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Дулат с пафосом говорит также о главном богатстве 
патриархального аула — о скоте: «Скот для казахов — 
судьбы лучший дар». Наличие скота делает жизнь кочевников 
полнокровной, обильной и радостной. 
Казахстанским ученым еще предстоит скрупулезно 

проанализировать воззрения Дулата Бабатайулы, связанные с 
воспитанием подрастающего поколения, которому он 
искренне желал хорошей жизни и счастья, быть достойным 
человеком, гражданином и хозяином своей судьбы. 
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  Халқымыздың маңдайына біткен санаулы ұлы ақындарының бірі 
— Дулат Бабатайұлы, бұрынғы Семей облысы Аягөз ауданының 
Қызылжолда деген атамекенінде 1802 жылы туған. Жаздық мекені 
Ақжайлау, Сандықтас. 1871 жылы атамекенінде қайтыс болған. 
Бізге жеткен өлеңдерінде кездесетін кейбір деректерге қарағанда, 

Дулат ескіше оқыған, сауатты ақын боған. 
XIX ғасырдағы қазақ əдебиетінде Дулаттың өзіндік үлкен орны 

бар. Өйткені, ол өзінің толғау-жырларында көптеген келелі 
мəселелерді көтеріп, өз заманынының шындығын бірқыдыру бере 
білді. 
Жеке кісілерге арнаған «Кеңесбайға», «Бараққа», «Ел аралаған 

ишанға» т. б. өлеңдерінде ақын сол кездегі тірліктің ұсқынсыз 
жақтарын өлтіре шенеп, кейде өткір сатира дəрежесіне дейін көтере 
білді. 
Дулаттың өлеңдері ауызша тараумен қатар, 1880 жылы Қазан 

қаласында «Өсиет нама» деген атпен кітап болып шыкты. Бұнда 
ақынның замана туралы толғаулары енгізілген. Ақынның 
шығармаларын ел аузынан жазып алып, бізге жеткізген халық ақыны 
— Шəкір Əбенов. 
Ол — Патшалық Ресейдің казақ өлкесін күшпен отарлау кезеңін, 

одан туған зобалаңдарды өз көзімен көріп, соған барынша наразылық 
білдірген ел басы адамдарының бірі. Отарлау саясатының қазақ елін 
талан-таражға салу, халықтың дербестігін біржола жойып, 
тəуелділікке айналдыру əрекетіне қарсы шыққан, халықты күреске 
шақырған күрескер ақын. 
Ақын өз заманындағы осы патшаның отарлау саясатынан зардап 

шеккен халқының қайғысын тереңнен сезініп, мұңын жырымен 
жазып, ел қамын ойлап, кейінгі ұрпақты тəрбиелеуде маңызды 
толғаулар айтады: 
Сырымды менің сұрасаң,  

Тұманның суық суындай 
Кеудеме қайғы толған соң 
Тұнық жырмен жуынам.  
Сорғалаған нөсердей,  
Жырын тыңда Дулаттың, — деп толғанады. 

Дулат шығармашылығында елеулі орын алатын батырлар 
жыры үлгісіндегі, Отанды қорғауға арналған патриоттық мəні бар 
«Еспенбет» атты толғау. Бұл шығармашылығында жетім бала, жас 

противоречащий склонностям, — источник уныния и несчастий. 
Человек должен жить не только для себя, лишь для удовлетворения, 
своих потребностей, но и трудиться для общего дела («Думай о деле 
народа всегда, и не ленись для блага труда»). Знание, труд украшают 
человека от мала до велика ("Воля и труд — вот твои друзья"). Жизнь 
должна быть устроена на разумных началах. Красноречие — дар, 
пустословие — болезнь («Слово — нить шелка, а стих — узор… 
Красноречивым тому не быть, кто не находит нужных слов»). По 
мнению поэта, только знания и наука окрыляют человека, открывают 
его глаза на мир («Десятилетний обученный ребенок на голову выше, 
чем двадцатилетний неуч». 
В педагогическом отношении интересно его стихотворение 

«Подобно железу, кованому кузнецом». В истории казахской 
общественной и педагогической мысли Дулат первым воспел пользу 
ремесла, значение металлических изделий в жизни кочевников. Поэт 
перечисляет все орудия, которые создаются из железа (кетмень, 
топор, пила, молоток, плоскогубцы и др.) и повествует о 
практической значимости этих вещей в жизни, воспевает тех 
умельцев, которые научились владеть несколькими ремеслами. 
Говоря о труде, как основном смысле человеческого существования, 
Дулат призывает молодежь работать с металлом, овладевать 
профессией ювелира. Стихотворение пронизано человеколюбием, 
гуманностью и не утеряло своей педагогической ценности. 
Исследователь А. Жиренчин в работе «Из истории казахской 

книги» (Алма-Ата, 1971) подчеркивал, что в начале XIX в. в 
казахскую степь начинает все больше просачиваться книжная 
продукция и через нее — элементы древней культуры тюркоязычных 
народов, творения классиков Востока, насыщенные 
гуманистическими идеями в области обучения и воспитания. Этот 
факт положительно сказывался на общем ходе развития казахской 
педагогики и психологии. 
Отражение этого процесса нетрудно заметить и в творчестве 

Дулата. Так, во многих своих произведениях он воспевает величие 
ума, силу воли человека, любуется красотой родной природы, 
прославляет дружбу, идиллию семейной жизни. По мнению поэта, 
там, где нет дружбы, там нет разумных форм человеческого общения 
и общежития: «Разве тебе будет другом тот, переступивший порог 
жилья, кто с улыбкой к тебе войдет, а выйдет, зло на душе тая». 
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  батырдың қалмақтармен соғыста көрсеткен ерлігін сөз қылады. 
Дастанның бір ерекшелігі, тек батырдың жеке түлғасы ғана емес, 
сонымен бірге халық бейнесі қоса суреттеліп отырады. Ақын 
жорыққа атанған қалың топты табиғаттың жойқын күшіне балап, 
ерекше шабытпен, əсерлі жырлайды: 
Жөңкерілген қалың қол,  
Жүйткіген желге ұқсайды.  
Көрінісі кей кезде,  
Толқыған гүлге ұқсайды.  
Мұнар түнеп бұлт көшкен,  
Асқар белге ұқсайды,  
Кенетінен ду етсе,  
Тас қопарып, тау бұзған,  
Аққан селге ұқсайды. 

Дулат қазақ əдебиеті тарихында алғаш мысал жазған ақын. 
Оның мысал ретінде жазған шығармалары үлгі, өнеге беру, ақыл 
айту ретінде келіп отырады. Атап айтқанда, «Бір патшаның бір 
кезде», «Шымшық пен бөдене», «Сары шымшық», «Қара қарға жем 
тілеп» деген өлеңдерінде орынсыз мақтаншақтықты, 
тойымсыздықты əшкерелеп, кішіпейілділікті, адамгершілікті, 
бірлікті уағыздайды. Адам бойындағы асыл қасиеттерді ардақтаған 
ақынның мысал өлеңдерінің тəрбиелік мəні бүгінге дейін жойылған 
жоқ. 

Ақын шығармаларында орын алатын маңызды мəселенің 
бірі— оқу, өнер-білім.  
Өнер, білім оқып біл,  
Өнер алды қызыл тіл,  
Оқып алса, керек сөз 
Алтынға құйған балмен тең, - 

деп, өнер, білімнің оқу арқылы табылатынын, көп ізденуді, 
еңбектену керек екенін ескертеді. Жырау өлеңдерінің тілі шешен, 
өткір тартымды. 
Дулат ақын өзінің «Бесінші сөз» немесе «Ата қоныс арқада» деп 

аталатын өлеңінде Арқаны жайлаған қазақтардың бір кездегі 
тарихын баянды етеді. Ол қазақ халқының Жоңғарларға қарсы ерлік 
күрес жүргізу арқылы елдігін сақтап келгенін, туған жерін 
қалмақтардан қорғай білгенін айтып, сол кездегі ерлікті, дербестікті 
мақтайды. 

не только корыстолюбец, но и жалкий трус, беспечный человек с 
ограниченным умом; ему присущи такие черты, как хитрость, 
жестокость, лицемерие, подлость, подхалимство, боязнь власть 
имущих и коварство. 

По мнению поэта, такой образ жизни людей губительно 
влияет на психику человека. Безделье, подхалимство, насилие, 
взяточничество, межродовые распри, пренебрежительное 
отношение к труду, к знаниям, к творчеству неизбежно уродуют 
человека и приводят его к нравственному падению. Типичную 
психологию такого человека поэт раскрыл, в частности, в 
стихотворении «Ой, хан Барак, молодой Барак»: «Беки, которым 
досталась власть, чем они лучше плохих собак? Стоит увидеть 
добычу — и вот алчность всю душу их возьмет… Разум теряешь 
ты день ото дня… Слуги твои все засеяли злом. Нет у тебя о 
народе забот». 

Безжалостно разоблачая различных должностных лиц из 
коренного населения, «продавшихся за чин царским властям», 
Дулат считал, что эти люди изменяют заветам своих предков, 
отходят от народных традиций. 

В отличие от других казахских поэтов этого периода Дулат 
сильнее и острее обличает пороки современного ему общества. 
Именно здесь, на наш взгляд, заложено основное рациональное 
зерно его творчества, его народно-демократическая струя. 

Человек с многообразием своих положительных и 
отрицательных черт выступает основным стержнем почти всех 
произведений поэта-мыслителя. На этом общем фоне он делает 
попытку создать некий эталон морально-психологического 
облика людей своего времени. В «Осиетнаме», изданной в 
Казани (1880), он пытается объяснить в этико-педагогическом 
плане разницу между добром и злом, хорошим и дурным 
поступком, щедростью и скупостью, просвещенностью и 
невежеством. 
Основные идеи его произведений, включенных в данный 

сборник, сводятся к следующему. Дети должны всегда 
подражать хорошим поступкам своих родителей и дорожить 
ими. Полезные советы и наставления родителей являются как бы 
кодексом законов поведения детей. Человек познается в делах, 
личность формируется в процессе труда и деятельности. Труд, 
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 Абайдың ел пысықтарын, би-болыстардың мінез-
құлықтарын бейнелеулері Дулат ақынмен үндесіп жатыр. Бұл 
тұста ақынның Дулатқа үңіле қарай отырып, оның кейбір 
жақтарын толықтыра түседі. 
Дулат шығармалары қазақ жазба əдебиетінің қалыптасуына 

үлес қосты. 
Дулат ақын шығармаларының көбі XIX ғасырдың 30–40-

шы жылдарындағы тарихи жағдайларға байланысты қазақ 
өдебиеті арнасына шықты. Оның өзіндік орны бар. Дулат 
толғаудың асқан шебері болғандықтан өлеңдерінің барлығы 
дерлік еркін үйқасты. Ақын өлеңдері ауызша тараса да, қызыл 
империя тұсында əркімнің қолында сарғайған қағазда 
сақталып қалды. Ақынның алғашқы өлең жинағы «Өсиет-
нама» деген атпен 1880 жылы Қазанда басылды. 
Тек халқымыз тəуелсіздігін қолына алғаннан кейін ғана, 

1991 жылы ақынның бір топ шығармаларын құрастырып, 
«Замана сазы» деген атпен «Жазушы» баспасы жинақ етіп 
шығарды. 
Шығармашылығын зер салып, зерттеген ғалымдар көп. М. 

Əуезов, Ə. Тəжібаев, Қ. Жұмалиев, Ы. Дүйсенбаев, Қ. 
Мұхамедханов, М. Мағауин т. б. Ұлттық Ғылым 
Академиясының мүшесі, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 
Р. Сыздықова: «Дулат — Абайдың алдында өткен қазақ сөз 
зергерлерінің ішіндегі ең мықтысы. Ол мəдени-рухани 
дүниемізден өз орнын, үлкен орнын алуға тиіс ақын», — деп 
бағалаған. 
Ақын жыраулық пен ақындық өнерді ұштастыра білді. 

Кейде жыраулар үлгісінде төгілте термелеп, шешен нақылдар 
шығарса, кейде ағыла, ақтарыла арнаулар, суретті лирикалар 
жазды. 

2003 жылы қыркүйектің 5-де Аягөз қаласында XIX 
ғасырдағы қазақ поэзиясының аса көрнекті өкілі Дулат 
Бабатайүлының туғанына 200 жыл толуына арналған 
мерекелік шаралар өтті. Онда мəдениет, ақпарат жəне 
қоғамдық келісім министрі М. Құл-Мүхаммед бастатқан 
зиялы қауым, жыр дүлдүлі, шымырқанған шымыр 
жырларымен елдік пен ерлікті асқақтатқан Дулат ақынның 
өмірі мен шығармашылығы туралы толғаныстары айтылды. 

 
Выдающийся казахский поэт-мыслитель до абаевской поры 

Дулат Бабатайулы родился в нынешнем Аягузском районе 
Семипалатинской области в семье бедняка-кочевника. Живя в 
краю, где ораторское (шешендiк сөз) и поэтическое искусство 
испокон веков ценились превыше всего, впитав все лучшее из 
творчества предшествовавших казахских мыслителей - жырау 
XV—XVIII вв., из древних исторических преданий (шежiре) и 
эпических сказаний, Дулат стал одним из образованнейших людей 
своего времени. 
Творчество Дулта Бабатайулы — убедительное свидетельство 

того, какова была социальная жизнь казахского общества первой 
половины XIX века, как эволюционировали философские, 
психологические, педагогические идеи в тогдашнем Казахстане. 
В его произведениях отражена реальность того времени: 

социальная несправедливость в казахской степи, тяжелая жизнь 
различных слоев кочевого народа, последствия колонизаторской 
политики русского царизма (ликвидировано ханство, власть 
передана старшим султанам и волостным правителям). 
Поэт глубоко сожалеет, что у кочевников не стало 

прославленных батыров, готовых защищать свою землю, что они 
потеряли мужество и, «подобно перепелам, живут под разными 
кустами и не способны собраться вместе». К сожалению, он 
отождествлял царских колонизаторов с простым русским народом: 
все русские у него выступали как недруги, в сближении с русской 
культурой он видел утерю самобытности казахов. Но нельзя не 
отметить, что гневное осуждение степных воротил, служивших 
верой и правдой русскому царизму, продававших свой народ ради 
собственной корысти, меткая характеристика уродливых и 
отвратительных черт их характера (подхалимство, склочничество, 
двуличие, продажность, взяточничество и др.) — одна из 
стержневых и самых сильных сторон его творчества. 

Так, в своих произведениях он подчеркивал, что аульный 
воротила - настоящий продажный элемент, лакей царских 
чиновников; взяточник, ради собственных интересов готовый 
«стрелять по своим»: «Аткаминеры — исчадье бед, дружно они на 
добычу летят, брюхо набьют, и каждый рад, и до народа им дела 
нет». Местный степной начальник, по свидетельству Дулата,— это 
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