-стилдш жактарынан жымдаса.
ерше косылып, туындыга тэн керкемдж касиеттер бшгшен кершу! ерекше дарындылыктьщ, таланттылыктьщ жемшг Сондыктан,
Жамбылдыц ауызша жыршы акындык енер: туралы ез1 жырлагандай
дара шыгармашылык шынайы калпын танимыз.
Демек, Жамбыл
жыршы акын. Оньщ шыгармашылык
мурасындагы керкемдж-эстетикалык сипаттар сонау туркшк мэдени
танымнан, Казак хандыгы кезждеп халыктык-ултгык кезкарастардан
бастау алады. Казак халкыныц ататекпк-эулетпк еркендер1ндеп
калыптаскан турмыс-салт, эдет-гурып дэстурлерц тарихи окигалар.
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жеке адамдар, енбек, шаруашылык каст, кешпелшк турмыска тан
карым-катынастар - 6api де казак даласындагы табиги ортага лайыкты
этнографиялык
ерекшелхктермен
жырланган.
Жамбылдын
шыгармашылыгындагы такырыптык-идеялык, жанрлык, керкемдж
ернектердш барлыгын да б!з онын жыршы акын тулгасындагы непзп
ерекшелш ретшде багалаймыз. Бул арада б!з енд! Жамбылдын
жыршылык-орындаушылык енершщ акындыкты аркау, непзп жел!
erin калыптасканын есте устаймыз.
Жыршылык - акындыкпен епз ершетш енер. Жыршылык - казак
эдебиет! тарихындагы эдеби муралардьщ сакталуында шешуш! кызмет
аткарып келе жаткан шыгармашылык енер тур!. Бул орайда,
зертгеушшер М. Эуезовтщ, Э. Маргуланнын, С. Исмайыловтыц, Э.
Коныратбаевтыц, Р. Берд!баевтын, С. Садырбаевтын, Б.Абылкасымовтын жэне т.б. зерттеушшердщ жыршылык хакындагы ойларыньщ
методологиялык маныздылыгы айкын. Бул орайда, б!з жыршылык
енер хакындагы профессор Б. Абылкасымовтын шюрше суйенем!з:
«Жыршы - ауыз эдебиетшщ дэстурш сактаушы, батырлык, тарихи,
гашыктык жырларды айтып таратушы. Ipi енерпаз жыршылар
жырларды езшше ендеп не суырып салып шыгарып та айткан. Бул
жагынан Караганда, ерте кезден жыршынын тулгасы ек! турл! болган
деп уккан дурыс. Б!реулершде кандай да когамдык - тарихи уакиганы
жырлап айту, суырып салып елец шыгару кабшет! айкын кершсе, ал
баскаларда шыгарылган жырды жаттап, езшше езгертш, ендеп айту
орындаушылык шеберлш! басым болган» [9,100-6.].
Жамбыл шыгармашылыгын жанаша кезкарастар тургысынан
кайталап карастыру, тексеру барысында б!з оныц жыршы акындык
(немесе жыршылык), жыраулык орындаушылык енер! табигатына
байланысты кептеген касиеттерге кездесем!з. Ен эуел! назар
аударарлык ерекшелж - Жамбылдын жыршы акындык, жыршы
орындаушылык енершщ ататекпк-эулетйк жалгастык, тукымкуалаушылык касиеттерге байланыстылыгынан туындайтыны. Жамбылдын
нагашысы, шешес! Улданнын агасы Кднадан кобызшы, куйш!
болыпты. Жамбылдын акындык жаратылысыныц эуезге, сазга, куйге,
сезге бешм болуыныц непзп кез! - осы нагашысы жагынан ауыскан
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касиет. Жамбылдын тогыз жасында нагашы агасы Канад ан нан кал ай
©сиет алганын зерттеупп Н. Торекул «Алатау аскарынан жыр асырган»
деген зерттеушде табиги бояулармен бейнелейдк «Кыл кобызына тене
тусш, букшиш алган Кднадан ©3i тарткан куйге оз! балкып,
ыргалактайды. Кобыз эуеш мидай даланы елестеткендей. Ызындап
жел де, суылдап кум да ескендей. Кобызшы ыскысын секен-секен
етюзш, ез! бейне желмаяга ммгендей октын-октын копандап кояды.
Иэ, солай, желмая желш бара жаткандай.

Желмаяда желкшдеп
Асан Kerin барады.
Жеруйыктай жерд51здеп,
Атан кетш барады...
Канадан ссылай термелеп алады да, тагы да сарнайды, тагы да
зарлайды. Куй аякталып, кобызшы ыскы устаган колынын шолак
жещмен мандай терш суртш, демш алды. Манадан 6epi куй сарынына
елтш, тындап калган бала енд! орнынан атып турып, оган таяна
туседЬ [146, 6-6.]. Демек, Жамбылга туа бггкен жыршы-акындык,
жыршы орындаушылык, сазгерл!к - бэр! де нагашы журтынан ауыскан
кандастык, тукымкуалаушылык касиет.
Жамбылдын жыршы акындык енерше непз болган тагы 6ip орта
- ез журты. Оз журтында Суйшбай сынды улкен акындар болган,
баксылык, жыраулык-жыршылык, акындык, елевдшлйс онер турлерш
менгергендер мол болган. Бул туралы «Жушсбайга жупну» атты
елецшде накты айтылады:

Екейде елу баксы, сексен акын,
Жаратып мшед! екен, ерттеп атын,
Кобызы, домбырасы ушн косып,
Гулейд! жын каккандай кешке жакын [96, 13-6.].

Бул
онер киес1 конган енерпаздардын тукымкуалаушылык
жем1с1 болатындыгынын непзп керсепаштерь Жаратушынын куд!реп
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еркек пен эйелдщ ататектершдеп касиеттерд! екеушен туган
перзентгер! аркылы жалгастыратыны.
Жамбылдыц акын-жыршылыгы - элемдж мэдениетте сирек
кездесетш кубылыс. Мьщдаган жыр жолдарын жатка бшген акынжыршы езшдж нускамен жырлаганда терец магыналы керкемд!к
ернектермен, бейнел! колданыстармен байыта, жаксарта турлене
жырлаган. Акын «Садыр патша мен Жамбыл патша», «Керуглы»,
«Манас», «Отеген батыр», «Сураншы батыр», «Муцлык-Зарлык»,
«ШаЬнама», «Ерназар-Бекет», «Кыз Ж1бек», «Едше батыр» жэне т.б.
дастандарды жыршы-акындык енермен кайта тулете жырлаган екен.
Бул дастандар элемдж сез енершдеп нэзирагейлж дэстур!мен де
ундеседь Ал, ауызша авторлык эдебиет екш Жамбылдыц дастангерлж
жыршылыгындагы орындаушылык, сактаушылык шеберлшш 6i3 енер
тутастыгы жагдайындагы ерекшелж тургысында карастырамыз.
Жамбыл шыгармашылыгы
турю халыктарыныц рухани
мэдениетше тэн енер касиеттерш элемге таныткан курдел! мура.
Акындык енердщ калыптасуы, даму мазмунындагы сапалык
белплердщ барлыгы да оньщ тулгасынан танылады. Ец бастысы б!рнеше енердщ турлерш бойына жинактаган сан кырлы енерпаздыгы,
суырып салма акындыгы, эн мен куй шыгаратын композиторлыгы,
эншшк, куйшшк, жыршылык орындаушылык енерЁ Халыктык
енердщ алуан турлершщ тугаса журетш шыгармашылык сапаларын
жинактауы жагынан элем халыктарыныц енерше тэн эстетикалыккеркемдж ерекшелпстерд! бойына спурген курдел i тулга ретшде
багаланады. Ежели турю ру-тайпаларыньщ мэдениетшщ мазмунында
калыптаскан сез, саз орындаушылык енер сапаларыньщ Жамбыл
шыгармасында болуы - зацды кубылыс. Онер турлершщ жацгырган,
тулеген айрыкша сапаларымен тутасып, унем! шабытпен жыр тегу,
толгану калпында журуше себепкер езше гана кершетш киел! кызыл
жолбарыстыц болуы - сирек кездесетш кубылыс. Кобыз бен домбыра
- турю халыктарыныц рухани мэдениетшде ец жетекпи непз! эуездж саздык куралдар. Жамбыл - балалык шагында нагашы экес1
Канаданныц кара кобызы мен аузынан актарылган толгау-
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термелершщ косыла ершген сарындарынан шабыттана нар алып
калыптаскан акын.
Ежелп турк! халыктарынын улы ойшылдары Коркыт Атаныц,
Асан Кдйгыныц кобызга косыла айтылган жырлары мен куйлершщ
епз еритетш куд^ретшен куат алган ол oMip бойы шабыт атты
шыгармашылык буырканыста болды. «0м ip жыры» елещндеп
азаматтык ойы - жыр мен ауен-сазды тутастырган Жамбылдыц
шыгармашылык шабытынын шын сипаты:
0шпейд1 халык жыры, картаймайды,
«0шед» - деп оны ешюм айта алмайды.
Халыктын журепнщ тукшршен,
Тегшген куй шын жорга, тайпалмайды.

Алтындай ел 1нпнде сакталынган,
Сулу жыр, судан тунык, шайкалмайды.
Еске алсам, ертегщей ертещ еткен,
Талай жан журепмнщ жырын теккен.
Ешреп ен даладан бакыт 1здеп,
Таба алмай, ацсап Асан Кдйгы да еткен.
Куландай кактан безген Коркыт кангып,
Кездеспей керден баска ол да кеткен [97,108-6.].

Демек, Жамбыл - турк! тшдес халыктар тарихыныц ежелп
дэу!рлерден басталып XX гасырга дейшп жалгаскан рухани
мэдениетшдеп енер тарихыныц табигатын бойына cinipreH дана тулга.
Акынныц туркипк дэстур жалгастыгы сипатындагы тулгасын таныта
тусетш тагы 6ip epeKineniri - оньщ туыскан кыргыз, туркмен
халыктарыныц
акын-жыршыларымен
шыгармашылык
ынтымактастыкта болгандыгы. Жамбылдын акындык енерге
калыптасуында кыргыз елшщ тарихындагы Катаган, Келд1бек
Кэр1бозулы /1800 жылы туган/, Балык /1798-1873/, оныц улы
Найманбай /1835-1911/, Кенже'кара жыршы, Саякбай Кдралаев /1894
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жылы туган/, Тоголок молдо (1860-1930) жэне т.б. акындар, манасшыжыршылар енершен толык хабардар болганы анык. Зерттеупп
Н.Терекулов Жамбылдыц кыргыз елшщ атакты куйппс! Муратэл!мен
дос болганын айта келш: "...Жамбыл ертеректе Тыныбектен
«Манасты» тыцдаган. Ocipece, кыргыз халкыныц улы акыны
Токтагулмен сырлас, муцдас болып еткен. Совет тусында Тоголок,
Кадык, Эл!мкул, Оспанкул сиякты жыршы, комузшылармен жш
кездескен», - дейд! [60, 66-6.].
Жамбылдыц шыгармашылык калыптасу, есу, жетиту жолында
кыргыз халкымен араласып, тшт! сол елд! мекендеп жургеш - тарихи
шындык. Кыргыз елшщ тарихын, халык эдебиет! улгшерш молынан
танып-б!лу! арасында Жамбыл казак-кыргыз эдеби байланыстарыньщ
ныгайып дамуына кеп ыкпал жасаган. Осы мэселеге байланысты
галым С.Садырбаевка кыргыз жазушысы Кедейхан Султанов жазган
хатта мынадай дерек 6epuiirrri: «1900 жылдары казак акыны Жамбыл
Жабаев Токмак жершде кыргыз елшде ею жыл турган. Б!здщ аргы
атамыз Алыбаймен дос болган, екеу! 6ipre журш, ел арасындагы тойтамашага катынаскан. Осындай улкен жиындарда Жамбыл казак
елшщ «Кыз Ж!бек» деген жырын жырлаган, ал Алыбай сол жырды
Жамбылдыц айтуынан жаттап алган, оны кыргыздьщ ел арасында кец
тараткан» [62, 82-6.]
Демек, казак дастандарыньщ кыргыздьщ пшнде таралуына
себепкер болган Жамбылдыц кыргыздьщ эдеби-фольклорлык
мураларыньщ да казак елше етене танымал болуына да улес
коскандыгы айкындалады.
Жамбылдыц «Манас» жырын Тыныбек жыршыдан тыцдаганы оньщ бул жырды да жырлаганына багдар боларлык дерек. Кыргызказак эдебиеттершщ ежелг! туркшк замандардан 6epi ажырамас
арналар болып келе жаткан жолын улы акынньщ кецейте, ныгайта
тускенд!гш айта аламыз. Жамбыл белил! манасшы-жыршы
Тыныбектен «Манас» дастанын тыцдап уйрене келе кейшнен кыргыз,
казак тшдершде осы дастанньщ окигаларын езшдцс нускамен
жырлаганын байкаймыз. 1972 жылы Алматыда Жамбылдыц 125
жылдык мерейтойы етюзшгенде сол тойга келген кыргыз жазушысы
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Тем!ркул Умбетэлиев Жамбылды 1937 жылы Шота Руставелидщ
«Жолбарыс тонды жиИанкез» дастанынын тойына Грузияга барганда
кергенш, сонда Жамбылдын кыргыз акындары /Тоголок, Токтагул
жэне т.б./ елендерш, «Манас» дастанын кыргыз тппнде жырлаганын
ест1ген1н, кергенш айтады. Scipece, Тоголоктын, Токтагулдын коп
елендерш кыргызша жатка жырлапты. Кыргыз жазушысы
Жамбылдын «Манасты» жырлаганына катысты нактылы деректер
келпршп. Ол деректер Жамбылмен сухбаттаскан окига сурепмен
бершедк
« - ...С!з «Манастын» кай тарауын б!лес!з?» - деп сурадым. Менш
бет!ме сэл карап турды да:
- Тарау-сарауыцды бшмеймш, - дед! де «Манасты» бастап кетп:
Кундерден кун етштц
Кун мезгш жетшт!
Айлардан ай етшт!,
Ай мезгип жетшт!.
Сейте журш Манастын,

Жепге жасы жетшт!деп басталатын бала шагынан шон батыр
болып Кайнекей аруга уйленгенге дейш айта беремш. Арасында
Манастын Кдбанбатырды, Дурд! дэуд! женгеш, б!зд!н Цосай батырга
келген!, Элеукеханнын коркып кашканы, Кекетайга ас берген!,
Алмамбет, Ер Кекше батырларга келш косылуы бар емес пе? Умбетей,
Семетай тагы бар. Бэршен де Айшерек сулуды айтсайшы!

Ак сарайда жатканда,
Агарып тан атканда,
Кер маралдай кериип,
Айдарлы ару турыпты.
Бет!, колын жуыпты.
Тотыдайын таранып,
Аккудайын сыланып,
Шарайнага карапты.
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Кара шашын тарапты.
Ак мацдайы жаркырап,
Тана к©з! жалтылдап,
Керген тусш айтуга,
Коя турып ецгесш
- Ау, жецеше, жецеше!
Bip тус керд!м ©згеше... деп басталады емес пе? Осыньщ бэр! жас кез!мде Тыныбек,
Найманбайлардан, кешшрек Токтагулдан тындап уккан жырлар ед1, деп токталады Жамбыл» [149,1-6.].
Элем эдебиетшщ ен алып, асыл туындысы «Манас» дастанын
жырлаган Жамбылдьщ шыгармашылык шеберлшшщ шынайылыгы
айкын. Эрине, «Манасты» Жамбыл жыршылыкпен емес, акындыкпен
де жырлады. Жыршылык
бурынгы нускаларды сезбе-сез
кайталайтын эпик орындаушылыктыц улпсЁ Ал, белил! дастанды
акындыкпен жырлау дегешм!з - бурынгы белил! нускалардьщ сюжет
желюш сактай отырып, езшдж елендермен жацаша ©рнекгеп
айтушылык. Жамбылдьщ «Манастьщ бала кез!», «Айшерек арудыц
бала кез!» бел!мдерш жырлаган узшдшер! белил! [149].
Жамбыл - элемд!к эпостьщ казынасы «ШаЬнаманы» да жырлаган
акын. Эрине, ол жырлаган нуска колымызда жок. BipaK, иран-тэж!к
эдебиет! классиктершщ 6ipi Эбиткасым Лахутидыц 1981 жылы
басылган жыр жинактарындагы (Лахути. Стихотворения и поэмы. А.,
1981, с.469) оньщ «Жамбылга» деген елецшде мынадай тусппк
бериппт!: «Казактыц халык акыны Жамбыл Жабаевка (1846-1945)
арналган елец. Лахути онымен 1934 жылы Кецес жазушыларыныц
6ipiHmi съезшде кездескен. Сонда ол Лахутидыц Фердоусидщ урпагы
екенш бшш, «ШаЬнаманьщ» улкен 6ip белптн жырлап берген» [148,
201-6.]. Жамбыл жырлаган «ШаИнаманыц» 6ip белплнщ болганы
шындык- Эрине, кагазга не лентага жазып алынбаганы екшшгп.
Жамбылдьщ парсы поэзиясыныц ежели эдеби-фольклорлык
улплер!мен
таныс
болгандыгы
Лахутидыц («Литературный
Казахстан», 1938, №4) ©з с©з!мен де бершедЁ «Жамбылды тьщдап
отырып, халыктьщ ежелден кастерлеп сактап келе жаткан бай
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казынасына каныктым. Бцдщ Фердоусидщ тангажайып эпосы мен
Хафиздщ лирикасын ол казактын ез мурасындай жырлап бердк Не
деген бгппр, шеж5ре карт десещш?! Ол еткенд! айтканда Tipi тарих
сиякты, ол бупнп жаца турмысымызды жырлаганда кэд1мп кызу
канды жас життгей жайнап шыга келедь Не деген гажап! Mine, ол
тагы да жырлап отыр. Шымырлап тыныш жаткан жыр-мухиттын 6eri
тагы да дауыл соккандай астац-кестец толки жонелдь Жыр сарыны
саркырап 6ip арнага куйылып жаткандай» [ 148,201-6.].
Жамбыл - X гасырдан 6epi Орта Азия халыктары арасында коп
нускалы калыппен жырланып келе жаткан «Керуглы» дастанын да
жырлаган акын. Бул - улы акынныц элемдж мэдениеттер
байланыстарындагы лайыкты орнын белплейтш ерекшелпс. Орта
Азиядагы казак, турнсмен, каракалпак, езбек, тэжис жане Кавказдагы
эз!рбайжан, кумык, абхаз, армян, грузин халыктарына кецшен таралып
сакталган «Керуглы» дастанын езшдис нускамен жырлау аркылы
Жамбылдын турк! тарихынан мол хабардар дуниетанымы да
айкындалады.
Жамбылдын
акындык
шабытын,
киялын,
дуниетанымын, халыктардын ежелп тарихын быу epic in кенейткен
«Керуглы султан» дастаныныц ею турл! нускасымен /Майлыкожа мен
Кулмамбет нускалары/ таныс болганын бшем1з. Казак елшде «отыз уш
нускасы» [91, 109-6.] сакталып, такырыптык-идеялык мазмунында
кызылбастармен, жонгарлармен болган согыстар, туган елдщ
бутшщпн, тоуелс1зд1г1н сактау жолындагы азаматгык, батырлык курес
маселелер! барлык нускаларга да аркау болганы анык.
Жамбылдын «Керуглы султан» жырын Кулмамбетген тындаганы
туралы зерттеупллер О. Нурмагамбетованын [151], А.Булдыбаевтын
[152, 108-113-6.], Т. Элбековпн [153, 15-6.] ецбектер1нде аталады.
Казактын халык эдебиетжде «Керуглы» epTerici де бар [154, 191-199б.]. 1973 жылы «Керуглы» (Керуглы жене онын урпактары туралы
дастандар) деген кггап казак акыны, жыршы Р.Мэзхожаев нускасынын
непзшде жарияланды, сол ютаптын алгы сезшдеп макалада зерттеунп
М.Бумарова эртурл! нускаларды салыстыра келе, Жамбыл жырлаган
нускага да гылыми бага берд! [155, 10-6.]. Балым С. Садырбаев:
«Керуглынын» Жамбыл жырлаган нускасынын керкемдш кестеб мен
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идеялык сипаты баска нускалардан жогары турады. Ocipece, жырдын
элеуметпк манызы, бояу-белгшер! курделЬ, - дейд! [62,131-6.].
Жамбылдын «Керуглы» дастаныныц композициялык курылысы
мынадай бел!мдерден куралады:
- Бозайханнын баскыншылык согыстары;
- Халык екии 6ip кемшрдщ ханнын канды жорыктарыныц
жежлздшш айтып уялтып, кыргынды токтатуы, ханнын кубастыгын,
баласыздыгын бетше басуы;
Бозайханнын бала таппаган он ею эйелшен безшш, Kimi
уэз!рдщ он бестеп кызы Гулжазираны эйелджке алуы;
- бсекни байдын жаласымен тазша мен Гулжазиранын ejrripuiyi;
- Ханнын койшысы Каракез багып журген отардагы кемшрдщ
кара токал ешюсш корден шыккан баланын емш жургешнщ
аныкталуы;
- Гулжазиранын моласынан шыгып журген баланы устау
арекеттерк кемшрдщ ойыншыктар жасатуы, балаларды моланын
жанына ойнатуы, Кулакаска батыр бастаган эскерлермен баланын
шайкасуы, бэрш жецуй
- Дардана батырдын баланы устауы;
- Корден шыккан балага Керуглы еслмшщ 6epinyi, Керуглыныц
жел жастан кейш гана уйренгсш, адамдарга косылуы.
«Терме» журнал-альманагынын /1925/ Жамбыл туралы бершген
туцгыш маглуматында: «Керуглы» дастанын Жамбыл 15 кун
жырлаган», - деген екен [62,131-6.].
Жамбылдын «Керуглы» дастанынын такырыптык-идеялык
мазмунынан бейбгг халыктарды жазыксыз кырган баскыншылык
согыстарды журпзген, карауындагы халкын кдтшезджпен куйзелткен
озбыр, жауыз билеунилерд! айыптайтын акыннын азаматтыксыншылдык ойларын танимыз. Бозайхан, онын бас уаз ip i
Гулжазиранын oKeci - Kimi yoaip, Кулакаска батыр, тазшаларга жала
жауып оларды елпрткен байдар - 6api де адшетслзджтщ еюддерк
Дастандагы халык еюлдер! /ханнын койшысы Каракез, кырык уды бар
кемгпр жэне онын батыр уды Дардана/ де Жамбыл акыннын реалистж
ойлармен ерш in жырланады. Дастаннын композициялык курылысын
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курап турган непзп жел! - адамзаттьщ урпак жалгастыгын, артында
калар перзенп болуын тшейтш ататект!к мураты.
TypKi, парсы т.б. халыцтардыц арасында алуан турл! нускалары
сакталып, жырланып келе жаткан «Керуглы» дастаныныц Жамбыл
нускасы - улкен шыгарманыц алгашкы бел!мь Ягни, Керуглы
султанньщ хандык такка отырып, туган елш коргаган ерл!ктерц оньщ
туыстарыныц, балаларынын жауынгерлж-батырлык iciepi жэне т.б.
окигалар дастанныц келесл бел1мдершде жырланады. Оюжшке орай,
Жамбылдыц «Керуглы» дастаныныц толык нускасы эз!р табылган
жок.
«Керуглы» дастаныныц Жамбыл жырлаган нускасы аркылы
акынныц турю халыктарыныц ежели наным-сешмдер!мен мол
хабардар екенш ацгарамыз. Дастандагы баланьщ керде туылуы,
кердеп ана пршиппнщ токтамауы, ягни баланы eMisyi, колдаушы
аруактардыц журу! - 6api де фэнил!к дуние мэцплпчн ойлаган Крркыт
Ата дуниетанымымен сабактасады. Жамбыл тур кшк наным-сешмд!
реалиспк ем ip мазмунына уштастыра отырып, жаксылык пен
жамандыктыц майдандасуында eMip жалгастыгы зацдылыгыныц
жецгсш дэрштейдй
Жамбылдыц жыршы акындыгын элемдпс эдеби дамуга
уштастыратын осы шыгармасы аркылы оныц еткен тарихты, ацызды
керкемдж жинактаумен жырлаганын танимыз.
«Бак, дэулет, акыл» - казак халкыньщ арасына кец тараган
ертегипк-ацыздык елец шыгарма. Бул сюжет, непзшде, Шыгыс
халыктарыныц арасында кара сез туршде тараган. Зерттеуип
С.Садырбаев осы сюжетпц таралуына байланысты мынадай дерек
айтады: «Одетте, казак фольклорында насихат, нэзира жанрында
айтылатын бул тектес ацыз-ертектер, кейде «Акыл, гылым, бакыт» деп
ie аталады, кебшесе кара сезбен айтылады.
Жамбыл жэне Жамбыл бастаган Жепсу акындары Кенен,
Умбеташ, Бармак, Шуютай, 6м!рзак секыд{ жуйрж акындар да осы
такырыпта жарыса жырлаган тустары болган» [93, 308-6.].
Бул - Жамбылдыц халык эдебиепндеп белил! сюжет! нэзира
эд!с!мен кайта жырлаган ynrici. Казак сез енершдеп нэзирагейлж
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дэстурде бурыннан бел run сюжеттерд! кайталап жырлаудын ауызша
да жазбаша да жолдары калыптасканы мэл!м. Жамбылдыц осы
сюжетп ауызша жырлаган нускасы жазып алынып, акын
муражайынын колжазба корында сакталган. Сол нускасы акынньщ
тандамалы шыгармаларынын жинактарында (1982, 1996, 2010 жж.)
жарияланып келеди
Жамбылдын «Бак, дэулет, акыл» атты бул дастанынын
композициялык курылысында б!рнеше мэселелер озара сюжетпк
сабактастык жагдайында жырланады: 6ipiHinici - бак, дэулет, акыл
ушеушщ ездершщ 6ip-6ipiHeH артыктыгын салыстырып niKip
таластыруы; eKiHinici - дэулет пен бакыттыц Мекей ес1мд! накурыс,
жынды, акымак житгке келш конуы; ymiHinici -устаган тастары
гауЬарларга айналган Мекейд! Мысырдын Хак1м атты саудагершщ
бала етш асырап алуы, кешеп жалшыныц жынды болса да бупн бай
адамга айналуы; терпнипс! - Хагам байдын баласы Мекейдщ
патшанын кызына уйленуц накурыс болгандыктан кыздыц аузынан
теуш TiciH сындыруы; 6eciHinici - дарга асылгалы турган Мекейд!
куткару угшн бак пен дэулет акылдан KeinipiM сурап, оньщ
артыктыгын мойындауы. Ол1м жазасы алдында кеудесшде акыл
конган Мекей тепкен себебш дэйектеп тусшдАрш аман калады.
Патшалык так пен тэжге ие болады. Ауызша жыршылык
орындаушылыкпен жасалган бул туынды - Жамбылдын эдебиеттеп
авторы белгш туындыга лайыкты м1ндеттерд1 толык орындаганын
дэлелдейпн
шыгарма.
Дастанныц
басталуындагы
сюжетпк
байланыста бак, дэулет, акыл ушеушщ езара таласуы накты niKip
сайысы репнде бершедц Окиганыц дамуында акылдын айтуымен мал,
егш ecipren Башар атты жптгпц епнш кузеткен накурыс Мекейге бак,
дэулеттщ келш конганы баяндалады. Эрине, Мекейдщ журген
жерждеп жай тастардыц rayhap тастарга айналуы - киял-гажайыптык
ертеплж жагдай. Окиганыц дамуындагы тартымдылыкты кушейте
тусу упин кайрак тастардыц гауЬарларга айналуы себебшен керуеннщ
neci Хак1м саудагердщ Мекейд! бала кылгысы келу1 де нанымды.
Бул - окиганы ауызша айтып, тыцдап сактаушы халык кецшнщ
Kepinici. Жамбыл бул арада да халыктын наным-сешмдершдеп
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фольклорлык-мифологиялык тусшжтерд! де киюластырады. Хагам
саудагердщ Мекейд! бала етш асырап алганын журтка тусшдарушен
осыны корем!з:
Алып кел сандыкымды кшм салкан,
Б1рде олай, б!рде булай дуние жалкан.
Кара епк, Кызыл камзол, камшат берпс,
Кшм жок бул Мекейден аяп калган.
Мен 6ip кыз бул шаЬардан алып ед!м,
Адам боп кетуге куш салып ед!м.
Bip жылы аякы ауыр nepi экетш,
Айрылып купим келмей калып ед!м.

Сол кыздан туган екен осы бала,
Каигырган кезш, 1здеп айдалада.
Колынан пер1лерд!н кашып шыкып
Дэм айдап кез келпрд! осы арака [96, 268-269-6.6.].
Дастан окикасынын шиеленют! жер! - Хагам байдын баласы
Мекейд1н Мысырдагы ein6ip кызды унатпауы, тек кана патшанын
кызына кана уйленпс! келуй Окиканын шарыктау шепнде акыры
патшанын кызына уйленген ол онаша калканда сол калывдыкына
карамайды да rinri ауызынан теуш ricin сындырады. Акын осынын
бэрш ем!рдщ реалистш шындыкы дэрежесше жетгазе жырлайды.
Эдебиеттщ тэрбиелж-эстетикалык такылымы - адамдар
ортасындакы
карым-катынастардын
акылка,
парасатка
кана
тауелдшгш дэлелдеу. Сондыктан, Жамбылдыц дастанында адам
атаулынын бэрЫн де бак пен дэулетке ие болуыныц баяндылыгы тек
кана акылдын аркасында кана орындалатындыкы дуниетанымдык
кевдстж аясында керкемдж шеппммен жырланады. Дастаннын
сюжетпк шепймшдеп басына акыл конкан Мекейдщ патшанын
кызына Kyfteyi ретшде не себеггп карамаканы, аузына теуш пстерш
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сындырганы кейшкердщ
TyciHflipuiefli:

сез!

аркылы

ете

дэлелд!,

нанымды

«Ей, таксыр, блт1рсешз мше, басым!
Дер уакыт осы кунде келген жасым.
Мен тегтпм балацыздын ауызына,
Айтайын тепкешмшц хикаясын.
Дуниеге бул баланыз келген екен,
Бурын да сан баланыз елген екен
Pocim, ырым кылып «0лмесш», - деп,
Эуелде ит емшепн берген екен.

« Агалар, мен айтайын кетгп - дейд!
Майда пл Мекец болды епт! дейдЕ
Аузынан арам тиген кан шыксын, - деп
Ойга сап, соньщ упин теппм», - дейдЕ
«Екшип соз!м мынау ойыма алган,
Ей, патша, кызыктырды с!зд! жалган,
Зацына шаригаттын жатпайтын ic,
Жарай ма, жуз пут rayhap мейер алган?

YniiHiiri, сез!м арты бггсш тамам,
Айырар ак-караны с!здей адам.
Кдйтш 6ip надандарша тук бымейтш,
Некес!з кызьщды экеп бердщ матан.

Алдыца кез болыппын бупнге дэл,
Хаюмнщ шарбагында мен жалтыз гул.
0л!м халге таянган сон сез!мд! айттым.
Жа, елт!р, жэ елт!рме езщ!з бш!» [96,275-276-6.6.].
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Акын
халыктык тшим-тэрбиенщ насихатшысы. Жамбылдын
халык арасында ежелден айтылып келе жаткан осы окиганы оленмен
жырлауында адамгершипк тэрбиеамен урпактарга онеге-есиет айту
мшдеп танылады. Акыл-адамзатты табигаттагы баска TipminiK
иелершен даралап танытып турган айрыкша сапалык касиет.
Дастанньщ композициялык курылымындагы акындык ой желгс!
сюжетпк элементгерд! 6ipryrac мазмундык шеппмге экеледк Ал,
автор басты кейшкерге акыл конгасын гана бактыц, дэулеттщ
аркасында келген байлыкка, отбасылык бакытка, бшк мансапка
мэцгшк иеленгешн айтады. Бул - дастан окигасына бершген авторлык
туйш, корытынды. Сонымен катар, бул
эдеби шыгарма аркылы
адамзат тэрбиесше арналган ташм-тэрбиелйс улагат сезк
Ел жиып, патша сонда той кылдырды
Атагын, патшалыгын, эм бицирдь
Мекейге патша 6epin, тэж бен такты,
Патшалык кагазына кол койылды...
Ек1 бай Мекке жакка журш Kerri.
Мал-мулкш екеуше тастап Kerri.
Бак, дэулет, акылменен таласса да,
Акырында екеушен Акыл озды.

«Ал, жптгтер бул сездщ шешуш тап,
Бай болганмен не боларсьщ, болсац акымак.
Акымакка мал 6irce мае болады,
Акылсыз тук бтрмес, мал менен бак» [96,276-277-6.6.].
Демек, бул дастан - Жамбыл жыршылыгыныц халык eMipineH
енеге алгандыгын далелдейтш шыгарма. Халыктыц гасырлар бойы
тайм-тарбиелж максатта айтылып келген ауызею эцпмелерш
дастандык шыгармага айналдыра жырлаган акыннын да тэрбиелж
улагат жолын корем5з.
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Жамбыл шыгармашылыгын жанаша кезцараспен талдауда кайта
карастырылатын шыгармалардыц 6ipi - «Этеген батыр» дастаны. Бул
дастан туцгыш рет 1937 жылы жарияланган. Орысша аудармалык
нускамалары «Литературный Казахстан» (1937 ж., шшде-тамыз),
«Красная Новь» (1937 ж., 12) журналдарында жарык керген.
Жамбыл жырлаган бул дастан
онын жыршы акындыгыныц
жем1с1. Жамбылга дейтш Кусеп, онын баласы Арын, одан уйренш
Суйшбай акын жырлаган. Эулетпк жыршылык дэстур жалгастыгына
аркау болган бул такырыпты Майкет, Тшемю акындар да жырлаган.
Kasipri егемен мемлекет Казак елшщ тарихын кайта караула 1999
жылы Этеген Отегулулы (1699-1733) батырдыц туганына 300 жыл
толуы республикалык дэрежеде атап етшдЕ Эл-Фараби атындагы
Каз¥У-дын филология факультетшдеп М.О.Эуезов дэрюханасында
1999 жылы 23 кыркуйекте гылыми мэслихат, 25 кыркуйекте Жамбыл
облысынын Кордай ауданында той салтанаты етюзыдг
Этеген Отегулулы - халык арасында «Мушзд! Этеген» атымен
ацыздык тулгага айналган батыр. Батырлык жэне кайраткерлж,
эулиелж касиеттер! тугаскан тулгаларга халыктын шындык пен
мифологиялык бейнелеу касиеттерд!, атактарды беретпп мэл!м.
Мысалы, Александр Македонскийд! «Кос муй1зд! Ескенд1р» атымен
ацызга айналдыру - халык киялыныц жемкл. Этеген Шу бойындагы
Хантау мацайындагы Изенд! деген мекенде дуниеге келген. XVIII
гасырда Жоцгар калмактарыньщ баскыншылык жорыктарынан казак
жерш азат етуге катысады.
Kasipri жаца деректер бойынша мынадай согыстарга катысканы
айтылады: «Батырлык бабына калыптаскан ол XVIII гасырдагы
Жоцгар шапкыншылыгы кезшде казак елшщ тустптн, Жепсу жерш
жаудан азат етуге зор ецбек спцрген. Турюстан, Ташкент мацындагы
кескшескен канды урыстарга, Ацыракай шайкасына катыскан.
Калмактын Ботхишар, Сабан, Тайшык, Шарыш секицц атышулы
батырларын жекпе-жекте жер жастандырып, батыр атагы шыккан.
Кейшнен казак эскершщ данкты колбасшыларыныц 6ipiHe айналган.
Теле бидщ, Абылай ханньщ сешмд! cepiri болган...
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...Хатка т ускен деректерге Караганда Отегеннщ атасы Сырымбет
батыр Салкам Жэцпрдщ Орбулакдагы шайкасына катыскан 600
сарбаздын 6ipi кершедЬ [156]. Профессор Ж.Дэдебаевтын «Отеген
батыр туралы сез» [157] макаласында да тарихи шындыкка гылыми
бага бершген.
Жамбылдын «Отеген батыр» дастаны - ауызша жыршылык
енершщ нэтижесь Дастанга аркау болган Отеген батыр туралы
жогарыда аталган акындардыц эркайсысынын дербес нускаларынын
стильдж, композициялык, керкемдж шеппм жактарынан озгешел1ктер!
болатыны белгип. Ал, Жамбылдын оз! де бул такырыпты бгрнеше
нускада жырлаган. Жыршы акын Жамбыл Отеген Огегулулынын
тарихтагы болган окигаларына байланысты калпын емес, ез!нд!к
акындык киял желклне ер!к бере отырып жырлайды. Отегеннщ
бейнеленушде Шыгыстагы Александр Македонски йд! (Ескенд!р
Зулкарнайын) мифологиялык тулгага айналдыра жырлау дэстурш
жангырта колданады. Отегеннщ бейнес! ертегшк бейнеде суреттеледк

TiKren бпкен мандайдан,
Жан ед! кос мушзди.
Т!ктеп бпкен кос мушз
Батырлыктын белпи ед [96, 169-6.].
1937 жылгы нускасында да
оралымдармен берипптс

осылайша бейнелеу

жанаша

Туннщ жел! бесж боп,
Тербеткен бобек уызды.
Касара бпкен мандайдан
Жан ед! кос мушзд!... [130, 162-6.].
Жамбыл шыгармашылыгын каз!рг! кезецнщ жана козкарастары
денгейшде багалау максатында б!з «Отеген батыр» дастанынын
такырыптык-идеялык муратын айкындай аламыз. Ол Казак елшщ
мэцгипк бакытты, молшылык турмысын, жайлы конысын !здеген
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азаматтык мурат. Бул - дастан окигаларынын тарихилык мазмунын
айкындайтын ерекшелж. Жамбылдын жыршы акындык дуниетанымы
- таптык кезкарастардын 6ip жакты калпынан да жогары кеюстж. Ол
халыктын дербес мемлекеттж мекеш, кен-байтык кещспп болуына
непзделген кезкарас. Себеб1, Жамбылдын Огеген батырга арналган
барлык нускалары да онын Жидел1байсын атты жайлы конысты 1здеу
сапарын аркау етедЕ Барлык нускаларда да Ресей патшалыгынын
казак даласын мэнгинкке иеленуге, кулдыкка салуга арналган
отаршылдык саясатынын зиянды зардаптарына тарихи бага бершедЕ
Мысалы, 1937 жылы нускада Ресей патшалыгынын XVIII гасырдан
бастап казак даласына еркшдей ешп, б!ртшдеп билеп-тестеуге кеше
бастаганы тарихи деректипкпен жырланады:

Он сепзшип гасырда,
Далада кырдыц басында.
Ак жагалы, жез тошны,
Патша жорык ашуда.
Дуре согып дурыдеп,
Булд1рген елд! б!ршдеп.
Атуга да асуга.
Кешпел! елд1 кыргандай,
Бузып, кырып ертедЕ
Ол кун кара борандай,
Болып кетп ертеп.
Ем1ренген дала кушренш,
Жайлаулар да, таулар да,
Жетюу бойы re6ipeHin,
Куырылган патша хандарга [96, 170-6.].

Жамбылдын XVIII гасырдан басталып XIX гасырдыц аягына
дейш уласкан Ресей империясы отаршылдык шырмауын дэл таныган
сыншыл реалиспк кезкарасын осы дастандагы ойларынан анык
ангарамыз. Халыктын мекендеген конысынан айрылуы сынды Kayin
тенш турганын болжаган Огегеннщ аузымен айтылатын сездер - XIX
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гасырдагы зар заман агымындагы акындардын ойларымен толык
ундесетш сарын. Отеген нщ болжамы аркылы патшанын тэрттбше бас
иген хандардьщ арекеттер! - тарихи шындык:
Журттан бурын ол сезд!,
Кайгыга халык тусер1н.
Патша алдына бас и in,
Хандардьщ ант imepiH.
Отеген сезд! хандардьщ
Арам пасык ниеттерш,
Хальщты сатып, патшаньщ
Киерш шеюн, шекпенш [96,171-6.].
Казак сез енер! тарихындагы жыраулардьщ, акындардын жайлы
коныс !здеу туралы жырлауы - дэстурл! жагдай. XV гасырдагы Асан
Кайгыньщ Жэшбек ханга жайлы коныс !здеу туралы айтканы да осы
Отеген батырдьщ аузынан айтылатын коныстын болашагы хакындагы
сездермен ундеседь Асан Кайгы да казак елшщ коныс тагдырын
реалист!к таныммен бейнелеген едк

Тш алсан 1здеп коныс кер,
Желмая Minin жер шалсам,
Тапкан жерге ел кеппр,
Муны неге бымейсщ?! [99, 24-6.].

Кен даласынын оцтуспк шыгыс жагына аттанган Отеген Пекинге
дейш жакындап, Китай жакка жакын манайдын казак уипн жайлы
коныс болмайтынын кередь Кун! ыстык, enin-emin пршшк уипн
арпалысы, азапты «Адамы кеп, жер! тар» Китай жактагы елкенщ
казакка жайлы коныс бола алмайтынын керген Отеген енд!
солтуспкке сапар шегедь Отеген бастаган топ Казак пен Ресей
жерлершщ шектесетш аймакка жетедг Бул Алтын Орда мемлекетшщ
ежели
коныстарын
Ресейдщ
б!ртждеп
иелешп
жаткан
кез! ед!. Жазушы-тарихшы галым М.Магауин осы кезецнщ тарихи
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келбет!н накты деректер типмен елестетедк «Казан хандыгы
кулаганнан сон, Хажы-Тархан алынып, Ногай Ордасы ыдыраганнан
сон мол байлыкка кенелген, араны ашыла тускен Ресей империясы
шыгыска карай токтаусыз жылжып, узына созылган Орал тауына 6ipак жетедь Едьпдщ басынан аягына дешн кеме тартып, Каспий тещз1
аркылы Иранга, Орта Азияга барыс-келюке жол ашылады. Енд! букш
Азияныц какпасы болып калган казак даласы аркылы 6ip жагы Ауган
мен Букарга, 6ip жагы Корасан мен Ундютанга керуен тартуга
мумюндж туады. BipaK бейбп катынас, сауда-саттык емес, тартып алу,
тонап алу аркылы гана байлыкка жетуд! мурат еткен жырткыш
империя ен онай, ей ттмд! тосш ретшде жаулаушылык жолын
тандайды» [158, 144-6.].
Жамбыл жырлаган «Отеген батыр» дастанында Казак
тарихындагы осы кезецнщ шындыгы дастан окигаларындагы
реалиспк жагдайлардын деректипк сипаты ретшде усынылады:

Ереуьл ерлер epericin,
Жетп жортып Едшге.
Ортенш кун баткан кез,
Кан толкынды Едшде.
Кешлбз Едш бойлары,
Ерлер! куп алмады.
Тунжырацкы аймагы,
Жабыркацкы жан-жагы.
Ол кез Ресей патшасы,
Едшге бугау салганы.
Сезшд! езш зарлаткан.
Салганы елге найзаны.
Осыдан бастап патшаныц,
Tiruuu орда ipreci.
Кошпел! казак елше,
Ол орда болды турмес!.
Арандайын ашылды,
Коркау патша кулкыны.
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Кызды кун гып зарлатып,
Айдап алды жылкыны [96, 174-6.].

Дастанныц тарихилык жактарын айкындай тусетш тагы 6ip
ерекшелж - географиялык жер-су атуларынын мол келпрыетшь
Мысалы, Жетгсу, Актобе, Едш, Шыгыс Турпастан (Кытай жак),
Пекин, Жидел!байсын жэне т.б.
Жамбылдын жыршы акындыгы - казак эдебиет! тарихындагы
Коркыт ата, Асан Кдйгы сынды тулгалардын жырлау дэстуршщ
жалгасы. Коркыттын дуниенщ торт жагына аттанып, мэнгшк ом!р
турагын, Асан Кдйгынын Желмаяга кетш, казак даласын шарлап
Жеруйыкды, Отегеннщ Жидел!байсынды !здеу!
бэр! де турк!
халыктары тарихындагы белгш окигалар. Ал, б!зд!ц улттык
тарихымыздагы осындай кайраткерлер!м!зд!н шындык пен киялды
уштастырган ойшылдык icTepi элем тарихындагы осыган уксас
жагдайлармен толык ундеседЕ Платоннын, Сократтын, Аристотельдщ,
Коркыт Атанын, Асан Кдйгыньщ, Эл-Фарабидщ, Жусш Баласагуннын,
Томас Мордын, Генри Сен-Симонныц, Оуэннщ, К.Маркспн,
Ф.Энгельстщ жэне т.б. ойшыл галымдардын армандап, жазып,
мэнгшк бакыт турагын, жайлы когамды !здеу! - аталган дала
ойшылдарынын кезкарастарымен де ундеседЕ Мусылман дшшщ
гарыштык пршшкп мэнгшк ем!р калпында багалап, оны фэнил!к
жэне бакилык ек! бел!мге белш карауы - элемд!к ойлау жуйесшдеп
барлык болжамдарга ортак зандылыктарга непз болатын таным
жуйесЕ Ягни, фэнидеп жаксылык пен жамандык жолы бакидагы
жумак пен тозакка апаратыны - гарыштык т!ршшк жалгастыгынын
диалектикалык зандылыгы. Сондыктан, Жамбыл жырлаган «Отеген
батыр» дастанындагы зулымдыктан аулактау, коргану унпн коныс
!здеу жолы - жалпыадамзаттык гуманиста - ойшылдык дэстур!мен де
сабактасады. Демек, Жамбыл - адамзатгын ойшылдык гуманист!к
дэстур!мен ундесепн улы акын.
Жамбыл - турк! халыктары тарихындагы болжагыш, сэуегейлж
касиет! бар баксылык, жыраулык онер дэстур!ндеп жыршы-акын.
«Отеген батыр» дастанынын 1937 жылгы нускасы батырдын
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Жидел1байсын конысын тауып, онын жылкыдан тулйсгщ барше,
адамдарга жайлы екешн бшген, таныган сэпмен аякталады. Ал,
«Отеген батыр» дастанынын 4-нускасында Жидел1байсынды
талканнан кейш елше келш сол жерге кешуге халкын угптегеш
жырланады. Отегеннщ халкын уг!ттеу сезш Жамбыл акын езшщ
болжагыштык кезкарастарымен бейнелейдт Жидел1байсын конысын
тапкан батыр сотан кешу аркылы казакка тыныс болатын жагдай
шындыгын журтгы сещцре айтады.
Ал, бул жерден кешпеген жагдайда атамекен коныстардын
барлыгын да орыс деген халыктыц иеленеташ болжалды турде
жырланады:
Эгерде айтканыма кенбесендер,
Бул жерд! акырында алар орыс,
Bip журт бар орыс деген кездер! кек,
Bip жерде бекер карал турмайды тек.
Келед i осы кунде жерд! каптап,
0зшщ кайрат-купп айласы кеп.
Сол келш шурайлы жерпш алар,
Кдратып тегклмен ел1щй алар.
Кенбесен басын тупл, типи кесш,
Аузында сейлеп турган сезщд! алар.
Жайылган epicTeri малынды алар,
Басын байлап, аягына тусау салар.
Эгерде оныменен карсы келсен,
Bip шыбындай тэнщдеп жанынды алар [159].

Жамбылдын жыршылыгы - халыктын гасырлар бойы
калыптаскан наным-сешмдерше непзделген енер. «Отеген батыр»
дастанында жайлы коныс 1здеу сапарында кездесетш айдайар,
эбжылан - зулымдык куштер1мен бетпе-бет келгенде вгиик жолы
женетшш дэлелдеу ушш алынган шартты бейнелер. АйдаЬар мен
эбжыланнын шайкасында Отегеннщ абжыланды атып enripyi
табигаттагы таршипк иелершщ б!рде кактыгысуы, б!рде тш табысуы,
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Tycinicyi мэселесше арналган акын ойыныц шеилмг Ал, эбжылан
журепн шагып элс1реген, сол эбжыланды атып елпрген Отегеннщ
достык кемепн керген айдаЬардын сары кумандай алтын сыйлаганы
- бэр! де акындык киял жемкл. Бул арада зертгеуш! С.Кондыбаевтын
niKipiHe де назар аударуга тура келедк л...казак мифологиясындагы
жылан-айдаЬар - тотем, ата-баба рухы, аруак, кемекни образы» [160,
12-6.]. Тунделетш Огеген мен жанындагы жнтгтерд! арбап, сулу
кыздардын кейшне енш келш журген жезтырнактарды батырдын
атып елпрген! де Жамбылдыц киялынан туган окигалар. АйдаЬар,
эбжылан, жезтырнак - булар туркшк наным-сешмдерден калган
бейнелшк тулгалары. Ал, дастанда кездесепн Еайып-Ерен
мусылмандарды желеп-жебеуш! эулие. Ол - улкен максат жолындагы
адамдарды унем! желеп-жебеп, жаксылык жолындагы алдагы
болашак гстерше багыт-багдарлы акыл берепн акылгей.
Халыктьщ
турмыстык-салттык,
этнограф иялык
пршшж
мазмунында Еайып-Ерен мен жанындагы кырык шигген, Кыдыр эулие,
Баба тукп Шашты Эзиз ес!мдер! унем! аталады. Булар кеп жасаган
кария калпында танылады. Жамбылдын «Отеген батыр» дастанында
да халык угымындагы дэстурл! тулгалык бейнелеулермен суреттеледп

Аппак кудай сакалды,
Жаркыратып ак басын.
Уйдщ жары жакпардай,
Кырау шалган ак кардай... [96, 184-6.].

Халкына жайлы коныс Жидел!байсынды !здеп журген Отегеннщ
максатын, муратын ез аузынан мукият тындаган Еайып-Ерен багдарлы
бата бередк Бата - халыктык карым-катынас мэдениеп тарихындагы
аса касиетп плек. Он батага, плекке ие болатын эрб!р адам бакытгы
кундерге жетед!, максатгары орындалады. Еайып-Ереннщ Отегенге
берген батасы батырдын тулгасын багалау жэне максатты жолынан
адаспау уппн бершген багдарлы сез:

186

Жолын болсын Отеген!
«Сен музбалак кырансын.
Туйшет!н тетеден,
Алтайы жуйрш маралдай,
Каш сан кутыльш, куганга,
Кас какканша жетеген.
Алдында сен in майдан бар,
Оган айтар айлам бар:
Тунде барма уйще,
Кушиз барсан жайдан бар.
Жумыста да согыста,
Акылыцды ашу кыспасын,
Ашушан болсац, сол колын,
Оц колынды устасын! [96, 185-6.].
Отеген батыр», - Жамбылдыц ауызша жыршылык жэне суырып
салма енершщ тогыскан туындыларынын 6ipi. Сондыктан, достурл!
жыршылык онер табигатына тон мынадай ерекшел!ктер де байкалады:
акынныц бул жырдыц халыктьщ аузында айтылып келе жаткан
шыгарма екевдЦпн, соны езшше жангырта жырлаушы мшдетш
ескертуй Отегеннщ ecyi, есекй, батырлык к>арекеттер1нде, киялгажайыптык сипаттардын opine жырлануы, (айдаЬармен, обжыланмен,
жезтырнакпен кездесук олармен сейлесетпй, жорык сапарындагы
улкен кашыктыктарды ете жылдам каркынмен шолып улгеруц т.б.).
Кейткерлердщ ic-apeKerrepi кейде батырлык эпостын жырлау
манер шдеп дэстурл! тармактар сегалд! оршедк

Этеген сонда баптана,
Каруланып каттана
Тулыптан туп шыкты да
Тулпарынын кос кезш,
Bip колы мен жапты да,
Шамырканып, шамданып,
Согысуга камданып,
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Кос пзпнш жай тартты.
АйдаЬарга шуйшш,
Сейлетп-дагы пл катты [96, 178-179-6.6.].
Жыршылык - халыктын гасырлар бойы калыптаскан сез онер!
мураларындагы пркестерд! колдануга суйенетш онер. Ал, Жамбыл
дайын улплерд! жаттап гана кайталаушы емес, ол - туындыгер
жыршы-акын. Сондыктан, ол улкен окигалы шыгармаларды езшдпс
сез колданыстарымен жырлаганда авторлык жада мэнермен, сез
оралымдарымен кулпырта жангырткан.
Дастан - Жамбылдын жыршы акындык енершщ керкемдж
сипаттарын б!ршама жаксы танытатын туынды. Жыршы-акын
бейнелшк колданыстары аркылы дастандагы табигат керппстерш,
кейшкерлердщ тулгаларын, ic-эрекеттерш, кенш-куй эуендерш - бэрш
де керкемдпс талаптар тургысынан жырлаган. Мысалы, кейшкерлерд!
сырткы niniiH жэне iiiiKi элем! тургысынан бейнелеуде баламалау,
кубылту, тенеу сездер пркестерпин елец тармакгарындагы туидектуйдек колданыстарына кездесем!з. Мысалы, Отеген батырдыц
ержету, есею жылдарындагы келбепн айкындау (эпитет), тенеу,
ауыстыру (метафора) туршдеп сездердщ пркесп тармактары аркылы
керкем, эсерл! бейнелиикпен жырлайды:

Женшмес жалын боп ескен,
Акылга, кушке, болжауга.
Тараткан сымдай тал бойы,
Уксаган тагы кулжага.
Осп батыр тулгалы.
Жолбарыстай карулы.
Кырандайын кырагы.
Арыстандай айбарлы.
Жуз KiciniH шпнде.
Ол 6ip журген дерегей,
Bip ез! батпан б!регей [96, 1 69-170-6.6.].
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Дастаннын сюжетпк желгсшдеп окиталардын кейб!р аса эсерл!
жерлерш тындаушылардын кез алдына елестетуде психологиялык
ыкпалы куатты кимыл-козгалыстарды, 1С-9рекеттерд1 керкемдж
бояулары канык сездермен ернектей суреттейдЕ
Ыскырганда айдаЬар,
Tisre букй жас тулпар.
Отеген батыр айкасты,
Ортенген желдей дем алып,
АйдаЬар мьщ буралып,
Ауыздан жалын от шашты.
Козгалган таудай калтырап,
Найзагайдай жаркырап,
Толкындайын тауланып,
Крмданды жылан кос басты.
Шубарлана шабынып,
Кун кезше шатылып.
Шылтырап эйнек кос кез1,
Шатынады жарылып,
Шатыната жартасты [96, 178-6.].
БейнелЬпк - жыршы акындар шыгармаларынын керкемдж Tuii.
Керкемдж колданыстар калыц журтшылыктыц тындаушылык
калпына карата бетпе-бет орындаушылык кезшде туйдек-туйдек
теплу: аркылы адамдардын сез енершщ куатына арналган ыкыласын
терецдете туседй Профессор С.Негимовтщ осы орайда айткан
niKipiHe толык косыламыз: «Жамбыл дастандарыныц тшне зер салар
болсак, сездщ бояу-накыштары, сап таза кумгстей сыцгырлаган елен
жолдарынын сырткы сымбаты, керкемдш сапасы, ернекп ойлары
даркан дарыннын енерпаздык болмысын анык айкын танытады»
[79, 116-6.].
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2. Жамбылдын жыршы акындык онершдеп
мол тецеулер колданысы

Жамбылдын жыршы акындык онер! - халык тйпнщ керкемджэстетикалык дэстурлершщ керппск Акынныц айкындау, тенеу,
ауыстыру, кейштеу т.б. улплершдеп керкем сездерш жжтеп карасак,
оларды молынан кездеспрем!з.
Жамбылдын жыршылык енершде тецеулер мол колданылады.
Мысалы, «0теген батыр» дастанында мынадай тенеулер шогыры бар:
«арыктай аккан аралы», «жолбарыстай карулы», «кырандайын
кырагы», «арыстандай айбарлы», «ол кун кара борандай», «тарткан
сымдай тал бойы», «саз балшыктай тасты езш, ак булттайын алыска»,
«ултарактай елкесЬ>, «арандайын ашылды», «жел аударган
кацбактай», «кустай ушып ушкыр ой», «Коркыттай-ак кантырдым»,
«кулындай суду айкын ай», «коцырсып кшз жангандай», «нар
тарпыган шыбындай», «ертенген желдей», «козгалган тайдай»,
«найзатайдай жаркырап», «толкындайын тауланып», «шалкардай
шалкып кайнаган», «курюреген кундей-ак», «тауда безген кулжадай»,
«аппак кудай сакалды», «уйдщ жары жакпардай, кырау шалган ак
кардай», «алтайы жуйрж маралдай», «тал бойы талдай буралып»,
«сары кумандай алтын», «аш борщей жаланган», «Шолпандай тутан
тандагы», «бел кызыл алмадай», «кара шашы кундыздай, коздер5
жанган жулдыздай», «ездер! аппак кудай-ак, кулюс! сылдыр судайак», «шьщнан шыккан шынардай», «ак мактасы кумштей, жер! кллем
пулштей», «ту тушадай кояны», «кырандай ipi торгайы», «ешкыер!
жылкыдай», «ылагы баглан токтыдай», «меруерттей суы»,
«балапандай талпына» жоне т.б.
Жыршы акын «Сураншы батыр» дастанында да осындай
дэстурдеп тенеулерд! колдана жырлаган. Мысалы:
Жылга куйган тевдздей,
Жырдын сел1 корланып,
Ак семсердей жалтылдап,
Шагылискан кун шалып,
190

Курагындай айдыннын,
Жел шайкатан ыргалып [96,195-6.].

Бул - жыршы акындык шабыт куатын бейнелеудеп эсерл!
тармакдар. Жыршылык енердщ казак, кыргыз, каракалпак
халыктарында сакталган дэстур!
элемдж мэдениет тарихынын
гажайып казынасы. Айга жуык уакыт жырлайтын жыршылык онер
мазмунынын уакыттык Keniciiri - Жамбылдыц турю халыктары
тарихындагы шыгармашылык даралытынын KopiHici.
Жыршылык-акындык внершщ елшщ рухани талабын, тшегш
канагаггандыртан куатын таныткан Жамбыл осы «Сураншы
батыр» дастаныныц Kipicne бол1м1нде тенеулердщ туйдек-туйдек
т1ркестер1н колдана орнектей жырлайды:

КесеНмен копарып,
Таусылмастай кен болып,
Узд1кс1з болтан он кун той,
Тындаганда ел болып,
Ак бидай терген тауыктай,
Елге жырым жем болып...
0зен деген ат болмас,
Ат жалдарлык су акпай.
Галым деген ат болмас,
Айтканы турмай шырактай.
Энш! деген ат болмас,
Эуез! кецш жубатпай!
Акын деген ат болмас,
Кдндырмай мешр суаттай.
Жыры болмай булактай,
Туныты болмай сынаптай,
Апатаудан арындап,
Аскан судай кулатпай,
Алабурткан кевдлдщ
Кытыгын таппай суратпай.
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Досын болса кулд!рш,
Cyftcinaipin жубатпай
Жауыц болса, булд!рш
Домбырац - берен, жырьщ - ок,
Дал типзш сулатпай.
Домбырасы шщкитдеп,
Жагына сейлеп кункшдеп,
Айткан елец елец бе,
Бакылдаган лактай?! [96, 195-196-6.6.].
Жамбылдьщ жыршылыгы - казак сездершщ кецьл-куйдщ белил!
6ip такырыптыц максатына колданылуында бейнел! ер!мдерд!
туйдектете айтумен ерекшеленетш енер. Бейнел! сездерд! колдануда
казактыц турмыстык-салттык дэстурлер!мен сабактасатын улттык
сипат айкын байкалады. Мысалы:

Киядан шауып, кырды алган,
Киынга шауып, жол салган.
Bepi баскан бурк1ттей,
Кднсыратып жауды алган
Батырдыц жыры суйпсп,
Катыктай уйып тындалган [96, 196-6.].

Кейде адамныц айбатты, сесп калпын эртурл! кубылыстарды
пзбектей айту аркылы да суреттейдь «Сураншы батыр» дастанында
согыс кимылдары, урыс кезшщ cyperrepi тецеулердщ алуан rypi
улплер!мен бейнеленедг Мысалы:
1) Тещзден турган желдейш,
Купрлеп кеткен сендешн.
Жалын шашкан таудайын [96, 211-6.]
2) Агын судай тасынып
Ашулы кез1 жалтылдап,
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Жай наган шоктай шашылып

3) Астынгы ершн -пстецщ,
Коргасын куйган курыштай [96,213-6.].
4) Койдай уркш, кол кашты,
Беге-пн алган езендей
Аз гана сарбаз лап койды...
... Нажагайдай шартылдап,
Булт отындай жаркылдап
Буркылдаган берендей,
Тупнге косты тупнд!
Астына м!нген Актуяк,
Тоздырып тозан буркырап,
Аткан октай жугынды.
Аш каскырдай батырдан,
Кай жау кашып кугылды?! [96,214-215-6.6.].
... Елге келген булпсп
Дауылдай тиш айдады [96,216-217-6.6.].
5) Ак туяктьщ устшде
Аш каскырдай буплш...
К,иядан шалган кырандай
Кун астына уншin... [96, 220-6.].
Жулдыздай атын агызып [96,221-6.].

6) Каскыр корген куликтей,
Хан жалтактап карады [96,222-6.].
7) Жел аударган кацбактай,
Су аударган денбектей [96,223-6.].
8) Бел1 узыген кузендей,
Бетш баса буктелд! [96, 22 5-6.].
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Кейде унамды кейшкердщ киналган сэпмен орайлас жанама
кейшкерлердщ жан-жуйел!к с!лк!н!стер! де тенеулер шогырымен
бершедь Мысалы, «Сураншы батыр» дастанындагы батырдын
жараланган калпын сезшген тулпарынын да сезшген жагдайын
жыршы акын асерл! бейнелейдй

Сураншыдан эл кетп,
Соны сезш Актуяк,
Жан-жагына карады.
Жал-куйрыгын тарады.
Он аягын тарпыды.
Ортекедей ойнактап,
Кок жайындай булкынды
Арыстандай жулкынды [96,226-6.].
Кырымнан шалган кырандай,
Келген батыр бабына [96,227-6.].

Тенеулер - казак сез енершдеп жыршы-акындар типнде кеп
кездесетш кер!ктеу улгшерь Зерттеунп Т.Коныров «Казак тенеулер!»
атты ецбегшде казак тецеулерш мынадай топтарга беледй 1. Керу
тенеулер!, 2. Есту тенеулер!, 3. Дам сезу тенеулер!, 4. Tepi сез!м!
тенеулер!, 5. И!с сез!м! тенеулер!, 6. Сез!м куй тенеулер!. Осы аталган
тенеу турлершщ казак сез енер! мураларында, онын !ш!нде Жамбыл
шыгармаларында мол кездесетш!
табиги зандылык. Ал аталган
зертгеуде казак сез енершде, улттык мадениетге Жамбыл атынын
тенеу
нысанына
айналуына
байланысты
орынды
niKip
айтылды: «Алатаудыц казак жер!ндег! табигаггьщ улы туындысы
екен! рас. Осы улылыкты тартымды да татымды етш суреттеу ушш,
сол аркылы окырман мен тыцдаушынын сез!м!не эсер ету ушш,
Алатау Жамбыл га тепелед!. Дарынымен дара шыгып, дуниежузипк
данкка беленген жыр алыбы Жамбылдын касиеттер! енд!
Алатаудын бойынан кершед! де, ол бурынгысынан да бшктеп,
бурынгысынан да айдындана туседн Ол 6ip сотке манн елмейтш
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аскар бшктен казак даласынын успнен калгымай-мулпмей карал
туратын табигат кубылысынын Жамбылына айналып кеткендей
болады» [161,41-6.],
«Отеген батыр» дастанында мынадай айкындаулар (эпитетгер)
колданылган: «кара казан, cap бала», «иабек жал тулпар», «алтын
куннщ аясы», «шалкыган езен бойына», «салкын самалы», «сапырулы
сары кымыз», «шалкып жаткан шалгынныц, шурайлы жерш
алармын», «унс!з дала, кек шатыр, нэзж алтын ай», «куатты менщ
халкым», «муздак жацбыр», «жайдары жайлы ем!р», «ак сакалды, ак
шашты», «тунгиык кум», «кызыл арай», «алтын ойын мыс кылып»
жэне т.б.
«Сураншы батыр» дастанында да айкындаулардьщ Жамбылдын
жыршы-акындыгына тэн улплерше кездесем!з. Мысалы: «терен тешз
тунбасы тунбада жаткан нур тасы», «таудан кулап таргыл тас»,
«желкщцеген карагай», «жупар шс, боз жусан», «су деген де тиклз
жау, буркыраган су асау», «арам туган зэнталак», «кеп - тутш, жерь
шок, кеч жайылым epici», «жырдыц тэтп жаясы, батырлар жыры
баллы», «ашу араз 3api жок балдай тэтп туыскан, жетпм тату тачыма»
жэне т.б.
«Отеген батыр» дастанында ауыстырулар (метафоралар) да мол:
«коркау патша кулкыны», «сен музбалык кырансьщ» жэне т.б.
«Сураншы батыр» дастанында да ауыстырулардын улriлepi не
кездесем!з.
Мысалы:
Акындардьщ акыны,
Айдын келдей акылы,
Жыр тулпары - Суйшбай [96, 196-6.].

Таудын келбеп де тын пркеспен бершген:
Муз - дулыга, кар-сауыт [96, 197-6.].
Жыршы акын Жамбыл кейшкерлердщ жандуниесшдег
азаматтык-адамгершггпк касиеттерд! улгайта корсету калпындг
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бейнелеуде ауыстырудьщ керкем жинактаушылык KYpдeлi турлерш
жасайды. Мысалы: Сураншы батырдьщ аузынан акын мынадай
бейнелшк шогырын тегедй

Мыц жау маган 6ip есеп,
Мьщ каргага 6ip кесек.
Кесек болып керешн
Коргасынды мен-сака
¥шырамын кенешн!
Журтым уцпн мен курбан,
Жазасын жаудьщ берейш.
Жаулар - коян, мен - сырттан
Арасына енешн [96,210-211-6.].

Жауды талкандаган Сураншыньщ женки де мейл!нше жинакы
бершедк
Каскырга шауып арыстан,
Кднкордын шыкты ойраны [96, 216-6.].
Кейде тецеу мен ауыстыруды катарлас колданушылык та бар:

Курттыбастыц тауындай
Турган батыр бейнелк
Ызгары - кыстыц аязы,
Аш арыстан кеудел! [96, 223-6.].

Кейде кейшкердж карсыласымен сез кагысындагы салыстыру
да ауыстырумен бершедн
Сен - тышкансын, мен - мысык,
Барасыц кайда кимелеп! [96,224-6.].
Поэтикалык ауыстыру (метафора) - алемдж еркениеттеп
саналуан гылымдар аясында (философия, психология, герменевтика,
эдебиетгану, эдеби сын, семиотика, риторика, лингвистикалык
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философия т.б.) карастырылып келе жаткан ортак маселе. Жамбылдын
жыршы акындыгын багалауда да кубылтудын (троптыц) осы турше
катысты «Метафора теориясы» енбегшдеп ги!орд1 келт1руге тура
келедк «Поэтическая (образная) мысль ограничена начальный стадией
познания. Между тем в искусстве создание образа, в том числе и
метафорического, венчает творческий процесс. Художественная
мысль не отталкивается от образа, а устремляется к нему. Метафора это и орудие, и плод поэтической мысли. Она соответствует
художественному тексту своей сутью и статью» [162,16-6.].
Жамбыл шыгармаларыныц бейнелиик мазмунында сал алуан
улгшер кездесед i. Ауызша айтылып, буркырап уздпалз агыла, тогые
жырланган шыгармалар шогырында баламалап бейнеленген титдпс
кестелер орнектер! - акынныц дара касиеттершщ керппстерь
Кейштеулер де
акынныц лирикалык толганыстарыныц
сыршылдыгын таныта туседк
Сейлескендей сыбырлап,
Жулдыз бен жулдыз цалтырай.
Bip уакытга сырылдап,
Шептщ басы шуылдап,
Ескендей жел ышкынып [96,176-6.].

Жел де самал сокпады,
Багып кана куткендей [96, 187-6.].
Кабагын жапкан кара орман
Келе жаткан бурыннан,
Ертеп эшн согыпты.
Кызыл inip тунepin,
Шыктусш жер мунарып [96, 188-6.].

Тун тунерш томсарып
Туннен тунек теплд! [96, 190-6.].
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Корыта айтканда Жамбылдын жыршылык-акындык ор!мдершен
жаттандылык ангарылмайды. Кандай такырыптарда жырласа да
казактьщ тел сездершщ барлыгы да жацартан, жацгырган магыналы
рецктер!мен турлене кулпырады. Акынныц табигат коршаган Tipmuiix
иелер! туралы поэтикалык оралымдары мен бейнелипк ернектер!
тындаушыларды рухани, эстетикалык таным терещйктерше жетелейдк

Практикалыц сабацтъщ тацырыбы:
■ Жамбылдыц жыршы ацындыц внер1

Сурацтар мен тапсырмалар:

1. Жамбылдыц «Отеген батыр» дастаныныц тарихилыгы мен
керкем шындыц сипаты.
2. Жамбылдыц «Сураншы батыр» дастаныныц тарихилыгы
мен керкемд1к шышм.
3. Жамбылдыц «Квруглы» дастанын жырлау ерекшелш.
4. Жамбылдыц «Бац, дэулет, ацыл» дастанында ацындыцжыршылыц шеберлш, uieuiiMi.
5. «К,ыз ж1бек» цисссасын жырлау ерекшел1гь

С0Ж ушш тапсырма:
■ Жамбыл дастандарындагы тецеулер цолданысы. Реферат.
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К.ОСЫМШАЛАР
Крсымша 1.
Емтиханга дайындык; сурацтары
7. Жамбыл мен Кулмамбеттщ айтысы.

2.
3.
4.

Жамбыл мен Досмагамбет айтысы.
Жамбыл мен Сарыбас айтысы.
Жамбылдыц «Майкетпен дидарласуыныц» поэтикалыц
ерекшелш.
5. Жамбылдыц «Бацтыбаймен дидарласуыныц» поэтикалыц
ерекшелш.
6. Жамбылдыц «Сара ацынмен цагысуыныц» поэтикалыц
ерекшелш.
7. Жамбылдыц «Жушсбайга жугтутщ» поэтикалыц ерекшелш.
8. «Жамбыл мен Айкум1с айтысыныц» керкемд1к-эстетикалыц
мэнй
9. «Жамбыл мен Белекпйц цызы айтысыныц» керкемдйс. сипаты.
10. «Жамбыл мен Шашубай айтысындагы» тарихи-поэтикалыц
дэстурл1 сипат.
11. Нурила мен ацындар айтысы жэне Жамбылдыц mepenizi.
12. Ацын туындысыныц лирикалыц-этнографияльщ керкемдйс
сипаты.
13. Жамбыл Жабаевтыц айтыстагы шеберл1г1.
14. Жамбыл Жабаевтыц дастандары.
15. Жамбылтанудагы зерттеулер.
16. Жамбылдыц сатирасы.
17. Жамбыл жырындагы молда бейнесй
18. Ацынныц вм1рбаяны туралы цысцаша мэльмет.
19. К,азацтыц халыц поэзиясындагы цалыптасцан дэстурлерд1
uizepi дамытудагы Жамбылдыц орны.
2О. Ацын омгрбаяныныц эртурл! цогамдыц к^рылыстармен, цазац
журтшылыгыныц рухани бай мураларымен тызыз
байланыстылыгы.
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21. Казан тецкер1&нен кешн Жамбыл шыгармашылыгыныц
цайта гулденук Соган байланысты шуган «Менщ ем!р1м»,
«Менщ бацытым» дастандары.
22. Жамбылдыц жас кезшде крйым айтыскр mycin, ацындъщ
енерш шыцдауы. «Кэмшат цызга», «Жаныс ацынга» жэне
Айкушспен, Бвлектщ цызымен свз цагыстырулары.
23. Тецкершке deuimi шыгармашылыгында элеуметпйк
тецЛздйат цозгауы. «Жылцышы», «Кедей куш», «Мэцке
туралы», «Сэт сайланарда», т.б. елецдерё
24. Жамбылдыц К^лманбетпен (1881), Сарыбаспен (1895),
Досмаганбетпен (1904), Шашубаймен (1909) айтыстары. Бул
айтыстардагы кейб1р крйшылыцтар.
25.1916 жылгы улт-азаттыц квтерйййнщ Жамбыл
елецдертдег! Kepinici: «3uidi буйръщ», «Патша эм!р!
тарылды».
26. Жамбыл шыгармашылыгындагы цайта ерлеу. Ацынныц 1936
жылы Мэскеуде вткен крзак, эдебиет! мен енершщ
онкундшне цатысуы. «Ленин мовзелешнде», «Туган ел!ме»,
«Халыкрпар сэлем!», т.б. елецдершде халъщтар арасындагы
достыцты жырлауы.
27.1938 жылы тойланган Жамбылдыц 75 жылдыц мерейтойы.
«Тагы да 6immi жаца кун», «Дайта келген жастыц»,
«Мэстек пен тулпар», т.б. елецдер!
28. ¥лы Отан тацырыбындагы елецдерi: «Ата жаумен
айцастыц», «Ленинградтыц врен1м», «Отан эм1р1», «Алынбас
цамал», «Балама хат», т.б.
29. «Отеген батыр» дастаны. Тацырыбы, идеясы.
30. «Отеген батыр» дастанындагы ауыз эдебиетше тэн
сюжетпйк желигер мен мифпйк элементтер.
31. «Отеген батыр» дастаныныц квркемд!к ерекшелш.
32. «Сураншы батыр» дастаны. Дастандагы ел цоргау мэсечес!
жэне халъщтар достыгыныц сипаты.
33. «Сураншы батыр» дастанындагы тарихи дерек пен
керкемд!к шындьщ.
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Крсымша 2.

Бакылау тапсырмалары
1. Жамбыл Жабаев шыгармашылыгыныц кезендерк
а) 1855-1899жж, 1900-1929 жж, 1930-1940 жж.
а) 1950-1960жж, 1920-1990 жж.
б) 1750-1790жж, 1810-1840 жж.
2. Жамбылдын Абайдьщ улы Эбд1рахман елгенде айткан жубату
еленЁ
а) Жалгызбын деп журмесш
э) Мэмбетке
б) М1нкен ер.
3.

Казак казак болгалы

Керд1к кой талай хандарды,
©тюздж кой 6i3 бастан,
Азапты ауыр завдарды... Узщщ Жамбыл акынныц кай елещнен
алынган?
а) Туган ел!ме
а) Оган aMipi
б) Халыктар селем!.

4. Жамбылдын тарихи тулгалар Караш, Саурык, Шапырашты,
©теген батырлар аркау болган еленк
А) Артыкша туган азамат
а) ©смет
б) Кеп карга тен келмейд! 6ip сункарга.
5. Жамбылтануга жана тургыдагы cepninic экелген кезендер:
а) 1990 жылдар
а) 1920 жылдар
6)2000 жылдар.
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6. Жамбылдын алгашкы хатшысы:
А) Зейнел Иманжанов
а) Гали Орманов
б) Сапаргали Бегалин.
7. «Акынньщ эдебиеттеп бейнесл жане элемдпс дацкы» атты
ецбектщ авторы:
а) М. Дуйсенов, Ш. Сэтбаева
a) F. Мустафин, О. Тэж1баев
б) Т.Жароков, Б. Кенжебаев.

8.
а)
а)
б)

«Жамбылга» атты елецнщ авторы:
М. Жумабаев
К- Аманжолов
А. Токмаганбетов.

9. Жамбылдын 150 жылдык тойы курметше арналган мушэйрада
бас жулде алган акын:
а) Иран-Fайып
а) Кадыр Мырзалиев
б) Галым Жайлыбаев.
10. «Лахути-Жамбыл. Мысалы б!р-ак рет болатын кубылыс»
деген жолдардын авторы, адебиеттанушы галым:
а) Отеген Кум1сбаев
а) Жангара Дэдебаев
б) Бакытжан Майтанов.

11. Жамбылдын кыргыздын курескер акынына арнаган еленк
а) Токтагул
а) Оспанкулга
б) Шэбденге

212

12. Жамбылдыц гумырнамалык-ом1рбаяндык жыры:
а) Менщ eMipiM
э) Жаратылыс сыры
б) Кайта келген жастык.
13. «Жамбыл» атты гумырнамалык романнын авторы:
а) Сапаргали Бегал ин
э) Эбдшдэ Таж1баев
б) Сабит Муканов.
14. «Гасырлык гумырдан 6ip тагылым» атты кунделж-ацпменщ
авторы:
а) Бали Орманов
а) К,алмакан Эбдщадыров
б) Орынбай Тайманов.

15. «Жамбылдыц айтыстагы енер!» атты макаланьщ авторы:
а) Мухтар Эуезов
а) Сабит Муканов
б) Бауыржан Момышулы.
16. «Жамбыл нен! айтса да иландырып, севдцрш айтады,
логикалык жуйеде айтады. Сондыктан да абыржымайды, саспайды,
сезшде салмак, мазмун жатады» деген жолдардьщ авторы
Жамбылтанушы галым:
а) Султангали Садырбаев
а) Нагашыбек Кдпалбекулы
б) Мырзатай Жолдасбеков.
17. Жамбыл «Манас» дастанын кыргыз типнде кай жылы, кай
елде жырлады?
а) 1937 жылы Грузияда
э) 1940 жылы Москвада
б) 1920 жылы Кыргызстанда.
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18. «Жуз жыл жырлаган журек» атты монографиянын авторы:
а) Мырзатай Жолдасбеков
э) Fабит MycipenoB
б) Турсынбек Кэюшев.

19. Жамбылдын ¥лы Отан согысы кезещнде жауынгерлерге
ерекше рух берген елец!:
А) Ленинградтык ерешм
э) КдЬарман халык достыты
б) Халык туыскандыгы.
20. Жамбыл шыгармашылыгымен тыгыз байланысты айтылатын
6ip сала:
а) Кыргыз акындары
а) Орыс классиктер!
б) Шытыс шайырлары.
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