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„Карақалпақстан“ 1987-жыл, 220 б.

Бердак ҳаккында с ө з ... Сиз бул жыйкакта уллы шайыр дөреткен мнйрастын бугинги кәднр-кымбаты ҳаккында, оныц өмиршенлнги ҳаккында жазылған агаклы эдебиятшы, жазыўшы-шайырлардын пикирлери менем тапмсасыз.
Топламда Нөкис каласында 1У77-жылы өткерилген Бсрдактыч
150 жыдлық [юбилейнпе катнасыўшы Ш . Айтматов, 3 . Келрина,
В . Поволяев, Г . СулаЙпанова, А . Арипов, Ғ , Қайырбеков ҳәм
тағы баска да көп миллетли совет әдебиятынын белгили сез усталарыныц шайырга ҳәм оныц халкына деген сезимлери орын алган.
Китап Бсрдақ шайырдыц 160 жыллық мерексси мунәсибети
менен шыгарылып отыр.

Баспаға таярлаўшылар.
филология илимлериниқ кандидат лары

А . Муртазаев,
А . Каримов,

Б. Қэлимбетоз.

_ 43(ГТ0ГСГ0б0 -П 2
Б М —357(04)—87

(С, „Каракалпақстан“ 1987
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Аббаз Дабылов
БЕРДАҚКА
Сәлем бердим бүгин Бердак атама,
Ҳасыл елсе абырайын сатама,
Нағыз гаўҳар жер астында жатама,
Сөзи шықты жаўҳар болып Бердақтыц.
Кулен болыс, Әдил қалмақ тусынан,
Қарсы тил жумсаған қорқпай мушынан,
Онда тоғызыншы эсир ишинеи,
Өмири шықты қаллаш болып Бердақтыц.
Туўылған, өлгеннен бери өмири,
Тутанып княтыр өшкен көмири,
Полат болып жер астынан темири,
Изи шықты саррас болып Бердақтыц
Бүлбил болып сайрап жаца адамға,
Бир пзй шерик болды таза заманға,
Жеткиншеклер дацқын жайып жаҳанға,
Көзи ашылды талмас болыв Бердақтын, Сары кирпик шапан, белинде түрме,
Аяқта ақ пушта, баста шөгирме,
Суўретте шекилип дуўтары бирге,
Өзи шықты калмас болып Бердақтыи.
Қалдырған нусқасын көрсем кейнине,
Бир-биринен артық зиннеме-зийне,
Халкым ушын түўесилмес ғазийне,
Сөзи шықты алмас болып Бердақтын.
3
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Бердак бақсы
Бул дүньядан
Ж ер астында
Деп душпаны

жетпис үшинде өлди,
күппая-күп жок болды,
өмири елли жыл толды,
күлмес болды Бердақтын.

Бердактын тап өзи болып пьесасы,
Сахнаға басылды бугин өкшеси,
Томға айналып нускасынын нешшеси,
Халқыма шарайна болды Бердақтын.
Бердак атам елли жылда тирилди,
Аклык шаўлығына келип көринди,
Сахна-клубтан алды бүгин орындьг,
Көргенлер келбетин билди Бердақтыц.
Көрмегенлер карац кәдди бойына,
Бердақ емес, деп алмақыз ойына,
Жыйналған халык бүтин Бердак тойына,
Колына услатын гүлди Бердақтын.
Аламойнак дуўтар, гүмис шаптырған,
Бес бармакка он төрт перде туттырған,
Намалары тистин суўын жуттырған,
Шәкиртлери тойға келди Бердақтын.
Шәкирти деп ойлайман Ж апак, Ешшанды,
Айтып жүр Бердактан калған дәстанды,
Жанлатып ҳаўазы жерди-аспанды,
Аклығы Кзражан бнэде Бердақтын.
Шайырлык жағынан аклық, шаўлык көп,
Хызметинде таяр турмыз әжеп деп,
Егер дослар кемис болса бизиц гәп,
Кейнин толықтырар баллар Бердақтьш.
Сахнада сүўрети гүл-гүл жанады,.
Карап көзин тоймас, мийрин канады,
Шәкирти деп айтсадыз да болады,
Халық миясар көрсе бизди Бердақтыц.
1950-ж ы а .

4
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Н. Дәўцараев
Филология илимлчриниц докторы

Б ЕРДАК
Карақалпақ халқыныч данклы шайыры, Бердақ
шайыр —Бердимурат Ғарғабай улы 1827-жылы Арал
тедизинин бойында Карақалпақстан А С С Р ынын ҳәзирги Мойнақ районынық .территориясында туўылый,
©мириниц ақырына дейин сол жерде жасады. Шайырдыц әкеси Ғарғабай жарлылықта жасап, балық аўлап,
байларға жалланып хызмет етип, бир кун тапсз бир
күн таппай еплеп күнелткен. Әкесинин аш-жалацаш
әптадалық турмысы ҳаккында шайыр өзинин қосыкларында да еслетип өтеди.
Болажақ шайыр ата-анасынан жаслай жетим кала«
ды. Ол қаршадай шағынан баслап-ак жетимликтиц
зардабын тартты. Оныц жаслық шағы бир тислем нанға зар болып, аўылдан-аўылға, каладан-калаға гезип,
Орта Азияны бойлап ел гезиўшилик пенен өтти.
Бердақ 1900-жылы 73 жасында кайтыс болды.
Ж ас бала ўакытларынан-ак Бердак саз-сәўбетке
үйир болып, дуўтар шертип, халық косықларын айтып, шебер сазенделиги ҳәм хош ҳаўаз гөйәнделиги менен халық аўызына илине баслайды, ал 18—19
жасларынан баслап оньщ өзи де косык шығарып, шығарған қосыкларын намаға салып айта баслайды. 25
жасларында ол өзинин шайырлык таланты мененмийнеткеш халыктыц муиын муцлап, жырын жырлаўшы
бәлент жыршылык лапызы менен халык арасында кец*нен танылады.
Бердақ^бала ўақтынан-ақ Хийўа ханларыныц, пат5
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ша ҳәмелдарларынын ҳәм жергиликли феодаллардыи,
байлардын, молла-ийшанлардыц езиўн астында өз халқыныи шегип атырған азап-ақыретлерин, зорлық-зом»
былықларын, хорланып атырған ар-намысларын өз
көзи менен көрип, онын арзыў-әрманларын жаны менен сезип, халқы менен каны қатысып бирге жасады.
Бердақтыц гүллан творчествосы мийнеткеш халыкка
Деген шексиз муҳаббат ҳәм езиўшилерге деген терец
жек көриўшилик сезимлери менен суўғарылған. Шайыр өз халқынын бахытлы, бостан турмысқа жетилисетуғынлығына, оныц келешегинин жаркынлығына, ҳақ
кеўилден исенди. Ол өзинин гүллан өмирин халық
иси ушын, ханлардын, байлардыц, аталыклардыц жаўызлыкларына қарсы гүреске бағышлады, шайыр адам
өмиринии мақсет-мурадын мине усы гүрестен көрди.
Бердактын демократиялык идеялары, онын тереи
мазмунлы ҳәм өткир сиясий мәниге ийе „Халык
ушын“ косығында әсиресе айкын көринди. Шайыр
жасларды мийнеткешлердиқ мәплери ушын гүресте
өзлеринии күш-жигерин де, керек болса өмирин де
аямаўға шакырады, халык ҳүрметине миясар болыў
ушык азамат жигиттен не талап етилетуғынлығын атма-ат атап көрсетеди.
Бердактыц творчествосы көп салалы творчество.
Көп санлы лирикалык косыклары менен бир катарда
ол бир неше ири поэмаларды да, соныц ишинде тарийхый поэмаларды да дөретти. Оларды оқыған адамлардыц көз алдынан мийнеткеш каракалпақ халқынын
басынан өткен аш-әптадалықтағы аянышлы турмысыныц жанлы картиналары дизилисип өтеди. Оқыўшы
өзин шайыр менен бирге сол заманлардағы халық турмысыиа араласып жүрғендей сезеди. «.Бердақтын поэзиясында қаракалпак халқыныц экономикалық ҳәм
социаллык турмыс шараятлары өзиниц айкын сәўлелениўин тапқан.
Шайырдын косыклары гуманизм ҳәм оптимизм
идеялары меяен суўғарылған. Бул кәсийетлер онын
айырым шығармаларына ғана емес, ал тутасы менен
барлык творчествосына тән.^
Карақалпақ халкынын аўыр турмысын сүўретлей
отырып, Бердак ийшанлардыц, моллалардын, аталыклардын, байлардын бет пердесии ашып таслап, әшкара етип, мийнеткешлердиц қуллықта жасэп, олардыц
6
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•ар-намысыньщ аяк асты етилиўнн нызамластырып тур•ған әдалатсыз жәмийетлик дүзимди критикаға алады.
Ол барлық бәле-мэтердиц түп-тамыры езиўшилер ж үр•гизип атырған сиясатта екенин түсинди.
Өз халқыныц садык перзенти Бердак залым ханларды ҳәм баскз да езиўшилерди жан-тәни менен
жек көрип, оларды уўлы жыланларға, зәҳәрли шаянларға тецеп, халыкка етип отырган зулымлыклары
ушын олчрға нәлет жаўдырды.
Кердак жүзеки кудайдык кулшылығынз садык берил;ен, динниц жолына өмирин пидә ететугынсымак
болып көринип, ис жүзинде халыкты каря бетлик пенен алдап, қараиғы халықтын бары-жоғьш сыпырыпсыйырып алыўшы руўханийлерди, әсиресе өткир критика астына алды,
Окыўшылар жәмийетшилигине кеинен мәлим, пС алык“ қосығында ол салық системасыныц ҳәдден тыс
аўыр мусаллаты астында азап шегип атырған гедейлер турмысын кабырғасы қайысып ашыныўшылық пенен былай сүўретлейди:
Үйинде Оар жетим баллар,
Тамак. нан деп зар жмласар.
Көзден ағып канлы жаслар.
Жудэ қыйыи болды салык.

1/

Үстем ақсүйеклер класы Бердакка ғәзебин жайып
карсы шыкты, ал руўханийлер шайырдын дөретпелерине кеўил койған адамларды „кудайдын ғарғысына ушырайды“ деп жәриялады. Бундай куўдалаўлардын нэтийжесинде Бердимурат өзинин атын жасырып, шығармаларын „Бердақ“ деген әдебий лакап пенен дөретиўге
мәжбүр болады.
Қандай аўыр куўдалаўларға гриптар болмасын, шайыр өзи танлап алғак жолынан тайсалмады. Өзипиц ҳаклығына, халықтын' оны қоллап- куўатлайтуғынына ҳәм
сүйип ҳүрметлейтуғынлығына исеними кәмил Бердақ
залымлардыц бет пердесин жулып таслап әшкара етип,
езилген гедейлерди азатлык ушын гүреске көтерилиўге
шақырыўды өзиниц тиккелей ўазыйпасы деп есаплады.
Ол өзиниц ҳаўазын ен түпкирдеги халык массалары да
еситип, шығармаларыныц халық арасында узақ жыллар
жасайтуғынлығына беккем исенди.
Шайырдыц „Балам“ қосығы, жас әўладларға ўәсият
7
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болып еситиледи. Онда шайыр өзинин пикиринше жао*
ларды торбиялаў жумысына тийкар болатуғын моральлик-этикалык принциплерди ортаға салады.
Бердақ творчествосынын тағы бнр әҳмийетли тәрепине—оныц ҳаял-қызлардын азатлығы ушын ҳармайталмай алып барған гуресине тоқтап өтпеўге болмайды.
Уллы Октябрь Социалистлик революциясына дейин қаракалпақ ҳаял-қызларынын калып ыалға сатылатуғын ҳеш
кандай ҳукыкка ийе емес гүн болып келгснлиги мәлим.
Бердак олардыц мүшкилин жецилетиўге умтылып, оларға жаны ашып, шәрияттыц шырмаўына оралып женшклип қалған қаракалпак ҳаял-қызларында өзлеринин тецлиги ушын гүреске умтылыўшылык сезимин оятыўға
ҳәрекет етти.
Бердақ шығармаларында ҳаял-қызлардыц образлары
айрықша нәзик жыллы сезимлер менен сүўретлснгеи,
онын ҳаял-кызлардан шыққан әдебий каҳарманлары
ақыл-парасатлылык, кайтпас жигсрлилик, хош кеўиллилик, ер жүреклилик сыяқлы бәлент кәсийетлерге ийе
адамлар.
Бердақтыц терец мазмунлы поэмалары тарийхый
көз-карастан да дықкатқа ылайық. Шайыр сол замандағы каракалпак жәмийетиниц социаллык-сиясый турмысыныц ҳакыйкый реалистлик картинасын сүўретлеп бсриўге ерисе алған.
Шайырдыц поэмаларыныц бири— „Ш еж и ре“ ге каракалпак халкыныц келип шығыўы ҳаққындағы аныз сөзлер тийкар етнп алынған. Поэмада бир катар кемшиликлер менен кәте пикирлердин де орын алғанына қарамастан, ол карақалпак халқыиыц тарийхын изертлсў
ушын материал сыпатында үлкен эҳмийстке ийе. Бердак өз халқынын тарийхый өтмишин системаластырып
ислеп шығыўға ҳәрекет еткен тунғыш қарақалпақ
болды.
Бердактыц тарийхый шығармаларыныц катарына
оныц „Лмангелди" ҳәм „Айдос бий“ поэмалары да
жатып, оларда карақалпақ халқыныц көтерилислери
туўралы сүўретленеди,
Бердақтык ен ири шығармасы болып табылатуғын
.А қм ақ патша“ поэмасы әсиресе айрықша әҳмийетке
ийе. Поэма ўақыяларға, зпизодларға бай, халықтын
салт-саиасы, күнделикли турмысы шебер сүўретленген.
Өзиниц мазмуныныц терецлиги ҳәм идеясынық байлы8
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ғы жағынан революцияға дейинги каракалпак әдебия»
тында оған теч келетуғын шығарма жок- Оған Хорезм
халыкларынын турмысы тийкар етип алынған. Залым
патшанын образын шайыр турмыстыц өзинен алып
сүўротлеген. Поэма жаўыз патша менен ханлардын
зулымлыкларына карсы, мийнеткеш халықтыц азатлығы'
ҳәм ғәрезсизлиги ушын гүрестнц жокары идеялары менен, әдиллик, тецлик, адамгершилик ндеялары менен
суўғарылған.
Поэмада Бердак дин, алла-тала, пайғамбар ҳаккында
бир аўыз да айтпайды. Қаҳарманларыныц минез-кулкында ислам динине садык мусылманларға соншелли
тән болып келетуғын пзссимизмнип пассив түрде тәғдирдиц басқа салғанына кайыл болыўшылықтыц изи де
көринбеди.
Ислам халык турмысыныц барлык қуўыс-қолтықларына дейин сицисип барып жадаша жанлы иәрселсрдиц
басын көтертпей езип-женшип турған кара түнек заыанда Бердак прогрессив идеялардын жаршысы дәрежесине көтериле алды.
Бердактыц шығармалары мийнеткеш халықка түсикикли әпиўайы тил менгн жазылған.
Шайырдыц арзыў-эрманлары көзинин тирисинде иске
аса алмады. Тек уллы Окгябрь Социалистлик революциясынан кейин ғана қарақалпақ халқы уллы Ленин
партиясынық басшылығы астында өзиниц азатлық ҳақкындағы әсирлик әрманларына ерисе алды. Езиўшиликтиц барлык формаларынан да биротала кутылып сиясый
ҳуқыққа ҳәм миллий тецликке ий'е болып бахытлы бостаншылык турмыста жасай баслады. Бердактьш бай
поэзиялык мийрасы қарақалпақ мәдениятыныц алтын
фойдынан орын алды.
1950-ж ы а ,
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Көрпекли карақалпақ шайыры ҳәм ойшылы Берди»
мурат Ғарғабай улы (әдебий лакабы Бердак. 1827—
1900) дәслепки билимди дниий мектеп-медреседе алған
шығыс әдебиятыньщ тарийхын жақсы билген./"Бердак
өзиниц көлеми 3 мыц катардан аслам болған ец баслы
шығармасы „Акмак патша“ поэмасында өзин коршаған
дүньяныц әдил курылмағанлығы ҳакқында пикир жүргизеди. Бердақ—халык бақсысы, оцыц арзыў-әрманлары менен тилеклерин жырлаған шайыр, Бердактын халык ҳаккындағы, поэзиянын ҳәм шайырдынжәмийеттеги роли ҳақкындағы айтқан пикирлери айрыкша дыккатқа ылайық.)
„История мировой филоссфии“ М ,. 4-том,
*

*

*

Бердақ творчествосы тек каракалпак әдебиятында
ғана емес, бәлким бизин көп миллетли Ўатанымыз тарийхында үлкен орын ийелейди. Оныц демократиялық
идеялары халық данышпанлары арасынан өсип жетискен ...
Қырғыздыц Алатаўыныц шоққылары көп. Олардыц
биреўлери бийик болса, биреўлери оннан да бийик,
халқымыз усы бәлент шоккыларды „туғ шоккы* яғный
»туў шоккысы“ деп атайды. Бердақ та көп миллетли
туўыскан эдсбиятыныц туў шоққысынын бири.
Ш . Айтматов.

V
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М. Иурмухамедов
Өзбекапан С С Р Иламлер акадгмчясыныц академиси

БЕРДАҚ ҚАРАҚАЛП АҚ ХАЛҚЫ НЬЩ УЛЛЫ
ШАЙЫРЫ
■ ^Пушкин—рус халқы, Шевченко — украин халқы,
Руставели — грузин халкы, Наўайы—өзбек халкы,
Абай—казақ халкы, Мақтымкулы—түркмен ^ҳалыклары
ушын кандай қәдирли болса, Бердак та каракалпак
халқы ушын сондай қәдирли. Бердақ—қарақалпак класснкалык әдебнятыныц ш ы қы .,
Бердақтыц көп санлы лирикалык қосықлары менен
поэмаларында қарақалпақ халкынық X V III—X IX әсирдеги содиаллык өмири кеинен сәўлеленген. Бердақ
демократ шайыр сыпатында өз дәўириниц ўакыялары
менен жәмийетлик қатнасын алдықғы көз қарастаи баҳалады, өзиниқ көркемлиги жоқары шығармаларында
тенликти, гуманизмди, әдилликти *ҳәм патриотнзмди
алға раўажландырады, езиўшилерди аяўсыз әшкаралады, мийнеткешлердиқ мәпин корғады, ханлар ҳәм патшаларға қарсы бас көтерген қаҳарманларды жырлады,
солай етип, өзиниқ прогрессив идеялары ҳәм жәмийетлик-сиясий көзқарасы менен өз заманынан әдеўир озып
кетти.
*

*

*

Халықтын аянышлы өмири—Бердақ творчествосыныц
тийкарғы темасы. Оныц барлық шығармаларында халықтыц аўыр жағдайлары ҳәм үстем класс ўәкиллерине жек көриўшилиги сүўретленеди.
и
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Бардык каэыўға азыксыз,
Жеднк таякты жазықсыэ.
Байлаўлы турдык каэыксыз,
Қазыу аўыр бодды быйыл.1
,Б ы й ы л т.

Бул косык—Хийўа ханлығыныц реаль өмир ҳак*
қындағы социал картина. Шайыр „Ж аз келер ме“ атлы
қосыгьшда:
Тамағы.ч жок ишерге,
Көлигим жоқ квшерге.
Төсегнм жок төсерге,
Биз сорлыға жаз келер ме?.

—дейди.
Косықтағы ҳәр бир катар шайырдыц өмирге талабы
ҳәм жарлылардыц бахытлы күн көриси ҳаккында әрманы.
Халыктын езиўшилиги ҳаккындағы шайырдиц кыйналыўы оны өмирден түцилиўге, пессимизмге алып бармайды. Шайыр тек халық кайғысын сүўретлеў менен
шекленбейди, ал халык қайғысыньщ .айыпкерлерин
(бийлерди, диншилерди, ханларды, ҳәмелдарларды ҳәм
т. б.) көрсетип береди, оларға нәлет айтады. Бердақ
творчествосыныц идеялык активлиги д е, ҳәдден тыс
гражданлық өткирлиги де усында.
Бердақтыц „Салы к“ қосығы өткир социаллык шығарма, ол жасап турған ҳүкимге карсы шығыў болып
табылады. Шайыр ҳәр жылы көбейтилип, адам басына
он тилладан салынатуғын ханнын салығын ашық түрде
критикалайды, өзинен дежарлы Ерназарды қайғырады,
кейин өзиниц ғәзебин салық төлеў кыйын болған адамларға емес, ал салык төлемегенлерге каратады. Солай
етип, шайыр салық сиясатыныц сырын ашады.
Былтырғмдан быйыл жаман,
Калай-калай болды заман,
Ғәрип-косер қалмай аман,
Ои тилладаи келди салык.
1 Мысаллар— Б е р д а к (Тадламалы
К К ГИ З, 1956) атлы китаптан алынды.

шыгармалары,
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Нөхис,

Гуманист шайыр, ҳәтте канша ашыўлы болса да,
жарлылардыц тәғднйрин ядтан шығармайды.
Маған ҳеш гәл. ешегиу бар,
Сатып’ беремен бир базар,
Әттсц жарлы аш Ерназар,
Оған кыйын болды салык.

Мумкин шайырдын бул сөзлери ханға жетпеген шығар. Мүмкин, шайырдыц узактағы Арал бойларындағы
наразылық үнине толы қосықлары ханныц кулағына
жетсе д е, оған халықтық наразышылығы менен есапласыў керек болмаған шығар. Бул ж ерде, Бердақтыц
өмиринде үш мәртебе болған қарақалпаклардын ханғд
карсы көтерилислерии (1827-жылгы Айдос басшылығында, 1855—1856-жыллары Ерназар алакөз басшылығындағы, 1858— 1859-жыллардағы Бозатаў) есапқа алсак, ханныц халык наразышылығы менен есапласпаўы
да мүмкин емес шығар.
Тағы да бул ўакыялардыц барлығы Бердак поэзи;.сыныц руўхына, идеялық бағдарына тәсийир етпеўи
мүмкин емес еди. Ө з гезегинде Бердақтын дөретпелери, сөзсиз, мийнеткеш халықтық класслык ҳәм миллин
саиа-сезиминиқ ояныўына тәсир етти. Бердақтық дөретпелериниқ баслы жәмийетлик әҳминети усыған да
байланыслы.
Бердақтық „Салы к“ косығы—бул өткен дәўир ҳаккындағы батырлык пенен айтылған ҳакыйқатлык ҳәм
езилиўшилердин мәпин ашық қорғаў.
Шайырдын батыл, прогрессив идеяларға толы косықларынын катарына яКөринди“ қосығы жатадь:.
Шайыр тенсизлик өмирдин адресине күшли образлы
қатарлар менен нәлет айтады, ашлык, зорлык, әдилсизлик адамлардық ҳәм шайырдын көзине („бағы-ҳәрем, бакшаны—шенгел“ , „суўпы, ийшан, ахун және
молланы—шайтан“ , „жәллатларды, жаўларды, аталық
ханларды—шаян“ , лкен дүньяны—бир пул“ , „жердин
бети—аядай“) болып көринеди.
Пикирлер батыл ҳәм аяўсыз айтылған. Ондсғы пикир өткирлиги соншелли, ҳәттеки, косықтық ақырында
шайыр өзине-езп:
Ойлан Бердим^рат, қыскарт сезинди,
Қысқартпасац топырақ басар жүзицди,
13
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Залыилар кврсстпес баскак изинди,
Жачалыцбнр саат инймам көрннди.

—дейдн.
Бердактыц „Көринди“ косығы класслык гүресшеклик руўхы меиен, пикирдиц өткирлиги менен, идеяныц прогрессивлиги менен, катарлардыц образлығы
менен, кекли иитонациясы менен характерленеди.
Шайырдыц „Болған емес“ косығы:
Бул дүнья-дүпья болгалы,
Иатша әдил болған емес.—

леп басланып, ол бул аркалы жэмийетлик өмирге тийисли ец әҳмийетли көз-карасын билдиреди:
Инағыў бектиц баллары,
Бәркулла жетти коллары,
Кыйсык болсада жоллары,
Ҳешўак ҳарып-талған емес.

Шайыр байлардыц бардамлы
лады: .

өмирине

нарззы бо-

1»иразлар аш, биразларток.
Ток ааамныд кайғысы. жок.
Аш адамиын уйкысы жок,
Оны токлар билген емес.

- Тецсизлик жәмнйетке, байларға, халықтын езилиўине карсы гүрес сезими бул косықты өткирлестирди,
жокары шыцға шығарды. „Бул дүнья-дүнья болғалы,
әрмансыз ашлар болмады", „Болмады айткан нийетим” ,
„Ҳеш ўакытта шошка-шошканы, азыўласып жарған
емес“ , „Бул дүньяпыц түри бетер, Кара думан кашан
кетер“ . „Иштеги қайғыў-жапаны, Ж оқ қылар ўақ болған емес“ .
„Болған емес“ косығында шайырдыи өзиниц аянышлы тоғдирине көп орын берилген. Бирак, бул аянышлы тәғдир аш жаланаш жарлылардын тәғдири. Солай
стип, шайырдыи өмиринеи алынған жеке мотивлер
улыўма халықлык тема менен, халыктыц кайғысы ҳәм
социаллык гүреси менеи байланысады.
Бердакка шекем ҳеш ким де оныц дәрежесинде
халыктыц қайғысын жырлай алмады. Байлар, бийлер,
ханлар, диншнллер ҳәм қакамап кыс, буларды Бердақ
14
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яалык кайғысынын айыпксрлери деп есаплайды. Бирак,
оларды тек атап ғана коймастан, өзишш кәҳәрин оларға қарсы каратады. Солай етип, Бердактыц көплеген
косыкларыныц мазмунын—қайғыныц ашыўға өтиўи деп
белгилеў мүмкин.
Шайырдыц „Халык ушын“ атлы үлкен монолог косығы—программалык шығармасы. Косық оптимистлик
пенен нәсият ҳәм кецесиў формасында жазылып, ол
жәмийеттеги адаыныц орны ҳақкында шайырдыц тийкарғы көз карасынан турады.
Жигит болсац, арысландан туўылған,
Хызмет еткил, уданына халык ушын.

Ҳадал мийнет, халыкты сүўиў, Ўатан, ар.-намыс,
халыктын аўыр турмысынын себепкерлери, әдилсизлик,
копақшыллык, шайырлык ҳәм т. б. ҳаккында сөз етиледи. Бирак, Бердактыц барлык шығармаларындағы
халыкка хызмет етиў идеясьг орайлык планда турады.
Бул идея бүгинги күни бизиц дәўиримиздиц мапине
де актуаль хызмететеди. Айырмашылығы, тек бизиц
заманымыздыц—Бердактын әрманы
болғанлығында.
Сонлыктан ол өз заманыиа нәлет айтып, косыкты мынадай қайғылы катарлар менен тамамлайды:
Атым Бердимурат, мен ҳактыц кулы,
Саҳрада сайрагаи сары булбили,
Он гүлинен ашылмаған бир гүли,
Дегенине жете алмады халыкушын.

Бул косықтан елс бирнеше әўлад үйренеди. Бул
қосык пенен яЖ ақсырак“ косығы да идеялык үнлслесикке ийе. Косық йошлы руўх пенен куўанышлы
басланады, бул йошлы қатарлар өмирде жақсы нәрселер бар екенлигин хабарлайды. Олардыц арасында мынадай пикирлер бар:
Жумыс исле, туўлған сон ел ушын,
Жаныщы аяма елде ер ушын.

Ҳадал мийнет ҳаккында шайырдыц айтқан ен баҳалы пикири де усы косығында:
Дизеиди сыэлатып, мийнетин шегип,
Жеген бнр зағарац палдан жаксырақ.
15
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Бул пикирди тек Бердақтыц образлы поэтикалык/
тили менен ғана бериў мүмкин, бул қатарлардьш тә}
сиршецлиги ҳәм идеялык-эстетикалык
куны жүдә
күшли.
Соцынан Бердак жағымлы ислерди баянлаўдан атқа
минерлерди қатты әшкаралаўға өтеди.
Кейин шайырдын өзиниц басынан өткен бир катар
жанға тийетуғын үстем класс ўәкиллериниц ислеген
иси қосыкка киреди:
Бир акшам айттырып, урды жазыксыз,
Не шара, байлаўлы турмыз казыксыз,
Каракалпак күнид өтти жарыксыз,
Бул өткен емирден знпдан жаксырак.

Солай етип, „Ж ақсы рақ" косығында шайыр әпиўайы унамлы ислерди нәсиятлаўдан жәмийетлик пикирлерге, жағымлы нәсиятлардан ашыўлы әшкаралаў*
ға өтеди.
Косықтын еи сонғы төрт қатарында қайғы ҳәм оп»
тимизм ажыралмас байланысқа түседи:
Бердимурат айтар көреалмай жақты,
Өлип кетер болды ашылмай бахты,
Бердимурат—халыкты, халык—Бердақты,
Жалғызындай көрер жаннан жаксырак.

' Бердактьщ кеплеген шығармаларында философиялык ойлардын ушырасыўына карамастан, оныц усы мәселеге тиккелей бағдарланған пикирлеў косыклары,
ойлаў қосықлары бар^ „Излер едим“ қосығында Бердакка тән болмаған сабырлылык пенен шайыр өзиниц
- қайғысын, бахытсыз өмиринин жағдайларын баянлайды ҳәм бәрқулла өз халқына бахыт излеўге таяр екенлигин айтады.
Ш ад қылыўға елатымды,
Бахыт жолын излер едим,

.

Шайыр өз халкына бахыт тапса оны
Бухарадан,
Түркстаннан,
Индиядан,
Дағыстаннан, Россиядан излеўге тайын:
Акмллы кәмал, илими зор
Билимли ел болмайды хор.
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Ургенчтен,
Сириядан,

Ғахыт ушын силтесе жол,
Орысыятты издер еди.м

Бердак рус халқын усылай баҳалайды.
я3аманда“ қосығында Бердақ „Коллардьш, шешек
тйллердиц байланғанын“ , яД1өҳмин қуллардыц’ наисыз
телмирип отырғанын“ кайғырады. Жылдан жылға жар*
лылардыц жағдайы аўырласып „каранғы қаплаған қайғылы заманда, байлар—касқыр—түлки; халық-козы екенон“ айтып береди.
.Сөзинин басы шаппаттай нан болған, аяғына бир
жақсы мәси киймеген“ шайыр, бахыттан бас тартып
жасағысы келмейди. Шайыр „Өлсем сөзим калар, айтып кетейин“ , —дейди.
■“ Аўыр турмыстан кутылыў жолын излеген Бердақ
,П ан а бер“ , „Бер енди“ косықларында қудайға да
жалбарынады. Бирак, бул қосықларьшда да шайыр
к у д а й д ы н ж а р л ы бендесин корлап қойғанлығын айтады. Жарлылардыц пайына тийген бахытсыз
өмирге нәлет жаўдырады. „Пана бер“ қосығында жәдигөй ыоллалар ҳаккында айтса, „Бер енди“ косығында кудайдаи жәрдемди жарлыларға бериўин өтинеди.
Бул қосыклар шайырдыц қартайып, суўпы болғак
жыллары қыйыншылыққа ушырағанынан жазылған.
Бирак, шайырдыц бундай кудайдан жәрдем сораған
қосықлары жүдә аз. Суўпы болса да өзиниц ҳәм өзине усағанлардыц турмысында өзгерис болмаўы шайырды „кудайдыц жарылкаўына“ гүманланып қараўға алып
келген*
Ол „Бермеди11 қосығында „тециз балығын бермесе“ ,
„Алла нәзер салса бизге, көз жасты неге көрмеди“ , деп
жазады. Ол тап усы пикирин „Өмирим“ қосығында
„Айтканымды ҳақ қылмады, әўере болған күнлерим“
деп кайғы пушайманлық пенен жазған еди. Булардын
барлығы—Бердақ творчествосыньщ баслы прогрессив
идеяларды ийелеўинде (халык батырларын жырлаў,
бахытлы келешекке исениў, үетем класс ўәкиллери
менен диншиллерди әшкаралаў ҳәм т. б.) оныц жәмийетлик сиясий көз карасында баслы орынды кудай
емес халыкка бахыт әкелиўши батырлар мийнеткеш
1 Хийўа хаилыгында куллық 1873-жылға шэкем саклаиды. (автор).
2 -3 7 5
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адамларға исеним нйелегенин көрсетеди. Сонлыктанда,
жсқарыда аталған косыкларында белгиленгениндей,
шайыр халықтын тәрепинде.
Егер Бердгқтын динге катнасына нәзер жиберсек,
ол туп тийкарынан динди сапластырыўдыц тәрептары
болған ж сқ, бирак, динди де жарлышылыктан ҳәм
езиўшиликтен кутылыўдыц жолы және оны халық бахытынын гилти деп те санамады. Бердақ диншиллердин надурыс ислери ҳәм жәди^ейликлери, „халықтын
қанын сорығаны" ушын олардыц намысына тийди ҳәм
маскаралады.
^Бердақ творчествосынын ец бир характерли өзгешелиги—өз дәўириниц класслык бөлиниўшили; ин тураклы ҳәм исенимли белгилеўинде, бәркулла және
ҳәмме ўақыт жарлылар менен байларды, жарлылардыц аянышлы өмирин ҳәм устем класс ўәкиллери менен
аткаминерлердиц әдилсизлигин дурыс белгилеўинде
көринеди.*'
Мәселен, кишкене ғана „Тойда“ косығында тема
онша социаллық еместей болып көринеди. Бирак, Бердакты шады-куррам тойдыц ўакыялары қызықтырмайды. Косык өзинин куўанышлы тойы күни де жарлы-'
ларды жалшытпаған, байлардан айырып қараған тойдыц ийеси Кулман байға нәлет айтыў менен тамамланады.’
•^Сыкмар екен“ қосығында шайыр жақын-жырактан конак шақырып, онбес аўара гөшсиз табак тартып
той берген Әлимбай ҳаккында сөз етеди. Шайыр қосығын сөз кылар деп „Бердимуратты, тойға шакырмзған екен‘ деп тамамлайды. Көрип отырғанымыздай
шайыр шакырылмаса да, онын сөзи халыққа тарайды..
Бердак творчествосында социаллық мотивлер лиризмге үстемлик егип келеди, сонлыктан ол ҳаял-қызлар темасына дыккат аўдармаўы мүмкин емес еди.
Бердақ қосыкларыныц тсмасы—муҳаббат ҳәм қызлардыц сулыўлығы емес, ал ҳаял-қызлардыц социаллық
жағдайы.
Булар келинниц сүймегеи ериниц үйиндеги аўыр
1 Бир катар авторлар (Б. Исмайлов. А . Каримов) .Тойда* косығын Күнхожаныц шыгармасы деп есаплады. („Әмиўдорья*, 1977.
№ 7. 114-бет) бирак бул пикнр еле толык макуллаиған да. бийкарланған да жоқ (автор).
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'турмысын (»Келин“ ) сүўретлеўинде, ғарры байға сатылған жас қыздыц тецсизлик некесин критикалаўында
(вКөрдим“ ), шайырдыи кызларды өз тецине қосыўға
үгитлеўинде (.О йланба“ ) көринеди.
Кыз-жаўанлар ерчин дэўран сурмеди,
Шағлап кулип тсци ыенен журмеди,
Шэрият дсп оларға жолды бермедн,
Карацғы каплаған кайғы заманда.

*Әдеп-икрамлыкты нәсиятлау Шығыстын көплеге 1 г шайырларыныц творчествосына тән. бул Бердақ
творчествосынан да кец орын алады. Шайырдыц дидактикалык косыклары бәринен бетер белгили бир
адамларға, баласына. аўылласы болғаи ж ас жигнтке
каратылғандай болып көринедн. Бул сылтаў, шынында. Бердактыц нәсиятлары барлык Бердакты билетуғын
яки билмейтуғын келешектеги жасларға каратылган?
Бердактьщ дидактикалыц косыклары—бул шайырдыц тәрбия, әдсп-икрамлылық, нәсият тараўында көз
карасыныц улыўма жуўмағы.
•<Бердактын ец жаксы нәсият косықлары: „Балам“ ,
.Н ад ан болма“ , ,Билгейсиз“ , „Қашан раҳатланадурсан“ , „Халық ушын“ ҳәм т. б;
Мийнет—Бердак шығармаларынык турақлы темасы.
Бердак творчествосыида юмор жок есабы. Шайырдыц көрген азаплары ҳәм ызасы юмор, ҳәзил дөретиўге мүмкиншилик бермеди, оларды өткир лирикаға
айландырып жиберди. Сонлыктан ҳэттеки темасы бойынша ҳәзилирек, ,Алты кыз“, „Хож ам “ , косыклары
да социаллык мотивлерди ийелейди.
<?Бррдак шығармаларыиыц тили ҳәммеге түсиникли.
Онда өткен дәўирдеги көплеген түрк тиллес шайырларда ушырасатуғын араб, фарсы тилиниц элементлери жоқтыц қасында. Бул ҳақкында шайырдыц өзи:
Өзич әчий, тилим турхи
Жоқгы арап, фарсым меннц’

деген едц,
Творчествосыныц усы қәсийети менен
1 .Әмиўдәрья', 1977, ЛгЗ, 107-бет.
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ол өэинен1

бурынғы (Әжинияз) ҳәм өзинен сонғы (Аяпберген)
шайырлардан ажыралып турады.
Бердактын поьтикалык тилинин өз дәўириндеги сөй*
леў тилине жакынлығы онын творчествосынық ецбаслы өзгешелнги:
•Оныц кеплеген қатарлары накыл-мақалларға, ушқыр сөзлерге айланды:
Болыс болсан адам жер ен,
Абырай ақсакал Оолғанын,1^

(,Эдил қалмац‘1*

Шайырдын кеплеген косыклары нама мененҳәзирде айтылады. („Халық ушын“ , „Қашан раҳатланадурсац“ , „Алты кыз" ҳәм т. б.).
Бердак жәмийетте шайырдын орны ҳаккында арнаўлы ҳеш нәрсе жазбаса д а, гейпара үзинди пикирлеринен онын бул мәселеге дыккат аўдарганын билиўге болады.
Бердақ Ғарғабай улы -[өзинин творчествосы мен.и
көркем сөз ийесине үлги. Буннан баска, оныц „шайыр едим көзим көргенин жаздым", „Саҳрада сайраған
сары бүлбили" (,Х ал ы к ушын“ ) „Бердимурат—халыкты, халық— Бердакты, жалгызындай көрер жаннан жа.;сырақ" („Ж аксы рак"), дсп өзиниц творчествосы ҳаккында айтса, гейпара косыкларында ,Ш айырлар қ?лем алғалы, хатқа туўыры салған емес“ (,Болған сме с “ ) дсп өзиниц өкинишин, „Болмады айтқан нийети V
дсп өз күйинншин, гейпара косыкларында „мен елмеспен сөзим жүрер бәрҳәма“ , ,Ө л сем сөзим кал:р
айтып кетейин“ (,3 ам ан да“), „Ө лсец қәдирленер снзиц“ („Өмирим"), „Ө лм ес мениц шайырлығым" (вМ с;>
иц“ ), „Сөйле тилим, ашылмаса да бир гүлим" („Гл на бер"), яСөзим емес, ол дур өзим" (“ Лқмак пагш а“ ) ҳәм т. б. Наўайыны, Фызулыйды, Мақтумк\ лыны, Андалипти, Жийреншени, Күнхожаны, Әжиниязды т. б. мақтаўы шайырдыц халықсыз болмайтуғыныц, оннан ажыралган птаза шайыр" ж оқ екенлшгн 1

1 Б е р д а к . Тацламалы шыгар>-аларынық жыйнағы, КК ТИ З,
185-Оет.
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1950,

түсингенин билдиреди. Халық пенен бирге халык ушын жасаў, кыйыншылыққа ушыраў ҳәм гүресиў Бердактыи түсинигинин идеалы, онын өзинин творчествосы
бурында ҳәм ҳәзирде усынын мысалы.
* * *
^Зердактын творчествосынын әҳмийетли бөлегин
онын тарийхый социаллык темаларда ж; зылған поэмалары курайды. Каракалпақ әдебия;ында оған шекем ҳеш
кимде бундай кеп санлы поэмаларды дөретип, олар
да өз дәўириниц социаллык проблемаларын бундай
дәрежеде күшли аша алған жок.
Халық қаҳарманлары идеясы’ Бердактыц „Аман елдн“ , „Ерназар бий“ , „Айдос бгба“ поэ.чаларында өзкниц раўажланыўына ериседи,
Көлеми онша үлкен емес „Амангелди“ поэмасында Бердак каракалпақлардын үлкен бөлеги Түркстснда, Сырдәрьянын аяғында жасаған ўакыттағы Каракалпак-Коқанд қатнасларынын бир катар фактлерине (X V II
—X V III әсирлер), узақ тарийхый ўакыяларға дыккат
аўдарады.
Поэмада Сырдәрьянын аяғыва жайласкан Түркстан
карақалпакларынын басшысы Асаннын карақалпақ кызларын сарайға жыйнаў ҳаккындағы Коканд ханынын
буйрығына бағынбағанлыгы айтылады. Асанныц буйрықтан үзил-кесил бас тартыўы ҳәм хан менен бәслесиўи
онын өлимине алып келеди ҳәм оны дарға асады. Батыр жигит Амангелди Асанныц қанын алыў ушын Коқанд ханыныц геллесин алады. Буннан кейин шайыр
Лмангслдиниц батырлықларын тәриплейди
Бердақтын идеясы түсиниклн. Бирак шайыр буныц
менен шекленбей, өз заманласларына былай дейди:
Лмангелдидсй болмаға
Барып ханнап хан алмаға,
Гелле кесип жан алмаға,
Қай бнриннин, шамац келди.

Критикалык сораў бул тек шайырдын жуўабы ғана
емес, ал талабы да. Бсрдик өз халкы тарийхыныц
каҳарманлык бетлерин қалай жацғыртса да, өткендеги
бул халық батырларын өэ заманласларына үлги етип
қояды.
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' А.йдос баба“ поэмасыныи сюжети—қарақалпақлардын бас бийи Айдостыц жыйнаған салыкты бөлисиўдеги хан ҳәмелдарлары менен тартысы. Айдосқа салыктын төрттен бирин бергиси келеди. Айдос ханнын
дәслепки ўәдеси бойынша жартысын талап етеди. Мәҳрем қарсы болады. Айдос колына кылышалып өз пайын алыўға ериседи. Бул ушын оны хан жек көреди,
ақыры Айдостыд өлимине алып келеди,
Бердак бул ўақыяға өзинин баҳасын бермейди.
Бирақ, Айдос ханнын ҳәмири менен карақалпаклардан
салык жыйнаса да, онын Хийўа ханына карсы ҳәрекетлери калайда Бердақка унаған. Сонликтан, Бердак
баҳа бериўде әдеттен тыс шекленип, тек усы ўакыяны баянлаған, оны Айдостын Хийўа ханына бағынба.ғанлығы қызыктырғану
Онын „Ш еж ире“ шығармасынын кейнин де Айдос
ҳаккында, онын X IX әсирдип басында каракалпаклардын Хийўа ханлығына бағыныўдағы тийгизген кесири
ҳаккында әдеўир айтылған.
£ ге р Бердак Айдостын ҳәрекетин ҳәм жеке адамгершилигин баҳдлаўда сабырлылык стсе, 1855—1856жыллардағы Хийўа ханлығына карсы көтерилистиқ басшысьг Ерназар Алакөзди баҳалаўда шайыр өзинин еркине ҳәм ойына рухсат береди. Оған шайырдық „Ерназар бий“ поэмасы арнэлғаи/
Бердақтьщ поэмасы—бул көтерилистин, тарийхы
емес,шайыр бул ўакыяны баянламайды. Ол тек Ерназзр менен ханныц ортасында келиспеўшиликтин келип шығыўын айтады ҳәм Ерназэрдын жеке каҳарманлык ҳәрекетлерин анык көрсетти.
Шайырды идеал халық каҳарманы кызықтырған. Сонлыктан, Бердак ез дәўирине сондай зәрүр болған қаҳарманлықтьщ түсиникли идеясын избе-из айтыўдан
бас тартпаған, усылай сүўретлеў керек деп ойлаған.
Шайырдын сүйиўшилиги пүткиллей Ернззарға каратылған. Оны „Каракалпак халкынын ағасы“ деп атайДы, оныц ҳәтте ханнзн бийлигин бериўди сорағандағы мунаймаўына ҳәм бас иймеўине тан қалады.
Карақалпак тилегепде,
Тилетпеди Ерназар бий,
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тысы, камактан кашыўы, хан адамларын жазалаўы—
ҳәммеси шаЯырдыц тилсклеслиги меиен баянланған.
хШайыр көтерилистиц ен сонғы күнлеринде де берилмеген Ерназардьщ турақлылығына ҳәм мәртлигине
тац қалады.
Мени ҳеш кич тилемесин,
Жалынып сорап журмесин,
Мен өлгенде жмламасын,—
Деди арыслан Ерпазар бий.

Бсрдак Ерназардын „залым бийлердиц кылығына,
аўыз бирлигиниц жоқлығына" шыдамағанлығын айтады. Ол Ерназардыц өлимине кыйналып:
Горуғлы бектей ер еди,
Катарда коеа нар еди,
Толы журтка дәркар еди,
Шейит өлди Ерназар бий,

—дейди/
Идеялық-көркемлиги ҳәм көлеми жагынан Бердактыц ец әҳмийетли шыгармаларыиыц бири „А қ м а к п .т ш а“ позмасы.1
„Акмак патша“ революцияға шекемгй каракалпак
әдебиятыиыц ец жаксы шығармасы, оныц шынларынық
бири. Оған тек ғана әдебият тарийхын изертлеўшилер ғана емес, философларда, педагогларда, тарийхшыларда, дилмашлар да ҳәм т. б. дыққат аўдармактә.
Бул поэма ҳақкында кандидатлык диссертақия жазылған (А. Муртазаев). Жакында бул өлмес шығарманыц және бир нускасы табылды2.
Поэмада баянланған ўакыя әййем заманлары биймэлим бир патшалыкта болып өткендей. Шын мәнисипде көбиси Бердактын өзи жасаған дәўирдеги ҳакыйқатлыкка дурыс келеди. Мәселен, Хийўанын барлық
ханлары да сарай салдырды ҳәм территориясынан мәжбурий әкелинген (жекке сийрек өзиниц ямаса ата-аналарынып кайылшылығы менен келген) кызларға толтырды. Ханға карсы тап көтерилиске айлака жазлаған
!Бир катар әдебиятшылар бул шығарманы косық пенен жазылгаи
рочан деп те атайды.
2Б е р д а к . Тацламалы шыгармалары. Кеғис, ,Каракалпакстаи“
баспасы. 1977. Поэманын Узак Раметуллаев тапсырған жақа нускасы.
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наразышылықтыцсебеплери карақалпак кызларыиыц хаи
сарайына жыйнаўы болды („Лман,-елди‘ нин мазмуныи
еске алайык). Тарнйхтан ханныц тәўиби өзиниц ханына ол венернялык аўырыў менен аўырғанда ж ас кыз*
лар менен ушырасыўды емге буйырғаны мәлим. Ханнын халыкка ислеген жаўызлықлары, поэманын каҳарманларыныц өмири (ғарры балыкшынын, Гүлимник
сарай туткынларынын, Зәриўдиц ҳэм т. б.) таптурмыс
шынлығынаи алынғандай.
Сонлықтан, поэма шайырдыц, жасаған дәўириниц,
реаль картинасы. Өткен дәўир ўақыясына сүйениў,
бизицше, бул шайырдыц өз дәўириниц жаўыз басқарыўшыларын бармағы менен көрсете алмаўынан пайда болған усылы.
Поэманыц прологында шайыр, адамлардыц айтыўына карағаидз, көп жаўызлықлар болған, халық апатқа
ушырап посқан, ж ас жанлар қыйылғаи ҳәм жаўызлардан халықтын өшин алыўшылар да болған екен дейди.
Оннан кейин көп ғаррылардан өзлеринин аўыр өмири
ҳаққында айтқан сөзлерин тынлағанын, бир гөне қол
жазба ҳәм өзинин ж еке өмир тәжярийбеси бул дәстанды жазыўға себепкер болғаиын айтады. Кейин,
елиў жасында өзиниц жалғыз қойын сатып жеп жазғанын мәлим етеди.
Прологтыц ақырында шайыр өзиниц белгили сөзин
билдирип:
Сөзим емес~ол дур езим.
Кэдиримди халмқ билор,
Халык билмесе балык билер,
Өлмеген сөзимди көрер,
Ҳәм кәдирлер қолыиа услап.

ГПоэманын баслы каҳарманы—хан сарайына туткынға түскен қыз Гүлим. Биз онын әкесине балық аўлаўға жәрдемлескенин, еле он жасында өлген анасынын
орнына үй машқаласын көтергенин, әкеси сокыр болғанда, онын да жумысларын ислегеннн көремиз. Мийнеткеш кыз бәркулла ҳүрме.тке сазыўар болады.
Гүлим балта менен өзинин намысын, ылашығыи
ҳәм әкесин корғағанда оған сүйиўшилик оянады. Бул
жерде ол өзиниц ертедеги апаларыныц—„Кырк кыз*
дәстаныныц қаҳарманларыныц исине садық сицлиси
24
www.ziyouz.com kutubxonasi

сыпатында көрннедн^, Гүлимниц жоллатларға карсы
кишкене гүресин сүўретлеПтуғын бул каргина—кыз*
дыи характерин ашыўдып шарықлаў шыцы. Бул тек
ғана опиўайы баянлаў арқалы емес, ал поэманық персонажларынын ҳәрекетиниц диалектнкалық катнасы
аркалы беришен.
Гүлимниц тураклылығы ҳәм кансарлығы хан менен
ушырасыў ўактында ашылады, бирақ физикалык күштиц басымлығы оны ханныц ҳаялы болыўға мәжбүр
етедн.
Поэманыц екинши бөлиминде Гүлим ҳәрекет етиўши каҳарманлардыц арасынан екпнши планға шыгып
кетеди. Бирак, Бердак тәрепинен сүўретлеўдин, өзн—
Гүлим зорлыктыц курбаны, ерлик пенен одеплиликтиц
мысалы болғанлығын түсиндиреди.
Патшаныц акмакшылығы тек усы қаҳарманныц өзине тийислидей етип көрсетилген (бул усыл ҳәм ўақыяныц өткен ўакытқа сүйениўи, бизицше, Бердактыц
эзоплык усылы1, шынында акмак патша—X V III—X IX
әсирдеги Орта Азиядагы баскарыўшылардын улыўмаластырылған образы. Сонлыктан, шайыр .әдиллик жок
патша-ханда“ дейди.
Пушкин өз дәўириниц талабы бойынша Пугачеаты
талаўшы (үстемлнктн ийелеўшилерднц ашыўын келтирмеўди ойлады) деп атады, бирак, бул оған Пугачевтын ҳәм дийханлар урысыныц тарийхьш жазыўға кесент етпеди.
Поэмада Зәриў—сарайдағылардын өтинишлерин орыилаўшы. Онып кулақ мурнынын кесилиўи ҳэм жер
астындағы сарайда тәрбияшы болыўы, халықтан шыққан опиўайы адамлардыц адамгершилипш көрсетеди.
Тағлирдии бирлиги— шайырдыц ханныц барлық ҳаялларын бириктнриўдеги тийкарғы күш . Сарайдағы ө.чирди сүўретлеген жери поэманыц ец жаксы көркем бетлерин дүзеди.
Гүлимниц атасынын образы ғарры балыкшы ҳәм
мийнег адамы сыпатында шайырдыц сүйиўшилиги менен жасалған.
Биз ханныц ойнасы және ҳаялы болыўға көнбеген
зиндандағы он үш жасар қыздыц батырлығын ҳәм турзклылығын куўатлаймыз.
1 (Ээопов язык)— эзоп усылы —Эзоп эййемги грек жазыўшысн»
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Булардьщ барлығы—мийнеткеш халықтыц ўәкиллери. Бердак олардын образы аркалы халыкты зулымларға карсы кояды.
Бердак өлим жазасына буйырылған жигитлердин
мәртлигин үлкен ыклас пенен баянлайды, олардыц ҳәрекетине өзиниц суйиўшилигин жасырмайды, поэманын
изинде акмак патшаны солардыц колынан өлтиреди.
Бердактыц бул позициясы, туткын жигитлердиц образы
мекен ҳорекетинип толық болмаўына карамастан, белгили әҳмийетке ийе. Бул пикирдиц әҳмийети сонда.
Бердақ езилиўшилерди акмак патшаларды жок етнў
аркалы еркин ҳәм бахытлы өмирге жетисиў мумкин
деген ойға келеди. Ь ул —Бердақтыц өмирге көз карасыныц көп қырлы жарқыраған маржан тасларынын
бири.
Поэмада көлем бирлигиниц сәйкес емеслиги бар:
бирқатар образлар ҳәм ўакыялар толык, ширели суўретленсе, бир қатарларыныц тек аты аталып кеткен.
Буныц себеби ҳаккында тек ойлап көриў мүмкин. Бкрак, поэманыц акыры халыктан шыккан батырлардын
зулым ханды өлтириўи ҳәм жақсы өмирдиц аркаўын
хабарлаўы менен кымбатлы.
Бул Бердактыц жәмийетлик-сиясий көз карасынын
еи прогрессив тәрепин характерлейтуғын ж үдәәҳм ийетли идея.
Шайыр поэмасыныц хпнға карсы бағдары жудо айкыи. Бул шайырға кәўипсиз де болмады. Бирақ, егер
Бердактын заманындагы ханға карсы, 1827, 1855-18551с5^—1859-жыллардағы избе-нз көтерилислерди есапқа
алсак; онда халыкҳүкимдарлығын көркем сөздин жордеми менен сынаўға толық мумкиншилик болғанлығын тусиииў мүмкин. Соғаи қосымша шайырдыцтуўылған жери
1873-жыллан Хийўа ханынык территориясынан бөлинип, Россияныц кол астына (Әми}>дәрьяныц он жағасы)
өтти. Бул да шайырға тәсийир еткен болыўы керек.
Ханға карсы шығыўлар (ҳорекет етиў, әшкаралаў, наразылык ҳәм т. б.) ушын бас алынған. Бирак, шынында да булардыц ҳеш кайсысы ханныц ҳом оныц
ҳәмелдарларыныц сиясатына карсы халыктыц наразышылығынын тамырын жулып таслай алмады. Ал Бердак болса коркак адамлардан болмаған.
Шайырдыц биркатар көркемлеў куралларын қолланыўы ҳом усыллары дыкқатты өзине аўдарады: Бир20
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цншиден: поэманын кирисиў бөлимн идеяллык әҳмш":*
етке нОе. Оннан кеПин Гүлимниц түси (түсннде оныц
мойнына каражылан оралады, бирканша ўақыттан кейин ханныц жасаўыллары келеди); кумса Зориўдиц
косығы, онын аўыр тәғднрн ҳаккында әнгиме; поэманын сюжетиниц кызыклығы: тилннин ҳәм қосык курылысыныц ҳәммеге түсиниклилиги; жер астындағы сарайдағы Зәриў менен қыздыц, кыз бенен Күнниц (жана
вариантында) арасындағы образлы диалоглар ҳәм т. б.
Бирак, поэмада бир катар образлар акырына шекем
раўажландырылмаған (Гүлнм), биркатар персонажлар
тек атап өтилген (еки туткын жигит), сюжеттиц тийкары менен көлеминин ортасында сәйкес емеслик ушырасады, гейде ўақыялар үстиртин (поэманын акыры)
баянланған.
Усыған карамастан Бердақтыц пАкмак патша“ поэмасы өзинин жокары идеялылығы менен, онда сәўлеленген идеянын прогрессивлиги менен, хан өмирин
критикалаў ҳәм халык гүресин куўатлаўы мененкаракалпақ классикалык әдебиятыныц ен уллы шығармасы.
Бердактыц „Ш еж иреси*—бул косык пенен баянланған тарийхый жылнама. Бул жерде Бердак ҳәм шайыр ҳәм илимпаз. Оны усы мәселеге байланыслы биринши карақалпак тарийхшысы деп атайды.
Бул поэма— кысқаша эпикалык тарийхый жылнама,
руўлардын, кәўимлердин, Орта Азия халыкл рынын
олардын атларынын келип шығыўы ҳаккындағы жазба
дәреклер, аўызша анызлар тийкарында айтылған әцгиме.
Поэмада тек карақалпақлардын тарнйхы ҳақкында
ғана емес, ал өзбек, түркмен, қазак халыкларыныц
тарийхына да тийнсли баҳалы ҳәм кызыклы пнкирлер
айтылған, қытай, монгол, иран халыкларынын тарийхы
бойынша да биркатар мағлыўматлар сакланған.
Әлбетте, Бердактын »Ш еж ире“син ҳәзир Орта
Азия халыкдарыныц (ҳәттеки тек каракалпаклардын
да) толык тарийхы деп есаплаўға болмайды, себеби,
ол өткен дәўирдин барлық ўакыяларын өз ишине ала
алмайды, бир катар мағлыўматлар дәл емес ярым легендалык дәреклерден алынады ҳәм т. б. Бирак, Бердақтыц „Ш еж и ре“ си (ҳәттеки гүмансыз)—жүдә баҳалы ҳәм кызық тарийхый этнографиялык дерек, оған
ҳәр қыйлы тараўдағы илимпазлардыц бир неше әўлады
дыккат аўдарды ҳәм аўдара береди.
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Мәселея, Алтын Ордд кулағаннан кейин каракалпак халкынын пайда болыўы, уранлардыц мәселен:
қыят (Арыўхан), мүйтен (Ақ шолпан) келип шығыўы,
каракалпақ руўларынын келип шығыўы, Хийўа ханы
менен Айдос бийдин өз-ара қатнасы, каракалпаклардып Түркстаннан Әмиўдәрьяныц аяғына келиўи ҳәм
т. б. ҳаккындағы мағлыўматлар ҳәзирги тарийх илиминиц дәлиллеўл.ери менен сәйкес келеди.
Солай етип, „Ш еж и ре“ тарийхый поэма-жылнамасы
б у л —Бердактыц баҳасыз энциклопедиялық. билимге ийе
болғанлығынан дәрек
беретуғын көркем-тарийхый
документ,
,Ш е ж и р е “ —онын көркемлигиник жокарылығын айтг
пағаннын өзинде, Бердақтыц биринши карақалпак та»
рийхшы-илимпазы деп санаўға мүмкиншилик бередис
Бул шығармаға көплеген ҳәзирги илимпазлар (С- П .
Толстовтан баслап жас тарийхшыларға шекем) дықкат
аўдарады, шайырдыи творчествосындағы тарийхый дәреклер ҳақкында изертлеў ислерин алып барды (М . Тилеўмуратов).
*

*

*

.Бердактыц творчестволық мийрасыныц әҳмийети
миллий шегарамыздан әдеўир алысқа таралып кетти.
Шайыр мудамы қорғаған мийнеткеш халыктыц - мәпи,
әдиллик идеясы, адамгершилик, қаҳарманлық, социаллық тецсизликти, езиўшиликти ҳәм зульшлыкты кри-'
тикалаў барлық прогрессив адамзатка тийисли. Сонлықтак, шайъфдыц косықлары кай жерде мийнеткеш
халыктыц бахыты ушын гүрес болса, сол жерден өзиниц ҳақыйқый куўатлаўын тапты ҳәм таба бередиу
Бердак творчествосыныц характерли белгилери—халықтын аўыр өмирин инанымлы сүўретлеў, езиўшилерди аяўсыз әгикаралаў, бахытлы келешекти әрман
етиў. Бердақ шығармаларында темалардыц кецлиги
ҳәм ҳәр қыйлылығы, халық тилнниц байлығы ҳәм образлылығы, қосықларда поэтикалык форманыц жетилисиўи, ал ец баслысы—идеялык мазмуныныц терецлиги, халықлык, демократиялық, ҳакыйқатлық ҳәм
адамгершилик шайырдыц гражданлык батырлығына
қосылып, барлығы—оныц дөретпелерин мәцги өмир
сүриўге алып келди. Шайырдыц „Ақмақ патша“ , „Х а 28
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лык ушын“ , „Ж ақсы рак", „Салы к", „Көрдим“ , „Болған емес“ , „Ж аз келер ме“ кусаған шығармалары қаракалпак поэзиясынын маржанына айланды.
С Бердак творчествосы өзиниц жокары идеялылығы
бойынша да, шығармаларынык саны бойыншада, онын
өмирди кеннен суўреглеўи бойынша да жанрдын көп
түрлилиги бойынша да өзинешекемги ҳәм өзинен кейинги көп шайырлардан зыят турады.-}
Бәрҳама халкына жаксылық тилеген патриот шайыр
сөздиц кец ҳәм ҳәзирги мәниси бойынша да уллы интернационалист болды. Оныц дослары—руўына, кәўимине, ата-тегине қарамастан, тек езилген жарлы.
Оньш ҳүрметлеўиш шайырлары менен ойшыллары Аристотель, Платон, Наўайы, Физулы, Фирдауси, Бедил,
Махтумкулы, Андалип ҳәм қаракнлпак шайырлары Күнхож а менен Әжинияз.
ўЗныц өзиниц ҳәм поэзиясыныц интернационаллық
характери ҳақкында (ол ўакытта ушыраса бермейтуғын)
бир кызык факт бар. Өтеш шайыр оныц намазына ҳәр
кыйлы халыклардын ўәкиллери жыйналғанын тастыйыцлайды.12
.О л өлгенде казак, езбек те келди
Бар ма деп ойлады.м орыс, ногайдан".3

Бердак өзиниц поэтикалык ойларынан, өмирге баҳаларынан үлкен философиялык пикирлеўлерге шекем
өсти.г
б л „Акыбет“ қосығында:
Халыктыц ҳалы не кешер,
Тағдийрии кнмлер шешер?

—деген сораўды қояды. Тек жалғыз кудайға исене
ме? Ж оқ. Ҳәттеки, ол кудайға жалбарынған косығында да оған исенбейди, Гейде Бердақ әдил басшыларды әрман етеди. („Әдил ерлер маған керек“ , „Әдил
патша келер ме е;<ен“). Бирақ, шайыр көбирек мына
сөзлерди айтты:
‘ Ө т е ш А л ш ы н б а й улы. Тачламалы шығармалары. Қ Қ М Б,
Нө::ис, 1962. )0—142-бетлер.
2Ноғай дегени—татарлар, орыс дегени—жергилнили Урал казаклары болыўы керек/Л4. Н .)
29
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Адамды адам демесе,
Адамзат кәдирин билмеее,
Жылағанларды көрмесе,
Оны әдил деп ким айтар
(,Л и м айт-1р “) .
Бул дүнья дүнья болғады,
Патша әднл болған емес,.
(.Б о л ға н е ч е с ‘) .
.Әдалат жок бегу-патща ханларда*1
(,К ө р и н д и “) .
.Шаҳзадалар, бегиў-беглер, эдалатлы болмады*
(‘ Болмады").
«Әдиллик жок патша-ханда’
(„А қм а қ патша“) .
„Бул дүнья кайғыў, ғаплетти...
Ҳеш бир әдил болған емес“
(„Болеан емес‘ ) .

/Бердак езилген халыкты көрди ҳәм олардып тағдийрин қайғырды. Ол жарлылардыд қайғыға ушыраўыньщ себебин билди, сонлықтан, езинии ғәзебик езиўшилерге қаратты. Ол „кунлердин нуры жайнаған“
заманды әрман етти ҳәм халық қаҳарманларын жырлады. Бирақ, Бердақ өз дәўириниц перзенти сыпатында халықты азат етиўдин революциялық жолын (сол
ўақыттағы қарақалпақлардын жәмнйетлик-экономикалық жағдайыда буған мүмкиншилик бермеди) көре алмады. Ол социаллық тенсизликке карсы стихиялық
гүрес позициясында турдьг^
Бердак „әдил патша“ ҳаккында идеядан жоқары
көтерилди, бирак, жәмийетти революциялық қайта дүзиўдин зәрүрлигине түсиниўге ерисе алмады. О л —халыктыц өз бахыты ҳәм азатлығы ушын гүресинин әдиллигине толық исенди. Сонлықтан, шайыр өзи ҳакқында „Бердимурат—халыкты, халык—Бердақты, жал30
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ғызындай көрер жаннан жаксырак“ деген пикирди
жүд-э дурыс айтты. О л өзиник қосыкларыныц әдил заманда жасайтуғынына жудә дурыс исенди.
<<Жапакеш ҳәм демократ шайыр, халық қайғысынын
жыршысы ҳәкимлерди ғәзеп пенен әшкаралаўшы, халык ушын шаршамай бахыт излеўши уллы ерликтин
ҳәм гражданлык батырлықтын ийеси, жетик илимпаз,
прогрессив ойшыл, билимдан тарийхшы, өз заманыныч
энциклопедиялык билимге ийе жылнамашысы, уллы
гуманист ҳәм интернадионалист, ҳаял-кызлар тенлигиниц гуресшени, жаслардын тәрбияшысы, талантлы
көркем сөз ийеси—руўхый мийрасы көп миллетли совет
әдебиятына, мәдениятына енисип кеткен каракалпақ
халқыныц уллы шайыры Бердак (Бердимурат) Ғарғабай улы бизиц көз алдымызда усылай елеслейди^
1977-жыл.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Өтксн әсирде жасаған қарақалиақ классик шайыры
Бердақтын атына байланыслы мынандай бир гпсана
бар: бнр жола Бердақ шайыр үлкен атыздыи шетиидеги бир ағаштын, көлсцкесинде үсти-басы адам карағысыз әптада, аш еки дийханныц кара жергебаўырын
берип уйқьмап жатырганын, ал олардыц қасында бнр
семиз байдыц қызарып-бөртип аўқат жеп отырғспын
көрип қайрылады. Бердзқ шайыр бийшара дийханлардын әптада кийимлерине қарап ашлығын сезеди ҳәм
оларды оятпақшы болады. Сонда бай оны ирк п:
„Сен оларды ҳәзир оятпз, билесец бе, олар ҳәзир
түсннде мяне мен сыяклы зўкат ж еп, өзлерин азатлыкта сезип атырған шығар, оларды оятсан өзице
гүнә арттырзсац'1—депти. Бердак шайыронын айтқанына көнбей: „ж ок, мен оларды оятаман, Олар мазилы
тағамды тусинде емес, ал онында, ҳәзир сеннен тартып алып жесин! Олар сөйтип түсинде емес, алоиында сениқ хызметиннен кутылып, азатлықта жасаўды
түсинсин, Бул ис уйқыдағы мазалы тағам менен түсиндеги бостанлықтан мыц мәрте абзал!“ —депти.
г Дуры с, Бердақ марксист болған ж ок, бираколөзинйн дәўирнн түсинген адам еди, өзнниц озыкойлы заманласларынын пикирин куўатлаған адам еди. Ол революциялық өзгерислердиц дәўирин ссзип жасады, ол
өзиниц ҳуқықсыз, аш-әптада халқыныц бахтын әрман
еткен ҳақыйқый перзенти болдыГ)
Ҳақыйқый әдебият ҳәм ҳакыйқый жазыўшылар бәрҳа халық ҳүжданынык ҳаўазы болып келген ҳәм усылай болып кала береди.*
Т . Кайыг.Сергечое.
* Бул сөз С С С Р жазыўшыларынын V II сгездиниц 1983-жыды
Москвада .Советский писате.ть' баспасы басып шыггрғаи .Стеиографиялық отчет' деген кнтабында жәрияланды.
32
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------- ---------^
И. Т . Сағшпов
Өзбекапан С С .Р 11лимлер Академин*
сынық хабаршы сгзасы

Ш АЙЫ РЛАРДЫ Н

Д АН АСЫ

Пердак едп шайырлардыя данасы,
Сөанне иЛилды адам баласы.
Ксрдак деп ксўанар халыктыи арасы,
Мудам қосик айтып етти дуньядаи.

Өпкш шавыр
^Атаклы Жийсн-жыраўдыи аклығы, X IX әсирдеги
каракалпг.к элебиятынык ири тулғаларыныц бири, Бердақтьщ заманласы Өтеш шайыр Алшынбай улы Бердакка артықмаш жокары баҳа бсрип, Бердакты „Ш а йырлардыц данасы е д и ,“ „шайырлыкка, баксылыкка сай
еди, шсшснликтс мыц адамга тай еди, ойлағаны аш
халыктыц ғамы еди“ , —деп жазгян едие Ол ҳәтте Бсрдакты Мактымкулы кусаггн уллы шайырлардан да жоК2 ры кояды („Шайырлыкта втпсс.Мактымкулы сннан").
•«Ол Бердак творчествосыиыи тийкарғы сыпаты 'халық
душпанларына, эксплуататорклассларғакарсы,олардыц
(»залымлардан“) корыкпастан мәртлнк пснек гурескснли1 ин де дурыс көрсстеди.
‘Нешше сөзлер антты кормкпай залымнап
Молла, супы ийшан, ахун, алымнан'.

—деп, дсазады Өтсш шайыр.е
Өтсш шайырдыд Бердакка бсргсн бул баҳаси , жекке
езинид ғаиа пикири смес, бәлки путкил мийнеткеш халықтық баҳасы еди. Ҳакыйкатында да, Бердақ ез зама-

гг
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нындағы „Шамырлардыц данасы“ тени жоқ уллы талант
нйеси еди. Ол ҳакыйкатыида да, Орта Лзия менен Казакстанда өмир сүрген Мактымкулы, Абай, Мукимнй
кусаған уллы шайырлар менсн бир катарда турады.

«Бсрдақтыц өмнр сүрген заманында карақалпак халкьг
Хнйўа ханларынын, патша ҳәкимлериниц ҳәм өз арасындағы байлардын, бнйлсрдин, молла-нйшанлардыц
аяўсыз езиўшилиги астында жасады*
Бердак езилген жарлы мийнеткешлердиц жырын
жырлаўшы, .мунын д?уцлаўшы сүйиклн шайыры болып
шықты. Өзниин кайғы-ҳәсиретке толы болғаи муилы косыкларында ол залым ханлардыц, байлардыц, моллаийшанлардыц сзнмшилиги астыкда жекшилгсн карақялпак гедейлериниц турмысын ҳәм ой-сезимлсрин билдиркўши болды.
-Әсиросе оныц „Халық ушын“ , „Жақсырак* .Салы қ*,
„Болған емес“ , „Йзлер едим“ деген қосықларында ҳам
басха шығармаларында шайырдыц халыкшыллық-демократиялык ндеялары ашық көринсдн. Онын көи шығармаларында патриотизм ҳәм гуманизм идеялары жырланадьг. Буларда Бордяк адамлы суниўш и ҳәм халықлар
дослығын сүйнўшн гуманист-шайыр сыпатында шығады\
Бердақтыи ҳаял-кызларға көз-карасы бизиц ушын
айрықша әҳмийоткс ийе. Ол өз шығармаларында ҳаялкызлар азатлығыи ҳә.м теплигии жырлайды. Оларды
куллыктан. ғүилнктен қуткарыў ушыи гүреседи.
Ол заманда ҳаял-кызларды сүймеген адамына мал
орнына сатыў, оларды адам катарына санамай, „нашар“
деп кемситиў тәртиплери ҳүким сүретуғын еди. Ҳаялларға миие,’ усындай феодал-байлардыи көз-карасып
нслам дини руўханыйлары куўатлайтуғын сди. Бсрдақ
ҳаял-кызлар жөииндеги усындай жабайылык көз-қараска катты түрде карсы шыкты. Өзтшиц „Келин“ , „Ойлаиба“ , „Рәўш ан“ дсгсн әжайып қосыкларында ҳәм баска
шығармаларында Бердак ҳаял-қызлардыц ҳукыксызлығына, цорлык, азап көриўине карсы шығып олардыц
азатлығы ушын гүреске шакырады.
зБердак реалист шайыр еди. Ол өз заманындзғы аўыр
турмысты, қараиғы зулматты, шынлык пенен сүўретле34
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ди. Бердақтыц шығармаларын окығанда, олардан каракалпак мийнетксшлоринин аўыр, кайғылы аўҳалын
анык квз алдыча кслтирсссп, хадықтыц кайғы-зарын,
күткен әрманын сезип отырасаи. Бердактыц шығармаларында каракалпок халкынын пүтнн бнр әснрлик өмири,
социал-зкономикалык турмыо жағдайлары айкын көрннелЛ/
Нердак каракалйак халқыныц аўыр аўҳалын сүўретлеў мснен ғана шекленбсйди. Ол халыкты бундай
аўҳалга түсирген ханларды, байларды, молла-ийшанларды кэҳәр ғәзеп пснен әшкаралайды. Бердак залым
ханларды ҳәм басқа езиўшнлерди пүткил жан-тәни
менен жек көрнп, оларға нэлет айтады.
Ол залым ханларды, бий-аталыкларды халыктын ец
жаУыз дунгпанлары деп билди, залым ханларды, байфеодалларды ҳэм баска зксплуататорларды халықты
шгғатуғын зәҳәрли жылаи-шаянллр д< п сүўретлейди.
^Мысалы, өзинин ,Көринди“ дсген косығында былай
Д\п жазады:
.Адаяға мнйримсиа жллладлар, жаўлар,
Халыкты 1 өп жылаткап аталык. хаплар,
1<аска ауыр камгм галды залы.чла]),
Квзлериме жылан-шаяп көринди".

,3аманда“ де 1‘сн косыгыида зксплуататорлардыц зулымлығын былайынгиа әшкаралайлы:
.Залымлар сзни жур халыкларды сансыз,
Нетшгде каны жоқ гилец иймяпсыз.
.Мех.чтг қуллар огыр телмирип ламсыз,
Душпаилар жооири өгти замапдл^

Бердақ кеп санлы лирикалык косыклар жазыу менен бнрге, бир катар ири көлемли тарийхый дәстанлар
да жазалы (,Ш е ж и р е “ , ,Лйдос баба“ , .Ернязар бин“
„Амаигелди*, яАқмак патша“ хәм басқалар)
’
Бердактын ,Л кмак патша- дәстаны бизицуш ы некәҳмииетли шығармясы болып табылады. Бул ләстан ө^и«ич идеялық мазмуиы, керкемлик дэрежеси бойынша
революцнядан бурынғы ттуткил қаракалпақ әдебиятынДа гетш жоқ шыгарма. Бул дәстанда Бердак жзрлы
миннеткеш халыктыц залым хаплирға карсы гүресин
халық геройлнрыпыи т-үресте к ө р ее т -п ерлнгнн сүўретлейдн.
г
^
35
www.ziyouz.com kutubxonasi

Бердак халықтьщ аўыр турмысыи сүўретлеў менен
ҳәм с тл замандағы жәмийстлик қурылыстыц әдилсизлигнн критикалаў менен катар, келешектеги жакты.
дзат, бахыглы туриыс ҳақкында әрнан егеди.
Революцияға шекем Бсрдақтыц шығармалары басылыл шыққан жоқ. Халык өзинин суйикли шайырыныц өлмейтуғын шығармаларын жүз жыллар даўамында умытпай, ядында сақлап, бизиц заманымызға
жсткерди.
Вордақтыц творчествосы тек совет заманында ғана
ылайықлы баҳа алды. Оныц шығармалары бир неше
ирст кнтап болып басылыи шығып, кец халык массаларына жеткерилди.
Бердақ өзин-келешекте халқы кздирлеп, ылайықлы
түрдс баҳалайтуғынына қатты нсенгсн едн.
. Кодчримди халык билер,
Өлмегеи сөзимди кирер,
Ҳзм кәднрлер колына услзп"

деп жазған еди.
Жалынлы патриот Бердак өз халкын жанындай сүйди, халық та өзинин шын перзенти, суйикли шайыры
Бердақты „жалгызындай, жанынан да жақсырақ көрди“ .
ИГЗ-жылы каракалпзк халкыныц Россияға өз ықтыяры менен косылыуыныи нэтийжесинде халықтыц
жәмийетлик-сиясий, экономикалык ҳәм мәдений турмысында бпр қатар прогрсссивлик өзгерислер пайда болды. Экономикалық ҳә.\г мәдений раўажланыў жағынан
анағурлымалдатурғапРоссня менен экономикалық ҳэм
мәдений қатнасықлар күшейе баслзды.
Бердактыц өмнр сүрген заманындағы Қарақалчак*
«танныц социал-экономикалык ҳәм жэмийеглик-сиясий
ту|)мыс жағдайларыныц артта калғанлыгы щайырдыц
дуньяға көз-карасып шеклеғен еди. Сол с.сбепли Бердақ
саналы революционер—демократ болыў дэрежесинс шёкем көтериде алмады. Сонлыктан да оныц дүньяға көз
карасында ҳәм айырым шыгармаларында гсйпара қарама-қарсылыклардыц, диний ннанымлардыц тәсирн болғанлығы сезиледи. Биракта, бул жағдай Бердақтыц
творчествосыиыц улыўма әҳмийетин ҳәм баҳалылыгын
кемиге а.таиды.
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болып, өз халқыныа тарийхын, өткендеги қаҳарманлык
ислерин изертлеген, жырлаған сол жолда бир талан
мнйнет еткен шайыр болды. Қарақалпақ халқыныи тарийхы туўралы, онық өткендеги қаҳарманлық ислери
туўралы .Ш е ж и р е “ , .А йдос баба“ , „Амангелди“ , „Ерназар бий“ сыяқлы бир қанша көлемли тарийхый шығармалар дөретти. Бул шығармалар избе-из илимий тарийх болмаса да бирақ олардыа, бир қатарларыныц тарийхый ҳәм көркемлик әҳмийети зор.
-Бердақ қарақалпақ әдебиятында биринши болып
қаял-қызлар теқлиги маселеси, ҳаяллардын адамгершилш< ҳуқықлары мәселесин бурында болмаған жоқары
дәрежеге көтерди. Ҳаялларды адам қатарында санамайтуғын, оларды куллықта, гүцликте услап мал орнына жумсайтуғын ески феодаллық қурылыстыц ҳәм
ислам дининиқ шнрнк зақына карсы Бердақкүшли ҳаўаз бенен наразылык билдирген биринши шайыр болды.

I
)
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Бердак өз шығармзларын дөреткен сол ўакыттағы
жағдайда ол сөзсиз алдынғы кагардағғ:, ири жазыўшы
болған. Бердакгыц творчествосына кигилистлик пенен
қараўға болмайды.
Н . А . Баскаков

*

*

*

Қаракалпақстаиды поэзня елн деп айтыўға ҳакылым ы з... Бурын қаракалпақларды ясаҳра бүлбили” деп
бийкарға айтпаған. Қарақалпак шайыгы Бердак та өзин
„халыктыц саҳрада өскен бүлбили* д.ел атаўы қалый
емес.
К . Яшея

-.2
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К. Худайбергенов
Философия илчмлерикиқ кандидаты

БЕРД АҚ КАРАҚАЛПЛК ХАЛҚЫ НЫ Қ УЛЛЫ
ОЙШЫЛЫ
Уллы Октябрь Социалистлик революциясыиыц ж ениси, Советлер Союзы Коммунистлик партиясыныц ленинлик миллет скясатыныц әмелге асыўы нәтийжесинде
вткен заманныц мэдений мийраслары, сонын ишинде
класслык жәмийетте жасаған шайырлардыц, ойшыллардын, философлардын илимпазлардын, бай прогрессив
дөретпелери ҳәзиргн ўақытта кен халық массасынын
ортақ байлығыкл айналып, елнмиздиц халықларыныц
руўҳый мәдениятынын ғәзийнесине кирип, совет адамларына коммунистлик тәрбия бериў иснне хызмет етип
атыр.
Бердақ қарақзлпақ халқы тарийхыныц азатлық гүресиниқ ўақыяларына бай қыйын дәўирлериниц биринде
туўылып ө:ти. X IX әснр бул халықтын азатлық ҳәрекетлериниц дәўири еди. Хийўа ҳәмелдарларыныц рейимсиз эксплуатациясына, езиўшилигине ҳәм зорлықзулымлығыкақарсы жуўап иретинде қарақалпақлар ханлықтық территориясында жасаўшы басқа халықлардыц
мийнеткешлери менен бирликте талай ирегкураллы
көтерилис жасады. 1873-жылы руслар Хийўаны жаўлап
алған ўақытта, қарақалпақлар ықтыярлы түрде рус пухаралығын қабыл етип, рус халқы менен жакынласыў
Жөниндеги өзлериниц әрманын әмелге асырды.
Бул сиясий, мәдений ҳәм экономикалық ўақыялар лыц ҳәммеси Бердақтыц дүньяға прогрессив көз-қарасыиыц буннан былай да раўажланыўына жзрдем еттн
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Уллы шаПыр-демократ, гуманист патриот, ойшыл
Бердак творчествосы революцияға шекемги карақалпак
әдебиятынын ҳәм жәмийетлик пикириниц тарийхында
айрыкша орын алады. Оныц творчестволык мийра*
ш тематикасыныц ҳор түрлнлиги, көлеми, идеялыккөркемлик куны жагынан революцияға дейинги пүткил
қаракалпак әдеСнятында алдынгы орында турады. Оншыл шайыр өзиниц прогрессив шығармаларында сол
замандағы каракалпаклардын жәмийетлик турмысыидағы барлык ен әҳмийет.ти тарийхый сияснй ҳәм мәдеиий ўакыяларды сәўлелендирдн, мийнеткеш халықтыц
ойын ҳәм жүрегнн толқыткан мәселелерге ж уўап бериўгеҳәрекететти. Онын рационалистликфилософиялык
көз-қарасларында, демократиялык, гуманистлик, патрнотлык ҳәм ағартыўшылык нийетлеринде, шынлыкты
сүйиўикде, социаллык әднллигинде адамды жаксы
жолға силтеўинде, жоқары адамгершилик сезимлеринд е прогрессив тенденциялары айкын көринеди.
Бердактын пүткил творчествосында ҳакыйқат идеялар көрииип турады. Ғлднн жәмийетлик турмысында
халык массасыныц ролин жокары баҳалаў жәмийеттиц
барлык материаллык ҳәм руўхый байлықларындөретнўдеги халык массасыныц ролин терец, мойынлаўы характерли. Ойшыл сыпатында ол халықтын арын арлап
езинин әдебий ҳәм жәмийетлик хызмети менен оныц ец
жгқсы дәстүрлерин беккемледи ҳәм раўажландырды.
Халықтын өмирин терец билген ҳакыйкат халық шайыры сыпатында ол сарай позициясыныц дәстүрлерине
қарамастан шын ыкласы менен қарапайым дийханлардын, енсрмен 1 лердии, балыкшылардын, шопанлардыц
көксеген әрманин, мүддәҳәсин жырлады, олардағы
әлеп-икрамлылыктьш белгилерлн кәстерледи. Ол бәркулла жасларды өнерге, билнмге шакырды. Мийнеткешлердиц аўыр аўҳалына катты ашынып, ҳакыйқат
гуманист иретинде шайыр феодаллар менен байлардыц
зорлык зомбылығына қарсы ыийнеткешлердиц гүресин
мйқтаныш пенен тәрипледи. Тарийхый оптимизм менен
куралланып, мийнеткеш халықтын келешегине беккем
нсендн.
Украин халкынын уллы кобзары Т . Г . Шевченкоға көрнеклн критик Н . А . Добролюбовтын берген мынадай баҳасын толығы менен Бердақ жөиинде де қолланыўға болзды: .Пүткиллей халық шайыры: Оныц
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бар^ык ой ҳәм тилеги халык турмысыныц мәниси менен Дүзнлнсине пүткиллсй муўапық болып келеди.
Ол халуктыц арасынан шыкты, тек ой-пикири аркалы
емес, адтурмыс жағдайлары аркалы да халык пенен
бирге жауады, оныц менеи бирге беккем ҳәм күтә ть:ғыз байланыста болды“ .
Бердак халыкты езиннк сүпенстугын тиреги деп
есаплады. Оннан күш куўат ҳәм шайырлык илҳәм алды, халықтык ойлары, орманлары, тутасы менен алғанда, өмирп Бердақтыц көп түрли ҳәм оғада үлкен творчествосыныц тийкарғы темалары, бәркулла ой жуўыртып қарантуғкн обьектлери болды. Рәсмий сарай әдебиятынон айырмашылығы, Бердак өзинин ҳәм әдебияттын алдына жана ўазыйпа—халык массасыныц тәрспинде болыў, оныц бул дүньядағы әрманларын, турмыс талапларын жырлаў ўазыйпасын койды.
Турмыс процесинде әигрлер бойына кәлиплескен
өз халкынын даналыгыи, оныц акыл-ойын ҳәм жақсылыкка талпыпыўын, өз душнанларына карсы гүрестеги ерлигин, зорлыкка, зулымлыкка бгс иймейтуғын
руўхын ҳәм маўасасызлығын, жәмийетлик турмыспроблемаларына терен фнлософиялык пикирлер жүргизиў
укыбын, өмирди, мийнетти және онын шайырды халыктыц ец жаксы ҳәм ылайыклы перзснтлериниц қатарыит
коскан адамгсршилик сыпатларын өз Сойына жәмледн.
Бердак жокары гражданлык парызды өтеўши ҳакыйқат уллы ойшыл шайыр болды. бл ш ай ы р ҳәм баксы сыпатында халқыныи ардаклысы, онын мактанышы,
халыққа, ел-журтқа хызмет етиўде идеялы болды. Ол
езинин косыклары менеи жарлылардьщ аўыр ҳәм қегғылы турмысын жениллетти, оларда адамныц мийнетн,
ар-намысы ҳом жәмнйеттеги туткан орны ҳаккын/.а
терец ойлар туўдырды. Шайырдын корықпайтуғьн
жанлаған лапызы, дуўтарыныц гейде куўанышлы, гейде муплы сести мийнеткеш адамныцуўайым-қайғы ҳом
жапа шегнўи, жақсы әрманы ҳәм куўанышы менен
косылын үнлес келеди.
Бердақ творчествосынын пүткил руўхы, оныц ец
жақсы шыгармаларыныц мазмуны кдасслық характерге
ийе. Уллы шайыр обьектив түрде де мийисткеш халыктыц тәрепинде болды. Онын шығармаларынан мынадай
қатарлар бул айтылғанларды айқын тастыйыклайды:
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Ҳаслы кәрим кара мошш,
Кара баўмрым пара меииц,
Тула боным жара мешш,
Бул гәнтин ларқын б и л т к и з ч
.Ш ад кылыўга елатымды.
Бахыт жолып излер еди\гг
.Тәнде журсе бес-адты кун амапат,
Сарп етермен бар кушимди халық ушын**.>
.Замаи кмслетипсн саргапдым, аздым,
Боларма деп жакты кунлер халық ушын‘

Патриархаллык—феодаллық турмыстын динин дэстүри, руўлык үрнп-әдетлерн менен толып шиПеленискен кыйын жағланларында уллы пикир ийеси жәмипеттегн класслык айырмашылыкларды түсияиў дәрежесине дейип көтериле алды.
Бердак каракалпақ халкыныц ҳакыйкый миллий
шайыры болды. Ол өз халқыныа тилин терец билдн
ҳәм шекси.н сүйди, бул тилде ол карақалпақ әдебиятынын «знйиесине ҳасыл маржан болып кирген өзннии
еч жак*'ы шығармаларын дереттн. Бердак революцияға
дейинги каракалиак әдебиятыныц классигн, карақалпак
миллий әдебнй ТН.1 ИН дүзнўшилерднц бири.
Бердак өз зяманыныц бнлимли ҳәм мэденнятлы
адамы болды. Өзиннц аўыллық мектенте ҳэм медресед е билпм алғаныиа карамастан, ал кец көлемде бнлнмди ийеледи. Өзнниц.биркатар шығармаларын тарнйхый
фактлерди қолланыў ҳәм шығыс әдебиятыныц белгилн
ўәкиллертшиц дәстүрлеринен пайдаланыў арқалы жазба түрде дөреттн. Шайыр диннй оқыў орынларьшыц
беретуғыи биличлериниц шеклеииўи екеилигин айкын
тусиндн. Бүл туўралы өзнниц „Излер едим“ дет-ен косыгында ашыктап-ашык былай деди:
ЛПар китаптаи тура каштмм,
Маўаныдан с.аўят аштым,
Филглийден дгрлср шаштмм,
Лдтўар.тарды издер еди«.
1
2
я
*

Б е р д а к. Тачламалы шығарчалары, Нвхис. 1956, 94-бег.
Бул да сонда, 5--бет.
Бул да сонда. 10-бет.
Бул да сопда, 13-бет.
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\
Макгымкулыны окпғаида,
Антар сдим ҳәр замаггда.
Кемис барма беглср анда?
Солин тауап қылар еднм’ 1

Шайыфдыц жақын ҳом Орта Шығыстыц көрнекдн
пикир ийблериниц даналығын билии алыўға умтылыўы
оныц өз оИлимин жетидистириўиие кец жол ашты.
НаЎайыныц, Физулнйдин, ЛАақтымқулыныц, Бедиль ҳәм
баскалардыц творчесгволык мийрасын өз бетинше унрениўи ҳәм сын көзн менеи карап өзлестнриўн оған
Азия ҳәм Щығыс халыклары мәдениятыныц ец баҳалы
ҳәм еи бай жетнскенликлерни ийелеўнне мүмкшшшлик
берди.
Бердак кепшнлик халык арзсында жасады. Туриыстыц өзн оныц ҳакыйқаг укиверситетн болды. Карақалпақлардыц, казаклардын, өзбсклерднц ҳәм түркменлердин жазлаўлары меиен кыслаўларын борқулла аралап
жүрнўи, оған мнйнегкешлердиц турмыс жағдайларын
жаксы билиўине мүмкиншнлик туўдырды. Халық массасы оныц қосыкларын ку ю кызығып тыцлады. Оныц
косыкларын тыплап тск эстетикалы заўық алып қоймастан күтә даналық кецеслер, өз заманыиын ен оҳмийетлн проблемалары ҳаккында шешимли пикирде
алды. Хош ҳаўазлы баксышылық ҳом шебер са:-снделик таланты оныц поэгикалық зсйннлилиги мснен
бирге қосылып данкын массаға жайып жнберди, <-знниц демократиялык, гуманистлнк ҳәм патрнотлық
муиға бай шыгармаларып мийнетксшлер арасында
рашўына жәрдем с п и , Бердақ фольклорда.Орта Аздяныц,
Азербайжанныц уллы демократиялық творчестволарындағы демократиялық идеяларды Жийен Жыраўдыи, Кунхожаныц, Әжинияздыц творчествосын .с реннеи ҳәм эбдеи жетик турде билдн. Күнхожа ҳәм
Әжииияз бенен творчестволық байланысларға ийс
болды.
ЛЗердақ өзиниц көп азап шеккен халкыныц тарийхыя
кызығыўшылык пенен үйренди. Ол карака.тпак халкыныц тарийхшыларынын бнри. Хан зулымлкғы жағдайларында өзине тән обьекгнвлик пенен тарийхқа нәзср

1 Бердақ,

Тацламады шығармалары, Нөкис, 1956—53-бет.
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аўдарып өз шығармаларын дөретнў ўақгында тариЛхыи
фактлердн пайдаланды. Оныц („Айдос баба‘ , „Қрназар
бий“ , „Амангелди*, „Ш еж ире“ ҳом басқа) шығдрмалары Хийўа ханыныц зульшлығына карсы царакалпақ
халқыныц азаглық гуресинин тарийхында Дсөп ғана
исенимли факглерди өз ншине алады. Өгкеғ/заманныц
тарийхын бнлиў пикир ийесине өз заманынь^ц бир қатар әҳмийеглн ўақыяларын жетик баҳмлаў^а жэрдем
егти.
Әлбетте, Бердақтыц дүнья таныўы оғада карамакарсылықлы. Оныц ец жақсы шығармаларында стихиялык—материалистлик идеялар гезлеседи. Бул идеялар
гейде диний-миетикалык
идеялар менен косылып
шнйеленисип кетеди. Бердақта соныц менен бир
катарда затлардыц
ҳәм дүнья
кубылысларыныц
обьектив түрде жасайтуғынынз, олардыц өзгергиш
келетуғынына ҳәм раўажланыўына, оларды адамныц
өзиниц сезиў ҳәм ойлаў органларыныц жәрдеми менен
бнлиў мүмкиншилигине беккем исенимли, онын адамгыц санасы турмыс процесинде қолиплесе.уғыны, адамгыц әДеп-икрамы ҳәм кеўил кейпи турмысгыц магериаллық жағдайларына байланыслы болагугыны ҳаккында дурыс пикирлерин керемиз. Соныц менен бирге философ шайырда барлық тнришиликтин биршгши себеби
кудай деп таныйтуғык мисчикалык пикнрлерде сезнледи. Бердакелдин халықтын руўхый турмысын руўханийр басқзрған адамгершиликтин, турмыстыц барлык
1! 'рмаларын шәрияттыц нусқаўлары менен тәргиплестирилип огырған исламнын шексиз үстемлиги жағдайл .рында динге исениўши адам болып қалады. Ол адам.т >рға диннен кешкп кегиў ямаса оны алмасгырыў ҳақю гнда мәселе қоймайды, шзйыр каргайғаи шағында өз '
о манындағы көп адамларға усап пирге қол береди.
Турмыстыц ец әҳмнйеглн проблемалары ҳақкында диалскгикалық пикир жүр^-изиў езиўшилерге қтрсы гүреско ашықтан-ашық шакырыў менен бир қагарда
биз
шайырдыц гейпара шығармаларында песеимисглнк кеп.шлердк гезлестиремиз, бул оныц мийнеткешлерди
ьксплуататорлардыц зулымлығьшан кугқарыў ушын дур-гсж ол излссгириўдсги қыйыншылыкларды азаплард .1 басынан кешириўинен, оныц турмыс жағдайларынан
к 'лип шыккан. Бердақгагы бул писснмистикалык пайытл .ры академик И .
Мумнновтыц свзи менен айтқан48
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д а, >шайырдық жерхенншли фгодаллык ҳакмйкаглық»
қа ызаланыўынын және әдалатсызлыкгыд ҳә\« жаўызлыкгыа үсгемлигине карсы катты нзразылығыныч нәтийжес\болып табылады...12
Ж әм 1Й ег ҳақкындағы мэселелерде Маркске шекемги
басқа бар\ық ойшыллар сыяқлы, Бердақ та идеализм
позицияла&ында турды. Әдил пагша, хан басқарған
жәмийет хаккындағы кыялды женип, абсолюг монархияны күш пенен қулатыў ҳәм оныц орнына езилгек
массанын ўәкиллерин койыў керек деген ндеяға келди, бирак, я|әмийеттин социаллык-экономикалык турмысын революциялык жол менен кайта дүзиў идеясына көгериле алмады. Тек экономикалық базисти өзгергкснде ғана үстемлик егиўши сиясий дүзимди ҳәм
басқа надстройкаларды өзгергиў мумкин екенин билмедн ҳәм билиўи де мүмкин емес еди.
Маркске дейинги көплеген ойшыллар сыяқлы Бердак та мийнегкешлер ушын бахыглы жәмийет ҳаққында әрман егсе де, адамзат жәмийетиниц раўажланыўы
хаккыпдағы магериалнстлик диалекгиканын нызамларын
биле алмады. Бул туўрэлы шайырдық өзи пЛқыбег“
дегеи қосығында оғада жақсы айтты:
Л1симди заман етпеди,
Уактымды хошлап кетпедя,
Ақылым алысқа жетпеди,
Жетсе боларма акыбет‘ а

Бердақ жәмийеттиц раўажланыўында мийнеткеш
халықгын тугқан ролин тийисли дәрежеде баҳалап,
өзинен бурынғылар сыяклы сол ўакытлардағы каракалпақ жәмийетиндеги тийкарғы массаны қурағаи дийханлардыц, өнермснглердиц мәплерин гөзледи. Бирак,
ойшыл шайыр дийхчнлар ҳәм майда өнермен-лер хожалығыныц еки жаклылығын, олардыц экономикалық
өз бетиншеликке бейимлигин, сонлыкган сиясий гуресте шеклеўли екенлигин, избе-изшил емес екенлигин
түсине алмады.
Философ шайырдыц путкил творчествосында адамлар турмысыныц сн әҳмийегли мәселелери сөз етилдн.
1 И . М у м и в о в . Философские взглядьг Бедняя изд. А Н
^ з С С Р , 1957. Ташчент, стр. 14,
2 Б е р д а қ . Тачлачады шығармалары, Нәкнс, 1950 —73-бет.
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ДиншЧ тәлийматка кареы онын дыккат орайында объоктнв материаллык дүнья болды. Ол жәмийетлик турм ы сы и еи ә.хмийетли, ен манызлы мәселелерин сөз
еткенде днний ырымлардян, кәге пнкирлерде^ адамларды диний нормалар менен днний жолларды булжьппай орынлаўга үгитлеўден аўлак болады. Оныц
ен жаксы шығармалары өмир сүриу, турмыргын ийгнлигин бул дүньяныц ҳәзлигнн кернуге шақырыўлар
менен толы болып келеди. Соныц мснен материаллык
дүньяны гүнага чолы алдамшы дүнья дентуғын ислам
дшшнин нәснягларына соккы береди. Шайыр сезнлстугын реаль дүньянын гана бар екснине өзиниц исенимин беккемлеп, о дүньянын барлығына исенбеўмшлик пенен карайды. Бул пнкир шайырдын „Болган
емее“ косығында анық көринеди.
.Бәзиргеп өтти дүньядан,
Го 1 птлы кеткеи жутып каи,
А к ь ф ы ожел болды зиндаи.
Гөрине ҳеш ким кирген е м е с .1

Бердак дүньяға феодгл-клерикалық көз-караска,
карама-карсы реаль өмирге ҳәм олардыи өз-ара қарымкатнасларына ксўил бөледи. Ол мийнет адамын, оныц
ксц пейиллилигин мақтап, адамларды бул реаль дүньяныц ийгилипш көриўге шын ыкласы менен шақырды,
фнлософ шайырдыц бул идеялары оныц „Халық ушын“ ,
.К е р е к ” косыкларында ҳом („Акмақ патша* дәеганыида) баска да кеп шығармаларында айкын көринип турады. Шайыр аскетизмди, күни-түпи тыпбай ол дүньяны ойлаўды каралап, гдамларды бул дүньянып қызығыи, ҳәзлнгип көриўге шакырады:
.А к бнйдаиы т\ рып сулы сеикенмси,
Таза салы тчрыц шигни еккенмен,
Жөпспз кырык. кун кеп уўайым шеккеннен,
Деп-саўлыкта бнр күн шадлык жаксырак*1
2.

Бердак шығармаларынын каҳарманлары опшмизм,
өзине, өз күшине исенпм менен куралланған. Олар тәғднрин күн бурыннанбелгилеп коятуғын кудайдыц тәг1 Б е р д а к , Тачламалы шыгармалары, Пөкяс, 1955—27-бет
г С о н д а . 13-бет
50
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дирге\тән берип бағынған кулы емес, ал бул дүиьяныЦ
кушлилеринин езнуине зорлыгына. зулымлығына карсы
гүресетуғыи адамлар болып келсдн. Вердақта, ҳәтте
ўакыт пе^ен белгиленгеи мистикалық диний тийкарлар
да шайырдын реаль турмыска шын ықлас пенен кумарланып караўына бағындырылады. Ҳәтте, заман қысыўметине ушыраған шайыр турмыстыц қыйыншылығына
ушырап, руўханийлердин реакциясыныц кыскысына тусип, күтә тарыккан ўакытларында да жердеги реаль
мийнетке ҳэм адамныц исине арка суйеп, соныц тәрепдары болып қалды. Шайыр адамшылық муҳаббатты
■ |әриплеп:
Суйгек мийрич канып—ол интизарыц,
Бул дунья бейиштон ағла көриндиу

дейди.
Ол балалардыц өз ата-анасына деген суйиўшилнгин щын мусылманныц кабаға болған суйнўшилигинсн
жоқары қойып. .о л Кабандур ата-апа, оннан уллы ҳеш
болмадьг деп керсетеди. Ҳэр бир дин жолын беккем
туткан мусылман .Меккеге, Кабаға барып зиярат етиўи
тийис болса, ал Бердақ балаларға кабап—ата-анаца
зиярат е г ,—-дейди.
Фнлософ шайыр өзиниц айырым шығармаларыпдз
кудайдыц бар екенлигине, қураннын оны күдирсгли,
кәргматлы деп көрсегкенлернне гүманланады. „Пана
бср“ деген косығында шайыр путкил өмирин куданга
бағышлаған карапайым, паиасыз жарлы адамлардыц
аўыр азап, жобир-жапаларын, жоқшылык зардабынаи
тарыгыўын баяклайды. Ҳақнийетли адамлар шәри-ягтык
барлық нормаларын сакласа ла. олардын езилип жургенин, йрланған уннн кудайдыц көрмейтуғыньш айтады.
Шайыр бул жерде адамнын ислептугын нслери практикалық, сонлыкган ҳеш кандай мистпканыи тийкары
жок. бул н<ерде, кудайдыц ҳеш кандай катнасы жоқ
деген пикирди келтироди.
Бердақтын халық массасыныц аўыр турмыс аўҳалын ҳақыйқатлыкган, турмыстыц өзинен алып тусинлириўи өз заманыныц жәмийетлик пнкирннде алга
карай атланған бир адым болды.1
1 С о н д а, 13-О.т.
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Бердак би.чиў теориясы ҳаккында қәлиплескен тә~
лиймат дөретпегени менен, ол дүньяны билиўге бол.:туғыны туўралы көп қызықлы пикирлер айтты. Шань;р
адах1 нып тәбият пенен тәбийнй эәрүрли байланыскн
атап көрсетип, адам өзинин мийнет процесийде, затлар ҳәм тәбият кубылыслары менеи катнасцнда тәбиятты өзгертеди ҳәм оннан тиришилик ушыи !;ерек.:н
барлық нәрселерди алады, деп мойынлады.
Ойшыл шайыр билиў процесинде сезиў органларыныц ролин көрсетнп, усы органлардкн көрсетиўи ғант
затлар ҳәм кубылыслар ҳаккыида адамнын билиўиниц
тийкары болды, деп есаплады. яЛкмақ патша“ , „Халык
уш ы н", *Көрдим“ деген шығармаларында көзн менен
көрип қулагы менен сситкенлерин ғана жазғанлығын
исенимли түрде атап көрсетеди. Соныц ушын да оныц
сөзлери бәркулла инанымлы.
.Шайыр едим, көзим көргенин жаздым,
Кеўлиммиц билип сезгении жазды.‘ 1

дейди.
Соныц менен бирге шайырда билиў процесинде
ақылдын, абстракт ойлаўдыц роли ҳакқында кызыклы
пикнрлерди ушыратамыз. Бердактынбир катар ен жаксы шығармаларында адамныц гқылы талантлылыктып,
сезгнрлигинип, әдиллигиииц көрсеткиши сыяклы болып турады. Шайыр адамньщ акылы ҳакқында айтакелип, адамныц акылы абстракт ойлаў жолы менен, өз акылыныц күши менеи затларды, тәбияттыц кубылысларын
билип алатуғынлығына дыккатты аўдарады. Сонлыктан, Бердақтыц адамларды ақыллы, парасатлы болыуға, мәселелерди акыл—ойдып, жәрдеми менен шешиўге шакырады. Шайыр мийнеткеш халыктыц кәмбағалшылықта жарымай өмир сүриўи ҳаккында ойлаўы менен бирге, ҳәмме нәрсени ҳакыйқатлыктыи езине»
алады. Шайыр адамныц акыллылығын, онын билимлилиги, илимлилиги менен байланыстырады. Бердак
*Халык ушын* дегеи косығында:
.ОПлы жнгит жақсы билимпаз нелер,
Лй^қан гәплеринс түсимпаз келер*1

1 Б с р д а қ . Тацламалы шыгармалари, Некис, 1950—12-бст.
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деп атап көрсетеди. Шайырда дурыс диалектикальпс
ойлаўдын роли тинисли дәрежеде жокары қойылады,Ж аксы рак“ деген косығында акыл ҳәм ойдыц әҳм ийети ҳаккында былай деп жазады:
Тереқ акыл керек сезин диэбсге,
Тынык кыял керек бәрин сезбеге'1.

Демек, Бердакта жанлы мегзетиў ыенен абстракт
ойлаў сехсуалистлер мененрационалислердегидей бнрбиринен айырым белек емес, ал өз-:ра биригип бай ланысьп келеди. Шайырдын түсиниўинше сезим органлары ойлаў ушын матсриал береди, ал ойлаў процеси пикирлер жүргизиўдиц ҳам акылға салып исуўмаклар шығарыўдыц басланғыш баскышы болып табылады.
Тил ҳәм ойлаў бирлиги ҳаккындағы Бердактыи
түсиниги үлкен баҳаға турарлык. Шайырдыц пикиринш е, адамнық акылы оиыц ишки дүньясы, кез-карасчары оиып сөзи менен белгиленеди. Сөз ҳәр кандай
адамнын билимлилигинип, акыл керкиниц илимлили—
гинин өлшеўиши. Сөзи аркалы адам езиниц түсингенин,
айтады дейди шайыр „Халык ушып“ дегек қосығында:
Жақсыны пом айле сейлеген сөэден,
Жаксы жаман парк болмас родки жүзден,
Ишки сырын айырып болмайдм кеэден.
.Сены сынау панда уллы халык ушьш,2

—дейди.
Бердактын мийрасынг.н стихиялык материализмниц.
элементлери менен бир катарда стихиялык диалектиканыц элементлерин өз ншине алатуғын қызықлы пикирлерди табамыз. Шайыр дүньядағы барлык нәрселер өзгерсди деген пикирди де айтады. бнын түсикиўиише, ҳәр түрли затлар менен кубылыслардын ҳәммесн ҳакыйкатында бэркулла пайда болады
ҳәм ж о галады. Өзгериў ҳәм раўажланыў процесиниц өзи жананыц жүзеге келип, ескиниц жойылыўы менен шәртлес. Шайыр тарийхый шығармаларында, айырым ж е ке адамлардын, тарийхын баянлаў менен бирге сия-*8
1 Б е р д а к . Танламалы шығармалары. Нөкнс, 1956—6-бет.
8 Б е р д а к. Тақламалы шыгармалары, 1956, 12-бет.
53
www.ziyouz.com kutubxonasi

•сий снстемалардын, властьлардып, көз-харасларын өзгсретуғыны тууралы туснннгин айтады. Тарийхын оп•тимизм меиен'куралланған. Оншыл шайыр дәўнрд) н
•атиўи менен езилген мнйнеткеш халыктын бахытлы
келешегн келетуғынына исеиедн.
Баска тускен бәлеге сабыр стнп шыдаў, оған кар•сыласпаў, куданыц реҳнмин кутиў ндеяларына карсы
гүреске жаўызлыкқа карсы шыкыўға шақырады. Шайырдыц путкнл 1 ворчествосы ҳәр бир адам өз бахтын
мийнеттен ҳәм гүреетен табады деген пнкир менен
суўғарылған. Шайыр өзинпц этикалық тәлийматыида
ислам динннин адамнын минез-кулкын социаллық шыгысына карай иш 1ен туўылады деген пикирин бийкардайды. Ол буғаи қарсы карапаным мийнет адамларыиын адамгершилик жагынан көтермелеп мақтайды.
.Б ал а м “ , жНадан болма“ ҳәм баека да косықларында
жатып ишер, ҳараы тамак, бузакы адамларды
критикалап ҳадал мийиеттн дөретиўшнннц мийнетин бирииши орынға қояды. Бул шайырдыи пнкиринше, жокары
адамгершиликтиц тнйкары.
Бердақ тәбиятта ҳәм жәмийетте карама-карсылыклардын бар екешш көрсетеди. О л ' патриархаллық-феодаллык жәмийетти бир пупш гармоникалық татыў
дослықта раўажланатугын жәминет деп карамай, ал
ондағы
келиспеўшиликлердн,
ншки қарама-қарсылықларды көре билди. Шанырдыи жәмийетгегн класслық қарама-қарсылыклардыц бар екени ҳаққындағы
байлар менен кәмбағаллардын бир-бирине душпаилығы,
олардыц мәплернниц бир-бирнне карсы екенн ҳақкындагы пнкнрлери айрыкша дыккатка ылайыклы.
Бердақтыи стихиялық диалектикасында мийнеткеш
адамлардын турмыс тәжирийбесинен билим ҳом тәжирийбенн мийрас етип алыўшылык бар. „Надан болма“ ,
жБалам“ , „Өмирим“ , „Халык ушын“ дсген косықларында шайыр бурынғы әўладлардаи бизге калдырып кеткен
билимлериниц баҳалылығы, жасы үлкенлердиц наданлык тәжирийбеси меиен берген кеиеслериниц пайдалылығы ҳаққыида айтады ҳәм жасларды көп жасаған ғаррылардыц тилнн алыўға, өткен турмыстыц барлық ^баҳалы жақларын уйрениўге шақырады.
.Вплгир сөзи ўэсиятдур.
Вул жаҳанда шарапат дур,
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Ға/->ры свзн нәсиятд\-р,
Вилмспеилср иадаи екен-**

Шайырдыц творчествосында өз заманыидағы жэ< *
ретлик ҳәм сияснй турмысты дурыс, объектив түр, ,
дшниеткеш халықтыи идеологи позициясынан кар .
көрсетиў, оныц иллетлерин критикалаў, келешек ха •
кында заманы ушын ирогрессив идеялар, прогрессг г
көз-караслар усыныў
тийкарғы орын.тардыц бирнн
алады.
Хаилар дэўирлниц барлык илеологиялык хызметкерлери бар күшии салыи хан властынын зкономика.тык, сиясий ҳэм админпггративлик системаларын аклаў
ушын, оны кудай жараткан бирден-бир м әт нлик власть
деп, ал ханлардыц өзнн кудайдыц ҳәмирин адамлардыц
эәғдиринде иске асырыў ушын жаразканныц жерге,
адамларға жиберген ўәкили деп көрссчнуге хызмег
еткеии хтәлим. Л\олла-ийшанлар ҳәм байлар ханлардыц
яәдалатшылығын“ мақгады. Ханлардыц заманын пагыз
бейиш деп жәриялады.
Булардыц ойлап шығарған бул өтирнклердич ҳэ.ммесине қарсы Бердақ хан заманын халык массасы ушын
зиндан, дозақ деп атайды. Шайыр „Болмады14 деген
косығында:
.В г т дгиьяиыц сапасы жок,
Виз беидогс ўапасы жок.
Бэлсмтлердиц капасы жок,
Пәске куўаныш боямады--,—

дейди.
Шайыр кәмбағал жарлылардыц аш-эптадалық аўҳ'!лын, басқарыўшы, ел бийлеўшилердиц мәккар жәдигөйлигин, өзинин „И злередим “ , „Өмирим“ , „П а н а б е р “
„Болмады“ , „Ж аз келерме", „Салык“ , „Дәўирде“ ,
„Ақмақ патша“ усағаи белгили шығармзларында тартынбай айтады. Үстемлик етиўши жәмийетлик-социаллық дүзимге наразы болады ҳәм жаксы жәмийетлик
дүзимниц мүмкин екенн туўралы пикнр яйтады. Бул
сол заманнын жэмийетлнк пикириниц раўажлапыўына
косылғанәҳАШйет.ти ш п я улес болды.
1 Б е р д з к. Тацламалы шыгармалары Нвхис, 1965 56 -75-бет
* С о н д а 32-бег
55
www.ziyouz.com kutubxonasi

Бердак-шн творчествош ец жаксы шығармзларык
дағы прогрессив гуманистлик идеялары менен айрыклиа көзге түседи.Оныц шығармаларында реаль дунья
адамы. Оныц бул дүньядағы өмири.барлық ой-пикирлери тзорчествоға ҳәм дөретиўге талўасы көтермелеп
макталады. Шайыр ҳақыйкат гуманист позициясында
турып байлардын, аталыклардыц, молла-ийшзилардын
мийнет адамына реҳимсизлигин ҳәм адамгершиликсизлигин әшкаралайды.
Бердак „Заманда“ деген косығында байларды түлки, касқыр деп атайды, олардыц реҳимсизлиги менсн
халык массасын өзлери аўлап алатуғын қоянаўҳалыиа
-түсирилгени ушын оларға нәлет айтады:
.Байлар—каскыр, тулки, халык—коян екен
Қарақғы каплаған кайғы заманды*1

денди.
Карапайым мийнет адамыныц мәплерин гөзлеў,
жүзеки жәдигөйлерге
емес, ал
ҳакыйкат адамға
тилеклес болыў, адамлардын басындағы қайғы муцын
түсиниў ҳәм турмыстыц ец кысылшзн ўақтында нағыз
дослык жәрдем керсегиў шайыр нәсиятланған шын
адамгершилик, мине усылардан ибарат. Бердақтыи
гуманистлик идеяларыныц тағы бир характерли өзгешелиги соннан ибарат, буида жарлы адамныц аўыр
аўҳалы оиын өзиниц қандай да бир орыисыз кылығы<нан келип шыкпайды. Бул жасап турған жәмийетлик
дүзимнин сиясий тәртнплериниц терисакыбети, байлар*
да, бийлерде, хан ҳзмелдарларында әдилликтиц, адамгершиликтин жоқлығы. Бердақ өзиннц „Салы к“ деген
-қосығында тиккелей бул аўыр заманда жылдан- жылға
ҳор түрли салықлар көбейпп баратыр, деп жазлды. Бул
салықлар тек жарлы дийханларға ғана салынады, ал
байлар ийшанлар ҳәм басқа да атқа минерлер салық төлемейди,—дейди.
.Былтырғыдан бьшыл жа.(ан,
Қалай-калай болды замаи,
Ғәрдп-касар кал'‘аЛ амак,
Он тилладан келди салык.
1 Б е р д а к . Танлачалы шыгарчалзри, Некис. 1956,
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50-бег.

Анаў отыр Кулымбег бай,
Таяр алдында ачпақ ман,
Аш халык жур табалман нан,
Дөҳ.мет болды усы салық.
Аиаў мешнт мунарлаиган,
Васларында шырак жашан.
Қуран ашып халыкты сорған,
Ийшанларга жокдур салық.

Бердактыц гуманизми абстракт характерде емес.
Уллы гуманист шайыр адамды суйиўши, мийнеткеш
жарлылардын жырын жырлаушы, сопын менен б и р .е
зорлыкка, мийнеткешлердии өзлерин қысыўшы феодаллардын, байлардыц ҳәм ханныц басқа да ҳәмелдарларыныц залымлығына қарсы кураллы гүреске тәрепдар болды. Ол өзиниц ,Халы қ ушын“ , „Амангелди“
,Нрназар бий“ усаған әдеўир улкен шығармаларында
әсиресе ,Лқмақ патша* дәстанында Асаннын, Амангелдиниц, Гүлимиин ҳәм баскалардыц
ҳорекетлерин
мақуллайды. Шайыр қ-чрақалпақ қызларыныц ар-намысы
ушын гурескен, жаўыз ханныц геллеснн алған Амангелдиниц ҳәрекетлерине катты сүйсинеди:
,Ак:апгелдидеГ| болмага,
Жан орнына жан алмага,
1.'армп' ханмап кап алмага,
Қайбирнқнин шамац келди"*

дейдн.
Шайыр өз заманласларыныц алдына усындай мәселе
койып, олардыц халықтыц арыи арлаў, езиўшилерге
карсы катац гүрестиц зәрүрлигин сезиўди оятады.
Шаныр Хийўа ханлығына қарсы Ерназар ала көздиц кураллы гүреслерине тилеклеслнк билдиреди. Ол
қаракалпак көтсрилисшилериннц
жол басшысыныц
табанлылығын, қорқыўды билмейтугык ер жүреклилигин үлкен мақтаныш ҳәм сүйсиниў менен тәриплсди.
,И з л ср едим“ деген қосыгында душпанлардыц зорлығына карсы күш колланыў зәрүрлти ҳаккындағы
өзиниц көз-қарасыи ашықтан-ашық баяилайды. Езилген*1
массаны өз азатлыгы ушын, өз бахты ушын шешиўшк
1 Б е р д а к . Тақламалы шыгар\:аларм, Нөхис 1956,30-31—бетлер.
1 Б е р д а қ , Танламалы шығармалары Кө^ис, 1956,133-бет.
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гүреске шакырады. Шайыр усынык менек куранныц
„Тацла мәҳшерле" гүналы жазасын тартады, дегеи
тастыйыклауын нүткиллей бийкарлайды. Бул жагынан
алып қарағанда, Бердактыц „Лқмак иатша“ дәстаныи
атап айтыўға болады, онда реҳимсиз ханнын зулымлығынан корлық көрип, шыдамын түўескен халык массасыныц қурплланған ўәкиллери ханнан кек алып, властьты өз колына алады. Демек, гүрес—бахытка, жаўызлық
^стинеи жецискеерисиўде Бердактыцбас идеясы болады.
Кудай белгилеген жазмыш тәғдирдиц алдында пассиилик, көнип гныдап ж үре бериў бийкар етиледи, бул
Бердақтыц жана пикири ҳәм жәмийетлик пикирде жана мәселени ортаға койыўда оғада үлкен батырлыгы
■ болды.
Бул фактлсрдни ҳәммеси Бсрдақтыц адамгершнлик
кач насықларды әмелге асырыўы обьектнв ҳәм субъектип
жагдайларға байланыслы окенлигин түсингеилигин дәлиллейди. Бсрдақ панасыз, мөмин, карапайым адамлар
женин де гуманнст. Бердак мийнеткешлер үстннен
корлаўшылык. орынсыз зорлық етнў ҳәрекетлерин ислеген ханлардыц, бийлердиц, байлардыц ҳәм ҳәтте молла-ийшанлардыи реҳимсизлик ислери жөнинде куш
көрсетип қарсы турыўдын тәрепдары. Бунда оныц
творчествосыныц класслық мазмуны, онып адамгершилик мәселелерин түсиниўге диалектикалык көз-карасы
тагы бнр мәртсбе айкын көринсдн.
Уллы шайыр өзиниц мәцги лсасайтуғын шығармаларында өз халкын, туўылған еднн сүйиў идеяларын
жападан тийислн дәрежеден жоқары көтерип раўажландырды. Бердакта халық пенен Ўатаи ажыралмайтуғын
бир түсиннк болып келедп. Бердактыц патриотизми
халнқтыц бахты ҳәм прогрессив келсшсгн ушмноныц
ец жаксы перзентлериниц гүреси менен ажыралмас
байланыслы. „Ер жигит ели ушын туўылады ҳәм ели
ушын өледи" делинеди халык накылында. Халык патриотизмниц бул терец даналығынын принциплерн
шайырдыц путкил творчествосында айқын сезилнп турады:
,Е р болсац е.ншли бакла,
Елдиц берген дузын акла.'1
1 Б е р д а ; ; . Таилачалы шығарчалары Нөкис, 1956-жыл, 77- ег,
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Өзиниц кеп азап шеккен, бәркулла куўғынға ушырап көшип-конып ж ү р и н , Казак, Кокаид, Бухара ҳ ә «
Хийўа ханларынын кыргыл шабыўылларынан посыге
зкүргеи аз халқынып аўыр кайғылы тәғдирин басынан
кеширнп терен уўайымланған патриот шаиыр бүлинип
тоз-тозы шықкан халыкты кайта бирлсстириў ҳаккында
бирлескен миллнй мәмлекет дүзиў ҳаккында әрманетти,
бул халықтыц материаллык, ҳәм руўхый мәдениитык
раўажландырыўға жәрдем стер еди деген ойда болды.
Ол халык массасын сырт сл блскышларына қарсы г ү р е о
ке, бирликке, дослыкка шакырады, хан ҳәкимлериис
карсы каракалпак халкынып ^үресине басшылык еткен
Дман 1 елди ҳәм Ерназар усг ган каҳарманларды тәриплеп мактайды. Халык массасын снясий зкономнкалык.
ғэрезлиликтен кутқарыў зәрүрлнгин анык түсинип, халык пенен ўатанынын буннан былайғы тәғдири ҳаккында
мзселе койып, бул максеткс жетиўдиц дурыс жоллары
менсн кураллары ҳаккында кеп кыйналып ойланады.
Өзиниц дүиьяға көз-карасынын дәслспки басқыш*
ынын кәлиплесиўи дәўирцнде шайыр мнйнеткешлер
массасынын, апатлы, дийўанашылык аўҳалын, езиўшилик ҳәм зксплуатациянын себеби ел басқарыўшылардьщ
билимсизлигинде ханлар менен патшалардьш ?дилсизлигинде деп биледи ҳәм соилыктан шайыр тыпыш, ҳәмме тепликте, татыў келисимде, жәмийе1 тинбарлык ағзалары и енен дослықта материаллыктан токшилыкта жасайтуғын ханныц отырганын кериўди әрмсн етсди. „Ерназар бий“ шығармасында сныц унамлы образын
дөретеди, каракалпакларды Хийўадан белип алкп, ез
алдына ханлык дузиў ушын Хийўа ҳэкпмлериие қарсы
|үресте Ерпазарға макуллаўшылык пенен карайды,
„Толы журтка дәркар“ каҳармандеп шайыр арка сүйс-п
исенген Ерназар бий ўақтындағы жомийетлик-сиясий
дүзимди өзгертпейди, ал руўлык кек алып Хийўа ханныц орнына жацадан дүзилгсн каракәлпак тахтына
Шынғыс ханнын урим путакларылаи, ак суйеклер* арасынан шыккан Зарлык төрсни .а к кийизге* салып хан
көтереди. Нрназар ала кнз каракалпакларлы Хийуа ханлыгынан белнп алып, ез адамын бас етнп өз 'алдына
карака. пак ханлыгын дүзип, жуўмагында рус мәмлекетнлиц куўатлаўына сүйенип, езинид сиясий программасыи
иске асырмакшы болған еди. Әлбетте, Ерназар бийдиц
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■ Хийўа ханлығына карсы гүрссте руслардык жәрдеми»
* 1ен пайдаланыўға умтылыўы унЗмлы.
„Ернаэар бий1- шығармасындағы биз ушын бир баҳалы нәрсе, шайыр бунда халыктыи, улыўма кейпин—өз
ишиндеги байлардыц, бийлердиц ҳәм аталықлардыц
•езиўшилиги менея эксплуатациясы аўыр болыўына
сабыр-тақаты таўсылған халык массасыөз ел-журтыныц
ар-намыс ҳәм абырайын терен сүйип, өз халқыныц ғәр•езсизлик алыўык тилеп, Хийўа ханына қарсы Ерназар
дла көз бас болған феодал-бийлердиц изине ерип қураллы гүреске шықты, феодал-бийлер улыўма стихиялық
ҳәрекетти пайдаланды.
Алдыиғыжәмийеглик пмкирдиц көп әсирлик тарийхы
.адамзаттан ец жақсы ойлары, тек Батыстағы ғана емес,
.ал Шығыстыц да прогрессив пикнр ийелери (Фарабий
.«Сақаўатлы кала адамларыныц көз-қараслары ҳаккынл а трактат" Низамийдиц „Ығбал нама“ „Искендер нама“ ) әдил патша басқарған жәмийет идеясын алға
'Койған
болса, Орта әсирлер тутымы менен өмир
сүрген хан бийлеўи жағдайларында Бердактын әдил
шатша ҳаккындағы пнкири, жәмийеттегн үстемлик етиўши сияснй властька қыр көрсетиў, идеялык ҳәм сиясий
гүрес формаларынын бири болды.
Өткен заманнын тарийхыи үйрениў, жәмийеттеги турмысты, Хийўа ханларыныц елди баскарыўларын, ханлардыц изли-изинек алмасып турыўын баклаў нәтийже■ синде Бердак соцғылығында патшалар менен ханлар
ҳеш қандай әдил болған емес ток турмыслы адамлардыц власты-ханлық снясий дүзим ҳеш
қашан
мийнеткешлер массасына жақсылык еткси емес деген
үзил-кесил жуўмаққа келеди. Сөйтип шайыр елди
әдил монархтыц.идеал патшаныц баскарыўы ҳақкыпдағы идеяныц әмелге асырылыўыиа исенбейтуғынын
билдирип „Болған емес“ деген косығында мынадай үлкен философнялық жуўмак шығарады:
.Б ул дунья-дуиья болгалм,
Патша әдил болган смес,
Шайырлар кэлем алғалы,
Хагка дурыс салган емес."1

• Б е р д а к . Тацламалы щығармалары, Некнс, !956-жыл 24-бет.
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Шайыр өзиннц белгили ,А км ақ плтша“ дәстакында
да бул пикирин тастыйыклап, ҳәр тәрсплеме раўажландырды:
,С ө ;д н шсқартып айткаида,
Тағы дәртти молайгканда,
Әдиллнк жок патша-ханда,
Усылай халықты қмскаи екен"1.

—дсп жазады.
Бсрдақ узак жыллар бойына өзиниц кеўлин толкытқан мәселени усылай шешип, өз пикирлери жағынан әдил, идеал патша ҳаққында әрман еткен өзиниц
бурынғы Фарабий, Низамий, Физулий, Наўайы, Мақтымкулыныц ҳэм басқалардан әдеўир алға озып кетеди'-.
Бердақтыц мийрасында онын прогрсссив этикалық
көз қараслары усындай орын алады.
Бердақ өзиниц этккалық тәлимин дөретип ҳэм раўажландырып, улыўма адамгсршиликтиц этикалық
принциплерин, нормаларын басшылыққа алады. Ө з заманыныц жагдайларына адамзаттыц ец жақсы ақылойларыныц жақсылык. ҳүж дан, әдиллик, бахыт, абырай, ар-намыс, адамгершилиқ ҳәм басқалар ҳаққындағы әснрлер бойына киятырған әрманларын алга қарай
раўажландырып, өз халкыныц ҳәрекстиниц конкрет
ўазыйп 1ларына тийкарлана отырып, оларды жаца мазмун мснен толықтырды.
Бердактыц этикасында үстем класслардыц практикалық моралы ҳәм молла-нйшанлардыц адамгершилик жағынаи эдепсиз бузықлығы қатты критикаланады. Шайыр
фсодаллык жокары катламлардыц ҳәм руўханийлердиц
адамгершиликке қарсы бузыкшылықларын критикалаў
ҳәм олардыц үстииен күлиў мененбиргс, әлбетте, мүликдар адамлар менен руўханнйлардыц минез-қулықларыи дүзетиўге ҳәрекет етпейди, ал олардыи „кәраматы менсн кец пейнллигиниц* бет псрдегин ашып
таслап эшкаралайды, мнйнет адамларыныц моралнн көтермелеп мақтайды.
Бсрдақ чКөринди“ , ,П ан а бер“ , „Хож ам “ деген қосықларында ахунлардыц, ийшлнлардыц ҳэм моллалар'Сонда—183-бет.
гИстория фм.тософии в С С С Р . И<д. ,Нау.<а". М . 1938, Том 1*
стр, 1(39. 477.
61
www.ziyouz.com kutubxonasi

дыц бузықшылығын, алдаўшы екеннн, сыкмарлығын,
саткынлығын, ҳарамлығын ашып таслайды.
,Халын бнлмей, закир салып аллалгр,
Адамларды алдап, бәрҳа оллалар,
Суўпы, ийшан, ахун және моллалар,
Кезлернме шайтан яцлы керинди-1.
.Биразлары жүр молла болып,
Бәрҳа аўзында .алла' болып,
Тнл ушында олла болыи,
Соиындайларга жаза Оер".

Кураннын кудай -ҳәммени керип, ҳәммени еситип
турады деген сөзлеринин дурыслығына шек келтиреди, [‘үманланатуғынын билдиреди.
Тутасы менен алғанда, Бердактын творчествосы,
айырым алғанда онын эстетикалык көз-караслары линин ырымлардан, кәте пикирлердан аўлак, оларда диннин кәделери менен парызларын булжытпай орынлаўға шакырыклар ж ок. Шайырдын ө?н гейде өзинин
күнделикли турмысында оларға итнбар бермейди.
Бсрдактыц эстетикасында онын ҳаял-кызлар мәселелерн бойышиа про^рессив идеялары баҳалы, бул
идеялар шайырды ҳаял-кызлар жениндеги шығыс деспотнзминин калдыкларынан атлап етип кеткен алдынғы көз-қарастағы адам иретинде характерлейди. Бердак
шығармаларынын қаҳарманлары үстемлик етиўши моральдин семья, муҳаббат ҳәм неке мәселелеринде ҳаял-қызлардыц еркинлшин шырмап, матап коятугын
нормалары менен принциплерннс карсы шығатуғын
жокары адамгсршилик сыпьтларына ийе болып келеди.
Бердактыц эшкалык '|Әлийма1 ында феодаллардын,
байлардыц, ачалыкларды:), бийлсрдиц ҳәм молла-ийшанлардыц практикалык моралин кричикалаў менен бнр
катарда адамнын жгксы әдамгершилик кәсийетлерн
ҳаккындағы пикирлери улкен ылайыклы орын алады.
Адамды ҳәм онын абырайын кемсичиўге карсы шығып
ойшыл шайыр адамларды бир-бирнн ҳүрметлеўге, дослықка, бирликке, кец түрде қарым-качнасча болыўға
шақырады. Ол мәплердии, көз-қараслардан бирли!ии,

‘ Б е р д а к . Тацламады шыгармалары. Иөкис, 1956—45-бет.
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адамлар арасыяда шыи ж\фектен болатуғын жақсы,
бийғәрез өз-ара катнасык ҳәм ҳүрметтк, халықтыц, елдцц исине шексиз шын берилиўди адамлардыц карым
қатн-сыныц ҳәм жақынласыўыныц тнйкары деп билди.
Адамга жақсы жағынан көрик беретуғын оныц айрықша сыпаты болған'киши пейилликке зор әҳмийет
берип, оныи бир катар тәреплсрин раўажландырыўға
күтә кеўил аўдарды.
„Малмм бар дегг астыя тасаа,
1‘|Цреулер менен жарыспа,
Жарлынм аякка баспл,
Сенде жарлы боладурсаа.ч

•
?
:
:
^
I

дейди шайыр. Оныц „Балам“ , „Надан болма“ , „Билгейсиз* усаған ҳэм баска да белгилн қосыкларында
кипшпейиллилик, дурыс минез-кулық ҳаққында пикирлер бар.
Бердақтын зтикалык көз-карасында ҳак нийетлилик
дурыс сөзлилик, ырасын айтыў прииципиаллык усаған
ҳэм баска да категориялар раўажландырылды, шайыр
опаеызлык, саткынлық етиў, жүрсксизлик, қорқақлык,
еки жүзлилик, тайғақлык усаған эдетлерди қатты қаралады.
Шайыр этиканиц көп катеғорияларын раўажландырып халыктыц мпйман дослык. жа<ы үлкенлердн ҳү р метлеў усаған дәстурлерин саклаўға ҳәм көбейтиў^е
үлкен әҳмийет берип, оларды адаигершиликтиц нормалары сыпатында алға қойды. Бердақтын этикалық
мийрасыиаи мийримлилик, жыллы жүзлилик, сыпайылык. әдеплилик, кец пейиллилик ҳаккында көп ғана
баҳалы нәрселердп таба аламыз. Шайырдын пикириншс усыидай адамгершилнк қәсийетлериие ийе болған
адам кеўилге жагып, ҳүрметке ийе болады.
Бердақ өзиниц шығармаларында халықлар арасында
дослықт!)! жақлайды. Онын творчествосында халықлар
дослығы идеясы этикалық таглнйматтын әҳмийстли
лроблемаларыиыц бири болып ортаға қойылады. Ө збек,
казак, түркмен халыкларынын, әсиресе рус халқыныц
млйиеткешлернне Бердактыц сүйиўшилиги уллы болДы. Ол тек қарақалпак халқыи ғана емес, ал Әмнўдәрья> Б е р д а к . Таилачалы шыгармалары, Некис, 1956 —78-бет.
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нын төменги жағын мәкан сткен барлык хглыклардыц
да шайыры болды. Бул жонинде оныц замг.нласы ҳәм
досты, каракалпак халқынын белгили демократ шайырларыныц бири Өтеш Алшынбай улы күтэ дурыс сөзлер
айтты; өзиннц уллы дсстыныц өлиминс арнап жазған
қосығында ол былай дейди:
.Өдгенде казак та, езбек те гелдн.
Сердактын кәднрин барлык халык бнлди,. .
Нәрсе калмай каракалпак, казактан,
Келнп атыр жақын «енен узактап.. .
Келипти ыгылшп кыппик-кмтайдан,
Варма леи оЯаадым орыс->югаИдаи’ , 1

Бсрдак творчествосындағы прогрсссив жэмийетлнксиясий тснденииялар, үстемлик сгиўши жәмийетлик
дүзимниц жарамас иллетлерин критикалаў, зорлыкка,
зулымлыққа, әдалатсызлыққа карсы маўасасыз гүрес,
мийнеткешлорди өз езиўшилерине қарсы гүресиўге
шақырмў, антиклерикализм—булардьщ ҳәммеки оныц
эстетикалык көз-карасларында айкын көринди. Онын
бул көэ-караслары өзиниц прогресснв |уманистлик,
демократнялык ҳәм патриотлык ндеялары менен тығыз
ажыралмас байланыслы болды, оларда эстетикалык
идеялар айкын көтермелеп макталды.
Бсрдак искусствоныи, көркем сөздии идеялык- эмоциялык күшин түсинип жокары баҳалады. Ол шығармалзрдыц дурыс сөзлилигин, оларды ҳакыйкатлықтын,
әсиресе. халык массасыныц социаллык аўҳалыныи дурыс, обьектив түрде көрсетидиўин терец баҳалады.
Бердактыц идеялык мийрасында эсгстиканыц тийкарғы категория.пфы жаксы, мактаўлы нэрселср, кайғылы ҳәм күлкили нәрселер тийисли дережеде раўажландырылды, оларда шайыр мийнеткеш халықтын мэплери көз-карасынан, өз заманы ушын прогрессив эстетикалық идеал көз-карасынан ой жиберип пикир жүргизди.
Бердақтан бурын өткен Эжннияз, Бул лүньянын көркн адам баласы* деген еди. Демократнялык әдебият’ © т е ш А л ш ы н б а й у л ы, Танламалы шығар'.)а._ары .Нөкнс,
1969, И О -142-б.
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тын, бул принципи жақсы нэрселерди тусиниўде Бердактын; эстетикалық көз-караслары ушын да басшылыкка алынған колланба болды. Бердак та—бул
дүньянын көркн адам баласы екенин мойынлады. Ол
адамныц жокары ийгиликли, рухый ҳәм адамгершилик
келбсти оныц сулыўлығы деп билди. Келбетин белгилернн өз ишине алатуғыи эстетикалык идеалды Бердақ
өзинин яХалык ушын“ , .М аған керек“ , „Лкмак патша“
шығармаларында халықтыц нағыз ҳадалый уллары менсн қызлары аркалы көрсетеди. Шайырдыц каҳарманлары тек рухый адамгершилик керки, жокары идеалларға садықлыгы ҳэм шын берилиўи менен айрықша'
тилге алынып коймастан, зулымлыкка, жарлылыкка,
билимсизликке, әдалатсызлыкка, зорлык ҳәм тонаўға
карсы актив, коркыўды билмейтугын ер журек гүресшец де болып келеди. Амангелди, Гүлпм, Лйым ҳәм
басқа көп ғаиа карапайым мийпеткеш адамлар ар-намыс ҳәм адамгсршилик ушын шешиўшп гүрескс бел
байлайды. Шайыр бул гурести ҳакыйкат шын қөрик
деп биледи, себеби оиыц пикиринше, буидай ис халықтыц пайдасы ушын әҳмийетке ийе.
Бердак ҳаял-кызлардыи танкаларлык сулыўлығын
ҳәм адамгершилигиниц тазалығын, олардыц үлкен муҳаббатын семьядағы катнасықларға тийкарланған дослык, садықлығын бар ықласы менен жырлап, олардын
фольклордыц ҳэм шығыс поээиясынын ен жақсы естеликлериндеги арыўларға тец келе алатуғын салыстырыўларға ылайыклы образларын дөретти. Шайырдын каҳарманлары болған ҳаял-кызлар феодаллық турмыстыц
барлық реакцияшыл дәстүрлерине, каранғылықка, днний ырымларға, шәрияттыц нормалары менен приицип*
лерине ҳәм диний фанатизмге қарсы наразылық билдиреди.
Бердак мийнетти өмирдиц бирден бир дурыс дереги: адам баласынын, бахытлы болыўыиын адамгершилик тийкары, деретиўдин көрки деп карады. Мийнет
адамнық көрки, мийнеттия жемнслери оғада жаксы
мазалы, дейди шайыр өзиниц „Ж ақсырак" деген косығында.
Түргелнп ертеден жумыска шығып,
Колынды қабартып, белиндн бүгип,
5— 375
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Дияездн сызлатып миЯнетин шегип,
Жеген бир загаран палдаи жаксырак,1

Бердақ трагедиялық категориясын өз заманы ушын
прогрессив эстетнкалык идеал көз-карасынан, халықтыц
ен жарлы катламларыньщ көз-карасынан карап пикир
жургизди. Өзинлн „Ж аз келерме,“ „Салы к“ , -Бермеди“ , „Заманда“ , „Акмақ патша“ деген шығармаларында
Бердак өзине тән дурыс сөзлилик пенен халык массасынын кайғылы аўыр аўҳалын ашып көрсетеди.
Бердакга кулкилн сықак тийкарғы эстетикалық иде*
ялық көркемлик тараў еыпатында болып, соцналлық
әдилсизликке, барлық бузыклыкка, патриархаллык-феодаллык жәмийетке дөреткен жарачас оцбаған пэс ҳарамылыкка қар.ы социаллык наразылық билднриўдН
анлатып турады. Шайыр „Алты қыз“ , „Х ож ам “ , „Уфик
мәҳрем", „Терис кайткан" дегеи шығарчаларында тоқ
турмыслы класслардыч ишинек гейпара адамлардын
адачгершилигиниц пәслигнн катты маскаралап күледи.
Солай етип Бердақтьщ фнлософиялык, жәмийетликсиясий этикалык ҳәм эстетикалық көз карасларына нәэер аўдарсак, X I X әсирдеги карақалпақ көркем әдебиятын илимий ҳәм жәмийетлик-философиялык пикирдин шычы болған оныц творчествосы үлкен әҳмийетке
ийе екенин көрсетеди.
Рсволюцияға дейинги каракзлпак халқынын Бердак
творчествосы бас роль атқарған көркем әдебияты мийнеткеш халықтыц ҳакыйқат идеологнясы, ал Бердак
оиыц ек ири идеологн болып есапланады.
11>77-жыл.
' Б е р д а к . Танламалы шығармаларм, 14-бет.
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.Болған емес* косығында болса, ол пүткил қаракалпақ халқынын тәғдири әзелден усындай болып келгенли;ин, онын жанына бир де жыллылық тиймеген*
лигин шайыр терец ҳәсирет пенен баян етеди:

*

Каракалпзк халык болғалы,
Халык атағын алғалы,
Ҳак тагала жол салгалы,
Бир тецликти алган емес.

Х5Х ә.ир шараятында ҳәр тәреплеме зулымлыкка
сазыўар болып жасағгн каракалпақ халкыныц ашшыдянышлы тағдирин ҳеш ким Бердақтан өткир ҳәм ҳа*
кыйкатлық пенен жырлай алмаған, деўге болады.
Бердақ өзиниц атақлы „Өмирим“ деген шығармасын
доныз исылында жазғанлығын айтады. Бул 1875 яки,
^ 1887 яки, 1899-жылға туўры келстуғын болыўы керек.
Өйтксни, бул ишғарма шайыр өмиринин акырында
емес, бурынырақ жазылғаи. Баска бир косығы
— .Болмады* сын
65 жасында
жазғанлығын ескерткеи шайыр, буған карағанда, оны ол 1892-жылЫ
жазған. Бизицшс, Бердактыи бизге жетип келген көпшиднк термелсри оныц творчестволык жактан писип
жетилиекен жыллары яғный өткен осирдиц 7 0 - 8 0 —90жылларында дөретилген. Тағы да туўрырағы олардыч
базылары шайырдыц жаслығында лөретилгсн болса
да, кейин ала оларды шайыр жетилистире барған, қайта-кайт.. ислеп халык арасында мудамы окылип мазмуны байытылып турылған. Себеби Бердақ өз шығармаларын жазған болса да, оларды оныц үстине, халык
арасында бирдейине жырлап, намаға салып, айтып,
атқарып жүрген. Бул бир жағынан шайыр дөретпелеринин фольклорға да, жакынлығын, халықшылығын
асырса, екиншиден, оларға демократлык рухтын синиўин келтирип шыгарған. Бердақтын дөретпеси шығыс
әдебиятыныц гуманиетлик ҳәм демократлык традиииялары негизинде жүзеге шықкаиы ырас. Себеби Бердақ өз дәўриниц ец саўатлы. кисилеринен бири болған.
Ол Неўайыны, Физулыны, Мактымқулыны, Күнхожаны, Әжиниязды өзиниц биринши устазлары деп биледи,
бир өмнрге олардыц прогрессив традицияларына садык болып калады.
^Лекин Бердғқ творчествосынық жүзеге келиўи ҳәм
раўажланыўында фольклорлық шығармалардыц бай
7!
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дәстурлери биринши дәрежели роль ойнағанлығын айрыкша есапка алыў дәркар, бул әсиресе шайыр дөретпелериниц тил өзгешеликлери, көркемлиги, жанр өзгсшеликлеринде көзге анық тасланады.
Жазба әдебиятта, белгили, Бердак дәўринде аруз
өлшеми (вазни) ҳукимиранлық қылатуғын еди. Лекин,
усыған карамастан, Бердақ өз шығармаларын көбирек
түркий халықлардын тилине тән—бармак өлшеминде,
ертеден туркий халықлардыи аўызеки творчествода
колланылыл киятырған төртлик формаларында жазды.
Бул формадағы дәслепки қосықларды, дәстанлардыц
базы үзиндилерин биз М ахмуд Кашғарыйдын „ДевануЛуғатит турк“ китабында ушыратамыз. Ондағы а а а б
тәртибиндеги уйкаскан лирикалык косыкларды ҳәм
Афрасиаб ҳаккындағы мактаўларды еске тусириўдиц
өзи жетерди. Бердак тап сол халықшыл қосық формаларына жаца мазмун берип, жацадаи өмир бағыш»
лады.
Халық төртликлеринде, терме туринде косык жазыў
түркмен поэзиясыныц, уллы классиги Мақтымкулы,
Бердактыц замаиласы Әжинияз творчестволарында да
бар. Лекин Бердак бул формаларда басқаларға карағанда да, избе-излирек шығарма деретип, бул қосық
формалардыц әдебияттағы тәсирлигин жанадан беккемлеўде шеберлик көрсетти. Мәселен, биз оныц
„Өмирим" деген шығармасын алып көргенимизде, дәслеп буидай косык формасы, ондағы редиф сәл басқашарак түринде көп ғана туркий, халықлар фольклорында, атап айтканда, Гөруғлы ҳаккындағы дәстанларда ушырайды. Бердак бундай косык формасы болса да,
өз дәўириниц сиясий жәмийетлик ҳзм мораллик проблемаларын ашыўға қолланады. Онда мынадай төртликлер бар:
Анла бул сезди халайык,
Айт аклык бизге ылайык,
Барлығын жәрия қылайык,
Өтти дүньядан өмирим.
Бак, я әжел жетсе дсдим,
Залым шырагы өшсе дедим,
Сонша налып қайғы жсдим,
Өттин дуньядан емирим.

Усы косык 60 шуўмақтан көбирек болып ҳәр шуў72
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мзк ақырында „Өмирим* сөзи қайталанады. Бизге, мәлим, Фазыл Йолдаш ҳэм басқалардын усындай типтеги
косықларында „Күнлерим* сөзи тәкирарланады. Бунда
ҳәр шуўмақ белгили дәрежеде турақлы мәниге ийе
болып, өзи бир тутас пикирди баянлайды. Бул ҳәм буған қусаған басқа қосықларды лирикалық қосық деп,
меницше, эпик қосық деп, өзине тән дәстан деп,
атаған туўрырак болады. Лирикалық қосықта, шынында, шайыр өзиниц яки лирикалық қаҳарманньщ
белгили бир моменттеги ишки кейпиятын баянлайды. Бундай қосықларда, мәселеи, Бердақтын ,Х а лық ушын“ , „Ж ақсырақ“ , гӨмирим“ сыяқлы қосыкларында болса, шайыр пүткил бир дэўирге өз дәўирн адамларына жәмийетлик қатламларға ҳәр тәреплеме қатнас билдирип, өз заманы ҳаққындағы
бай пикирлерин халықлық көз қарастан, жәмийеттеги
көпшиликти қураўшылардыд қабыллаўына, талғамына
сәйкес көркем формада түсиндиреди. Бунын өзи барлық халықлардыц, демократлык әдебиятында сынаўдан
өткен туўры жол болып, Бердақ пенеи бир дәўирде
жасап творчество дөреткен атақлы өзбек шайырлары
Муқимий, Заўқыйлар да усындай усылда өлмес шығармалар жаратқан еди. Бул жерде Муқимий ҳәм Заўқыйдын „Саяхатнама" ларын еске алыў жетерли, Д е мек, термелер шеберлигине қарап лирикалық характерде д е, эпик характерде де болыўы мүмкин.
Халықлык жолдан жүрген Бердак өз қосыкларыныц
кен халық массасына жетип барыўына, оларды түсиникли болыўына үлкен әҳмийет берди. Усы көз қарастан ол өз шығармаларыныц тилин де китабый тил негизине емес, жанлы халық тили негизине курды. Оныц көркем сүўретлеў қуралларынып көпшилиги фольклорлық шығармалардан алынған. Мәселен, ол халық
каҳарманы Ерназар бийди Рустемге, я Фарҳатқа емес,
Гөруғлыға тецейди. Бул онын творчествосы ушын оғада характерли. Буны да хадықшыл, демократлық әдебияттыц тийкарғы өзгешеликлеринен бири деўге ҳакылымыз.
Бердақ шығармаларыныц демократлық характери
онын сатиралық қосықларында, халық қаҳарманлары
ҳаққындағы шығармаларында, ҳаял-қызларға арналған
төргликлеринде тағы да анық көзге тасланады. Бердақтыц өз дәўри байлары, әмелдарлары, молла-ийшакwww.ziyouz.com kutubxonasi
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лары ҳаккындағы сатиралары аяўсыз, ништердей өткир
болып, оларда бундай тегин хор, залым топар ўәкил*
лерине мийнеткеш халык кегин, толық ҳәм анық етип
айтады. Көпшилик жерлерде Бердақ өзине заманлас
усындай типлердин атларын да анык көрсетеди, олардыц реалистлик образларын анық сызып бериўге тийис*
ли болалы. Бердақгын „Ж аксы рак” деген шығармасында усыған байланыслы мынадай отлы катарлар бар:
Әўсд беремеп деп, соиыра бермегек,
Мийнеткешке хакы телеп көрмеген,
Сезин жутып, өтирик айтып елмеген.
Нурмураттан бәлки ҳайўан жаксырак.
Пул сөзимди тынла Нурмурат акун,
Орайсан сәллешшқ ҳәррийтип шакын,
Алдап мийнетксштиц кеп жебсец ҳақын,
Сеннен кайта ала ғарға жақсырак.
. . . Халыктыц канын сорған гилен бийийман,
Еәриннен бнгдсй бнр гедей жақсырак.

Бундай тертликлерди Бердак косыкларынан онлап
келтириў мүмкин. Олардын ҳәммеси шайырдын зулым
ҳәм талан-таражга, ҳүждансызлык ҳәм жаўызлыкка
карсы аяўсыз гүрес алып барғанлығын көрсетеди. Егерде Бердақ ерик ушын жанын қурбан"еткен халык қаҳарманлары туўралы токтамай, жыллы сөзлерди айтпай, олардыц сүйикли ҳәм мәрт образларын жаратпағанда, ол Бердак болмас еди. Бердак езинич вАмангелди“ , „Айдос бий“ , „Ерназар бий“ деген шығармаларында каракалпакстанда ханлыктын, жергиликли
байлардын зулымына карсы болып, еткен ҳәм қанға
батырылған халык көтерилислериник басшылары образларын оғада жанлы геўделендире билди ҳәм буныц
менен Бердак езинин пүткиллей көтерилисшилер тәрепинде екенлигин, сол дәўирдеги барлык Орта Азия
халыклары әдебиятьшын ец алдынғы ўәкили екенлигин
сыпатлайды. Ерназар бийдин хан колына түскеннен
кейинги аўҳалы туўралы шайыр не дейди, онын:
Хан гүнәкар кылганында,
Бийлигини алганында,
Ҳәм ак үйли болғанында,
Муцаймады Ерназар бий.
74
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Улыўма, халык исике берилген мэрт ҳәм уллы қаҳарманлар Бердақтын бирдейги идеалы болып қалды.
Шайыр уалндай кисилерди көтермелеўге өзинин еи
гөззал катарларын бағышлады, оларды халықтыц ҳақыйқат ғамхоршылары деп, езилген, хорланған ўатанласларын сондай азаматлардан өрнек алыўға шақырды,
,О л »Керек“ қосығында былай жазады:
Саясын салган пакырға,
Суўлар жеткергеи тақырга,
Аксак-майып ҳәм сокырга,
Кайыр еткеи ыаган керек,
Так турыя, белин байлаган,
Колына жараксайлаган,
Халкынын ғамын ойлаган,
Ел гамхоры мағап керек.

Сонын менен бирге Бердақ поэзиясы ҳақыйқый халыкшыл поэзия болып, ҳәр бир мэселеде шайыр халық
тилеклерин, халық ой-пикирлерин сүўретледи. Онда
жаман жәмийетлик дүзимге қарсы гүрес, өшпенлилик,
ерк ҳәм азатлыққа умтылыў, турмыстағы адалатсызлыкларды сынға алыў, қаралаў менен бирге өмирди
сүйиў, мийнетти, гөззаллықты ардақлаў, жақсы минезқулық қағыйдаларын жәрия қылыў, инсанды ҳадал,
пәк болыўға шақырыў мотивлери жетекшилик роль
атқарады, Мине, шайыр иисаниыц қәдир-қымбатын
' ҳадал мийнет белгилеў кереклиги жөнинде не айт‘ кан:
...Дизелди сызлатып, мнйнстин шегнп,
Жеген оир зағарац, палдан жаксырак,

Усыған қусаған қосықлары менен Бердақ демократлық әдебиятта шығыс әдебиятынын гуманистлик
тенденцияларын жана тарийхый шараятта және бир
. басқыш жоқары көтерди.
Бердақтыч ец ири шығармасы «Ақмак патша* дәстаны болып, онда шайыр өз творчествосъша жуўмак
жасады үстем класс моралии эпик масштабта терец
әшкара етиў менек жарамсыз жәмийетлик дүзим үс. тинен өз ҳүкимин шығарды.
Бердақ зулымлык ҳәм тецсизликке негизленген
дүзимди өмир бойы қаралады, бийкарлады, лекин бундай жарамсыз дүзимнен кутылыў жолларын марксист75
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лерге дейин жасаған кеп данышпанлар қатары тусине
алмадьч Ол бирдейине:
Бул дүнья-дүиья болғаль»,
ГТатша одил болған емес.
Шайырлар кәлем алғалы,
Хатка тууры салған емес,

деп, халыкка туўры жол көрсетпеген, патшалар ж енинде де дурыс пикир айтялмаған шайырларды сынап*
минеп отырды, өзи болса, ҳак ҳүждан менен кәлем
тербетип, ҳакыйқый сөз айтыўға умтылды, өзиниц жәмийет алдындағы шайырлык миссиясын ец жокары
дәрежеде атқарды. Деген менен тарийхый шараятка
көре, қаракалпақ елиниц улы дэўирде пайда болып
атырған рабочий орайларынан, революциялық орайлардан узақлығы себепли, азатлык, идеялары бул үлке:е
түрли жоллар менен ендн ғана кирип келе баслағғнлығы себепли бул гезде картайып қалған Бердақ азатлыктыц бийик жаршылары ҳәм гүресшецлери—рус
социал демократлары менен таиысып олар менен бирге бола алмады, революция шайыры дәрежесине көтериле алмады. Бирақ Бердақ мудамы алға, келешекке
үмит көзи менен қарады, ески қанхор жәмийет унырап, оныц орнында жана, еркин заман бой тиклеўин,
сезетуғын еди. Жапа эсир менен ески әсир алмасыўы
аралығында яғный 1900-жылы өмирден көз жумған
шайыр өз халқыныц бәрше езилген қатламлары атынан бахытлы келешек пенен байланыслы өзиниц арзыўларын „Көринди“ қосығында былай баянлаған:
...Бахы т анык келсе, я түске енсе,
Бир жасым он жылга татыр көринди.

Биз ҳәзир думан тарқап, бахыт күни көринген советлик заманда барлық миллетлер қатары туўысқан
қарақалпақ халкы да бахытлы турмыс кеширип атырған дәўирде уллы демократ шайыр шығармаларын
сүйип оқып, пайдамызға жаратып атырып, биз Бердақ
бабамызға ийилемиз, тәжим қыламыз, оған қарата:
.Сизиц барлық арзыўларыныз әмелге асып, ол он
жылға емес, ж үз жылға, мыц жылға татырлық болд ы Г —деймиз.
1977-жыл.
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С Ө З -Б Е Р Д А К ТОЙ Ы Н Ы К ҚОНАҚЛАРЫ НА

Ш ы қғы с Айтматов
Ленинлик ҳзм Мэмлекетлик сыйлыклардыц лауреаты, Социалистлик М и й нет Каҳарманы.

—Ш ы цғы с аға, ҳәзирги. ■ ддебий. процесстеги қ а р с ц а л п а қ әдебиятыныц орны ҳаққы нда айтып берссқиз?
— Бул сораўға толык жуўап бериў қыйынырак.
Өйткени, карақглпақ эдебияты усы халыктьщ өмиринше жыйиап киятырған, өз алдына дөретип тапкан мәдений байлығы. Бул Октябрь револкдиясынан соч
жацадан гүлленген әдебиятлар катарындағы әдебият.
Сизлерде көрнекли әдебиятшылар, жазыўшылар, шайырлар бар, олардыц барлығынын атын атап отырмайак кояйын. Олардын кем-кемнен союзлык аренада көрине баслағанына куўанамыз.
Каракалпақ әдебияты өзинин өтмиши менен д е, бүгингиси менен де түрк тиллес халықлар әдебиятлары
арасында өз жолын, өз дәстүрин таўып киятырған әдебиятлардыц бири.
—Сизиц ш е, Бердақтыц творчествосыныц ец х а р •
акт ерли белгилери нелерден ибарат ?
—Бердак бириншиден, класслык сезими жүдә күшли шайыр, екиншиден карапайым халықтыц өз аўзынан шыккан сөзлеринен көркем дүнья ажыратыўға ерискен шайыр. Бердақ биздей көп китап оқый алмады.
биз сыяклы билим ала алмады, соған қарамастан халықтыц көркем ғәрежетлерин алып, сол байлықты ха*
лықтыц мәдений ғәзийнесине қалдырып кетти.
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—С и з кешеги Искусство са р а й и н д а сөйлегея сөзи цизде бизиц хаяқымыздыц т эғдийран Әмиўдәрьяға
т ецедициз?
—Л ўа, Қаракалпақ хадқынык тарийхы—Әмиўдәрья,
ол тыныш ақпаған, оныц сағасы өзгермесе де, саласы
бирде ойдан, бирде кырдан түскен. Тап сондай тарийхта да, Әмиўдин аяғындағы сизиц халықтын тәғдири .тынышсыз болып көп азап пенен өткен.
.~ } К э н е Щ ыцғы с аға, бизиц халықларымыз қырғыз
х й л қ ы менен қарақал пақ хал қы н ы қ бир-бири менен
ж а қ ы н , р уўх ы й ж ақы н, мэденияты ж ақы н дэст үрлери сизге м элим болса керек, енди сол т уўы сқанлы қ
қатнасықларымызды беккем леп ат ырған бүгинги әўладтыц да ж ақынлығын көрип ат ы рсыз. Усы т уўы сқанлы қ дэст үрлеримиз ҳаққы н д а айтып берсециз?
—Халық дәстурлери ҳәр қыйлы болса керек, мейли
сизики болсын, мейли бизики болсын, улыўма халық
дәстүрлери әйтеўир жақсылыққа жорылған болады.
Сол халықты халық қылып, бириктирип турған да
дәстүрлер болады, сонлықтан қайсы дәстүрлерди айтсақ екен. Мәселен, мәденият жағын алатуғын болсак,
уқсаслығымыз көп: ярым көшпели турмыста, толық
көшпели турмыс та кеширдик, ҳәркыйлы ханлықлардын қол астында езилип жүрдик. Мине, усындай тарийхты бирге бастан кеширген халықлардын өтмишинде кирип шығып жүрген дәстүрлердип жақын болыўы,
уқсас болыўы тәбийғый. Карақалпаклар да, қырғызлар
да ҳәр қыйлы дәўирде заманға сай дәстүрлер ислеп
шықты, олардын тийкарында бәрибир өз жерин, өз
елин сүйиў, халықка хызмет етиў, жасы үлкенди сыйлаў, жасы кишиге ғамхорлык етиў сыяқлы бизин халыкларымызға тән улыўма қәсийетлер жатты, мениц
пикиримше усылай.
А л ҳәзирги күнде жер аралығы алы сболсада, тилимиздин жақынлығы жақсы. Биз соныц ушын да өз-ара
байланысымызды күшейтиўимиз керек. Өйткени, ҳәзир
барлық мүмкиншиликлеримиз бар, биз катнасықты
беккемлеўимиз бенен халықларымыздыц мәдениятын,
әдебиятын байытамыз, демек, илимий-техникалық раўажланыў жағдайында ағайинлик қатнасықты еле де
жақынластырыў керек. Китан шығарыўда, оныц нускасын көбейтиўде ҳәм тарқатыўда бизик байланысымыз еле де жақсыланыўы пайдалы болар еди.
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— Ш ықғыс аға, сиз т зоргест золық п.ганықыз ҳ а қ қында ҳеш. ж ерде ҳ е ш кимге айт падыцыз. А.г буры нғы ж ы л и .Н о в ы й мир" ж ўр н а гы сизиқ •„П л ач перелет ны х п т щ * { Жы л қуслары ны ц ж оцлаўы ) р о м а нын күт ап отырғанлығын дағазал аған еди. Қ арақ а л п а қ оқыўгцылары Бизде соны кут ап от ы рчы з?
—Ол ҳаққында не деўим мүмкин. Мениц әўелги
ойлағанымнан баска бир ағымдағы, 'бир бағыттағы темалар пайда болып каллы, сонлықтаи, мен оны ба:ка
темалар менен басқа сюжетлер менен байланыстырып,
бир китап жазайын деген ойым бар, оны өз ўақтында
көреберермнз. Асықпайык, аманлық болса питер.

З о я Кедрина
Профеее.оя, филологич илимяерини I
докторы, Орт а Азия ҳзм Казақстан
гдебиятлары бойыним ири қзниге.
Сен косыксан жыртык уйдг, туўылған,
Лш халыктын әрманытта жуўылған,
Туўылыўдаа бахыт излеп халкына,
йСалац аяқ карды басып жуўырган.

Ибрайым Ю супов Бердақка арнаўында усылай деди.
Бул карақалпак халкынын уллы шайырыныц өмири менен творчествосынын анық тымсалы еди. Шыныида да,
көп азап шеккев халықтын аҳыў-зары менен үмитлеринен туўылған. яБул кәлбиме туўрылықтық нурын бер“
деғен шайырдыц муцлы косыклары кара жерди қайра
басып, жалац аяқ жуўырған сыяқлы еди.
Бердақ хан тәрепииен езилген жарлы болды, бирак,
ол халқыныц жакын келешегин шайырлық әрмаи ыенен жырлап, сол жарық күннии, туўатуғынына исеним
менен, жалынлы руўх пеиен жасады.
Бердактын уллылығы, оныц тек халықка хызмет
еткенлигинде яки былайынша айтқанда, халықтан шықканлығында ғана емес, ал Бердактын өзи—каракалпақ
халқы екенлигинде. Бердақ—халықта, халық—Бердақта
жасады.
Ол ағартыўшы еди, ол халықты оқытты, окытқанда
да балаларын үйреткен әкедей болып сабақ берди. Од
„Акластырып, қара балами, яНадан болма!" деп үйретти.
79
www.ziyouz.com kutubxonasi

Жөн-жосақлардм сора.май.
Азаматлыкка жарамай,
Алды-артымды барламай,
Ләтте-пәмли, надан бол.ма.
Шапанды салып иПницс,
Т\’снп баяғы пейлине,
Кощшы ертпей кейннкс,
Сеп баскадай надан болма'

Бердактыц өзиқаншама ел гезнп жүрсе де ҳеш кахнан Ўатан!.ш таслап кеткен ж ок, ол Ўатанын ғамлы
жүрегине жайғастырып алып жүрди. Ол өзиниқ дәртлее халқыныц ишинде жасап, өзнн ҳеш қашан халыктан жырак алған ж оқ. Ҳәттеки, мийрнмсиз кудайға да
„пана бер“ дейди шайыр.
Бенле едик шубҳасыз ҳак,
Бнзден сорлыға бергил бак,
Посар болды аяктак халык,
Жалакашларға паиа бер,

Халык пенен, халык ушын жасап, халқынын жырыи жырлап мунын мунлаған шайыр каракалпақ халқыныц жок болып кетпеўи ушын, оныц излерин шөлистан
өширип тасламаўы ушын халқыныц умтылыўшылыкларынып тийкарғы мацызын оныц тарнйхый ўазыйпаларын жәриялады.
Ол поэзия байтереги болып, өз әрманын, әрманына
ко^а туўылғак фольклоры менен көп миллетли шығыс
шайырлық мектебиниц мийраслары менен байыған
шанырлык тәжирийбесин, орыс демократиялық мәдениятыиа болған умтылыўшылығын өз әрманына қоса
әўладына калдырып кетти. Өйткени, ол халқыныц қапталыцда емес, ал өзинде жасады, ҳәм халықлардыц
бирлнгн туўысқанлығына умтылыўшылығы менен өзнниц өлмес лирикасында, жүдә әпиўайы түсиник болған
(_Салық“ ямаса „Тециз балығын бермеди“ кусаған)
нәрселерди лирикалық шыцына көтерип, бәлент лапызлы поэзиясы менен философиялық ойыныц өзеги етип
алды, сөйтип ол қаракалпак халкыныи типлик характери болып, оныц жақа искусствосыныц тырнағын қалаўшы болды.
Бердак қарақалпак поэзиясында Ибрайым Ю суповтыц рецбе-рен ырғақларында әсиресе суўсыз шөлис80
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танда „туйедей төзе билип, әййемги массагеттиц лашкериндей" қүдиретли куш пенен өмир ушын гүресетугын сексеўил образындағы каракалпақтыц характерин
минсиз сүўретлеўинде ямаса Канн гүллериниц гүз түссе де „ж аўға қарсы кайтпай алысқан гарнизоннык
байрағындай жығылмастан турғанлығын* мақтдныш
етиўинде яки „нәресте ол адамнын ен үлкени* ол халықтын ертеци деп дағазалаўында өмир сүрип киятырғаны менен уллы.
Бердак аўыр азаплар менен жоқшылықтыц алдында
дизе бүкпей Россияға қосылыў ушьш гүрескен қарақалпақлардыц мпйтиндей турақлылығын сәўлелендирген прозада да жасап атыр. Т . Кайыпбергеновтық
„Маман бий“ әпсанасындағы жетим Ал.чагүлдиц тәғдийриниц сәўлесинде Бердақтыц „Ақмақ патша“ сыныц
үни менен оныц кырқҳаялыныц зарын еситкен сыяклы
боламыз, ал бул ойлар Бердаққа „Кырқ қыз“ халық
дәстанынан келген еди. Усы халық дәстаны менен
Бердақ творчествосынан (соныц ыенен бирге оныц бизиц заманласларымызболған орынбасарларынан) басқа
қай жерде езилген ҳаяллардыц (ҳәттеки, хан сарайындағыларда) жаўыигер женимпаз ҳәм бирлнкли аўкамын көремиз!
Бердақтынбул образларындаҳаялдьщ хақылы арзыў
әрманы менен оныц шайыр жасаған дәўирге тән езиўшиликтен, келешектеги бахытлы турмысы туўралы
шайыр үмити жәмленген. Бүгин Совет Каракалпақстаныныц гүллениўине карап турып, Бердақ еске туседи,
онық ец жаксы әрманларыныц орынланғаны ҳаққында
ой келедн: Лениы, партия советлик дүзим мийнеткеш
қаҳарман халыкка нур береди. Оныц изи кумларда көмилип қалмады, қайтама, ол Үстирт шөлине жол салып,
шөлди бағындырзды. Ақыллы машиналарды басқарып,
кец залларды жумыс ориына айландырған адамлардыц
зейин менеи билимиие ислеп турған Тақыятас Г Р Э С и ,
механизацияланған еидирис қуўатына ийе кудиретли газопровод, еспе қумлардын орныиа өсип ырғалған
пахта атызлары, қаншадан-қанша мектеплери менен
турақ жайларына ийе жаца қалалар менен елатлар—
булардыц барлығы байдын ҳүкиминен кутылған, өз
жери менен тәғдириниц хожайынлары болған әпиўайы
адамларға тийисли, Мине, Каракалпакстанныч пайтахты Нөкисти-ак көреғойыц, зәўлим театр имараты—он6 -3 7 5
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да Бердак ҳаккында пьеса қойылып атыр, оны:< уллы
атына тек совхоз емес, пайтахттып мәдений мәкемелери де қойылған. Жергиликли мәрмер менен граниттен
салынған универснтеттиц тайнапыр сарайы—бул шайырдын ушкыр әрманларынан да асып түскен халықтық
бүгинги турмысы, ал оныц бир ж үз елиў жыллык мерекеси болса, Бердгқ үмитиниц ақланғапы ҳәм оныц
мәқгилик дацқы.

Валерай Поволяев
Р С Ф С Р У'аэыўшылары Союзы басқармасыныц секретары

Мен талай мәрте Ташкентке, Самарқандка, Б ухараға, мына Кызыл кумнын ортасында ғана жайласып,
жер силкиниўди бастан кеширген Газлиге де барып
жүрип, усы ўакытка дейин қарақалпақлардуц гөззал
мәканыныц қапталынан өтип жүребериппен. Мине, енди Қаракалпақстандаман!
Биз уллы Бердақтыц 150 жыллык мерекесине—үлкен әдебият байрамына келдик.
Бул кыска жазылғаи күнделигимде көргенимниц
барлығыи жазып үлгериўим кыйын. Бираккысы менен
жаўмай-жаўмай келген күн, биз келердиц алдында
ғана қар боратып, аппак жағымлы жумсак ҳәм салтанатлы саўға таярлаған сыяклы болды. Әмиўдорьяныц
қаткан кәнарына басын тиреп турған кемелер. Такыятас тукындағы гидиман тарнаў аппақ әтираптыц көринисинде караўытып атыр. Биз Г Р Э С те, сапарға шыккан, жолдасларым москвалы әдебиятшы 3. Кедрина,
кырғыз К . Бобулов, татар шайыры Р . Файзуллин, москвалы А . Каныкин, өзбек шайыры С . Мәдалиев пенен
бирге болып, халықлар дослығынан нур таратып атырғанлар менен ушырастык. Бул жерде 20 миллет—каракалпақлар, өзбеклер, украинлар, орыслар, башқуртлар
ҳәм тағы баска халық ўәкиллери ислейди, ал олардын
орташа жасы 25 ж зс. Демек, олар Такыятас қаласыныц тырнағы каланған жыллары туўылғаи әўлад ўәкиллери. Бул сганция жакын областьлар менен бирге
Каракалпакстаннан басқа Өзбекстанныц химия өндириси каласы НаўаПыпы да энергня менен тэмийин етеди.
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Нртецинс байрам—уллы Бердақ байрамы басланды.
Байрам да адамға кандай ойлар келиўи мумкин.
Бүгин бизди ҳәркыйлы республикалар ўәкнллерин,
көп миллетли совет халқыныц ул-қызларын әдебиятта
Пушкии менен Абай, Лермонтов пенен Рудакий, Гете
ыепен Фирдаусий, Мақтымкулы менен Вионлар менен
катар тургак ойшыл, гуманист, зорлық-зомбылыкты,
патша ҳәм ханларды адамзатты езген барлық тәғдийрди жек көрген халықтыц садық перзенги, әжайыи
шайыр Бердимурат Ғарғабай улы—Бердақ шайыр топлап отыр. Бнзди әдебияггағы эстетикалық толғамын
былайынша баянлаған адам шақырып отыр:
Бердим}'рат ойлап айткыл сөзиғди,
Кетсрме даи урып, текте адниди,
КызартпагаЙ халқыч сеннц жузннди,
Колдаи келсе хызмет еткнл халык ушын.
Жетерсен мурагқа хызметлер етсец,
Елатыц силтесе, гайры елге кетсец,
Душпаныц ҳәр кашак басына жетссц,
Аянбагыл хызметипди халық ушым.

Бизди туўылған жериниц азатлығын, гүллениўин
әрман етип өз—лирнкасын жарлы-жақыбайлардыи қолыиа курал етип берген ер жүрек шайыр шақырып
отыр. Ол халқына азатлық алып келген Уллы Октябрьге 17 жыл жетпей, дүньядан қайтты. Бердақ ез ж ерини;1 әзат турмысын көре алмады. Лекин онын ўәсиятлары
менен умытылыўлары бизиц жүрегимизде
жатыр. Өйткени, биз бүгин Бердақ ўәсият еткен уллы
адамгершилик
мақсет—туўысқанлық, парахатшылық,
дослық-муҳаббат, көтеридкн мийнет, гүлленген турмыс пенен жарқын келешек ушын, ертенги күннмиз
ушын жасап атырмыз. Сонлықтан д а, Бердақ өзинид
өлмес қосықлары, ушқыр қатарлары менен тнрк, ол
бизиц арамызда жасап атыр, өйткени, оныц қосықлары
совет халықларынын бузылмас бирлигнне, комыунистлик партиямыз әмелге асырып атырған леикнлик миллий сиясат салтанатыпа хызмет етип атыр.
Биринши сапардан-ақ роман, повесть, поэма ҳ . т. б.
туўылады,—деп алдынан болжаў қыйын. Көркем шығарма бирден туўыла койыайды. Бирақ бизин ядымызда Бердақ жери менен елине деген сүниўшилик сезимлеримиз сақланып калады, сод сол тәсирлеримиз
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бирден болмаса да, ўакыттын өтиўи менен шығармаларымызда сәўлеленеди.
Ец баслысы—бул жерде досларымыз калды. Демек,
досларымыз қалған соц, алдымызда және ушырасыўлар күтнп турыпты.

Гүлчеҳра Сулайманова
Рудакиа атындағы Тғжикстан М ғ м лекетлик сьшлығынық лауреаты, шайыра

Қарақалпақ жерине, Бердақ елине менин биринши
келиўим еди. Енди бул жердин әжайып адамларын,
қонақшыл халқын сүйип қалдым. Уллы Бердақтын барлык әрманларынын орынланып атырғанын республиканы аралап көрип, шадлыққа бөлендим.
Бердақ шайырдын мереке дәстүрханы әтирапында
көп миллетли Ўатанымыздын ўәкиллери отырысып уллы
ойшылдын сөзлери көп тиллерде жацлап еситилип турды. Оныц косыклары түрли тилде зйтылыўына карамастан Әмиўдәрьядан саркырап аққан суўы сестиндей
жүрекке конымлы шығады.
Бердақтыц бүгинги әўлады, уллы шайырдын шығармаларын сүйип окып, көздин карашығындай қә;терлеп манлайына тутып атырғаныныц гүўасы болдым.
Мен Бердақ елинде жана дослар арттырдым: Гүлайша,
Гүлистан, Әлийма, Лйымханлар карақалпак жериниц
талантлы кызлары екен. Олар ҳәр тараўда хызмет етсе де, карақалпақ жазыўшыларынық шығармаларынын
ажыралмас бир бөлегиндей болып тур.
Бул кәраматлы жер мснен, периштедей пәк адамлар
менен хошласа отырып, барлық жазыўшыларга, гүллэн Қаракалпақстан мийнеткешлерине беккем ден саўлык ҳәм таўсылмас творчестволык табыслср тилеймен!
Саў болыц әзийз дослар—Бердак әўлады!

Абдулла Арапов
Взбекстан Ленин комсомолы сыйлығыныц лауреаты, шайыр.

Мениц қыялымда ҳақыйқый шайыр аккан жулдызға, метеоритке уксайды. Метеорит өзи бөлинип шыккан
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жулдызы ҳаккында хабар берген сыяклы, шайырда
өз халкынын кимлиги туўралы адамзатқа, келешекке
хабар жеткереди.
Бердак бабамызда каракалпак халкы ҳаққында жержәҳәнге, кслешек әўладка жар салып турыпты. Ол
бүгинги совет заманында тек карақалпаклардын ғана
емес, ал көпшилик халықлардыч иззет-ҳүрметине миясар болып турыпты.
Себеби, ол халықты жүрегиндей жырлаған еди,
енди халық өз шайырын төбесине көтерип атыр. Халык мәцги болса, Бердак та тири.
Өйткени:
.Бердимурат халыкты халшк Бердақты,
Жалгшзындай көрер жанпан жаксырақ".

Мен мәпгиликке исенемен!
Бердак шығармалары өзбек халқына жақсы таныс
ҳәм оны таныстырған марҳум устаз Миртемир еди.
Миртемирдин қәлеминен ен сокғы шыққзн жазбалар
уллы Бердак ҳакқында еди. Биз Миртемир устазға
Бердак атындағы республикалык сыйлықтыц берилиўин
еситип, оғада куўанып атырмыз.
Мен Бердақты сқып отырып, мынаған ҳайран каламаи, ол халықтыц тарийхтағы ролин соншама анык, толық ҳәм саррас түсингенлиги, класслык карама-қарсылықты дурыс баҳалай алғанлыры уллы бабамыздын
ақыл ойларыньщ өз заманласынан каншама илгери кеткенлигнн көрсетип турыпты.
Сеп данклы Бердаксақ, уллы атын бар,
Алтынпан да зыят айткан гәпин бар,
Халык ушын өмиринди пидэ әйледиқ,
Мәқги жасамаққа, демек ҳақьщ бар!

Ғафу Цайырбеков
(Қазъқ шайыры)

Халык бәркулла уллы ҳәм данышпан. Ол өзинии
усы қәсийетин өтмиште де, бүгин де, уллы-уллы тулғалар, перзентлер туўдырып дәлийллеп киятыр. Ал
данышпан перзентлер халыктын тарийхый жолындағы
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минарлар сыклы боЛ көтерип ақыл-ой дуньясында өз
халқыныч пүткил келбетин, турпатын танытады. Усындай бир ғана даиа перзент аркалы со'л халыктыц адамзат тарийхы мәденнятына, руўхый ғәзийнесине коскан
үлеси мәлим болады, сөйтип сол данышпан арқалы бир
халықтын миллий байдығы басқа халықдардыц да мәдениятын байытады.
Қарақалпак әдебиятынын классиги, карақалпак халкыныи, уллы перзенти, Бердак Ғарғабай улы уеындан
тулғалардыц қатарына жатады.
Бердақтын буинан жүз елиў жыл бурын туўылып,
халкынын, тәғдири жүдә аўыр жағдайларды бастан
кеширген дәўирде, өзиниц азаматлык, шайырлык даўўысы менен елди бирлнкке, жақсы кунге, тенликке
шакырыўы—сол заман ушын, тек дана қолынан, шайыр колынан келетуғын бирден-бир ерлик еди.
Тап усындай ўазЫйпаны қазақ даласы ушын Абай
да атқарған еди. Колына хат пенен қәлем жаца жетискен, манлайына баспа сөз питпеген илими раўажланбак туўе, еле оянып та үлгермеген бизиц хәлыклардын жағдайьшда Абай д а, Бердақ та, Мақтымкулы да,
ҳәм алым-философ, ҳәмустаз-педагог, ҳәм әдебиятта*
ныўшы, ҳәм тарийхшы, ҳәм зан-нызамшыл, ҳәм композитор-музыкант, кулласы, бүгинги барлық мәденият,
илим, искусство, ағартыўшылық, жәмийеглик ўазыйпалардын басын бириктирген адамлар еди, биз сонлыктан оларды дана даньштан деп атаймыз.
Бизнц өз данышпанларымызды анық айқын билип,
үйрениўимизге, олардыц кәдир-кымбатын билиўимизге советлик заманымыз, бүгинги раўажланыў басқышымыз жордем берди. Биз өзимиз танып алғаннан кейин,
енди оларды пүткил союз халыкларына, пүткил дүнья
халыкларына таныстыратуғын мезгилимнз жеттн.
Соцғы жыллары Бердақ қазак тилине аўдарылып,
өз алдына китап болып шықты, ҳәзир бизиц оқыўшыларымыз оиын қосықларын яд етип, аўыздан-аўызға
таратып атыр. Бердақ қазак ушын өз уллы шайырларыныц бириндей кәдирли болып қалмақтр.
ТОЙ ҒА КЕЛДИМ
АНай меиои Жачбылындай казактыц,
Даиышпан шайыры каракалпақтыц,
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Ядта саклап ҳэр бир сөзин Бердактын,
Иргелес елаттан тойыиа келдим. Бир ярыч әсирге жетипти жасы,
Сол жылдан басланып косык сағасы,
Шайырдын мәхапы—Әмиў жағасы,
Сөзлернн кәстерлел саклайды мэнги.
Косыкларыд камтып тарийхтып бетин,
Ащып бердин гум залымнын келбетин,
Көриннп тур сезлерицнен күдиретин,
За.чымларға карсы турган данышпан.
Кайгадан туўыдган карака.ппактын,
Халыклары ҳурчетлеи асыпты дацкыц,
Октябрь нурынан ашылып бахтыц,
Ҳүрметке бөлеиген шайырсан бугин.
Жылдан-жылға даикыи барар жайылып,
Еске алар естелнклер койылып,
Каракалп&к халкы иенен косылып,
Мэпгиликке атыц турар жаағырып.

Аббас Абдулла
Азербайжая жазыўшысы

Бердак бабамыздын тойы пүткил совет халыкларынын уллы тойы, уллы байрзм. Усы тойға қзтиасканыма мен ж үдә ўакты хош , бахтыяр болдым. Мен Бердақтыц ана тилинде—каракалпак тилинде шығармаларын окыдым ҳәм түсипдим, Усы Вердак та бизии Нәсимийди, Физулийди азербайжанша
окып түсинипти.
«Физулийден дүрлер шаштым“ деген екен Бердак бабамыз ертеректе, ал енди биз „Бердақтан дүрлер
шаштык“ дегимиз келеди.
Барлык уллы данышпан шайырлар киби Бердақ ендигидегг былай тек каракалпаклардын ғаиа емес, ал
пүткид адамзаттық мәдений байлығына айланды.
Бердактыи бир жүз елиў жыллык тойына мен келдим, еки ж үз жыллык тойына бадаларым Лбдулла менен Айхан келеди, ал еки мын жыллык тойына да
мениц халқымныц иерзентлери катнасады. Демек, тиришилик болса, Бердак та тири бизиц халыкларымыз —
азербайжанлар ыенен карақалпақлар жасаса, Бердақ
та мәцги жасайды'
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Асцар Тоцмағамбетов
Казақ шайыры

Б Е Р Д А К Т Ы Ц Т О Й ЬЖ А К Е Л ГЕ Н Д Е
Қаракалпак, әлемге ортақ аспаныи,
Қосығыи да, жырыи да ортақ-дәстаныц,
Бүгин уллы Бердак тойын тойлаўға,
Сыр бойынан келди ақыи Асқарыи.
Тойға келдим, келгениме тақланба,
Д ос кушағы оттаи ыссы укқанға,
Алып келдим туўысқаннын сэлемин,
Келди усыида мац-мац басқан Мухтар да.
Келди Жамбыл сөзипнн жоқ кәтеси,
Келди ЫбыраЙ, ақ салынын атасы,
Келди Сәбит, келди Ғэбит, Ғәбиден,
Абай келди—Алатаўдай жотасы.
Келди Ильяс елдиц отын лаўлатып,
Тайыр—сөздиц ақ тулпарын аўнатын,
Абдулла тур, Ғалий, Сырбай қасьшда,
Өткир сөздиқ найзағайын ойнатып.
Таўлар келди, ақбас алып тулралы,
Дала келди жупар шашып гүл бағы,
Толып-тасқан мерекели елимниц,
Келди бунда улы менен қызлары.
Мерекели, берекетли бул уя,
Ж аса Бердақ, жыр-ғәзийнец мэргия,
Ж үз елиў жас кутлы болсын айтып тур,
Нлиц-журтыч, коммунистлик партия!

Нуры Байрамов
Туркменстан Ленин комсомолы сыйлыгынық лауреаты

Ҳақыйқый гуманизм, жоқары гражданлық пафос
пенен суўғарылган уллы Бердақ творчествосы тек өз
халқыиыч ғана емес, ал өзге халықлардыц да дийди88
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Ч

нен шыкпақтл. Онын шығармалары Мактымкулы менен
бир қатарда түркмен мектеплеринде окытылып атыр.
Бердақ тәғдийри—халық тәғдийри. О л —халыктыч
соғып турғаи жүреги, сөйлер тили болды. Каракалпак
халкы турмысыныц оныи шығармаларында сәўлеленбеген тәрепин табыў кыйын.
Бердақ байрамы—Ўатанымыздыц пүткил халықларыныц мәденият байрамына айланып атыр. Усы бзйрамьщ кутлы ҳәм .салтанатлы бола берсин, туўысқан
қаракалпақ халқы!
бердакка

Даўыл болды, үргин үрди.
Қосымныц камысын турди,
Думац Оасты, аспан, жердн,
Пукараға жаз келерме?

Бердақ

Шайыр Бердак! Халыктыц уллы перзенти,
Куўан сениц Ўатаныца жаз келди,
Сен әрман етип ец бахытлы күнди,
К уўан, қарақалпак бахтыяр болды!
Бир кодыиды өзбек ғардашыи тутар,
Бир қолыиды түркмен сырласыц тутар,
Уллы рус турмысыца пал катар,
Туўысканлық нуры үлкеце толды.
Корықпа аш-суўықтан, аяздан шайыр,
Шегинбе кыслардан я гүзден шайыр,
Илҳом ал, жайнағанбул жаздан шайыр,
Халқыц күтип алды шуғлалы тацды.
Әмиў мәўиж урар, бийик сағалы,
Гүл лалазар етип еки жағаны,
Кутлы болсын тойыи, ғалпак доғаным1
Кутлы мәканывд сәўбег-саз келди.
1 Доғаным—туўысқаным
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Қ . М . Мақсетов
Филология
профессор

илимлеринцц

доиторы,

Б Е Р Д А Қ Т В О Р Ч Е С Т В О С Ы Н Ь Щ Ү Й Р ЕН И Л И Ў И ,
„ Ш с Ж И Р Е " СИНИН. Х А Л Ы Қ Л Ы Ғ Ы
Бердақ творче>-твосы!1а 'тинисли барлык материалларды жыйнаў мәселе>.и 20-жыллардыц ақыры, 30-жыллардыц басында актив қолға алынады. Әсиресе С С С Р
Жазыўшыларыиын 1 съезд қарарлары, Горький ўәсиятлары жада пайда болып қәлиплесип атырған қарақалпак интеллигснииясын бул әҳмийетли иске жеделлендиреди. Жазыўшылар Союзы, комплексли илим изертлеў институтыныц хызметкерлери урысқа дейинги дәўирдиц өзинде көп материаллар жыйнады. Бердақ
шығармаларын жыйнаўда сол ўақыгга Қарақалпақстанда лингвистикалық экспедициялар шөлкемлестирип
жумыс апарған белгили рус илимпазлары С . Е . Маловтыи, Соколотзтын, Баскаковтын ҳ . т. б. тәсири' күшли болды. * Ьердақ шығармаларын халық арасынан
жыйнап, баспаға таярлаўда О . Кожуровты!!, К. Айымбетовтын, С . Моўлеиовтын, Ш . Хожаниязовтып, А . Бегимовтыц, Ә . Шамуратовтьш, М . Дәрибаевтыц ҳ . т.
б. мийнетлери улкен болды. Әсиресе Ш . Хожаниязовтыц ҳәм С . Мәўленовтын жыйиаўшылык хызметлери
айрықша. Бердақ шығармаларыныи жыйналыўы ҳәзирге күнге шекем даўам етип келеди. Бул ис пенен усы
ўақытта Н . Дәўқараев атындағытарийх, тил ҳәм әдебият инситутыныц ревэлюиняға шексмги қарақалпақ
әдебияты секторы шуғылланады. Ҳәзирги күнге шайырдыц атына бийланыслы 40 баспа табақтан артык ма90
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Кииген екеи каракалпак,
Шупдам .калпак" болған екен.
(.дм и$дғрья‘ , /972, М 8. 57-Ъет.)

..Каракалпак11 дсген атаманын келип шығыўын бас
кинимге байланыстырыу басқа да аныз-әцгиме дәреклерде ушырасады. Бердактын да усы версияны ҳақыйкат деп таныўы үлкен кызығыўшылык туўдырады.
Бердак дүзгеи 1 ениология бойынша ,,Каракалнак“ деген атаманын келип шыгыўы I X —X әсирлерге туўра
келеди.
Бердақ ,.1Пежире“ сииде өзбек атамасыныц пайда
болыўы былай сүўретленедн:
Сэҳра халкы көшип-гсзмек,
Кентли йсрлер ўатаи дүзмек,
Қалпакгыц уғлыдур взое.ч,
Өзбек нйекке болған екеи.

Бул ацызда өз ишиндс кеи гаиа тарийхый дәреклерди жасырса керек. Шамалаўларға карағанда урыўы, қәўими (бирге, тнлн, дәстури жакын, тарийхый
орналасыў, көшип-коныўларыортак улыўма Хореэм оазисинде!'и Хийўа ханлығытши тийкарын кураған озбеклер каракалпаклар, менен каналас екеннне таринх гүўа болса керем^Өзбектен Жпйен, Жийеннен Л\айкы,
Майқыдан Жайылхап, Сейилхан атлы балалардыи £туўылыўы, Жайылхан Коныраттыи, Сейилхан туркменнин
бабалары деп сүўрет.теннўи Хорезм оазисннде жасаўшы халыклардын озелден туўысы бнр екенин көрсетип турады. Бердақ X IX әсирдии екипши ярымыида
жәмийетлик-снясий жагдайларга байланыслы миллетлер
карама-карсылығы өскен ҳәм бул карама-қарсылықты
феодаллык дүзим ҳәўжнткен бир дәўирде жасаса да,
тарийх ҳакыйқатлығын бузып көрсетпеди. Әсирлер
бойы халыктын ядында сақланғаи, дәслеп таслар менен терилерге, кейип ала қағазларға жазылғаи, тарнйхый әпсаналарга жан берди. Оларды калай болса солай әўладларға жеткернўге ҳәрекет етти. Хорезм оазисинде жасаўшы халыклардыц бириншилердеи Солып
туўысқанлық тамырларып ашыўда Бердактыц хызметлери жүдә үлкен. Буны ҳакыпкатында шайырдыи уллылығыиыц жарасыгы деп түснисе болады.
7-375
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4 У*
' -7 ,Ш е ж 11ре“ деги урыўлардыи атыныц пайда болўыындағы аныз-әпсаналар, легеидалар тац калдырады.
Жийеннии бир ҳаялы—кытайы-Котаннын кызы Серназ
болады. Оннан туўылған бала Кытайбек—Кытай болады . Урыўы ураплары тууралы анызды да Бердак ,Ш е ж ире“синде калай болса солай халық аўызында сақлангандай тәспирлеген:
Конырат ураны Жайылкап,
Мүйтеп ураны Акшолпан,
Қыят урапы Арыўхаи,
Ҳаял уран болгап екен.

Берлак ,Ш еж и р е“ синдеги ҳаял-қызлардыц урыў
баслары, уранлары иретинде сөз етилиўи тарийхый
фактлер менеи дәлнллснип отырады.
С . П . То.ктоегыц көрсетиўннше, Византня елшилери V I әснрде Хорезмниц аркасы Арал жағаларында
ҳаяллар баскаратуғын түрк кәўимлерин ушыраткан.
Солай етип тиллерде дәстан болған әпсаналар тарийхый ҳақыйцатлык пенен ушласып келеди.
Енши алыў мәнисинде малларға тамға басыў дэстүри, мысалы, қолына басыў—Колдаўлы, санына басыў-Шамалы, жуптаибасыў—Костамғалы, хағшан жығалы хат алған Қанжығалы, бесеўи көселиктеп—Бескемпир аталыўы, Конырат атамасыныц Коцыр ат минген
жигчтке байланыслы шығыўы т. б. ацыз әцгимелер
«Ш ежнре" де көплеп ушырасады.
Бердактыц „Ш еж ирс“ си бул бәринен де бурын
көркем дөретпе. Онда тарийхый фактлер көркем сүўретлеўлер менеи, өзгерислер менен бериледи. Сондайақ онда толып атырған аныз-әнгимелер, легендалар,
әпсаналар орын алған. Соныц менен !биргс оида ертеклик, кыялый сюжетлердиц де орын алғанын айтыў
керек. ,\\ысалы, „Ш еж ире“ де орын алған „Шыпғысхан“ ҳаккындағы легенданы усылай караўға болады.
Бирақ тилекке карсы, бизии белгили әдебиягшыларымыз Н. Дәўқараев ҳәм И . Сағитовтыц т. б. мийнетлеринде бул ертеклик, қыялый сюжет Шыцғысханнын
ҳакыйкат тарийхы менен салыстырылып, Бердақтын
үлкен кәте-кемшилиги, ҳәтте дөретпедеги халыкка
карсы реакцияшыл пикирлердиц орын алыўы деп
көрсетиледи, бул сюжетти молла-ийшанлар зорлап
киргнзитимиш деген де тастыйықлаўлар бар.
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н. Дәўкараев ҳәм И . Сағитовлар ла өз мийнетлерниде Бердак ..Щ сж ире4 снндеги Шьщғысхан тариихый Темучии ҳәрекетн менен ҳеш кандаи байланы
пайтуғынып көрсстеди, көп ғана детальларды келтпреди.
„Ш еж ире" деги сюжетке нозер аўдарайык. Алтынхан деген патшанын Алмалы-Көрикли деген кызы болады. Ержеткен кыз сарайда күнди көрнп ҳәмнледар
болады. Буны билген патша қызды аршаға салыи
дәрьяға ығызып и<ибереди. Дэрьяда ығьш баратырған
аршаны екн мерген Томаўыл ҳәм Шабан көреди. Аршаны көрин Томаўылншии, Шабан сыргын меншиклейди. Аршаныатып жағаға шығарады. Аршаны Шабан,
ал ншин (Алмалы-Көриклиии) Томаўыл алады. Айы-:<үви
жетнп, күннен Алмалы-Көрикли Шынғыс атлы ул туўады. 'Гомаўылдан Алмалы-Көрикли еки ул туўады. Шынғыс бул балалар мснен келнспей шығып кетеди. „Мениц
аманлыгымды пор ақканыпа карап' бнлесеи“ , —дейди анасына. Анасы оныц кеткеиине катты кыйналады. Калған
баллар бийликти кслистире ялман, Шьшғыстыц кемнинеи
Майкыбий басшылығында 40 атды жиберплнп, Шынғыс
кайтарып алынады, ку-знен тууған Шыцғыс хан кетерилип, ел абат болады. Дегенданыц мазмуны бастан аяқ
ертеклик фаптазиялық сюжетке курылған. Автор кыялында ҳәммеге тец күи нсрзенти патша болсьш дегеп
халык ертеги болса керек. Бердак шығармаларыи анализлеи караганда еки Шыцғыс ушырасады. Бнреўи
„Ш еж нре" деги күн перзенти ертсклик Шыпғыс, екиишиси Хорезмди карап кылған талап адыўшы Шыкғыс.
Талап алыўшы Шынғые ҳаккында Бердақтыц мыиада11
косық катарлары да бар:
Искендер мағлгби дарап.
Су.паи Маҳмуд йуршы еорак,
Шыцгыс альш’ кылды кәрсп,
ПәдЛахт алайҳул ләпоти.

Халык арасыида жыйналған материалларда да Хорезмди қарап еткен Шьщгыс хан ҳаккыида, әдил пачшаныц символы болган легендарлы Шыцғыс ҳаккында
сөзлер бар. Усы екн Шынғыс халық аўзыида да жасап
келеди. Бердактыц пикирии түсипиўге, онын творчествосындағы тольш атырған бай өзгешеликлерди турмыс
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ҳақыйкатлыгы менен тарийхыйлықты, объективлик пенен көркемлнкти, өмир шынлығы менсн ертеклик,
фантазиялық элементлерди «ец планда ашып берип,
халқымыздьщ жокары эстетикалык талғамын раўажландырыўға жумсаўымыз керек. 'Бунда шайырдын
фольклорға қатнасы айрықша қызығыўшылық туўдырады ҳәм дөретпелериниц шын мәнисинде халыклық
екенип көрсетип турады. „Ш еж и р е“ ннц терец халықлык ызниси де усыида..
1978-жыл.

*
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Револкжияға шекемги карақалпак
әдебиятынык
көрнекли ўәкиллериниц биреўи Бердақ (Бердимурат)
Ғарғабай улы болып есапланады. Халық турмысынық
могивлери менен суўғарылған шығармаларыныц тематикалық жақтан кецлиги, мазмуныныц терецлиги, көркемлик формасыныц жетискенлиги жағынан Бердақ
шайыр өз заманындағы шайырлардын арасында күтә
үлкен орынды нпелейди.
О л халык тилеклериниц ҳәм кейпиниц баянлаўшысы, халықтыц жыршысы болды. Бердақтыц барлық
өмири халық иси ушын гүреске арналады. Оныц йошлы қосықлары шаршаўды билместен мийнеткешлер
массасын азатлық ушын гүреске шақырды.
Н . Дзўн.араев

Ф ? .
0\-,Ч 9
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А . Каримоз
Филология илимлераниц каноадатъс

Б Е Р Д А К Ш Ы ҒА РМ А Л А Р Ы Н Ы Н . Т Е К С Т О Л О ГИ Я С Ы
ҲА К К Ы Н Д А ҒЫ М ӘСЕЛ ЕГЕ
Бердақ X IX әсир каракалпақ әдебияты тарийхында
өзиниц шығармалары менен халықтыц шын сүйиўшплигине миясар болған уллы шайыр|"Оныц ҳәзирги жыпналған әдебий мийраслары жигирма мып косық катарынан асламырак. Шайырдын өмири ҳәм одебий хызмети ҳакқында жүзден аслам ири мийнетлер мененмақалалар жазылып, онда Бердақ творчествосы ҳәр тлреплеме изертленген. Бирак шайыр ҳаккында сонищ
мийнетлердиц болыўына қарамастан, еле изертлеўди
талап ететуғын, усги ашылмаған мәселелер тәўирақ
табылады. Усындай мәселелердиц бири Бердақ шығармаларыныц текстологиясы ҳаккындағы мәселе^
Улыўма 'каракалпақ әдебиятында өткендеги шайырлардыц шығармалары текстологиялык жактан күтә аз
изертленип киятыр. Бул мәселе туўралы айырым нзертлеў жумысына да ийе емесбиз. Өткеидеги әдебий мийраслардын текстологиясын изертлеў^әсиресе бул карақалпак классик шайырлары ушын оғада зәрүр. С ебеби, революцияға дейинги шайырлардыц шығармаларьг
баспа сөздии болмаўыиа халық арасында көбинесе
аўызша, айырымлары биреўден-биреў көширип алған
қолжазбалар аркалы ғана байланысып бизиц дәўиримизде жыйналып, көпшиликке мәлим болып атыр.
Бердақтыц да әдебий мийраслары халық арасынан
жыйналды. 30-жыллары әдебиятқа кызығыўшы Ш . Хо102
www.ziyouz.com kutubxonasi

жаниязов ҳәм басқалар шайырдыц жайлаған жерлеринен Бердакты көрген, оныц сөзлерин жақсы билетуғын адамлардан, қәбир ҳәм мешитлерге көмип тасланған ески китаплардын арасынан шайырдын косықларын, дәстанларын жазып алған. Бердақтыц әдебий мийрасларын жыйнаўда белгили қаракалпак шайырлары
А . М уўсаев, А . Дабылов, фольклорист
Айымбетов
ҳәм басқалар айтарлықтай үлес қосты. Ўатаидарлык
урыстан кейин де шайырдын өмири ҳәм шығармалары
бойынша материаллар жыйнаў иси даўам етип, бул
бойынша көп жумыслар исленди.
Шайырдыц бурын ҳеш жерде басылып шықпаған
косыклары жазылып алыньга олар баспада басылып
барылды. Оныц үстнне шайырдыц бурын баспада мәлим гейпара шығармаларыныц жаца колжазбалары табылмакта. Буныц ҳәммеси Бердак шығармаларын еле
де терен изертлеўге, текстологиялык жумысларды кец
түрде алып барыўға, солай етип, шайырдыц өз ҳаўазын, өз жолын, тили менен стилин айырып таныўға
жәрдем ететуғын материаллар хызметип атқарады.
^Бердақтыц косыклар топламы айырым китап болып
ҳәзиргедейин үш мәртебе (1941, 1950, 1956-жыллар)
басылып шықты. Усы баспалардан шайырдыц 1956-жылғы топламы ғана колжазбаға бир канша тийкарланып
ксленгенлиги көринеди. !941-жылғы „Толык жыйнақ“
деп аталған қосыклар топламында шайырдыц елиў сегиз шығармасы, 1950-жылғы „Тацлаўлы шығармаларыкыц толық жыйнағында“ алпыс сегиз шығармасы орын
алған. Бул топламлардағы шығармаларды китапхана
фондындағы оригинал колжазбалар менен салыстырып
карағанымызда, Бердақтыц тилине де, стилине сәйкес
келмейтуғын косык қатарлары, гейпара түсиниксиз сөзлер ущырасады, қолжазба текстеги түсиникли сөзлер
баспаларында баскаша берилген көп ғана айырмашыльщларды көриўге болалы. Буннан тысқары шайырдыц
жокарыдағы еки топламында оған тийисли емес, баска
шайырлзрдыц косыклары да араласып ж үр. Усылардыц
себебиыен Бердак творчествосын терец үйрениўде
оқыўшыларды үлкен кыйыншылыққа, шатастырыўға
дейин алып келмекте.
1941-жылғы шайырдыц косықлар топламына алж асып киркп кеткен шығарманын бири „Ш ахарбай“ қосығы. Бул шығарма өзинип, мазмуны бойынша д а, көп
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ғана ғаррылардыц берген мағлыўматлары бойынша да
Бердакка тийисли емес, ҳақыйкатында, Кулмурат Курбаналы улыньщ дөретпеси. Себеби, Шахарбай қаракалпақ тарийхында Конырат каракалпакларыныи кыят-ашамайлы урыўларына беглер-беги болып өткен адам.
Оныц аты халык арасына революциядан алдын мәлим
болған. Топламдағы ескертиўде Шахарбай 1916-жыллары беглер беги болып шалкыған. Ал Кулмурат шайыр
болса, карақалпақтын қыят урыўынан, усы Шахарбайдын заманласы ҳәм жерлеси. Ол дәўирде булардьи!
жассған территориясы Хийўа ханлығына караслы болған. Бердак болса Россия территориясында жасады.
Онын жасаған дәўири де Шахарбайдыч дәўирине сәйкес келмейди.
„Ш ахарбай“ қосығыньщ Кулмурат шайырға тийисли
екенлигин әдебий экспедиция материаллары менен де
тастыйықлаўға болады. 1955-жылы Коцырат, Шоманай
районларына жүргизилген экспедиция материалларында Кулмурат шайырдын баласы Нурж ан, сол аўылда
Нурымбет улы Дөшекен деген ғаррылар Кулмураттыц
„Он тоғыз“ шығармасы менен бирге Шахарбай беглербегиге арнап шығарған қосығыныц да бар екенлигин
атап өтеди. 1956-жылғы М . Нурмухамедовтьщ басшылығында Мойнақ, Конырат, Шоманай районларына өткерилген әдебий экспедиция дәўиринде мойнакшы информатор Баўетдин Насыров (урыўы ашамайлы, Атаў
көшеси,
136 жай) Кулмўрат шайырдыи яШ ахарбай“
косығыныц толык текстин жаздырған. Ол текст Бердақтыц топламындағы текстен кен ҳәм сөзлери түсиникли болып келеди. Моселен:
.Ерлер жолы, күн щығысы,
Пуқарага белли қылышы,
Юртыныц басы билән иши,
Шзчщай күнииде ол берди”

—деген куплет Бердак топламына кирген текстлеринде ушыраспайды. Сондай-ақ топламдағы:
,Е л келди, соцы узилди,
Журт тарады, көз сүзилди“

—деген қосык қатарлары Насыровтыц жаздырған текстинде:
104
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„Е I кетдн, соиы бузылдч,
Ҳәр ки.\1 бир йуртқа тозылды’

болып, тусиникли етип берилелн.
„Ш ахарбай* қосығынын 15ердак топламына кирип
жүрген текстиниц, китапхана фондында колжазбасы
ж ок. Ол тексти кимлердин жыйнағаны, не себеп Бердактыц атына өтип жүргенлиги де белгисиз.
Шайырдыц 1941-жылғы топламында »Әзберген“ деген де тәрип косығы араласып ж үр. Бул косыктыц да
ким тәрепинен, қашан жазып алынғаны туўралы мағлыўматқа ийе емесбиз. Қосыктыц текстине дыккат пенен нәзер тасласак, оны Бердак шығарған деп караў
мүмкин болмай калады. Косыктан айырым үзинди берип қарайык:
.Кудайым бир соидай ерди жаратмыш,
Баип етсем аты оныц Әзберген,
Бүлбилгоя киби шийриндур сөзи,
Мэўлнм зибапана жуз мыц сөз берген...
Әзбергенди тәрип етсем мен сизгс,
Қулқы-пейли уқсар Султан-Тәбризге,
.

Саўаш етер душпап менен ушырасып,
Нар киби аўзынан көбиклер шашын,
Кимсени дүпецлеп, кимсени шаншып;
Көк ләшкерди басылдырған Әзберген.

Бул жерде косықтыц тили де, стили де, сөзлерди
пайдаланыў усыллары да Бердаққа жақынласпайды.
Оныц шығармаларынан „қудайым бир соыдай ерди жаратмыш“ , .Кимсени дүпенлеп, кимсени шаншып“ ,
„Кулқы-пейли уксар Султан—'Т әбризге“ сыяклы сөз тиркеслерин ушырата алмаймыз. Ал бундай усыллар көбирек, Әжинияз ҳәм Кулмурат шайырдыц творчествосына тән.
Сондай-ак гейпара халык арасынан жыйналған мағлыўматларда Әзберген Конырат әтирапында отырықшы
болып жасаған қазақлардыи байы. Бул жағынан оныц
дәўири, жасаған жери Әжинияз ҳәм Кулмурат шайырларга жақын келеди. Сонлыктан „Ш ахарбай“ сыяқлы
„Әзберген* шығармасына да еле текстологиялық изертлеў жумысын алып барып, ол шығарманыц авторын
анықлаў керек болады.
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Бердактыц косыклар топдамларыпьщ ишинде, асиресе -19'50-жылғы „Таилаўлы шығармалары“ толып атырған текстологиялык кәтеликлерге ийе. Бул топламға
да ,Ш ахар бай “ , „Әзберген“ косыклары өзгериссиз жиберилиў менен қатар, шайырдын атына дақ келтиретуғын, оған тийисли емес „Еркебай“ , „Балларым",
яДилбарым“ сыяклы шығармалар кирип кеткен, „Еркебай“ поэмасы идеялық мазмуны ҳәм көркемлиги жағынан төмен шығарма. Бундай ўарсақы сөзлердицжыйынтығынак курылған шығарманы уллы Бердак шайыр
дөреткен дегенге ҳешбир окыўшы исенбейди. Поэмада
сез етилетуғын Еркебай деген көшпелн казаклардьщ
байы шынында да, революциядан сәл алдын „Кусхана“
таўыньш этирапында азы-кем жыл жасаған. Бирақ ол
Бердактын заманласы смес, оннан бериде өткен адам.
Онын үстине бул шығарманы Бердак дөретпей, басқа
биреўлер тәрепинен шығарылып, уллы шайырдын апторлығы^а косып жиберилиўи ҳаккында фактлер де
бар. Мәселен, 1954-жылы Мойнак, Караезек, Тахтакөпир, Шымбай районларына шөлкемлестирилген Бердақ творчествосы бойынша экспедицияда шайырдыц
ақлығы Хансулыў былай дейди: „Меннен бабамыз ту ў ралы жыйнаўға Нөкистен Рәм шайыр деген келип мағлыўмат алды. Ол кетеринде „егер сеннен биреў сораса, Бсрдактын „Еркебай“ деген шығармасы бар едп»
дегейсен“ деп кетти, тийкарында бабамныц ондай шығармасы болмаған" дейди. Усы факттин өэинен мс
„Еркебай” Бердакка тийисли болмай Рәмбергенниц
дөретпеси екенлиги көринеди.
Бул шыгарманыц текстике де нәзер аўдарайық:
,Кел шайырлар колға кәлем алайык,
Елдегн жаксыаы хатка салайык,
Вул бәйитти тыплап каран халайык,
Тынлаушылар калай көрср яранлар.
Қай ўақыт ҳәм бизиц хзлык зулымга царси.
Акылыц бар болса кулағыц салшы,
Халыктын дәрья болып аққан көз жасы,
Жаманларды көп узатып копмайды.

Поэма усы формада даўам етебереди. Б ер дак.алтйык, салайык, халайык, карсы, салшы, алшы“ сыяклы
уйкасларды, „акылыц болса, мениц сезиме кулағын
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са л “ деген мәписснз к т р л а р д ы қэлланбайды. Шайыр*
дын сөзлери әпиўайы, ҳәр бир сөзинен тереп мәни,
•окыўшыкы ойландыратугын жуўмаклы пикирлер пайда
болып отырады.
Бердактын; атында журген „Балларым“ , „Дилбарым*
косықлары да „Еркебай“ , поэмасыныц стилинде жазылған шайырсымақ биреўлердиц дөреткени. Китапхана фондында сақланган материалларда Бердақтыц бундай шығарыасы^болған деген бирде мағлыўмат ушыраспайды.
Косықтыц текстлерине нәзер таслап қаранык:
Өлгеннмше ел хызметин етейин,
Туўған жерднц мақсетине жетейин,
Халыклардыц садағасы кетейин,
Майға қолды малып келдим. балларым.
Дүньяга шьпасан соц шадланып журчек,
Жасында жайранлап, тамаша кермек,
Ә з тещшди таўып, ойнамақ-кулмек,
Бул дуньяға келгснпеи сон дилбарым.

Бул косьгқ қатарлары стили менен ҳәм тили жағынан „Еркебай* поэмасы менен бирден. „Еркебай" ды
ким шығарған болса, булар да сол адамньщ тәрепинен
дөрегилген. Булар урыстан сонғы жыллары шайырдыц
топламына оныц көлемин компайтыў ушын кирнп кеткен мәниссиз шығармалар болып табылады.
Булардан басқа Бердақтыц қосықлар топламынын
барлық баспаларьша ҳәм Күнхожаньщ 1960-жылғы косықлар тояламына „Ж аз келерме* (Кунхожада „Й аз
келерме*), „Керек“ , (Күнхожада, „М аған керек*), „Көзим“ , „Тойда“ деген төрт қосық араласып ж үр. Бул
косықлардыц қайсы шайырға тийисли екенлиги ҳаккында еле бир жуўмақлы пиккрлер ж оқ. Гейпара илимий мийнетлерде ол қосыклар Бёрдак шығармасы
есабында тилге алынса, екинши бир мийнетлерде
Күнхожаныц шығармасы болып сөз етиледи. Бул да
Бердақ шығармаларына еле текстологиялык жумыстыц
кем алып барылғанын көрсетеди.
Ҳақыйкатында, „Ж аз келерме“ , „Көзим“ , „Маған
керек“ , „Т ойда“ өзиниц тийисли авторына ийе болыўы керек шығармалар.
Бизиц пикиримизше аталған төрт косық Күнхожаныц дөретпеси болыўы керек деп ойлаймыз. Себеби,
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.М ағап ксрек“ косырындағы „Мунарланған аскар-асқар"*
деген катарларды окып отырып, Күнхожаныц „Ш опанлар* косығыныц айырым катарлары кө.я алдына елеслейди. Ал „Көзим“ косығыныц 1941-жылғы Бердак
топламындағы баспасында:
.Көзим көрмес, мени гэплетлер басты,
Өткердим азапта жетпес бес жастьг

деген катарлар шайырдыц 1950-жылғы ҳәм оннан кейинги баспаларында „Жетпис бес“ деген сөз Бердактыц жасына сәйкеслендириў ушын „Ж етпис бир“ болып өзгертилген.
Бул төрт косыкты да 1937-жылы Ш . Хожаниязов
жыйнаған. У сы колжазбада ол косыклар Кунхожаники
деп ескертилген. Бирак сон баска сыя менен „Күнхожа" деп ескертилгеи сөз сызылып, онын үстине „Бердак“ деп жазылған. Не ушын былай ислеў зәрүр болғанлығы белгисиз. Колжазбаға дыккатлы түрде караганда, бул өзгертиў жыйнаўшылар тәрепиненисленбей,
баскалар тәрепинен исленген көринедн.
Б . Исмаилов өзинин „Күнхож а Ибрайым улы“ деген макаласында ҳәм „Күнхожаныц емири ҳәм творчествосы” ҳаккындағы монографиясында Күнхожанын
Бердакка өтип жүргеи төрт қосығы бойынша дурыс
тексто.югиялык жумыс жүргизип, ол косыклардыц авторы Күнхожа деп тастыйыклайды. Шынында да
изертленип, жуўмакланып айтылған бундай пикирлер
жәмнйетшилнк тәрспинен дықкаттан шетте калмаўы
керек.
Усындай бир шайырдын шығармасы екинши бнр шайырдыц атына өтип жүрген алжасықлар тск ғана Бердак иенен Күнхож а арасында ушырасып калмастан,
Бердак пенен Сарыбай, Эжннияз бенен Аяпберген,
Өтеш пенен Омар ҳэм баска да шайырлар арасында
бар. М әселен, Бердгктынтопламларында басылып жүрген „Билесен бе“ атлысатиралык қосык тийкарында С арыбай шайырдыц дөретпеси. Ол ҳақкында биз исенимли фактларға ийемиз.
Тийкарында, революцияға дейин баспа сөзине ҳәм
* жазыўына ийе болмаған халыкларда бир шайырдыц
косығыныи екиншн шайырдыц атына өтип жүриўшилиги ушырасып турады. Бул жағдай көбинесе, сол шы108
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ғарманы жаздырыўшылардан ҳәм оны таиламай жый»
наўшылардан болады. Бундай алжасықларды түркмен
әдебнятынан да көремиз. X V III әсирдеги түркмен хал*
қыныц белгили шайыры, Шабеиденин ,Д ағы даш “ ,
„Уғраш са", „I 1е билсин", сыяклы косыклары жакын
жылларға дейин Мақтымкулыныц атына өтип жүрди.
Бирак сонғы жыллары бул шайырлардыц творчествосы бойынша үлкен текстологнялык жүмыслар алып
барылыўы нәтийжесинде ондай алжасықлардан кутылды.
Бердактыц тийкарғы шыгармаларыныц көпшилиги
Уллы Ўатандарлык урыстан алдын газета ҳәм журналларда, „Каракалпақ халык творчсствосы" атлы топламда басылған еди. Бул шығармалар оныц колжазба нускаларына сәйкес келеди де, бирақ 1941 ҳәм 1950-жыллардағы топламлардыц қолжазба менен баспа текстлери арасында әдеўир өзгерислер орын алған. Шайырдыц ҳәр бир қосығыцда дсрлик косык катарларыныц
орын тэртиби өзгертилген гсйпара сөзлердиц орнына
баска сөзлср жазылған. Свйтип шайырдын өзине тлн
жекке айырмашылық белгилерн көринбей, косықтыц
структурасы, тнли бираз өзгсрнске ушыраған.
Бундай өзгертиўлерди шайырдыц барлық шығармаларылз айырым-айырым таллаў жүргизбей, ал гейгтара
шығармаларыныц мысалыида текстологиялық таллаў
берип карайык.
Бердактыц халык арасына ец көп таралган, карақалпаклардын тарийхыи үйрениўде айтарлықтай әҳмийетли, идеясы ҳом көркемлиги күшли шығармаларыныц бири—„Ш еж и ре". Оныц бир бөлими дәслсп
Уллы Октябрь революциясынаи бурын фольклоршт
И . А . Беляев тәреиинен жыйналып, 1917-жылы Аш хабад каласында басылып шыққан. Китапхана фондыида „Шежирении" буннан басқа шайырлар А . М уўсаев,
А . Дабылов тәрепинен жыйналған нусқаларыда бар.
Онын үстине 19/1-жылы Н . Жапақов ҳә.м Ҳ . Хамидовлар „Ш ежиренин“ тағы бир колжазба нускасынтапты.
Бул колжазбалардыц текгглерин бир>бири менен салыстырып қаралганда, олар арасында тили, стили жағынан айтарлыктай айырмашылык көринбейди. Ол колжазбалардыц биреўлери қыска болса, екиншилери толық, гейпара куплетлердии орын тэртиплери шамалы
өзгертилгеи сыяқлы ғана айырмашылықлар бар. Ал
109
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усы қолжазбалардын текстин шайырдыц 1941 ҳәм 1950жылғы топламларындағы текстлери менен салыстырссқ,
үлкен өзгерислердин гүўасы боламыз.
Баспада:
.Сақра хлякч квшип гелбек,
Кәнтли жердо ўатандрзбск,
Калпактыц углыдур өзбек,
Өзбек жекке болган екеп“

деген куплет қолжазбада:
Саҳра халқм кешин гезмск,
Кәитли йерлср ўатан дузмек,
Калпакиын уғлыдур өзбек,
Өзбек йскке болган скен*

болып келеди. Бул жердеги мысалдан қолжазба менен баспа арасында мазмунлық жақтан айырмашылық
ж ок, ал тил, стиль н<ағынан әдеўир өзгертиўлер берилгени көрннип тур. Шайырдыц көо шығармалары
ески түрки жазыў менен келеди. Бул нэрсе баспада
сақланбай, „гезмек“ ,„й е р л ер “ , „дүзм ек“ , „қалпакнын“ ,
„йекке“ деген сөзлер ҳәзирги тилдиц нормаларыида
берилип жиберилген. Сондай-ақ қол-жазбалар текстиндеги „Жийен коймақтын мәниси*, „Озалдан өзи бий
болды" деген косық қатарлары баспада „Жийен демектиц мәниси", „Озалдан өзи бий туўды“ болып өзгериске ушыраған. Усыидай өзгсрислер бул шығармаиық бас.пасында басынан аяғына дейин бар десек кэтелеспсймиз.
Колжазба текстлерииде шайырдын өз тили, стили
дурыс берилип, шайыр тәреиииен пайдаланылған, сөзлер орынлы колланылғач. Ондай сөзлерди, ямаса косык катарларын өзгертсе, оннан мэни шықпай,. қосыктыц мазмуны да, айтылажак жуўмағы да бузылыўы
мүмкин. Ҳәттеки шайырдын сөзи айтажақ пикири де
басқа мәниге дөнип кетеди. Шайырдыц „Ш еж ире“ шығармасынан мысаллар берип қарайық:
1. ..Томай, Майшы дархан болдм,
Ол Томайдан бсш уғыл туўды,
Бешиси ҳәм көсе болды,
Беши-Бескемпир болған екен.
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2. Китап көрдим Мусанниптен.
Сөз ешиттим Лндалиптен,
Менин сөзим бир х.әриптен,
Бәри тамам болған екен.

деген колжазбадагы қосык
берилген:

қатарлары баспада былай

1. Томай ели болды дархан,
Вес ул д^реди патшпдан,
Бессўи де көсе болтан,
Бес кемпир сониан болган ехен.
!
)

'

2, Китап көрдим мусанниптен,
Сез еспттим андалиптен,
Меннц көзим бир ҳориптен
Бәри тамам болған екен.

Бул жерде колжазба менен баспа арасында айтарлыктай өзгешелкклер көринип тур. Бирииши куплет
теги Томай менен Майшы туўыскан адамлар, усылардан дөреген әўладлар соц Бескемпир урыўы болып
айрылған болса, баспада Томайдыц иниси Майшы тилге
алынбастан, онын орнына „ели“ сөзи берилип, шайырдыц пикири пүткиллей бузылған. Ал екииши куплетте
болса, колжазбадағы „Л1усаннип“ , „Андалип“ сөзлери
баспада кәте жазылыў аркалы ол куплет ҳеш мә(>и
анлатпайтуғын, түсиниксиз болып калған. Тийкаркнда,
„Мусанниптен* болыў керек. „Мусанннп11 деген сөз
араблардан кирген,- оныц мәниси „китап жазыўшы,
шайыр, „автор“ дегенди ацлатады. „Андалип“ бултүркмен халқынын X V II әсирде Хийўа, Ташаўыз, әтирапларында жасаған белгили шайыры. Бул жерде Бердак
өзинен бурынғы өткен шайырлардын китабын көрген*
лигин, Нурмухамед Андалитиц қосык, дәстанларын
оқығанын, олардан илҳамлаиғанын айтып отыр.
„Ш еж ире* шығармасыныц қолжазбаларыида гейпа*
ра адам атлары урыў ҳәм ураи атлары бир тексте бир
түрли, екиншисинде баска, ал баспада үшинши түрли
болыл ушырасып отырады. Соилыктан бул шығарманыц
Бердак дөреткен дәслепки текстин таўып, бул шы£ар>маны өз кәлпине келтириў үлкен текстологиялық ж умысты талап етеди.
Бердактыц тағы бир белгили шығармасы „Халык
ушын“ косығы. Ол шайырдық барлық топламларында
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басылып келмекте. Қосыкты Ш . Хожаниязое 30-жыллары халық арасынаи жазып алған. Кимнеи жазып алғанлығы ескертилмеген. Вул косыктыц Хожаннязов
тәрепинен жазып алынғаи колжазба текстин баспалары
менен. әсиресе ЮЗО-жылпл топламда басылып шыккан
тексти менен салыстырып карағанда, әдеўнр айырмашылыкларды көремиз.
Мәселен, колжазбадағы:
Ғош жигнттпц иәрдап болса елаты,
Ҳеш ўакытта кенин калмас елагы.
Изинде калады жнгиттиц аты,
Алар хызмет етсу бәр\а халык, ушыи.

—деген куплет, баспасыида:
Ғош жнгнтке костар Оолса елаты.
Күн-куннен артады оныц куўаты
Изиндс калады жпгиттнн аты,
Сонғ.щ ушын хызмет отср халык ушын.

болып косыктыц үшиншн катарынан баскасы өзгертилген. Бул жерде колжазбада берилген қосык катарлары мазмуны ҳәм көркемлиги бойынша да баспадағыдан анағурлым күшли берилген. Бунда шайырдын
өз идеясы, өз ҳаўазы нс себеп өзгертнлгени түсиниксиз.
Тағы да, колжазба текстеги:
Вул замапда жәбириў жапа шегермен,
Қара көлден канлы жаслар төгермен,
Наимыт кй|кем акмаклыгын сигсрмен.
Сонда мсннц исия жагар халык ушын.

деген куплеттнц үшиншнҳзм төртишпн катары баспада
.Залымлардыц зулмын көрин сөгсрмен, Күйгенликтен,
жаным ашыр халық ушын“ , болып „наимыт" сөзн „залымлар", «ақмаклык“ , сөзн ,зулы мы “ ҳәм тағы бас.қалар сөзлер меиен орын алмастырылған. Бунда да шайырдьш өз оригиналы дурыс ҳәм түсиникли.
.Х ал ы к ушын“ қосығыида буннан басқа да „Болмады ел болып, мэнзил-мэканым*, „Лтым Бердимурат
мен ҳактыи кулы“ деген қол жазба текстиндеги қатарлар баспасында „Болмады ҳеш жерде мәнзил-мәканым“ , „Атым Бердимурат мен халықтыц улы“ етип
112
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өзгертилген. Бул жерде шайырдық „ел бола алмадык
елим бир жерде отыра алмадыа деген идеясы бурмаланған, соцғы косык катарында болса „ҳактыц“ орнына „халыктын" сөзи жазылып, Бердакты кудайға сыиыныўдан кашырған. Шайыр атеист емес, ол динге
ҳәм кудайға исенген адам. Бердак өзи жасаған заманнан, сол дәўирдиц ағымыиан шығып кете алмаған.
Биз бул жерде шайырдыц еки шығармасы бойынша
кол жазба, баспа арасындағы бир*бирине сэйкес келмейтуғын айырмашылыкларға ғана кыскаша токтадык.
Бундай жағдай шайырдыц баспада жәрияланып жүргсн
барлық шығармаларына тән нәрсе. Бунда кәте кемшиликлер Бердак шығармаларын жыйнаўшылардан ямаса
оныц топламларын баспаға таярлаўшылардаи деп караў надурыс болар еди. Себеби, уллы шанырдыц шығармаларын ел арасынан кунт пенен жыйнаған адамларға, оларды ретлеп алып баспаға таярлаўшыларға
бүгинги окыўшылар үлкен миннетдарлык билдиреди.
Бундай алжасыклар менен кемшиликлерднц баслы себеби шайырдын өзи тәрепинен жазылып калған кол
жазбалардыц болмаўынан, дәўир жағдайынан деп караған дурыс болады. Сондай-ак шайырдыц топламларын баспаға таярлаў ўакытларында текстологиялык
изертлеў мүмкнншилигинин кемлигинен деп түсиниўде
керек.
Жуўмақлап антканда,
шайырдын топламларына
орынсыз кири;; кеткен баска шайырлардын шығармалары өз авторлығында жүргени дурыс, Бердакка
тийисли емес. идеясы да, көркемлиги де темен қосықлардан, шайырдыц атына дак түсиретуғын, онын косыкларьша сырттан косылған катарлардан, сөзлерден кутылып, Бердактыц өз тилии, өз стилин кәлпине келтириўимиз лазым, „Азда болса, саз болсын“ дегеидей,
Бердақ шығармаларын компайта бериўден пайда шамалы. „Болған емес“ , „Халык ушын“ , „Излер едим“ ,
„Заманда", „Көринди“ ,
„Ж аксырақ“ , „ Амангелди",
„Айдос баба“ , „Ғгрназар бий“ , „Ақмак патша" ҳәм баска да усындан тереп мазмунлы оғада көркем шығармалары менен-ақ Бердақ биз ушын қәдирлн шайыр болып
қалады.
Уллы классик шайырымыз Бердак Ғарғабай улыныц
әдебий мийрасларын еле де терен изертлеў, топламла8—375
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рын баснага таярлаў процесслеринде ҳәр тәреплеме
текстологнялык жумыс алып барыў шайырдыц өмири
ҳәм творчествосы бойынша илимий жумысларда окыц
көз карасы менен идеясын, шығарма.тарыныц көркемлик косийетлерин, шеберлигин итибарлық пенен ашып
бериў әдебиятшылардыц алдындағы баслы ўазыйпасы
болып табылады.
197 7-я сы л,

'О
О
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Каракалпак поэзиясынын еч көрнекли уәкили Бердак (Бердимурат) Ғарғабай улы оғада бай творчестволык мийрас калдырды. Ол өзиниц шығармаларында
мийнетти өмирдиц тийкары деп атады, ҳаял-кызларды
езиўшиликке карсы шықты, сиясий гүресте сатирадан
шебер пайдаланды. „Ақмак патша“ дәстанында шайыр
жаўыз ханға қарсы жүргизген халыктыи гүресин тәрипледи.
Л . И . Климоеич.

*

*

Бердақ бир ғана шайырлык өнерине ийе болып калмастан, косыкшы ҳәм баксы болған. Ол ец дәслеп
косық айтыў ҳәм бақсышылық өнерин ийелеп, кейин
шайыршылыкка өткен. Ол баксы сыпатында дәстанларды
айтқан. Бердақ карақалпак халкыныц жазыў әдебиятыныц өлмес көркем сөз устасы—шайыр ҳәм халық
жыршысы, баксысы.
Қ . Амымбетоз

www.ziyouz.com kutubxonasi

А Муртазаев
Филология илимлериниц кандидаты

КЛАССИКАЛЫ Қ Д Ө РЕТ П ЕЛ ЕРД И Н , АВТОРЛЫҒЫ
ҲӘМ „АК М АҚ ПАТШ А" НЫ Ц ЖАНРЛЫК
ӨЗГЕШ ЕЛИГИ ҲАК К Ы Н Д А
Революцняға шекемги көркем әдебий мийрасларымыздыц көишилиги бизиц дәўиримизге колжазба ямаса
баспа түрииде келип жетпеди. Олар 20ҳәм30-жыллардан баслап адамлар арасынаи аўызеки таклетте жыйнала
баслады, Оныц себеби халқымыздыц революциядан
алдын ярым отырыкшы, ямаса биротала көшпели кун
кеширин, мектеп-медиреселерде тураклы окып, хат
жазыў, саўат ашыў имканиятына ийе бола алмай, жазып калдырыў, жазыпалыў ислеринс әдетленбегенинен
еди. Сол ушын бурын бизде бир нәрсени алды бурын ядлап алыўды, оны екицши зўладкаядлатыўаркалы өткериўди тийкарғы миннет, ийгиликли ис, оны мәнгнлик
етип қалдырыўдық бас принципи деп түсинген. Буннан
бизде жазыў-сызыў өнери Солмады деген тусиник шыкпасын. Мэселен, революцияға дейинги шайырлар шығармаларын жазып дереткен. Базылары медиреседе тәлим алған, базылары өз бетинше окып үйрснип, улыўма Шыгыс мәденияты-әдебиятыиан хабардар, оғада
саўатлы кисилер болған. Бирак карапайым халық массасы саўатсызлықта жасағаи. Сонлыктан жазьш калдырылған шайырлардын дөретпелерин адамлар тек гана
ядлай алған, оларды жазып алыўға шамзсы келмеген.
Өзбекстан Илимлер
Академиясы Каракалпакстан
фнлиалыиын китапхана фондында топланған архивлик
материаллардағы шайырларымызға тийисли шығарма116
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ларда түрли-түрли өзгсрислерди ушыратыў мүмкин,
биреўлериниц авторлары ҳәр кыйлы шайырларатына кайта-кайта өширип-сызылып жазылса, биреўлеринин шу\-мақлары, катарлары, сөзлери өзгертилген. Буған оларды сызған-өширген, сөйтип тураклы авторыи таба алмай албыраған адамлар ғана айыплы емес, әлбетте.
Буны усы материаллардын қолжазба нусқасынык жоклығында, олардын бир неше онлаған информаторлардыц өз „жаналықларын“ қосып айтыўы арқалы (информаторлар шығарманыи турақлы авторларын белгилеўде
де алжасқан) жазып алынғаилығыада деп қаралыу керек.
Шынында, классикалық әдебиятымыздын дүзилиў
'ҳәм қәлпине келиўиниц дәслепки жылларында оныц
усындай оғада коспалы-кыйын дәўирди бастан кеширгенлиги мәлим. Булардыц ҳәммесин көз бенен көрген
ҳәм революцияға шскемги әдебият жөнипде избе-из
изертлеў жүргизген кексе алымларымыздан Нәжим
Дәўқараев класоикалык дөретпелерди ҳәм олардьш авторларын конкретлестириўдип өзгешелигин де жүдә
кыйын мапаз болғаилыгын характсрледи. ,...Р е в о л ю цияға дейинги жазыўшылардын шығармалары, олардыц өмирбаянлары жөнинде материаллардыц көпшилпги,--дейди о л ,- бизии колымызға колжазба, оригннал
түрде келип жегкен жок. Ол мағлыўматлардыи көпшил и т сонынан көширии жазылған колжазба ямаса сол
жазыўларды көрген, олар жөнинде еситкен адамлардан
жазып алынған материал түринде келип жетти, әлбете, бул материалларды, революцияға шекемги жазыўшылардыц шығармаларын жазып алғанда, баспаға таярлағанда тил,' стиль, рәсмийлестириў жағынан бир талай
өзгерислерге ушыраған болыўына шубҳа етиўге болмайды. Сонлықтан, бул материалларды жаксылап тексерип, негизги колжазбаларына салыстырып, гейпараларын биринши мәртсбе жазып алған адамлардан сорастырып, бир катар керекли өзгерислер киргизнн
пайдаланыўға туўра келеди"*.
Бирақ ҳәзир ис басқаша. Ҳәзир әдебияттаныў
илими ести, раўажланды. Оныц менен шуғылланыўшы
кадрлар-филологлар камалга жетти. Д ем ек, классика-1
1 Н . Д ә ў к а р а е в , Шығармааарыныи толық жыймагы. 3 том.
.Карақа.исақстан' баспасы, I !өкис, 1979, 8-9 бетлер.
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.лық лөретпелердин авторлығы жөнинде ме, ямаса сол
•әдебиятта шешиўди талап етип турған басқа да мәселелер бар ма, әдебияттаныў илими бүгинғи күни олардын ҳәммесине де дәдимал айта алады деген сөз.
Сонғы жылларда конкрет „Ж аз келер ме“ , „Керек“
(Күнхожада „Керек маған“), ,Т о й д а “ , „Көзим“ шығармаларынын Күихожа менен Бердакқа өтип жүре бериўч ҳаккында баспа сөзде айырым жолдаслар' тәрепи:нен жүдә орынлы мәгеле қозғалды. Булардан тысқары
көп заманға шекем Сарыбайдып „Б илесецбе“ сатирасы , Кулмураттын „Ш әхәрбай“ лирикасы Бердақтики
есаплаиып келди. Сондай-ақ „Әзберген“ , „Еркебай“ ,
„Бизге“ қусағап шығармалардыи ким тәрепинен шы•ғарылғанлығын анықлаўда да кыйыпшылықлар бнр.„ Хорезм“ позмасына айтылып киятырғандаўда усындайлардын бир сыиары.
Илим раўажланған сайьш ойын изертлеў обьектисинде бурын кеткен элясасықлардын бадырайып шыға
бериўи—заплы қубылыс. Бир ўакытларда белгили бир
дөретпени опьщ текстлерине, курылысына, көркемлик
өзгешеликлерине, стилине қарап отырып, онын ҳақыйқат кимднки експлигин анықлаў кыйын болып келсе.
•енди бул жумыс әдебияттапыў илими ушын ензәрүр.
бугинги куп тэртибинпц проблемасы болып отыр. Ҳ әзир илим ҳақыйқат изертлеў жүргизсе, тутас шығармалардыц кимдики екенлиги емес, ҳәтте, айырым жеке
сөзлердиц кимге тийисли екенлигин анықлап бериў дәрежесинде Бирақ ол ушын айырым адамлар бул мәселе менен
арнаўлы шуғылланыўға туўра келеди.
Ямаса баспа сөз орынлары арнаўлы жумыс етип, оған
маман кадрларды қатнастырып, сөйтип белгили бир
жуўмақ ислеўи керек шығар.
•Нен де классикалық әдебият мәселелери мененарнаўлы щуғылланыўшылардыц (шайырлардьш топламларын баспаға таярдаўшы ҳәм одар жөнинде базыбир
изертлеў жумысларын жүргизиўши) бири сыпатында
-усы әдебиятка тийисли даў, сөз болып отырған базы-1
1 А . К а р и м о в. Бердак шыгар-н текстологиясы ҳак. мәселегс
.Әмиўдәрья'1 журналы. Л'27, (977, 112-11б-бет. К . Байниязов „Алтыи
айтқан ҳзрбир сөзнм" „Әмиўдәрья" журналы, Ка8, 1977, „85-95-бет*
лер.
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бнр моментлер бойынша өз қатнасымды, баклаўларымды ортақласпақшыман.
Менинше, ҳәзнр Кунхожа менен Бердакты шатастырғандай ҳеш тийкар жок. Дурыс, оларда заман, дәўир, нсәмийетлик катнасыклардыц жакынлығынан тууған базыбир усаслыклар гезлесиўи мүмкин. Мәселен,
Күнхожаньщ да, Бердақтьщ да бирдей шығармаларыила.
мийнеткеш массасынын аўыр жағдайы реалистлик пенен сәўлелендирилген. Лийкин, олардыи белгили бирмәселенн дөретпелерииде қойыўында опыц кайсы тәрепип теренирек билип сүўретлеп бирсўинде, оларға
өзлерине тән ҳэр кыйлы кез караста болыи, поэтикалык шеберлик пенен жантасыи ашыўында ҳешқандай
алжастырыўға болмайтугын өзгешеликлер бар. Сол
ушын да ,Ш опанлар“ , „Орақшылар“ , ,,Умытнаспан“
Күнхожаники
делинеди.’ „Халык ушын“ , „Излер
едим“ „Салы к“ , косыкларыБердактики деп аталады.
Шынында, Кунхожа классикалык әдебиятта биринши лирик шайыр. О л, соныц менен бирге, патриархалфеодаллык дүзим тэбиятына тән, оньщ иллетлерин хи~
рактерли деталларда сүўретлеўдиц айтарлыктай шебери. Шайыр иоэтикалық көркем сөз өнеринде бирпара
усындай артыкмашлыклары менен белгили. Сөйтип, ол
бул тараўда оғада классикалық үлгилер көрсете алды..
„Ш опаилар“ менен „Оракшылар“ дын өзи-ак Күнхожаны поэтикалык шынға шығара алдьг. Бул еки шығар*
мадан адам руўхый дүньясына зэрүр кеп нәрсе ала
алады. Себеби, онда шайыр талапкер еки кәсип ийесинин аянышлы турмысын сөз етиў аркалы бслгили бгр
жәмийетлик катнасықлардан туўған социаллық аўҳалдыц жанлы сүўретин салған.
Олардыц тили әпиўайы, түсиниўге жецил, образлы,
афоризмлик тиркеслер халықтьщ сол гездеги сана-сезимине муўапык курылған. „Кайнаған ыссыда кумларды басып“ деген бир ғана катардыц өзинен, еркинен
айрылғап, өлип калмаў ушын отка түсип, сасқалаклап журген адамнын аянышлы ҳәрекети көз алдында
елеслеп турады. „Бир ылакка үш жыл жүрген шопанлар“ , ямаса „Тапқаны жетпей тыйынға“ -деген гәплерде, жалланба мийнеттиц корлыклы акыбети, эксплуатацияныц шеннен тысқары зардабы, яғкый социаллық
турмыс тецсизлигиниц бет пердеси реалистлик пенен
ашылған.
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Кунхожа қәлемиие тийисли басқа шыгармаларда да
усындай кеи ҳәм тереи көринислердн, малмунлы базы
бир әҳмнйетли сөзлерде, деталларда жыйнаклап сүўретлеў әдислерн көплеп ушырасады, булар оныц ша■ йырлык өзгешелигиниц өзине тән шеберликлеринен
едн. ШаПыр, Хнйўа ханыныц өмирннше адамды асыўкыйнаўға каратылған деспотлык сиясатын, онын ин•сан ушын жеркенишлн жан шоршытарлык барлық ҳәрекет-қылўаларьш 5-6 қатарда-ак сүўретлеп үлгерген:
Үш агаш тур кец майданда,
Ориаласып кызыл канға,
...А дам өлген жайып кушак,
Көздип жасы монщақ-моншак.
Колларыяда өткир пышак,
Жәллагларды умытпаспан.

Күнхожанып оригинал дөретпелеринде. мәселен,
оларды Бердак пенен салыстырғанда, тагы бнр әҳмнйетли өзгешелик бар. Ол халық массасыиын төменги катламын көбннше дөретпелеринин тийкарғы объектиси
етип алыныўында сезиледи.
Оларда лирик каҳарман жоқшылыктыи қандай тәреплерин болса да бастан кеширип атырған өз хожасынын айтқаиын, тапсырмасын екн етпейтуғын, бирақ,
өзлерииеи баска жүдә ток турмыста, ҳеш нэрсеге зәриў емес адамлар группасынын бар екенлигин сезетуғын, лийкин, өзлериниц сотиама өлимши аўҳалға түсип отырғанын олардан көриўге санасы жетпейтуғын
патриархал-феодаллык қатнасыклардаи дөреген пүткиллей мөмин тнп. Сонлықтан, лирик каҳармашшц келешсги жөнинде ойлаўы, үстемдик етип турған шараятқа ашык көзқарасын катнасыи билдириў укыбы да
пассив.
Буннан Күнхожа шығармаларынын кунын, идеясыи
төменлетиў тенденциясы туўмаўы керек. Буларды бнз
Бсрдақ пенен салыстырыў ушын, солай етнп оныц
өзгешелигин, шаиырлык тәбиятын
оқыўшыға анғартыў мақсетинле келтирип отырмыз. Болмаса Күнхожада да басқа шайырлар қатары жәмийеттеги социал
тецсизликти өз заманы децгейине сәйкес сөз етиў гезлеседи. Бирак, соида да, шайыр принципинде, биринши гезекте, косыкларында жарлылардын, жалланба
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мийнет адамларыныи жасаў, күнелтиў нмканиятынан
жуда болып баратырған жағдайын терен лиризм менен
ашыўды алдыиа максет етип кояды. Вуларда социал
аўҳалға бир тәреплеме жантасыў ҳәм сол аркалы байлардын иисапсызлығын, ханлардыц жаўызлығыи ацлатыў усылы, укыбы үстемлик етеди. Соплыктан Күнхожадағы бундан кубылыска онық кандай да бир немислиги, жетисиеўшилиги деп, қаралмастан, онын шайырлык тәбияты, поэтикалық өзгешели^и деп каралғаны
макул,
Дуры с, шайырда, сийрек болса да, социал бояўы
басым исленгек қатарлардыц ушырасып отырыўы жүдә
нызамлы. Мысалларға иәзср аўдарайык:
„Бир нешшени наксетине жетирии,
)3нр иешшени кангы-капа еттирип- ,
(.Ж айлаўы.ч")'
„Тахт үстинде дәўран сүрип,
Тургаи хаиды умытпаспан*.
.М ен ойладым сол ўакытта,
Хан ақылсыз деп тахтта*.

(.Умыттспан")
Қаймсып баккапы байдын маллары.
Бнр млакка үш жыл жүрген шонанлар.

(.Шопанлар")
.Кынсык болса да аягы.
Дүзиў-сэнли бап-баласы‘

(,Бай баласы’)

А л, Бердакта мәселе баскаша қойылган. Ол шығармаларында мийнеткеш массасынып аяиышлы жағдайын сүўретлеп ғана коймастан, шайыр соныц менен
параллель үстемлик етнўшилерди әшкара кылыўды калдырмайды. Мәселен, оныи ,Х ал ы к у ш ы п “ , пЖаксырак“ ,
,И злер едим“ , „Болған емес“ , „Салы к“ , ,,Көринди“ ,
„Быйыл“ , „Акмак патша“ кусаған, кэлегеп киши яки
ири дөретпелерин оқысан, олардын ҳэммосинде дееки
түрли турмыс, еки түрли дәўран бир-бнрине карама121
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.қарсы койылып сөз етиледи. Мәселен, „Салык“ та ша«
йыр:
...Әттен жарлы аш Ерназар.
Оған қыйын болды салық.

—деп езилиўши класс ўәкилине аянышлы көнлинанлатса, усындай бир пайытта үстемлик етиўшилердиц
салыктан амап калғанлыгына оныц қорлығы, ашыўы
келеди:
. .Бай аман қалды салыктан,
Дөҳмет төлеў болды салык.

Косықтыц бир жерииде Бердак „колымнан келсе,
бундайларға дәкки берер едим“ деп ойын, мақсетин
жасырмай айтады.
Бердақты Күнхож а менен шатастырмай, айыра бнлиўге ондағы лирикалық каҳарман образын түсиниў
•тиккелей жәрдем етеди.
Лирикалык каҳарман Бердақта актив, ҳәрекетшен
адам. Ол социал тенсизликти жойыўдын жолларын
ғана билмейди. Болмаса, ол жәмийетте бир-бирине
үйлеспентуғын еки түрли өмирдин, олардыц өз-ара
душпан группалардан туратуғынын оғада дурыс сезеди. Оныц үстине лирикалык қаҳарман жарлылар ушын
бахытлы заманды әри.йн етеди, бундай дэўранды ол
ез көзи менен көре алмай атырғанына налынады. Сондай-ақ, қай ўак бир ўақ мийнеткешлерге нурлы күнлер туўатуғынлығына беккем исенеди/Ол усындай бахытқа нсетиў жолларын қарастырады, көп ойланады,
ол ой түбине жете алмай қыйналады да.
Бердак дөретпелери тәбиятына тағы бир тән кубылыс, оларда үстем группалардын кылўалары, қылмыслары бетиие айтылып, мудамы олар шайыр тәрепинен
кескирт әшкараланып отырылыўында көринеди. Мәселен, шайыр „Халык ушын“ қосығында „Залымлардыц
жәбирин айтып сөгермен“ деп жазды. Ол усы гәптиц
мүддаҳасынан шыға отырып, айырым дөретпелеринде
үстем топарларға қарата ашыў-кекке толы мынадай сөзлерин жаратты:
Сөзин жутып өтирнх айтып өлмеген,
Пурмураттан бәлки"ҳайўан жаксырақ,
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...Халмқтьщ қанын сорғаи гилен бийиймаи,
Бәрициен биздей бир гедей жаксырақ.
...С у ў п ы , ийшан, ахуи жоне моллалар,
Көзлериме шайтап яилы көриндн.
...Б аск а аўыр кайғы салған залымлар,
Көзлериме шаян-жылан көринди. ҳ . т. б.

Бердак шығармаларындағы пикир еркчнлиги, олардағы дос-душпанды, ақты-караны тез айырып тасла\ шылық белгилер шайыр тәбпятындағы өзгешеликтидузип турады.
Бердакта халыклық философияға негизленген базыбир прогрессив ойлар да жок емес. Әсиресе, шайырдын бундай көз караслары оныц жәмийеттеги социал
катламларға катнасында ацық байкалады. Бердак байлыкка яки жарлылыкка катып калған бир кубылыс деп'
карамайды. Ол оларды қалай да алмасып отыратуғын.
өзгерип туратуғын аўҳал (категория) сыпатында т\\ индиреди. Шайыр байларға:
...Жарлыны аякка баспа,
Сен де жарлы боладурсан,—

деп, ескертип кояды. Ямаса ол жарлыларға қашан да
(кашан екени белгисиз, әлбетте) гезек карай ғойса
(шайыр буған исенеди) инсапсыз зулым байлардан өш.
алыўды алдына миннет етип койды:
...Жарлыларга бахыт-нурлы күн туўса,
Өшимди алмасам, өлген жаксырак.

Халықта „Кырқ жыл байлык, кырк жыл жарлылык ж оқ“ деген жәмийеттиц мудамы раўажланыўд-ч
өзгеристе болыўын шөккелеп айтқаи дана' пикир бар.
Бердак байдыц жарлыға, жарлыныц байға айналыў
процесин халык даналығы рамкасы менен өлшейди_
Шайырдыц бунда да өзине тәи табысы мол.
Бахыт, байлык-жарлылық куданыц кәлеўи меиег;
әўелде манлайға жазылмыш саўдалар деген сыяклы
диний догма инаным устемлпк еткен „қарапғы қаплағак кайғы заманда“ турып, Бердак оларға диалектикалық инаньшын қарама-карсы койды. Ол жарлылар!-а
-усы жарлышылығыц менен қалып қоймайсац“ деп,
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заманньш, ләўраннын, бахьггтыц өзгерип туратуғын
ауҳал екенлпгнн ескерттн ҳәм сөйтнп олардын ойларын диний писсимистлик уғымнан арыдтыўға, тазартыўға ҳәрекст жасады.
Белгили бир шығарманыц кимдики екенлигин билиўге, ажыратыўға қыйналған ўакытта Күнхожа менен
Бердақтағы жокарыдағы сөз етилген базы-бир әҳминетли белгилердин критерия етип алынғаны макул.
„Ж аз келер ме“ , „Тойда“ , ,К ө зи м “ , „Керек* (Күн*
хожада „Керек маған“ ) шығармаларына сер салып ка рағанымызда, оларда Күпхожаға карағанда усыл, поэтикалык өзгешеликлердиц, көркемлик идеялык белгилердиц Бсрдаклығы әдеўир басым. Әдебиятшы К . Байннязов „Шанырдыц өзн ҳәм мяйнеткеш халык кандай
аўыр турмыста жасаса да, келешектен үмитин үзбейди. „Ж аз келер ме“ қосығына тән усыидай оптимистлик рух („Е л с дс етемен үмит, биз сорлыға жаз келер м е?“ ). Бердақтын баска да шығармаларыныц идеялық бағдарын белгилейди". (Сонда, 86—87-бетлер)—
дсп, Бердакка тийисли айырмашылыкты оғада дурыс
атап өтеди. Сондай-ак Бердакта класслық жик айқын
сәўлеленеди ҳәм гәплердин өткир ушы, зил тәрепи
байларға, тоқларға қаратылып, жарлыларға жакты жаз
күнлери—бахыт тиленеди:
Кызыл тилим боллы айғак,
Аяк бассам бар жер тайғак,
Жерменлер жүр болып сайғак,
Биз сорлыға жаз келср ме?
Көсилип жатар үйнм жок,
Ийинге тартар кийим жок
Тоқтап бизлерге буйым жок,
Биз сорлыға жаз келер ме?

Социяллық мотивлердин өткирлесип, бирин акка,
бирин караға бояп көрсетиў Бердак иоэзиясыныц негизги темпераментин қурайды. Күнхож а менен Бердаққа өтип жүрген төрт шығармаиыц ҳәммссине де тән
тепденция жокарыда „Ж аз келер ме“ де келтирилген
мысалдағыдай тақлетте гезлеседн:
.Тойда1'
Келнпти болыс, аксакал,
Оларға сойыпты көп мал,
Быламык пенен бизин ҳал,
Сол күии акшам еткен екен.
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...Н ә л ст болсын Кулман байға,
Тец көрмеген ҳәммелерди.
, Керек‘
...Ш ы ккан шарыклап аспанға,
Урған тайынбай душпанға,
Ишип толтырып пушчанға,
Мәрт жигитлер маған керек.
Аксак, майып ҳәч сокырға,
Каныр еткеи маған керек,
„ К е з и м '

„...Б и р нешеге ислер бэрҳә мийнетдур,"
„Бир иешслер басларына жетипдур,
Гунгиргленин енди кармейди кезиы"
„Мендей болып бир нешслер етер ме?
Ашы.тьш жакты бон көрер ме көзим?'

„Ж аз келср ме“ , „Көзям** косықлары өзлерпнин
„Символикалық образлар“ (К- Байниязов) аркалы шығарган мазмуны ҳәм окыўшыныи ссинде қаларлык тәсири бойынша Бсрдактыц программалык дөретпеси „Х а лык ушын“ ды ериксиз ескетусирип турады. Мәселен
опда:
...З а ч а н кысметипон сарғайдым, аздым.
Цолар ма деп жакты күнлер халык ушын.1

дегендей „Көзим“ ҳэм „Ж аз келер м е“ лерге уш ласып байланысып жатқан катарлар бар. „Көзим“ косығынан базыбир гәплерди буныц меиен салыстырып
көрсйик. Әдеп шығармада гәп конкрет көз үстинде
емеслигин билиў шәрт: бунда шайыр өзиниц „М ен“ и
аркалы аўыр турмысты, заманнын зардабын, бахытсыз
каранғы өмирди тымсаллап тусинднриўди алдына мақсет етип қойғаи. Ол туўылғаннан баслап-ақ бир жайнап-жаснап жүретуғын кун көрмейди. Буны шайыр „Ө ткердим азапта жетпис бир жасты“ а „Аға беглер, жарык көрмеди көзим* (89-бет) деп, суўретледи. Путкил емири бойы, яғный жетпис бир жыл жарык көрмеген, демек өмиринша соқыр болған ба? Ж оқ, бунда
‘ Б е р д а к . ТацлаУлы шчғарчаларыиыч толык жыйнағьт, Нөчис.
1950. 107-бет. Буннан кейнн усы кигаптан мысат атыиса китаптыц бетинкойыў меиен шссленсмиз.
*Күнхожаньщ 1960-жылғы косықтар тотнамында бул қатар „Өгксрдим азаптан жетинс бес жасты' деп берилген (КМ-оетти қаран).
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баека сыр, ыәни бар. Шайыр жасаған путкнл өмирин
туўма соқырдьщ аўҳалы менен тенлестирген. Шынында туўылыўдан көзи кермеген адаы, жақтылықтын,
нурдын, кунниц ләззетинен хабарсыз, әлбетте. Ол
мудамы қаранғылыкта турады. Сол ушын шайыр „Көзи
жоктын, билсен, бакты карады“ деп сүўретлейди. (89бет) Буған шайырдыц мына сөзлери дәлийл:
Жарык дүнья көрмей, болдым әрманда,..
...А г а беглер, кайгы-ҳәсирет заманда.
Калай күн көрермен, досларым, өзим?
...Зам ан зардабынан көрмейди көзим. (89-бет.)

Демек, шайырлық ,М е н “ ииин кези бар, бирақ ол
сонда да „Заман зардабынан көрмейди". Мине, „Х а лык ушын“ да Бердақ „Заман кыслетинен сарғайып
азған" болса, „Көзим“ де ол аянышлы тағдирин, пүткил азаплы өмирин, ҳеш қашан жақты дүньяға нәзери
түспегсн, қарацғылыктан басқаны сезбейтуғын, анадан
соқыр болып туўылған бир бахытсыз кисиниц аўҳалы
менен тец кояды.
Азап, қорлық көрген, аўыр мийнет шеккен пуқараға, халыкка жарык күнди тилеў, олардыц бирдейине
жанашыры, досты болып сөз айтыў ҳәм соныц менен
бир ўақытта елдеги бузыкларды, жерменлерди, үстемлик етиўшилерди ашшы тил менен әшкаралаў, айыпларын мойнына қойып оларды сөгиў—Бердақ дөретпелерине тән тәбийий қубылыс, ягный шайыр шығармаларыныц тийкарғы мазмунын курайды.
„Ж аз келер ме“ символикалық мазмунға тийкарланган „Халык ушын“ нын бир вариантыиа усайды.
Екеўинде де лирик каҳарман, қолынан келсе, мийнетксш массасын азаптан куткаражак, бирак оған күши,
акыл-санасы жетпейди. Тек ол халық ушын жақсы
тилек тилейди, баскзларды оған хызмет етиўге шақырады. Усыидай уллы нийетлерин иске асыра алмай,
әрманына жете алмай баратырғанына онын жаны аўырады, жүреги сызлайды, езин қандай да бир дәртке
шатылып қалғандай сезеди.
Бердақ „Ж а з “ сезин улыўма дэўран, бахыт, жайнап-жаснап еркин жүретуғын заман тусиниклери орнында колланды ҳәм усы сез аркалы „Ж азкелер ме “
косығында шайыр халқына деген өзиниц м.ийирбаншылығын, сүйиўшилигин, ҳәдаллығын, ен жақсы тилек,
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арзыў-әрманларын айтып берди, Қосықтын тек ж аз
мәўсимине арналмағанлығы, оған толып атырған астарлы, социаллық мәиилер жүкленгенлиги айырым қатарларда оғада анык сезиледи:
...Өмиринше көрген Қорлык,
Нукараға жаз келер мё?
...А ў ы р мийпетженшип жүрген,
Пукараға жаз келер ме?
Бгл, ялгаишы, ҳаклық кайда?
Табал.чадык излеп пайда,
Бгадай азап бәрҳа ойда,
/Кайнап бизге жаз келер ме? (106 —ЮЭ-бетлер.)

Жокарыда ..Керек*, „Тойда" шығармаларыныц Бердақтики екенлигин сыпатлаўшы бирпара мысаллар келтирип, айырым түсиниклер берип өтилди. Бирақ сонда
да „Керек“ (Күнхожада „Керек маған“) қосыгы жөиинде тағы азлап токталып өтиўге туўра келеди. Шынында „Керек“ , ямаса „Неге керек“ редифи менен революциядан алдын өзиниц философиялык, дидактикалык ойларын ацлатып шығарма жазбаған шайыр кемнен-кем ушырасады. Өйткени, бул тема Күнтдығыс
шайырлары ушын традиция болған. Сонлыктанда бизде Күнхожанын, Әжинияздыц, Бердактын өзлеринин
„Маған керск“ , „Неге керек“ , „Керек“ деген қосықлары бар. Олар базыбир мәселелерди, әсиресе, тәрбиялык үлгилерди сөз етиўи бойынша, гейде биринбири қайталап атырғандай сезилиўи де мүмкин. Лийкин, ҳәр бир „Керек“ тин („Н еге керек" те) ҳакыйкат
кимге тийислилигин аныклаўда айтылған критерияны
қолланып, сығалап, абайлап карағанда, олардьщ өзлерине тән белгилери аныкланады. Мәселен, күнхож аныц „Неге керск“ дөретпесинде Бердақ ҳеш ўакытта
айтып көрмеген, тек Кунхожаныи айтыўы миннетлидей
сезилстуғын Күнхожалык гәплерди, ой жуўмакларын ушыратамыз:
...А ш ҳәм токка карамаса
Аўан басшы неге керек?
...Кайыры ашқа болмаса
Карыиы манға толмаса,
Дүньяныц жузин шолмаса,
А са байлык пгге керек?
127
www.ziyouz.com kutubxonasi

Күнхожа 0'асшы ашқа ла, токка да (ямаса байға да)
карауы карек деп, түсиндиреди. Ол жүдә шалкыған,
үйип*жыйып ала алмай атырған аса байлыктм, сақый,
мийирбан байдыц болыўып орман етеди. Бунын ушын
шайырды биз ҳеш кандай айыплай алмаймыз. Себеби,
Күпхожанын жаслык-жигерли жыллары қаракалпақ жәмнйетшилигинде ояныў дэўиринин (қаракалпақлардын
Россияға косылғанынан кейинги дәўирди нәзерде тутамыз) баслзныўынан әдеўир бурын өтти. Ол сонлыктан жәмийетте байдын-жарлынып жасаўына шығармаларында критикалықкөз карас. туўдыра алмады, оларға
көбинесе нызамлы бир аўҳал сылатында карады.
Бердактын „Керек“ шығармасында да Күнхожадагыдай ҳәр нәрсениц ен ағлалылары: алғыр кус, дал бедеў сыяклылар талап етилип, ардакланып барылады,
ал социаллык мәселелерде, ол Күнхожаға қарағанда,
бираз баскаша, өзине тән мотив, жол менен журеди.
Шайыр ханныц, байдыц тәўирин, әдилин күсемейди,
ал онын орнына ғайратлыларды, душпанға қарсы тура
алғандай, оны женип куртып жибергендей мәртлерди,
жәмийеттнц ец төменги катламы: ақсак-майып пақырларға, әпнўайы кара халыкка ғамхорлык еткендей азаматлардып табылыўын әрмаи етеди, талап етеди.
Биз жоқарыда авторын биресе Бердақ, биресе Кунхожа делинип шатастырылып келген төрт шығарма
(„Ж аз келер ме“ , „Керек“ , „Тойда“ , „Көзим“ ) ҳаккында өзимиздин бақлаўларымызды усындық. Расында, булардыц айырым сөзлеринде, катарларында, базда
толык шуўмакларда (куплетлерде) өз-ара уксаслықлар
жок ех^ес. Бәлким, келешекте бир-бирине етип жүрген
усындай катарларды, сөзлерди, шуўмақларды ийесине
табыстырыў керек болатуғын шыгар, бирак, шығарманы тутас алып тексерип, олардағы идеялық ҳәм поэтикалық бирликти Күнхожа яки Бердақтын оригипал
дөретпелери менен қатар койып, салыст!»1рып карағанда, олардып Бердақтики екенлигнне гүман келтире
алмаймыз.
*

*

•

Бизде текстология, классикалык әдебияттын, жеке
шайырлардын көркем методын, олардыц поэтикалык
өзгешеликлерин үйрениў кусаған әҳмийетли тараўлар
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елеге шекем коикрет үйренилмей, кешеўиллеп атыр.
Соныц салдарынан базыбнр шығармалар бүгнн Бердақтнкн деп, табылса, ертец Күнхожаники делннедн, ямаса тутас текстлер, куплетлер бнреўден-биреўге аисат
өтип жүре береди, ҳотте айырым қосыклардын анық
авторын табыў да кыйынласып отыр. Бунын үстине,
усындай жағда'1ларды е:апка алып, бул тараўларда
маман, әри изертлеў жумысларын жүргизип киятырған әдебиятшы-илимпазлар Күихожа, Әжинияз, Бердак,
Өтеш кусаган шайырларымыздын мийрасларына тагы
да бир нәзер таслап караса, еле де алжасыкларды, ягный ҳақыйқый авторын таба алмай турған, лекин баспа сөзде, яки баска бир шараятта усы күнге шекем
ҳеш қандай сез болмаған шығармаларды ушыратып
калады.
Әжинияздыц топламларына енип киятырған „Д үйсен қәндекли* қосыгын алып карайык. Оныц текстлери
Ўатандарлық урыстан алдын жыйналған материаллардын ишинде, Өзбекстпн Илнмлер Академиясы Каракалпакстан филиалы (китапханасыныц 37577 санлы)
фондында сақланады. Онын ким тәрепинен, қашаи ҳом
кимнен жазылыи алынганы белгисиз. Жыйналған мийрасларды сол гездегн „бөлистириўшилер" косықтан
еситилетуғын китабыйлық үнди есапқа алған ба, калай да, оны Әжинияздыи атына өткергенде койған. Бирақ, шығарма жазыў үлгиси, алынған тема, оныц сатиралык астарын ашыў усылы жағынан ҳәм онда Бердақтыц руўы—қолдаўлыныц күлки қожак тийресиниц
тнлге алыныўы қусағанлар шығарманыц гүмаисыз Бердақтики екенлигин анлатып турады. Бердактыц юморсатиралык дөретпелеринин тәбиятына, курылысына, сөз
етиў усылына тән улыўмалық ҳәм жеке белгилер бар.
Халқымыздыц миллий әдетлерипиц бири, әри узақ
дәўирлердеибери исленген, қәлиплсскен фольклардағы
ҳәзил-күлки, дәлкеклеўдин ен қолайлы әпиўайы түри—
бул басқылаў, лақкылык. Аўыз әдебиятымыздыц бул
жанрынын объектиси оғада кен, гейде шегарасыз ҳәрекет етип, онда баскыға алынған адаыныц тула бойындағы, минез-кулкындағы мини, кийим-кеншегиндеги
пишимсизликлер, кәсип-кәриндеги ебетейсизликлер, үйдәскелери, маллары, ийтлери-таўықларына дейин сол
адамға қатнастырылып басқылана береди, күлкиге
алынады.
9-375

129
www.ziyouz.com kutubxonasi

Бердақ халықтыц аўызекн дөретпелернндеги бул
сырды ж удә терен түсинген ҳәм оларды жетик мен1 врген адам. „Алты кыз“ , „Х о ж а м “ , пУфик-мәҳрем“ ;
„Әдил калмак“ , „Л\е1 зер“ , „М үйтен“ қусаған күлкидәлкек, масқаралаў ретинде жазылған шығармаларынык ҳәммесинде де шайыр адамлардгғы улыўма жәмийетлик, яки инсаныйлык үрип-әдет, минез-кулык
нормаларына жат, әдеп-икрамлылыкка, сынайыгерликке, ҳүж дан, ар-намысқа кайшы келетуғын субъектив
ҳәрекетлер үстинен лаккышылык, баскы тақылетннде
күледи.
„Дүйсен кәндекли" ге де сер салып карасац, оны
аталып өтилген Бердақтын юмор-сатираларынан ажыратыў кыйын. Мәселен, „Уфик-мәҳрем‘ ди алып көрейик. Бердак онда бнр ҳәттерши (аин^-тарак, бояў
кусаған майда-шүйделер менен саўда қылыўшы адам)
үстинен күледи, анығырағы, шайыр оны баскылайды.
Шығарма ҳәммеси болып жети шуўмак, яғный 28 катардан турады. Лийкин, гәп буныц көлеминде емес,
онын халықтағы басқышылық, лаққышылык жанрдын
жазба әдебнятқа сицдирилип, әдебийлестирилип, жаца
баскышқа көтерилип раўажланыдырылыўында. Бердак
Уфиқ-мәҳремди
әри баскылаған, әри оныц жанлы
сүўретин ислеген.
Бердак Уфик-мәҳремниц жүрис-турысындағы жергилш<ли халыкка (әдетте ҳәттершилер Хийўа бетлерден келген) ерси көринетуғын белгилерин сөз етеди,
бундай моментлерди ол ирония, сарказмниц күши менен ж үдә жалынлы сүўреТлей алған:
Бул ешектиц маклайы сор,
Отқа корен, өзи жемхор.
Мойны киши, хызмети зор,
А к ғашырдан уллырак па?
...1'ул ешектин байрағы кой,
Ҳәр жерге барса, жыйын-той,
Қайшы менен бежериц кой,
Саўрысы жүи.ти барақ па? (177-бет)

Солай етип адамдағы жаман кылўаларды, ерси,
пцшимсиз көринислерди, инсапсызлықты, ҳүждансыз,
•ар-намыссызлыкты, биймәни-пәрўайсызлыкты ашыўда
«Беддак сол адамға катнасы бар, ҳәмме нәреениц
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сындағы бундай аўҳал, бир жағынан, шайыр шебгр*
лигиниц өзгешелиги еди. Д о ж а м “ , ,У ф т < мәҳрем“лерди, .Д үй сен қэндекли* менен катар койып көрнн.
Мәселенин қойылыўы, планы, прннципи бир. „Хож ам да ешеклердиц кулақ-қуйрығы кесилгени, қаншама
жаманлыкка кеткенде де, ҳеш ўакытта, ҳеш кнм бупдай истии басына бара алмайтуғынлығы, бирак хожаныц усындай насаз исти ислегенлиги әшкараланды.
»Уфик мәҳрем* де де ҳәмме бәле ешекте, я артып
жүрген жүкте емес, ал Уфш< мәҳрем—де деп, ж уумак шығарылды.
„Дуйсен кәндекли“ сатирасыида да асыраған ийтн*
нин караўсызлыктан урлық етнп, буралқы болып кеткени ушын Дүйсен катты айыпланады. Шайыр оғаи
ийтти бәиелеп шаншып, туйреп айтады. Халықта „мал
ийссине усар“ деген нақыл бар. Шайыр Дүйсенди усы
нақыл тийкарында әшкаралайды. Шығарманы Бердак*
тнки деўнмизге усындай стнль, теыа, усыл, принцмп
жакларынан тәбийий усаслықлар бар екени себеп болады.
Оныц устине кәндекли руўынаи Дүйсеннин отырған жери Бердактын аўылы күлки-хожақлар екени сез
етиледи. Шығармада Әжиниязға тийисли белгилер сеэилмейди. Ол әўел баста шайырдыи атына үстиртии ©тии кеткен ҳәм 1960-жылғы топламга кирген (таярлаўшылар Б. Исмаилов, С . Абдуллаев). Косыктағы бундай
сырды сезсек те, бизлер оны баспа сөзде жәрня етпегеннен кейин, Әжинияздыц сонғы топламларына, (1965,
1975) енгизиўге мәжбүр болдык.
Шынында, бул жағдайды Әжинияз творчествосын
изертлеўшилер де, яки ол туўралы мақала жазғанлар
да сезетугын болса керек, себеби, „Дүйисен қәндекли“
усы күнге шекем шайырдыц дөретпеси, мүлки ретннде анализге тартылмай келмекте. Оны булай етип,
дыккаттан тысқары қалдырыўға болмайды. Косыкты
тийкарғы авторы Бердақка берип, искетүсирип, изерт*
леў объектисине айландырыў шәрт.
* * «
Бердак, яки улыўма қарақалпак классикалық әдебияты шығармаларынын жанрлык өзгешеликлерин арнаўлы сөз еткен мийнет ҳәзирше ж оқ. Сонлыктан бо133
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лыў керек, мәселен, „Акмак патша“ 1930—40-жыллар*
дан берли усы кунге шекем роман, поэма, дәстан, қысса, тарийхый жыр дсп айтылып киятыр. Деген менен
бул атамалардыц шығарманын дөреген дәўирин есапқа
алып, оған ҳәр тәреплеме әдил баҳа айтыўға келгенде, алжастыратуғыны даўсыз. Сонлықтан усы жерде оньщ
турақлы жанрлық өзгешелигин анықлаў зәрурлиги туўады. Бирақ усынық менен бирге мынаны да есапқа алыў керек болады. X IX әсир қарақалпақ әдебиятыныц
ири дөретпеси „Ақмақпатш а" ныц жоқарыдағыдай көп
түрли атамалар менен тилге алыныўынын да себеби
ж оқ емес. Өйткени, бул шығарманын формасы ҳәм
мазмунында романғада, поэмага да, дэстанға да уқсас тәреплериниц бар екени рас. Бирақ шығарма түптайкарында өзиниқ форма ҳәм мазмуны жағынан қайсы жанрға (формаға) толығырақ жуўап береди, мине.
усы мәселсни шешиў бизди көбирек қызыктырып отыр,
1940-жылларда-ақ „Ақмақ патша“ „Қосық пенен жазылған роман“ —деп аталған болса, ҳәзирги күндеги
гейпара мийнетлер де де роман1 делинеди. ӘдебиятшьГяки окыўшы шығармянық гейпара белгилерин, ямаса оннан алынған өзиниқ тәсирин ееапқа ала отырып,
қәлеген дөретпени онық авторы белгиленген жанрынан басқаша атаўы мүмкин. Бундай атап өтиў менен
мәселе шешилмейди, әлбетте. „Ақмақ патша“ косык
пенен жазылған роман ба, яки ол дәстан, поэма ма
дәлийил талап етиледи. Бирак шығарма окыўшылар
массасы алдында онын авторы белгиленген жанрдан
езгеше форма яки баҳаға ийе бола алады. Мэселен,
Гогольдиқ „Өли жанлар“ повести поэма делинсе, Ш олоховтын „Тыныш дон“ романы эпопея деген атка миясар болды. Әдебият тарийхында бундай мысаллар көп.
„Ақмақ патша“ нық белгили бир дәўирди, сол дәўирдеги социал ҳәм сияеий ири мәселерлерди сөз етиўи
жағынан романға уқсас гейпара белгилери- де бар. Әснресе, бул шығармада ақмақ монархтық типлик образынық жасалыўы адамды өзиқе тартады. Феодал-патри| Қ . А й ы м б е т о в . О . К о ж у р о в . Қаракалпақ әдебиятыныптүрлери, ..Қаракалгтакстан әдебияты ҳәм кскусствосьГ журналы, Лд"2, 1940. Төрткүл 54—57-бетлер: С . А хм е т о в, Б . И см а и л о в Қаракалпак эдебияш (сабаклык) Нөкис, 1961-жыл:, 53бет. Б. И с я а й л о в . Күнхожаньщ өмири ҳәм творчествосы. Нөкис,
1861-жыл, 129-бет. ҳ . т. б.
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архал дәўирдиц катнасыкларьшда бас фигура болып ес*
апланатуғын патша образыныц критикалык реал жол
менен ашылыўы „Ақмак патша“ ны уллы шығармалар
катарына косыўға мүмкиншилик береди. Бирак ўакыялардьщ баянланыўында романлык емес стиль (форма)
басым. Шығармада сөз етилетуғын каҳарманлардьщ
(мейли унамлы, яки унамсыз болсын) ҳәр қайсысы тосыннан болған ири ўақыялардын гуўасы болады. Сонлықтан оныц тәбиятында адамлардын әдетте болатуғын
терец турмыслык жекке ҳәрекет-ислери ҳәр тәреплеме
көринбеа, онда ўақыялар үстемлик етеди. Мәселен,
Акмақтын патша болыў ўакыясы, Гүлимниц үйине патша жәллатдарынып биймезгил топылысы, патшаиыч
Гүлимди зорлық пенен алыўы, Гүлимпиц ул емес, кыз
туўыўы ҳәм Зэриўдин өмиринде гезлестирген көп санлы ўақыялары ҳ . т. б. Бул жағдай шығарманыц даққын ҳеш төменлете алмайды.
Әййемги греклердиц турмысын сөз ететуғын оныц
эпикалық поэмалары менен сонғы цивилизациялы Европа халыклары турмысынан дөреген романлардыц пайда болыў себеплерин ҳәм ҳәр қаидай жанр-форманын өз дәўири ушын әҳмийетлилигин Г . В . Белинскийдиц тарийхый жақтан обьектив баҳалаўы яАқмақ патш а“ныц жанрлык өзгешелигин аныклаўда да колланба
бола алады. „Романнын сферасы эпикалық поэма сферасынан әлле кайда кен—дейди Г . В . Белииский,—
Өзинин аты көрсетип турғандай-ақ роман христиан
халыкларыныц жаца цивилизациясынан келип шыккан
пүткил гражданлық катнаслары, семьялык ҳәм улыўма адамзатлык катнаслар шексиз рэўиште шийеленисип ҳәм драмалық болып, турмыс шексизкөп элементлери менен терецлеп кснейип өскен бир дәўирде
пайда болды ... Жаца халықлар турмысы әййемги греклердиц турмысына қарағаида ж үдә бай ҳәм артықша
мазмунда. Греклердиц тарийхый турмысы бир ўакыяда
ҳәм бир поэмада сәўлеленген (Өйткени, „Одиссея“ грек
турмысыныц баска тәрепин сүўретлегени менен ол ҳакыйқатында „Илиада“ ныц даўамы). Оларда жана Гомер пайда болса да, онық поэмасы ушын Троян урысы
сыяқлы баска бир ўакыя табылмас еди: ал табылды
деп есапласак та, оныц поэмасы „Илиада“ ныц такирарланыўы болар еди, демек, ҳеш кандай баҳаға ийе
болмас еди. (Белинский ўақыялардыц бир теклес, әп133
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иўайы, мазмуны уқсас, баскаша жазыўға материал
бере алмайтуғынлығын нәзерде тутады—М . А .) Мысалға крест урысларып алыц (енди гәп цивилизациялы
еллер туўралы баратыр—М . А .) , Вальтер Скотт сол
дәўирге қатнасы бар терт роман ж азды „(пГраф Роберт
Парижский“ , „Конетабель Честерский", „Талисмап",
„Иваное“), егерде ол мын роман жазғанда да бул
ўақыяны толык рәўиште жеткермеген болар еди. Буннан тысқары, романда тағы бир үлкен артықмашлық
бар: жекке турмыстын өзи оған мазмун бола алады,
ал грек эпопеясы ушын бул мазмун ҳеш ўакытта да
мазмун бола алмас еди. Әййемги дүньяда жәмийет,
мәмлекет, халық болған, бирақ индивидуал сыпатта
адам ҳақыйкат жасай алмады, сонлықтаи да греклердин эпопеяларында, сол сыяклы олардын драмасында
тек ғана халык ўәкиллери—ярым қудайлар, батырлар,
патшалар орын алды‘ “ . Бердақтын „Ақмак патша“сында да жәмийет, мәмлекет (патшалык), халык бар,
бирак
индивидуал сыпатта адам ҳакыйқат жасай
алмай атырғаны көринеди.
Ал роман ушын көбирек жекке адамнын ҳәр тәреплеме турмысы, оныц ишки ҳәм сыртқы дүнъясыныц
байланыслы типикалық ҳәрекетте сөз етилиўи анағурлым қызық.
*

*

*

Уллы критик әййемги греклер ҳәм олардын әдебий жанрларынын пайда болыў себеплери туўралы
айтқанларын X IX әсирдеги бизиц халкымыздын әдебий
турмысындағы дәстан (эпос) жанрыныц үстем болыўы
менеи уксатып сөз еттик. Бирақ буннан ертедеги греклердин тарийхый жәмийетлик турмысы өткен әсирдеги
бизиц халқымыздын жәмийетлик өзгешелиги менентуптуўра келисе береди деген түсиник ацласылмасын.
Олар өзлеринин тарийхый спецификалык күн кешириў
дәрежеси ҳәм мүмкиншиликлерине ийе. Бирақ роман
жанрыныц әдебиятқа енип, жанр формасында толық
танылыўы ушын халыклар турмысында цивилизациялы
өмир қубылыслары талап етилди. Әдебий жанрлардыц1
1 Г . В . Б е л и н с к и й . Поэзиянын шығысына ҳәч турике карай
бөлиниўи „Әмиўдәрья*, 1959. Л‘?8, С/—68-бетлер.
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келип шығыў, избе-нз раўажланыў зацлылыкларын көрсетип бермекши болып, Белинский әййемги греклер
менен қивилизациялы Ғ.вропа турмысын салыстырады.
Уллы критиктин салыстырған мысалында қанша дәўир
алшаклығына карамастан, көзге көринерли жанлы дәлийиллемелер бар, сонлыктан да олар күтә исенимли.
Ал X IX әсирдеги бизин тарийхый турмысымыз, ертедеги ^реклерге карағанда, дәўир жағынан қаншелли
бери, ҳәзирги коммунистлик жәмийет катнасыкларына
жакын болған менен, бәри бир „крест урыслары“ (Белинскийдин сөзи) заманындағы Европадан әллс қайда
артта еди. Бирақ биз „Акмак патша“ дөреген жылларда зййемги греклердей кутә гөдек ҳалдан өтискен,
қандай да үлкек ояныў дәўиринин мапазында, коршаўында жасадық. Соныц ушын бизде романға уксаған „Ақмақ патша“ дәстаны жазылды, бирак ол роман
болмаса да, өз дәўиринин ец жокары жанрлык миллий үлгксин белгиледи. Өйткени, „Э п о с1' (каракалпакша
айтканда, „дәстан“ —М . А .) халықтып енди ғана ояна
баслаған санасыныц поэзия сферасындағы биринши пискен мийўасы1“ деген еди Г . В . Белинский. Өзбек, казак, кырғыз кусаған халықлардьш әдебиятында роман
жаирыныц кашан, кәйтип келип шыкканлығы туўралы
мәселеге токтап, Мухтар Әўезов күтә объектив пикир
айтты: „Роман жанры ҳәм улыўма көркем проза революцияға дейин я өзбек, я қазак, я кырғыз оқыўшыларынын кай-қайсысына да бийтаныс болды,—деп жазады ол,- Ол тиккелей рус әдебиятыныц тәсири астын»
да ғана туўылды ҳәм өсти. Лийкин бул жанрдын өткендеги миллий форманыц белгилерин бизиц дәўиримизде
сын көз бенен өзлестириў аркалы келип шығып раўажлаиғаны, бирақ романнын пайда болыўында олардыц гейпаралары (миллий формалар—М . А .) жәрдем
етсе, ал соныц менен бирге гей-биреўлери романныц
өсиўин қыйынластырғаны мәлим“ .1
2 X IX әсирдин ақыры
X X әеирдиц басына дейин Орта Азия халыкларынын
әдебий турмысында М . Әўезовтыц пикириндей-ак, тийкарғы көлемли, әри жетекши миллий форма роман емес,
1 Г . В. В е л и н с к и й . Жокарыдағыаталған!мақала .Әмиудэрья'
жүрналы №8, 1959 62-бет.
г К о р н е л и й Зелинский. Октябрь и национальные литературы.
.Литературпая газета* ЛИ05, 6-сентябрь, 1366.
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ал дәстан жанры болғанлығы ҳәммеге белгили. Оныц
үстине бул жанр айырым халықлардыц әдебиятында
(өзбек, азербайжан, тәжик сыяклы) күтә ерте заманлардан берлн жокары раўажланған форма ретинде
кабылланып келген. Тили, әдет-үрпи мәдений ҳә м эк о номикалык раўажланыўы жағынан бизгс жакын бун дай халыклардан олардын әдебий турмысында үстем
болған усы дәстан жанрын Бердақ үйренбеди, оннан
тәсирленбеди десек, қ^те болар еди. Пүткил дүнья билетуғын Фирдаўснйдыц, Физыўлыкын, Наўайынын дәстанлары. Хафыздыц, Мақтумкулыныц адамныи жүрек тарын шертетуғын лирикасы Бердактан бурын-ак халкымызға кецнен таныс. Ал Бердакка келсек, онда ол өзи-ақ
бул Шығыстыц гигантларыы устаз деп билди.өзтворчествосында олардыц дөретпелерин үлги етнп пайдаланды.
Усы мәселе ҳаккында шайыр „Иэлер едим* деген шығармасында жасырмай айтады1. Бсрдактыцтематикалык, идеялық ҳәм жанрлық диапазоныныц кец болыўы, оныцөзи
айткандай көп излениўшилигинен пайда болды. Шайырдыц өзи де „Ақмақ патша“ ныц кириспесинде көп
излсниўшиликтен кейин бул дөретпесин дәстан формасында жазғанлығыи дурыс ескерткеи2. Солай етип X IX
әсирдин акыры X X эсирдиц басында каракалпак классик әдебияты ҳом оныц ири ўәкили болгси Бердак
творчествосында дәстан пайдз болыц раўажланыўында
жоқарыдағыдай объектив мумкиншиликлер себеп болды
*

*

*

Пнди „Ақмак патша“ ныц поэма жанрына катнасын
карастырып көрейик. Өйткени майда макалаларды былай қойғанда, бул шығарманын үлкен илимий мийнетлерде „Ири көлемли пээм а“ , дәстан, эпослык шығарма деп жүргизилиўи жийи ушырасады3. Кайсы мийнетте болмасын „Дәстан* деп аталыўын макул деп есаплап, „Поэма* деп берилиўине сын көз бенен карағанымызда да, „Ақмак патша“ да гейпара пээмалық бел'Б е р л а к . Тац, шығарм. Нөкис, 1936-жыл 53-54-6 етлср.
з Сонда, 19£6, Некис 155— 1Б6-бетлср,
3 Н . Д а ў к а р а с в . Революцияга шсксм каракалпак әдебияты
тарийхыныц очерклери. Нөкис, 1С61-жыл, 184-189-бетлер: И.
С а ғ и т о в . Бердактын творчествосы, Нөкис, 1958-жыл I I . 51 65.
87, 1(2 151— 173, 176-бетлердн карацыз ҳ. т. б. жумысларда дабар.
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гилсрди көрмеўге болмайды. Себеби шығарманыц бир
пүтин тулғасын курап турған ўакыялар цикли ҳәм сол
ҳәдийселердиц ҳәр бир гезлескен окыўшыны бир толғандырмай қоймайды. Тийкарғы матерналдағы бундай
кәсийет шығарма табиятында поэмалык белгилерди
көзге елеслетеди. Бирак бундай ўакыялар „Ақмак патш а“ да биреў, я екеў емес квп. Ж әне олардыц ҳәр
кайсысы бир поэма сыяқлы. Гүлимниц ғарры әкеси
менен күн-көрис жағдайы олардыц мүсәпирлик ,тыныш“ турмысыныц патша жәллатлары тәрепинен күтпегснде күл-талкан болыўы ҳәм Гулимди Акмақ патшанын зорлап ҳаял^ыкка алыўын сөз еткен жерге дейин белгили сюжетке ийе, композициясы пүтин бир
шығарма екени көринип тур. Усы жерде акмаклықты
•әшкара етпекши болған шайырдыц нийети де иске асксн. Бирак ўақыя канша шарықлап жоқары шекке же-тип шешилген менен оған автордын еле де кеўлитолмай, буннан кейин ол өз идеалына ылайык тағы бир
ҳәдийселср туўғызып, жаксы көрген каҳарманларын
■ әрменына жеткериў, оларға зулымлыкты жендириў
ушын мүмкиншиликлер ,дүзеди“ . Сонлыктан кайтадан
.Тыныш өмир“ басланып, жокары темп пенен ҳәрекет
егиўши күшлер өз-ара жасырын шөлкемлесиў тактикасына өтеди. Солай етип енди ҳәдийселер гә прозалык, гә поэзиялык усылда жырланыўын даўам етеди.
Усы жерде биз сөз етип отырған шығарманыц жанрлық өзгешелиги дәрҳал көзге түседи. Оныц роман да,
яки поэма да емес, тек дәстан екенлиги анықланады.
А . С . Пушкин дөретпелерин күтә берилип изертлеўши
уллы критик Г . В . Белинский жанрлык белгилерге канша итибар берген“ ...Пушкинниц „Циганлары" роман
да, повесть те емес, поэма:—дейди ол ,—ал роман, повестьлер менен салыстырғанда поэманыц көп айырмасы
бар. Поэма үлгили өмирди сүўретлейди, ол өмирдиц
шарыклаған, жокары моментлерин камтыйды.... Ал роман менен повестьлерде (қосық пенен жазылсын, проза менен жазылсын,—бәрибир) өмир прозәлық түринде
толык сүўретленеди. Сонлықтан „Евгений Онегин*
поэма емес, қосык пенен жазылғгн роман. яГраф Нулин“ поэма емес, косык пенен жазылған повесть. „Онегин“ менен „Нулинде“ биз турмыстағы бар, өзимиз бенен заманлас адамларды көремиз. „Цыган137
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лардағьГ адамлар греклердиц образы сыяқлы кол
жетпес идеаллук адамлар“ ‘ . Уллы критйктиц ромги,
повесть, поэма жанрларын айырып таныўға (мейли қосык пенеи жаьылсын, ямаса қара сөз бенен жазылсын) койып отырған критерийси „Ақмак патша.
нын жанрын аныклаўға критерий бола алады, бизге
бултермиилер революциядан кейин кирди. Оннан бурын
түсинигимизде (мейли жазба, яки аўыз. еки халықшығармаларында болсын) дәстан, кысса, ертек, толғаў,
терме, жыр, тарийп, косык, китап (иама), ғәззел, бәйит сыяклы атамалардын жасағанлығы аыық. Булар халыклықмиллий өзгешеликлери бир-бирине уксас еллердиц әдебий түсинигинде өз орнына, әҳмийетине ийе,
ҳәм тусиникли де болган. Оларды жаца дәўирдинәдебий терминлери менен алмастырып аўдарыўға болынкырамайды. Сонлыктан усындай терминлер үстемлик
етип турған бир дәўирде, сол заманнық барлық тал~пмүмкиншилигинен дөреген „Ақмақ патша“ ны ез дәўириниц әдебий терминлери менен атаў мәселеге дурыс
катнас жасаўға алып баратуғынына гүман жоқ.
Бирак айырым илимий жумысларда дәстанды тек
аўыз-еки халық творчествосыныц жанры ретинде қарап,
ал поэма онын раўажланған жазба-әдебиятлық түри
ҳақыйкатлықты 'сөз етиўи жағынан да дәстаннан алда
турады деғен жуўмаклэр менен түсиндириледи*2. Шынында, қайсы бир жанрдын өз-ара паркын айырғанда,
оны ҳақыйқатлыққа қатнасы бойынша таныў, өзгешелигин айырыў үлкен қыйыншылык туўдырар еди. М әселен, кәлеген жанр каншелли ҳақыйкатлықты сөз етиўге укыплы болса, ол фантазияны да соншелли сүўретлей алады. Аўы з әдебиятыныц ец турақлы ҳәм мәнили жанры ертекти-ак алыц, ол гейде акылыца келиспейтуғын қыялларды мазмун етип алған менен, ал
базда нағыз бийкарлай алмайтуғын турмысты ашып
береди. Сонлыктан мынаў ҳакыйқатлыкты сәўлелендиретуғын жанрлар, мыналар кыял-фантазияға тәнформалар деп ажыратыўға болмайды. Дәстан, поэманын
жанрлык парқы олардын нени сөз еткенинде емес, ал
оны кандай форма меяен жазыўында көринеди.
18. Г . Б е л и н с к и й, Полное собран. соч. точ V II, стр. 40'.
2 Насурллаев. Ә. Заман ҳәм лироэпичалық поэзия. .Қаракалпакстан’ баспасы, Нехис, 1Ьб5-жыл. 9, 12 ҳәм 17-бетлер.
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дәст^рлери менен қандырылған. Шығарманын жазылыў ү^гисинде халық дәстанларына уксайтуғыи гейпара бёдгилерди байқамаў тағы мумкин емес. „Ақмақ
патша“д ^ д а халык дәстанларындағыдай прозалык
ҳәм поэзийлы қ баянлаў араласып келеди.
Косын тигип Сасык көлге,
Косыла алмай бөтен елге,
Шыжым жибин бай.тап б е л г е ,
Мәкан етти бир балықшы.
Жаман косы болып калка,
Ушырасып бундай ҳалка,
Минип алып жачан салга,
Көлге аўын салған екен!

т< ^

Мине, булар прозалык сүўретлеў. „Бир балыкшы
Сасык көлге косыв тигип, усы көлди мәкан етти.. .
Күнелтиў ушын жаман салға минип, көлге аў салды“
—деген прозалык түсиник рифмаластырылған.
Қол аяғымды байладын,
Зәҳәрдей больтп жайладын,
Кан ишип тойлар тойладыц,
Мийрими жоқ сур екенсен.
Билгенинди еттич маған,
Ойлан не дейин саган,
Кезлерин жәллат усаған,
Тилин ашшы зәр екенсен.
Басыма салып өлимди,
Солдырдын жастан гүлимди,
Сындырдын кыпша белимди,
Мийримсиз бир сур екенсен2 ҳ , т , б.

Мине, бул „Кара сөз бенен айтып бериўге болмайтуғын“ (Белинский) поэзия. Онда азаплы кек бар.
Патшаныц ҳайўаншылығына каратып айтылған қыздыц
ғәзепли ҳәм жеркенишли сезимлери жаркылдайды.
Халық дәстанларындағы сыяклы „Ақмақ пат<иа“да
да „Автобиографизм" элементлери ушырасады. Шығармада бир неше әўлад сөз болады. Әдеп ғарры патша,
!Аты аталған топламнан. Нөкис, 1956-жыл. 160-бет.
3Аты аталған толламынан, 180-бет.
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кейин оныч баласы патшалык етеди. Ол да картаяды.
кызлы болады (Гулзар ҳәм Анар). Бас каҳарман Гүлнмник әкесиниц үйиндеги жаслык кунинен баслап
сөз етилип, оныц ҳаял болыўы, кызлы болыўы, кызыиыц кэмалға жетиў процесслери ҳәм ол қызлардын
турмыска шығыўына дейнн избе-из ашылып барылады. Зэриўдиц басынан кеширгенлернн сөйлеп бериўи
де өмирбаянлық белги.
Халык дәстанлары сыяқлы „Акмзқ патша“да да
шығарма дәстандағы ен белгили геройдыц (бирақ бунда унамсыз геройдын) атына койылған. Тағы да барлык ўакыялар усы бас (бирақ унамсыз) қаҳарман—Ақмак шахтыц ақмақлығын әшкаралаўға каратылады. „Қазақтын эпосларында ўақыя, ис-ҳәрекетлар бас қаҳарманнын айналасында болады да, баскалар сол негизги
қаҳарманлардыц ерлигин. патрнотлығын, ямаса баска
пснхоло! иялық жақларын толыктырыў ушын, гейде
поэт! калық контраст ретинде көрсетиледии| дейди проф.
К . Ж . Ж умалиев. Усындай тужырымды „Ақмақ патша~ ға айтса да толык сыйысады. Тек бунда, айырым
ўақыяларды жәмлестириўши, оны туўғызыўшы унамсыз каҳарман болыўы менен парк етеди. Бирақ, бэрибнр, тийкарғы үлгинин формаллық тәрепи, халык дәстанларыидағы традицияны өзгертии ислегенге уксайды. Шыгармадағы Гүлимнин экеси сокыр ғарры, тосыннан араласатуғын еки туткын (батыр) жигит, олардын ста-аналары, Мәлимбай, патшаныц зорлап алған
тағы бнр ҳаялы Зийўар, Зәриўди өлимнен кутқармакшы болғсн (бнрақ өзлери Мэлимбай тәрепинен өлтирнлген) оныц еки досты, Гүлзар ҳәм Анар, патша
жэллатлары, кақпаншы ғарры ҳәм баска усы сыяклы
көп гана персонажлар тийкарғы бас каҳарманлардыц
характериниц анаў я мынаў тәрепин ашыўга бағындырылған.
„Лкмак патша“да да халыктыц үрип-эдет, ырымы кусаған дәстүрлерки сөз етиў ушырасады. Мәселон, ҳаялды туўдырыўдык бурынғы усыллары,
шашыў тойы, ат койыў, сүйинши сораў, түс көриў,
түстик келиўи ҳ . т. б. усындай ҳәрекет-жағдайлардыц
шыгармада ушырасыўы тосыниан болған аўҳал емес.
‘ К . Ж . Ж - у м а л и е в . Казак эпосы иенен әдебият тарийхыныц ыәсеаелери, Алматы, 1058-жыл, Н -бст.
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СЪпай етип Бсрдактын „Ақмақ патша“ дөретпеси
жаэылиў үлгиси, формасы жағынан халық дәстанларына жокарыда биз сөз егкен уқсас белгилери бойынша
жакынласады. Бердак творчествосын изертлеўши Өзбекс^ан С б р Илимлер Академиясыиын хабаршы ағзасы И . Т . С&ғитов „Бердак өзинии „Акмақ патша“ дәстанын жазғанда, оны форма жағынан халық дәстанларына уксас ^послык шығарма ретинде жазыўға ш рысканлығы көринеди“ )—деп дурыс көрсетеди.
* **
Усынын менен бирге бул шығарма—X IX әсирдеги
карақалпак классик әдебиятындағы пайда болған дәстан жанрынын жана жазба үлгиси болып есапланады.
Ол өзпнип жанр формада пайда болыўы дәм раўажлзныўы жағынан үлкен перспектиьаға ийе. Бул формаға
екинши дәрежели караўға болмайды. „Бахтыяр“ , »Баҳады р“ усаған ҳәзирги күннин талабынан жазылған
дәстанлар опын тири жанр екенин анлатады. „Баҳады р“ —қарақалпак дәстанларынын жана бағыт алып
раўажланыў даўамы ,—деп жазады ,Әмиўдарья“ журнады Аббаз Дабыловтыи 60 жаска шығыў мунәсибети
менен жәриялаған макаласында,—Шайырдын карақалпак совет әдебиятындағы көрнекли орнын белгилеўши
тийкарғы хызметлериниц бири усында, ол ески дәстанлык форманы өзиише жанартады ҳәм жана мазмунды сүўретлеў ушын содиалистлик реализм искусствосын ҳәр тәреплеме кен раўажландырыў ушын хызмет
кылдырады. Сонлыктан каракалпак халык шайырлары
кайта ислеп атырған бул жана типтеги дәстанлык жанрдын да совет әдебиятында өзине ылайык әҳмийети,
роли бар“2. Дуры с ҳәм обьктивтүсиник. Бирак тилекке қарсы, гейде түсинбеўшиликтин акыбетинен шығарма „Дәстан“ деп аталыўдан-ак. оған екинши дәрежели көз карас туўады. Оныц роман я поэма аталмағанына өкинеди. Дурысында, формасы дәстанлық болга‘ И , С а ғ н т о в . Кердактын „Акчак патша" дэстаны ту?ралы
.Қаракалпақстан әдебияты ҳәм искусствосы*. Журналы. N$2, Некис, 1955-жыл, 100-бст.
3Халык шайыры Аббаз Дабылов. ,Әын?дәрья', журпалы №9.
1958-жыл, 69-бет.
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ны болмаса, Бердақтыц „Ақмақ патша* сы, яки Аббаздын «Баҳадыр* ы қайсы романнан, ямаса поэмадан
кем? Бул шығармалардын кай-қайсысын оқыған окыўшы да роман, я поэма оқығандағыдан төмея ләззетленбеген шығар! Шынында „Дәстан“ сөзи кай ўақта
да гөкер 1 ен термнн емес. Оны „Эпопея* яын орнына
қоллансада болар еди. Себеби халықтыц тилинде ҳәм
түсинигинде „Дзстан" сөзи бурыннан сон үлкеи, кец
-мәниге ийе. Бир нәрсе, яки биреў туўралы дәстан
жаЗыў—бул онын ҳеш нәрсесин қалдырмай жазып,ишки сырткы сырларын, унғыл-шунғылларын пүткил
емирин әўладлары менен қоса бирогала ашып таслаў
деген сөз. „Дәстан“ сөзин шайырлар „эпопея“ ньщ синоними, яки уллы мазмунға ийе эпитет—тецеў түринде қолланылатугынын жийи ушыратыўға болады. Өзбек шайыры Ҳамид Ғулям өз косығына „Дәстанымда
ол “ деп ат
қойып, бул сөздиц мәнисин мынадай
бийикликке көтереди:
Ленин исми щыгармамнын алдында—
Пипсен ен сүйикли дэстанымда ол1.

Бул сөзди бизиц лирик шайырларымыздыц
И . Ю супов та аз қолланбайды.

бири

Кайсы жерде шөл дәстаны жаралса. . .
Миллион жыллар мунинан ол гүўалык.
. . .Даламньщ әрманы, далампыц жаны.
Сеннен мәдет алып ҳәўижге минип,
Дүнья бойлап жанлар дала дэстаиы1'

Келтирилген мысалларда „Дәстан“ сөзи косық қатарларына жанрлык термии мәписинде ендирилген. Ш айырлар әҳмийетли мәсслелер ҳаккында дәстан дөретиўди усынады, ец жаксы шығармаларын дәстан дегт
атайды. Тағыда „Ш өл дәстаны жаралса“ , оны „миллион жылдыц муцын* ямаса ўақыясын жазыў менен
тецлестириў-бул сөзсиз, эпопея.
„Ақмақ патша“ —өз дэўириниц классикалық баҳалы
'Ҳ , Ғ у л а м . Дэстанымда од, .Әмиўдэрья* журпалы >61, 1959жыл, 81-бет.
2И , Ю с у п о в, Дала әрманлары (Қосыклар ҳәм поэма), „Қарақалпакстан' баспасы,-Нөкис, 1966. Қазан, 171, 185-бетлар.
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дөретЬосн. Ол жанрлық өзгешелиги жағынан роман
да, поэяа да, қысса да, тарийхый жыр да емес,—дәстан. Бирақ бул дөретпе өзинии сиясий-идеялық бағытынын спеи.ификасы жағынан халық дәстанларынан айрылады. Оныц сю жст қурылысында, композидия-конфликтлернндб, образ жасаў усылларында, шығарманыц
планы, принцЦпиал—мақсетлеринде жазба стиль басым. Усыныц мснен бирге шығарманын бундай элементлери халық -дәстанлары традициясы тийкарында
раўажландырылған.
Расында да „Лқмақ патша“ революцияға дейинги
қарақалпақ халқыныи жәмийетлик турмысыныц достакы.

10— 375
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Өтпеш шайыр
Ө Т Т И ДҮЙЬЯДАН
Бердак еди шайырлардьщ данасы,
Сөзине ийилди адам баласы,
Бердақ деп куўанар халықтық арасы,
Ол да косық айтып өтти дүпьядан.
Нешше сөзлер айтты корықпай залымнан,
Шайырлыкта өтпес Мактымкулы оннан,
Ар ушын сөз айтып ол безип жаннан,
Әрман менен Бердақ өтти дүньядан.
Үлги алды Жийен жыраў сөзинен,
Нешше баксы үлги алды өзинен,
Билгирдин ойланып журип изинен
Әрман менен Бердақ өтти дүньядан.
Душпанын жылатып, достын күлдирип,
Сөзи менен болажақты билдирип,
Қуйылдырып айтып гәпти дөндирип,
Әрман менен Бердак өтти дүньядон.
Сөзге дәрья, баксылыққа зор еди,
Тилге шешен, мын адамға тай еди,
Ойлағаны аш халықтын ғамы еди,
Әрман менен булда өтти дүньядан.
Нәрсе қалмай каракалпак, казақтан,
Келип атыр жақын менен узақтан,
Кудайым сақла деп отлы дозақтан,
Бәршени жылатып өттиц дүньядан.
Н 6
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'Ч^едипти ығылып кыпшак-кытайдан,
Барма деп ойладым орыс, ноғайдан,
Не\шара бар келген иске кудайдан,
Досгьш , әрман менен өтти дуньядан
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В. Ю . Заҳидов
Өзбекаг.ан ССР Илимлер сксдемиясыныц академиги

ҲАҚЫ ЙҚАТЛЫ К Ж АРШ Ы СЫ
Тахаллуси (әдебий лакабы) Бердак болған Бердимурат Ғарғабай улы 1827-жылы Арал жағалаўыкда
кембағал хожалығында дүньяға келди ҳәм бара-бара
мусаллат, аўырласып барған шараятларда оғада уллы
көркем ғәзийне дөрётип, 1900-жылы 'дүньядан өтти.
Бийпаян кец жазық саҳралар, қоркынышлы зулымлык ҳәм әптадалық ҳүкимшилик сүрген журтта, буннан жүз жыллардан бурынғы дәўирде Бердак атлы
үлкен ойшыл ҳәм ҳакыйқатшыл шайырдыц майданға
келиўи орынлы әлбетте.
Лийкин, жанажан халыктын бәлент пәрўазын, әжайып умтылыўларын еслесек, көркемлик дөретиўшисинин усы халык пенен, усы дана халық тәғдийри менен
тығыз байланыслы болганлығын есапқа алсак, шайырдын „мен халқымнын жыршысыман“ , „халқымнын бүлбилимен“ деген мактанышлы ҳәм ҳақылы сөзлерин еске түсирсек, бул тан каларлық жағдай реаль тийкарға
ийе екенлиги айқынласады. Бердак өз дәўирипдеги карақалпақ әдебиятын жаца басқышқа көтерип ғана коймастан, өзинен сонғы әдебиятқа да бирканша әҳмийетли жәмийетлик мәселелерде жацаша бағдар ашып
берди.
Әсирлер бойы жапакеш қарақалпзқ халқы, небир
теци-тайы жоқ мәдений ҳәм материаллық байлықларды жаратпады! Дурысында да, ол ен бир езилген халықлардыц бири еди десек, кәтелеспес едик.
А ў а , әсирлер сол нәрсениц гуўасы, оғада зор қә-
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билетли^бул халыктьщ турмысы, тәғдири шыдап болмаслық д ф еж е д е аянышлы ҳәм кайғылы еди.
Усы азай, усы қайғы Бердақтыц дәртли косықларына, оныц намаларына тар байлады.
Каракалпак халқы әййемги халыклардан болып,
әсирлер бойы оғада шийеленискен турмыста, тәбият
мийримсизликлери ҳәм үстемшиликтид зулымлығына
қарсы гүреслерде жоқары инсанлық пәзийлетлер! е,
туўрылық ҳәм адамгершиликке, мийнетти сүйгишликке, тынышлыкты ансаўға үйретти. Олар жокары адамгершилик ҳәм тынышлыкты ҳүрметлеўге, қаҳарманлык
ҳәм дөретиўшиликке үйренип калды, инсан атына намыс келтиретуғын адамларды ҳәм барлық жәмийетлик
иллетлерди қатты қаралады.
Усы жапакеш ҳәм әжайып халык, усы гөззал пәзийлет ҳәм арзыўлар Бердакты жарыққа шығарды.
Әййемнен бул халықтын раўажланғаи, терец мазмунлы ҳәм қаҳарманлық ҳәм лирикалык характердеги
бай аўыз еки әдебияты бар еди. ,А лпам ы с“ , „Кырык
Кыз“ „Ш әрьяр“ ҳәм „Коблан“ усаған эпикалык дәстанлар, ҳәр түрли халык косықлары, ертеклери, накылмақаллары, мине усылардын катарына киреди. Онын
үстине Жийен жыраў, Кунхожа, Әжинияз усаган әжайып шайырларынын шығармалары бар еди. Шығыс
жазба әдебиятыныц дурданалары, айрықша Наўайы
ҳәм Лутфий, Низамий ҳәм Физулы, Фирдаусий ҳәм
Саадий, Жзмий дөретпелериниц данкы ҳәм тәсири кец
канат жайып, елден елге жайылыўда еди.
Мине, усы бай миллий әдебият, искусство ҳәм
улыўма усы шығыс көркемлик үлгилери, өз дәўириниц
оғада жокары сезимталлы, терец билимли, көрнекли сөз устасы Бердақты тәрбиялап шыкты.
Бердақтыц қосықлары түр жағынан да, мазмун жағынан да көп кырлы. Халық сүйиўшилиги ҳәм гуманизми Бердақ қосықларынын бас, белгилеўши пәзийлети болып табылады. Оныц тили ҳәм стили халыққа
жүдә жакын. Улыўма, тарийхый дереги жағынан да,
көркемлеў усыллары жағьшгн да, Бердак поэзиясы
халық аўыз ски дөретпелери гөззаллықларына жақын,
үнлес, оныц дөретиўшилик пенен даўам еттирилген
бир көриниси болады.
Бердак нәзик сезимталлы, терец жәмийетлик мазмунлы лирикалық косықлар дөретти.
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Айрықша тереи жәмийетлик мазмунлы лирикасында
Бердақ жудә өткир ҳәм ырас сөзли, онын жырыидыхор ханларды, алдаўшы руханийларды, талаўшы байларды критикалаўы ҳәм әшкаралаўы бара-бара кескин
түс алды.
Адамға мниримсиз жоллатлар, жаўлар,
Халыкты жылагкан аталык, ханлар,
Баска аўыр кайғы салды залымлар,
Көэлериме жылаи-шаян керинди.

Көп ғана қосыкларында Бердактын, айрықша ҳаялқызлар тәғдирине болган кәўендершилнк қатиасы оғада өткирлеседи. Бул жағдай әлбетте, өзиннц бирденбир жәмийетлик негизлери ҳәм себеплерине ийе. Карақалпақ халқыныц еп езилген, кул есапланган, әпиўайы инсанлық ҳукыкларынан айрылған топары ҳаялқызлар болғаныпа гуман жоқ. Уллы халық сүйер, гуманист шайыр, бириншиден, ҳаял-кызларды жүдә пәк
ҳәм нәзик зат етип көрсетеди, мақтайды, олардыц қәдир-қымбатын көклерге көтереди, оларға өз жүрегиниц төринен жай береди, екиншиден, езилген ҳәм
бийшара ҳаял-кызлар тағдирин оғада кушли кек пенен
тилге алады, бул қайғы-ғам себеплерин қатты каралайды, бийшара туткынлардьш аўыр аўҳалларын жециллестириўге урынады, оларға ерк ҳәм азатлық тилейди.
Солай етнп шайыр, ©з дәўириниц әҳмийетли, биринши дәрежели мәселелеринен болған ҳаял-кызлар
мәселесине ғлдынғы позицияда турып гүреседи. Бул
онын тарийхый хызметлери болып есапланады.
Шайырдыц ҳаял-қызлар темасына ариалған косыклары қатарында „Заманда*, „Ойланба*, „Келин* косықлары, „Ақмақ патша" дәстаны ажыралып турады.
Бердақтын биринши нәўбетте өз халкы ҳәм усы
халык әдебияты тарийхындағы ен әҳмийетли хызметлеринен және бири соннан ибарат, ол өз дәўириндеги,
өз халқы ҳәм Ўатаны турмысындағы ец үлкен, актуаль жәмийетлик темаға бағышланғак бирканша зжайып
шығармалар жаратты. „Ақмақ патша*, „Хорезм*.
„Амангелди*, „Ш еж и ре", „Нрназар бий“ —мине усы
темаға жатады.
„Амангелди" ҳәм „Ерназар бий‘ миллий ғәрезсизлилик ушын пидәкерлик пенен гүрескен халык баҳадыр150
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ларына бағышланған. Оларлы халык, Ўатан ҳәм каҳарманлык мақтанышы де.‘е болады.
„Акмак патша“ шайыр творчествосында ҳәр кыйлы
инсан психологиясын терен көркем сүўретлеў ҳәм баянлаў көз-қарасынан айрықша орын тутады. Залым
шах ҳәм онын әтирапындағы залымлар тәрепинен оғсда қатты ззапланған халық, эпиўайы адамлар, мийнеткешлер, олардыц аянышлы аўҳалы, аўыр тәғдири,
әдиллик ушын кескин гүреси, дәстан авторыныц дыкқат орайында турады. Бул өз заманы ушын үлкен жаналык, шайырдыи дыккатка сазаўар тарийхый хызметлерииен болып есапланады.
Дәстанда әсирлер бойы шығыс езиўшилерине тән
болған аса кеткен зулымшылық, зорлык-зомбылык үлкен эмоциональ тәсирде әшкара етиледи.
Залым патша узак емирден кейин өледи, оныи тахтын феодал жәмийетииип дәстүрлернне сәйкес жарымес улы ийелейди. Патшаныи адамлары оныи буйрығына бола сарайына избе-из бийшара кызларды зорлық
пенен таўып әкелиў ушын пүткил ел гезеди. Ҳешким
көрип билмеген жерде бир кәмбағал ғарры ҳәм оныц
Гүлим атлы кызы жасайды. 1<ыз оғада мийнеткеш, әдепли, пәк, акыл ҳәм инсаплы, кәлби әдиллик ҳәм тынышлык, жалғыз сүйениши болған ғарры атасыпа
шексиз меҳир-муҳаббат пенен ғана толы. Адам секилиндеги каскырлар шуўласып келип оны да таўып
алады. Лийкин кыз да бос келмейди, зорлык етиўшилерге балта алып жуўырады. Патша адамлары буған
ғәзеби келип, қыздыц аўыр мийнеттен көзли болган
атасын қан жылатып, Гүлимниц қол-аяқларын байлап,
сарайға кырык биринши тутқын етип әкеледи. Жыртқыш жарамас нийетин иске асырады. Кыз мын түрли
азап искенжесине салынады, кара канына боялады.
Шахтыи зулымы буныц менен шекленбейди, бәлки және де ҳәўиж ге мицеди. Гүлим ҳәмилели болады. Ш ах жвллатларға буйрык береди: егер қыз туўылса, бала да, анасы да тилим-тилим етип таслаисын!
Ҳақыйкатында да қыз дүньяға келеди, оған Гүлзар
д сп ат кояды. Сарайдағы туткынлар кәўиптин алдын
алыў ушын ҳийлелик пенен кызды жасырады ҳәм пинҳамы жерде өсип-ержеткизеди. Шайыр оны көклерге
квтерип жырлайды. Кыз он бес жасқа шыкқанда, күнлердиц күнинде шах атасы оны көрип қалады. Туўыл151
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ған күнлсринле өлимге ҳүким етилген қызы екенлигин
биледи, бирак кыйналыў орнына оған бир жарамсыз
ис ислеўге бел байлайды: оғак зорлык пенен үйленбекши болады. Бирақ қыз өлимге ырза болса да, буған ҳеш ырзашылық бермейди. Ол және мийнеткеш
әпиўайы адамлар тәрепинен тоғайға жасырын алып кетилип, шермендешилик ҳәрекеттен кутқарылып қалынады.
Шығарманыц жуўыағы ўақыялардык шешими оғада
характерли: Гүлзар, қайғылы тәғдирли бир кыз Анар,
оларға бирдейине кәўендерлик қылған, хан азабьш
көрген Зәрнў, тоғайда хан зулымына карсы көтерилиске таярланып атырған халык өшпенликлерине косылады .
Ҳәдден аскан зулымлык ҳәм талаўшылық жанына
тий^ен мийиеткеш халык өшпенлилери кураллы көтерилис баслайды, патша сарайы ҳәм адамлары тас»талкан кылынады, шаҳ өлтириледи, қала ҳәм сарайдағы
тутқынлары азат етиледи.
Булар теилнкти алғаннак,
Аналар шықты ка«аўдан,
Шәҳэрде болды абадан,
К .ы з ы л г ү л к ө г е р г е н е к е н .

Ҳеш қандай гүман ж ок, бундай жуўмақ шайыр
Бердақтын карақалпақ әдебиятына емес, бәлким бир
канша туўысқан халыклар әдебиятларынада алып кирген ец баҳалы жаналығы болып есапланады.
Шайыр шығарманын көркемлигин, тәсирлилик күшин арттырыў ушыи, зулым шаҳ образыи толық мәниде реалистлик торизде сызып көрсетеди. Гүлим трагедиясыныц каншама дәрежеде үлкен ҳәм кайғылы
екенлигин жаркыи көрсетиў ушын, бунын үстине улыўмаластырылған дәўир трагедиясы екенлигин сүўретл еў ушын, қулласы, әсирдин жомийетлик мазмуныи
теренлестириў ушын жүдә әҳмнйетли ҳәм әжайып көркемлеў куралларын ҳом усылларын коллап үлкек шеберлик көрсетеди.
Ж әне де дәстандағы образлар, Шығыс поэзиясындэғы образларға усап калмастан, өзинше раўажланған.
Дәстан езилген халықтын залымларға карсы наразылыклары, көтерилислери, пидәкерлик гүреслерин көтермелеў, кетерилислерди мақтаў менен баслаиыўы,
152
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акырыида халык өшпенлилериник кураллы көтерилис
жасап, ерк ҳәм әдалатлық жециске ерисиўлери ҳеш
тосаттан болған емес.
Бул халықты туўрыдан-туўры жарамас феодал жәмийетке ҳүкимдарларға, деспотизмге, талаўшы байлар
ҳәм олардын зулымына, феодал жәмийеттиц адамгершиликке жат минезине қарсы шешнўши түрде гүреске, ҳәттеки, кураллы көтерилиске шакырыў еди. Д әстаннын бастзн-аяғы усыны дәлийллеўге каратылған.
Бул X IX әсир каракалпак әдебияты ҳәм жәмийетшилигиниц саиасына ғана емес, дерлик, гулли Шығыс
әдебияты ҳәм де жәмийетлик ак сезиминде еле ж ок,
өрис алмаған ўакыялар еди.
Бул халыктыц көпшилик массасы аса кеткен зулым,
мутажлык ҳэм ҳукыксызлыктан ҳәлсизлендирилгеп,
кәдди бүгилген, тийкарсыз бийкар пикирлерге исеиген,
ҳәр нэрсени „тәғдир“ деп көрген халықтыц көзин
ашыўда оғада уллы әҳмийетке ийе болды.
Бул өз дәўириниц талабы. Көптен берли жумбақ
болғаи ўакыяларды уцқыл шункылына шекем жақсы
билген, өз халкы ҳәм елиниц азатлығына, бахтына
исенген, творчествосында турмыстыц мазмун-мәнисин
көре билгеи уллы шайырдыц теци-тайы жок хызмети.
Бул көсилип жатқан кен пайтахт елдин ҳәр жеринд е, яғный карақалпак елннде жакынласып киятырған
революциялык ҳәрекеттиц көркемлик көринислери еди.
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Садық Нурымбетов
БЕРДАККА
Залым патшаларға кәлем қайрадыи,
Езилген халықтыц пикирин сайрадын,
Жаўызлардыц кылыкларын жек көрип,
Мийиеткештиц азатлығын ойладыц.
Халык ушын изледиц әдил жолларды,
Куўандырдыц сазыц менеи жанларды,
Журеғиинен сөз бомбасын дүзетип,
Заманыцда аттыц жаўыз ханларды.
Кемтарлықтан солды қызыл жузициз,
Кунхожоны көрип калды көзициз,
Наўайыдан үлги алып үйрендиц,
Сонлықтан көп тәсир етти сөзициз
Н,ешше жыллар думанлықта туншығып,
Еркин сөйлей алмай журдиц үн шығып,
Гуллегеи турмыста шағладыц Бердак,
Октябрь тацы атып, жакты күн шығып.
Әдебият дәрьясынан жүзгенсец,
Ҳасыл еөздиц катарларын дизгенсеи,
Классик шайыры каракалпақтыц
Өшпестей дүньяда қосық жазғанса>и
Бахытлы слимниц шадлы заманы,
Жол баслаған шын партия маманы,
Атаклы шайырдыц бири сен Бердак,
Өлгенше жырладыц халықлық наманы*
1948-жыл.
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Ә. Пахратдайинов
Филология илимлериниц кгндидаты, доцент

Ш АЙ Ы РДЫ Ц ЛИРИКАСЫ НДАҒЫ
ШЕБЕРЛИКТИҚ СЫ РЛАРЫ
Бердак шайырдын шығармаларын окыған сайын окығын келеди. Көргенсайын, қайта көргин келеди. Изертлегеи сайын оннан жана сыр сандыклары ашылады.
Себеби, шайырдын творчествосы бул бир әпиўайы
жазып калдырылған, ямаса халык ядында сакланып
жүрген поэзия еыес. Онық ҳәр бир шығармасы өзи
жасаған X IX әсирдеги жэмийетлик өмирдин ец характерли болып көринген моментин алып анализлеген, он*
нан тийисли жуўмак шығарған, қыскасын айтканда, ол
жәмийетлик өмирдиц толык баҳасын белгилеп өткен,
өз дәўириндеги жазба әдебият пенен де, аўыз еки халык творчествосы менен де, халыктыц философиялык
дидактикалык ойлары менен де байланысып қалған,
даналык пикирлер ыенен толы көркем шыгармалар.
Сонлыктан да оныц ҳәр бир косығы турмысмоментиниц бир бөлимин жырлаған шежиредей болып көринеди. Шайыр творчествосьшыц маржаны болып есаиланған „Болған емес“ , „Көринди” , „Заманда“ , „Излер
едим“ , „Пана бер“ , „Акыбет“ , „Д әўран “ , „Көзим“ ,
„Болмады“ , „Айралык“ ҳәм т. б. косыклары усындай
жәмийетлик мотивлерди жырлаған жүдә бир әжайып
ҳәм сырлы, шеберлик пенен жазылған көркем шығармалар болып есапланады.
Мәселен, „Болған емес“ шығармасы шайырдыц доўирге болған сиясий көзкарасын көрсетеди. Шығармяныц тийкарғы мақсети халық өмириниц тағдийри жә155
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мийетте қалай болғанлығы ҳәм болып атырғанлығыа
көрсетиўге арналған. А л , бул тарийхый шынлык ҳакыйқаттан да шайыр тәрепинен косықта толык өзинии
реаль сәўлесин тапкан. Бундай заман шынлығына арналған шығармалардыц Бердақ шайыр творчествосында
көп ҳәм баслы орынды ийелеўи де тосыннан болған
кубылыс емес.
Дурысында да, Бердақ шайырдыц творчестволык
жолында оныкөзиниц сиясий жәмийетлик көз-карасла*
ры қәлиплескеннен кейин, өткен ҳәм өзи жасап турған
дәўирге характеристика бериў онык творчествосыкда
баслы тендснцияны ийелейди. Өйткени, турмыста халық тилегине дзўир сиясатыныц туўра келмеўи, жәмийеттеги тенсизлик, халыктын кун көрисинин кемкемнен төменлей бериўи, турмыста ҳақыйкатлыктыи
жоклығы, өмир бойына өз халкынык тәғдийрин жырлап
киятырған шайырды, оныц себеплерин излестириўге,
ойланып көриўге, узақ тарийхка көз таслаўга, жәмийетлик өмир ҳаккында бир пикирге келиўге ҳәм жуўмақ шығарыўға творчествосыньщ көп бөлимин, енди
усы шешилмей атырған халык өмири менен байланыслы проблемаға арнаўға мәжбүрлейди. Сонлықтанда
өмириниц сонғы жыллары Бердақ шайыр творчествосында дәўир проблемасына арналған шығармалар
көп жазылды.
Бердак шайырдыц „Болған емес“ шығармасында:
. 1 ,у л

д у т т ь я ,

П а т ш а

д у н ь я

ә д и л

. . . И я а г ы ў

б е к т и ц

П а р к у л л а

ж е т т и

Қ ы й с ы қ
Ҳ е ш

Ғ>ул

д у н ь я ,

т а л ғ а н

д у п ь я
б и р

Д у ш п а н и ы д
Т и л е г и м

ж о л л а р ы ,

ҳ а р ы п

Е р к и м и з г е

б о л м а д ы ,

с о л м а д ы ,

б о л г а и

е м е с .

Қ а р а к а л п а к т ы н

х а л к ы

Қ о н с ы

е л и

о т ы р ғ а н

1 > и р а з л а р ы
Ж

ү з

ж ы л

Б у л г е н

е л

Қ ы р ы л с а

ж о л д а
к о н ы с

б у л и п ,

к у л и п ,

э л и п ,
б а с к а н

к а р а к а л п а к
д а

е м е с .

к о й м а д ы ,

г у л и

ҳ е ш

е м е с .

б а л л а р ы ,
к о л л а р ы ,

б о л с а д а

у а к

б о л ғ а л ы ,

б о л г а н

у р п а қ

е м е с .

б о л д ы ,

б о л д ы .

156
www.ziyouz.com kutubxonasi

—деп жәмийетлик өмирде түсиниўи онын бириншиден , реаллык турмысты дурыс таныўы, дурыс көре
алыўы менен баҳалы. Вкипшиден, Бердақ шайырдық
бул шығармасы пүтин бир тарийхый дәўирге дурыс
характеристика бериўи жағынан мазмуны бойынша терен сиясий бакыттағы өз дәўириндеги дөрегеи новатордык шығарма ҳәм оргиналь шығарма болды.
Шайырдыц творчес^восында соцғыдәўирлердеулыўма бундай характердеги темалардык басым орын ийедеўи оныц творчестволык жақтан жетилискенлигиниц
гүўасы. Және де оныц 1 ворчествосынынраўажланыў тарийхыныц үлкен бир әҳмийетли этабы екеилигин көрсетеди.
Шайыр угиын өз заманында бундай темаларды жазыў ацсат болған ж ок. Бириншиден X IX әсирде халық
алдында поэзия менен тарийхый турмыс ҳақыйқатлығын ашыў Бердақгыц өзи ушын қәўипли еди. Бул темада сөйлеў, жасап турған жәмийетлик курылысқа қар*
сы протести билдиретуғын ҳәтте дәўирде қаралаў актине жатагуғын процесс болып, бай феодалларға қара*
ма-қарсы мийнеткеш халық массасыныц класслық сана
сезимин оятатуғын жағдай туўғызатуғьш тарийхый зәрүрлнк те еди.
Соған қарамастан, Бердақ шайырдыц өз заманласлары менен бир сезимде болыўы, әсиресе оныц өз
класынын алдынғы кагардағы адамы болып шайыршылык тәбияты бойынша да үлкен жэмийетлик сиясий бағытта турыўы оған бул теманы жән-жаклама ашыўға
мү.мкиншилик берди.
В . И . Ленин „Бизқандай мийрастан бас тартамыз“
деген мийкетинде,... ҳор бир ж аны барадам ан аў я м асамы наў класстын тәрепинде турмаўы мүмкин емес
(ол, олардыц бир биреўлери менен қатнасларын түсингеннен кейин) ол класстыц женисине куўанбаўы,
онын ислериниц нәтийжесизликлерине қыйланбаўы да
мүмкин емес, онын бул классқа дүшпан екенликлерин
көрип огырыпоныц артта калған көзкарасларын раўәжландырыўға, кенейтиўге кесеиг еткенликлерине қәҳәри»
ниц келмеўи де мүмкин е м е с,1—деп көрсеткен еди.
Дурысында да усындай бир белгили тарийхый дә-

1

В .

И .

Л

е

н и

н

Т о м

2 ,

М о с к в а ,

П о л и т и з д а т .

1 9 6 ?

г .

с т р .

5 4 7 - 5 4 8 .
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ўирде Бердак шайыр өзиниц творчестволык күши менен белгили бир классгыц тәрепинде турған шайыр
болды. Усындай тарийхый дәўиринде ол өзиник шайыршылык ўазыйпасына да толык түсинди. Сонлыктан
да бул жәмийетлик ўақыяларды бурын ҳәм ҳәзир бурмалап жазғаи шайырлар ҳаккында Бердақ:
Ш

а й ы р л а р

Х а г к а

к ә л е .м

т у ў р ы

а л ғ а л ы ,

с а л ғ в н

е м е с .

—деп ғәзеплениўшилик пенен дурыс сызып көрсетти.
Бердак шайыр феодаллык пытыранкылык жәмийетлик
өмирде дәўир ҳакыйкатлығын тек жәмийеттин классларға бөлиниўлерив. халық турмысыныц жаманлығын
дәўир сиясатын жургизип атырған феодалларға байланыслы деген пикирлер менен жуўмаклап коймзстан,
сол дәўирдин алдьшғы катардағы өзи усаған мын санлы мийнеткеш халық массаларынын жеке күн көрис
жасаў тиришиликлерин реаль, шебер мазмунда метофоралық сүўретлеўлер менен сөйлеген еди.
М ы с а л ы :

Қ а р а ғ а й

с м е с ,

К а р т а н

е м е с

Т а ў д а н
Қ о н а р

у ш к а н
ж е р и м

С ы б ы з ғ ы
Ү н и м

б о л г а н

б о л д ы м

е м е с

Қ о н а р ғ а

к ө л

Қ а р ш ы к а
Т о м а к а м
Т а с т а й

г а з

т ү п е к к е

б о л д ы м

г у л

б о л д ы м

О й ш ы л

б о л ы п

Ҳ ә д и й с е

б о л д ы м ,

а з

е м с с .

к о р ы қ т ы м ,

т а р ы к т ы м .
ж о л ы к т ы м ,

к ә д и р и м

Б у л б и л

б о л д ы м ,

б о л д ы м ,

б о л г а н

б о л д ы м

.

б о л д ы м ,
е м е с .

с а з

а з

б о л ы п

Ҳ е ш к и м

б о л д ы м ,
б о л қ ы м .

б у р х и т

ш ы к п а д ы

П а л а п а н

Г у л

с ө к и т

ж и г и т

б и л г е п

е м е с .

ж а й н а м а д ы м ,
с а й р а м а д ы м ,
о й л а м а д ы м ,

б о л ғ а н

е м е с

Мине, ҳакыйқат жәмийетлик турмыс ҳәм ондағы
адамлардын күн керисин тымсаллап ойып айтылған
мазмунлы поэзия. Бул тек Бердак шайырдын жекке
творчествосындағы ғана айтылған гәп емес, ал шайыр
жасаған дәўирдеги эстетикалық ойлардық шыны. Бул
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халыкөмириидеги тарийхый ҳәдийселердин адамлар кеўилиндегидей болып поэзия менен сөйлениўи. ҲақыЙкат жәмийетлик өмирге берилген характеристика. Д у рысында да Бердак шайырдын поэзиясыөз дәўириндеги ҳакыйқатлыкка тап усыадай тәбияты жағынан, жәмийетлик өмирге тез реакция бериўи жағынан баҳалы
6о л а ы .
Дәўирге характеристика бериў бул проблемалық
мәселе. Сонлыктан да ол кец масштаблы поэзияны
талап етеди. Бирақ бул бир еки лирикалық косык я
дәстан менен тамам болмайды. Бул бир еки шайыр
жырлаған менен де ада болмайтуғын тема. Себеби,
дәўир ҳакыйқатлығы ашылмай турып халық турмысыныц өз дәўириндеги типик моментлерин таныўда мүмкин емес. Соныи ушында Бердак шайырдын творчествосында бул темадағы шығармалар өзинен өзи излиизинен дизбеклесип келе береди.
Шайырдыц „Заманда14 косығы да усы циклдеги шығармалар катарына жатады. Онда Бердак өзи жасап
турған ўақытларда дүньяда адамнын жасаўыиын кыйын
болып қалғаклығын, феодаллык жәмийетлик сиясаттыц
ақыбетлеринен ерлердин катын-баладан, атаданайырылыўға гриптар болып жылдан-жылға заман териске айланып баратырғанлығын, сонлыктан да не акыллы
азаматлар буған жол таба алмай ойланып, не жүйрик
шешенлер тнллеринен байланып турғанлықларын көрсете келип:
О й л а с а м
Д у ш п а н

б у л
и с и

д у н ь я

Б а й л а р — қ а с к ы р .
Қ а р а ц ғ ы

б н й п а я н

х а л ы к к а

к а п л а г а н

к ө п

е к е н ,

з ы я н

е к е н ,

т ү л к и ,

х а л ы к —

к а й ғ ы

з а м а н д а .

к о я н

е к е н .

—деп көрсетеди.
Усы бир куплет фольклоризм менен суўғарылған
шығармада дурысында да жәмийетлик өмирдин қандай
характердеги заман менен байланыслы екенликлерин
көрсеткен.
Бул Бердақ шайырдағы жай лоэзия емес* бул дәўирди шайыр халық көз карасы меттен өлшеп-өлшеп
болып ол заман ҳаккында шығарған жуўмағы феодаллық дүзимди қаралаў акти. Заманныц адам баласы
Ушын колайсыз, халык еркин өзинен айырыўына карамастан, бул заман алдында адамлар тек сиясий жақ-
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тан таиа ҳӘлсиз, ҳукы ^ы з, бирак, олар рухый жақтан
күшли сди. Сонлықтан ол дәўирдеги халык оптимизми
Бердак шайыр поэзиясында толық сакланған.
Биз автордьщ бул дөретпесннде заманнын аўыр
болып калғанлығынан халыққа тәўбе ет деғен шайырда идеялык кризистн көрмеймиз. К,айта бунда аўыр
турмыс пенен оны усы аҳўалларға келтирген жағдайлар менен гүресиў керек деп халыққа карап айтылған
шақырықларынан анық көремиз.
Шаккан аяк басып хызмет етпесен,
Кунлер кериў қыйын болды зачанда,
...Азаматлар аягынды шаккан бас,
Шакканлап баспасан агар көздеп жас.

Бул шайырдыц халык турмысын, олардыц өмирин
терен таныўшылығыныц, олардын рүхый күшлилигине
исениминиц гуўасы. Сол себептен д е Бердақ шайырдыц заман шынлығы ҳақкындағы жазған шығармалары
X IX әсирдеги жасаған өз замакласларынан мазмунынын, байлығы жағынан ғана емес, көркемлик шеберлнги ҳәм стильлик өзгешелиги жағынан да жоқары турадц.
Бердак шайырдыц „Көринди“ косығы „Болған емес“ ,
„Заманда“ косықларыныц занлы даўамы. Шайыр шынында да өткен дәўирлерди көз алдына келтиреди.
Ондағы халык тағдийрлери менен танысады. Ҳәзирги
өзи жасап турған дәўирди ҳәм оныц ақыбетлерии үйренеди. Өткен дәўирлер менон өзи жасап турған заманыныц адамзат ушын парқы болмағанлығын көрген
шайыр өз заманы ҳаккында мынандай жуўмаққа келиўи тәбийғый зацлылық еди.
Дүиья десен, кара жумбай көзипдн,
Зулматлары отка тартар езинди.
Пэтиўасыз етер залым сөзнндн
Заман маған зиндан кнбн көринди.
Ойлаи кеўлим замаи ж\'дә тарылды.
Ғәзебинсн жүреклерин жарылды,
Меннц ғәрнп кеўилим әбден сарылды
Көзлериме әжеп заман көриндч.
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Адамға мийримсиз жаллатлар жаўлар,
Халыкты кеп жылатқан аталык, ханлар,
Баска аўыр кайғы салды залымлар,
Квзлерияе шаян, жылаи көриидк.
Кбриндн көзиме езимдей ғэрип,
А к ш а ж үн и сол ғы н тарты п к а р а й ы
А г а л а р Л ул и сти к ө р м е ц л е р ай ы п ,
Г э р ш е с и к е з н .м е я л ган көрииди.

п

Бердак шайырдыц заман характсрнн жуўмақластырыўшы ойлары ,Бидмедим,“ ,,П ан а, бер“ ,,Көзим‘ ‘ ,
,,Болмады“ , ,,Айрадық“ ., ,,Нкен“ шығармаларында
да бир нешше мәртебе тәкирарланған. Бул халықөмирине характерли болған, тарийхый ўакыяларды ел, халык алдыида қайта-қайта тәкирарлаў, адамларға түсиндириў, сол турмыстан түцилдириў, халықты гүреслерге таярлаў, жәмлеў мәселелерин ол өз творчестносынынбаслы принципи етип алыпжүрди. Соныц ушында Бердақ шығармалары өз дәўиринде халық кеўилннсн кец орын алды.
Шайыр ез халқыиа азатлық ҳакқында, гурес туўралы, ел халықтыц жомлениўи, заман характерине түсиниўи жөниндеги идеяларды берди. Солай етнп ол өз
дәўнрнндегн идеологиялық гүрестии пропагандистн
болды. Ҳалыққа жәмийетлик жагдайды түсиндириў,
оныц себеплерин ашыў адамларды толық исенимлерге
алып келиў, шайыр творчествосыныц баслы тенденциясы болды. Бирақ авторга X IX әсирдеги феодалистлик
дәўир характернн биргана шыгармасында адамларға түсинднре койыў қыйын болғанлықтаи оны ҳэр қыйлы
темаларда раўажландырды. Ҳәр қынлы эстетикалық
тәсирлн ойлар менен, халықлык идеялар, эдебий приемлар менен реал жағдайларда әжайып образлылыклар менен ел, халық көз алдында оларды исенимлерге
ҳәм инанымларға ийтермелеген еди. Бундай эдебий
приемлар ҳәм поэзиялық шеберликлер тек Бердак шайыр усаған нри халык шайырларыныц қолынан келетугын еди.
Бердақ творчествосынық күшлилиги, жанлылыгы
оныц жәмийетлик өмирди дурыс таныўшылығында ҳәм
жуўмакластырыўшылығында болды. Сонлықтанда оған
Оли, халқы исенди. Оннан көп нәрселер күтти. Оныц
дөреткеи ҳәр бир қосығы дийхан тиришилнгиниц айнаКД
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сы болды. Адамлар өз өмирлерин Бердактьщ қосығында
көрди. Оны дурыс деп исенди. Мәселеи, .Билмедим*
шығармасында заман тарлығынан жузинин кападан
сарғайғанлығы, өмирнниц жапа шегип хорланғанлығы,
өмирде не боларын билмей сарсац кесекликке түскен
дийхан образы берилсе, „Д әўран“ косығында тамаша
тарийхый халық тағдийри, халық әрманы банн етиледи. Бунда автор тәрепинен адамлардын дүньяға келиўи куўаныш екенлиги, бирақ өмирлериниц мудамы
аш , жаланаш, тенсизлик, әўерешилик пенен өтиўи,
бундай өмирлерди адамлардын керексиз деп табыўлары баянланған. Бул халыктыц кеўилиндеги ойлары, әрманлары шайыр тәрепинен қосықка салынған:
Нолды жутым маған кыйын,
Мал болмады жыйын-жыйын.
Кайда маған берген сыйын,
Ьизди әўере еттиц доўраи.
Гайга бардын бахыт болдыц.
Сынбайтуғын сақыт болдық,
...Асты мда жок көлик ешек,
Тесенгеним топрақ, кесек,
Малы жокты еттиқ өсек,
Күлки еттиц бизди дәўран

В . Г . Белинскийде даналық пенеи айтылған мынандай бир гәп бар: „Шайырға мазмунды өз халқыныц
өмири береди“ деген. Дурыс Бердакка да онын жырлайжак идеяларын өз халқыныц өмири берди.
Бердак шайыр жәмийет тәғдийри ҳақкында узақ
ойланыўларынан кейинги келген жумағы бул ец әдил,
ец дурыс жол ҳәм көп дәўирлердеп киятырған адамшылық дәстүр, бул өмирде халык ушын хызмет етиўден баска әдиўли жол жок деген шешимге келген
еди. Шайырдыц бул жуўмағы дурыс . ҳэм әдил еди.
Сонлыктан ол бар творчестволық талантын, жигерин
адамларға, елге, халыкка хызмст етиўди иропагандалаўға арнады. Ол өзи бул темағаарнап „Халы куш ы н “
атлы көлемли шығармасын жазды. Қосык бир оқып
шыкқан адамға жүдэ түсиниклидей болып калады.
Өйткени, онда бар болғаны гәп халык ушын хызмет
етиўлен ибарат деп ойлайсац., Бул тек жай түсиник.
Шығарма жүдә кыйын, сырлы, мазмунлы шығарма.
162
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Бнз ҳакыйқаттанда бир окып шыкканда ,,Халы к ушыиньш“ тек идеялық бакытына ғана түсинемиз. Оныи
барлық сырларына түсине алмаймыз. Бул дөретпедеги
халық шайырына тән болған поьтикалык приемларды,
позтикалык шеберликлерди аша алмаймыз,
Бердак шайырдын „Халык ушын“ шығармасы келеми жағынан бир поэмаға барабар шығарма. Бирақ
поэма емес. Бул халық шайырларынын барлығында да
бар ҳәм жийи ушырасатуғын поэтикалык приемлар.
Олар өмирде характерли болған ҳәдийселерди онын
взине тән болған типик моментлери менен дизип, кайта-кайта оны халыкка түсиндирип, ол туўралы биротала халык көз алдына жанлы мысаллар менен дәлиллеп,
умыгылмастай жағдай туўдырып ҳәм ол ҳаккыида буратала үзил-кесил шешимге келиў, елде халықта оныц
жаксы жаманы ҳаккында пикир туўдырыў бул тек үлкен тэжирийбелерге ийе халык шайырларынын творчестволарына тән әдебий кубылые. Бул әдебий прием
ед биринши классикалық әдебиятта —Бердак шайырда
бар.
Мысалы: „Халық ушын* шығармасыныц бир еки
куплетинде-ақ улыўма шайырдыц айтажак ойыныц
жуўмағы көринип турады. Бирақ шайырдыц ой ж у ўмағынық мазмуны усыныц менен тамамлана ма, я еле
кец бе, соны күтиўимизге туўра келеди. Себеби, ол
езиниц поэзиялык ойларын да сол айтайын деп атырған ўақыяларын нешше түрде дәлиллер менен, синонимлик катарлар, халық кеўлиндеги түсиниклер менен
ҳәтте мысаллар менен толықтырыўы, дәлиллеўи, адамларды исендириўи ҳәм ол туўралы буратала шешимге
келиўи усаған әжайып поэтикалык шеберликлер ж;>
сайды.
Мысалы: Жнгит болсан арысландай туўылган,
Хызмет еткил удайына халық ушын,
Жигнт болсан арысландай туўылған,
Кашпас ҳәэге қара бастыц гамы ушын.
Жетерсец муратка хызметлер етсен,
Елатын силтссе, ғайры елге кетсен,
Душпаннын ҳ©р кашан басына жетсен,
Аямағыл хызметннди халық ушын.
Лослык пенен ҳәр бир иске так турсан,
Жан аямай ел, журт ушын ис қылсан,
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Кайгыланбай уллы иске кол урсан,
Сонда меннн кеуилим өсер халык ; шын.
Ғош жигитке костар болса елаты,
Күн-куйнен артады анық куўаты,
Изинде калады жигнттин аты,
Соныц ушын хызмет ислер халык ушын

—деген куплетлеринде дурысында да халықлык тереи
мәни бар. Бирақ косықта избе-излик пенен кем-кем
коспалы сюжет курап, конфликт жасап кетиўшилик сезилмейди. Халықушын хызмет етнўшилик жаксы пс
екенлигин буныц еки куплетинде-ак анғарыў мүмкин.
Бирак бул шығарма адпыс-жетпис куплетлерден ибарат. Көлеми жағынан үлкен бир поэма меиен барабар. Бунда идея, пикир, онлар бирин-бири толыктырыўшы. Халыкка хызмет етиў ҳаккында тусиниклердн
тастыйықлаўшы, беккемлеўши.Бул ҳаққында пнкирлерди буратала шешиўге, жуўмақлаўға каратылған кайталаўлардан ибарат. Шайыр пикиринии
актуаллығы
да сонда. Бирақ бул кайталаў қосыктыц кунын түсирип турған ж ок. Кайта Бердақ шайырдыц поэзиялык
шығармаларыныц ишиндеги өз ишине философиялық
пикирлерди топлаған, халыктыц жәмийетлик ой пикирлерин жуўмакластырған терец мазмуилы шығармалардан бири болып есапланады,
Окыўшылар бундай премлар басқа халық шайырларында барма деп сораўы мүмкин. Оған бар деп жуўап беремиз. Мәселен: Омар шайырдыц „Н епай д а“ шығармасы алпыс төрт куплеттен ибарат. Әжинияздыц
«Айрылса*, Садык Нурымбетовтыц лШ уғыллсрға“ деп
аталған шығармалары усындай поэзия зацлығы менен
жазылған дөретпелер.
Бердақ шайырдыц ,,Халы қ ушын“ шығармасыныц
тийкарғы мазмунын курап турған нарсе халық ушын
хызмет ететуғын жигит ҳәм адамлар ҳаккында, олардын ел алдындағы патриотлык, гуманистлик ўазыйпалары туўралы, олардыц мораллык, руўхыйпишими кандай болыў керек, кандай адам ел халык тилегин, әрманларын орынлай алады деген пикирлерди жуўмакластырады. Бундай елдиц алдыцғы катардағы ой пикирлерин жуўмақластырыў, оннан бир нәтийжелер келтирип шығарыўға урыныў ҳәр қандай шайыр болған
адамлардыц қолынан келе бермейтуғын кубылыс. Ол
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акыллы, жәмийет тәғдийри ҳақкында көп ойланған
Бердак усаған тәжнрийбели адамлардыц колынан келетуғын ис.
Бердақ шайырдьщ „Халык ушын" шығармасы оныц
ек сайланды, мазмунлы дөретпелерннен бири. Бунда
халык пенен бетме-бет сөйлесиў бар. Косықта шайыр
жәмийетти классларға бөлип карайды. Халыққа душпан
кнм, дос ким, олардын бнр бирлеринен паркы қандай.
Ҳәр бир класстык максети қандай скенликлерин адамларға тусиндиреди. Халыққа Бердақ жасаған заманда
ен керек нәрсенин өзи усы еди. Солай етип, айта келе,
ол не себептен өзиниц халык массасыныц тәрепинде
қалын отырғанлығын түсиндиреди. Мысалга усы шығармада шайырдыц кҒына төмендеги қосық қатарларына
көз салып қарайық:
Залымлар тыцламас мөҳминниц зарын,
Олар ойлар өзлерин щ оцарын,
Ҳеш ўақта эалым колында барын,
Жаратпаслар, бар болса да халық ушын

—деген қатарларда шайырдык өз жомийеглик ой пикирлеринде эксплуататор класслардьщ тийкарғы максетлерине көзи анық жеткен адам екенлиги, және де
олар жөнинде үзил-кесил бнр пикирге келгенлнги толық көринип турады. Бунда улыўма гәп жок. Бунда
курғак нәсиятта ж оқ. Бунда эксплуататорларға ж еккөриўшилик сезим бар. Бунда үстем классты душпан
деп таныўшылық ҳәм олардан өзин бөлеклеўшилик бар.
Бунда үлкен социаллык мәни бар. Бунда оларға қарсы
ғозеп ҳәтте тутанайын деп турған гүрес отыныц ушқыны бар. Оныц устине шайырдағы:
„...Ж алгыз сүйонишим халкым панайым,
...Түсти енди маған жүзмыц әламат,
Гоя маган зимистаныў кыямет,
...Б у л азапты меннен сонға бсрмеснн.
Адзмга ҳеш мусапырлықкелмесии,
Бул зулматты енди көзнм көрмесин,
Көрсе’ көзден жасым ағар халык ушын,

—деген қатарларында тек шайырдыц позициясы ғана
баслы орынды ийелеп турған жоқ. Бунда шайырдьщ
поэтикалық ойларында үлкен жәмийетлик конкретли165
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лнк сезиледи. „Халык ушын“ шығармасынын және бир
қунлылығы шайыр бунда жәмийет өмиринде шешиўши
роль ойнайтуғын халык массасы деп дурыс жуўмакка
келген. Халыктыц ролин жокары койыў Бердак шайыр
творчествосынын ен жаксы жетилискенлиги болды.
Шайыр дурысында да жәмийет өмиринде адамнан уллы
нәрсени көре алмаған адам болды.
Шайырдын уллылығы сонда, ол өз дәўириндеги та*
рийхый жағдайды дурыс түсине алды, және де оны
дурыс жырлай алды. Бул жолда ол тарийхка карады.
Халыклык дәстурлерден толық пайдалавды. Шығыс
классик әдебиятынып уәкиллеринин дөретпелерин көп
үйренди. Халык турмысын жырлаўдын, оны реал көрсетиўдиц шеберликлерин карастырды. Сонын ушында
шайырдын деретпелери бир окығаннан түсине коятуғын
поэзия емес. Көп окыўды, көп үйрениўди, көп изертлеўди талап ететуғын кунлы ҳәм сырлы поэзия. Сол
себепли, оны каракалпақ халқы узак ўақытлар қәдирлеп саклап бизин дәўиримизге жеткерди. Биз өткендеги халкымыздыи сиясий өмир тарийхын жырлап өткен шайыр болғанлығы менен Уллы шайыр Бердактыц
атын атап бүгинги күнимизде мактана аламыз.
1980-жыи
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Жолмурза Аймурзаев
Б Е Р Д А К Т Ы Ц ЕС Т ЕЛ И ГИ Н Е
Баба шайыр, ойшыл дана мәрт перзент,
Бүгин туўысқам халық жыйналды саған,
Бугин орынланды сен айтқан тилек,
Бүгин пүткил елден келип тур мийман.
Арзыў-әрман еттин, дослар изледии,
Түнекте жүректен жағып шамшырақ,
Бүгин алтын болып басқан излерин,
Бүгин тойға келди баўырман урпақ.
Сен уллы шайырсан, кайта туўылған,
Отырыпсақ алтын дәўран төринде,
Пүткил совет халқы болып туўысқан,
Сени сүйип оқыр ана тнлинде.
Кәдиримди халық билер деп един,
Даналығын ҳеш қалмады ескирип,
Мәцги сақлаў мақсетинде жүректе,
Ө з қолынан халқын қойды естелик.
1977-жыл
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Б. Курбанбаев
ФилологиЯ илимлгриниқ кандидаты

БЕРДАҚ ҲӘ.Ү1 Ө ЗБЕК ӘДЕБИЯТЫ БАЙЛАНЫ СЫ НЬЩ
ГЕЙПАРА М Ә С Е1 ЕЛ ЕР И ҲАҚҚЫ НДА
Туўысқан карақалпақ халқыныц садык перзенти,
демократ шайыры Бердақ Ғарғабай улыныц шайыр болып жетилнсиўинде әййемгн шығыс әдебиятыныц биринши гезекче Орта Азия территориясында бир-бири
менен өз-ара қатнасықта жасаған, үрп-әдетлери, тили
ҳәм этникалық шыгысы жакын болған өзбек, қазақ,
түркмеи халыкларынын аўыз еки дөретпелерн менен
жазба одебиятыныц тәсирн оғада үлкеи әҳмкйетке ийе
болды.
Бердак деретпелериниц кунлы болыўындағы ец
баслы факторлардыц бири—каракалпак халкыиыц узак
дәўирлн тарийхый баскышлары даўамында жүзеге
келгеп мәденнй мийрасы: халық аўыз еки әдебияты,
Жийен жыраў, Күнхож а сыяқлы дөретиўшилердиц тәсири болса, жақыи коцсысы, жан қонсысы сыпатында
алдыиғы катарда турғаи өзбек халкыиыц бай фольклоры,
классикалык прогрессие-демократиялық әдебиятында
езине тән орнынын барлығы тәбийғый.
Бердак өз косықларында
бақсы
болып өзбе;:,
түркмен халыкллрыиыц той-мерекелерине қатнасқанлығын .Хорезм-Бухарды гезгеилиги»г қонсы халықлардыц аўыз екн поэтикалық дөретпелери мснен жакыпнпк таныс болғанлығын баяплайды. Өзбек фольклорынын үлгилери менен ондағы каҳарманларыныц атлары образлы түрде Бердақ косықларыньщ катлрларында жийи ушырасып отырады.
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Кээиргеи өтти дүньядак,
Горуғлы кеткен жутып кан.
уХкыры әжел болды, зиндзн,
Гериие ҳеш ким кнрген емес.1*

(.Болған емес')

ямаса:
Горуғлы бектен ер еди,
Катарда коса нар еди,
Толы журтқа дәлкар едн,
Шейит болды Ериазар бийа
(.Е рнизар бий‘ ) .

Бердақ шығармаларынын қәлиплесиўинде өзбек
кла:сик әдебиятынын өзине тән орны бар,
Ж үдэ ерте ўақытлардан рәнбә- рән творчестволық
дурданаларға бай болған өзбек классикалық әдебиятынып түрк ҳәм пзрсы тиллеринде дөретилген шығармаларға тнйгизген тәсири айтарлықтай ү*лкен. Лутфий,
Наўайы, Бобур, Машраб, Агаҳий т. б. сыяқлы классик
әдебиятымыздыц зәбердес ғайраткерлерн тек өз әтирапында ғана емес, ал қоцсы халықлар арасында, сонын ишинде қарақалп .к халқы ортасында да кеннен
мәлим еди.
Белгили әдебиятшы филология илимлериниц докторы проф. Ғ . К. Каримов классик әдебиятта
Наўайы дәстүрлеринин жү'дә терецге тамыр урғанлығын
дәлийллеп былай дейди: „X V әсирдиц бул үлкен талангы (Алишср Наўайы Б . К.) өзинен сонғы әдебиятқа
айрықша X IX әсирдин екинши ярымындағы әдебияттыц
раўажланыўына күогли тзсир етти. Барлық белгили
демократ шайырлар даўсыз Алишер Наўайыныц дөретиўшилик булағынан суў ишкеи, илҳамланған“ . 3
Алишер Наўайыға заманлас болған ҳәм шайырдан
ксйин жасаған дөретиўшилердиц дерлик барлығы Наўайыны өзине тән устаз деп биледи. Оныц қосықла1 Б е р д а к. Тацлачалы шығармалары, ҚҚМ Б, Нөкис 1956-жыл
27-6
* Б е рд а к. Сонда. 144-бет.
3 Ғ . К . К а р и м о в . Узбск адабиети тарихы. Учунчн китоб
( X I X асрнниц П ярыми X X аср бошларигича) .Уқнтивчи" иашрети, Тошкект, 19^5-нйл, 20-бет.
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рынан мӘдет алған шайырдыч бири Бердак.
нин „Излер едим“ қосығында былай дейди:

Ол өзи-

,Ш ар китаптан" туўра каштым,
Наўайылан саўат аштым,
Физулыдан Д.рлер шаштым,
Дилўарларды иэлер едим.1

Усы катарлардын өзинен-ак Бердак ушын Наўайы
шығармаларыньщ кандай әҳмийетли болғанлығын анық
көриўге болады.
Бердактыц оғада бай әдебий мийрасында устаз Наўайы шығармаларынын тәсири кандай? Бердак Наўайы дөретпелериндеги қайсы дәстүрден пайдаланғанлығы сезиледи? Анығырағы, Бердак өз қосықларында
Алишер Наўайы поэзиясына тән белгилерди қандай
бағдарда раўажландырған? Әлбетте, мәселениц, булай
койылыўы—Бердактын дөретиўшилигине байланыслы
айырым өзгешеликлерди революцияға шекемги өзбек ҳәм
каракалпак әдебий байланысларынын және бир тәрепин белгилеў! е имканият береди.
Биз бул арқалы Бердак шығармаларын оригинал
характерге ийе емес, тек ғана Наўайы цоэзиясынан
илҳамланған демекши емеспиз. Классикалык әдебияттын ҳәр бир дөретиўшиси сыяклы Бердақта бир неше
шығыс шайырларын, прогрессив бағдарда жазатуғын
көп шайырларды өз заманласларынын шығармаларын
оқыған, үйренген. Ец әҳмийетлиси ол шайыр сыпатында гуманизм, халықшылык, ҳақыйқатлык принциплерин сөз етиўге үлкен дөретиўшилер менен бир катарда турады.
Наўайы айтып өткен, „Одам эрсанг, демагил одами,
ониким йуқ ҳалк ғамндан ғами“ деген жокары патриотлык инсаныйлық туйғылар Бердактын пүткил поэтикдөретпелериницруўхын бсреди, айрыкша шайырдыц
,Х а л ы к ушын“ косығына эпиграф бола алады.
Бердақ деретпелериндеги Наўайыға тән дәстүрлердиц уқсаслык, себеплерин белгили илимпаз И . Т .
Сағитов
дурыс белгилеп
өтедн: „Бердак шыгармаларындагы Наўайы творчествосыпа тәи идеялық
жакынлық бири-бирине сәйкес ой ҳәм туйғылардыц
]Б е р д а к . Танламалы шығармалары. Нөкис, 1956. 53-бет.
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болыў себебин бул еки шайыр жасаған заманларлағы
социаллық жағдайлардьщ уқсаслығынан деп билиў
керек. Наўайы ҳәм Бердак басқа-баска заманларда жасаған ҳәм олар арасында төрт әсирлик тарийхый муддет өткен болса да, Наўайы жасаған заманға тийисли
жәмийеттеги сиясий тенсизлик, эксплуататор класслар
патша ҳәм ханлар феодаллар, руханийлардын халыкка
көрсеткен зулымы, мийнеткешлердин езилиўи правосызлығы, ҳаял-кызлардын куллык ҳәм тутқынлыкса
жасаўы сыяклы социаллық проблемалар Бердак жасаған эаманда да бар е д и .У1
Мәлим болыўынша шығыстағы көплеген шайырларды Сасакийлер мәмлекетинин ҳүкимдары Баҳрам Гер
образы узак ўақытлар даўамында езине тартып келди.
Буны халык аўзына кеннен таралып кеткен дөретпелердиц өзи-ак тастыйыклайды.Сондай-ак бул темаға шығыстыц уллы классиклери де токтап өтти. (Баҳрам образына Фирдаусийдин, „Ш ахнама” , Низамийдин „Хафти
пайкар“ , Алишер Наўайыныц“ Саббаий Сайәра* ҳәм Сайқалийдин „Баҳрам Гүландам“ шығармалары). Бердак
билимли адамы болғаилығы себепли, жокарыдағы дәстанлар менен жаксы таныс болғанлығы итимал. Себеби,
ол өзиниц айырым катарларында өзи жаксы билген каҳарманлардыц атын үлги етип өтеди:
Айралыктыц жәйири жаман,
Басында хор күн акырзаман,
Бурында Баҳрам, Гүландам
Булар айралык-айралык.’

Бердак Наўайы дөретпелеринин гүлшанынан тәсирлениўи менен бирге оннан ксйинги жасап өткен өзбек
классиклеринен де руўхыйазықалғанлығы ҳакыйқатлыктан жырак емес. Шайырдын „Хорезм Бухарды гездим,
бир-биринен паркын сездим “деген катарлары өзиниц,
қоцсы еллерди араляў арқалы солхалыклардыц аўыз
еки ҳәм жазба әлебияты менен таныс болғанлығын
тағы бир мәрте тастыйыклайды. Бирак, бул туўралы 1

1 И . Т. С а г и т о з , С.аҳра булбили, Нөкис .Каракалпақстан'
баспасы. 1975-ж. 95-бет.
аБ с р д а к . Танламалы шыгармзлары, Нөкис. 1956, 102-бет
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ҳеш қандай документаллық мағлыўмат жоқ. Тек биз
шайырдын өзи калдырған, ко:ы қ қатарларына арқа
сүйеймиз.
Халқым ушын салып куштн,
Алыуға залымпан өттн,
Арзласам Үргеништи,
Яранымды излер едим, . .

Хийўа ханлары,беклерипин ҳәдден тысқары кемсигиўши сиясаты қарақалпақ халкынын зулымлыққа қарсы
бир қанша нрет қозғалац көтериўине себепши болды.
Бердақ шығармаларында сөз етилетуғын қолдаўлы
урыўынан шыққан Айдос бий басшылығындағы 1827жылғы халық көтерилиси солардын бири. Бирақ, бул
қозғалац Мухаммед Рахимхан 1 торепннен аяўсызлық
пенен бастырылады. Айдос бий өлтирнледи. Бул канлы
ўақыяға гуўа болған өзбек шайыры Агаҳий өзиниц
„Риза-ул-давла'1 шығармасында гуресте жецилген қаракалпақ сәрдарлэрына, әпиўайы халыққа ҳүрмет көзи
мекен қ»ра"'ды ҳәм меҳир-муҳаббат сезимлерин баян
етеди. Д ем ек, Агахий сыяқлы шайырларда Бердак пенен бир қатарда турып қаракалпақ халықыныц ханлық
зулымлықлары астында езилип келген турмысыпа бийпарық қарамағаи.
Бердақ лирикасы жәмийетлик сиясий рухтағы мотивлер есабынан да X IX әсирднц екинши ярымында
жасаған Камил Хорезмий Мырза, Мухнмий, Фуркат,
Баеный сыяқлы шайырлар творчествосы менен үнлес
келеди. Буны Бердак пенен дерлик бир дэўирде жасап дөретиўшиляк еткен Мухимий творчествосы менен
салыстырып нзертлеўдиц өзи-ақ анық көрсетнп береди.
Халықтыц социаллық аўҳалына байланыслы жағдайларға критикалық қатнаста болыў өткир сатира арқалы езиўши класслар топарын қатты қаралаў, мийнеткеш
халық турмысын реалистлик баянлаў, айырым ҳәдийселер ҳәм предметлер ҳаққыида вишек-силец каткан
күлкили" юморлық шығармалар деретиў қусаған бир
қатар улыўма эстетикалық прицциплер буд демократ
шайырларды бир-бириие
еле де жақынластырады.
Олар бир-бирннен хабарсыз болса да (Бердақтыц
Мухимий творнествосы мснен таныс болғанлығы ҳақ172
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кында мағлыўмат жок) қосыкларынын мазмуны жағынан бнр-бнрине уқсас шығармалар жазыў тәжирийбеси
шайырлардыц шеберлнк пенен ацлап баянлаўынан
дәрек береди.
Бердактьш „Сыкмар екен“ ,„ Тойда“ , коеыкларьшда
бай ҳәм бийлерднц аш-жаланаш халыктын карынын
дым болмаса той берген күнлери де тойдырмайтуғъшлығын ойнап-күлип елге ас бермеслигин мазак кылады,
сықмарлығын әшкаралайды. Мухиймийдин де айырым
қосыкларында сөз етилетуғын типлер өзинше жетилискен, бай-дәўлетлн, шыррыйып жүретуғын адамлар.
Олар тоЙ бериў аркалы ел-журтыныц ортасыкда
жәнеде бәлентирек мәртебенн ийелеўди ойлайды.
Бердактыц сатиралык кссығыныц қаҳарманы „пышыктай көзлерин жумған1*, ҳәйяр Алымбай жүдэ көп аўыллардан мийман шақырады, бирак тойға келгенлерге
әсиресе кембағаллзрға“ он бес ара бир табак“ тартады.
Мухимийдиц „Түйи иқон бочча“ сатирасынын бас қаҳарманы болса Ташкенттегн хожайынныц көрсетпесине
тийкарланып тек ғана той өткизеди. Ол Алымбайдай
вСақый“ емес, тойға бары-жоғы жети адам шақыртылып, олардыц алдына „қатқан-кутқан“ нанлардан қойыладьг. Садысгырыц.
Бердак:
Шакырған уйге адамы,
Тамак келер деп мудамы.
Жиберил адам тамамы,
Көзди тигии турған екен. 1

Мухимий;
Жайылды ортаға ески дастурхан
Койды ҳәр жактан жыйналғак турли паи,
Бкреўн жумсак болса, биреўа каткзи,
Жец ушында әхелинди тоғыз нан,
Шөреклери тастай, сындырар дандан.2

Мухимий сатирасындағы тип—алдын бссқатой дәстүрханласларынын, той тамашаларында әбден ҳәзлик *з
1 Б е р д а к . 1956, 171 - бет.
з М у х и м и й . Асарлар. Ғ . Ғулом номидаги АдаОиет ва саньат
нашириети, Тошкент, 1974-й 375-бет,
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еткен, енди тәғдир салмағына байланыслы өзи де ел
журтынан *карыз“ларын өтеў, яғный той бериўге мәжбүр болып калған адам.
Еки шайыр сатирасында баян етилген той ўақыясы
мийманлардын наразылғы менен тамамланды.
Бердак:
Ааачлар бэри үйилип,
Ортаға келип жыйылып,
Гуртикке калды туйилигт,
Ж\дә кыйыа болғаи еиен,
М у х и мий :
Аўкат сузди х;ар табакка үш кисиден,
Буны көрнп кетти ҳә.чме есинен.
Жерлиги аз мисли кезлерднц жасы.
Гүриши бар азырак, ал окнан көбирек тасы,
Ҳәмме ониан бнр асамнан алғаны,
Такыр-туқыр шығып калды табактыц шацы,
Ашыу менсн пәгия оқыды турып,
.Гекирсип'^ кайгты уйлерине адымды урып-1

Бердак юморлык характердеги шығармаларында
>Өгизим“ , »Палакпан“ , Шығарым“ айырым белгилери
менен Мухимийднц „ Атым“ , “Таьирифи печ“ , „А рбонг“ ,
сондай-ак Заўқийдиц қәлемине тийисли „Сыйырым",
„Аты м", „Фаныс“ , Таврифи қалыш“ юмористлик шығармаларына еәйкес коледи. Мухимий ҳом Заўқыйдыц
юморлык шығармалары эстетикалық ләззет бағышлайды. Ал Бердак юморында болса жэмийетлик турмыс
ҳақыйқаты кулки“ пердесине оралып“ терец мазмунла
айтылады. Мәселен, шайыр „Өгизим* қосығында өгиздиц қосийетлерин баянлап, “Бул күнлери кимниқ сынбас шакы бар деген* билгенге шын билмегенге ҳәзил“
гәпти айтады. Шайырдыц кулкиси эксплуататор клас*
слар үстинен зәҳорли ашыўдыц салқынын пайда етеди.
Демек, Мухимий юморы сыяқлы Бсрдақ та өз қосық-1
1 М у х и м и й. Танланган асарлар. 375-бет.
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ларында феодэллык турмыстыя ашшы ҳакыйкатын өзи*
не тән, оригинал шеберлик пенен бере билген.
Бердак поэзиясында дин, шәрият ийелериниц кылмысларын әшкаралаўшы қәзеп ҳом жек көриўшиликке
толы катарлар көплеп ушырасады. Ол өзин „ҳактыц
кулы“ есапласа да дин ийелериник турмысыныц минезкулықларын
пәтиўассызлығын
ашықтан-ашык
айтып маскаралайды. Ийшан, молла, суўпы сыяқлы адамлардын психологиясын, портретин ҳақыйкат турмыслык
ўакыялар әтираиында баянлап береди. Бердакка тән
бул белгилер оныц заманласы X IX әсирдиц ақыры X X
әсирдин басында Хорезмде жасаған шайыр Э ўез Отар
улында да болған. Ол да Бердак сыяклы өз заманындағы дин ийелерин аяўсыз әшкаралайды:
Б ерд ак:
Ҳалкын билмей зикир айтып аллалар
Адамларды алдап Тнрдей оллалар,
Суўпы, ийшаи ахун және моллалар,
Көзлериме шайтан я«лы квринди.

Әўез Отар улы:
Ийшан деген липасы молле,
Урыға шерик ол, ғарға далле
Рецкии керсеч бул бандамнмн.
Ҳәнги ешегине уксар иуданыц,
Мешиттн езине \ й етнпти
Билмедим буны ким инам етипти?1

X X әсирдин басларында жасаған өзбек шайырлары,
әсиресе Хорезм әдебий орталығында жетилискен өзбек
шайырлары Бердақтыц творчестпосынан илҳамланған.
Бердак поэзиясына ықласлы болған олар, шайырдыц
косықлары менен үнлес бир канша шығармалар дөретти. Уллы Октябрь революциясына шекемги дәўирде
Бердақтын айырым косықлары тек ғана Хорезм ойпатында емес, коцсы Бухара, Самарканд тәреплерге де
мәлим болған. Мәселен, өзбек халық шайыры Ислам
шайыр Назар улы (1874-1953) бир шайырдан Бердақ1 А в а з . Тандаған асарлар. Уздавпашр.
46-бет.

Тошгент, 1956 йцл,
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ьщ „Жақсырақ* деген косығын үГгренип алады ҳә.м
оны өзлестирип өзбек тилииде айтып ж үреди.'
Ислам шайыр ыенен бирге ислескен белгилн өзбек
шайыры Куддус Мухаммадий былай дейди. „Ислам
шайыр түркмен классиги Мақтумкулы, каракалпақ
шайыры Бердак ҳәм Машраблардыц бир қанша қось:кларын ядқа билер еди. Айрықша А^ақтумқулы менен
Бердақтын қосықларын өз дуутары менен ықласланып
айтар еди“ . Мине, усылардыц ези-ак'Бердак дөретпелери революцияға шекемгн дәўирде Хорезм ҳәм түркмен халықлары арасында мәлим болын қалмастьн Түркмеистаниыц басқа да үлкелериндеги халык бақсыларыньщ кеўлии өзнне аўдарғанлығы Ислам шайырдыц мысальшда көриўге болады.
Тағы бир характерли факт, фнлология илимлериниц докторы проф. Хашимжан Раззаков жыйнаған ҳәм
баспаға таярлағ&н ,Г у л я р “ (Фергана халық қосықлары)
топламында, «Кәйнене нәсиятьГ2 деген косық бар. Усы
косық дүзилиси ҳәм мазмуны жағынан Бердақтыц „Келин“ қосығына ж үдә уқсап кетеди, салыстырайык:

1

Бердакта:
Шашыц кара, бетиц аппак,
Кундыз кирпик, жупка додак,
Писте мурын, аўэыц оймак,
Келоет жағық келгеи кедин.з

Фергана халык косықларында:
Икки юзин пишган олма,
Ноз етнб хәрги буролма,
Ишдан ҳеч буйин тавлома,
Чиройлисанг, курдик келин.

Келтирилген қосықтыц каракалпақша тийкарғы нускасы. А^иртемир аўдармасында шыккан өзбекше нускасы ҳәм “Гуляр“ топламында жәрияланғак текстлер-1
3
2
1 О . С о б и р о в . Ислом шоир Назар уғды. Хаети ва ижодя.
,< а н ', нашриети, Т , 1967, Ь бет
2 .Гулер" Узбек халык ижоди, Фарғона халқ кушиклары,
Ғафур Ғулом ноиидаги бадий адабиет нашриети, Тошкент, !967йил," 97-бет. (Тупловчи ва нашрга таерловчи Хошимжок Раэзаков).
3 Б е р д а қ . Тацламалы шыгармалары Нөкис, 1956. 52-бет.
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де көрнп шығыў ерқалы төмендеги жуўмакка келдик.Г у л я р “ топлаыындагы „Кдйнене нәсняты" атлы косык:
Бердактын ,Келин" косығы тәсиринде, кеОинги жыллзрда анығырағы шайырдын „Танламалы шығармалары"
езбек тилинде жарык көргеннен ^кейин (1961) дөретилген болыўы мумкин. Себеби, яҚәинене нәсиятындағы “ қатарлар өзбек тилиндеги аўдармасына көбирск
уқсайды.
Бул дәлиллер Бердак косыкларынын өзбек әдебиятын раўажландырыўға белгнли дережеде тәсирин типгизгенлигин және бир мәрте тастыйыклайды. Кыска
ўакыт аралығында шайыр шығармаларынын үш ирет
(1951, 1956, 1968) кайта баспадан шыгарылыўы бундан
жағдайларды ж узеге келтирыей қалыўы мүмкин емес..
Солай етип, Бердактыц творчестволык жолы алдыи
өз мнллий орта.тыгында, каракалпак классикалык әлсбиятыиыц дәстүрлери тийкарында пайда болды. Шайырдын творчествосыныц гүллениўинде әййемги шығыс
прогрессив мәденияты, фольклоры, классикалык жазба
әдебияты, айрыкша өзбек әдебиятынын тәсири жүд&
айтарлыктай әҳыийетке ийе. Усылар менен бир катарда Бердактын шығәрмалзры X IX әсирде жасаған өзбек
демократ шыйырларыныи дөретпелериндеги социаллықсиясий идеялар менен үнлеседи ҳәм онын минрасы
әсиримиздин басларында оннан 'кейинги дәўирлерде
жасаған халык шайырларыныц дөретиўшилик шеберлигин арттырыўға мүмкиншилик жаратып бергенлшив
атап өтиў артық болмайды.
517-жыл

1 2 -3 7 5
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Хийўа хаиларыиыч аяўсыз зулымына карсы кара-қалпак халқыныц қатап гүреси—Х\ГШ әсирдицакырында
қәм X IX әсирдиц ■ биринши ярымында бул гүрестин
оғада көрнекли идеологлары болғаи Жийен жыраў,
Күнхожа ҳәм әснресе, Бердак (1827— 1900) усаган оғада
жаксы халык шайырлчрын дөретти. Бул шайырлар өзлерииик косықлары ҳәм поэмаларында езиўши ханлар менен олардыч малайлары бодған каракалпак феодалларын, руханийлерди әшкаралады, бул шайырлар
халық азатлык гүреслериниц қаҳарманларын тәриплеп,
хадыктық қайғы-ҳәсиретлерии жырлады ҳәм халықты
бирлесиўге шакырды. Бердак усыныч менен бирге қаракалпақлардыц биринши тарийхшысы да болыптабылады.
С . П . Толетов
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М. Тилеўмуратов
Тарийх илимлераниц к андидаты

Ө З ДӘЎИРИНИН ЖЫ ЛНАМАШ Ы СЫ
Көрнекли шайыр Бердак көплеген каҳарманлық
поэмалар ҳэм косыклар
жаэып, оларда Х У Ш -Х 1 Х
әсирлердеги және әййемги дәўирлердеги реаль таринхый ғайраткерлерди жырлады. Биз онын „Ш еж и ре“ ,
,Амангелди“ , „Айдос бий“ , „Ерпазар бий*, „Акмак
патша“ , „Қүлеи болыс“ , вСалық“ , ,Келин" ҳәм баска
да шығармаларында каракалпаклардыц тарийхы бойынша қунлы тариихый мағлыўматларды табамыз,
ал бул мағлыўматлар халықтьш революцияға шскемги
сиясий, соцналлык-экономнкалык ҳәм мәдений жағдайын реаль түрде сәўлелендирнп турады.
Бердак ез қосыкларында урыўлардын ҳәм қәўимлердиц келип шығыўына тийисли аиызларды және
тарийхый жырларды баянетиў арқалы социаллык заказды орынлаған сыяклы. Карақалпаклар арасында
бурыннан таралған жазба шеи<ирелер де Бердак шығармаларыныц тийкарын курады деп айтыўға болады.
Бизге әсирлер түпкиринен жетнп келгсн көплеген мағлыўматларды үйреннў кар^калпакларда жазба тарийхый
естеликлер болганлыгын көрсетеди.
Әлбетте, шежирелерле бар гейпара мағлыўматлар
тарийх илиминиц ҳозирги материаллары менен тастыйыкланбайды. Бирак, шайыр бнзицше халыклардыц
келип шыгыўы ҳаккыидағы ҳәр кыйлы ацызлардыц
шын екенине исенген. „Дәслепки жылнамашы-тарийхшылар,—деген еди бул туўралы акадсмик Б . Д . Греков,—халык творчсствосын өтмншти ҳакыйкый түрде
еүўретлеў ўазыйпаларын орынлаўда пайдаланыўға бо179
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латугын оғада сапалы материал деп есаплады ҳәм
усы материалга дәлиГи күшин енгизди“ 1.
Бердактьщ мағлыуматларын жазба ҳәм баска да
материаллар менен п>ҳта салыстырып көриў тарийхншларгз бурын мәлим болмаган—Х У Н -Х Ў Ш әсир ўакыяларынып сырык бирканша ашып береди.
Окыўшы кепшилиги каракалпзқ халкыньщ милднй
мәплери ушын гүрес жүргизгсн бирқатар тарийхый
адамлар менен ушырасады. ШаПыр оларды йошып
жырлайды, адамларды мпне усы мәртлердиц каҳарманлык турмысынан үлги алыўға шакырады. Қаракалпаклардыц турмысында белгили роль аткарған Д осан батырға, Косназарға, Нуртайга, Маманға, Орынбайға ҳәм басқа да көплеген тарийхый ғайраткерлерге берилген мннезлемслер кыяықтырзрды.
Бсрдак Хорезм шрийхын жаксы бил^ен, оғаи канык болгаи. Оныц шыгармаларынан Хнйўа ханлығынын сиясий тарийхы ҳәм қаракалнаклардыц Хоречм
терреторнпсыиа коныс басыўы туўралы маглыўмагларды табыўға болады.
„Лмапгелди" тарийхый поэмасы Зеравшан алабында жасаган „жокаргы“ қарақалиаклардыц турмысында
болып өткен ўакыяларды сәўлелендиреди, халық батырларыиыц эдиллик ушын жүргизген гүресин жырлайды,
Бердактыц .А й дос бий“ ҳәм „Прназар бий“ шығарыаларында қаракалпақлардыц X I X әснрдеги миллийазатлык көтерилисине басшылық сткен м инеусы , ири
•фигуралардыц исине халықлық көз-карасган дурыс
баҳа бериледн.
Каракалпақлардыц 1855—1856-жылларда Ерназар
Алакез басшылығында болып еткен көтерилисине арналған Бердактыц „Ерназар бий“ поэмасы айрыкша кызығыўшылык туўдырады. Бул көтерилнс карақалпаклардыи Хийўаға карсы жүргнзген барлмқ гүреслериииц арасында айрыкша орынды ийелейди. Бердакгы!;
өзи де көгерилиске катнасқан дегсн шамалаўлар бар.
Кетерилис хаккындағы материаллар биэге сол ўақытларда карақалпақ жэмийетиниц гейпарз бөлегиннц
арасында кәлнплесе баслаган русларға деген сүйис1 Б. Д. Г р е к о в . Кневская Русь. М „ 1900. стр. 400 —403.
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пеншилик, русларға косылыуға умгылыРшылык жөнинде ойдаўға мүмкиншилик береди. Крназар Ал.н<өздин, Зарлык төрении Оренбург каласындағы руе
администрациясына жазған хатларынан көриннп турғанындай-ак, ханлықтыц ҳәр қыйлы халыкларыныц
арасынан шыккан бул басшылар руслардан көтерклисшилерге жәрдем бериўди ө т н и ш еткен.
Бердак өз дәўириндеги барлык жан түришктирерлик ҳәднселерди ҳәм әдилсизлнкти өз көзи менен көоди, ол ҳакыйкатлыкты, ҳадаллык пеиен жазды, өз заманласларын ҳешқандай алдамады, өтирик-өсекке ҳә-м
жүзегөйликке карсы шыкты. Тарийхшы-шайыр өз халкыныц өтмишнне жаиы ашып карады.
Бердактыц шығармалары карақалпак тарийхыньтц
энциклоледиясы болыи табылады. Оларда каракалпаклардыи хожалық ҳәм мәдепий турмысы жөиинде
айрыкша көп мағлыўматлар бар. Сонлыктан да окыц
шығармалары Уллы Октябрь революциясыпа шекемги каракалпақ тарнйхын терецирек бнлгиси келгс-и
ҳәмме адамларды қыаыкгырады.
Бердак Хийўа ханларыныц салык салыў системасынын оғада аўыр екенин шыилық пенен суўретлейдп
(„Ш еж и р е", „Ж аксырак“ , яСалық“).
Залымларға карсы кэҳәрли қосыкларын жазған демократ шайыр ҳәм турмысты шебер суўретлеўши
Бердак каракалпақ ҳаял-кызларыныц адам шыдамаслык дәрежедеги аўҳалын көрип, үндемей тура алмады. Бердактын вКөрдим“ , „Келин“ сыяклы шығармалары, сондай-ақ оиыи «Акмак патша“ поэмасы бизге карақалпак ҳаял-кызлары ҳукықсыз аўҳалда болған
өткен дүньяны суўрстлеп береди.
Ө з дәўириниц окымыслы, билимли адамы болғап
Бсрдак бизге өз шыгармаларында көплеген дереклерди ыийрас еш п калдырды, ал миие, усы дереклер
карақалпак халкыныи арасында Шығыс классснклерн
шығармаларыиыц, каракалпак баксылары дөретпелериниц таралыўы туўралы гшкнр жүритиўге, карақалпаклардыц X IX әсирдеги мәдсний турмысын үйрениўге мүмкиншн.шк берсди.
Бердақтык шығармаларын үйреке отырып. биз
олардан қаракзлпаклардып каҳарманлык дәстаклары
ҳәм баска да эдебий естеликлер туўралы көплегеи
тарийхый-мәденнй фактлердн табамыз. Бердак қзра181
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калпак әдебияты классиклерине өзнишс баҳа бернд,
К үяхож а, Әжииияз, Өтсш , Омар туўрады мәденя
тариПхы ушын баҳалы мағлыуматларды келтиреди. ты,
Шайыр уллы Маўайы туўралы оғада көп жазади.и
ол туўралы өмирбаянлык мағлыўматларды келтиредые
Биз Бердақтыц дөретпелерипен тәжнк классик шайырл
Фирдаўси туўралы
мағлыўматларды табамыз. Отүркмек әдебиятыныц кдассиги Мактумкульшы үйрен
ди ҳәм сүйди.
Бердак өз халкыныц бахытлы болыў жолын изле*
ди. Ол өзнннц „Излер едим“ деген косығында:
Бахыт ушын силтесе жол,
Орысиятгы излер едим,—

деп жазған едн.
Бердак өзнниц тарийхый оптимнзминде ҳак еди.
Революцияға шскем өз миллий мәмлекетине ийе болмаған, өзиниц көп әсирлик тарийхында ҳешкашан
тенлик алмағаи каракалпак халкы бүгин өз тәғдийрин
уллы рус халкы, Россия менен тығыз байланыстыра
отырып, тенлердин ишннде тен болып, коммунизм
жолынан алға карай батыл қәдемлер менеи баратыр.

<
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Бердак—X IX әсирде Каракалпакстандағы ен белгили шайыр болған. Шайыр, өзиниц анағурлым көп
санлы ҳәм күшли консыларынан бирдейине кысқы
көрил отырған ҳәм ҳеш ўакытта бир орында
жүз
жыл туракламаған өз халкыиа жаны ашып кайгырады.
X V III—X IX әсирдеги карақалпак классик шайырларыныц шығармаларынын баҳалылығы мынадан ибараг.
Олар халықтын басыкан кеширген ўакыяларды суўретлегенде, халыктын өзинии көз-карасын көрсетеди
ҳам Хийўанын сарай тарийхшыларыньш бнзге мәлим
рәсмий түрдеги схемалық курғак ҳәм тепденциялы
жазылған хабарларына қарағанда күтә әҳмийегли, ал
ол бир катар жағдайларда ҳәтте, зәрүрли өзгерислерди қоса киргизеди.
П. П
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Ш а но в .

С.

Баҳадырова

ФилоАогия илимлериниц кандидати

БЕРД АҚ Ш Ы ҒАРМ АЛ АРЫ НДА МИФЛЕР
Халыктыц өткендеги тарийхын терен изертлеў, ондағы халыкка пайдалы тарийхый дереклердиц негизин
ашыў, сол арқалы халыкты ез тарийхьша деген ҳүрмет, сүйиўшилик кезқарасын оятып, патриотлық руўхта тәрбиялаў совет әдебияттаныў илимикиц алдында
турган ўазыйпаларыныц бири. Усы кез-карастан бпз
каракалпак әдебияты тарийхында бай тарийхый материалды беретуғын мийрасларымызды және де изерглеўимизге, оннан бизге пайд^лы пикирлерди алып, оны
банытыўымызға жол жоба аламыз. Бундай материалды биз карақалпак халкыныц уллы демократ шайыры
Бердактыц творчествосынан табамыз.
Бердак халык творчсствосыы халыктыц үмит-әрман*
ларыныц тарийхыныц, педагогикасынын, философиясыпыи, дүпья-жаратылыс ҳаккындағы ақыл-ойларыныц сандығы ретинде карап, оннан кец пайдалана
билген шайырлардыц бири. Оныц творчествосында
тек гана каракалпақ халкыныц емес, ал әййемги греклердин, римлянлардып, араблардын, баска да Шығыс
ҳәм 1-вропа халыкларыныц мифлери ушырасады.
Бердак творчествосындағы мифлер ҳәм оныц дерсклери ҳаққында бул кншкене макалада толык тоқтаў
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мумкня емес. Ол арнзўлы изертлеўдн тъпап ететуғын
пәселе, Сондықтан бкз щайыр пайдаданған айырым
мифлердид дереклерине токтап, ол ҳаққында өз пикиримизди ортаға салмақшымыз.
М иф—бул әпсана, аныз дегек грек сөзннен алынған.
О л адамныц тәбият, жер, аспан, жулдызлардьщ келип
шығыўы ҳаккында ен әййемги түсиниклеринен келип
шыкқан гүрркцлери.
Дин бәркулла илимниц, билимнии раўажланыўына
карсы болып, тәбият сырын ашыўға болвдн халықгыц
ыкласын уўлая, халықгы карацғы тунғыйыққа саклаў
ушын гүресип келди. Ол халыктыц тэбият сырын
ашыўға арналған мифлерин кайта нслеп, опы өз мақсетине хызмет стнўгс бурмалап келди. Бердақ шайыр
өз заманыныц саўатлы адамы, регинде. днний кигаплардағы мифлерди терец билер еди. Динниц каталлығына карамастан ол ҳәр бир мифтен адамды билимге
бағдарлайтуғын идеяны излейди ҳәм соған халыкты
руўхландыратуғын идеяда косык шығарып, халықты
динниц зэҳәрииен сақлаўды мақсет етти.
Қолммла сом темир оттай балқмсыи,
Темирши ҳәзирети Даўыт сеҳрин бер,—

дейди шайыр.
Д аўы т—Шығыс хальщлары мифологиясында күтә
жийи ушырасатуғын әййемги мифлердиц геройы. Ол
темиршиниц кудайы ретинде бериледи. Даўыт ҳаккында миф грек, немец, фрапцузлардыц т. б. Ғ.гзропа
халықлары мифолотясыпда Давнд ҳаққындағы мифке
жақыи кедедн. Бердақ шайыр Даўыттык өнерин, ш еберлигин ийелеп халыққа береем, сол арқалы халықтыц мушкилин жециллегсем деген идеяны ортага қояды.
Шығыс халықларында ец көп тарзлған мотивлердиц бири Сулейман пагша ҳаккында мифлердиц сю ж еги. Ол Европа халыклары мифологиясында Соломон
патша деп бериледи. Сулейман Орта ҳәм Жақын Ш ығыс халыклары мифологиясында билимди, нлимди нәсил етип алған, өзипии даналыгы менеи атағы шығып
көп даў-жәнжелди шешип огырған патшд ретннде
бериледи. Ол куслардыц тилнн билген, ол самалды
өзине бағындырған, оған жин-шайтанлар хызмет етип
185
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калалар салып берген. Ол
ҳаккында
мифлердип
Шығыста ен кеп таралған түрлериннн бири онь>ц
кәраматлы жүзиги ҳаккында миф. Ж ер жүзинде не
болып атырғанын жүзикке карап отырып билиўи адамнын әййемги дәўирдеги илимник раўажланыўына умтылыўын, тәбияттын сырларын билиўге кызыксыныўыч
көрсетедн. Бердак шайыр дэ Сулейман патша ҳаккыи ■
дағы мифлердин сюжетиндегн усы адамнын, тәбияттын
сырын ашыў ҳаккындағы түсинигин кезде тутады.
Дүньяла тилсимлер сырын ашпаға,
Рафрад шшип, жерден кекке ушиаға,
Душпанды ез зинданына баспаға,
Жер көктеги Сулейманиык ҳәяирни бер,

дейди шайыр.
Тилсимлердин
сырын ашыў— демек, илимнин
күши менен дүнья сырларын үйрсниў, шайыр ушын
жер-көкти тилеимли күш пенен багындырган Сулейман патшанын тәбилттын сырын инелей отырып.шайыр
билимди ийелеўге халыкты бағдарлайды.
Ал шайырдын Лукман (Ҳәким Улыкпан) ҳаккындағы пикири мусылман динине шекемги дәўирдеги
халык творчествосынан мағлыўмат беретуғын баҳалы
естеликлердиц бири:
Мын жылдан сон каидай болады дүнья?
Көрейин Лукманныц узак өмирини бер,—

дсйдн шайыр.
Бизге белгили Лукманды ислам динине шекемги
Шығыс халыклары мифологиясындағы акыллы, дана,
уэак жасаған адам ретинде баянлайды. Ол Европа
халыклары мифологиясындагы Валаам, Ахикар, Эзоп
ҳаккындағы
сюжетлерге усас. Орта ҳәм Жакын
Шығыс халыклары мифологиясында Жер бетиндегн
барлык шөплердин адамға кандай аўырыўға ем болатугынын билетуғын кудиретли адам ретинде бериледи.
Бизиц ушын ен баҳалысы Лукманныч узак өмирин
еске түсириў арқалы мусылман динине шекемги Лукман ҳаккындағы берген мағлыўматы менен бирге
шайырдын өмирге деген сүйиўшилиги, келешекке муҳаббат, оптнмистлик көзкарасы. Бердак
шығармаларында халықтын әййем!и мифоло!иясынан бай мағ186
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лыўмат беретуғын шығармасыньш бири—„Ш еж и р е“сн
болып табылады. Онда халкымыздыц тарийхы, этно*
графиялык, этникалык катнасы, ҳаккында табылма!!туғын мағлыўматтык бар екенлиги белгили млимпазлар (С . П . Толстов, Т . Л . Жданко, Н . Дәўкараен,
К . Лйымбетов, И . Сағитов, Н . Жапаков, М . К. Нурмухамедов, Л. С . Толсгова, т. б.) тәрепинен жоқары
баҳаланып отыр.
яШ еж ире“ —тарийхый поэма-жылнамасы, бул баҳасы ж ок, Бердақтын энциклопедиялык билимге нйе
болғанлығынан дәрек беретуғын көркем-тарийхый
докум ент",—деп жоқары баҳа береди академик М . К.
Нурмухамедов1.
Ш ежире жазыў традициясы дунья халыкларында
бурыннанбар трздиция.Түркитиллес халықлардын ец
әййемги шежнресинин улгисин „Огузнама" естелигинд е , Рашид-ад Диниц „Джамиат-таварих“ , Лбул-Газыиыц „Ш ежиреи-турк“ , „Шежиреи-түркмен“ шыгармаларында көремиз.
Бердак шайыр өзине шекемги шежире жазыў традициясын дэстүр етип алған. Ол халыктын аўзынан
өзинин келип шығыўы тарийхы ҳаккындағы әпсаналарды жыйнастырып, (халықтын аўзындағы) ҳәр бир
әпсананы баҳалай билген.Соныц менен бирге шайыр
әййемги мифлерди халыктыц аўзындағы ен жана тарийхый гүррицлер мекен бириктергеи. Енди „Ш еж ирс“ деги мифлердиц баска халыклар мифлери менен байланысы, оныц каяқтан келгенлигин изертлеў
арнаўлы түрде токтаўды талап етеди. Биз солардыц
ншинде айырымларына токтаўды макул таптык.
Малнктиц улы Ра.чы ҳак,
Жаслығында койды ғулпақ,
Кийген екеи кара калпак.
Соннан .калпак' болған екен.

деген катардағы казак, өзбек, қаракалпак халыкларыныц ата-бабасыныц бир (Әнес ҳәм Малик) екенлиги
ҳаккында түсиник қазак, башқурт, татар, қырғыз
1 Н у р м у х а м е д о в К. М . Шығармаларм, 2 томлық,
Некис, .Қарақалиақстан* баспасы 1983-ж, 325-бет.

[ т,
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халыклары аўзындағы шежирелерде бар нәрсе. Бул
жерде бизди кызықтыратуғын нәрсе: карақалпаклардык әййемги ата-бабаларыныц төбеснне „ғулпак*—
айдар қойыўы және кара калпақ кнйип, „каракалпак1*
атаныўы ҳаккындағы мағлыўматлар илимпазларды қызықтырып отыр. Ер адамлардын шаш койып оны ериўи дәстанларда сөз болады. Бизге белгили ,Ю су п Зулейха"
дәстанында
Юсуптиқ шашын Зулейх ,1
„ он еки бурым етип өреди“ ,деген катарлар бар. А л г
карзкалпак халық дәстаны ,Алпамыста“ А л п а м ы с т :
«Айдары бар төбесинде, ащ бүйирине шоласқан“ , —деп
тәриплейди. Демек, шаш қойып, өрип жүриў белгили,.
агақты семьядан шыкканлықты билдиретуғын әГн-емги дәўирдеги дәстүрлердин бири болған. Бердак.
тәриплегсн „ғулпақ“ мине усы дәстүрлерди сөйлейди:
Ш ак жас бала ерке улы,
Қуп деиеклик араб тнли,
Тур денек түркм тилн,
Соннан қыпшақ болған екен.

— деген катардағы кыпшак урыўынын келип шығыўьпи
байлаиыслы мифке токтап кетиўге туўра келеди. Бунда „шак жас бала еркс улы “ деген қатарға кеўил
бөлейик. Башқурт шежирелеринде қышиақ урыўын
Лукмаи Ҳәкимнен шыккан, ал Лукманды түрклердии
а !а-бабасы Яфестен шыккан етип көрсетеди, Кыпшактыи әкеси Огузханныц әскер басшысы болып, бнр
шабыўылда өледи, оныц баласы жолда геўек ағашшг;
ишннде туўылады. Огузхаи баланы өзиниц ғамхорлмғына алып, ол геўек ағаштын ишияде туўылғанлығы
себеплипкыпшак“ деп ат береди. Кыпшак үлкейип
ержеткен соц оған О гуз әскер береди. Огаи Итиль
дәрьясыныц бойындағы халыкларды бағындырып ханлык дүздиреди. Ол ханлықты „Кыпшак“ деп атайды
деген мағлыўмат береди. А л , ,ш а қ “ деген сөз „ш аға“ ,
,б а л а “ деген мзнисти бнлдирип, „шак ж ас бала ерке
улы “ деп усы әскер басшыныц жолда туўылған баласын көзде тутқан болса керек.
Екинши „тур“ сөзиниц мәнисине берген шайырдын
түсинигине тоқтайық. Шайыр бул сөз аркалы „түрки“ , ‘
„Түркистан“ , „туран“ сөзлериниц мазмунын ашыўды
көзде тутады. „Т у р “ Шығыс „Ш аҳнама" ларында
патша Фаридуннық киши баласыныи аты, Легендалар*
188
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дьш бергел мағлыўматларына карағанда, патша Оарнду улкеи баласы Сальмага Ғум ҳәм Батысты, Ирадж у деген баласына Иранды, Кытай меяеи Туранды
А -Т у р “ деген Оаласына бөлип берген дслинеди. В . Н.
т Бергольд птур“ сөзинип „Двеста" да уш ырасаптыныц, турлар арцйлар менен бәркулла урысып огырғанлығын, \'1 асирде Туркистан түрклердии кол а> |
тына өткенде бул еки сөз бнригнп иТ\ран“ деп атал!
ганлығын антады.1 )
Бердак шайыр мине, усы тарийхый ҳакыйкатлыкты
халык аныз-әш имелериниц ишинен излеп “түркн“
сөзин л у р * мснсн байланыстырады,
Алтын ханнын кызыныи күнге ашык болып жүкли
I
болыўы сюжстииде тәбиятка адамнын сыйынған дэўир|
леринде^и мифлик түсиниклсрдии изи бзр. Тәбият пеI
неи адамнын бирлиги ҳаккындагы мотив |'мысалы, армян
!
эпосы вДавидСасун<кий“ де кызсуўға шомылып суўдан
жүкли болады, т. б.) баскада халыклардын мифлеринде ушырасалы. Ллтын ханнын кызым ҳеш кимге көрсетпей саклаўы ҳаккындағы сюжет дййемғ и 1 рек мифлеринде Персейлии туўылыўы ҳаккыидағы әпсана менен
кутэ жакын келеди. Патша Лксирип Оракулдсн ,.ул
перзентли боламан б а?“ дсп сораганла оған „Д а н а я д еген кызын уллы болзды, бирак аклығыи сени өлтиреди“ дейди. Бупнан корккан патша кызын адамға корсетпей қамап саклайды. Зевс алтыиға айиэдып кстнп
кыз бенен косылады. Кызынын жүклн екенин сезюн
патша К Ы 31.ТН сандыкқа салыл суўға ығызады. Дананнын суўга ығызыў мотивн Бердак шайырда Шынғыстыц туўылыў мотиви менен усас. Бирак Бердакта күн/ ге ашық болыўы Персейдин туўлыўынан да гөре әййемги мифлерден екеилигинен дәрек береди.
Адамзаттыц ан-кунге тәбиятқа сыйынған дәўиринся
калған нускалардын бири ҳаял атлы Акшолпанныи
уран болыў дсталы. ЛкшолпаПнынМуйтенурыўынауран
болыўыида эййемш матриярхат дәўириниц ҳакыйкатлығы барлығын С . П , Толстов, Т . Л . Ж данко, Л . С . Толстова, т. б . илнмназлар торепинен айтылғаны бизге бслгили. Оларды тэкирарлап отырмастан „Лқшолпан" де1 Башкирские шежнре, Уф а. Башкирхнижиздаг. 1960, с 94.
3 Б е р а т о л ь д В. В . С оч., т. II, Ч . I. .4 . 1963, с. 91.
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ген ҳяял атына кеўил бөлейик. Бупы илимпазлар „Белая Венера''---Акшолпан деп пикнр жургизеди. „А қ 1-тазалықты, азадалыкты билдирсе, “ Ш олпан“ -жулдыздыц аты болып, бул жулдызға сыйынған дәўиринеп
калган нускалардыц бирн екенлиги ҳаққында илимпазлар айтты. Ҳаялдыц уран болыўы әййемги матриархат дәўириниц яки болмаса сакмассагетлерден дәрек
берип ғана калмастан, бул адамзаттыц еи әййемги дәўириндеги Аканы (Ҳаўа енени) адамды дүньяға келтириўши, барлық тириншликтиц тийкары деп сыйынган
тусинигиниц излери болыўы мүмкин. Бундай түсиник
„Авеста“да да сақланған. Берлақтыи өзи бул ҳаккынла,
„Тәцирим, сакаўатлы ана меҳрин бер“ , —дейди. Демек,
шайырдыц өзи Ананы —тәцир, тирншиликтиц тийкары
деген түсиникти тастыйыклайды.
Каракалпақ халық достанларындағыдай, жулдыздьщ
халық турмысында салтанатлы, байрам мннәсибетинде
батырлардын үстине кийинетуғын кийимлерине кыстырылып, яки болмаса сүўретлери салынған бас кийим
кийилетуғыны айтылады.
А й

ж ү з и и е

Ж а р а с ы к қ а

ж а р а с ы к л ы

т у л м м ы и ,

к и й г и з е р м е п

а л г ы н

ж у л д ы з ы ц .

—дейди Гүлпаршын „Алпамыс“ дәстаиында Жодигерге.
Б е т п м а п

а й д а й

1ә \ 'қ

Қ о й д ы д

А л г ы п н а н
И л д и р и п

а р

а й д ы

б о л с ы н

д е п ,

б а с ы м а ,
о й д ы р ь ш ,

к о й д ь щ

т ө с и м е ,

— дейди Гүлайым „Кырк қыз“ дәстанында әкесина.
Бунда айға, күнгс, жулдызларға сыйынған дәўиринит;
иусқалары айлардын сүўретиниц алтыннан ойылып, батырлардьщ салтанатлы жағдайда кийетуғын кийимлерпне өткенлигин көре.чиз.
Бердақ өз шығармаларьшда халық аўзындағы ҳәр
бир әпсана, мнфлердиц сюжетлерине айрыкша мәнп
берип, оннан үлкен шыилық излейди, ондағы халыктыи санасын оятатуғын идеяны алады. Бердак шығармалары халық аўзындағы ҳәр бир ацыз, мифтиц бийкардан туўылмайтуғынын, оныц тийкарында халықтыи
неше әсирлик тарийхыныц, жәмийетлик санасыныц өсиў
сырынын жатырғанлығыи ашады.
1 9 8 4 - ж ы л .
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Бир жола уллы Хорезмниц ханы Бердак шайырды
шақырып: „Сени жаксы шайыр деседи, каракалпақлардьш кец аспанында уизкаи ғарға Солып жүргенш е, мениц сарайьша жумыска кел“ деген екен. „Хаи сарайында қашан ҳәм ким ушын сойылатуғынын билмей
жасаған таўыкка анналғанша, өз елимде еркин ғарға
болып жасағаным абзал“ , —депти шайыр...
Сол хан,'батыр Ерназар алакөздин көтерилисин басып, өзин гелле кылдырып, бас көтерген барлык бийлердиц колларын артына байлатып, Хипўа каласына
алдырса да, көзлери ҳештецеге қанәот етпей, бекделер
арасынан әллекимди излей бсрипти. Хапиыц канлы
көзлери не излегенинен сескеиген әскер басы: „Уллы
ханымыз, енди карақалпақ елннде изине адам ергеидсй басшы калған ж оқ“ , —депти.
— Бердак шайыр кайда?—депти хан.
— Ол бай емес, урыў басшькы емес, сол ушьш
таслап кеттим,—депти эскер басы.
—Мен Бердактап шайыр болсам, ҳглглыкты күсемес
едим—дсп салыпты хан. Сөйтип, көпшилликке еситтирип бүйдегени ушып астыиғы ернкн бир ткслеп,
әскер басыға:
— Алдыма Бердак шайырды әкслип бас нйдирыегонше, каракалпак ели маған бағынғанына исеибенм ен !,—деп әскербасыны каракәлпак елине кантадан
атландырып, шайырды алдырган.
Шайыр дана болса, халкынын тилине айланады
деген раўаят бар.
Халкыныц атынаи сөйлей билген шайыр пүткил адамзаттыц атынанда сөйлсй алады. Тап сол сапары Бердак
шайырды алдырған хан опы карсы маплайына отырғызып; „Мениц жедис салтанатымды мактап қосық шы191
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ғар “ допти. Шайыр көнбепти. Хап оны зинданға таслатыпты. Зинданда шайырды хорлаў максетинде караўылл ар ;“ Шайыр орныц қалай?,,—деп сораған екен .“ О рным сизлердип орныцыздан ж аксьГ— депти шайыр.
Караўыллар оныц „даиалыгына“ күлисип:“ Несебепген?"
—депти.
Сизлер өзгелердиц кыйналғанын көрип турып
күнелткёнди жаксы көресизлер, ал меи бирсўдии кыйналғанын көргеннен гөри өзимниц қыйналғаныма қайылман“ , —депти шайыр.
Т. Қайыпбергсноа

о

;

.
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гхо

охо

Б. Қ а л и м б е т о в
Ф илологая иламлеринац ка н д и д а ты ,

ХА Л Ы Қ Ш АЙ Ы РЛ АРЫ Н Д А БЕРДАҚ ТӘРИЙПИ
Халқымыз әзелдеи тарийхтан өткен, халық ғамын
ойлаған қаҳарманларына үлкен муҳаббат пененЗқарайды.
Өзи сүйген халық қаҳарманларыныц атына улы менен
қызыныц атын кояды. Солай етип балаларыныи биреўин Айдос десе, биреўин Гүлайым, биреўин Амангелди,
биреўин Рза, биреўин Төре деп шакырып халық батырларын күнделикли тўрмысыида еске түсирип келди,
сонын ала бул нәрсе жәмийетлик түс алып, шайырлар
тәрепинен дәстан болып тәрийпленип өз поэзиясыи үлкен трибунаға айналдырған. М инс, х<1лқымыз да, шайырлар да сол сүйикли улларынын бири ретинде Бердақтық
атын бәркулла улығлағаны бизге белгнли,
Бердақтыц заманласы, белгили қарақалпақ шайыры
Алшынбай улы Өтеш:
Б е р д а қ

е д и

ш а й ы р л а р д ы н

С ө з и н е

и й и л д н

Н е ш ш е

с ө з л с р

а д а и

д а н а с ы ,

б а л а с ы ,

ямг.са:
Ш а к ы р л ы к т а н

а й г т ы
ө т п е с

к о р ы к п а й

з а д ы м н а н ,

М а к т у м к у л ы

о н н а н ,

— деп Бсрдакты қаракалпақ халкынын ен кәдирдан
шайыры екенли! и жөнинде жоқары баҳа бергеи еди.
Бердақ өз дәўиринде усыидай баҳаға ийе болғанменен, оныцдөретпелери бәри бир УллыОктябрь революциясынан бурын бирде поэзиясы баспа сөз бетинде жәрияланбады. Басқа туўысқан халықларға биймәлим
болды.
13-375
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Тийкарында Бердақты Октябрь революциясы қайта
туўдырды, камалға келтирди.
Белгили кырғыз жазыўшысы, Социалистлик Мийнет
Каҳарманы, Ленинлик ҳәм Мәмлекетлик сыйлықлардыц
лауреаты Шынғыс Айтматов тәрепинен:
я Бердақ творчествосы тек қарақалпақ әдебиятында ғана емес, бәлким, бизин көп миллетли Ўатанымыз
тарийхында улкен орынды ийелейди. Оныц демократиялық идеялары халық данышпанларыньщ арасынан
өсип жетискен дана ой-пикир ийеси...
Кырғыздыц Алатаўыныц шоққылары көп. Олардыц
биреўлери бийик болса, басқалары оннан да бийик, халқымыздын усы бәлент шоққылары „туғ шоққы“ яғный
„туў шоққысы” деп атайды. Бердақта көпмиллетлй туўыскан әдебиятынын туў шоққысынын бири“ („Совет
Карақалпақстаны„(газетасы, 1978-ж. 1-март),—депбаҳалаиды. Бердақтыц шығармаларынын баспа сөз жүзин
көрген дәслепки дәўнри 1940-жылы Терткүл қаласында
шыккан „Қаракалпак халық творчествосы “деген альманах болды. Арадан көп ўақыт өтпей 1941-жылы
Бердақтыц толы қ жыйнағы баспадан шыкты. Буныц
өзи Бердақтыц дөретпелерин халык арасында пропагаидалаўға кен мүмкиншилик туўдырды.
Келе-келе Бердактыц творчествосы С С С Р халықлары
тиллери: рус, өзбек, кырғыз, қазак, түркмен, груэин,
татар, иоғай, башқурт ҳә ; де баска халықлар тиллерине аўдарылды. Булардыц барлығы Бердак творчествосыныи изертлеў объектине айналыўына жол ашып берди.
Бердак ҳаккындағы сөзди белгили жазыўшымыз
М . Дәрибаев 1940-жылы „Қызыл Карақалпакстан“ газетасында „Бердактыц косықлары ҳаккында,, деген макаласы менеи баслап берди. Буннан кейин, Н . Дәўқараевтыц яБердак шайыр“ (1950-ж), М , К . Нурмухаммедов.
^Бердах великий поэт каракалпакского народа“ (Ташкент, 1977), И . Т . Сағитов „Бердақтын творчествосы“
(Нөкис-1958-ж), яСаҳра бүлбили“ (Нөкис-1974), А .М у р тазаев, “Бердактын „Ақмак патша“ поэмасы (Нөкис1979-ж), Ө . Алеуов, «Педагогические взгляды Бердаха“
(А К Д , Ташкецт, 1974), М . Тлеўмуратов „Произведения
Бердаха как источник по истории каракалпаков," (А К Д .
Н укус, 1967), Б . Курбанбаев. „Бердак ижоди “ (Тошкент,
1977), сыяқлы бир канша монографиялар ҳәм изертлеўлер жүзеге келди.
19*
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Бунык езн карзқалпак7совег әдебиягында Бердак
образын дөретиў—тәрийплеў кереклиги туўралы баслы
мәселеге айналды. Бул ийгиликли истиц басланыўына
Бердақтыц туўылғанкүнлерине бағышланып өткерилген
Салтанаты айырыкша козғаў салды. Карақалпак совет
шайырлары дәслеп лирикаларында, оннан соц поэмаларында Бердакты тәрийплеў ушын көп излениске түсти.
Бул излениўлер босқа кетпеди, карақалпак халык
шайыры А . Дабылов “Бердақ ҳаккында кос косык“
(1950-жыл), С . Нурымбетовтыц “ Бордак ш айы р“ (1950жыл), Ж . Аймурзаевтыц яБердак“ атлы музыкалы
драмасын дөретти. Бул каракалпақ совет әдебиятында
Бердак образын дөретиўдеги дәслепки табыслардыц
бири болды. Булар өзиниц эпикалық шығармаларын
иске асырса, лирнка жанрында И . Ю супов, Т . Ж ум амуратов, Н . Жапаков ҳәм тағы баска да шайырлар
творчествосында Бердакты тәрийплеў кениен орын алран.
И . Юсуповтын дөретпесинде әсиресе, оныц лирикасында Бердакты тәрийплеў көркем образ дәрежесине
жеткере алғанлығын көремиз.
М е н

г и б р а д ,

П у ш к и н
М е н - т а з а
М е н

с а б ы к

м е н е н
к а и ,

Б е р д а к т ы н

н ә л д е н

к ө г е р г е н ,

Н а ў а й ы н ы н

ш а н ы н а н .

с а п

ж ү р е к т е н

ж а л ғ ы з

и с л е ш е н ,

т а м ш ы

к а н ы м а н .

Бул төрт қатар косықта Бердак образын тәрийплеўди бәне етип шайыр төрт дәўирди—биринши Наўайы,
екиншиси Пушкин, үшиншиси Бердак дәўири, төртиншиси өз дәўири —совет дәўири менен поэзияиыц
тамырларыньщ калай соғып, калай есип раўажланғанлығын китап окыўшыға түсиндирмекши болады.
Тәбият пенен с^йлесиў бизиц әдебиятымызда әзелден киятырған дәстүр. Бир ўакытлары Әжинияз: ,,-Әй
жапав бергил хабар, жайында еллер барма екен?" деп
Өзи көп ўактан берли сағынып келген елин каракалпақ
далаларынан өз елиниц не аўҳалда келгенлигин сораса,
ал,
Сейитниязов яДала менен сөйлесиў“ деген
қосығында қаракалпак халкыныц өтмиште болған ўакыяларын даладанбиледи. Кайсы шайыр болса да тәбият керинисин суўретлеў аркалы сол дәўирдии-заманныц тәғдирин баянлап бериўден баска мүддеси жоқ.
Сондай-ак И . Юсупов „Ж ас клен ағашы шайқалды
М

.
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бирден“ деген косығында Шевченко кәбири басында
өскен Клсн ағашы менен сөйлесиў ушын ағашқа тил
береди. Усы арқалы Шевченко менен Бердақты сә\“ бетлестирип екн шайыр арасында айырылмас дослы::
тарынын шертилиўии сөз етеди. Бул сөз көркем образ
аркалы иске асады.
Тыллар балыкшылар.. .бир жигит сонда,
Тамач болкан геаае бийганыс косык,
Аўыр ақ есксгии луўтар кылды да,
Мачтага суйекип кисык айтты йошып.
Сол жигиг елеглеп көзиме мепин,
Сол косык жачлайды мудам кулакта,
Ол саҳра бүлбили 15ердак екенин,
Ол гсзде билмеген едим биракта.

Шайырдын бул фантагтикалык ойы болған менсн
ҳакыйкый өмирдиц реаль картинасы болып табылады.
М ияе, усыпдай бахытлы өмирге кол жстксрген халык
арасындағы—Шевчснко менен Бердак араеындағы әзелдеп киятырган интерн ишоналлык дослыкты-каракалпақ халқы менеи украина халқы арасындағы дослықты
үлкен мақтаныш пенен кнрайды.
Жана әўлады Псрдаклардын,
Тарас даикм 1 1 ардаклар дым,
Вахтып каракалпаклардын.
Бэлеит еткен туўысканлык.

Тағы бир косығында И . Юсупов: өзинин Бердакка
болған симпатиясын былай ториплеп бсреди:
Китап текшесннг түсксндс көзим,
Ҳәр үйдеп куўапыл шыгамап өзим,
Халмк алтыпға кяплан 15ердактыы сөзнн,
Қосык С 1 Ш 1 айтар жүрген жерлсрде.
Кара үйде Пушкип менсп Бсрдактыц,
Қарақалнакша сэўбстлескенин көрдим,

- дегсн қатарларында рус халкы менен каракалпак
халкы арасындағы дослык символы ретинде Иушкин
менен Бердакты сәўбетлестиреди. Бердакты тәрийп юу
аркалы халқымыздыц әсирлер бойы рус халкына болғаны ыкласы—дослығы баянлантды.
Бердакты тәрийплеўде каракалпак совет шайырлары196
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нын ишинде Н . Жапаковтыц творчествосыпда да жақсы
сөз етиледи.
Ьерлак Наўайыим устаз
Оипаи ернек алды өмнр
Ғафур да, Аббаз да дәл
Үлгн етти шайырлардық

леп билди,
жолинда,
сопдай көрди,
алдында.

Шайырдыи биринши ҳәм екинши қатарында бурын
шайырларымыз тәрелинен айтылған катарлар, ал үшинши қатарға келгенде, Бердакты өзбек шайыры Ғафур
Ғуламныц да устазы екенлигин кец массаға түсиндирип бериў мүмкиншилигине ийе болады. Лл Аббаз Д а былов болса:
Халык ушып жырладын ҳэр түр сөз бене»,
К ы я л а г т

к ө п

к а р а п

а л ғ ы р

к ө з

б е н е н .

Әжинняз, Бсрдактан калған нз бенен
Косык стиллернн тапкан шайырсан.

(А . Жабылов, шығармалары, I I том, Нөкис,

1 9 7 2 - ж

8

\ бет)

деп Бердақты С . Нурымбетовтын устазы екенлнгкн
улығлайды.
А л, А . Дабылов Бердак Садыктыц да устазы болды
десе, К . Султанов Бердак Аббаздыц да устазы болды
дейди.
Десем сени замаиымнын Бердагы,
Шайырлмк шер таркатпадм ол лағы,
Совет гүлзарында өскен булбилдин .
Жаца бағка жарасыклы ыргағы.

Шайырлар арасында да бирине бири устазлық етиў,
өзннен бурынғы талант ийелернн улығлаў шайыршылықтыц еи жоқары сакадағы эгикалық кәсийети болып
табылады.
М ине, бундай жағдай қаракалпақ халык шайыры
А . Дабыловтыц кәлемине де миясар едн. 1939-жылы
жазған "‘ Шайырлар“ деген косығындағы Бердақтуўралы бир қанша пикирлерге ийе болған мынадай қатарлар анық керинеди.
Залымлар шайырдыч сөзин ацлыпты,
Шетлегипти, бузасац, деп шанлакты
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Сөзге уста небир шсшечлер өткеи,
Мисал еске салсак, шайыр Бердакты.
Кейииге калдырған ўәсияты бар,
Ҳэр сезикнн шийрин-шекер канты бар,
Ь а й мснсм жарлыныц паркын айыргаи.
Ҳэр сезнннц миллисн-миллион бәнтн бар.

Бнз Бердак образыныц бир елесни көремиз. Бул
косықтыц дөрелгенинен жигирма бир жыл өткеннен
кейин „Бердакка“ атлы шығармасын жазды. Бул косыктыц барлығы болып бир ж үз кырык еки катардан ибарат болып, оныц дәслепки куплети:
Сэлем берднм бугин Бердак атама,
Ҳасыл влсе абырайын сатама,
Пагыз гәўҳар жер астында'жатама,
Сөзи шыкты жәўҳар болыи Бердактыц,—

деп басланады. Лббаз бул жерде Бердак идеяларын
юветлик заман менен сайбағькластырады. Онда Бердак
ойы, Бердак образы көз алдына келеди.
Мысалы Бердак:
Бассак та улчен конысты,
Бткенде барып жумысты,
Ҳәм мактап Кулен болысты
Атан сарпай алган еиес.

Ҳәр бир шайыр өзиниц лирикалык шығармасында
лирпкалык персонаж ретиндекөринеди. Оныц акыл-ойы,
характери бериледи. Бунда Бердак өз дәўиринде Кулен
болыссыяклы эксплуататор ўәкиллериниц халыкка еткен кысыўмети, халыкты алдаў ҳәрекетн тәўсипленеди.
Ҳәм оларға карама-қарсы сөз айтады. Бул жери Аббаз
катарларында былай бериледи;
Кулсн болыс, Әдил калмак тусынач,
Карсм тнл жумсаган корыкпаи мтшынан,
Опда тогызыпшы әсир ишипен
Өмнрн шыкты қаллаш болып Бсрдактыц.

Сондай*ак:
Сары кнрпик шапан белипде турме,
Аяқта ак н\шта, баста шөгирме,
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Суўрстте шекилнгт дуўтары бирге
Өзи шыкты калиас болыл Бсрдактыц,

— деген катарлары оғада характерли. Көз алдыцаБердак келбетин, Бердак портретин тағы бир келтиреди.
Бердак өз дәўирннде тек ғана ша(щр болып коймастан халқымыздын арасында мәденият ислерин таратыўшы. О л косықларын сазға косып айтып, сол замандағы үстем класс ўәкиллериниц халыкка еткен зулымлығын әшкаралап халық массасын өз изине ертип
келгенин, Бердактын бундай ҳасыл қәсийетин төмендеги қатарлар менен бере алған.
Ала моннақ дуўтар, гумис шаптырға!!,
Бес бармакка он төрт иерде туттырган,
Намалары тнстия суўын жуттырған,
Шэкиртлер тойға келди Бердактыц.
Шәкирт деп ойлайман Жапак, Ешшанды,
Айтьш жур Бердактан калған дәстанды,
Жанлатып ҳаўазы жерди-аспаиды,
Аклығы Қаражан бизде Бердактын

Бунда шайыр биографиялық тәргипте айткан менен соншамам жыллардан берли Бердак дәстүрлерин
советлик әсирге алып келиўши карақалпак халкыныц
белгили баксылары Жаиак Ш амурагов, Ешшан Косполатов ҳәм Бердчкгыц ақлығы Карзжан Кабулов сыяклы баксыларды нағыз шәкиртлер екении еске түсиреди.
Каракалпақ шайырлары ишинде Бердақты тәрийплеў Аббазда оғада баеым болады, Онын лирикасында
Бердақ руўхы . Бердак жолы айкын сезилип турады.
Буньщ өзи шайырдын ески өмирдиц аўыр турмысын,
оныи аўыр азапларыныц бир ушлығын кергенлиги айырықша себепши болады.
А.Дабыловтын творчествосында „Бердак ҳаккында
еки қосык“ деген шығармасы көриекли орынды инелейдн. Аббаз Дабылов бул шығармасында Бердакты түсинде көр'ен деталы менен китап оқыўшыға ески өмир,
ески заман менен советлик заманныц өзгешелигин
ашып берген. Шайырдыц түсииде көргенлиги, Бердак
пенен сөйлескенлиги сөз етиледн. Бунда әйтеўир бир
еки адамнын куры сөйлесиўи емес, бунда пүткил дүньялык түсиник жәнинде сөз барады. Ҳәтте, шайыр тек
199
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гүрринлесип ғанз коймастан
ғындагы: '

,Бсрдакка„ деген қосы-

.Сары кирпик шапан,
белипде' турме,
Каяқта ак пушта, баста шөгирме,
Суўретте шскилген дуўтары бирге* десе,
.Бердак ҳаккында еки қосығыида.:
Вулбилге жарысып сөйлеп тур тилн,
Күиге ш а ғ м л м с ы п жузинде н у р ы ,
Ш ок сакал, ат жақлы, сүйеги нри,
Өзи узып бойлы, кара киси екен,
Шым кара емес, карабаран тус екен,
Жасаған шыи жасы жетпис үш екен,—

деп Бердактын портретин және
бир рет толыктырып бернп отыр. Бул катарлардын ҳәр биринде бир
дәўирдиц ойы жатыр. „Күнге шағылысып жүзинин түри„ деп күн нурын социалистлик жәмийепиц жаркын
өмир екенлигине тенеп отыр.
Аббйздын бул шыгармасынын „Саўалға ж уўғп* бөлнминдеги Бердактын берген жуўабын гүзетип отырсан,
Бердактыц өз дәўиринде кандай азамат болғанын, онын
қалай кун кеширгепин, сол өмиринде езиўши класс
тайпаларыныц уиамсыз қылықларын қалай әшкаралағанын көрсмиз. Шайыр бул пикирлерди өзинин ойынан
шығарған емес.онықш ын дәрегин Бердак поэзиясынан
излеген.
Аббаз Дабылов бул шығармасын фольклорлық қатарлардан шеберлик пенен пайдалангаи. Мысалы шайыр
.И й т жоқта шошка үреди* деген накылларды „Донызлар
төбеге шығып аўлакта, ийтимди соларға қоскан Бердақпан“ деген сөзлер менен байланыстырады. Бул сөзлерде үлкен класслык мәни жатыр.
Шайыр гейпара жағдайларда Бердакты лирикалык
қаҳарман ретинде қатиастырып, сол дәўирдеги мийнеткеш халыктын жүрек дүрсилин береди. Гүреслерде
баслы қаҳарман болып хызмет атқарады.
Заманымнын шатпакларын жазалмай,
Ийне-тебен мснеи кудык каэалмай,
Максет питип баўырымды жазалмай,
Бу.т дуньядан кешип кеткен Бердакпан.

Бунда шайыр Бердак, Илимийне менен кудық қазғап2С0
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дай° дегсн афорнстлик сөзлердн окып отырып, Бердац
төмендеги катарларын сске туснрмсй тура алмайсац.
Аклы кәмил, илими зор,
Пилимли ел болманлы хор,
Бахыт ушын силтесе жол
Орысиитты излер сдии.

Каракалпак халкы әснрлер бойы рус халкына карай
бирдей кол созып келгени тарнйхтан белгили. М ине,
Бердак әрманы жасагаи замапдағы мийнсткеш халыктьщ әр.маны болып табылады.
А л , Аббаз шығармасында:
Душпанларды көрсем кезнм канталап,
Талан сапар жетип бардым аиталап.
Оп бармакты он мыи әскерге сапан.,
Дуўтарымды гөзеп ет^ен Вердакпаи,—дсйдн.

Тийкарында Бсрдак ушын ец нсенимли дос—бнрннши
рет онын халкы, екнншиден, оныц өмир менен сырлас
болған ала мойнақ дуўгары болды. Дуўтарға қосылған
халық мунын ацлататуғын косыкларға халықты елтип
келешек өмирге руўхландыратуғыи трибунаға айналдырды.
Аббаз Дабыловтып бул шығармасыныц кайсы қатарларына сер салып карасац да. онда Бердак ойы, Бердақ
образы жокары руўх пепен тәрийпленеди.
Пиздсн сәлем болсып барлык балларға,
Алғысым көн биздн билгсп жанларка,
Суўретнмди койса сахна, эалларга,
Тириле-тириле турган Бсрдақпан,—

деп питкореди Бердақ тилинен. Мине, шайыр Бердақ
сккен гуллерге пардоз бсрип, оған советлик замангн
жарастырыи, Бердак әрманы совет дәўириндс калайиске
асканы жөннндс китап оқыўшыларға исенимлн жуўмак
шығарагы.
Сондай-ак карақалпақ шайырлары ишинде С . Нурымбетов та Бсрдакка арнап өзиницбиринши поэмасы—„Берд ак . иоэмасын дөретти.
Бул поэмада қаракалпак совет поэзиясында Бердяк
туўралы жазылған көлемли шығармалардыц бири болып
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есапланады.Поэма туўралы республикамыздыц көп ғана
алышары өзиниц монографияларыида (С . Лхметов,
$ . Пахратдийновлар) бир қанша пикирлер жүргизди.
Поэма көлеми жағынад 80() қатардан аслам. Шайыр
поэмасын Бсрдақ жасаған дәўирдеги Бердак туўылған
жердеги орын менен кнтап окыўшыларды таныстырыў
менен баслайды.
Ж

ә м е т

б а с м ў

Г с д о н
У с ы

ж а р ы қ

ж а п т ы и
ж с р л е р

Е т к е н

и с и

е к и

у л т а н

ж а ғ ы

Ғ а р ғ а б а

1щ

к о п м с ы ,

т о л ы с ы ,

ы ч

ж а й л а ў ы ,

С с ў и л б а й д ы н ,

ж у .м ы с ы ,

Автордьш поэманы жазыўда, образ дөретиўде өзин:
ше Оир жол табады. Садык Нурьшбетов та поэмадағы
тийкарғы идеяны шайырдыи лирикалық косыкларынан
азық алғаи. Поэмадағы ўакыя Бордактыц мешитгеи
келгеннен кейин әкесинен пул сораўынан басланады.
Бунын өзи окыған. адамға топа-торыстан басланғапдай
болып көринеди. Бирақ поэмадағы катарларды оқып
отырып Бсрдак өмирге араласып, оцы-солын билип киятырғдн дәўирииеи баслайды.
Б а й

б а л а с ы

к ү л с с

Қ ы с ы н д м р ы п

к » п

а р д ы

к с л т и р е р ,

и ш и н д о

н а т ы к

д е р ,

Бундаи Сбмдк еситпоссн дурыс п&?
Қ о й т с е қ и з д с

О н ы и

а р г ы к ш ы л ы к

И с с н и м л и
Б а к с ы
Б и р

м а г а м

с о г а и

г ы д л а п

и л р с е л е р

а қ ш а

т а ў ы п

ж е р я

к е ў л и

е с и <

б а п

ж а й

б с т т е

а й г ь ш

б и з г

е

б с р .

ш ы г а р ,

ш ы г а р .
о г ы р с а к
б ы л ж ы р а р .

Бул сөзлер Бердактын жаслық ўактындағы сезлери.
Балалык минездиц ушлығы анық көрииеди.
Себеби унамлы персонажымыз Бердак әкосипе бирдеи
акша талап етиўи онша реаллық өмирге сыйысиайды.
Сопдай-ак Бердақш ц Ссўилге айтқан сөзлери усы
жоқарыдағы пикирлордиц сынары.
М с н

а й г а м а н

с и з г е

А б ы р а й ь ш д ы

т е г и п

Қ о й д ы ц
М а л

г ө ш и

ж ы й н а г а п

с е з д и и
б у л

т у р ы п
м ы н а ў

и е

д у р ы с ы н ,
к ы л м с ы ц ,

ж а р м а с ы н
к ү н и н

«

б е р г е н

к у р ы с ы н ,

Деген менеи Бердақтыц өмир жәлы оны өмирди тез
түсиниўге ийтермелеген шығар. Буған оныц:
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М н й н о т

п

К в р м е й

1* н о н

б и р

И ш п е н - ж е м е й
К а ш а н

ж а н д ы

к ү п

к ы й н а п ,

к о н а қ

м а л д ы

с ы й л а п

ж ы й к а п ,

р а ҳ а т л а н а д у р с а н .

(БерДак. Тандампды шығармаларыККМ Б, Нөкис— 195Б
ж . 78-бйт) деген катарлары нағыз дәлил болаяы. Себебн
бундайтөзди айтыўға халық массасына арка сүйеген
Бердак ғана батына алады.
Поз.мада Бердақтык Сеушт ыспен арасындағы кескинлеснў кем-кемнен шийеленисе түседи. Ақыры Бердақ
өзинид ашшы сөзлери менен Сеўилбайды тәўбеге келчиреди.
О к

к и б и

Ҳ а қ ы и д ы

к а д а й с а д
б е р с й и н

К е л г е н и с ш и н
Б и з и н

ү й г е

с о к ы

м а г а н

с ө з и н д и ,

ж о г а л т

к ө з и к д и ,

б о л с ы н

к а р а й

с а л м а

у с ы

к ү н ,

п з и к д и .

Букда өткир сездиг; жецисн, бул женис сол дәўирдсги жада оянып киятырған мийнеткешлердиц жениси
деп түсинсе болады. Сеўилбайдын жексурынлык, Бердактыд нағыз аламгершилик образы ашъш бериледи.
Кейинги ўакыя шайыр тәреппнен Бердактыц уйиндеги
ойласык пенен өтеди.
Бсрдактыд баксышылыкка кызығыўышылығы оны
карақалпак халқыныд белгили баксысы Акымбетке жетелеп келиўи яғный Бердақ пенен ушырасыўы оғада
характерли шыккан. Әсиресе бул жерде сол дәўнрдеги
той мерекенид дэстүри ҳаккында анық суўретлениўи
дыққатка ылайык.
Ж а н ғ а
К ө п г и
К у р

ж а й л ы

б о л ы п

К е ў и д л в

К е с е

а л

б о л ы с а р
б а к с ы

ҳ о ў л и

к е ш к и ,
с е с т и ,

и ш и н д с

ж и г и т - к ы з л а р д ы н

б и р и - б и р и и е

п а к ы л .

Н а г ы з

ҳ а ў а с ы

б а к с ы н ы н

о т ы р ғ а н

л ы м

а л ы с ы п

А й т ы с а д ы
Ш

ж а з д ы н

к ы з ы к т ы р г а н

у с г и ,

с а л ы п

ж у ў а п . ҳ ә з и л

г е .и п и р

мепен

ҳ ә ў н ж л е н и п

к э з ,

с е з ,

ғ а р р ы

а й т к а п

д а ,
г е з .

Поэмада Бердактыд творчестволык жақган жетискен дәўирин Күнхожа менен ушырасканын былайынша тәспирлейди.
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Деди колындагы сазыи жанлатып,
Ой-пцкирин Кунхожага тынлатып,
Уакты хош боп Г>ердак униие келди,
Оиыц меиен бир кырык бес куи жатып.

Буныц Бердактыц өзи:
Белгили халмкка нышаны,
Ядымдадуп ҳзр кашаны,
Картайганда Куихожаны,
Кертен кунлерпм-куилерня,
Анткан сөзлерип тыцлатып,
Комис жерипи одлатын,
Бир ярым ян биргс жатып,
Ҳэз етип өткен күнлерим,—

деген сөзлернн тнгы ядка түсиреди.
С . Нурымбетовгыц „Бсрдак шайыр,. поэмасы 1950жыд ушыи қарақалпак әдсбияты тярийхында үлксн
жаналық болды.
Өзбек жагыўшылар Асқад Мухтлр мсисн Ҳамид
Ғулам .Д р у ж б а народов“ журналында Бердактын
ор.ньн жоқары баҳалап: „Түркмен—Мактымқулы, қазақАбай, қарақалпак—Бордак, Орга Азиндагы халыклардыи
революцияга шскеиш дәўпрдсгн үш жарық жулдызы*1
деп жазгаи еди.
Кайсы жазыўшы шайыр шыгармаларьш оқып қарасақта, Бердақ туўралы пнкнр айзпаган оныц әдебий
ыийрасынан пор алмаған <'өз зергерии табыў қыйын.
Олардыц барлыкы да Бердақты устаз, көрксм сөзднн
шеберн деп баҳалайды.
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Байнияз Қайыпназаров
БЕРДАҚ Қ А
Саҳрада сайраган бүлбилдей
Болмаса да конарға гулин.
Халық мунына үн костыц бирдей,
Қадирицди биледи елин.
Оқып көрсем шийрин сөзицди,
Ж үрегиме жыллы тийеди.
Халык перзентисен, халык езицди,
О з улындай көрип сүйеди.
Сен жасайсац, изицде
Алтындай тот баспас сөзиц бар.
Сүйиклисец, ҳәр бир сөзицде,
Халык мәнги умьппас өзиц бар.
Халыкты езген жаўыз душпанды,
Мудамы жск көрнп кеттиц сен.
Еркин заман, бағы-бостанды,
Көп сағынып, ерман еттиқ сен.
Қосығыцды тыцлатып халыкка,
Йошып-йошып шерткенде сазды.
Сән бергендей жайнатып бағқа,
Күткен еднц халык ушын жазды.
Халыкты баслзп данышпан Леш ш ,
Гүреслерде женимпаз келди,
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Езилиўден куткарды елин,
Халық бахыт, халыққа жаз келди.
Ел азат, рәҳэтли өмир,
Октябрь куяшы нур шашгы.
Социалистлик елимде ҳәзир,
Әрманларыц жүзеге асты.
Ел жаца, жер жаца, абадан,
Халық турмысы гүлленип кетти.
Каналлар қазылып тазадан,
Сен өскеи жер түрленип кстти.
Ҳ үр Ўатаным бахыт бағында,
Тағы өсер, гүлленер, байыр.
Коммунизмник нурлы танында
Бизиц менен жасайсац шайыр.
Саҳрада сайраған бүлбилдей
Болмасада қонарға гүлин.
Ҳалык муцына үн костыц бирдей
Кадиринди биледи елин.
1950-лс.
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К. Алламбергенов
филояогия илимлериниқ кандидати

Б Е Р М К Т Ы Қ Ж Ч ЗБ А -Х А Т

АЙТЫ СЛАРЫ

Хат
айтыслар—жазба айтыслардыц ен бирннши
ирет пайда болған тури. Себеби, бул айтыслар шайырлардын айтыс дәстурин булжытпай даўам етиўи бойынша (ягный шайыр менен шайырдыц айтысы—соавторлык шығарма болыўы жағынан) фольклорға бейнмлессе,
өзиниц хат алысыў формасында иске асыўы (жазып
дөретилиўи) бойынша әдебиятка жакын келеди. Буны
биз айырым жайдары—хат айтыслардыц аўыз-еки импровизацяялық айтыслар менен тец-катар дөрелиў
мысалынан да көриўимизге
боладысы*
Бердақ пенен Өтештиц айтысын алайық.
Айтысты бнринши ирет Бердақ шайыр баслайды,
яғный Бердак өзишщ заманласы ҳәм дайысы Өгеш
шайырга оныц руўын айтып „мүйтен деген руў балық
аўлаўдан басканы билмейди, дийханшылық ете алмайды “ деген мәниде ҳәзил-дәлкек пенен айтыс—қосық
жазып жибереди:
Д ийхапш ы лы кты к ер м егсн ,

Ьалыктан баска жемегеи,
Сал мннип, таяў сермеген,
Жигитиц бар, ^теш мүйтен.1

Көрип отырғанымыздай, айтыс-косык айтарлыктай
әҳмийетли мәниге ийе емес. Айгыста муйтен руўыныц
' Б е р д а к .

Тачлаўлы

ш ы ғарм алары и ы н

толы қ

ж ы йн ағы ,

Нөкис. Қарақалпақстан, 1950, 154-6.
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кәсип-кәр» ҳаккында азын-аўдақ мағлыўматлар келтнрилсе де, ониан орынлы жуўмақ жасалынбаған, яғнып
шайырдыц дийхаишылык пенен шуғылланбаўшыдыкды
муйтен руўыныц минн дсп санаўы орынсыз,
А Л 1 ыстын усындай жсиил мәнн ийелеўнне карап,
биз бул айтыс ҳаққынла ,Б е р д а қ 1 ворчествосыныц дәслспкн дәўирлсринде жазылған болыўы ксрек1- дегсн
ликирдин басыиа барыўымыз да мумкин, Бирақ ҳакыГ1катында солай ма?
Бул сораўдыц жуўабын биз Өтсштиц ,Бердақ баксыға жуўабы" наи анықквремиз. Бул жуўапка караганда, Бсрдақ пепеи Өтеш айтысы X IX әсирдиц екинши
ярымында-ак кслип шыққанлығы көрннеди;
Өтнп сди Хожапазар, Косназар,
Халкына болып едм бийазар,
Соган мегзес болып тууып 1:рназар,
Алар да Апдосша еткен колдаўлы.1

Бул мысалдағы „Халкына болып еди бийазар“ дсп
сыпатланған Прназар Алакөз 1856-жылы июньда (1827жылғы көтерилиоиц басшысы Айдосбийдиц Хийўа
ханы тәрепинеи ҳийлекерлик пенен өлтирилгени сыяклы) көтерилис барысында кыянетшилик пенен өлтирилди.2 Ө гсш шайыр „ Алар да Айдосша еткен қолдаўлы“
дегенде усыны, яғный „аўызбиршиликтиц жоқлыш
себепли оны да жаў оғына бердиниз" дегенди нәзердс
т у ’ ып отыр. Бул, демек, айгыс 1855—55-жыллардағы
Крназар Алакөз басшылығындағы халык көтерилисинсп
ксйин жазылды деген свз. Бул, демск, айтыс Бердақ
пенен Өгешгнн әдеўир тожирийбе топлаған гезлеринде,
29—30 жасларында жазылған болыўы итимал.
Солай ексн, Бердактын Өгешке жазған айтыс-хаты
не ушын бупшелли женил мәни ийелеген?
Биз бул сораўға жуўан бермесген алдыи, Бордақтын Өтешке жазгаи ай!ыс-хатларына бир нәзер таслап
алайык,
Бердақ 1 ыц 1950-жылгы тацламалы шығармаларыньгц
■ Ө т с ш ш а П ы р , Тадламзлы шыгарма.тары. Нөкис. Каракалиакстап, 1978, 83-6. Буннаи былаиғы мысатлгр усы баспасын.ти
алыиып ток бетн көрсетиледи.
2 Каракалпакстаи А С С Р тарийхы, 1 т.
Нәкис, Карақадпакстан, 1975. 230-5.
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толық жыйнагында оныц Өтешке жазған дәслепки ха*
тыныц еки түри келтирилген. Ҳакыйқатында, бул екитүр емсс, дәслепки хат айтыстын толык тексти болыўы
керек. Себеби, Өтештик „Бердак баксыға жуўабын"
усы екн түр айтыс—хапы н („Л\үйтен“ косыгыныи)
бириншн түринде мүйтсн руўыныц кәсип-корн, балыкшылық турмысьшдагы әбигершнлиги, ҳәттеки, жеген
напыныи да уўылдырықтаи нсленетугынлыгы, сондайак Өтештиц жарлышылыгы ҳәзил-дәлкск етилсе, Өтештиц жуўабыныц жартысына дейин Бердақтыц ата-тегиниц гедей екеплиги, әкесн Ғаргабай Бердакгьщ анасыц
каўыннын шопагына сатын алғанлыгы агпылады. Ал
Өтештин жуўабыныц даўамыида болса, Бердақтыц екинши түрдеш зйтыс-хатыныц („МүГпен* қосығыныц
екиншн түринин) характерине сай ж уўап кантарылады,
ягный бунда Өтеш Бердақтыц „Мүйтен руўынын көп-шилик жигитлсри суўға кетип өлди“ деп келтирилгенфактлерине қарсы көпшилик қолдаўлылардиц (айрықша ҳәмелдарларынын) жекке мәпин ойлаўшылығыныц
алаўызлыгыныц салдарынан Хийўа ханынын сум пейилиниц курбаны болып кеткенлигин көрсетеди. Бирақ
буган қарап айтысты руўшылық харакюр ийследи,
Бердақта, Өтештс руўшылық көз-караслар болғакболыўы керек деўге бола ма?
Биз бул сораўларға 1 өмендегидсй себеплерге байланыслы жоқ дсп жуўап қайтарамыз:
1.
Бул, бириншидеи, Бердақ пснен Өтештиц руўшыллық көзқарасларынын нә 1 Ийжеси емес, Хийўа ханы
ҳәмелдарларынын бнр руўды екипши руўға карсы қойып, мнйнеткешлср арасында алаўызлықты туўдырыў
сиясатыныц нәгнйжеси. Айтыста, ыиие, усы объективреальлык өз сәўлслениўин танкан.
Бул ҳаққында. филология илимлериннц кандидаты
А . Каримов „Бердақ пенен Өгештин айтысы“ Хийўа
ханыныц руўды руўға, халықты халыкка қарсы қойы\'
сиясатынан келип шыккан1 деп көрсетеди. Онып бул
пикирин К. Байннязов2 та тастыйықлайды. Ал белгили

1 К а р и м о в А . Өтештиц өмири ҳәч творчествосы хаккындамағлыўяатлар. Өгегн шаныр . Тацламалы шыгармалары 1978. 10-6.
2 Б а н н и я з о в К . Қосықтыц кушн. Нөкис. Қарақалпакстан,
1977, 135-6,
14-375
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тарийхшылар С . Камалов1 пенен Р . Қосбергенов2 бол..са Хийуа ханы өзинин бул сиясаты аркалы халык арасыкда алаўыллыкты келгнрип шығарыўды нәзерде тутжанлығын айтады.
2. Ҳәр каидай жаиа кубылыс. бчрден жокары дэрежеси менен көзге тасланбағаи. Бердактыц бул айтыс—
хаты айгыс жанрын жазба әдебиятка енгнзиўдеги дәслепки талпыныслар ғана.
3. Үшиншиден, Бердак пснен Өгеш ҳэзиллессе, ҳәзили жараскак, бир-бирнн түйе басты егип ойнаўға
болатугын тенкатар нсора адаылар болыўы меиен бирге,
дайылы-жийенли де болған, яғный Бердақтьш анасы
"Карқара Ө г е ш п т руўы-муйюнниц кызы болған. Карадсалпак дәстүринде болса дайы журтыныц адамлары
ыенен ҳәзил-дэлкек айтып басқыласыў әдег болған.
Бердак, мнне, усы дәстур тийкарында 'айтысты басла^ған. Соклықтавда оныц баслама хати жепнл-желпи юморға курылып ксткен.
4. Төргиншидеи, айтыс текстлериндеги «қолдаўлы*,
,м үй тен “ руўлары улыўма мәнисинде емес, сол руў.лардан шыккан бир адам (анығырағы, Бердак, Өтеш)
■ мәнисинде антылады. Буны Бердақтыц „Өгеш мүйтен“ ,
Өтештиц .Бердак колдаўлы“ деп аиықлық киргизип.
көплик аркалы бирликти түсиндирип турғанлыгынан
да көремиз.
5. Бесиншиден, шайырлар усылайынша „руў тартысы “ фонында ла дәўир шынлығын суўретлеп бериўди
назерде туткан. Опыц себеби—шайырлар „мүйтен“ ,
.колдаўльГ деп қаншелли кайталағаны меиен, айтыс
финалында бир-бирншш руўларына деген жек көрнўшилик ссзим менен калып қоймаған. Өтеш „Ҳаслъшыз
Конырат—бнр болар намыс"3 десе, Бердак бул төрели
сөзге тәўбе етнп, үшииши айтыс—косығында:
Талап етер бир-бириие жарысып,
Бирге ислеп барыхына барысып,

1 К а м а л о п С . Караталпаки в Х У Ш —X IX векат. Ташкент.
Фан. 1968, с . 129.
2 К о с б е р ге но в Р. Каракалпакстанныц Россияға косылыўы.
Нөкнс. Карзкалпак.стан, 1972, 226-6.
3 Ө т е ш ш а й ы р . Тацламалы косыктары, 91-6.
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Мүсәпир адамга бәрҳә карасыгт,
И с еткеи Муйтсннин жнгити барды12
.

дсп муйтен руўынын мийпеткешлерине үлкен сүй и спсншнлик сезим менен қарайды.
Айтыстын руўшыллык сыпат ийелсмегешш Өтештнц.
Бсрдакка жазған жуўабы да дәлиллсп турады. Бунм
биз ж уўап текстине толык сер салыў аркалы ғана бнлсыиз.
Ж уўап өзинин ортага койған проблемасы, сюжетлик
мазмупы бойынша анаў—мынаў поэма, дәстаннан кем
см ес. Поьма Солғанда да тиккелей халык тарийхьш сөз
ететуғын поэма. Себеби, шығармадағы сөз етилетуғын
ўақыялар X IX әсирдеги каракалпақ тарийхыньщ пүтин1
бир көриниси. Ондағы минезлемеси берилген, қаҳарманлар болса X IX әсирдеги қаракалпак халқыиын турмысында белгили из калдырғаи үлкен таринхый фигуралар. Шайыр ез жуўабында усыларга хронологнялық
тзртипте бирме-бир тоқтап өтеди.
Шығардганьщ сюжетлик линиясынын бул раўаж ланыў эволюциясы болса оиын көркем эпикалық шығарма екеилшинен дерек берсди.
Шайыр жуўаи басланыўдан-ак „Түбимиз Конырат—
туўыскан адам“ деп сөйлеп, өзи туткан позицияныц
прогрессив бағдарда екенлигип билдирип, Бердақтыц
әке-шешесиниц емиринин кемтарлықта өткенлигиниц
мысалында жоқшылык, социаллык тецсизлик—бул биз-иц айыбымыз емес, заманнын, залым бийлердиц айыбы.
деген идеяны алга сүреди:
Бий болып халкынды сорап Турымыд,
Әснресе, соғып кеттц зулымыи,
Ажырасканда жулып алды бурымыи,
Малы нелке байлап бердид, колдаўлыЭ

Шайыр социаллык тсцсизликке курылған дәўир картинасын усылайынша сүўретлей отырып, буныц тийкарғы сеоеплери нсде екенлшин излестнрнў максетииде қолдаўлы мснсн мүйтен руўыныц мысалыида халык1 Б е р д а к . Тацлаўлы шыгармаларыныд толык жыдиағы. Нөкнс..
Қаракалпакстан, 1930, 158-6.
2 Өтеш Алшынбан
у л ы . Тадламалы шығар.чалары,
119-бет.
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тыц усы дэўирге дейинги басып өткен жолын көз ал.дыиа кедтириў ушыи лирикалык шегипис жасайды.
Шегинис қаракалпак халқыныи Хожаназар сыяқлы ер
журек батырларын еске тусириў менен басланады. Реалист шайыр бунда батырлардын ерлик ислерии мактатутыў менен катар, олардын руўлық пытыранкы**
шылықтын, феодаллық урыслардыц курбаны болып
өлип кеткенлигине катты жаны ашыйды;
Халыкка бнр күнн хабары келди,
Кандай коргаўшм едн Қосначар елди,
Акыры түрчмечде эрманда өлди,
Саўаш күни ҳасды натық, қолдаулы*

Бул қатарлар аркалы Өтеш шайыр руўлық пытыраикылыктып ақыбети, феодаллықурысларнелергеалын
келгенлигнн көрсетин, халықты бирликке шақырмакшы
болады. Шайыр бул бирлик идеясын әпиўайы ғана айтып қоймастап, халық бирлигиушыи гүрсскен Карасатиан сыяклы халык улларыиын ерлик ислерин жанлы
мысаллар менсн көрсстип бсрсди:
Бплесеқ бе, сүйегинди ким тапкан,
Намыс ушьш мүнтеп едн ат шанкан,
Қаиушын түрчменге кылышыи тарткан,
Қара Сатбан—мүйгсн билсен, колдаўлы'-'

©тештиц жуўабындагы бул пикирлерди тарийхый
. дереклер тастыйыклан турады, яғиый бул лереклердс
1785-1786-жылғы Жаца дорья, Куўандэрья каракалпақларынын өз ғарезсизлиги ушынғы халык азатлык гүреслсриие Хийўа ханлығына қараслы жерлерде ж асаўшы карақалпаклардыи да жәрдемге барғанлыгы айтылады-'.
Шығарма сюжетиннц бупн.гн ксйимги бағ.иры қаракалпаь: халкьшыц Хийўа ханлығыныц кол астына өткеннен кейннгп жэмийетлик-сияснй, тарийхый ўакыяларға байлаиыслы раўажлзнады. Ьул дәўнрде 1 и ўакыялар мысалында да шайыр руулық пыгырацқышылыктыц
1 Сочда, 120-бгт,

2 Сонда, 121-бет.
* Т в р е е в А . Жазба деречягр ҳэм тарийхий
. Журн. Әяиўдәрья, 1982, .\"г', Юо-б.
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шындлк.—

акыбетлсрин көрсстип бсрсдц. „Хийўа (ханы бизиц усы
әззи тәрепимизден пайдаланып.өзимизди-өзимизгсжемтик етип берип атыр. Буган жол коймаўымыз керек.
Елге аўыз биршилик керек” , деген идеяны алға сү р е Ди:

Бердак жора, коржыныпдн аркала.
Ҳещ ўакыт кеўнлде болмасыи ала.1*

1
с
/

Шайырдыц көрсетиўиншо, жекке мәпиииц үстемлкги уш ы н гүрескен Айдостын алдзнып, еки нниси Мыржык пснек Бегисти өлтириуи де, баллары Ырза мен( 1а
Төрсниц трагедиялык өлнмн де, Каракум ийшаннь и
жансызлык ҳәрекетиниц нәтийжесинде алма жсген алпыс бийдин аўыз бириш т т нш ! кашыўы да, нәтийж.де халықтыц Ерназар ала көздей батыр улларынып
өлнп кетиўи де усы феодзллык-руўшыллык психологиянын кери тәсири, Хийўа ханыиын руўлык иытыранкышылыктан пайдаланыўынын нәтийжеси;
Байлап бсрип Мыржык пеиеи Бегистн,
Хийўа ханга олжа болднщ, колдаўлы,
Айдосын. патшаиып ти.ишс срип,
Ғулғула сөзине кеўнлпя бгрни,
Кеўлн суўыпты патшаны кернп,
Дйып бнлмес ҳас.тын н а т ы к , колдаўлы.3

ямаса;
Бул гүлгула шайтанлықтыи нышаиы,
Ал.иа бернп Каракумныц ийщэны,
Ернагар дос тутып ойламай оны,
Шсринди туқым курт еттик, қолдаўлыз

Өтештиц бул айтып отырғаны тарийхый шынлык.
Расында да, каракалпаклардыц Хорезмге көшип ксл*
геннен кейинги тэғдири Хийўа ханлығына байланыслы
болып калган еди. Себеби, баскарыўды өзли-өзине (бинбайларга, руўханийларга) бергени мснсн, алым—салыктыц барлыгын Хийўа ўәкиллери алын отырады.
Есапсыз салыклар мийнеткеш халықтыц наразылы1.Ч Л Й Я

»
’

Өтсш

АлшинбаИ

у л ы . Тацламалы

шыгармаларо,

126- 6 .

а С о ш а , 8’ -б.
з Сонда, 88-6.

I
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ғын келтирнп шығарып, Хинўа ўәкиллернн керсе өлтире бергсн. Усыпдай Хийўа ләшкерлерине карсы гүрес
жүргизиўши ханды сескендирген багырлар Бегис пенен Мыржық болған екен. Хийўа ҳәмелдарлары олар
бар ўақта карақалпакларға қол тийгизе алмапты. Ҳәтте,
алым-салықты да жыйнап алыў мүмкиншнлигинен айырылып қалады. Екн инисинен корыкканлықтан Хийўа
ханы Айдосқа да ҳеш илаж ете алмайды.
Хан сонлыктан да баскаша илэж қолланып, Лйдосты алдйп қолға түсирмекши болады. Буныц себеби,
буннан бурын Лйдос Хийўа ханлығына барып, каракалпакларды ез алдына маған ханлық етип бер деп
жүретуғын ед и ...
Мине, усындай көтерилислер ўақтында ол Айдосты
езине шақыртып, көтерилистн бастырыў мақсетинде
„таж , тах сеники, тек еки ининди өлтирип берсец болды“ —дейди. Ханнын алдаўына ерген Лйдос бул акмаклыкқа да барады. Бирақ хан оны сайлаў орньша
•өлтирмекши болады. Айдос иретии таўып кашып шыкса да, азлы-көпли әскерлери менен Хийўа ханлығынын
сансыз әскерине төтепки бере алмай, өзи қолға түседи.
Көп кешикпей басы да алынады12
.
Өтештиц „Хан емес пец еки инин турғанда“ деп
отырғаныныц мәииси дс усында:
.Н е боле бар халмц билнп турғанда,
Патша емес пешшси амап турғанда.
Өлтнрднм деп Хннўаханға барғанда.
Кандаи баҳа алып кайттыц, ко.тдаўлы-’

Енди және бир жеринде:
.Ш айыр болсан сен сөйлеме жалғанды,
Ьмздгн бурын нзше шайыр болғанды,
Кагаз бзнен сөзин хатка салғанды,
Айтар сөзип сынға салған емес пе3

деп шайыршылык понен азаматлыкты тендей алып 'барыўды талап етеди.
>. К а р а к а л п а қ с т а н А С С Р
Каракалпакстан, 1975, 214-219-6.
2 Өтеш
Алшынбай улы,
83-6.
3 Сондд, 90-6.

тарийхы.

1т.

[Нөкис:

Тачламалы щыгармалары,
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Өзиниц ортаға конған, шешксн проблемасы бойынша айтыс казак әдсбнятындағы Жамбыл менен Кул*
мәмбет айтысына бир канша жакын келсди, бунда да
Жамбыл {Бердак-Өтеш сыяклы) айтысты үстем классларды әшкаралаўдын бирдси-бир куралы сыпатында
пайдаланады. Сонлыктан да ол Албаннын Кулмәмбст
мақтаған байларыц ҳәмел ушын, данк ушын ағайинпп
де туўысканын да өлтириўге таяр деп жуўап береди:
Хажылық етни кеттпме махсут ағац,
Ағайин менеи урысып даўдан өлгенК;

>•

Жокарыда керип өткенимнздсй, үстем топарларды
усылайыпша әшкаралаў Ө г с 1нтиц жуўабына да тән
қәсийет.
Сырттаи караганда, бул айтыста Өтсш мүйте»
руўыныц атынан сейлеп, қолдаўлы руўын сынап-мннеп атырғандай болады. Ал негнзинде Бердак та,
Өтеш те айтыстағы руў атынан сөйлейтуғын бул дәстүрдн (усылайынша сынап-мннеў дәстүрин) дәўир шынлығын сүўретлоўдиц бир усылы сыпатында колланады..
Буннан шығатуғын жуўмак сол: Бердактын Өтешке жазған айтыс хатлары эдебият тарийхыпда тсчс
жеинл-желпи характердеги юморлық шығарма сыпатында емес, ал халык ушын эҳмнйстлн болғак ири
социаллық проблемаларды сөз етиўши үлксн реалистлик шығарма —Бердак ненен Өтештиц айтысынын басламасы, тийкарғы ҳәрекстке келтириўши күши, негизги мәселени ортаға койыўда шайыр тәрепинен әдейн
танлапған көркемлик усыл сыпатында баҳаланыўы
тийис.
Булайынша баҳалаў Бердақтьщ басқа да айтыслық
шығармаларын дурыс түсиниўге алып келеди.
1978-жыл.

1 Айтыс, 2-т. Адматы: Жазыўшы, 1967- 6.5 ,
21
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Ибрайым Юсупов
Б ЕРД А Қ Қ А
С еи косыксац жыртык үйдс туўылған,
Аш халыктық әрманына жуўылған.
Туўылыўдан ығбал излеп халқыяа,
Ж алац аяқ карды басып жуўырған.
Ийииц тийсе пүгинирек кийимге,
Шошип жаптыц оны бөтен ийинге.
Қосық нсазар ҳошым ж оқ, дсп, йош аилып,
Отырмадьщ май кекирип үйиндс.
Зальшлардын көзине сен жин болдьщ,
Карлыққанға шанкылдағаи үн болдыц.
Какаман кыс халықтын әпшин куўырса,
Сеи оларға кемпир куяш күн болдыц.
Боз орда да айшы-әширет курмадыц,
Дәисиз жерде торғай болып шырладын.
Карлығаштай аўзын менен суў тасып,
Прометейдей кудайдан от урладын.
Байрон болып данкыц түспес жәҳәнға,
Оыыц менеп кемип калмас баҳац да.
Кеўиллердиц гүли болып жасарсап,
Өзиц өткен, биз туўылған моканда.
Ел дортиие дәрман болған гиясан,
Халық әрманы туўған поэзиясан,
„А тақем ес, сөз куўагөр, балам" деп,
Көз алдымда турасац да коясац.
2965-ж.
216
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