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ӨТЕГЕН БАТЫР Ж Ы РЫ Н ДА ҒЫ  ЕЛ Ү М ІТІШ Ң  К Ө РІШ С І Ж ӘНЕ 
М ИФТІК ІІЕРСОИАЖ ДАРМ ЕН ГЕНЕТИКАЛЫ Қ БАЙЛАНЫ СЫ

Резюме. Суйнбай Аронулы воспевал миролюбие, 
единство, мужество в своей поэзии. Писал о про- 
шлом и настоящем своего народа, превозносил и 
восхлавлял героизм храбрецов.

В статье рассказывается о стихах посвящен- 
ных интересу народа, которые превознесли поэти- 
ческую славу и честь Суйнбая. Он всегда брал « 
пример жизненные пути и героические действия 
батыров, которые посвящались воссоединению 
народа. чтобы воплотиться воедино и восстать 
против общего врага. Поэт призывает народ ве- 
рить в будущее, приводя конкретные примеры из 
проишого.

Ключевые слова: поэт, поэзия, идея народа, 
стихи, айтыс, поэма, патриотический дух.

Яиттагу. 8иуіпЪау Агопиіу $ап£ реасе/иіпехх, 
ипііу, соига»е іп һіз роеігу. Не мтоіе аһоиі іһе ра.чі 
апхі ргезепі о/һія реоріе, апсі ргаіаей (һе һегоіхт о /  
Ъгаяе уохкһіауіуаі. Тһе агіісіе йеасгіЪеи іһе роет.ч 
сіеуоіесі (о Іһе ініегехі о /  Іһе реоріе, м>һо ехаііесі 
роеііс %Іогу апсі һопог ЗиуіпЪауа. Не аішіуа Іоок іһе 
ехатріе о /  іһе іі/е апсі һегоіс асііопх о /  Ъгаме теп, 
\\’һо и'еге сіеуоіесі іо Іһе геипі/ісаііоп о /  іһе реоріе, 
Іо іпсагпаіе іо§е(Һег апсі геЪеІ а§аіп.чі іһе соттоп 
епету. Тһе роеі ехһогіх Іһе реоріе Іо Ъеііече іп (Һе 
/иіиге, сіііп§ яресі/іс ехатріех/гот (һе рааі.

Түйін. Суйінбай Аронұлы өз поэзиясында бей- 
бітшілікті, бірлікті, ерлікті насихаттаган. Өз 
халқының өткені және қазіргісі турсыы жазган, 
батырлардың жаужүректігін мадақтатн.

Мақалада Сүйінбайдың поэтикалық атагын 
иіыгарған халқының жогын жоқтаган өлеңдері 
туралы айтылады. Ол халықты біріктіріп ортақ 
жауга қарсы болган халықтың арасынан шыққан 
батырлардың ерлік іс-эрекетінен жане омірлік 
жолынан үнемі сабақ алып отырган. Ақын өткен- 
нен нақты мысал келтіре отырып, халықты бола- 
шаққсі сеніммен қарауга ишқырады.

Кілт создер: ақын, поэзия, халықтың идеясы, 
олеңдер, айтыс, поэма, патриоттық рух.

Сүйінбай өз дэуіріядегі, аргы-бергі тарихтагы 
когам шыидығына, ел өміріне жіті үңіліп, ел ар- 
дактылары мен батыр-баһадүрлеріиің өнегелі 
ісі мен ерлік қасиетін бағалап, жыр-дастандары- 
на арқау етіп отырған. Қарасай, Өтеген, Саурык, 
Сұраншыдай батырлардьш есімін ілтипатпен атап.

жырға қосқаны белгілі. Дастан-толғауларында 
елдін жүріп еткен жолы, сан қатпарлы тарихы, 
батыр-бағландардың ерлік жорығы, елдің ертең- 
ге деген сенімі мен үміті, халықтың келешекке 
деген арман-аңсары, тілек-ниеті қоса жырланып, 
шынайы бейнеленеді. Өзіне дейінгі жырланған 
үлт тарихын өмір сүріп отырған кезеңге, заманға 
лайықтап, жаңғыртып, сабактастыра жырлау Сүй- 
інбай ақынға да тән касиет.

Өтеген батыр жайлы жыр-толғаулар Сүйінбай 
заманынан бүрын да, кейін де жырланған. Аты 
аңызға айналған батырға қатысты уакигаларды 
елеп -  екшеп, замана сүранысына лайықтап, жыр- 
лаған. Өтеген батыр туралы ең белгілі жырлардың 
бірі Жамбыл акындікі екені белгілі. Оның Сүйін- 
бай бабасы жырлаған нүскадан басты ерекшелі- 
гі -  композиңиялық құрылымының езгешелігі. 
Жамбыл нұсқасында Өтегеннің құтты коныс іздеуі 
алдынғы кезекте корінсе, Сүйінбай ақында батыр- 
дың емірге келу уақиғасы, сол кезеңдегі ел тағды- 
ры кеңінен камтылады.

Екі белімнен тұратын дастанның алғашқы белі- 
гінде болашак батырдың дүниеге келуінің езін ха- 
лық тағатсғлздана тосқан, зор үміт күткен ерекше 
жаи ретінде суреттейді. Қокан езгісінің кыспағын- 
да отырған бұп кезең, шын мәнісінде, ауыр да азап- 
ты шақ болатын. Ел билеушілерінен және керші 
елдердің езгісінен кұтылудың жолын таба алмай 
дагдарған шақта ел -  жұрт болып еліне қамқор, 
корған болар жанды ансауы дастанда хч-рлі бей- 
неленеді.

Қайтиае мүйіз жүректі,
Батыр бер деп білекті.
Қалың ел басын құрайды,
Бір батыр бер деп сұрайды.

Шын киналған елдің хәлін асқан шеберлікпен 
суреттей отырып, дүниеге келер батырдың ел қа- 
мын жер, басына бостандық әперер қорғаи бола- 
рына үміттенеді. Бұрыңғы өткен батырлардың 
ерлік істерін кез алдыңа елестетіп, ел мүддесін өз 
камынан жоғары үстар адал батыр, айбынды ерді 
кексейді. Жау келсе өз басын қорғайтын, түн ұй- 
кысыи бүзбай, тыныштық іздейтін қоркақ емес, 
елді дұшпаннан қорғайтын, ерлік күрес пен елдік 
мүддені серік қылган батырды кергісі келетін ха- 
лықтың ойын, арманын ашық аңғартып, болашак 
батырға артылар сенімнің, ауыртпалықтыи жауап-
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кершілігі мол болатынын сездіреді.
Ел бағыи сол ашады,
Қорлық көрген жан болса, 
Дұшпанаи кек әперіп,
Ашуын сөйтіп басады,-

деп халықтың сенімін актар, үмітін оятар Өте- 
геннің ендігі жерде ел кегін эперер батыр болмауы 
мүмкін еместей етіп суреттеледі. Өтеген, расында, 
халықтың ойынан шыққан, сенімін ақтап, үмітін 
жалгаган үлан болып өсіп, батырлығымен ғана 
емес, ақылдылығымен, тапқырлығымен, адал- 
дығымеи, көріпкелдігімен елге жаққан, халкы сүй- 
ген түлғаға айналады. Алғашқы ерлік іс-эрекет- 
терімен-ак даңқы алыска тарап, Қоқан батырларын, 
билеушілерін елден түре куады. Елге тыныш, бей- 
біт өмір сыйлап, аңсаған азаттығына қол жеткізеді. 
Елін еркіндікке жеткізуді, болашағын нұрлы етуді 
басты арманы санаған батыр бейнесі ақын суретте- 
уінде асқан сүйінішгіен жырланады. Халық басына 
үйірілген кара бүлггы еейілтуге келген Өтегениін 
азаматтык қалпы, батырлық түлғасы шыиайы жы- 
рланады. Езгіден ес жиа алмай отырған халыкқа 
аңыз,ертегі кейіпкеріидей болып көрінгенімен, 
Сүйінбай батыр бейнесін шынайы жағдаймен, ел- 
басындағы ауыр азаппен байланыстыра суреттеп, 
ел жадында сақталып келеген батырдың сол елмен 
бірге ескендей, бірге жүргендей қалыпта бейнеле- 
уі, сөз жоіс, ақындық шеберліктің жемісіне бағалау 
керек. Халық қиялындағы батырдың ел ой, арма- 
нының жүзеге асуымен токайластырып, езілген 
ердің еңсесін көтетер ер-азаматтардың Өтегендей 
батырдан өнеге үйренуін шебер қиластырып, әдемі 
жымдастырғаныи ақын ақын алымдылығының, 
өрелі ой-қабілетінің нэтижесідеп қабылдауымыз 
қажет. ¥зын-сонар ел тарихының қай кезеңінде 
болмасын, Өтегендей ерлердің болғанын және 
сондай ердің ақын өмір сүрген ауыр кезеңге де 
ете керек екенін ашық айтып, бостандыққа, тэуел- 
сіздікке жеткізуде олардың ерекше орны бар екеніи 
сипаттайды. Қоқандықтарды қирата жеңіп, еліне 
бостандык эперген ердің күны елі үшін қашан да 
кымбат. Осындай ерлер көбірек шыкса, ел азабын 
жеңілдетіп жақсы емірге жетелесе дегеи елдің 
ойын тап басып, бостандықты, азаттықты аңсағаи 
халықтың армаиын Өтегендей ерлер ғана жүзеге 
асыра алмақ деген акын ниетін аңғарамыз.

Дастанның екінші бөлімі ер Өтегеннің елге қүт 
мекен іздеу хикаясы туралы екенін еске тусірей- 
ік. «¥лттық идеяның эволюциясын халықтың 
коныска көзқарасына қатыссыз елестеіу мүмкін 
емес. Қазақтардың дэстүрлі дүниетанымындагы 
атамекенді ардақтау, аялау сезімі көне түгркілік ке- 
зеңде көшпенділердің мифтік-поэтикалық ойлау 
жүйесіне орайлас»[1, 85.].

Яғни, жайлы жер іздеу, құтты қоныс табу секіл- 
ді мэселелер элем эдебиетінде де, түркі, казак 
эдебиетінде де ежелден бар дәстур, Жақсы тұрмы- 
сты аңсау, Жерұйыкты іздеу, әсіресе, Асан Қайгы

өлеңдері, мүрасы арқылы етене таныс. Қазак ерте- 
гілерінде де бүл мэселенің жиі керінетінін байқай- 
мыз. Қай кезде өмір сүрмесін, қай кезеңде бөлма- 
сын, жаксы қоныс, жайлы жер, қүт мекен мэселесі 
адамзат қоғамын жиі толғандырған мэселе екеніи 
аңғарамыз. Осындай көрініс «Отеген батыр» 
дастаныньщ екінші бөлігіне арқау болған.

Акынның Өтегенді еліне құт экелуші, тыныш 
өмірді сыйлаушы, малга, жанға жайлы өлкені ізде- 
уші, табушы, жақсылыққа, мүратка жеткізуші кей- 
пінде бейнелесе, сол арқылы ел арманын, тілегін 
жеткізуді мақсат түтканы деп білеміз.

Дастанның негізгі, түпкі идеясы халыктың ар- 
манының орындалғанын, княлдағы дүниенің көз 
алдына келіп орнағанын кәрсетуде жатыр. Ел бола- 
шағы үшін азапты іске бел шеше кірісіп, қажымас 
кайрат, аскан табандылык көрсетіп, ел үдесінен 
шығыр қайрат, қажыр көрсетуі дастанның өзегіне 
айналып, ен бойында ақынның батыр ісіне деген 
пейілі аңғарылып, ел мұратымен жалғасып, тоқай- 
ласып жатыр, Мал - мүлік үшін елді шаішайтын, 
оңай олжаға қызықпайтын, әлсізге болысып, әлдіні 
кинайтын Өтегеннің халық көңілінен шыққан ба- 
тыр екендігін акын шынайы суреттейді. Ел бакы- 
ты үшін күресуді зор максат санайтынын ашып 
керсетеді, Кемел жаска жеткен шағында сапарға 
аттанып, әділдікті ту етіп көтеріп, халқына кызмет 
етуді абыройлы іс санаған Өтегендей ердің екпіні 
тау күлатарлықтай, ал елдік мүддені, азаматтьщ 
парызды биік үстаған айбыны ештеңемен салы- 
стыруға келмейтіндей екпінді. Жол бойында кезде- 
сетін Жезтырнак, эбжыландардың қарсылығын бет 
каратпай женіп, олардың арбауында қалған тайпа 
елді күтқарып, бостандық әперген Өтеген қырық 
серігімен бірге алған бетінен кайтпайды. Мақса- 
тына жетпей, тоқтамайды. Ақын батырға кезіккен 
дүлей күштерді ел дүшпанына теңеп, табан астын- 
да тапталған оларды елге зәбір керсеткен езушілер- 
ге балап, азаттык әперген елін бостандыққа жеткен 
халкына санап, ертегі өмір мен шынайы өмірді 
жанастырып, қөгамның ақуалын қалай жақсартам 
деген асыл ниетін де аңгартады. Қиын да азапты 
күндер кешсе де, акыр түбінде арманының орын- 
даларына бек сенімді Ер Өтегеннің ісіне сүйсінтіп, 
эрекетіне кошемет корсетуге талпынатынымыз да, 
Сүйінбай ақынның эсерлі баяндауының эсері, ор- 
ныкты ойға жетелеуінің ыкпалы екені акиқат.

Дастанда Өтегеннің қандай киындыкпен кезік- 
се де, жеңбей қоймайтын, зорлыкшылға қарсы 
күреске томайтын, жеңімпаз баһадүр қалпында 
кореміз. Түлгасының өрлігіне, намысының қажы- 
рлылыгына риза бөламыз.

Өтегеннің ерлігі,
Дүииеге кетті жайылып.
Езілген елді босап'ы,
Түтқында калған зарығып, -
деген ақын сөзінен көтеріңкі көңіл-күйді, халық 

сенімін ақтаған батырға деген кіршіксіз сүйінішті
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ангарамыз. Жыр дүлдүлі Сүйінбайдыц ағынды жы- 
рымеи Өтеген батырдың халык жүрегінен өшпес 
орын алғанын, ел арманының орындалганыи сезіп, 
қанагганамыз.

Өтеген батыр еол жерде,
Елге қоныс болар деп,
Бұл жерді халкым жайласа,
Көңілдері тынар деп,
Аялдап, алты ай тұрады.
Ағаш, орман балауса,
Өтегенге ұнады.
Халқына пана болган Өтегеннің іс-әрекеті- 

не сүйсініп, ен коныстың ел игілігіне айналары- 
на күмәнсіз караймыз. Ерен еңбегінін арқасында 
халқын бақытқа кенелткен ер еңбегіиін акталга- 
нына көз жеткізген Сүйінбай Аронұлының осы 
дастан аркылы айтпак болған идеясының мэні- 
не терең үңіліп, корытынды шығаруымыз кажет 
екенін сеземіз.

Қиын-қыстауға толы шырғалаң заманда ка- 
зақтың атақты бні Төле бидің Өтеғенге үлкен үміт 
артып, сеңдей соғылысқан халыкты, үріккен елді 
ұйыстыруға көмек сұрағанын бізге жеткен дерек- 
терден оқып-білдік.

Ей, Өтеген, Өтеген!
Батыр едің ержүрек,
Озып туғаи өзгеден.
Атыңнын басын кейін бұр,
Күтеді көмек ел сенен!-
деген Теле би сөзінен батырдың даңкы өз зама- 

нында алысқа тарағанын байқаймыз.
Ел басына зауал төнгенде Төле бидің Өтеген- 

ге акылшы болғанын, сын сағаттарда бидін кеңе- 
стерін үнемі ескеріп жүргенін де дерек ретіиде кел- 
тіруғе болады. Хан Абылаймен арақатынасының 
да эркилы болғанын, Қытай билігін мойындаудын 
азаттыгымызға, тэуелсіздігімізге сызат түсірерін 
айтып, хан саясатына карсы шығуының, түсінісе 
алмауының болганын да растаушылар табылады. 
Бағыну, бағынышты болу саясатын колдамай, сы- 
рткы жаумеи тек табаиды күрес жүргізу арқылы 
гана тәуелсіздігімізді сактап қаламыз деген ұста- 
нымынан Отегеннің ел бостандыгы үшін басыи 
бәйгеге тіккен ер екенін, болашагыи болжауга де- 
ген кабілетінің зор екенін, тұғырлы елге, болашағы 
баянды жұртқа айналуы үшін дұшпанга бас имей- 
тін баһадүр екеніне анык коз жеткіземіз.

Күсеп, Сүйінбай, 'Гілеміс, Майкөт жырлағаи 
Өтеген бейнесі Жамбыл жырлауында шнрығып, 
тарихи һэм эдеби тұлғасғ.і коркем тілмен айшыкта- 
лып, өзгеше ренк алып, бөяу қоскан.

Әдебиетші ғалым Мүбәрәк Үмбетаев Отегеи 
батыр жайлы жазылган өку құралында: «Тарихи 
тұлға Отеген Өтегұлұлының көсемдік жэне ерлік 
істеріне катысты туган жырлардың ішіндегі көр- 
кемдік кестесі мен халыктың идеясы басымы эрі 
бүгінгі эдеби игілімізге айналып отырганы ұлы 
акын Сүйінбай мен оның аса талантты руханл

шэкірті Жамбыл жырлаған нұскалар болып есеп- 
теледі»[2, 39 б.], -  дей келе, Өтеген батыр тұлға- 
сының эдеби-тарихи негіздерін саралап береді. Ел 
арасына кең тараған біриеше нұсқасын катар алып, 
салыстырып. батыр өміріис катысты деректерді 
сүзгіден еткізіп, нактылай түскеи.

Жамбыл дастанында Отегеи батырдың жайлы 
коиыс іздеу максаты, сол мақсатқа жету жолын- 
дағы көргеи киыншылықтары кең қамтылып, су- 
реттеледі.

Ежелгі түркілердің касиетті мекені саналғаи 
Өтүкеи койнауы, Асан Қайгы армандаған Жерұй- 
ык пен Жиделібайсын жерлерін кие тұту, ардактау 
арқылы халқымыздың арман-киялыиың, аңсар-ті- 
легінің қашан да биіктеи табылғанына куә бола- 
мыз.

«Сөіітіп, Асан Қайгы тудырып, халык эдеби- 
етінде өдан әрі тың нышандармен төлыккан Жерұй- 
ык жөніндегі утопияның негізінде бодандыкты элі 
білмейтін, емін-еркін көшіп конған қазак кауымын 
мұнан да керемет кемелдікке жеткізуге болады де- 
ген шүбэсіз сенімінің жаткандығын даусыз еді», [ 1, 
27 6.].

Ел көнысы тарылып, кяналған сәтін көрген 
Отеген жақсы жер, жайлы коныс іздеп, сапарға 
шығады. Еліне кұт әкелемін, бак орнатамын деген 
ердін асыл арманынын жүзеге асуына тілекші бо- 
лып, елі соңыңда кала береді. Дастан каһарманы- 
ның алдына койған мақсаты айқын, ойы анык.

Мен табамын, табамын,
Бұлак аккан жерлерді.
Когі коктеп, гүл жарып,
Құрак атқан жерлерді.
Жұт болғызбай, кұт конған,
Қой үстіне бозторғай 
Жұмыртқалап, бак қонған,
Сүйікті казак халқына 
Үнап жаткан жерлерді.
Жамбыл жырлауынан бұл Өтегеннің гана емес, 

сол тұста отарлаушы елдін кыспағын көріп оты- 
рған дүйім жұрттын, қазак халқының армаиының 
корінісіи сезгендейміз. Сан ғасыр аңдыскан жа- 
удан, анталаған дұшпаннан теперіш көріп келе 
жаткаи халкымызға мэңғілік жайлы мекен, Бақыт 
тұрақтаған жер, Құт дарыған қоныс ұсынган өр- 
шіл идеяиы. аскак арманды аңгарамыз. Жырда 
Өтегеннің ой-арманы мен халык тілегі жымда- 
сып, тұтаетық құраған. Шыгарманың еи бойында 
эпсана-хикая. аңыздык желі катар өріліп отырған- 
мен, Өтегеннің батырлық тұлғасы, ақыл-параса- 
ты, ерік-жігері шынайы сөмдалып, елінін пана 
болар корганы, камқор болар акылманы, адасты- 
рмас оғланы ретіиде суреттеледі. Өз заманының 
баһадүрі, жаксылык пен жаркын өмірді көксеуші, 
«Ер Өтеген болған емес жай кісі, заманының өл да 
Асан Қайғысы».

Ақын жырлаған жырдан бөлек ел аузындағы 
корініс тапқан аныздық желілерде Өтеген батыр-
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дың дүниеге келуінің өзі ерекше, тылсым дүние- 
лерге толы. Әкесі Өтеғул батырдын ержеткен он 
екі ұлы бірдей оба ауруынан қайтыс болады. Бұл 
шақта Өтеғүлдың жасы елуге келген екен. Он екі 
үлдың қайғысы батырға катты батады. Жер ортасы 
жасқа келгенде он екі үлдан бірдей айрылған ба- 
тыр басын жерден көтере алмай, көз жасын бүлай 
береді. Өтеғұлдың жаксылығын көрген, оиы пана 
түтып, жан сақтаған жүрт батырмен бірге қай- 
ғырып, қүдайдаи сонын тілеуін тілейді. Сөйтіп 
жүргенде Өтегүл түс көреді. Түеінде батырға бір 
ақ сақалды, сары тісті кария келіп былай дейді: - 
Өтеғұл, егіліп жылай бермей, көз жасыңды тый! 
Қолывды жай, батамды берейін,- дейді. Батыр 
көзінің жасын тиып, қарнядан бата сүрайды. Сонда 
ақ сақалды қария былай деп бата берген екен:

- Күдай тілеуіпді берді, он екі ұлға татитын ұл 
көресің!

Осыдан кейін Өтеғұл кіші әйелі Нұрбаладан 
бір ұл көреді. Баланың шілдеханасында жаныс 
жұртынын аксақалы тоқсандағы Жанысбай қария 
Өтеғұлға: «Батырым, өлгендерің өтелді, баланын 
аты Өтеген болсыи!» - деп атын Өтеген қойдырыгі- 
ты. Бұл аңыздык әңгімеден қазактың қаһарман- 
дық эпосы ішінен жұртшьшыкқа иеғұрлым таны- 
мал «Алпамыс батыр», «Қобьшанды батыр», «Ер 
Тарғын», «Қамбар батыр» секілді нұсқалардын 
жалпы бітімінде классикалық батырлар жырына 
тән өрнектер байкалады. Қаһармандык эпостың 
көбіне тән негізгі белгілердін бірі - болашак ба- 
тырдың ғажайып дүниеге келуі болып табылады. 
Бұл сарын (мотив) эпостан бұрынғы жанрларда да 
(ертегі, аңыз) кездесетіні белгілі. Болашак батыр- 
дың ға^кайып туысының мифтік персонаждармен 
генетикалық байланысы, мифологияның ыдырауы 
кезеңінде пайда болған кейіпкерлерге қатысы бар

екендігі анык. Қаһармаиның қандай жагдайда туға- 
нын тзптіштеп айту тек композиңиялық тәсіл неме- 
се емірбаяндық қажетті элемент кана емес, мұның 
мәні тереніректе жатыр. Байқап карасақ батырдың 
туганына дейінгі ахуалды ескерту үлкен идеялық 
кызмет аткарады екен. Қартайган ата - ананың, 
дүйім бір елдің жаратканнан перзент сұрап, міна- 
жат етуі жеке семьялық тілек қана емес, белгілі бір 
ру, тайпанын шын мүддесі де болып есептелуі эпо- 
стың басталуына ерекше кұпия куат дарытқандай 
болады. Демек, қаһармандык дастан экспозициясы 
аса үлкен коркемдік роль ойнайды.

Иә, Сүйінбай Аронұлының Ел, жер қадірін 
сезінуге, ұлттың өткен тарихыи ұлықтауға, өрлік 
пен ерлікті іу  еткен батырларымызды дәріптеуге 
жетелейтін дастандары да ел игілігіне айналып, 
бүгінгі таңда да мәңгілік Елдің ертеңін ойлар, ке- 
лешегінің күңгірт, болашағының бұлыңғыр бол- 
мауына алаңдар ұрпақтың ұстанымына айналып 
отыр. Жалаң ұрандамай, нақты жырлайтын, келте 
сөйлемей, дәстүрлі жыр үлгісімен ұзағынан тө- 
гілетіи дестелі жыр үлгілері кестелі өрнекпен, 
шешен тілмен әдіптеліп, шұғылалы, көркем өлең 
шумактарына айналған.

Тағдырдың тезінен, уақыттың сұрыптауынаи 
өткен жауһар жырлары бүгінгі танда да Мәңгілік 
Ел ұстанымын бағдар еткен ел болашағына қызмет 
ете бермек.
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