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 Қалқаманұлы Бұқар жырау - қазақтың ұлы жырауы, 18 ғ. жоңғар 

басқыншыларына қарсы қазақтың азаттық соғысын бастаушысы əрі 
ұйымдастырушысы атақты Абылай ханның ақылшысы. Павлодар 
облысының Баянауыл ауданында ғұмыр кешкен, атақты Абылай 
ханның тұстасы. Əкесі аты аңызға айналған Қалқаман батыр. 
Шыққан тегі Арғын тайпасының қаржас руынан. 
Бұқар жырау Қалқаманұлы жасынан елге танылып, алғыр жырау 

ретінде атақ-даңқы алты алашқа жайылғанға ұқсайды. Кейін оның 
хан сарайы маңында да беделді ақын, ақылшы би саналуы тегін 
емес еді. Ел өміріндегі ірі мəселелерді шешуде ерекше роль 
атқарған данышпан. Бұқар Жыpay арабша сауатты адам болған. 
Жыраудан қалған мол мұрадан бізге жеткені 1200 жол шамасында. 
Олар ХІХ-ХХ ғасырларда ел аузынан жиналған. 
Бұқар жырау шығармалары өткір əлеуметтік мазмұнымен 

суарылып отырған. Қалмақ басқыншылығы тұсында жырау 
шашырында елдің басын біріктіріп, қанқұйлы жауға тойтарыс 
беретін басшының қажеттігін түсіне білді. Ол Абылай ханға үлкен 
үміт артып, оның ел басқарудағы саясаты мен жорықтарын 
қолдады. 
Бұқар жырау Абылайдың іс-əрекеттерін асыра ақтап, оның асқақ 

бейнесін жасауға дейін («Қайғысыз ұйқы ұйықтатқан ханым-ай», 
«Ай, Абылай, сен он бір жасыңда» т.б.) барады. Алайда, жырау 
ханның барлық іс-əрекет, ішкі-сыртқы саясатын түгелдей қостай 
бермеген. Үлкен мəні бар əлеуметтік мəселелер төңірегіндегі келелі 
кеңеске көнбеген ұста ол ханды аяусыз сынап, ашы шындықты 
бетке айтып отырған, Бұл тұста біз жыраудың көрші орыс елімен 
соғысуды ойлаған Абылайға тоқтау айтып, болашағы зор елмен 
тату-дос болуға шақырғанын көреміз. 
Бұқар жыраудың болжау-толғауларынан («Ханға жауап 

айтпасам», «Он екі айда жаз келер», «Абылай ханның қасында») 
заман, дəуір, болашақ туралы қорытынды ой-пікірлерін айқын 
аңғарамыз. Ал «Садыр, қайда барасың?», «Бұқарекең біз келдік, 
Ақан, Төбет байларға» деген жырларында ол ел болашағы, татулық 
мəселелерін сөз еткен. Жырау патша үкіметінің отарлау саясатына 
күдікпен қарап, оның ішкі мəніне тереңдеп ой жүгірте алмады. 
Дегенмен, Абылайдың орыс елімен достық қарым-қатынаста 
болуына елеулі үлес қосты. 
Жыраудың толғауларының сыртқы сымбаты мен ішкі қасиет-

қуатында, көркем ойлау процесінде шиыршық атқан жалынды 
шешендіктің буы, асқақ қаһармандық рухтың лебі білінеді. Негізінде, 
толғаудың құрылысы күрделі ой ағымына, пікір еркіндігіне, ауызекі 
сөйлеу стиліне бағынады. Тармақтар 7-8 буынды, ұйқастары еркін. 
Тегінде, толғау музыкалық аспаптардың (қобыз яки домбыра) 
сүйемелдеуімен орандалады. Толғауларының поэзиялық сəулеті, 
ерекше қасиеті жəне оның сөз қолдану ерекшелігі де өзгеше. 
Бұқар қазақ халқының арман-тілегін, елдік ынтымақ бірлігін 

көксеген жырау, кемел кемеңгер, терең ойшыл. 
Жыраудың шығармаларының текстологиясы əлі күнге ретке 

келтірілмеген. Ең қажетті таңдамалы сөздер, сөз тіркестері, 
сөйлемдер іріктеліп, сұрыпталып алынбаған, дұрыс, түзу, мұқият 
салыстырулар жүргізілмеген. Бұл - болашақтың ісі. Бұқар жырау 
мұрасын жинауда, жариялауда жəне зерттеуде Мəшһүр Жүсіп 
Көпеев, Қ. Халид, Г. Потанин, Ш. Уəлиханов, М. Əуезов, С. 
Сейфуллин, С. Мұқанов, Қ. Жұмалиев, М. Мағауин, Р. Сыздықова 
секілді ұлт зиялылары еңбек сіңірген. 
Бұхар жыраудың есімімен Қарағанды облысының бір ауданы 

аталған. Қарағанды қаласында Бұхар жырауға арналған ескерткіш 
қойылған. 2003 жылы 11 маусымында С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік университетінің алдындағы алаңда қолдан 
бюст-ескерткіші ашылды. 
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