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МАҒЖАН ЖҰМАБЕАВ «БАТЫР БАЯН» ПОЭМАСЫНЫҢ 

 КӨРКЕМДІК ЕРЕКШЕЛІГІ 
 

Поэзия әлемінде өзіндік дара өнер, өрнек тудырған, терең сырға, ұшқыр қиялға толы өлең 

дүниесін кейінге аманат етіп қалдырған, әр туындысынан дарындылық, шеберлік сезіліп тұратын 

сөз зергері – Мағжан Жұмабаев. Қазақ әдебиетіне ерекше стилімен, іші-сырты да бірдей сұлу, 

жарасымды жырларымен, ұшқыр қиял, бұлақтай мөлдір поэзия үлгісімен келіп, мәңгі ескірмес, 

өлмес сөз өрнегінің үлгісін жасаған Мағжанның шығармалары ешқашан өзектілігін жоймайтын 

мәселелердің бірі. 

Белгілі Мағжантанушы ғалым Ш.Елеукенов: «Мағжан шығармалары әдебиетіміздің көркіне 

көрік қосып, молайтқан эстетикалық дәулетіміз, рухани байлығымыз» деп бағалауы артық айтылған 

сөз емес [1,6]. 

Қазақтың ақындарының iшiнде романтикалық сезiмге ерекше көңiл бөлiп, сыршыл, 

көтерiңке пофостағы шығармаларды, соның iшiнде, поэма жанрын әдебиетiмiзге әкелген ақын – 

Мағжан Жұмабаев. Романтик ақын әр қилы тақырыпта лирикалық өлеңдер жазумен қатар, аса 

өнiмдi еңбек еткен, белгiлi поэмасы – «Батыр Баян». 

 Басқа поэмаларымен салыстырғанда, бұл поэма күрделi, көркемдiк тұтастығы жағынан да, 

сюжет желiсi мен сөз сұлулығы жағынан да ерекше болып келедi. Биiк романтикалық сарында 

құрылған аса көркем «Батыр Баян» поэмасынан екi түрлi жайды аңғарамыз: бiрi – батырлық, 

достық, махаббат, мейiрiм дүниесi болса, екiншiсi – ашу, ыза, онан барып әдiлетсiздiк, өкiнiш 

туындағынан байқатады. Қаһарманның мiнез асаулығы, бiр беттiлiгiн, бiрақ, ниетiнiң ақ екенiн 

суреттеп, ақын поэманы романтикалық шарықтау шегiне жеткiзедi. Шиеленiскен оқиғаны ақын тау 

мен судың, күн мн аспанның кейiпкерлердiң бiрiн-бiрi қимас күнiн, қалмақ қызының сұлулығын, 

айнала табиғат сырларын суреттеуi арқылы сезiмнiң қоюланып, ширығуына күннiң 

күркiрегенiндей, найзағайдың ойнағанындай, бiтiспес мiнездер соқтығысына алып барады, iштей 

өкiнiп, толғануға әкеп түсiредi.  

 Жалпы мұнда айтылып, жырланған оқиғаға келсек, ол бiр кездегi қазақ пен қалмақ 

арасындағы жаугершiлiк заман жайында. Ақынның жазуы бойынша, бұл хиқаяға Абылай ханның 

екi ел арасындағы бейбiтшiлiк, достық қарым-қатынас орнағанға дейiнгi оқиға өзек болған. Ашу 

үстiнде қол бастаушы Батыр Баян өзi қамқор болып жүрген кiшi бауыры, Ноянды және қалмақтың 

сұлу қызын өлтiрiп салады. Олардың бұл тұстағы жазықтары – көңiл қосып, елден аулаққа қашу 

болады. Алайда екi жастың Баян айтқанына көнбей, қашып шығуының аяғы қайғылы жағдайға әкеп 

соғады. Жалпы поэманың  мән-мағынасы, мазмұны осылай болғандықтан, мұны жоғарыда айтылған 

екi жақты қырынан көре аламыз. 

 Тек қана осы поэмасына қарап, Мағжан ақын нәзiк сезiмдi лирикалық өлеңдердi тудырумен 

қатар, төрт аяғын тең басқан поэмадай ұлттық эпика жанрында төңкерiс жасаған тумысы бөлек 

талант деп жоғары бағалаймыз.  

Мағжанмен тұстас жазушы Жүсiпбек Аймауытұлының «Мағжанның ақындығы туралы» атты 

баяндамасы аса құндылығымен қатар, Мағжан поэзиясын танытатын баға жетпес мұра деп бiлемiз. 

Жүсiпбек Аймауытұлы: «Ақын Мағжанның ақындығын сынауға «күшiмiз кәмiл жетер, жетпес» дей 

келе, «Қорқыт», «Баян» сықылды поэмалар – Мағжанның нағыз өз тумасы, орыстан немесе басқадан 

жұқтырып алды деуге келмейдi» - дейді. 

 

Қомағай қара топырақ бүлкiл қағып, 

Асығып екi жастың қанын iштi, - деген екi жолды алып: «Мұндай суреттер толып 

жатыр… Бәрiн тiзе берсек, көп орын алады. Мағжанның ақындық күшi «Баянда» толық көрiнедi» – 

деп ойын қорытындылайды [2,270].  

Оның ақындық қуатын танытатын суреттi өлең сөздерiнен мысалдарды келттіргенді жөн 

көрдік. Дастанда ақын өзiнiң iшкi күйзелiс, өзегiн өртеген күйiнiшiмен бастайды. Заманның 

тарлығына өкпе, ренiш бiлдiре келiп, ендi сол қайғыдан құтылудың жолын iздейдi:  

 

Әдемi өткендi ойлап айнымасам,  

Сұм өмiр күштi уын аяды ма? – деп, алдына қойған мақсатының неден туғанын баян 



етедi. Ақын өз iшiндегi қиналыс қасiретiн қоршаған ортамен байланыстыра бiледi: 

 Бұлт құшқан мәңгi мең - зең Көкшетауға,  

 Бөлектеу: «Ой, бауырым!» дер анадайдан, - деген жолдар арқылы оқиға желiсiнiң қайда 

апырып соғарын, не айтпақ екендiгiн, түбiнде қара жаушы Көкшетауға «Ой, бауырымдап» бiреуден 

қазасын жеткiзуi керек екендiгiн аңғартады. Ақынның алдағы оқиғаны болжай бiлген мегзеуi  

шеберлегiнiң бiр қырын байқатады. 

 Ақынның тағы бiр ерекшелiгi табиғатты, махаббатты, ерлiктi, елдiктi суреттегенде, алдына 

жан салмай, ерекше шабытпен асқақтата жырлауы.  

 

Бурабайдың бауырында қалың ағаш, 

Көкшенiң жалыменен бiткен жалғыс, 

Арудың ақпен өрген тұлымындай, 

Қарағай, қызыл қайың, жал аралас. 

Ертеде жел өтпейтiн қызыл ағаш, 

Дариға, бұл күндерi жап-жалаңаш! 

Қабiрiнен әулиенiң алашқа артық,  

Ертеде Абылайға орда болған ағаш. 

Ордасын сол ағаштағы Абылайдың, 

Меккедей тәуiп қылған тамам алаш. 

 

Жол басында Бурабайды басқан «қалың ағаш» деп алса, сол ойды  асыра, бекiте түсу үшiн 

иненiң жасуынан өтетiн желдi «Ертеде жел өтпейтiн қызыл ағаш» деп, ағаштың бұрын қалың болып, 

жиi өскендiгiн, табиғат көркемiн молдығын бұрынғы өткен өмiрге келтiрiп тұрғандығын байқаймыз.  

«Арудың   ақпен өрген тұлымындай, қарағай қайың, тал аралас» жолдары Көкшетауға деген 

қызығушылық, құштарлық сезiмiнiң оянуын ерекше сипаттайды. 

 «Дариға, бұл күндерi жап-жалаңаш!» жолы әулиенiң қабiрiнен артық көретiн, Меккедей 

тәуiп ететiн жердiң тозғанына налып, өзiнiң дәрменсiздiгiне қиналыс байқатады. 

 Иә, тумысы, болмысы табиғатқа жақын ақын қоршаған ортаны адамның iшкi астарлы 

ойымен жақындастыра, жанды мен жансызды байланыстыра жырлайды. Сұлу қызды көрiп, ғашық 

болған Ноянды: 

 

Мас болып, дене түгiл, жаны елжiреп, 

Жұтқандай сол сәуленi демiн алмай, - деп ынтық жүректi, ыстық құмарлықты жас 

жiгiттiң демалысын, ерiген жан сезiмi күн сәулесiне теңейдi. Ақын алдағы болар оқиғаны табиғат 

құбылысы арқылы аңғартып отырады. 

 

Сиқырлы гүлге оранған жiбек майда, 

Сылдырлап сылқ-сылқ күлген терең сайда. 

Ерке өзен жанын өртеп, жармен ойнап, 

Сүйгiзген ақ бетiнен күмiс айға. 

 

Зер салып, мәнiн ұғынса, «ақ бет», «күмiс ай» екеуiнiң де реңкi-ақ. Ақ беттi алтын айға 

сүйдiрмей, күмiс айға сүйдiредi. Ақынның күмiс айды қолданып отырған себебi бiрi-көк, бiрi жер 

еркелерiнiң бiр бiрiне деген ақтығы, пәктiгi. Қыз бен жiгiттiң бiр-бiрiне деген сезiмдерiнiң ақтығын, 

кiршiксiздiгiн талғампаздық, астарлық тұрғыда суреттеп тұрғандай. 

 

Бiр күйiп, бiр суынып, бiр елжiреп, 

Бiресе жас баладай жасын төктi. 

Өртемей отты жүрек қоймақ па екен, 

Тақады сұлу қыз да бетке беттi. 

 

Табиғат, адам, махаббатты салғастыра келiп, жыр жолдарына сәулесiн төге ғажап көрiнiс 

әкеледi. Табиғат та, адам да түн жамылып аңсаған сүйiктi жарларымен кездестi. Ерке өзен сыртқы 

сезiммен ойнап-күлiп, күмiс айға бетiн сүйгiзiп, жанын өртейдi. Жан – тәнiмен құлай сүйген Ноян 

«От» деп алынған қызды жүрегiмен өртейдi. Кез – келген затты өртеуге болғанымен, отты жүрекпен 

өртеу ерекше әсерлi, өршiл пафосты көрiнiс болмақ [3,256] 

 Бұл тарихи тақырыпқа жазылған поэмалардың нағыз үлгiсi, мөлдiр бастауы деуге келедi. 



Поэманың оқиғасы қарапайым, тiлi аса шұрайлы, қазақ топырағының иiсi аңқиды. Бұл поэманың 

еркiндiгi сол-ақын өзiн еркiн жырлатқысы келмеген қоғамның ниетiн ашық айтып, бостандығы мол, 

кең далада желдей ескен күндерiн аңсайды. 

 

Қызыл тiл, қолым емес, кiсiндеулi, 

Сондықтан жаным күйiп жанады да, - 

 

дейдi ол поэманың басында. Жан-жағынан жау қамаған заманда өз халқын тұйықтан алып шыққан 

Абылайдай данасын, Баяндай батырын мақтан етедi. 

 

Артында – ор, алдында – көр, жан- жағы жау, 

Дағдарған алаш елi қайда бармақ? 

Сол кезде қорған болған ер Абылай,  

Көп жаудың бiрiн шауып, бiрiн арбап. 

 

Бұл поэманың көтерiп отырған тақырыбы, басты идеясы. Ал оны жеткiзу, яки поэманың 

көркемдiк ерекшелiгi аса жоғары, тiлi шұрайлы. Он тармақты шумақтан тұратын бұл тарихи 

тақырыпқа жазылған дастанның архитектоникасы ажырамастай берiк. Тегi жағынан эпикаға, түрi 

жағынан батырлықты, елiн сүюдi насихаттайтын поэманың басынан аяғына дейiн мiнсiз баяндаулы, 

оқиға желiсi өң мен түстей тәттi, тартымды. Өз намысын халық алдындағы жауапкершiлiгiн, дүйiм 

жұртты көз алдында көрiп отырған әдiлдiк, мәрттiгiн Батыр Баян еш уақытта төмендетпеген. Сол 

үшiн де айдаладағы тұтқын қыздың өзiмен санасып, оған деген көкiрегiндегi лаулаған махаббат 

сезiмiне мәрттiгi мен әдiлдiгiмен тоқтау салады. 

 

Болмасын жас сұлудың бiлгеннен соң, 

Ер Баян қарындас қып ерiк берген. 

 

 Сол үшiн де, сүйегiме таңба түсiредi деп, туған iнiсi Ноянды қуып жетiп, атып өлтiредi. Сол 

үшiн де жауға жалғыз шауап, опат болады. 

 Поэманың көркемдiгiн көтерiп тұрған атрибуттардың бiрi оның мотивировкасының 

күштiлiгi, яки поэмадағы бiр көрiнiстiң неге олай болғанын келесi екiншi көрiнiс мызғамастай 

дәлелдеп тұрады. Баянның Абылай кеңесiне неге келмей қалғанын, оның дәл осы басынан өтiп 

жатқан оқиғалары дәлелдемесi, Баянның Ноянды өлтiруiнiң себебi де жетерлiк. Ал, Баянның жауға 

жалғыз шауып қаза болғанын бұдан бұрынғы оқиғалар бұлжытпай дәлелдеп тұрады [3]. 

 Поэмада, Баянның iшкi аласапыран сезiмiн автор жерiне жеткiзе ашады. Баян: 

 

Ойламай белдi бекем будым неге? 

Қозымды қас дұшпандай қудым неге? 

Майысып Ноян қалқам, ерке марқам, 

Қасқиып қарсы алдымда тұрдың неге? 

Бауырыма тас жүрегiм жiбiмедi-ау, 

 

деп зарлайды. Осындай риторикалық сұрауларды бората келiп, iле шала қарама-қарсы пiкiр айтады: 

 

Алашта ертеде өткен арыстан: 

Ер Көкше, ер Қосайдай ер бола ма? 

Солардың нәсiлiнен Сары, Баян, 

Барыстай ойын салған сары далада. 

Iнiсi ер Баянның жасық Ноян, 

Атадан азып туған дер бола ма? – 

 

деген сияқты шумақтар ұсынады. 

 Бұның бәрi автордың шеберлiгiн, асқан жүйрiктiгi көрсетедi. «Тiлiнiң дәлдiгi, ой-

толғамдарының жаңалығы, суреттелген жайлардың айқындығы, сөз ойнату иiрiмдерiнiң 

таңқаларлық жарасымы – осының бәрi жинақтала келе, Мағжан поэзиясының ерекше қасиетiн 

байқатады» [4,51] 

 Мәрттiк пен батырлыққа, ерлiк пен ерлiкке толы поэма авторының өмiрi де өз кейiпкерi 



батыр Баянның жан дүниесiмен ажырамас бiрлiкте. Өйткенi оның творчествосының бiр қырында 

мұңлы толғаныс, өкiну және қайғы-қасiрет жатса, екiншi бiр қырында – романтикалық өршiлдiк, 

махаббат, арман, мақсат, үмiт жатады. Көп қайғы қасiрет шеккен, азап пен уайым тауқыметiн 

тартқан ақын осы екi оттың жалынына шалынып, соған шарпылған. Оның творчествосы да тарих 

тұнғиығын терең түсiну, өткендi таразылау, болашақты болжай бiлу, бүгiннiң ақиқатына көз жеткiзу 

сияқты терең толғаныстар заманның астаң-кестең, аласапыран атанып жатады [4]. 

 Бұл жағынан алғанда «Батыр Баян» поэмасы Мағжан Жұмабаев жан – дүниесiнiң тұтас бiр 

бөлiгi, оның жүрiп өткен жолын таразылауға мүмкiндiк беретiн өмiр эпопеясы деуге болады. 

Мағжан жүрегiнде Батыр Баянның бойында суреттелген қасиеттердiң – iшкi тартыс, елiн сүюшiлiк, 

оның қараңғылығына жан ашушылық, махаббат, күйiнiш, романтика – бәрi де бар. 

 Мағжанның ақындығы жөнiнде: «Мағжанның көркемдiк тәсiлi ғана емес, жалпы төл 

әдебиетiмiздегi бағыт, ағым, әдiс-тәсiл мәселелерiн қазақ әдебиеттану ғылымы қолға алуға тиiстi, 

оның күрделi де, қызықты проблема екендiгi сөзсiз», - дейді зерттеушi – Е.Тiлешев [5]. 

 Қорыта айтсақ, романтик ақынымыз Мағжан Жұмабаевтың терең сырлы, арман, тарихи 

шындық негiзге сүйенген «Батыр Баян» поэмасының көркемдік сипаты жоғары дәрежеде. Оның 

әрбір өлеңінен ұлтжандылық,  рухани құндылықтар айқын көрініп тұрады.   

 Сонымен қатар «Батыр Баян» поэмасын қазіргі таңда отандық телеарналарда көркем фильм 

ретiнде жарық көруі де, Мағжан ақынның сыршыл ойы мен арманға толы толғаныстарын, тек қана 

қағаз бетiнде емес, тiрi бейне ретiнде де халық алдында көрсетілуі де биiк шыңның бiрi деуiмiзге 

әбден болады. 

Мағжан шығармалары арқылы жастардың бойына азаматтық, батылдық, отансүйгіштік, 

адамгершілік сияқты қасиеттерді дарытып, жас ұрпаққа патриоттық тәрбие беруде мәні зор деп 

ойлаймын. Сондықтан да ақын шығармалары күні бүгінге дейін өз құндылығын жоймай келеді. 
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