










' щ #л£° sm itM i

тнм^мяла^н
t  (  •>'// . J - T *

ъүклр
Л̂ А£Ь/Аа<ДA/4J.I A A >% f *

КУЛ̂ Ж̂*»

5

Б¥ҚАР
ЖЫРАУ



Мұса Шорманов 
(1818-1884)

«Мұса Шорманов фольклоршы, этнограф-зерттеуші ретінде орта жүз 
қазақтарының мәдениеті мен тұрмысын зерттеу тарихында айрықша 
өзіндік орнын қалдырды. Ол жас баянауылдықтар үшін орыс мектептеріне 
жол ашты. Осындай асыл іс, әрине, олар үшін таусылмайтын білім көздеріне 
жол ашады. ХІХ-ХХ ғасырда Баянауыл аймағынан қазақ халқының әйгілі 
саңлақтарының шыққаны кездейсоқтық емес» (С.И. Жақсыбаев)

Баянауыл ауданының тумасы Мұса Шорманов Омбыдағы әскери учи- 
лищеде білім алды. Ол орыс, француз және араб тілдерін жетік меңгерді, 
фольклорға қызығушылық танытып, қазақ халқының салт-дәстүрі мен 
ғұрпын жинақтады. Кейінірек бұл білім этнография бойынша зерттеулердің 
негізін құрады: «Қырғыз халық дәстүрлері» (1871), «Батыс Сібір қырғыздары 
арасында мал шаруашылығы туралы» (1883 ж.), «Павлодар уезінің қырғыз 
тұрғындары туралы ескертулер» және басқалар. Бұл басылымдарды 
ресейлік ғалымдар мен жұртшылық байқай бастады, ал Мұса Шорманов- 
ты Петербургте білімді адам ретінде тани бастайды, әсіресе, Географиялық 
және Антропологиялық қоғамдардың мүшелеріне белгілі болды, олар 
қазақ сұлтандарына үлкен құрметпен қарап, қазақ халқының өмірі туралы 
бірегей деректер үшін, сондай-ақ құнды және сирек этнографиялық экспо
наттар үшін алғыстарын білдірді.

Мұса Шормановтың жұртшылыққа танымал болуы,оның өз халқына 
деген ағартушылық туралы жасағаны қамқорлығы еді. М. Шорманов білім 
мен мәдениеттің болашағы ресейлік мектептер мен интернаттарда екенін 
жақсы түсініп, қазақ жастарын орыс мектептерінде білім алу үшін көптеген 
іс-шараларды жүргізді.

___________ __________________



■ ■ .m,Мұса Шорманов Баянауылда өз қаражатына медресе мен мешіт салып 
Омбы мен Павлодар қалаларында қазақ балалары үшін орыс мектептерін 
ашуды ұсынып, қазақ байларын қазақ қыздарына арналған баспана 
қайырымдылық мекемелерін ашуға шақырды.

1857 жылы Мұсаның тікелей ықпалымен Омбыда болыстардың тіл- 
маштарын дайындайтын қазақ мектебі бой көтерді, ал 1878 жылы аға 
сұлтан қазақ қыздарына арналған мектепті пайдануға берді.

Ол сондай-ақ Батыс Сібірдің генерал-губернаторына ресейлік оқу орын- 
дарында мемлекеттік органдарда мемлекеттік қызмет атқаруға құқық 
беретін қазақ балаларын міндетті түрде тәрбиелеу туралы ұсыныс жаса- 
ды, сондай-ақ көшпелі қазақтар үшін гимназияны ұйымдастыру жобасын 
мақұлдауға ұсынды.

1868-1872 жылдары Омбыда Батыс-Сібір губернаторы қазақтарының 
кеңесшісі болып жұмыс істеді. Бұл қызметтегі оның қызметі қазақ және 
орыс халықтарының жақындасуына ықпал етті, сол кезіндің өзінде Мұса 
Шорманов өзін мұсылмандардың қамқоршысы және ислам дінін, жерді 
басқару және жерді игеру мәселелерін шешетін жігерлі жақтаушы ретінде 
көрсете білді.

1884 жылдың желтоқсан айының соңында Мұстафа Шорманов өз елі- 
нің Ақкелін қонысында жерленді.

Муса Шорманов 
(1818-1884)

«Муса Шорманов как фольклорист, самостоятельный исследователь- 
этнограф оставил заметный след в истории изучения культуры и быта ка
захов Среднего жуза. Он первым открыл молодым баянаульцам дорогу в 
русские школы. Такое благородное дело его, безусловно, проложило им 
путь к неиссякаемым источникам знания. Не случайно, что из Баянаульско
го региона в XIX-XX веках вышла целая плеяда известных людей казахского 
народа» (С.И. Джаксыбаев).

Уроженец Баянаульского района Муса Шорманов обучался в воен
ном училище в Омске. В совершенстве владел русским, французским и 
арабским языками, интересовался фольклором, собирал его, изучал быт, 
традиции, обряды казахов. Позже эти познания станут основой исследо
вательских работ по этнографии: «Киргизские народные обычаи» (1871), 
«О скотоводстве у киргизов Западной Сибири» (1883), «Заметки о киргизах 
Павлодарского уезда» и других. Эти публикации были замечены россий
скими учеными и общественностью, а сам Муса Шорманов, как широко об-
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Ра'-азованный человек стал известен в Петербурге, особенно среди членов 
Географического и Антропологического обществ, которые были глубоко 
благодарны казахскому султану за уникальные данные о жизни его народа, 
а также за не менее ценные и редкие этнографические экспонаты.

Общественное признание Муса Шорманов заслужил тем, что неустанно 
заботился о просвещении своего народа. Понимая, что будущее народа в 
образовании и культуре, М. Шорманов вел большую деятельность по при
влечению казахской молодежи для обучения в русских школах и пансио
натах.

Муса Шорманов на свои средства построил в Баянауле медресе и ме
четь, поощрял открытие русских школ для казахских детей в Омске и Пав
лодаре, привлекал богатых казахов к сбору пожертвований для благотво
рительных заведений: приютов, интернатов для казахских девочек.

При его активном содействии в Омске в 1857-м году были открыты ка
захская школа по подготовке писарей волостных канцелярий, а в 1878-м -  
школа-интернат для казахских девочек. Также он вносил предложение 
генерал-губернатору Западной Сибири об установлении обязательного 
обучения казахских детей в русских учебных заведениях с правом несения 
впоследствии гражданской службы в органах власти, а также представил 
на согласование свой проект организации гимназии для кочевых казахов. 
В 1868-1872 годах он работал в Омске в должности советника по казахам 
в Западно-Сибирском генерал-губернаторстве. Деятельность его на этой 
должности способствовала сближению казахского и русского народов, в 
то же время М. Шорманов показал себя как покровитель мусульман и ис
ламской веры, энергичный сторонник решения проблем землеустройства 
и землепользования казахов.

В конце декабря 1884 года Мусу Шорманова похоронили на родине, в 
урочище Аккелин.

Musa Shormanov 
(1818-1884)

«Musa Shormanov as a folklorist, an independent ethnographer and 
researcher, left a notable mark in the history of studying the culture and way 
of life of the Kazakhs of the Middle Zhuz, who was the first to open the road to 
Russian schools for young bayan-ultsians. Such a noble cause certainly paved 
the way for them to inexhaustible sources of knowledge., that a whole galaxy 
of famous people of the Kazakh people left the Bayanaul region in the XIX-XX 
centuries» (SI Dzhaksybaev)



Musa Shormanov, a native of Bayanaul district, was trained in a
school in Omsk. He mastered Russian, French and Arabic languages, was 
interested in folklore, collected it, studied life, traditions, rites of Kazakhs. Later, 
this knowledge will form the basis of research on ethnography: «Kyrgyz folk 
customs» (1871), «On cattle breeding among the Kirghiz of Western Siberia» 
(1883), «Notes on the Kirghiz of Pavlodar Uyezd» and others. These publications 
were noticed by Russian scientists and the public, and Musa Shormanov as a 
well-educated person became known in Petersburg, especially among members 
of the Geographical and Anthropological Societies who were deeply grateful to 
the Kazakh sultan for unique data about the life of his people, as well as for 
equally valuable and rare ethnographic exhibits.

Public recognition of Musa Shormanov deserved the fact that he tirelessly 
cared about enlightening his people. Realizing that the future of the people in 
education and culture, M. Shormanov led a lot of activities to attract Kazakh 
youth to study in Russian schools and boarding houses.

Musa Shormanov built a madrasah and a mosque at his own expense in 
Bayanaul, encouraged the opening of Russian schools for Kazakh children in 
Omsk and Pavlodar, attracted wealthy Kazakhs to collect donations for charitable 
institutions: shelters, boarding schools for Kazakh girls.

With his active assistance in Omsk in 1857, the Kazakh school was opened for 
the preparation of writers of the volost office, and in 1878 -  a boarding school 
for Kazakh girls. He also proposed to the Governor-General of Western Siberia 
on the establishment of compulsory education of Kazakh children in Russian 
educational institutions with the right to carry civil service in government 
bodies, and also submitted for approval his project of organizing a gymnasium 
for nomadic Kazakhs. In 1868-1872 he worked in Omsk as an adviser for Kazakhs 
in the West Siberian Governor General. His activities in this position contributed 
to the rapprochement of the Kazakh and Russian peoples, while M. Shormanov 
showed himself as the patron of Muslims and the Islamic faith, an energetic 
supporter of solving problems of land management and land tenure of Kazakhs.

At the end of December 1884 Musa Shormanova was buried in his homeland, 
in the Akkelin tract.
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Көпейұлы Мәшһүр-Жүсіп 
(1858-1931)

Ақын, фольклорист, этнограф, философ Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы 1858 
жылы Павлодар облысы Баянауыл ауданында туған.

XX ғасырдағы қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі. Қазақ поэзиясын, 
туған халқының тарихы мен этнографиясын өте жетік білген ғұлама ақын, 
шежіреші, философ, қасиет дарыған керемет киелі адам. Жасынан ауыл 
молдасынан сабақ алды. 1870 жылдары Хамеретдин Хазіреттің медре- 
сесінде, одан кейін Бұқарада оқыған. Ауыз әдебиеті нұсқаларымен ерте та- 
нысып, халықтық жыр-дастандарды жаттап өскен. 1875 жылы біраз уақыт 
оқытушы болды. «Дала уалаяты» газетінде хат-хабар, мақала жазып, тілші 
болған.

Мәшһүр Жүсіп 1887-1890 жылдары Орта Азияны аралап, Самарқан, 
Ташкент, Түркістан, Бұқара қалаларында болады. Араб, парсы тілдерін 
үйреніп, шығыстың классикалық әдебиеттерінен сусынған. Ол осы жылда
ры тюрколог-ғалым В. Радловпен танысып, ауыз әдебиетінің үлгілерін жи- 
нап, бастырумен айналысты.

М. Көпейұлы 1907 жылы Қазан қаласында Хұсайыновтар баспасын- 
да «Хал-ахуал», «Сарыарқа кімдікі», «Тірлікті көп жасағандықтан көрген 
бір тамашамыз» атты кітаптарын бастырып шығарады. Ақын бұл шығар- 
маларында қазақ халқына бостандық беру, елде мектеп-медреселер ашу, 
жер мәселесі, сөз бостандығы сияқты өзекті мәселелерді көтерді.

Мәшһүр-Жүсіп халық ауыз әдебиетінің көптеген үлгілерін дастандар мен 
хиқаяларды, тарихи жырларды, Бұқар жырау, Шортанбай, Шөже т.б. ақын- 
жыраулардың әдеби мұрасын хатқа түсіріп қалдырған. Қазақ ауыз әдебиеті 
мен шығыс дастандарының үлгісінде «Гүлшат-Шеризат», «Ғибратнама», 
«Шайтанның саудасы», «Баяннама» т.б. дастандар жазған.

V V S& 1 2________  _________________



Копеев Машхур Жусуп 
(1858-1931)

Казахский поэт и публицист, этнограф и просветитель Машхур Жусуп 
Копеев родился в 1858 года на территории волости Кызылтау, нынешнего 
Баянаульского района Павлодарской области. Народ прозвал его Машхур 
(знаменитый) за публикации, которые были широко известны в его родных 
краях.

До 15 лет Жусуп обучался в медресе хазрета Камара, после чего в 1872 г. 
он едет в другие районы Северного и Центрального Казахстана, чтобы со
бирать произведения устного народного творчества. Он посетил извест
ные всему Казахстану места: Караоткел, Атбасар, Кызылжар, ознакомился 
с жизнью, бытом и фольклором родов и племен, населявших эти края. Уже 
тогда он показал себя вдумчивым и наблюдательным поэтом, умеющим 
точно охарактеризовать и передать увиденные события и явления жизни.

В 1872 году Машхур Жусуп поступил в медресе Кокельдаш в Бухаре, 
получил по его окончании высшее мусульманское духовное образование 
и несколько лет проработал учителем в родных краях. В 1887-1890 годах 
с целью углубления образования и знания восточных языков Машхур со
вершил путешествие в Среднюю Азию, жил в Туркестане, Ташкенте, Самар
канде, Бухаре, где встречался со многими учеными и поэтами. Ж.Копеев 
в это время писал статьи и стихи, которые печатались в Казани. Машхур 
написал поэмы «Кероглы», «Ер Көкше», «Ер Саин», «Чертов торг» и другие.

Копеев с радостью встретил Октябрьскую революцию 1917 года. В сво
их произведениях этого периода Копеев приветствовал новшества, кото
рые вводила Советская власть в жизнь казахов.

Всю свою жизнь Машхур Жусуп Копеев посвятил делу просвещения ка
захского народа, улучшению его жизни. Просветительство Копеева ярко 
проявилось в его участии в распространении среди казахов новой мето
дики обучения и нового алфавита («усули жадит»), созданного на основе 
староарабской письменности. Он сам обучал детей и молодежь грамоте, 
используя для этой цели книги, изданные новым шрифтом.

Блестящее знание арабского и персидского языков, природный поэти
ческий дар, великолепное знание культуры и истории родного народа, ана
литические способности помогали ему глубже и яснее, чем многим совре
менникам, понимать суть происходящих событий и явлений, оценивать их, 
соразмеряя со своими просветительскими воззрениями.

М. Копеев был не только поэтом, но и собирателем народного фолькло
ра. Он оставил богатое наследие собраний генеалогий казахских родов и 
племен, которые отличаются подробностью сведений и событий, связан
ных с происхождением того или иного рода.
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Kopeev Mashhur Zhusup 
(1858-1931)

Kazakh poet and publicist, ethnographer and educator Mashhur Zhusup 
Kopeyev was born in 1858 in the territory of the volost Kyzyltau, the present 
Bayanaul district of the Pavlodar region. The people nicknamed him Mashhur 
(«famous») for publications that were widely known in his native land.

Up to the age of 15, Zhusup was trained in the madrasah of Khazrat Khamra, 
and then in 1872, he travels to other parts of northern and central Kazakhstan 
to collect works of oral folk art. He visited the places known to all Kazakhstan: 
Karaotkel, Atbasar, Kyzylzhar, got acquainted with the life, way of life and folklore 
of the tribes and tribes who inhabited these lands. Even then, he showed himself 
as a thoughtful and observant poet, able to accurately characterize and convey 
the events and phenomena of life he saw.

In 1872 Mashkhur Zhusup entered the Kokeldash Madrassah in Bukhara, 
received after his graduation a higher Muslim spiritual education and worked for 
several years as a teacher in his native lands. In 1887-1890, in order to deepen 
the education and knowledge of Oriental languages, Mashkhur traveled to 
Central Asia, lived in Turkestan, Tashkent, Samarkand, Bukhara, where he met 
many scientists and poets. Zh. Kopeev at this time wrote articles and poems 
that were printed in Kazan. Mashkhur wrote the poems «Korogly», «Er Kukshe», 
«Er Sain», «The Devil's Bargaining» and others.

Kopeev gladly met the October Revolution of 1917. In his works of this period 
Kopeyev welcomed the innovations that Soviet power introduced into the life of 
the Kazakhs.

All his life, Mashhur Zhusup Kopeyev devoted to enlightening the Kazakh 
people, improving his life. Kopeev's enlightenment was clearly manifested in his 
participation in the dissemination among Kazakhs of a new teaching methodology 
and a new alphabet (Usuli zhadit), created on the basis of Old Arabic writing. 
He himself taught children and young people to read and write, using for this 
purpose books published in a new font.

The brilliant knowledge of Arabic and Persian languages, the natural poetic 
gift, the excellent knowledge of the culture and history of the native people, the 
analytical ability helped him more deeply and clearly than many contemporaries, 
to understand the essence of events and phenomena, to evaluate them, in 
proportion to their educational views.

M. Kopeev was not only a poet, but also a collector of folklore. He left a 
rich legacy of collections of genealogies of Kazakh clans and tribes, which are 
distinguished by details of information and events related to the origin of one or 
another kind.
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