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Abstract 

The article is devoted to the problems of the famous Kazakh poets Dulat and Abay in the science of Kazakh 

literature. The article comparatively analyzes the songs of the two poets. Dulat and Abay contributed to the for-

mation of Kazakh written literature. They have enriched the content of our poetry and helped to develop fiction. 

Аннотация 

Статья посвящена проблемам известных казахских поэтов Дулата и Абая в науке казахской литера-

туры. В статье сравнительно анализируются песни двух поэтов. Дулат и Абай внесли свой вклад в форми-

рование казахской письменной литературы. Они обогатили содержание нашей поэзии и помогли развить 

художественную литературу. 

 

Keywords: Kazakh literature, folk poetry, Dulat, Abay, written literature. 

Ключевые слова: казахская литература, народная поэзия, Дулат, Абай, письменная литература. 

 

Қазақтың Абайдан бұрынғы әдебиеті тексіз, 

төркінсіз әдебиет емес еді. Халықтың ауыз 

әдебиеті, оның ішінде әсіресе, поэзия өзгеше бай, 

әрі өзінше көркем болатын. Өз өмірінде, тағдыры 

мен тұрмысында айрықша орын алған, ғасырлар 

бойы мұңдасы, сырласы, әрі ақылшысы болған сөз 

өнерін халық аса жоғары бағалады, оны 

молықтырып, жетілдіріп отырды, жадында 

сақтады. Ерлік пен елдікті халықтың жарқын 

қасиеттерін жырлаған эпикалық тынысы кең, ұзақ 

желілі дастандар мол болатын. Тарихта аты-жөні 

мәлім жекелеген ақындардың творчествосы, 

импровизация мен айтыс өнері де мол дамыды. 

Абай соларға үңілмей, соқпай кеткен жоқ. 

Кемеңгер Абай өзіне дәуір артқан, тарих 

жүктеген міндеттің ұлан-ғайыр кеңдігін де, мән-

маңызын да мейлінше терең түсінген. Ол өзінің 

асқақ идеяға толы, асқан көркем шығармаларын 

ермек іздеп, еріккендіктен жазған жоқ, зор 

әлеуметтік мақсат көздеп жазды. Аса қуатты 

ақындық таланты классикалық әдебиеттердің 

тәжірибесіне иек артуы, уақыт рухын, тарих 

тамырының соғысын қалтқысыз сезінуі оның сол 

мақсатына жетуіне мүмкіндік берді. 

Ұлы Абайды қазақ төл жазба әдебиетінің атасы 

деп танығанымызға ғасырға жуық уақыт өтті. 

Абайдың өмір сүрген ортасы, ақындық айналасы, 

батыс пен шығыс әдебиетінің ойшылдарына 

қатысты мәселелердің көпшілігінің басы ашылып, 

дәлелденіп жатыр. Біз Абайды шығыстың, әсіресе, 

орыстың классикалық әдебиетінің творчестволық 

тәжірибесі мен реалистік принциптерінен тағылым 

ала отырып, бүкіл әлемдік поэзияның деңгейіне 

көтерілді. Сөйтіп ол туған халқының мәдени 

тарихында тұтас дәуір құрады деп келдік. Ал 

ақынның алдында кімдер тұр деген сауалға 

жауапты алыстан іздедік. Олар батыстың Гете 

Байрон, Пушкин, Лермонтовтары мен шығыстың 

Фердауси, Науаи, Шамси және тағы басқалары. 

Әлем әдебиеті классиктерінің қатарындағы 

данышпан ақынның батыс пен шығыс әдебиетін 

жете меңгеруі логикалық заңдылық. Ал, оған 

топырағынан әсер етуші ақындар болмады деу 

үлкен қате пікір. Абайға ең бірінші әсер еткен 

жыраулар поэзиясы. Ал жыраулықтан ақындыққа 

өткен дәуірден мысалға алатын болсақ, өзінен бір 

буын бұрын өмір сүрген Дулат, Шортанбай, 

Мұраттардың отты жырлары. Әсіресе, Дулат 

Бабатайұлының айшықты жырлары деп 

айтуымызға болады. Себебі, Мұхтар Әуезов «Абай 

жолы» роман-эпопеясының алғашқы нұсқасы 

«Абай жолы» романында Дулат деп беріп, оны 

Абайға ақылшы аға ретінде әдемі суреттеген. Оны 

көркем шығарма дейін десек, М.Әуезов өз сөзінде: 

«Абай өмірі мен «Абай» романының 

айырмашылығы жоқ. Романдағы адам, жер, су, 

уақиға бәрі дәлме-дәл. Сөйтіп, роман шын 

тарихшыға қосымша. Шын тарих – тарихи романға 

қосымша беріп отырады» [1, б. 14]. Бұның өзі біздің 

сүйенген негізіміздің бір дәлелі. Дулат пен Абай 

жайлы сөз қозғағанда, біздін келіп тірелетін жеріміз 

Абайдың «Біреудің кісісі өлсе, қаралы–ол» деген 

өлеңіндегі: 

Шортанбай, Дулат пенен Бұқар жырау, 

Өлеңі бірі – жамау, бірі – құрау. 

Әттең, дүние-ай, сөз таныр кісі болса, 

Кемшілігі әр жерде-ақ көрініп тұр-ау! – [2, б. 

66].  

деген тіркестер. Осыны негізге алған кейбір 

ғалымдар Дулатты Абайға маңайлатқысы келмейді. 

Бұл сауалға сыншы Т.Шапай былай деп жауап 

береді: «Абай – Шортанбай, Дулат пенен Бұқар 
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жырауды бекерге ауызға алмайды. Бұлар – сарай 

ақындары емес. Абай жек көретін, ел ақтап өлең 

айтқан, сөз қадірін кетірген қатардағы өлеңшілер 

емес. Бұлар күмәніңіз болмасын – Абай үшін, өзінің 

алдында өткен қазақ ақындарының ішіндегі ең 

қадірлі есімдер. Бұқар, Дулат, Шортанбайды – 

«мансұқтау» – таза эстетикалық тұрғыдағы 

«терістеу». Бұл айталық, Шортанбай, Дулат 

шығармаларының әлеуметтік сипаттарын, өзіндік 

шындығы мен әсемдігін жоққа шығару емес. Жаңа 

поэтиканың туғанын жариялау. Осы фактіні жұрт 

санасына сіңіру үшін нақ солардың беделдері қажет 

болды деп түсіну керек» [3, б. 153]. Ал профессор 

М.Мырзахметов «Екі күймек бір жанға әділет пе?» 

деп аталатын мақаласында: «Қазақтар арасында 

кеңінен танылған Дулат жырау шығармаларын 

Мәулекей қазақ ішінде молдалық етіп жүрген 

жылдарында жинастырғанға ұқсайды. Осы тұста 

мұсылмандар арасында панисламистік уағыздың 

кең өріс алуына орай ол 1880 жылы Шал ақынның, 

Шортанбайдың және өзінің өлеңдеріндегі ақырет 

қамы, ақыр заманды жыр еткен туындыларын 

жамап-құрап, тіпті текстологиялық жағынан өңін 

айналдырып, бұлар Дулат өлеңдері болмаса да, 

Дулат атынан «Өсиетнаманы» жариялатып 

жібереді. «Өсиетнамадағы» діншілдік сарын тіпті 

патша өкіметінің цензура комитетін сескендіруі 

себепті, олар кітаптағы көптеген өлең жолдарын 

алып тастап, кей беттерін тергізіп, қайта 

өзгерткізуіне (ЦГИАЛ, фонд – 777, опись 3, 1880, 

дело №10, л. 182-184) көп нәрсенің астарлы сыры 

жатыр. Яғни, Дулат мұрасының өз заманында 

жаңылыс танылып, біздің заманымызда қате 

бағалануының басты себебін де, бірінші рет мұра 

ретінде әділетсіз күюін де жыраудың өмір сүрген 

заманындағы саяси-әлеуметтік тарихи оқиғалар 

мен отаршылдық саясаттың бағыт-бағдарымен 

тікелей байланыста ала отырып қарастырғанда ғана 

түсіне алмақпыз. 

Ал «Өсиетнама» жарияланып жарық көрген 

жылы отыз бес жастағы жігіт ағасы Абайдың 

ғылым жолына түсіп, іштей түлеп, қорлану 

жолында «Ғылымды іздеп, дүниені көздеп, екі 

жаққа үңілген» заманы болатын. Осыдан сегіз жыл 

өткен соң, яғни 1888 жылы Абай «Біреудің кісісі 

өлсе, қаралы– ол» деген атақты өлеңін жазды. 

Сонда: 

Шортанбай, Дулат пенен Бұқар жырау, 

Өлеңі бірі – жамау, бірі – құрау. 

Әттең, дүние-ай, сөз таныр кісі болса, 

Кемшілігі әр жерде-ақ көрініп тұр-ау, – 

деп Дулат өлеңіне де өткір сыншыл пікір 

білдіргенде сүйенген дәлелі Мәулекей қолынан 

шыққан «Өсиетнамадағы» Дулат атынан құрап-

жамап берілген өлең табиғатын айтып отыр емес пе 

екен деген ой маза бермейді» [4, б.118] – деп өзінше 

тұжырым жасайды. Әрине, Абай – сыншы. Ол тек 

жекелеген ақындарды ғана емес, бүкіл қоғамды 

сынайды. Қазақ әдебиетіне жаңаша жол салып, 

рухани төңкеріс жасаған Абай өзінің алдындағы 

ақындарға былай сын айтуы заңдылық. Осы арада 

басын ашып айта кетер бір мәселе, Абай өзінен 

бұрын өмір сүрген ірі ақындардың өлеңдерінің 

«бірі – жамау, бірі – құрау» дегенде, осы күнгі 

кейбір зерттеушілер айтып жүргеніндей оларды 

жоққа шығарудан аулақ. Бұл бар болғаны кімге 

болсын, неге болсын сын көзімен қарайтын, өлеңді 

«сөз патшасы» деп түсінген Абайдың, сол патша 

сөздің мәртебесі төмендемей, бөгде сөзбен арасы 

былғанбай, саф тазалығын сақтауын қалаған қатал 

сыншылдықтан туған талғампаздық талабы, әр 

өлеңнің «тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, жұп-

жұмыр тегіс келсін айналасы» деген ақындық 

тілегі. Абай бұл ақындардың қай-қайсысын да 

жоғары бағалаған, солардан үйренген. Салыстырып 

көріңіз, сөз сенімділігі үшін бір ғана мысал 

келтірелік:  

 Дулат ақынның: 

 Мөңіреп жұртқа ой қайтты, 

 Бұзауы өлген сиырдай [5, б.105]. 

немесе 

Саудагер сарттай қайтты өмір, 

Құмар ойнап ұтылған [5, б.105].  

сияқты образға толы тіркестерін Абай 

ақынның: 
Адасқан күшік секілді, 

Ұлып жұртқа қайтқан ой [2, б.72] деген өлең 

жолдарынан ажырата алмаймыз. Абай Дулат 

тапқан ойдың жалғаушысы, дамытушысы іспетті. 

Дулаттан бір бұл ғана емес, осы тәріздес бірнеше ой 

алып, оны өз шығармасында өзгеше өң беріп, 

құлпырта пайдаланып жатса, Абай ондай ақынды 

қайтіп жоққа шығармақ. 

Сонымен бірге екі ақынның тағы бір 

тоғысатын тұсы жеке руларға соқтықпай, қазақ 

халқын тұтастай алып, сыни көзқараспен сөз 

сомдауы.  

Дулаттың: 

Әуелгі қазақ деген жұрт, 

Миығыңды көрсетпей, 

Ұстарасыз өскен мұрт – [5, б. 91] деген 

бастапқы жолдар Абайдың: 

Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, 

Ұстарасыз аузыңа түсті мұртың. 

Жақсы менен жаманды айырмадың, 

Бірі қан, бірі май боп енді екі ұртың – [2, б. 28] 

дегенімен сабақтасып жатса, «Бірі қан, бірі май боп 

енді екі ұртың» дейтін тармақтың тамыры 

Жанақтан тартылады: 

Бір ұрты май болғанда, бір ұрты қан, 

Екі мінез адам ғой түсі суық [6, б. 160].  

Бұл өлеңдерде айтылып тұрған «ұстарасыз 

өскен мұрт» сол кездегі қазақ халқының саяси 

ахуалына, түкке түсінбейтін көрсоқыр 

надандығына налыған ақындардың жан айқайы 

десек те болады. Ұлы Абай «Қайран елім, қазағым, 

қайран жұртым» өлеңінде, ел ішіндегі жағымсыз 

мінез-құлықтар, өсекшілік, мақтаншақтық, 

еріншектік, арамтамақтық, өтірікшілдік, озбырлық 

және тағы басқа жауыздық атаулыны сынаса, енді 

бір өлеңінде ақын көп наданмен алысып, өзін күрес 

майданында жеңілген жандай сезініп: 

Мұндай елден бойың тарт, 

Мен қажыдым, сен қажы. 

Айтып-айтып өтті қарт, 
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Көнбеді жұрт, не лажы? – [2, б. 141] дейді. 

Дулат та Абай сияқты өз кезінде халықтың береке-

ынтымағын кетірген алтыбақан алауыздығын 

«бәленің отын үрлеген ел басшысы сан 

пысықтарды барынша қатты сынады. 

Ер шөгіп есер ер жетті, 

Дұрыс бастар басшы жоқ, 

Әділетке шөлдетті – [5, б. 107] деп замана 

жайын кеңінен тербете сөз қылды.  

Жалғыз ел билеу, заң-сот істеріне қатысты 

ғана емес, өзге сәттерде де екі алыптың үндес, 

идеялас тұрғанын көреміз. Мысалы, ақынға, 

ақындыққа екеуі де қатаң талап қояды. Дулат: 

Жыршының аты жыршы ма, 

Әркімнен өлең жаттаса. 

Сөз –жібек жіп, жыр – кесте, 

Айшығы айқын көрінбес, 

Өрнексіз қылып баптаса ... [5, б. 72] десе, 

Абай:  

Өлең - сөздің патшасы, сөз сарасы, 

Қиыннан қиыстырар ер данасы. 

Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, 

Теп-тегіс жұмыр келсін айналасы – [2, б. 63] 

деген талап қояды. Бірақ «тілге жеңіл, жүрекке 

жылы тиген» сөз патшасын қалың жұртшылық 

түгел қабылдап жатыр ма? Абайдың: 

Айтушы мен тыңдаушы көбі надан, 

Бұл жұрттың сөз танымас бір парасы [2, б. 

63] деп зар илегені және белгілі. 

Кім жалғыз, бұл жалғанда – есті жалғыз, 

Мұңдасар болмаған соң бір сыңары. 

Жалтаңдап жалғыз Абай өткен жоқ па ? 

Қазақтан табылды ма соның нары ? 

Өлеңімен жұбатты өзін-өзі, 

Еңбегі еш, іші беріш, жүзі сары. 

Сөзін ұғып, ақылын алмаған соң, 

Патша қойса, не керек қазақ шары – [6, б. 130] 

деп Шәкәрім айтқандай, ұлы Абай «сөзімді 

айналама жеткізе алмадым, ұғып тындар адам аз» 

деп күңіренсе, осы ойды Дулаттан да көреміз. Ол 

бірде: 

Бәрі тегін, жер тезек, 

Қайсысын таңдап алайын, 

Асыл сөзден бұл кетті... – [5, б. 106] дей келіп, 

сол асыл сөзді айтатын да, тындайтын да кісі жоқ 

ылғи «қылығың, қылжақ туысқан, қырт пен 

мылжың ағайын десе, тағы бірде: 

Ел құлағы саңырау, 

Кімге айтамын сөзімді... 

Бәрін айт та, бірін айт, 

Ұғынар мұны ел қайда? – [5, б. 109] деп заман 

жайын толғап, ел билеген ұлықтар мен қадірі асқан 

жақсыларды сынап, «қармайтұғын талы қалмай, 

тереңге сүңгіген елі» туралы «түнде ұйқы бермеген 

көзінен төккен арманын айтады. Бұл Дулат пен 

Абайдың ортақ зары, заманы, ортасы тудырған 

шындық үні. 

Жалпы Дулаттың басқа замандастарынан 

ерекшелігі – өмірді сырттай ғана бақылап жырлау 

емес, оған іштей еніп, әр адамның мінез-құлқын 

ащы мысқылмен әжуалап немесе сылдыр сөзбен 

сыдыртып емес, бай теңеулер, эпитеттермен бірге 

соны образдар жасау арқылы жаңашылдық 

тұрғысынан көрінуі. 

Дулат жырларының тағы бір өзіндік 

ерекшелігі – қазақ халқын тұтастай алып қатал 

сынға алуы. Ол Қашқари өмір сүрген түркі 

дәуірінен бастау алып, ұлы Абай салған қазақтың 

төл жазба әдебиетіне дейінгі дәуірге желі болып 

тартылған айшықты жырлар мен отты ойлар 

тудырған айтулы абыз болған. Ол – нағыз ақындық 

үлгіде өлең жазып, оның негізін салды деп айтуға 

әбден лайық адам. Дулат – қазақ төл жазба 

әдебиетінің алғашқы нышандарын тудырған ұлы 

реформатор. Профессор Рабиға Сыздықованың 

пікіріне сүйенсек: «Дулат – Абайға дейінгі қазақ 

ақындарының ішінде жазба поэзияға біртабан 

жақын келген, Европа мен орыс мәдениетінде 

классикалық поэзия деп аталатын өлең сөздің біраз 

белгілерінің қазақтағы бастауьш танытқан ақын. 

Қазақ поэзиясы Абайға дейін ауызша жаралып, 

ауызша таралған, тілі ауыз әдебиеті тілінен өзгеше 

түсетін, авторлы поэзия болды, қазіргі жазба 

поэзияны бастаушы – Абай десек, Абайдың тақыр 

жерден өнер таппағанын және білуіміз керек. 

Қазақ жазба поэзиясының алғашқы 

нышандары Дулат өлеңдерінен көрінеді. Іргетасты 

қалаған Абай болса, соны қалау кезеңі туғандығын, 

қалайша қалаудың алғашқы үлгілерін көрсеткен 

Дулат деп айтуымызға әбден болады» [7, б. 214]. 

Қазақ жазба әдебиетінің қайнар көзі Абай 

болса, ол Дулат жырларынан бастау алып жатыр 

деп түсінуіміз керек. Ол – жазба әдебиет пен ауыз 

әдебиетін жалғап тұрған алтын көпір іспетті. 

Дулат пен Абай шығармаларын салыстыра 

зерттегенде, екі ақының өздеріне тән сөз 

қолданыстары халық тілінде бұрыннан бар тұрақты 

фразалар мен мақал-мәтелдердің қисынын тауып, 

шебер қолданылуымен ұштасып жататындығын 

баса айтқан жөн. «Әлбетте, фраза мен мақал-мәтел 

халықтан алынса, оның өз үйіріне қосылуы да 

заңды. Бұрын жай қосақталып, негізгі тақырыппен 

қиындап, олардан жанды бейне құрайды. Бұрынғы 

мақал-мәтел, халық сенімдері секілділердің қатып 

жарыса жүріп, оны солғындатуға себеп болатын 

көлденең суреттерді шағындап, құрысып қалған 

суреттерін жанды жүрек кейпіне айналдырады», – 

дейді профессор Қ.Жұбанов [8, б. 6]. 

Халықтық фразаларды Дулат пен Абай түрлі 

мақсатқа жұмсайды. Қазақ топырағында Дулат пен 

Абайға дейінгі әдебиетте де дидактикалық үлгі 

болды. Мәселен, Ақтамберді жырауда: 

Ағайының көп болса, 

Ұлы шерік қолмен тең.  

Білімді туған жақсылар,  

Аз да болса көппен тең.  

Жақсысы кеткен ауылдың,  

Артынан жақсы шықпаса,  

Өртеніп кеткен жермен тең [6, б. 100].  

Сондай-ақ дала философы атанған жыраулар 

атына, шешендер атына байланысты айтылатын 

өсиет, нақыл сөз, терме-толғау өлеңдер бар. Олар 

Бұқар жыраудың:  
Айналасын жер тұтқан,  

Айды батпас демеңіз.  
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Айнала ішсе азайып,  

Көл суалмас демеңіз.  

Құрсағы құшақ байлардан,  

Дәулет таймас демеңіз.  

Жарлыны – жарлы демеңіз,  

Жарлы байға теңеліп, 

Жайлауға жарыса көшпес демеңіз, – [6, б. 21] 

деп келетін өлеңдері сипаттас. 

Шешендік үлгідегі бұл толғау сөздер жазба 

әдебиеті ертеден туып, дамыған шығыс 

әдебиеттеріндегі дидактикалық-философиялық 

поэзияның қызметін қазақ сахарасында өз әлінше 

молынан өтеді. Тіпті қазақ әдебиеті тарихында 

азаматтық әдебиеттің өзі алғаш осы жанрда туып, 

дамыды. 

Махамбет: 

Пыр-пырлай ұшқан қасқалдақ,  

Көлінде жатып көркеймес.  

Ортайса көлдің қоғасы,  

Аруана мая күңіренер,  

Бауырынан өлсе баласы. 

Суда жүзген нән балық,  

Шағала құсқа жем болар,  

Үзілсе көлдің сағасы.  

Атадан қалған сауыттың,  

Шығыршығын тот басар,  

Жыртыла тозса жағасы [6, б. 38] десе, 

Дулат: 

Асқар таудың сәні жоқ, 

Төрт түліктің қонысы,  

Басылмайтын сонысы.  

Көк майса белі болмаса,  

Өзен-судың сәні жоқ  

Өрлеп, құлап қонатын,  

Жағасы малға толатын, 

Аймақты елі болмаса... [5, б. 103] дейді. Бұл 

жөнінде профессор Қ.Жұмалиев: «Абай алдыңдағы 

қазақтың тарихи әдебиетінің сарыны да негізінде 

ақыл, нақыл сөзге құрылды. Сондықтан оларды 

негізінде дидактикалық поэзия деп атасақ, артық 

болмайды» [9, б. 316] – деп өте дәл айтқан. 

Дулаттың шығармашылық дәстүрін дамытып 

жалғастырған ізбасар ақын Абай: 

Сабырсыз, арсыз, еріншек,  

Көрсеқызар жалмауыз... [2, б. 55].  

 х х х  

Сұлу аттың көркі – жал, 

Адамзаттың көркі–мал.  

Өмір сүрген кісіге, 

Дәулет – қызық, бала –бал [2, б. 207]. 

 х х х  

Кешегі Оспан –  

Бір бөлек жан 

Үйі – базар, түзі – той [2, б. 149]. 

Үзінді келтірілген өлең жолдарындағы 

көрсеқызар жалмауыз, сұлу аттың көркі – жал, 

адамзаттың көркі – мал, дәулет – қызық, бала – бал, 

үйі – базар, түзі – той тәрізді фразалар Абай 

поэзиясында мүлдем басқаша сипатталып, 

ажарланып, құлпырып шыққан. Әрине, мұндай 

өзгеше рең алып, жаңаша түрленіп шыққан халық 

поэзиясындағы тұрақты фразалар ақынның басқа 

өлеңдерінде де өте мол. Мәселен, Абай:  

Өмір, дүние дегенің, 

Ағып жатқан су екен.  

Жақсы-жаман көргенің, 

Ойлай берсең у екен [2, б. 144]. 

Абайға көркем тілді біреу үйреткен жоқ, ол 

халықтан үйренді. Абайдың шығармалары тек 

Дулат шығармаларымен үндесіп қана қоймай, 

Дулатқа дейін өмір сүрген Бұқар, Махамбет 

шығармаларымен астасып, пікірлесіп жататынын 

көреміз. 

Сонымен қатар Дулат пен Абайдың бір-

бірімен ұштаса, ұласып жатқан көзқарастары – 

Дулаттың «Май, май дейсің, май дейсің», «Қымыз 

құмар, сор құмар», Абайдың «Аш қарын жұбана ма 

майлы ас жемей», «Осы қымыз қазаққа» атты 

өлеңдерінде өрнектелген. Екі ақынның да 

шүйлігетіні – ет пен қымыз. Нақтылай түссек, ас 

пен сусынға деген шектен шыққан құмарлық. Бұл 

да – дәстүрді бұзушылықтың, дағдыдан 

безушіліктің бір батыл амалы, сонымен бірге 

дастарқандағы дәмнің қанау құралына 

айналғандығына қарсылық. Өйткені, телміріп, 

тентіреп ел адақтаған кедей атаулы асы барға 

тәуелді күй кешті. Керек кезінде оның қолшоқпары, 

тіпті малайы болуға дайын тұрды.  

Дулат: 

Қымызы бар құтыртса, 

Соқтығасың әркімге,  

Қарамай қара, ағына [5, б. 109]. 

Абай: 

Бір жілік пен бір аяқ қымыз берген,  

Дереу сені жұмсайды бір жұмысқа –[2, б. 37] 

дейді. Әрине мұның аяғы мәлім. Сонда не істеген 

абзал?  

Дулат ақын: 

Бар болса қолда айраның, 

Ірімшік, құрт, қаймағың. 

Қанағат қылсаң болмай ма, 

Көксемей-ақ қымыз, ет?! [5, б. 110] десе, 

Абайдың ұсынатын ақылы: 

Қызылшыл семіз, жаз – қымыз, 

Бір үлкен борыш басыңда. 

Жуасты мін де, айран іш, 

Жоқ немеге шатылма [2, б. 146].  

Дулаттың мына өлеңдерінің негізгі нысаналы 

мақсаты – «ар сатып («ар сату» тіркесі Абайға да 

ауысқан), қымыз ішкенше», яғни тентектік жолына 

түскенше, қазақтың «адам деген атақты» (Абай: 

«Адам деген даңқым бар») ақтайтын талапқа 

ұмтылуын тілеу. Ал Абайдың Дулаттан 

дамытылған жаңағы жырларында ет пен қымыз 

мәселесі ақынның еңбек туралы концепциясымен 

(Жалға жүр, жат жерге кет, мал тауып кел, // 

«Малың болса, сыйламай тұра алмас ел»; 

«Тәуекелсіз, талапсыз мал табылмас»), ұрлық 

(«Жылқыны аңдып ұры жүр // Әр төбенің тасында»; 

Қулық, сұмдық, ұрлықпен мал жиылмас»), мақтан 

(«Қымыз, семіз дегенің //Бір мақтан ғой жасырма. 

//Мақтан қума, керек қу // Ойсыздарға қосылма») 

жайындағы жан-жақты таным түсініктерімен тығыз 

топталып, керемет кіріктірілген. Абайдың тағы бір 

тосын тұжырымы – жылқыдан қойды жоғары 

қоюы: «Ой көзімен қарасаң, Қойдан жылқы асыл 
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ма? Біз білетін «ой көзімен» қарағанда, бұл байлам–

дұрыс (Қойында – ақша, қолда–қой// Күзетке оңай 

шошынба!). Әлбетте, «Шоқпардай кекілі бар 

қамыс құлақтың» авторы жылқы тәрізді жануардың 

ұлт ұғымындағы кие, кепиетін терістеуден 

тысқары; тыңнан жаралған тұрмыстың «шаруа 

жию» (Дулат) «шаруа ойлау» (Абай) талаптары 

нақты өлеңнің мазмұн-міндетіне қарай оны солай 

сөйлеткен.  

Дулат берекесіз елдің бектері «Тек дейтұғын 

тегі жоқ» – деп мінездесе, Абай Күлембай болысқа: 

«Ел билеген адам жоқ, Ата менен бабаңда» – деп, 

оның бітімінің болымсыздығын бетіне салық 

қылып басады. Мұндай сүйкімсіз, сұрықсыз 

майдаланудың сықпыты төмендегі тармақтарға 

сыйғызылған: 

Бас-басына би болған өңкей қиқым, 

Мінеки, бұзған жоқ па елдің сиқын? [2, б. 35].  

Сондай-ақ Дулат тұстасы Жанақ ақынның 

Рүстем төреге қаратылып айтылған: 

Үйкүшіктей отыңның басында үріп, 

Аш қасқырдай нашарды жейсің жығып. 

Сырт жау келсе, кетесің шиге бұғып... [6, б. 

154] деген тың, теңеулі тіркестері де әуелі Дулат 

тарапынан дамытылды. Бұл жөнінде ғалым 

Қ.Өмірәлиев өз пікіріңде ««Аягөз» деген өлеңінде 

Дулат ел атқамінерлерінің тағы бір картинасын 

жасайды. «Би, старшын мойнына жезден қарғы 

тағынды», – деп олардың патшадан алған, мақтан 

көрген мансабы белгісін (шенін) ит мойнындағы 

«қарғыға» балайды да, артынша: 

Төсек жанды мырзалар, 

Ала баспақ байланып. 

Үй күшіктей үреді, 

Отының басын айналып, – 

дейді. Осы өлең Абайдың: 

Сөз теңеусіз, 

Бас пен аяқ бір қысап, 

Ұрысса орыс, 

Елге болыс, 

Үйдегі үрген итке ұқсап, –  

дегеніне көп ұқсас» [10, б. 162] – деп тұжырым 

жасайды. Расында да, екі өлеңнің құрылысы екі 

түрлі болғанымен, идеясы, тақырыбы, мазмұны өте 

ұқсас, сарындас екені көрініп тұр. Екі ақынның ел 

ішіндегі кертартпалықты, алауыздықты сынауға 

келгенде бірінің ойын бірі жалғап отырған сияқты 

болады. Халық қанаушылары саналатын би-

шонжарлардың ұнамсыз қылықтарын ащы 

әжуалап, әшкерелеп, қаймықпай айту жағынан да 

өзара қанаттасып, жайғасып жатады. Яғни, Дулат 

ақынның «Патшаның заңын қуаттап» деп 

басталатын өлеңіндегі: 

Патшаның заңын қуаттап, 

Жол ашып елді суаттап, 

Баладай алдап уатпақ, 

Би дегенің би емес,  

Ел алдағыш мекері. 

Шен-шекпенге құмартқан, 

Қанталап көзін мұнартқан, 

Саудалап елін тиынға, 

Құмартып патша сыйына. 

Бек дегенің бек емес, 

Хан жалшысы нөкері [5, б. 94-95] деп келетін 

шумақтар Абайдың «Көжекбайға» деген 

өлеңіндегі: 

Ел жамаған билер жоқ, 

Ел қыдырып сандалды. 

Астыртын барып жалғасқан, 

Ақша беріп жалғасқан, 

Ақысын әрең сол алды. 

Орыс сыяз қылдырса, 

Болыс елін қармайды. 

Қу старшын, аш билер, 

Аш жүрегін жалғайды – [2, б. 61] деген 

шумақтармен үндесіп тұр. Екі ақынды да осылай 

сөйлетіп тұрған заманы. Дулат заманындағы 

билердің екіжүзділігі Абайдың кезінде де болғаны 

анық. Ал Дулаттың тұсындағы бектер Абайдың 

уақытындағы болыстар болып тұр. Дулат өмір 

сүрген тұстағы аға сұлтандық жүйе Абай 

заманыңда уездік, болыстық болып қайта 

құрылған. Сондықтан Дулаттағы аға сұлтандар мен 

бектер Абайда болыс болып қайтадан жаңаша 

түрмен жаңғырып тұр. 

Қорыта айтқанда, Дулат пен Абай қазақ жазба 

әдебиетінің қалыптасуына өз үлесін қосты. 

Поэзиямыздың мазмұнын байытты, оның 

көркемдігі жағынан да жетіле түсуіне көмектесті. 

Сын-сықақты жиі қолданып, өлеңнің бұл 

саласының дамуына да септігін тигізді. 

Әдебиетіміздің реалистік бағытын нығайтып, 

образдылық, көркемдік бояуын күшейтті. Сондай-

ақ, бейнелі сөз иірімдерін, жаңа образдар туғызды. 

Бір сөзбен айтқанда, қазақ әдебиеттану ғылымында 

Дулат пен Абайдың мәселесі қазақ әдебиеті 

тарихының арғы-бергі сөз зергерлері 

жалғастыратын алтын көпірі сияқты болып тұрмақ. 
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