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jl адам сұлулыгының, көркемділігінің сан кырлы
Жаратылыс П ^нердің барлық түрінің кызметі ерекше. Өнерсипатын танытуД^.фатылыс элемін түсіндіруде сан түрлі мазмұн
дін эр түрі адаМ'
бой ұрады. Көркемдіктің өзі өнерде тек
мен көркемдік 3 ^ақсылық символы ғана емес, өмір, әлем, адам
эсемдік, сұлулЫ ^ ^актарын (өмірдің ауыр касіретті шағын немесе
сырының терісь'е ^ын, зұлымдығын суреттеуде) танытуда адам
адамның жауьізД ^ ғдарлап танып үлгермеген сан кырлы мүмкінсанасы элі тольі^ ді.
діктерін ашып 0 'Ум. Әр дэуірдің, эр заманның талантты өкілдері
Өнер - мәнГ1 щексіздігін дэлелдеп кеткен. Сол өнердің бірі өнердің мәңгіліГ1 .4інін адам мен хірШілік сырын берудегі кызмет
поэзия. Поэзия э *jjbi суреткер. Поэзияның көркемдік-эстетикалык
шексіздігін жаСа' , мен хілдік амал тэсілдері аркылы жүзеге асады.
сыры сөз бояуЛ^Р^^нда Казак әдебиеті тілі толық орныккан кезде
XX ғасыр
' ffxcbi дүниеге келді. М. Жұмабаевтын көзі тірі
М. Жұмабаев г1 ^ шыккан кітабынан кейін 1988 жылғы кайта
кезінде 1928
шығармашылык дүниесімен оқырман қауым
кұру кезінде
саясаттың құрсауында қалған ұзақ жылдар
қайта табыстЫ'
шоқтай сақталған Мағжанның поэтикасы өз
бойы күл ас г ь і^ ^ ш танытар дер шағында егемендік алумен байбағасын, өз таЛа , ^айта оралған еді. Ақын тағдырының жеке басқа
ланысты халкі*1 р(,інан кұрбандыкка ерте ұшырауына қарамастан,
табынудың са-І1'д ^дык әлемі қазак халкының рухани мол мұрасы
оның шығарМ0
Жұмабаев поэзиясын 60 жылдан астам уаісыт
болып табылаД^^інганымен, оның поэзиясына берілген баға аз
оқуға тыйым
л эділ бағалардың мағынасы мен мэні үлкен
болғанымен,
қазақ поэзиясына үлкен бетбұрыс жасағанын
талантты акьі^1
көрсетті.
лыурасы зор ақын... Сондықтан бүгінгі күннің бар
«Мағжан ™ |Шінен келешекке бой ұрып, арткы күнге анык
жазушысыньі*1 , сөз Мағжанның сөзі. Одан баскамыздың бәрімізкалуға жарай
сенімсіз деп білемін», - деп М. Әуезов 1929 жылы
дікі күмэнді, ^
з
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