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Аннотация 

Мақалада, жаңа қазақ əдебиетінің негізін қалаушылардың бірі ұлы қазақ жазушысы, 
публицист, педагог Мағжан Жұмабаевтың мұрасын зерттеу, ұстаздық-тəлімдік ілімдерінің 
қалыптасуына əсер еткен орта жəне оның педагогикалық идеяларының өміршеңдігі сөз 
етіледі. 

Аннотация 
В статье Магжан Жумабаев пользуется особым вниманием в последние годы не 

только как выдающийся поэт, но и как педагог. Педагогическая деятельность нашего 
великого соотечественника, все чаще и чаще становится востребованной в современной 
системе образования. Идеи Магжана Жумабаева изучает казахская литература, 
этнопедагогика. 

Аbstract 
In the article, Magzhan Zhumabayev has received special attention in recent years, not only 

as an outstanding poet, but also as a teacher. The pedagogical activity of our great 
compatriotbecomes more and more claimed in the modern education system. Kazakh literature 
and ethno pedagogy study the ideas of Magzhan Zhumabayev 

Түйінді сөздер: ұрпақ, тəлім-тəрбие, ұлттық, құндылық, рух, мұра. 
Ключевые слова: поколение, воспитание, национальный, ценности, дух, наследие. 
Keywords: generation, education, national, values, spirit, heritage. 
Бүгінгітаңда ХХІ ғасыр табалдырығын еркін аттаған азат ұрпаққа тəлім-тəрбиемен 

білім беруді жетілдірудің басым бағыттарын айқындап, педагогика ғылымында ұлттық 
сананы қалыптастыру көкейкесті мəселелердің бірі болып отырғаны анық. Сондықтан 
келешек ұрпақты ұлттық, халықтық тұрғыдан тəрбиелеу қажет. Жас ұрпаққа ұлттық тəрбие 
берудің негізгі бағдарлы идеялары еліміздің Президенті Н.Ə.Назарбаевтың «Қазақстан - 
2030» халыққа жолдауында былай деп жазылған: «Толық өркениетті ел болу үшін алдымен 
өз мəдениетімізді, өз тарихымызды бойымызға сіңіріп, содан кейін өзге дүниені игеруге 
ұмтылғанымыз жөн» [1, 1б.] 

Олай болса, басты мақсат – жас ұрпақты ұлттық игіліктермен адамзаттық 
құндылықтар, рухани-мəдени мұралар сабақтастығын сақтай отырып тəрбиелеу. 

Ұлттық құндылықтарымызды əлемдік деңгейге шығаруға қабілетті тұлға тəрбиелеу 
үшін: 

- оқушыларды ңұлттық сана-сезімін қалыптастыру; 
- жас ұрпақ санасына туған халқына деген құрмет, сүйіспеншілік, мақтаныш 

сезімдерін ұялату, ұлттық рухын дамыту; 
- ана тілі мен дінін , оның тарихын, мəдениетін, өнерін, салт-дəстүрін, рухани-мəдени 

мұраларды қастерлеу; 
- жас ұрпақ бойында жанашырлық, сенімділік, намысшылдық тəрізді ұлттық 

мінездерін қалыптастыру сияқты міндеттерді орындағанда ғана басты мақсатқа жетеміз. 
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 Ұлттық тəрбие қазір елімізде орыналып отырған көптеген мəселелерді: ана тілін, ата 
тарихын, ұлттық салт-дəстүрін білмейтін жастар, тастанды жетім балалар, «қиын» балалар, 
қарттар үйлеріндегі əжелер мен аталар, нашақорлыққа салынған жастар, тағы басқаларды 
бірте-бірте жоюдың жəне олардың алдыналып, болдырмаудың негізгі жолы. Ұлттық тəрбие 
алған ұрпақ дені сау, білімді, ақылды, ұлтжанды, еңбекқор, сыпайы, кішіпейіл болып өседі. 
Сондықтан да ұлттық тəрбие – ел болашағы. 

Қазақ халқының ғасырлар тұңғиығынан бері тарихымен біте қайнасып келе жатқан 
ұрпақ тəрбиелеудегі тəжірибелері бізге сол рухани мəдениет, этикалық, эстетикалық 
құндылықтарын құрайтын ұлттық əдет-ғұрып, салт-дəстүрлер, əдеби, музыкалық, кəсіби, 
тұрмыстық фольклорлар мазмұны арқылы жетіп отыр. Сонымен бірге ұрпақ тəрбиесіне, 
жалпы халықтың рухани дамуына байланысты ұлттық тəлім-тəрбиелі кой-пікірлерді: 
Қорқыт ата, Əл-Фараби, Қожа Ахмет Иассауи, Мұхамед Хайдар Дулати, Жүсіп Баласағұн, 
Махмұт Қашқари, Асанқайғы, т.б. қазақ ақын- жырауларының мұраларынан, билер мен 
шешендердің тəлімдіксөздерінен көреміз. 

Əр адам өзінің ұлттық тамырын, əдет-ғұрпын, мəдениетін түсіне алады. Өз халқына 
деген сүйіспеншілігі, өзінің туған жеріне өз халқы өмір сүретін ортаға деген сезіммен 
ұласып жату керек. Халықтық əдет-ғұрып, салт-санасының байлығы, патриоттық сезім 
Отанға деген сүйіспеншілігін қалыптастырады [2, 138б].     

Қазақ əдебиеті "алыптар тобын" құрайтын сұңғыла суреткерлердің есімін зор 
мақтанышпен атады. Сол топтың ішінде Мағжан Жұмабаев есімі, алдыңғы қатарында 
болмаса, соңы емес-ті. Ол үнемі Алатау шыңдарының əппақ шаңқаң басындай кіршікшіз, 
асқақ көрінетін де тұратын. Тіптісүрінген, қателескен тұстарында да ақын еліне, жұртына 
таза ниетте еді. Сондықтан ол үйірін тапты, жаңа жолға түсті. 

Елінің қамын жеген, қаршадайынан қазақ халқы қайтседе қатарға қосылады деп 
армандаған аяулы ақын, ел-жұртының құрметіне иеленіп, 125-жылдығы аталып отыр. Мың 
мəртебе алғысымызды соған бағыштаймыз. 

М. Жұмабаев өз заманының ең білімдар адамдарының бірі болған. Ол əуелі ауыл 
молдасынан, содан кейін мұғалімнен сабақ оқиды. Бұдан кейінгі жылдары Уфадағы 
медресе Ғалияда дəріс алады, орыстың маңдай алды оқу орындарында білімін 
молықтырады. Омбы мұғалімдер семинариясын, Москваның Əдеби көркем институтын 
бітіреді. 

Мағжан Жұмабаевтың творчестволық жолы - ақынның өз өмірі тəріздес бұралаңы 
болса да, буырқанған шабытты ізденістері мол, нағыз поэзия биігіне самғаған, оның асқақ 
асуларынан асқан жомарт жемісті жол [3, 283б]. 

Балалар үшін жазылған, бірақ үлкендер құлағына да арналған "Өтірік ертек" поэма-
ертегісі "Жаңа мектеп" журналының 1926 жылғы алтыншы санында жарияланады. Ертек 
болғасын жерде, мұнда шарттылық та көп. Мысыққа қарсы тышқандар көтерілісі автордың 
негізгі ойын жеткізу үшін схемалық түрде алынған. Шираз қаласындағы бір тышқан жүзім 
шарабына тойып алып, күш біткесін ойындағы құсасын сездіріп қоюы, мысықтың мешітке 
барып сəжде киіп, тышқандармен бітісем деп алдауы, тарту-таралғысымен келген 
тышқандарды қан жоса етуі, мысықты тамам тышқан көптігін естеп байлауы, дарға асам 
деген жерден босап, кетуі, арқылы тышқандардың өз ханын құртып барып, ханды да, 
мысықты да елден аластауы - Россиядағы белгілі тарихи оқиғалардың елесін береді. 
Осының бəрін тəптіштеуде автор бір ғана мақсат көздеген сияқты [4, 98б]. Ол - 
қанаушылардың "бұйрық солай", байды байыту бұйрықта жазылған құлға деген 
философияның əшкерелеу. " Өтірік ертекте" мысық былай деп күпінеді: 

Өңшең шірік, сасықтар, 
Ажалына асықтар, 
Көрді көрмей қазулы!.. 
Олар - денің азығып, 
Бұл құдайдың жазуы, 
Өзгертпек пе жазуды!? 
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Қара қанға қалқыған тышқандар "шөп те болса", мысықты ұстап байлайды. Ал 
оқушының есіне жаңағы философия түседі: құдайдың жазуы солай дейтін фаталистік идея 
өмірде өзгермейтін еш нəрсе жоқ дейтін ақиқатқа қарсы жіп есе алмайды. Ертегінің 
соңында балаларға түсініктірек болсын деген ниетпен автор жаңа заман рухында образдың 
шешімін береді. 

Бір дегенім - білеу ғой. 
Екі - десем - егеу ғой, 
Үш дегенім - үскі ғой, 
Мысық - талаушы екені, 
Ханның - қанаушы екені 
Енді есіне түсті ғой. 
Екі жауың осынау 
Қылған кейін қанталау 
Қалың тышқан - қалың ел. 
Төртімді енді төсек деп, 
Бесімді енді бесік деп, 
Өзің енді тарта бер. 
Өстіп балаларға жаттауға оңай əдіспен бір жағы сан үйрете отырып, бір жағы оның 

таптық санасын оятады. Ал М. Жұмабаев творчествосын тұтас алғанда, қанаушы деген 
бұрын аузына түспейтін сөзді атауы жазушы үшін үлкен жетістік еді. Ал сол қанаушыны 
қалың қаналушы елге жеңгізсе, бұл Мағжанның жаңа тұрпатты суреткер дəрежесіне 
көтеріле бастағанын көрсететін бұлжымас айғақ еді [5, 111б]. 

М. Жұмабаев балалар əдебиетін жасауға ерекше көңіл бөлгенін айтуымыз керек. 
Жоғарыда талданған ертек өз алдына. М. Жұмабаев балаларға арнап көп еңбегін сарп еткен, 
сындарлы, жүйелі жұмыс істеп, алуан-алуан кітап шығарған. Атап айтқанда, Мағжан 
қаламынан "Бастауыш мектепте ана тілі" (Ташкент, 1923), " Бастауыш мектепте ана тілін 
оқыту жөні" (Москва, 1925), "Педагогика. Бала тəрбиелеу жолдары" (Орынбор, 1923), 
"Суатты бол" (Москва, 1926), кітаптары туған. 

Балаларға арналған өлеңдері өз алдына бір төбе. "Шолпан" жинағында ақынның 
"Балалалық шағы", "Қарағым", "Мен сорлы" (Шəкірт зары) атты өлеңдері жарияланды. 
Бұлар Ы. Алтынсариннің " Кел, бабалар, оқылық" атты өлеңімен орайлас. 

Қарағым, оқу оқы босқа жүрме, 
Ойынға құр қаларсың, көңіл берме, 
Оқымай, ойын қуған балаларға  
Жолама, шақырса да қасына ерме. - 
деген іспетте келеді.  
Москвада шығатын "Жаңа мектеп" журналына "Тегін қосымша": "Балаларға тарту" 

жинақтарына Мағжан белсене қатысады. Бұл өлеңдер жас өспірімнің ұғымына лайық жеңіл 
тілмен жазылған. 

"Аққала" өлеңі ойынға құрылса да елеулі тақырыпты уағызсыз жеткізе алған. 
Балалар ауылдың алдындағы омбы қардан аққала соғады. Қардан төрт бұрыш жасап, терезе 
қойып, мəре-сəре болады. Беттері бүлдіргендей қызарып, күліп, таласып жүр, аққала салып 
ойнайды. 

"Əже" өлеңінде ақын ертегіге елтіген Кенжебай деген баланы суреттейді. Бұл əжесі 
мен немересі арасындағы мерейлі нəзік, қымбат сезімді мадақтайтын өлең. Қазақ мал десе 
ішкен асын жерге қояды. Мал бағу оның ежелгі кəсібі. Міне осы ата кəсібін баулуға 
арналған Мағжанның "Бөбектің тілегі" атты өлеңінің орны бөлек. 

Тоқтышағым тоқты тап,  
Саулық қойым сегіз тап, 
Сегізім де семіз тап. 
Құла бием, құлын тап, 
Құлын таппа, құнан тап, 
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Құнан тапсаң, егіз тап, -  
деп кете барады. Əр төл үшін мейірлі сөз табады. Өлеңнің əр жолы өзінен өзі 

жатталып, дауыстап айтуға қызықтырады. "Немере мен əжесі", "Қойшы бала мен күшік" 
деген өлеңдерінде Мағжан мектептен қандай білім алуға болатынын насихаттайды, мектеп 
жасындағы баланың санасына таптық сезім енгізуге тырысады, бір байдың 
мейірбансыздығын əжуə етеді [6, 280-286 б]. 

Өлмейтұғын өлең жазғандар халық жүрегінде мəңгі сақталмақ. Бұл заңдылық 
Мағжанға да қатысты. Мағжан поэзиясы жарты ғасырдан аса ел көзінен таса жерде ұсталды. 
Алайда кітаптары елінен жырақ кетсе де, ақын поэзиясы халқымен бірге болды. Туған 
əдебиетінің төрінен амалсыз кетсе де, көңілінің төрінен кеткен жоқ. Қазақ поэзиясының 
стилистикалық құрылымында үнемі үстемдік етіп келді десек, артық айтқандық болмайды. 
Үш бірдей елдің - татар, орыс, қазақ ғалымы саналатын, Мағжан поэзиясының жалынды 
насихатшысы профессор Хайролла Махмудов айтқандай, "Мағжанның поэтикалық 
мəдениеті, оның асқан шеберлігі қазақ поэзиясына ғана емес, басқа түркі халықтарының 
белгілі ақындарының творчествосына игі əсерін тигізді". 

Қазақ əдебиетіне Мағжан əкелген жаңалық туралы əлі біраз айтуға болады. Тіпті 
тақырып жаңалығының өзі қаншалық жəне соның бəрі кездейсоқ қаламға іліне салған 
дүниелер емес. Терең ой жүйесінің сілемдері. Адамзаттың алыс нысанасын, түпкі 
мүдделерін қозғаған кеңтолғаныстар. Қазір ұлт тағдыры мен экологияның ішкі байланысы 
бар екеніне көз жеткіздік. Мұны өзімізше пікір ретінде қабылдадық. Ал шынында, бұл пікір 
Мағжанның ел-жұртым деп өксіген жүрегінің ұшқынынан туғанына күмəн келтіруге 
болмайды.  

Немесе тіл мəселесін алайық. Мағжан түсінігінде бұл ұлт тəуелсіздігінің кепілі 
іспетті. Ол аман тұрса, құлаған туың да қайта тігілмек. Қазақ тілін ол сарқылмас кенішке 
бағалаған. Алтын күннен бағасыз белгі боп көрінсе де, алынбас қамалың осы болуға керек, 
дейді ақын "Қазақ тілі" өлеңінде [7, 116б].    

Əркім дүниені əрқилы көреді. Өз жүрегімен таниды. Бірақ сол дүниенің көңілге 
түскен əсерін бəріміз бірдей қалыбында шыншылдықпен көркем кестесіне түсіріп бере 
алмаймыз. Ол нағыз таланттың қолынан ғана келмек.  

Мағжан өлең сөздің қадірін түсінген. Əдебиет өз жұртына, еліне қайтсе жемісті 
қызмет ете алады, қайткенде халық алдындағы парызын өтейді деген ой оны əрдайым терең 
тебіренткен. Біз бұған оның əдеби-сын мақалаларын оқығанда да айқын көз жеткіземіз. М. 
Жұмабаев қазақ əдебиетіне осындай өз жаңалығымен келген ақын. Мағжандай қаламгері 
бар əдебиеттің үлкен мүмкіншілігі, жарқын болашағы еш күмəнсіз.  
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