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Илнмк кмнмсгкср Артық Карнмовтыи йул минпети—каракалпак
халкыммц классик ш ай м ри^Ж кй ен ж ы раўдм и »«ири ҳэм таоркествосы хаккмила жаэилған.
Аптор »:»нлн)1 бул монографкясывда Жийеи жыраудыи өмири
ҳпккында кец турлс мағлмумат бередн, оим ц творчествосына аналнэ бериу мемеп бкрге ол ҳаккыида тийисли ж уум ак берилген.
Монографин кептиилик ок.ыУ'иылар ушып арналған болып,
оқыуга хәм түснчиуге жецил тилхмскеи жлзылғам. Огада кызык,
жазылгак инйттст.

К а р и м о в А.
;
Жинеи жыраудык вмири ҳам творчсстпосы. Ивкис, К.К Мәм.
Басп, 1963.
И б б е т . (Ө зС С Р илимлер акад. КК-н фялиалы. Таркйх, тил
\»м адеб. Ин-ты).
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КИРИСИЎ

XVIII асирдош карацалиак әдебиитынии бизге белгили еи дэслепки шайыры Жийеи жпрау. Виз Жийен
жырауға дейииги авторы мәлим, ишғармплпры ҳозирге
дейнн сакланған шяйырларды еле ушырата алғанымыз
жок. Сонлыктан каракалпақ олсбият тарийхынын бети
д е усы Жнйеи жыраўдан баслнп ашылады.
Жийеи жыраўдын творчествосы мийнеткеш халыкка
сүйиушилик ҳәм үстем классларды жсккөрнўшилнк
идеялары менен суўғарылғаи. Жийен жыраў да өзинен
соиғы өткеи карақалпақ классик шайырлары Бердакг
Күнхожа, Өтеш, Омар сыяқлы карақалиак халқынын
мәдений турмысыида әҳмийетли орын тутады. Ол ха*
лык арасында бурыннан дөретилип, айтылып жүрген
халыктын ҳасыл мәденнй ыийрасларын саклаўцш, оны
таратыушы болыў менен катар, өзи де жекке творчествосы менен халық массасыныц сүйикли шайыры болды.
Жийен жырау озииин қо.:ық ҳәм толғауларында улыўма халыктыд ата душланлары болған хаиларды, бнйлерди, байларды әшкаралады, халықты жазыксыздаи—
жазықсыз бүлгиншнлнкке, дийўанашылықка ушыратып,
өз мәканынан иостырыўға себешсер болған да сол топарлар екенин айтып, оларды
сатира астына алды. Жаўызлықтыц ҳәр кандай кыйыншылыгык көрип,
хорланыпатырған мийнеткеш халыктын әрманын айтып
жырлады, оларды бирлесиўге шакырды ҳәм езинин
творчествосын да усы төменги класс ўәкиллерине арнады.
Жнйен жыраўдын ҳасыл, көркем созлери, халык
5
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ушын еткен мнйнетлери тек совет заманында гана толык турде баҳалалыл отыр.
Уллы Октябрь Социалистлик рсволюциясынын жециси СССР дагы көн халыклар меиен катар каракалпак халқына да азатлық
алыи берди. Карақалпак
халқы революцияга лейннги дәуирдеги бастач кеширген ҳәр турли езиўдси, тенсизликтен, сияснй ҳукуқсызлыктан қутылын, модений-экономикалық раўажланыўдыц кец жолына түстн. Ленинлик миллет сиясатынын әмелге асырылыўье нәтнйжесинде
карақалпак
халкыныц хожалык ҳәм мәдений қурылысинык барлық
тараўларында, сонын ишинде халықтын өткендегн әдебий мийрасларып, яғный халық аўызекн творчествосы
менен революцпчға шекемги каракалпақ классиклериинц шығармаларын жыйпаўла, оны бастырып шьгғарыўда, изертлеў тпраўымда үлкен табьгсларга жетисиўине
мүмкиншилнк алды. Мнне, Жийен жыраўдыц творчествогын жыйнаў, бастырып шыгарыў ҳәм шығармаларын
нлимнй жактан анализлен изертле\' жумысы да усы
ленинлик миллег сиясатынын нәтийжеси гана болып
есапланады.
Биз Жийен жыраўдыи әдебий мийрасларын ҳом
өмирин изептлегенде, оннан пайда.танганда, оган талгаўсыз түрде карамастан, марксизм-ленинизм классиклеринин керсетпелерин көзде тутын, сол көрсетнеге
тийкарланыўымыз кғрек болады. Бул көрсетпе тек ғана
Жийен жыраў ушын қолланып қоймасган, өткендеги
пүткил одебий мийрасларды үйрениўге д е , изертлеўге
де, оннан пайдаланыўга да каратылған беккем қуралымыз деп қараймыз.
Уллы көсемимиз В. И. Ленин әдебияттағы класслык
гурести мойыклаКгайтуғын, тарийхты шебнне түсиндиретуғьгн, пролетариаттын класслык санасьгн жокқа шыгаратуғын буржуазиялык теорияны катты әшкара етеди. Ол өзннин „Миллет ыәселеси бойынша критикалық
заметкалар“ деген атаклы макаласында бул теориясымаклар жөнинде былай деп жазды: „Ҳәр бир миллет
мәдениятында еки түрли миллий мәденият бар. Пуришкевичлерднн, Гучковлардыц ж әне Струвелердин уллыруслық мәденияты бар,—ал бунын менен катар Чернышевскийдиц, Плехановтыц атлары менен сыпатланатуғын уллыруслық мәденият та бар. Тап усындай екн
түрли мәденият Германиядағы, Франциядағы, Англия6
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дағы, еарейлердегн ҳәм т. б. сыяқлы укранналықта да
бар"'.
Соныц менен бирге В. И. Ленин \ә р бир миллет
модеииятында демократиялык ҳәм социалистлик мәденияттыц элементлери бар екенин атап көрсетти.
Бна
ҳәр бирынллег мәдениятынан тек демократиялыь, ҳәм
еоциалистлнк элементлерин тана аламын, алганда да
оларды ҳәр мнллетпщ буржуазинлык мэдениятына,
буржуазиялық миллетшилигине тек ҳәм сөзсиз карамақарсы қойыў ушыи гана аламыз'3. В. И. Лениннин бул
көрсетаелерн қараки.тпак әдебиятынын ири классик шайыры Жийен жыраудыц творчествосын нзертлеуде де,
оған баҳа бериуде ле бизге жолбисшылық хызметин
аткарады.
Өткендегн ,)дебий мийраслирды жыйнаў, изертлеУ
жумысшшн огада аҳмийетли екенлигн туўралы Пут1чН.’1 Россиялык сонет жазыушыларынык биринши съездинде-ақ уллы пролетариат жазыўшысы М. Горький,
„Бнз өткендегнни қашпелли жақсм билсек, ҳознрги
«зимиз дөретип атырган истнц уллғл э5<мнйетли тагыда
аксат, тагы да терек турде ҳдм шадлық пеиен тусинем и з'3 дегсн еди. М. 1'ор|.ккйлиц бул көрсетпесн каракалппқ одебияты упшн, соныц шиинде Жийен творчестносы ушып да илнмнй керсетпе болык калды.
Октябрь революциясына дейннги қарақалпак әдебпиты мийрас.тарынык барлығыида ,халы қ әдебияты.
халиқ ушын хызмет етти“ деп қарасак пүткиллей ньдурыс болып шығады, өПткеии, көсемимиз В. И. Ленипнпц көрсеткениндей-ак, революцияға шекелсги қарақалиак халқыныц да өз шпипде бир-бирине қарамакарс-ы езиўши усгем класы меиен езнлиуши —мийнеткеш
халык массасы өмир сурии келди. Усыган байланыслы
үстем класстыч жырын жырлайгугын, онын байлығын
мактайтуғын әдебий шығармалар менен қатар, буған
қарама-карсы нағыз көпшнлик халык мөпике, тилегиие
ж уўап беретуғын мнйнеткеш халықтык басындағы
ауырмоилыкты, олардыц устем классларға, сыртқы ба- I
I В. И, Ленин, Сочинепяс, том 20, Н1данш' четвертое, Гослнтиздат. 1Э48, стр. 16.
II Сонла, 8-бег.
* М. Горький, . О л н г е р а г у р е -, ц»д. .(Ю я е гс к я й нясагел!.*,
Москпа, 1955 г., 764.
1
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11.1П .члыупш душпанларға қарси а.чып б.ф и ш гуресле|пш жырлайтугым, халықтын алатлыкка умтылы>-ларын
. ьч <**тетуг!.1н кагыэ халыклық шыгармнлар өмнр сүрим
келдл. Маркснзм-ленинмзм кө|кч*тмс*лгрп!к' тнйкарл.1мым бпз буныц бор.илын да намдпллтш бгрместем.
ннш й мийнеткеш халык массасыньц тнлегшн* жу5гам
беретуғмн шыгнрмяллрды тана найдаламамыз. БундаГ!
үлыума халық мопмне хызмет ете йлатупин 1мыгармалар дөреткен шаЯырлардып қатарына, "жокарыда айтк.чнимыэдгЯ, ЖмГи*н жырау кнреди.
Р е в о л г о и и я I ш е к е м Жийеп и.оираУлым лты ҳо.м
1иш нрмллиры кетт мллим емес оди. Б үныц тмйкаргы
себемлерн, бмрмншиден, кнр;пр1.’!мзк х.ч-тқыныц « з ал.ч
тилинде биспа еө.чипии бплмауыиаи болса, екшпниден.
^стом топарлар халыкшыл, реалист шайырлардин шытарыаларын халык ншнне таратыуға рухсат етпегоп.
ОндаГт тигл армаларды пгығарыушыларды .ҳәм халыккп
тзратыУшыларды борҳома қууғыига алыи келгеи. Б\м
тууралы Өзбекстап 1-СР тарнйхында былай делимедн:
....(д|уа!гы ч кардкалмак моллалартл Бухара ҳ.тм Хмйуа
мгдресе.чс-риндегчт „илимиаз оқы гиушыллрдли* өчшшц
реяккияшылыгым кем көрсеткен жоқ. Оляр қаракалпакдардык халық творчеств<хын туншыктырыуга урымды, талантлы мтайырлар ҳ.*м бақсылартя карсы гурести,
ила|л а карякалшпҳ батырларынып ерлнк ислерим маюаи
керсететугыи халык дәстамларт.1м жырлауды да кадағип
с*тти'.‘ [1 1 ы1 зрмаларыи хплыққа таратыста тыйым га.тинғам ҳом халыклтак Д.нтамларлы жыр.таўғл да ргхспг етнлмсчеп мшйырлардык Оирм усы Жийен жыр.чу
бо.чды.
.Қаракалиаклардыи згногр.чфмя *ы Гн»Пинш.) маг; ризллар .\ом изертлеулер* дегои кигапта: .К а м қ хамларыныц карақалпақлпрды мтаоыуы натйжес»П!де амардыц (каракалп.чклар.аыц- Д. К.) Хорсзмп* квшкуни
Сгаянлайтугин Жийем ж'4раудын .Носқаи е л “ иозма«члнмц халык арасыма кец таралыуыка мусылммм динп1нллс*рм тыйым с*8лдыаи ден кнр1'етиледп.
Жийен жыраудап сотц-и карақалпақ классик шайм[1
> .Н лбоКТГ.И Г < л ; р Т.|[1[Ц(.\1,Г" , !.)М 1, 1*К'ШТ!1ПТ

1УГ.П жы.1!
* Л1а1ернали Х презм скок экспе.ищ тг,
е г р 1ГЛ
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том III

мттап,

(.гш к е н т ,

ЯРгскн.!,

1938,

ларынын қосыкларынла, мәселен, Өтсш Ллшынбай улы,
өзинин „Өтти дүиьядан“ деген космгында ЖнПенниц
кууғыншылық турмысын жазады:
,, Ҳайрап болып, еркнн айхл-ай свалернл,
к.аиг1>1 басып солдырдылзр жүз.зсрин,
Кнмлер алар ендн онын, нз-черип,
Әрман мснен Ж ийен етти д>ньидан“Нешше жыллар, неш ш е күилер ойланьш,
Х орезм ди, Түркстамлы анналын,
Паргаи узкта ол далыктап сайлапып,
Куугып болыи Жннеи аттн дүньядап'*

Мине, усы жоЕсарыдагы жағдайларга байланыслы
Жийенннн творчествосы өз ўактында кец өрнс алмады.
Шайырдыц яХош болыц, дослир“ толгауы да оныц хәр
кыйлы цуўғынлықларлы басынаи келшрнўинпц гүуасы.
Бнракта шайыр үстем класслар меиен дин ийелери*
нен қаншелли қууғынға ушыраса да , олар тәрспинен
шыгармаларынын халык масспсына тнралыуына тыйым
салынса да, ол озн ж ааш турған доуирдин уакыиларын
жырламай тура алмады. Халыктын күиделикли өмирине
байланыслы бир канша шыгармалар дөретти. Бул шығармалпрдыц бнр қатары бизге келип жетти. Халык
шайырдыц атыи да, тығармаларын да монгиге ядқа
сақлалы. Жийен жыраудын шыгармалары қаракалпақ
мийнеткеш халык массаларыиыц көпшнлигине дсрлик
мэлим болып келди.
Ж ийеи жыраудыц шығармалары өз замаиыида, қәттекн реЕзолх>ц.ияга дейинги жылларда-ақ қаракалпак
халкына белгили болса да, халыкқа аўызша ҳәм колжазбалар аркалы таралса да, оныц
шыгармаларын
жыйнау, жазыи алып бастьгрыи шығарыу, нзертлеу
усағаи жумыслар Уллы Окгябрь Соцпалкстлик революцинсыиан кейин баслакды.
Шайырдыц творчествосыныц н еи й г и колжазбалары,
оныц өмЕЕрбаяны, әдебий хызмети жөпиндеги маглыуыатлар бнзин қолымызға жазба оргикал түрннде келии
түскеи ж ок. Жийенниц шығармалары сонғы жыллары
жазып алынгам көшнрмелер түрпнде ҳәм гейпара 1
1
И з ...Матерна.юв дореполюциоиной карпкалпакской литсратуры" рукопись, библиотскл КК фплизла, инвектарь, № 35452.
9
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аломлардык аузынаи жазыи алмнг.-ш туринде гана ж етлсип отыр.
[Зарлық. карацалиақ кзассик шайырларышдк шыгармаларын жыНнауга, оган әҳмнйет берлуге ец дәслсп ру<
советилнмпазларыныи тшгнелей багщылык етип, нәзер
аударыўы себепши болганлығы бслгили. Олардыц басшылыпл менен Каракалппкстан территориясыйдаәдебай*
лингвистикалык ж әп е гарийх—этнографнялық нлимпй
эксшедниннлнр шөлкемлссгнрилип, қаракалпак халқыиыц тарийхына, этнографиясынл байланыслыбир қанша
магерииллпр мелен қатир фолыслорлық ҳом революцияга дейиипг карақллпақ шлйырларыныц шығармалары,
олар ҳақцындағы мағлы5'матлар жыйналып алына баслалы.Пул пске каракалпақ тарийхында 1931-жылы бнрнн1!1н рет лайда болған Каракалпакстан Комилекслн илямизертдеў инстнтугы бпр орайаая басшылык етип отырды.
Институттын фондын бнр тәрептен экспеднция агзалары
өЗлернннц жыйнаған материаллары, — революцняға дейшсги әдебий мийрасларменен толыктырып отырса,екинши
жагынан, экспеднциядан тслскары әдебнятқа кызысыушы гейлара мсолдаслар да бул жумысқа жәрлсмлсош
отырды.
Жийен жыраўдыц творчеегносы менеи кызыгыўшы,
опы ен дәслеп жыйнаўшы қәм жазып алып институт
библпотекасыныц фондына тапсырыўшылар—СәдирбаП
Моулеяов ҳәм Шәмшет Хожаннязовлар больш есапдаиалы. Олар нлимий экспедицнясыз-ак инстнтуттыц ҳом
Каракалпақсган жазыўшылар союзыныц
гапсырыум
менеи Карақллпақстантац арка ранонларына, әсиресе,
Мойнақ, Тахтакөпир райэнларынын территормяларында
жасаўшы қатыкулақ адамлардыц аўзынан, гейпара кыссаханлар менен ески саўаты бар адамлардыц колжазба
китапларынан көшнрип алыу аркалы Жийен жыраўдыц
жопе басқа да карақалпақ шайырларьжыц творчестаоларын жыйнады.
Жнйеннин ецдәслеп к и жазыгт алынған косықларыиын қатарына „Хош болын, дослар“ толгаўы1 жатады. 1
1 Бул ж ерде .Х ош бо.чын, лос.чар” косыгын .толғаў* леп-те
м.иымызлыц себсби, Ж ийен жыраў хэзирги бизге белгилн барлық
шы1армаларьш усы қаракалиак әделннгында бекпснп кеткен голы у траднинясында жаиады. Сондыктан оны цгенбир шыгармаларын
.ю л гаў * ден-те реги кслген ж ердс колланамыз.
10
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Шайырлин бул шыгармасы 1935-жылы Мойнагс раЯонынып каратерец ауылында турыушы Әлийбек дегеп
к1К'мнин колжазба кысса китабынан Садирбай ҳәм Шәмшет көшнрип алады1. Шайырдыц колемли „Посқан е л “
толғаўы 1937-жылы жоқарыдағы әдебий мцйрасларди
жыйнауға қызығыушы жолдаслар тәрепикен Тахгакепнр районыныц 7-а?ылы .Кара о й “ деген ж ер де турыўшы (ҳәзирги Тахтакәпнр совхозыныи“ Кызьгл Өзбекстан бөлими“) Бектурсын дсген жыраўдап жазып
алглнааы. Бул толғауды исазып алыўшылар Бектурсып
жыраўдыц биркысса китаптан ядлап үйренгенп ҳаккында мағлыўмат береди*.
Уллы Ўатандарлық урыс жылларынан бурыи Жийенниц жокарылағы шыгармаларынан баска „Бер түйемд и “, .Кийтпасам болм ас', „Ылағым“ сыяклы толғаўлары жазып алынды. Булардан .1>ер түйемдн* шығармасы кимпеи жазып алынғанлығы мәлим емес. Қосықты
жыйнаўшылар (Сәднрбай, Шемшет) ол туўралы мағлыў •
маг калдырмаған. Лл „Кайтпасом болмас* толғаўыда кнмнен жазып алынғанлығы мллнм болмауы менен катар, ҳозир бул қосыктыц тексгн Өзбекстан Илимлер Лкадеминсыиыц Керлкялнакстан фнлиалмнмп библиотекасындн
са1<лаўлы қолжазба фондлярыныц ншинен де табылмады.
Сонлай ақ Казакстпи Илммлер Лкадемиясыиыц колжазба фондына Бейназаров Сайыпиазар тәрепииен тапсырмлғаи ВКарацалпак шзйырларыныц әдебий мнйрасларынып“ катарынан да бул косыктын текстн ушыраспады.
II. Ддўқараептын бергеп мағлыўматы бойынша шайырдыц .КаПгиасам бол.мас" косыгы Сддирбай, Шамшет
Тдреииие11 жазып алынып инстигугтыц бнблиотекасын;|
тапсырылған. Сонлықтаи Н. Дэўқараев өзпнии кандидатлык диссертациясыида бул косыкка да қыскаша
апализ жасайди8. Буған қарағанда соцғы жыллары гаиа
бул косиқ инстигуттыц библиотекасынан жоқ болып
кеткен болыў керек ден шммалаймыз.
Шайырлыц иЫлағым“ атлы шағармасы да Ш. Хо^ КҚ <ЬнпиАяыиы1Сбкб 1«о гска фонлы, колжазба нна.
222 -бет.

Д6 1120

* КК фнлналынын бнблнетека фонды, нолжазба, нмаснтарь,
М 2 1 1 -0 , 612 бет.
3 Н. Дтуклрэсв , , Революцнята шсксыгн каракалпак адсбнят
тарибтыныц очерклерн", II бвлим, қолжаэба, 2 5 -бег.
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жаниязоэ тәрепииен жыйнзлып, илиы-нзерглеу инстигуты бнблиотекаеына тапсырылған, оиыц да кшшен
ж азни алынгаилығы белгиспз. Биразс та косыктын дәслепкн тапсырылган туп нускасьг жойылып, ҳәзир толык
емес түрдеги тексти Қарақалпакстаи филиалыныц библиотекасынлагы №1141 фондыида түи қолжазба е.мес
машпиаға басылғая түринде Жийеннли авторлығы меиен саклангап болса, ал Казақ ССР Илимлер Академиясы Орайлык нлимий библиотекасынын фондыидагы
қолжпзбала ,Ылагым‘ косыгы толык ҳәм колжазба
түринде Күнхожп ншғармаларыныц катэрынан табылды 1. Мине, усыған байланыслы яЫлағым“ толғаўынын
ааторы мәселесинде улкеп шатасык болып келди,
II. Дәўкараевтыц кандидатлык ҳәм докторлық диссертациилорылда ,Ылағым“ косығы Жийен творчествосы катарыпда онэлизленген. Ал сонгы ўақытларда бул
қосыктьж толық тексти колжазба түрииде Күнхожа
тгзорчесгвосы катарындз габылыўынз байланыслы әдебиятпш Б. Исмайлов онын авторы Күнхожа болыўға
тиЛигли деп шамалады. Ол былайышпа шамаланганда,
биртгшиден, шыгарманыц мазмуны Күпхожаиыц биографиясына сэйкес келетуғыилыгып, екиншиден, косық
Жийсп жыраўдыц жетилискен, жан-жақлы қәлнплескен
дәўцриндегн, яғнцй Түркстаннап Хорезмгс келген дәсленки Шығармасыпа усамай, ал Күихожапыц жас ^ақтағы поэзиялык шығармаларына усайтуғынльгғын тийкарга алып дэлнлледи.12
'Гийкарында, „Ылағым" голғаўы МСийен жыраўдыц
дөретпеси, Опын себеби, косықтын ен әдепки жазып
алынған түпки қолжазбасы Қаракалпақстал Комплекслн
плим-изертлеў инстнтутыиын бнблиотекасына таисырылып, соцгы ўакытларда ғана оныц жок болып кеткенлиггт мәлим. Дәўқяраев өзиниц мий.нетлеринде бул
косг.гқты Жийен жыраў творчествосы есабында анализ
жасяғшгда да, сол түпки нуска бойышца пслегенлиги
сөзсиз. Қәзиргн ўакта бизди шятастырыи жургенгг
пЫлагым“ косығыныи биздеги түп нусқасы сакланбай,
машинописинин сақланыўында.
„Ылағым“ қосыгынын авторы Жийен жыраў екен*
1 ЕСазақ С С Р И лим лер А кадсм иясы О р а й л ы к илнмий библнотекасы иы н фопдьт, колж азба, № 853, 10*— 120 бетлер.
2 Исмаилов Б. „ К ү н х о ж а тпор ч ес т а о с ы “, колж ззба, 136—237
12
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лигинин екишни бир себеби, косыктын толғаў формасында жазылып, мазмуны ҳәм формасы жағынан Жнненннц баска шығармаларынан айнымауында деп караймыз. Сонын менен бирге косык қурылысы жағынан
шубыртпалы
уйқасық түринде болып келеди. Ал
Күнхожанын гвортествосьшда болса, бундэй толгау
формасындвғы шубыртпалы уйкасық түриндеги қосыкларыи усы ўақытка дейии успыратқанымыз жок. Сондайак, косыктын стили жағынан да Күпхожа творчествосына сәйкес келмейдн.
Бул қосық туўралы
үшиппш бнр дәлиПлимиз
мынадаи, косықтын мазмуны бойынша да Жийешшк
өмирине сәйкес. Жийен жыраўдып да жасьшда ы-лақ
багып, ҳ р қыйлы азаи-акыреглер көргеплнги „Вер
түйемди" атли толгаўшшн дл белгилп. „Ылагым“ толг«уы мепеп в1п'р тү/м,мди“ толгауын салыстырғанымыздп мплмунлиқ ясч ппнт күта жакыилықты ангарыўға
Гкзлады. Екеўи екн түрли шайырдып дөретнеси деп
кираўта мүмкин де болмай қклады. (2онлыкган жоқарыдағыларды жуўмаклач, в[>1лап.1м“ қосыгыи Жийен
жыраудын дөретиеси деп кнр:п апымыз жен. Кязакстан
ССР Иллмлер Лкадемиясыпын Орайлық плимий бнблиотекасып.ч гаисырылгаи колжазбяда шайырдыд аты
шагастырылгап.
Соцғы жыллардын ишинде, әсиресе
1954-жылы
сентябрь аймнда болып өткен тил ҳәм әдебият мәселесине арналған илимий конференциянын. қарарыно
муўапық, әдебий мийрпсларды жыйиаў жумысы қызғык
колға алылды. Ҳэр ж ы ш Қаракалпакстап филиалғ.шыц
тарийх, тил ҳэм эдебият институгы тәрепилен илнмнй
экспедицпялар шөлкемлестирилнп, экспеднция дәуирннде Жийен жыраудык өмирине байланыслы әцгимелер
м енед айырым қосыкларынаи узпидилер жазып алынды.
1957-жылы Тахтакөпир, Кара өзек ҳәм Кеиес районларыньщ территорияларыыа шөлкемлесгирилген әдебийэтнографиялық экспедиция ўакытында Айманов Арзымурат деген кисиден (Тахтакөпир районыныц Леинн
атындағы совхозы, яПравда“ бөлиминде туради, жасы
68 де, урыўьг Мүйтен— Барын) Жнйен жыраўдьтн вЭй
жигитлер, жигиглер* аглы толгауы жазып алыидь:1.
* К К К П Н И ны ц ф онд к, 1957-жылгы экспедипия мчтериалдары,
М аксетоаты ц қолжазбпсы, 12 - б е т хэм Пахрат.тяиовтыц коджазбасы, 7 -бет.
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Ғ>ул шьпчфма, 1шформация бергеи ғаррыныи айтыўьг
бойьишш. шайыр өзиииц бул косыгын тастыц астына
1СӨМНП Жанадорьяныц ултлнына таслаган. Оны соц
адэмлор тауып альш үйренин, соинан өзнниц үйренге(шгг айтады.
19Й8-ЖЦЛЫ шонь қәм 1959 жылы март-анрель айларыида Ж'нйенш|ц өмири ҳом тьорчсствосыпа ариалған
нлимиП экспеднцпялар шөлкемлести-рилди. Экспелииия
ағзалары Каз<экс,‘И1 СХР ы менен Өзбекстан ССР миын
айырым обласгьларыида болыи, караиалпацлардиц кайсы
ж срлерде жасаПгугынлыгын. цпракалпақ ғаррыларынан
эдебингымычга ҳәм тарнйхымызга тнйислн ҳәр кыйлы
маглыўмаглар жыГшады. Эксиеднция материалларында
Жийеннип өмирине ҳом творчестиосына байланыслы
аПта каларлықтай мяғлыўматлар табылмады. Бирақ
н юртлеў жүргизгеи районларлян гейпара ғаррылар
ЖиПенпии аты — ҳаўазасы туўралы шамалы гаиа мағлыумит берли. Бул көрсетилгенлерден баска ЖиПенниц
вмирине ҳәм творчествосына байланыслы маглыуматлар жақын уақытларға дейин жийналмакга. Млселен,
1959-жыллын ақ-ырына тамап К.ыяс жыраўдан Жийенниц жаца герт-бес косығы м е1Ген көлемлц „Уллы та ў “
толғлўы жазьш алынды,
Жийен жыраўдын өмирине ҳәм творчествосьша тииисли халыктаи жазып алған маглыуматлар менен
экспедиция ўакытында табылган материаллар усы ж у мысымызға тийкарғы бир дерек болды Өйткени, ж оқарыда ескерткени.ииздей-ак, Жийек ‘тууралы бүндай
жумыслардан баска революцияға деиин ол ҳақкында
басиада жариялаиган қеш бир мийнетги көрсетиу мумкин емес. Биздек бурын Жийенниц өмири ҳәм творчествосы бойынша пикирлерин ортага салган әдебиятшы жолдаслар да усы илимий экспедицнялар ўақтында
жыйналған ыаглыўматларга тийкарлаиған.
Халык арасында ел еде болса ЖиНешнш жыйпалмаған косықлары бар болыўы сөзсиз. Оларды жыйнаў
иси алдағы ўакытларда да даўам етеди. Сонлықтан
биз бул жумьсымызда шайырдыц ҳәзирге дейннги ғана
жыйналгап өмири хақкындағы мағлыўматлар менен
катар творчествосын сө.ч етемиз.
Жийенннн гворчествосын иаертлеў қәм оған баҳа
бериўдпн екинши дереги шайырдыц творчествосыныц
баспэда жарняланыўы есаплаиады.
14
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Шайырдыи к&лсмлн „Поскаи е л “ шыгармасы 1940жылы бнрнниш мәртебе „Каракалиик халык творчест<■ восы“ деген китапта жәрияланды. Филология илнм1
лерншщ кандидаты Каллы Анымбетов китаитыц сөз
•
басычда „Бул китаитп карақалиак халқыныц сүйикли
улларыиьщ, халыкты баскарғаи баспшларьгнын, сөз
сөйлегеи шешенлердшғ сөз маржанлары бар. Халык
иоскан зарлы заманда халыктыц зарына кобызын қушаклап, халык шсккеп а.здпты бирге шегип, орманын,
азабын коркем соз бепен тарнГ|хта калдыргаи Жийен
жыраУдай халыктыц сүнген улыпын ҳасыл сөзн Сар“'
ү
деи шайырга жоқары баҳч бериу менен блрге Жнйенди көншнлик халык масеаеына таныстырады. Буннан
сонгы. жыллары бул шыгарма бир неш е мәртебе жети
жыллық ҳәм орта мскгсилерге арналган карэкзлпак
әдебиягм хресто:мат1шсы11д,‘| басылды. , Поскап е л “
Ўатандарлык урыс жылларыидл революцнчға шекемгн
*
к.тракалппҳ әдебингыныц ец күшли патрнотлык пшгарыаларыпыц бнрн сыпатыида” .Қырц К1лз“, Вердақтыц,
„Ха.тик ушыи", „Ачаигелдни, вКршг«ар бнй“, Күнхожаиыи, Н
'1'Л мсчн-ч1м1 Н.')н<ииияздынм „Возатау* нн,:1,а[)мал.чры мсцсчс сТц[)п‘ „Хплык багыр.щры" деген тоилнмнап
орын а.тды.3 Пул *иып1[;м.(ит.ш угы тонламга кприушшц
ош-снс ЖпЙси шы I т рчмлпрыныц аҳмийетин ҳәм блҳалы
скс'11.тигни кврсчмеди. (йпптл ўякытта ,Г1оскан ел*
тсыплуы „Қиракалиак повзиисыныи антологиясы^нда,
„Өзбек иоэзнясыиин аигологнясыида“ басылып шықты.
Жийеннии буннан баска ,Х о ш болын, дослар" д е ген толгаўы „Қызыл !\араца.тпацстан“ газетасыпда жарияланды*.
Шайырдыи жарық көрмей киятырғаи қосыклары дя
бар. Олар Ж н й е т ш к творчествосы ушын, жалпы өткекдеги караҳәлпак әдебият тарнйхы ушыц да оғзда
1
әҳмийетли.
Ж ийешшц баспада жарияланган ҳәм баспадан еле
орын ала алмай ж үрген гейбир шығармнларыи блрсистемага салып, топлам етпп бастырып шығарыў ксп 1958‘ .Караквлпп1қ лауик п ю р -ч и с гво с ы -,
Твргкүл,
1340 жы.1,
3 -бет^
'2 .Х алы к б а т ы р л а р ы - топлямы, 11 бөлим, Н өкгс, 1943 жыл,
3 .К ы з ы л К аракалип кстап" газвтасы,
№ 180, 16— сентябрь
1056 ж и л .
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жылы ғана қолға алынды. Бул бойынша әдеўир ж умыслар исленди. Шайырдын басдада жарияланған косыилары менен колжазба (бул тусиниктеи Жийен
жыраўдыц сонғы жылларда жазып алынган шығармлларынық тийкарғы нусқасын түснниўимиз керек. А. К.)
салыстырылып, толыктырылып, Жийенниц 19-38-жылға
дейнн табылған шығармалары жыйнялып топламға таярланыллы ҳәм биршшш мәртебе 1959-жылы Карақалпақ
Мәмлекег Баснасы тәрепинен басып шыгарылды1 Бул
топламга пшйырдын „Посқан е л “ толғаўьг меиен үш
косы п.1 гапа енгизилген.
Жпйеннии топламын баспағатяярлаўда алып барылған текегологннлык жу.мыс ўакытьшда бурын баснада
жарнялангаи „Поскан е л “ шығармасынын шала түрииде
басьглғаны аныкланды, Бул шығармаиы ен дослеи баспаға танрлаушылар бир қаниш кемишликлерге жол
қойған, яп ш й қолжазбадағы биркатяр сөзлер өзгертилген, бираз косык катарлары иүткиллей кыскартылып
тосланған. БундаВ қыскартылғаи катарлар мглен езтертплген сөзлерди қолжазбадагы турысынд.ч жнбергенде
д е шыгарманыц мазмунына ҳешқандай зыян тийгизбес
едн. Керистпие, бундай ислеў, яғпый гейпара сөзлердии н.чгертнлпўи, қосық кагарларьшьш кысқарыўы себеплн шыгармзда түсиниксиэсөзлер менен байланыссыз
қатарларлыц орын алыўына алып келгеи.
Мысалы, „Посқан ел"дин қолжазбасыидаты .Тамтар
болды суўлары11, „Атаға бала карамай", „Балаға ата
қарамай*, ,Кол аяқлар саўдырап", „Тоқсан үш адам
кеселдеп" деген қатарларды баспаға таярлаў ўақыгында „Тандар болды сүўлары", „Бала атаға карамай“,
„қол-аякларсаүдырап“ „токсан төрт адам кеселден" деп
езгертилген. Буидай өзгертилген свзлер тек түсиниксиз
ғаиа болып қалмастан, ол қатарлардан ҳеш каидзй .мәпистп де анлаў қыйын. „Атаға бала қарамай, бала атаға карамай“ деген қатарлардан не түсиниуге болады?
Бункан тек баланын атага қарамай посканлыгын ғаиа
ацлаў мүмкин. Ал колжазбада болса атанын балаға, баланын атаға карамай, ҳәр кйм өэ басы менен болғанлығы айтылған.
Сондай-ак гейпара оғада әҳмийетлп косык қатарлары
шығармаға кирмей қалган. Мәселен:
1 Ж "п он Тлғай улы „ П о с қ а п е л " Нөкнс, 195£-жыл.

16

www.ziyouz.com kutubxonasi

„...Адамлар у за п ке гп сй -а к
Ғарға куэғын ж еп к а л д ы “,
,...Т уп ги куслар пяпып,
Жипа.чацлар жатканда...“
....Ш а л ш ы к суулар м уз болды,
Қ а л л м суўы сыркыраи..."
....Ж у р г е ш ш ке р с е к лм ан-саў...*

деген катардан „... Сол ыссыда терлеймнз" дегеп
цатарга дейинги аралық (28 катар) шығармаға кирмегеи. Жокарыдагы косык қатарларында шайырдыц күтә
жяксы квркем суўретлеўлери, айрычша тецеўлери бар.
УмпидаП косык катарлары шыгармаға кирмей қалғаи.
„Цчскан е л “ толғаўынын тийкаргы бир героинясы болыи есапланатуғын Мунайым 1940-жылғы баспасында
1'үлнм болып басылып өзгертилген. Ал сонғы басылыўларимда бирле Мүнайым, бнрдеГулнм болып келеди. Көрсегилген кемшиликлер шайырдыц 1959-жылгы басылыи
шыккан топламыида лүзетилди.
Жийеи жыраўдыц өмири ҳәы творчествосыпын изертлеинў жаглайы бойынша да усы жумыска дейин гейпарн эдебиятпгылкрммы.чдыц, тарнйхшыларымыздыц ҳәм
Гнн ка щ клнигелсрнминлиц мақалалары, мнйнетлери
1.иг.л1,
ринл жлис ! пзетп бетлеринде басылып жүрди.
и л кыкплндир М1'1кмг миГшетлердиц ншиидеги Ж ийенге
ирнплгпи бөлнмлердп толык түрдеги, ягный шайырдыц
омирп чом 1 ворчестаосына ҳәртәрегглеме анализ берплигг,
бир снстемаға салынпш жумьн; деп караўға болмайды.
Цундай жумыслардыц кятарыпа фнлология илимлеринГщ докторы мирхум Н. Доўкараевтыц докторлык диссерташшеы болған „Революцияға шекемги каракалпак
әдебииты тарийхынын очерклери*1 атлы мийнетиндеги
Жийен жыраўға ариалғон бөлимшесин, тарийх илимлершшн кандидагы С. Камаловтыц „Қаракалпзклардын
XIX әсирдегн Хийўа ханларына царсы халық азатлык
гүреслери“" атлы кандидатлык диссертациясыиык я1\аракалпаклар XVII — XVIII әсирде Сырдәрья бойында ҳәм
олардын Россияга косылыўға талпыныўы" деген бабын,
карацалиак әдебнятынын VIII классларға, сонгы жыллары IX классларға арналған сабаклықтагы Ж нйенге
1 Н. Д әўкараеи, қолж аэба, том II, 50-0ет.
> г .. Камалпв. „К арақалиаклард ы ^ Хийуя хаиларыиа карсы хал ы к
■ц.тглык гуреслерн, Н өкис, 1956-жы.т', 9 —27 бетлер.
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тийислиси1 ж эие булардан баска газета-журналларка
арналған маПда-майда макалаларды көрсетиўге болады.
Жокарыда аталған бул нсумысларда Жийенниц өмирн ҳәм творчествосына толыц түрде анализ берилмеген меиен де, шайырдын каракаллак әдебинт тарнйхынан түтатугын орны, жасағак заманы, сол дәўирдегн
тарийхий жағдайлар, каракалпак халкыныц сиясий,
экономикалык турыысы, буған Жпйенкин көз қарасы
ҳәм творчестаосыныц идеялық, көркемлик қәсийетлери
қыска болса да анализленеди. Сонын ыенен бирге Жийен
жыраўды қаракалиак жәмийетшилигине ҳәм союзымыздагы әдебият, тарийх илими монен шуғылланыўшы
илимпазларга, сондай-ак окыўшыларга таиыстырыўда
оғада әҳмийетли болғанлыгын да айтып кетиў менеи
бирге бул жумысларда ушьграсып келген майда-майда
кемшнликлердн д е көрсетип өтиўимиз керек.
Кемшиликлердиц ец баслылары соннан ибарат: ж о қарыдагы айтылған жумысларда Жийен жыраўдын
өмирбаякы жөнинде кыска справка бериледи, ал творчествосына болса, тек ғаиа улыўма анализ жасалыу
мепеи шекленеди. Шайырдын творчествосыныц идеялық
ҳәм көркемлнк өзгешелиги тер?н ашылмай қалады.
Гейбир ўатандгфлык урыс жылларына дейинги жазып
алынған Жийен шығармалары ҳеш кандай тилге алынбайды. Мине, бул баолы кемшиликлер болып есапланалы. Айрым әдебиятшыларымыэ бенен тарийхшыларымыз
халық аўыз еки творчествосы болған „Кырык қыз“ дәстанын тиккелей Жийен ж ьраў дөреткеп деп дәлиллейди. Усылай пикир жүргизиў менен қатар, авторы мәлим болған, белгили шайыр тэрепинен дөретилген шығарма менен фольклорлық шығармакы шатастырыўға
дейин алыи барады. Бул туўралы кейинирек кец түрде
токталатугын болғанлықтан, ҳәзирш е бул жерде ҳеш
нәрсе айтпаймыз.
Сондай-ак
әдебиятшыларыыыздыц
маҳаласында
Жийен жыраўдын творчестволары тийкарынан аўызеки
түрде таралғанлықтан фольклордыц қатарында да есаплапып келди. Бирақта сонғы ўақытларда гейпара әдебиятшылар (Б. Исмаилов, И. Сиғитов) бул жөнинде
1 И смаилов Б., А хм етов С. .К а р а к а л н а к әдебияты ", УПГ классл л р уш ы и сабаклык, Н өкис —1950-жыл, ‘2 45 бет, IX класслар ушын
слбаклык, Н икис— 195в-нсыл, 60— бет.
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огада лурыс пикнрлер айтып, революцинга дейинги
кл.чсспк шайырлардын творчесгволары, сопыц ишлиде
Жпйеи тнорчествосыныц да жазба әдебиятлык харак•к‘рнп корсетип б ер ди 1'.
Жийсн шығармалары туўыскаи халыкдвр тилинееле
толык түрде аўдарьгльш жетнсксн ж оқ. Опыц „Поскан
е л “ шыгармасынан аз гапа үзиндн. М. Кардашеваиыц
аудирыўында „Возрожденный нирод“ (1940-жыл) атлы
1С1ПсШТ;| рус гилинде босылып шыкты8. 1958-жылы ол
шыгарма өзбск тплине аўдарылып, өзбек поэзиясыныц
питологиясынон орын алды. Бул аўдармалар еледе бол1.1 жспчнлнкснд. Каракалпак халкыныц уллы классик
шайыры болган Жийеиииц творчестноларын туўыская
.чалыклмрга таиыстырыу ушыи илдағы ўакта бул мәсеЛ1'гг квбнрск кеўнл Оөлипиў керек болады.
Ҳ.)зп|)|Ч1 у.жыггп Жнйсн тнорчествосынан союзымыздиц 1«арацалш1К тлрпйхы, тнл ҳом әдебияты менен шуI ыллииыушы нлнмпаалари, каракалпак халқыиыц әдеГ.нитшылары менсн илнмпаалары, с.тудеитлср мепен муI аллпмлсри иухталық исиеи
илПдоланады. Оларға
ЖиПсн тнорчс»'11ИМ-1.1 Оиҳалы мптсрналлар береди. СонЛЫК1.Н1 а.ч илимп.чзлпр мсисн әдебнятшылар, тарийхшы,И1|) мспси 1 и.11ннл 1‘р кн])ақалпнк классик шайырларынык ка1а|н.1нла ЖиПеп лилраўды да жоқары баҳалайды.
• Вс.тгялп климпаз (1. II. Толстов улыўма каракалпақ
к.тсспк шайырларына, олардын бнрн болған Жийеи
жыраўга төмендегише баҳа береди: .XVIII әсирдин
ахырындағы ҳәм XIX әсирдин биринши ярымындагы
каразсалпақ халкыныц Хнйўа ханларынып зулымлык езиўшилигине катты, катац гүресн, бул гүреслердин көрнекли идеологлары болган Жийен жыраў, Күнхоаса ҳәм
әсиресе, Бердак сыяклы халык шайырларын майданға
келтирди; бул шайырлар өзлеринин қосықларында ҳәм
поэмаларында езиўши ханларды ҳәм олардыц малайлары болған каракалпак феодалларын руханыйларды
әшкаралады, ол шайырлар миллнй азатлык гүресиниц

1 Б ул туўралы : Б. И см аилояты н , Қ К классик ноэзиясы ны н
жмзба эл е б и я тл ы к характери хакқы идагы м әселеге", . О м у д ә р ь я “
журналы , № 3 , 19 5 У ж , д еген иакаласы , И. С ағитовты н .Б е р д а к
и ю р ч е с г в о с ы * мийнетиииц 24-бетнн караиыд.
а .Возрозкденнын народ*, Турткул. 1940, стр. 15.
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каҳярманларыи жырла.яи, халыктын муцын айтты ҳом
биилеснўге шакырды'.
Карақалпак халкынын тарнйхык пзертлеуши белгпли нлнмгаз, профессор II. II. Иванон та каракалпак
классик шайырларыньщ тнорчестэолары кпракалпак халкыпыц тарийхыи жасауда үлкен әҳмийетке ийе болатуғыиьш көрсетедн2. 15ул баҳага Жлйеи жырау да ылайык екенлигн сөзспз.
1‘ус илимиазларытн Т. А. Жданко, Л. Кли.мовнч,
ҳэм тағы баскалар да ө:1леринин мийпетлерпнде Ж ийенди жоқары баҳалайды.
Каракалпақ халкынып илнмпэзларынаи II. Д әук арнев „Революцияга шекемгн карақалпак әдебият тарийхынын очерклерн“ атлы докторлык диссертациясинда
Жийоп жыраў^-а мыпадай баҳа береди: .Ж ийен каракалпак халқынын атаклы шайыры ҳам жырауы. Ол
халыктын жаўгершпликлл аўыр күнлерннде өмир өткерди... ҳам сол аўҳаллпрдыц азанларыи мнйнеткеш
халық пенен бнрге көрдн. Поэыасында Жийен бэрҳама
мийнеткеш халық т ә р е т т д е б о л а д ы , сонын жырын жырлайды, хялыктык карген азап-ақыретлернне кабырғасы
қай14сады. Хялыктын посыуына себеишн болган бийлерге, нйшанларға, қазыларга, байларга мәлет айтады*3.
Фплология
илимлеринин
кандидаты С. Лхметов
ЖиЯен жыраўдын сатнраға шебер екенлигин, оныц үстем классларды усы сатнралық характердегл шыгармалары менен эшкаралаганин айта келип. шайырдыц сатира.тық образ жасаўдағы шеберлкгин баҳалайды: „Қаракалпак эдебиятыида сатиралық обрэз ж асаў,—деп
керсетеди ол, —Жийен жыраўдан басланады. Шайыр
өзшпщ көлемлн „Пос.кан е л “ поэмасында топас ҳәм
иәмсиз байбаласыныц аскан сагиралык иортретин жасады. Шайыр ол ушын характерли сүўрстлеу куралларында тххба билдл*'4.
Жмйен жыраўды қарақалпақ халық шайырлары менен жырлулары да мяқтаныш пенен тилге алады. Мэ- 1
1 .С о в е г г к э я эгнохрафпи" журилаы, М —Л, 19о0-жыл, № 1,7—8
бстлер.
* 0 . Нсмлнлов, .Кунхожг» творчсчтпнсы", колж азба, 3'2-бет,

19ПУ-ЖГ11Л,

1 И. Д оуқараев , 15 х ш , ко.гжаэба, 41 --4 2 бог.
1
Лхметов. . 1ў|>[.1мл Карацалпақсгам" гаэетасы,
№

147

2 4 н ю 1 ь.
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1956-жыл,

сслен, карақалиақ халық шайыры Сядық Нурымбстов
(*311мии „Хожа көл" деген қосыгында Жнйен жыраўдын
өмиринен бнр аиизодты яғный шайырдын ЛЯинайымды
нзлеуин:
„Жол б о й м и ш л кеаде жасыи текиялеп,
Ж ү р С К Т С ОТ, ЛП1ШМЫСЫИ 1СЧ11 П.1.ЧСИ,
Ж л и л Н1С П 111, М н и а й ы м д а й ж о к и э я е н ,
Ж ийш и н п с м Ж инен өтксп Хожл кө.т>,

деи жазады.
Лл каракалпақ хилық жыраўы Княс Кайрагдчиов
«зш ш а „Кобызым" деген косығынла қобыздыц Жийен
жырау уиқтымдп дп үлкен роль аткарганын, Жнйен1шн
усы кобыз аркал1л поскаи халыктыц кеумин көтергенлнгин кврсетсдн:
„11.1П1Ч1 1.111 Х.1ЯҚЫЧ1 тяр м к ю ш ж срде,
1ЙК1НЫ11 1111111МЛС Л р м л н л ы 1ПСр1С,
1.'.НЧ'1МС|1.ШК КОСКЛН 1К1СК.1И |'ЛНЧ1'.
Ж ппсп ж ы р . ) \ ’ арклла 1 !1 п к о С ы л ы м ' - .

ЖпПеншщ
қарлкалпақ
лчсбннплиан
тутатугын
орныи. лҳмнйстнп бзҳалауда булардан баска да бир111'ик' мыгпллар кслти|шуге болады. Жийеннид твор'н-п нж-ынн
одсбпятшыларымыз,
тарийхшыларымыз
IпIн-11и11<1н берилгеи жоқары баҳалар оныи тпорчестхогыиыи соцналнстлнк қурылысымыз ушып оҳмнйетли
експлнпшсн дерек береди.
« * *
Жнйсн жыраудын өмнри қәм творчествосы бойын1и 1 бул жумысммызлыц аллынй койған уззыйпасы—каракалпақ адебиятынын бкзге белгнлн бириншн шайыры.
Жяйеннии ө.мприи, жасаган доуирин.ол дәуирдегн жамийетлнк ҳом сиясий жағдайлар, бул жағдайлардыц
шаныр творчествосында сәулеленнўнн, ЖиПен бойынша
гойпара шатас мэселелерди ашыудап нбараг. Внрақга
Ж ийен творчествосын лналнз.1еп, оган нлимнй ба.у» 6ерпу ец тийкаргы баслы уазыйпа болды.
[>ул мнйнетти жазыуда автор үлкен қыйышиылыкларга ушырады. Усы жуммстыц колжазбасыныц дослснкп варйантына рецензия берген Б. Исманлов бул
тууралы мыиадэй дейди: 1
1 „Әмударья* ж урнилы , Л6 11, 19ГЗО мсыл, 35 беғ.
* . 0 м у д з р ь я “ журналы , № Г), 19(30 жыд, '23 бет.
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.... Жмйен туўралы жумыс жазыу улыўма кыйын
мэселе, әсиресе буннак еки-үш жыл бурыи кутә кыйыи
еди. Өйткени, баспа сө зд е Жпйеннин өмири бойынша
да творчествосы боиынша да бар болган мәлнм нлрсе
жалгыз
„Поскан е л “ иоэмасы гана еди. Соилыкган
.Ж нйенииц өмирн ҳәм тнорчествосы' деп үлкен ат қойып жазыўдык өзи мүмкин еместей, ал Жийен жыраўдыц „Поскап е л ‘ иоэмасы ҳаккында „ден ғана кишкеие
жумыс жазыў мүмкниюн көринетугын еди. Сонғы жылларда экснедициялар арқальг, архинтеги материалларды
пухта жыйнаў арқалы, сондай-ак баспа сөздеги күта аз
ҳам үзииди матерналларды жүда пухта жәмлестириў
аркалы ҳэзир Жийен туўралы арнаўлы жумыс жазыў
мүмкнн болыл отыр“. Б. Иемаиловтын жокарыдагы иикнри күтэ әдил айтылган.
Жийенниц өмнри ҳәм творчествосы бойынша нзертлеў жумысын автор 1958-жылы баслады. Шыпында да.
сол 1958-жылға дейин Жнйен бойынша материаллар
күта жеткиликсиз еди.
Бул жумысты жазыу процесинде шайырдыц өмирине ҳәм творчеетвосына тийисли бурыннаи бар мате*
рналларги косымша жацадан бираз материаллар жыйналды ҳәм олардан толық пайдаланылды. М әселен,
соцгы жыллардз Жийеннин өмнрине тийисли жана материаллар табылды. шайырдыц жаца косыклары жазып
алынды. Бул жағдай Жийенниц өмнрбаинын толықтырыўға үлкен женнллик туўдырды. Бул матерналлар
жумыстыц тпйнслн орынларында пайдаланылды.
Мийнетте Жийен жыраўдын еле баспада жэрияланбаған қосықларына да аиалнз берилип, оларга тиянаклы пнкир жүргизилди. Бизиц былай ислеўнмиз —бул
қооыкларды басык шыгарыўға турарлық деп уйғарғанымызлан болды.
Солай етип, жумыста Жийенкицөмирбаяпын толыктырыўга шыгармаларына кец анализ берип. онын ндеялык ҳэм көркемлик «згсшелнклернн ашыўға ҳорекет
етнлди.
Бул мийнетти талқылаў ўаҳытында көп жолдаслар
езлериниц әдил пикирлернн айтты ҳәм авторға бирканша дурыс жол көрсетнп берди. Ж олдаслар торепннеп
көрсетилген пикирлер қайта ислеў ўақытьшда есапка
алынлы.
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Ғ-бап
Ж И Й ЕН Н И Н Ж А С А ҒА Н ЗА М А Н Ы Н Д А ҒЫ
ТАРИЙХИЙ Ж А ҒД А Й Л А Р
ЖнПсн жыраў өмир сурген XVIII әсирде каракалпак
хплқ1>1 өз басыпан ҳәр кыЛлы кьШыншылыкларды өткердп. 1Уайыр мнйнеткеш халык басындагы. тенсизлнктн, ауырманлыкты халық катары е зи д е кешнрли. Сонлыктан да ояын шыгармалары өзн жасап турған замаиныц сәулеси болып, сол дәўирдин шынлык картииаларын би шц көз аллымызга елеслетеди. Буны „...турмысмлс <ч»р,чўл.')рыпа әдебнят турмыстан тапканы менен
жуүии берслн и| дегси
П. Л. Добролюбовтыи даналык
сө.и! меиен д е тусчндириуге боапаы. Ссбеби одебият
пеиен тарнЯх бир-бирнне куто байланыслы. Ҳәр бир
одебий шығарманы тусиилў ушын, сол шығарманын
пайда болыўындагы тарийхий жағдайларды түсннип
алыўымыз керек. Сонынушын да бнз Ж ийен жыраўдыч
емирнн дэм тоорчествосын лурыс тусиниўимиз ушын
оныц жасаған дәўирнндеги тарийхий жагдайларға қыска
болса да тоқтаўымыз зәрүрлн.
Каракадпақ халқьшын тлрийхы бойынша жазылған
мийяетлерлии көрсстиўике карағанда қаракалиаклар
Хорезм ойпатына, ҳозиргн ўакыттағы террцториясына,
көшип конысланбастан бурын ҳ әр кыйлы тарийхий
жағдайларды бастаи кеширген.
„XVI әсирдиқ акырынаи XVIIIәсирдиц, ортасыиа шекем каракалпаклардын тийкарғы массасы Сырдәрьянын
орта ҳәм төменгн жағыня жакын территорияларда ж асаи турған. Сырдәрья қарак&лпақларыныц көпшилик
' II. А. Д обролю бов. П о.ш ое^собрание соч. тои I, стр. 20 4 .
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бөлиыи XVI әсирднк лаўамынд.1 ҳом XVIII әснрдид ортасына шекем казак.пярдыд арасыида жасағцн ҳәм олар
қазак ханларыиа сиясий экономккалыҳ жактаи ғәрезли
болған"1.
1уарақалпақлар ата журты Түрксганда2 отырған жыллары сырткы басып алыўшылар менен талаўшылардын
себебннен бнр неше мәртебе жаўгеришликке ушыранды. Бул жағдайлар каракаллак халкынын жан-жакка
посып кетиуине себепши болган. Халық кай жақка
посса да, онын ншнндеги азшылықты тутатугып үстем
топарларда сол халық масспсы менен бирге кешип ж \р ген. Себебн олардыд байыўы ҳәы халыкты талауы ушын
ен тнйкарғы булагы усы мийиеткеш хялык массасы.
Каракалпақ халкынын тприйхында е д аўыр ҳәм бнр
орындаузақ жыллар тыныш жасай алыай, кайта-кайта
мсаугершилнкке ушыраған дәўири—XVIII әснр болын
есаплакады. Бул дәўчфдиц тарийхий уақынларын копкрет
мысаллар мепен керсетии өтейдк:
„1723-жылы казак ханлығы жунгар әскерлерн тәрепннен топылысқа ушырайды... жушарларга карсы турьгўға күши жетпегеннен кейнн каэаклар бүлингсн
ауылларынан үш тәрепке кашадыг Кнши ж ү з —батыскд,
Хийуа ҳом арқага, Жайык, Эмба бойларыпа карай кетедн,
Орта жүзОртаЛзиянын орайлык областьлары Самарканд
ҳо.м Бухара тәрепине кетеди де, ал уллы ж үз жунгариядан ғәрезли болып калады“;**. Жунгорлардык бул
топылысы тск гана казакхалкына зкинын тнйгнзип коймастан, олар менен көп жыллардан берли бирге, сыбайлас огырған қаракалпакларға да улкен тынышсызлық әкеледи. „Қарақалпақлар да казаклардай бүлгиншиликке ушырайды ҳәм бир бөлегк Сырдәрьянык ж оқарысына Ташкент ҳом оныд кубла-батыс тәрепнне ка-

5 С. Клиалов. .Кпракаллак.чардын XIX әсирдеги Хнйуо ханллры!!.!
карсм х а л ы к а за т л ы қ гүрсслерн*, Н өки с 1955, 9-бст.
* Бул түсиниккс, С. Клмлловтын кнрсегиуи бойышпа, карака. 1 наклар ж лсағаи б ар л ы к Сы рдәрья рлйонлары кирели. Биэишне усы
тусиннкке косымш л Қ ууанларья иен си Ж аи ад әрья бойыилагы кар а к а л п а к л ар д ы н ески макаиында жатклрыугл болады.
а Ж д апк о Т. А. .К а р а к а л п а к л л р д ы к гаринхый этлографиясыщ.::!
оч ерк л ери ", С С С Р Н лим лер А калсм иясы ны ц этнография ин стн тутинын М1п ш е т л а р н , жана С српя, IX том, .Москва, 1950 ж ы л, 136бы .
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рай кетнўге м әжбур болады да, бир бөлшеклери Лрал
тецизишщ кубла-батыс жагаларыпа өтеди“’.
Биз бул жерде Сырдорьянын жокарысына поскан
карақалнақ.тар туўралы сөз етпеймиз, өАткени, онын
бизиц буд жумысымызғ.ч бййлаиысы жоқ. Ал Сырдәрьяныц төменине көшкен қаракалпаклар усы ләрьяиын
Арал тепизиие куятуғын жерлне жақын орнлласады.
Олардыц бнр катары, т.чрнйхый дереклерге караганда
сол дәўирлердин өзипде-.чк Хорезмге конысланады.
Бнрак булар клракалпақдардын күтә аз бөлегин кураған. „Каракалпаклардыц тнйкарғы көпшилик массаоын
Сырдорьянын төменгижагындагы қаракалпаклар қурай•гугып еди... олар 1743-жылға шекем, бпр каншаляры
1762-жылга дейин каэақлардып кнши жүзинми қараўында калады1*12.
Карақалпаклар „төменпИ ҳәм „жоқэрғы* болыпекнге бөлинбестен бурын-ақ олар Хкйўа ханлыгы менен
катнаста Оолған. А з саидағц қаракалпак урыул.чры Хорезмге көшил келни, кетип ж ү р 1ен.
Бирақ олар
XVIII осирдпц акыры XIX осирдип басына дейпн, ягный
Хийуа ханларына лүткнллей ғәрезли жагдайға түсип
калгалга шейнн бул жерлерде отырыкшы халық болыи
жасамағаи. Бул тууралы тарийх илнмлсриииц кандидаты В. Андрианов .Арқа Хорезмдеги қаракалпаклардыц
зтннкалык територпясы“ дсген мийнепшде мынндай
дейди: .XVIII әснрге дейин Арқа Хорезмге көппш келген карақалпаклар аз санда ҳәм уакытша характерде
болды. XVIII оснрдин дауамында ҳәм XIX әснрдин басьжда каракалпаклар елди үлкен грунналар болып, Сырдәрья бассейтшиен Хорезм шегарасыла көшнп колнп,
омудәрья бойларындағы районларды пйелеп, кем-кем
олард|.ш, ҳозирги этникалық террпториясы дүзнлди“:'.
Хорезмгс көшип келген қаракалпаклар Әмуддрьпт л н тецизге қуятугын бяр тармагы Көк өзек бойынлагы ,А к х<ағыс“ деп аталатугын жерлерли ннелеген ҳом
олар усы ж ер де саўда жумысыл альш барган.
Сыр дәрьяныц төменнне келнп орнлласкан каракалнаклардын территорнясы тәўир-ақкен болған. Олар (карақалпаклар) Сырдәрья ыенен Куўандәрьяпыц оой1 С. Камалон. Ж о к э р ы д а кврссттт.-ген мнй|п;т 11. 19-бет.
2 Бул ла сонд:», 19-бст.
- '.Т руд ы Х орезм ской эк спедицил", тим Ш , стр, 52.
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ларында жасаған. Бул туУралы Гладышев ,усы жылларда Сырдәрьянын ҳәы Қуўандәрьяныи еки бойында
отырған қаракалпаклар көп көлеыли жерлерге буўдай,
арпа, тары ҳәм басқа егинлерди егип отырды! деп көрсетеди.
Усынын менен катар, бул жыллары Жанадәрьн бойында да посып келген қаракалпакларболған. Өйткени,
Жийен жыраўдын ,Уллы таў“ шығарыасында қаракалпаклардын Түркстаннан Жақадәрья бойына келип орпаласканлығы сөз етиледи.
„Куўандәрья менеп Жанадәрьянын арасында қараклллақлардын ески дийханшылыкларылын орны ж үдә
жийи жайласқан. Усы территорнялар жалпы алгаида карақалпақлардын ҳәзирги егип отырған тийкарғы жерлеринен янағурлым үлкен. Бул территориялар қярақалпаклардын ата-бабаларыныд каҳарманлык мийнетинин,
яғный қаракалпаклардык бир неше жыллар ишинде ол
ўакытта жер казыў қуралларынын насазлиғъша,жерди өзлестириўдин қыйыншылығына карамастан үлкен ирриганиилық системаларды дүзгенлигипин ҳәм днйханшылық
ушын кец территорияларды өзлестирип алганлыгыныц
оғада үлкен естелиги болып табылады*2—дейди С. П.
Толстов. Бул сөзге қарагаидада каракалпақлар жунгарлараық тонылысынан кейин тек ғаиа Сырдәрьянын,
бойында емес, ал Сырдәрьядан баслаи онып тармақлары Қуўандэрья ҳәм Жана дәрьяныц бойларынада орналасканы белгили. Биракта карақалпақлардыц тнйкарғы
көпшилик бөлеги, жоқарыдь айтылғандай, СырдәрьяП1.1Ч төменги бойында болған.
XVIII әсирде каракалпакхалқынынтағы бир умытылмас бүлгиншиликке ушыраўы ҳом олардын Арал тецизиниц Әмудәрья бассейнпне, Жанадәрья бойларына
карай көшиўи— 1743-жылғы казақ феодалларынып қаракалпакларға тиккелей жасаған топылысыпын иэтийжесинде келип шығады.
Усы топылысқа дейин Сыр дәрьяныц төменинде ка-1
1 Камалов С. Ж ок ары дағы мланети, 20 бет, Гладышев неньн
Л^уравиннии 1740—41 жы ллардағы Орскийдеи Хийўага барыўы ҳәм
оннан кайтыуы “ дегеи ыийнетген.
* С. П. Толстоа. . С С С Р Илимлер Академиясыиык Хорезм
лрхеологиялык, экснедициясы", С С С Р Илимлер А кадем иясм ш ли хабарлары* 1946 жыл, 14 точ, № 2 , 181 бет.
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заклар меиен сыбайлас отырған кврақалпаклар қазак:
ханларынан ғэрезсиз жасау мақсетинде Россия патшалығынық карауына ©тиўди орыан етеди (каракалиақлардын буләрмапы бурын нан-ак бар еди, бирак зкумгарлнрдыч топылысы ўактында иске аспай қалган еди).
Қарақалпаклардын Россияга жакынласыў1 талабы бурынгыдаи бетер күшейеди. Өзшшн уәкиллерин рус патшасына жиберип турады, „Бирақ буған 1743 жылғы
кыста қазақ ханы Абулхайъфдыц каракаллақларга топылыўы кесирян тлйгнзди... Колда бар маглыўматлардын билдириўине карагалда, Абулхайыр ханнын карақалпакларға топылганынын себебн, ол карақалпақлардыц Россия пухарашылыгына тиккелей өтип, казак
феодалларына салык төлемей рус мәмлекетине салық
төлегепшт жактырмайды қәм де Россияга өтиў мемен
қарақалпаклар оиын меиен аўкамласып озине қарсы
күшли мәмлекетке айналын кете ме деп кәўипленеди"1.
Абулхайырдып шабыўылы нәтийжесинде кагакалпаклар Жацадәрья бойына, Хорезмге, жокаргы қаракалпакларғл бөлинип көшеди. „Азгана бөлими бурыиғы
ориында қалғаи. Бурынғы орнында кялган каракалпақлар „1762 жылга дейип Жанадәрьядагы ҳәм Хорезмдеги кпрақалпақлар менен тығыз байланыста бола отырып, казак ханларьша ҳәм султаиларына қарсы катты
гүрес жүргизип отырады““. Қуўандәрья .менен Жанадәрья бойларына көшипкелген каракалпаклар бул жерлерде бурыннан отырған қаракалпаклар менен бпрликте казак ханларынан да Хийўа ханларынан да гәрезсиз
жасайды.
Сырдэрьяныц бойында калып койған аз сандагы карақалпаклар менен Куўандорья бойлврында жайласқпн
каракалпаклар бул орында ўзақ ўакытлар жасай алмайды. Бир тәрептен халыктыц турмысьшыц төменлигн,
екиншп тәрегпен, казақ феолалларынын тагыда тоиыдыслары, сондай-ақ өз ишпндеги үстем класслярдьщ
жарлы халыкты талаўы—қарақалпаклардын бул орынды
да таслан Әмудәрьянын аягына ҳәм анрымлары Жанадәрьянми бойыпа карай кешиўине алып келди.
Тарийхшылардын көрсетиўинше, бугап тийкаргы се- •
• С. Ка.чалин. Ж окары ллгы мийнотЛ'. 22- 23-бетлер.
а Сонда, 23 бет.
27
www.ziyouz.com kutubxonasi

*

бепши болгак ишғдайлардын баслыси— 1700 - 02-жыллардагы 1;ралы султанпыд каракалпак аўылларын шауып,
пәтецге келтириун болған. 1748-жылы казақтыд орта
жүзннин батыры барак ЛбулхаПыр ханды «лтиреди.
Оныц орпына баласы Нуралы хап болады. Бирак та
Нуралы хаплы ҳэм оныд ҳүкиметин Кишн ж уздпнбарлык урыўлары қууатлаыайды. Қазақлардын үлкен урыуы
есапланган шектиппц шиннен бе.тгили адамлар Нуралыпыц тууысқааы Кралы дегендн хап етип көтереди.
Нралы хан рус корўанлары менен коцсы отырған қар.тқалпақларга барҳамп шабыўыл жасап отырады. Бундай шабыўыллар Сырдәрьи бойындағы қарадалпаклар
менен Кууакдәрья ҳәх« Жанадәрья бойларыида отырган
каракалпақлярды шыдамаслық аУҳалға түсиредп. Халық
жаўгерпжликке
ушырайды,
бүлгпншилнккс* тагыда
гириптар болады* Нәгнйжеде олнр 1760—62 жмллар
д.туамында жерлерии, ыәкапларын қалдырып, Әмударья
бойына, о[1ЫК тармакларыпо, тенпз бойларына^иосыи
көшиўине мэжбүр болады. Бул ўақыядан кейип Сордэрья боПындағы карақалнаклар Жацадэрья боПына,
Хорезмге көигели. Лл Жанадәрья боймндағы отырғпн
қарақалпаклардык да көпптлик урыўлары массалык
турде Хорезмге посып келеди. Жийсн жыраў усы ўакыя
ўақытында Жацадәрьн бойынан Әмуләрьяныц тармағы
Квк өзек боПыпа көшип келгеЕ! ҳом өзшшц вПосқап ел**
толғәўын да усы сонгы ўақынга байланыслы дөретеди.
Бнрақта бул шабыўыл ўақытыида, тарийхшылардыц
көрсетиўине карағвндн, Жацадорья бойында отыргаи
каракалпақлардыц барлығы массалык түрде Хорезмге
кешпестан, бул орымда қаракалпаклараык кытай, кыпшақ, кенегес, мацгыт сыяқлт.1 урыулары калып койган.
Жанадәрь^т ҳом Әмулорья бассейнииде жасаўшы
каракалиаклар 1760— 1762 жыллардан кейнн тап 1810
жылгы Хийўа ханл|дғынын бул орынлярдагы каракалиақларды багындырык алғанга деПпн казак ханларынан да, Хийуа ханларынан да гэрезсиз жасайды. Қаракалпақларды урыў басшылары опилер, аталыклар басқарган.
XVIII осирден баслан-ақ қарақалпаклар Хорезмде

I

|

»

'

1 Бул никир (3. К.тмаловтып .Зак ооил ние клрак.члп.тк«>в хпвннскн и и ханами* .ин сн мпкнегнннц 25-бетмнде к^рссгиледп.
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жасаушм Лраллы өзбеклер менсн дослык катнасыкта
болып, Хийуа ханлпрына бирликте гурес алып барган
ҳдм ХнЯуа ханлыгыныц сипсий ўақыяларына өзлерипиц
тоспрпн тнйгизин отыргаи.1 Карпқалпаклар Сырдәрьинын
аяғына таман жерлерде, Куўандәрья мснен Жакг.-ләрья
боОларында ҳәм Әмудэрьяныц Лрал тенизине куятугын тармақларында жасаган XVIII әснр даўаыында ҳлм
XIX оскрдин басынла
хожалык турмысы ҳәр қыйлы
болган. Олардын бир катар урыўлары дийханшылык
пенен шугыллланса, бир катар урыўлары балықшылык
ҳәм шарыўашылық ненен шуғылланғак, яғный хожалык
турмысы коспалы болган. Ктай, кыпчак, кснегес, маигыт трыўлары дийханшылык еткен ҳәм усыган қосымша ири маллар сақлаған. Ал мүЛтен, колдаўлы, ашамяйлы, қыят уры5'лары балыкшылық косип иенен қоса
малшаруашылығын плыи барган-.
Каракалпаклар дийханшылыкта көн ғана жана жерлсолп өзлестириўге туўра келген. Бул өзлсстирилген
жерлердии ец жаксылары ҳэм огада көлемлн жерлери
урыў басшылармиыц ҳом байлар менен пйшанлардыц
колында болгаи. Жарлы халық массасы байларға, бийлерге ҳом молла-ийшанларга жалланып ислеген. Бул
жагдай карақалпаклар ярасында өткир класслық бөлинн5'шилнктиц болганлыгынап да дерек берип турады.
Професеор П. II. Пванов өзиннц „Каракалпақлар
ҳаккында жака мағлыўматлар“ ҳэм
„Қиракалпак тар'йхынын очерклери“ деген мнйнетлеринде XVIII—XIX
эсирлерде жасаған қарақалпақлардын орасында класслық жикленпў болганлыгын мысалларменсн келтиреди.
Ҳәм ле өткен асмрдегн саяхатшылардын карақалпақларды жалпыламай кәмбағал деп атағанынын хәге
експлпгии көрсетеди1.
Каракалпаклардыц хожалык туриысында акшылық
та Оолганлығын, сондай-ақ олар са^-да жумысы менен
дс шугылланғаилыгын көремиз .С аўда қаракалпақлардын турмысында әҳмийетли роль атқарған—деп ж азады
С , Клмалов—каракалпаклар менен
казаклардык орти■ Бул пикир С. Камалогггын „Запосвание каракалпакои хнвикским1! хакахш* д ею и мнйпстшнш 25-6етниде көрсетилелн.
2 С.. Камалов. Жокарылагы мнГшетинен, -20 бет.
’ 1;.>ветское востокояеденке ..11Р. 1945, стр. 66“ Труды ннстктутл Востокпведения АН СССР, том У 11. 1935.
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сындағы сауда натурал (затлай) туринде болды. Казақлар өзлериниқ қоЯларын қарақалпакларға келил ғәллеге алмастырып отырган. Каракалпақлар Бухара, Хийўа,
ҳәм әсиресе, араллы Өзбеклер менен саўда жасап турғаи.
Қаракалпақ саўдагерлери Россияға да
борып
турған*1.
Сөз етип отырған дәўиримизде карақалпақлардын
мәдений турмысында, соньщ ишинде әдебиятында да
үлкен жаналыклар болды. Бул дәуирдеги ҳәр кыйлы
жаугершнлнклер менен халық массас.ынын ерикспз,
тенсиз турмыслары
қарақалпақ аўыз әдебиятында,
Жийен жыраўдыи творчсствосында айқын сәулелепеди.
Мәселен, „Алпамыс11 дәстаиындағы калмэк ханы Тайшаханға, ,Кырк кыз* дәстанындағы Суртайша менен
Нәдиршаға ҳәм басқа дәстанларда ушырасатуғын қалмак ханларына халықтыц ҳарсы алып барған гүреслери
—сол дәўирлердин сәўлесн болып көринсе, Жийен жыраудьщ „Уллы та ў “ ҳәм „Посқан е л “ шығармаларыидағы халықтып посыўы қазақ феодаллары менен ө з
ншикдеги үстем тоиарлардцц езиўнниц ашы« сәулеси.
болып көзге туседи.
Бул дәуирде карақалпақ пийнеткешлерн мепеи казақ мийнеткешлериниц арасында да катнас болып турған. Халық массасынык арасындағы дослық катнас ж оқарыдағы жаўгершилик нәтийжесинде үзплип «алғаи
емес, ал керксинше, раўажланып отырған. Бултуўралы
да С. Камалов жокарыдағы мийиетинде былай жазады.
,Казақ ханлары XVIII әсирдин екинши ярымьшда қаракалпақларды постырып, Сырдәрья бойынан пүткиллей
«ууып шығарды. Сонын менен бирге оларды Х ийўаханлығынын властына өтиўге мәжбүрлейди. Бирактаказақ
ханларыныц дэл нслеген зулымлығы қаракалпақ мийнеткешлери менен казақ мийнеткешлеринин ортасындағы тарийхий дослығын буза алмады. Бул дослық
карақалпаклар Хорезмге келин орнасқаннан кейин де
бурынғыша раўажлана берди2“.
Буныц мысалы ретинде Жийен жыраудын казақлар
арасында да болғанлығын, оньщ шығармалары стиллик
1 С. Камалов .к а р а к а л п а к л а р д ы н Х1Х-эсирдсги Х ийўа ханлары на қарсы хал ы к а за т л ы к гү р е с л е р и 1' Н ө к н с —1955 жыл, 13—14
бетлер.
8 С. Камалов. Ж о к а р ы д а ғы мийнеги, 27 бег.
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жағынан қазак акыиларынын шыгармаларына күтә уқсас келиуин көрсетиў менея де тастыйықлаўта болады.
Улыума алғанда, ХУЛ! әсирде қаракалпақ халкы бнр
неше жаўгершиликтикөрди. Өз ишинде үстем топарлардап езилди, мийнеткеш халықтын басында еркинлик болмады. Каракалпак халкынын ишннен шыққаи прогрессив адамлардык бул жағдайға жаны ашыды. Қарақалпак халқыньш басына тускен барлық аўыр ўақыяларға
заманлас ҳәм барлығыныц да ншинде болған шайыр
Ж ийеи жыраў өз творчествосын усы тарийхый жағдайлар тийкарында дөретеди.
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П -б а п
ЖИ Й ЕШ Е ИЦ Ө М И Р И Ҳ Л Қ Қ Ы Н Л А
МАГ ЛЫЎМАТЛАР
—XIX әсирлерлии ҳәм XX әсирдин басларында
өмнр сурген қарақалиак классик шаПирлары Жийен
жыраў, Кунхожа, Әжинияз, 13срлак, Өтеш, Ол^ар ҳәм
баскаларлык өмири т>ўралы
маглыўыатлар бнзиц
замлнымызга жазба ҳалында келип жеткспестеи, ауызекн жеттп. Бул шайырлардыц ншинде Жыйен жыраудан баскаларыныц өмирбаииы бойынша мағлыўматлар усындан ауызеки түрде жетиўине карамастан, бирканша толыклаў деп қарауға турярлык. Буган себеп,
Жнйен жыраўдап басқа қарақалпак класснк шайырларынын көпшилигн дерлнк XIX әснрдин екиншн ярымында
ҳәм XX әсирлии басларында жасады. Ж әне де усы
дәўирлерде ол шайырлардыц творчествосыпын да гулленгеи ўакыты едн. Олардын аты—ҳаўазасы карақалпаклардыц көн жерлерине мәлнм болды. Бул дәўирлерден берлн арадан онша узақ ўақытлар да өткен жоқ.
Ҳозиргн жары 8 0 —90 ғп шыкқап гейпара ғаррылар
XIX әсирлиц ушлығын кернн те калған. Ол шайырлардын сезин еситкен, ҳәгтеки оларды көрген де. Сонлыктан бундай гаррылар Жийеннен сонгы еткен карақалпақ
шайырларыныц өмири жөнинде толықлаў мағлыўматлар
бере алады, Куихожаныц, Әжниияздын, Бердактынҳәм
баока да карақалиақ шайырларынын өмир баяны менен
шығармалары халық аўзынан олле кашап-ақ жазып-та
алынлы.
Лл ендп Ж ийеишщ өмирбанны ҳакқында мағлыўмитлар күтә жеткнлнкснз болып келлн.
ЖиПен жыраўдын өмнрн тууралы мағ.тыўматлардыц
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дереги ек дәслеп, шаймрлык өз творчестносьшнк мәлпм. Ьуған косммша маглыўматлар шаЛырдыц урыуласлары менен ЖтЧен ҳаккында биреулен-бнреу еситип, ядта сақлап журген катықулак шежнре адамлардан
жазып алынгап гүрринлерден ғана нбарат.
Жпйешшн өмирп тууролы жазылган маЛдп макалалар 1940-жылдан баслаи китап, журнал Оетлеринен
орын алып княтыр. Нирақта ол мақалаларда шяйырдыц өмирбанны толық гшыкланбай калады. Сөйтсе де
шайырдын өмнрбаяпы менен журтшылықты таныстыры5'ла бул мпқялалардыц әҳмнйети күтә улкен. Усындай мақалаларлык ед баслыларьша филология илимлеришш докторы мәрҳум П. Дәўқараевтык „Ғеиолктняга
дейингн карақалпяк әдебият тарийхыныц очерки*1 атлы
ммйиетпниц МСийенге арналган бөлимшеси, фнлологня
илиылерыник кандндаты Қ. Лйымбетовтык .Каракдлнак
халык творчествосы* деген топламдагы .Поскяп ел*
иозиасынык алдына жазган кирис сөзи, [>. Исыаклов
ҳлм С. Ахметовтын IX классларга арнилпш .каракалнак әдәбияты* сибаклыгыилягы Жийеиннц өмири ҳақкында Оергеп кысқа м:нлыуматы ҳәм тарнйх илимлеП11Ш1Н КИНДИЛ.Т1 ы
Камалонтыц .Капакалиаклардыц
л п >.1 ча■ич.11■Iл11;I кп[)гы халык азатлык гүреслери“ атлы
мкДи<-11Н11Ш „Кирақалпиклар XVII XVIII әсирлерде Сырд.>[и,к боиыкда ҳом олардыи Россняга косылыуғн талныны\ы“ деген бөлимпн көрсетиўге болады.
Жийен жыроўдьщ „Поскан е л “ шыгармасынып алдына жазган с ө з басында К- Лйымбетов Жпйеипнцкии
екенлнгин, кайсы дәунрде жасаган шайыр екенлнгин
таныстырады. Ол тарийхий маглыўматларға сүйении,
. 11оскан ел” шыгармасындагы ўақыя 1754 жылыболған,
бул ўақта Жнйен 30 35 жастағы жигнт екен*". деп
көрсетеди.
Каракалпак әдсбинтыныц революцияга шекемгп тарауы бойынша терекнрек изертлеуши, оны блр системаға салы>'шы Н. Дәукараев болса, Жийенник өмирбаяны ҳаккында К. Лйымбетовтын анткан пикнрлерин
жана материаллар мелен толықтырыў, шайырдын өмнринен кекирек мағлыўматлар бериўге тырысады. Оныц
көрсетиўн мынадай: Жийен XVIII әснрднц орталарында
: .К а р а к а л п а к . л а л и к т»ор'1ествосы‘ ,Т»р7кул, 1Ь40 жыл, й-бет.
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емнр сүрген. Онын урыўы мүйтен. Жнйеннин немерешөберелери ҳәзирде Каракалиацстаннын Мойкак районы Қазақ дәрья аўылсоветннлеги яКызыл әск ер“ колхозында жасайды. Колдағы бар ыағлы5'матларға карағанда Жнйен жыраў кемтарлыкты, жокшылыкты көп
көрген мийнеткеш халықтаи шыққан шайыр. Жкйек
карақалпак халкы XVIII әсирдин орталарын да ата ж урты Түркстялнан Хорезыге қарап шубырып көшкенде
халык ленен бнрге б о .и а н . Буд көшиўдии барлык. аўырманлыгын кврген. Бул ўакта Жийен 2 5 —30 лардыц
шамасындагы жнгнг еьен. Ол Хорезлне келген сон,-да
удийыио куўғынга 5’шырлйдь! ҳом Туркстанга кайтып
кетиўге м әж бур болады“’ дейди.
Лл С, Камалов жокарыда аты агалган мийнетинде
Жийекиии жасаган заманындагы тарпйхий ҳәдийселерге кец т ү р д е тоқталып, илимий жактан бул дәўирге
акалпз бере ди. Жийеннин „Посцан е л “ толғаўы карақалпақ хал қыныц 1760—62-жыллардагы бүлгнншилнкке
ушьфаўынын сәўл еси екеклнгнн керсетеди.
Ж ийеш ш ц өмирбаянына байланыслы жазылган б у лардаи баска макалзларда шайырдыц өмири ҳакқында
мағлыўматлар усы жокарида керсетнлген мағлыўматлардын шенберннде ғана сөз болады. Бул маглыўматлардыц ба|мығы да ел е аныклаўдыталап ететуғынеди.
Сонлықтан Жийенннц өмирбаянып толыктырыў, аныклаў максети көзде тутылып, Каракалпакстан филиалыныи тарнйх. тил қәм әдебнят ннституты соцгы жылларда (1957—60-жылларда)
шайырдык өмири ҳәм
•пзорчестпоси бойылша жацадан материаллар жыйкаўға
үлкен кеўил бөлди. Жийенниц емирбаяны менен шыгармалирын жазыи алыўга нрналган экспедицнялар
шелкемлестирилдн.
Бупдай экспедициялардан 1957
жылғы Карақал^акстаннын Тахтакөпир районына, 1958жылгы жане 1959 жылғы Казакстан ҳәм Өзбекстан ССР
ыньш областьларында жасаўшы каракалпакларга ҳәм
1960 жылгы Мойнак, Тахтакопир районына жнберилген экспедиция Жийенниқ өмирбаяны ҳәм творчествосына байланыслы жана маглыўматлар жыйнаўда күтә
жаксы нәтийжелер берди. Экспедициялардан тыскары1
1 Н. Д эўкар аев, .О ч ер к и по нсю рии дорееволю цконной каракалгакской литературы” Таизкент— 1959, 127— 128.
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г
геГшара илнмий хызметиерлер шайырдыц жает-ан жерлерияе. сондай-ақ Жийеи тууралы мағлыўмат би^етуғын адамларга командироикага жиберилии те, көи матерналлар топланылды.
Жийен жыраўдын өмнрбаяиы ҳаққынла соиғы жыллорда жыйналган маглыўчатлар менен бурыннан қолла
бар мағлыўматларды салыстырып ҳ ә и оларды жуўмақластырыи епдн и1анырлыц өмирн ҳакқыпда кецлеў маглыўмат бериўге мумкиншнлнк болып отыр.
Ҳәзиргн колда бар млғмыўыатлар бойыиша Жнйен
жыраў XVIII асирдин биринши ярымында Сырдарьянын
бир тармнғы, Жацадлрья бойында туўылғин. Бул ўакытти Жанадорьядан булқып с у ў ағын туртн.
Жийен жыряўаын тууылған жылын апыклнў ушын
онмн «Поеқаи е л “ шыгармасинын кашан дөретилгенл 1н ||ц, қлй упкыттагы тлрийхый ўақыяға байланыслы
нн.ндфМ:! екенлнгнм иныклаута туўра келеди,
Тарийх нлпмлеринпц кпнднхаты С. Камаловтьш көрсетнўине каоаганда „Поскан ел* ўакиясы 1 " б 0 б 2 ж ы л лярда Сырдәрьянын төменги тәрепинде ҳом Жацадәрья
бойында отырган қаракплпаклараыц Хорезмге қарай
массалық көшиўиниц сәулеси.
Ал усы ўакытка дейииги Жийенпиц өмири туўралы
жазылган баска мпйнстлерде болса, Жийекниц „Посқан
е л “ шыгармасын 1743 жылгы Абулчайырдыц шабыўылына байпапыстыралы. ,Посқап ел* тап усы ўакыи
тийкарында дөрегилген деген пнкир жүрги.чиледн ҳәм
Жийенинц өмирн д е усыгаи байланыслы сөз етиледи1.
ИундиП ишмплаў тарийхый жағынан да соплай-ак шайырдыц он тшрчестволары бойынша да дурыслыкка
келмейдн.
,Посқан е л “ поэмасы 1743 жылғы ўакыяныц тийка•
рында доретилмсстен, 176(1-62 жыллардағы қарақалпаклардыц Хорезмге карай массалық гурде кошкендсгм
ўақыялар тийкарында дөретилген.
Бул туўралы С. Каыаловтыц яХиўа ханлары тәрепинен қарақалпақлардын жаўлап алыныўы“ деген мийиетинде мынадай дслинедн: .Ералы султан басқарған
қазақлар 1762 жылы өзиниц қубла тәрептсти қоцсылаБул Н. Ләўкараеогы н .К арақадпак әдебняты тарнйхыныи
очерклерн* атлы мнйпстннле, .Каракалпак әлебняты* сабақлыҒы
ҳэм хресгоматияларынла усылай корсстнлген.
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рыиа (чарагсалпакларгя С. К.) массалық түрде шабыўыл
жасайды. (Вралыга караган елдии жерн капакалпақлар
отырған жерлер менен бнр тутас) бул походта, рустыц
тийкарғы дереклеришш маглыўмагларына қпра1апла,
20 мыцдай қаааклар қатнаскап. Олар Сыодәрьянын ҳәм
Жацадәрьянын бойыкда отырған каракалпақларды пүткиллей кыйратады. Сырддрья бойында отырғаи қаракалгтаклар шыдамаслиқ аўҳалга тускемликтен, 60-жыллары жерлерип пүткшлей қаляырыи кетеди. Ватыска,
Хорезыге караП көшедтт. бул көшиў әсиресе жарлылар
ушын, аўқаттын ҳом трансиорттын жетнспеушилигиннн
арқасында огала кыйын болады, көпшилиги ашлыктнн
жол бойында өледн. Карақалпак әдебнягынын классиғн
Жийен жыраў усы трагеднялык жағдайларды ө з көзи
менен көрнп, өзиинн ҳеш уыытылмайтугын яПоскан е л “
поэмасын усыган багышлайды“‘. 1эул келтирилген „үзинди тарнйхий жақтан күтә орыплы дэлилленгеи пикир
ден есаплайыыз.
.Посқан е л “ толгауы 1743 жылгы Лбулхайыр хпниын шабыўылыт1а байланыслы жазылмауыиыц ҳәм бул
шыгарманыц буннан сонгы ўакыттаггл ўақияларды сөз
ететуғынлыгиныц екипши бир себебнн Жийенипц усы
толгаўынан да, «‘ пска шыгармалардаи да ҳәм гейбир
гаррылардыц берген мағлыўматларыиан да аныклаўға
болады.
Мәселеи, „Поскан елден “ мынадай қосык қатарларын алып қарайык:

•

Л га жургы Түркстаи,
Онда да папн етиеди,
Кунн-түпи кынналып,
Он еки айла тпкканы
К.ис ааьгқка ж е I исди.
Тамтар боллы суўлары,
Цксе сгии пигиедн.
Ж аў 1 сршилик кви болды"..*1

Бул косык қатарларынын мазмупыиа карағанда толгаў сонгы Ералынын шабыуылы н.этиижесинде болган
ўакыяға байланыслы шыкканлығы ақкарылады. Өйтке■ С Кама.юп .Запоенапне каракялпакои Хиышскимн ханами'<
Мукус, 1958. сгр. 24 —25.
1 Жинен Тагай улы. .П о гк а н ел * (косыклар тонламм), 1959 жыл,
2 6 бе«.
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ни, шайыр бул коилқ катарларынла „ддепкн иоканымыз Туркстан едн, оннан да палпымыз болмай кмпж|г
едик, 6 ул н:ерге келнн те бир тапканымыз бир танканыммзга зкетпеП, бул дорьяныц сууы-дч тамтар болды,
оныц устине н<аўгершилик те бола берли-мине сомлмқтан көшиўге ыәжбур болды деген мазмунды берип тур.
Бул ж ерде шайыр каракалпакдлрдыц
буннан б у ръшгы посыуларын!. и тақытьш, кнм торепинеи жаўгершиликке утзлраганып дәлме-дэл көрсетпсген мепен де,
улыўм.ч халыктьш буннан бурында носкпилыгы сүўретленеди.Маселеп, сонғы уакытта жазып алыпган Жийен
жыраудыц „Уллы та у “ толгауы царақалпаклдрдыц Сырдэрьн бойынан посқанль.гын сүуретлейди.
Жийенниц „Мосқан е л “ шығармасында кеўил аўдарарлық тағыда бнр нерсе, кнмиси пнядн, кнмнси арбалы Туркстанман носкан халык Хорезмге 12 күпде кслип жетедн. Егерде „Посқан е л “ шығармасындағы
сүўрстленетуғын уакыя АбулхаЙыр хаимьш шабыўылына б.1Йланыслы жазылгап жагдайда Сырдәрьяныц
бойынан аркаланып поскан халик усы аралыкка 12күнд е жете ала ма? Әлботте.бул шыплыкка келмейди. Пул
аралыкты пиила жүргенде 'бир айсыз өтиў мүмкин де
<• .:ес
Сонлыктан да Жмйенинц бул шыгармасы карақалнаклардын Куўандорья ҳәм Жакадорья бойлярынан
Хорезмге карай иосыўын сүўретлейди. Буны Жийенняи „Эй, жигитлер, жигитлер" деген толғаўы ҳакқында
гүрриц берген гар|-ылардьщ маглыўматлары да тастыйыклайды. Информатор Аиманон Лрзымурат (жасы 68 д е ,
урыўы мүйтен, Тахтакөпир районы Леннн атындағысовхоз> „Жийен жыраў Жанадәрьяда огырғанда „Эй, жигиглер, жигитлер** леген чолгаўын шығарған* 1 деген
маглыўмат берсе, ннформатор Каражанов Абдихалык(69
жаста, урыўы қолдаўлы) „Жнйен жыраў қаракалпаклар
Жацадәрья бойынан көшкеиде халык пенен олда бирге болып, Көк өзек бойына көшип келген. Халыктыц
Жаиадәрьядан көшиўнне себеп, бул дәрьянын суўы
қурып, халық суўдан тарығады® дейди.
• 1957-жылгы экспедииня материалллры, Л. П.чхратдииовтыц
колхсазбасы, 5-бсг,
* 1ы56 жылгы экснедппия материа.плары, X. Псбергеновтын
колжазбасы, 38-бет.
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Бул маглыуматлардын Яарлығында да ЖиПе1нжн
Жацадәрьяда отырганлығы, сол жерден халық пенеи
посканлығы, „Поскан е л “ шығармасын усы жағдайға
байланыслы шығаргаплыпл дллилленедн.
Биз жокарыда „Посқак е л “ лиц қайсы тприйхый уакыялар тийкарында дөретилгеп шығарма екенлигил
аныкладық. Вул нәрсе Жийенииц кашан тууылғанын,
қай ж ерде жайлағаныи ҳ,>м турмысын аныклауымызға
бкринши гсзектеги кереклп материаллардаи болып табылады.
Жнйеннпц „ГТоскан ел* толгаўында 1760— 1762жылл а р ш ы каракалпақлардыц басынан кешкен ўакыялары,
олардын арка Хорезмге карай мтссалық түрде көшнўи
с о з етиледи.
Жийен жыраў сол иосыўшы халықтын ишинде болып,
ҳалық пенен бирге ауыр язапты бул-да басынаи кеширген. Халык турмысын, олардыц аўыр аўҳалларын сүўретлей стырып, шайыр өзн туўралы да көп мағлыўматлар бередн. Халыктын жол азабыиан, ашлықтан өлгеним
баянлай келе, шапырдык буған жанм ашыйтугмны
ашык түрде баянланады:
,М ипе бүгнм, жигитлср,
Твртинши кун болып тур.
Туркстаниан шыккалы,
Өлди бир жүл кырк адам.
Пуларлы кврми мсн сорлы,
Күймейии негмн отларга.
Ал, жнгнтлср, мем сорлы:
Поскаи елдмц ишнпдс
Кобыаымды колга алып.
Кайсылы мама шаламни...‘ >

Бул қатарла*р бизин жокарыдағы айтқанымыздай,
шайыр сол поскан халықтыц ишинде болганлыгын ҳэм
барлық жағдайдыөз көзи менен көрг^нлигин тастыйықлайды. Бул ўакта Жийен жырау отыз жас шамасыклағы жигит болган. Шайырдыц жасы поэмада анық
түрде көрсетилмесе де, поэманыц мазмуиына ҳәм шайырдын бул ўакыя ҳаккындагы ис-ҳәрекетине қарағанда
биэин көз алдыыызла сол жигит ағасы болып елеслейди. Бул пикир Жийенииц өыирбаяны туўралы маглыў- 1
1 Л о с қ а н е л “ (косықлар толламы), Нөкис, 1959-*ыл 33-бст.
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мат бернуши әдебнягшыларымыэдыц мийнетлернпде де
усылай көрсетиледи.
Егерде биз, я11осқан ел* щығармасы 1760-62 жыллардағы уақыя тийкарында дөретилген деп есапласак,
бул уакта Жийен отызлардын шамасындагы жигит болып көзге түссе, оида ол 1730-жыллар шамасында
туўылған болады. 13ул ж ер де шайырдыц тууылған уак*
тын 17Ж) жылдыц дзл өзи деп дэлнллемекшн емесбиз,
сол уакыттан 5 — 10 жыл сои я бурын ден шамалап
көрсегемиз.
Газета -журнал ҳәм кнтапларда Жийек жыраудыи
өмирн гууралы басыльш журген макалаларда Жнйенкнц
әкеси „Тағай“ деген ат пенек аталады, ягный „Жнйен
Тағай улы“ болып жазылып жүр. Бундай болып аталыў кни жыллардан бергк әдебияты мыздағм коллапып
жүргек атама болған себеплн менин өзим де Жийек
туўралы мақалаларымда .Ж ипен Тагай улы‘ деп колландыя.
Жинси жыра$-дыц әкеснн „Тагай“ деп атаў ен дәслеп Н. Дэўкараевтыц „Революцпяғи дейннги каракалпақ адебнят тарийхыныи очерклери* атлы мийнеттея
(қолжазбясынан» бисланады. Ьул жумыста автор„Тағай“
дегеи агты қандой магериалларға сүйенип жазғанын
көрсетпейди. Мине усыннан баслан Жийеннин »мирн
бойыиша жазылып жүрген макалалардыц бәринае де
„Жнйон жырау Тагай“ улы болып қолланмлып киятыр.
Бирчқта Жийен жыраўдын емнрине тийнсли экспедицня материалларында ҳеш бир ииформятор Жнйеннин ә<есн „Тағай“ ден датпайды. Кериснише, Жийсшшн
әкеспн баска ат пенен атайды. Ҳәттскн .Жийек жыраўдын әўладларында да „Тагай“ деген кисиниц болмағанлыгы туўралы маглыуматлар береди. Соньш ушын
илимий экспедиция дэўринде жыйналған мағлыўматларды есапка алып, Жийен жыраўдыц әкесиниц аты
қайтадак каралыўды талап етедн.
ЖиПеинин әўлады Момбетназаров Қудайназар (бул
кксидсн бурын ҳеш кандай маглиўмат жазып алмнбаған) өзиннн бабалары ҳәм олардыц үрпм-путақлары
туўралы мынадай мағлыўмат берели:
„Карацалпаклор оты журты Түркстанды (бул түсиниккс Сырдәрьянын тармақлари Қуўандәрья мекен
Жақадәрья бойында отырған каракалпаклар да кнреди.
А. К.) таслап көшпестеп б у р ь н мүйтен урыўынын абыз
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тнйргсинен Аманлык дегсн киси болға!?. Сол Аманлык
бизиц түпки бабамыз болады. Ол кисидсп ар жагын
билмеПмен, ал Амдмлыктин әуладларъг тууралы әкемнен еситиуим боЛыпша Аманлықтыя, Алыбай, ТолыОай,
Айбас, Ораз. Жийек, СарЕабай деген алты баласы болған. ҚарЕқалпактыц атаклы шаиыры Жийеи жыра\-Аманлыктыц беснншн баласы.
Каракалпаклар Туркстанды таслаи көшнекиш болғанда Амамлыктык алты баласы қаяққа қарай кошиў
кереклигн туўралы ойласыпты. Сонда оларлын Онреулери Лрал тенизнииц жагасыма. ягный Әмудәрьяныц
темизге қуяр жериме қарай көшейЕШ, балықшабак жеп
кунелтермиз (есе, екнншн бнреулери: не Оолсададийканшылык е п ш күп көретуғын,дийкаишылықкп колайлы Бухир жакка көшейик деседи, Нәтийжеде бул
агайинли алтауы келнспей еки бөлинмп, бмр бөлими
тениз жағалаунна карай көшеди. Бухара жакка кеткемлердиц ишинде Аманлыктын — Алыбай, Толыбай,
Сарыбай деген уш боласы болады. Ал Арал тенмаиниц
жағалауына көшкем карнкалпаклардыц шнииде Аманлықтын Айбас, Оразқәм Жийен деген уш баласы бирге
көшеди.
Тениз жағалауына к ө тк ен каракалпаклар жол азабыи көп көрели. Ж ол бойы көп адамлар ашлыктан
кырылып қалады. Жмйен жырау усы кыйыншылыкта
халык пенен бирге болып, барлық жол а з а '|Ы п өз көзи
менен көреди .. Кеп кыйышшллықлардан кейин карақалпаклар теииз жағалауындағы ,Сай >кол“ деген жерге келип кулайды. Мине усы мсер бизиц бабамыгдын
ен дәслепкн конысы*1 дейди.
Информатордын бул сөзмне карағанда, Жийеи жыраўдыц әкеси Тагай емес, ал Аманлық деген киси болын шыгады. Өйткени Кудайназар өзинин бабалары
тууралы, оинан таралғап әуладларды калдырмай айтады.
Каракалгтқларда, со!гдай-ак басқа халықларда қар бир
адаы өзинин жеги а^асын, ямаса 4 —5 атасынын атын
мүдирместен айтып бере алады. Соилыктан биз Кудайнаэардыц мағлыуматларыма тацланбаймыз да; оған то1 1960-жылгы Монпак, Тахгакөшгр райоиларьшаи жыйнллга»
эксаеднцин материаллары, И. Нягметуллаентыц колжазбасы, 50-бег.
С . Абдуллаевтыц колжазбасы. 18-бет. К.К фклмалыпын биб.ж отекасы инв. № 35588 хәм 37342
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лық исеииўге боладьг. Кудайназардып жокарыдаки маглыўматы Жийен жыраудын өмприн аньщлаўда ғана
әҳмийеглн болып калмастан, карацалпақ халҳыныц тарийхын үйрениўде де күтә әҳмийетлн.
Бнзин кольгмызла топланган материлллпрдыи шпннде
Жнйен жыраудыц шығысы туўралы да мағлыуыатлар
бар. Ол мағлыўматларга карағанда, Жнйен ҳаракалпактын мүйтен урыўынык пбыз тлйресинсн болып есапланады. Бул мағлыўмат жокарыдағы КуляЯназар Мәмбетназаровтын гүрркникен дебелгили. Сондан-ақ сонғы
жыллары жязып алынған шайырдыи бир қосығьшда
мыкадай ҳатарларды окыймыз:
.... Мүйгепл ерли и м лкя ны,
Ка|1 л тенн.ч клйнауы.
Тарна дегем жер ексн.
Арық мер 1 сп аудады,
МаНлы дегсн ср скен.
Тдмагына гчог жсгем,
К п а и м и аннап т с р к е к с и .

Гоғай көлдп жайлаган,
А п лу.лагап с л с к е н .

А\л ганасы— мойпы жүн,
Мүйтен деген сол ексм“1

Косыҳтык кейни көп болган. Онда мүйтен урыўыныц сонғы уакыттакы турмыслары сүўретленетуғын
катарлар информаторлын ядынан шыккан. Бул ҳосыгында Жийен жыраў халык аўзында аЯтылып жүргеи
лцыз әнгимелерге сүйенмп, өзиннн мүйтен урыўынап
шыкканлығын билдиреди.
Өтеш шайыр да өзннин „Бердакқа ж уўап“ дегеи
шыгармысында өз ишгысын Жийен жырыўға байланыстырады:
.А ты м Өтеш . баблм аты Жинепдн,
Х п л ы к к а С(*аи ү л ги б олгаи е м с с н е ? **

Қ. Бсрдимуратов „Ллшынбай улы Өтеш“ деген макаласында Всбамбет ғаррыныц (бул киси Өтеш шайыр,ды» Нурымбет деген ағасынын баласы 1948-жылы 84
1 Кинс жыраудаи автордын жазып алған колжаабасы. 6 бег.
КҚ фи.пгалдыц колжалба фонды,
1 Өтеш шлныр, Қосыклар топлямы, К.КМБ, Нөкмс- 1948,
44-бет.
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жасынца онпан Өтеш жөнинде мағлыўмат алынған,
бирақта жазыи алынған колжазба сакланбаган) айплўына тийкарланып, „Өтеш шайыр атаклы Жнйен жыраўдын; аклыкларынаи* деп көрсетеди. Бул мағлыўматты Жнйен жыраўдыц ҳозирги әўладлары да тастыйықлайды. Сондай-ак
тарийх илимлеринин кандидаты
С. Камалов биркатар мағлыўматларды есашса алып,
бул да Өгештин каракалпактыц белгили шлйыры Жийен
жыраўдын шаўлығы екенлигии жазады. Д ем ек.Ж и йен
жыраў Өтештиц бабалары болып есапланатуғынлыктан
Жийенннн шығысы мүйтен.
Гейпара жолдаслар аўызша түрде профессор Е .И с маиловтыл „Ақындар" де^еи моногряфиплык мийнетиндеги „Қырык қызи дәстанын кимлерднц шығарьш. кимлердин тараткаиы гуўралы Курбанбай жыраўдыц берген
мағлы}'Мс’1тыпа сүйеинп, „казақтында белгили батырлар
дәстанын ец оўелн Жийен, Шалгез. Сыпыра жыраў
сыяқлы жыраўлар шыгарын таратса кереки,! дегенм ағлыўмытындағы Жийенннц агыпыц аталыўына караи,
Жийен казақлардын жыраўы дегеп ликнр айтын жүр.
Бул пикир ҳеш қандай тийкарсыз болып есапланады.
Өйткени, Е. Исмаиловтьш жоҚарыдағы сөзинде вказақта Жийен жыраўдын болғанлығы туўрадан туўры айтылм-1Стан, батырльгк дәстанларды Жийен ҳом тағы баска сыяклы жыраўлар таратқанлығы айтылады. Онык
үстине бизлеги Жийен жыраў болса, шығысы жағынан
да, шыгармаларынын каракалиақлар арасына ҳеш кандай өзгериссиз жетиўн жағыпаи да каракалпақ халкыныц бизге аты мәлпм биринши шайыры. Буны Ж ийеннин шығысы туўралы жоқярыда көрсеткен мағлыўмзтларымыздын өзи-ак дәлиллейдн. Ал казақлардағы Жийен
болси (егер олардағы Жийешшц аты халық ар'сында
айтылса! ол қаракалпак. қязақ халкына аныз түринде
таралған Соппаслы сыпыра жыраў сыяқлы биреўболыўы
итимал.
Жийен жьграўдыц ата-анасы ҳәм өзинин баеынаи
кеширген гурмысы, тпришилиги жөнинде мағлыўматлар
онын өз творчестволарынан да белгили болады. М әселен, „Поскан е л “ шығармасында ол өзиниц ата-анасы, 1
1 „Кызыл Каракалпакстан" газетасы. 1948 жыл, 5-октябпь
№ 197.
• Е. Исмаилов, .Лкыпдар*, Алматы, 1958, 44-бет.
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олардыцбалалармна болгаи ғамҳорлығы көрсетиле келяп,
бул ғамхорлықгын жарлылық турмыс пенен ауырезнлиўцян салдарынан нске аспағанлыгы ашык түрде сү?ретленеди. Сонын менен қатяр ата-анасыныц ауыр турмысын» оныц үйиниц д е , тамағынмц да, кийнминин ле,
малы-дүньясьшын да жоқ екенлигин айтады:
.Ш айкалын егин егсрге,
Сс:ьче йир жер болмацы,
Жазында кагық пшерге,
С епде саумн болм-пы.
Ллыс жолға мпиерге,
С енде келкк болмлды,
Көсилни еркин жатарг.9,
С еиде ак \ й болмады.
Емип-еркни ишерге,
С еиде тамақ болмады.
Жайиап бчр күн кийерге,
Сенде кийим болма.п.1,
Жыл он еки ан жүргенде,
Қабын ләигс т о л м а т ч .'1.

Бул жагдайлар бнзге ЖшЧешпщ ата-анасынып көрген турмысын көзге гйқын елеслетелн.
Жнйеп жгпраў жас ўакытларынан баслап-ақ ҳәр
қыйлм аўыр турмысларды басынан кеширди. Ата-анасына қол-кабыс тнйгизпў ушыи байлардыц ылағьиг,
қойын.малмн багыл, өлмес аўқат кеширедн.
Бул жағдайлы шдйырдын „Ылағым*1, „Бер туйемди*
атлы шығармаларынан көремиз. „Бер түнйемдн" деген
қосыгында ол:
.Ҳарамнан жыйгаи жоқ едим,
Ҳадал сди тапканым,
Клси дақысыи жеместен.
Бирсугс зорлык етпестеп,
Койларды оагыи алғаиым,
Буны да сен кол кврнн,
'Гартым алдын қо.шмиан.
Ҳай, бай ага, бай пга,
Н е жазыгым бар едн?
Таяк урдыи етиме,
Сепкил саддыц бетпме,
Қойыцды бактым мек м ш щ ,
Бир жамаилык етгим бе? 1
1 Жийеп Тагай улы

а5-бст.

.П оскан

ед“

ККМБ. П н к п с - 1959-жыл,
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Ж алгыз котыр ылақтьг,
Впй орыи ж ок етгны б е ? 1 - дейди.

Бул косық катарларьша]! Жийешмщ бала ўақытларынан баслап, ҳәттеки турмыстыц ашшы-душшысын
сезетуғын жигит уақитларына дейин байлардыц шопаны
болншлығы керинедн. Усындай хызыетиииц аркасында
алған жалгыз туйесин де байлардыц зорлық етип тартып алғанутиғын жнзады.
Жийен жыраў өмириниц ақырғы жылларыиа дейнн
д е қарны калкыи жарыган емес. Онып кайсы шығармасын алып карасац да, сондай-ақ Жийеи тууралы маглыумат бериушн гаррылирдын цайсысыныц гурриннне
карасац да Жийеннин кута жарлы турмыста жасағанын
керемнз.
Моселен, шайырдып ,Х о о 1 болын, дослар“ шығармасьш алып карайык. Онда шайыр өз өмнри ҳаккында
мьпшдай деп баинлайды:
.... К(1)5л.'1р басып жасылшаи,
Шарга бо.чғаи бой.чарым,
Келнснсй ҳсш бир талабым,
Кпйгыдан болды ' тонларыы..,
Өмнрии өтти корлыкта,
1'еие туспей нйнимпен,
Ж ас. 1 айымнан жетнм б<>п,
А^шрылдым ага—ипимнеп,
Орман мснен кысылын,
Кетор болдым слимнен*'3

Бул шығармасыггда шайырдып өмирп борҳа аш-жаланашлықта, хорлмкти өткенн, жаслайынап ага-анасынан жетнм қалғанлығы ж әке д е тууысқанларынан да
айрылгачлығы көринеди.
Жийеннин өмир баяны тууралы маглыўмат бернўши
гейбир ғяррылардыц сөзнне карағаида „Жийеннен бала
да қалмағаи‘ —деп көрсетиледи. Бул туўралы шайырды ц жанадан жазып алмиған бнр қосығында:
.... Мскин атым Жийенди,
Ул бсрмсгсм ийемди,
Кыа бсрмогсн кийемди,
1 Жийем Тагай улы „Поскак
19-бет.
* Соя китанта, 22 - 23 бетлер.

ел - ККМС, Иөкис— 1969-жыл,
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Аигаиымды ж ам л» деи,
М ипгеиимли ш аб.ш леп,
Т ауы ч ж у р м ен ж астағы ,
Песнк теп кен кийем ди " 1

деп көрсетеди.
Ад геАпара миглыўматлар бойынша Жннепннц ш<лык-шаўлықларынын болғанлыгы туўралы аПтылады.
Мысалы, ннформатор Уббиниязоп Ипзылбь к (жасы 8 0 де,
уры ўи муйтен, Тахтакөпнр районы, Ленин совхозында
турады) я .ийеп жыраўдыц Нсимбет, Косымбет деген
шаўлыклары бар еди. Ол кясилерөлип кетги Олардан
балалардыц барыи, жоғын билмеймен.*а деп иағлиўмат
б ер се, зл, Кудайназар (Жийен жыраўдыцоўлады) Жийен
жыраўдак бала калғанлығын, оныц әўладларыиыц көп
болғанльггын аПтады. Соилыкт.чн „Жнйекннн баласьг
болмаған* деген мағлыўмат шыилыққа келмейдн. Себебн. 1лаЛырдьш өдиниц қосықларыпа карағанда да опыц
балнсьтын болганлығы көринсли. Ал Жийен жыраў
перзептснзболғян деген маглыўматтыц мониси мынадай:
Шайыр жас жигит жы.лларында бнр балалы болған,
бир.чқта сол бкла жаслан қайтыс болғ«чя. Усы баладан
кейнн Жийеи жыраў тәўир-ақ жасқа бэрғанша перзентсиз болып жүргеи. Миие усы нерзентсизлигине кыйналып ол жоқарыдағы „Мениц атым Жийенди, у л б е р м е ген ийемди...* леген қосығын аузынак таслампи толганып жургеп. Шлйырдын былай толғлнып журиўмниц
себ еб и ипформаторлар „Жийнен жыраў бириниш баллсынын ўақыгында бллапыц кәдирик билмей бесик теўиптимнш, сол себепли қудай оған кайтып перзенг бермептиииш" деп долиллеыекши болады. Шыныида шлйыр
көп жылларга лейин баласыз болып жүргеи. Бирақта
ол өмирнниц сонкы жылларына тяман бнр балалы болған. оныц аты Жамгыршы. Усы Жамғыршыдан Алшынбай, Лйымбай, Курымбай деген үш бала болған. Алшынбай карақалпақхалқыныц классик шайырыӨтештин
әкеси. Жамгмршыныцекннши баласы Айымбайдан әўлад
көп. Бизге гүррин берген Қудайназар Айымбайдын
шаўлығы. Ал Жамғыршыныи үшиншн баласы Курым- 12
1 11пф«»))иатор Сегжанов Өтемцстин, гуррини, жасы (Ю^та. МпНиак раноиьг. Ппрлмтаў рыбзаподыида турады. Матернал—С, Абдуллаевтыи кплжалбасыиан.
2 1957-жылгм комплексли экспедчаия материаллары, 8
9 бет.
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байдан аулад калыайды. -Хозирги Карақалпақстан АССР
ынын Жокарғы суды Ксемурат Өтәмбетоа та Жийен
жыраулын әўладларынан болып ссапланады.
Жийенге шайырлыктын пайда болыўы турмыстыц аўырманлыгынан келии шыкқан. пХош болын, дослар“ толғаўында шайыр өзиннн ҳәм халқынын кыйын турмысын
айта келип „усы дәрттии себебн, кайиады қайғы тилимнен" деп көрсетеди.
Жиен өз дәўириниц атақльг шайыры болыўы менен
бирге өзиннц өткнр сөзине ылайық мийнеткеш халықтын жүрегнне жағымли тийетуғын, душианларды ашыўлы ҳауазы менен кайрайтуғын жыраўы да болған.Сонлыктан оны жыраў деп те атайды. Бул ту5гралы блз
сонғы бөлимшеде әдеўир тоқтаймыз. Шайырдыд жыраўшылық косиби калай пайда болғанлығы, оныцустазы,
бул кәснцти қалай үйренгенлиги туўралы ҳәзирше мағлы5'матлар жоқ.
Жийен жыраў жарлы халық массасынын шайыры
ҳәы жыршысы болды. Ол халыктьш тилегмне жуўап
берерлнктей дәстанларды айтып таратыў менен қагар,
өзиниц таорчестволық исине ылайык сол дәўирдиц ен
әҳмийегли ыәселелерин жуўмакластырып шығармалар
дөретии. оиы халықка жеткерип отырды.
Жийенннн өмири бойынша сокғы жыллары жыйналған материаллардын ишинде мынадай қосық қатарлары
бар:
«Усгадан уста сайладым,
Таў 1 анлакты н терисии,
Кдпшыгына қапла.чым.
Өр текепин мүТшзин,
Тнмепще кондырдым,
Куу агаштан сек муцлы,
* Адамэаттан мен муцльг,
Айтысайық кобызым' *.

Бул қосықтыайтып берген информатор Бегжаиовтын
(бул киси Мойнак районы, Казақ дәрьн аўылында турады, урыўы — мүйтен) сөзине қарағанда, Ж ийенжыраў
бир нәрсе ҳаққында қосық шығарар алдында, усы жоқарыдағы косыкты айтыл болып, оннан кейинбирўақыя 1
1 Аблуллаев Сәрсенбай.чын колж-эзбасьг, 31-бет, КК филналдын
Сиблиотека фонды, инв. № 37451.
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тууралы толгап жиберетугын болған, Бул да шайырдық өзине тән косык шығарыўдағы усылы болсакерек.
Жпйен өз өыиринин көпшилигин карақалпаклар
Хорезыге көшип к-елгепнен кеяинги жайлаған жерлери
Лрал теннзиниц бойларында, Кек өзектин тенизге кунтугын жерлеринде өткерген. Шанырдыц шыгармаларынан молнм болыуына қараганда, онын көбирек мокан
еткен орыплары Тербенбес, Көк өзек бойлары, Мунайтпас, Тернс төбе („Тернс түбек“) усаған белгили жерлер болған. Бул орынлар каракалпаклардыц Сырдәрья,
Жанадәрья тәрептен посып келгепнеи кейингн бириншн
коныслары есапланады. Бул уаклары сол жерлердн
жайлаған қаракалпаклардт.тн кәсибн балыкшылык болған. Жийетт ле сол көпшнликтнц бири болыл, балықшылық етнп күн кещирген.
Тарийхий маглыуматлар бойышпа бул дәуирлерде
карақалпаклар еле Хийўа ханлығына бағынбай түрған
уакыт еди. Те^кМухаммед Әмнйпн Инақтын (1770--1790)
баскарып турғзн жылларында ғана Айдостын бастпылығында, онын урыўы қолдаулылар, Хнйуа пухарашылығын кабыл етеди. Ипақ Дйдпска Көк өзетс (бул дәўирде Көк өэек длрт.я болган. Ол ҳәзирги Тахтакөпир
районыныц „Тахтокөпир* совхозьшын яКызыл Өзбекстон“ бөлпмшшц ншичен өтип, арман тенизге куйган)
ҳәм онын куяр жерлернндегн Арал бойларын жайлауға
рухсат етеди. Усыдан кейин Мухаммед Әмийин барлық
Коиырат урыўыи басқарып турагуғын етпп, бий агағын
бередн*‘1. Айдос бий бағыпбай отырған каракалпакларды Хнйўа ханлыгыттыц жаўлап алыўына жәрдем береди.
Мчне, усы Айдостын бий атагын алып, улыўма Конырат урыўына басшылык еткен жыллары Жнйен жыраў
да онын караўьшдагы жерлерде жасаған. Бул жыллар
Жийенннк картайған уакытларына туўра келеди.
Жийеиниц өмнр-баяны ҳакқынла жыйналған материаллардын ишинде шайырдын Айдос бий менен қатнасы туўралы маглыўматлар угггырасады. Мәселен, 1У57жылы Тахтакөпир ҳәм Чимбай районларына шөлкемлестирилген комплексли экспедиция ўакытында Рейипназар ғарры (жасы 65 те, урыуы мүйтеи, ҳәзир Кецес
1 Материалы
стр, 128,

1Ю

историн

каракалнакоы,

Москва.

1935

г.
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совхозь;, Куралпа бөлиминде турады.) Бул ҳаккыкда
төмендегилердн айтадғ>г;
. . . Каракплпаклар Көк өзек бойына конысланьзп
жайлясканнян кейин Хийўа ханы Дйлоска бий агағым
береди. Бул заманда Лйтас жас жигит екен. Бир куни
Лйаас Оий ЖнПен жырауды үйине шакыртады. Бирац
Жийен оныц шакырыгына бпрмай калады. Буған ашыуланған блй Жийенннп мантайына питкен жалғыз туйеснн куудырып алпды. Буннан сон Жийен түйесин алып
қайгыу ушык Айдостыц үйине кетеди. Айдостын үйинин жанынан агып турған Көк өзектен өте алмай, өзектин бойыида турып:
Х\с(иш аты м Ж и й е н ди ...
А йдос бии л с гс н сен б о лсак,

Шыгарыи бериш туйсмдн,
Е.ч и 111Пндс айтамак,
Кыл ке л н ш о с к балаға,
1Пак.ыр]ак ж е р г с б ара алмай.млк,
М ы л гн к к а к л сге н кеселим бар

.теп

жырлаган екем"1.
Жокпрыдағы мағлыўматка карағанда Жийен жыраў
картайған жыллары Айдостыц' караўыиа тийисли ж ерлерде жасаганлыгы, Жийен б^ лзам ан аа картайғанлыктан тойларга бара алмяГиугыллыгы, кеселге шатылғанлыгм кврииеди.
Ж пйен жъзра>’дыи буннан сонгы жыллардагы өмирбаяны тууралы да мағлыУматлар бар. Шайырдын қашан
ҳә.м кай ж ерде влгенн жөнинде халық аузындагы ацыз
сөзлерге карағаида, ,ЖпЙен жыраў Жанадэрьялан Хорезмге көшип келген соц бул ж ерде көп турмастаи
елине кайтып кетнпти-мис, тағы бир гүрринлерде, яБухарға кетиптитмнс, Бухара әмирн оны дарга асып влтярипти-мис* деген ле сөзлер бар. Усы сөзлерде ҳәм
шайырдыа »Хош болмц, дослар* шыгармасыпа тийкарланып, гейпара әдебиятшылар өз мақнлаларында „Жийен
Хорезмге келген сон, бул ж ерден бахыт таба алмай,
Хн>’а ханыныц зулымлық торына дуўлпар болып, Турк-

1 1967-илы.ии экспедииия
К а р и к о п т ы к колж атбаләры .

матеркяллары,
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.Максетоотын

ҳәм

стапға каПтып кетеди'“ деп көрсетеди. Оул жоддаслардьщ жоқарыда айткалына суйепип, мен л± ЖиЛенннц
топламынын аллына жазган ьнрнс сөзимде бул пнкирднн горендпры болған едим. Внрақ сонғы ўак,тағыжыйналг.ш материаллар менен шайырдын ,Х о ш б о л ы ц до слар“ шығармасьшыи мазмунына аныклаи нәзер аударғанаа, одепкн пикирдин надурыс екенлиги келип шы*
ғады.
Шайырдын „Хош болын, дослар* шыгармасына
қарап, Жий ндн Хорезмге келин болып. Тупкстанға
кайтыи кетипти деп, ямаса Түркстаниап (Жанадәрья
бойыпан) Хорезмге қарай шығарла жазган деп көрсетиу. сол қосықтын мазмунына да косык катарларыиа
да кайшы келедн. Ҳақыйкатында, қосыкта Жийен Туркстанн;п1 кетип барагырып жазгаиыиа усайтугып орынлар да, сонляй-ақ Хооезмге келнп болып, Тү^жстанға
каигыи баратырганля усайтугын оры нларда ушырайды.
Өз халқы менен хошласып шайыр сол шығармасында
былай деп толгайды:
. Қамсы елге бар.фмлк,
Кллктли жлй тлбарман,
(Нсксп жорим ссн каллын.
Кайгылл жүрип караўытып,
Квп ойлагак о>1.1 лрым,
Лк таяк а.'1 ыи қолмма,
Жасыммап баккаи кокларым.
Бул ж срлерден кеткея сои,
Калай болар ҳалларыы...'.

Дем ек, бул жерле косық шайырдын туўылгап ж е рине бпйланыслы айтылыи отыр. Косыкта бугаи карсы
келетуғын
катарларда бар. Косыкгын мазмунында
шайырдын б н р в зн душпанлардыцкуўғыиына шыдамай,
елин, тууған жерин таслап кетип баратырғанлығы да
сө э етиледи.
Ал „Жийенди Бухара ханы дарға асып өлтирипти
ыис“ деген сыяклы халыктыц ацыз сөзлери шынлыкқа
келеме, ямаса келмей-ме ол ҳаққында пикнр айтыў
қыйын. Биракта Жийен жыраў „жокярғы каракалпақлар'дьщ арасында (Бухарадағы карақалпақлардыц ара- 1
1 Бу.т туўралы; Н. Дәукараевты ц .Револю цияга шексмгн каракалиак эдебняты тарийлымыи очерклери" атяы мийнетишщ 133-бетин карпцыз.
4Д
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сындя) болғинлығы туўралы ыағлыўыатлар бар. М эсел4-н, 1958-жылы ҳәм 1959-жылы Карақалпақстан комплекслн илим-изертлеу институты тәрегшнен „жокаргы
қаракалпақларға* шөлкемлестирнлген экследнцнн уакытында о -1 жерлерде! и айрым ғлррылар ЖпПен1иш атын
атаЛды. Оныц белгили шаЛыр болғанлыгы тууралы
иағлыўматлар б е р е д и .1 Бирақга олар шайырдык шығармаларыи, өмирбаянын Гцлмейли. Бул мағлыуматларға қарағанда Жийен жыраулыц уакытында „жокарғы
қаракалпақлар" мсиен „төменги каракалиаклар* ортасынла катнас болып, Жийеп ол жакларға барып, кайтып жүрген.
1 у 6 о - ж ы л ғ ы Тахтакөпир ҳам Мойнак раЛоиларыиан
экспелнцня дау-иринае жыГналган магериалларда Жийен
жырау Жацадәрья бойынан Хорезмге көшнп келген
сон тагы да ата журтына кайтып кетпейди. Бирақта
шайыр бул жерге посып келген соц арадан бир неше
жыл өткеннен кейпн турмыстан тарығып, Бухара тәрепке кешип кеткеп т\ уысканларын нзлеч, сол жакқа
барып кайтады. Бухарадоғы агайннлеринде Оир жыл
шамасында ғана болған. Буннан кейин ҳеш жаккашықпағин*.
Жийен жыраўды Бухара ханы асып өлтлриптимиш
деген 1'үррик д е дурыс емес. Буған мынадай себеплер
бар:
1959-жылы ЖиЙеннин емирн ҳәм шығармаларына
байланыслы Кияс жырау Кайратдиновтак жизып алыкған ыатериалларда Жийем жырауды Хийўа хоны лдрға
асып өлтиргени тууралы да мағлыўмат бериледи. Ўакыя
Қияс жыраўлын, мағлыўматы Оойынша былай болган:
„Қаракалпаклар Көк өзек бойында отырған жыл шры
Хийуа ханы оларды өзине бағындырып алыў максетннд е ҳ әр кыйлы ҳийле ислейди. Бул ўакта қаракалпактыц
Лманбай деген батыры Хийуа ханьша карсы гүрес алып
барады. Биракта Амакбайды Хнйўа ханы алдаўлық пенен
колға түсирип, дарга асып өлтиреди. Аманбайдынөлген 1*3
1 Ж ийен Тагай улы, .П оск ан е л “ (Шығарыалары). Нвкис—
1959-жыл, 22-бет.
* .С оветская Каракалпакня" М 7, 10-январь, 1860
3 С . Абдуллаевтын дала жазыуы, 21-бег.
И . Нагметуллаевтыц аала жаэыўы, Ь2-бет.
КК фнлиалдын библиотека фоиды, № 37342 кәм № 35588.
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хабарыи ееиткен Жинен жыраў онып батырлығыи тәрпплсп косык шығарады. ьул косық халықка тарап
акырында Хнўа хачыныц кулағына шалыналы Хан
Жийсм1дн гллыиа шакырын алып, оган езнииц хаплыгын тәрннлетип косык шьиарыўды буйырады. Бирак
ЖпЛен жыраў Хийўа ханды, онын ханлыгын тәриплеўдин, ыакгаўдын орнына оиын з у л ы м л м г ы н , мийримснзлигпн айтып толг. йлы. Сонлыктыи хан Жийендн де
дарга асып өлтнредн”1.
ЖнПен жыраўдын өлимн туўралы усы Княс жыраўдыи берген мпгныўматы дурыслыкқа жақын. Бнзин шамалауымыз бойыиша Жийеи и<мриў карақалиақлар
Хорозмге көшип келген сои, олардын жарым жартысы
Хнйўп ханлығына бағынып, елс к «пшилнгн Хпйуаға багымбай жүрген жмллпры өлген болыўы итимал.
СондаЛ-ак гейнара миглыўматляр бойынша Жийен
жыраў Әмудәрьянын XVIII әсирдегн бир тармлгы Көкддрьянын Лр.тл тенизге күятчгын жеринде қартаймп кайтыс болгаи. Ол „Кабақлы* әўлнйенин (бул ж р А р м
тенизиие жақые) чрка терепнндеги „Кайып срсн “ деген
мазаршылыкка ж ер леш сп деген де гәи бар. Б улқозирги Мойнак районыныи 10-аўылыныц караўыила
Бул ски маглыўмиттыи кайсысын альш карасак та
Жпйеп жыраулыи уоы Хорезмде кайтыс болғанлығын
долиллейди. Соиыц меиен қатар Қияс жыр..удын мағлыуматындағы Аманбай гуўралы аныздыпда жаны бар.
Өйткеин жокарыда!ы керсеткенимиздей ақ Жийен жыР(Сўлын Лйдос б»ий ҳәм Хийуа ханы менен болган қатипсы бизип шамалчўымызга тийкар бола алады.
Карлқалпақ халкынын классик шаймры Өгеш Алшынбай улы өзиннц .Өттн дүньядан” деген косығында
Жийен жыраўдын атаклы шайыр ҳәм жырау болғанлығын мактаныш етиў менен катар оныц неиге жаста
қайтыс болғанлығыи да жазады:
.Қинмеглик сауда болып басында.
КаУим-карындасы турып тусында.
Өлди Жнйен елиў д е гөрт жасыпдз,
Әрман менен бабам өтти дуньядаи*

1 Қияс жыраудан жазып алынған колж азба,
ж аэба автордык езинде.

2 —3 бетдер, кол51
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Жуўмаклап айтқанда, Жийеинин өмири бойынша
ҳәзигге дейин жыйналган материаллар усыларлаи ғана
ибарат Колдағы бар маглыуматларгийкарында шайырдыи өмирбьянын аныклауға ҳәрекет еттик. У- ы тийкарғы бар мағлыуматлар Оойынша ЖиЙен жыраў Жанадәрья бойынла жарлы семняда 1730-жыллар шамасында тууылып, 1784-жыллар шамасында кайтыс болған,
1С\тә ауыр турмысти басынан ксширген, ҳор кыйлы
жаугеритликти, үстем клагслардын ениўич көрген,
ку\далауларға ушыраган. Сонда да үстем топарлардан
тилин тартпағаи шайыр.
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Ш --ба п

ШАЙЫРДЫЦ

ДӨРЕТПЕЛЕРИ

ЖиЙек жыраў өзи өмир сүргея XVIII әсирдеги тарийхи! у;исымлар тийкарыида бир қанша шыгаомаллр
дөрстти. Оиыи дөреткеи шыгапмаларыиам биэге тек
санаулылары га 1 а жетип отыр. Кир кагар шығармалары
дәўирдли өти5'и менен уыыт болып кеткем.
Жнйекнеи о ш г е ммйрас бо-и.ш калған шығармалар
халыклық ||деила1> мепеп суўгарылған.
Жч мыстин кири< иу бөлимннде көрсегкенимиздей-ак,
Жийемшщ бнрииши |.ег баспа бетиндо ж а р и я т . 1Н1 ан
цосыклар топламына оныи „Әй жигнтлер. жигитлер",
„Бер түйемдн", ,Х сш болыи, дослар* деген үш қоеыгы
меиен „Поскан ед* толғаўы киргизилген Шайырдыц
булардан баска да еле басылып мсықпагак шығчрмалпры
бар. Бундай шыгармалар кагарына оныи „Ылагым" косыгын көрсетиуге болады. Бул косык, буннач бурынгы
ескерткеннмиздей, шайырдын топламына кирыей калды.
Топламды баспаға жиберер уакытыеда бул косык гууралы әлебиятшыларымыз арасында еки түрлн пнкир
болды Олардан гейпара жолдыслар „Ылағым" косыгын
Күнхожага нткермекшн болды. Ал екиншилери косықтын курылысыиа, тилиме, стилине карап, сондай-ак
„Ылағым" косығы бурынғы пзертлеулерде Жнйешжц
авторлыгында сөз етилии жүргенлигине хәм Каракалгтакстан филиалынын библиотека фондында қосык Жийеннин авторлыгы меиен сақлапьгўына карап булқосык
Жинендики деп көрсетнлдн. Усындай тартыслы пикирлер нәтнйжесинде қосык топламга ‘киргизилмей калган
едн. Биз „Ыла|ым* қосыгы туўралы сонгы пнкирди
53
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қуўатлаймыз ҳәм жумысымызда бул қосықка да таллаў
ислеймиз.
Жнйениии ,Айырша“, „Қайтпаеам болмас* деген
косыклары Уагандарлық үрысқа дейинги жыллары-ак
жазылын алыпгаи. Бул косыклар библиогекада урыстан
сонғы жылларға т е к е м сакланы келгеи. Бнрақта сонғы жыллары ол қогыклар жоқ болып кеткен. Бул
сыкларды айтып бсретуғыи адамлар да ҳәзирге дейин
табылмады, сгплыктан бул еки косык ту^ралы ҳеш
нәрсе аПга алмаймыз.
Жийен жыраудын булардан баска шығармалары
топламы баспагя таярланып кетиеннен кейин табылды.
Ондан Қ01ыклардын катарына „Алды, артым байикжяр
екоп“ „Мүйгеилердин мәканы*, ,Хан касында төрелер",
»Ҳа ханымьм, хинымыз“, „Жүрегимде көп дағым“,
.Көргеиде болар кеулим х о ш “ деп бяслаиатуғын косыкли}ы ҳәм .Уллы та у “* деген көлемли толгауы киреди.
Шайырдыц Оул шығармалары Н1б9-жыллыи октябрь
сйында каракалгак халык жыраўы Қияс Клйрптдиновтгн жазьи алынды. Бул ьосыклардын ЖиПен жыраудмн шы1армасы екенлнги тууралы Кияс жыраў бнраз
маглыум.ттлар антып берлн.
Княс н.ыряу Жнйеннин жокарыдағы шығармаларын
1932-жылы Караөзек районынын Наупир деген жеринде
турыушы Исмамыт Зияў улынын қысса китапларыиан көширнп алган. Исмамыттынескишесауаты болған. Ол кнси
ҳәр кыйлы кысса кита-лар менен бирге өткен царакалпак шайырларыныц косықларын кагазға тусирип, көпшиликке оқып бернп жургем.
Жийеннин булардан басқа толык ем ес характердеги
косыклгфы да бар.
Солий етип, Жиешшн ҳәзирге дсйин бизнц колымызға жеткеи шыгармалары усы жоқармда чт;ш көрсеткенимизден нбарат. Бул щығармалао шайырдын өзи
ж асан тур'ан заманыиык ҳвкыйцат сәўлеси, сол ләуирднц айнасьг. Мине усы шығармалар Жнйенннц кдеясыи,
оныц көзқарасыи толык ашып бере алады.
■.Уллы та9‘ толглуыпын тенасын шыгарманын мазмупына карай езнмнз копып отырыыз. Косыкты жаздырган мнформагор ол
шыгарманып темлсы нсксн жумысы болмай, тек шыгарманы ғана
жаздырлы.
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Жнйен шыгармаларьшын тематикасына, мазмунмна
караганла, оныц XVIII әсирдин екиншн ярымындагы
конкрет соииал-тарнйхнй уакыялар мемен байлаиыслы
екенлигин, бул лйўирдин тийкарғы мәселелернн өз бойына синиргенин. аллагы идеялардан азыкланранлыгыи
көрку кыйы» емес.
Марксизм-ленинизи класснклери ҳакыйқат нскусство
менен әдеонятгыи объекгн турмыс болыўы керек. ол
реал ўакыялардан а^ықланыўы керек дегсн ид< яны
бнрннши ҳәм тийкаргы июрт сыпатында ҳәмме уакытта риуажлнидырыи кслдн. Уллы рүс революционер—
демокряг кригиги Н. 1'. Чернышевекий де әлебият ҳәм
искусстионын очъекти және предмстн турмыс болыуы
кереклигин илимш! торептен сыпатлан, искусство ҳәм
әлебняггын жәмииеттегн ролин жоклры бахалады, оны
,турм ы с1ын сабакл!.1ғы“ деп атады. Ҳакыйқлт нскусство
ыенен ә.и-бият тууоапы мадксизм-ленпинзм клпссиклерн
ҳом уллы рус революционер—демократ крнтикле.шниц
пикирлернн Жкйен творчесгвосына колл >нсак, онда
шайырдын нпгыз реллнст болганлыгын да коремиз. ЬуП14 шиПырлыц творчествосын таллауда ашык түрде көриугс болиды.
Жийюппш б>нге я,сукен барлык шыгармаларыныц
көлск н \ш мыща жакын косык квтарыимн туралы. Ша*
йырдыц нденгын онын шыгармвларыныц көмшги ямаса
азлы!ы г.е.1гилеиеПдч. Бул туўралы уллы рус реполюционер-лемокраг критнги В. Г. БелпнскмЙ .Бнзнн
замвныммздыи героПы" атлы шыгармчсында былай жазааы: „Ьиреўлер кенлеген дрш алар жазыуы мүмкин,
би;1ак одяр.шн бириниц ўикиясы екикшисиндеги ўдкыягп булжымай уқсап беретугын болса, куры синныц
көплпги пвторга атнк әгп-рмейди. Гатанг бола берспн,
оган тплас жок. бирақ сол талангтын ҳпншалык гайраты бпр —мнне гәп усынла!*1
Жийенниц ҳлр бнр косығында ҳәм по-ампсында шайыр өзи жасап тургин зоманнын ен характерлн жәмийетлик мәселелерин көтереди ҳдм ипдғармалары терец
соцналлық мазмунға ийе. Опыц улыума шығармаларындагы тнйкаргы тем а —е л ,—халық карақаллақ хал1 Г>. Г. Бслинскнй. гаилаиглы шыгармалгры, екнншн
қазакша баспасынан, Ллматы, 1950 жыл. 8 --б е т .
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китап,

кьшын басынан өтип атырғаи сол дәўирдеги аўырманлык турмысы, тенсизлик, халыьтмн бүлгинишлик турмысы. олардын үсгем
клнсслардап езилиўи. устем
классларды әшкара етиў, оған қарсыль..к көрсегнўусаганлярдш нбарат.
Жийен өз шығармаларында ҳәр ўақытта да езилип
отыргян мийнеткеш халық массасы тгретишде турып.
олар менен турмыстыц аиппысын ла, дүшшысын ла ' ирге татыи, сплардын мунын мунлады, жырьж жырлады.
Олардмн бахытлы турмыска колы жетиўин ойлады.
Шыгат маларында едилген халықка жигер—қуўат берип,
рухландырып отырды. Ха.1ыкка бул д ә \и р д е болып турған тецсттзликти, замаьныц шынлығын көрсетип бсрди.
Жарлы хчлыктыц басындагы аўыпманлык. азаплы өмирдин себебтт - әдилсиз ханлар менен басқыншы феодаллараыи ҳәм булардын тәрендары, тнре! и болғап байлар.
бнйлер молла — ийшннлар екенлигин ашык кврсеттн.
Шығармаларынла олардыц бет жузине ка, амастнн әшкара етти. Миье бул жагдайлвр Жийеиаи реаллст. патриог ҳәм хал ыктын азатлықка шьп ыўьш әрман етегуғын
уллы шайыры дәпежесине алып келди.
Жийенниц мийнеткеш халык массасынын итайыры
екенлигин опыц шыгармалнрынлағы квтернп шыккан
баслы мәселелгр зяман шыилыты. мийнетксш халыққа
көз карас, үстем класс ўәкиллерин әшкаралаў, ел —халык темисы. хилкин сүйиў сыяклы идеялар аркылы
ашып көрсегиледи. Б үл идеянып барльны да опыц ҳәр
бир шыгармасында аргтласып келип отырады. С нлықтнн Жийеннин халыкшыл, т еалист шайыр екешигин
ашыўда ҳәр бир шығариасына нйрым тоқталыүды керек стеди. Бульй ислеў ш.ьйырдын көз карасын, онын
кандай отайыр болғанлыгын жан жаклы көрсетиў"
ушын да ке| ек.
Жийен жыраўдын бизге мәлим итығармаларын хронологиялық гәртипге изертлеу к \т ә кыйыишылық туўдырады. Онытт кат сы шығармасын кашан тыгарганын
кесип айтыўга да бола бермьйди. Кай косыгы бурын
шығарылып, қайсы косыты сон тыкқанлығыи да айырыу қыйын, Ош .н гейнвра шыгармалары киракалпақлардыи Жанадәрья дәўириндеги шыгармаларыиа жататутын Солса, ал гейпаралары қарақплпаьлардын Хорезмге көшип келгсннен ксйипги дәўнрге байланыслы шығарған шығармалары деп шамалаўға болады. Ьул жағ56
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дайлъг шайырдын ҳәр бир косығынын мазмунына, ж ер
атл-1рына, тарчй>ий адамлардын атынын ушырасыўына
карай ғана бнлгилсўге болады. Сонлыҳтан Жцйсмг творчествосына анализ жасаганда усы жагына ла көбирек
кеўнл аўдарылааы.
Жийеннин творчествосын егси дәўирге бәлнп изертл еўге болалы. Онып бнриншигн шайырдын Жанлдәрья
бойынла огырган жьпларяа жазган шығармаляры. Буларга онын „Уллы таў" поэмасы „ЬГлағым*, ,Х> ш болын, досл.ф ”, иЭй, жигнтлер, жигитлер* косыгы менен
„Жүрогимде кеп дағым“ ҳәм „Көргенде болар кеулим
х о ш “ деп басландту! ын косыкларын кир1 изиуге болалы.
Екиншисннг, яғный Хорезмге келгеинен кейин жазған шыгармалары, яПоскан е л “ поэмасын, „Ьер туйемд и “ деген ҳ л ы г и ҳам вХнн касынла тө1 елер“, вҲа
хапымыз, ханьмыз“ деп басланатуг ын когықла| ын кгзрсетиў мүмкин, Шайырдын бул қосыкларын гки лоўир
дел алған менен де мазмуны жлгынан да когыклардын
көркемлиги, ко ык курылысы, шийырдыц көтерии птьгрғпн темасы жағынан ла бир >ирипе огада жакын. Жий:н
шыгармчларын бьлайынша екн ддўир1 е бөлнп изертлеудии тийкаргы гебебн, бириншиден, онык шығармарынын х( онологнялык (избе-из-'|илик) тәртибин гақлаўды н >зерде тутыҮ болса,
екинижден. ҳа ақмлпақ
халкынын Жагыпәрья дәўирн менен олардь.н Хийуа ханларына багыиыўға дейинги дәўирлердо,1 и тариихий
жағдийларын, шлйырдын өсиў жолын көрсетиў бо-зып
есапланады.
Жиен твогзчсствосынан „Поскап е л “ хэм „Уллы та ў “
поэмасына ий|>ыы токтаймыз. Ал онын лирикалық қосықларын дәўирге оалнп таллаў жасайыыз.
* г£г *
Жокарыда көрсетип өткенимиздей, Жийенчин ләслепки дәўирде ж»зган шығармаларыцын кягарына иЫлағым“, „Әй жигитлер жигнтлер", иХош болын, дослар“
ҳәм тагы баска шығармалары жятады. Бул дәўирдеги
шығармаларын 1а шяйыраын көтерген ен баслы течшсы
каракалпак мнЯнеткешлеринин басынан өтипятырған
аўырманлық турмысы, заман шынлыгы, халықтын бул*
гиншилик турмысларды басларынан кешириўи сыяқлы
мәселелер болды.
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ШаЙырлын бул косыкларында социаллык тенсизлигс,
үстеы класс уәкиллериме онын жек көриугиилик сези«и өткнр түрде сөз етиледи
Жнйен косыкларында
©зинин басы1ыа»ы ауырминлыкты көрсетну арқалы,
улыўма карнкалпак мнйнеткеш массасыныц аўыр гурмысын ашып береди
Бул шығармал.флын ишинде социаллык ҳәм класслық тенсизликлер белгили дәрежедо орын алады.
ЖиПеннин Жаиадәрья дәўирннде жазғал шығарма*
ларынон бири ,Ыл ғым11 косығы бнографиялық хаоактерге ике. Қосык Жийеннкц өз агыпаи баянланады. Бул
косыкгы жан жаклы анллизлеў ушын онын косық катарлармн толық келтнрместен, кара сөз арқалы сюжетлик мнзыүнын келтирейик: ко.ыкты баянлаўшы шайир
жас ойыи Оаласьг уақтын да мал-дәўлетли, залым байдын ылакларыл багады Талай взаплар.ш көреди. Бир
күни ылақларын кула дүзде бағыи жүркп, өзнндей ылак
бағып ж ү|ген балзларға бас қосып кенгпек ойынын
ойнап калады. Ойынды баслаганда. усы қосиктын авгоры Жийенболады. Балалар ойынга анық кипнскен ўш<тынла, днлала жайылыт жүрген ылпкларға каскыр шабады. Ылакларлы дүркирстшг кууып, дус келгенин
жейдн. Бир уакта балалар ойынды цойыи, жан-жағыиа
караса, жлйылып жүрген ылаклар жоқ болыи шығады.
Буннан кейнн Жнйсн өзишш багып жүрген ылақларын
дала коймай, тоғай коймай карайды. Касындн ерип
жүрген көпек ийгнниц де буған қеш кандай жәрдеми
болмайды.
Бир уақлары каскыр ылақларды ойға камап, олардын шетинен баўызлан, жепатырғанын көрели. Жас
бала колыиа таяғын алып, каскырдин елиу тоғыэ ылағын зордан айырып алады, он ылағын кйскыр бауызлаи
кеткен болады*. Буны көрген жас ойын баласы байға
не жууап айтаман деп катгы капа болады.
Бдйға ие жууаи айгарын билмей, сар^ацға тускен
бала:
,О н ылакты каскырға.
Жегизген сон бир күнде.
Кыйын болды ойласам,
Бул дуньяда жасарым ...
Ашылмағаи маилайым,
Үстем болып мыпау ис,
Кеттн обден колайым.
Әуере ушын жаратқан,
Озслде биздк кудайым ... ) —дейди.
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Усы жокарыдагы қосык қатарлары менен қосыц тамам болпды.
Бул ,Ылағым“ қосыгы шайырдык е з өмиринен бир
ғана эпнзодын баяилап көрсеткеи юй болып көзте түскен менен де, шайыр бунда тек ғана өз қара басыныц
қыйыншылықка түекенп туўралы емес, ал жастан озанахыретке, ауыр мипнетке ҳәм де рухнй жатылан ҳәр
қыйлы қыйыншылықларға дүўшакер бол1-и жүрген
улыўма жарлы хадыкгыц балаларынын турмысын сүўретлеп берелн.
Косыкка аныклап сер салып окып каряғандя, қосыктагы айтылғап сөглер тек ғаил оПын б та сы н ы и айгканы емес, ал өмирдиц ҳәр қыПлы кмймншылыгып басыиаи кешнргеи үлкеи адамнын сөзи сыяклы болып
көринеди. Шайыр б \л нсерде жарлы балал.трынын жастяи-ак үлкен адамлардай болыи. вммрдпн не түрлн
здҳәрнн татып, бала ўактынаи-ик олар ш ц азап-ахыретке ги^нптар болатуғынын атап көрсеткен.
Жнйеннни „Ылагкм" косыгы қнрақплпак жарлыларынын басыкпагы ауыр т\рмы ты көрсетмдин, сәулеленлириўдиц бир формасы сыпатында бизге бслғнлн.
Шайырдык б \ л косығында Жпйен взи жасяп турган
дәўнрдеги замаи шинлыгыи, банларлын мийримсиз
екенлиги, олар ушын жялгыз мод да адам ба.шсынан
қәлирли екенлигин, олардык әдилснзлипиг, адом боласын, әсгресе ж,1рлы халықты аяўсыз езетугынып айқин
сүўретлейдя. Шайыр усы косигында күплеликли халмк ту| ыьсынын бир эпнзодыи көрсетнў менен бирге
бүл ләўирдеги соцналлык тенсизликтин де шегарасын
ашалы.
Жийеннпц „Әй жигнглер, жигитлер* аглы косығында да байлардыц кембагал халықча ететугын зорлығы,
улыўма тенсизлик мәселеси реал түрде с ез болааы.
Космқ шайыр тәрспинен халык массасына насият айтыў характеринде Оолып келеди:
„Әй жкгитлср, жигитлер,
Заманымыя тар екен,
Көмекейде тургапды
Айталмастай кун ексн...
Айтажагым бадларым,
Дийлан Солсдн жер сккен,
Кен шарыгын кен Оолсын,
Бай улынан бир еки,
Айтар свзин, кси бо.тсын.
5
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Ө й ш есе жигитлер,
Айтажак.ты айттыриай,
Бас куўсырилып жақ Оолар...'1

Бул косык катарллрыиан-ақ РаП мекен жарлы арасыкда бслгиля дәраж еде шегара бар екенлнги сезилия
тур. Шнйыр өзи жасаи турган заманш.щ әди 1снл екенлигин, егерде жарлылар байларға катты сөз айтса, ямаса
олардыи айтканынан шықса, кврегуғыны хорлык, азгш
екенлипш яшық түрде баянлайды. „Капылған зиманда
көмекейде турғанлы да айта алмайгугынын“ билднреди.
Мийнеткеш халықтыи үсгем класслардан жаи-жаклама
әкирст көриуи, олардьщ тамагыныц аш, турмыстан қысылыуыиын себеби. замгтныц жа'лы халык ушыл күгә
тар екенли1инен деп көрсетеди. Бул косыктьц буштан
сонғы кнтарлары мынадай:
.Б и р нэсият улларым,
1Свз кнрюиил айтайын,
Саратачлд сууыктан,
С.ары ала сийирдаи,
Мүнизи кақ жарыллы,
Сарытал Со.чгэн бу_удайдын,
Ләин астыпа төш лдн,
Кара сууык катты урды,
Буны улларым биз кврдик-1

Шайырдын усы косык катарла[)ына караганда, жай
түрдеги т;>''иятгын күши сүўретлегшн турглндай болып
көзге түседн. Бнрақта шайыр бул ж ерде тәбият қубылыслчрин косықта колтаныу аркалы жарлы халық массасыныц жаз күнлериннн өзиае кыстиц еи қакаман
бораилы күнлеринен жаман екенлигин оларды устем
класслар бәркул^а езии отыратугынын. заман1:ын адам
баласына тен емеслигин остарлы момисте баянллн берген.
Шайырдыц ,Әй жигитлер, жигитлер“ ко.ығы өзиниц
көлеми жагынан қысқа болған менен де, онла терен
социаллық ндея, сол ләуирдегн шынлык турмыс ьартиналары айкын сүупетлеш ен. Ж. йеннин. бул дәуирдеги „Алды артым бнйик жар екен“ ден басланатуғын
қосыгыда усы темага жазған косықларыныц катарынан
1 Жикеп Т.зғай улы, .П оскаи ел", ККМБ, 1959 ж. 17—бет.
» Жийси жырлу, .П оскан ел",— М өкис- 1959 жыл, 1 /— бет.
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орын алалы. Бүл қосикта да шаПыр соцналаык тецсизлик идеясын кврсеткен.
Жийеншш Жгщадәрья яәўиринле жазгам к«'Сыкларынан „Хшп боаыи, яослар“ ҳэм „Кергенде болар к еўлим хош", „Журегимде көп дағым“ дь-п баслянатугын
косыклнрында ла карацалнак жарлыларынын аўыр турмыслпры, эксплуататор классларга болғпн шайырдын
ҳәм жарлылардын жеккөриўшилик сезимлеря баянланады. Сондай-ак шайыодын өзинин тусыи —ескен жерин, халқын шын жүрегииеп суймў сезимлери, е з халцыныц ннғыз патриот пер-<енти екенлиги де бул косыкларда ашықтан а и ш к көзге түседи.
Шайырдыц ел*халин теыасы басым косықларыныц
өзинле де социаллық теисизлнк, класслық карама-карсылыкдардын белгиси кернпмп огырады. Б унын мысалын онык „Хош болын, дослар” қосығынан толық ушыратамыз.
Бул косық:
„К.ОЛЫМЛЯГМ кобм яы м ,

111а;|сам пама салады.
Кай|ылм ссси шиккапла,
Кол-аягым талады.
Күииеи күиге кеу.ш м яс,
1 (с !с дэртлер толады> 1. .

деп басланады. Қосықтын салпш жерден былайынша
баслаыиўы, яғный шайырдын кутә кайғылы аўҳалда
турыўы, кеўлине ҳор кынлы дэртлердин толыўы, кайғылы сезнмлер—барлыгы да ө з елинен, тууып-өскен
жеринен айра түсип, баска жакка илажсыздан кетнп
баратырган, халқын шын жүрегннен сүйетугын нағыз
адамныц сезими.
Өзинлн бираз мийпетлер етип кәмалга келтирген
жерлеринен, елиниц сулыў көринислеринен илажсыз
айрылган тайырға бул жерлерли таслап кегиў ансатка
түспейдн. Косыктын басланыўында-ак шийыр б уя туўралы өзиннц лирикалық сезимкн көрсеткен.
Косыктын бушиш сонғы катарларында шайырдыц аз
ели, туўғац жерни, мийнеткеш халыкты жан-тәни менен сүйетуғынлығы баянланады. Шайырдын бул сезимлерн былай сүуретленеди: I
I Соя кягапта, 21 бсг.
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Тлрыккапда х , ә л бергеп,
Лклы судыу кууларым,
Өшш-вскен мзклпыи,
Бупшги кү» сеи калдын,
Жайиа» есксн жер.пернм,
Мацлайда» аккаи терлерим,
1>и£!орыи ж ерде сел ка.тлын,,.*
.Л скар бийнк тауларыи,
Кпл I е сллғаи лу.тарыи
Келдеи ушкан куўларым,
Тасыи аккаи суулзрым,
Курырма деп тамыры,
Лушиаига селкеи ууларым,
Кайгылп журчп караўытып,
Көп ойлагап ойларым.
Лк таяк алып колыыа.
Жэсыипак баккан қойларым,
Ке.тнспей цеш бир тз.таСым,
Кайпддак Болды тойаарыи,
Бул жерлерлен кеткеп сок,
Калай болар хз.тлеры и?*,.,»

Бул косык катарларында шайыр өзиник туўып өскем
жеринин кәдлрин, онын тарыкканда пдамга ҳлл-дәрман
беретугын суўлаоы менен ҳасыл жерлерин ҳәм усындай тууған жерден илажсыз кетип баратырган сезимин
көрсетеди. Ахырыкда, шайыр туўып ескен жери менен,
елинде кзлған халкы менен хощ.пасады.
Шайыр өз елинен туўган жеринен айрылыуга кнмлердин себепкер болганыи күтә жақсы түсинеди.
„Бүлбил ушты гулимпен,
Казлар ушты көлимнсн,
Куты кашты жерииикн,
Кайсы бнрпн айтайын,
Куйнк болып бул калды"

дейдн,
Бунда шайыр тууып-өскен жеринен айрылғанын,
бул нәрсе шайырга үлкен дәрт салғанын, буныц барлығы да ҳәр кыйлы жаўгершплик пенен ө з ишиндеги
байлардын кыскысынан екенин баянлайды. Сонлықтан да:
яӘрман менеи кысыльш,
Кегер болдым елкм 1ген..,э1
1 С онда, 13 бет.
* С ондэ, 23 бет.
62

www.ziyouz.com kutubxonasi

.пеп үстем класслардын себебинен усы аўҳалға түскенлигин көрсетели.
Тууын өскен жеринен, елннен аПрылыў шайырдын
тек өз басында1 ы аўҳал емес. бул да сол дәуирдеги
улыума каракалнак ынйнеткешлернннн басынан кешип
отырған жагдай еди. Халық бир орынла тура алмай,
өзиш1н жана комалға келтиргеи жерлеринен, мал-лүльясынан айрылып, бяска жерлерге посып жүрди. Мийнеткеш хнлык бунлай жерл*-ринел кетерце, ол жерлерди
көзн кыймай, бийилаж болған сон ғана кетиўге мәжбүр едн. Халыктыц усы сеэимлн шайыр өзиннн басындағы жағлайлар ыенен ушластырады. Буны онын яКөргенде болар кеўлпм х о ш “ деп басланатугын косыгынан
айқын көремнз:
иКинднк каным тамган жердер,
Лрмандэ сеннсн айрыллым...
Нрке боп ортпнда өскен,
Камалга жетнсич пнскен,
Жеркм сеннен айрылдым...
Мниуасы гшсксн айма-ай,
Т ереи жы.и-а. т е р е к сай,
Ларьнм сеннен айрыллым ...
Хсми бол тууып өскен ж ер,
Пир-бирсудеп айрыалык.**1.

Шайырдын бул қосығы жокярыдағы вХош болын,
дослар“ қосығынла көрсеткен өзинин ишки сезимин
тастыйқлайлы ҳәм оны рауажланяырады.
Ж и1ен вз косыклгфында ели-халқьшан, тууып өскен
жеринен айрылған адамларға нәсият берип, оларды
мәртлнкке руҳландырып отырады. Бул жағдай шлйырдыц .Ж үрегнмле көп дағым“ деп басланатуғын косығында сәулеленедн.
Қосыкта елинен, жеринен, мал-дүньясынан айырылып,
койерге барарын билмей, бас алды кетип баратырган
халыкқа шайырлын жаны ашып, оларды аяп. өзинин
акылын, нәс.иятын бередн. Халык усындай азапларды
көрсе де, олардык мунаймауын, ҳәр бир иске мэрт
болыўын нәсиятлайды.

> Новые стихн Жийен-жыраУа н др. КК филиад библиотекасы
рукопись, № 28527 34— 35— бетдер.
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•Ө лген өлл», калган калды,
Ҳеш нзрсенн окяама,
Ө зсгнне от салып,
Шыбын жанын кийнама.
Өлген.юр (и ялка алыи ,
Зьпырданим кзйнаиа.
Жас жапларым морт болын,
Мэрт болынлар ата—анп,
Жпс ботаи дел зарламл.**1

Буида шайыр еликсн айра түсип, нлажсыз посып
•баратьфғап хялықҳа ушыраскап кыйыншылыклар алдында бас иймсўди душпанлан тартынбауын нәсият
етеди. Бул ко>ык шайырдым чПоскан е л “ по-*масында
ушырасату| ын гейпара орынлары менен де үнлес келип
отырады.
Жийен шыгармаларынын екииши дәУиоине Хорезмге посып келгеннен кейинги жазган к°сыклары жататуғынлыгын жоқ-рыаа ескерткеи едик. Шайырдын бул
дәунрдеги қосықтарында да класслык кар1ма карсылыклар, жәминеттеги
болыпагырган
әдилсизлнклер
реаль түрде сөз болыў менен бирге шайырдын байларға. бийлерге, ханларға болған жеккөриушилик сезими
бурынғығ.1 қарағанда
кем-кем өткирлесип барады.
Халқын сүйнў, аднм бадасына болғаи мийирманлык
шайырда кү!иейе барады.
Жанадэрьн дәуиринде- жазған қосықларында шайырдын баПларға, бийлерге, ханларға кнрсылык көрсетин,
оларға тууралан туўфа арнап жазғак косығын аз ушыраткан болеак ол дәўирдеги косыкларында үстем классларға кнрсылык улыўма темада сөз етиледн, бул дәўирдеги қосыкларында шайыр олардын зулымлыгын, адамшьглыкка жатлайтуғын кылықларын тнккелей бетнне
басады. Жийенннц „Бер түйемди" деген косығы менен
,Хан қасында төрелер*. „Ҳа ханымыз, ханымыз* деп
басланатуғын қосыклары усы жокарыдағы характерде.
Жийеннин Хорезмге келгеинен кейидги жазғаы шығармалары деп есапланатуғын косыкларды да оныц
мазмунына, темасына ҳәм бул дэўирдеги тарийхий
жагдайларға қарай айырамыз.
Карақалпаклар Хорезмге кәшип келгеннен сон олар
Хиўа ханына пүгкиллей багынышлы болғанға дейынги
аралықта онын айрым урыўлары Хнйўа ханлығына ғә1 Н овие стихк Жнйси-жыраўа н др. Рукопнсь. № 28527 стр. 37
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резлн болды. Онын ҳэр кыГмы зулымлыгын көрди. Өз
ишиндеги геОпара бийлер Хийуа ханына сатылып, ольр
бнр тәрептен ханнын буйрыгын орыилап отырса. екиншн жағынан өзи де халықгы езип олардыц қолында
бар нәрсени тартып алып отырды. Мийнетксш халык
массасыныц басында ернк болыады. Жийеншш бул дәуирдегн шығармаларында усындай зулымлық ашык
сәўлеленди.
Мийнеткеш хялгактын басыидағы аўыр турмыслар,
халыктын аш —әпта.чалығы, үстем класслардыц оларға
еткен жаўызлыц ислери Жнйенннн вБер туйемдиц қосығында конкрет түрде баянланачы. Шайырдын бул
қосыгы онын реалист шайыр екенлигин тағы да беккемлейди,
Бул косыкта шайыр карақалпак жарлыларынын бнреўи сыпатында өз басынын аўыр жағдайын, байдын
зорлығьжа ушырап, колындагы жалгыз малынан айрылганын с ө з етедн.
Мийримсиз бай шайырдыц зордан күн көрип, балашагасыи асыраи отыргаи түйесин тартып алып, өзкнин
шыгырына қосады. Шайыр түйесин сорап барғанда, бай
о|1Ы туйеннц отирапына ла жолатпайды. Сонда шайыр
к«>ҳо|>лн түрде байғы карнп:
„ҲаГг бий ага, бай ага,
Өаицшш иалыц азбеди,
Мсннн жалгыз туйемди,
Шыгмрына косқаидай,
Нс кылып едим, бай ага?1

дейдн.
Бул косық қатарларыныц риторнкалык сораўға
лүзнлгенннде д е үлкен ндея бар. Бул ж ерде шайыр
байдыц м ннез—қулкын, дүньяга көэи тоймайтугын
ләпснқаўлығын мыскыллап, онын адамгершиликке жатиайтуғык кылыкларын әшкара етеди. Соныц менен қатар қосықта байдын турмысы менен өзиниц турмысын
салысты рып керсетеди.
мАнау балам уйнмде,
Тамагы жок аштан аш
Жатыр мслык ишннде,
Анау катын капада,
Жылайды ерте— кешинде“ а.*
* Жийен Тағай улы, „Пос кан ел" ККМБ, 1959 ж.
* Сонда, 19 -бет.
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18—бет.

Бунда биз шаЛырдыи өзсемьясыны н турмысын, оныц
бала —шагасыныц аш —жалапаш отырганыи билемиз,
соныи ыенен қатар бул »аглаП пүткил каракалпак
жарлыларынык өмнрине тиЛнсли екснин түсинемнз.
Шыгармала көрсегнле гугын сннкез бай бул ток шдйырлыц
жекке лушпаны ғана смее, ал жалпы каракалпақ мийнетксмплеринин душпины екенлнгн керинеди.
Маилайына жалгыз түЯе пнткен, оныц менен балаишгасын асырягап кембағал ядамға, бир түйенн табыу
ансатлиқца түспейди. Бпр маллы болыу ушын оляр байдын бнр леш е жыллар бойы хызметкн етиу ксрек.
Буны шайыр »Бер гүйемди“ косығындагы темсилсги
косық кдтарларында айқыи көрсетпн береди:
.К п с и \а к ы с ы н ж с м е с тс и .
б и р е у г с зор.чы к е ти с с го и ,

К ой л а р и л оагым ачг.тмым*
Буиы дн сеи к«» к«рим,
Т арты и алдын колымилм"1.

Усынын менен кагар, бул қосыкта байлар менем
жарлылар арасьшдағы шегарн да ашылалы. Байлар
ҳор кимшгц ҳакысын жен, жарлыларка зорлык етнп.
ыийнетсиз дүнья табатугып болса, жнрлылар мпцлийыиан тер агызып, ҳадал мнйкет етип күи көретуғынын,
байлнрдыц жарлылар ушык .зәҳ әр л ц шаян болғанын,
олардын қызыл каныи сорлтуғыньш шаиыр ҳеш тлртынбастан жазалы.
Ж ийен өзнниц Хийуа ханыныц төрелерн алдында
аПткан .Х ан касында төрелер* леп басланатуғын косыгыида да эксплуататор классларды каггы әшкара етедн.
Хийуа ханыпын. зультм сиясатыныцнэтнйжесинде онын
усы сиясатык қоллаушы хәм турмыска асырыушы
малайлары төрелердиц д - күто аскынлап, жарлы халы кты мзнсинбей, оларды ҳәдден тыс корлайтуғынын ядам
есабыпда санамайтугынын көрсетиў меиен катар, олар- .
ға бундай етип адам баласын хорлай берм еўдн, бундай
акмак болмауды нәснят етеди. Оларды бөрнге тенеп
сүўретлейди:
.Б ө р и к«ндур дүньяда.
Ш атнн сн ан алманды.
Д у с к ел гси и эр ссгс.

------- ----- г
1 Жоклрыдагы топламда, 19 —бег.
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Кернлнп ;|$ьм салмлйды
В«ри И Л 1 ЫК а.и эн ллр ,
Ж а п эл а к , ты ш к ан а ў л п й л ы .. . .
Бнримсн ЛС1ЧМ1 к**п болар,
Л ц аулары Онр болар,
А н аўларлан анрылсэ.
К ар пп.на ган кпйм игы п,
И Гпслгиден ийбеннп,
Ку.гпл.пч к уск а а»см болар . . .

*

Бупла шаиыр жлй түрдрги бөрнни емес, ал жар.ил
халык’п .1 езиуш и зулым Пөрнлсрди айтыи отыргянын
түсиниу кы»'п’.ш е.мёс ШлГшрлы» ,П өри“ дел отырганы
Хийўа 'хапыныц сиясптыч жүргизиушн, халыкты динии
инанымлар менен алдау шы төрелер. Бунда шайыр бул
сияклы төре.тертии шетииеи зулым бола бермейтугыпын аПгыи келелн д е , косыктык акырында ол пикиринен кянгын төре 6олгатн.щ бәри де жарлы халықты
хорлайды дегон жуумакка к*’леан.
Мийнеткеш халыктыи кыйын турмысы, огаи ханныц
жпны яшымпйтугыны, кайтяма халықка огшн жәбирннлц »пм 1, зулымлгчс псинин аптып
баратырғннын
шпПырдыц „Ҳа ханымыз, ханымыз* д еч басланатуғын
кошлыпда да аныц көрсмиз. Ҳосыктан үзиндилер
келтирсйик:
.Ж э м 1Ш1г , С үла н ч ап , Крдарап.
Г.ултаи М ахм уд ел сорап,
111м т ы с хаи аймалып ораи,
{'.еидс-н ха ц м кти кы р 1ан ж п к . . .
Гл и халкы н 1м уү. 1аты и,
0 <1Ы қойдай к м р 1 ан ж о к .
Семнц зулы м лы гы ндан,
Ҳ еш кайсы сы болгап ж о к ’ *

Бул косыкта Хнйўа ханыныц күтә зульгм болгаилмгы.
зулымлыкты өзикеи бурынгы өткен хаыларлак д»
өтксргенлнги көришш тур. Усыкыц менен бирге шаЙырдык бул косыгында бираз елдиц өткеи хаиларикьщ
аты аталады ҳәм олардык да жаўызлыклары сөз б о л а ды. Шайыр Хнйўа ханыныц сняснтынын халыкка кут»
а ў и р болганлыгын тартынбастан жырлайлы.1
1 . Н овый стихи Ж иен ж р ау а н д р ". р укоп и сь
библнотека фонды. ЛН 28627.
* Ж окар ы дағы колж азбада, 12—бет.
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Жийенкиц емиринин, акырғы жылларында шығарған қосығы деп шамалап жүрген бул жоқарыдағы
косықлары ен еткир лирикалық шығармаларынан есапланады. Шайыр бул қосықларында тур.мыс шынлығын
бүркеместен көрсетип, зулымлыққа қарсы турып, халықтын, ғамы ушын езин өлимге д е тигеди. Шайырдын бул косыклары оныцнағыз халықшыл ҳәм реалист
шайыр екенлигннин айқын дэлийли.
Жийен жырау Жацадәрья бойында ҳ әи Хорезмге
көшип келгеннен сон шығарган майда шыгармалары
менен ол өзн жасап турган дәуирдин айқын қартина*
сын соулелендире алды. Бул косыкларында ол мийнегкеш халық массасынын аўыр турмысын езинин басынан етипатырған аўыр жағдайлардыц айырым эпизодларыи жырлаў арқалы көрсетип берди. Шайыр бул
қосықларында үстем класслардан қеш те тнлин тартпай, олардыц әдилсизлигин мийримсизлигин, халықты
езип отырганын бетипе басып, әшкара еття. Шайырдын
мнйнеткеш халыққа көзқарасып, оныц идеясын көлемли шығармалары болған .Посқан ел “ ҳәм „Уллы т а ў “
толғаўларынан айқын көремиз. Сбнлықтан бул шығармаларга айырым-айырым тоқтаймыз.
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ПОЭМАЛАРЫ
Ж ийен жыраўдыц бнзге майда лирикалык цосыклары менен қатар көлемли ,Поскан ел* ҳәм „Уллы
таў* поэмалары да белгили. Шайырдын бул поэмалары
XVIII әсирдеги қаракалпақ халкыныц аўыр турмысларына, бул дәўирдегк халыктын басынан кешкен
тарийхый ҳәм снясий ўақыяларга, халык массасынын
ханларға, байлар менен бийлерге ҳәм басқа да үстем
класс топсрларынып зулымлык нслерин ошкаралаўғя
црналған. Бул гоэмаларды оқып отырғанда, бир жерде
уэак жыллар тураклай алмай, сыртқы басып алыўшылар ҳәм талаўшылар ыенен халыктын в з ишиндеги
езиўш и класслардык ҳәр кандай қыскысына шыдамай,
жол азабы менен ашлыцтан дәрманы курып, шубырып
посып баратырған халық массасы ҳәм онын турмысы
көэ алдыцда елеслейди. Халык массасынын аўыр аўҳал
ларына кыйланып, оларға тилеклеслнк билднрип, халыкты бундай аўҳалларға дуўш ар етиўшилерге ж ек
көрнўшилик сезнм пайда етип отырады,
Ж ийеннин бул поэмаларынын тарийхый жактан да
әҳмийети күшли. Шайыр поэмаларында ези жасаған
замандағы ҳәм оннан да бурындағы карақалпак халқынын сиясий жәмийетлик турмыс картиналарын реаль
түрде кврсегеди. Қаракалпақ тарийхып изертлеўшилер
(Г. П. Иванон, С. П. Толстов, Т. А. Ж данко, С. Камалов ҳәм тағы баскалар) революцияға шекемгн қаракалпак класснк шайырларынын шыгармаларынак ө з мийнеглеринде пайдаланғанда, усы Ж ийен поэмаларына да
кеўил аўдарады. Олар карақалпақ тарийхын изертлеў
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VшыII букдаЯ поэмалардмч күтә әҳмнйетлн екенин атап
көрсетеди. Ь'из ЖиГеккик жоқярыли аты итплгаи поэыаларын тярийхый шыгармалгф леп караўымызға да
болады . С ебеби шайыр Оул иоэмаларынла тарийхка
байлагилслы, тарнйхта болған ҳәм өзи д е сол тарнйхый
уакычлардыи блр жағында болып, к«зя менсн көрген
уақыяларды сөз е ю д н . Сондай-ак поэмалардағы идеялык ма.чмун, героЛлар ярасындагы таргыс, шығармада
ушырасатугыи ел аты, жер аты, шыгармапын тил айрыкшалыгы, бул поэмалнрдын кайсы тарийхый уақыята байланыслы лөретилгенлигич белгилеу ушын да
аҳмийеглн.
Биракта Жийениич бул поэмаларын тиккелей тарийхтын өзи деп те карай алмаймыз. Ггфнйхый шығармалар тарийхтьн нағы.я көширмеси бола бермейди.
Солай болсада тарийхкжы ири уақыялор, номийет
турмысына тәсирин тййгизген жагдайлар соо; шығарманын пайда болыўына негиз болады. Буны шайыр көркем с ез аркалы бсрии отырады. „Әдебинтта адамды
ямаса адам өмирим сүУретлеуднп ө з максети бар. Ол
сүуротлеулер, ол образлар белгилл бир жомийетлик
таланты каиаатландмрыў ксрек. -Көрксм әдебият адамды ҳәм адам өмириц сүўреглейтуғыи болгаилыктан
оны Белинскнй, Чсрьышевский сыяклга уллы кригиклер одебиятгы адамды үйрениу илимп деп те атайды.
.Көркем әдебият ж екке адамчы бөлип алып ем ес, керисшпле адамлардып б»ф —бири мекеп болган катнас.ларып, олардын, жәмийетлик турмысыч сүУретлейди.1“
Сол айткандай, Жийсн д е өз халкынын тарийхындапл әҳмнйетли уакыяларды көркем обоаз аркалы
сүуретлеп, бул ноэмаларын дмреткен. Ж ийеннин көлемли бул поэмдлары оныи өз хялкынын тпрайхы менен кызыкқанлығым ҳәм оган жақсы таныс болғаилыгын да көрсетеди.
Ж ийен творчсство.^ындагы ец көлемлч
"П<по»масьГ ҳәм ец әҳмийетлн шығармасы усы »Поскан с л “ иоэмасы болыи табылаты. Бул
ноэма ўаталдарлық урысқа дейинги жылларда-ақ жаш л ы п алыиып, Снспада жарняланган едч. Сол уақыт1 Проблема георнп литорлгүры
с гр . 101 .

-чг.ч. Л П С С С Р ,

Москв.я • 19Г-Я,
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таи берли поэмя бир нешс рет кайта басылып келмекте. Поэмаиыц улыума келемн ек» мыц косык катярына
шамаласып барады. Революцияға шекемги каракйлиак
әдебиягында өзпнин ндеялық мазмуны жагынян күшли,
көлем]| жагынан уллы шыгармя дөрегн^^де Жийен
жырау белгили орынды ийелейди.
яГ1оскан е л “ поэмасыи Жнйеи кярақалпакляр Хорсзмге көшнп келнн, Лрал тенизиниц кубла торепнндеги атауларга (Т ербенбес. Муцайтмас), Әмудәрьянын
тармоклары Көк өзек бойына келип қоныс "басканнан
кейин шыгарған. Буған тийкаргы себ еп , поэшшып мазмуны, ондагы тари хый орыплардын аталыуы шыгармада халык турмысыпыц сүуретлениуи —бизиц жокарыда айтканымыздай поэма „Хорезмге келгеннен кейни
шығарылғаи" дегсн ннкнрнмнздн дзлийллейдн. Сонлықтан да бул поэмя Жийен тнорцествосыныц екинши
дәўирнне жатады.
Жнйенннц „Поскан ел* шыгармасы халык тнлинде,
сондай-ақ одебиятшылараыц мнПнетлерииде „толгаў*деп те „поэма* деите аталып ҳэм жпзылын ж үр. Тийкарынла бул екеуин де ҳәтс дси карауга болмайды“
ден көрсетилген карақалпак әдебнят сабаклығыида.
Ь»ул дурыс. Бирлқ ти толғау менсн поэма арвсында
Оелгили доренсе.и? айырмашылық тн бар.
„Толгау —дидпктикалық
поэзия түрине
жятады.
Булар жәмийст кубылысларын жай түринде гана сүУретлеу е м ю , турмысты Оакляи, сол ж өш ж де айтылғйп
жуумаклы иикир
болып ееаиланады11.1 Толгаўдыц
темасы оны — мүиы күнлеликли ўакыяга, кыска кесте*
лср, макгау, сынин — ммиеу, шайырдыц түрлишс көнил
күйлери11*. Бул қағыйданы Ж пйен жыриўдыц майди
шыгармалары жөникле кана айтыуга болады.
Ал поэма белгилн сюжеғтн косык ненен гүррнц
етиў, косык пепеи жязылған нопестг. якн гүррин.
Улыума қаракалпақ жыраўларыпыц косық цурылыеы смнқлы Ж иненннц де барлық шығармалары курылысы ж.1гынак үсы толғаў түрннде ушырасады. Ол
қаракалнақ ауызеки халық тнорчеетносында бурыннан
1 К а за қ ә.гебиятыиыи таринхы, II том бипинши китап. Алматы
1961 жыл, 30 -б ет .
» Ә. Клныратбаси,
„Толгаў ақындары гуУралы-, . Ж улды.ч'*
журнллы. № I*. Ллматы. 1959 жы.т, ,112-бёт.
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киятырған толғаў тралипиясын раўажландыраы ҳәл
жазба әдебияттын. талабына жуўап беоерликтей толғаў формасында шығармалар дөретти. М әселен, дәстанларда ҳәм айырым шешенлик пенен айтылатуғын
косыкларда ушырасатуғын
толғаўлар
фольклорға
таи болған өзгешеликке ийе болса, ИСийеннин толғаўлары жа->бя әдебият қәсийетине де ийе болған
толғаўлар. Шайыр бурыннаи кәлиплесип келген толғау
традициясын өзине кабыл етги д е , шығармаларыныц
мазмунын реалистлик бағытта леретти.
Жийеннин толгаў формасыида жазган лирикалык
қосыцлары сюжети. нөлеми жагынан поэмапын талабына жуўап беомейди. Сонлықтан толғаў формасында
жазылған барлық шығармаларды поэма деп атай бериўге болмайтуғын да орны ушырасып қалады.
Гейпаоа толғаў формасында жазылған шығармалар
өзинип көлешг ҳәм сюжети жағынан поэмаға күтә
жакын турады. Ондай толғаўлар мазмун, образ ҳәм
характер жасаўы, коыпозиииясы жағынан поэманын
талапларына толық ж уўап береди. Бүндай толғаўларда
заман дәўир жағдайьг кебирек лирикалык шегинислер
менен сөз етиледи. Бул талапка Жийеннин „Поскан
ел ‘ толғаўы толы ксәйкес келеди. Шығарманын сырткы
формасы жағынан толгаўлык характерге ийе болған менен онын ишки сюжетлик мазмуны, геройларға характеристнка бериў, композиясы тәрепинен көбирек поэмаға усайды. Әлебият теориясынын анықламасы бойынша
поэмаға мынадай талаплар койылады: „Поэма—көркем
әдебияттын лиро—эпослык жанрынык бир түри . . .
Поэмада шайыр ө з геройларынын ишки кешнримлери
минез-қулқы, ис-ҳәрекети ҳақкында сөз етеди, сонын
менен бир ўаҳытта лирикалык шығармалардағылай,
поэмада сүўрет*леигеп турмыслык У'акыяға байланыслы
пайда болғап өзинии ишки сезимлерин де баяи етеди...
Поэмада поэыа геройлары ўакыяларға катнасыўшылар
менен бирге лирикалык геройы да болады"1.
Әде^ият теориягынын поэма ҳакқындагы талабына
Жийеппин „Поскан е л “ шығармасы сәйкес Шьзғармада белгили сюжет, ондағы катнасыўшы геройлардыд
1 Л. И. Тимофеев ҳпм Н. Вепгеров
„О.чебият.пык терминлерд ип кы скалш сөзлнги", рус тнлипде Учнедгиз, 1953 жыл, 114-бсч.
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11шки—сезимлерн (переживаниеси), минез-кулқы, олардын бир-бири
Л1енен қатнасы еыяклы
мәселелер
берилгеи. Сондай-ак шығармапа лирикалык герой болып шайырдын өзи ўакыиныц басынан акырына дейин
қатнасады.
Солай етип „Поскап ел “ шығармасында жоқарыда
ескерткенимиздей, толғаўға тән болған белгилер сыяклы лоэыаға да тән белгилер бар. Сонлықтан да бул
шығарманы толғаў десе д е қәте болманды. Қарақалпац әдеблят сабаклыгында көрсетилген яБул шығарыа
Жийенниц каракалпақ фольклорындағы жаксы традицияларды шебер пайдаланыў аркалы дөретилген поэма“' деп берген жуўмакты биз д е дурыс деп есаплаймыз.
«Поскан ел поэмасын лирико— психологиялык поэмалардын катарында аналнз беремиз. Автордыц ой-пикирине карай, ө з айналасындағы жәмийетлик ўакыяларға
ҳәм оган қарым—цатнасын, көзқарасын к&рсетип ж әне
д е оны вз басындағы қаиғы ҳаллар менен тығыэ байланыстырып, өзинин ишки күйинишин коса жырлауыпоэмадагы психологиялық моментлер д еў ге болады.
М әселен:
дУай пакыр, ж ас ж ан нетенин,
Сенн алы п жүрерге,
Ө знм д е де дарман жок,
Усынып саған берерге,
Колымда шеретс наным жок.
Болғапда папым ж ас жаплар,
Бермес пе еднм сизлерге?
Адам болсан амап саў,
Ертнеспелнм нзлерге!*
Ш ы раклары м саў болсан,
Болар е к куўат б излерге”8/

Поэмада бул ғана емес, усы сыяқлы шайыр »з
басындағы күйинишин, сезимин ш ебер түрде сүўретлейтугын эпизодлар жийн ушырайды. Буны поэыаға
таллаў бергенде анық көремнз. Сонлыктан Жийенниц
,П осқан ел “ поэмасын лирнко—психологиялык поэма
деи те караймыз.
ч С . Ахметов. Б.
ушын

Исмаилов, Каракплиак әдебинты 1Х-класс
сабақлык, екш ш ш баеылыуы. Н аки с—С им аркгн д—1Н58 жы.т,

?1 бст.
- Жнисн жшрлу, ..Поскан ел'*, Нвкис - 1 9 5 9 - - Ж Ы Л , 3 0 - 3 1 - бетлер
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Жийеншш „Поскан ел “ поэмасы тарийхта болған
уяцияныц тийкарымла дөретилгеп. Бул ўақыяны 1аайыр
оз көзи менен көрип, халық көрген кыйыншылыкты
ол да бирге таткаи,
Жнйенинн жасагаи заманындагы торнйхый жағдайлар дегек бөлимлс ескерткенямиздей-ак , 11осқан ел"
ноэмасындагы ўакыя17(Х) - жьыларлағы (қарақалпақлар
отырған жерлерди Ералы ханнын ш ибыўь) ўакынға туўра
келеди. Бул дэуирлерде карақалнақлардын азгангай 'бөл е1 И Сырдэрьянын төменннде, көпшилнк бөлеги Куўандэрья ҳәм Жаналәрья этирапындогы жерлердц отырган. С ш дай-ак Хорсзмде д е еле толық түрде отырықшылықка ийе бола алмаган каракалиақлар да болған.
Бул туўралы тарийхый мнғлыумагларда да көрсетиледи,
Ж нйен жыраў усы Ералынын табыўылы ўактыида
Қуўандэрья меиен Жаиадәрья әтиргшында отырған
қаракалиаклар арасында болғап.
Ерялы хаи тәрепннеи жаўгершилпк қарақалпак мий
неткешлерине күтэ аўырманлык туўдырады. Ж аўгершцликсиз-ақ халық суўдыц жсткпликчшзлигннен ҳәм
ә з ишпндеги үстем топарлардын. езиўинен зордан
күнелтип отырган ҳалда болған. Оныц үстнне бул жаўгершилик карақалпақларды
Хорезм
териториясына
қарай ығыстырыуга үлкен себепдж болды. Бул посыў
ўақытында карақалпаклардын көпшилигн арка Хорезмге көшип келген, айы|>ым урыўлары Жацадэрьяныц
бойыида тап ХУ1П асирдиц акырына дейни қалып
қойған.
Поэмада „Ата журты Түркстан, Өмнрлик жайлаў
болмады“ ямаса вТүркстанн;ш шыккалы, Токсан уш
адам өлипти" деген сыяклы катарлар ушырасады. Бул
қатарларға карағанда ,11оскан ел “ уакыясы ,Түркстан‘
деген ж ертен көшкен халық турмысына арпзлғанлай болип көринедн. Биракта сол „Түркстан" деген сөзге" карап, поэмадагы уакыяны қаракалпақлардыцСырдэрьянын
орта ағысыилагы огыргаа ўақытында!ы уақыялар менен
шагастырмауымыз керек. Поэмага аныклап нэзер салып
окысац, поэмада вЛта журты Түркстан, Онда да паян
етнеди* деген катарлар Оар. Д ем еь. Оул косық катарына карағанда, кнрақплпақлар Туркстанда отырганда
да жаугершнликке ушырап, ол жертерден д е кошкен.тиги ҳэм тагы бул жердсн д е көшиуге мәжбүр болып
отырганлығы баянланын тур. Соныц менен қатар Хо74
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резмлегм кпракалпаклар Сьгрдәрьяним, Куўан ҳәм
Жанадәрьяяын бойында отмргин сски ж ер л е р .т «Түркстан" деп те нтаўшылык бар. Поэмадағы .Түркстан*
деген атама усыған байланыслы да кпргон болы^ал
мүмккм.
Шынындада, ЖнЛен бул иоэмада қаракалмак халқынын Жамадәрья бойычал Х орезмге көшиўни свз
етеди. Оған себеп ЖнИенниц көп ғагга лнрикалыҳ
косыклары Жанадәрьядя отырғанда жазылғаг. Оны
ҳәзмрги көпшилик информаторлар ла таегыйықллйды.
Карақалпаклар Хорезмғе квшмп келместен бурын,
олпр Жннадорья бойында бнр талаП жыл отырыкшы
болганлығын, Хорезмгс үш жола посым келип, үш
жола қаГ|тып кеткешш өзппнц шыга‘рмаларыида Вердак
,Л л смсг.гур клракллнак к**н,
М ай нулы ДС1 Г, пшч иулм дем,
Тум тусы л ап ҳамллдар жегг,
М ы клы н бнн.).1 р кылғаи скен.
Аты ка р а к а л п а к кенести,
Мун.' 1<1 турм аклы к эбеети.
и ] ы 1 1 |ШГП ш м чам ай кшиги.
Жолга рауаи болгаи с к с и ' 1
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деи с.уўретлеПди.
('оилықтан .Поскяп сл* нозмасы каракалпаклардын
Ж знадорья бойынак Әму^дзрья бойыпп, я»иый Хорезмге көшип келиуин сүўретлейгугын шығарма.
„Пискаи ел “ иозмасыида шайыр кирнкдлпяк жарльгларыныц турмысын, олярдыц бастан кеширип атырғпи
омнрин бис тема егип алган. Поэмадағы көтерилетугин мдселеде усы жарлн халык турмысы Х\/Ш осиршщ
(.кпмшн ярымынди жаўгершилнк пенен эксплуагатор,
класчардын кыгкысыиа шыднмой өш ниц туўып өскен
жерии калдырып, посқан халық массасынып жол бойы
көргеи изабы, үстем классларга иаразмлык, халыктыи
бнхьтт.ш турмысқа талпыныўы сыяқлы .моселелер.
Поэча карақолпиқ халкыпыц ата журты Түркстандн
турағтд болмай, тағы дя жаугерашлнк ҳом үстем топарлардын зорлыгыиа ушырап шөл, дала аркалы Хорезмпиц жернне қарай көшнуинен басланады. Ж олда
1 Прмпя улм Карабяй, .Ө г к е и
['ИХЛ, 1УЗН жыл, 3 7 - й е т .

\>аклард-|“,

Г>рри«лср

топллмы
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ашлыктан ҳәм жол азабынан көгт плам кырылалы.
Бүлгиншиликке ушырап посқан халык бир-бкриниц
>(алын сораўға да шамасы келмейди. Ж ол бойы өлипатырған балаларын ата-пналар көзн кыймай, илажсыз
калдырып баратырған картиналар көз алдынан өтип
отыралы. Шайыр жолдагы усындаЯ ўакыяларлы айта
келип, поэманыи бир героннасы Минайымиын басынан
өткен ҳәдийселерге токтайды. Халық шубырып көшкенде Минайымнык ата-анасы жолда өлин, жетим калады. Кыздын кайыркомы болмағанлыктан Жпйен оны
өэишщ изине ертил, огаи бар көмегин көрсетеди.
Жийен кызды пзине ертш1 жолын дауам етип баратырғанда бнр байдьщ кешнниц үсгинен ишғады. Олар
тамак берер деген үмит пенен байдыц үйине барады.
Байлын топас, зулым балнсы Жийеннин кзсындагы 13
жасар Минайымлы көрип, оны тартып алмацшы болады. Бнрак Ж нйен оган кайылшылык. бермейдк. Соида
Ереке бай ҳәм онын баласы Жийендн сабаи, есинен
тандырып таслайды да ҳызлы алыл кетеди. Бираз
ўакытлар өткен сон Жнйен еснн жыйнап, көзин ашып
қараса, бай Минайыыды альш көшип кетипти. Бас
ушында изинен келген екииниси отыр екен. Булартнртеклесип жолға шығады, тан атар ўацтында еки икисн
ж үре алмай жығылады. Кейининен келген адамлар
оларға катып қалған нанынан берип, тагы алға карап
жүрип кетеди. Арадан үш күн өткенде поскыншылардьщ азыклары таўсылады. Ж еўге ҳеш кәрсе табылмайды, шөп—шарды жейди. Ол да жлртыўчы тамақ болмвганнан кейнн, ҳәммесиннц ортасындағы көрпе-твсек
артып княтырған жалғыз ешекти сойып ж еў ге мәжбур
болады ҳәм жоллы даўам еттиредн. Арадан 13 күн
өткение Арал тенизинин жағасында Мунайтпас. Тербенбес дегей атаўларға келип жетеди. Үш ж үз адам
ои —оннан кос болып, усы ж ерге конысбасадьг. Балық
аўлап, күн кеширеди. Бнрақ бул көпке бармайды. Кые
келип, көлғе муз катады.
Аш-жаланаш халықтын
төсенерге төсеги қамыс болады. Ж аланаяк, жалац бпс
адямлар кыста балык аўлай алмайлы. Атшокай ыенен
карабарактық дәнии жеп күн көреди. Ашлықтан үш
ж ү з ядамнын да жарыдан көби өледн. Бәҳәр келеди,
кааа салады. кззага Оалык мол туседц. Көишилик тойыиип каляды.
Жийен бир досты менен Минайымды »£3леме1'е жол76
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га шығады. Қызыл кумнын нши менен төрт кун жол
жүрип, цара таўдын касындағы Хожа көлге келип. суу
иишп тойынып, қара таўға өрмелейди. Ж олда буларды
аш қаскырлар камайды. Қасқырлзрдыц биразын тас
пенен урып өлтиреди, тагы жол журеди. Карз таўдан
түскен ж ерде бир шопаннан Мннайымды зорлык пенен
алыи кеткем Ереке байды сорайды ҳәм ониан қыздыц
хабэрын еситии, Ерекебайдын ауылына таман барады.
Аўылга жақынлап, булар дем плыи огырғанда, бир
қызлыц лга-анасынан, Жийеннен айрылганын айтып,
зарлагаи доўысын еситеди. Булар кыздын Мннайым
екемии таныйды ҳәм опын касына барып, Жнйен өзнн
тяныстырады. Ж нйенди таиыған кыз қуўанғаннам есинен танып калады. Жийен қызга болғаи аўҳалды калдырмай айтып бередк.
Мнпайым буларды сол ж ерде каллмрып, өзи түнде
үш ат ҳәм карыў-иорақ алын келеди. Үшеўи агланып, душпапнан өш альш, елине кайгалы.
Поэманыц қысқаша сюжети усылардан ибарат. Усы
тийкаргы сюжетке қосымша эш зодл ар ретинде байдын
шопанм туўралы да айтылады.
„Носкан ел “ поэмосындағы тнйкарғы ндея патриотизм ндеясы. (Пайыр ө з елинии азатлығы успын ж аўгер
шилнккс гриптлр еткеп хинларга, халықтыи ишиндегн
езиўш илерге қарсы гүрескен мнйпеткеш халық массасыиа тилеклеслик пеиек карайлы. Халыктын бундай
азапларға түсиўиниц кимлерден екеиин поэмада ашық
көрсетип береди:
„А та журты Туркстан,
У и н р п н к ж а й я а ў боямзды,
Жетиы мснен жесирге,
Саясы п ҳ е ш бир салиады.
Алды мслен басшысы,
1'ки нйинн жалмады,
Б у зы к бодды ийшакы:
Әдилсиз болды қазысы,
Гунасыздан биразды,
Гүналы д е л қыйнады . . . 1

Буида шайыр халыктыц кас душпаны болған байларға. ийшанларға, қазыларға жеккөриўшилик сезимин
билдиреди. Шайыр халықтын ншки сеэнмлерин, олар* Ж и йеи

Т агай

улн.

„Посқан

е д “ Н еки с— 1959-жыя, 26 бет*
7 7
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лагы ис ихо.югнял ык өягерислерлн шеберлнк пенем
сүўретлендм. Халык Хорезыге келген сон турмис кети р н у ушыи балык аўлнГ'-и Мийт.-ткчми халық массасы нуғл ба.тык туссе кууанып, балык түспесе кыйналады.
,Ж л .1 1пыккги1 с о н к ы с ө т и п ,

\омм«'М 1М дс кууан/и^к,
Ғ>;|.'ИАК мол түскен деп,
1Сум<1Л йктнн

Н;]Д а п гты к .

1шр л.1 и[>■1.1 „Ладык ж ок “ дойди,
1 ,1 . 1 Ы К Ж О К л с и - ц

11.1.11 ИЫ Ш<1,

Ж е и к ‘> Й 1ы \'ьи к е .и м и
В . и ы к м о '! Л1-1С11 п а .и и ы н ы ,
К .у ш а к < м ы м ы ) к о л с д н " . . , 1

Бунда шайыр халық!ьщ ишкн сезнмин бериу менен
катар, олнрк) орасан сүю!шмикти болдыралы
Жнйелшш [ытриог.омн өз у.и.щ ич, мнйнетксш халықтм суйиу н.тсисы м< нен суугарылғ.тн. ЩаПырносын
кинтырған халықтыи ауыр қа.тып кө^иенде;
.[>у.'1«1 р ,]|.1 к<->рмп мсм сорлы,
Куймсйни м ап ,||1 отларға,
Однра ка п .111 |ууглп жер,
Ьолм;п'.тн спц абадаи"2

деп халык басындагы
кыйын жягдайды, қайғылы
гурмысгы олда ө з басынд.тгы кайғы, кы!!ыншылык ден
бнлеян.
Моэ.мадагы тагы дя бир и л ея —ҳаяллар тецлнги ҳаккында. ШаУ.ырдын Мннайымга болган көзқарас1>: -оныц
улыўма ҳаял-кызлар! а болган көз карасыи ашып береди. Бул Жнйеннин образыиа тоқтпл1анла кен түрде
сөз етнледи.
Поэманын лдеясын, шайырлын көз карасын шығнрмадагы кятиасыушы ғеройлардын о б 1 <тзлары арқалы
күтә апшк түрде аныклаймыз. Өйткени „шығарыаныц
мазмуны сырткы көрн1шсннде, ўакыянын тооыннантиркеснуинде емес, жнзыўшынын шығарыага арқаў еткен
ой түйпнинде, образларда, аетор қәлемлн кольгиа ал-*
1 И \окары ла топлам да, 54-бсг.
* Б ул да сонда, 33-бет.
78 ’
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май турын, турли бояў менеи тоиқынлана нөоипген
елеслерде, қыскасы творпесгполык концепцияла1*
яПоскаи ел* иоэмасындагы катнасыўшы геройларды
поэмадағы халыктып гюсыу уакыясына, жәмнйетлик
көзкарасына, мннез-кулкыял, олардын ишкц кеишрнмлерине ҳәм басқа да тәрегглеркпе карай еки юпаргн
бәлнуге болады. Олардыц бпршлппси —халык, лоскан
ел- Усы носкан халыктыц Гшрн оолып. уақыяга бастап
ақырына қатнасыушы Жийен *әм жегим қыз Мпнайым
унамлы геройлар болын ссаиланады. Лл ектжшисн-халыкка жабир келтнримпи байлар, ' бий.юр, зулым
•грекебай ҳом оныибаласы унамсыз г'еройлагга жатады.
Шмгармадагы бул геройларга айырым тоқталыу аркалы „Посқап ел “ ноэыасынын халыклык шығарма
еконлигии ҳәм Ж нйешпш гуманист, пагриот, реалнст
шайыр екенлигн де айқыилаиа барады.
Поэмадагы бяслы геройлар хялык массасы. Шайыр
поскан халыкты екн топарға бөлпи олардмц ҳлр цайоысыпыц уакыядпгы ормын, лдим! срнжлик кәснйетдерин, квзцарасын ашнп бе;сл и
Шыгярмадағы мийнетксш халык массасы мснеп Оулярг.т қпрама карсы үстем
класслнрдын суурег лепиу нн мисаллнр арқалы көрсетейпк,
МиЛнеткеш халыц массасы поэмада былай суўретЛ С П С Л 1Г .

„Кяйсрикс кнйим жок,
И ш ернне 1 ,]мак жок,
Ж о .1 ж ү р н у ге жарлмап,
Ж асы кп1пкан гпррылар,
Вүгнлген белн яналлр,
Көш кен кә ш ке ерс алмон,
Ж о л л а ка м ы бираты,..
Үм коеы сы п жылайды,
Кайгы меиен пакырлар,
Д алада калдык, дослар дсл,
К ой-к озы дан туулайдьг.
Кынып болып ҳа.иары ,
Таслап о ы кете алмай.
Келеди кантып бадллры,
Бирин-бири жетслен,
Ө нбейди сирә ж ол л ары .-11
> В. Г. Вслинскнй. „Тацламалы шыгзрмаллры"
Қазакш а, Алмлты, 1950-жыл, 35-бст.
* Сонаа. 2в, 28, 29-6етлер.

екнншн кнтап
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Ал буларга
класслар:

тиккелей

карама-қарсы

болып үстем

.А д ам смсс аламлар,
Кэринке ҳеш бир карамас,
© з малыиа масаираи,
А ш деи лалыи сирамас.
Д алада биреу влсе де,
Ө лгенине карамас...
Бай лард ы н носын квшиун,
Ж е р и жетпей кмшкен жок,
Пуяқка кетксн ашларга,
Ж е р берыестиц ҳнйлеси.
Т олты ры п каздн жасларга,
Оннап д а етнск плеси,
Соиык ушын о л байлар,
Срте көшти ашлард«Н1,
Хореаминц жерине,
О л а р д м а кеси кетеди,
Саўары на саўым б«ар,
И ш ерине т а м а к бар,
Кикернне кийим бар,
Тнсернне төсск бар.
Ж ам ы лары на кнрпс бар,
Усы лары ган таиы н,—
О ларды ц кнмнем зары б а р ''1

болып сүўретлепедн.
Бул косык катарларынан-лк поэыадағы еки топар
адамлардыц мақсетлери, адамгершилик кәсийетлери,
минез-кулкы жағынан бир-бнрине қарама-карсы екенлиги көринип тур. Мийнеткеш халық массасы илажсыздан көшсе, байлар, бийлер, ийшанлар, Хорезмге
көшкек ашларға ж ер берм еу ушьш ҳийлелнк етип көшеди, мийнеткеш халыктьщ ишетуғыны, жейтуғыны,
көлиги ҳәм баска да керек заты болмаса, үстем классларда булардын бәри тайын, ҳеш нәрседен қайғысыз.
Мнйнеткеш холық сонша кыйналып, жол азабынан
не бир кыйыншылыкка дууш ар болса да, өзкниц жолдасларын ж олда таслап кетпеўге ҳэрекет ет се, ал үстем топарлар жарлыныц өлимин ийт өлнми шелли де
көрыейди.
Шайыр бундай социаллык тенснзликти шығармада
айқын ашып корсете алғаны ушын да, халықоны қәдирлейди.
1 Сонда, 32. 3-3-беглер.
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Сола|1 етигг, поэмада коллектив турде берилген еки
топар героНды көремиз. 1>ул геройларға шайырдыц
қандай көз караста болғанлыгьш анықлау ушын ш игармада лирикалык герой болып катнасыўшы Ж ийенкмн образына гоктайык:
Поэманы окығанда ен дәслеп бизнп кезимизге түсетуғын ҳәм орайлык орынды ийелейтугын усы Жийен
образы.
Жийен өз халкын, иухара халықты шын жүрегинен
суйетугын халычшыл адам. Каракалпақлар жаўтершиликке ҳом ҳәр кыйлы езнўшиликке шыдамай Хорезмннц жернне көшкенде, сол поскан халыктыц ишинде
болып, халиқ пенен бирге барлық қыйыишылыкты көрди, халықгыц басында болған, аўьтр турмыс керген,
пшлык—әитадалык, аянышлы көринислер оганпсихикилық жактшт тасир етгн. Бул тзсир лоэмадагы лирнкалық шегниислер арқалы Ж нйенннн тилннен бериледк:
.А л . жнгитлср, мен сорлы,
Поскан С.1 Л.1Щ шиннлс,
КоПы.)Ыыды колIа алып,
Ы Л1 4

М с ю к.щ а

.

11 1 4 1

! III Я. IПМЛ1 1 ,

Л олм ан ы и ...

Мыкл »л |с|[ жлс жннлар,
Лиау илгс» лтллгф,
М |л ы о.1 1 *г*!I а и .т а р ,
Коллсрин гнр|л шокынды,
Талпагп» сок паналар...’

Бүл үзиидилер Ж нйешшц е з халкын шын сүйген
л.ш халкынын кайғысына қайғы қосқан патрнот екенлигни керсегеди.
Шыгармада Ж ийен мийнеткеш халықтыц қайгысына
қайгылнныи, мунайып ғапа қоймастан, оларғн көзиншг
аш, зулымлықка карсы гүрес деген үндеў сезимпп де
бнлдирнн отырады. Посып киитырган мийиеткеш халық
ишиндегн мэрг жигнтлерге, сондай-ак удыўма мийнеткеш халыкка қарата халық басындагы аўыр жағданды
ойланыўы ксрск екенлигни айгып, оларды гүреске рухландырадьт, езиўш илерге карсылык көрсетиў кереклпгин билдиреди:

* Сонда, 34-бег.

6—27
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.М и Г ф н м с н л за.'1ым

за м ан д а ,

Дуньнғл шыгып қарагы м,
К е керкп кеттпк дсйснзлер?
Ақ, жигитлер, жигитлср,
Ах. досларым, яослары к...
Кайсы бнрнн айтанын,
Ж олд ағы к ерген зорлыктын,
К.айгы ж аман кайгыга,
Кеуил толлы дәртлерге,
А уы р салмак түсип түр,
Б и летугм н м ортлерге1"

Шайырдын бул лирикалык шегинислер аркалы. берген қатарларында Жнйенннн қайғы, зарлы ҳауазы еснтилгендей болып көрннеди. Бирақта Ж ийенде умитсичлнк жоқ. Ол халықты езиу-шилерге қарсы борҳа
гуреске шақырып, оларға жигер бернп отырады:
. Моник уш ы н жыламан,
К өздпн жасы и буламэн,
Тоуекел етип ҳ ә р нске,
М арт болыцллр кайтипстац,
Карсы келген жауларлан,
А ттыц басын т.эртпастай“г

деп халықты мәрт болыўға шдкырады. Бул Жийеннпц
оптимист шайыр екенлмгин д е көрсетеди.
Поэмада Ж ийен адамды суйетугын, күтә мчГиф.ман
болып та көзге түседи.
Ата анасы өлип, жастан жотим калган Минаиымгя
ЖиЯенииц еткен кайырхомлыгын — бир тәрептен онын
адамды сүюшилигин көрсетсе, екнншиден, сол замандағы ҳаял-кызларды мал орнына сатыу, оларды аякка
босыу, хорлаў усаған диний әдетлерге қарсы шықканлыгын да көрсетеди. Ж нйен Минайымды қасына ертнп,
оған бәрҳам а ж әрдем етеди. Залым бай кызды ҳаяллықка алы уға*ҳәрекет еткенде, оғаи карсы турады,
Х орезмге орналасканнан кейии де Минайымнын бай
колында шырқырап жылап кеткенлиги онын көз алдынап кетиейди. Жийеннин бул сезимни шығармадағы тнм ендеп! косык катарларынан көремиз:
, Қолымнан кеткси ол иаш ар,
К үйнк б оллы әрманлы,
1 С онда, 33-бет.
э Сонда, 43 бет.
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О йымнан ш ы кпан кун-түнп,
Уйкымды шайдам ашады,
О л кеэим ш ш алдындл,
Елеслейди турады,
„ А ғ а “ д егск дауысы,
Онымнлн ш ы кпан б лрл д ы "1

Жийемииц адамди сүниў, оған кайырқомдық сезимн
бул катарлардан күтә анык көринип тур. Бул оныц
гуманистлигин та1:ы да бнр рет тастыйклайды.
Поэмада Ж нйеннпц образы бул көрсетилгенлер меьен ғана шекленнл қалмайды, поэманыц ҳәр бнр косық
катарында ҳәттеки ҳэр би р сөзинде де шайырдык мийнсткеш халыкка көзкарасын, оныц ишки кеширимлернн, адамгершпликли қәсийетнн көрня отырамыз.
.П осқан ел* поэмасында тағы бнр унамлы героинн
Мииайым. Ол ишғарманын бнриншп белиминин орталарынан ўақыяға катаасады ҳәм Ерскё бай баласына
зорлап алғаннан кеймн бул туўралы шығармада шегниис бериледи де, екшшш бөлнмде .Мннайым тағы көринедн. Мннайым шын мпйнеткеш жарлы халықтын
уэкп.тн. Поскыжиылардыц арасында Минайымныц аташасы ылпп, ҳайгыга түсоди. Кайдр. барарын бнлмей,
гурмыстли тарыгпды, хорлпнады. Бул жпгдайлпрды
гпайыр:
„ У с ы ;ш 1лык'- >м атад ан
Ҳ о ч ан ы р ы л ы и ли адан,
Ж стпм к-ш лы М н н ан ы м ,
Лйрмлч.тстай к л й гы н ы ,
О ғл н бсрдн к у д а й ы ч ,
Сол ж ы лы тап ол жетнм,

Ж етнн сли >ш үш ке,
К сргсннн к ммйрп қантанль1,
Л у ы ч л үрмп с а л га н д а !! •*

дел қыздыц сулыу екенлнгни, бирақжетнмликген басыныц қайғыга түскенин баянлайды ҳәм Минайымга өзинлн кайырхоылык е.ткенин айтады.
Мннайымиын буннан соцғы турмысы кем-кем шийеленнсе барады. Оны бай баласы тартып алып, есигине күц
етин қояды. Кыз ө з жолдасларын, Ж ийенди бәрҳа
ядынан шығарлгайды. Залым байдан ө:н алыўдыц жол1 С онда, 59 бет.
5 Сомда, 37-бст,
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ларын излейли. Өз айланасына өзннлей жарлыларлы,
байдып шопанларын топлап, олар менен д о с болады.
Кыздыц байга болған өшпеплилиги Жийен ҳәм онын
жолдасы кызды нзлеп барғаннан кейин нске асады.
Бул жағдайлар поэмада былаП көрсетиледи:
,,Кнз жибериц карасам,
.Чинаным а 1 .1 ы ж стим кы. 1 ,
Книнпти ж аксм кийимлн,
Қолга алып жаракты,
Белиие бекксм илнптн,
Өткси кайгы тилерин,
Душманынаи а л ы н г ы "1

Мине, сөйтип Минайымныц образы аркалы мийнеткеш халык массасынык езнўш илерге болгак наразылығы, оларға кайтпаП гурес алып барған ҳәрекетлери
сүўретленеди.
Ш |.нармада унамсыз геройлар Ереке бай ҳәм онык
тәртипсиз өскен баласы улыўма үстем класслардын
ўәкилн сыпатында көрсетнледн. Шайыр бай баласынын
түр-түсин, онын ишки-мннез . кулцын ҳәм адамгершнликке жатпайтуғын кәсийетнн шеберлик пенен баинлайды:
„ Б у л б и р асқли ба|'г ексн,
Т ерт түлнгн сай екен,
Бы зы м -бы ды м б е т аузы,
Бир баласы блр екен.
О т ы р екси тмрнндс,
Таыак ишип тамсанын,
Ө зн блндын баласы,
Ерке е с к е н сисгар...
Маган айтты жекирип.
• Тойганнан сон т ачакк л ,
Кайта-кайта кекнрнп...
Млгаи б ер мыил кызынды,
Ҳаиллыкка алпм.пг,
Ж аман бодса негизи,
Кой кейиине саламан.
Антк.шымды кы лчзса,
К аркы рзты п шаламан"-

Поэмада Ереке бай ҳәм оныц баласы да халик пенен бнрге Хорезмге көшеди. Биракта бул байдын кө« С онда, 82-бет.
2 С онда, 39-бет.
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шиўн-жерн, мал-дүньясы жегиспегенлнктен ямаса ж а5'гершиликтиц салдарынан емес, ал Х орезмге барын,
ншлардан бурьш жаксы ж ерге ийелнк етнў, ашларды'
езиў мақсетнн гөзлейдн. ЕрекебаЙ жолда да, Хорезмге
барған сон да бул мақсетлерин зорлык пенен иске
асырады. Бирақта ол бундай қәсийетлерн нәтнйжесинле
жарлы халық массасымын ўәкили Мннайымнан тийнслп
жазасын алады.
„Поскан ел “ ноэмасы толгаў формасында дөретилген шығарма. Косық өлш еўлерн, ырғағы, уйкасығы
жыраўлардын термелеп айтыўыка колайлы түрде курылған. Шыгармада фольклорлық шығармаларға тэн
болған қэсийетлер:
„Таласыи смш ех смпск«и,
Тай куаынлай тебискен,
Белгапамл кууатым,
Ёки бнрдси канатым,
Ү рпш үрич ш ан шыгып...-

деген сынклы сүўретлеўлер тэўир-ак орын алган. Буидай жагдай 1шшырлын фольклордак ш ебер найдалана
бнлгенлигинен дерек береди.
*
Поэмида усыпдий фольклорлык сүўретлеўлер менен
1сатар шайырдыц езине тон сүўретлеў усылын д а
күтә жнйи ушыратамыз. ШаЙыркаракалпак мийнеткеш
халык массасынын турмыс көриниснн бермў ушын темендегидей сүўретлеўди береди:
„Бнд бүйерге келгенле,
Үш жүз.чсн аслам ж а н ед п к ,
Ө ле-өле солардаи,
К.ПЛДМ бир ж ү з елли адам,
О л а р д и ц д а жүрерлик,
Д енлери де саў емсс...
Кимлерн искеи ашлмқтан,
Кпрауыткан жүэлери,
Тйықнай ж үргеи жаны бар,
Ж ауды райды кедлери....
Ынраналы биразы,
Көп кайралып тнслерн,
Кургтай кайнан нш лери“ 1

Бул ж ерде шайыр ашлыктан көзлерн жаўдыра^ан,
жүзлери караўытқан кыйыншылық турмыстан нши
қурттай кайнағаи адамлардын портретин көз алдына
келтнреди. Шайыр езилген- халық массасыныц оўыр
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жағдайларын көрсет*енде, олардин суўретин тәбият
кубылысларыка байланыслы ашып бериўте ҳәрекет
жасайды:
„ К а р б уркы рап қан жауды.
Тур.чады ҳеш бпр ж од ирап,
С ип да д а бизде кпннм жок.
Ж а.ю н аяк, ж а л д к б а с.
Кинлнрмыз к а л ж м р а п "

Бундағы шанырдыц айгыуы бойынша ,кар буркырал кан жауды" деген қатары сол кыйын турмыс.ты
басынан кеширнн атырған халык массасынын картинасын ашыў ушын улкен жәрдем берген.
Позмада буниан баска да сүўретле?лердин ҳэр
қыйлы усылы толынатыр. М әселен, жәмийет топорларынын бнр-бирине карама-карсылығын аныклау ушын,
ски нәрсени қарсы койып сүўретлеў т. б.
„Посқан ел “ поэмасында суўр етл еў куралларь: тецеў, эиитет, тропа, метафора, иронин
тағы баскалар жийи ушырасадьг.
Поэма комп.озищ1ялиқ жактан-да ш ебер қурылғлн.
Шығармадағы сүўретленетуғын ҳәдийселер бир-бпринен
пайджболыи отырады. Позмадагы ўакыяларды тийкаргы екн белнмге бөлиў мумкин: биркнши белим-карақалпақлўрдык Туркстаниан көшнўи, жол азабы, Хорезмге келип орналасыўи ҳом Мг.иайым ҳаққында
ўякыя, екиншисн Жийепшш Минайымды излеў ҳәм
душпаннан азат етиўн. Усы бөлимлер бир-бирн менен
тығыз байланыслы ҳәм бир-бнрннен туўып отырады.
Шығармадағы ўақыя бнр бағытта раўажлана берместен, ондағы тийкаргы ғерой болған мийнеткеш халык массасына ҳәр қыйлы кыйыпшылықлар ушырасып.
сол қыйьшшылыкларды олардын қалай ж ециўннсүўрегл еў арцалы адамлардын мннсз-кулқы, адамгершнлик
кәсийетлери ашылалы.
Адам образын деретиўдеги шәртли белгилердин не|изги элементлери-портрет, минезлеме, күйиниш-сүйнниш. манолог, диалоглар да ушырасып отырады.
„Посқан е л “ поэмасыныц курылысында бирайырмашылық лирикалык шегиинс. Шайыр бирўакыяны баянлак келип, оны токтатып усыған байланыслы екинши
уакыяны бэслаи жибереди ямаса сол ўақыя туўралы
өзиниц ишки сезимин берип отырады. М әселен, ўакыя
қарақалпақлардыц иосыўынан басланып, олардыц жолда
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кврген азаилары, класслык тенсизлик айтылып, шайыр
оған өа күйииишин айга келип, бул ўақыяны тпқтатып,
таслайды да, екинши уақыяга өтеди. Бул ўакня Миняпым ҳақкында басланады да, дәслспкн ўақыя менси
байлаиысады. Усы екииши ўакыяныц шешнлиуи поэманын ен сонында бернледн. Ўакыянын раўажланыўы узак*
тан оралып, байланысып, изи үзнлмей отырганлықтан,
окы у1лығатусиникли д е . ,
Поамадағы Минайым ҳаккынлагы ўакыя жарлылардыц байлар тарсплнен тартқан турмыс аўырманлығын,
байлардық зулымлыгын конкрег бери ў мақсетннде шан*
ыртыи шығарыаға арнаўлы түрде кнргизгеня болы у
керек. Бори бнр буд ўақыя гиығарманыц қурылысына
%еш калдай зиян тийгизбейди.
Улыума айтқанда чПоскан е л “ иоэмасы көркем түрде жазылған шығарма. Тили таза, онда араб-парсы лекснкаларынан ж ок десек те қәгелеспеймиз.
Поэманыц тағыда бнр артьгкмашлық ж ери—Оулшығарма Жийеннип басқа шығармасы сыяқлы, диннй тәсирдел изат. Шығармада кудай, папгамбар, әўлийе ҳом
тзг'ы бпсқа жпқка ишшыушылыклар, ониан жәрдем
күтиўлор уШ1.[расняйды. Поэмадагы ҳодпйселер нагыз
шынлық турмыстан алыиып сүуретленеди. Соилықтан да
Ж ийеп1шц ч11оскакел* ноэмасы тарийхыи ҳдм коркемлик оҳмийетн зор шығярмалардын бири. Позма ж асларды патриотизм рухында тәрблилау исинде д е үлкен
орын тутады.
Ноэманын тагыда бнр әҳмийетли тәрепн ол бнзин
б \ 111нги күнимнз ушын да терен тәрбиялық монисшшн
бчлыўында. Биз Ж ийенниц бул шыгармасын окыў арқалы Жийен жасаған дяўнрдеги үстем классларга жек
көрнўшиликти ҳом ҳәзирги бахытлы сопет дэўирине
мпннетдарлықты күшентемнз.
Ж ийен жыраўдын „Уллы т а ў ‘ шығар,У л л ы таў*
масы 1959-жылдын октябрь айында қалоэмасы
ракалпак хплык жыраўы Қияс Кайратдннонтан жаэын алыиди. Бул туўралы Киястын берген
ыағлыўматларына карағанда, ол .Уллы т а ў “ шыгармасын Зияў улы Исмамыг (урыўы-мүйтек) деген кыссаханнын қысса китабынан 1932-жылы жазып алып үйренген. Усы ўақытлардан баслап ол бул шығарманы
отырыспаларда, жыйын-тойларда айтады.
„Уллы таў‘ шығармасын Киястан жазыи аларда
87
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Жийеннин белгилн ,Г'1оскан е л “ ҳәм баска шыгарм."!лары менен салыстырып карадьщ. „Уллы таў“ шығармасынын темасы жағынан болсын, идеялык мазмуны,
сгнлн, шығарманын курылысы, образ ж асаў, сөзлерди
қоллоныў, тнли жағынан болсын Жийенниц баска шығармалары менен сәйкес келеди. Сонын мснеи бнрге
Кияс жыраў да бул шыгарманы Жийендики дсп ж аздырды ҳәм тастыйклады. Сондай-ақ шыгармада шайкрлын аты да аталады:
,,Сон 1 ыларга ж ы р кылын,
ЖиПсн ж ы рау ж нрлллы ,
КуУраған куу кобызыл,
Колга ал ы п толгад ы - ...

Сокын ушып „Уллы таў“ шгағармасынын Ж ийендики екенлигин өзнмизше талассыз, даўсы здепойлайм ы з.
Ж ийеннин бул шығарыасы еле басылып шыҳкан
ж ок. Сондай болса да, биз буныц басылып шыгыўьж
кутин отырмастан миШгеткмизде оган таллаў бериўдн
млқул көрдик. С ебеби, Ж ийеикпц каракалпақ одебияг
тарнйхынан тутатуғын орнын, көз қарасын аныклаўда
\о м тнорчестпосыи жан-жаклы анализлеўде оныц баслада жарияланып ж үрген ншгармалары менен шекленнп қилыўға болыайды. Шайырдыц жана косықлары
табылкаи жагдайда, оны баспаға таярлаў ҳәм илпмнй
миАнетлерде пайдаланыў, әснресе Ж ийен сыяқлы шапырлардыц жарық көрмей, жыйкалман атырган шыгармаларын көпшилик халык массасына белгили етп у,
жеткернў зәрүрлн нәрсе.
ЖиАеннин „Уллы таў“ шығармлсын көлемике, сюжетлнк мазмунына ҳәм курылысыпа карай отырып, оны
поэма деп есаплай.чыз.
Шыгарма көлеми жағынан үш ж үзге жақын қосык
қагарынан турады. Шыгармада қаракалпак халқынын
гарикхында уллы орын тутатуғын тарийхый ўақыя сөз
етнледи. Белгилн бнр сюжетке курылған. Каракалпаклар , Уллы таў" деген ж ер де отырканда казақ султанлари ҳәм мийримсиз феодал байлар каракалпакларға
қарсы топылады. Халыктыц мал дүньясын талайды, гүнасыз көп адамларды кырғынға ушыратады. Халық казак феодалларына карсы гүрес алып барады. Бирақта
олар ахырында женилиске ушырап, тоз-тозы шыгады.
Тпрн қалғанлары жан-жақтан косылып, К уўандәоъя
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ҳзм Ж анадәрья боилурына карай көшсдн. Ж олда ашлыктан. жаланашлықган бир талай азаилар көрсди. Ж олдагы ушырасқан қыйыншылыклардан өтип, дәслеп Кууандәрья бойына, соцынан Ж .щодорья бойынп барып
орналасады. Мине, иоэмалағы ўакынлар усындай. Ж окарыдағы атаи өтконлсримнзге қарағанда, бул ишғарманыц ноэмалық таланка ж уўап берстугынлыгын керсетеди.
Жийенннн „Улли тау* поэмасы мслен „Посқап ел*
поэмасы улыўма мазмуиы жагыман уксаслыкка ийс.
Биракта буган караи екн баска шыгарманы бпр шыгарма деи карамаймыз да. „Поскан ел “ поэмасында қаракалпаклардыц Сырдорьянын төменги жағынан Куўандорья ҳом Ж ацадәрья бойынан Х орезмге кещкеилш и,
халыцтьт Жацадорьн бойыпда отырғапда ҳом жолда
үсгем класс ўәкиллс|)ияен көргсн азабьг, соцпаллык
геисизлпк сүурстлспсе, сондай-пк моэмада Мннайым
чууралы айрым сюжетлик багыт көрсетилсе, „Уллы га> ‘
поэмасында халыктыи
Сырдәрьнныц Орта бойынан
Куўандәрғя ҳәм Ж анадәрья бойына көшкенлигн баяпланады. Каракалиақ халкынын улыўма душнаиы есабынди қазак феодаллары, султанлары көрсетиледи.
Олардым талзушылык, жыргқышлык ҳорекетлерн эшкара етиледи. Бул ж срле ыына норсеге д е нтибар берну керек болады, сюэмада сүўретленетугын казақ
феолалларыныц карнцалиак халкыма толылысын казак
халкы ыенен қаракалпак халқыныц оргасындагы урыс
деўден аўлақ болыўымыз тийис, ал қазақ феодалларынын, жаўыз султанларыныи қаракалпакларга ислеген
талаушылық ҳорекети деп түснниуимиз керек. Поэмани оқып отырганда улыўма казак мпйнеткешлери ту у ралы сөз болмастан, қазақ ханлары, султанлары ҳәм
усылар сыяклы талаўшы эксплуататорлар туўралы айтылады.
„ Поскан е л “ поэмасында Жийешшн өзн ондагк ўакыяга лнрикалық герой болып араласса, „Уллы т а ў “
поэмасында шайыр лнрнкалык, герой сыпатыида көринбестеп, ўакыяны баяплаўшы, бул уакыя туўралы өзинии билгешш, еситкеинн айтыўшы есабында көзге туседи. Бул жагдай Ж ийенннц „Уллы т а ў “ ўакыясына
тнккелей қатиасиаганыи, ол ўакыя туўралы еситкенн
бойынша жазғанын да билдиредн.
„Поскан е л “ поэмасы менен „Уллы та ў “ ноэмдсы89
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нык мазмуны бир-бирине жакын деген де, бирмншиле!>>
еки поэыада ла қарақалпақ халкынын жаугершнликке
ушырап посыўы, екиишнден, еки поэмада да халыктын
ж ол бойы азап көрнўи, ашлыкка, жаланашлықка д у ? шар болыўы, жолда көп аяаилардыц өлиўш сыяклы
мазм>'нласлыкка қаряй ғана айтылады. Тийкарыс^да булар еки басқа поэма. Олардын .ҳәр кайсысынын өзлелерине тән өзгеш елигп бнр. „Уллы та у “ поэмасы да
„Поскан ел“ ноэмасы сыяклы тарийхый ўақыялар менен
байланыслы ҳом сол тарнйхый ўақыялардыц тнйкарында доретилген шыкарма. Ж ийеннин бул поэмасына гийкар болған ҳәм опык мазмунын курайтугын тарийхый
\ акыялар мыиалардан ибарат:
Тарийх илимлернннн кандидаты С. Камаловтыц тарнйхый дереклерге ҳәм халық аўяыкдагы гүррицлерге
сүйенип айгқаи пикирлерине караганда, XVIII әсирднн
басында каракилпаклпрды өзлерин Шыигыс ханньщ әУлады деп есандайтуғып қазак султанлары бпскармп
турган. Қазак султапларынан Тәуке хан <168и- 1718)
коракалпақларға Уллы таҮ деген жерди жайлаўга рухсат еткен. Бул ж ер Сырдәрьяныц орта торепинде болса керек. Усы ж ерден 'Гашкентке, Қытайға, Қазанға
ҳом Москпага жол өтетуғын болған. Каракалпақлар
коруанлардан бажы алык турған. Бажыныц бнр бөлеги
каракалнаклардыц басшыларына тийислн болса, калғанынын ҳәммесик қазак ханлары ҳом феодал байлары
алатуғьш болған. Карақалпаклар қпзақ ханларынан,
султанларынан удайы ғәрезли болыуды қәлемейди.
Олар XVIII әсирдкц бирнншн ш ерегинле сняснй ғәрсзсизликти өз қолына алыў ушын бнрнге баслайды ҳәм
руслар менен байланысты күшейтиў ушын талпынады.
Бнрақта олардыЦ күи! салы5‘лары 1723-жылғы жонғар
кллмакларынын қазакларға жасаған топылысы >‘ақытында үзилиске түседи. Бунмаи соцғы жыллары каракалпақлар бөлш скленели. Сырдорьяныц жоқарысына
ҳэм төменине қарай бөлинеди. Олар дэрьяныц төменине қарай көшип келген қарақалпаклар да қазакханларына ғорезли болып калады. Олар буннан соц ж әне
де рус пухарашылығыпа өтиўте күщ бириктиреди, өзлеринни ўәкиллерик рус патшалыгына жнбернп, оньш
қпраўына өтиўге келнсим д е алады.
Карақалпаклардын усы ҳ?рекетине қарсы қазак ханы
Лбулхайыр 1743-жылы Сырдәрья бойында отырған қя90
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г
ракалпакларға шабы5*ыл жасайды ҳэм оларлы қуўғынға
ушыратады. Усы шабыўыл нәтийж есинде қарақалпақлардыц гейпаралары „жоқарғы карақалпакларға", көпгшлнги Ж анадәрья бойына, айрымлары Хореамге көшеди"1 улыўма айтқанда, бул дәўпрдегп карақалпаклар
бнр ж ерде узак жыллар мәкан басаалманды. Бул жағдай Ж ийен творчествосынан ҳәм оннан соиғы каракалмак классиклеринип творчествосынан да кец орыиалады.
М әселен, Бердак шайыр „Бплран емес* деген косы*
гында қаракалпақлардыц бир ж ерде турағы болмай
бүлгиншиликке ушыр |ўын:
, ,К'пракалпактыи халкы бүлнн,
Коцсы от ы р га к хал кы күлнн,
Би рзчлары жолда ө.чнн,
Ж \ ч жыл коныс блскан емсс.
Бүлгсн сл карлкллнлк бол.чы,
Қырылса ла ^ р п а к болды,
Б ерд нм урат б е р д а к болды,
Д ағын хега кн н б и .н е н смсс*'1

деп жазады.
Жийенниц „Уллы т.чу“ поэмасы да каракалпақ халсынмц бүлгиншилигнне, бир ж ер де турагы ботмай посдуы на, көргеи пзаиларыка арналган.
Шайырдыц бул позмасы жокарыдя сө з еткёитаримх!.:й уакыялардыц тнйкарында дөретилген болыў керек
дсн лгамалаймыз. Поэманыц мазмунында казақ султанллрыцыц ҳәм феодал байларыныц қаргисалпақ халқын
шабыўы, қырғыига ушыратыўы оларды постырыўы ҳам
карақалпақлардыц Ж ацадәрья, Куўандарья бойларыпа
кслпп жайласыўы—Лбулхайырдыц 1743-жылғы шабыуылына сәйкес келеди. Усы ўақыяныц сәўлеси болып
керинеди.
Бнрақта поэмада мынадай косык қатарлары да ушырасады:
„ У л л м гаў д егеи ж ерлердс,
Т у м - т у с ы н а н камадм.
Қ арсы ласкан бийияе,
Зул ы м л ы гы асады.
К ы к ы р ш ы л ы к қылғанын,
Б е к к с м е т и г тусады.:,,‘
1 С . Кам алов. „Каракалиак-чардын XIX эсирдегн Хннуа ханла[ ыка карсы х з а ы к а з а т л ы к гүрес. 1 ери“ , Нөкнс —1956, 16— 24-бетлер.
а Б ерд ак, Т о л ы к ж ы йнақ, Т и р т к ү л — 194(1-жыл, 87-бег.
■ .У л л ы тау* иоэмасымлн. К олж азба а в т о р д ы ц «аииде саклау.пы
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Бул ж ерде каракалпақлардыц қазак султанлары тэрепннен Уллы тауда қоршалып алынғаилыгы ҳәм кыргынга ушырағаны суўретленнп отыр. Бунда бнздй кызыктырып турған .Уллы таў'1 деген сез. Тарнйхый
маглыуматлар менен халык аўзындағы гүррицлер бойынша Уллы таўда каракалнаклар жонгар қалмақлар
шапқанга дейин жасағаны мәлим. Бул ўакыядан сон бнр
бөлек қаракаллаклар бурынгы орнында да калган. Ал
Абулхайырдыц шабыўылы болса, 20 —30 жыл беррегиректе. Бул ж ерле каракалпақлардыц Уллы таўда отырган
уакты меиен Абулхайырдыи шаикан дәўири бир-бирцне туўра келмейди. Буны не менсн дәлиллеймиз деген
сораў өзннен өзи пайда болады? Пизиц буған долнйлимиз мынадай: бул еки ўақыяиыц арасы бир-бирнне жаК1.ш болганлықтап шайыр Абулхайырдыц шабыўылыидағы қарақалпақларды кыргынга ушыратқан орнын Уллы
таў деп керсеткен болыўьз да итимал. С ебеби, тийкаргы
уакыяныц бернде болыўына карамастан, халық өзиниц
бурынгы отырган жсрин тилииен тасламай айтып ж үрпўнне баПланысли поэмада да сол жердин аты бергп
ўакыяға кирип кеткен болыўы да птимал. Тийкарындп
Жийенниа бул поэмасы 1743—жылгы ўақыя тийкарында
дөрегеилиги тарнйхый жактан дурыслыкқа келеди.
,,Уллы таў“ поэмасында да тийкарғы идея—патриотизм идеясьг болып табылады. Шайыр өз елиннн азатлыгы ушын сырткы басып алыўшыларга карсы гүрескен
қаракалпақ халық массасыиа шын жүректен тнлеклеслик сезимин билдиреди. Олардыц душпанлардам жәбир
көриўине жаны ашыйды. Халықтыц душнанлары болған
жаўыз хаиларға, феодал байларта, Асан мырза, Арысланбек ҳом Шорбан кәл сыяқлы мийримсиз адамларға
жек көриўшилик сезимин билдиреди. Шыгармадағы бул
мдеялар онын мазмуиы бойынша таллаў жасаганда
айкын көринеди.
Поэма:
. К ул ак салын лосларым,
Қ апьлгам бул заманд. 1,
Кайгы ҳәсирет к.тилады.
К а р а ка л и а к бүлген ел,
Тснаик т а и г а н ханлардан,
Посыўға белин байлады.
Посиай олар ис кылсын,
Ким көрииген асылып,
Путии болмап жагасы,
92
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Хан, султиилар куи бермсй,
Елкмли койддй жалиалы*'

деп басланады.
Мннекей, бул мысалда залым ханлардын халықка
еткен қысымы анық көрпнип тур. Шайыр бул косык
катарларыкда заман (пынлыгык ҳәм ол заманныц басшыларыиа тән характерли өзгешелмкти көрсете билген.
Поэманыи басланыўынан-ақ сыртқы басын алыўшылардын зулымлык ҳорекети көз аллына елеслейди.
Буннан кейин, поэмада шайыр қаракаллак халкыныц
посыў себемлерине, халықтын кырғынга ушыраўыпа
токтайды. Қазақ феодаллары қоцсы отырған каракалпакларға жала жаўып, казақ султакы өзиник ен жацып
адамы Асан мырза дегеиди бас егип, каракалпак халқын шабыўға жибереди. Уллы таў деген ж ерде олар
карақалпақларды жан-жактак камап, шегинеи қырады,
мал-дүш.ясын, сулыў кызлпрын тартып алады. Ханнын
гейпара есер батырлары кызларды такымына басып ойнайды, арза еткен халықты ериксиз дарга асып өлтнреди. Ж ас бала, ата-ана баўырларынан айрылып, зар
жылайды. Щайыр поэмада халықтын бундай аўҳальж:
.КаСТЫН Ч 1ГШ 1 .1 ПЛЫМ.1 Я(>,

Плрттнн б етер путады.
М ш е шыктым дүкьяги деи,
Қ а р а ка л п а к эуиады,
Үп к осы см п жылады.
К а йла барсн а ш ы к ж о к ,

Ллды кесе оралды.
А д а м я а гты к эа р ы н а ч .

М е з п ы с н з кар борады*.

деп баянлайды.
Поэмода Жийен залым ханлардын, мнйрнмсиз талаўшылардын халықка көрсечкен жәбнрии тек баянлап
ғана коймайды, ал халықтын душпапларга көрсеткен
карсылыгын да жырлайды ҳәм оларға тилеклес болып
оты рады.
Халык ншнкен шыққан батыр жигитлер, ар - намысы
бар ҳаял-кызлар д^шпанлардын жәбириие шыдап отырмай, ө з елинин ары ушын, халықтын азатлығы ушыи
гурес жүргизеди. Олардыч ҳәрекетин шайыр:
.Ы я а й ы к таппай турысты,
Қлрсиласы п залым иенен.
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Бүлингон елдин кагм нлары ,
Саллы гайрагты, кушти.
Не бнр кысыр жауаплар,
Урып жыкты уш-төртти.
Қолы лотли ж ас блллар,
Мйнии келгеи жерилде,
Аянбай тартты кы лыш ты.*—

дейди.
Халық дупшаны менен қанша алысқан менен де
күшли жаўдан жениледи, мал-мүлкннен, қыз-келиншеклеринен, не бир батыр жигитлеринен айрылады. Ки.м
атадаи, ким ботадан айрылып, халык зар жылап, тумлы-тусқа бас алды көнгеди. Поскан халыққа жан-жақтан косылыл, олардыд саны бес мыцға жетедн. С©й~ п
Ж анадәрья ҳәм Куўандәрьяға қарай ығысады. Ж ол бойы
ашлиқтан, жол азабынан көи адамлар өледи. ШаГшр
бул көринислерди былай сүўретлейди:
..Ө лигатыр биразы.
Куш иктей кәлнри болманды.
Табылсл сас 1.1 к злимгик,
А ш болсам көи халык,
Ти|ш.тсн жутыи жалмайды.
Бир нсш елер ах. урып,
13ир жутымнын ғамы ушын,
Тумлы-тусты кармандгл...
Табылагойса досларым,
Квсик испеп сүтилмск,
Кнбинесе азыгы...
Кыаыл жүзн солмады,
Ссгбир таргы п НСШ1ИС' күи,
Етиегеп кәрн қалма ғы...'

Халык жолда усьгндий азапларды көрнгт, еки ай жол
жүргеннеп кейин Куўандәрья бойына, оннан Жакадәрг я
бойына келип орналасады.
,,Уллы та у ' поэмасында көрсстилген усы шыилық
турмыслар шайырдын бүлгшшшлнкке ушыраған халыкка көз қарасын, оларға жаны ашыйтуғьгнын, халыкти
талаўга, постырыўға себепш 1г болган сырткьг басыл
алыўшыларды ж ек көретуғынлығын адгык көрсетелп.
Бул Жийеинин нагыз халықшыл шайьгр екенлигиниц
гүўасы.
Поэманық негизгн цоснйетп —оныд реалистлик белгиспнде. Шығарма бастан ахырьгна дейнн реалистлнк.
Поэмадагы қазак ханы .у&м оньгц мырзалары менен
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www.ziyouz.com kutubxonasi

жаўыз атқосшылары тыныш отырган халыкты жазалаўы, мал-мүлкнн тартып алын, оларды постырыўы усаған
уақыялар менен халыктыц турмысы, олардын жә5нр
көриун, жолдағы кыйыкшылығы, аш-жаланашлығы
сыяқлы ўакыялар сол замандағы нагызреал;. картнналар
едк.
.,Уллы тау“ иоэмасыпда ,11осқан ел “ поэмасиндағыдай халыктыц өз ишиндегк экспдуататор хласслары, класслык карама-карсылыклар туўралы ҳеш
нәрсе айтылмайды. Шығармада улыўма лушпан есабында
казак хаилары, феодаллары алынады да, ж әбнр көриўшилер есабында улыума қаракалиак халқы—онык өд
ишиндеги езиўшилери д е , езилиўшнлерп де бирдей алыныи сүўретленеди. Биз буган карап, Жийендп класслык
айырмашылыкты, социаллық тенснзликтн жырламаған
деп аЛыплай алманмыз. Шайыр бул шығармасында тиПкаргы идеяиы сыртқы душпанларға карсы гүресиў, халыктын б 1флигнн сақлаўға арнаған. Бунда шаньгр өзинпц тийкаргы дыкқатын қарацалпак халқынын ө з ишиндегн эксплуататор классларына ем сс.а л казак ханлары,
феодал байлары, мийримсиз талаўшыларға қаратады.
Поэмада тнйкарк ы геройлар есабында улыўма карака.ишқ халық иагсасы ҳәм оларга карама-қарсы сыртқы
оасып а.шушылар алынады.
Халык массасы қом оиын батыр жнгитлери менен
қызлары оз елиннн ғорезсизлигн ушын душианлары
менен кагти гүрес жүргизеди. Халык душпанға қанша
карсылык көрсеткен менен де жаўға төтепки бере
алмайды. Олар жецилиске ушырап, нзлери.чнц тууып
оскен моканын қалдырыи, носыуға мәжбүр болады.
Халыктыц басындй усындай аўыр жағдайлар турса да,
олар душпанга бас иймейдн, олардын қуллыгында жа«ағаннан гөрп жолда, шөлде өлгеннн артыкмаш есаплайды. Ө з алдына халык болып жасауды тилейди. Бул
поэмада тиккелей айтылмасада, шыгарыаиы оқығанда
усы ндея сезиледп.
.Уллы таў“ шығармасындагы екннши бир коллектив
түрдеги герой—баскиншы
феодал — байлар, ханлар,
мырзалар ҳәм усылар сыяклылар. Бул топарлар шайырдыц жсккөриўшилик сезпмн ыенси сүўретленеди.
Шығармада олар талаушы, мпйримсяз, жаўыз, адамгсршилик сезими жок, бэрҳама басқа еллерге карсы
урыс алып блрыўшы қарақшылар сыпатында керсетп-
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леди, Шайыр бул кәсийетлерди Асан мырза, Шорбак
кәл, Арыслакбек сыяклы адамлардыц ис-ҳәрекетн аркплы ашып көрсетеди. Мәселеи:
.А с а и мыр.чп бас болып.
Каракалиакларды жаулады,
Ж етн жактаи қамалпп.
Сонар киби аўлали..,
Каҳәрланип Арыс.ланбек,
Ж ауған булттай курсаиды,
Ж а с ж ан лар.ш жылатып,
Кулатыи катгы таулады...
Ш орбан кол деген гнллымы,
Екн нйинн жалмады...
Жетп нсасар бпланы,
Ж ангап отқа салады"

деген косык қатарларында душпанлардьщ мийримсизлнги, жазыксыз адамларды өлтириўи, елге бүлик салыўь:
ашык сүўретленеди. Ханлардыи, феодал байлардыц адамшылык кәсийетннии жоқ екснлнги баянланадьғ.
Солай етип, шығарманы таллап отырғанымызда коллектив түрде бернлген геройларды, олардыя ис-ҳәрекетин, оларға шайырдыц көзкарасын ашық көремиз.
Жийешпщ бул шығармасы да баска шыгармалары
сыяклы толғаў формасында жазылган. Бирақ—иУллы
т а ў “ поэмасы көркемлиги, сүўретлеў усылы жағынаи
көбирек фольклорға жацып турады, Фольклорлык шығармаларға тэн болгаи катарлар, сүўретлеўлер жийи
ушырасады. Буны дәлиллеў ушын мына төмендеги цосыц катарларын көрсетиўдиц өзи-ац жеткиликли.
„Ханмыц есер батыры.
Он бес ж а с а р кызларды,
'Ғақымына басады...
Ат ойнатып беглсрн,
Шыбын яилы гаўлады ..
Ж с т и ж ақ тан қам алач,
Сопар кибп аулады...
Кәхәринен ж ер алысты,
Ж ерлерди н қалыи ғаудаиы".

Бунда карақалпак дәстанларында
ушырасатуғын
сүўретлеўлер кен түрде орыи алган. Шайырдьщ ,,ннлы“ ,
,,киби“ деген сөзлерди колланыўы фольклорлык традицчядан еркин пайдалана билгенлигин көрсетеди.

www.ziyouz.com kutubxonasi

I

Поз*манын қосық өлш еўлери, ырғагы, уйкасығи
жыраулардын термелен айтыуыка колайлы етип курылған. Шығарманыц көркем тнли халыкка жақыи ҳәм
тусиникли. Косық қатарлары 7 —8 буўыллы шубыртпалы
уйкасык түрннде жазылған. Бул окыуда күтә жениллик
туўдырады.
Поэмада жай сөйлеў тилинек алыиган образлы тецеўлер, аўыстырыулар, сыпатлаўлар усаған көркемлеў
Кураллары жийи ушырасып отырады.
,,Уллы таў“ поэмасы XVIII әснрдеги каракалпақ
халкыныц басынан кеширген сияеин турдтысын айкын
көрсететугын мағлыўматлар береди. Сонлыктан да ол
карақалпақ халкыныц тарийхын изертлегенде үлкен
әҳмийетке ийе.
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IV б а п
ШЫ ҒАР МАЛАРЫНЫН.

КӨ РК ЕМ ЛИ К

ӨЗГ Е Ш ЕЛ И ГИ

Жийен
творчестиосынын
көркемлик
өзгешелигпндеги сүуретлеу приемлпрына, әдебий методына,
тил қурылысына, көркемлеу куралларына, шайырдыц
стнлнсгшсасына жан-жаклы, майда-шуйдесине
дейин
калдырмай характеристнка берну мәселеси
айрым
изертлеу жумысына жүкленетуғын талап. Солай болса
да, „Жпйешшн; шыгармалары“ деген бөлимде шайырдыц
творчестносындағы гейпара көркемлик өзгешелнклерге,
мәселен, шайырдыц стилние, шығармаларынын жанрлиқ взгешелнги менея тематикасына кысца болса да
тоқтап вттнк. Енди бул бөлимде олар туўралы кайталап
отырмасган шайырдьш таорчествосындағы гейпара көркемлкк өзгешеликлераен есапланатуғын досык курылысы, тили, көркемлеў кураллары сыяклы мәселелернне
кысқа тоқгап өтпекшнмнз. Өйткени, Жийеннин кандай
дор еж ед е сөз устасы болғанлығ1дн, оныц карақалпақ
әдебиятыиан тутатуғын орнын белгилеуде булда әҳмийетлн мәселелерден есапланады.
Қаракалиак әдебннт тарийхьшда Жийен өзиннц шайырлык сыпаты менен ғана емес, ал жыраўшылығы
менен де белгили. Онын ө з уақтынын айткыш жыраўы
болғанлыгы туўралы өткен бапларда да сөз еткен еднк.
Биз жыраў дегеннен бурыннан халык арасында айтылып, жырланып киятырған дәстанларды, терме-толғаўларды ядлап алып айтыушыларды ҳәм ондай дәстанларга ямаса терме-толғаўларға өзинше косып, яки
гейпара орынларын кыскартып, өзлестирнп жырлаўшы9»
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ларды ғана түсинеыиз. Мине, Жийен д е усындай жыраўлардын кагирынан шыккан шайыр, Ол өз репертуарларын өэи дөретиўшн, творчестволык истин де
ийеси. Жийек ҳәр кандай шығармалар дөреткенде халык
жыраўларыньш традициясын беккем саклаи, өзиниц
творчествосын да солардын, үл!-исинде дөретти.
Кар |қалпак аўыз әдебинтыиын түрлери дәстанларда
ҳәм терме—толғауларда көбинесе 7 —8 буўын түриндеги
толғаўлар ушырасады. Жийен д е өзиннн барлық шығармаларын усы 7 —8 буўынлы толгаўлар үлгисинде
жазады. Бул жвғдай Жийенпин ауызекн халык творчествосы менеи күтә тыгыз байланыста болғанлығын
көрсетедн.
.Бнзин байкаўымызша,—делинедн казақ әдебиятынын тарийхында,—ойдан тез жазып шыгарыўшыларға
белгили бнр снптаксислик питкен ойды көрсетиў ушын
төрт китар ямаса оннан да көп катар куплетлердиц бир
ынғай болып кслнўнк керек ететуғын П буўынлы косыклардан гере терме—толгаў түриндеги 7 —8 бууынлы
қосық курылысы женил сыяқлы. Себеби терм е—толгаў
формасында шыгарылгаи қосыкларда сингаксистлик бир
питкен ойаыц т.шамлапыўы ушын күплет төрт ямаса
алты китардан пнтнун ҳом куилеттиц үш катары уйқасып, бир қатары уйкаспай (а -а —а —б, ы—а —б —а)
калыўы шәртли емес. Т ерме—толгаўларда қосык аз
катардан да, көп қатардан да, ҳәттеки, толгаўдын акырына дейин д е үзилнс болмай келиўн мүмкнн“ *. Бул
қазақ одебиятыиык белгили ўәкилн Махамбет шыгармаларынын көркемлнк өзгешелигн жөнннде айтылған
иикирди каракалпақ әдебнятынын классик шайыры
Ж ийен творчес! восыныц көркемлих өзгешелигиндеги
онын косык қурылысына да толық қолланыўға болады.
Мысалы, вӘй жигитлер, жигитлер" қосыгы 21 кдтар,
.Б е р түйем лн“ косыгы—73 катар, ал шайырдын поэмалары болса бастан ақырына дейин нзи үзилмейди. Бул
жағдайлар Жийеинин косықтын щеннл үлгисиндеги түрин
шығарыўға умтылыўшылыгынан деи түсинбеўимиз тийисли. Шайыр буадай толғаў формасьш өзине қабыл
етиуи бириншиден, оныц жыраушылығыныц тосири 1
1 К а за к ә д е б и ш и п м н гариилы , П гсй , бнрнш ия кнта >. Л.-.магм,
1961—ж и . 1 , 115—б ег.
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Ролса, екшшшден, бул формалағы косык курылысьЕ
халықтын ядлап алыуыка қолайлы бо.талы Бундай то:1*
гау формасыидагы косықларды ямаса поэмаларды оқытанда онып ыртағы окыу шыны өзине тартады. Бул нәрсс
Жийенииц творчествосына!! толық уишрлсады.
Жнйен творчествосындағы ьосык катлрларыныц \ йкнсынма он б и р О у ў ы и л ы косыклар сыяклы белгилгг бир ойды
айқын бериу ушьж 1—2 — ‘Л қагарлар!»! ямаса 1 - 2 —4 катарлары уй<! 1 1 ып, 4 — ямаса »'3— қптарлары уйкастий каллтугип тартип жок. Оида ой-ликир коллй болса, имсса
калай питсе, косык қатарларылын уйкасыклары да
соған батынады. Бирак бунчан ЖиАоц өз и1 ығармнларыиыц формаеына кеуил аўдармады деген мәнис
пайла болмайлы, ка!1тя ол кяракадпгк ауыз әдебиятьшда бурыиипп кәлиплескен, нзи де көп колланыи жүргеи
толғаў —термелердин үлгисин, ырғагы, уйқасыгы, сес
үндеслиги тәрепииен сулыулап, түрлендирип ^әы көрке.члеп, шыгармаларыиыц
ма.омунын күшейтил бериуго
қатац новер аударганын сеземиз.
Жийен ишгармаларыида қосык уйкасыкларыныц ҳәр
түрин көриўге болады УсылаП Оолтан менен ол каракалпак поэзиясынын қосык курылысына айтарлыктай
жанЕлык киргизген жок. Өзинец б у р ы т ы аўъгз әдебнятында коллаиып кикгырган терме--толғаүлардын уйкасығын шайыр өзине үлгн етгш алды. Жиненнии шығармаларында кебирек гезеклн уйкас ушырасады:
„Жайкалын егдн етергс, (д)
Сенде бир ж ер болмады, (б)
Жязында кагык ншерт-е, <а)
Сеиде сауын бтимады. ( б )
Алыс ж ол ға мннерге, (а)
Сенде жорға болмальг. . (б)

(3 5 --б ет).
Жийеннин творчестБосынд(1 бул түрлеги уйкасықлардан баска еркли— айнымалы үйцаста жийи ушырасып отырады, Бул жагдайда толтаү'бнр кәлнпте гезекли
уйқас түринде болып келеди д е , кем — ксм бул тәрткп
бузылып, косық қатарлары еркли уйкаска айналып кетеди, Мысалы:
,,Ал жигнтлер, жигитяер.
Тағы бир сезди баслайын.
Кулак салыгг гыклацлар,
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Кешегн вткек хүапмнеи,
Бир толғаулы 6.!слайыи,
Кобызымды к о.из алып,
Тагы гама толғайыч.
Коч 1.1 мнон кеткеи ол пашар,
КуЙик болды әрчаилы,
Ойымпаи шыкчай куп —гуни,
0 . 1 кчлимннн. ллдыиаа,
Е л е с л е И л / турады.

<5У- бет)
Шяйыр бунлаА 0 ')ычларда косык уПкасықларынын
төрт- бес кятардан кейни келиўнп беккем тутады ҳәм
айтайын леген оПын рауажчанлырыи, шыгармамыц )сөркемлигии күшейтнм отырады.
Жийеиним
гейнара шығармалары а а б а, а а а б
түрииде де уйқасын келеди.
Ьундай уакыглары косық тмрг —бес куплетке дейли
а н а б түринде шы1арманыц бае жагында ямаса
гейннра шыгарманыц орта ж егинде с.акланын к ел ед и де,
кейип ала ол тәртин йузылым, косык ерктж уйкаска
айланыи кегели ҳәм терме формасьпа өзгереди. Вундан
жа!-лай шайырдии ,Пер туйемди" косыги менен^ яҲа
чанымы.ч. хан1.|мыз“, „Көргенде болар кеулич х о ш ‘ леи
басллндтугыл ^оеыкллрыидн гагш ушырасады. .Б ер
түйемди* косыпл11аи 6 ул айтылганлгфды толык ушыратнмыз:
„Меннн. атым Ж ийешж, (а)
Ул бермеген нйем ш, <г'|
[<1|>иырыца косыпсац, (б)
Сорап келдим түйемди ... <й)
Кыйыи стип ҳалымдк, (а)
Тынламадып эарымды, (а)
Латырмц жа.чғыз ма.чымды, <п)
Кеи жумсаисац туйемди (б)...
Ымыгйгна е р и ю с а л ы п с з п , (а)
Ждмаи айыи алылсац, (а)
Туйеме кысым кылыисач. (а)
Н е билгениц бар еди? (г)
Ҳай бай ага, бай аға, (д)
Өаицинц малык азба еди?

( 18 —бет).
Шайыр өз творчествосында косықтыц уйкасыгыи,
ырғагын жокарыда айтканымыздай етии сақлап отырады.
-
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±>ул аркалы ол турыыс шыплығын, адамнын сезимин,
и с—ҳәрекетин көркемлеп көрсетеди. Жнйенник шығарыаларын окыган уакьпта яки тынлағанда қогыц қатарлары жарасыцлы, кеунлге унамлы болып. ойынды козғап отырады. Шайырлын уйкасык, ыргақ жаклары
шығарманын мазыунына күтә сәйкес келеди.
ЖиДен творчествосын косык қатарларындағы бу5'ык
«лшеўлери тәрепинен тексергенимизде, көбинесе 7 —8
бууын аралас келетуғын бир ғана түрди ушыратамыз:
,, Колымдагы кобызым—7 у
Шалсам нама салади, —7
Кайгылы сеси шыкканда,—8
К ол— аягым тал ады ,~ 7
Күннен күпгс кеулнмде—7
Н еге дәртлср толады ?—7
Көзиыннн жасы көл болып, —8
Е тек —жслнм сел болын, —7
Ө кпе аузыма тыгады..."—7.

(21—бет).
Бул косық катарларында бууын өлшеулеринин тецдей емеслиги көринип тур. Биракта шайырдын гейпара
шигармаларынын ишикен таза 7 бууыннан туратугын
косык қатарлары да көринип қалады. Бундай орынларда
шыгарманык, тәўир-ақ катарларына дейин 7 буўьш
болын барады да, тагы 8 буўынлы қатар қосылыгг,
бууын тәртиби 7 —8 буўынлы болып араласып кетеди:
.С о л уаклары ағалар,—7
Кейнимнздсн таи болды ,—7
Б нрге шыкксн жолдаслар,—7
Курбы менсн курдаслар,- 7
.О лар көрип бизлерди,—7
Куюакласып жылалы.—7
Дорманы к еп ш бнразы —8
А к терекгей судады,—7

Булардаи басқа Жийен шығармаларынца буўын
влшеўлери зият болып келетуғын орынлар да бар.
Мысалы:
„А гэ" деген даўысы—7
Кулағымлы жлрмп, шыркырап"_—9
Екн жағы каы ы слы к,-7
Шыбыны да мол ек ен ,—7
Жаткармайды түнн мснсн—8
Ж уресец еплеп хупи менен“ —9
1 0 2
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деген ^осык катаоларындакы екинши катар менен алтыншы катар тоғыа буўыннан. баскалары 7 —8 б у ўыи. Жийен шығармчларында ушырасатуғын бундай
зият буўыннан туратуғын цатарлар шайырдын айтайын
деген ойы менен тыгыз байланыслы келеди. Бунда шыгарманып уйкасы менен ырғағын ой-пикнрге бағындырыўдан пайда болғаи деўге болады. Әлбетте, бул норсе
жаналық емес, Жийенге дейинги аўызеки халык творчествосынан орын алған толғаўларда да бундай катарлар бар.
Бнрақ Жийеиниц творчествосы фольклорлык шығармалардын кай—қайсысынак болса да жоқары турады.
Бул оиыц шығармаларыныц терен ыазмуны жағынан
ғана емес, ал көркемлик жағынан да усылай. Жийеннин кайсы шығармасын оқысац да терен мазмунлы,
көркем образларға ийе екенлигнн көресец. Ол шыгармалярында гәплердин логикалык тәрепии шебер түрде
байланыстырады. Сонлиқтан онын шығармаларындағы
қосык катарларына дыккатлы түрде нәзер нўдарылмаса,
гейбир катарлардагы буўынныц артык ямаса кемлигин
анғарыўда қыйын.
Шайыр „Поскан ел“ поэмасында
поскыншы халикгын аўыр турмысын сүўретлеген бир
жеринде:
..Қ ам ы стап баска иәрсс ж о к - 8
Тунде салмп жатаргл,—7.
Тонырактан басқн нэрсе ж оқ ,—9
Тамак у и ш л татарға—7 (51—бет)

деген косык катарындағы знят турған буўын өлшеўлерк.
позманын улыўма курылысынан зият тур леп ким айта
алады? Халыктын ж еўге, Н1ииўге ҳеш нәрсесн болмағанлыктаи шайыр тек күйгеиинен усылай қолланыгг
отыр.
Улыўма Жнйен творчествосыныцбуўын өлшеўлерине
тән нәрсе 7 —8 буўынлы катарлар.
Жийен поэзия'ынын тили-шын мәнисипле халыклык
тил. Шайыр өз дәўнриндеги каракалпак халкынын тил
баПлығынан мпл түрде пойлаланды ҳәм оиы өзинин
керегинше қоллана билди. Шайыраын шыгармаларыныц
халык арасына кецнек таралып, бизин дәўиримизге де
жетиўи —усыған байланыслы. Карақалпақ х^лқыкын
әдебий тили, оныц структурасы ҳәм тийкарғы созлик
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фопды Жийен тилниин тийкарларында курылган деўге
йолады. Огнн тек ғана реөолюциидам кейин хвлмқтыц
экономнкасы менен мәденцягыныа өсиўиие байланыслы
квм гана жаиа сөллер қосылып байыды.
Жнйен творчествосында халыцтын турмыс жагдайларынан олордын өмнр тнрмшмлигин сүуретлеў ушын
колланылган көркем сөзлер бүгинги күнге дейинөзикин
баҳасык түсирген жок. Қайтама актив түрде қолланылып келмекте.
Жнйен шыгармаларынын тили туўралы айтканда, ен
дәслеп кеўил аўдаратуғын мәселе онын иосык қатарларынын ишки логикалық байлапыс бирлиги деў ге бодады. Кандай шайырга болса да бул ен керекли шәргтиц бири. Көркемлшстин
тийкарғы тиреги —мазмун.
.мазмун гәплердеги сөзлердин өз ара логикалык тыгыз
байланысынан дөрейди".
Жийеи шығармаларын кайта-кайта оқыснч да, окыгыц келе беретуғынльпынын, окыўшынын эстетикалык
сезимин онтып, өзине кызыктыратуғынлыгынын бир
с е б е б н —сол логикалык байланыслардыц күшлилигинде.
Оныц қосық катарлапында айтылажак ой көп гәплер
менен айтылса да, гейде көи бағынынкы бнргелки гәп
болып келсе д е , косык кятарларындагы л о 1-нканыц
күтлилмги окыўшыны өзине тартып отырады. Гоплердеги логикалык байланыслардын күшлнлиги Оирексараи қосық катарларында ушырасатугын зият Оуўынларды да ангартпай кетеди.
Жийен шыгармаларынын тнли ҳәм көркем, ҳлм
образлы, ҳам өткир болыў менен катар, ҳор бир коллазшлгпн с ө з орыплы. ҳ әр жагдайдыц өзннс ылайықлы
ҳом сол орымға тон болып келеди. Окыц тилиниц күшлнлиги, көркемлнги мазмунга байланыслылыгында.
Мысалы:
„Тлрыкканла \ал б ер 1 ен,
Лнлы судыў куўларым,
Ө ш ш ьскен мдканым,
Ьүгинп' к^н сен калдыи"

деген үзипдидегн „анлы", ,,сулыў ‘ деген эпитетлер
өзинин туўып өскен мәканынан илажсыз айра түскек
халыцтыц аўырмаилыгын көрсетиўде күтә әҳмийетли,
шайыр өзннин туўган жерин, баска жерлерден айрықшн
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етип көрсетиу ушын .к у ? л а р “ деген снздин алдыка
„анлы“, „сулыў* эпитеглернн қоллаигян.
Жийен творчествосыида хаяык ойын ш ебер ҳәм
өткир етип берерлик накыл —мнкаллар, фразеологиялық бирикпелерде көп ушырасалы Олар шыгарманын
орынлы жерлеринде сүўротлеў кураллары хызмегин.
атцароды. Мәселен, шайыр поскынишлардын оуыр турмысын:
..Аштын ауы журмейаи
Дегендсй-ак досларым"

деген накылды колланыў пркалы айкын көрсете бнлди.
Шайыр озинин туўра м»нисинде емес, ал аўыстырыў мәнисинде актив колланылатугын сөз бирикпелерин шығармаларына шеберлик пенеи үйлестнредн:
..Шыкпас ж аш л жигнтпер,
Воляды цкен хэр нс ссбеч..."
,,Т5ар там акты бнлнп жеп,
Базар кы.1 ып барына..."
,,Аа ла болса көа кчрнп"
Сау басымыалм саудага
У С Ы Л Э 11 С 1 Ш 1 С Д Л Ы Л 1‘ Ы . . . '

Бунда испйыр аўыстырыў мәниснндсгн „барын базар
етип‘* ,,аз да болса кеп
көрил. “саў басын саўдага
салып", „шықпас жанга ҳәр ис себеп болып“ деген сөз
бирикпелерин қосық катарларында қолланыў ушын
олардын арасына сыйымлы сөзлер таўып. шыгарманыц
көркемлигин күшейткен.
Жийен образлы с&злерди шығармасычын кереклн
жернне таўып жумсайды.
.Л ҳ , дпс.тарим. дослармм!
Шолпан жулчыд бвткннда,
Тунгн к усл ар ояиым,
Жапалоклар жаткапаа,
Тац да атты саргайыи,
1С|лыл, жасыл долаиып,
Күн шыкпады уядан.
Алмадай болгки кыларыи,..
КүII шмгып, кеге ай туусын?
Ан тууып, псгс күм шыксын?
Кияи-кески болганда*

„чегеи косык цатарларында шайыр тац алдындагы керинисти көркем обраэлы сөзлер менен көрсстиў арқалы
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халықтык басындағы кыйыншылык ауҳалларлы, ауырманлыкты сүўретлейди ҳәм окыушыны ҳәдийсегеернкс н з түрде араластырады, шайыр окыушы менен мулласып отырғанаай көринелн. Мине, бул жокарыдагы атап
көрсетнлгенлер Жийенниц халык тилинен, тилдин фразеологнялық состапынан гайдаланыўындағы ҳәы оны
байытыўға қосқан үлеси болып есапланады.
Ҳәр бир жазыўщы ямаса шайырга тән болғанлығы
сыяклы >)<ийенге де тэн нэрсе—шығармаға көркемлик,
иденлик жақтан өткирлнк, образлыетич берерлик сүўретлеу приемлары. Шайыр өзинин сүўреглемекши болған уакыясын якн адамларлыц образын окыўшыга жанлы түрде көрсетиў мақсетинде тилдеги ҳәр кыйлы көркеылик сүўретлеў қураллары: эпитет, тенеў, аўыстырыў,
кейиплеў ҳэм тағы баска усылар сыяқлыларды колланады. Бул жағдай Жийен творчествосыныц баҳасын
артгырыўға, шығармасьыын, көркем болып шығыўыиа
себепши болған.
Жийен творчествосынаи көрнекли орын ийелейтуғын
көркемлик сүў ретлеу куралларыиык бнри эпитет. Шайырдын ҳәр бир косығмнда ямаса поэмаларында эпитетлер
өз оркьгнда колланылады ҳэм шығармаға көркемлик
берии турады. Мәселен:
.Азакғы тускен ак кырау,
Исиреди аякты...
Кара суўык кайканьш,
Салады бизге салмакты'

деген косык катарларынчагы 0ақ“, якара“ деген сөзл е р —эпитетлер Бул эпитетлер бнр тәрептен, косыққа
бояў болыў мецен катар, екннши тәрептен, .қыраў*.
суўы қ” деген сөзлерге косылыў аркалы халыктын
кыйыншылык турмыс картннасын сәулелелдирип тур.
Булараан басқа Жийен творчествосыньн жай түрдеги эпитетлер менен қатар курамалы энитетлер де табылады ҳэм ол да е з орныпда қолланылған.
.К уураган куУ кобыздын,
Кулакларыи бурайман,
Кеулим дэртке толғаи сон,
Кайгыларлы жырлайман..,*
• Жаудыр клра кнзннсн.
Ағызады жасларын..,*
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Бунда „кобыз" сезине еки энитет (куўраған, куў),
.көз" сөзине де екн этитет (жаўдыр, қара) берилген.
Шайыр бул эпитетлер аркалы окыўшыға қобызлын ҳәлсиз, қуўрақ екеиин ямаса көздин жай турдеги яныкламасын баяилап коймастан, ал өзи менен мунлас, муцлы
өмирднн гўуасы болган кобызды .куураган куу* деп
көрсетнў аркалы жаугершиликке ушыраған халыктын
аўҳалын, сондай-ак көздин „жаудыр кара“ болыуын
көрсетиу аркалы ашаршылык киртинасын көркем турде
баянлайды.
Жийен шығармаларынан тенеўлер д е жийи ушырасып отырады. Ол тенеўлер шығарманын идеясыпа сәйкес түрде алынып, халыктыц басындагы ауыр жағдайды ашып бериў ушыи ҳәм халыкка кысым етнп отырған езиўши класслардьзн жаўызлык образын айкынлаў
ушын колланылады. Мысалы:
„Итперте суў болмады,

Кәзимизден жаудыргш,

Ашлмқтан каггык какпаштан*...
.Кйзинизднц жаслзрм
Тас буршактай твгилин...*
.Шым-шыркалпй улларым'
Кызыл гүллей солдыцыз...*
.Чәҳэрлн шаян сеи болдык,
Сордыи кызыл каммыды...*

Бул косык катарларынан „қакпаштай*, „буошақтай*,
„шымшырқадай*, „гулдей”, „зәҳәрли шаян“ деген сөзл е р —тенеулер. 11]айыр аш-арык адамларлы какиашка,
халык массасынс.1н көзикен ағызган жасларын буршакка
тенейдн. Ал халыкқа кысымын еткериўшн жаўызларды
зәҳәрли шаяиға орынлы тенеп көрсетеди.
Тенеўлер менен катар Жийен творчествосынан метафоралар да белгили орын тутады. Жийен шыгармаларынан мынадай метафораларды ущыратамыз:
.Кезимкик жасы көл болып,
Ётек жеиим с е л болып,
Ө кп е аўзы ма тыгалы..."
.Байлар мепеп бийлердин
Еткен кысыўметикен
Ж аз куилернм кар екеи..."
.А заида усы тойғанга.
Б улбнл болып сойрлдык...’
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Бул үзнндидеги асты сызилгансөзлер мегафоралар.
ШаЛыр бул метафоралараы колланыу аркалы бнр нәрсенп сырткы ямаса ишки уксасына карап, екншни бир
нәрсе менек алмастырып койып сүуретлейди. Жийен
творчествосында бул сыяклы метафоралар көа.
Шайырлык тил байлыктыи күтә толық түри, шайырдыц шеберлигин билдиретугык, сүуретлейнн деген турмыс кубылысларыи обраэлы турде пйтып бериу ушын
мәниси күшли сөзлердин бгр т у р и - метоиимия (алмастыры?). Жийен творчествосынсн усы метоннмия да белгили орынды ийелейди. Мысплы:
.Байга бнр иул влгснни.
Қарауытын кан жутмп,
Кязлпн жасын нш кеннн...'
Келкспей ҳсш бир талабым,
КаНғылап болды тайларым"...

деген үзиндилераегн „көэлин жасын ишкениц", .қайкылан
болаы тойларым* дегенлсф метонимия. Булар орынлы
қоллаиылған ҳәм ш е б е р түрде берилгеЕ!.
Жийен творчествосында көркемлик сүўретлеў куралларынын барлық тури д е табылады. Онын шығармаларында эпитет, тенеў, метафора, метонимия, литота.сарказм ҳәм тағы баскалар өз ара байлалыслы түрде жийи
ушырасады. Булзрдын өз ара байланыслары шайырдын
сөзге шеберлигпм дәлийллейди. Бул жағынпн алыи қараганда Жийеннин көркем сөз үстасы екеплигине ҳеш
кимде шек келтнре алмайды. Мәселен, шайыр поскын11!ы халыктьгц жол бойы өлипатырғанын сүўретлегеиде:
,Ҳ ауи да 1-|-! кара булт,
Дуньянын жүаии шолады,
. Жымынласкак жуллызлар.
Ж е р г о қ . ф . т сарқл
Б у л сарыкклн жулдыллай,
Ж ас жанл,тр|ын өшкини,
Ка11гы мснсн кап жутып.
Лкыретке кншкепк
Кагылыскнн кара булт,
Ө.жмнин с /у ы к иш кени...1'

деген үзн н дщ егн эпитет, тенеў ҳәм метономин бирбири менен тығыз байланысып, бир неше көркем сөздердиц кабаг келиўн Жийенннц шеберлигин кнрсетеди.
Бирак оныц шеберлигм тек ғана көрксм сөзлерди та-
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Оыуында емес, ал сол образлы сезлердин шаПырдык
ойы менен байланыслығында. Д ем ек , бул контексте
нолланылған образлар тек көркемлик ушмн турған
жон. барн д е шайырдын тийкарғы пикирине багыныдкы. Шайырдын колланган сөзлеринин көркем болыуы
да усыдан.
Жийен творчествосынын керкемлнк өзгешелиги бул
жонарыдагы кө,.сетилгенлер менен шекленбейди Онин
шығармаларында ауыз әдебиятынык гейпара сөз тиркеолери де орынлы колланылады. Мысалы:
.Таласьш емшек емискс 1г,
Тай қулыидай тсбискен,
Педғанама қууатым,
Ькн бирдсй қаиатым'...
.Л дам заш ы қ зарынан,
Л1еэгилснз кар бнрады,
Лстын-үсгнм клрииди,
В улы р ш аи ы к тпў.тары ."

.Алды м бмйик, артмм ж ар ...“
.Л т ойиатып бсглери... ■

деген сөз тиркеслери көбинесе дәстанларда жийн ушырасып отырады. Миие бул да шайырдын керекли жерд е ауыз әдебият үлгнлеринен пайдалана билиудегн шеберлигнн көрсетеди. Жийен ө з шығармаларын дөретиўд е халыктын сайлеу тилиннн базасына, дәстанлар ҳэм
басқл да аўыз әдебнятисшн үлгнлерине суйенедн. Сонлыктан да Жийен шыгармалары —тнли, көркемлнк сүуретлеу кураллары жагынан, мазмуны ҳәм идеясы жағынан ец жақсы гарийхык әҳмнйетн бар шыгармалардан
есапланады.
Жийин творчествосынын көркемлик өзгешелигии сөз
еткеннмнзде, онын гейпара шығармалариндағи майда
кемшиликлердн айтпай
кетиуимизге де болмайды,
Шайырдын гейнара шығармаларын да бир катар косык
қатарлары көркемлиги жагынан төмен, кайталау болып,
гейпара сөзлер косык катарларыиа сыйыспай туратуғын
орынлар да ушырасып қалады. Бул жагдаЙ с >л шығарманыц идеялык мазмунына да тасирин тийгиягеи.
Бул эснресе оныц сонгы дәуирде жазып алыиған шыгарыаларына тән. Мәселен, .Ж үреги м де көп дағым”
деп баслапатуғьш косыгындо:
...Ө зи и л я ьзн н здлмрмац,

Оэиз жаныц турса тәндс,
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Кулайга шүкир кылыи,
Бар шығар бул ис әзед дс.
Өзшши взин алдырмац,
иДыгармыз дослар жарыкка,
Сыйынып алла талага,
Лус болдык дөдмет жалага...*

деген катарларяа уйкасык оклы сезилмейли. Сондай-ақ
пикир шашыраилы болым, қосык қатарлары мәнисснз
түрде кайталанады. Усы сыяклы қятарлар шайырдық
„Уллы тау* поэмасында да орын алган. Бизнн ойымызша, Жийендеги ушырасатуғыи бул кемшиликлер онык
бундай шығармаларын жаздырыўшы информаторлардыц
тәсиринен болыу керек. Жийен творчествосынын көркеылик өзгешелнгн бундай бирлн—ярыы кемшиликлердиц себебинен, онынулыума творчествосыныц әҳмийетин түсирмейди. Баспада жарияланып жүрген „Поскан
е л ‘ поэмасы ыенен толғаў—термелериндеги оныц тнл
байлығы, керкемлик сүўретлеў кураллары шыгармаларынып көркемлик ҳәм идеялык жағьгн күшейтиўде күтә әҳмийетли. Жуўмаклап айтканда, Жийен шын мәнисинде керкем сөздин устасы.
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ЖУ УМАҚ
XVIII әсир каракалпак әдебият тарнЛхында өзиннц
барлық талантын ынйнеткеш халық исине арнаған бнзге белгили биринши шайыр Жийеи жыраў болып есапланады: Жнйенге дейннги шайырларлын аты ҳәм щығармалары белгисиз болғанлыктан қарякалпақ әдебият
тарийхы да усы Жийен жыраудан басланады.
Жийекниц өмири ҳәм творчествосы туўралы мағлыўматлар бнзге жазба оригинал түринде келнп жетпестен аўыз еки түрде гана жетти. 111айырлыц көп гана
толғаулары Қаракалпакстанда Совет ҳүкиметн орнағанға шекем еқ халық арасына ауызша ҳәм биреуден
биреү көшнрип алған колжазбалар арқалы мәлим болғаи. Бирақта ол шығармалар басылып шыккан емес.
Жийенннц шығармаларын жыйнаў, басып шығарыў,
изерглеу нсн тек Совег ҳүкимети орнаганнаи кейин
қолға алынды. Бул Совет ҳүкимети менен Коммунистлер партипсыныц тиккелей ғамхорлыгы нәтнйжесинде
болып отыр.
Жийен өзи өмир сүрген XVIII әсирдеги жәмнйетлисс
турмыстыц гейбнр мәселелерине өэиннц ойлы көзи менен карап, халык тилегнне ылайык шығарыалар дөретти. Шайырдыц бизге мийрас болып қалған шығармалары
санаўлы ғана. Усы санаўлы шыгармаларыныц ишииде
шайырдыц көзқарасын, оныц ндеясык жан жақлы көрсетип берегуғын шығарма „Поскан е л “ лоэмасы болып
табыдады. Буннан баска қосмклар мекен сопғы уаҳга
жазып алынған „Уллы та ў “ поөмасы шайырдыц „Посқан е л “ д е көрсеткен идеясын толықтырады. Жнйенннц
ульгума бнзге жеткен шығармаларында халық басьшда-
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|ы аўыр турмыслар, олардыи көрген азап-акыреглери,
аш-жаланаииы) ы реаль түрде керсетилели. Шайыр,
халык массасынын Сахытлы, гпаллы турмыска жетлўин,
плардын әрманларын, келешектен күткеи үмитлерии
идеяларын жырлады. Халык (кгсына
ирманлиқ түсии,
посип кш1тырганларға ж ол бойы нәсинт берип, оларды
мәртликке шакыралы, ж! герленлнрнп итырады, душпанларға кайптай гуресиули иоеият етеди.
Жшкммин шышрмилырынлт ы бир харлктеплн морсе,
шайыр взниин сүуретлеп отырчан хактийқатлық турмысына плссив •болын калмастаи, жәмийетлик катлам.тсрды
тутас адчасган, оларды езиуш и ҳэм езилиўши деп екиге бөлнп, »знн счлднушнлер - мийнеткеш х а л и к млссасынын уокили сипатыпда сенели, Мнйп< ткеш халыктыц
аўыр турмысын сүуретлстеи орынларла аатоп жарлылапга шсччсн» сү й и у т и л и к сезими менсн карайды.
Жий.-н творчесгвосы ец илды менен вз заманыниц
жәмнйетликтчрмысын такыгыу, б у л лоучфдегк карақ-нлпак халқыпын турмыс қыйыншылыкларын п.иыкҳәм
лурыс көрсег}5ўи жағынпн биз ушын күто әнмниетли.
Шыгармадаринла ол қаракалпак халқыныц аүыр турмыеын кө, сетиў менсп қатяр прогрессивтнк, деиократиялық ҳәм халыкшылык илеяда болды. Р у с халкыныц
атақлы ренолюционер критиклеринпц бири Н. А. Доб р о л ю б 1чтгьш .улы ум а алғап да әдебият халық ушьш
гүресетугкн қуралларлын бири, оиын басли мипнети
угит-нәснятта, ал онын шын баҳасы — калай үгнтлеу
менен белгили болапы" дегендей ақ Жийен поэзиясынын ец күшли, ен баҳалы торепи халык ушын хызмет
ислеўииде, мийиеткеш халык массасынын әрманыи, тилегип жырлауынла. Буны биз шайырдыц творчествосын
таллаўда керсетшк.
Ж ийен твирчествосынын тагыда кушлн ҳәм ә ҳ микетлн тәрепи —онык шығармаларында тийкарғы герой
сыпатында холык массасын бириниш орында қойып
жырлаўы болып есапланады.
}|1айыр пүхара мкйнеткет хялык пенен тығыз
байланыста болып, олардын мунын мунлап, жырынжырлап, халық басындагы аўыр турмыска жаны ашыйлы,
шыгармаларынын мотивн ле мунлы түрде келедн. Биракта шайырда писсимизмниқ ушлығы көринбейди. қайта ол ө з ишгармалары менек аўыр турмыста жасапатьгрган халыкқа күш -кууат бернн, жигерленднрип отырады.
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Жнйек ж ир аў «зшшц-блр.чик К1игярмялг,рип толгаў
формасмллл жа.нап. Бул тдрептен ол карякалпак фольклорыпмн традпщ ягмп керегипше пайдгманыушы, онм
теорчествосындр. нгеЛер қоллана билнуши шлйыр
болып көзге түседи. Жмйешпш аўызекн халык тпорчествогын жаксы бплетгғмн. оларға елнклеп ечнпмнле
шыгаркншар жазганы белгили. Биракта ол жай т н а
сликлеушч емгс, таПырдмц н о т е тән өзпчнелиги бар
гликлеўши. Ол ө з ю ш е л и к - - 1иаймрдьгц ин шгшдга.кчьт|ы , конкрет жылни.чы. турмыгты реаль түр.ш- көрс.тип
жасчыў
м у.чиг палчстира 0 илиу нн л<;, о и н иүтки.т
қпракалпнк халкыиын турмысм мемеп байлаиысть:рыўьмпа.
Ж ийо1Т п>ыз олебпятьм! кеи түрле пайдплана отырыи,
өзинеи бурыигы фольклорлық шыгярмаларга қнриганда
бнр қянгпа жаналык жасаған шайыр. Оиын әлебинтқа
кнргизггн ен үлкеп жаналыгы мынадайтол ө з дәүириплггн жәмяйетлик ллртнптн, халык массагынмн кыйыншылық пуыр турммсып, эксплүататор клагслар мепск
оырткм багып алы> шилар ҳаккштла өзнпин илтяларын
б е р е алыўы. пш.ш оагблятты халык мәпп ушын жчмсач
а л м \'ы -щ а Й 1.1[дын
6 |гят1ягы тийисли уг:зыйц{>ляры1г
пткарганыи, огян ж .налық косканып корсетеди. Соньш
менен бирге шлйырдыц ец үлкен ж а ғп л ы ғы -о н ы ц
ргалм.чмннде керинеди
Жпйеннин лүнъяға көзкарасы—езкушпликтеи к у т ы лыў, халыктык хс»Оир-жяпа көрмеуа "болыц есаплапады. Шайырдык бизге жеткен барлық шыгарыаларынын.
идгялык мяэмуны ло, ол маэмунлы окыушыға жеткернўдегн 1СОЛляыан образлы гөзлери, көркем тили де
усмны дәлиллейдн.
Жнйен XVIII әгир кярақалнак поззиясына мазмун
жагынан да тнл
сууретлеУ усылы. злебнй техкика
жағынан да жана чз салды. Ж ййеннин әдебнй жолын
өзннен сонғы каракялпақ классиклерн үлги етип плды.
Оляр Ж ийендн үлксн устаз. атақльг сөз шебери сыпетында таныды Буган бир иысал, Өтегп шайыр өзиннц
,Б ердяк қз ж у ў а п “ деген косыгында:
.Ш айы р болсац, ссн смнлсис жалганды,
Биздем бурым меше шамыр болганды,
Кагал бенем сн.чнн хагка садғанды,
Алар сезмн сынн) са.пгпп емес пе?..
ь<— 27
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...Атым Өтеш , бабам дуы Жикекди,
Халыкка сөзи үлги болган е м е с -п е ?

деп жазады.
(
Өтештиц бул қосық катарларына қарағанда Жийен
сөзинин халыкқа күтә жағымлы болғанлығыи, халык
певен тығыз байланыста турғанлығын, өзи ж асап турған
жәмийетке сын көзи менен карап шығармалар дөреткенин ҳәм өзииеп сонғы шайырлардын. оннал улги алғанлығын билемиз.
Жийен шысармалары халықтьщ тез ядлап алыўына
колайлы түрде курылған. Шығарма курылысыныц усындай болыўында ғана емес, ал онын мазмуны да күнглн
болғанлықтан халық тез ядлап, узак ўакытлар ядтан
шығармай жүрғеи. Жийеннин шығармалары халықка
жағымлы болмаса, халыктыц жүрегнне жыллы тиймесе,
сөзлери өткир болмаса, ондай шығармалар халык арасына тез тарамас еди ҳәм бизиц дәўиримизге келип
жетпеген д е болар еди.
Октябрь революциясынан бурын қаракалпақларда
баспа сөздиқ болмаўынан, шығармалары халық арасына
тараўда ҳ әр қандай тосқыилыққа ушыраған Ж ийен
творнествосы хәзирги бизиц еркин заманымызда журтшылыкха кед түрде мәлим болмакта, республикамызцыц мектеплеринде ҳлм х<окарғы оқыў орынларында
оқыгылмақта. Сондай-ақ Жийен творчествосы бойынша
кен түрде изертлеў жумыслары алып барылмақта.
Биз, Ж ийен творчествосын изертлеў арқалы бириншиден, оныд сүйикли шайыр ҳәм халық жыршысы
болғанлығын, өзинеи сонғы қаракалпақ шайырларына
устаз болып танылғанлығын, екиншиден, революцияға
дейин д е қаракалпақлардынмәдений ғәзийнесине Жийен
д е ө з творчествосы менен ж ү д ә баҳалы үлеслер г{ОСканын көремиз.
Жийен творчествосы жасларды тәрбиялаўда \'лкен
әҳмийетке ийе. Сондай-ақ шайырдыц творчесгвосы карақалпак тарийхын, тилин изертлеў бойынша айгарлықтай бай материаллар береди.
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