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1 секция 

 

АБАЙ МҦРАСЫ ҼЛЕМДІК ҼДЕБИЕТ КОНТЕКСІНДЕ 

 

НАСЛЕДИЕ АБАЯ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

ҼОЖ  130.2(574) 

БЕЙСЕНБАЙ  О. 

«Малоубинка орта мектебі» КММ, ШҚО, Глубокое ауданы, Малоубинка 

ауылы, Қазақстан  

 

ҦЛЫ ТҦЛҒАНЫҢ АСЫЛ МҦРАСЫ 

 

Шын хакім, сҿзің асыл – баға жетпес 

Бір сҿзің мың жыл жҥрсе дҽмі кетпес. 

Қарадан хакім болған сендей жанның  

Ҽлемнің қҧлағынан ҽні кетпес! 

...Ай, жыл ҿтер, дҥние кҿшін тартар,  

Ҿлтіріп талай жанды, жҥгін артар. 

Кҿз ашып, жҧртын ояу болған сайын,  

Хакім ата, тыныш бол, қадірің артар. 

Мағжан Жұмабаев 

Кіріспе бҿлім: «Жас ҧрпақ Абайды оқы жалықпа» 

Ҧлы Абайдың шығармашылық мҧрасы-халқымыздың ғасырлар бойы 

маңызын жоймайтын рухани қазынасы. Маңызын жоймау былай тҧрсын,заман 

ҿзгеріп,қоғамдық санада кҥрт сапырылыстарпайда болған сайын бҧл қазына 

ҿзінің жаңа бір қырларымен жарқырай ашылып,қадірін арттыра тҥсетініне 

Абайдан кейінгі уақыт айқын кҿз жеткізді. Ақынның дҥниеге келгеніне бір 

жарым ғасыр, ал ҿзінің мҽңгі ҿлмес шығармаларымен халқына сҿздің ҧлы 

мағынасында ҧстаздық ете бастағанына ғасырдан астам уақыт ҿтті. Содан бері 

оның артына қалдырып кеткен мҧрасы елі мен жҧртының рухани ҿміріндегі қай 

бҧрылыстар мен қай қҧбылыстар тҧсында да айнымас темірқазық,адастырмас 

қҧбыланама болып қызмет етіп келеді. Бҧл кҥнде Абай сҿзі ҽр қазақтың 

ағзасына ана сҥтімен бірге дариды десе, артық айтылғандық емес.Ана сҥті тҽн 

қорегі ретінде жас сҽбидің буыны бекіп, бҧғанасы қатаюына қызмет етсе, ақын 

сҿзі оның санасына адамдық пен азаматтықтың ҧрығын сеуіп қызмет етеді. 

Заманның ҽрбір кезеңінде халық ҿзінің рухани кҿшбасшысыларының 

мҧраларына қайта оралып соғып отыратыны – ҿмір заңдылығы. Міне, Ҧлы 

ақын Абай да осындай тҧлға. 

Ҽлем халықтары бірі сҽулет ҿнерімен, енді бірі музыкасымен, тағы бірі 

шешендік ҿнерімен мақтанатын болса, қазақ халқы да бай сҿз ҿнерімен, ҿзінің 

«бас ақыны» Абаймен мақтана алады. 

Кең – байтақ қазақ жерінің шығысындағы бір қҧтты қоныс, қасиетті аймақ 

ол кезде Семей облысы деп аталатын. Соның тҿскей тҿрінде кҿне тарихтың 
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ҥнсіз куҽсі – ҽйгілі Шыңғыс тауының кҿкмайса кҿркем қоныстағы бір ауылда 

1845 жылдың тамыз айында нҽресте дҥниеге келеді. Нҽрестенің ҿмірге келуі, 

оның ҥстіне – ҧл болуы- ол заманның қазағы ҥшін тіптен ерекше қуаныш еді. 

Қҧлағына ҥш рет айқайлап Ибраһим деп ат қояды. Кҿпке созылмаған 

балалықтың базарын Абай ҽжесі Зере мен анасы Ҧлжанның қасында ҿткізеді. 

Оның бойына ҽкесінің батылдығы мен қызу қандылығы, жігерлілігі мен 

алғырлығы дарыды. Сонымен қатар адамгершілік қасиет пен ҿнерге 

қҧштарлықтың бастауы – екі ананың тҽрбие ҿнегесінде жатыр. 10 жасынан 

бастап ҿлең-жырлар жаза бастауы, ҽкесімен бірге билікке қатысуы зеректігін 

аңғартады. Ҽкесі Қҧнанбайдың Абайды ҿзге балаларынан ерекше зеректігін 

ерте сезіп, оны ары қарай оқытпай қайтарып, ел ісіне араласуға баулиды. Ол ҽке 

қасында болған жылдарда қазақ даласындағы ҽлеуметтік ҿмір қайшылықтарын 

жан-жақты тани тҥседі. 13 жасында Семейдегі Ахмет-Ризаның медресесінен 

білім алады.Семейдегі орысша приходская мектебінде ҥш-ақ ай оқиды. Ресми 

білім алуы 13-14 жасында аяқталады. Яғни, қазіргі 6-7 сынып оқушыларының 

деңгейі. Бірақ, ол орыс, шығыс, батыс ҽдебиеттеріне ден қойып, ҿз бетінше 

білім алады. 

Абай дінге аса мҽн берді. Қҧдайға сенді, бес уақыт намазын оқыды, 

оразасын ҧстады, жылына зекетін берді, бірақ жағдайы жетіп тҧрса да 

қажылыққа бармады. Ҿмірінің соңында ҿз інісі Шҽкҽрімді шақырып алып: 

«Менің атымнан бҽдел қажы ретінде Меккеге қажылыққа барғайсың, қаражаты 

менен болсын» - деген екен. Ҿмірінің соңында қайғы қасіретке тап болды, сол 

себепті де «қажылық» дегенді есіне алмаған сияқты... Ҿзінің сҥйікті баласы ҽрі 

ақын Мағауия қҧрт ауруынан қайтыс болады. «Мағаштың ҿлімі, ездік пен 

ерлікті сынайтын ҿлім», - деп еске алады Абай. Мағауиядан кейін, қырық кҥн 

ҿткен соң, елу тоғыз жасында ақын ҿзі де дҥние салады. 

Негізгі бҿлім:  

Қазақ ҽдебиеті тарихында «ҿткірдің жҥзі, кестенің бізі ҿрнегін ондай сала 

алмаған» Абайдың орны ерекше. Ахмет Байтҧрсынов 1913 жылы «Қазақ» 

газетінде жарияланған мақаласында Абайды «қазақтың бас ақыны» деп 

бағалаған. Шынында да, Абай – қазақ ҽдебиеті тарихында теңдесі жоқ суреткер 

ақын.Оның шығармаларында ҿз тҧсындағы қазақ қоғамы ҿмірінің, халық 

тіршілігінің шытырман шындығы терең де кҿркем бейнеленген. Дана 

суреткердің шығармалары кез келген уақытта ҿзекті, дҽуір тынысын дҿп басып, 

жҧрттың кҿкейіндегі сҧрақтарға жауап береді. Қ. Жҧбанов айтқан екен: «Абай – 

жағдайының жағдайсыздығы тудырған, басып тҧрған қараңғылық ішінен келер 

таңның шолпаны болып елестеп, тҧнып тҧрған тымырсықта келер дауылдың 

дауылпазы болып кҥңіренген адам. Бҧл – ҿз ортасының Дантесі сияқты. Бірақ 

Данте – ескінің соңы, жаңаның алды еді. Орта дҽуір мен ояну дҽуірінің 

аралығындағы кҿпір еді. Ал Абайды алды жоққа жуық та, арты ғана бар еді; ол 

– соны дҽуірдің басы, жаңалық желісінің шет бҧршағы сияқты. Ҿйткені оның 

тҿңірегі Эгей теңізі емес, Сарыарқаның шҿлі де, ҿткені классик Рим емес, ҥдере 

кҿшкен қайшылық ҿмір ғой».  
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Абай ҿлеңдері «қиыннан қиысып», «айналасы жҧп-жҧмыр тегістілігімен» 

кҿңілге ҧялайды. Жаңа ой, мазмҧнына лайық ҿзгеше кҿркемдік қуатқа ие. Абай 

қазақ сҿзін ҧстартып, ҽдеби тілдің негізін салды. Ҿлеңді ҿмір сыры туралы 

кемеңгерлік ой толғамдарымен, адам сезімін, оның кҿңіл кҥйін ҽсерлі 

бейнелейтін жоғары саналы лирикамен жаңартты. Кіршіксіз, адал махаббаты 

жырлайтын, табиғат жарасымын суреттейтін ғажайып ҿлеңдер тудырды. Абай 

қалам тартқан адамгершілік, махаббат, сҥйіспеншілік, ар-ҧят, намыс, оқу – 

білім, иман – мҽңгілік тақырыптар. Сондықтан да Абай қай заманның болмасын 

оқырманын бей –жай қалдырмайды. 

Абай ҿлеңдері мен қара сҿздерінің философиялық астарын мазмҧнын жете 

талдап тҥсіндіретін зерттеуші ғалымдар болса, ҽрқашан да, тыңдаушы қҧлақ, 

оқитын оқырман табылатыны сҿзсіз.  

2000 жылдан бері ҥнемі дҽстҥрлі тҥрде Абай, Шҽкҽрім оқулары аудан, 

облыс, республика кҿлемінде ҿтіп жатады. Біздің Шығыс Қазақстан облысы, 

Ҧлан ауданында да бҧл шараны ҿз деңгейінде ҿткізу дҽстҥрге айналған. 

Сонымен қатар аудан кҿлемінде ҿтетін осы дҥбірлі мереке біздің Абай 

атындағы орта мектебінде ҿтеді. Мектебіміз ҧлы Абай атында болғандықтан 

ақын мҧрасын еш ҧмытпай, оны жадымызда сақтау, қҧрметтеу, болашақ келе 

жатқан бҥлдіршіндерге ҥлгі ету – оқушыларымыздың бір парызы деп білемін. 

Білім ошағындағы ҽр бала Абай қалдырып кеткен ҿлеңдерін, қара сҿздерін, 

поэмаларын біліп, одан сабақ алып жҥреді. 

Жоғарыда айтылған бҽйгеге мен де ҿз оқушыларымды қатыстырып, Абай 

шығармаларын оқып, жаттауға баулып отырамын. 2013-2014 оқу жылында 5- 

сыныптан бері оқытып келе жатқан биыл 9- сынып оқушысы Шҽріпова 

Мҿлдірді ҥш жыл қатарынан бҽйгеге қосып, Абайдың 120 ҿлеңін жаттап, аудан 

кҿлемінде 1-орынға, ал облыс кҿлемінде ҿткен бҽйгеде 3- орынға ие болып, 

шҽкіртімнің қуанышында шек болмады. Мҿлдір біртуар ақынның лирикалық 

ҿлеңдерін, қара сҿздерін, шығыс тақырыбында жазған поэмаларын сҥйіп 

оқиды. Абайдың сырға толы балалық шағын ҿзіне ҥлгі етеді. Мҿлдір ҽсіресе 

«Ғылым таппай мақтанба» ҿлеңін сҥйіп оқиды. Ҿйткені онда: 

Бес нҽрседен қашық бол, 

Бес нҽрсеге асық бол, 

Адам болам десеңіз,деп адам бойындағы жақсы қасиет пен жаман қасиетті 

анық кҿрсетіп, неден жиренуді, неге жақын болуды ҥйретеді, - дейді 

шҽкіртім.Сонымен қатар ол М. Ҽуезовтың мына бір сҿзін ҿзіне ҧран етіп алған: 

«Қазақ жазушыларынан, ҽрине, Абайды сҥйемін. Маған «Абай» деген сҿз 

«қазақ» деген сҿзбен теңбе - тең тҥсетіндей». Осындай «қазақ» деп соғатын 

жҥректі шҽкірттеріміз кҿбее берсін,- деген тілек айтқым келеді. 

«Хакім» деген екі мағынада берілген. Бірі Аристотель, Платондарды хакім 

десек, екінші – Абай хакімдігі жҿнінде Мағжанның бір ауыз ҿлеңі бар: 

Шын хакім, сҿзің асыл – баға жетпес, 

Бір сҿзің мың жыл жҥрсе дҽмі кетпес. 

Қарадан хакім болған сендей жаннан 
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Ҽлемнің қҧлағынан ҽні кетпес! - дейді. Ҽлихант Бҿкейханов, Ахмет 

Байтҧрсынов сынды қазақзиялылары да Абайды ҿз заманында «хакім» деп 

бағалады. «Хакім» деп бҥкіл ҽлемдік ортақ заңдылық білімі бар, соған пікір 

білдіре алатын, ҿте биік деңгейдің адамдарын айтады. Ал, ғалым бір ғана 

саланы біледі, ол хакім бола алмайды. Халық Абайды «кемеңгер, данышпан, 

хакім Абай» деп атап кеткен. Хакім мен ғалымның ара қатынасын да Абай 

ашқан. 

Қорытынды. 

Тоқсан ауыз сҿздің тобықтай тҥйінін тҥйе келе, Абай – жалғыз қазақ 

ҽдебиетінің шеңберінде ғана емес, XIX ғасырдың екінші жартысындағы бҥкіл 

Шығыс ҽдебиетіндегі ірі тҧлғалардың бірі. Абай қазақтың ҧлттық ҽдебиетін 

мазмҧны жағынан ғана емес, тҥр жағынан да байытты. Қазақтың ҽдеби тілінің 

негізін салды. Ақынның ҽдебиеттегі зор еңбектері халқы ҥшін істеді, оның 

барлық еңбегі қай жағынан болсын, артта қалған халқын алға сҥйресем деген 

идеяға бағынды. Сол алға сҥйреген халқы бҥгінде ҿз егемендігі бар, ҿз ділі, ҿз 

діні, ҿз тілі бар, барша шет елді мойындатқан елге айналып отыр. Сондықтан 

қазақтың ҽр баласы Абайды танып, Абай салған ілімнің негізін білсе, 

адаспайды деп ойлаймын. Абайды таныған ҽр болашақ иегері елге ҿз ҥлесін 

қосатынына нық сеніммен айта аламын!  
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ДАЙРАБАЕВА А.Б. 
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ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АБАЯ – КАК КУЛЬТУРНОЕ  

НАСЛЕДИЕ КАЗАХСКОГО НАРОДА 

 

Каждый народ, населяющий планету Земля, имеет духовные и нравственные 

опоры. Одной из таких фундаментальных опор в сознании казахского народа 

является творческое наследие Абая Кунанбаева. Наследие Абая – сплав 

традиционного казахского сознания и мироощущения, предчувствия, 

осмысления грандиозных исторических поворотов, намечающегося ускорения 

развития и новых перпектив в жизни народа, которые открывались перед 

сознанием выдающихся казахских просветителей в начале XX в. 
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На сегодняшний день поэтическое наследие классика казахской литературы 

великого Абая Кунанбаева богато и многообразно. Абай Кунанбай-улы(1845-

1904) – великий поэт, основоположник казахской классической письменной 

литературы, мыслитель и композитор, Абай (Ибрагим) родился в 1845 году в 

Чингизских горах Семипалатинской области. Отец Абая – Кунанбай – был 

правителем рода Тобыкты[1]. 

Творчество Абая явилось идейным фундаментом и ускорителем мощного 

подъема самосознания, политической культуры казахского народа. Ярчайшими 

выразителями его были  литературные звезды первой величины – Шакарим, 

Мухтар, героическая плеяда основателей и вождей национально-

освободительного движения Алаш. 

Основоположник научного абаеведения Мухтар Ауэзов, раскрыл «секреты» 

данного феноменального явления. Идейно-политически и морально поэт 

сформировался на казахском фольклорном эпическом наследии под влиянием 

социально-экономических условий, имевших место в родном Отечестве того 

времени. 

«Твоя не пройдет бесследно. ...Во всей беспредельной шири степной 

рассеяны и взойдут твои семена, взрастут во множестве, в невиданном доселе 

цветении. Они будут расти ввысь, укрепляясь с годами»... Эти слова 

принадлежат МухтаруАуэзову, обращенному им к своему великому предку 

Абаю, написанные в финале романа «Путь Абая». 

Евгений Петрович Михаэлис близко познакомился с жизнью и обычаями 

казахского народа, он был хорошим знатоком устной поэзии казахов. И именно 

благодаря ему был открыт казахский народный талант – Абай Кунанбаев. Их 

отношения переросли в дружбу. Знакомство Михаэлиса с Абаем произошло в 

Семипалатинской общественной библиотеке. Абай просил у библиотекаря 

номер журнала «Русский вестник», в котором было напечатано одно из 

произведений Льва Николаевича Толстого. 

Михаэлиса заинтересовал казах, читающий произведения Л.Н.Толстого и 

взволнованно говоривший о справедливости, о судьбе своего народа, о честном 

служении ему. А сам Абай говорил, что Михаэлис «сделал для меня больше, 

чем родной отец». В течение ряда лет, пока Е.П. Михаэлис жил в 

Семипалатинске, Абай Кунанбаев виделся с ним почти ежедневно в зимнее 

время.  А четвертого мая 1886 года произошло событие воистину историческое 

– по представлению Е.Михаэлиса действительным членом Семипалатинского 

областного статистического комитета был избран основоположник казахской 

литературы, выдающийся знаток культуры и быта казахского народа Абай 

Кунанбаев. 

К концу XIX века складываются в систему исторические взгляды Абая, 

кристаллизируются его мысли о народности искусства, о проявлении 

талантливости народа. Абай не только описал основные виды прикладного 

творчества казахов, но и собрал для потомков свыше 50 уникальных 

этнографических предметов. Этнографические интересы Абая складывались 

постепенно, они определялись собственными наблюдениями, пополнялись и 
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корректировались чтением произведений восточной литературы, изучением 

наследия великих русских классиков, а также собственными историческими 

исследованиями в период деятельности в Семипалатинском областном 

статистическом комитете, члены которого занимались изучением территории 

Казахстанского Прииртышья[2]. 

Из произведений Абая можно извлечь сведения о кочевом образе жизни 

казахов, бытом, хозяйством... Стихи Абая о четырех сезонах года – это по 

существу поэтические очерки, насыщенные этнографическими реалиями с 

описанием бытовых деталей и наблюдений автора. К 1882 году относится его 

знаменитое стихотворение «Всадник с беркутом», великолепно описано 

подсобное занятие казахов, связанное с историческими особенностями 

кочевого образа жизни. 

Абай первым поставил на обсуждение вопрос о родоплеменном составе 

казахов Семипалатинской области. В 1900 году он опубликовал статью 

«Заметка о происхождении родов Средней киргизской орды». Статья Абая 

была напечатана Н.Я.Коншиным и только позже М.И.Фетисов установил 

авторство Абая. Статья была встречена научной общественностью с большим 

интересом. Автор публикаций «Материалы для родословной киргиз» 

В.И.Маевский отмечал, что он не собирался готовить свою статью, но вызвала 

ее к жизни «Заметка о происхождении родов Средней киргизской орды», 

помещенная в «Памятной книжке Семипалатинской области на 1900 год» [3]. 

Один выдающийся путешественник своего времени, американский 

журналист Джордж Кеннан, посетивший Семипалатинск зимой 1885 года, 

побывав в библиотеке, был восхищен чрезвычайным разнообразием ее 

книжного фонда. Если учесть, что одним из важных и постоянных читателей 

библиотеки был степной тобыктинский мудрец, то станет очевидным значение 

этого обстоятельства для раскрытия биографии Абая. 

Помимо ярчайшей в казахской литературе глубокой поэзии, Абай был и 

композитором. Широко известны его песни на переведенные им из «Евгения 

Онегина» отрывки. Выросшие под влиянием поэзии Абая его ученики 

Шакарим, Кокбай, Акылбай, Какитай, Магауия также проявляли глубокий 

интерес к европейской и русской культуре, сами создавали поэтические 

произведения. 

Русский писатель, профессор МГУ им.М.В.ЛомоносоваН.А.Анастасьев в 

своей статье «Абай в мировом культурном пространстве» показывает как поэта 

мировой величины: «Абай – воплощение истории, быта, нравов, привычек, 

образа мыслей, мироощущения, творческого гения казахской степи. Его стихи, 

философская проза, музыка напоена здешним воздухом. Говоря словами 

Белинского, сказанными по прочтении «Евгения Онегина», это энциклопедия- 

даже не какого-то отрезка истории, но целой цивилизации, которую Мурат 

Ауэзов называет конно-кочевой[4]. 

Я ищу эту дружбу – нет никого. 

Кровью сердца зову – повсюду мертво[5]. 
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Это не просто строка стихотворения, это судьба. Конечно такое одиночество 

– беда и несчастье. Но страшно сказать, возможно без такой беды не состоялся 

бы и поэт-просветитель столь огромного калибра. Сработал закон компенсации. 

Абай не находил друга в поколенье, зато нашел друзей в атмосфере всемирной 

культуры, не знающих клановых преград и классовых раздоров[4]. 

Свободно владея русским, Абай штудировал в подлинниках поэтические и 

литературные произведения Пушкина, Лермонтова, Крылова, Толстого, 

Тургенева, Достоевского, критические статьи Белинского, Добролюбова и 

Писарева. В  русских переводах он познакомился с произведением Гомера, 

Байрона, Дюма, Гейне, Шиллера, Мицкевича, с философскими трактатами 

величайших умов человечества – Аристотеля, Сократа, Сенеки, Платона, Бокля, 

Спинозы, Дрепера, Милля, Монтеля. Многие произведения перечисленных 

поэтов, писателей и мыслителей отличались острейшей критикой невежества, 

эксплуатации, антинародной сущности деспотических политических режимов. 

И конечно же не прошла бесследно дружба с политическими ссыльными, 

жившими в Семипалатинске.  Эти люди не смирились со своим бесправным 

положением. В казахской степи нашли они применение личным культурным и 

политическим знаниям. Архивные документы, научные исследования 

историков Казахстана свидетельствуют, что политические ссыльные остались 

верными своим реформаторским убеждениям и сыграли определенную роль в 

развитии демократической общественной мысли в Казахстане. Убедительный 

пример этому гуманистическому посеву – жизнь, творчество и общественная 

деятельность Абая. КакитайИскаков, двоюродный брат Абая и его первый 

биограф   утверждает, дружба поэта с политическими ссыльными Михаэлисом, 

Долгополовым, Леонтьевым, Коншиным и Гроссом была весьма полезной. 

Взаимная симпатия, глубокие дружеские отношения, уважительное 

интеллектуальное общение, способствовали формированию острокритического 

отношения мыслителя к социальной действительности Степи, убеждению 

необходимости ее коренного преобразования[6]. 

Такие констатации имеются и в ряде других произведений. Однако жизнь 

показала совсем другое: мыслитель был слишком строг к себе, к собственной 

жизни, творческой и общественной деятельности.  Вопреки суровой оценки 

самого себя, поэт оставил будущим поколениям богатейшее наследия. На нем 

воспиталось и сформировалось плеяда выдающихся политических и 

общественных деятелей Казахстана. Творчеством, практическими делами, а 

затем деятельностью своих учеников, Абай оказал огромное  влияние на 

развитие казахской культуры и, в особенности, на национальную литературу, 

философскую и политическую мысль, общественное сознание в целом[1]. 

Мощь и масштабы  Абаевской мысли в значительной мере были 

предопределены той эпохой, полной социальных противоречий и катаклизмов.  

Они толкнули его, остро болеющего за унизительное существования 

соплеменников, к поиску истины, поиску путей выхода из этого, казалось бы, 

без выходного положения. «Чтобы вывести нацию и общество из тупика, из 

обреченного состояния, необходим был щедро наделенный талантами, 
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избранной самой природой и историей предводитель с пророческим введением, 

ангельской чистотой помыслов, львиным бесстрашием»[5]. 

Зерна, посеянные Абаем, дали отменные всходы. Выросла плеяда 

блистательной казахского интеллигенции: Шакарим Кудайбердиев (племянник 

и ученик Абая), АлиханБукейханов (первый биограф поэта), Ахмет 

Байтурсынов, Бернияз Кулиев, Шангерей Букеев, Жунусбек Аймаутов, 

Султанмахмут Торайгыров, Мухамеджан Сералин, Омар Карашев, Аспандияр 

Кубеев, Миржакуп Дулатов, Каюм Мухамедханов, Маржан Жумабаев и другие.  

И то, что «Оян, казах!» - М. Дулатова, ставший свообразным Манифестом 

алашского движения, имеет своим истоком и смысловым содержанием 

освободительные и просветительские идеи Абая, не вызывает никаких 

сомнений. Об этом говорят также строки с выражением величайшего уважения 

личности и творчества поэта, принадлежащие Миржакупу: «Насколько мы 

будем удалены от дня смерти Абая, настолько будем сближаться с ним 

духовно, в этом не может быть и крупицы сомнения. Положение народа не 

может оставаться неизменным, со временем народ просветится, напитается 

плодами знаний и искусства, слава Абая будет расти изо дня в день. Потянутся 

люди к праху Абая, называя его первым своим поэтом, и тогда светом любви 

продлятся и укрепятся узы между народом и Абаем. Нам не суждено стать 

свидетелями тех дней, но дух наш услышит их и возрадуется»[6]. 

Однако, большую роль в популяризации имени Абая в мире сыграло 

появление эпического романа МухтараАуэзова «Путь Абая», который был 

переведен на многие языки мира. Благодаря этому роману зарубежные 

читатели познакомились с Абаем и заинтересовались его собственными 

произведениями[1]. 

В 70-е годы ХХ столетия творения Абая появились на английском, 

немецком, арабском, венгерском языках, но это были опять-таки отдельные 

стихотворения великого казахского поэта. Перевод на иностранные языки 

произведений Абая Кунанбаева приобрел широкий размах к 1995 году, когда 

вся мировая общественность собиралась праздновать его 150-летие. Так, 

ГалымжанМуканов перевел с казахского на французский язык «Слова 

назидания», поэмы «Искандер» и «Масгут». Под эгидой Дома Абая в Лондоне 

был организован перевод «Слов назидания» на английский язык (переводчик 

Ричард Маккейн) и на французский язык (переводчик Антуан Гарсиа). В 

юбилейный год «Слова назидания» появились в свет также на китайском, 

корейском и монгольском языках. Следует отметить, что проза Абая, то есть 

его «Слова назидания» получили более широкое распространение за рубежом, 

чем поэтические произведения Абая. Причина этого явления состоит в 

трудностях перевода поэтического произведения с другого языка. Не владея 

языком оригинала, не каждый возьмет на себя ответственность переводить 

поэзию с другого перевода. «Слова назидания» были трижды переведены на 

французский язык. Помимо вышеуказанных переводов, существует также 

перевод «Слов назидания», осуществленный в 2000-м году группой 
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переводчиков Ж. Мартэном, Г. Сарсекеевой и К. Дуйсековой. В 2001 году были 

изданы «Слова назидания» на немецком языке. 

Торжественное празднование 150-летия со дня рождения Абая Кунанбаева 

было первым юбилейным мероприятием для литературы и культуры 

Казахстана, которое проводилось в масштабах всего мира под эгидой 

ЮНЕСКО. Однако надо отметить, что для ЮНЕСКО это также была первая 

юбилейная дата представителя тюркоязычной литературы и культуры, которую 

было решено отпраздновать с международным размахом[1]. 

На международной конференции в Алматы выступил также Генеральный 

директор ЮНЕСКО Федерико Майор. Он рассказал о том, что в Париже «был 

издан альбом об Абае (на казахском, английском и французском языках), 

благодаря сотрудничеству постоянного представительства Казахстана в 

ЮНЕСКО и издательства ЮНЕСКО»[7]. 

Доклад Жоселин Перар и Маривонн Перро назывался «Абай – 

экзистенциальный мыслитель». В 1995 году ЖоселинПерар являлась ректором, 

а Маривонн Перро – проректором Бургундского университета. В своем 

выступлении они подвергли анализу «Слова назидания» Абая, сравнивая это 

произведение казахского поэта с трудом французского философа Серена 

Кьеркегора «Стадии жизненного пути». Французские ученые находят много 

общего в размышлениях о жизни у Абая и у Кьеркегора. Например: их 

уважительное отношение к вере, к вере открытой, лишенной фанатизма. 

Признавая философское учение Абая, Жоселин Перар и Маривонн Перро 

подытоживают свое выступление словами: «мы называем себя учениками 

Абая… Мы можем сказать, что у Абая много последователей»[8]. 

2006 год был знаковым для народов Казахстана и России – это был Год 

Пушкина в Казахстане и Год Абая в России. Несколько позднее в Москве на 

Чистых Прудах, вблизи Посольства Казахстана в РФ был установлен памятник 

Абаю. При его открытии Главы обоих государств обменялись речами, в 

которых дали оценку роли Абая и Пушкина в истории культурной и 

политической жизни казахского и русского народов. Президент РФ В.Путин 

подчеркнул: «Это был человек, который внес огромный вклад в становление 

духовного взаимодействия между казахским и русским народом». 

Поддержав своего коллегу, Глава нашего государства Н.Назарбаев отметил: 

«Все свои произведения Абай создавал сто лет назад. Но все, что он творил и к 

чему призывал, остается актуальным и сегодня, когда Россия и Казахстан, 

сохраняя традиции старших поколений, укрепляют дружбу, интеграцию между 

нашими государствами.» 

Таким образом, творчество Абая Кунанбаева сыграло значительную роль в 

процессе формирования международных литературных связей казахского 

народа. 

 Абай принес казахам новые системы мышления и познания, стал мостом 

между культурами Востока и Западной Европы, принес в казахскую культуру 

духовные достижения арабов, персов, русских, немцев, поляков, венгров и 
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англичан. Однако сам он стоит особняком, не примыкая ни к Востоку, ни к 

Западу. Мир Абая олицетворяет собой уникальный сплав этих двух культур. 

Абай не собирал и не хранил свои творения, так как при его жизни еще не 

было традиции публиковать свои произведения. Поэтому многие его труды, 

написанные экспромтом, порой наспех, иногда просто на клочке бумаги, для 

нас навсегда утеряны. Дошли до нас те стихи, которые люди знали наизусть. 

Абай не исправлял, не обрабатывал свои творения, они наверняка, стали бы 

более совершенными. Но и в том, первозданном виде творения Абая являются 

высшими образцами человеческого гения. 

Коренные изменения в современном обществе актуализируют 

необходимость нового, свободного от догм подхода к художественному 

наследию, и, прежде всего к явлениям культуры и искусства, отразившим 

высший духовный опыт казахского народа. В этом плане изучение бесценного 

наследия Абая должно стать первостепенной задачей для многих 

исследователей. 
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ҼОЖ 669.162.214 

ҼБІЛҚАҚҦЛЫ М. 

Орталық ҧлттар университеті, Бейжің қ., Қытай Халық Республикасы 

 

ТЕРЕҢ ТАЛҒАМ, ТАМЫРЛАС ОЙЛАР 

  

Осыдан 20 жыл бҧрын ЮНЕСКО-ның қарары бойынша Абайдың 150 

жылдық мерей тойын астанамыз Бейжіңдегі  (ҧлтым қазақ болғанымен, сол 

елдің азаматы болғандықтан айтып отырмын. Айып етпессіздер деген ҥміттемін 

– М.Ҽ.) ҽр ҧлт зиялы қауымы атап ҿткен едік. Ол жылдар қазақтың кемеңгер 

ойшылы Абай Қҧнанбайҧлының атағы жалпақ Қытай атырабына кеңінен 

тараған, елміздегі ҽдебеттану ғылымы саласында барынша ҿріс алған жылдар 

еді, бір сҿзбен айтқанда Абай шығармаларының қытай тіліне аударылуына 
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жҽне сондай-ақ Абай есімі алуан тҥрлі БАҚ арқылы ҽр тілде ҥгіттелуіне 

байланысты, елмыздегі ҽр ҧлт оқырмандары Абайды іздеп жҥріп оқитын 

дҽрежеге жеткен еді. Осының ҿзі Абай есімінің адамзаттық ҿреге 

кҿтерілгендігінің белгісі болса керек-ті.  Міне содан бері де 20 жылға таяу 

уақыт ҿтіп ҥлгіріпті. Алайда Абай туралы ізденістер мен зерттеу еңбектері ҽлі 

де толастай қойған жоқ, тҥрлі басылымдар мен ҽр тілде жарық кҿріп жатқан 

ғылыми мақалалар мен монографялық еңбектер соның айғағы деуге болады. 

Университетімізде (Орталық ҧлттар университетін айтып отырмын – М.Ҽ.) 

абайтану туралы студентерге білім беру ҿткен ғасырдың 80-жылдарының 

басынан басталған еді. 1979 жылы Шинжяң университетіының профессоры 

Ахметбек Кірішбаев мырза кафедарамыздың шақыртуы бойынша тҧңғыш рет 

қазақ ҽдебиет тарихынан дҽріс оқыған болатын. Сол кездерде студенттердің 

талабы бойынша профессор Абай жҽне оның шығармалары жайлы шағын 

кҿлемде дҽріс оқыған еді. Ал енді университетімызде абайтануды ресми сабақ 

ретінде ашу 90-жылдардың басынан басталады. Ҽрине, ол тҧста Абайдың 

ғҧмырнамасы мен шығармалары жайлы елміздің ҧлттық тілдегі басылымдарда 

шыққан аздаған материалдар болмаса, абайтану жайлы ғылыми еңбектер 

жоқтың қасы болатын. Соған да қарамастан, талмай ізденудің, қажымай 

еңбектенудің арқасында осы бір қасетті ғылымды шамамыздың келгенінше 

тоқтатпауға, оның мазмҧнын байытып, студентерімізді емін-еркін сусындатып 

отыруға қҧлшынып келдік. Тек 2004 жылы қазақ тілі мен ҽдебиеті факультеті ҿз 

алдына шаңырақ кҿтергеннен кейін барып шын мҽніндегі ҿресі биік сабаққа 

айналады. Бҧған себеп болған Қытай мен Қазақстан Республикасының 

арасындағы достық барыс-келістің кҥн сайын кҥшеюі, екі ел арасындағы 

ғылыми қарым-қатынастың іркіліссіз ілгерлеуі болды. Мысалы, сол жылдардан 

бастап Қазақстанның ҽйгілі ҽдебиетші, абайтанушы ғалымдарынан Тҧрсын 

Жҧртбай, Бауыржан Ерденбеков, Темірхан Тебегенов, Жансая Жақыпов 

қатарлы мамандар университетімізде ғылыми сапарда болды, олар тек дҽріс 

оқып қана қалмастан, бізді Абайға қатысты ғылыми материалдармен де 

қамдады. Ҽсіресе, бір емес, бірнеше рет университетімізде ғылыми сапарда 

болған Тҧрсын Жҧртбай мырзаның дҽріс оқу барысындағы дара кҿзқарастары 

біздегі  ғылымының ҿресін одан ҽрмен биіктете тҥсті, сҿйтіп аталмыш дҽрістер 

бҧл кҥндері студенттерміз  қызыға оқитын арнаулы пҽндердің біріне айналды. 

Міне, бҥгінгі біздың ҽңгімеміздың арқауы жҽне сол Абай жҽне ҧлы 

ойшылдың рухани жақыны, заманы бҿлек, тегі басқа болса да мҧраты бір, 

тілектесі, Қытайдың заңғар жазушысы Лу Шҧн мырза туралы болғалы отыр. 

Ҽрине бҧл арнаулы зерттеуді қажет ететін іргелі тақырып. Десе де біз уақытқа 

қҧрмет ете отырып, осы жайлы ойымызды қысқаша жеткізуге талпынып 

кҿрелік. 

Абайтанушы ғалым, жазушы Тҧрсын Жҧртбай ҿзінің «Кҥйесің, жҥрек... 

сҥйесің...» атты монографялық еңбегінде В.О. Ключевскийдың орыстың ҧлы 

ақыны Пушкин туралы тоқтала келып: «ҧлы тҧлғалардың ҿмірдегі харекеті – 

халық ҿмірінің кҿзге тҥсер талма тҧсына дап келды. Ҧлы тҧлғалар кҿзге 

кҿрінбейтін жҧмбақ қҧбылыс арқылы тҿңірегімен тіл табыса отырып, 
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кҿпшіліктің ҧсақ-тҥек, быт-шыты шыққан мҥддесі мен мҧратының басын 

қосып, ҿзінің жеке толғансы арқылы оны ҧлы мақсат пен кҥреске 

жҧмылдырады; сҿйте отырып, сол қоғамның бойына жиған қуат-кҥші мен 

мҥмкіндігін ашады да оның бҧдан ары қарайғы даму жолын кҿрсетіп береді», – 

деген сҿзін алады. Осы жолдарды Абай мен Лу Шҧнге қарата қолдануға да 

болады. Неге? Негесі сол: ең алдымен, Абай да, Лу Шҧн де ҽр елдегі қоғамдық 

қайшылықтар барынша шиленіскен, отаршылдық езгі мен феодалдық тепкі екі 

ел халқының басына ҽңгір таяқ ойнатқан, қарапайым халық жҥйкесі жҧқарып, 

шегіне жеткен дҽуірдың тумалары.  

Екіншіден, Абай да, Лу Шҧн де ҿздері жасаған қоғамдық ортадағы 

адамдардың бойын жайлаған қилы-қилы ушыққан дерттер мен сол дертке 

шалдықтырып отырған ірілі-ҧсақты қоғамдық себептерді жҽне соның 

салдарынан кҥллі қоғамды жайлаған рухани мҽңгҥрттікті «кҿзге кҿрінбейтін 

жҧмбақ қҧбылыс арқылы» танып білген, онымен қоймай солардың барын 

халықтың майданда тҧрып ашуы жеткен ызамен ажуалап кҿрсете білген ҧлы 

тҧлғалар. 

Ҥшіншіден, Абай да, Лу Шҧн де ҿз ҧлтын нас басқан ҧйқыдан, кҿрсоқыр 

надандықтан оятып, береке-бірлікке шақыра отырып, олардың кҿкірегіне нҧр 

қҧйып, жер бетіндегі мадениетті елдердың қатарынан орын алуы ҥшін ғҧмыр 

бойы кҥресіп ҿткен данышпан даналар. 

Тҿртіншіден, Абай да, Лу Шҧн де формасы басқа-басқа болса да ҽр қайсысы 

ҿз шығармаларында тастан қашап жасалғандай не бір тамаша кҿркем образдар 

жарату арқылы ҿз кҿкіректерінде пысып-жетілген терең идеялар мен қилы 

сезімдерді солардың басына жинақтап, соңғы ҧрпаққа сырлы сҧрау, мҽңгі 

ҿшпес мҧра қалтырған сҧңғҧла суреткерлер. 

Айта берсек, ҽлде талай қырды асуға болар еді, бірақ осының ҿзі қазірше 

жеткылыкты. 

Қазіргі кезде абайтанушы ғалымдар Абайдың жалпы шығармаларын ҥлкен 

тҿрт жҥйеге болып зерттеп жҥр. Олар Абайдың ҿлеңдері, Абайдың қара сҿздері, 

Абайдың аудармалары жҽне Абайдың айналасындағы ақындар. Ал 

лушҧнтанушы ғалымдар Лу Шҧнның ғҧмырнамасын былай қойған кҥннің 

ҿзінде, Лу Шҧнның жасампаздық жолы, Лу Шҧнның ағартушылық идеясы, Лу 

Шҧнның естетикалық кҿзқарасы, Лу Шҧнның эпикалық шығармаларындағы 

ҿзіндік баяндау тҽсілдері, Лу Шҧнның флятондарындағы дара пайымдау 

амалдары т. б. деп жіліктеп ҽкетеды. 

Осылардың ҿзінен Абайтану мен Лу Шҧнтанудың қҧлашы қаншама кең 

екендігін аңғаруға болады. Ал, мҧның барлығына дҽл қазір тоқталып отыру 

жҽне мҥмкін емес. Біз бҥгін осылардың  тек бірер қырына ғана, яғни Абай мен 

Лу Шҧнның сол тҧстағы мҧқым елге айықпас дерт боп жабысқан кҿрсоқыр 

надандық пен берекесіздік туралы ойларындағы қарайластықтарға ғана аздап 

тоқталып ҿтпекпіз. 

Абай тҧлғасы бҽрімізге таныс, алайда «Абай – тек қана қазақ халқының 

тегін тектегенде ғана қасеті артатын ҧлы тҧлға емес, қадым заманнан бері 

кҿшпенділер мҽдениетінің барлық болымысын бойына сіңірген жиынтық қасет. 
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Дҥние жҥзілік ауқымға сай қазақтың ҧлттық санасын оятқан жҽне оны 

қалыптастырған ғҧлама ойшыл» (Т. Жҧртбай) екендігін еске алсақ, Абайдың ҽр 

сҿзінің астарында терең философялық ой ҧялап жатқандығын аңғару аса 

қиынға соқпайды.  

Алысқа бармай-ақ, ҧлы тҧлғаның жҥрегіне ерімес мҧз боп қатқан, жасап 

отырған ортадағы қандастарының бойына у болып жайылған надандық пен 

берекесіздік туралы айтайықшы. 

Ҧлы ақын ҿзінің бір толғанысында:  

              Кҿзінен басқа ойы жоқ,  

              Адамның надан ҽуіресі. 

              Сонда да кҿңылы тым-ақ тоқ,  

              Жайқаң-қайқаң ҽрнесы...  

немесе, атақты «Сегіз аяғында»:  

                        ...Қайнайды қаның,  

                           Ашиды жаның.  

                                      Мінездерін кҿргенде; 

                           Жігерлен, сілкін, 

                           Қайраттан , бекін 

                                      Деп насихат бергенде,  

                           Ҧясыз, арсыз  салтынан 

                           Қалғып кетер артынан – дейды. 

Я болмаса: 

           Алашқа іші жау боп, сырты кҥлмек,  

           Жақынын тіріде аңдып, ҿлсе ҿкірмек. 

           Бір-екі жолы болған кісі кҿрсе,  

           Қҧдай сҥйіп жаратқан осы демек.  

                        Ел бҧзылса, табады шайтан ҿрнек,  

                        Періште тҿменшіктеп, қайғы жемек.  

                        Ҿзімнің иттігімнен болды демей,  

                        Жеңді ғой деп шайтанға болар кҿмек – деуші еді ғой. 

Жҽ, ҽзірше осылар да жетер. Осы жолдарды тап қазірдің  ҿзінде бетіміз 

дуылдамай, қымсынбай, я болмаса біреу-міреу естіп қалып жҥрмесін деп 

жалтақтамай оқуымыз  қиын, расында қиын!  

Себебі, боикҥйез керанаулық, кері кеткен жалқаулық, қҧмға айналған 

жігерсіздік, жалтаңкҿз намыссыздық жҽне сондай-ақ ішінде ит ҧлыған 

арамдық, жақынын жатқа сатқан арсыздық дегендер сол тҧстағы қоғамдық 

тҧзымнің қазақтың бойына сіңіріп ҥлгірген кербаққа мінездері еді. Ҧлы ақын ҿз 

ҧлтының бойындағы осы бір улы дертті асқан талғампаздықпен тани білды, 

танып қана емес осы бір ащы шындықты кҿлегейлеп, кіреукелеп отырмай-ақ, 

бетің-жҥзің демей алдымызға жайып салды.  

Шыны керек, мҧндай мінез қазақтың бойына хау ана, хау атадан, немесе 

атадан балаға тарамаған болса керек, олай дейтініміздің себебі ата қазақ мҧндаи 

болмаған, олар қар жастанып, мҧз тҿсенып ғҧмыр кешкен, жарты бидаиды 

жарып жеген, алтыбақан алауыздық дегенді білмеген, бірін-бірі жауға сатпаған, 
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бҿгдеге телмеңдеп қарамаған, сыйға сый, сыраға бал деген. Мысалы, қазақтың 

ауыз ҽдебиеті мҧраларын оқып отырсаңыз, мейлі олардың қайсысы болсын 

сізді асыл адамгершілікке, ҧлы отаншылдыққа, шҧбасыз адалдыққа, қызуы мол 

мейірімділікке тҽрбилейді. Ендеше Абай заманына келгенде ел іші неге 

соншама бҧзылды?  Оның да қоғамдық жҽне тарихи себептері баршылық. 

Мҧның ең басты себебі тарихтың алға қарай жылжуымен бірге туылған қазақ 

қоғамындағы алуан-алуан ҿзгерістерді былай қойған кҥннің ҿзінде, патшалық 

ресей қазақ жерін отарлап алуы, қазақтың атадан-балаға жалғасқан кҿне заң-

тҧзымдерін жойып, жаңа заң-тҧзым орнатуында жатар... 

Ойлап отырсақ мҧндай мінез, қарайлас психология отаршылдыққа 

ҧшыраған жер бетіндегі ҿзге де халықтардың тарихында болғандығы еске 

оралады, алайда олар ҿз бойларындағы осы бір олқылықты ертерек аңғарып, 

одан тез қҧтылудың жолын қарастырған немесе ҿздерінің ҿткен ҿміріндегі 

жақсы-жаман, ҽдепті-ҽдепсіз мінездеріне нҽзіктікпен талдау жасай отырып, 

олардың жақсысын ҧлттық мирас ретінде сақтап қалса, жаманын отқа жағып, 

соңғы ҧрпақты одан сақтандырып, жирендіріп отырған. Мҧны олардың ҽдеби 

шығармаларынан кҿруге де болады. Ҿзгені қайыра тҧрып, бір ғана қытаи 

ҽдебиетін, соның ішінде Лу Шҧн шығармаларын алайықшы. 

Қытай қазіргі заман ҽдебиеті мейлі мазмҧн жағынан болсын, немесе тҥр 

жағынан делік кесек-кесек табыстарға қол жеткізген, Лу Шҧн, Мау Дҧн, Лау 

Шы, Чян Жоңшу, Ше Биңшин, Сау Иҧ, Жау Шули т.б. қатарлы аттары ҽлемге 

машһҥр классик суреткерлер шыққан ҽдебиет. Ҽрине, бҧлардың ішынде Лу 

шҧнның жҧлдызы жоғары, орны бҿлек екендыгі аитпасақ та тҧсыныкті.  

Т. Жҧрбайдың Абайға берген бағасын Лу Шҧнге де беруге болар еді, тек 

айырмашылығы – Лу Шҧн есте жоқ ескі замандардан бергі отырықшы елдер 

мҽдениетінің барлық болымысын ҿз бойына сіңірген жиынтық тҧлға.  Ол да 

қаламын қару ете отырып дҥние жҥзілік ауқымға сай ҿз ҧлтының санасын ояту 

жҽне оны қалыптастыру жолында жан аямай кҥрескен ҧлы суреткер. 

Лу Шҧн ҿзінің алуан тҥрлы жанрдағы шығармалары арқылы жартылай отар, 

жартылай феодал қоғамның қамытын киген халықты қараңғы мешеулыктен, 

кҿрсоқыр надандықтан, айыл жимас намыссыздықтан, алты бақан 

алауыздықтан оятып, олардың сыртын қойып, ішін тҥзеуге бар ғҧмырын 

арнады. Сондай шығармалардың бірі – біз сҿз еткелі отырған «Дҽрі» болмақ. 

«Дҽріде» екі тҥрлы трагедия суреттелген, оның бірі Хуа Шяушҧанның ҿлімі 

болса, енді бірі тҿңкерісшіл Шя Иҧдың қазасы. Естеріңізде болар ҽңгіме қос 

сюжетке қҧрылған, бірінші сюжет баласы ҿкпе науқасына жолыққан, сіңірі 

шыққан кедей Хуа Лаушҧан сорлы Каң ағайдың: «Балаң адам қанына 

батырылған бу нан жесе науқасынан қҧлан таза аиығады» деген сҿзіне 

қҧдайдай сеніп, қалтасын қағып жҥрып одан тҿңкеріс жолында қҧрбан болған 

Шя Иҧдың қанына матырылған бу нанды сатып алып оны баласына жегізеді, 

адам қанына матырылған нан ем болмай баласы ақыры қайтыс болады;  

Екінші сюжет (кейде мҧны кҿмескі сюжет деп те жҥрміз), Шя Иҧ Мыңдаған 

Милѐндаған адамдардың нҧрлы болашағы мен бақыты ҧшын жан пидаға 

тҧскен, ақиқат жолында ҿлімнен де тайсалмайтын аға буын тҿңкерісші. Оның 
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тар қапаста отырса да болашақтан ҥмыт ҥзбеуінен, ҿзін ҧстауға келген патша 

мҧриттерының қорлығы мен мазағына қалса да оларды алымсынбаи мҥсіркей 

қарауынан, тіпті тҥрме басқарушының ҿзін «Чиң хандығы билеген бҧл дҥние 

бізге тҽн» деп оны тҿңкеріс жасауға ҥгіттеуінен осыны кҿруге болады. Ҽрине, 

ҧлы суреткердің қаламынан туған осы бір кҿркем образ шығармадағы негізгі 

кейіпкер болғандықтан жазушы оған бар мейірін тҿгеді, оның рухын асқақтата 

жырға қосады. Алайда, тҿңірегін надандық жайлаған сол бір заман жҿнынен 

алғанда оның бҧл рухынан, жанпида талпынысынан не пайда? Шайханада 

шайға қанып, екі қолдары алдарына сыймай шалқып отырған кҿркеуде 

маңгҧрттер оның бҧл ҽрекетін жынданған адамның қылығына балайды. Қалың 

елінің қамы ҥшін басын тауға да, тасқа да ҧрып жҥрген оның тағдырына 

жандары ашығанды қойып, айыздары қанғанша кҥледі. Алтынның қҧлына 

айналған қҧлқын қҧмар қорқаулар оны ҧлыққа ҧстап береды. Шя Ҧидің 

мойнына ажалдың қҧрығы тҥсып, қызыл қаны қара жерге тҿгілген шақта олар 

ҽлде бір қызықты театр кҿргендей қораланып келіп соны тамашалайды. Оны 

дейсіз ғой, Шя Иҧдың туған анасының ҿзы іштен шыққан шыбар жылан жалғыз 

ҧлының не ҥшін ажалға душар болғандығын тҥсінбейді. Неткен қараңғылық, 

нас басқан намыссыздық десеңызші! Осы айтып отырғандарымыздың 

жоғарыда Абай айтып ҿткен қаныңды қайнатып, жаныңа жара салатын, 

намысыңды қоздырып, қорлықтың отына қақтайтын, жақынын тіріде аңдып, 

ҿлсе ҿтірік ҿкіретін, кҿзінен басқа оиы жоқ кеудесын тас, санасын нас басқан 

надандардан парқы не?! біздың жоғарыда атап ҿткен Абай мен Лу Шҧн 

арасындағы рухани жақындық деп отырғанымыз міне осы, соның бірер 

жарқылы, болмаса мҧны жҽне де тҥрлі фактілермен дҽлелдей беруге болар еды.  

Расы керек, осылардың бҽрін сол замандағы отаршыл елдердің немесе 

феодалдық тҥзімнің екі ел халқының мойнына ажырғы етіп салған рухани 

боғауы деп ақталатын да шығармыз, жҿн-ақ, алайда, бҧлар бейне айықпас 

дерттей кҥні бҥгінге дейын жазылмай келе жатқандығын не деп тҥсінуге 

болады? Мысалы, қазір қасыңыздан табылатын рухани жеңымпаздық, 

жақсының жақсылығын кҿре алмаитын қызыл кҿз қызғаншақтық, ағайын 

арасын жегі қҧртша кемірген алауыздық, адамгершылік жағындағы жетесіздік, 

осылардан тартып оқу-білімге, жаңалық жаратуға деген нараулық. Ҽрине бҧл 

мҽселелерге жауап беру біздың бҥгінгі баяндама тақырыбымыздың міндеті 

емес, десе де оларды ескертіп ҿтпей жҽне де болмайды, себебі, осындайда Абай 

мен Лу Шҧн шығармалары ҿздерінің айналық рҿлін атқара бастайды, бізге ой 

салады, толғандырады, ойландырады, сҿйте отырып ҿздерінің қҧдіртті кҥшімен 

бізді нағыз адам болуға жетелейді, мҽңгі сондай, солай бола бермек! 
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ФОЛЬКЛОРЛЫҚ ҤЛГІЛЕР 

 

М.Ҽуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясындағы фольклорлық 

сарындардың кҿркемдік қызметін ғылыми тҧрғыдан саралау – ҿзекті 

мҽселелердің бірі болып табылады.  

Кҿркем ҽдебиеттің фольклорға қайта оралып, оны ҿз кҿркемдік кҿкжиегін 

кеңейтудің амал-тҽсілдеріне айналдырып отырғанын ашып кҿрсету – бҥгінгі 

таңдағы қажеттілік. Сол арқылы ғана қазақ ҽдебиетінің, соның ішінде қазақ 

прозасының фольклорлық поэтикалық ойлауға, одан жеке автордың даралық 

ой-сезіміне дейінгі даму сатыларын айқындауға болады. 

«Абай жолы» роман-эпопеясы туралы академик Қ.Сҽтбаевтың: «Қазақ 

халқының ҿткенін зерттегісі келетін ғалымдардың бірде-бірі бҧл кітапты жанап 

ҿте алмайды: ғалым-филолог одан фольклордың бай материалдарына 

қанығумен қоса, қазақ ҽдеби тілінің тууы мен қалыптасуын кҿреді; ғалым-

этнограф тҧрмыстық бейнелер мен ҿмір қҧбылыстарын біледі. Қҧс салып, 

саяттық қҧрған, қыз ҧзатып, ас беруді, ҿлік жҿнелтуді суреттейтін тараулар, 

билер айтысы мен билік шешкен қазылық кҿріністерінің ҽрқайсысы жеке-жеке-

ақ ғылыми-этнографиялық толайым еңбектерге пара-пар», - деп, ХХ ғасырдың 

қырқыншы жылдары айтқан сҿздері бҥгінгі кҥні де ҿзектілігін жоғалтқан жоқ.  

Фольклорлық ҥлгілер эпопея қҧрылымына етене араласа отырып, ҿзінің 

ҿмір сҥру, сақталу, жалғасу жолдарының жаңа пішінін тапқан. Сонымен қатар, 

олардың идеялық-кҿркемдік, эстетикалық қызметі де жаңарып, толығып, 

неғҧрлым мҽнді, маңызды сапаға иеленген. 

Қазақ фольклоры жанрларының бірі болып табылатын шешендік ҿнер – 

қазақ мҽдениеті мен тарихында ерекше бір қҧбылыс болса, М.Ҽуезов осы 

қҧбылысты эпопеясында жарқырата ашып кҿрсеткен. 

Шешендік ҿнер – ҿзіндік дҽстҥрі бар ҥлкен ғылыми жҥйе. Ҧлттық шешендік 

ҿнердің дамуына қатысты сарабдал еңбек жазған С.Негімов шешендік ҿнердің 

ҿзі негізін қалаушылары, ҧстаздары, шҽкірттері бар мектеп екенін атап 

кҿрсетеді. Шындығында да шешендік ҿнердің тақырып таңдаудан бастап, 

сҿйлеу мҽдениеті, тыңдаушысын нандыру, сҿзіне еліту, логикасының 

жҥйелілігі, шымырлылығына дейін ҿзіндік ерекшеліктері бар, кҿріп білумен, 

сол білгенді кҿкейге тоқумен, талай айтыс-тартысқа тҥсіп жалықпай жаттығуға 

байланысты қалыптасатын шеберлік [1, 25]. Осы шешендік ҿнердің қыр-сырын 

меңгерген шешеннің топты аузына қаратқан сҿздерін шешендік сҿдерге 

жатқызар болсақ, оның ҿзіндік тҥрлерін С.Садырбаев былай топтайды: «Саяси-

ҽлеуметтік шешендік сҿздер, тҧрмыс-салтқа байланысты шешендік сҿздер, 

шешендік дау сҿздері» [2, 33] 
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Шешендік сҿздердің алғашқы екі тҥрі қалың топтың, халықтың арасында 

ҿмірдің ҿзінен туындап жатса, ҥшіншісі даулы мҽселелерді шешуде арнайы 

тағайындалатын тҿре билердің дуалы лебіздері болып табылады.  

Жоғарыда аталып ҿткен шешендік сҿздердің барлық тҥрлері де эпопеяда 

кездеседі. М.Ҽуезов шешендік сҿздерді кейіпкерлердің характерлерін ашуда да, 

ел арасындағы бітіспес дау-жанжалдарды шешу ҥстінде де орнымен қолдана 

білген.  

«Абай жолы» эпопеясында қҧбылыстардың, оқиғалардың философиялық-

этикалық астар-қабаттарын тереңнен қозғайтын ғибратты, тағлымды ділмар 

сҿздер тізбегі жиі қолданылады. Мысалы, «Ар жазасы-бар жазадан ауыр жаза» 

[3, 533],  «Кҥштілер нені айтады? Кҥшсізге еткен зорлығын айтады. Кҥшсіз нені 

айтады?Кҥштіден кҿрген қорлығын айтады» [3, 506],  «Жолдасын таппаған ер 

азады, басшысын таппаған ел азады» [3, 404], «Ақыл-адам кҿрігі, ақылдық-

сабыр серігі» [3, 412], «Ер кеудеде «кек» деген ҿлексе болып шіріп кетсе, сол 

қорлық та»[3, 43]. 

Осы тҽрізді шешендік сҿздер арқылы автор айнала қоршаған ҿмір, дҥние, 

болмыстың ҿзінен философиялық ой тҥйе білген қазақ халқының даналығын 

кҿрсетеді. 

Халық жадында сақталып, кҿп кҿкейіне қонған шешендік сҿздер ақындық 

ҿлең-жырлар мен мақал-мҽтелдерде, нақылдар мен қанатты сҿздерде, айтыстар 

мен толғауларда айқындалып, ашыла тҥседі. 

Қисынды қиял, асқақ арман, кҿркем образдылық, қҧнарлы тіл шешендік 

толғауларға тҽн сипат. Қазақтың осы дҽстҥрлі шешендік толғауы соны сарын, 

жаңа мағына тапқан. 

Абайды шынарға балаған халықтық образ бҥкіл эпопеяның ҿн бойына желі 

болып тартылады. Осы образ бейнесімен 1-ші  кітап аяқталады: «Бір кҥндерде 

жалаң қҧздың басындағы тақыр қҧм мен тастақты жарып, ҽлсіз нҽзік шешек 

атып, жас шынар пайда болған.Сондай бір ҿмір гҥл шашқан. Енді бҧл кҥнде сол 

шыңға шыққан жалғыз шынар балғын тартып, жас қуатқа толыпты.Қазір оған 

қыс пен аяз да, тіпті тау дауылы да қатер болудан қалған еді» [3, 284]. Ал 

эпопеяның соңында осы образ арқылы жаны қҧлазып, жҥрегі қапа болған ақын 

болашаққа сҿз айтады: «...Жапан тҥз, елсіз, жолсыз сар далада жалғыз тҥп ағаш 

ҿсіпті. Айлар, жылдар не замандар жасапты. Ҽрбір кҿктем кҥніне ҥмітін артып, 

шат қуаты жапырағын жарып гҥлін атыпты. Талай жылдар ҿтіпті. Ҽр жылының 

гҥлдері мен дҽндері ҧшып тарап кетіп жатыпты. Бір заман сол айдаладағы 

жалғыз ағашқа жай тҥсіпті де жайрапты... Мен ҿлейін, бірақ сол сан жылдарда 

сенің желдерің қуып ҽкеткен гҥлдерім, дҽндерімнен ҧрпақ, нҽсіл қалар ма?» [3, 

596 ]. 

Эпопеяда тау, тас, ҿзен, кҿл, жасыл дала т.б. табиғат қҧбылыстарының 

кҿріністері бейнеленеді, бірақ та ағаш, тоғай бейнесін суреттеу кҿп кездеспейді, 

себебі жазушы шынар образына кҿлеңке тҥсіргісі келмейді. Шынардың 

жалғыздығы Абайдың ҿзін тҥсінбеген ортадағы жалғыздығы секілді. 

Дҽркембай Ҽбішке: «Маңына ҧрық шашпаған жақсылық - жапанда жалғыз 

ҿскен бҽйтерекше тҧл болады да қалмай ма? Жетсең жеткіншегіңмен, 
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ҥйелменіңмен жетуге тырыссаңшы...» [3, 173] - деп, тағы да шынар бейнесіне 

оралып, ой толғайды. Қарап отырсақ, халықтың ҿзі Абайды шынарға теңейді. 

Сол шынар бейнесімен эпопея да аяқталады: «Сонау бір шақта тасты тақыр, 

жалтыр биік басына жалғыз шыққан зҽулім ҿскен алып шынар қҧлады. Ҿмірден 

Абай кетті» [3, 598]. 

Мінеки, халықтық символ автор бейнелеуінде ерекше кҿркемдік қуат алып 

тҧр. 

Эпопеяда ҽрі терең, ҽрі кең қамтылған тақырып - жер, ҽлеуметтік теңсіздік 

жҽне соның тҿңірегіндегі бітіспес тартыстар. Расында да сол кездегі қазақ 

даласы тіршілігінің қай саласын алсақ та, айналып келіп жер дауына тіелетін. 

«Абай жолы» эпопеясындағы жер ҥшін болатын тартыс-таластардың тҥп 

тҿркіні, Қҧнанбайдың кеудесінен запыраны кетпейтін қыжылы осыдан 

туындайды» [4, 3]. 

Шығармадағы суреттелген оқиғалар сол кезде ҿткендіктен де, жер дауы 

басты ҽлеуметтік желіге айналған. Оған жесір дауы қосылды. Абайдың да 

араласуына тура келді. Халық қамын ойлап, кҿп жылаулардың жанашыры, 

ҽлсіздердің қорғаушысы болуды мҧрат тҧтқан Абайдың дауға араласпауға, 

ҽділдік туын кҿтермеуге ары жібермейтін еді де. Оның Кҿкен мен Тобықты 

арасындағы жер дауында ҧстанған бағыты осыны дҽлелдейді.  

«Ағайын жҧрт, бір дуан елді бір араға шоқтай жиған ҽлек сҿздің жҿніне мені 

куҽға тартпақсыздар. Мен сол куҽлікті айтқалы келдім. Кесік айтатын мен емес. 

Осында мансап иесі кҿп адам бас қосыпсыздар. Мансаппен адам қасиет 

таппайды. Адаммен мансап қасиет табады. Ҽділет жол тапсын, ҿріс алсын 

деймін. Қаншалықты ащы болса да, ҽлдекімге ауыр тисе де жҧрт жарасын 

емдейтін дҽрі – ҽділет қана. Ал дҽрі ащы болса да дертті жазады» [3, 484, 2-к.] - 

деп, екі елдің тҥпкі тарихын қазып, зерттей келе: «Мен басында атадым ғой. 

Уақ жерін тартып алу Қҧнанбай заманынан басталған деп. Бҥгін елі егес боп 

шабылып, азаматы қан тҿгіп сабылған кҿкен елі «Ҿз жерін қайта алу жол емес» 

десеңдер осы отырған қалың би, сендерді де Қҧдай табар!» [3, 488, 2-к.] - деп 

кесімін айтады. Осы дауда Абай ҿзінің ата ҧлы емес, адам ҧлы екенін тағы бір 

дҽлелдеп ҿтті. Кезінде жалған ата намысын қуған Қҧнанбайдың жер ҥшін 

егесінің сырын ашқан Абай «бір есептен ҽке мен бала болып айтысып, тағы бір 

жҿнінен ҿзі ҽке болып, бала буынмен бет ашып шынға жетіспекші». Сол 

мақсатына жетті де. Ҿмір сыны мен ҿткелдерінде Абай ҿзінің арлылығын, 

ақылдылығын, турашылдығын танытып отырды. Оның жарқын бейнесі 

Балқыбек сиязіндегі Салиқа қыздың дауында тҧлғалана кҿрінеді. Ортасынан 

озып Абай ойлаудың жоғары мҽдениетін білгірлікпен меңгерген, 

қарсыластарының пікіріне, кҿзқарасына, наным-сеніміне ізетпен қарайтын, 

оқиғалар, қҧбылыстардың мҽн-жайын, себеп-салдарын, баппен болжай 

толғайтын, сарабдал, сара ой-пікірлерін шынайы дҽлелдерен кҿкейге 

қондыратын, дауласудың нҽзік мҽжілістеріне жетік нағыз шешен ділмар, 

парасатты би екендігін сҧңғыла суреткер М.Ҽуезов Салиқа қыздың дауына 

қатысты тҧста шыншылдықпен кестелеген. 
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Жазушы оның билік айту ҥстіндегі психологиялық сҽтін былайша келістіріп 

сипаттайды: «Басындағы тымағын алып, малдас қҧрған кҥйде тымағымен қоса, 

мықынын таянып отыр. Кең ақшыл маңдайында жҽне қырлана тҥскен ҧзынша 

мҧрнынын ҧшында жіпсіген суық тер білінеді. Бірақ ҥні зор, лебі екпінді, 

батыл. Қатты сҿйлегендіктен ҽр сҿзін жай айтса да, ойы мен тілі 

тҧтқырланбайды. Еркін ағылғандай» [3, 556, 1-к.]. «Бір жанға екі кҥймек - 

ҽділет емес. Бір қыздың екі сатылмағы жоқ емес. Алғашқыда саған берген 

еркін, халық, енді қыздың ҿзіне бересің. Қыз басы Сыбаннан азат» [3, 556, 1-к.]. 

Ары қарай жік-жігімен, тақта-тасымен айтылған Абайдың тҧжырым-

байламдарының логикалық шымырлығы, оқтаудай жҧмырлығы, ҽдептілік 

ережелерін ерекше білуі, ойға, сҿзге тапқырлығы жҽне оларды тотыдай 

тҥрлендіріп айтуы, ҧстамдылық қасиеті мейлінше қызықтырады. Жазушы ҽр 

тҥрлі дау-дамайларда бас кейіпкерін сын тезінен ҿткізіп отырады. 

Абайдың зорлықшыл кҥштерден жапа кҿрген шағында оған елдің кейбір 

саналы азаматтары намыстанған болып, ақынның алдына айыпкерді жықпақшы 

болады. Сонда келген ҽр ру ҿкілдері шешен сҿйлейді: «Кім еді Абай, ол 

Тобықтының ғана Абайы ма еді? Жоқ, исі Орта жҥзден орасан, ойқастап озған 

жҥйрігім болатын, қоныраулы бҧйра нарындай, кҿпке пайда кҿп еткен 

кҿктемдегі жауындай жақсымыз еді» [3, 519, 2-к.]. 

Бҧл ҥзінді қазақтың сҿйлеу мҽнерінде ежелден қалыптасқан шешендік сҿз 

ҥндестігін ҥдемелеп айту, ойды бейнелі, ҧтқыр жеткізу дҽстҥрі «Абай жолы» 

эпопеясында проза қажетіне жарап, стильдік ерекшелікке айналғанын 

аңғартады. 

Кемеңгер жазушы кейде дҽстҥрлі шешендік сҿздерді ҿзгертпей қолданса, 

кейде оған жаңа мағына дарыта сҿйлейді. Бҧл соңғы тҽсіл ҽсіресе, Абай 

сҿздеріне байланысты анық кҿрінеді. Абай ҥлкен-кішінің ҧтымды, шешен 

жауаптарына сын кҿзбен қарап, сҿздің сыртқы қауызына емес, ішкі дҽніне 

кҿбірек мҽн береді. Мысалы:  

«Жауызға айтқан жақсы сҿз – суға жазған сертпен тең емес пе?»  

«Апыр-ай, «нан иман» дедің, Бегеш, ҽ? Нан иман болғанда, нан кҿп жерде 

иман да кҿп қой! Онда тегі мҧсылман баласының іздеп жҥрген иманының кҿбі 

сорлы ресейдің наны кҿп мҧжығында екен ғой» [3, 527, 2-к.].  

«Шіркін дҥние қайдан иманды болсын. Дҥниені билеген мінезде баян 

болмаған соң байыздап тҧра ма? Ант ішейін, тегі осы жеріңіздің, осы тҧрған 

тауларына, айталық, мынау Семейтау, кҿкендеріне аяқ бітсе олар да бір орында 

тҧрмай жҥріп кетер еді-ау, ҽ!»  

Қазақ - тауып айтылған тапқыр сҿз бен орынды ҽзіл-оспақты да бағалай 

білетін халық. Бҧқаралық сын, жҧртшылық пікірінің ҿткір де ҽсерлі қҧралы 

болып табылатын шешендік сын-сықақ сҿздердің де алуан тҥрлері эпопеяда 

молынан кҿрінеді. Абай бірде Гоголь кітапханасына барғанда бір орыс 

мырзасы: «Бҧл не ғажап! Гоголь кітапханасына қашаннан бері тҥйелер 

жіберілетін болған», - дегенде Абай былай деп жауап қайтарады: «Чиновник 

мырза, тҥйе кірсе несі бар, бҧнда ол тҥгіл, есек те отырыпты ғой! [3, 416, 2-к.]. 

Немесе: 
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«Ғажап, адам деген адамға дҽйім зҧлымдық етсем деп ҿзеурейді. Ал бҿрі 

екеш бҿрі болса да бірін-бірі алып жеймін десе, тек қапысын тапқанда ғана 

жыртуды ойлаушы еді. Қаланың саудагерлері, кейде сендерден даланың бҿрісі 

тазарақ па деп те ойлаймын-ау!» [3, 521, 2-к.].  

Абайдың дуалы ҿнері ҧлы Мағашқа да жҧққан. Эпопеяның соңғы тарауында 

Уақ елінің екі адамы дауласып Семейдің тҿрт биінің бірі Қалидың алдына 

келгенін суреттейді. Сонда Қали екеуін татуластырмақ болып, сҿзді ҧзақ 

сҥреңге салып, ақыры келістіре алмай, енді не істеймін деп отырғанда Мағаш 

келіп: «Қали аға, осы сҿздің кесігі оңай емес пе!? Рҧқсат етсеңіз, мен айтайын, - 

тамыр болдың – айтыс жоқ, қолдан бердің – қайтыс жоқ! Бҧндай даудың тетігі 

болса нетеді» [3, 559, 2-к.] – деп, табанда шешім береді.  

Абай мен Мағаштың бір дуан елді аузына қаратарлық қасиетінің ҿзі беріде 

Қҧнанбай, арыда Ҿскенбайдан дарыған. 

Қҧнанбай жиынтық образ деңгейі дҽрежесінде сомдалған. «Егер Қҧнанбай 

Қодар мен Қамқаны тасбауырлықпен жазаламаса, Бҿжеймен екеуінің арасында 

алапат арпалыстар болмаса, Абаймен ой жарыстырып, пікір таластырмаса, 

немересі Ҽмірді кеңірдегінен қылғындырмаса, эпопеяда Қҧнанбайдың заңғар 

тҧлғасы типтік образ деңгейіне жетіп, соншалықты іріленіп кҿрінбеседі. 

Осындай жағдайда ғана оның бар болмысы, табиғаты, ҿрі-қыры бірдей ірі 

жаратылысы, ерекше екендігі байқалады» [5, 31]. 

Қҧнанбай Меккеге аттанарда ҧзақ ҿмір жолын ақыл безбеніне салып, ҽріден 

ойлап, тереңнен ойлап, тереңнен толғап, ҿрелілікпен ҿнегелі ҿсиеттей керемет 

сҿз сҿйлейді: «Сендер ҧзақ жасар жастықтымен де армансыз жалын қҧшып, 

жасап ҿткем» [3, 289, 1-к.]. Не болмаса: «Қуыс шатты ең соңғы мекені еткен 

кҽрі арқардың келте соқпағандай аз тірлігім қалды. Менің ендігі қысқа жолыма 

сендерде енді кешірім етіңдер» [3, 290, 1-к.],- дегенін алсақ, осынау кҥрделі 

философиялық толғаныстар – айрықша туған айтулы Қҧнанбайдың бҧрғалаң-

шырғалаңы, бел-белесі, жеңіс-жеңілісі мол қайшылықты ҿмір жолдары мен 

мағыналы рухани тҽжірибелерінің сҽулесі, жемісі тҽрізді. Тіршіліктің тартыс-

майданында, бҽсеке-жарысында есесі кетпеген, жалғанды далпағынан басқан, 

желдей ескен жҥйріктің аузынан шыққан «кҽрі арқардың келте соқпағандай аз 

тірлігім қалды» деуінде шырайлы шындық, ҿз ісіне, бағыт-бағдарына бекемдік 

аңғарылады.  

Абайдың ҿзі халықтан ҥйренгендіктен, шешендік ҿнердің бесігі болған 

қазақ халқының арасында таралған ҽр тҥрлі шешендік сҿздер молынан 

қамтылған. Мысалы: Қҧнанбай мен бҿжей арасына араздық оты тҥскенде 

Алшынбай сҿз алады: «біріңе бірің серіксің, ынтымақты болсаң ел билейсің, 

ынтымақсыз болсаң, неңді билейсің. Ҿз бҽлең ҿзіңе жетіп, жҧрт та қалып, 

жҧмыс та қалар. Ҧғысып істеңдер. Ана бҿжей ағайыныңды жау қып жатқа 

жіберме, бауыр қып қасыңа тарт» [3, 84, 1-к.]. 

Жазушы эпопеяда Бҿлтірік, Жиренше шешендердің дҽстҥрін жалғастырушы 

ҿкілдер ретінде Дҽркембай, Базаралылардың шешендік ойлау қабілетіне ерекше 

мҽн береді. Дҽркембай маймыл мен тҥлкінің жолдастығын айта келіп: «...Екі 

тҥрлі бақ болады. Біреуі – басқа, біреуі – аяққа қонады. Мынау саған қонған 
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сол. Тепкілесе кетпейтін темір бақ деген осы депті. Сол айтқандай, оразбай 

«жігітекті алдадым» деп жҥр ғой. Алдағаны рас болса, мҽңгі тепкілесе 

кетпейтін темір баққа жеткізген. Мешеу боп елім жатыр. Тҿсекке таңып, 

тапжылтпай басып белім жатыр. Темір бақты тапқан кедей кҿп еді ғой. Соның 

бірімін. Желігім жоқ болмаған соң, бҽлем де жоқ» [3, 177, 2-к.], - дейді. 

Дҽркембай сҿзінде дҽлдік, айқындылықжоғары дҽрежеде кҿрініс таба отырып, 

шиырлы жіп – ҽлеуметтік теңсіздіктің бір ҧшы тарқатылады. Немесе 

базаралының Дҽркембай ҽл ҥстінде жатқанда: «кҿңіл қайратты болғанымен, 

кҿне шекпен етке лыпа бола ма? Ҿр кеудесін имеймін дегенмен, қара дауыл қоя 

ма? Айналада, омбы ҧрда, қиян ҽлсізде бір ҧя қасқыр қамаса, ада қҧр қол болған 

шағында, жаяу қалған халінде: жақсы болды не, мінезді болды не, қымбат, 

керек болды не – оның бҽрінің кҿмегі бола ма? Сондай кҽрілік, жоқшылық, 

ҽлсіздік, лыпасыз жҥдеулік, аштық деген сияқты қамаған қасқыр кҿп қой. 

Бҿрінің жиылып кеп тҧсап жыққанын кормейсің бе?»  – деуі жоқшылықтан 

қасірет шеккен кҿптің атынан айтылған тҽрізді. Бҧл сҿздерде шешендік сҿйлеу 

мҽдениетіне тҽн – салыстыру, образдылық, анықтылық – бҽрі бар. 

Эпопеядағы фольклорлық материалдар суреттелініп отырған тарихи 

дҽуірдің рухани бейнесін жасаудағы негізгі бір тҽсіл болып келеді. Сондай-ақ 

қазақ халқының ҧлттық мінезінің психологиялық иірімдерін тҥсінуге 

кҿмектесіп, жеке кейіпкерлердің ҽдеби бейнесін ашуда, жазушының стильдік 

ерекшеліктерін танытуда шебер қолданылған. 
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АБАЙ ҚҦНАНБАЙҦЛЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНЫҢ МАЖАРСТАНДА 

ТАНЫЛУЫ МЕН ЗЕРТТЕЛУІ 

 

Абай Қҧнанбайҧлы шығармашылығы тек қазақ емес, ҽлем ҽдебиетінің 

рухани игілігіне айналғаны ақиқат. Абайды тану ─ қазақты тану. Кемеңгер 

ақынның мерейтойы тҧсында оның баға жетпес туындыларының дҥние жҥзінің 

ҽдеби мҧрасына қалай қосылғаны, шығармаларының аударылу деңгейі, ділі мен 

мінезі ҿзгеше басқа халықтарға қандай сапада жеткені, олардың ой-санасына 

қалай сіңіскені жҿнінде ой толғайтынымыз белгілі. Бҧл мҽселелер Абайдың 
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ҽдеби мҧрасын ҽлемге кең танытудың болашақ бағыттарын анықтау ҥшін де ҿте 

маңызды.  

Ҽдеби байланыстардың даму деңгейлері кҿркем аударма, ҽдебиеттердің бір-

біріне ҿзара ықпалдастығы мен ҽсері, ҽдеби зерттеу жҽне сын. Осылардың 

ішінде Абай мҧрасының мажар тіліне аударылуы мен зерттелуі жҿнінде сҿз 

қозғасақ.  

Абай мезгіліне шейінгі жҽне ақын ҿмір сҥрген дҽуірдегі қазақ-мажар ҽдеби 

байланыстарының тарихына ҥңілсек, мажар зерттеулерінің дені қазақ 

фольклоры туралы жазылған. Қазақ ауыз ҽдебиеті XIX ғасырдағы тарихи-

этнографиялық зерттеулердің бір бҿлігі ретінде жҽне Орта Азия тҥркілерінің 

ҽдеби мҧрасы ретінде нысанаға алынады. Қазақ жерінде болмаса да, қазақтар 

туралы алғаш рет сҿз қозғаған Шамуэль Брашшаи  1835 жылы жазған Қырғыз-

қазақтар еңбегінде: „қазақтардың сан ғасырлық мҽдениетінің бір кҿрінісі – ой 

тірілігі, қиялының кҥштілігі, ҿлең-жыр жҽне музыка – олардың сҥйікті кҽсібі‖,- 

дейді [3: 749-750]. Сондай-ақ осы ғасырдағы ҽйгілі тҥркітанушы Армин 

Вамбери „Tҥрік нҽсілі‖ еңбегінде қазақ фольклорын егжей-тегжейлі зерттеп, 

оның байлығы мен жанрлық тҥрлілігіне мҽн береді [4]. 

XX ғасырдың басында Мажар Ғылым академиясында жарық кҿрген Йожеф 

Туридің ―Орта Азия тҥркі ҽдебиеті‖ атты енбегі, шынтуайтына келгенде, Oрта 

Aзия халықтарының ҽдебиетіне арналған алғашқы ҽдебиеттанулық зерттеу 

болды. Оның алдындағы мажар ғалымдары, негізінен тарихшы-этнографтар, 

табиғаттанушылар  Oрта азия тҥркілері туралы айтқанда  ҽдебиетті де еске 

алып отырған. Йожеф Тури аталмыш еңбегінде: ―Орта Азия  тҥркілерінің мың 

жылдық тарихымен мақтана алатын ҽдебиеті ғылым алдында ҽлі терро 

инкогнито болып қалуда деуімізге болады, оның зерттелуі мен жҥйелі 

танытылуын не бізде, не басқа шет елде қолға алған ешкім жоқ. Қандай да бір 

зерттеуді қойып, қысқа болса да тегіс шолу да жасалмаған, оған талпыныстың 

ҿзін ҽрең табамыз. Бҧл ҽдебиеттің танылуына Европада ең кҿп еңбек сіңірген 

біз – мажарлармыз‖ [13:1], -дейді. Алайда XX ғасырдың бірінші жартысында да 

мажар ҽдеби басылымдарында қазақ ҽдебиеті туралы ақпарат сараң. Абайды да 

мажар ҽдебиетсҥйер қауымы ҽлі тани қоймаған.  

Қазақ жазба ҽдебиетінің мажарларға танылуы 1938 жылдан басталады [5].  

Қазақ ақын-жазушыларының ҽдеби мҧрасы орыс тілі арқылы аударылды.  

Қазақ ҽдебиетінің мажар оқырмандарына танылуына ықпал еткен біршама 

басылымдар бар. Кеңес Одағы кезінде Мажарстанда КСРО xалықтарының 

ҽдебиеті „Надь Вилаг‖ (Nagy világ – Ҧлы дҥние), „Елет еш иродалом‖ (Élet és 

irodalom- Ҿмір жҽне ҽдебиет), „Пешти Хирлап‖ (Pesti Hírlap- Пешт хабаршысы) 

газеттері мен „Форраш‖ (Forrás- Бҧлақ)  журналында жарияланып тҧрған. 

Абайдың „Сабырсыз, арсыз еріншек‖ ҿлеңі Дьҿрдь Радоның аудармасында 

мажар тілінде („Rút hencegő‖) Әлем әдебиеті антологиясының IV томында 

жарияланды. [2:217] 

1969 жылы мажар тілінде жарияланған „Қазақ ҽдебиетінен ҥзінділер‖ [8]  

атты жинақта қазақ ауыз ҽдебиетінің туындыларынан кейін Абай Қҧнанбаевтың 

ҿлеңдерінен аудармалар берілген. Ақынның „Жаз‖ ҿлеңі ─ Имре Тренчени 
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Валдапфелдің аудармасында, „Жҧмбақ‖, „Кҥлембайға‖, „Қартайдық, қайғы 

ойладық, ҧйқы сергек‖, „Мен жазбаймын ҿлеңді ермек ҥшін‖, „Қалың елім, 

қазағым, қайран жҧртым‖ ҿлеңдері Дьҿрдь Радоның аудармасында берілген. 

Сондай-ақ Абай афоризмдерінен жетеу мажар тіліне аударылған.  

Орыс тілі арқылы аударылғанына қарамастан, бҧл аудармалардың кҿбі сҽтті. 

Мҽселен, „Қалың елім, қазағым қайран жҧртым‖ ҿлеңіндегі ой да, образ да 

мажар тілінде нақты, барынша дҽл тҽржімаланған. Ҽрине аздаған ауытқулар 

бар. Мҽселен, „Қартайдық қайғы ойладық ҧйқы сергек‖ („Jó az aggkor …‖) 

ҿлеңін алсақ.  

Қартайдық қайғы ойладық ұйқы сергек.  

Ашуың – ашыған у, ойың кермек.  

Мұңдасарға кісі жоқ сӛзді ұғарлық,  

Кім кӛңілді кӛтеріп, болады ермек [9:20]. 

Аударма:  

Jó az aggkor, bús az álom s a lélek, 

A lángoló szíven úr lesz a méreg.  

Kivel ossza meg gondját a vénember,  

Ha idegen a furcsa mások szemének [8:40-42]. 

 

Мажаршаның сҿзбе-сҿз мағынасы:  

Қартайғанда арман мен кҿңіл мҧңды, 

Жалынды жҥректің қожасы ─ ашу.   

Қарт адам кіммен ойын бҿлісер, 

Жҧрт кҿзіне жат ҽрі қызық кҿрінсе.  

Осы шумақта Абайдың ҿлеңіндегі ақынның кемел дҥниетанымы, заманынан 

озықтығы, ортасынан сҿз ҧғарлық кісі таппаған рухани жалғыздығы аудармада 

жай бір қартайып, кҿңілін мҧң торлаған қарияның пендеуи жалғыздығы секілді 

кҿрінгендей. Алайда ҿлеңнің сҽтті тҧстары да жoқ емес. Мҽселен, „Ақылды 

қара қылды қырыққа бӛлмек, Әр нәрсеге ӛзіндей баға бермек‖, - деген қос 

тармақтағы тҧрақты тіркестің мағынасын да, суретін де сақтап аударған:          

„A bölcsek mindennek melyet fürkészik,  A hajszálát is negyvened részéig …‖  

Осылай Абайдың ҿлеңдерінің аудармасын тҥпнҧсқамен салыстырып, артық-

кемін тҥгендеу бір мақалада мҥмкін емес.    

Абайдың қазақ тілінен тікелей мажар тіліне аудармасы Қазақ елі тҽуелсіздік 
алып, қазақ ҽдебиеті ҽлем тілдеріне аударыла бастаған тҧста жасалды. Алғашқы 
қазақ тілінен мажар тіліне аударылған қазақ ақындарының ҿлеңдер жинағы 
„Дала ҧлдары‖ [7] деген атпен жарық кҿрді. Аудармалардың авторы Лайош 
Кҿрменди. Абайдың ҥш ҿлеңі осы жинаққа кірді: „Ҿлең – сҿздің патшасы, сҿз 
сарасы‖ (алғашқы ҥш шумағы), „Ғылым таппай мақтанба‖ (алғашқы он бес 
тармақ), „Сенбе жҧртқа тҧрса да қанша мақтап‖.  Бҧлар қысқа аударма болса да, 
дҽлдігі, ырғақ-буын сайкестігі жағынан сҽтті аудармалар. Себебі бҧл ҿлеңдерді 
аударуға тҥркітанушы Иштван Мандоки Қоңыр, Йожеф Торма секілді қазақ 
тілін  ҿте жоғары деңгейде меңгерген ғалымдар кҿмектескен. Бҧл жинақта 
Махамбет Ҿтемісҧлы, Ғали Орманҧлы, Жҧбан Молдағалиҧлы, Сырбай Мҽулен, 
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Олжас Сҥлеймен жҽне тағы басқа ақындардың ҿлеңдері де бар.  
Абай Қҧнанбайҧлы шығармашылығының зерттелуіне келсек, мажар 

тіліндегі бҿлек зерттеу монографиясы ҽзірге орын алмаған. Абай шығармалары 
Орта Азия, қазақ ҽдебиеті тарихына қатысты зерттеулерде айтылып ҿтеді. 
Қазақ ҽдебиеті Кеңес одағының Урал жҽне тҥркі халықтарының ҽдебиеттері 
қатарында зерттелді [10].  

Мажар ғалымдары Абайдың қазақ жазба ҽдебиетінің негізін қалаушылардың 
бірі екенін, оның қазақ ҽдебиеті тарихындағы маңызын дҿп басып, жіті танып 
зерттейді. ―Кеңес Одағы республикалары‖ кітабының Қазақстан тарауының 
Әдебиет бҿлімінде қазақ халық ауыз ҽдебиетінен соң есімі белгілі 
шығармашылықтың алғашқы ҿкілі ретінде Бҧxар жырау аталады. Сондай-ақ,  
ХIХ ғасырдағы Жанкісі жырау, Нысанбай жырау, Махамбет Ҿтемісов 
(зерттеуде барлық авторлардың тегі  –ов жҧрнағымен берілген),  Шернияз 
Жарылғасов (1817-1881), айтыс ақыны ретінде Сҥйінбай Аронов (1827-1896), 
Алмажан Азаматқызы (1823- ?) есімдері аталады. Бҧларға „патриархалдық салт-
дҽстҥрді жақтаушы‖ Дулат Бабатаев (1802-1871), „пессимистік сарындағы‖ 
Шортанбай Қанаевты (1818-1881) қарсы қояды [6:38]. Кеңес Одағы кезіндегі 
сыңаржақ зерттеулердің ықпалы мажар ғалымдарының зерттеулерінен арагідік 
кҿрініп қалады. Оның себебі ҽдебиеттер арасында тікелей байланыстың 
болмауы, мажар ғалымдарының қазақ ҽдебиетін зерттеуге деген 
мҥмкіндіктерінің шектеулі болуы деп тҥсінген абзал.  

Aбай Қҧнанбайҧлы (зерттеуде Қҧнанбаев) Шоқан мен Ыбырайдың 
замандасы ҽрі ағартушылық бағытты ҧстанушылар ретінде бағаланады.  
„Шоқан Уҽлиханов (1835-1865) хан ҽулетінен шығып, орыс ҽскери мектебін 
бітіріп, Oрта азия халықтарының, ең алдымен қазақтардың, этнографиялық, 
мҽдени дҽстҥрлерін зерттеуге ден қояды. Oл Орта Азия халықтарынын 
кҿптеген эпосын қағазға тҥсірген. Ыбырай Алтынсарин – (1841-1889) қазақ 
халық мҽдениетінің апостолы. Кириллицамен берілген қазақ тіліндегі 
кітаптарында аудармаларына қоса ҿзінің қазақ тіліндегі ҿлеңдерін жҽне 
ҽңгімелерін ҧсынған‖,- делінсе [6:38], Абай хақында: „Оның (Ыбырайдың) ізін 
баса ХIХ ғасырдың екінші жартысы мен XX ғасыр тоғысының кҿрнекті ақыны 
– Абай дҥниеге келеді. Абай Қҧнанбаев (1845-1904) – қазақ жазба ҽдебиетінің 
негізін қалаушы. Ҽкесі ҥлкен жер иеленуші – аға сҧлтан, шын мҽнісінде 
билеуші болады, сондықтан Абай ортаазиялық мҧсылман мҽдениетінде, араб 
жҽне парсы классиктері ықпалында тҽрбиеленеді. Ҽрине, патша билігіне де, 
рулық-феодалдық тоғышарларға да қарсы шығады, соның салдарынан қуғын-
сҥргінге, басқа зиянды зардаптарға ҧшырап, тҥркі тілді ҽдебиеттің баспа 
орталығы Қазанда ақын шығармалары басылым бетін кҿрмейді. Ойлары мен 
сезімдерін қазақ халық поэзиясының тілінде жеткізеді, ол қайнар бҧлақтан ақын 
ерте сусындаған-тын. 15 жасында-ақ жазған ҿлеңдері жылдам халық ҽндеріне 
айналады. Дидактикалық прозасы кҿзі тірісінде жарық кҿрмеді, бірақ тірісінде 
қазақ ҽдебиетін Пушкин, Лермонтов, Гѐте, Байроннан аудармаларымен 
байытты‖ [6:39]. Авторлар Абай поэзиясын мажар оқырманына таныту 
мақсатында: „Мен жазбайын ҿлеңді ермек ҥшін‖ атты ҿлеңінен ҥзінді келтіреді. 
Абайдың ізін жалғастырушы екі ҧлының есімі Ақылбай Қҧнанбаев, Мағауия 
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Қҧнанбаев есімдері аталып, соңғысының шығыстың классикалық поэзиясы мен 
батыс романтикасы тоғысатын алғашқы қазақ романтикалық поэмасының 
авторы екендігі, Абайдың қазақ ҽдебиетінің дамуына зор ықпал еткені 
айтылады. Абайдан кейінгі ҽдебиет зерттеуде тҿмендегідей жіктеледі: 
тҿңкерісшіл жҧмысшы қозғалысының ҽдебиеті, ҿзімшіл мҽдениетті 
насихаттаушы, ҧлтшыл ақындар. Алғашқы қазақ тілді журнал ―Айқаптың‖ 
редакторы Мҧхамеджан Сералинмен қатар,  Сҧлтанмахмҧт Торайғыров, 
алғашқы қазақ романының авторы деп Спандияр Кҿбеев жҽне Сҽбит Дҿнентаев 
есімдері аталып, олардың  шығармашылықтарына жоғары баға беріледі.  
Шҽңгерей Бҿкеев – махаббат,  пейзаждық ҿлендерінде лирикалық сарында 
жырлаған ақын; азаматтық-ҧлтшыл бағыттың басында ақын – Міржақып 
Дулатов, символист Мағжан Жҧмабаев та осы қатардан орын алған. Кітаби 
ақындар деп Нҧржан Наушабаев, Мҽшһҥр-Жҥсіп Кҿпеев кҿне салт-дҽстҥрді 
дҽріптеп, патшалық отарлауға қарсы шыққан ақындар ретінде таныстырылады 
[6:40-41 ].  

Имре Тренчени-Валдапфел „Қазақ ҽдебиеті туралы‖ атты мақаласында  
Абай Қҧнанбаевтың шығармашылығына тоқталады: „Бҧл ақын ойларын xалық 
жадында ауызша ғана қалдырмай, қағазға да тҥсірген алғашқы қазақ ақыны, -  
дейді ─ Отбасының дҽулеті, ҽкесінің шені жоғары дҽрежелі білім алуға септігін 
тигізеді. Абай Қҧнанбаев xалқының ішіндегі поэзияның талаптарына 
бейімделіп, шҽкірттерінің кҿмегімен ең алдымен xалық арасына ҽнін ҿзі 
шығарған ең сҧлу поэмаларын, тіпті орыс классикалық поэзиясынан кҿркем 
аудармасын да таратты. Қырда Абай аудармасындағы ―Татьянаның Онегинге 
xаты‖ Абай ҽуенімен ҽлі кҥнге дейін xалық ҽні сияқты орындалады. Қазақ 
Ғылым академиясы Абай шығармаларының жинағын баспақ болғанда, 
қолжазбалар аз, басылған мҽтіндер одан да аз еді. Зор білімді философ ақынның 
шығармаларын xалық ҽндері, xалық ертегілері секілді xалық аузынан жинауға 
тура келді. Тіпті Мҧxтар Ҽуезовтің ҿзі Абай ҿмірі туралы роман жазбақ 
болғанда, оған қажетті деректерді xалық ішінен, Абайдың кҿзін кҿрген 
қарттарды іздеді‖ [12].  

Хазаи Дьҿрдь „Ҽлем ҽдебиеті‖ лексиконында қазақ ҽдебиеті жҿнінде: „Tілі 
жағынан тҥркілерге жататын xалық ҽдебиеті. Бай қазақ фольклор қазынасының 
арасынан батырлық жҽне ғашықтық эпостар айырықша орын алады (мҽселен 
Қамбар Батыр, Алпамыс, Қыз Жібек, Қозы Кҿрпеш жҽне т.б.). Бҧлар жеке 
тағдырлардың феодалдық қатынастар қҧрсауына қарсылығын жоғары 
кҿркемдік деңгейде бейнелейді. XVIII-XIX ғасырлардағы халық ақындарының 
шығармашылығы саяси-қоғамдық мазмҧнға толы болды. ХIХ ғасырдың 
ортасына таман Қазақстан тҥгелімен орыс империясының қол астына кірді. 
Халық ақындарының ішінде шығармашылығы ертеден басталып, кеңес 
дҽуірінде де жалғасқан Жамбыл Жабаев (1846-1945), есімі кҿзге тҥседі. 
Ағартушы кҥрескер, педагог Ыбырай Алтынсарин кириллицаға негізделген 
жазуды енгізуші, орыс классикасынан аудармаларымен қазақ прозасының 
негізін қалауға зор еңбек сіңірді. Ақын Абай Қҧнанбаев поэзиясы мазмҧны 
жағынан да, тҥрі жағынан да жаңалықтар ҽкеліп, қазақ ҽдебиетінің бір дҽуірінің 
кҿшбасшысы болды. Орыс классикалық поэзиясынан қазақ тіліне аудармалар 
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да ─  осы ақындікі.‖ [14:133-134] . 
Абай Қҧнанбайҧлының шығармашылығын зерттеген еңбектердің арасынан  

мажар ғалымдарының ішінде тҥркітанушы ғалым Йожеф Торманың есімін 
ерекше атап айтқан жҿн. Тҥркітанушы ғалым ҿмірінің он екі жылын Орта 
Азияда, оның ішінде жеті жылын Қазақстанда ҿткізеді. Қазақтардың қоғамдық 
қҧрылысы, этнографиясы, қазақтардың наным-сенімі, дҥниетанымы, 
шамандығы туралы зерттеулері оған дейінгі еуропалық зерттеушілердің 
жҧмыстарынан шығыс халықтарының жаратылысын жете танитындығымен 
ерекшеленеді. Тҥркітанушы ғалым ретінде ҽдебиет мҽселелеріне де тарих, 
этнография тҧрғысынан келді. Ғалымның Абайдың „Қансонарда бҥркітші 
шығады‖ аңға ҿлеңіне талдауы қазақ ҽдебиеттануындағы осы ҿлеңге арналған 
зеттеулерге тың жаңалықтар қосқан мақала болды десек, артық 
айтпағандығымыз. Академик Зҽки Ахметов Абайдың ақындық ҽлемі кітабында: 
„Ақын творчествосы жайлы пайымдаулар жасау, ой қорыту оңай емес. Жеке 
бір ҿлеңді алып баяндау, талдау одан да  қиын‖[1:3],- дейді. Осындай қиын 
мҽселені мажар тҥркітанушысы сҽтті шешкен. Абайдың осы бір ҿлеңін Зҽки 
Ахметов: „Бҧл қимыл-қозғалыссыз тҧрған сурет емес, ҽрекетке толы, талас-
тартысқа, бетпе-бет айқасқа қҧрылған драма‖[1:121],- десе, Торма Йожеф 
ҿленді екі бҿлікке бҿліп: „Бірінші бҿлім кҽдімгі классикалық драмадай бес 
сатылы кҿріністі драма … Екінші бҿлім ол ақынның ойға шомып-толғанып 
жҽне оқырманға сҿз тастауы. Былайша айтқандаолар сонымен бірге европалық 
жҽне индиялық классикалық драманың бір бҿлшегіндей‖, -деп ғалым ҽр бҿлімді  
[11:2] жеке-жеке талдайды. Мақаланың ең қызықты тҧсы ғалымның мына 
ойлары: „Абай ҿлеңінің тереңдігі сырын тҥсіндіру ҥшін сіздің қҿңілдеріңізді 
мҽдиярлар тарихының бір сҽтіне аударғым келеді.  Мҽдиярлардың болашақ 
басты абызы, олардың негізгі кҿсемі Арпадтың ҽкесі Алмоштың ҧрық болып 
қалыптaсуы тҿмендегі жағдайда болды Оның анасы тҥн ҧйқысында қасиетті тҥс 
енді. Тҥсінде оған тҧрымтай қҧс ҧшып келіп оны ҧрықтандырды. Жҽне тҥсі 
бойынша оның қҧрсағынан ҥлкен ҿзен басталады, оның аясынан даңқты 
корольдер шығады. Осындай қҧдай ықпалымен болған жҧмбақты жҽне 
қызғылықты жағдайдың ҽсерінен ол Алмош («Тҥстегі») атанды‖ [11:3].  Ғалым 
тҥркі халықтарындағы бҥркіт культі мен мажар фольклорындағы турул 
қҧсының арасындағы байланысты тарихи-этнографиялық тҧрғыдан талдайды. 
Қазақ жҽне мажар халықтарының  мҽдениеттерінің ҧқсас тҧстарына назар 
аударады. Саятшылық Еуропада тек мажарларда бар екенін білеміз. Бҧл зерттеу 
де Абай Қҧнанбайҧлы шығармашылығына ҿзіндік кҿзқарас, тың ойларға толы.   

Ойымызды тҥйіндейтін болсақ, Абай Қҧнанбайҧлының ҽдеби мҧрасы мажар 
оқырман қауымына таныс. Мажар ҽдебиеттанушылары оның терең ойлы, 
кҿркем поэзиясын ҽлемнің атақты ақындарының шығармаларымен қатар 
қойған. Мажар тіліндегі „Ҽлем ҽдебиеті антологиясында‖  Абай есімі ҽлем 
таныған Байрон, Шиллер, Пушкин секілді  ақындармен иықтасып тҧр. Мажар 
ғалымдары оның қазақ ҽдебиетіндегі орнын тура танып, жазба ҽдебиеттің 
негізін қалаушы ретінде қабылдап, қазақ ҽдебиетінің ірі тҧлғаларын Абайдың 
айналасында зерттейді. Аудармалардың дені кеңес дҽуірінде жасалса да, Қазақ 
елі тҽуелсіздік алған бергі уақытта та мажарлар қазақ ҽдебиетін, ҧлы ақын 
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Абайды зерттеуге ҧмтылып, қазір де зор қызығушылық танытуда. Будапешт 
қаласында Абайға ескерткіш орнатылып, мҽдени іс-шаралардың 
ҧйымдастырылуы мажарлардың Абай Қҧнанбайҧлына, қазақ ҧлтына, ҧлы  
ақынға зор қҧрмет кҿрсетуі деп білу керек. Ақынның шығармашылығы мажар 
тіліне ҽлі де кҿп аударылып, ҽдеби зерттеулердің негізі болары кҥмҽнсіз. 
Ақынның ҿзі: «Біреуден біреу алып, елге тарар. Бір кісі емес жазғаным жалпақ 
жҧрт қой», - десе, оның рухани мҧрасы тек қазақ емес, жалпақ жаһанға тарады.  
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ҼОЖ 669.62.214 
СЕРКЕНОВА А.Ж. 
Дарынды балаларға арналған Жамбыл атындағы облыстық гимназия-

интернат, Ҿскемен қ., Қазақстан 
 

АБАЙ АҒЫЛШЫН ҼДЕБИЕТІНДЕ 
 
Абай деген ҧлы есімді естігенде ой-санаңа ҽлем ҽдебиетінің биік тҧлғасы, 

қазақ ҽдебиетіне жаңа поэзиялық сарынның енуі елестейді. 
Абай - поэзия алыбы, жаңа реалистік ҽдебиеттің негізін салушы, 

аудармашы, суреткер ақын, сыршыл лириканың сирек кездесетін шебері, 
гуманист, қоғам қайраткері, ҧлт жанды шешен эстет. «Абай - моралист, азамат 
ақын. Оның  қай шығармасы болмасын қоғамдық, азаматтық, халықтық 
проблемаларды кҿтереді» [1;161]. Бҧл жерлердегі «азаматтық, халықтық» деген 
сҿздердің ішіне яғни ағылшын, бҥкіл халық кіреді. Сондықтан оның қара 
сҿздерін,  ҿлеңдерін, ҽн- толғауларын ағылшын тілінде қолдана аламыз. 

Абай - халықшыл, сыншыл, шыншыл ақын болды. Ол қазақ ҽдебиетінде 
ҽлемдік сыншыл реализм бағытын алып келді. Бҧл жерде ойы таяз қазақ 
ҽдебиетіне орыс, ағылшын, шығыс ақындарының атақты ғҧламаларының 
Байрон, Шекспир ҽдебиетінің сыншылдығын орыс жазушыларын аудара 
отырып енгізді «ақын тек қазақ емес, ҽлем ҽдебиетінің биігіндегі жеткен жеке 
дара тҧлға болды. Абай поэзиясы - адамгершілік ойшылдыққа баулитын 
поэзия»  [2;27]. Мен сондықтан да, ҽлем ҽдебиетінің биік тҧлғасы Абай 
бабамды ағылшын елі де біледі деген ойдамын. Солай дей келе, Абайдың нақыл 
сҿздерін болашақ жҽне бҥгінгі ағылшын тілі сабақтарында қолдануымыз, яғни 
қара сҿздерін «ананың ҥшін олар дҥниенің тілін білді, мҧндай болды. Сен оның 
тілін білсең, кҿкірек кҿзің ашылады. Ҽр біреудің тілін, ҿнерін білген кісі 
соныменен бірдейлік дағуасына кіреді. Ҿнерде, ғылымда бҽрі соларда тҧр» 
[3;44] деген Абай атамыздың қара сҿздерінен бір ауыз мысал келтірсек. Бҧл 
жерде Абай былай дейді: ҽр біреудің тілін, ҿнерін біл дейді. Яғни біз қазақ 
қаракҿз балаларына жас ҧрпағына ағылшын тілін білу, білумен қатар, ҿнерін де 
ҥйрену кем болмаса артық болмас. 

«Абайдың орыс ҽдебиетінен алған ҥлгісі, ҽсері Пушкин, Крылов, Бунин, 
Полонский шығармаларын қазақша сҿйлетуі. Орыс ҽдебиеті арқылы поляк 
Мицкевич,  ағылшын Байрон,  неміс Гете шығармалрына қол созуы»[4;169]. 
Мен бҧл тҧста ҽрине ағылшын тіліндегі афоризм,  Абайдың ағылшындық ақын 
Байрон ҿлеңін аударғандығын нҧсқап кҿрсетер едім. Мҧндағы бір аңғаратын 
нҽрсе бҥгінгі ҧрпаққа ағылшын ҽдебиеті Байрон мен қазақ ҽдебиеті Абай 
арасындағы алтын кҿпір іспеттес. Қҧр босқа сарнағанша Абайдың Байроннан 
аударған ҿлеңін дҽлел ретінде мысалға алсақ .  

Кҿңілім менің қараңғы, бол, бол ақын! 
Алтынды домбыраңмен келші жақын. 
Ішен бойлап он саусақ жорғаласа, 
Бейістің ҥні шығар қоңыр салқын. 
Егер сорың тҥбімен ҽкетпесе, 
Керек қой кҿңілді ҥміт тебірентсе. 
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Қатып қалған кҿзімде бір тамшы жас, 
Тҿгілмейме ,бой жылап, олда ерісе.[5;237]. 
«Ағылшын тіліндегі Абай афоризмдері» деген тақырыпқа Абайдың 

Байроннан аударған осы бір ҿлеңін кіріспе етіп алар едім. Ағылшынды қазақша 
сҿйлеткен Абай атамыз қазақпен ағылшын арасын ҥлкен байланыс  тудырып 
тҧрғандай.      

Қазақ ҽдебиетінің алтын тамыры, бҽйтерегі, қазақ елінің тарихында ойып 
тҧрып орын алатын ҿлең патшасы, еліміздің дара тҧлғасы, дана тҧлғасы-ҧлы 
Абай. «Қалың елім, қазағым, қайран жҧртым...» деп қалам тербеп, елінің мҧңын 
мҧңдап, жоғын жоқтап, жақсысына сҥйініп, жаманына кҥйініп, жҥрегі қазақпен 
бірге соғатын тҧлға ол-ҧлы Абай. 

Жалпы Абай реалистік кҿз қарастағы ақын. Оның қалам тербемеген 
тақырыбы жоқ. «Абай не нҽрсені жазса да тҥбірін,тамырын, ішкі сырын, 
қаиетін қармай жазды. Ҽр нҽрсенің сырын,қасиетін терең сезініп жазған соң, 
сҿздің бҽрі де халыққа тіреліп, оқушылардың біліміне сын болып,емтихан 
болып табылады» - деп жазады Ахмет Байтҧрсынов. [7.191] 

Ал осы ҽр нҽрсені терңінен толғап,тҥбірінен қармап жазатын ҧлы ақынның 
ҽлем ҽдебиетіндегі орны да сахарадай.Абай Батыс ҽдебиетінен де қалыс қалған 
емес.Ҧлы ақын Батыс,яғни ағылшын ақындарының да шығармаларын оқып, 
оны қазақ тіліне аударған. Соның ішінен ағылшын лирикасының маңмаңгері, 
ҽлем ҽдебиетіндегі ең ҧлы ақындардың бірі болып саналатын Байронға 
тоқталсақ. 

Байрон Абайдан бҧрын туған ҽйгілі қаламгер. Ол XIX ғасырдағы ҽлемдік 
ҽдебиетке ҥлкен ҥлес қосқан ақын. Бір қызығы бҧл ақынның аты ҿз елінде емес 
ҿзге елде кҿбірек танымал кҿрінеді. Ол оқыған кітаптардың тізімінде Шекспир, 
Мильтон, Локка, Гиббон, Руссо, Вольтер сияқты батыс ҽдебиетінің 
майталмандарынан басқа, шығыстың  алып ақындары- Фирдоуси, Саади, 
Хафиздер де болған. Ал шығыс ҽдебиеті, шығыс ақындары Абайдың 
сусындаған ҽдебиет кҿзі болып табылады. Осыған қарай отырып Байрон мен 
Абайдың арасындағы бірінші ҧқсастықты байқауға болады. 

Ал осы екі ҧлы ақынның  арасындағы қалған ҥндестіктерді ҿлеңдерінен 
іздеп кҿрейік. Байрон да Абай да лирика жанырының атасы. Абай Байронды 
аударды. Ендеше Байронның мына бір Абай аударған ҿлеңіне кҿз жҥгіртсек: 

«Кҿңілім менің қараңғы. Бол, бол, ақын! 
Алтынды домбыраңмен келші жақын. 
Ішек бойлап он саусақ жоғарласа, 
Бейістің ҥні шығар қоңыр салқын. 
Егер сорым тҥбімен ҽкетпесе, 
Керек қой кҿңілді ҥміт тебірентсе. 
Қатып қалған кҿзімде бір тамшы жас, 
Тҿгілмей ме, бой жылып, ол да ерісе ?» - 

деп толғанады[8.360]. Ҽрине бҧл ҿлеңде Байронның аузына домбыра тҥсіуі 
мҥмкін емес. Бірақ Байронның қоңыр сазды,  кҿңілге жылу ҧялататын, жҥрекке 
ой салатын аспап жайлы жазуы,  Абайға қазақтың қара домбырасын елестеткен 
болар. Бҧл ҿлеңде батыстықтан кҿрі қазақшылдық басым. Бірақ қалай болғанда 
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да ҿлеңнің авторы Байрон. Ал енді Абайдың осыған мағаналас ҿлеңіне келетін 
болсақ: 

«Домбыраға қол соқпа, 
Шымырлатып бір –бірлеп. 
Жҥрегім, соқпа, кел, тоқта, 
Жас келер кҿзге жҥр - жҥрлеп  [9.301]- 
дей келе былай дейді: 
Iштегі ескі жалынды, 
Cҿндір жаңа қылықпен. 
Сҿйлесші жақсы, жағымды, 
Мендей кҿңілі сынықпен»- 

деп домбырамен сыр бҿліскісі келетінін аңғартқандай. Абай мен Байронның 
бҧл ҿлеңдерін оқи отырып екеуінен де бір ҥндестік табуға болады. 

Лирика - сҧлулықты, ҽсемдікті жырлайтын жаныр. Бҧл бағытта қалам 
қозғамаған ақын жоқтың қасы. Олай болса Байрон мен Абайды сҧлулықты 
жырлау, ҽдемілікті бейнелеу тҧрғысынан жарыстырып кҿрсек. Бірінші 
Абайдың ҿлеңіне кҿз жҥгіртейік: 

«Қақтаған ақ кҥмістей кең маңдайлы, 
Аласы аз қара кҿзі нҧр жайнайды. 
Жіңішке қара қасы сызып қойған, 
Бір жаңа ҧқсатамын туған айды. 
Маңдайдан тура тҥске қырлы мҧрын, 
Ақша жҥз, ал- қызыл бет тіл байлайды. 
Аузын ашса, кҿрінер кіріз тісі, 
Сықылды қолмен тізген, іш қайнайды» [10.70]. 
Абайдың бҧл ҿлең жолдарына назар аударсақ сҧлулықты Абайдай тҥсінген 

адам жоқ шығар деп ойлайсың. Ақ кҥмістей кең маңдай, туған айдай жіңішке 
қара қасы, тіл байлайтын ақша жҥз, ал қызыл беті нағыз хас сҧлудың бейнесін 
ашқандай. 

Ал енді осындай сҧлулықты Байронның орысшаға аударылған ҿлең 
жодарынан іздеп кҿрсек: 

«Она идет в красе своей, 
Как ночь горящая звездами. 
И в глубине еѐ очей 
Тьма перемешана с лучами 
Преображаясь в нежный свет 
Какого в дне роскошном нет» - деп қыздың жҥрісін, кҿзін ғажап суреттейді. 

Бҧған қарап Байронның да сҧлулыққа жаны қҧмар ақын екендігін тап басып 
айтуға болады. Ол тағы бірде: 

«И много грации своей 
Краса бы эта потеряла 
Когда бы тьмы подбавить к ней 
Когда бы луча недоставало 
В чертах и ясных и живых 
Под черной тенью кос густых 
И щеки рдеют и горят 
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Уста манят улыбкой нежной 
Черты так ясно говорят»-деп тоқтайды.Байронның бҧл ҿлең жолдары 

Абайдың мына бір жыр шумақтарымен ҥндестік табатындай: 
«Сҿйлесе, сҿзі ҽдепті һҽм мағыналы, 
Кҥлкісі бейне бҧл-бҧл қҧс сайрайды. 
Жҧп-жҧмыр,ақ торғындай мойыны бар 
Ҥлбіреген тамағын кҥн шалмайды. 
Етіндей жас баланың білегі бар, 
Ажымсыз ақ саусағы іске ыңғайлы. 
Қолаң қара шашы бар жібек талды, 
Торғындай толқын ҧрып, кҿз таңдайды...» -деп  ҿзінің лирикалық шабытын, 

сҧлулық туралы толғанысын тізгіндейді. Осыған қарап отырып екі ҧлы 
ақынның лирикалық ҥлкен ҥндестігін байқауға болады. 

Абай дана, Байрон ҽдебиеттегі дара тҧлға. Жҽне бҧл сҿзге ешкім кҥмҽн 
келтіре алмайды. Екеуі де ҽдебиет ғимаратының ҥздік тас қалаушылары.Солай 
болып қала бермек. 
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ПЕРЕВОДЫ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АБАЯ КУНАНБАЕВА  

НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Любой увлеченный переводчик знает,  

что вхождение в мир другого поэта поглощает,  

а мир Абая – он поглощает абсолютно.  

Е.В. Курдаков 

  
На сегодняшний день, когда творчество Абая высоко оценено и за 

пределами нашего государства, важно, чтобы как можно больший круг 

читателей имели возможность познакомиться с мудростью великого казахского 
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акына. Писатель и философ, поэт и композитор, Абай выступал мужественным 

выразителем дум и чаяний своего парода, глашатаем борьбы за свободу и 

дружбу народов, за просвещение и равноправие. Свои мысли и думы он с 

большой глубиной излагал в стихах, написанных на родном языке. Одной из 

замечательных черт творческой деятельности Абая, как основоположника 

казахской письменной литературы, является его проповедь просвещения через 

сближение с культурой других народов и, прежде всего, с передовой культурой 

русского народа. 

«Во имя осуществления этой великой задачи он ведет беспощадную борьбу 

с устоями прошлого, выступает в своих произведениях против насилия, 

жестокости. Он страстно желает, чтобы народ сам осознал причины своего 

несчастья. Под огонь его сатиры попадает и недоучившаяся молодежь, которая, 

не умея найти для себя полезного дела в жизни, превращается  в   деляг,   

чиновников и интриганов» [1; 72]. 

Беседы мыслителя с читателем носят философско-критический характер, в 

них  предстает и гневным судьей «сильных мира», и умным советчиком народа, 

и печальником его. Эти «Назидания», как говорил Леонид Леонов, являются 

«как бы напутствием поэта своему народу в начале его исторического пути», на 

которое имел право лишь великий поэт и мыслитель своего времени. Потому 

так дороги нам творения Абая, которые никогда не утратят своей свежести,  

своей умной  красоты. 

Первый язык, на который перевели стихи Абая, был русский. Это был 

подстрочный перевод его стихотворения «Лето», сделанный еще при жизни 

поэта и опубликованный в местной газете в 1889 году. 

Задача переводчиков произведений Абая заключалась не только (и не столько) 

в том, чтобы дословно перевести казахский текст на русский язык. Русский 

читатель хочет иметь такой перевод, который соответствовал бы 

художественным достоинствам оригинала. Понятно, что переводчик должен 

глубоко понимать мастерство оригинала, знать эпоху, в которую появилось то 

или иное стихотворение, уметь «войти в мир» его автора. Именно потому 

говорят, что переводчик в стихах - не раб, а соперник поэта.  

Абая много переводили, но, как пишет Г. Бельгер: «Есть старательные, 

бережные, аккуратные поэтические переводы М. Петровых, Вс. 

Рождественского, М. Тарловского, Л. Озерова, Ю. Неймана, О. Румера. 

Читаешь их - вполне прилично, весьма близко, похоже, узнаваемо. Начинаешь 

вникать в перевод, сравнивать с оригиналом – нет того обаяния, того 

поэтического шарма, той естественности и многослойности, того дыхания, той 

мудрости, что в подлиннике» [2;169]. 

Хорошим доказательством этого является перевод стихотворения Абая 

«Дорогой долгой жизнь водила», выполненный  Л.  Озеровым. 

Дорогой долгой   жизнь водила. 

Осталось  лишь  одно - могила. 

Но мой язык еще мне друг, 

Мои слова,   что зной   без   мух 
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Но слушатель мой слишком глух - 

Судьба такими наделила! 

Сравнение этих строк показывает, что смысл и оттенки стиха переданы 

точно и поэтично. Таковы же русские тексты произведений: «Всем пресытиться 

может душа», «Зима» (перевод В. Рождественского), «Поэзияя - властитель 

языка» (перевод В. Звягинцевой), «Не для забавы я слагаю стих» (перевод Д. 

Бродского), «Разве не должен, мертвый, я глиной стать?» (перевод М. 

Тарловского), «Ты - зрачок глаз моих» (перевод М. Петровых). В них переданы 

все особенности Абаевского стиха, его яркий, образный язык. Сохраняя 

специфику образного мышления казахского поэта, переводчики нашли в 

богатых сокровищницах русского языка слова, и образы, верно передающие 

мысли и настроения оригинала. В приведенных стихах переводчики стремятся 

также сохранить особенности звуковой инструментовки стихов Абая, что им 

иногда удается. Наиболее показательным в этой связи является перевод 

стихотворения «Пока твой развернутый стяг…», выполненный А. 

Штейнбергом. 

Пока твой  развернутый стяг 

Победно не выхватил враг, 

Пока  не  пятнал  тебя  знак 

Позора  средь стычек   и драк, 

Пока ты красуешься так, 

Пока твое сердце - маяк, 

Пылает алея,  как мак, 

Пока ты  всем  веришь, добряк… 

Таких примеров, где точно передаются все интонации и оттенки подлинника 

в сборнике можно найти немало. Удачу таких переводов можно объяснить тем, 

что авторы их далеки от буквализма стараются найти поэтические эквиваленты 

в русском языке, подчинить образные средства верному раскрытию идейно-

художественных достоинств оригинала. 

Переводить Абая непросто, потому что его творчество - это явление нового 

уровня в казахской литературе, в нѐм самобытность метафорического ряда, 

афористичность мысли; а ещѐ, потому что образы Абая пронизаны 

национальным мироощущением, мировосприятием. Л.Озеров образно скажет 

об этом: «Он приближает свой народ к глазам души всех». 

Русский поэт из Восточного Казахстана и один из лучших переводчиков 

Абая на русский язык Евгений Курдаков скажет: «Он мне как бы подсказал, как 

нужно переводить и его самого. Я его познал как великого, гениального 

учителя перевода» [3;163]. И чтобы понять стихи Абая, его прозу, Курдаков 

знакомится с основами суфизма, персидской, арабской поэтики и обращает все 

внимание на то, что изучать творчество Абая нужно через понимание его 

философии, основанной на суфизме: «единение трех стихий: человеческого 

ума, сердца и воли, которая гармонизировала эти три стихии».   «Абай был 

огромным этапом в моей творческой и личной жизни, - рассказывает Е.В. 
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Курдаков в фильме «Триединство собственной души». Это глубинное, 

взаимное сотворчество!»  

Всѐ меняется: сам, отношение – всѐ, что касается человеческой жизни, но 

поэзия вечна, он не подчиняется даже времени: 

А непереводимое поймется 

Не сразу, а когда-нибудь… 

Главное, как считает Курдаков, суметь понять: 

Судьба поэта тоже назиданье,  

Умеющим читать еѐ с конца [4; 51]. 

Е.В. Курдаков, как и Абай, переполнен заботой о человечестве, о его 

будущем, о культуре: «В данном случае идѐт процесс понимания Казахстана  - 

по Поэту, республика встаѐт на ноги, ещѐ, видимо, понадобится немало 

времени, чтобы она стала экономически мощной державой. И в этом смысле 

идѐт прекрасное опережение духовного состояния, которое заключено, прежде 

всего – в Абае» [5]. 
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ҼОЖ 130.2(574)                                                                         

ЕСПЕНБЕТОВ А.С. 

Семей қаласының Шҽкҽрім атындағы  мемлекеттік университеті, ШҚО, 

Семей қ., Қазақстан 

 

АБАЙДЫҢ АҚЫНДЫҚ КІТАПХАНАСЫ ХАҚЫНДА 

 

Халық пен халықты, адам мен адамды 

теңестіретін нәрсе – білім 

(Мұхтар Әуезов)  

 

Жазушы кітапханасы - зерттеушілер назар аударуға тиісті ең кҥрделі, ҽрі 

маңызды проблемалар санатында. Қаламгердің жеке кітапханасында қанша 

кітап болған, қандай бағыттағы басылымдар, қайта – қайта «ақылдасатын» 

шығармалары, кҿбірек белгі салған, сҧрақтар мен ой сілемдерін қалдырған 

кітаптары бар ма екен деген сауалдар тізіліп ҿтіп жатады. Кітап жинау да, оны 

оқу да ҿнер. Сҿз шығармашылық иесіне  ауысқан кезде  мҽселенің 

маңыздылығы тіпті арта тҥспек. 

http://abai-inst.kz/rus/?p=178
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Абайдың жеке кітапханасының жиналу тарихы ой жеткізбейді ғой, шіркін?! 

Алдымен, Семей қаласына келіп жҥргенде қоғамдық кітапханадан басталған 

жол қаладағы некен саяқ кітап дҥкендеріне тірелгендігі хақ. Уақытша оқуға 

алып кететін кітап, журналдарға қосымша дҥкендерден сатып алған қымбатты 

қазыналарының болғандығы анық. Ҧлы ақын жҿнінде естелік қалдырған есті 

адамдардың деректеріне қарағанда оның жеке кітапханасы болған. Турағҧл 

Абайҧлы: «Таңертеңнен кешке шейін, кҿбінесе кітабын оқиды да ара – тҧра 

жастықты бауырына басып, алдында ақ қағазы, қолында қарындашы, кҥңіреніп 

отырып ҿлең жазып тастайды», [1,14] - деп ерекше мҽн бере тиянақтайды. Кҿп 

оқығандығына, жемісті шығармашылық еңбек жасағандығына дҽлел. 

Абайдың інілері, балалары оның жеке кітапханасының ҥнемі толығып 

отыруына назар аударған. Мысалы, Омбы кадет корпусында, Москвада 

кавалерийская школада оқыған інісі Халиолла Ҿскенбаев жыл сайын елге 

демалысқа келгенде кітаптар ала келуді ҽдетке айналдырған.  Ол туралы Ҽбіш 

Жиреншин: «Жазғы демалыста елге келгенде Халиолла астанадан қойын –

қонышы толы кҿптеген кітаптар ала келетін болған. Осы кітаптарды ҥнемі 

оқып, Халиолламен іштей сырласып,  пікір алысушы немерелес ағайындардың 

ішіндегі зерегі Абай болған» [2,47], - деп нақты атап кҿрсетеді. 

Абай қазақ  халқы ауыз ҽдебиетінің, шығыстың классикалық поэзиясының, 

орыс жҽне дҥниежҥзілік ҽдебиеттің ҥлгілерінен мейлінше қана сусындаған. 

Қазақтың бесік жыры,  шешендік толғаулары, мақал – мҽтелдері, ертегілері, 

батырлық, ғашықтық жырларын жастайынан жанына серік еткен. Ҽрхам 

Ысқақов жазбасына қарағанда онымен де шектелмей:  

«Шҽкҽрімге: сен мҧңлы, зарлы, ескілікті ҽңгімені ҧнатасың, сондықтан 

«Қалқаман -  Мамыр», «Еңлік - Кебек», солардың  басынан ҿткен қайғылы 

оқиғаларды жаз дейді; 

Кҿкбайға: сен біреуді дҽріптеп, мадақтап, мақтауға ынталысың, сондықтан 

Абылай хан, Кенесары – Наурызбайлардың істеген жорықтарын жаз дейді; 

Ақылбайға: сен суретшісің, елге аты ҽйгілі Қап (Кавказ) тауын жҽне оны 

мекендеген қауіп – қатерден қорықпайтын ер черкес халқын суретте дейді; 

Мағауияға: сенің аздаған білімің бар, сондықтан бай мен қҧлдың ортасында 

ҿмір бойы ҥзілмей келе жатқан теңсіздікті, адамды малдан жаман 

қараушылықтың барлығын кҿрсет» [3,103-104], - деп оқып, зерттеп қана 

қоймай, аталған сюжеттерге шығарма жазуды тапсырады шҽкірттері мен 

балаларына. Оқымыстылықтың, ҧстаздықтың ҿнегесін кҿрсетеді. 

Ақындық ҿмірбаянының бастауында Низами, Фирдоуси, Сағди, Хожа 

Хафиз, Науаи, Физули  есімдерін еріккеннен ермек етіп тізбектемеген. Шығыс 

поэзиясының кҽусарына кездесіп, шығыстық ҿрнектердің  тҧтқынына айналған 

жас Абай саналылықпен қабылдаған зор ғибрат, мол лҽззат ҿлең жолдарында 

кестеленген-ді. «Жас кезінде парсы жҧртының ертегілерін, Жҽмшіт, Қаһарман 

сықылды кітаптарын да кҿп оқыса керек. Ҿзім кҿрген «Мың бір тҥннің» 

кітабын оқып, алғаш біздің елде «Мың бір тҥнмен» таныстырған кісі менің 

ҽкем еді, - дейді Тҧрағҧл. – Орыс кітабындағы Густав ҽмір сықылды ҽңгіме 
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кітаптарды оқып елді таныстырды, біздің ел «Мың бір тҥннен» жалығып, орыс 

романдарына ҽуестеп кетті» [1,12]. 

Семейдегі кітапханада шҿліркей оқып, молынан сусындаған, бҧрын ҿзіне 

бейтаныс орыс, батыс классиктерінің шығармалары. Тесіле оқып, қҧныға 

зерделегені Пушкин, Лермонтов, Крылов, Некрасов, Салтыков- Шедрин, батыс 

қаламгерлерінен Гете, Шекспир, Шиллер, Гейне, Байрон, Бальзак, тағы 

басқалары. Оның ҥстіне батыстың ой адамдары, философтары, 

білімпаздарының еңбектерін шҧғылдана оқиды. 

Қолайлы сҽтті пайдаланып бір деректі ҧсынғым келеді. Иҽ, ол дерек бізге 

бҧрыннан таныс, қайталаудың қажет еместігін ескертіп қарсы пікір айтуға 

хҧқылысыз. Американ жазушысы, саяхатшысы, журналисі, данышпан 

Абайдың тҥйдей қҧрдасы Джордж Кеннан (1845-1924) Семей қаласындағы 

саяси тҧтқындармен ҽңгімелескенде шаһардағы кҿпшілік кітапханада қҧнды 

кітаптардың жинақталғаны жҽне онда тҧрғылықты халық арасынан шыққан 

зиялы оқырманның бар екендігі таң қалдырады. Д. Кеннанның ҿзіне сҿз 

берейік: «Г-н Леонтьев передал мне историю Семипалатинской библиотеки и 

выразил мнение, что она не только большое благо для ссыльных, но и 

возбуждает интеллектуальные интересы в городе. «Даже киргизы пользуются 

ею», - сказал он: 

- Я знаю одного старика киргиза Ибрагима Конобая [ҧғыңыз: Абай 

Қҧнанбаев – А.Е.], который ходит в библиотеку и читает даже таких авторов, 

как Дрэпер и Милль. 

- Ну, Вы шутите! – воскликнул веселый студент. 

- Нисколько, - холодно отвечал Леонтьев. – Сначала он и меня удивил, 

попросив у меня объяснения, что такое индукция и дедукция; но потом я узнал, 

что он усердно изучает английскую философию и читает в русском переводе, 

конечно, этих авторов» [4, 38-39]. Д.Кеннан еңбегімен танысқаннан соң, ең 

алдымен, жасамақ алғашқы ой – тҥйініміз, бҧл – Абай туралы айтылған бірінші 

пікір, абайтанудың қарлығашындай лебіз. Жҽне ежіктей тҥссек, Д.Кеннан 

еңбектері арқылы 1890 жылы Абай кҥллі ҽлемге танылған десек ешкім қызғана 

қоймас. 

Д. Кеннанның Семейде жер аударылғандармен кездесуі, Абай жҿнінде 

ҽңгіменің ҿрбуі 1885 жылдың аяғы 1886 жылдың алғашқы айлары. Д. Кеннан 

кітабы орыс тіліне аударылғанда «Сибирь и система ссылки», «Сибирь!», 

«Сибирь и ссылка» атауларымен шыққан. Алғаш Парижде (1890), онан соң 

Санкт–Петербургте (1906) баспа кҿрген. Соңғы басылымда «перепечатывается 

с берлинского издания» деген ескертпе бар. 1896 жылғыда ақын есімін толық 

келтірсе, 1906 жылғы кітапта «Ученый киргиз» [«Оқымысты қазақ» - А.Е.] деп 

жоғары баға берілген. Журналдық нҧсқалары да жетіп артылады. Бір сҿзбен 

айтқанда, уақытында молынан таралған басылым екендігі. Қазақ тіліне 

аударылса қазақ оқырманы қуанышқа кенелері сҿзсіз. 

Жоғарыда санамалап кҿрсетілген авторлардың туындылары кітапхана 

қорында сақтаулы. Мҽселе солардың қайсысын Абай қолына алды, неше рет 

қайрылып оқыды деген сауалдарға жауап беруге дҽрменсізбіз. Ол ҥшін басты 
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қҧжат оқырман формуляры ма, ҽлде сол кездің арнайы қҧжаттары болды ма, 

соларды іздеп тапса, қандай жаңалықтар ашылар еді. Сонда біз ҧлы ақынның 

пайдаланған кітаптарының бір бҿлігін анықтар едік. Жалпы ақын 

шығармаларын мҧқият парақтай келе қандай авторларды оқығанын, нақты 

нендей шығармаларын қарастырғанын мҿлшерлей межелеуге болады. Бҧл – 

мҽселенің бір қыры ғана. Абай ақын оқыған, бірақ атамаған авторлар мен 

кҿркем, ғылыми, танымдық еңбектер тіптен кҿп. Авторына нҧсқамай, 

шығармаларына сілтеме жасамай ҿлеңдері мен поэмаларын жазу процесінде 

кҿмегін тигізген «дҥниелердің» қҧпиясын ашу қиынның қиыны. Бір сҿзбен 

тҥйгенде, қаламгер кітапханасының межесін белгілеу ендігі жерде мҥмкін 

еместігін сылтауратып маңдай терді тҿгіп, шҧқшия зерттеуден қашқақтаудың 

еш жҿні жоқ.  

1880 жылдан «Семипалатинские областные ведомости», 1895 жылдан 

«Отчет Семипалатинского статистического комитета» жарық кҿрген. Онда 

кітапханалар жағдайы ҽсіресе жылма жыл тҥсіп отырған кітаптардың тізімі 

ҥнемі жарияланып тҧрған. Бҧл кітаптардың жалпы мҿлшерін анықтай тҥсуге 

жҽрдемдесері хақ. Мҧражай, мҧрағат, кітапхана ісіне асқан жауапкершілікпен 

қараған энтузиастардың кітаптар тізімі жазылған инвентарлық кітапшаларды 

қалдырғаны дау туғызбайды. Мҽселе – мҧрағат қойнауынан ерінбей, жалықпай 

іздесе даңғыл жолға кездеспесек те ҧзын сонарға ілігуіміз ғажап емес. Осы 

арада ескертпегіміз, Абай атындағы кітапхана мен Семейдегі облыстық 

ҿлкетану мҧражайы [1906 жылға дейін кітапхана мен мҧражай бірге болған – 

А.Е.] қорларындағы 1903 жылға дейін кітаптарды «Абай оқыған, қолына 

ҧстаған, пайдаланған» қасиетті  қазыналарымыз есебіне танудың, атаудың еш 

сҿкеттігі жоқ. 

Абай оқыған, пайдаланған басылымдар қатарында Омбыда 1888-1902 

жылдар арасында шығып тҧрған «Дала уалаятының газеті» («Киргизская 

степная газета»), Бақшасарайда атақты ағартушы ғалым Ысмағҧл Ғаспаралы 

басқаруымен 1883-1918 жылдары баспа кҿрген «Тҽржіман» газеті бҿліп 

кҿрсетуді тілейді. «Дала уалаяты газетінің» тҧрақты оқырманы (мҥмкін 

жазылып алушысы) Абай мен оның шҽкірттерінің шығармаларын газет 

тігінділерінен кездестірсек, «Тҽржіманның» ақылшысы, кеңесшісі, белгілі 

реформатор, ғалым   Шиғабетдин Маржаниді Абай жақсы білген. Бҧлардың 

екеуі де Семей кітапханаларында кҥні бҥгінге дейін сақталған. 

Абайтанушы ғалымдардың еңбектеріне зер салсақ, Семей қаласы 

кітапханасының оқырманы Абай «Современник», «Русский вестник», «Вестник 

Европы», «Исторический вестник», «Русская мысль», «Русская речь», 

«Новости», «Новое время» журналдарын ҥнемі назарында ҧстаған. Ресейде 

шыққан бҧл баспасҿз ҥлгілері барша ҽлемнің тарихы, мҽдениеті, ҽдебиеті, 

ҿнері, ҧлттық ҧстанымдары жҿнінде жан-жақты хабардар еткен баға жетпес 

қҧнды жҽдігерлер еді. Болашақ ақынның озық ой жҥйесінің қалыптасуына 

пайдалы ықпалын тигізгендігі сҿзсіз. 

Ал Семей баспаханаларынан жарық кҿрген «Обзор Семипалатинской 

области» (1878), «Семипалатинские областные ведомости» (1880), «Отчет 
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Семипалатинского статистического комитета» (1895), «Адрес – календарь 

Семипалатинской области» (1897), «Записки Семипалатинского подотдела 

Западно-Сибирского отдела Русского географического общества» (1903) 

газеттері мен жинақтарын ҧлы ақынның ҥзбей оқып тҧрғандығы анық. 

Абай атындағы ҽмбебап кітапхана қызметкерлерінің қызғыштай қорып, 

кҿздерінің қарашығындай сақтайтын қымбатты мҧралары баршылық. Солардың 

ішінде А.С. Пушкин (1887), А.Н. Толстой (1868), В.И. Даль (1883) жинақтары, 

К.Беккердің «Всемирная история» (1846), Н.М. Карамзиннің «История 

государства Российского» (1845), Гомердің «Илиада» (1829), Д.В. Дрэпердің 

«История умственного развития» (1873), Г. Спенсердің «Начало социализма» 

(1810) кітаптары ілтипатпен аталады. Дҽл осы кітаптарды Абай қолына алды, 

қолына алып қана қоймай ыждаһатпен оқыды десек қателеспейміз. 

Қаламгер кітапханасы жҥйелі зерттеуді қажетсінеді. Алысқа бармай-ақ, оған 

ҥлгіні орыс ҽдебиеттанушыларының еңбектерінен табамыз. Б.А. 

Модзалевскийдің екі томдық «Библиотека А.С. Пушкина» (1910, 1934), С.Д. 

Балухатыйдың «Библиотека Чехова» (1930), Д.А. Баликтің «Личная библиотека 

А.М. Горького нижегородских лет» (1948), Г.М. Коровиннің «Библиотека 

Ломоносова» (1961) зерттеулері ҥлгі – ҿнегенің ірісі ғой. Профессор Т.Жҧртбай 

«Кемеңгердің кітапханасы» [5] мақаласымен ҽріптестеріне ой тастағандай еді. 

Амал не, қолдаушы, қостаушы, пікір жарыстырушы арамыздан шықпады. 

Бҧлайша абайтанудың кҿсегесі кҿгермейді. Бҥгінгі ізденушілерге ашылмаған 

аралдардың бар екендігіне назар аударамыз. 

Кемел суретші М. Ҽуезовтің эпопеясындағы: «Бҧл не ғажап! Гоголь 

кітапханасына қашаннан бері тҥйелер жіберілетін болған? – деген зілді 

кекесінге: - Чиновник мырза, тҥйе кірсе несі бар, бҧнда ол тҥгіл есек те 

отырыпты ғой!» [6,193], - деп тапқырлықпен ҥнін ҿшіргендігін оқырман ашу – 

ызамен қабылдайтын. Қҧдайға шҥкір, замана ҿзгерді. Қазақстан бҥгін Тҽуелсіз 

ел болды. Абай - ҧлттық  самғаудың бағдаршамына айналды. Елбасы 

Н.Назарбаев: «ХХІ ғасыр қазақ халқының жҧлдызы жанатын ғасыр болатынына 

сенемін» [7], - деген еді нық сеніммен жастарға. Сенімді ақтайтын білімді, 

қайратты, еңбексҥйгіш ҧлтжанды ҿскіннің желкілдеп келе жатуы қуантады. 

Алғашқы оқырмандарының қатарында данышпан Абай тҧрған қасиетті қара 

шаңырақ – Абай атындағы ҽмбебап ғылыми кітапханасы ҧжымының мерейлі 

істері жалғаса беретіндігі анық. 
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ҼОЖ 669.162.214 

ЖАНБОЛАТОВ С. 

                                    

АҚЫТ – ҦЛЫ АБАЙДЫҢ ШЫҒЫСТАҒЫ ҦЛЫ ШҼКІРТІ 

 

            Ақындар бізден бұрын ӛтті талай, 

                      әсіресе Құнанбай баласы Абай. 

                      Дәл сондай ӛткір сӛзді болмасам да, 

                     Мен де аз сӛз жазып қойдым құрап-жамай.... 

                     

                     Әуре болған ұлы Абай, 

                     Тобықты – туған елімен. 

                     Ол да кейіп кетіпті 

                     жүргізе алмай жӛнімен. 

                                                   Ақыт Ҥлімжіҧлы Қарымсақов 

                                                                  (1868-1940) 

                                        

Алтайдың сонау батысындағы Арқаның Шыңғыстау ҿңірінде жатқан 

Қасқабҧлақ жайлауының тумасы, қазақ халқының рухани кҿсемі, ҽлемге ҽйгілі 

ғҧлама, ақын хакім Абай (Ибраһим) Қҧнанбайҧлы Қҧнанбаевтан (1845-1904)  

23 жыл кейін, ҚХР на қарасты Ҿр Алтайдң Қайырты кҥзеулігінде дҥниеге 

келіп, Абай қайтыс болғаннан соң да қырық жылға жуық ҿмір сҥрген Ақыт 

Ҥлімжіҧлы Қарымсақов (А. Алтайский) (1868-1940) – Абайдың шығармаларын 

қҧныға оқыған, Абайға қҧмарта еліктеген, Абай тҧжырымдамасын 

(концепциясын) барынша қолдаған, Абайды ҿзі тҧрған елге кең таныстырған, 

ҿзін Абайдың шҽкірті есептеген ҧлы тҧлға. 1897-1909 жылдардың ҿзінде-ақ 

Қазандағы Хҧсайыновтар баспасы мен Қазан университеті баспаы 

сықылдылардан кемінде тоғыз (ҿлеңдерін, жырларын, назиралық қисса-

дастандарын қамтыған) кітабы (он ҥш рет) жарық кҿрген ҧлы ақын. 

Ақыт – нағыз ірі тҧлға, кесек тақырып. Ойпыл -тойпылға толы қараңғы да 

кҥрделі заманына қасқая қарап, шындық пен ҽділдікті батыл жақтаған еңбегі 

сан салалы ҧлы ақын. Соған сай бҥгінгілер айтар, зерттер, таныстырар қыры да 

кҿп. Бҧл арадағы мендік сҿз тек Ақыттың Абай атамыздың шығыстағы 

қазақтардан шыққан ҧлы шҽкірті екені жайлы ғана ҿрбімек. Шҽкіртсіз ҧстаз – 

тҧл. Жақтассыз кҿсем – тҧл. Абай атамыз – ҧлы шҽкірттері мен қалың 

жақтаушылары арқылы тіпті ҧлылаған алып. Мҧны білмеу хакім Абайды 

кішірейтуге итереді.  

Ескерте кетерлігі, мен бҧл мақаламда Ақыттың Абайдың ҧлы шҽкірті екенін 

баяндауды басты орынға қойғаным ҥшін тек Ақытты ғана сҿйледім. Абай 

ҽлемге ҽйгілі. Оның ҥстіне Ақыттың ҧлы шҽкірттігін Ақыттың ҥш қырымен – 

ақындығын, ағартушылығын, философиясын ғана кҿрсетуді жетерлік санадым. 

Жҽне Ақыттың ақындығына, ағартушылығына, философиясына, кҿп мысал мен 

http://kk.wikipedia.org/wiki/1845
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кҿп дҽлелді бастырмалатпай, уҽкілдік сипаты кҥшті, типик мысалдарды ғана 

алып, мақаламның далиып кетуінен сақтандым. Ҿйткені Ақытқа қызыққан 

жандар ҥшін оның томдаған туындысы тҧр.  

Меніңше, кім де кімнің ҧлы Абайдың шҽкірті мҽртебесіне ие деп танылуы 

ҥшін ол ең ҽуелі аты затына сай, Абай атын тҿмендетпейтін, қолынан келсе 

Абайды жоғарылататын ықпалды ақын болуы шарт. Ақыт тҽп сондай ақын еді. 

Ақындар — ҿлең, жыр, дастан, поэма сықылды поэзиялық туындыларды 

жазып шығаратын, сол арқылы халықтың кҿркемдік талғамын ҿрлететін, ҿмір 

шындығын жаңа бейнелеу ҽдісімен, жаңа кҿркемдік ой жҥйесімен, жаңа 

жанрлар, соны стильдер, тың тіл ҿзгешеліктерімен бейнелейтін ҿнер иелері, ҽр 

тҥрлі тарихи кезеңдердегі, ҽр қилы дарындылар. Ҽлемдегі біртҧтас қазақ 

жҿнінен алғанда, оның диаспорасындағы ірі тҧлғалар (ҿзге елдерде ҿмір сҥрген 

дарын иелері мен қайраткерлер) қағаберісте қалмауға тиісті, қалмайды да. 

Оның ішіндегі Ақыт, Таңжарық сықылды ҧлылары міндетті тҥрде ҿзіне лайық 

орынға қойылуы керек.  

Қазақ ҽдебиетiнiң ежелгi бастаулары Сақ, Ғҧн (Кҥн), Ҥйсін, Қаңлы, Алан 

мемлекеттері дҽурендеген тҧстарда (б.з.б. 3 - 1 ғасырларына шейін), қазақ 

тайпаларының тарихымен тығыз байланысты пайда болған ―Алып Ер Тоңға‖, 

―Шу батыр‖ дастандарында жатыр десек, Тҥрік қағандығы кезіндегі Орхон-

Енисей жазба ескерткiштерi мен «Қозы Кҿрпеш, Баян сҧлу» сықылдылар 

арқылы тҥріктің (демек қазақтың да) жазба ҽдебиеті дҥниеге ҽйгілене тҥсті. 

Тҥрiк қағандығы қҧлағаннан кейiнгі тҥркi тiлдi тайпалардың мҽдениетiнің 

(ҿнерi, ҽдебиетi жҽне тiлiнiң, т.б.) дамуының негiзгi орталығы қазақ даласы 

болды. Арабтардың мҽдени жҽне ҽдеби мҧрасы, рухани дҥниетанымы қазақ 

елінің ғасырлап жасаған дҽстҥрiн бҧзып жiбере алмай, оның баюына, 

ҿркендеуiне ғана ықпал жасады. Сондықтан, Қазақ хандығының қҧрылуы да, 

ҧлы Абайдың шығармашылық ықпалы да, қазақ жазба ҽдебиетінің бастауы 

емес, қазақ жазба ҽдебиетінің тың серпінмен кҿтерілуі деген дҧрыс болмақ.  

Хакім Абай қазақ жазба ҽдебиетінің дҽстҥрін жан-жақтылы байытқан, 

дамытқан ҧлы ақын. Абайдың ақындық қуатын танытқан ҥлкен шығармасы 

«Қансонарда» 1882- жылы жазылыпты. Одан соң (ҽсіресе  қырыққа келгеннен 

кейін) ғана кҿркем ҽдебиетке кҿзқарасы қалыптасып, оған бел шеше кірісіп, 

халыққа сҿз ҿнерімен ықпал жасауын кҥшейтіп, шығармашылығын ҥш арнамен 

(тҿл туындылары; «Қарасҿз» атанған ғақлиялары; аударған ҿлеңдері арқылы) 

ҿрбітген екен. 

Бҧл дҽстҥрді Абайдан соң жалғастырған, оған ҥлес қосқан С.Торайғыров, 

А.Байтҧрсынов, М.Дулатов, М.Жҧмабаев, С.Сейфуллин, І.Жансҥгіровтер екені 

белгілі. Алайда Қытайлық (қазір екі миллионға жуықтап баратқан) қазақ 

диаспорасында ҿмір сҥрген, Қазанда жарық кҿрген мол еңбектері мен қыруар 

қоғамдық қайратакерлігі арқылы ҿз заманына кҧшті ҽсер еткен, Абай мен 

шығыстағы қазақ арасына алтын кҿпір болған Ақыт Ҥлімжіҧлы бҧлармен қатар 

аталуға тиісті ҧлы тҧлға екенін ҧмытпауымыз тиіс. Бҧл да «бірін бірі батыр 

дейтін, ...» елдігіміздің маңызды белгісі. 



43 
 

Ақыттың озық ойлы, биік ҿрелі, кҿп туындылы кҥшті ықпалға ие болған. 

Сондықтан да ірі ақын, ҽрі ҧлы Абайдың ҧлы шҽкірті саналады. Оған мына тҿрт 

мысал-ақ дҽлел болады. 

Бірі, замандастарына уҽкіл, ҽйгілі ақын Арғынбек Апашбайҧлының 1926-

жылы:  

Абақтан аты шыққан Ақыт молда, 

Тараған жазған хаты оң мен солға. 

Басылып кітаптары Еуропада, 

оқып жҥр қазақ алып қолдан қолға. –  

дегені. Бҧл замандас, қаламдас тҧлғаның бағасы ғана емес, ҿз кезіндегі 

шығыстық кҥллі қазақтың Ақытты алып санағанының да белгісі. 

Енді бірі, Ақыт 71 жасында қамалған тҥрме қинауында 1940-жылы қайтыс 

болғаннан соң, халық жҥрегінде берік сақталды, шығармалары ҧқыпты 

мҽдениеткерлер қолында қҧпия қорғалды, бірақ солақай саясаттың салдарынан 

40 жылдай ҿзіне лайық биікке кҿтертілмей келді. Солақай саясаттың беті қайта 

салып, зерделі зиялы қауым Ақыт ақынды қайта жарқ еткізді (мысалы, 1980-

жылы, Қалибек Манапҧлының «Ақынның сҿзі ҿлмейді» мақаласы 

жарияланды)
1
, 1994-жылдан бастап томдаған еңбектері жарық кҿрді. Қытайлық 

«Қазақ тарихындағы ҽйгілі адамдар» атты кітаптар тізбегінде, Ақытты арнайы 

таныстырған «Ақыт Ҥлімжіҧлы» атты кітапша баспадан шықты. Мҧның арты 

еңбектерінің, зерттермендер мақалалрының интернетте, Қытайда, Қазақстанда, 

Тҥркияда жариялануына ҧласты. 

Тағы бірі, Қытай, Тҥркия, Қазақстан қазақтарының кҿзқарақты зиялы 

уҽкілдері (мысалы, Уаң Жҧңмиң, Ҽуелхан Қалиҧлы, Ахметбек Кірішбаев, 

Шҽкен Оңалбаев, Ғазез Ақытҧлы, Жақып Мырзаханов, Шҽміс Қҧмарҧлы, 

Қалиолла Нҧртазаҧлы, Омархан Асылҧлы, Раздан Айдарханҧлы, Дутан 

Сҽкейҧлы, Зейнолла Сҽнік, Баяхмет Жҧмабай, Мағаз Сҥлеймен, Жҽди 

Шҽкенҧлы, Гҥлнар Омарова, Камҧна Жанбоз, Қайша Табарак, Сҧлтан 

Жанболатов, т.б.) бҧл ҧлы тҧлғаны дамылсыз таныстырып, ҥздіксіз зерделеп 

келеді. 

Соңғы бірі, 1993-жылдан бастап, ақынның атаулы жылдарына арналған еске 

тҥсіру шаралары ҿткізілуде. Ҽрине, ҧлы Абайдың ҧлы шҽкірті жайлы сҿз 

Абайдың келе жатқан 170 жылдығында тіпті дабыралы қозғалмақ. 

Жалпы алғанда ақын Ақыт ҿз шығармаларында, Абай сықылды, 

туындыларының ажарына ғана емес, оның тереңдігіне, логикалық мҽніне де 

баса зер салып, шеберлік пен тереңдікті, кҿркемдік пен пҽлсапалықты тығыз 

ҧштастырады, ақындық, адамгершіліктік, ағартушылық, ҽлеуметтік ойларын 

(кейде дін туралы пікірлерімен жарыстыра) баяндай келіп, ҿз ҧлтының 

пҽлсапалық тҧжырымын жариялайды. Бейне Абай сықылды, Ақыт ҿз халқын 

алға қарай қамшылайды, мінін «жылата айтуға» ҧмтылады, алайда ҿз халқына 

қатты сенеді, Ақытша да қазақ ішкі рухани казынасының  баюы тікелей 

қазақтың ҿз қолында жҽне ол сҿзсіз мыңғырады, ҽйгіленеді. Мҧны  

                                                 
1 «Шалғын» журналының №3 санында. 
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«Оян қазақ, намыстан, 

Ӛнер ізде алыстан. 

Үйреніп білсек анығын, 

Біз де ешкімнен қалыспан» -  

дегені-ақ айғақтап тҧр. 

Ақыт, бейне Абай сықылды, табиғат бейнесін, қазақ даласын, қазақтың 

ҧлттық сипатын, адамдардың портретін, қылықтарын, мінездерін айқын 

суреттеген. Абай баса  сынаған надандық, арамдық, берекесіздік, жікшілдік, 

еріншектік, жалқаулық, ықсыздық, кҥншілдік, ҿтірікшілік, ҿсекшілдік, 

мақтаншақтық, жағымпаздық, жемқорлық сияқты қасиеттерді Ақыт та аямай 

сҿккен жҽне  бҧларды, ҧлтының бойындағы туа біткен қасиеттер емес, ҿзі ҿмір 

сҥрген қоғамдағы саяси-ҽлеуметтік қатынастардың салдары деп қараған.  

Мақаланың тақырыбы мен кҿлеміне байлансты себептен бҧларға бҧрылмайын. 

Ҽрі қоғамдық-саяси, ҽрі идеялық ағым саналатын ағартушылық шығыста 

сонау Коң Фузы, Сыма Чяндардан (б.з.д. 6-1 ғасырлар) тартып дами келе, бергі 

Вольтер, Руссо, Монтескье, Гердер, Лессинг, Шиллер, Гете, Десницкий, 

Козельскийлер арқылы жалғасын тапқан. Ол ҧзақ тарих барысында сан салаға 

да айрылды, 18-19 ғасырларға жеткенде тіпті дамыды.    

Абайдың ҽйгілі ағартушы екені жҧртқа аян. Қазақ еліндегі ағартушылықта 

Абай мен Ы.Алтынсариннің орны бҿлек болғаны сықылды, Шығыс (Қытай мен 

Моңғолия) қазақтары ішінде Ақыттың ағартушылығы ҿте ықпалды болды. 

Бҧл ғҧламаларша айтқанда, ағартушылар дегеніміз — адамгершілікті, 

ізгілікті, ҽділдікті, ғылымды, білімді таратып, қоғамдағы жақсылықты 

дҽріптейтін, жамандықты сҿгетін, артықшылықтарды ҿсіріуге ынталандырып, 

кемшіліктерді тҥзеуге кҥш салатын, ҿз уағыздарын қоғамның барлық топтары 

мен жіктеріне, ҽсіресе билік иелеріне бағыштайтын, ҿмірдегі сҥркейліктің бҽрі 

надандықтан деп білетін, қоғам дамуындағы сананың шешуші рҿліне ден 

қоятын, қоғамдық ағымның белортасында жҥретін қайраткерлер.  

20-ғасырдан бҧрынғы қазақ ағартуы, ҽрине, ҿзіндік ерекшелікке ие болды. 

Оның 19-ғасырға дейінгі сатыдағы ерекшеліктерінің бірі, еуропалықтарша 

емес, ҿзінше жол басып, тағылым-тҽрбиені Ислам діні уағыздарына 

параллелдей, жанай  отырып, дҧрыс жҥргізу, ислам мен ағартудағы 

бҧрмаланған залалды жіктерге тойтарыс беру еді. Абай да, Ақыт та осы жолды 

қҧп кҿрді, ҿздерін осылай ҧстады. Исламияттағы ғақылияттарды осылар ҥшін 

пайдаланды. Олардың заманында қазақ даласына арқа сҥйерлік ҿзге измдер 

келе қоймаған болатын. 

Профессор Камуна Жанбоздың «Ақыт сауатын ерте ашып ҿмірге деген 

кҿзқарасын ерте оятқан адам. Ол діндар. Бірақ, дінді ҿз жолы, ҿз жҿні бойынша 

ҧстанып насихаттаған, діннен пайдалана отырып туған халқына білім 

бағыштауды белгілі тҽсіл есептеен. Діннен пайдаланып халықшылдықты, 

адамгершілдікті, ҿнер-білімді насихаттаған» дегені рас
2
.   

Ақыт ҿз шығармаларында, талай ҿлеңдері арқылы, мысалы, 

                                                 
2
 «Ақыт тану». Іле халық баспасы. 350-бет. 
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 «Білімнен басқа ҿнер жоқ, 

бҧған маккам наныңдар. 

Білім тҥбі теңіз деп, 

айтқан ҥздік ғалымдар. 

Жиған малдан не пайда, 

Ғылым іздеп табыңдар. 

Таусылмас білім азық деп 

сенім байлап наныңдар», 

«Кейбіреу кҿкпен ҧшып жҥр, 

ҧшқан қҧстан пысық жҥр. 

Жер бетімен зырылдап,  

су астына тҥсіп жҥр. 

Қайда жҥрсе қор қазақ 

мал соңында кҿшіп жҥр». - 

деп, халқына жағы талмай жар салып, оларды оқуға, білуге, жетілуге ҥндеген.  

Ақыт тіпті тікелей ҧстаздық та жасап, 1890-1910 жылдары Моңғолияның 

Баян-Ҿлги аймағы Делуін ауданында (Бардам ҥкірдай мен Лайық хажылардың 

ауылдарында), одан кейін Қытайдың Алтай аймағындағы Шіңгіл, Бурылтоғай 

сықылды аудандарында, Шҽкҥрті ауылында мектеп ашып (не ҿзгелер ашқан 

медресе яки мектепте) бала оқытқан. Оқыту барысында берген сабақтарының 

ішінде есеп, араб тілі, дҥние жағрапиясы, тарих, шығыс ҽдебиеті сықылды 

пҽндер қомақты орын ҧстаған. 

Ақыттың философиялық ҽлемі де Абайдан ҥйренуге, Абайға еліктеуге, оны 

қолдауға, таныстыра, толықтыра тҥсуге арналған. 

Философия - Адам назарын ҿзіне тартатын мҽселелер (ҽлем, қоршаған орта, 

қоғам, дін, діл, білім, саясат, мҽдениет, т.б.) жҿніндегі қоғамдық сананың 

адамзатпен қҧрдас формасы, болмыс пен танымның жалпы заңдылықтары 

туралы ілім, дҥниеге (мифологиялық, дінни, фҽлсапалық делінетін) 

кҿзқарастардың бір тҥрі. Философия б.з.д. 7-6 ғасырларда ежелгі Қытай, Ҥнді 

жҽне Грек жерлерінде пайда болған деседі. 

Дала ҿркениеті негізінде ҿркендеген (Арғы Анахарс, Заратуштыра, бергі 

Тҥрік қағандары мен Асан аталарды еске алыңыз), ежелгі шығыс 

философиясымен кемелдене тҥскен қазақ философиясы орта ғасырлардағы 

ислам филсофиясымен ҿресін ҿстірді (мысалы, Ҽл Фараби, М.Қашқари, 

сықылды ғалымдар арқылы). 20-ғасырға таяғанда, Ш.Уҽлиханов, Абай 

Қҧнанбаев, Ы.Алтынсарин, Шҽкҽрім Қҧдайбердіҧлы, Ахмет 

Байтҧрсыновтардың бастауымен соны бағытта дамып, қазақ ҧлттық 

философиясы деңгейіне кҿтерілді. Ҧлы Абайдың шығыстағы ҧлы шҽкірті 

Ақыттың да бҧл кҿтерілудегі ҥлесі зор. 

Абай мен Ақыт философиялық кҿзқарастарында  діни кҿзқарас та, одан 

айырмашылығы айқын (нақты ҧғымдарға, категорияларға сҥйене отырып 

логикалық ой қорыту ерекшелігі бар) пҽлсапалық кҿзқарас та кҿп. Жҽне 

бҧлардағы пҽлсапалық кҿзқарастарда теоцентризм (барлық тіршілік атаулыны 

жоғары жаратушы кҥш – Алла-Қҧдай арқылы тҥсіндіру) мен антропоцентризм 
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(негізгі мҽселе  адам деп санайтын философиялық кҿзқарас) ҿзара қабысып 

отырады, ҽсіресе жҧртына қаратқан насихаттарында соңғысын басым орында 

ҧстайды. Бҧл олардың ҽлемді ғылыми тҥсінулеріне жҽне тҥсіндірулеріне сҽйкес 

келеді. Ҧлы Абай мен оның шығыстағы ҧлы шҽкірті Ақыт философиясы 

гносеология (таным туралы ілім), аксиология (рухани қҧндылықтар туралы 

ілім), праксиология (адам шығармашылығы туралы ілім), антропология (адам 

туралы ілім), логика (дҧрыс ой-қорыту жҿніндегі ілім) сықылды салаларды 

тҥгел шарпыған. Атап айтқанда, қазақтың ҿмір сҥру жағдайы, саналылығы мен 

санасыздығы, ҿмірдегі мҽні мен ҽлемдегі алатын орны, жан дҥниесі мен рухани 

ҿмірі, қоғамы мен табиғаты, ҿркениеті мен экологиясы, дҥниені танып білуі 

сықылдыларын қамтыған. 

Абай Шығыс пен Батыс ойшылдарының еңбектерімен жақсы таныс бола 

келіп, философиялық трактаттар стилінде де (мысалы, «Қара сҿздері»), 

ҿлеңдерімен де тақырыбы  ауқымды, дҥниетанымы терең, ҽлеуметтік жақтан  

салмақты пікірлер кҿтерген. Ақыт поезиясы да тҽп осы бағаға лайық. 

Бҧл екі алып та Ислам дініне ҿзінше сенген жҽне діни танымындағы 

философиялық кҿзқарастарын туындылары арқылы жеткізген. 

Абайдың дінге кҿзқарасын бағалап, тҧжырымдауда қате пікірлер орын алып 

келгені жҧртқа аян. Мҧндай қате кҿзқарастар Ақытқа да ауыр тиді. Менің 2013-

жылы Қытайдағы Іле Қазақ Автономиялы обылысы кҿлемінде ҿткен 

жиындардың бҽрінде мына ҧсынысымды кҿтергенім жҽне аймақ не облыс 

басшыларына хат арқылы жібергенім осы себептен еді. Онда былай дегенмін: 

«Ең маңызды, ең кӛкейтесті, ең шешуші мәселе неде? Сайып келгенде, ең 

маңызды да күшті фактор - адам. Әдебиетте де сол - автор мен оқырман.  

Мысалы, қисса мен дастанда да сондай. Қиссашы, дастаншы авторлар мен 

оны жатқа айтатын қиссагерлер және құныға тыңдайтын жәнкүйерлер. 

Дастан жайлы не не ғылыми баяндамалар оқылар. Бырақ, ауыр жылдарда 

сонымен айналысқан, оны дамыта отырып бүгінге жеткізген кешегі 

қиссашылар мен дастаншылар және оларды естің тӛріне алу мен ардақтау 

ұмыт қалмауы керек. 

Мысалы, биыл жылан жылы. Туған жылы бойынша да, дастан-қисса 

әлеміне қосқан үлесі бойынша да, отаншыл, ағартушы, демократ, халықшыл, 

алғабасар, 65 жыл әдебиетпен айналысқан, Алтайдан басталған қанішер Шың 

Шысай үкіметіне қарсы тӛнкеріске тамыздық болған, 118 жылдың алдында 

«Сәйфілмәлік-Бәдиғұлжамал», «Жиһаншаһ Тамұзшаһұғлы» сықылды дастан-

қиссасы қазан шаһарынан басылып шыққан және 10 неше рет қайта-қайта 

жарияланған, 100 жылдың алдында 11 кітабы жарық кӛріп үлгерген, 20 неше 

қисса-дастанның авторы, замандастарынан Арғынбек Апашбайұлы (1883-

1946) сықылды талай қаламдастарының да зор құрметыне бӛленген, «қазақ 

әдебиеті тарихында ғана емес, дүние әдебиеті тарихында да ӛзіне жарай 

орын алуға тиісті тұлға»
3
, бас қазы, ғұлама ақын атамыз Ақыт хажы 

                                                 
3
 «Қазақ әдебиетінің тарихы» . 3-том. 51-бет. Шинжияң халық баспасы. Ұрымжы. 2003. 
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Үлімжіұлы Қарымсақовты (Алтайскиді. 1868-1940 жж.) ауызға алмай ӛту 

айып саналмақ. 

Ақыттың қисса-дастандарын ғылыми талдау сынгерлердың міндеті. 

Менің ұсынарым - биыл ШҰАР Мәдениет меңгермесі, Іле Қазақ Автономиялы 

Обылысы және Іле облысы мен ШҰАР жазушылар қоғамы, Алтай аймағы мен 

оның қатысты аудандары бір жағадан бас шығарып Ақыт ата туралы екі 

шаруаны тындырса. 

Бірі, биыл ақынның туғанына 145 жыл толғанын дабыралы атап оту. 

Енді бірі, оның алдағы 150 жылдығын (ана жылғы Абайдікі сықылды) 

ЮНЕСКО аумағында атап ӛтуге ертерек жолдау. 

Бұдан бұрын ақыт атамызды ӛзіне лайық биікке шығаруға бӛгет болмады 

емес. Соның бірі ол кісінің діндарлығын сылтау еткен аз адамның кідіртуі. 

Меніңше, бір ғасырдың алдында, бас қазы, әйгілі хажы, ғұлама молда 

болған ақытты, идеямызды азат ете түсіп, тарих пен тарихи тұлғаларға 

озық ойлы теореялар арқылы қарап, ӛз заманына қоя бағаласақ, бұл ол кісіге 

бӛгет емес, демеу, тіпті мәртебе болуға тиісті. 

Энциклопедияларша айтқанда, «Дін - адамзат қоғамындағы аса күрделі де 

маңызды әлеуметтік-мәдени сана. Діннің басты мақсаты - адамның рухани 

жетілуі және оның жаратушыға сенімі» . Мен бүгінгі былық пен шылықтың 

кӛбі кей адамдардағы осындай бірер әлеуметтік-мәдени сананың, қажетті (не 

заңға, не адамгершілкке, не үкімет жолына, не құдайға) сенімнің жоқтығынан 

деп білем. Ӛз заманында Ақыттың елді ислам діні арқылы оңаудан басқа 

амалы жоқ еді. Ол кезде мұндағы қазақ арасына ӛзге амалдар мен измдер келіп 

жетпеген болатын. 

Иә, Ақыт атамыз дындар. «Діндар – әлде бір сенімнің, діннің 

қағидаттарын қатаң ұстанатын адам». Ақыт ӛз сенімін, ислами 

қағидаттарды қатаң ұстанғаны ұшын, бас қазы болып сайланды ғана емес, 

халықтың, тіпті Жоу Чүнхұй сықылды ӛзге ұлт, ӛзге дін уәкілдерінің де зор 

құрметыне бӛленді. Бүгінгі былық пен шылықтың ішінен «діндар» атанып 

алған алаяқтар да кезігеді. Ендеше, бүгінде Ақыттай қатаң да дұрыс 

дындарларды құрметтеу ауадай қажет. Бүгінгі діндарлар Ақытты үлгі 

тұтулары керек. 

Дінтану яғни теология (иллаһият, 神学) - жаратқан жайлы ілім. Теология 

ұғым ретінде Платон еңбектерінен, оның мифологияға қаратылған 

философиялық талдауларынан бастап кездескен екен. Біртіндеп дами келе, 

бергі ғасырларда теология - жаратқан және оған сенім жайлы жүйелі ілім 

деген ұғым қалыптаса бастапты. Теология аянға негізделіп, жаратушы 

болмысын материалдық дүниедегі заттар мен құблыстарды талдау арқылы 

дәлелдейтін физикалық теология, адамгершілік моралдық принциптерді 

талдап, жаратқанның болмысын дәлелдейтін догмат. 

Дін еркіндігі бар біздің қоғамымызда Ақытқа алакӛзбен қараудың ӛзі күлкілі 

жәйіт. Қайта ол кісіні тарихымыздың ӛз сатысындағы теология ғалымы 

ретінде ғылыми айналымға енгізіп, зерттеуіміз керек. 
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Менің бір ғалым бауырым айтқандай, кешегі Коң Фузы да діндар емес пе 

еді. Ол ғана ма, кешегі бабаларымыз Әл-Фараби, Махмұт Қашқарилардан 

тартып Абай мен Шәкәрім Құдайбердиевтер де діндар болатын. Бүгінгілер 

ішінен де құрметке бӛленген дындарлар табылады. Біз мына жаңа заманда, 

идеямызды азат ете түсіп, әдеби мұраларымызды қорғауды кешегі 

қаламгерлерді құрметтеу, олардың және олардың шығармаларының 

мәртебесін кӛтерумен тығыз ұштастыруымыз керек. Соның бірі - Ақытты 

жоғарыда мен айтқан екі істі тындыру арқылы оз биігіне толық шығару. 

Ақыт - дастаншы ғана емес, асқан ақын, ғақылияты мол туындылардың иесі!» 

Амал не бҧл ҧсыныс ҿзіне тҽн жауапты ҽлі ала қоймады. Бірақ мен ол 

жауаптың ҽйтеуір бір кҥні біз кҥткендей қайтарылрына кҽміл сенемін.  

Жалпы алғанда, Ақыт ақынның дін туралы толғамдарын дҧрыс тҥсінбеудің, 

дін туралы тҥсініктеріне тарихи, диалектикалық тҧрғыдан емес, солақай  

социологияша қараудың салдары, аздаған, алайда ықпалы кҥшті адамдарда 

ауыр болып келді. Абай мен Ақыт заманында қазақта, ҿзге измдер емес, діннің 

ҥстем орында болғаны ҽлемге аян жҽне Алла мен Қҧдай, тҽңір мен адам, ҿмір 

мен ҿлім, жан мен тҽн, иман мен ҧят, дін мен ғылым, дін мен діндарлар туралы 

алуан кҿзқарастардың жарыса ҿмір сҥргені белгілі. Саналы да ғылыми зиялы 

бҧларды сол ҿз дҽуіріне қоя тануы, талдауы керек. 

Алдымен дін – бір тҥрлі кҿзқарас формасы. Ол қҧдіретке (бҽрінен жоғары 

жаратушы кҥшке) жҽне оның қоршаған орта мен адам баласына ҽсеріне деген 

сенімге  негізделеді. Дҧрыс та дана діндарлар дін арқылы этикалық мҽселелерді 

кҿтеріп, қоғамды игі істерге шақырады, адам баласын сыйласымдылыққа, 

ҽділеттілікке, тҿзімділікке тҽрбиелейді, мҽдениеттің ҿрлеуіне себін тигізеді. 

Ақыт діннің осы қасиеттерін қҧрметтеген жҽне оны халқын баулу ҥшін мықтап 

пайдаланған. Мысалға Ақыттың антропоцентризмдік (негізгі мҽселе  адам деп 

санайтын) философиялық кҿзқарасын алайық. Ол: 

«Толғансам кҿңілім қозады,  

бір ойдан бір ой озады.  

Пайымлап, байқап ойласам,  

патшаның тағы тозады.  

Тозбайды халық ҿседі,  

жақсыға жаман кҿшеді.  

Бір ізде дҥние тҧрмайды,  

ауысып келер есебі» - деп тҥйеді. 

Жҽне «Салынулы қала жоқ, оқытылған бала жоқ. Білім, ғылым ҥйренер 

талапты ер тағы жоқ», «Қазақ байқҧс жатпай ма, ҧйқыда ҽлі бырылдап. Берекесі 

қашқан жҧрт ала болар ырылдап», «Қоршаған тҿңіректі бҧлт пен тҧман, 

шығынсыз қҧтылмайсың тіпті мҧнан. Хан қайқы, биің бҥкір, молдаң соқыр, мен 

тҥзу дегендердің бҽрі бҧраң», «Адам қойды атымды, надан қылды халқымды.... 

Барар жер жоқ басар тау, оңда қҧдай артымды», ... деп жар салады. 

Бҧлар – ҧлы ақынның сҿз ҿнеріндегі кҿркемдік қуатын,  пҽлсапалық 

даналыығын даралап кҿрсететін классикалық туындыларынан ҥзінді сҿздер 

ғана. Ақыт шығармаларын толық оқыған саналы азамат Ақыт жайлы менің 
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ойларымды, ҽсіресе оның Абайдың шығыстағы ҧлы шҽкірті екенін толық 

қҧптайды.. 

Миуалы дарақтардың басын жемісі жерге иеді емес пе. Ақыт ҿте кішіпейіл 

адам-ды.  

         Мен де надан ғапылмын, 

         бҽрінен де қҧр қалдым 

         ғылым менен ақылдың. 

         Жасым шықты жетпіске, 

         тҿрден кҿрге жақынмын. – 

дейтҧрса да, қазаққа, адамзатқа берері ҽлі кҿп еді. 

 Амал не, ҧлы ақын 1940-жылы қанқор Шың Шысайдың тҥрмесінде: 

                    Патша Қҧдай панаңда, 

                    сырымды айттым қаламға. 

                    Қарап тҧрып қайранмын, 

                    Қалғаныма қамалда. 

                    Қысқы кҥндей қысылдым 

                    тамызда, ыстық амалда. 

                    Залалсыз едім адамға,  

                    Анық едім ғаламға. 

                    Тақым қысып, қамшы сап, 

                    кҿрмеп едім шабанға. 

                    Толық кҿрмей шаң қауып, 

                    ергенім жоқ баранға. 

                    Ат сауырын кҿп бердім 

                    жаяу-жалпы адамға. ... –  

деген беті, жауыз жендеттердің қанды қолынан кҿрген ауыр азаптан шҽһит 

болып, Жҽннатқа рауан ҽйлады! 

Бірақ оның қасиетті де асқақ рухы халқымен мҽңгі бірге! 

 

ҼОЖ 130.2(574) 

ИСБЕК Б. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, ШҚО, Ҿскемен қ., Қазақстан 

 

МҤРСЕЙІТ ҚОЛЖАЗБАЛАРЫ: АҢЫЗ БЕН АҚИҚАТ  

 

Алты жҥз бір бет. 

Бҧл – біз Абай шығармаларының текстологиялық негізі ретінде 

қарастыратын Мҥрсейіт қолжазбаларының бір ғасыр уақыттың сан тҥрлі 

сындарынан ҿтіп, бҥгінге аман-есен жеткен бетінің жалпы саны. Оның ҥш жҥз 

тоқсан беті – ҿлеңдері, аудармалары мен поэмалары. Екі жҥз он бір беті – 

қарасҿздері мен «Біраз сҿз қазақтың тҥбі қайдан шыққандығы туралы» атты 

тарихи трактаты.  

Қолжазба беттерінің рет санымен тҥгендей отырып санағанда отыз бір беті 

жоғалған. 
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1905 жылғы қолжазба – Абайдың Ҽйгерімнен туған екінші ҧлы Мекайылға 

арналса, 1907 жылғы қолжазбаның 194-ші бетіндегі басылған мҿрден «Жҧмағҧл 

Қажыпин» деген кісі есімі оқылады, 1910 жылғы қолжазба– Абай аулындағы 

медресе оқытушысы Дайырбай Қожанҧлына арналған. 

Осы тҧрғыдан қарасақта, абайтану ғылымындағы «Мҥрсейіт жҽне ол 

кҿшірген қолжазба» тақырыбы хақында М.Ҽуезов, С.Мҧқанов, Ҽ.Жиреншин, 

Ҽ.Марғҧлан, Қ.Мҧхамедханов, М.Мырзахметов, З.Ахметов жҽне т.б. ғалымдар 

зерттегенімен, қазіргі жаһандық ҽдебиетанудың тың ҥдерісіне сай жан-жақты 

жіті қарастыруды қажет ететін кҥрделі тақырып. Тіптен Мҥрсейіт кҿшірген 

қолжазбалардың бҥгінге дейін нешеуі жеткені туралы нақты дерек кездеспейді.  

Тек Абай мҧражайында кҿп жылдар ғылыми қызметкер болған белгілі 

ҽдебиет зерттеушісі М.Бейсенбаевтың санауы бойынша «Мҥрсейіт кҿшірген» 

дейтін ҿлең дҽптерден бергі уақытқа дейін жеткенінің саны – бесеу» [1]. 

Қиясбайша санап кҿрейік.  

Жоғарыда айтылған ҚР ҦҒА-ның сирек қолжазбалар қорында сақталған 

екеуі мен М.Ҽуезов мҧражайының сирек қорындағы біреуді қосқанда жиыны– 

ҥшеу. Қалған екеуі туралы нақты дерек жоқ. 

Бірақ қазақ баспасҿзінің белді қайраткері Ғ.Сармурзиннің М.Ҽуезов туралы 

естелігінде: «...Мҧхтар маған кҿз қағып, қалада каникулге шығар алдында 

курсанттарға ел ішінен ауыз ҽдебиетін жинау жҿніндегі ҿз тапсырмасынан 

менің не бітіріп жҥргенімді сҧрай бастады. ...ҽдейі жинап сақтап жҥрген, 

арабша жазылған мҧқабалы екі кітапшамды ҽкеп бере қойдым. Оның біреуі – 

баяғыда Мҥрсейіт молда ҽжеме жазып берген Абай ҿлеңдерінің жинағы еді де, 

екіншісі – Балтатарақтағы Қалдыбай деген мағҧлматты, кҿпті кҿрген 

қҧдамыздан қолқалап сҧрап алған ескі мҧқабалы кітапша болатын»,- дейді [2, 

28-30 б.]. Осы естелік негізінде Ғ.Сармурзиннің 1904 жылы дҥниеге келгенін 

ескерсек, М.Ҽуезовтің 1924-1925 жылдары Семейдегі мҧғалімдер 

техникумында оқытушылық қызметте болуы, 1924 жылдың ішінде-ақ Абай 

шығармаларының толық жинағын қҧрастырып, жариялауды да қолға алуымен 

қатар 1927 жылы Кҽмила мен ажырасқаннан бастап 1943 жылға дейін Шыңғыс 

ҿңіріне атбасын тіремеу іспеттес деректерді хронологиялық тҽртіппен жіптей 

тізсек, М.Бейсенбаев санауындағы «бестің» бірі осы деген тҧжырымға келеміз. 

Себебі, Ғ.Сармурзин естелігінің 1975 жылы, М.Бейсенбаев мақаласының 1994 

жылы жарық кҿруі – обьективті тҧрғыдан келгенде жоғарыдағы 

тҧжырымымызды дҽлелдей тҥседі. Мақалада қайда сақталғандығы айтылмауы 

да сондықтан. 

Сонымен қатар қолжазба М.Ҽуезовтің қолына шамамен 1925 жылдың жаз 

айында тиген. Оған – Ғ.Сармурзиннің естелігі дҽлел. Ары қарай қолжазба 

тағдыры не болды? Неліктен М.Бейсенбаев ҥшеуінің сақталған жерін айтып, 

қалған екеуі туралы мҽлімет келтірмеді? Осы іспеттес сауалдар ҽрбір 

оқырманның кҿкейіне келетіні сҿзсіз. Осы орайда ақын шҿбересі И.Жағыпарова 

мынадай бір естелік айтады:  

«...Соғыстан қайтып келген соң Мҧхтар ағаның жақсылығын кҿп кҿрдім. 

Уҽсила апай екеуінің тҥсініскен жылдары еді. Кҽмилаға байланысты араларына 
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кірбің тҥскен еді. Содан 1950 жылы Ленинградтан қайтып келген соң, сол 

қойманың жайын айтып едім, Мҧхтар аға орнынан ҧшып тҧрды. 

- Пҽлі, сенің мынауың ҥлкен жаңалық ғой. Қалай бҽрін ҧмытпағансың. 

Сервиздерді мен Ленинградтан ҽкелгем. Кҽмилаға сыйға тартқам. Кимешек 

сенің шешеңдікі еді. Кҽмилаға жараса ма жоқ па, деп сҧратып алғамын. Ал 

кітаптардың барлығын оқығамын. Оның ішінде Абайдың, Ақылбайдың, 

Мағауияның, менің де қолжазбаларым бар. Суреттер де солардікі. Оны 

бҥлінбей тҧрғанда тез тауып алайық,- деді. 

Іле мені ақын Қасым Аманжолов пен Қайым Мҧхамедхановқа қосып 

Семейге жіберді. Аралтҿбедегі тошаланың орнын қаздық. Ештеңе де 

табылмады» [3].  

Бҧл естелікте айтылған Абай, Ақылбай, Мағауия мен М.Ҽуезов 

қолжазбаларының жоғалуы ҽдебиет ҥшін ҿте ҿкінішті іс, ҽрине. Бірақ, менің 

ойымша, бҧлардың ішіндегі Абай қолжазбасы Мҥрсейіт кҿшірген Ғ.Сармузин 

нҧсқасы.  

2011 жылдың 25-қараша кҥнi ел Тҽуелсiздiгiнiң 20 жылдығына орай ҚР 

Мемлекеттiк Орталық мҧражайында ҧйымдастырған «Абайдың қолжазбасы» 

атты кҿрмеден соң «Абайдың тҿртінші қолжазбасы табылды деп» бҧқаралық 

ақпарат қҧралдары жарыса жазғаны баршаға аян [4].  

Бҧл қолжазба қазіргі кҥнге дейін ғылыми айналымға енбегендіктен, 

М.Бейсенбаев санауындағы «бестің» бірі деп болжам жасау негізсіз. 

Сондықтан, қазіргі ғылыми айналымда дҽлелденген Мҥрсейіт 

қолжазбаларының саны – ҥшеу. Яғни, 1905, 1907 жҽне 1910 жылғы кҿшірмелер. 

Ал осы Мҥрсейіт қолжазбаларының нақты кҿлеміғылыми қорлардың 

сипаттамасынасҽйкес келмейді. 

1905, 1910 жылғы қолжазбалардың тҥпнҧсқасы ҚР Ғылым Академиясының 

(қазіргі Ғылым ордасының – автор) сирек қолжазбалар қорында сақталып, 

кҿшірме нҧсқасы Абайдың мемлекеттік тарихи-мҽдени жҽне ҽдеби-

мемориалдық қорық-мҧражайында сирек қолжазбалар қорында сақтаулы. Бҧл 

екі мекемедегі аталған қолжазбалардың кҿлеміне қатысты дерек ҽртҥрлі. 

Мысалы, 1905 жылғы қолжазбаға туралы «КП-336/1, №87 бумада 99 бет»,- деп 

кҿрсетілсе, «КП-5022, №99 бумада 200»,- деп берілген. Шынында қолжазбаның 

бҥгінге сақталып жеткені – 183 бет. 112 беті – ҿлеңдері, аудармалары мен 

поэмалары. 71 беті – қарасҿздері.  

Ортасында ҽр жеріне 16 беті қолдан қолға ҿтіп, сақталу барысында бҥлінген 

немесе жоғалған. 

Дҽл осындай 1910 жылғы қолжазба хақында «КП-5020, №88 бумада 112 

бет»,- деп берілген. Дҧрысында бҧл қолжазбаның жалпы кҿлемі 201 бет. 136 

беті – ҿлеңдері, аудармалары мен поэмалары. 65 беті – қарасҿздері. Тек 

ортасында 2 беті ғана қолдан қолға ҿтіп, сақталу барысында кҿзден ғайып 

болған. Ҥш қолжазбаның ішіндегі ең толық сақталғаны да осы. 

1907 жылғы қолжазба Мҧхтар Ҽуезовтің мемориалдық мҧражай-ҥйі сирек 

қолжазба бҿлімінде «ерекше» сақтаулы. Қазір де мҧражай-ҥйінің бҿлімі 
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меңгерушісінен басқа біреу оны кҿрген емес-ті. Аталған қолжазбаның 

ерекшілігі де осы.  

Бҧл қолжазбаның 217 беті сақталған. 142 беті – ҿлеңдері, аудармалары, мен 

поэмалары. 72 беті – қарасҿздері мен «Біраз сҿз қазақтың тҥбі қайдан 

шыққандығы туралы» атты тарихи трактат. Қолжазбалары арасында кҿлемі 

жағынан ең кҿбі осы болғанымен, бҧның да 13 беті уақыттың шешілмес 

қҧпиясы боп қала берді. 

Ал 1905 жылғы қолжазбаның Мекайылға, 1910 жылғы қолжазбаның Абай 

аулындағы медресе оқытушысы Дайырбай Қожанҧлына арналуы – ақын 

шығармаларын жинаушылар мен кҿшірушілерге қатысты тың тҧжырым 

жасауға мҥмкіндік береді. 

1905 жылғы қолжазбаның Мекайылға арналуы – 1896 жылы жинала 

бастаған «Абай шығармалары 1905 жылдан бастап баспаға дайындалды» деген 

дҽстҥрлі пікірді қуаттай отырып, «Ақын жинағын баспадан шығарға белсенді 

араласқандардың бірі – Мекайыл» деген тҧжырымды тудырады. 

Ҽрине қҧптамайтындарда, қарсы уҽж айтатындарда жеткілікті. Дҽлелдеп 

кҿрейік.  

Алдымен Мекайылдан бастасақ, ол Абайдың Ҽйгерімнен 1884 жылы туған 

екінші ҧлы. «Абай энциклопеясында» [5, 404 б.] арабша, орысша сауатты 

болған десе, М.Ҽуезовтің ағасы Ахметтің «Бала Мҧхтар» атты еңбегінде: 

«Мекайыл Абай ҿлеңдерін тҥгелдей жатқа білген. Домбыра тартып, ҽн салып, 

ҽкесі жайлы білгендерін ел ішінде ҽңгіме етіп, халыққа таратқан. М.Ҽуезов те 

Мекайылдың Абай туралы ҽңгімелерін жас шағында кҿп естіген»,- [6, 11-12 б.] 

деп,ҧлы жазушының қалыптасу жолындағы Мекайылдың зор ҥлесін 

айтады.«Алаш қозғалысы» атты энциклопедиялық анықтамалықта: «...1917 

жылы патша ҿкіметі қҧлағаннан кейін, Алаш партиясы жетекшілерінің 

ықпалымен жастардың «Талап» атты мҽдени-ағарту ҧйымын қҧрып, тҿрағасы 

болды. Осы ҧйым арқылы Бҥкілресейлік Қҧрылтай жиылысына сайлау 

науқанында Алаш партиясын қолдау ҥшін халық арасында ҥгіт-насихат 

жҥргізді. Семейде «Абай» журналын шығаруға қаржылай демеушілік жасады»,- 

[7, 3 б.] деп белді қайраткерлік қырын танытса, «Абай тірі кезде, Мҥрсейіт 

оның ҿлеңдерін жинаумен шҧғылданбаған, оған себеп мынау: Абай ҿзінің 

қолжазбаларын Махмуд деген молдаға, ҿз баласы Мекайылға, ҽйелі 

Еркежанның інісі Сҥлейменге сақтатады екен. Абай ҿлгеннен кейін Мҥрсейіт 

жинай бастаған жҽне Абай ҿлеңдерін бастыру мақсатымен Кҽкітай Ысқақов 

жинайды», - [8, 174 б.] деген С.Мҧқановтың пікірі Мекайыл туралы тың 

тҧжырымымызды одан ҽрі қуаттай тҥседі. Осыған ҥндес пікірді К.Оразалиннің 

«Абайдан соң» атты романынан да таптық. Алайда кҿркем шығарма 

болғандықтан ешқандай сілтеме жасай алмадық. Олай дейтініміз – жердің де, 

елдің де жағдайын жақсы білетін Кҽмен Оразалиннің Мҧхтар ҿмірі туралы 

«Абайдан соң» атты романы жазушының бейнеттеніп жҥріп тапқан зейнеті. Бҧл 

– бір. Екінші, К.Оразалиннің бірінші кітабына қатты қиянат жасалып, 

«Алашорданың» мҥшелері, соларды жақтады» деген байбаламның нҽтижесінде 

Турағҧл, Шҽкҽрім, Кҿкбай, Мекайылдың аттары ҿзгертілді, оқиғаны ҿзгеге 
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теліп жазуға мҽжбҥр болды. Кейінгі ҥшінші, тҿртінші кітаптары егемендікті 

алғаннан кейін жарияланғандықтан, жоғарыда аталған тҧлғалар туралы кҿсіле 

суреттеді. Тіпті, Мекайылды Абай ауылының ғана емес, Алаштың ең белді, 

белсенді азаматы ретінде суреттейді. Ол рас. Ҽйтпесе 1905 жылғы қолжазба 

оған арналмас та еді. Осы орайда Бибі Ысқақ елінің естелігіндегі «ҥш туыстың» 

бірі, белгілі ғалым А.Омаров айтқан Шҽкҽрім емес, Мекайыл шығар деген 

ойдамыз. Ойымызды шындай тҥсу ҥшін дҽлелдеп кҿрейік. 

Абай қазасынан кейін, жақын туыстары Ҽ.Бҿкейхановтың кеңесі бойынша 

ақынның асыл мҧрасын жинастырып, баспаға ҽзірлеуге кіріскені баршаға 

мҽлім. Бҧл туралы қҧнды деректі 1915 жылы «Қазақ» газетінде жарияланған 

Кҽкітайдың қазасына байланысты жазылған қазанамада айтылады. Аға буын 

зерттеушілер кҿп зерделеген бҧрыннан мҽлім мағлҧматтарды қайталап 

жатудың қажеті шамалы. 

Бірақ А.Омаровша айтқанда, «Абайдың алғашқы жинағы баспаға қалай 

ҽзірленді?» деген сҧрақтың, біздіңше, бҥгінгі кҥні бір ғана астары қалған 

сияқты. Ол – аталмыш жинақтың шығуына Мекайылдың қатысы қандай еді 

деген мҽселе.  

Абай ҿлеңдері мен қарасҿздерін жинастыру барысында Мекайылдың 

мынадай істерді атқарды деп санамалап айту қиынға соғады. Бірақ, 

С.Мҧқановтың: «Абай ҿзінің қолжазбаларын Махмуд деген молдаға, ҿз баласы 

Мекайылға, ҽйелі Еркежанның інісі Сҥлейменге сақтатады екен»,- [8, 174 б.] 

деген пікірі мен қазақтың белгілі ағартушысы, тілші ғалымы Т.Шонановтың 

«Ақжолдағы» мақаласында: «Абай енді басылғанда бҧрынғы басқанда кеткен 

қатесін тҥзеп, ҽрине, толық, тҥгел шығару керек. ...Абай сҿзін жатқа білетін, 

Абайдың ҿз аузынан жазып алып отырған Абайдың Мекайыл деген баласы. 

Мекайыл бҧл кҥнгі басылған ҿлеңдерінің арасында қалған жолдарын, кітапқа 

кірмегендерін һҽм қай ҿлең қандай мезгілде не себепті жазылғанын біледі»,- 

[10] деген пікіріне қарап бірталай мҽн-жайды анықтауға болады. 

Кҽкітай мен Турағҧл Абай мҧрасын тҥгендеу де, негізінен, ҿздеріне қарасты 

ауыл тҧрғындары арасында жҥргізілген болатын. Бҧл жинақты қҧрастыру 

барысында Мекайыл белсенді араласып, Шҽкҽрім бейтарап қалды деп айта 

алмаймыз. Сол кездегі Шҽкҽрімнің жағдайына байланысты А.Омаровтың мына 

пікір ҿте орынды: «...(Абай жинағын қҧрастыруда - автор) белсенділік таныта 

алды ма? Егер жоқ десек, оның себебі неде? Басы ашық нҽрсе, сол кездерде 

Шҽкҽрім «қазақтың данасы, жасы ҥлкен ағасы» болған Абайдың орнын басты. 

Яғни, бҧл тҧста іні ақын қыр ҿмірі ҥшін тым сирек қҧбылыс – ҥлкен 

шығармашылық иесіне айналды. Сонымен бірге, ҿзіне қарасты ҽлденеше 

ауылдың тҧрмыс-тіршілігін басқару, реттеу ҽкесі Қҧдайберді дҥниеден 

ҿткеннен бері де Шҽкҽрімнің мойнында еді. Ақын ҽрі би болған ағаның жҥгі 

қандайлығын інілері жақсы білгені сҿзсіз. Тағы бір ҿмір шындығы, Шҽкҽрімнің 

қыстауы мен Абай ауылдары арасы кҥнделікті аралас-қҧраласқа келмейтіндей 

қашық-тҧғын. ...Сҿйтіп, Шҽкҽрімнің 1905 жылдың қысы мен жазында Абай 

мҧрасын жинастыруға белсенді тҥрде араласа қоймағандығы осы айтылған 

тҧрмыс-тіршіліктің қарапайым тҥйткілдерімен ҿз тҥсінігін табады деген 
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ойдамыз. Бҧл парыздан Шҽкҽрімді екі іні ҿздері босатқан десек те қате бола 

қоймас» [9]. 

Сонымен қатар Ахат естелігіндегі мына жайтқа назар аударсақ: «Бір 

қайғыңды бір қайғың ҧмыттырсын» деген оңбаған қарғыстай, Мағаштың 

қырқында, Абай қайтыс болып, біржола сорым қайнап қалды. Абай тҥсімнен 

шықпайтын болды. Абайдың қаралы ҥш жылын кҥту қиын болды. Ақыры 

ойланып, ел бауырға тҥскен соң, барлық туғандарды жинап, Абайға еткен 

уағдамды орындауға сапар жҥретінімді айттым. Бҧған наразы болғандары: 

«Жақсы кҿретін ағасының ҥш жылын кҥтпеуі қалай?» - деп баруыма ырза 

болмады. Ҧққандары ырзалығын берді. Наразы болғандардың ҿкпелерінен гҿрі 

Абайға берген сертімді орындауды артық кҿрдім. Сҥйтіп, 1905 жылдан 1906 

жылға қарсы кҥзде жҥріп кеттім» [11, 470 б.]. Демек, бҧл мезгілде Шҽкҽрім 

қайғыдан баз кешіп, тынымсыз тіршілікті емес, «Абай арманын» іске асырудың 

жолында жҥрген-ді. 

Енді мҽселені жинақталған Абай мҧрасын кімдер реттеп, бір жҥйеге салды 

деген қырынан сараптайық. Ҿйткені, Мекайылдың осы іске анық қатысқанына 

дҽлел болатын бір қҧнды естелік бҥгінгі кҥнге жетіп отыр. «Жалын мен оттан 

жаралған» Мекайылдың абайтану ғылымына сіңірген еңбегін дҽлелдеу ҥшін 

мҽнді деректерді Ҽрхамқызы Мінҽштің «Кҽкітай» [12] атты мақаласынан, 

дҽлірек айтқанда осы мақалада келтірілген Кҽкітайдың ҽйелі Бибі ҽжейдің 

естелігінен кездестірдік. Жоғарыда Мҥрсейіт Бікіҧлы Абай ҿлеңдерін бір айдың 

ішінде кҿшіріп жазып, қағаз бетіне тҥсірген дедік. Ал, одан кейінгі бірер айда 

Абай жинағын ҽзірлеу қалай дамыды? Міне, жаңағы естелік осыған сҽуле 

тҥсіреді. 

Бірінші дерек: Бибі ҽжей тҿрт кісі болып «Ҽкемнің (Абай атам) жылын 

береміз деп дайындалып жҥргенде керек-жарақ аламыз деп Семейге барып 

жаттық» дейді. Осы бір ауыз сҿз бҥгінгі зерттеуші ҥшін аса бағалы! Ол Кҽкітай 

бас болып, туыстардың Абайдың жылын ҿткізуге қажетті керек-жарақты алуға 

Семей шаһарына 1905 жылдың маусым айының ортасында келгенін анықтауға 

мҥмкіндік береді. Бибі ҽжейдің екінші дерегі: ҥш туыс Абайдың қолжазба 

жинағын ҿздерімен бірге Семейге ала барды дейді.  

Хош, олар қолжазбаны қалаға қандай мақсатпен апарған? Гҽп осы арада: 

Омбының тҧрғыны Ҽ.Бҿкейханов ҥш туысты Семейде қарсы алған (Саяси 

ахуалға орай, мамыр айынан бастап Ҽлекең Семейде ҽліптің артын бағып, ҿзі 

айтқандай «бҧғып» жҥрген болатын – автор). Неге? Абай ҿлеңдерінің алғашқы 

жинағын біріге қарап, бірлесе ойластыру ҥшін. Шыңғыстаудан Семейге жеткен 

топ Ҽ.Бҿкейхановпен кездесіп, келелі мҽслихат қҧрады. Мҧны да естелік 

иесінің ҿз аузынан естиміз. «Бҧл кісі кім?» деп сҧрағанымда, оқыған ақылды 

кісі, Абай ағамның ҿлеңдерін қараттық деген»,- дейді Бибі ҽжей [12]. Жҽне, сол 

кҥні: «Достар таң атқанша ҽкемнің (Абай атам) ҿлеңдерін оқып, ҽн салып 

отырды. Таң қылаң бергенде ғана қонақты ҥшеуі шығарып салды». Бҧл – аса 

қҧнды дерек. 

Семейде кездесіп, бірер кҥн кҿңіл кҿтеріп, шат-шадыман болған достар 

бірге суретке тҥседі. Бҧл суретті кҿзі кҿрген Кҽкітай немересі Мінҽш апай 
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былай деп жазады: «Сол суретте ҽжемнің бір жағында беті боялған кісі, бір 

жағында Кҽкітай атам, сыртында Тҧраш ағам, екінші жағында Кҽкітайдың 

иығына қолын салып, Шҽкҽрім атам тҧр еді». Ҽ.Бҿкейхановқа «халық жауы» 

деген жала жабылғандықтан сақтық жасап, бетін бояп тастаған сияқты. Бір 

ҽттегенайы, бҧл сурет сақталмаған, аласапыран заманда жоғалған. Осы арада 

ескере кететін бірнеше жайт бар: бірінші, Ахат естелігінде айтқандай, бҧл кезде 

Шҽкҽрім «шат-шадыман» болатын жағдайда емес. Екінші, Шҽкҽрім Кҽкітайдан 

11 жас ҥлкен. Ал сол замандағы тектілік дҽстҥрге сай жасы ҥлкен адам жасы 

кішінің иығына қолын салып тҧрмайды. Ҥшінші, 1905 жылғы қолжазба 

Мекайылға арналуы. Тҿртінші, 1931 жылы Шыңғыстау наразылығына 

қатысқаны ҥшін Тобықтының 70 адамымен бірге Мекайыл Семейдегі 

Тҥйемойнақ аралында атылады. Бесінші, «қолжазбаны біріге қарап не істеді?» 

деген сҧрақтың тууы заңды. Мекайылға арналған Мҥрсейіт қолжазбасындағы 

Ыбырай, Ақылбай, Мағауия, Кҽкітай мен Турағҧл ҿлеңдері 1909 жылғы 

жинақта жарияланбағанына назар салсақ, бҧл жолғы бірігу Абай 

шығармаларына алғашқы текстологиялық сҧрыптау жҥргізіп, тек ақынның тҿл 

туындылары мен аудармаларын жариялау кҿзделген болуы мҥмкін. Ҽрхамның 

қолжазбаны «бір ай шамасында дайындады» деуінің мҽнісі де осы. Текстология 

сҧрыптау мҽселесімен Ҽ.Бҿкейханов жіті таныс еді. Себебі 1905 жылға дейін 

орыс ҽдебиетінің классик тҧлғалары Пушкин мен Лермонтовтың шығармалары 

неше мҽрте осындай текстологиялық сҧрыпталғаны зиялы қауымға мҽлім. Ал 

бҧл мҽселе Ҽлихандай дегдардың назарынан тыс қалды деу қиын. 1945 жылғы 

мерейтойлық жинақтағы тҥсініктемелеріндегі қолжазбаға қатысты деректер 

мен Мҥрсейіт қолжазбаларын салыстыра зерттегенде байқағанымыз, 1945 

жылға дейін тек екі қолжазбасы ғана мҽлім болған. Олар Ғылым академиясында 

сақталған 1910 жылғы қолжазба мен М.Ҽуезов кітапханасында сақталған 1907 

жылғы қолжазба. Бір қызығы–оқтын-оқтын «Соры қалың соққы жеген 

пышанамыз», «Кҿңіл қҧсы қҧйқылжыр шар тарапқа» сынды бірнеше ҿлеңді 

1905 жылғы қолжазбадан алады. Бірақ бҧл қолжазба туралы ешқандай дерек 

келтірмейді. Оның себебі–«халық жауына» арналған қолжазба болуында.  

Сондықтан Бибі ҽже айтқан «ҥш туыстың» бірі – Мекайыл деп 

топшылауымыз ҽбден заңды. Ал қолжазба ҚР ҦҒА-ның қолжазба қорына 

тапсырылғанға дейін М.Ҽуезов қолында сақталуы болған. Оған тапсырушы 

туралы қолжазба қорының тҥсім кітабына ешбір мҽлімет келтірілмеуі де дҽлел. 

Ҽйтпесе, «Қазақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамасында» [13]не тапсыру, 

не жинаушы туралы бір дерек келтірер еді.  

Ҽрхам Кҽкітайҧлы да Абайдың жинағын ҽзірлеуге Мекайылдың ат 

қосқанын білмейді емес, ҽрине, біледі. Ол қолжазба «оқылып тексерілген соң 

қайта кҿшіртіп, бір ай шамасында дайындатып» дей отырып, кім-кімнің 

«тексергенін» атамай, аттап ҿтеді. Себеп сол тексергендердің ҥшеуіне (Ҽлихан, 

Турағҧл, Мекайыл) бірдей «халық жауы» деген пҽле жабылған жағдайда ҿзге 

амалың қайсы? 

Сондықтан, абайтану ғылымындағы ақын шығармаларының жиналуы мен 

жариялануына ерен еңбек сіңірген тҧлғалардың бірі – Мекайыл. Бҧл– ақиқат. 



56 
 

1907 жылғы Мҥрсейіт қолжазбасы қалай ғылыми айналымға енді? 1909 

жылғы жинақтан кейін неліктен 1910 жылғы қолжазба кҿшірілді?  

Егер Мҥрсейіт қолжазбалары мен ақын шығармалар жинағын салыстыра 

зерттесеңіз,1907 жылғы қолжазба 1905 мен 1910 жылғы қолжазбаға қарағанда 

анағҧрлым толыққанды, текстология тҧрғыдан кҿп зерттелген, 1933, 1939-40, 

1945, 1947, 1954, 1957, 1961, 1977, 1995 жылдардағы академиялық толық 

жинақтардағы ақын ҿлеңдерінің «асыл тҥпнҧсқа ретінде» кҿбіне 1907 

қолжазбамен шектеледі. Неліктен? 

Осы сҧраққа жауап іздемес бҧрын оның М.Ҽуезов қолына қалай жеткені 

туралы, яғни ғылыми айналымға қалай енген жолын анықтап кҿрейік. 

1933 жылғы жинақтың қҧрастырылып, жариялануы 1924 жылдың ішінде-ақ 

қолға алынғанын ескерсек, бҧл кезде қолжазба ҽлдеқашан М.Ҽуезовтің қолында 

болған. Оған дҽлел 1933 жылғы жинақтың «Тарихи сҿз» бҿліміндегі «Біраз сҿз 

қазақтың тҥбі қайдан шыққандығы туралы» трактаттың 1907 жылғы 

қолжазбадан ешқандайайырмашылығы жоқ. Ҽрі екі бағытта жетуі мҥмкін. 

Біріншісі, жары Кҽмиланың жасауы ретінде. Оған дҽлел Валентина 

Николаевнаның мына бір естелігі: «Мҧхтар Омарханҧлының екінші ҽйелі 

Мағауияның қызы Кҽмила (Уҽсиланың сіңілісі) еді. Олар қай жылы ҥйленгенін 

білмеймін, тек білетінім, Абай ҥйінен ҧзатылатын қыздардың салты бойынша 

жасауына Абайдың қолжазбалар жинағын ала келіпті» [11, 388-б.].  

Мҧхтар Ҽуезовтің: «Біз де қазақ ортасында Абай шығармаларын сҥйіп, 

сҥйсініп оқып, ҧзатылар кезінде Мҥрсейіт, Самарбай, Дайырбай сияқты 

кҿшірушілерге кҿшіртіп алып, ҿздерінің жасау сандығына салып алып кеткен 

бір топ қыздарды білеміз. Кейін Абай қолжазбаларын жинаушылардың 

бірталайы пайдаланған сондай кҿшірмелер: Уҽсила, Ҽсия, Рахила, Ғалия, 

Ғабида, Қаныш деген қыздардың кҿшіртіп сақтаған жазба жинақтары 

болатын»,- [14, 19 б.] деген пікірінен де білуге болады. Сонымен қатар бҧл 

пікірге «байыппен» қараған жҿн. Ҽуелі Самарбай, Дайырбай сияқты 

кҿшірушілерге келер болсақ, бірінші олардың қандай кҿшіруші болғаны туралы 

нақты мҽлімет жоқ. Екінші естеліктер мен зерттеулердің барлығында 

«Мҥрсейіт, Самарбай, Дайырбай сияқты кҿшірушілер» деген мҽлімет қана 

айтылады, нақты дерек жоқ. Ҥшінші, 1910 жылғы қолжазбаның Дайырбайға 

арналғанына назар салсақ, М.Ҽуезов осы ҥшін кҿшірушілердің қатарына қосты 

ма деген ойда жоқ емес. Тҿртінші, Абай тапсырмасымен Еңлік пен Кебек 

оқиғасын поэма еткен бірінші Мағауия болды. Мағауияның ҿз қолжазбасы 

сақталмаған. Дайырбай Қожанҧлы деген М.Ҽуезовке тапсырған жалғыз 

қолжазба арқылы бізге жетіп отыр. Жҽне Дайырбай Қожанҧлы қолжазбасында 

емес Мҥрсейіттің Дайырбай Қожанҧлына арналған қолжазбасында сақтаулы. 

Ал оның 1940 жылы қайтыс болуы мен  осы қолжазбаның толық сақталуы ойды 

нақтылай тҥседі. Зады солай болса керек. «Абай жолындағы» Шҽкірімнің 

прототипіндей Мҥрсейіт, Самарбай, Дайырбайлар М.Ҽуезов зерттеуіндегі бір 

ғана Мҥрсейіттің прототипі деп айтсақ та болар. Қ.Мҧхамедхановтың М.Ҽуезов 

зерттеулеріне «байыппен қарау керек» деп М.Мырзаметовке айтуының себебі 

содан болар.  
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Ал қыздардың қатарына Кҽмиланы қоспауы тҥсінікті де. 1907 жылғы 

қолжазбаларға келер болсақ, жасау ретінде келді десек те, алғашқы толық 

жинақты қҧрастыру барысында ақын тҿңірегіндегі Кҿкбай, Турағҧл, 

Мекайылдар жинақты шығару барысында тапсырды десек те болады. 

Абай энциклпедиясында: «Дайырбай Қожанҧлы – 1878-1940 жылдары ҿмір 

сҥрген молда. Абай ҿлеңдерін кҿшіріп, халық арасында насихаттап, тарату 

мақсатында кҿп жҧмыс атқарған. Жуантаяқ руының Байшора атасынан»,- [15, 

197 б.] деген дерек келтірген. Демек, 1924 жылдың ішінде-ақ  1933 жылғы 

жинақтың қҧрастырылып, жариялану барысында 1905, 1907, 1910 жылғы 

қолжазбалар М.Ҽуезов қолында болған. Себебі сол жылғы ақынды еске алу 

кешінен соң Абай ҧрпақтары толық жинақты шығаруды Ҽуезовке жҥктеген 

болатын. Сондықтан, Абайға қатысты барлық қолжазбалар Ҽуезов қолына 

жиналған. Ал Ҽ.Медеуханҧлының «Мҥрсейіт жайлы бірер сҿз» [16, 6-7 б.] атты 

мақаласындағы кҿшірілген ҥш қолжазбаны Мҥрсейіт баласы Рахымбай аумалы-

тҿкпелі заманда аман алып қалып, Шопандағы шешесі Ажардың қабырының 

бас жағына су ҿтпейтін затқа орап сақтаған деген дерегі шындыққа 

жанасымсыз. 

Мҥрсейіт қолжазбаларының 1905, 1907, 1910 жылғы нҧсқаларында мынадай 

мҽселелер бар: бірінші, Абай шығармалары толық қамтылмаған. Екінші, кейбір 

ҿлеңдер орынсыз біріктірілген, кейбіреулері ретсіз берілген, бҿлек ҿлең ретінде 

берілетін жерлер де ҧшырасады. Ҥшінші, колжазбада ақынның замандасы, 

ағартушы Ы.Алтынсарин мен ақын шҽкірттер: Ақылбай, Мағауия, Кҽкітай, 

Турағҧл, Шҽкҽрім шығармалары да кездеседі. 

Ал, Абай қолжазбаларындағы Ы.Алтынсарин мен ақын шҽкірттер: Ақылбай, 

Мағауия, Кҽкітай, Турағҧл, Шҽкҽрім шығармаларынан не тҥйеміз? Абайды 

тануда қандай тың ҿріс ашады деген мҽселелер тҧрғысынан қарастырмақпыз. 

Абайдың 1905, 1907 жылғы қолжазбаларында Ы.Алтынсариннің «Сҽуірде 

кҿтерілер рақмет туы» мен «Араз бол, кедей болсаң ҧрлықпенен» деген 

ҿлеңдері Абай ҿлеңдерімен бірге жазылған екен. 

Бҧл мҽселе турасында М.Ҽуезов, З.Серікқалиевтер шығармашылық рухани 

байланыс тҿңірегінде жан-жақты бағалайды. «Ыбырай  Алтынсарии – қазақ 

мҽдениетінің зор қайраткері» атты мақаласында: «Ыбырай тарихтық ҧзақ ҿрісі 

бар, зор келешегі бар істердің ҥлгісін ҿз қолымен орнатты. Ҽрі ол – жаңа 

ҥлгідегі ақын, ҽрі ол - сол кездегі Россияда батыл жаңалық жасап, «бҧратана» 

елдер ҥшін тың ҥлгілі мектеп ашушы. Ол – мектептің ҿзіне бҿлек ерекшелігі 

бар программаларын, оқу кҧралдарын жасаушы. Қазақтың ең алғашқы 

мҽдениетті мектебін жасаумен бірге, жазушылық пен оқытушылықты ол аса 

шебер ҿнерлі тҥрде қабыстырушы»,- дейді ол [17, 108 б.]. Ҽуезовтің осы 

пайымдауы Ыбырай еңбектері Абай еліне, Абай ҧрпақтарына ертеден-ақ таныс, 

етене болып кеткенінің жҽне екі ақын бірін-бірі білгендігінің куҽсі екендігін 

айтады. Сонымен шығармаларының бірге жазылуы туралы М.Мырзахметҧлы 

[17], Т.Жҧртбай [18], А.Еспенбетов [19] сынды абайтанушылар кҿтергенімен, 

ҽлі тҥбегейлі зерттелмей жатқан, анығында зерттеушілердің тісі батпай-ақ 

тҧрған тақырыптың бірі – ақынның кітапханасы. Ҿйткені, Мҧхтар Абайдың 
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орыс ҽдебиетінен, ҽсіресе, Пушкин поэзиясынан нҽр алуына терең талдау 

жасайды. Пушкиннің ақындық дҽстҥрін меңгерген Ыбырай, одан ҽрі 

жалғастырып дамытқан – Абай деп ҽділ баға береді. 

Бҧл тегін емес. Бҧқар, Дулат, Шортанбай – Абайдың қолжазбаларына 

жалғыз ауыз ҿлеңмен тҧмсық сҧғып кірмегенде, Ыбырайдың ҽрқашан Абай 

атымен бірге жазылып, жатталып, таралып жҥруі – бҧл екеуінің ҥні бір, ҥміті 

бір, арман бағыты жҽне болашақ тағдыры бір ақын екендіктерін танытады. 

Бҧдан Абайдың жеке кітапханасында Торғай облысы мектептерінің инспекторы 

сынды аса жауапты қызметте болған Ыбырайдың «Қазақ хрестоматиясы» мен 

«Қазақтарға орыс тілін ҥйретудің бастапқы қҧралы» атты кітаптары болды 

деген заңды тҧжырым жасауға болады.  

Ыбырай шығармалары 1905, 1907 жылғы қолжазбаларда ғана бірге 

кҿшіріліп, 1909 жылғы жинақ пен 1910 жылғы қолжазбаға енбеуі – 1909 жылғы 

жинақты шығару барысында Кҽкітай, Турағҧл сынды қҧрастырушылар ақын 

шығармаларына текстологиялық сҧрыптау жҥргізгенін аңғартады. Ыбырайдан 

кейін, Абай қолжазбаларының ҥш жылғы қолжазбасында Мағауия 

шығармалары бірге кҿшірілген. Олар 1905, 1910 жылғы қолжазбаларда 

«Жалғыз міне отырмын ҽр нҽрсе ойлап», «Ыңқылдап жатыр екен жаңа барсам», 

«Дейтҧғын сҿзің қайда «Мағатайым», «Бірге туған бауырлас» атты ҿлеңдер 

бірге кҿшірілсе, «Жас шыбық жазғытҧрғы гҥлін шашқан», «Кҽкітай былжырап» 

атты ҿлеңдерімен «Медғат-Қасым» поэмасы 1907, 1910 жылғы қолжазбада 

кездеседі. Шығармашылық ҿмірбаяны хақында М.Ҽуезов, Қ.Мҧхамедхан 

сынды ҽйгілі ғалымдар пікір айтқандықтан қайталап тоқталудың керегі жоқ. 

Зерттеу барысында Абайдың ақын шҽкірттері шығармаларының 

қолжазбалары ҚР ҦҒА қолжазба қоры, М.О.Ҽуезов атындағы Ҽдебиет жҽне 

ҿнер институтының, Абай Абайдың мемлекеттік қорық-мҧражайы 

кітапханасының қолжазбалар қорларында сақталған Самарбай, Ҽ.Ысқақов, 

Р.Жандыбаев, А.Қҧдайбердиев, Н.Қҧтжанова сынды тҧғалардың 

қолжазбаларымен қатар кезінде «Абай», «Сана» сынды журналдарында 

поэмаларынан ҥзінділер жарияланған. Ал, 1994 жылы белгілі ғалым 

Қ.Мҧхамедханов ақын шҽкірттер туралы зерттеулері мен шығармаларын 

«Абайдың ақын шҽкірттері» атты тҿрт томдық зерттеу еңбегіне топтастырды. 

Сондықтан, қолжазбалардағы ақын шҽкірттердің шығармаларына қатысты 

мҽтіндік салыстыруды Қ.Мҧхамедхановтың текстологиялық сҥзгісінен ҿткен 

«Абайдың ақын шҽкірттері» атты кітаптарда жарияланған нҧсқасымен 

салыстыруды жҿн санадық.  

1905 жылғы қолжазбадағы «Бірге туған бауырлас» [20, 82], 1905 жылғы мен 

1907 жылғы қолжазбаларда бірдей кҿшірілген «Ыңқылдап жатыр екен жаңа 

барсам» [20, 81-82; 21, 180-181], 1905 жылғы мен 1910 жылғы қолжазбаларда 

бірдей кҿшірілген «Жалғыз міне отырмын ҽр нҽрсе ойлап»[20, 80-81; 22, 148], 

1907 жылғы қолжазбадағы «Кҽкітай былжырап»[21, 224], «Дейтҧғын сҿзің 

қайда «Мағатайым»[21, 181] жҽне 1910 жылғы қолжазбадағы «Жас шыбық 

жазғытҧрғы гҥлін шашқан»[22, 116], «Рахаты кҿңілімнің Ҽбіш ағатай» [22, 

147], «Бастапқы хатты кҿріп қалдық шошып» [22, 148], 1907 жылғы мен 1910 
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жылғы қолжазбаларда бірдей кҿшірілген «Кешегі жҥрген ағаекем»[21, 95; 22, 

155-156] атты Ақылбай, Мағауия мен Турағҧл ҿлеңдерін Қ.Мҧхмедхановтың 

«Абайдың ақын шҽкірттері» [23] кітабымен салыстырғанда ешқандай 

текстологиялық айырмашылық жоқ. 

Ал, қолжазбалардағы Ҽбіштің ҿмірден қайтуына байланысты бҧрыннан 

беймҽлім: «1895-шы жылда 1 ғинуарда, жексенбі кҥндіз сағат жетіде 

Ғабдырахман дҥниеден қайтты»,-[20, 82; 22, 155] деген дерек тарихи дҽлдігімен 

мҽңгі қҧнды.  

Абай шығармашылығы екіҧшты пікірлердің бірі «Кҿзімнің нҧрысыз», 

«Тілім, саған айтайын» деп басталатын Абайдың Ҽбдірахман деген баласы 

ауырып жатқанда Кҽкітайдың атынан жазған ҿлеңі тҿңірегінде айтылып жҥр. 

Қ.Мҧхамедханҧлы бҧл екі ҿлең Кҽкітайдікі дейді [24, 14]. Бҧл пікірді біз 

қостаймыз.Кҽкітайдың басқа ақындық мҧрасы жетпегендіктен болар, бҧл 

ҿлеңдер Абай шығармасы ретінде танылып, 1933 жылғы жинақтан бастап, Абай 

шығармаларының қатарында орын алып келеді. Бір ескеретіні, Кҽкітай мен 

Турағҧл шығарған 1909 жылғы жинақта бҧл ҿлеңдер жоқ. 1933 жылдан бері 

қарайғы енген Абай жинақтарында «Ҽбдірахманға Кҽкітай атынан хат» деп 

берілген атына сай ҿлең Кҽкітайға тиесілі болып жазылған. 1907 жылғы 

қолжазбада бҧл екі ҿлең «Кҽкітайдың Ҽбішке жазған хаты» деген тақырыппен 

тҧтас кҿшіріліп, ортасы сызықпен бҿлінген [21, 147-148]. Демек 

Қ.Мҧхамедхановтың, оған ілесе біздің пікіріміз шындыққа жанасымды деп 

есептейміз. 

Абай мен Шҽкҽрім арасындағы шығармашылықбайланыстар туралы 

пікірлердің бірі –Шҽкҽрімнің «Кҽрілік туралы»деп аталатын ҿлең тҿңірегінде 

айтылып жҥр. Сондықтан, деректологиялық фактілер негізінде зерттеуімізді 

1907 жылғы қолжазбадағы Шҽкірімнің «Кҽрілік туралы» ҿлеңімен 

жалғастырсақ: 

«Кҽрілікті жамандап, ҿлім тілеп, 

Болсын деген жерім жоқ жігіт арсыз» [25, 126],-  

деген шумақтың соңғы тҥйіні: 

«Қызусыз тҽнің, 

Сезімсіз жаның –  

Болады кҽрілік белгісі. 

Оны да сезбей, 

Ҥмітін ҥзбей, 

Келмейді шалдың ҿлгісі. 

Алпыстан ҽрі бармаңдар, 

Байқамай шал боп қалмаңдар» [26, 31],- 

деп аяқталатын Шҽкҽрімнің «Кҽрілік туралы» ҿлеңін нысанаға алған. Ҽріп пен 

Кҿкбай сияқты Шҽкҽрімге де бҧл сын оңай тимеген. Кҿкбай жырын жоғалтып 

тынса, Ҽріп «қарсы» шығарма жазып ҧстазынан «ҿш алғандай», қарымтасы 

қайтқандай болады. Ҧстаз сынының Шҽкҽрімге қаншалықты ҽсері оның 

«Жастарға» деген ҧзақ ҿлеңінде айқын кҿрінеді. Ел ішіндегі келеңсіздікті айта 

келіп: 
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«Абай жҥр соны мазақ ҿлең қылып, 
Біреу ҧғар ма деп кҿзі ашылып, 
Бізге де біразырақ айтқаны бар 
Қҧр қылжақтай берме деп босқа кҥліп» [26, 39] ,-  

деген сҿздер Абай ҿлеңін меңзегені. Шҽкҽрімнің ҧстаз сынынан қорытынды 
шығарып ҿз ойын ортаға салған «Жастарға» ҿлеңі ақын жинақтарында 1879 
жылы жазылған деп келтіріліп жҥр. Бҧған иланайын десең, ҿлең Абай сынына 
дейін («Мен жазбаймын...» ҿлеңі 1889 жылы жазылған) он жыл бҧрын 
жазылған болып шығады. Шҽкҽрімнің «Жастарға» ҿлеңіндегі ҽлгіндегі сҿздері 
Абай сынына қатысты айтылған десек, онда Шҽкҽрім шығармасының 1879 
жылы жазылуы логикалық жағынан мҥмкін емес. Екіншіден, ҿлеңнің табиғаты 
21 жастағы бала Шҽкҽрімнің емес, отыздан асқан Шҽкҽрімнің сҿз сҧлбасына 
келеді. Ҽрине, негізсіз емес, шындыққа жанасымды. Оны 1907 жылғы 
қолжазбадағы нҧсқамен салыстырғанда анық байқауға болады. Сондағы 
«Кҽрілік туралы» ҿлеңнен Абай сынаған 21 жастағы жас жігіттің сҿз сҧлбасын 
анық байқайсыз. Мысалы, 1907 жылғы қолжазбада кҽрілікті былай тҥйіндейді: 

«Ақылдан танып, 
Ҥйірден қалып, 
Қазым жақбас атанып. 
Ашылып кҿтің, 
Қуарып бетің, 
Сҿйлейін десең жаңылып. 
Қатының кетер ҧрысып, 
Борбайың қалар қҧрысып» [21, 198]. 

«Кҽрілікті жамандап, ҿлім тілеп,Болсын деген жерім жоқ жігіт арсыз» деген 
Абай сыны осы тҥйінге қарата айтылса керек, сірҽ. Ал, жоғарыдағы тҥйін Ахат 
ақсақалдың ҽкесі қайтыс болғаннан отыздан асқан шағындағы есінде жатталып 
қалған ҿлеңдердің қағазға тҥскен нҧсқасы.  

Ҿлеңнің кҿлеміне келер болсақ, Ахат нҧсқасында – 72 жол болса, 1907 
жылғы нҧсқада – 102 жол. Ҿлеңге қатысты мына бір текстологиялық 
ерекшілігін ерекше атап айтқан жҿн: Ахат қолжазбасы бойынша жарияланған 
жинақта: 

«Бар болса білім, 
Сен сҿйле, тілім, 
Жан менен дене бірінде» [26, 31],- десе, 1907 жылғы қолжазбада: 
«Бар болса білім, 
Шын сҿйле, тілім, 
Жан менен дҥние бар пенде» [21, 198]. 

Логикалық тҧрғыдан ойласақ: Егер Абай осы екі нҧсқаны салыстыра оқыса, 
ҿлең тҥйінін емес, кіріспесінен бастап сынар еді. Себебі, білім, тіл, жан, дҥниені 
тҧтас бір қҧбыс ҥрдісі деп қарасақ, білім болса сілтеп «сен» деп сҿйлемейді, 
шын сҿйлейді, жан мен денен бҿлек болмайды, жан дҥниесі бар пенде болады. 
Сондықтан, жинақтағы нҧсқадан гҿрі қолжазбадағы Шҽкҽрім сҿз қолдану 
стиліне жақын.  

Ҿлеңнің жазуылу мерзімі тҿңірегінде А.Шҽкҽрімҧлы [11, 458-459], 
Ш.Сҽтбаева [27, Б. 75-76], М.Жармҧхамедов пен С.Дҽуітов [26, Б.31-32], 
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М.Мағауин [28, Б.37-40] пікірлерін ескере отырып, Кҿкбайдың «Сабалақ» 
поэмасындағы Ақауыз аттың сынына кҿңілі толмаған Абайдың «Шоқпардай 
кекілі бар қамыс қҧлақ» атты ҿлеңін шығарғанын ескерсек, Шҽкҽрінің «Кҽрілік 
туралы» ҿлеңі 1889 жылы жазылуы да мҥмкін. 

1905 жылғы Мҥрсейіт кҿшірген ақын шығармаларының қолжазбасында 
жазу ҥлгісі Мҥрсейіттікінен бҿлек, ой мен ҧйқасы да жоғарыда атап ҿткен ақын 
шҽкірттердікінен оқшау, Абай мен ол тҿңірегіндегі ешбір еңбекте кездеспеген 
мынадай бір ҿлең бар: 

«Жҥремін жҥремін нағып жҥр, 
Деген жан жоқ жҽне бір. 
Жҥрегім соқпа кҿңлім кез, 
Пҽруадегар ҿзің біл. 
 
Қайдасың қату қатты дос, 
Шақырсам ҥн бір дауыс қос. 
Сен ондасың бҽрі бос, 
Сен дыбыс берсең кҿңлім хош. 
 
Ҿмірдің махаббаты болды аман, 
Адамның ҧлы болмаймын. 
Жҧрттың сҿзін тыңдамай, 
Ҿз сҿзімді тыңдаймын. 
 
Қызбалы жҧртпен ҿмірім бір, 
Жақсы жаманды ерімен. 
Сен бе жоқ жҥре бер, 
Менде ҿзімді қайырман  
 
Болмасыңды мен  
Болмайынға мҧнда таң  
Жылаймын да кҥлемін 
Білмексініп жҧмыр тақ» [20, 114]. 

Ақын шығармаларының барлық қолжазбаларын зерделей келе, бҧл ҿлең – 
ақынның Ҽйкерімнен туған екінші ҧлы Мекайылдікі деген тҧжырымға келдік. 
Жоғарыда айтылған Мекайыл хақында барлық деректерден Мекайылдың 
ҿлеңнен қҧр алақан деп ешкім айтпаса керек, сірҽ?! 

Қорыта айтқанда, Мҥрсейіт қолжазбаларын тек Абай шығармаларының 
текстологиялық негізі ретінде қарастырмай, оның ҽдеби ортасын зерттеудің бір 
саласы ретінде қарастырған жҿн. 
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ҼОЖ 81.432 

И. ЙЫЛДЫРЫМ  

Астана қаласындағы Юнус Эмре Институты, Астана қ., Қазақстан 

 

ҚАЗАҚТЫҢ ҦЛЫ АҚЫНЫ АБАЙ ЖҼНЕ ТҤРКИЯ 

 

Қазақстан мен Тҥркия мемлекеттері арасындағы мҽдени байланыстардың ең 

ауқымды бҿлігін кҿркем ҿнер мен шығармашылық саласындағы қарым-

қатынастар қҧрайды. Тарихи тамырлары бір туысқан халықтардың бҧл 

саладағы ҿзара байланыстарының бастауы бҧрынғы кезеңдерге барып саятыны 

мҽлім. Тҥркі ҽлемінің мҽдениет саласындағы бҧрынғы мҧралары осы 

халықтардың бҽріне бірдей ортақ екені белгілі.  

Қазақ халқының дана ақыны, философ Абай Қҧнанбаев Тҥркияда кеңінен 

танымал. Тҥрік халқы ҧлы Абайды тҥбі бір тҥркі елінің ортақ ғҧламасы ретінде 

жақсы таниды, бағалайды. Абай шығармаларын аударып, халыққа жеткізуде 

тҥрік ғалымдары мен аудармашы ақын-жазушылары ҧлы кҿп еңбек сіңіріп 

келеді [1, 2]. 

Ҽдебиет – ҿркениетті адамзаттың рухани жан-дҥниесін байытудың негізгі 

арналарының бірі. Қазақстан мен Тҥркия ҽдебиетінің ҿзара байланысы осымен 

айқындалады. 1990 жылдардан бастап ҽдеби байланыстардың жаңа кезеңі 

басталғаны мҽлім. Оған басты ҧйтқы болған шаралар қатарында Қазақстан 

жазушылар одағы ҿкілдерінің, жекелеген кҿрнекті ҽдебиет қайраткерлерінің, 

ҽдебиеттанушы, тҥркі халықтары ҽдебиетінің тілі мен тарихын зерттеуші 

ғалымдардың Тҥркияға іс сапарлары кезінде қол жеткен келісімдердің іске 

асырылуын атап айтқан жҿн. 

1995 жылғы 20-27 сҽуірде Абайдың туғанына 150 жыл толуына орай Абай 

апталығы Стамбҧл, Анкара, Измир, Маниса сияқты Туркияның ірі саяси, 

мҽдени жҽне сауда-экономикалық орталықтарында кеңінен аталып ҿтті. Бҧл 

мерекені ҧйымдастыруға Тҥркия Республикасының жоғары басшылығы, 

Президент аппаратының, Мҽдениет жҽне Білім министрлігінің ҿкілдері, тҥрлі 

қорлар, кҽсіпорындар мен қоғамдық ҧйымдар тартылды. Мереке алдында Абай 

шығармалары тҧңғыш рет тҥрік тіліне аударылып, басылып шығарылды 

(Абайдың «Тандамалы шығармалары» тҥрік тіліне аударылып, кітап ретінде 

1995 жылы екі тілде Анкара қаласында 200 мың данамен шықты). 

Ҿткен жылы, ҿздеріңіз білетіндей, Астанадан кейін Тҥркияның Ескишехир 

қаласы Тҥркі Ҽлемінің Астанасы ретінде кҿптеген іс-шараларды атқарған 

болатын. Аталған шаралар аясында Абай Қҧнанбаевтың таңдамалы 

шығармаларының жинағы баспадан жарық кҿрді. Ескишехир қаласы 

губернаторы Гҥнгҿр Азим Туна мен Қазақстан Республикасының Тҥркиядағы 

Ҿкілетті жҽне Тҿтенше елшісі Профессор Жансейіт Тҥймебаев кіріспе сҿз 

жазған болатын. Ҿлеңдерін аударған -Зафер Кибар. Бҧл кітаптың танытылуына 

Қазақстанның Тҥркиядағы Елшілігі ерекше белсенділік кҿрсетті. Арнайы кешке 

Тҥркия Парламентінің бҧрынғы тҿрағасы Кҿксал Топтан, бҧрынғы Мҽдениет 
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Министрі Намык Кемал Зейбек сынды танымал тҧлғалармен қоса, тҥрколог 

ғалымдар, БАҚ ҿкілдері де келді.  

Абайдың ҽлемге ҽйгілі «Қара сҿздері» де тҥрік тіліне аударылған.  

Сондай-ақ, Ыстамбҧл қаласында қазақтар тҧратын Зейтинбҧрнҧ ауданында 

бір орта мектепке Абайдың аты берілген, мектептің толық аты «Қазлычешме 

Абай орта мектебі» деп аталады. Сол мектептің алдында ақынның ескерткіші 

орнатылған. Ақынның кҿптеген шығармалары осы мектепте кҿрмеге қойылған. 

Мектеп 2003 жылы 21-мамырда ашылды. Бҧл мектептің ашылу рҽсіміне 

Қазақстанның Президенті Нҧрсҧлтан Назарбаев арнайы келіп қатысқан 

болатын.  

Осы жолы сонымен қатар Абай шығармашылығы, онын ҿмірі, дҥниетанымы 

туралы ғылыми мақалалар жинағы тҥрік тіліне аударылып, басылып 

шығарылды. Тҥрлі университеттерде Абай шығармашылығына арналған 

ғылыми конференциялар ҿткізілді. Қазақстан жҿнінде тҥрлі-тҥсті 

фотоальбомдар ҽзірленді, кҿптеген журналдардың жекелеген  нҿмірлері Абай 

шығармашылығына арналды, Тҥркияның ҧлттық телеарнасында хабарлар мен 

сҧхбаттар жҥргізілді, Абай бейнеленген сыйлықтар мен плакаттар шығарылды, 

кҿрмелер ҧйымдастырылды, Қазақстандық шығармашылық ҧжымдар 

концерттер берді. Абай қҧрметіне пошта маркалары шығарылды, Ҧлттық 

лотерея комитеті Абайға арналған арнайы лотерея шығарды, Абай қҧрметіне 

Стамбҧл, Измир, Салихлы қалаларындағы кҿшелерге ҧлы ақынның есімі 

берілді жҽне Анкара қаласындағы бір мектеп Абай есімімен аталатын болды. 

Білім министрліктерінің келісімі бойынша Тҥркия мектептерінде бір кҥн 

Абай шығармашылығына арналды. Бҧл шараның тҥрік жастарының біздің 

халқымызды танып білуінде ҥлкен рҿл атқаратыны жҽне біздің 

халықтарымызды жақындата тҥсуінде зор маңызы бар екені аян. Президентіміз 

Н.Ҽ. Назарбаевтың бҧл жҿнінде «Біз Абай арқылы қазақ халқын ҽлемге 

танытамыз» деген сҿздерінің нақтылығына айқын куҽ боламыз. 

Тҥркиядағы Абай апталығына байланысты ҿткізілген барлық шаралар 

жергілікті баспасҿз бен теледидарда кеңінен насихатталды. 

Бҥгінгі кҥнде ғаламтор бетінде ҿзінің тҧрақты оқырпмандарын тауып 

ҥлгерген Қазақстандағы Ҽдебиет Порталының тҥрікше редакциясы да Абайдың 

тҥрік оқырмандарға танытылуында ҥлкен еңбек сіңіріп келе жатқанын айта 

кету қажет.   

Абайдың ҿмірбаяны туралы ҥлкен туынды болып табылатын «Абай Жолы» 

романын Истамбул университетінің ғалымы қазақ профессор Зейнеш Исмаил  

ғалым  тҥрікшеге аударып басқан [3].  

Ҧлы ақын жайлы, сонымен қатар, кҿптеген диссертациялар мен ғылыми 

мақалалар жазылды жҽне ҽлі де толастамастан жазылуда.  
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МИНЕГУЛОВ Х.Ю. 

Казанский (Приволжский) Федеральный университет, Республика 

Татарстан, г. Казань 

 

АБАЙ И ТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

К прорывам юные сердца зову, 

Я человечность ставлю во главу. 

(Абай) 

 

В более чем тысячилетней истории тюркского словесного искусства 

творили много талантливых поэтов, писателей, среди которых одно из ведущих 

мест занимает великий Абай [Ибрагим Кунанбаев (10.08.1845 – 6.07.1904)], 

170-летие со дня рождения которого широко, в международным масштабе 

отмечается в этом году. Многогранная  поэтическая, просветительская, 

общественная деятельность этого человек так глубоко и естественно срослась с 

жизнью породившего его народа, что даже невозможно представить без Абая 

историю и бытие казах и Казахстана последнего столетия. По словам татарской 

поэзии СибгатаХакима. 

(1911-1986), «душа Абая вобрала в себя разбросанные по необъятным 

казахским степям печали и горести (зарын-моңын) своего народа», «брала на 

себя миссию формирования великого Духа казах»[1:5]. 

Я и раньше читал творения Абая на языке оригинала ив переводах. И вот 

при подготовке данного доклада снова обратился к произведениям Абая, 

перечитовал их. И был удивлен: они охватили меня, как будто я впервые 

встречаюсь с ними. Меня поразили глубина мыслей, искренность чувств, 

страстность автора. Как будто я не читаю, а слушаю поэта, как будто он 

вживую выступает перед аудиторией, передо мною, играет на домбре, поет; его 

проникновенные слова, задушевная музыка волнует и нас – людей ХХІ века. 

Об Абае написано много. Блогодаря «хдужественной энциклопедии 

казахского народа» - романа-эпопеи своего знаменитого земляка Мухтара 

Ауэзова (1897-1961), он стал известном читателям всего мира. Между прочим, 

это сочинение о великом поэте еще при жизни автора в переводе Сарвар 

Адгамовой (1901-1978) было дважды опуюликовано (в 1957, 1960 гг.) на 

татарском языке и до сих пор считается одной из любимых книг татарских 

читателей. 

Нам тоже хотелось бы кое-что сказать об Абае, об идейно-художественных 

и поэтических особенностях его стихотворений, об истоках и традициях поэта, 

о сходствах и типологических параллелях между творчеством казахского поэта 
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и татарской литературы. Но пока эти вопросы оставляем вне рамок этого 

доклада. Рассмотрим лишь отдельные аспекты выбранной темы. 

На наш взгляд, освещение вопроса «Абай и татарская литература» 

целесообразно рассматривать в контексте казахско-татарских взаимосвязей. 

Следует отметить, что эта проблема в определенной степени освещена в 

высказываниях, трудах известных писателей, ученых, таких как Чокан 

Валиханов (1835-1865), Сабит Муканов (1900-1973), Сайфи Кудаш (1894-1993), 

Тимергали Нуртазин (1907-1977), Резеда Ганиева (1932 г. Рожд.), Лирон 

Хамидуллин (1932 г. Рожд.), Хатип Минненгулов [2], Кулбек Ергобек (1952 г. 

Рожд.) и другие. Имеются интересные факты и сведения о казахско-татарских 

литературных взаимосвязях, а также об Абае в монографии Беркута Искакова 

[3]. 

Как известно, казахи и татары – родственные по происхождению, языку 

народы. Их связывают многовековые экономические, культурные, религиозные 

взаимоотношения, проживание в одних и тех же государствах, смешанные 

браки, духовная орентация на Мусыльманский Восток. Значительная часть 

татар уже издавна живет на земле Казахстана. Особенно их много было в 

Петропавлске (Кызылъяре), Семипалатенске, Уральске (Яике). Они открывали 

школы, распространяли книги татарских автров, а также казанские печатные 

изделия. В частности, «в 1863 году в Семипалатинске действовали 9 частных 

татарских школ почти с 500 учащимися» [4:9]. В них, наряду с татарами, 

обучаоись дети казах и других тюркских народов. Многие казахские деятели 

литературы и культуры получали образование в татарских учебных заведениях 

Казани («Мухаммадия»…), Уфы («Галия»…), Оренбурга («Хусаиния»…), 

Троицка, Яика… Жизнь и образы казах отображены в десятках сочинений 

татарских писателей (Г.Ибрагимов, А.Тагиров, Ш.Усманов, И.Салахов…). 

Выходец из нынешней Восточно-Казахстанской области Абай с детства 

общался с татарами, хорошо знал их жизнь, менталитет. В своих «Словах 

назидания» («Қарасҿздер») он пишет о татарах-ногаях таким образом «…они и 

солдачину переносят, и бедность выдерживают, и горе терпят, и веру почтают. 

Умеют трудиться в поте лица, знают, как нажить богатство и как жить в 

роскоши» [5:12, 17-18]. Абай в начале учился у аульного муллы – татарина 

Габитхана, затем – в татарском медресе Ахмета Риззы в Семипалатинске. В 

годы учебы он познакомился с сочинениями восточных классиков, русских 

писателей, а также трудами Шигабуддина Марджани (1818-1839), 

КаюмаНасыйри (1825-1902), ХусаинаФейзханова (1828-1866) и некоторых 

других татарских просветителей. 

Сочинения Абая изобилуют картинами, деталями, образами, присущими 

быту, природе, менталтиету, образному мышлению казах. В то же время в его 

произведениях часто встречаются типологически сходные, генетически близкие 

явления, образы с татарской литературой. Как и многие татарские авторы, Абай 

глубако почитает ислам, мусульманские духовные ценности, использует 

традиционные сюжеты, образы (Искандер, Масгуд…), призывает к 

просвещению, нравственности, путем антитезы резко критикует отрицательные 
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качества и поступки людей. Его поэзия кА у Акмуллы (1831-1895), Кандалый 

(1797-1860), Гумар Мухаммад улы (первая половина ХІХ в.), близка к реальной 

дейстительности. Но язык как у Абая более доступен широкой публике, в нем 

относительно мало арабо-персидских слов. В стиле поэта доминируют 

импровизаторское, оратрское начала. 

Стихи и песни Абая в той или иной степени были издавна и татарам, в 

первую очередь, казахстанским; так как значительная часть из них (особенно в 

смешанных семьях) знала и знает казахский язык, читает казахские тексты. 

Например, художник Баки Урманче (1897-1990), Композитор ЛатифХамиди 

(1906-1993), писатели КавиНаджми (1901-1957) и СарварАдгамова, поэт 

Махмуд Хусаин (1923-1993) и многие другие татарские деятели литературы и 

искусства хорошо знали казахский язык, его богатую культуру. Урожонец 

Семипалатинска – отчим моей жены ТауфикХасанязнов (1909-1973) 
1
 родился и 

вырос в Семипалатинске, играл в местном самодеятельном татарском театре, 

наизусть знал стихотворения Абая, хорошо исполнял его песни. Он 

неоднократно встречался с МухтаромАуезовым (у него даже была дарственная 

книга с автографом автора). Среди бумаг тестя я обнаружил 

следущеечетверостишиепесню: 

ЯмьлеИртешбуйларында 

Матур Семей каласы. 

Казаннарынсагныпяши 

Биредҽнугай (татар. - Х.М) баласы. 

Видимо, он тосковал по своей исторической Родине – Казани. 

Произведения Абая и сведения о нем начинают появляться в татарских 

печатных изданиях на стыке ХІХ – ХХ вв. В частности, в 1908 году в газете 

«Вахыт» (№ 333) (Оренбург) имеются статья об Абае, несколько стихотворений 

[3:73]. Крымскотатарский издатель Ильяс Бороганский в 1909 году в 

Петербурге напечатал сборник стихотворений Абая («Қазақ ақыны Ибраһим 

Қҧнанбайҧлының ҿлеңдері»). Имеется сборник поэта, изданный в 1916 году в 

Орынбурге («Абай термесі»). Наиболее полное издание произведений поэта 

увидело свет в 1922 году в Казани («Абай Кҧнанбай ҿлеңдері») [6:7]. 

Стихотворения Абая встречаются также и в других сборниках, изданиях 

переодической печати. 

Как известно, Г.Тукай более 10 лет (1895-1907гг.) жил в Уральске: учился, 

работал и сформировался как поэт. Он общался с казахами, хорошо знал 

казахский фольклор. Хотя татарский поэт конкретно не упоминает имя Абая, но 

он, по всей вероятности, знал его стихи. В статье «Наши стихи» 

(Шигырьлҽребез», 1907) Тукай критикует татарских поэтов, в том числе и 

Акмуллу, в пример приводит одно лирическое стихотворение «казахского 

поэта», которое начинается словами «Қарағым, айналаен, сезқызғалдақ». В нем 

лирический герой красачно описывает свою возлюбленную («Авызың бал, 

телеңсекер, куйныңожмах…»), идеалиризует чувство любви [7:223-225]. Автор 

этого стихотворения не указан. Хотя среди опубликованных произведений 

Абая я не обнаружил эти строки [8;13], они очень близки его творчесту.  
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Абай считаетя зачинателем перевода образцов русской поэзии – 

произведений Пушкина, Лермонтова, Крылова, Бунина на казахский язык. Эту 

традицию продолжил и Тукай.  

Татаро-башкирский поэт Шаехзада Бабич (1985-1919) пишет, что он с 

удовольствием («фҽсахатвҽлҽззҽттабып») читал стихотворения Абая, сравнил 

его с Тукаем татар, Имрелькайсом (первая половина VІ в., прототип Маджнуна, 

- Х.М) арабов [9:412]. Ш. Бабич некоторые свои стихотворения написал под 

влиянием Абая [3:75]. 

Татарский поэт Дердменд (1859-1921), который жил, в основном, в 

оренбургской губернии, живо интересовался словесным искусством казах. В 

своем творчестве он иногда использует стихотворные формы «шестистишие» 

(«алтыаяк»), «восьмистишие» («сигезаяк»), которые часто встречаются в 

книгах Абая. 

Классик татарской литературы, общественный деятель, ученый, автор 

знаменитого романа «Дочь степи» («Казах кызы») Галимджан Ибрагимов 

(1887-1938) неоднократно подчеркивал самобытность казахского народа, его 

культуры, высоко оценивал Абая, говорил о популярности этого поэта [10:230, 

431…]. Высказывания о великом казахском поэте, о его месте и роли в 

духовной жизни народов имеются и в наследии некоторых других татарских 

авторов. 

До второй трети ХХ века интеллигенция мусульманских тюркских народов 

читала литературу друг друга, в основном, на языке оригинала. Но после 

отмены общей арабской графики, сближением письменного языка с 

разговорным, создается потребность перевода с одного тюркского языка на 

другой. На этой волне появляются переводы стихотворений Абая на татарский 

язык. В связи со 100-летием со дня рождения Абая  издается сборник 

избранных стихотворений поэта [11]. В нем помещены 40 стихотворений и две 

поэмы Абая («Масгуд», «Искендер»). Сборник подготовлен татарским поэтом 

Махмудом Максудом (1900-1962). В предисловии к книге он называет Абая 

«великим сыном казахского народа», «племенным просветителем», борцом за 

свободу, за счастье; отмечает, что Абай общался с политическими русскими 

ссыльными, хорошо знал сочинения Ш. Марджани , К. Насыйри, высказывает 

также отдельные мысли об идейно-художественных особенностях 

произведений поэта. 

 В 1981 году вышел наиболее полный сборник сочинений Абая на татарском 

языке[12], в котором помещены 134 стихотворения, 2 поэмы и «Совет 

назидания» («Хикмҽтле сҥз»). Переводы Абая с русского языка почти не 

включены в татарское издание. Прозаическая часть переведена составителем 

сборника Л. Хамидуллиным. Стихотворения переведены Н. Арслановым (69), 

А. Исхаком (15), М. Шабаевым 9150, Мю Хусаином (5) и др. Две поэмы и 16 

стихотворений взяты из сборника, подготовленного М. Максудом в 40-е годы. 

Все переводчики – талантливые, опытные поэты. При трансплантации текстов 

они имели дело с оригиналом. Нури Арслан (1912-1991), Махмуд Хусаин – оба 

выходцы из Петропавловска (Кызыльяра), там учились. Хорошо знали 
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казахский язык, литературу и культуру. Помещенные в сборнике «Абай» 

татарские тексты я выборочно сопоставлял с оригиналом. Переводчики 

стремились передать не только смысл и содержание оригинала, но и 

поэтическое богатство казахского текста. Стихотворения на татарском языке 

звучат не как перевод, а как полнокровные поэтические произведения. 

Для иллюстрации приведу лишь одно стихотворение [«Кактаган ак кҥмістей 

кең маңдайлы...» - 8,1 том: 22: «Белый лоб – серебро, чей тонок чекан...» - 3:40] 

в переводе Н.Арслана на татарский язык:  

 

 Ак кҿмештҽй коеп куйган киң маңгае, 

                          Кара кҥзлҽрнең йолдыздай, нурланганы, 

                          Кара кашлар кыйгач кына сызып куйган, 

                          Хҽтерлҽтҽ яңа туып килгҽн айны. 

                          Маңгаеннан туры тҿшкҽн нҽфис борын, 

                          Аксыл чырай, ал-кызыл битлҽр алмалы. 

                          Иренен ачса – тезеп куйган ак тешлҽре, 

                          Кҥрҥ белҽн жанда дҽртнең кайнаулары! 

                          Сҿйлҽр сҥзе ҽдеплҽ дҽ, мҽгьнҽлҽ дҽ, 

                          Кҿлҥендҽ – сандугачның сайраулары. 

                          Тҥп-тҥгҽрҽк ак ефҽктҽй ап-ак муен, 

 

                          Йомшак аяк асты – ала кҥз яуларын. 

                          Калак сҿяклҽре – канат, иңнҽре тҿз, 

                          Кҥкрҽгендҽ пар алманың уйнауларыю 

                          Буе – сыны озын тҥгел, кыска тҥгел,  

                          Нечкҽ биле тал – чыбыктай сыгылмалы. 

                          Белҽклҽре яшь баланың тҽнедҽй саф, 

                          Бармаклары нҽзек, тҿрле эшкҽ жайлы. 

                          Таралып, дулкынланып иңгҽ тҿшкҽн 

                          Кара чҽче хҽтерлҽтҽ ефэк талны [12:19]. 

 

О совершенстве переводов говорит и автор предисловия к сборнику, - пишет 

он, - сохранены абаевский дух, манера его поэтического мышления» [12:6]. 

Кроме того, автор предисловия подчеркивает масштабность Абая, об успешном 

продолжении его традиций в казакской литературе. 

Имеются также отдельные переводы Абая в газетах и журналах, в 

различных сборниках. Внаучной библиотеке Казанского унииверситета много 

различных изданий Абая на казахском, русском, татарском языках.   

Несмотря на отдельные жизненные невзгоды, огорчения, Абай Кунанбаев 

как поэт и человек счатлив. Все силы и энергию он посвятил своему народу. 

Поэтическую эстафету Абая принял его племянник – талантливый поэт, 

философ, музыкант Шакарим Кудайбердиев (1858-1931), успешно развивали 

его традиции Сабит Муканов, Мухтар Ауэзов, Сакен Сейфуллин..., Олжас 

Сулейманов и другие. Некогда зависимый, бесправый казахский народ ныне 



70 
 

хохяин своей земли, своей судьбы.  Ресспублика Казахстан сейчас является 

одним из развитых государств Евразии. Мы желаем ему добра и процветания. 

В одном стихотворении, сочиненном в последние годы жизни, Абай писал: 

                           Лишь вчера – дитя, ты сегодня – старик. 

                            Жизнь уходит в землю, как иссякший родник (8, 1 том: 273) 

                           Люби человека, люби красоту,- 

                           Что мог бы еще назвать благом язык? (т.3:24) 

Абай любил жизнь, любил людей, любил красоту. И вот поэтому и его, и его 

проникновенную поэзию любят последующее за ним поколение, 

многомиллионные читатели. 
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МЫРЗАҚАНОВ Ж.Б. 

Орталық ҧлттар университеті, Бейжің қ., Қытай Халық Республикасы 

 

ҦЛЫ АБАЙ АТАМЫЗДЫҢ АТА ТАРИХЫМЫЗҒА ҚАТЫСТЫ 

ТАҒЫЛЫМДАРЫ ТУРАЛЫ 

 

Абай  Қҧнанбаев  ҿзінің теңдесі жоқ дарынды ақындық ҿнерімен ҽлемдік 

қазақ ҽдебиетінің заңғар биігіне айналған адам, оның ҥстіне ол ―ақылиялары‖ 

(яғни қара сҿздері) арқылы ҿте терең философиялық ойларын ортаға салып, ٴ 

ҿзінің халқымыздан шыққан ҧлы ойшыл екендігін бҥкіл дҥниеге таныта білген 

адам. Демек абай тек қазақ халқының ҧлы ақыны, ҥздік ойшылы, рухани 

кҿсемі-ғана емес, тҧтас адамзаттың ақылмандарының ٴбірі еді. Сондықтан 

 данышпан Абайдың туылғандығының 150 жылдығы мерей тойыٴ

байланысымен, бірлескен мемлекеттер ҧйымының оқу-ағарту, ғылым жҽне 

мҽдениет ҧйымының (юнескҿ) бекітуі бойынша Қазақстан Республикасында 

1995-жылы халықаралық деңгейде ҿте дабыралы да салтанатты ҿткізілген еді. 

Осы мерей той тҧсында, елімізде (яғни жҧңхуа халық республикасында) 

жҥйеден автономиялы районымызда, Абай шығармаларын баспадан шығару, 

Абай еңбектері туралы ғылыми талқы (немесе ҽңгіме) жиыны ҿткізу сынды 

желілес қимылдар бҿлумен бірге, еліміз ҥкіметі, Қазақстан Республикасындағы 

халықаралық мерей той қимылдарына қатынасуға, мҽдениет министрінің 

орынбасары, ҽйгілі жазушы чың шиянбиң бастаған мҽдениет уҽкілдер 

ҥйірмесін жіберген болатын. Еліміздегі қазақ зиялыларынан мен жҽне с. 

Найман екеуміз осы ҥйірменің мҥшесі болып барып, Алматы жҽне Семей 

қалаларында ҿткізілген халықаралық деңгейдегі мерекелік қимылдарға 

қатынасқанбыз. Сол тҧста Қазақстан Республикасы ҧлттық ғылым академиясы 

ҧйымдастырып ашқан, ҧлы қазақ ақыны Абай Қҧнанбаевтың туылғанына 150 

жыл болуына арналған халықаралық ғылыми конференцияда,  мен жҧңго 

ғалымдары атынан ―Абай жҽне жҧңго қазақ ҽдебиеті‖ деген тақырыпта ғылми 

баяндама жасаған едім. Сондай-ақ Қазақстан республикасындағы ҧлы Абайдың 

мерей тойы ҿткізілуі барысынан жазылған ―Ҧлы Абайдың мерей тойында‖ атты 

естелігімді ―шинжияң газетінде‖ жариялаған болатынмын.   

Сол қатарда 1995-жылы мен ―Абай ақылиялары‖ қатарындағы (―қырық   

алтыншы ٴсозы‖) ―ٴбыраз ٴсоз қазақтың қаидан шыққаны туралы‖ арнаулы 

мақала жазып жариялаған едім. Ҥстідегі (2015) жылы сҽуірде, жҧңго шинжияң 

халық радио стансиясы қазақ тіліндегі радиосы ―Абай тағылымы-заман 

айнасы‖ атында желілес ҧгіт (сҧхбат) жобасы жасап, мамыр, маусым 

айларында, ҧлы Абайдың туылғанына 170 жыл толуы байланысымен радио 

ҥгіті (сҧхбат) жҧргізу талабына сай ―Ҧлы Абайдың ата тарихымызға қатысты 

тағылымдары туралы‖ деген осы мақаламды жазып радио сҧхбатын берген 
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едім. Енді ел іші-сыртындағы оқырмандар жҽне зерттеушілермен ой ортақтасу 

   .ҧшын осы мақаламды ҧсынып отырмынٴ

Меніңше  біз алдымен ҧлы Абайдың ―ٴбіраз ٴсҿз қазақтың қайдан шыққаны 

туралы‖ деген шағын болғанымен тағылым тҽрбиесі терең еңбегі ―ақылиялары‖ 

қатарындағы қара сҿзбе, жоқ мақалама? -деген мҽселенің басын ашып алайық. 

Осыдан 60 жыл бҧрын ҧлы Абайдың туылғанына 110 жыл болуына байланысты 

Қазақстанның ―жаңа ٴҿмір‖ журналы баспасынан шыққан ―Абай қара сҿздері‖ 

атты кітапты қырық бес қара ٴсҿздің артына басылған жоғарыда аталған 

мақалаға ―қырық алтыншы ٴсҿз‖ деген тақырып берілмеген. Осы кітҽптің 

жҧңгода 1986-жылы ҧлттар баспасы жағынан кҿшіріп басылған нҧсқасына 

қосып берілген Ханғали Сҧйыншалевтың ―Абайдың қара сҿздері‖ атты ҧзақ 

мақаласында автор Абайдың ―ٴбіраз ٴсҿз қазақтың қаидан шыққаны туралы ‖ 

деп аталатын ٴсҿзі ―қара ٴсҿз емес мақала‖ деген екен. Аталған автордың Абай 

қара сҿздері туралы бҧл мақаласы амалиятта екі бҿлімнен ٴбірнеше тараудан 

тҧратын кітҽпша еді. Автор шығармасының бірінші бҿлім 3-тарауында, 

абайдың ٴбіз тоқталғаны отырған мақаласындағы қазақ тарихы, ―Қазақ‖ атауы 

туралы толғаныстарына талдау жасай келіп, Абайдың қазақ тарихында болған . 

Ҧлы уақиғаларды, тарихи ҥлкен кезеңдерді, біркелкі дҧрыс кҿрсетіп 

беркендігін айтады.⑴. 

Мҧхтар Ҽуезовтың ―Абай тану мҽселелері‖ деген атпен Ҽбділдҽбек 

Ақыштай ҧлы жағынан қҧрастырылып 1994-жылы шинжияң халық баспасынан 

шыққан кітаптағы ―Абай қара сҿздері‖ деген тақырыптағы шығармасында : 

―жалпы қара сҿздерден мазмҧн, тақырып жағынан ҿзгешерек тҧратыны қырық 

алтыншы ٴсоз, ол тарихтық-очерк ٴтҽрізді, қазақтың қаидан шыққандығына 

арналған дҽлелді, деректі қысқа зерттеу сияқты‖ ⑵ деген бағасы, оның ҧлы 

Абайдың ―ٴбіраз ٴсоз қазақтың қайдан шыққаны туралы‖ атты мақаласын ҿзге 

қара сҿздерінен ҿзгеше қарап зерттеуді ҧсынғаны деп ойлаймын.   

Ал енді Қазақстан ел баспасында,  1993-жылы Алматыда басылған ―Абай 

ақылиялары‖ ٴбірінші баспасының 1-басылуына сай, су жѐушиң жҽне Ҽкбҽр 

Мажит ҧлы мырзалардың аударуымен 1995-жылы маусымда басылған 

нҧсқасында, Абай ақылиялары қырық бесінші сҿзбен тоқтаған. Сол жылы ҧлы 

Абайдың 150 жылдық мерей тойна байланысты жазылып, іле халық баспасынан 

шыққан ―Абай парасаты‖ атты кітҽпқа енген мақаламда да ―қырық алтыншы 

   .бір ғылми мақала ретінде зерттеуге тырысқан едімٴ сҿзді‖ мендеٴ

Ҧлы Абайдың ең терең зерттеп, ―Абай‖ жҽне ―Абай жолы ефопиясын 

жазып, Абай тану ғылымын қалыптастырған заңғар жазушы Мҧхтар Ҽуезеов, 

Абайдың қырық алтыншы ٴсҿзін мазмҧны жҽне тақырып жағынан басқа қара 

сҿздерінен ҿзгеше деп қарап, ол тарихтық-очерк ٴтҽрізді, қазақтың қайдан 

шыққандығына арналған дҽлелді деректі қысқа зерттеу сияқты деп 

қарағандықтан ٴбіз тҥптеп келгенде заңғар жазушы, ғҧлама ғалым кҿзқарасына 

жҥгінуге тиіспіз Осыдан 20 жыл бҧрын жарияланған жоғарыда аталған 

мақаламда, Мҧхтар Ҽуезов кҿзқарасын қҧптағаным ٴҥшін, сол мақаламнан ٴбіз 

 ҥзінді мысал келтіре кетейін: ―кемеңгер Абай  болса, есте жоқ ескі замандарғаٴ
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баратын ата тегімізбен кейінгі ٴдіни сенімдерімізді шатастырмау сынды ٴҽр 

мҽселені кҿтереді жҽне оған жауап береді. Тҥркі тектес(тілдес) тайпалардың 

арғы тегімен (сол қатарда қазақтың шығу тегімен-ж. М) тығыз байланысты 

сақтармен ғҧндардың аты жазба болып тарихи деректерге ҿте ертеде тҥскен. 

Ҧлы Абай олардың атын атамасада, ел ішіндегі шежіре деректері мен аңыздарға 

сай қазақтың шығу тегінің алыста жатқандығын, ҿзінің ата мекеніне ерте 

заманнан бастап-ақ қоныстанғанын меңзейді‖ . 

Менің бҧл кҿзқарасым ҧлы Абайдың ―ٴбіраз ٴсоз қазақтың қайдан шыққаны 

туралы‖ деген мақаласының басында айтылған тамыры тереңде жатқан 

тағылымына қарата танымым еді. Абай ―ٴбіздің қазақтың ықыласы-атасын 

араптан шықты дегенді, яки ٴбаны сірайілден шықты дегенді ҧнатқандай, 

онысы ҽрине тауарихтан хабар тисе сол жақтан тигендіктен ислам діні бҧрынғы 

ата-бабаларды ҧмыттырып, діндестерді жақын кҿрсеткендіктен, һам артқы 

жағы хабарсыз қараңғылықта болған ٴіс дейді. Кҿріп отырсыздар халқымыздан 

шыққан кемеңгер, ойшыл ақын Абай осыдан ٴбір ғасырдан артық уақыт бҧрын, 

яғни, 19-ғасырдың соңғы кезінде-ақ, ٴоз халқының арғы тарихын, шығу тегін 

білмеуді ―қараңғылықта қалғандықтан болған ٴіс‖-деп қатаң сын тезіне алады. 

Сол кездегі тарихи жағдайда бҧл аса кҿрегендік, қайтпас жігерге ие батылдық 

жҽне батырлық еді.   

Шындығын айтқанда, 19-ғасырдың соңғы жарымында, қазақ даласына ٴбіз 

жағынан ресей империясінің отарлауы тереңдей тҥссе, енді ٴбыр жағынан 

 дыны наным сенімдеріне ҿте терең тамыр тартқан. Арап, парыс халқыٴ сыламٴ

оқымыстылары ٴдыни жҽне ғылми еңбектері ықпалы кҥшейе тҥскен. Оның 

ҥстіне ٴоз халқымыз ішіндегі қожалар ҽулетінен шыққан ҿқымстілҽрмен, тегіміз 

 быр татар (ноғаи) оқымыстылары қазақ арасында ҽғартушіліқпен кеңіненٴ

айнасылып жатқан. Олар ٴбыр жағынан ٴоз халқымыздан оқымстылар 

кҿбейуіне, халқымыздың надандық шырмауынан қҧтылуы жолында игілікті 

жҧмыстар тындырса, енді ٴбыз жағынан олардың арасындағы кейбір керенҽу 

 дын иелері ықпалын қабылдаған шала молдаларда пайда болған. Олар абайٴ

атамыз айтқандай, оқымысты бейнесіне еніп алып, қазақ арасындағы надандық 

шырмап алған кҿркҿкірек адамдардың ата-бабаларын немесе қандастарын 

жатсынуын дҽріптеген. Олардың қазақты ―ғараптан шықты‖ дегендегі мақсаты, 

халқымыздың атамзаманнан бері жалғасып келе жатқан халықтық шежіресін 

ауыз екі тарихын бҧрмалап, немесе терістеп ٴдыни ٴтҧс алған шежірелік ҽңіз-

ҽңгімелерді дҽріптеу еді.   

Меніңше ٴбыз Абайдың осы мақаласындағы ―ҽуелде адам балалары бҧл 

кҥнгі орындарына екі жақтан толқып келген, ٴбыры ٴҧндыстан тарапынан, . . 

екіншісі моңғҧл жағынан келген‖-деген кҿзқарҽсіндҽ, ҥлкен тереңдік жҽне ٴыры 

 жон. Ҥйткені бҧл арада, абай екі жақтанٴ ман -мағына жатыр деп тҥсінгенімізٴ

толқып келгендер тек қазақтың ғана ата-бабасы демеген, қаита адам балалары 

(адамзат-ж. М) деген. ٴбыз осы замандағы адамзаттың тарихы мен мҽдениетін 

зерттеуде жиы ауызға алынатын ертедегі евроазия кҿшпенділеріне қаратылған 

деп қарағанымыз ٴжон. Кейінгі кезде (былайша айтқанда жаңа ерадан бҧрынғы 

3-1-мың жылдықта) қазақ даласы мен моңғҧл даласында дҽурендеген сақтар 
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мен ғҧндар, ҽне сол ертедегі еурҿҽзия кҿшпелілерінің ҧрпақтары екендігінде 

дау жоқ, жҧңго жылнамаларында олар ҽдетте сҿлтҥстік кҿшпелілері (жҽне 

ертедегі батыс ٴоңыр ҧлттары) деп жазылған. Ҧлы абай меніңше ٴҧндыстан 

жақтан келгендер дегенде, ақ ٴнасылды сақтарды, ал моңғҧл жақтан келгендер 

дегенде сары ٴнасылды ғҧндарды меңзеген болуы мҥмкін. Жазба тарихи 

деректерге (анығырақ айқтанда жҧңго жылнамаларында) аты жаңа ерадан 

бҧрынғы 3-1-ғасырда ٴмалым болған, кейінгі кезден ٴбыздың қазақты 

қалыптастырған ҧйтқы тайпалардан ҥйсіндер, қыпшақтар, қаңлылар, аландар 

ҽне сол сақтар мен ғҧндардың тоғысуынан қалыптасқан халықтар деген 

кҿзқарҽсімді мен осыдан 20-30 бҧрын жариялаған ғылми еңбектерімде жазған 

едім. Жҽне бҧл кҿзқарҽсім ел-ٴіші сыртындағы зерттеушілер назарын аударған 

еді. Демек ٴбыздың ертедегі ата-бабаларымыз қҧдды жоғарыда айтқанымдай 

ертедегі еурҿҽзия кҿшпенділері ҧрпақтары сақтар, ғҧндар жҽне ٴозара тектес, 

қандас тҥркі тайпалар. Абай атамыз айтқандай олар ешқашҽндҽ ―ғарыптан 

шыққан емес‖, қысқасы ҧлтымыз қҧрамын толықтаған ру-тайпалардың қожалар 

ҧрпақтарынан басқалары арап текті емес.   

Ҧлы ойшыл абайдың―ٴбыраз ٴсоз қазақтың қаидан шыққаны туралы‖ деген 

мақаласында, ٴозы оқыған орыс, арап, парс тіліндегі ғылми еңбектер жҽне 

қазақтың тарихи аңыздары бойынша, қазақтың тегіне қатысты ―хазар‖, ―татан‖ 

(дадан немесе татар-ж. М) халықтары жҿніндегі толғаныстары ҿте маңызды 

ғылми ізденіс деп қарағанымыз ٴжон. Қазақстан ҧлттық ентсиклҿпедиясіндҽ: ―7-

10-ғасырларда, қазыргі сҿлтҥстік кавказдың шығысы мен еділ, дон ҿзендері 

аңғарлары жҽне қырымның шығыс жағалаулары, азов алқаптарын алып жатқан 

кең байтақ ҿңірде орта ғасырлық тҥркі тайпаларының хазар мемлекеті 

қалыптқастан еді‖. Бҧл халықтың қалыптасуын ғалымдар жҧңго 

жылнамаларындағы ―қоса‖ тайпҽлҽрімен байланыстырады‖ - делінген.   

Абай атамыздың бҧл шағын мақаласында, ٴозы жасап отырған дҽуірден 7-8, 

 ‖тыпты он неше ғасыр бҧрын, дҽурендеген ертедегі ―хазар‖ жҽне ―даданٴ

халықтары туралы толғаныс жасағанына таңғаласыз, сҥйінесіз. Халқымыздың 

рухани кҿсеміне айналған абай, ٴозының дарынды ақын, ойшыл бҿлумен бірге, 

ҧлтымыздың тегі, тарихы туралы толғанысында, терең кҥйінішпен ― ٴбыздың 

 былымсыз, ғылымсыз қалмақтығымыз ҧят ‖- дейды. Менішңе ҧлы абай атағанٴ

―хазар ‖ халқын, жҧңго жылнамаларында―қо-са‖(аса, кісҽ, хаса. ЖМ) болып 

жазылған деп қараған ٴжон. Бҧл халықтың тарихтағы қазақ даласының 

батысындағы ―алан‖ елімен (бҧрынғы иянсай, кейінгі аса , кісҽ, хасамен) 

қатысты екені даусыз. Халқымызға ортақ ҧлт аты болып қалған ―қазақ‖ 

атауының сол ٴбыр ертедегі рулық-ҧлыстық елдер ҽтімен қатысты екендігі де 

зерттеу еңбектерінде жазылып отыр. Қазақстанның қарағанды облысы 

қарқаралы ауданындағы темірші ауылдық ҿкірігінің орталығы ―татан‖ деп 

аталатындығы, оның ―кусҽқ‖ ҿзеннің салалары қҧр ҿзек пен қаражанның 

қосылған жерінде екендігі де зерттеуге татиды.   

 Біз ҧлы абайдың бҧл мақаласында, ертедегі ―хазар‖ жҽне ―татан‖ (кейінгіٴ

татар) ҧлыстары аттарын тегіс мҿңғҥлдҽрмен байланыстырып жазуына дҧрыс 

ғылми талдау жасауға ٴтиыспыз. 13-ғасыр басында (1206-жылы) шыңғысхан 
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қҧрған мҧңғҧл империясінің, кейінгі кезде орыстарға жҽне басқа еурҿпҽ 

елдеріне шабуыл жасаған қосыны қҧрамында, оның қол астына қараған тҥркі 

тілдес халықтардан ҿте мол еді. ٴоз заманында жергілікті халық бҧл 

шапқыншыларды ―татарлар‖ деп атаған екен. Сондықтан (16-19-ғасырдағы 

орыс жазбаларында, кавказды, еділ мен орал ٴоңырын, орта азияны мекендеген 

тҥркі тайпалаларды татар деп жалпылама аталып келген‖- деп қаралуы-да бҧған 

 ,быз ―татар‖ етнҿнімі алғаш пайда болған кезіндеٴ бырақٴ .быр дҽлел боладыٴ

ешқашҽндҽ, жалпы тҥркі -моңғҧл тектес халықтың ортақ аты емес екендігін 

анықтап алуымыз керек. Тҿменде ٴбыз ежелгі ―дадан‖ немесе ―татан‖ ҧлысы 

атын ―татар‖ деп ала береміз.   

 Асылы ―татар етінҿнімі байқалдың ҿңтҥстік шығыс жағын мекендегенٴ

кҿшпелі тҥркі-мҿңғҥл тайпаларының арасында 5-9 -ғасырларда белгілі болған ‖ 

- екен. Осы татар атты ҧлыстық (хандық) елдің 12-ғасырдың соңғы кезінде 

иясукей жҽне оның ҧлы темучинмен ең қатты жауласқандығы ҽлемге аян. 

Шыңғысханның немересі бату (ٴбати) бастаған мҧңғҧл империясі шапқыншы 

қосынын орыс жҽне еурҿпҽ елдері халқының ―татар‖ атап кетуінің себебі де 

зерттелуге ٴтиысты деп ойлаймын. ―алтын орда‖ хандығы ыдырағаннан кейін, 

алғашында ―ноғаи‖ аталған елдің ٴбыр ٴболымы біртіндеп ―татар‖ атты халық 

―ҧлт‖ болып қалыптасқаны да ҽлемге аян. ٴбыр қызығы абай атамыз аталған 

мақаласында жазғанындай, шыңғыс ханның ҥлкен ҧлы жошы хан ҧрпақтары, 

ҿздері билеген елдерге ٴозын билеуші ақ сҥйек тҧқымы ретінде таныту ٴҧшын 

―татармыз‖ дегендігі еді. ―онысы: ٴбыз келімсек емес, ٴтҧпсыз емес, таза 

тҧқымбыз деген орынға айтылады, татардың кім екенін білгендігімен айтқаны 

емес‖ - дейды абай.   

Қырық алтыншы ٴсозы болып жҥрген мақаласында ҧлы абай жҽне ―ٴдын 

 сыламға кіре алмай қалған, осы кҥнде кҥн шығыс сіберінде қазақтыңٴ

ағаиындары бар, тілінен, ҽдетінен, тҥсінен, туысқандығы анық кҿрініп тҥрҽді‖ -

деп жазады. Меніңше абай меңзеген бҧл халық қазыргі ресей федартсиясының 

алтай республикасіндҽ тҧратын тҥркі тілдес халық алтайлықтар болса керек. 

Олардың ―етник негізі 6-8-ғасырдағы теле, тҥркі тайпаларынан қҧралған, 13-18-

ғасырда моңғҧл, татар, жоңғар, ойрат тайпҽлҽрімен араласып ٴбыр одаққа кіруі 

моңғҧл тҧрмысының ҽсерін кҥшейтті‖. Олар ٴасылы шаман дініне сенетін 

тайпалар еді. Кейіндеп (20-ғасырға дейын) кҥшпен христан дініне енгізіліпті.   

Ҧлы абай кҿлемі шағын бҿлғанімен мазмҧны кең, ғылми қҧны терең бҧл 

мақаласында, тҥркі тілдес туысқан ҧлттардан қырғыздар жҽне ҧйғҧрлар туралы 

да тоқталады. Қырғыздар сияқты ―мал сақтауға жақсы жерге барамыз деген 

халықтың ٴбыры ٴбыздың қазақ екен‖-дейді. Ҧйғҧрлардың да , қазақ, қырғыз 

сияқты тҥркі тілдес халық екенін айта келіп: ―қҧтайба атты кісі қашқарға дейын 

келіп, халықты ٴсыламға кҿндіргенде бҧларда мҧсылман болдық депті‖-дейді. 

Ҧйғҧрлар мен қырғыздардың да ертеде тегіс ―шаман‖ дініне сенгенін, 

шамандарын (бақсыларын-ҧстаздарын -ж. М ) ―абыз‖ дегенін айтады. Қазақтың 

келін тҥскенде, отқа май қҧиып ―от ана, май ана, жарылқа‖дейтын, кҥн 

кҥркірегенде―сҥт кҿп, кҿмір аз‖ дейтын ҽдеттері тегіс сол ертедегі шаман ٴдыны 

нанымдарынан қалған ҽдеттері екендігін ҿте тамаша нанымды жазады. Қазақ 



76 
 

халқы ҿте салтанатты ҿткізетін, ҧлыстың ҧлы кҥні деп аталған наурыз мерекесі 

туралы да тоқталады. Демек бізбен тегі ٴбыр, тҥркі тілдес халықтарды да қағыс 

қалтырмайды. Олардың қазыргі адамзаттың ٴҧш ҥлкен ٴнасылдың тобы ішінде, 

моңғҧл ٴнасылды (теріс сарғыш) екендігінеде тоқталады. Бҧл ٴозы ٴданышпан 

абайдың ٴоз кезінде халқымыздың ауыз екі тарихы болған шежірелік 

деректерге, тарихи ҽңіз-ҽңгімелерге ғана  сҥйенып қалмай, ٴоз заманындағы (19-

ғасырдың кейінгі жарымындағы) орыс ғалымдарының еңбектерінен де 

пайдаланғандығының дҽлелі деген ойдамын.   

Ҧлы абай бҧл мақаласында ―алаш қауымы‖, майқы ٴби, жҽне қазақ атауы 

туралы да тоқталған. Абай атамыздың бҧл мҽселелер туралы тағылымдары 

―кҿзқарҽстҽр‖ жҿнінде жоғарыда аталған, 1995-жылы жазылған мақаламда 

 быршама жан-жақтылы тоқталған болатынмын. Дегенімен бҧл арада ерекшеٴ

атауға ٴтиысты мҽселе, ҧлы абай осы мақаласында, қазақтың ٴбыртҧтас халық 

(ҧлт) болып қалыптасудан бҧрын―алаш қауымы‖ астына ҧйымдасқаны, 1206-

жылы моңғҧл империясі қҧрылып, темучин ―шыңғысхан‖ атағына ие болғанда, 

оны таққа кҿтерген оны екі адамның ٴбыры қазақтың майқы ٴбиы екендігі 

туралы тҿқтҽліп―тҥгел ٴсоздың ٴтҧбы ٴбыр, ٴтҧп атасы майқы ٴби‖ деген 

мақалдағы майқы ٴби осы кісі екендігін кесетіп айтады. Осыдан кейін қазақтың 

басым кҿбінің шыңғысханның ҥлкен ҧлы жошы ҧрпағы билеуінде болғандығы, 

енді ٴбыр ٴболымының шыңғысханның екінші ҧлы шағатай билеуінде 

болғандығы, қазақтың ٴҧш жҥзге ٴболынуы  жҽне ахымет хан туралы 

жазғандарын, халықараға айгілы ―бабырнама‖ қатарлы шығыс авторлары 

еңбектерінен пайдаланғанын айтады. Кезінде ҧлы абайды ҽлемге танытқан 

заңғар жазушысы мҧхтар аузев ―жолы кең жҽзуші‖деп бағалаған қазақстанның 

халық жазушысы сабит мҧқанов, абайдың ―ٴбыраз ٴсоз қазақтың қаидан 

шыққаны туралы‖ атты мақаласы жҿнінде: ―.  оның шығыс тарихшылары 

мҧхаммет хайдар дулатиды, ٴабылғазы баһадҧр ханды, ―ٴтыбири‖, ―тарихи 

ғҧлами‖, ―бабырнама‖ сияқты араб, парс, тҥркі тілінде жазылған кітҽптҽрді 

оқығанды, шығыстанда, батыстанда оқыған кітҽптҽрін қазақ шежіресімен, қазақ 

фолкылорымен салыстырып отырғанды, ―қазақ‖ деген ٴсоздың қаидан 

шыққандығы туралы пікірінде, қазақтың моңғҧлға бағынуы туралы айтқан 

пікірінде кҿрініп ҿтірҽді‖-деген екен. 

Демек қазақтың ҧлы ойшыл ақыны абайдың бҧл еңбегі ҥлкен дайіндіқпен, 

ҧзақ уақыттық толғаныстан соң жазылған. ٴсабит мҧқанов айтқандай: ―қазақтың 

ҿткен ٴомырын абайдың жақсы білетіндігі оның барлық шығармаларынан 

кҿрініп тҧрады. Ол қазақ ҿміріне арнаған кҿркем шіғармҽлҽрімен қатар, қазақ 

тарихын жазу мақсатын кҿздеген‖ сияқты. Ҥйткені ол ―алаш‖ қауымы, майқы 

 ,би, алаш хан, ―қазақ‖ атауы жҿніндегі халық аңыздарына тоқталып қалмастанٴ

қазақ тайпаларының шыңғысхан қол астына қарауы, онан соң оның ҥлкен ҧлы 

жошы ҧрпақтары билігінде болуына қарасты халық арасында сақталған тарихи 

мақалалар, қазақтың қҧба қалмаққа (жоңғар шапқыншылығына) қарсы кҥрес 

жеңіске жетіп, сары арқаға орналасқан соң ٴосып-ٴонуы, ٴамыр темір дауыры 

жҽне қазақ ٴҧш ٴжҧзы қалыптасуы қатарлы ٴыры тарихи уақиғаларды ауызға 

алуы тегіс бҧған дҽлел болады.   
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Қорытып айтқанда, ٴданышпан абай ٴоз заманындағы (яғни 19-ғасырдың 

кейінгі жарымы мен 20-ғасырдың алғашқы жылдарындағы) тҧтас қазақтың ҧлы 

философ ақыны, кемеңгер ойшылы ғана болып қалмастан, қазақ жазба 

ҽдебиетінің негізін салушы рухани кҿсемі еді. Оның ―ٴбыраз ٴсоз қазақтың 

қаидан шыққаны‖ деген мақаласы шағын бҿлғанімен оған қазақтың тегі жҽне 

 быртҧтас қазақ ҧлты болып қалыптасуына қатысты талай тарихи дерек кҿздеріٴ

сіңірілген. Ол қазақ тарихында ҿткен мҧхаммет қаидар дулати, қыдырғали 

жалайыр, шоқан уалижанов сияқты ғҧлама тарихшылар ٴызын басып, ізденістер 

жасап шағын қалаға шалқар кҿлдей мазмҧн, телегей теңіз тағылым сидыра 

білген. Оның баулуында ҿскен ―абай мектебіндегі‖ ең ҥздік шҽкірті шакарым 

қҧдайберді ҧлының атақты ақыны болып жетіліп ғана қалмастан, қазақ ғана 

емес тҧтас тҥркі тілдес ҧлттар туралы терең білімге ие ғҧлама тарихшы болып 

шығуында, ҧлы абайдың еңбегі сіңген, оған жол сілтеген, ҿнеге ҧлгі болған 

ҧстазы еді. Абай атамыздың халқымыздың тарихы туралы тағылымдарын 

ҥйрену жҽне зерттеу ҧрпақтан ҧрпаққа жалғаса бермек.   
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АБАЙ ЖҼНЕ ҼЛИХАН  

 

1903 жылы Петербургте «Россия. Біздің Отанымыздың толық географиялық 

сипаттамасы» депаталатын кҿп томдықтың XVІІІ томы қазақ халқының 

тарихына арналып, «Киргизский край» деген атаумен шықты. Осы томның 

«Қазақ аймағының тарихи тағдыры жҽне оның мҽдени жетістіктері», «Қазақ 
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аймағының территория бойынша орналасу тҽртібі жҽне оның этникалық 

қҧрамы, тҧрмысы мен мҽдениеті» деген тарауларын Ҽ.Н. Бҿкейханов жазды. 

Қазақ халқының мҽдениеті мен ҿнерін, ҽдебиетін сҿз ете келіп, Ҽлихан ҧлттық 

ғылыми-зерттеушілік ой пікірде ҽдеби мҧраны ең алғаш рет ауыз ҽдебиеті жҽне 

жазба ҽдебиеті деп бҿледі. Ауыз ҽдебиетінен кҿптеген халық жырларына тап 

келіп, «Қозы Кҿрпеш-Баян сҧлу» жырына ҽдеби талдау жасайды. Жазба 

ҽдебиет ҿкілдері деп Ноғайбай, Шортанбай, Шҿже т.б. ақындарды атап Абайға 

арнайы тоқталып, оны қазақ ҽдебиетіндегі жаңа бағыттағы жаңа ҽдебиеттің 

кҿшбасшысы деп бағалайды. «Енді қазақ поэзиясындағы жаңа ағымның ҿкілі 

ретінде Қҧнанбаевты – формасы жағынан айрықша жҽне мазмҧны жағынан 

(ҽсіресе бейнелеуде) арынды кҿптеген ҿлеңдердің авторы деп атауға болады. 

Осы автор «Евгений Онегин» жҽне Лермонтовтың кҿптеген ҿлеңдерін 

(қазақтарға тҥсініктілерін) жақсы аударған, сондықтанда Семей ҽншілерінің 

аузынан «Татьянаның хаты» атты ҿлеңін тыңдауға болады», - деген пікірді 

классикалық мҧраны ғылыми тҧрғыда игеру жолындағы ғылыми-зерттеушілік 

ой-пікірде мҽнді жаңалық деуге болады. Ҧлттық ҽдебиет тарихын зерттеудегі 

ізденістің елеулі бір қадамы екеніа нық. 

Осы кезеңдегі ғылыми бағалаушылық мҽнде жазылған мақалаларды қарап 

отырсақ, жеке ақын-жазушының шығармашылық ерекшелігін ашу арқылы 

ҽдебиеттің халықтығы, ҧлттығы мҽселелерін танытуға деген талап байқалады. 

Ҽрине, шығармашылық дҥниетанымның кҿрініс табуы секілді кҥрделі мҽселеге 

бара қойған жоқ. Бірақ, Ҽ. Бҿкейхановтың жоғарыдағы пікіріндегі Абайды жаңа 

ағымның ҿкілі деген уақытында сыншыл реализмді айтып отырғанына, ал 

жанр, форма мен мазмҧн мҽселелерін сҿзетуі, ақын творчествосына талдау 

жасауға деген ҧмтылысты байқатады. Бҧл ғылыми-зерттеушілік ой-пікірдің 

классикалық мҧраны игеру барысында жалпыдан жалқыға қарай даму 

заңдылығына орай нақтылыққа бой ҧра бастағанына айқын дҽлел. 

Бір айта кететін жағдай, тҽуелсіздік алғанымызға дейін Ҽ. Бҿкейханов есімін 

атауға тыйым салынған кеңес дҽуіріндегі талап-тілекке сай бҧл томдағы Абай 

туралы пікірлерді орыс ғалымы А.Н. Седельниковке апарып таңып жҥрген 

тҧжырым абайтану ғылымында ҽлі кҥнге дейін орын алып отыр. 

Еуропоцентристік кҿзқарасқа ҽбден мойынсҧнып, бізге барлығын орыстар 

жасап берді деп ҿзімізді ҿзіміз мансҧқ етіп келгеніміздің бҧлда бір мысалы. 

ХVІІІ томдағы қазақ ҽдебиетінің тарихы, оның кҿрнекті ҿкілі Абай туралы 

пікірді А.Н. Седельниковке апарып таңғанда оның қазақ фольклоры мен 

ҽдебиеті туралы басқа орыс фольклористермен салыстырғанда тартымды 

ештеңе жазбағанын да естен шығардық. Оның қазақ даласын зерттеудегі негізгі 

нысанасы географиялық жағдайлары мен жануарлар, ҿсімдіктер дҥниесі, 

этнографиясы болған. Ҽзірге бізге белгілі еңбегі «Распределение населения 

киргизского края по территориии, его этнографический состав, быт и культура» 

деп кҿрсетіліп жҥр. Бҧл - біз жоғарыда сҿз еткен ХVІІІ томдағы Ҽ.Бҿкейханов 

жазды деп отырған тарау. Оның авторы Ҽ.Бҿкейханов екенін мына дерек 

дҽлелдей тҥседі. Осы тараудағы Абай шығармашылығы туралы айтқандағы 

«Семей ҽншілерінің ауызынан «Татьянаның хаты» атты ҿлеңін тыңдауға 
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болады» деп жазған пікірін 1905 жылы «Семипалатинский листок» газетіндегі 

«Абай Қҧнанбаев» (некролог) атты мақаласында «1899 году в Кокенской 

волости киргизский певец Адылхан предложил нам послушать «Письмо 

Татьяны» под аккомпанемент его скрипки», - деп нақтылай тҥскен болатын. 

Ҽ.Бҿкейхановтың басқа да ғылыми еңбектерімен тарихи жҽне стильдік 

жағынан салыстыра зерттесе кҿп сыр ашылатыны анық. Ҿкінішке орай, бҧл 

тарау 1995 жылы шыққан Ҽ.Бҿкейхановтың таңдамалы жинағына енгізілмеген. 

Бҧл томдағы қазақ ҽдебиетін сҿз еткен тарауды Ҽ.Бҿкейханов жазған 

дегенде Ҽлихан мен Абай бір-бірін білген бе деген мҽселе туындайды. Бҧл, 

ҽсіресе, Абай ҿмірбаяны туралы алғаш жазылған К.Ысқақов пен Ҽлихан 

мақалалары тҿңірегінде жиірек айтылып жҥр. Бҧл мҽселені шешіп алу - 

абайтану ғылымы жҽне Бҿкейханов мҧрасын зерттеу ҥшін ғана емес, ҧлттық 

ғылыми-зерттеушілік ой-пікірдің қалыптасу жолын кҿрсетуде де маңызы бар. 

А.Н.Седельников жазсын, Ҽлихан жазсын ҽйтеуір Абай тҧлғасы орыс 

жҧртшылығына осы еңбек арқылы танылды ғой деп «жауырды жаба тоқып» 

кете беруге енді болмайды. Бҧған Ҽлихан, Кҽкітай мақалалары мен басқа да 

еңбектерді сҿз еткенде ҽлі де тоқталамыз. Ҽзірше, осы томдықтағы мақалаға 

байланысты кеңірек сҿз етіп кҿрелік. 

Біздің ойымызша, Ҽлихан Абаймен кҿзі тірісінде кездескен жҽне пікірлес 

болған. Оған екі тҥрлі дҽлеліміз бар. Бірінші. Ҽлихан 1894 жылдан бастап 

Орыстың императорлық география қоғамының Батыс Сібір бҿлімінің 

жҧмыстарына белсене араласып, 1896 жылы толық мҥшелігіне қабылданып, 

1901 жылы оның басқару комитетіне сайланады. Осы қоғамның Семей 

бҿлімшесін ашуға ат салысып, оның статистика комитетінде Г.Потанин, 

П.П.Семенов-Тянь-Шанский, Е.П.Михаэлис жҽне А.Қҧнанбаевпен бірге мҥше 

болады. Қазақтың екі данасының бҧл комитет атқарған жҧмыстар барысында 

таныс болмауы мҥмкін емес. Комитет қҧрамында Е.П.Михаэлистің болуы да 

кҿп жайды аңғартады. Е.П.Михаэлис қайтыс болғанда «Қазақ» газетіне (1914, 

44) жазған «Офат» деп аталатын азасҿзін Абайдың «Ҿлсем орным қара жер сыз 

болмай ма» деген ҿлеңін келтіріп, осы ҿлең жолдарымен аяқтауы жақсы сыйлас 

адамдар болғанын байқатады. Осы азасҿздегі «Қазақтың жалғыз ақыны Абайды 

тура жолға салған осы Михаэлис еді. Абай ҿле ҿлгенше «менің кҿзімді ашқан, 

маған жаныашырлық қылған Михаэлис еді» деп айтып отырушы еді», 

(ерекшелеген біз. Ж.С.) - делінген пікір де кҿп жайды аңғартады. Батыс 

Сібірлік Географиялық қоғамның Семей бҿлімшесінің «Запискиінің» 1914 

жылы Е.Михаэлиске арналған VІІІ шығуында «Қазақ халқы да Михаэлисті 

жоқтайды» деп Ҽлиханның осы азасҿзін атап ҿткен. 

Екінші. Кҿкшетау мешітінің имамы атақты Науан хазірет (Наурызбай 

Паласов) пен осы мешіт жанындағы интернат мҧғалімі Шаймерден 

Қосшығҧловтың Россияның отаршылдық саясатына, діни мекемелерді, 

мектептерді, мешіттерді жауып, дін иелерінің мҧсылман дінінің шариғат 

жолымен қызмет жасауына тиым сала бастаған жаңа тҽртібіне қарсы кҥрес 

ҧйымдастыру мақсатында жер-жердегі ел сыйлайтын адамдармен байланыс 

жасады. Бізге Ш.Қосшығҧловтың Абайға жазған екі хаты белгілі. Алғашқысы - 
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ақынның баласы Тҧрағҧлға беріп, ол «шылым орау» ҥшін болыс 

Р.Қҧдайбердинге беріп, тініткен кезде соның қалтасынан шыққан хат. Екіншісі 

- Абай Семейдің уезд бастығы Навроцкийдің қатысуымен Арқат почта 

бҿлімінен алып берген хат. Абай ҥйін тініту - 1903 жылы болған оқиға. Науан 

Хазірет пен Ш.Қосшығҧлов бастаған зиялылардың қазақтарды орыстандыру, 

шоқындыру саясатына қарсы іс-ҽрекеті ертерек басталған болуы керек. Абайға 

жазылған екінші хатта Ш.Қосшығҧлов Семейдегі жҽрмеңкеде болатын кездесу 

мен Жетісу жеріндегі кеңес туралы жазғанда Абай бҧлар жайлы бҧрын 

хабардар болғаны байқалады. Сонымен қатар, полиция Науан хазірет пен 

Ш.Қосшығҧловты тҧтқындағанда мешіт пен интернаттан жҥзден астам 

гектографқа басылған қолжазба кітапшалар тауып алған. Бҧл турасында 

Ҽ.Бҿкейханов: «Лет 6 тому назад, по доносу волостного писаря, уволенного 

киргизом-управителем, администрация познакомилась впервые с казахской 

(еңбекте киргизской. Ж.С.) прокламацией, напечатанной на гектографе и 

получившей широкое распространение в степи. В этой первой казахской 

прокламации авторы на арабском и казахском языках призывали детей Алаша 

подняться, как один человек, против посягательств русского правительства на 

религию - ислам и против попытки обратить казахский народ в «крестьян» и 

православную веру. Эта основная идея прокламации богато иллюстрировалась 

частными фактами обрусительной политики... В связи с этой прокламацией 

были проведены впервые политические обыски у известнейших казах, у мулл и 

учителей, были арестованы библиотека и переписка», - деп жазады. Міне, осы 

прокламациямен Ҽ.Бҿкейханов алғаш рет Абай ауылында танысқан. А. уезінің 

қазақтары Қ. жҽне Б. дегендердің сол уездің священигінің ҿздерін жҽне дінін 

қорлағаны ҥшін жазған шағымына Архипастырдың «дерзкий кляузник киргиз 

забыл, что он живет не в Турции, а в России, православно-христианской. 

Оставить без последствий» - деп жазып, жауап бермегенін мысалға келтіріп 

ҿтеді де прокламациямен қалай танысқанын айтады (Мҧндағы К. мен Б. деген 

Ш.Қосшығҧлов жҽне Абайға жазылған хатта аталатын З.Баширов болуы 

мҥмкін. Ж.С.). «В глубокой степи, за 700 верст от Сибирской ж.д., сидя в 

гостеприимной юрте богатого казаха, я рассказывал собравшимся старикам и 

молодежи о русских писателях и, в частности, о Л.Н.Толстом. Хозяин дома, 

богатый влиятельный казах, выслушав меня, улыбнулся, попросил жену 

достать его шкатулку, где он держал свой архив и вынув оттуда бумагу, 

передал мне. С нее я и снял вышеприведенную копию. Оказалось, что казахи 

все знали ее содержание и, не желая обидеть подозрением мой рассказ, они 

высказали мнение, что они, т.е. русские писатели, вероятно не русские, 

особенно Л.Н.Толстой. Все они должны быть мусульмане, иначе и быть не 

может. «Кто знает, они может быть, казахи», заметил один старик», - деп 

жазады. Осындағы Л.Толстой мен басқа орыс ақын-жазушыларын жақсы білген 

ауыл Абай ауылы болуы ықтимал, ал беделді қазақ Абай болуы да мҥмкін. 

Ҿйткені Ш.Қосшығҧлов саяси мҽнді ҥгіт қағаздарын жҽне хаттарын ел 

тыңдайтын сыйлы, кҿзі ашық, оқыған-тоқығаны кҿп, халық мҧңын ойлайтын 

адамдарға ғана жіберген. Олардың ішінде ҽзірге белгілері Баянауылда - 
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Садуақас Шормановқа, Зайсанда - Кеншіновке, Семейде - Абайға жіберілген. 

Ҽрине Ҽ.Бҿкейхановтың Абай ауылында болғаны ҽлі де дҽлелдей тҥсуді қажет 

етеді. Қалай дегенмен де Ҽлихан Абай шығармашылығымен тек Кҽкітай 

арқылы танысты деу тым кҥмҽнді. Алғаш рет Кҽкітайды 1900 жылы кҿріп 

танысқан Ҽлиханның 1904 жылы «Абай ҿлеңдерін кітап қылып басыңдар» деп 

бірінші болып хат жазуы да бҧл томдағы тараудың авторы Ҽ.Бҿкейханов екенін 

дҽлелдей тҥседі. 

ХХ ғасыр басындағы қазақ баспасҿзінде тікелей ҽдебиет мҽселесіне 

арналған сын зерттеу мақалалар ҧлт ҽдебиетін  тануға деген ҧмтылыстың 

ілгерілей тҥскенін дҽлелдейді. Ҽдеби-тарихи бағыттағы ғылыми-зерттеушілік 

ой-пікір ғылыми-теориялық тҥсініктер мен ҧғымдарды меңгеруді қолға алып, 

ҽдебиет тарихын ғылыми тҧрғыда тексеру мезгілі туғанын анықтап берді. 

Осының дҽлелі ретінде қазақ ҽдебиеттану ғылымы ҿзінің туу дҽуірінде шешіп 

алуға тиісті ҧлттық ҽдебиет тарихын зерттеу мҽселесін нақты кҿтере білді.  

Бҧл тҧрғыдан келгенде ғасыр басындағы ҽдеби-тарихи ой-пікірдің назары ең 

алдымен ҧлы Абай шығармашылығына тҥсіп, ҽдебиет тарихын зерттеу 

жолындағы қадамын сол тҿңіректен бастауы заңды еді. Ҿйткені, оған Абай 

даңқының халық арасына кең тарауы  бір ҽсер етсе, екіншіден, ҽдебиет сыны 

қазақ ҽдебиетіне ҧлы ақын салған жолды молынан насихаттап, сол кездегі 

жазба ҽдебиеттің басты бағыт-бағдары Абай салған жолмен ҿркендеп бара 

жатқан еді. Сондықтан Абайтану ғылымының бастаулары саналып жҥрген 

алғашқы мақалаларды ҧлт ҽдебиетін тарихи тану жолында шешуші 

қадамдардың бірі санау керек. 

Қазақ ҽдебиеттану ғылымында ҧлттық ҽдебиет тарихын зерттеуді жеке 

дарын шығармашылығын ғҧмырнамалық бағытта сҿз етуден бастаған ҽдеби-

тарихи ой-пікірдің бір жҥйеге тҥсіп нақтылана бастағанын кҿрсететін зерттеу - 

Кҽкітай Ысқақовтың 1909 жылы Петербург қаласында бастырған «Қазақ ақыны 

Ибраһим Қҧнанбайҧлының ҿлеңдері» жинағына жазған  «Абай (Ибраһим) 

Қҧнанбайҧлының ҿмірі» атты мақаласы. Рас, бҧдан бҧрын алғашқы қазақ 

газеттері мен Мҥрсейіт қолжазбалары арқылы халық арасына тарап жҥрген 

Абайдың ақындық даңқының одан сайын кҿтеріле тҥсуіне жинақ пен 

мақаланың маңызы зор болды. Ол біріншіден, Абайдың ҿмірбаяны, ата-тегі, 

ҽлеуметтік ортасы туралы біршама толық мағлҧмат берсе, екіншіден, ҧлы ақын 

поэзиясының сыншыл реалистік бағыттағы ағартушылық жҽне жаңашылдық 

сипатымен  таныстыра отырып,  ХХ ғасыр басындағы қазақ поэзиясының жас 

ҿкілдеріне Абай ҿнерін ҥлгі етті. 

К.Ысқақов жазған осы ғҧмырнамалық мақала Абай мҧрасын зерттеушілер 

тарапынан ҿз бағасын алды. Ғ.Сағди, Б.Кҥлеев, Ҽ.Қоңыратбаев, М.Ҽуезов, 

С.Мҧқанов, Қ.Жҧмалиев, Т.Кҽкішев, М.Мырзахметов т.б. зерттеу мақалалары 

мен ғылыми еңбектерінде қазақ ҽдебиеттану ғылымында Абайтану ілімінің 

алғашқы бастауы саналып, К.Ысқақов ҧлы ақын ҿлеңдерінің жинағының 

тҧңғыш қҧрастырушысы ғана емес, ең бірінші болып ғылыми пікір айтушы 

ретінде де қарастырылған. «Абайдың ғылыми ҿмірбаянын жазуда М.Ҽуезов 

сҥйенер жазба дерегі тек қана К.Ысқақов жазған Абайдың қысқаша ҿмірбаяны 
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жайлы дерек қана болатынды» деп атап айтылғандай, кейіннен М.Ҽуезовтің 

Абай ғҧмырнамасын ғылыми тҧрғыда зерттеуіне табан тірер негізгі нҧсқа 

болуының ҿзі мақаланың ғылыми-зерттеушілік сипатын ашып тҧр деп 

бағаланды. 

Тарихи шындыққа кҿз жіберсек, ҧлы ақын мҧрасын ғылыми тҧрғыда 

зерттеуде жазылған мақала орыс тілінде  сҽл ертерек  жарық  кҿрді. 

Ҽ.Бҿкейхановтың 1905 жылы «Семипалатинский листок» газетіне 

жарияланғанда «Абай Қҧнанбаев» (некролог) деген жҽне орыс Географиялық 

қоғамының  Батыс Сібірлік бҿлімінің «Записки Семипалатинского подотдела...» 

деп басталатын жинағына  1907 жылы «Абай Қҧнанбаев» деп аталатын 

мақалалары жарық кҿреді. 

Қазақ  зиялыларының еңбегін ҽділ бағалау тҧрғысынан келсек, Абайдың 

1909 жылғы жинағының шығуына Ҽ.Бҿкейханов Тҧрағҧл мен Кҽкітайдың Абай 

шығармаларын бастыруды қолға алмақшы екенін, ҿзінің осы іске басшылық 

жасамақ ниеті бар екенін атап кҿрсете келіп, ақынның ҿмірбаяндық деректерін 

К.Ысқақовтан алғанын ескерте кетеді. Орыс тілінде шыққан бҧл мақалалар 

Ҽ.Бҿкейханов атымен шықты, оны Т.Жҧртбаев Ҽ.Бҿкейхановтікі деп кҿрсетеді. 

Ал профессор Т.Кҽкішев ҿз еңбегінде Абай ғҧмырнамасын алғашқы жазушы 

К.Ысқақов деп дҽлелдейді. Біздің ойымызша, Абай ғҧмырнамасы мен 

шығармашылығы туралы екі нҧсқадағы ғылыми-зерттеу еңбектер деп 

қарастырған жҿн сияқты.  

Ҽ.Бҿкейхановтың аудармасында ҽдеби-тарихи бағыттағы ғылыми-

зерттеушілік ой-пікірдің соны ізденісі ретінде танылатын екі тҥрлі мҽселеге 

ерекше кҿңіл аударылған. Біріншіден, Абайдың дін иелеріне арналған 

ҿлеңдеріне тҥсіндірме жасай келіп, ақынның ағартушылық, жаңашылдық 

идеясын ашып берсе, екіншіден, Абайдың табиғат лирикасы, ҽсіресе жыл 

мезгілдеріне байланысты туған ҿлеңдері қазақ позиясында ҥлкен жаңалық 

болып саналатынын кҿрсете отырып, табиғатты жырлау Еуропа ақындарында 

ерекше орын алатынымен тығыз байланыста қарайды. Абай творчествосының 

ағартушылық жҽне жаңашылдық сипатын кҿрсету мақсатында айтылған бҧл 

пікірлердің абайтану ғылымында алғаш айтылғанын  былай қойғанның ҿзінде, 

ҧлы ақынның ҿмірі мен ҿнерін, сол арқылы қазақ поэзиясының кескін-келбетін 

орыстың ҽдебиет сҥйер қауымы мен қазақ оқығандарына таныстырудағы 

рҿлінің ҿзі зор. 

Мақаланың К.Ысқақов жазған қазақша нҧсқасында бҧлар кездеспейді. 

Сонымен қатар,  Ҽ.Бҿкейхановтың  ҿз  аудармасында   «Абаем  переведен на 

киргизский язык «Евгений Онегин», особенно в степи популярностью 

пользуется «Письмо Татьяны», для которого тот же переводчик сочинял мотив. 

В 1899 году в Кокенской волости киргизской певец Адылхан предложил нам 

послушать «Письмо Татьяны» аккомпанемент его скрипки. На наше удивление, 

откуда он знает «Письмо Татьяны», Адылхан указал на себя, пояснил, что у 

русских был такой же, как он певец-ахын Пушкин который воспел, как Татьяна 

«слу» (красавица) полюбила жигита Онегина, которому и написала письмо. В 

тот же вечер Адылхан, знающий много оргинальных стихов Абая, спел нам 
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несколько его переводов из Лермонтова, пояснив при этом, что Лермонтов был 

недоволен жизнью, а Пушкин относился к кей как  мудрец», - деп жазуының 

ғылыми-зертеушілік ой-пікірдің даму жолы ҥшін ҥлкен мҽні бар. Бҧл біз 

жоғарыда  сҿз еткен 1903 жылы Петербургте «Россия. Біздің Отанымыздың 

толық географиялық сипаттамасы» деген кҿп томдықтың ХVІІІ томындағы 

Абай туралы ғылыми пікір білдіріп, оны жазба ҽдебиетінің кҿш басшысы деп 

бағалаған тҧжырымның иесі бҧрын айтып жҥргендей А.Н.Седельников емес, 

Ҽ.Бҿкейханов еді деген ойымызды дҽлелдей тҥседі. Онда Ҽ.Бҿкейханов Семей 

ҽншілерінің аузынан «Татьянаның хатын» тыңдауға болады деп атап тҧрып 

жазған болатын. Ҽ.Бҿкейхановтың Кҿкен болысында болдым деуінің ҿзі қызық 

дерек. Ол Абай мен Ҽлихан кездеспеуі мҥмкін емес деген ойымызды тиянақтай 

тҥседі.  

Ҽ.Бҿкейханов мақалаларын ғасыр басындағы ҽдеби-тарихи бағыттағы ой-

пікірдің кҿріну дҽрежесіне сай бағаласақ, бҧл еңбектер - шын мҽніндегі ғылыми 

зерттеу. Қазақ ҽдебиеті тарихында ерекше орын алатын дарындар туралы 

ғҧмырнамалармен салыстырғанда, бҧлардың салмағы ҿзінің ғылымилық 

сипатымен ерекшелене тҥсетіні сҿзсіз. Бҧл тҧрғыдан келгенде ғылыми-

зерттеушілік ой-пікірдегі жаңашылдық сипаттарына кҿңіл аудару қажет. Ол 

ҥшін бҧрын сҿз еткен ғалымдарды қайталамай, тек негізгі проблемалық 

мҽселелерді ғана атап ҿтсек те болады. 

1. Ҧлы ақын Абайдың ата-тегі мен ҿмірбаяны естелік деректер келтірілген 

ҥлгіде тҧңғыш рет жазылып шығып, ҽдебиет тарихын зерттеуге бастама 

жасалды. 

2. Қазақтың халық ауыз ҽдебиетінің, XVІІІ-XІX ғасыр басындағы қазақ 

поэзиясы мен шығыс ақындарының, ҽсіресе озық ҥлгідегі орыс ҽдебиет 

ҿкілдерінің Абайдың ҿнерпаздық тҧлғасының қалыптасуына тигізген игі ҽсерін, 

ҿнерге деген эстетикалық кҿзқарасын қалыптастырудағы ықпалының мҽнін 

ашуға деген ҧмтылыс кҿрініс тапты. 

3. Абай поэзиясының қҧдіретін таныту,ақындық ҽлемін жан-жақты кҿрсету 

мақсатында К.Ысқақов пен Ҽ.Бҿкейханов жинақтағы ҿлеңдерді 17 тҥрлі 

тақырыпқа бҿліп жҥйелей отырып қҧрастырады. Академик М.Ҽуезов: 

«Жинақтағы жасалған жіктеулер дҽл, дҽлді емес» деп атап ҿткендей онша сҽтті 

шықпаса да, осы жинаққа дейінгі қазақ кітаптарында бҧл сипаттағы тақырыпқа 

бҿліп қҧрастырудың кездеспейтініне кҿңіл аударсақ, жинақтың жаңашылдығы 

кҿріне тҥседі. Себебі, бҧл Т.Кҽкішев айтқандай «Ақын шығармаларын, оның 

ҥстіне тҧңғыш рет жарық кҿрейін деп тҧрған Абай жинағын, белгілі бір 

жҥйемен топқа бҿлу ҽншейін іс емес, творчестволық  процесс…» 

4. Абай ҿлеңдерінің қазақ поэзиясындағы жаңашылдық келбетін танытуда 

ойлылығы мен ҽсемдігін ашу ҥшін ғылыми-зерттеушілік сипаттағы талдаулар 

жасап, нақты пікірлер айтылған. «Жасымда ғылым бар деп ескермедім», 

«Бҧрынғы ескі биді тҧрсам барлап» т.б. ҿлеңдеріне тақырыптық жҽне идеялық 

мағынасы жағынан жасаған талдаулар кҿңіл аударарлық. Абай ҿлеңдерінің 

қҧрылысы мен кҿркемдігі туралы терең талдау жасамаса да, Абайдың қазақ 

ҿлеңіне жаңа тҥрлер қосқан жаңашылдығы ҥнемі аталып отырады. Осындағы 
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ҿлеңдерге жасалған ғылыми-теориялық талдаулар қазақ ҽдебиеттану 

ғылымында тек Абай ҿлеңіне ғана емес, қазақ поэзиясына жасалған алғашқы 

талдаулардың бірі екенін ескермеске болмайды. 

5. Абайдың ҿлеңді ҿнер деп тҥсінуі мен ҿз айналасына ҧстаздық, ақындық 

ҥлгісі туралы да біршама дҧрыс ой қорытады. «Абай ҿзі ҿлеңнің ҿнер екенін 

біліп жаза бастағаннан-ақ бҧрынғы надандық пен ҿлеңді ҿнер орнына 

жҧмсамай, ғибрат ҥшін айтпай тіршілік орнына айтқандықтан да ҿлеңнің қазақ 

ортасына бағасы кемігендігін айтып», ҿзі олардың айтқанынан басқаша жолмен 

жҥруге шақырғанын, ҿз тҿңірегіндегі жастарға да осы жолмен жҥруге ықпал 

еткеніне ерекше кҿңіл аударады. 

Міне, ҽдеби-тарихи ой-пікірдің кҥрделене тҥсіп нақты арнаға,  яғни ҽдебиет 

тарихындағы ерекше тҧлғаларға байланысты айтыла бастауында осындай 

келелі мҽселелердің сҿз етілуі сол кездегі ғылыми ізденістердің мҽнін кҿтере 

тҥсері анық. Сол себептен де Ҽ.Бҿкейхановты Абай ҿмірбаянын тҧңғыш рет 

жазушы ғана емес, алғаш зерттеп, ғылыми пікір айтушылардың бірі деп қарау 

қажет. Қазақ ҽдебиеттану ғылымында ҧлттық ҽдебиет тарихын ғылыми тҧрғыда 

тану жолында алғашқы болып қалам тартқан, абайтану деп аталатын ҥлкен 

жолдың соқпағын салған тҧңғыш зерттеуші санау керек. 

 

ҼОЖ 130.2(574) 

ТҦРСЫН ЖҦРТБАЙ                                                                         

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҦУ-нің жанындағы «Отырар кітапханасы» ғылыми 

орталығы, Астана қ., Қазақстан 

 

КЕМШІЛІГІ ҼР ЖЕРДЕН КҾРІНІП ТҦР - АУ ... 

(Абай ҿлеңдерінің текстологиясы туралы) 

 

Қаншама сҥзгіден, салыстырудан ҿтсе де Абай ҿлеңдерінің текстологиясы 

кҥні бҥгінге дейін бір ыңғайға келмей - ақ қойды. Ҽр басылымды қайталап 

оқып, ондағы мҽтіндерді алдыңғы басылымдармен салыстырған сайын жаңа 

сҧрақтар туындайды. Мҧхтар Ҽуезов, Бернияз Кҥлеев, Сағди, Сҧлтанбек 

Қожанов, Даниал Ысқақов, Ҽрқам Ысқақов, Ілияс Жансҥгіров, Сҽбит Мҧқанов, 

Ҽбіш Жиреншин, Қайым Мҧхамедханов, Мҧратбек Бҿжеев, Бейсенбай 

Байғалиев сияқты араби қадаммен жазылған қолжазбаның мҽтінін оқып, 

Шағатай ҥлгісіндегі орфография мен сҿздің тҥбірін ажырата алатын 

оқымыстылар да, Заки Ахметов, Серік Қирабаев, Мекемтас Мырзахметов, 

Жҧмағали Ысмағҧлов сияқты ғҧламаларда ат салысты. Алайда ҧлы ақынның 

мҧраларының мҽтіні орфографиялық, грамматикалық, емілелік жағынан бір ізге 

тҥсті деуге ҽлі ерте, оған да тҥрлі себептер мен қыйсындар бар. Сондай - ақ 

Абай ҿліңдерінің шығу тарихы мен шығыс тілдеріндегі сҿздерге жасалған 

тҽржімалық тҥсініктемелерде де жаңсақтықтар байқалады. 

Оның басты кілтипандары: бірінші - Мҥрсейіт қолжазбасының екі нҧсқасы 

жҽне Самарбайдың, Оразкеннің қолжазбалары ҿзара текстологиялық 

салыстырудан ҿткен жоқ. Ҽр қолжазбадағы кей сҿздер мен тіркестер мағыналас 
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болса да, олар нақты ажыратылып оқылмаған немесе тҥпкі мҽтіні нақты емес. 

Зады кҿшіре-кҿшіре жатталып кеткендіктен де, кейін ойша жазылған кезде 

тҥпнҧсқадан ауытқып, дҽлсіздікке жол берген сияқты. Мысалы Абай ауылының 

қарттары:  

                                      Ҿзіңе сен, ҿзіңді алып шығар, 

                                       Ақылың мен қайратың екі жақтап.- 

деп ауызекі жатқа айтатын жолдар жинақтарда:  

                                        Ақылың мен еңбегің екі жақтап, - 

деп басылған. Бҧл жаттап кҿшірушілер мен жатқа айтушылардың жадындағы 

жаңылыс. Еңбек пен қайраттың арсында мазмҧндық алшақтық болмағанымен 

де, сҿздің астарлы ҽдібін ашқан кезде бҧл екі сҿздің мағынасы екіҧшты емеуірін 

танытады. Еңбек - іс - қимылды, фанилік тіршіліктегі харакетті білдіреді, ал 

қайрат ҧғымы - "суық ақыл, ыстық жҥрек, рух қайратымен" астасып, 

философиялық терминге айналысып кетеді. 

Екінші: Ахмет Байтҧрсынҧлының емілесіне дейінгі араб ҽрпінің жазу ҥлгісін 

тек кҿңілмен жобалап, мағынасын қуып қана оқуға болады. Дауысты ҽріптер 

(мысалы а, е, ы) кейде жазылып, кейде тҥсіп қалады. З, қ, т, х ҽріптері қос - 

қостан, ҥш-ҥштен таңбаланады. Олардың ҿзі ҿзара ҿте ҧқсас. мысалы, Жҥсіп-

Тҥсіп, Нҥсіп, Несіп; Жҽлел-Халел, Дҽлел, Зҽлел; бірі-бҽрі, бҽрі-бірі болып 

оқыла береді. Ҿйткені олардың тағдырын бір нҥкте (.), екі нҥкте (..) ғана 

шешеді. Ал қолжазбада оларды ҧзын бір сызықпен (-) тарта салады. Содан 

барып "ық" - "иық" боп оқыла береді. Мысалы бҧрынғы жинақтардағы: 

                                         Ҿзі зордың болады ығы да зор -  

деген жол 1995 жылғы акдемиялық басылымда: "Ҿзі зордың болады иығы да 

зор" - деп тҥзетіліпті. Қайдағы иық? Сонда Абай: 

                                        Ары бар, ҧяты бар ҥлкенге сен,  

                                          Ҿзі зордың болады иығы да зор -                                           

яғни, арлының, ҧяттының иығы зор болады дей ме? 

              Бҧл пайымды текстологиялық тҥзету емес, кҽдімгі абсурд. 

              Ал енді барынша қадағаланып, зер салынып шықты деген 

жинақтардың ҿзінде қаншама сҽйкессіздік бар десеңші. Ҥшінші себеп те 

осыдан туындайды. Ҽр бастырушы, не баспа, не ғылыми мекеме ешкыммен 

ақылдаспастан Абай ҿлеңдерін ҿздері редакциялап, ҿздері грамматикалық, 

орфографиялық тҥзетулер жасап, ҿзінше тыныс белгісін қойып шығара береді. 

Баспаларға ешқандай шек қойылмағандықтан да қай басылымды кҿшіріп басса 

да еркі. Сҿйтіп 1995 жылы акдемиялық басылымда тҥзетілген сҿз 1997 жылғы 

не 1997 жылғы басылымдағы нҧсқамен жарық кҿре береді. Қадағалайтын адам 

жоқ болғандықтан да оған ешқандай сҧрау да, тоқтам да  қойылмайды. 

Сондықтан да, тҥптің тҥбінде Абайдың басылымын бір мекме - не мҽдениет 

министтирлігінің баспа жҿніндегі департаменті, не Тіл комитеті, не ҽдебиет 

институты, не нақты бір адам қадағалап отырғаны қҧба-қҧп болар еді. Ҽйтпесе 

біріміз "ығы зор " деп, біріміз - "иығы зор " деп алма кезек "ықтасып, 

иықтасып" жҥре беруіміз ҽбден мҥмкін. ал оқулықтар мен ҽдістемелік 

қҧралдарда бқл тіркестердің қалай жазылып, қалай жатталып жҥргенін бір 
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қҧдай білсін. Менің бір шҽкіртім "Қалың елім, қазағымды" жатқа айтып тҧрып:   

                                         Ҿздеріңді тҥзелер дей алмаймын,  

                                         Ҿз қолыңнан кеткен соң ҿз ырқың, -                                       

дегенді: 

                                         Ҿздеріңді тҥзелер дей алмаймын 

                                         Ҿз қолыңнан кетпесе, енді ҿз ырқың -  

деп суылдата жҿнелгенде тҿбе шашым тік тҧрып, шҽт-шҽлекейім шыққаны бар. 

Мен олардың уҽжін бетбақтырмай: - Абай - елдің, жердің, малың таланға тҥсіп, 

империяның меншігіне айналды. Сенде билік жоқ, ҿз ырқың ҿз қолыңнан 

кеткен соң енді оңалуың қыйын деп отыр - деп шыж-быж боламын.Шҽкҽрім: - 

Кітапта солай жазылған - деп Абайдың мерейтойына қарсы қаптап шыққан 

қалта басылымдарының бірін кҿрсетті. Дымым шықпай қалды. Сҿйтсем, 

жалғыз ол жинақта емес, ғылыми тҥсініктемесіз жарық кҿрген басылымдардың 

басым кҿпшілігінде солай екен. 

            Ал енді бҧған не дейсің? 

Тҿртінші: Абайдың ҿлеңдеріне текстологиялық салыстырулар жҥргізілгенде 

тек қана бір ҿлеңдегі бір сҿз жалаң алынады да, жадағай тҥсініктер 

беріліді.Ақынның бҥкіл болмыс-бітімін ашатын оның кҿркем ойлау жҥйесі мен 

кҿркемдік жҥйесі назардан тыс қалады. Абай ҿзінің ҿмірінің екінші 

жартысында "Қара сҿзге" қатты ден қойған жҽне онд айтылған кейбір 

философиялық пайымдауларын поэзия тіліне тҥсірген. Сондықтан да ҿлеңдері 

мен "Қара сҿздеріндерідегі" діни-философиялық терминдердің ҧғымдық 

мағынасы бірдей, кейде сол екі жанрдағы кҿркем мҽтіндердің ҿзі бір-біріне 

тҥсініктеме беріп тҧрады. Ҽсіресе Алла ісіне қарасты туындыларда бҧл кҿркем 

машық анық байқалады. Текстологиялық салыстырулар мен тҥзетулер 

жҥргізілген кезде Абайдың кҿркем ойлау жҥйесіндегі осындай ерекшеліктерге 

мҽн берілмегендіктен де, аттас сҿздермен мағыналас ҧғымдар, орайлас 

тіркестер ҽр қалай жазылып (хауас, Һауас, қауас), ҽр сипатта (һауас-ҿмір, бҧл 

дҥние, ол дҥние) тҥсіндіріліп келеді. 

Бесінші: Абай ҿлеңдерінің шығу тарихы мен жазылған жылдары туралы 

мҽліметтердің біразы жалаң ғана байандалған немесе жалған топшалаулар мен 

болжамдарға қҧрылған. Ағайын туыстарының жағымды-жағымсыз ҽрекеттері 

мен оғаш мінездерінің себебінен туған жырлар туралы мҽлітеттердің 

жасырылып қалғаны жҿнінде Тҧрағҧл ҿзінің естелігінде атап ҿткен болатын. 

Заманы жақын, тумысы бір болғандықтан да Мҧхар Ҽуезовта бҧл мҽселеге 

тереңірек барудан бойын аулақ ҧстаған. Бҥгінгі таңда ол мағҧлматтарды қҧпия 

ҧстайтындай ешқандай себеп салдар жоқ. Ҽр нҽрсе анық та қанық айтылуы 

тиіс.  

Алтыншы: ҿлеңнің ҿзіне тҽн буын, ырғақ, ҧйқас сақтау заңдылықтары, 

ауыспалы теңеумен емеуін білдіру, сҿзді дыбысталуы ,айтылуы бойынша 

қолдану сияқты ерекшеліктері бар .Оны грамматикалық , орфографиялық 

қалыпқа салып , қарабайырландырудың зиянынан басқа пайдысы жоқ . Міне, 

осындай тым "сауаттылықтың" да Абай ҿлеңдеріне кесірін тигізіп тҧрған 

тҧстары байқалып қалады. Мысалы: "Кҿңілім қайтты достан да, дҧшпаннан да", 
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деп басталатын ҿлеңіндегі: 

                  Саудагер тыныштық сауда қыла алмай жҥр,- 

болуы керек қой. Бҧл арадағы кілтипан араб қарпімен жазғандағы "тыныш" 

деген сҿзде. Осындағы соңғы "ш" ҽрпінің қҧйрығы сҥйретіліп жазылғанда "қ" 

қарпінен айнымай қалады  да, "тынышыңыз" "тыныштықтық" боп шыға келеді. 

Бҧл жаңсақтық барлық басылымға тҽн. Ырғақ пен буынның сақталып-

сақталмауында тҧрған ештеңе жоқ сияқты. Алада барлық мектептер мен 

арнайы курстарда Абайдың ҿлеңдерін жатқа айту міндет екендігін ескерсек , 

бҧл тармақтардың "тілге жеңіл,жҥрекке жылы" тимейтіні анық. Мҽселе соны 

ажыратып, мағына, буын, ырғаққа сай дҧрыс оқуда. Осыны реттен алғанда 

менің: 

                 Қатының сені суйсе , сен де оны сҥй, 

                 Қоржаң суық келеді кей сасық ми- 

дегендегі "Қоржаңға" да кҥдігім бар. Неге ми "Қоржаң" болуға тиісті. 

Қоржаңдаған ми суық болады ма? Жалпы, ми қоржаңдай алады ма? Зады 

жоғарыда қадыми ҽріптің жазылу заңылығын жҽне "ж" мен "д" ҽрпінің бір 

нҥктемен ажыратылатынын , "а" ҽрпінің ерекшеленіп жазылмайтынын , 

жазылса да оны "а" деп оу міндет емес екенін, "ң" ҽрпінің мҥлдем жоқ екенін 

ескеріп : 

               Кҿрен суық болмайды кей ми- 

деп оқысақ қатеді ? Сонда Абай : жаман ҽйелдің қҧшағы мен тҿсегі кҿрден де 

суық болады. Сондықтан да сҥйгеніңнің кҿңілін суытпа . Сен де оны сҥй - деп 

отыр емес пе? Сҿз ен мағына енді ҥйлескен сияқты. 

Сондықтан да, отыз жылдан бергі ҽдетім бойынша Абайды жыл сайын 

қайталап оқығанда осындай сҽйкессіздіктер мен селкеуліктер байқап, кҿңіліме 

тҥйіп жҥрген ой екшеулері мен тҧспалдары жария тҥрде білдіріп, тҿмендегі 

мҽтіндерде кҿпшіліктің назарын аударғым келеді     

Бала жасымнан кҿңіліме қонбай жҥрген бір жолдың тҥйінін шешудің сҽті 

енді тҥскен сиякты . Ҽңгімені содан бастайн. Абайдың ҽр басылымынан ҽр 

жолы : "Қҧдай берген бҧл достық-кҽннің бірі"-дегенді оқығанда "кҽңге" жҽне 

оған берілген : қаң -ҿытайдың шені, ол достық кҿңілдің жылылығын білдіреді , 

немесе - кеніш, рудник . Ауыспалы мағынасы - мейірім, Алланың бір аты - 

деген тҥсініктемеге осы уақытқа дейін еш мойынсынбай келетінмін. 

Академиялық басылымда "кеннің бірі" деп тҥзетіліпті. Маған осы  "Қҧдай 

беррген достықтың" мағыналық тҧспалы да , оқылуы да , емеуріні де басқа 

сияқты болатын да тҧратын. абайды жыл сайын тҥгелдей окып,қайыра сарлаған 

сайын осы сҧрақ мазалап,сол сҿздің тҧсына белгі қойыла-қойыла,оның ҿзі 

бір"ақ шомның кҿшіне"айналыпты.Сол"кінҽнің"кілтипҽні мен қатаң"т"-

ның,"с"-ның ҧқсас жазылыуында жҽне кҿшіріп жазған адамның қолтанбасында 

екен.Олар;"---"жҽне"---" деп жазылады.Енді арабша оңнан солға сҥйкеліп келе 

жатқан қалам"т" мен"с"-ның басын сҽл кҿтере сҥйретіп жіберсе(ҽдетте 

солай)бітті,аумаған"к"-нің ҿзі боп шыға келеді.Сонда;  

                                          Ҿңкей надан антҧрған, 

                                           Қанша айтса жҿн бе екен? 
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                                           Бос жҥріп қалған  

                                           Ҿміріне тҽн(сҽн-?)бе екен,- 

болып окылады.Яғни: осы антҧрғандық сенің ҿміріңе тҽн бе, ҽлде бос жҥрген 

ҿміріңнің сҽні ме - деген мағынаны білдіреді.Біздің ойымызша бҧл арада "тҽн 

бе екен" деп оқыған орынды сияқты.Сҿз сонда ғана орнын табады деп 

есептейміз.Тағы бір тҽсіл: 

                                          Біздің доспыз, асықпыз дегеніміз,  

                                          Жалғандықпен жалғанған кҿңіл жібі -  

деп жазылғаны дҧрыс сияқты кҿрінеді де тҧрады.себебі, мҧндағы 

"жалғанғанныңның жасалған, жібінің-жҥгі" боп жҥруі тағы да сол 

қолжазбадағы қолтаңбаны ажыратуда кеткен ақаулық іспетті. "Жасалған" мен 

"жалғанған" сҿзі "жслғн", "жҥгі мен жібі" сҿзі "жбг" деп жазылатынын, ал оған 

"а" мен "ҥ" - ні ("Ҥ" ҽрпі араб ҽліпбиінде мҥлдем жоқ) ойдан қосып оқу 

керектігін ескерсек, біздің пайымдауымыздың шындыққа жақын екенін аңғару 

қыйын емес. Тіпті бҧлай  оқуға келіспегеннің ҿзінде "кҿңіл жҥгі" деп емес, 

"кҿңіл жігі" деп оқу керек. Сонда ғана "жасалған" деген сҿз орынын табуы 

мҥмкін. 

Осыған дейінгі барлық басылымдарда "Қараша, желтоқсан мен сол бір екі 

ай"- дегендегі қарашаға - ноябрь, желтоқсанға - декабрь деп тҥсінік беріліп 

келді. 1995 жылғы академиялық басылымда бҧл тҥсінік алынып тасталыпты. 

Зады, қазір қараша, желтоқсан айлары бақшадағы балаларға да белгілі 

болғандықтан қажетсіз деп табылған іспетті. Шындап келсек, қазақтың ай 

қайыруында жҽне осы ҿлеңнің шығу тарихын кҿргем бейнелеген М.Ҽуезовтың 

"Абай жолы" роман-эпопеясында желтоқсан - маусымның (тоқсанның) аты 

қараша - октябрь, кҥздің аты. Ал декабрь - қыстың нағыз ҿзі, оны ҧмытпасам, 

"бірдің айы" дейді. ықтырмада қара суықтан қорғанған кҥздің соңғы айларында 

- қарашада шаңырақсыз кҥрке тігіп, қыстаудан қозы кҿш жерде ғана отырады. 

Қар тҥссе қыстауға жылжи салады. Демек, Абайдың қодануындағы "желтоқсан 

мен қарашаның" мағынасы бҥгінгіден ҿзгеше. Ендеше тҥсініктемені алып 

тастаудың қажеті жоқ. Осы ҿлеңдегі: 

                                     Тоңған иін жылытып, тонын илеп - 

дегендегі "тоңған иі" - деген де орынын таппаған тіркес. и - тері, теріге тҧз 

себіліп жағылған ашыған  айран, жансыз нҽрсе. Ал жансыз нҽрсе "тоңа ма"? 

Тоңбайды, қатады. Ал Мҥрсейіттің қолжазбасында бҧл тіркес "мҧздаған и" деп 

жазылыпты. Бҽсе, и - тоңбайды, онда жан жоқ, иленген тері кебеді, қатады, 

мҧздайды.Ҿзге мҽтіндерді тҥзеткенде Мҥрсейітке жҥгініп, ҿзгерттік - делінеді 

де, енді Мҥрсейіттің ҿзінде солай жазылған сҿз неге қаперге алынбайды. 1909 

жылғы басылымда қате кҿп кетті - деп Кҽкітай мен Тҧрағҧлдың ҿкінетін 

жайының бірі осындай қателер болса керек. Демек бҧл жол: 

                                        Мҧздаған иін жылытып, тонын илеп -  

деп оқылуы тиіс. Сонда сҿздің қисыны келеді. 

Сҿздің тҿркіні мен мҽтінінің негізін   іздегенде, сҿздің сҥлбесін не 

мағынасын қуа-қуа "шабыттанып" кетіп, ҽуелгі нҧсқа мен еиеуріннен ауытқып, 

"арқаланып арқаға шығып кететін" кезімізде бар екен. Сҿзді - сҿз, ойды - ой 
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қуып, "сауыттан" - "суат" жасап шығаруға болады екен. Мысалы "Алла деген 

сҿз жеңіл" деген ҿлең тек қана діни терминдер мен ҧғымдарға қҧрылып 

жазылған. Бҧл ҿлең - Абайдың "Отыз екінші", "Отыз жетінші", "Отыз 

сегізінші", "Қырық ҥшінші" сҿздеріндегі Алланы ақылмен танудың жолдары 

туралы пікірлерінің ҿлеңмен тиянақталған нҧсқасы. Соның ішінде жан қуаты 

тҽн қуаты жҿнінде ой толғаған тҧсына арналған. Онда ақылмен ой қуатының 

ҿлшеуі - сауыты бар, одан асып кетсе: "жҧртқа пайдасы тимек тҥгіл, тҥрлі - 

тҥрлі зарарлар хамы қылады, "һой-һой!" менен, мақтанменен қауымды 

адастырып бітеді... Дҥниеден надан бір ессіз боп шығады, адам аулауға, адам 

алдауға салынады. Кҿбіне мҧндай ессіздердің насихаты да тасирсіз болады", 

яғни "бекер босқа езер-дҥр" - дейді.Бҧрын бҧл ҿлеңнің ортаңғы жолы: 

                                           Дененің барша қуаты, 

                                           Ҿнерге салар бар кҥшін. 

                                           Жҥректің ақыл сауаты, 

                                           Махаббат қылар тҽңірі ҥшін- 

деп басылып келді. 1995 жылғы академиялық басылымды дайындаған 

ғҧламалар "сауаты" дегеннің қате екенін білген.Бірақ оның қара сҿздегі 

"ақылдың сауыты" деген сҿз екені еске тҥспей, позтикалық мағынаны қуа келе: 

"Жҥректің ақыл суаты" деп ҿзгертіпті.Жоқ, олай емес дҧрысы: 

                                              Жҥректің ақыл сауыты -  

болуға тиісті: Ҿйткені "жҥректің ыстық қайраты мен ақылдың", "ҿлшеуін 

білмек - бір ҥлкен іс". Ыстық қайратты суық ақыл суытады, сауытынан 

асырмайды. "Ғылымды, ақылды сақтайтҧғын мінез деген сауыт болады. Сол 

мінез бҧзылмасын. Кҿрсеқызарлықпен, жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сҿзіне, 

я бір кез-келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бҧзылады. 

Онан соң оқып ҥйреніп те пайда жоқ. Қоярға орны жоқ болған соң, оларды 

қайда сақтайсың? Қылам дегенің қыларлық, тҧрам дегеніңде тҧрарлық мінезде 

азғырылмайтын ақылды, арды сақтарлық беріктігі, қайраты бар болсын! Бҧл 

беріктік бір ақыл, ар ҥшін болсын" ("Отыз екінші сҿз"), яғни: 

                                                Дененің барша қуаты, 

                                                Ҿнерге салар бар кҥшін. 

                                                Жҥректің ақыл - сауыты, 

                                                Махаббат қылса тҽңірі ҥшін-дейді Абай. 

Жоғарыдағы "Отыз екінші", "Отыз жетінші", "Қырық ҥшінші" сҿздердегі 

жҥрек пен ақылдың қуаты, оның ҿлшеуіші, ақыл мен мінездің сауыты туралы 

ежелеп тҧрып айтылған сҿзден кейін, жҥрек пен ақылдың "сауыты" емес, 

"сауыты" екені туралы ешқандайда бақас ҽңгіме болуға тиісті емес. 

Қыйсындыдан қисынсыздық  іздеу - Абай айтқан пҽле мен кҥдік қуған "бақас 

ғылым" болмақ. Ал бҧл екі сҿздің жазылуында еш айырма жоқ, тек "а" ҽрпін 

орнына дҧрыс қоя білсең болды. Сонымен "жҥректің ақыл- сауыты" екндігіне 

шҥбҽсіз иланудан басқа лаж қалмайды. 

Абайдың шығармаларындағы араб, парсы тілдерінен алынған сҿздердің 

дҧрыс оқылуы мен берілген тҥсініктерге кей кезде кҥмҽндансам да, сҿздікпен 

ғана тҽржіма жасай алатын болымсыз сауытыма сенбейтін едім. Енді қадыми 
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арабты да, ислами философияны да оқып-тауысқан оқымыстылардың кҿмегіне 

сҥйене отырып, сол кҥдігімді ашық талқыға салғым келеді. Абайдың 

"Жаманбаланың баласы ҿлгендегі" шығараған бір шумақ ҿлеңіндегі:  

                                                   Белгілі сҿз: "Ҿлді, ҿлді", 

                                                   Белгісіз оның мекені -  

деген алғашқы екі жолдың мағынасы тҥсінікті. Ал одан кейінгі: 

                                                    Не халатқа ҽурлелді,  

                                                    Қайда, қандай екні?- 

деген қос тармақтағы: "халатқа" дегеннің мағынасы - хал- ахуал, ҽуреледі 

дегеннің мағынасы - қаңғыбас деп берілген тҥсініктер маған еш тҥсініксіз еді. 

Енді қолжазба мен қадыми араб жазуындағы ҥлгіні салыстыра парықтап 

қарасам, бҧл һаят,яғни,ҿмір деген сҿздің ныспынына сҥлдер тартып тҧр екен. 

Араб қарпіндегі жазылуына қараңызшы: "һаят" - пен "халат" қандай ҧқсас. "Л" 

мен "я" да ҽріппен жазылады. Мҧны сҥйкектетіп жазсаңыз олардың ешқандай 

айырмасы болмай қалады. жоғарыда Абай ҿзінің "қара сҿздеріндегі" 

пікірлерінің кейбірін ҿлеңге тҥсіргенін айттық. Бақи мен фҽнидің арсындағы 

ғайып дҥниесін тҥсіндіруге арналған "Отыз сегізінші сҿзіндегі" Алланы тану, 

ҿмір мен ҿлім туралы толғамында жаратқан иенің Тоқсан тоғыз сипатын айта 

келіп: "оның екеуі ғылым мен қҧдірет. Сегіз сипаттан қалған алтауы бҧларға 

шарх (тҥсінік).Ал алтауының бірі- хаят, яғни, тірлік" - дейді.Міне, Абай 

жоғарыдағы ҿлеңде осы һаятты тілге тиек етіп отыр. 

Демек, қандай хҽлде "ҽуреледің" дегеннен гҿрі, қу жаның қандай һаятқа- 

ҿмірге тап болды, оның (рухыңның) мекні қайда? -деп сҧрауы орынды. Сондай-

ақ, осын жолдағы: "Ҽурілдінің"- қай жаққа кетті - деген мағынаны беретініне де 

дҽл кҥмінбіз. Ҽурілдіні парсы тіліндегі "уардтан"(ауард) шығару да 

тиянақсыздау тҽржімҽннің бірі. Ҿйткені "уардтың" ішінде "л" ҽрпі мҥлдем жоқ. 

Сҿздің тҥбірін қҧрап тҧрған "л" мен "р"-сіз (біз "аулр" - ді іздеуіміз керек қой) 

сҿздің мағнасын табу мҥмкін емес. Одан кҿрі: қай һаятқа ауды, қайда қандай 

мекені?- деп оқысақ ҽлде қайда тҥсінікті. Біздің аңғаруымызша, осы 

"ҽурілдінің" шешуі жаңағы "отыз сегізінші сҿздегі" "һаят" туралы тҥсініктен 

кейінгі: "Алланы бар дедік, ғылым қҧдіреті сипаты бірден сипаттадық. Бҧл 

бірлік, барлық ғылым, қҧдірет болуда боларлық нҽрселер ме? - дегендегі 

"олуда" - "кҥш", қуат болуда"- тҧрған сияқты. Шағатай стиліндегі "олуда" - 

"болуда" - деген сҿздің ҿзі боп шығады. Тек "олу-дҥр" деген- "ҽурілді" деп қате 

оқылған. Бҧл екеуінің қадымша жазылуында еш айырма жоқ. Демек бҧл жолды: 

                                            Не һаятқа олу- дҥр(бола-дҥр) 

                                            Қайда қалай мекені?- 

деп еш кҥмҽнсіз сеніммен оқуға болады. 

           "Дҥр" - бала-дҥр, келҽ-дҥр, бола-дҥр" - дегендегі бізге таныс "дҥр". 

Демек жанның мекені "не һаятқа бола дҥр" дегендегі бізге таныс "дҥр". Демек 

жанның мекені " не һаятта бола-дҥр" дегеніміз, қай дҥниені пана етеді- деген 

философиялық сҧрақ болып шығады. Яғни бҧл арада Абай: рухың не һиятқа 

тап болды- қандай дҥниеге тап болды, қайда оның мекені-деп сҧрап тҧрғаны 

анық. 
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Бҧрынғы қадыми араб, жадиди арб ҽрпінен крилл харпіне қотарылғанда 

қыйындық тудыратын сҿздердің де қатары бір шама.Сондай-ақ ҿлең сҿздің 

ҧйқасы ҥшін қажетті, ҿз кезеңіне ауызекі сҿзде жҧмбақ дыбыспен 

созылыңқырап айтылатын, ҧйқасқа орайластырылған, араб ҽріпіндегі 

жҧмсақтық белгісі ғайнмен "жҽнҽ" (жҽне), "кҽнҽ"(кҽні) деп оқылатын сҿздер 

бар. Дыбыстауға қҧрылған бҧл сҽйкессіздік Абайдың ғана емес, Ахаңның, 

Жақаңның, мағжанның шығрамаларын қотарғанда да байқалып қалады. 

Кейінгілерінің заманы жақын жҽне жадид емлесін ҿздерінің кҿзі тірісінде 

қолданғандықтан да ондағы дыбысталу мен жазылу арасындағы ҥйлесімсіздік 

ешқандай мағыналық ҿзгеріс ҽкелмейді. Тек дыбысық, ҧйқастық қана айырма 

байқалады. Оның ҿзі де дауыстап оқығанда жойылып кетеді де мағыналық 

сипатын жоймайды. Ал Абайдың тілі оған да кҿнбейді.Мҧндай сҿздердің 

қатарының ҿзі ҽжептҽуір. Мысалы: барлық басылымдарда: 

                                      Жалығу бар, шалқу бар, іш пысу бар, 

                                      Жаңа сҥйгіш адамзат кҿрсе қызар- 

дегендегі "жаңа сҥйгіш" тіркесі сондай ҥйлесімсіздіктің біріне жатады.Неге 

екенін білмеймін барлық басылымда, оның ішінде емілелік тҧрғыдан жан-

жақты сараланған академиялық басылымда да "жаңа сҥйгіш адамзат" делініп 

жҥр. "Жаңа сҥйгіш адамзат" дегеніміз "жаңа қазақ" деген емеурін мен мағына 

береді.Бҧған қарағанда "ескі сҥйгіш адамзатта" болуы мҥмкін ғой. Бырақ олай 

емес, Абай: жалыққан, орынсыз шалқыған, іш пысқан жҽне сҥйгіш, кҿрсеқызар 

адамзат бар деп отыр, яғни ҽлгі жолда: 

                                       Жҽнҽ (жҽне) сҥйгіш адамзат, кҿрсеқызар -  

деп оқыған орынды жҽне шындығының ҿзі солай. Бҧған қарсы уаж айтудың ҿзі 

де қиын. Осы "жҽне" мен "жҽнҽнің" ҧйқасқа ілігіп, "жаңалап" жҥрген бір 

тармақ - "Біреудің кісісі ҿлсе, қаралы ол" атты ҿлеңнің ҥшінші шумуғының 

екінші жолы. Онда: 

                                         Бала туса кҥзетер шілдехана, 

                                         Олар да ҿлең айтар шулап жаңа- 

делініп жазылған Дҧрысы: Олар да ҿлең айтар шулап жҽне - ғой. Мағынасы 

бҧлдыр "жаңадан" мағнаны ашатын "жҽне" ҽлдеқайда орынды. Ал оқыған кезде 

ескі дыбысталумен "жҽнҽ" деп оқи берсе айып емес. Пушкиннің 

шығармасындағы кҿне славян сҿздерін сзып тастаған не ҿзгерткен орыс 

текстологіі кездеспейді.  

Абайдың тҧсындағы жазба ҽдебетте еміле, тыныс белгісі сақтаала 

бермейтін. тіпті емілее ережелері жоқ та болатын. Қадыми қазақ жазуында 

тырнақша, сыызыықша, нҥктелі ҥтір, қос нҥкте, бас ҽріп сияқты т.б. белгілер 

қойылмайтын. Ал бҥгінгі таңда бҧлар ҥлкен грамматикалық қате жҽне сҿздің 

мағынасын ҿзгертіп жіберетін кҥкірт қыышқыылыы сияқты.  

Мҽселен: 

Қулық пенен қҧбылдан,  

Жалықсаң, жақсы жансыыңдар -  

дегендегі "қҧбылға - қҧбылу, ҿзгеру" деп (1961) тҥсінік беріліпті. 

Академиялыық басылыымда бҧл сілтеме алынып тасталыпты. Ҽрине, ежелеп 
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барып емеурінді тҥсінуге болады. Иҽ, ежелеп барып. Егерде осы "қҧбылды" 

тырнақшағаа алып жіберіп: 

Қулыық пенен "Қҧбылдан", 

Жалықсаң, жақсы жансыңда, -  

деп жазсақ Абайдың кекесінді ойының мағынасы да ашылады ҽрі бҥгіінгі 

кҿркем тілді жатырқап ҿскен жас оқырманға да тҥсінікті болады. Ал мҧндай 

емілелік екшеуден ҿтуге тіленіп тҧрған сҿздердің саны біршама. Мысалы: 

"Ҽзімнің ҽңгімесі" дастанындағы ҥшінші шумақ 1961 жылғы жинақта: 

Мал тапқан бір іздеп таппақ болып, -  

ал, 1995 жылғы басылымда: 

Мал тапқаны бір іздеп таппақ болып -  

жҥр. Буын, ырғақ, мағына жағынан екіні мысал бҧрынғыға қарағанда барынша 

анық. дегенменде ҿлеңнің ырғағы мен мазмҧнына қарасақ екі аййырыылған 

ағайынды екі жігіт бір-біріне: 

Мал тапқанда бір іздеп таппақ болып, -  

уҽде берісіп айырылысқаны кҿрініп-ақ тҧр.  

Енді осы дастанның соңындағы адасқан Масғҧтқа кезіккен екі қыздың 

жігітті алып қалғысы кеп: 

      Сені біз жар етпейміз, бауыр еттік,  

      Достықпен жҥрек еріп, тҽуір еттік.  

      Тҥбінде сен тҧра алмас болсаң мҧнда,  

Еліңе жеткізуге біз де жеттік -  

дегендегі екі "жеттіктің" біреуі ҽрі артық, ҽрі мағынасыз. Қыздар неге жетті?" 

Қалай десекте қолжазба қате оқылған. Анығы: 

Еліңе жеткізуге уҽде (уағда) еттік. 

Мҧнда араби қолжазбадағы "уҽде (уағда) еттік" дегендегі "уҽдені" қате оқып 

жіберген. "У" мен "д", "ж" ҽріптері қосылып кеткенде ажыратылмай қалады. 

Араб пен қазақ қаріпіндегі сҽйкессіздіктер бір ізге тҥспеген, орфографиялық, 

грамматикалық жҥйе қалыптаспаған тҧста кеткен, Кҽкіта мен Тҧрағҧл айтқан 

"кҿп қатенің" бірі. Одан басқа мҧнда тҧрған тҥк те хикмет жоқ. Дҽл сондай 

қадым мен жҽдидтің арасындағы оқу ҽдісінен кеткен "опық" жердің бір 

Лермонтавтан аударылған "Ой" ҿлеңінің екінші шумағындағы екінші жол. 

Барлық басылымдарда да:  

Жасынан білер ескі шалдың мінін, 

Аптық жерін, ақылға кеш енгенін, -  

деп жазылып келеді.  

Осындағы "аптық жері" деген сҿз - тҥп нҧсқадағы "ошибками отцов" 

дегеннің баламасы екенін тек кҿңілмен болжап, сезім тҥйсігімен ғана тҥсіне 

аласың. Ал осы сҿздің тҥпкі тҿркіні "опық жерін" екеніне мен еш кҥмҽнсіз  

сенемін. Ҿйткені барлық араб сҿзінің алдына, оның ішінде "о", "ғ" ҽріптерінің 

алдына кҿбінесе ғайын ("ға") белгісі міндетті тҥрде қойылады. Мҧны "аптық" 

емес "опық" деп оқу керек. Сонда шалдың опық кетер жерін, ақылға кеш 

енгенін, яғни ҿткен ҿмірінің мҽнсіз ҿткенін ккеш білгенін тҥсіну оп-оңай. Оған 

қолдан "аптықты" қолданудың еш реті жоқ. Қазақ "аптығы басылмады, 
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аптығыңды бас" деп асығып-ҥсігіп, желігіп келген, ентігіп тҧрған адамға 

айтады. Ал бҧл арада ҿткен ҿмірге опық жеп, "қолын мезгілінен кеш сермеген" 

адамның ҿкініш бейнеленген. Сонда бҧл шумақтағы: 

Жасынан білер ескі шалдың мінін,  

Опық жерін, ақылға кеш енгенін. 

Ҿзі ҿнерсіз ҿмірден тез суынар, 

Ойлаған жолаушыдай бос жҥргенін, -  

деген басты ой ап-анық ҽрі жатық ашылады. Осы ҿлеңнің соңғы шумағындағы: 

Досың жоқ, дҧшпаның жоқ тыныш жатсаң. -  

дегендегі буын мен ырғақ санын арттырып тҧрған "тыныштың" ҽу бастағы 

Абай қолданған нҧсқасы "тыш жатасың", яғни "тек жатасың" екені анық.  

Бірақ ауызекі сҿзді жазба сҿзге тҥсіріп, "тыштан" қорқудың еті бар ма еді? 

Бҧл сҿз мҽдениетін сақтаудың ақ жолы емес. Абайдың ҿзі "не жазып кетсе - 

жайы сол" демеп пе еді? Дҽл осы "тыныштық" тағы бір жерде ҿлеңнін ырғағы 

мен буынын бҧзыып тҧр. Ҿлең: Кҿңілім қайтты достан да, дҧшпаннан да - деп 

ҿңкей келісіммен сыңғырап" келеді де, ортасында: 

"Саудагер тыныштық сауда қыла алмай жҥр" -  

деп сҿйлемге айналып кетеді.  Дҧрысы: 

Саудагер тыныш сауда қыла алмай жҥр, -  

екенін ҿлеңнің ҿзі сҧрап тҧр. "Тықты" тықпалағанмен ҿлең тықылдап тҧрған 

жоқ. "Бір дҽурен кемді кҥнге бозбалалық" атты ҿлең академиялық басылымда 

барлық қателіктерінен арылып, сҿз де, еміле де орнына қойылыпты. Тек:  

Той болса тон киелік, жҥр баралық, 

Бірімізді біріміз аударалық -  

дегендегі "аударалық" деген сҿз менің назарымды аударғанына да бірталай жыл 

болды.  

Бҧл арада "Біріміз бен біріміз аударыспақ ойналық" дегенді меңзеп отыруы 

мҥмкін - деген оймен бҧл сҿзге мҽтіндік слыстыру жҥргізілмегенге ҧқсайды. Ол 

да мҥмкін. Дегенмен де мынадай сҧрақ қойып кҿрелікші. Жігіттер жаңа тонды 

аударыспақ ойнау ҥшін киді ме? Жоқ, керісінше: 

       Ат арықтар, тон тозар, қадір кетер, 

       Кҥлкіні онша кҥйлеп шуламалық -  

деп бірін-бірі сабырға шақырып отыр. Демек бҧл Абайдың: 

Бір жерде отырсаңдар басың қосып, 

Біріңнің-бірің сҿйле сҿзің тосып -  

деген ҿлеңіндегі ойдың жаңғырығы. Ендеше мҧндағы екінші жолда: Сол тойда: 

Бірімізді-біріміз аңғаралық, -  

деп отыр.  

Бірімізді-біріміз сыйлап, сҿзімізді тосып сҿйлеп, бірімізге біріміз қарай 

жҥрейік, сонда қадіріміз артады - деген емеурін жасайды. Бҧрынғы "сҥйкімі, 

киімі жоқ шалдуарлық" деген сҿзге мағынасы бойынша - "сҥйкімі, икемі жоқ" 

деп қалай мҽтіндік ҿзеріс енгізілсе, бҧған да сондай қисынды қолданған дҧрыс.  

Реті келгенде жҽне оқтай тиетін ҧтымды тҧста, ҽсіресе кекесіннің қисыны 

келгенде жат тілдегі жаргондарды сҿз арасына қыстыра қою ҽлемнің барлқ 
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ақындарына тҽн мінез. Мҧндайда арабтар - парсының, орыстар - француздың, 

ағылшындар - немістің, не ҿлі латын тілінің сҿздерін қолданған. Ҽр ақын ҿнерді 

қай тілде бойына тоғытып, сҿзін сіңірсе, сол елге тҽн сҿзді орынымен ҿлеңіне 

кіріктірген. Гетенің, Байронның, Пушкиннің пародиялары мен памфлеттері 

соған дҽлел. Абай да бҧл "дҽстҥрден" сырт қалмаған. Танымдық - 

философиялық туындыларында араб пен парсы, ал сол заманға қатысты билік, 

сайлау саласына қатысты ҿлеңдерінде орыс сҿзін пайдаланған. "Занимайся 

пряматой", "самородный сары алтын", "ҿзі залым зҽкҥншік", "прошение 

жазуға", "единица жақсысы" сияқты сҿздерді орыс ҽдебиетіне ден қойып, ҿзі де 

қалада қыстап шығып, кҽтҽлҽжкіге "бас сҧққан" жылдары сҿз арасына жиі 

кіріктірген. Менің ойымша:  

Мҽз болады болысың, 

Арқаға ҧлық қаққанға.  

Шелтірейтіп орысың,  

Шенді шекпен жапқанға, -  

атты кекесінді-ызалы, астарлы сарказмға толы ҿлеңінде сҿз арасына сіңіріп 

жібергені сондай  тегі білінбей кеткен. "Білҽткенің байы - ақша" - деген сияқты 

орыстың сылқита қолданатын бір жаргоны бар. Бҧл жылдары Абайдың тергеу 

астында жҥріа жандармен, солдаттармен абақты кҥзетшілерімен жиі 

араласуына тура келгенін ескерсек, кҥнде естігендіктен де "пес" деген сҿздің 

қҧлағына сіңісті болып қалуы ҽбден заңды. Ҽрі бҧл ҿлеңді: 1890 жылы Семейге 

Барон Таубе деген генерал-губернатор келіп, бірсыпыра болыстарға шекпен, 

қылыш сыйлған, ҿзіне де қос ауыз мылтық бҧйырған кезде, ҽлгіге есі кете мҽз 

болған болыстарға ыза болып, қалада шығарған. Қысқасы ҽңгіме: 

Бір бес надан, оңбассың, 

Нансаң, онын қосқанға. 

Жасық, жаман болмассың. 

Жамандықтан қашқанға, -  

деген шумақтағы "бес надан" туралы болып отыр.  

Ҿлеңд де, шумақты да тҧтас оқып шығып, ой екшеген адам осындағы "бес 

наданның" кекесінге қандай қатысы бар екенін тҥсіне алмай кідіріп қалады. 

Неге он надан емес? Абай бҧл ҿлеңінің алдыңғы екі жолында: 

                                                   Қуанарлық қыз емес, 

Жылтырауық таққанға, -  

немесе: 

                                                    Осы да есеп бола ма,  

Ар, абҧйыр тапқанға? -  

деп ессіз қуаныш иелерінің қамсыз мақтанын кекеп алады да: 

                                                   Қасиетін бойының 

Бекер тҿгіп шашқанға, -  

деп, немесе: 

                                                    Миың болса жолама, 

Бос желігіп шапқанға, -  

деп ызалы зіл тастайды.  
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Ҿйткені, "ақыл кҿзбен бақсаң" шен-екпенді жабудағы себебі, аярлықпен 

алдап-арбап, сені "тҥсірмекші қақпанға". Соны ҧқпай арсалаңдаған 

ағайындарына: "Бір пес надан оңбассың" - дейді. Бір де, бес те емес, пес? 

Қазақшаласақ "бір ит надан екенсің, оңбассың!" - деп отыр. Бҧл  "пес" кейін "ит 

" мағынасында Абай ҿлеңдерінде жиі қолданылады. Сонымен қатар дҽл осы 

"пес", "пҽс" деген сҿз парсыша да , ҧйғырдың ауызекі сҿзінде де "бҧралқы" 

деген ауыспалы мағынаны білдіреді. Мҧндағы "бір бес надан" - "бір бес кҥндік 

дҥниенің" ҿзгертіліп қолданған тҥрі емес. "Білҽткенің байы ақша" дегендегі 

"білҽтке" сияқты сімтік, "пес" деген сҿз.  

"Песті" орыс жҽне парсы поэзиясын қанына сіңірген Абайды былай 

қойғанда, қарапйым халық ҿкілі Ауған ақнының ҿзі сараң да қытымыр Кҿшен 

болыс ҿлгенде:  

Айналайын Кҿшенім, 

Сҿзге жҥйрік шешенім. 

Қыс ҿлмедің, жаз ҿлдің,  

Қозыға тиді кеселің. 

           Қазғанда кҿрің қатты боп, 

           Майрылды жҥзі тесенің... 

           Басыңнан асты-ау кеселің. 

           Қызыңды ҧрайын пес едің.  

           Сексен жаста ҿлмейтін, 

           Қҧдайдың сонша несі едің? -  

деп сҿз арасына "сіңіріп" жіберген.  

Демек, Абай да "бес наданды " емес, "жайы мҽлім шошқанын тҥрткенінен 

жасқанған" "песті" айтып отыр. Егер сҿз тҿркіні осылай болса онда, екінші 

жолдағы "нансаң, онын қосқанға" дген тіркесті де қайта қарауға тура келеді. 

Алдыңғы "пес" - "беске" айналғанда, санды қуалап, "оған" мен "анықтың" - 

"онын" болып оқылып кетуі ҽбден мҥмкін. "Ғ" мен "ң", "ы" ҽрпіі жоқ қадыми 

араб жазуы ҥшін бҧл барынша ықтимал. Мысалы, қаріптеп жазылғанда "тҽнк" 

деп оқыылатын сҿздің "таңның" болып оқылғаны сияқты. "Танктің" таң екенін 

"атар таңның" деген тіркесті ойға тҥсіру арқылы арасындағы ҽріптер дҧрыс 

қойылған. Сол сияқты "бір пес" деген сҿз де "бір бес кҥннің жҿні жоқ 

аптығарға" деген ҽйгілі ҿлең жолының санадағы жаңғырығы арқылы "бір бес 

надан" болып дҧрыс ажыратылмаған деген болжау айтамыз. Сонда "қақпанға 

тҥсіру ҥшін" ҿтірік алдап-арбап, оқалы шапан жапқанға: губернатор нені 

қҧрметтеді, кісі қатарына қосылдым - деп сеніп, жас баладай қуанып, ауылына 

шҥйіншіге кісі шаптырып ар-ҧятын сатқандарға ызаланып:   

                                                  Бір пес надан оңбассың, 

                         Нансаң анық (ҧлық қатарына) қосқанға, 

Жасық, жаман болмассың,  

Жамандықтан қашқанға, -  

деуі орынды-ақ сияқты. Кейінгі:  

Жҽйі мҽлім шошқаның, 

Тҥрткенінен жасқанба. 
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Бір ғылымнан басқаның,  

Кеселі кҿп асқанға, -  

деген жолдар да алдыңғы "пес наданға" иек сҥйеп тҧр.  

Мҧндағы "шошқа" - шелтірейіп шекпен жауып тҧрған "орыс" генерал-

губернаторы екені тҥсіндірмесе де белгілі.  

Абайдың ҿлееңдері жиырма реттен астам қайталанып, салыстырылып, 

орынды-орынсыз тҥзетулер енгізіліп басылды. Соларды салыстыра оқып 

отырып, Кҽкітай мен Тҧрағҧлдың: 1909 жылы басылымда қаріп пен сҿз қатесі 

кҿп кетіп, ҿлеңнің мазмҧны бҧзылып шықты. Жер алыс, қол қысқа 

болғандықтан да оны тҥзетуге мҧрша келмеді - деген сҿзін есіме алған сайын 

тҿменде келтірілетін екі сҿзге еш ойланбай-ақ тҥзету жасағым келіп тҧратын 

еді. Егерде "билік тізгіні менде болса", осындағы "Менсінбеуші ем наданды" 

атты ҿлеңдегі:  

Татулықты, тыныштықты,  

Қоңыр кҿрер, кем кҿрер -  

дегендегі "қоңырды" - "қорлық" деп; "ант пенен тарқайдыдағы":  

 Таласып тарқайды,  

      Ақшадан тҿрт-беске, -  

дегендегі "ақшадан-ды" - "ақшамға" деп еш ойланбастан ҿзгертер едім - 

дейтінмін.  

Қазір де бҧл екі сҿздің грамматикалық қате екеніне еш кҥмҽнім жоқ.  

Сенбесеңіз талдап кҿреійік. Абайдың осы ҿлеңдегі басты ойы жҽне ызалы 

пікірі: наданды ақылсыз деп қор тҧтып, менсінбей, ҿзі - зор тҧтып, заманды 

тҥзетпек болғанда - кҿп адан қарысып ырқына кҿнбеді, тҥрлері жан шошырлық 

боп еліріп, кейін шегіне кекжиді. "Ҽрине" деп қойып ҽрекеге кетті, қоқиланып, 

мазақ етті. содан ҽбден қажыған "арық" ҽрі анық зарлы ақын, ҿзге жҧрттыың 

алдында ҿз жҧртын жҧрт деуге ҧялды. Ҿйткені барымта мен "партияның 

(биліктің)" алкаголигі (мастық) мен апиыншысына (қҧмар) айналған "сыпыра 

елірме, сҧрқия, кҿп пияншік" тҥк ҧқпады. Себебі олар: 

Татулықты, тыныштықты,  

Қорлық кҿрді, кем кҿрді.  

Назар салыңызшы, "қоңыр кҿрген" жоқ, қорлық кҿрді. Ілгері жҥр десе - 

кекжиді, тҥзел десе - бҧзылды. Орынсыз мақтанды - зор тҧтты, татулықты, 

тыныштықты - қор тҧтты.  

Ҧрлық пенен қулықты 

Қызық кҿрді, ҿңі енді.  

Сонда ҽлгі терісбаққандардың "қоңыр кҿрініп" тҧрған "қоңыр" қылығы 

қайсы? Қоңыр мінезі ме, қоңыр желі ме, қоңыр кҥйі ме? Жоқ жҽне жоқ, тіпті 

қисынсыздан ҿткен қисынсыздық бҧл. Абай зор тҧтқан қасиеттерді қор тҧтып 

жҥрген кҥлембайлар: 

Қорлық кҿрер, кем кҿрер.  

Ҧрлық пенен қулықты,  

Қызық кҿрер, ҿңі енер. 

Олай етпесе, "татулықты, тыныштықты" "қоңыр кҿрсе", "ҧрлық пен 
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қулықты" жай қызық ҥшін істеп, қылмысына ҿңі енбесе" тҥзеліп кетпей ме?! 

Ілгері ел болп кетпей ме?! Онда Абайдың тҥзетіп, ҧялапы, қорланып" несі бар? 

Ендеше: 

Мҧндай елден бойың тарт, 

Мен қажыдым сен қажы! 

Айтып-айтып ҿтті қарт, 

Кҿнбеді жҧрт, не лажы?-  

деп неге тҥңіледі.  

Ҿйткені, тату, тыныш жҥрсе, ҧрлық пен барымтаға шықпаса, екінші бір 

керауыз оны азғырып: "жуас, момын, ҽрекетсіз, ез", - деп мазақ етті. Барымтаны 

- батырлыққа санайтын қазақ ҥшін жуас, адал атану "қорлық" емес пе? Ҽрине, 

қорлық. Ендеше жоғарыдағы сҿз де "қоңыр" емес, "қорлық". Ендеше мҧны 

ҿзгертпеу - абайшыл жҥрген сіз бенен бізге де "қорлық" болмақ.  

Антпенен тарқайды, жиылса кеңеске, -  

деп басталатын ҿлеңнің соңғы шумағындағы "ақша" да сондай қисынсыз сҿздің 

біріне жатады.  

Тіпті мҧны мҽтіндік емес, ҽріп қатесі десе де болады. Себебі мҧнда жетпей 

тҧрғаны "м" деген жалғыз-ақ ҽріп. Ҿлең мазмҧны былай: Кеңеске жиналғандар 

бірімен-бірі аңдасып, егесіп, сҿзбен ырғасып, ақыры біріне-бірі жаулық етпеске 

ант беріседі. Ешкімнің ҿсіміне тай алған кедей би енді "байды сауудың" жолын 

іздейді. Сҿйтіп, анттасқан бидң ескі даулары еске тҥсіп, ҿзімен жемдесті оңаша 

шығарып алып тағы да егес тудырып:  

 Таласып тарқайды,  

 Ақшамда тҿрт-беске. 

 Бірлікті шайқайды,  

 Араз боп ҿнбеске.  

Ия, таңертеңнен бесінге дейін егескен даукестер, екінті де олжа бҿлісіп, 

ақшамда келесі даудың ҧшығын шығарып, соны қайтсем ҿршітемін деп, 

кҥндізгі бітім мен бірлікті, антты іркіттей ірітіп, шайқап ақшамда тҿрт-бестен 

бҿлініп ҥйді-ҥйіне кетіп бара жатады. Иҽ, ақшада емес, ақшамда! Ҽйтпесе: 

                                                     Таласып тарқайды,  

Ақшадан тҿрт-беске, -  

дегеннің қандай мағынасы бар.  

"Ақшадан тҿрт-беске" деген тіркес - тҿрт-беске бҿлінген ақшаны бҿлісе 

алмай таласып тарқайды - дегенді ҽсте білдірмейді. Тіпті тҿрт-бес жерге ақша 

қойып, сол ҥшін таласты дегенді естіген қазақ бар ма ҿзі? Масқараның ҿзі сол 

емес пе. Қандай би алдына ақшаны қызығып қойып дауға тҥсуші еді. Ендеше 

мҧны "ақшада" емес "ақшамда" деп еш ойланбастан тҥзету керек. Сҿздің реті 

келгенде айта кетейік, "қорлық" пен "ақшамды" дҽл қазір де қадыммен сҥйкетіп 

жазсаң, "қоңыр" мен "ақша" деп оқуымыз ҽбден мҥмкін. Ҿйткені бҧл ссҿздерді 

сҥйрете жазғанда "р" мен "қ" ҽрпі бір-бірінен айнымай тҥседі "Ақша" мен 

"ақшамыңызда" тіпті айырма болмай қалады. Ҿлеңнің мағынасының ҿзі сҿздің 

тҿркінін тектеп тҧратындықтан да бҧл жайды бҧдан ҽрі қазымырлана қазып 

жатпаймыз.  



98 
 

ҼОЖ 130.2(574) 

ЕРДЕМБЕКОВ Б.А. 

С. Аманжолов атындаы ШҚМУ, ШҚО, Ҿскемен қ., Қазақстан 

 

АБАЙДЫ ТАНУ – ҚАЗАҚТЫ ТАНУ 

 

  Дҥние - ҥлкен кҿл, 

  Заман - соққан жел. 

  Алдыңғы толқын - ағалар, 

  Кейінгі толқын - інілер, 

  Кезекпенен ҿлінер, 

  Баяғыдай кҿрінер.  

 

Жҧмыр жердің бетінде заманмен жарысып, уақыттың тезіне тҿтеп бере алар 

саусақпен санарлық тарихи тҧлғалар бар. Қазақтың сондай перзенті Абай - бізге 

там-тҧмдап жеткен аз ҿлең-сҿзімен рухани серпілістің асыл ҥлгісін кҿрсете 

білген сҿз пайғамбары. 

Осыдан 170 жыл бҧрын туып, қазақтың қара ҿлеңін шырқау биікке кҿтерген 

данышпан Абайдың ҽр сҿзі, жаңа заманға ҥн қосып, бҥгінгі қоғамның шынайы 

болмысын берер ҿміршеңдігімен қҧнды-ақ. 

"Абай керемет, Абай данышпан"- деген тамсанудың, таңырқаудың кезеңі 

артта қалды. Бҥгінгі ғасыр ақынның ішіне ҥңілу ғасыры болуымен қҧнды, қазақ 

ҥшін. 

Ҽйгілі Ешен ҽулиенің тҥсіне еніп, "Ибраһим" деп азан шақырылған нҽресте 

ҽлемге Абай атымен мҽшһҥр болды. Қазақтың Қҧнанбайын дҽретсіз емізбеген 

асыл жан - Зере ҽжеміздің аузына Алла тектен-тек "Абай" деген есімді салмаса 

керек...  

Жарты ҽлем жабайылықтан арыла алмаған ықылым заманда, алтыннан 

сауыт киген бабалар кҿші сан ғасырлық тарихтың торабынан аман-есен ҿтіп, 

ХІХ ғасырға жеткенде екі алпауыт елдің ортасында отырып маңайына абайлап 

қарап, аңдап басқан қазақ елінің шекесі қызып тҧрмаған заман -тын. Ибаһим 

Қҧнанбайҧлы сол тҧста абайлар елдің Абайы болып тарих сахнасында қалды. 

Абайлап тірлік кешкен қазақты  ХХ ғасырдың басындағы іркес-тіркес 

зобалаңдар ҧлт ретінде жер бетінен жойып жіберудің аз-ақ алдында еді. Сан 

сергелдеңнен селдіреп қалған қаймана қазақ тағы да абайлап сҿйледі, қызыл 

шеңгелдің қҧрсауы ҽлі қатты еді. Желтоқсанда бҧғауы ҥзілген егемен ел 

ғасырлар бойы рухани демеу болған Абайына жҥгінді. Қайта, қайыра, нағыз 

шын тҽуелсіз таныммен жҥгінді.  

"Заманның соққан желінде қақпақылға айнала қоймаспын"- деген жас 

мемлекет ҽлемдік кеңістікте ҿз орнын табуда бар кҥшін салып-ақ жатыр. Десек 

те, экономикалық қарыштауды алғышарттардың бірі ретінде темірқазық еткен 

қоғамда рухани мҥмкіндіктерімізді кҿлегейлеп-ақ келеміз. "Ел мен елді 
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теңестіретін білім" десек, сол рухани қҧнардың қайнары да Абай емес пе? Ой 

еркіндігіне дес беріліп, мен қазақпын деп тайсалмай сҿйлер заманға келгенде 

Абайды танудың да арыны ашылды. Абайтану ғылымы тҽуелсіз кҿзқарастар 

негізіне қҧрылған зерттеулермен толығуда. Алайда, аса сирек кездесетін 

ҽлгіндей терең зерттеулерден "Абай, Абай" деген ҽсіре тамсану, қҧрғақ мақтау, 

қызыл сҿзбен ҿрілген кҿпірме мақалалардан да ада емес екенімізді айту парыз. 

Абай туралы абайламай сҿйлеу, қай заманда да абырой ҽпермеген. 

Осы мінберді пайдалана отырып, жалпы Абайды танудағы негізгі кҿкейкесті 

мҽселелерді тізбектеп берсек деймін. Мақсатымыз болашақ абайтанушылар 

қандай мҽселелерге кҿңіл бҿлгені жҿн. 

1. Абай ҿлеңдерінің шығу тарихы. Мектеп қабырғасынан бастап абайтану 

ғылымына аяқ басқан зерттеушіге дейін алдымен ҿлеңнің шығу тарихына 

ҥңілуі қажет. Осы арада айта кеткен жҿн, ақынның сонау ҿткен ғасырымыздың 

40-60 жылдары шыққан шығармалар жинағындағы тҥсініктерді ҽлі талғажау 

етіп келе жатқанымыз шындық. Кейінгі жылдарда қҧрастырылып жатқан Абай 

жинақтарының бірсыпырасы еш тҥсініксіз, ал тҥсінік болған кҥнде де бҧрынғы 

жинақтардан алынып, айтарлықтай толықтырулар мен жаңартулар кҿрмей, 

бҥгінгі оқырманға ҧсынылып жҥр. Ҽрине, ол кездегі ҿлеңге берілген 

тҥсініктердің ғылымилығына шек келтірмейміз, бірақ уақыт озды, бастысы 

заман ҿзгеріп, тҿл ҽдебиет туралы кҿзқарасымыз тҥп-тамырымен басқа арнаға 

бҧрылған шақта, Абайдың толық шығармалар жинағын бҥгінгі қоғам 

сҧранысына сай, кіріспе жҽне толық, ҽрі мол қамтылған тҥсініктеме сҿзімен 

ауқымды кҿлемде қҧрастырып шығарудың кезі жеткендей. 

Қай ақынның шығармасы туралы ой айтпақ бҧрын, сол шығарманың шығу 

тарихына бойлап алмай оны талдап тҥсіндіру, теориялық анықтама беру бос 

ҽурешілік екенін зерттеуші қауым жақсы біледі. Абай ҿлеңдерінің шығу 

тарихы, яғни ҽр ҿлеңнің жазылу себебі, ҽсіресе, арнау ҿлеңдері кімге арналды, 

оның Абайға қандай қатысы бар, табиғат лирикасы болса қай жылы жазылған, 

қай жердің, қыстаудың, я жайлаудың тасы мен ағашын немесе бҧлағын 

суреттеп отыр, осы ҿлеңді жазған уақытта ақын қандай кҿңіл кҥйде болды, сол 

шақта Абайдың ҿмірінде нендей оқиғалар ҿрбіп жатыр еді, міне, осы 

мҽселелерді бақайшағына дейін анықтап алмай, ақын поэзиясы туралы сҿз айту 

– жай қарабайыр ҽңгіме болмақ. Демек, Абай шығармаларының жаңарған 

академиялық жинағын шығару - бҥгінгі уақыттың сҧранысы.  

2. Абайды ҽлемге паш етудің бірден-бір жолы - ақын шығармаларының 

басқа тілге аударылуы. Ҽрине, Пушкинді қазақшалаған Абай сияқты орыстың, 

я ҿзіміздің еш аудармашы Абайды орысша сҿйлете алмады, болашақта ол 

деңгейге жете алмайтын да сияқты. Кеңестік кезеңде Абай алдымен орыс тіліне 

аударылып, сонан кейін ғана кҽрі қҧрлықтың тілдеріне қотарылды. Ҽрине, 

Абайды дҽл сол қалпында ағылшынға немесе франсузға жеткізу мҥмкін емес, 

дегенмен мынау қазақтың бас ақыны дерліктей шамада ҧсына алсақ, нҧр ҥстіне 

нҧр болар еді. Кешегідей емес бҥгінгі қазақтың баласы ҥш тілді еркін 
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меңгеруде. Абайды ҽлемге ҽйгілеймін деген тіл меңгерген мамандардың 

алдында мынандай мҽселе тҧр. Тҽуелсіздік алғаннан кейін Абай шығармалары 

қай тілдерге тікелей аударылды, кімдер аударды, аударма сапасы қандай 

деңгейде? Жалпы Абай туралы шет тілдерінде қандай еңбектер шықты, оның 

ішінде шет ел ғалымдарының ҥлесі қанша?- деген сауалдарға жауап табылған 

кҥні Абайды, сол арқылы қазақты ҽлемдік руханият кеңістігінен кездестіре 

аламыз. 

3. Абайды насихаттау. Кино ҿнерінде Абай тақырыбы, "Абай жолы" 

эпопеясы кҿп сериалды фильмге сҧранып-ақ тҧр. Кезінде кҿрерменге жол 

тартқан Абай туралы кҿркем фильмдер жҧртшылықты "ой, пҽлі-ай" дегізе 

алмағанын несіне жасырамыз. 170 жылдықтағы бір  кем дҥниенің  ҿтеуін 

"Қҧнанбай" кҿркем фильмі берді. Жалпы не нҽрсені жарнамалауға келгенде 

керенау тартып тҧратын ҽдетімізден арыла алмай келеміз. Бҥгінге дейін, тіпті 

ҽлемдік деңгейде аталып ҿткен ақынның 150 жылдығына орай шыққан қаншама 

кҿгілдір экранның дҥниелері шаң басып архивке жҿнелтілді. Жаңа дҥниені 

жасамасақ та, сол ескіні дҽл осы 170 жылдықта орнымен ҧқсатсақ керек еді, 

бірақ ҥнді мен кҽрей сериалдарынан бас кҿтере алмай жатқан теледидар 

Абайды жарнамалауға қҧлықсыз ба деп қалдық. 

4. Ең басты мҽселенің бірі Абай шығармаларын жастарға, мектеп 

оқушыларына оқыту. Бҥкіл оқулық атаулының сапасы жҿнінде ҽңгімеміздің 

тҧздығы жараспай тҧрған дҽл осы уақытта Абайды оқыту да сол межеден алыс 

кете қойған жоқ. Ҽрине, жасалып жатқан істер кҿп. Ҽсіресе, М.Мырзахметҧлы 

бас болып абайтануға қатысты бірнеше оқулықтарды оқырманға ҧсынды. 

Алайда мектеп бағдарламасында Абайды тануда бірізділік жоқ. Жақсы ҧстаз 

кездессе, қазақ ҽдебиеті, Абайтану пҽндерінің жҧлдызы жанды, ҽйтпесе, 

кҥрделілігі іштен оқып туған жанкешті оқымысты бала болмаса, жай оқушыға 

дес бере қоймайтын шым-шытырық бағдарламалардан Абайды тану қиямет боп 

тҧр, бҧл кҥнде. Мектеп оқулығын жазуды мектепте кемінде он жыл сабақ 

берген, ғылымнан хабары бар тҽжірибелі ҧстаз ғана қолға алса, кҿш тҥзеледі. 

Мектептің оқулығын университеттің ғалымдары жазатын қарекеттен 

арылуымыз керек, бір сҿзбен айтқанда. 

  Сҿзімде жаз бар шыбынсыз 

  Тыңдаушымды ҧғымсыз 

  Қылып тҽңірі берген-ді. 

Абай заманының ҧғымсызы мен бҥгінгінің ҧғымсызының арасы алыстап 

барады, ҽрине рухани тҧрғыда. Ауыл молдасының алдында отырған шҽкірттер 

меңгерген ақынның қара сҿздерін бҥгінгінің ҽдебиетшісі ежіктеп тҥсінер 

заманға тап болғанда, Абайды оқытуды, меңгертуді тым кҥрделендіріп бара 

жатқандаймыз мектепте... 

Міне, осы негізгі мҽселелерге бҥгінгі абайды зерттеймін деушілер бел шеше 

кіріскенде ғана ҧлы ақынды алдымен ҿзіміз толққанды танып, содан кейін 

барша ҽлемге паш ете алмақпыз. 
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ҼОЖ 130.2(574) 

ҼДІЛБЕКҚЫЗЫ Ж. 

Шығыс Қазақстан облыстық Абай атындағы ҽмбебап  кітапханасы, ШҚО, 

Семей., Қазақстан 

 

АБАЙ ТҦЛҒАСЫ – СИРЕК БАСЫЛЫМ БЕТТЕРІНДЕ 

                                                                                        

Семейдің қоғамдық кітапханасының тарихы қазақ ҧлтын ҽлемге танытып 

отырған ҧлы тҧлға Абай есімімен тығыз байланысты. Сирек басылымдар 

қорындағы асыл қазыналар кемеңгер ақын Абайдың кітапхана ашылған 

кезеңнен бастап тҧрақты оқырманы болған ҿмірінің маңызды бір кезеңін ашып 

кҿрсетеді.  

Кітапхананы «даналық ҥйі» атап, кітапқа қҧрметпен қарау ежелгі Шығыс 

мҽдениетінде қалыптасқан дҽстҥр. Сол даналар айтып кеткен ғасырлар 

қойнауынан сыр шертетін кітап-қазына біз куҽсі болып отырған ҥшінші 

мыңжылдықта да маңызын жойған жоқ. Абай, Шҽкҽрім, Мҧхтарға, алаш 

арыстары мен ҧлт зиялыларына   рухани нҽр беріп, ғасырдан ғасырға жеткен 

қоғамдық кітапхананың қазына қоры ҽлемдік мҽдениет тарихында, Қазақстан 

жҽне ҿлке тарихында алатын орны ерекше қҧнды басылымдар топтамасын 

қҧрап, мҽдени мҧра ретінде сақталуда.  

Кітапхананың алтын қорындағы сирек ҿлкетану басылымдары ғасырдан 

ҧзақ уақыт бҧрын кемеңгер ойшылдың ел игілігі ҥшін атқарған қоғамдық 

қызметтерімен таныстырады. Абайдың қайраткерлік тҧлғасын сомдайтын бҧл 

сирек тҥпнҧсқалар Абайтану ғылымының қҧнды дереккҿздері болып табылады.  

Семей тарихының жарқын беттері  қаланың мҽдени – рухани ҿміріне тың 

ҿзгерістер ҽкелген орыс демократтарының есімдерімен тығыз байланысты. 

Ғасырлар тоғысында, яғни 1878 жылы  Семей жерінде  Е.П.Михаэлистің   

басшылығымен далалы ҿлкені ғылымның сан-саласынан зерттеудің негізін 

қалаған  ең алғашқы қоғамдық мекеме Облыстық  Санақ комитеті ірге кҿтерген.  

Сол аталған «1878 жылдың қысында Абайдың ҥстінен   12 тергеу ісі 

қозғалған. Ҧлық Абайды болыстықтан босатты. Тергеу жеті жыл жҥрді» - деп 

жасы отыздың ішіндегі Абай ҥшін Семейде 4-5 ай ҥйқамаққа алынуымен 

ҿмірінің басты арманы - білім мухитына еркін сҥңгіткен барша сҽттіліктің 

басталуын  ғалым А.Омаров осылай сипаттайды.     

Қалай десек те,  Абай  ғылым-білімге  қҧмарлығы,  кітапқа деген ерекше 

ықыласы арқылы Е.П.Михаэлистей ҿмірлік досын тапқаны аян. Ақын 

Михаэлистей досының кеңесімен  енді ҽдебиеттерді таңдап, талғап оқитын 

болған.  Михаэлис арқылы Абай С.С.Гросс, А.Л.Леонтьев, Н.И.Долгопо-

ловтармен танысады. Олар Абайдың 40-тан асып, кемеліне келген, Шығыс, 

Батыс ҽдебиеті мен ойшылдарын жақсы білген, қоғамдық қызметке қызу 

араласып, толысқан шағында таныс болып, оның біліміне, парасатына тҽнті 

болған.  Олар Семейде жазасын ҿтеп қана қоймай, далалы ҿлкені зерттеу ісімен 
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кең кҿлемде айналысып, қазақ тарихын, этнографиясын, қҧқығын, салт-

дҽстҥрін зерттеу жҧмыстарына Абайдың ақыл-кеңесін басшылыққа алған. 

 Ғҧлама ақынның қоғамдық кітапхананың оқырманы болғанын тарихта 

қалдырып, ҽлемге ҽйгілеген, Сібір мен Алтайға саяхат жасаған американ 

публицисі Дж.Кеннан еді. 1885 жылдың жазында Дж.Кеннан суретші Фрост 

екеуі Семейге келіп, қала  ортасында шағын ағаш ҥйде орналасқан  кітапхана 

қорынан  Спенсер, Бокль, Льюис, Милль, Тэйлор, Уоллэс шығармалары мен  

ҽлемдік кҿркем ҽдебиеттің  тамаша ҥлгілерін кҿргенін, сот мекемесінде қызмет 

ететін А.А.Леонтьевпен ҽңгімелесіп, кітапхананы жергілікті қазақтар да 

пайдаланатынын естиді. 

А.Леонтьев «...Мен осындағы Бокльді, Милльді, Дреперді оқыған бір 

қырғызды білемін. Бірінші кездескенде ол менен индукция мен дедукция 

арасындағы айырмасын тҥсіндіруді сҧрады. Ол батыс ойшылдары 

шығармаларын  зерттеп жҥр екен»,- деп Дж.Кеннанды қайран қалдырады. Ҿзін 

таңдантқан Ибрагим Кононбай (Ибрагим Қҧнанбаев)  жайлы ол «Сібір жҽне 

сҥргін» кітабында жазады. Американдық журналистің Абаймен кездескісі 

келгенімен оның сҽті тҥспеген.  

Семейдің қоғамдық кітапханасының қазына қорлары Абайдың ой-ҿрісін 

кеңейтіп, дҥниеге кҿзқарасын ҿзгерткен ғылым-білім университеті, таным 

баспалдақтары болды. 

Қ.Мҧхамедхановтың сҿзімен айтсақ: «Абай Михаэлиспен бірге Статистика 

комитетінің жҧмысына белсене араласады. Ҽсіресе Семей облыстық ҿлкетану 

музейін ашу жҽне қоғамдық кітапхана ашу жҧмысын ҧйымдастыру  мҽселесіне 

ат салысып, іс жҥзінде кҿмек кҿрсетеді.    Мысалы, музейге  жасау-жабдығымен 

қазақ ҥй бастатқан, елуден астам  зат тапсырады. Қазақтың тҧрмыс-салтын, 

ҽдет-ғҧрпын, мҽдениетін кҿрнекті тҥрде бейнелейтін, Абайдың сый ретінде 

тапсырған заттары негізінде, музейдің этнография  бҿлімі қҧрылады».   

Ҿлкеде болып жатқан жаңа, кҿңіл қуантар істер қашанда халқының мҧң – 

мҧқтажы жанына жақын Абайды бей – жай қалдырмаған. Орыс достары 

атқарып жатқан ҿлке ҥшін де, жалпы Қазақстан ҥшін де аса маңызды мҧндай 

игілікті іс - шараларға Абай да туған халқының тарихын, мҽдениетін, ҽдет – 

ғҧрпын терең білетіндігімен ақыл - кеңес  беріп,  баға жетпес кҿмек кҿрсетіп 

отырған. Абайдың қоғам қайраткері ретінде тҧлғасы сомдалуына ҿзін терең 

толғандырған сол кездегі  туған қазақ халқының  саяси - ҽлеуметтік 

жағдайының ҽсері аз болмаса керек.   

Ҿлкені бірқалыпты, мамыражай тіршілігінен селт еткізіп, ерекше бір 

серпіліс ҽкелген, қоңырқай ҿмірге жарық сҽуле тҥсіріп,  ерекше  ҽр берген 

маңызды оқиға 1883 жылдың қырқҥйегінде Семейде қоғамдық кітапхананың 

ашылуына Е.П.Михаэлис, С.С.Гросс сынды  пікірлестерімен бірге ҿзі де 

ҧйытқы болған  Абай алғашқы кезеңнен бастап-ақ тҧрақты оқырмандар  

санатында болған.    

Абайды орыс авторларының тамаша шығармаларынан Омбыдағы оқуынан 

демалысқа келгенде қҧшақ-қҧшақ кітаптар ала келіп, оларды  оқып, мазмҧндап, 

жеке сҿздер мағынасына тоқталып, ең алғаш жете таныстырған  інісі Халиолла 
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болатын. Елге демалысқа қайтқан Халиолланы алып қайтуға келген Абай 

«Семейде екі кҥн аялдап, оқуына керекті кітап жҽне ауылдағы Ысқақ, Оспан, 

Смағҧлдарға да орысша азбука алып қайтады. Ауылына келген соң аз кҥн 

мауқын басып, оңаша ҥй тіккізіп,  інілерін жинап Халиолла мен Абай біраз 

уақыт орысша сабақ ҥйретіп, бір уақыт гармон, скрипка ойнатып  ҥйретіп, 

бҧрын бҧл ауылдарда болмаған жаңа ҿмірдің бетін ашып,  мҽдениетті елдің 

ҥлгісін шашады»- деп Ҽрхам Ысқақов еске алады. 

 Санақ комитетінің ҿлкеде ҧйымдастырып отырған ғылыми-зерттеу жҽне 

қоғамдық жҧмыстарына тығыз араласқан Абай қайраткерлік қызметімен жҽне 

Михаэлистің ҧсынуымен 1886 жылы Санақ Комитетінің толық мҥшелігіне 

ресми тҥрде қабылданған. Ол туралы кітапханамыздың сирек басылымдар  

қорындағы Семей облыстық Санақ Комитетінің 1897 жҽне 1900 жылғы 

«Памятная книжкаларындағы» деректі мҽліметтер сҿйлейді. Кітаптың «Адрес-

календарь Семипалатинской области»- атты 3-ші бҿлімінде Облыстық Санақ 

комитетінің толық мҥшелері жайлы деректер  тізімінде: Е.П.Михаэлистен кейін 

кітапхананы ҧйымдастыруға қаржылай кҿмек кҿрсеткен Павлодарлық кҿпес 

А.И.Деров пен  Ибрагим Кунанбаев, яғни Абай екеуі бір кҥні – 1886 жылдың 4 

мамырынан қабылданған деген мҽлімет берілген. [20.26.; 21. 18].   

Ҽдебиеттерді таңдап, талғап оқитын Абай қалаға келген сайын кітапханаға 

ат басын тіреп, қажетті кітап, газет – журналдарын алып, қыста ҿзіне арнап бір 

бҿлмесін даярлап қоятын Ҽнияр Молдабаевтың ҥйінде жатып, ҧзақ кештерді 

достарымен кездесіп,  пікірлесіп, асықпай оқыған. Ал жазда  қоржын  толы 

кітаптарын  Шыңғысты жайлаған ауылына алып қайтып, ҥзбей оқыған. Абай  

ҿзі қалаға келе алмаған жағдайда ғажап ертегіші, елгезек, сырға берік 

атқосшысы Баймағамбет арқылы Е.П.Михаэлистің жіберген хаттарын, 

кітаптарын, қоғамдық кітапханадан ҿзіне керекті шығармаларды ауылға 

алдырып, ҿзі оқығанын місе тҧтпай, ауылдастарына ҽңгімелеп беруді  ҽдетке 

айналдырған. Қаладан қоржын толы кітаптарды теңдеп алып қайтатын 

Баймағамбеттен басқа Абайдың іні-балаларынан Абдрахман, Мағауия, 

Ақылбай, Кҽкітайлар да Семейдің қоғамдық кітапханасымен байланыстарын 

ҥзбегенін Кҽмен Оразалин жазады.[17.26.].  

Кҿпестер мен шенеуніктердің, жеке адамдардың сыйға тартуымен біршама 

толығып қалған кітапхана қорынан Абай тек кҿркем ҽдебиеттің озық ҥлгілерін 

ғана емес, философия, жаратылыстану, тарих ғылымдарынан кітаптар жҽне 

ҽртҥрлі ғылым салаларынан  энциклопедия,  сҿздіктер, анықтамалықтар алатын. 

Абай назарынан ҿз балалары мен ауылдастарының сауатын ашуға қажет 

«Азбука» жҽне басқа  да оқулықтар  тыс қалмаған.  

Қ.Мҧхамедхановтың сҿзімен айтсақ: «Музей жанынан ҧйымдастырылған 

кітапхана, ол замандағы Сібір қалаларындағы кітапханалардың ішіндегі ең 

байы деп танылған. Семей кітапханасында: Пушкиннің, Лермонтовтың, 

Л.Толстойдың, Салтыков-Щедриннің, Достоевскийдің, Жуковскийдің, 

Тургеневтің, Гогольдің, Михайловтың, Гюгоның, Гетенің, Диккенстің, Золяның  

тағы басқа орыс жҽне дҥние жҥзі ҽдебиеті классиктерінің шығармалары мол 

болған. Тарих, философия, табиғаттану, тағы басқа ғылым салаларына арналып 
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жазылған кітаптарды жҽне сол кезде Ресейде шығып тҧратын: «Вестник 

Европы»,  «Наблюдатель», «Русский Вестник», «Русская мысль», «Русская 

речь», «Исторический Вестник», «Новости», «Новое время» т.б. журналдарды 

Семей кітапханасы жаздырып алып тҧрған». 

Кітапхананың осындай қазына қорымен танысқан сайын Абай білім 

мухитына армансыз сҥңгіп, жаңа бір ғажайып ҽлемге енгендей кҥй кешті. 

 Михаэлис, Долгополов тағы басқа достары Семей полицмейстерінен рҧқсат 

алып, Абай ауылына қонақ болып, қымызбен емделіп, ҿздерінің қазақ 

тарихына, ҽдет-ғҧрып заңдарына қатысты зерттеу еңбектеріне одан қҧнды 

мҽліметтер, ақыл-кеңестерін алып отырған. Тҧрағҧлдың, Кҽкітайдың 

естеліктерінен біз Абайдың Долгополовты Шаған ҿзені бойындағы табиғат 

аясындағы тарихи – мҽдени ескерткіш - «Қоңыр ҽулие» ҥңгірімен 

таныстырғанын білеміз. 

1884 жылы ҽскери губернатор рҧқсатымен жаз айында Абай ауылында 

болып,  А.Л.Блекпен бірлесіп дайындап жатқан «Материалы для изучения 

юридических обычаев киргиз» зерттеуіне мҽлімет жинаған С.С.Гроссты ақын 

ҿзі ертіп жҥріп, тобықты елінің салтын кҿрсетіп, тҥсіндіргенін, ерекшелігі бар 

кҿршілес рулардың салт - дҽстҥрімен таныстырғанын оның інісі   Кҽкітай еске 

алады. 

П.Д.Лобановский Абайдың кҿзі тірісінде қарындашпен суретін салып, 

тарихта қалдырған. Портретке ол: «Семей уезі Шыңғыс болысының қазағы. 

Қазақ даласына ерекше белгілі Қҧнанбай Ҿскенбаевтың (ол 1886 жылы ҿлген) 

баласы. Ҿзі де жергілікті мҿлшерде ҽйгілі адам, ҿз халқының ҽдет-ғҧрпының 

білгірі, қазақтар ортасында ҥлкен ықпал иесі, 45 жаста» - деп тҥсініктеме 

жазған. 1887 жылы бҧл портрет  Сібір - Орал ғылыми - ҿндірістік кҿрмесіне 

қатысады.  

Абайдың орыс достары, пікірлестері жайлы айта келе М. О. Ҽуезовтің мына 

бір сҿзімен ойымызды тҥйіндейік: «Абайға ҽсер еткен дҥниелер кҿп... бірақ 

Абай деген сол ҽсерлердің жиынтығы емес, бҽрінен қорытылған асылы,  жаңа 

бітім,  тың тҧлға».  

Абай заманына дейінгі «...қазақ дҽстҥрлі қҧқығының, оның ішінде 

қылмыстық қҧқығының тамыры тереңде. «Ол ежелгі дҽуірлерді айтпағанның 

ҿзінде Шыңғыс хан «Жасағы», қыпшақтың  «Кодекс куманикусы»,  армян 

ҽліпбиімен жазылған «Тҿре бітігі», Ҽз Тҽукенің «Жеті жарғысы» сияқты 

қҧқықтық тарихи-мҽдени ескерткіштермен айғақталады.Яғни Абайдан бҧрын 

да қазақтың дҽстҥрлі қҧқықтық мҽдениеті жоғары дҽрежеде болған. Абай сол 

мҽдени мҧраны терең сезінген, білген, ҽрі қарай ҿрге жетелеген». [10. 58.]  

1885 жылдың жазында Абай Шар ҿзені бойындағы Қарамола деген жерде 

Павлодар, Семей, Ҿскемен уездерімен Зайсан приставствасынан жиналған Орта 

жҥздің ҽр руының ҿкілдері – 100-ден аса билері қатынасқан тҿтенше съезде 

«тҿбе» би болып сайланған Абай қазақтың дҽстҥрлі ҽдет-ғҧрып заңдары 

негізінде жаңа заң жобасын жасап ҧсынған. Кҿпшілік талқысына салынған бҧл 

заң жобасы еш ҿзгеріссіз бір ауыздан қабылданған.  
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Дана ақынның  қазақтың қҧқық заңдарына қатысы жайлы қысқа мҽліметті  

Н.Я.Коншиннің 1927 жылғы «Запискиде» жариялаған: «Что могут дать 

Семипалатинские архивы для краеведения» мақаласынан танысуға болады. 

Қазақтың ҽдет-ғҧрып қҧқықтық нормаларын зерттеуші ғалымдар Абай 

(Ибраһим) Қҧнанбаевтың дайындауымен ҿмірге келген, тарихқа   «Қарамола  

ережесі» деген атпен енген жаңа ҽдет-ғҧрып заңының 73 баптан тҧрып, бҥгінгі 

кҥнге тҥпнҧсқасының қазақ, орыс тіліндегі мҽтіні жеткен қҧнды мҧра деп 

бағалайды. 

Аталған басылымдағы келесі мақала Семей, Шығыс Қазақстан ҿлкесін 

зерттеуші ретінде тарихта аты қалған Семей Географиялық бҿлімшесінің 

ҧйымдастырушысы, ғалым-педагог,  шіркеу қызметкері Б.Герасимовтың 

«Поездка в Южный Алтай» жолжазбасы 1920 жылы ҿлке жайлы мҽліметтер 

мен мҧражайға коллекция жинау мақсатында оңтҥстік Алтайға жасаған 

саяхатының нҽтижесі. 

Жолжазбаны оқи отырып Ҿскеменді алтын ҿндіру орталығына айналдырған 

кенді Қалба жоталарынан бастап, Айыртау, Бҧхтарма, Зайсан, Сауыр-Мҧзтау, 

Ҧранхай, Боран, Теректі мен  Алтайдың тамаша табиғатының орталығы 

Марқакҿлде автормен сапарлас болғандай ҽсер аласың. Б.Герасимов ҿлке 

тарихындағы саяси жер аударылғандар жайлы айта келе, Ҿскемен қаласының 

гҥлденуіне мҽдени ықпалы зор болған О.Ф.Костюрин, А.Н.Федоров сияқты 

есімі ҿлке шежіресінен лайықты орын алатын тҧлғаларға тоқталып, қазақ 

ақыны Абай Қҧнанбаевтың тҧлға ретінде қалыптасуына  игі ықпалын тигізген 

деп Е.П.Михаэлисті атайды. 

Қаламызда 1887 жылдың 21 қарашасында «Бастауыш білім беру қоғамы» 

ашылып, Санктпетербор, Омбы, Том сияқты Ресейдің ірі қалалары мен 

Семейдегі оқу орындарында ҿлкеміздің білім іздеген жастарына демеушілік  

жасаған. Қоғам сонымен қатар Орыс Географиялық қоғамының Семей 

бҿлімшесіне жҽне қоғамдық кітапханаға қажетті қаржылай кҿмек кҿрсетіп 

отырған. Гоголь атындағы кітапханада ақысыз оқу залын ашып, мерзімді 

басылымдарға жазылуды ҧйымдастырған. Қоғамның аймақта атқарған 

қайырымдылық игі істеріне Абай да ҿзінің ҥлесін қосқан. Сирек қорымыздағы 

«Бастауыш білім беру қоғамының 1893/94 жылдарғы жҧмыс есебіндегі»  

мҽліметтер Абай мен оның ҧлдары Ақылбай жҽне Мағауияның аталған қоғамға 

мҥше болып, жарна тҿлеп, азаматтық парызын ҿтегендігін айғақтайды. 

Осындай игі ҽрекеттерімен кемеңгер ойшылдың ҿз туған халқының сауатты 

ҧрпақ тҽрбиелеп, басқа жҧртпен терезесі тең, болашағы жарқын ел  болуын 

кҿксегендігі аян. [18. 43.] 

Сирек басылымдарымыздың алтын  қорындағы облыстық мерзімді басылым  

1894 жылғы «Семипалатинские Областные ведомости» газетінің 8 қаңтардағы 

№2 санында «1893 жылдың 29 желтоқсанында  Семейдің Қоғамдық  Мҽжіліс 

ҥйінде  болған Бастауыш білім беру қоғамының маскарад шарасының есебі» 

жарияланған. Маскарад шарасынан тҥскен қаржыларға жҥргізген санағының 

«Кірістер» бҿлімінде жарна тҿлеген Абай Қҧнанбаев пен ҧлы Мағауияның 

аттары тізімде келтірілген. [23. 19.]   
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Санақ  Комитетінің ҿлкеде атқарған жақсы бастамаларын жалғастырушы, 

1902 жылы ірге кҿтерген Императорлық Орыс Географиялық Қоғамының 

Батыс - Сібір Бҿлімінің  Семей бҿлімшесіне академиктер С.Ф.Шокальский, 

А.П.Карпинский ,В.А.Обручев қҧрметті мҥшелері болып, жҧмысына орыстың 

атақты жиһангер ғалымдары Семенов  Тянь-Шанский, Г.Н. Потанин, В.В. 

Сапожников, ірі қоғам қайраткері Ҽлихан Бҿкейханов белсене ат салысқан. 

Абай Қҧнанбаев корреспондент – мҥшесі болған Семей бҿлімшесіне Шҽкҽрім 

Қҧдайбердиев жҽне Жақып Ақпаев, Райымжан Мҽрсеков, Ҽлімхан Ермеков, 

Мҧхтар Ҽуезов, Нҧрғали мен Нҽзипа Қҧлжановалар лайықты қоғамдық 

қызметтеріне қарай толық мҥшелікке қабылданған.  

Семей бҿлімшесі Қазақстанды, оның ішінде Жетісу, Шығыс Қазақстан, 

Алтай ҿңірі, Семей ҿлкесін зерттеу ісінде атқарған жҧмысы қазақ тарихынан, 

этнографиясынан, далалы аймақ флорасы мен фаунасынан, қазба – кен 

байлықтарынан ғылымға тың мҽліметтер беріп, кітапхана мен мҧражай 

жҧмысы жандануына, жалпы аймақтың дамуына ҥлкен ықпал етіп, Семей 

тарихының жаңа парақтарын ашқан.   

Ғылымның ҽр саласына кҿңіл қойып, ҿзінің ақыл-ой зердесін 

кемелдендіруде, шығармашылық ізденісте болған Абай қазақтың шығу тегі, 

тарихына терең ҥңіліп, 1890 жылы «Біраз сҿз қазақтың тҥбі қайдан шыққаны 

туралы» ғылыми мақаласын жазады. Н.Я. Коншиннің ҿтінуімен жазылған 

«Заметка о происхождении родов Средней Киргизской Орды» мақаласының 

авторлығы Абайға тиісті екенін архив қҧжаттарына сҥйеніп ғалым-абайтанушы 

Қ. Мҧхамедханов дҽлелдеген. 

Сирек қорымызда электронды нҧсқасы бар Семенов  Тянь-Шанскийдің 

редакторлығымен С-Петерборда жария кҿрген «Россія. Полное географическое 

описаніе нашего Отечества» кітабының 18 томының А.Н.Седельников 

авторлығымен дайындалған «Население» бҿлімінде қазақ ҽдебиетіне шолу 

жасалып, Абайдың ақындығына баспа бетінде жоғары баға берілген.  

Семей бҿлімшесі ғылыми зерттеу еңбектерін «Запискилерінде...» жариялап 

отырған. Сирек қорымыздағы  қҧнды қазынаның бірі – 1907 жылғы 

«Запискидің...» 3-ші басылымында Ҽ. Бҿкейхановтың Абай Қҧнанбаевқа 

арнаған, бҧрын қазақ ҥрдісінде болмаған қазанамасы жарияланып, орыс тілді 

оқырманды қазақтың ҧлы ақынының ҿнегелі ҿмірімен жҽне 

шығармашылығымен кең тҥрде таныстырған. [6. 1-8.]   

Келесі бір сирек басылымдар қорындағы қҧнды дереккҿз - кҿпес Плещеев 

баспасынан 1915 ж. шыққан ―Сельско-хозяйственный Обзоръ Семипалатинской 

области За 1914 годъ‖- Статистикалық ғылыми зерттеуі  XIX ғасырдағы қазақ 

ауылы тҧрмысының  ҽлеуметтік хал-ахуалы нақты деректерінің ақпарат кҿзі. 

Кітапта Шыңғыс болысының №1 ҽкімшілік ауылының тҧрғыны  Абай 

Қҧнанбаевтың,  жеке отау иелері балалары- Ақылбай, Мағауияның, 

Тҧрағҧлдың, №2 ҽкімшілік ауыл тҧрғыны Шҽкҽрім Қҧдайбердиевтің, №8 

ҽкімшілік ауыл тҧрғыны, Бҿріліні мекендеген Мҧхтар Омарханҧлының атасы 

Бердіқожаҧлы Ҽуездің шаруашылығы жайлы деректер кестеде бар. Бҧл 
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мағлҧматтар Абай ҿмір сҥрген замандағы  қазақ ауылының ҽлеуметтік-

экономикалық  жағдайынан, тыныс-тіршілігінен нақты  деректер береді. 

Ҧлы ақын Абайға деген ел ықыласының ол дҥниеден ҿткеннен кейін де 

толастамаған  іс – шараларынан кҿреміз. Кітапхананың сирек ҿлкетану 

басылымдарында Семей Географиялық Қоғамының кемеңгер ақынның 

дҥниеден ҿткеніне 10 жыл жҽне 20 жыл толу қҧрметіне ҿткізген салтанатты 

шаралары жайлы қҧнды деректер сақталған. 

Б.Герасимов «Двадцатилетие Семипалатинского Отдела Государственного 

Русского Географического Общества. 1902-1927 год» басылымында: «С 1914 г. 

Отдел начал  практиковать устроиство этнографических вечеров, как одно из 

средств привлечения интереса к этнографии.Состоялись следующие... 1) 26 

января 1914 г.- казакский, по случаю десятилетия со дня смерти Абая 

Кунанбаева...»- дейді. [9. 20.]   

Абай Қҧнанбаевтың дҥниеден ҿткеніне 10 жыл толуына  арналған, ақын ҿзі 

мҥшесі болған Орыс Географиялық Қоғамының Семей Бҿлімшесі 

«Общественное собрание» ҧйінде ҿткізген ҽдеби кеш туралы: «Айқап» 

журналы «Бҥркіт, қаршығаларды  кҿрсету кезінде  қазақтың аңқҧмарлығын да 

сҿз етті. Қазақ ҽйелдерінің қымыз сапырып, қонақты қалай кҥтетіндігі айтылды.  

Абайдың ҿлеңдері орындалады деген хабарды  естіп ағылған қаладағы, 

қырдағы қазақтың кҿбіне билет жетпей қалды»- деп  жазған. [15. 67.]  

Этнографиялық кеште Семей семинариясының мҧғалімі Нҽзипа Қҧлжанова 

«Қазақ ақыны Ибраһим (Абай) Қҧнанбаев жҽне қазақ поэзиясы» тақырыбында 

орыс тілінде баяндама жасап, ҧлы ақынның  ҽнші серігі Ҽлмағамбет 

Қапсҽлҽмҧлының орындауында  «Татьянаның сҿзі» мен «Кҿзімнің қарасы» 

жҽне «Ҿлсем орным қара жер сыз болмай ма?» ҽндерін жҧрт ыстық ықыласпен 

қарсы алған.  

1914 жылғы «Қазақ» газетінің 23 маусымдағы 67-ші санында Міржақып 

Дулатов Абай Қҧнанбаевтың дҥниеден ҿткеніне 10 жыл толуына арнап мақала 

жазып: «Ҿткен 26 январда Семей қаласында Географическое общество, ондағы 

оқыған қазақ жастарының жҽрдемімен, Абай қҧрметіне ҽдебиет кешін 

жасағандығы Семей халқынан кҥткен ҥмітімізді кҥшейтуге зор дҽлел болса 

керек. Ол кеш бірінші қазақ ақынының қҧрметіне жасалған бірінші ҽдебиет 

кеші болып, һҽм бірінші қазақ ҽйелі (Назифа ханым Қҧлжанов жамағатының) 

майданға тҥсіп берген ҿрнегі еді» деп жазды. 

Семей Бҿлімшесінің «Отчет Семипалатинского Отдела Русского 

Географического Общества с 1-го октября с 1924 г., по 1 октябрь 1925 г.» 

басылымы 1924 жылдың  27 желтоқсанында қазақтың кемеңгер ақыны Абай 

Қҧнанбаевтың дҥниеден ҿткеніне 20 жыл толуына орай Орыс Географиялық 

қоғамының Семей бҿлімшесі атқарған шаралары жайлы мҽлімет береді.   Семей 

географиялық бҿлімшесі Абайдың қҧрметіне салтанатты мҽжіліс ҿткізіп, онда  

ақынға арналған баяндамалардан соң  оның шығармалары орындалған. 

Шара Луначарский театрында жалғасын тауып, қазақ тілінде ақынға 

арналған ҽдебиет кеші ҿткен. Сол кеште Географиялық бҿлімше мҥшелері 

Халел Ғаббасов: «Биография Абая Кунанбаева» атты, ал М. Ҽуезов: «Место 
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Абая в киргизской литературе» тақырыбында баяндамаларын жасаған. 

Абайдың досы Кҿкбай Жанатаев естеліктерін ҽңгімелеп, Абай ҽндері 

шырқалып, ҿлеңдері оқылған. Абай бастап кеткен қоғамдық игілікті  істер 

осылай баянды жалғасын тауып жатты. 

Мҽдениет орталықтарынан алшақ жатқан Семей ҥшін қоғамдық 

кітапхананың маңызы зор болып, ол енді тек қаланың ғана емес, бҥкіл Семей 

ҿңірінің озық ойлы азаматтары бас қосатын мҽдениет ошағына айналып, ақыл-

ой дамуына ҥлес қосты. Кітапхана іргетасы қаланған кезден бастап сақталған, 

Абай алақанының табы қалған бҧл кітаптар Абай, Шҽкҽрімнен  кейінгі ҿмірінің 

сҽулелі сҽттері ҿлкемізбен байланысты зиялы қауым ҿкілдері, алаш арыстары 

ҥшін де таным баспалдақтары болып табылады.  

Семейдегі қоғамдық кітапханада жинақталған рухани қазына-қор XIX 

ғасырдың екінші жартысы  мен XX ғасырдың басында ҿмір сҥрген,  ҽлемдік 

мҽдениеттен шалғайдағы  қазақы ауылдың тҿл перзенті  Абай Қҧнанбаевтың  

бойындағы ҧлы дарынын оятып, білімге қҧмарлық шҿлін басқан рухани бҧлақ 

бола алды. Абайдың қиялына қанат байлап, шығармашылық шабыт берген, 

ҧлылықтың алтын ҧясы болған қадірлі де қасиетті орын осы кітапхана.   
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ҼОЖ 130.2(574) 

МЫРЗАХМЕТҦЛЫ М. 

М. Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент қ., Қазақстан 

 

ЯСАУИ МЕН АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ҒЫЛЫМДЫ 

ЖҤЙЕЛЕУ МҼСЕЛЕСІ 

 

Ясауи дҥниетанымының қалыптасу кҿздері негізінен Тҥркістан ҿлкесіндегі 

1Х-Х11 ғасыр ішіндегі Қарханиттер  билік еткен замандағы саяси ҽлеуметтік 

ҿмір жағдайларына орайлас  жатқан қҧбылыс. Бҧған дҽл осы кезеңдерге орай 

сопылық танымдағы инсанияттың кҽмалаттығы мен пенделіктің кҽмалаттығы 

жайындағы гуманистік кҿзқарастың ҿріс алып, шешек атқан дҽуірі де тҧспа тҧс 

келіп жатады. Суфизмді теориялық, интеллектуалдық биікке кҿтерген ҧлы 

туындылар да осы тҧста ҿмірге келді. Ҽрі осы кезеңде исламият тарихында 

ғылымды жҥйелеу туралы ҧғым таным ҽл-Фараби негізін салған кҿзқарастың 

тҧрғысынан жҥргізіліп келгені де шындыққа сай келеді. Жалпы сопылық 

танымдар тарихында бірлі жарымды ҧшырасып, жанама тҥрде пікірлер 

айтылып қалатын кҿзқарастар мен ғылымды жҥйелеудің табиғатын  

сабақтастыра қарамаса болмайды. Осы себепті де біз Ясауидің 

шығармаларында кейде тікелей кейде жанама тҥрде ҧшырасып қалатын 
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ғылымды жҥйелеудің кейбір кҿріністерін, ҽсіресе, ҽл-Фараби негізін қалаған 

мҧсылман ҽлемінде ғылым саласын алғаш рет жҥйелеудің ҧғымы тҧрғысынан 

қараймыз. Ҿйткені қай жағынан алып қарасаң да, уақыт, жағдай осыны талап 

етеді. Себебі ол заманда мҧсылмандар арасында ғылымды жҥйелеудің басқа 

тҥрі ҽлі де ҿмірге ене қоймаған заман еді. 

Ясауи туындыларындағы адамның ішкі рухани ҽлемімен тікелей 

айналысатын жан ғалымы жҽне сыртқы ғылым салаларымен 

шҧғылданатын тҽн ғалымы туралы тосын танымының шығу тҿркініне назар 

аударар болсақ, бҧл танымдардың тҥп тҿркіні ҽл-Фараби қалыптастырған 

ғылымды жҥйелеудің  негізіне соғатыны анық байқалады. 

Қожа Ахмет Ясауи шығармаларында ҧшырасатын осы жайлы пікір ҧшқыны: 

Ілім екеудҥр: жан мен тҽнге басшы тҧрар, 

Жан ғалымы хазіретіне жақын тҧрар... 

Тҽн ғалымы  нҽпсі қҧшып қалармыс  — 

деген ҿлең жолдарында (Ясауи. «Диуани хикмет». Тҥркістан, 1993, 74-бет) 

ҧшырасатын жан ғалымы, тҽн ғалымы деп аталатын теологиялық жҽне 

философиялық мағынадағы терминдік мҽні бар сҿздердің орын алуы кімді 

болса да ойландырғандай кҥрделі қҧбылыс. Бҧл атау сҿздердің табиғатына 

біздерге, яғни қазіргі оқырмандарғақҧрық салдыра бермейтін сыры беймағлҧм, 

бҥкпесі мен қалтарыстары мол, киелі ҧғымдар жатқанын да сезінеміз. Ҽрі бҧл 

пікірдің айтылған мерзімі бізден тоғыз ғасырдай алыста жатуы да ойландырмай 

қоймайды. Ойшыл Абайдың 7-қара сҿзінде: «Дҥниенің кҿрінген һҽм кҿрінбеген 

сырын тҥгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, адамдықтың орны болмайды. 

Оны білмеген соң, ол жан адам жаны болмай, хайуан жаны болады», – деп ой 

толғауының тҿркіні қайда жатқанын аңғартады. Абай меңзегендей тҽн 

ғалымдары біздің заманда дҥниенің кҿрінген сырын тҥгендеп білуге кҥш салды 

да, материалистік, атеистік дҥниетаным негізіне сҥйенгендіктен, дҥниенің 

кҿрінбеген сырын танып білуден қҧралақан қалдық. 

Ясауи жан мен тҽнге байланысты ілім екеу деп қадап айтады. Екеуінің 

зерттеу нысанасы да екі тҥрлі, яғни Абай айтатын дҥниенің кҿрінбеген сырын 

меңзеп тҧр. Бҧл — жан сыры туралы ілім. Жан туралы танымды адамзат баласы 

кҿне заманнан бермен қарай іздестіру, танып білу талабында келеді. Сан тҥрлі 

пікір танымдар да айтылды. Пікір таласының қордасына да айналды. Бірақ 

нақтылы шешімін таптырмай-ақ келеді. Осы қиындықтың болатынын Қҧран 

Кҽрімде де ескеріліпті. «Ісра» сҥресінің 85-аятында «... олар сенен жан туралы 

сҧрайды. Ол Раббымның ҽмірінен. Сендерге ҿте аз мҽлімет берілді де», – деп 

жауап бересің дейді Аллатағала пайғамбарымыз Мҧхаммедке. Тҥсіне білген 

кісіге бҧл оңай ескерту емес. Шамаң келмесе бҧл салаға ҧрынбай жҥру абзал 

дегендей ескерту жасайды. Міне, осы аса кҥрделі де қиын мҽселемен 

айналысатын жан ғалымы болатынын бізге Ясауи бабамыз хабарлап отырса, 

Абай осы танымды жалғастыра тҥскен. 

Екі ілімнің енді бірі – тҽн туралы ілім саласы. Осы екі кҥрделі де мейлінше 

нҽзік саланың болмысын зерттеп, танып біліп, ақиқатын айтатындар жан 

ғалымы мен тҽн ғалымы. Жан ғалымы айтар танымы мен пікірін Қҧран Кҽрімге 
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сҥйене отырып, кҿбінесе, теология, психология, философия, физиология 

ғылымдарындағы ой танымға иек артады. Мҧнда жетекші пікірді негізінен жан 

ғалымдары айтады. 

Қазақ ҽдебиеті тарихында жантану ілімінің болмысы жҿніндегі аса кҥрделі 

ой толғаныстарды заманында Абай мен Шҽкҽрім тереңнен қозғап, зор 

ізденістер жҥргізген. Ой алыптарының шығармаларында кҿрініс берген жан 

сырының болмысы хақындағы таным-білімдері олардың да жан ғалымының 

ҿкілі екендігін аңғартады. Олар — адам жанының, рухының кеселді, зиянды 

жағынан оқырманын аулақ ҧстап, рухани жағынан іштей тҥлеп жетілу, 

кемелдену жолына ҥндеген ойшылдар. Абайдың дҥниенің кҿрінбеген сыры деп 

отырғаны адамның рухани ҽлемін нҧсқап отыр. Ол рухани ҽлемді танып 

білушілер Ясауи айтатын жан ғалымдары болмақ. 

Ясауи заманынан бізге жеткен сопылық танымның уақыт жҥрісіне қарай 

ҽрқилы реңктерге тҥсіп, ҿзгеріп отырған болмысын танып, ажырата білудің ҿзі 

кімге де болса оңайға соқпайды. Сопылық ҽлем болмысына, ең болмағанда, 

бҥкіл мҧсылман елдері жетік білетін қарапайым исламиятқа даярлығы тым 

мардымсыз қазіргі қазақ оқырмандары ҥшін одан да ауыр соқпақ. Бҧған қоса 

суфизмнің ірі ҿкілдерінің ой танымы, кҿбінесе сопылық классикалық поэзия 

тілімен берілуінің ҥстіне қатқабат астарлы да перделенген символды шартты 

ҧғымдармен пҽлсапалық ҿреде ҿріліп берілуі де қинаған ҥстіне қинай тҥспек. 

Мысалы, Хафиздің: 

«Екі жасар шарап жҽне он тҿрт жасар сҥйікті, 

Жеткілікті маған сҧхбаттасу осы ҥлкен кісімен», 

деген ҿлең жолындағы астарлы перделі ойды кҿбіміз ҧғына бермейміз. Мҧны 

сопылық поэзияны оқуға даярлығы бар, ҽрі исламияттан толық хабардар 

жандар ғана білмек. Ҿйткені «екі жасар шарап» сҿзі Қҧран Кҽрімнің екі жылда 

пайғамбарға берілуін меңзесе, «он тҿрт жасар сҥйікті» сҿзінің мағынасы онды 

тҿртке кҿбейтсең, яғни қырық жаста пайғамбарлық Мҧхаммедке берілгенін 

сопылық поэзияда Хафиз сияқты классиктер сҿзінің кілтін тауып оқудың 

қиындығы осыдан ақ аңғарылып тҧр емес пе? Ҽрі ірі сопылар ҿздеріне дейінгі 

ғылым салаларымен терең таныс болуының ҥстіне, ҽсіресе, адамның іштей 

тҥлеп рухани жағынан жетілудегі камили инсаният пен пенеліктің кҽмалаттығы 

жолдарын іздестіруде алдына жан салмайтын тереңдігі тағы да бар емес пе? Ірі 

сопыларды былай қойғанда, олардың шҽкірттері яғни тарихат жолына тҥскен 

муриттердің ҿзі сол заманда ҿріс алып дамыған дҥниенің ғылымын жҽне оның 

қоғамдық ғылымдар саласын терең танып меңгерген даярлығы мол зиялы 

қауым болып тҧтасып жатуы да жай нҽрсе емес-ті. Бҧл зиялы қауым сопылық 

ілімді танып білушілер ғана емес, сол танымды қалың кҿпшілік арасына 

насихаттап таратушылар да болатын. Сол себепті сопылық дҥниетанымның 

ясауилік тҥрі, ҽсіресе, кҿшпелі ҿмір бесігінде тербеліп ҿскен тҥрік халықтары 

арасында кең ҿріс жайып, табиғи тҥрде молынан тараған заман болған. 

Тарихи тҧрғыдан алып қарасақ, Ясауи негізін қалап қалыптастырған ҽрі 

исламият пен кҿшпелі ҿмір салтын ҧстанған тҥрік халықтарының салт-сана, 

ҽдет ғҧрып тҽрізді дҥниетанымдық ерекшелігімен санаса отырып, табиғи 
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тҧрғыдан ҥйлесімді жол тапқан сопылық танымның ясауилік жолы, негізінен, 

кҿшпелі ҿмір салтын ҧстанған ҧлы дала тҥріктеріне бағытталған ҿзіндік 

ерекшелігі бар қайталанбас сопылық ілім болатын. 

Ал XIV ғасырда пайда болған сопылықтың нақышбандиялық жолы, 

негізінен алғанда, отырықшы халықтарға тҽн, солардың тҧрмыстық, 

шаруашылық ҿмір салтына сай ілім. Осы себепті олар егіншілік, қолҿнер 

кҽсіпке орай іштей ҥнсіз «жҥрегің Аллада, қолың істе болсын» деген дҽстҥрлі 

ҥндемей іштен салатын зікір тҥрін ҧстанатын. Бірақ сопылықтың бҧл екі саласы 

да ҿз заманындағы қоғамдық ғылымдар мен теологиялық ілімді терең танып 

меңгеруді, мораль философиясының негізінде ғасырлар бойы қалыптасып 

екшелген ҽдет-ғҧрыптарды бойға сіңіріп ҧстануды алдарына мақсат етіп 

қоятын-ды. Сопылық негіздегі практикалық ҥрдістер ҽбден қалыптасып, енді 

сопылық ілімнің теориялық-философиялық ілімдік негіздері салынып, 

интеллектуалдық білім деңгейі ҽлдеқайда биіктеп шарықтаған тҧсы да Ясауи 

ғҧмыр кешкен заманға орайлас келеді екен. 

Аса кҥрделі ілімдік ой-толғаныстары негізінде жалпы сопылық танымға 

ортақ мҧрат-мақсаттардың ҿзекті желісі – ҽрбір пенденің іштей рухани жағынан 

тҥлеп-жетілуі арқылы пенделіктің кҽмалаттығының биік тҧғырына кҿтерілу 

мақсаты жататын-ды. Осы таным тҧрғысынан келіп, Ясауи жан ғалымының 

ҽрекетін ҿте жоғары бағалап, тҽн ғалымының ҽрекетін нҽпсілік қҧрығынан 

шыға алмаған «малға достың мҧңы жоқ малдан басқа» пенделердің ар ойламай 

пайда ойлаудың жолындағы адамдар пенделіктің тҿменгі сатысындағы тҽн 

қҧмарына бейім жандар ретінде қарайды. 

Бҽлкім бҧл пікірді ойшыл сопыға ҿз заманының ащы шындығы да айттырып 

отырған болар. Ясауи заманындағы алхимиктер ҽрекеті, немесе адамды жаппай 

қырып жоятын қазіргі атомдық, биологиялық жойқын қҧрал-жарақ жасау 

мақсатында ҽр қилы кендерді қазу арқылы соғыс қару-жарағын жасау, кҿбінесе, 

қорғаныс мақсатында болмай, ҿзге елдерді жаулап алу, қҧлдыққа салу 

мақсатын кҿздеген суық ақылды серік еткен тҽн ғалымының ҽрекетін кҿргендей 

боламыз. Бҧл ҽрекет отаршыл Европалық мемлекеттер, ҽсіресе, бҥгінгі Ресей 

мен Қытай тарихынан-ақ танымалы нҽрселер. Бҥгінде бҧл келеңсіз ҽрекетті 

Ресей мен Қытай мемлекеті ҧстанып отырғаны жасырын сыр емес шындық 

екеніне Ресей билігінің Украинадағы ҽділетсіз ҽрекеті айғақтап тҧр емес пе? 

АҚШ мемлекеті де ертеде Американы жаулағанда сол жердегі 12 млн 

индеецтерді қырып жойып, мемлекетін солардың сҥйегінің ҥстіне қҧрып отыр. 

Бҥгінде жаппай қырып жоятын қару-жарақты ҥсті-ҥстіне жетілдіріп, дҥние 

жҥзіне ҥстемдік ету жолына тҥсіп отырғанын бҥкіл ҽлем халқы кҿріп сезініп 

отыр емес пе? 

Тҽн ғылымы саласын дамытуға басшылық етер тҽн ғалымдарының зерттеу 

нысанасына алынар ғылымдар, негізінен, Абай айтатын заһири ғылымдар мен 

дҥниенің кҿрінген сырын танып-білуде сҥйеу болар дҥниенің ғылымы жататын 

тҽрізді. Бҧл ғылымдар бҥгінде қатты дамып, сала-салаға бҿлініп, балалап 

кҿбейіп кеткені кҿпшілікке аян. Міне, осының бҽрі де тҽн ғалымдарының 

нҽпсілік мақсатты кҿздеп, қанағат ҧғымынан мақрҧм қалған, қазіргі кҥн 
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мақсатын ғана ойлаудан келіп туындап жатқан қасіретті қҧбылыс болуы себепті 

де, Ясауи бабамыз «тҽн ғалымы нҽпсі қҧшып қалармыш» деген даналық, 

кҿрегендік ой қорытындысына келуі алысты кҿздеп айтқан даналық пікірі 

болатын-ды. 

Кешегі кеңестік билік тҧсында ел билеу жҥйесінде облыстық, қалалық, 

аудандық, тіпті, совхоз бен колхоз немесе жоғары оқу орындарының 

басшыларына дейін тҧтастай тҽн ғылымының ҿкілдерін басшы орынға қоюдың 

астарында жай адам танып, біле бермейтін сҧмдық зҧлымдық мақсатты 

кҿздеген астыртын ҧлы державалық пиғылдан туындаған астарлы да қатерлі 

саясат жататын-ды. Ҿйткені тҽн ғалымдары ҧлттық рухтан мақрум қалған 

ойсыз, пікірсіз орындаушылар болуы себепті билікке ҿтімді болып тҧр. 

Кеңестік тоталитарлық жҥйе кҥйрегенмен, ол ендірген ел билеудегі ескі жол 

сол қалпында ҿзгеріссіз қалды десе болғандай. Ҿйткені, ел билеудегі бҥкіл 

билік аппаратында 99% тҽн ғылымының ҿкілдері отырғаны жасырын сыр емес. 

Халық мҥддесін атой салып қорғайтын қоғамдық ғылымының ҿкілдері мҧндай 

жағдайда биліктен сырт қалып келді. Қоғамдық ғылым ҿкілдері немесе Ясауи 

сҿзімен айтсақ, жан ғылымының ҿкілдері саналатын қоғамдық ғылым ҿкілдері 

шетке қағылып, билік тҧғырына кҿтерілуден бҥгінде сырттап қалуда. 

Ҧлы ойшыл бабамыз Ясауи тҽн ғалымдары ҽрекетіне қарама-қарсы не 

себепті «жан ғалымы хазіретіне жақын тҧрар» деген аса кҥрделі гуманистік 

мағынадағы ой байламына келген? Ҽрине, бҧл кҥрделі даму жолынан ҿткен 

мораль философиясының ҿзекті желісін оның даму тарихының жолынан 

бейхабар адамның ҧғына алуы екіталай. Жан ғылымының айналысар негізгі 

зерттеу нысанасы бҥкіл сопылық ой танымының, сопылық гуманистік 

бағыттағы ілім жолының ҿзекті арнасы — адамның ішкі рухани ҽлемінің іштей 

жетіліп, кемелденуінің жолы болмақ. Бҥкіл сопылық танымның жҧрт таныған 

тҿрт сатысының ең биік тҧғыры — хақиқатқа жету жолы. Осы жолда жҥріп, 

азапты жетілу ҿткелектерінен ҿтіп, мақсатқа ҧмтылар ҥміттің сҥйеніш болар 

тірегі жҽуанмҽртілік іліміне келіп тіреледі екен. Жҽуанмҽртілік ілімінің шығар 

кҿзі бастау алар тҥп тҿркінінің негізгі арналы бҧлағы ҧлы Тҧран жерінде 

туындаған қҧбылыс деп шамалаймыз. Себебі нендей зат болмасын, немесе 

жаңадан пайда болған ғылым саласы болсын, осыны жасаған халық оған ат 

беріп, айдар тағуына қҧқылы болып келеді. Осы тҧрғыдан қарар болсақ, 

жҽуанмҽртіліктің о бастағы мағынасы кҿне тҥрік тілінің «зомарт» деген сҿзінен 

шыққандығы ғылыми тҧрғыдан анықталып отыр. Зомарт сҿзінің қазақ тіліндегі 

қолданысы жомарт сҿзінің баламасына келеді. Тҥрік халықтарында бҧл сҿз 

кҿне замандарда «ақи» деп аталады. Кҿбінесе, ҧсақ қолҿнершіл кҽсіпкерлер 

ортасында қолданысқа тҥсетін кҽнігі адамгершілік мҥддені кҿздеген ҧғым 

екендігін соңғы жылдары тҥрік тілінде шыққан кітаптар айғақтап отыр. 

Мысалы, қалаларда қуатты жас жігіттер бір кҽсіп маңайында топтасып ҿнім 

ҿндіріп, оны сатып қаражат табады. Ҿз отбастары ҥшін керекті қаражатты алып 

қалады да, артылғанын сол қаланың кедей кепшіктері мен жетім жесірлеріне 

тегін ҥлестіріп беруі себепті, оларды жомарттар деп мадақтап адамгершілігін 

кҿкке кҿтерген. Кҿбінесе, оларды «ақи» деп атаған, яғни бҧл тҥрікше кҿне 
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сҿздің мағынасы жомарт деген ҧғымды береді. Жомарт сҿзінен келіп, Абай 

айтатын белгілі жҽуанмҽртлік ілімі қазақ жерінде Х1 ғасырда пайда болғанын 

білеміз. 

Осы жҽуанмҽртілік ілімінің тҥрік халықтары ҽдебиетіндегі тҿркіні 1069 

жылы Шу ҿзені бойында жазылған атақты Жҥсіп Баласағҧнның «Қҧтадғу білік» 

дастанындағы басты тҿрт кейіпкердің ой-танымы, қимыл-ҽрекеті арқылы 

кҿркемдік тҽсілді қолданып, шартты тҥрде жасалған образдар арқылы 

бейнеленгенін қазір анық танып отырмыз. Жҽуанмҽртлік ілімі, ҽсіресе, 

сопылық ағымның тҧсында барынша жетілдірілді. Сопылық ілімнің ҿзі ҽр 

кезеңнің жағдайына қарай ҽр қилы салаларға бҿлініп отырған. Ал, олардың 

ҽрқайсысы сопылардың ҧстанар тариқатына орай жҽуанмҽртіліктің этикеттерін 

ҿзгертіп, ҿздерінің кҥнделікті практикалық ҽрекеттерінде жетілдіріп, қолданып 

отырған. Мҧның кҿрінісін, ҽсіресе, «Кабуснаме» деп аталатын кітаптың 44-

тарауындағы Мерв пен Кухистанның жансыз барлаушыларының ҽрекеті де 

айғақтайды. 

Сопылықтың басты мҧрат-мақсаты Аллаға ғашық болу – Абайдың 

«Алланың ҿзі де рас, сҿзі де рас» деп аталатын ҿлеңінде айтылғандай Алланы 

сҥюде жатыр. Аллаға ғашық болу жолында оның пендесі рухани жағынан 

қарағанда іштей тҥлеп-жетілу жолында ҿзінің жан дҥниесін кемелдендіруде 

сопылық ілімге сҥйенбей тҧра алмайды. Ал, ол іліммен айналысушылар Ясауи 

сҿзімен айтар болсақ, жан ғалымдарының ҿзі болып шығады. Ясауидің ҿзін жан 

ғылымының кҿшбасшысы, сол ілімнің ғалымы ғана емес, оза шапқан хакімі 

болуы себепті де, Ҽзірет Сҧлтан аталып кеткені жай нҽрсе емес. Атақты Дулат 

ақын да Ясауиді Ҽзірет Сҧлтан деп тануы себепті: 

Ҽзірет қонған Қаратау 

Аса алмаған одан жау,— 

деп мадақтай кҿтеруінде кҿп нҽрсенің сыры жатыр. Адамның дҥниетанымын 

жетілдіріп, жарым адам, жарым молда, жарым мҧсылманға айналған 

қиянатшылдық жолындағы адамдардың жан жарасының емін тауып, толық 

адам қатарына қосылуы  жан ғалымдарырыңың ҽсері деп білеміз. Бҥгінгі таным 

тҧрғысынан қарасақ, бҧлар гуманитарлық ғылым саласының рухани ҽлемді, 

яғни дҥниенің кҿрінбеген сырын танып білу жолындағы жан ғылымының 

ҿкілдері болып шығады. Осы себепті де Ясауи жан ғылымын тҽн ғылымынан 

жоғары бағалауында кҿп мҽселенің біз біле бермейтін сырлы мҽні жатыр. Бҧл 

мҽселе — бҥкіл адамзат баласына ортақ қҧбылыс. Бҥгінгі кҥннің талабына да 

жауап бере алатын даналық ойдың адастырмас бағыт-бағдары деп ҧғына алсақ 

қана, ҧлы бабаның даналық жолында болмақпыз. Бҧдан бет бҧрсақ болды 

жанымызды тҽн қҧмары билеген, нҽпсінің арсыз жолынан шыға алмаған 

дҥниеқоңыздың ҿзіне айналамыз. Ҧлы Абай айтқандай екі ҧдай кҿңіл кҥйіне 

тҥсіп, ар ойламай пайда ойлайтын жолға тҥскенімізді сезбей қаламыз да: 

Мен кҿрдім дҥние деген иттің кҿтін, 

Жеп жҥр ғой біреуінің біреу етін. 

Қызық жоқ ойлы адамға бҧл жалғанда, 

Кҿбінің сырты бҥтін, іші тҥтін,— 
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дейтін ащы шындықтың кермек дҽмін татумен боламыз. 

Ясауидің жан ғалымы туралы танымы дана ақынның ҿз заманының 

шындығына орай айтылған болатын-ды. Ал, біздің заманымызда бҧл таным 

қандай жолға тҥсті. Қоғамды жатқызып тҧрғызатын билік орындарындағы жан 

ғылымы мен тҽн ғылымы жолында білім алып оқыған мамандар билік 

тҧғырына келгенде қандай ҿлшеммен, нендей мақсатпен қабылданбақ? Мҽселе 

осыған келіп тіреледі.Осы тҧрғыдан кеңестік билік пен бҥгінгі биліктің іс 

ҽрекетіне назар салып кҿрейік. 

Бас хатшы, халықтар кҿсемі И.Сталин супердержаваға жеткен КСРО-дағы 

билікке, оның тҿменгі деңгейі мен ең биік ҧшар басындағы билікте не себепті 

тҽн ғылымының мамандарына шешуші мҽн берілді. Колхоз бастығынан бастап 

Одақты билейтін мамандардың 99,99 пайызы технологтар мен агрономдар 

болды. Ҿйткені кҿп ҧлтты тоталитарлық мемлекетті жан ғылымының 

мамандары билеу аса қауіпті қҧбылыс деп танылды. Себебі олар ойлай білетін, 

қолданыстағы ҽр қилы саясаттың астарын тез танып, сын кҿзімен қарап ҽрекет 

ететін еркін ойлы маман болғандықтан, орыстануға бет алған ҧлттардың 

тағдырына ара тҥспей тҧра алмайтын ҽрі халыққа танымал, пікірі ҿтімді ҧлт 

қайраткері болуы себепті, оларды билікте ҧстау аса қауіпті қҧбылыс деп 

қарады. 

Ең тынышы қауіпті ситуация тудыра алмайтын, ҧлттық мҥдде жайында 

ойланбайтын космополит, нигилист технологтар мен агрономдар қолайлы еді. 

Ҿйткені олар жеке бастың қамын ғана ойлайтын, астына машина мініп, отбасы 

бақуат тҧрса болды. Ҿйткені оларды ҧлт мҥддесі қызықтырмайтын нигилист 

болуы орыстандыру саясатына да қолайлы болғандықтан, И. Сталин биліктің 

тізгінін соларға ғана ҧстатты. Осы ҧлы державалық мҥддені ҧстанған саяси 

дҽстҥр Одақтас республикалардың бҽрінде заңды қҧбылыс ретінде қалыптасып 

кетті. Енді Одақтас республикалар тҽуелсіздігін алып, ҿз алдына дербес 

мемлекетін қҧрғанда тағы да тҿменгі жҽне жоғары билік тізгіні И. Сталин 

қалыптастырған кадр таңдаудың саясаты сол қалпында ҿзгеріссіз қалды. 

Ҽсіресе, орыстандырылуы жоғары республикаларда бҧл мҽселеге сын кҿзімен 

де қаралар емес. Мҧны Ресей мен ҿз республикамыздағы кадр саясаты айғақтап 

отыр. Мысалы, кадр сҧрыптауда «А » тобындағылар мен «Б» тобындағылар 

тҥгелдей тҽн ғылымының ҿкілдерінен болуы да кҿрсетіп отыр. Уақыт тез 

ҿзгеріп жатқан заманда кадр саясаты да ҿзгермегі керек. Ҿйткені бізге керегі 

тҽн ғалымы болсын, жан ғалымы болсын, алдымен, мемлекет мҥддесін жоғары 

қоятын, ҧлт қамын ойлай алатын озық ойлы азамат ҧлт қайраткері аса қажет 

болып тҧр. 

Қазақ елі мҽңгі ел болуы ҥшін билік тізгінін ҧстайтын маман тҽн ғылымы 

мен жан ғылымын ҥйлестіре алатын бесаспап ойшыл ҧлт мҥддесі жолында 

ҽділдік жолда тҧра алатын қайраткерлер тобы қажет болып тҧр. Президент 

кҿтеріп отырған мҽңгілік ел идеясын пайда ойламай ар ойлайтын нҧрлы 

ақылды азаматтар қажеттілікке айналған заман талабы мен мҧндалап қол 

бҧлғап шақырып тҧр емес пе? 
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ҼЛІМХАН А.Ҽ. 

С. Аманжолов атындағы Ш ҚМУ,ШҚО, Ҿскемен қ., Қазақстан 

 

АБАЙ ЖҼНЕ ҚАЗАҚТЫҢ ҦЛТТЫҚ ЖАЗБА ҼДЕБИ ТІЛІ 

 

Ҧлтымыздың ҧлы перзенті — Абай Қҧнанбайҧлының шығармалары қазақ 

ҽдеби тілін жаңа сатыға кҿтеріп, ҧлттық жазба ҽдеби тілдің негізін қалады. Ҿз 

заманынан оза туған ақынның терең ойлары мен асыл сҿздері халықтың ауыз 

ҽдебиетінен бастау алған кҿркем сҿзді кемеліне келтіріп, жарқырата тҥсті.Абай 

туындылары бҥгінгі ҽдебиет пен ҽдеби тіл деңгейінен қарағанда ҿзінің сапалық 

қасиеттерімен ерекшеленіп, дараланып, ҧрпаққа ҧлағатты ҥлгі болып қала 

бермек. 

Дана Абайдың қазақтың жазба ҽдеби тілінің қалыптасуына қосқан ҥлесі мен 

жаңалықтары ғалым-зерттеушілердің еңбектерінде тҥрлі қырынан 

қарастырылып, дҽйектелген.«Абай заман ҿткен сайын қҧлпырады. Заман ҿткен 

сайын қырлары ашылады. Ҽлі ашылмаған қырлары бар. Мысалы, «Мен бір 

жҧмбақ адаммын оны да ойла». Ал жҧмбағы қайда оның. Ҽркім ҽр жағынан 

іздейді», - деп абайтанушы ғалым Мекемтас Мырзахметҧлы [1; 96] айтқандай, 

ҽдеби тілдегі Абай дҽстҥрінің соны қырларын іргелі еңбектерден кездестіреміз. 

Тілші ғалым Қҧдайберген Жҧбанов: «Абай біздің жазба ҽдебиетіміздің 

атасы болғанда, ҿлеңін, қара сҿздерін тек қағазға жазғандығымен ғана емес, 

жазба ҽдебиет пен ауыз ҽдебиеттің осы айырмашылығын ашқандығымен де 

атасы болады. Қазақ ҽдебиетін ауыз ҽдебиеті дҽрежесінен шығарып, неше мың 

жылдай кҿнігіп, етке, қанға сіңісіп болған ескі ауыз ҽдебиет дағдысынан 

қҧтқарған адам – Абай. Ескі ауыз ҽдебиетіндегі артық қыстырмалардан алғаш 

тазартқан да Абай», - деп бағалайды [2; 262-273]. 

«Қазақтың жазба ҽдебиетінің іргетасын қалаған, ҽдеби тілін мҥлде жаңа 

бағытта дамытқан Абай творчествосы басқа дҥние, басқа халық мҽдениетіне 

алып баратын кҿпір сықылды рҿл атқарды.Оның басты дҽлелі данышпан поэзия 

тудыруында, қазақ ҿлеңдерін қайта жасап, оған терең ой мен ақыл, сезімді, 

кҿрік пен тҥрді бірдей жҥк етіп артуында ҽрі соны шебер кҿтеріп шығуында», - 

деп жазған Мҥслім Базарбаев [3], Абай шығармаларының жаңашылдығы оның 

ҿмірді реалистікпен жырлауынан, ерекше бейнелеу амалдарын қолдануынан, 

қазақ поэзиясын қҧр шешендік, ҽсіре қызыл бояудан арылтуынан туындағанын 

айта келе, ҿлең қҧрылымдары тҧлғасы жағынан жырға ҧқсас келетіндігін баса 

кҿрсеткен. 
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Академик Рабиға Сыздық[4; 278]:«Абай ҿз шығармашылығында қазақтың 

ауызша тарап келген байырғы ҽдеби тілін негіз етті, оның барын дамытып, 

жоғын толықтырды, жаңа сатыға кҿтерді», деп бағалай келе, Абайдың қазақ 

поэзиясы тіліне қосқан ҥлестерін атап кҿрсетеді: поэзия тіліне қаламгер 

қолтаңбасын салу дҽстҥрі; ҿлең тілінің сҿздік қҧрамына енгізген жаңалықтар; 

айқындық пен дҽлдік; фразеология саласындағы жаңалықтар мен ҿзгерістер; 

жеке сҿздерді таңдап, талғап жҧмсау, оларды поэтизмге айналдыру; ҿлеңнің 

синтаксистік-композициялық қҧрылысына енген ҿзгерістер. Сондай-ақ, 

ақынның жаңалықтарын нақты мысалдармен тҥсіндіріп, дҽйектеген. Поэзия 

тіліне қаламгер қолтаңбасын салу дҽстҥрі, мысалы:асау жҥрек, асыл жҥрек, сҧм 

жҥрек, мҧз жҥрек, жылы жҥрек, ҥрпейген жҥрек, қырық жамау жҥрек – қазақ 

поэзиясы тіліндегі тың эпитеттер.Қазақ кҿркем сҿзінің лексикалық қҧрамына 

енгізген ҿзгерісі, мысалы: кҥннің кҿзі елжірейді, гҥл мен ағаш майысып 

қарайды, су бҧлаңдап ағады, жер иіп емізеді, кҥн қырындайды, жер кҥлімдейді 

(персонификация ҽдісі).Поэзия тіліндегі айқындық пен дҽлдік, мысалы:―Ҿз 

ҥйінде ҿзендей,Кҥркірейді айтса дау‖ – оқырманға жақын шындықҿмірден 

алынған.Фразеология саласындағы жаңалықтар мен ҿзгерістер, мысалы:ҿмір 

тонын кию, ҿмірдің ҿріне шығу, соқтықпалы соқпақсыз жер, сҧрғылт тартқан 

бейуақ, ажары қайту, ажары тозу т.б.Сҿздік пен шығарма стилінің 

сҽйкестендірілуі, мысалы:―Қалың елім, қазағым, қайран жҧртым‖ ҿлеңінде 

қыртың, бҧртың, жыртың, қиқым сияқты сҿздерді тармақ соңына 

шығарған.Қазақ ҿлеңінің қҧрылысына жаңалықтар ҽкелді, мысалы:абаб суретті 

шалыс ҧйқас пен 6 (―Кешегі Оспан‖), 8 (―Сегіз аяқ‖), 14 (―Сен мені не етесің‖) 

тармақты ҧйқас тҥрлерін енгізген [5]. 

Ғалым Сейілбек Исаев[6; 203]:«Абай қазақтың ҧлттық ҽдеби тілінің негізін 

қалаушылардың бірі дегенде, ең алдымен, Абай қолданған ҽдеби тіл, бір 

жағынан, ҿзіне дейінгі поэзиялық тҥрде дамып келген ҽдеби тілдің жалғасы 

болғанын, екіншіден, ақын ол тілдің сапалық қасиеттерін ҧштап, дамыта тҥсіп, 

қоғамдық қызметін арттырғанын еске саламыз, сонымен бірге ҥшіншіден, ол 

тіл бҥгінгі …ҧлттық жазба ҽдеби тіліміздің басы болып табылатынын негізге 

аламыз»,- деп бағалаған. 

Абай - қазақ қоғамы, оның болмысы, келешегі туралы жан-тҽнімен 

толғанған қайталанбас тҧлға ретінде қазақ ҽдебиетінің тарихынан, тіл 

ерекшелігі мен сҿз саптауы тҧрғысынан ҽдеби тілінің қалыптасу тарихынан 

маңызды орын алған елінің маңдайына біткен жарық жҧлдызы еді.А.Қҧнанбаев 

шығармашылығы қазақтың ҿлең қҧрылысына да, лексикасы мен 

фразеологиясына да соны ҿзгерістер ҽкелді. Ҧлы ақынның аудармалары қазақ 

ҽдеби тілінің ауқымын кеңейтіп, қарасҿздері публицистикалық стильдің 

бастауы болғаны анық. 
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АБАЙ ТУЫП-ҾСКЕН ҾЛКЕНІҢ ЖЕР-СУ АТТАРЫ 

 

Адамның бітім-болмысына, менталитетіне туып-ҿскен жерінің аурасы ҽсер 

ететіні - ғылымда дҽлелдеуін кҥтіп жатқан шындық. Ҿзге ҧлттарды 

айтпағанның ҿзінде қазақтың небір талантты адамдарын ҥйіп-тҿгіп бере салған 

ойдым-ойдым жерлер бар. Ондай жерлерге Баянауыл-Кҿкшетау, Нарынқол, 

Катонқарағай, Шыңғыстау сияқты жаратылысы ҿзгеше жерлерді жатқызуға 

болады. Аталған жерлердің таулы-тасты болып, биік тҧратыны қҧпиясы кҿп 

ғарышқа байланыса ма, ҽлде ҽсем табиғатының ҽсері ме, ҽйтеуір ҿнер, кҿркем 

сҿз шеберлері молынан шыққан. 

Қазақ мҽдениетіне Абай, Шҽкҽрім, Мҧхтар сияқты ҥш алыпты берген 

Шыңғыстау бҿктерінің қандай қасиеті бар? Мҧнда дала да, су да, тау да 

кездеседі. Қырық жыл жарылған атом, сутегі бомбаларының ҽсерінен тозып 

кеткені болмаса, кезінде бҧл ҿлке керемет сҽнді болғанға ҧқсайды. Ҿйткені 

жер-су аттарының ҿзі сондай ҽдемі жасалған: Шыңғыстау, Қарауыл, 

Қасқабұлақ, Орда, Бақанас, Арқат, Ақшоқы, Шолпан биігі, Үйтас, Шақпақ, 

Хан тауы, Түйеӛркеш, Жидебай… 

Дені тҥркі-монғол секілді ағайын тілден жасалған бҧл атаулар Қазақстанның 

басқа жерлерінде де кездеседі, бірақ ҧлы Абайдың табаны тиген жерлер 

болғандықтан, бҥкіл  қазаққа ерекше ыстық атаулар. Солардың кейбіріне тілдік 

талдау жасау мақалаға арқау болды. Мҧнда қазақ тілінде семантикасы ашық 

тҧрған Кеңқоныс, Қарашоқы, Ойқұдық, Құндызды сияқты топонимдер емес, 

этимологиясы кҥңгірт тартқан, мҽні кҿне тҥркі немесе монғол тілдерінде 

ашылатын атаулар ғана қамтылды. 

Арқат – бірыңғай жартастардан тҧратын тау. Абай мен Шҽкҽрімнің талай 

аң аулап, қҧс салған жері. Арқат оронимін топономист-ғалым Е.Қойшыбаев 

арқа+т «арқатау» немесе этноним болуы мҥмкін екенін кҿрсеткен еді [1,15]. 

Ж.Болатов антротопоним, яғни кісі атынан жасалған атау деп шешеді [2,26]. 

Катонқарағай ауданында Арқат-Бҧрқат асуы деген жер бар. Мҧндағы Арқат 

моңғолша ар "арт жақ, таудың теріскейі, солтҥстік" мағыналарын береді де,  

хад "жартас" деген сҿздердің бірігуінен жасалған. Толық мағынасы: "жартастың 

немесе таудың теріскей жағы". Ал Бҧрқат моңғолша ӛвӛр "кҥнгей, кҥн жақ" + 

http://abai-inst.kz/
http://abay.nabrk.kz/
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хад "жартас" сҿздерінен жасалған. Мҧндай атаулар асудың кҥнгейі мен 

теріскейін білдіреді. Бҧл пікірді кезінде географ-ғалым Ғ.Қоңқашпаев пен 

профессор Г. Сағидолдақызы атап ҿткен еді. Шыңғыстаудағы Арқат та осы 

мҽнде тҧрғаны анық жҽне оның Бҧрқат деген сыңары болуы да мҥмкін.  

Ал кісі есімі болып жҥрген Архат будда дінінен кірген діни лауазым аты 

екені мҽлім. 

Аягөз - ҿзен. Гидронимнің екі сыңары да кҿне тҥркі тілінен сақталып қалған 

реликті морфемалар. Алдыңғы сыңары  ая [айа] тіпті алтай тҿркіндес тілдерге 

ортақ болып келеді. Кҿне тҥркі  тілінде айа, тҥркімен тілінде айа «алақан» 

мағынасын берсе, қазақ тілінде аядай «шағын» сҿзінің сақталуы айа сҿзінің 

тілімізде болғанын дҽлелдейді. Башқҧрт тілінде айа сҿзі «тҿрт елі ҿлшем 

бірлігі» мҽнінде де  кездеседі. Ендеше Аягӛз атауының бірінші сыңары ая [айа] 

―шағын, кішкене‖ семантикасын беретінін кҿреміз. 

Гидронимнің екінші сыңары үгүз/ӛгүз кҿне тҥркі тілінде ―ҿзен‖, ―су‖ мҽнін 

беретіні дҽлелденген. Сонымен ҿзен атының этимологиясы Айаүгүз>Айагүз 

(аферезис қҧбылысы)>Аягҿз тҧрғысынан ашылып, ―шағын, кішкене ҿзен‖ 

мағынасын береді. Ертедегі ата-бабаларымыз Ертіспен салыстырғанда шағын 

ҿзен екенін меңзегені кҿрініп тҧр. 

Аса сезімтал ақын М.Мақатаев: «Аягҿз деген аядай ҿзен деседі...» деп 

ҿлеңнің бір жолымен ғана мағынасын ашып кетеді. 

Бақанас – Шыңғыстың мол сулы ҿзендерінің бірі. Қҧнанбай ауылының 

жайлауы болған. Бақанас гидронимін кҿптеген ғалымдар бақан+ас 

тҧлғаларына бҿледі де, бақан сияқты басы екіге айырылған ҿзен деп табады. 

Шындығында бҧл атау монғолдың баға(н) ―аз‖, ―шағын‖, ―шолақ‖ сҿзі мен ус 

―су‖ тҥбірінің бірігуінен жасалған: Баға(н)ус>Бағанас>Бақанас. Қазақстанда 

бірнеше жерде кездесетін мҧндай атау шыққан жері мен қҧятын жері алыс емес, 

қысқа ҿзендерге беріледі. Бақанас, сонымен, ―шолақ, қысқа ҿзен,(су)‖ мҽнінде 

тҧр. Шыңғыстаудың Ақбайтал асуынан бастау алатын бҧл ҿзен Балқашқа 

жетпей жерге сіңіп кетеді немесе басқа ҿзен, кҿлге қҧятын болуы керек. 

Бөрілі – Мҧхтар Ҽуезовтің туып-ҿскен жері. Бҿрілі атауын бӛрі (қасқыр) 

сҿзінен шығаратын пікірлер жиі кездеседі жҽне жерінің бҧталы,қарағанды 

болып келуі қасқырдың ҿсіп-ҿнуіне қолайлы екені де рас. Бҧл атауды Борлы ―ҽк 

(известняк) тасы бар‖ жер мағынасында тҧруы да ықтимал деуге келмейді.  

Ертіс - ҿзен. Абай Семей қаласы мен Ертісті сан рет кҿрген Ертіс 

гидронимі туралы ғалымдардың пікірі ҽр тҥрлі. Біздің ойымызша М.Қашқари 

сҿздігіндегі Иртыш (Эртишмақ) туралы берген тҥсінігі зерттеушілер 

ойлағандай халықтық этимология емес, шындыққа бастайтын жол тҽрізді. 

Ҿйткені ені жалпақ (120-150 м), суы мол, таудан бастап қҧрлықты кҿлденең 

кесіп ҿтетін ҿзеннің бірінші мҽселесі - ҿткел мҽселесі болса керек. Орхон 

ескерткіштерінде, монғолдың ―Қҧпия шежіресінде‖ Ертістен ҿту мҽселесі 

аталып ҿтеді. Ал М.Қашқари ҿз сҿздігінде ерт етістігінің ӛт етістігі орнына 

жҥргенін былай келтіреді: ―Ертішті – бҽсекелесіп ҿтісті; бҽстесіп ҿтісті. 

Ертті: ҿтті; кешті…‖ [3,273]. 
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Біздің болжам-пікіріміз бойынша, Ертіс атауы ҿте кҿне гидроним 

болғандықтан (профессор Т.Жанҧзақтың айтуынша, Ертіс атауына кем дегенде 

екі мың жылдан асады), бір буынды ҥш сҿзден тҧрады деуге болады. Тілдің 

алғашқы даму сатысында бір буынды сҿздердің басым болғаны анық. Атап 

айтқанда, Ер + іт +іс >Ертіс (соңынан дауысты келгенде, ортаңғы 

қысаңдардың тҥсіп қалуы тіл білімінде алшақ элизия қҧбылысы деп аталады: 

орын + ы > орны). Мҥндағы ер тҥбірі кҿне тҥркі. ериш/еріс Э.В.Севортян 

сҿздігінде «основа ткани», «горизонтальные жерди, вставляемые между 

вертикальными стойками при плетенки стен амбара» сҿзінде кездеседі [4,294]. 

С.Аманжоловтың монографиясында: «Еріс (иіріс): арқау (основа в ткани). 

Ильм., 58» тҥрінде тҥсінік беріледі [5, 478]. Бҧл сілтемелерден кҿріп 

отырғанымыздай ер синкретті тҥбірінің тағы бір мағынасы «кҿлденең» семасын 

береді екен. 

Ал іт/ыт/ӛт/үт «ҿтетін», «ағатын» етістігін қҧрайтыны белгілі жҽне ыс/іс 

«су, ҿзен» сҿзі екені де баршаға мҽлім. Сонда Ертіс < Ер «кҿлденең» + іт 

«ҿтетін, ағатын» + іс «ҿзен, су» болып шығады, яғни, жинақтап айтқанда, Ертіс 

«кҿлденең  ағатын ҿзен» деген мҽнде тҧруы мҥмкін.  

Атауға негізгі уҽж (мотив) болған - оның Алтайға баратын, Алтайдан 

шығатын қҧрлықты кҿлденең кесіп ҿтуі, яғни ҿткел мҽселесі. Кҿне тҥркілер 

«Алтын тауын асып, Ертіс ҿзенін кешусіз жерден кешуге» мҽжбҥр болады. 

М.Қашқари сҿздігінде келтірілген мысалда: 

«Ысытатын аптап қапсырды 

Ҥміт артқан адам жауықты. 

Ертіс суын кешпекші, 

Содан халық сескенді», - деп Ертістен ҿтуге ҥлкен мҽн беріледі [3, 186]. 

Ҧзындығы 4,5 мың километрге жуық, ені 100-120м ҿзенді кешіп ҿте алмаған 

керуендер ҿзенді бойлап, оның басын (Моңғол Алтайын) айналып ҿтуге тура 

келген. Тарихта Шыңғысхан ҽскері соңына тҥскен найман Кҥшлік сҧлтанның 

сарбаздары Ертіс суынан ҿтерде, кҿп шығынға ҧшырағаны айтылады. 

М.Қашақари мен Ҽ.С.Гардизидің судан ҿту мҽселесін баса айтып отырғандары 

да тегін емес. 

Қарқаралы – тау; елді мекен. Қҧнанбай, Абай, Мҧхтарлардың табаны тиген 

жер. Қарқара қауырсынын ҽсемдік ҥшін пайдаланатын қҧстың бір тҥрі екені 

белгілі. Қарқаралы осындай қҧсы мол тау деп қысқа қайыратын пікірлер де жоқ 

емес. Алайда нысананың сырт бейнесі, ерекше белгісі атауға негіз болатынын 

ескерсек, бҧл ороним метафоралық жолмен жасалған деуге болады. 

Қарқараның қауырсынын, кҿбінесе, бҿрікке, сҽукелеге таққан, ал Қарқаралы 

тауының тас текшелері Арқадағы басқа таулардай тақыр емес, ҿсімдікті болып 

келеді. Оның тасқа ҿскен ағаштары бҿрікке таққан қауырсынға ҧқсап тҧрады.  

Ендеше Қарқаралы – қарқарасы бар бас киімге ҧқсатудан туған ороним. 

Шыңғыстау – тау. Алыптар ҿскен мекен осы. Аңыздарға сенетін болсақ, 

бҧл таудың аты Шыңғысханның қҧрметіне қойылған. Кҿбінесе атау алғаш 

шығып, аңыз кейін туып, сҽйкес келмей жататын. Бҧл жолы атау мен аңыз бір 
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жерден шығып отыр. Осы маңда Хан тауы, Орда сияқты топонимдердің 

кездесуі аңызды шындыққа айналдырады. 

Тарихи деректерге сҥйенсек, Шыңғысхан Орта Азияға (Хорезм 

империясына) шабуыл жасардың алдында 1219 жылдың кҥзінде Ертіс бойына 

тоқтап, даярланған. Қайтар жолда  1224 жылдың жазын тағы да осы Ертіс 

бойында ҿткізген. Тархишылар айтып отырған Ертіс бойы осы Шыңғыстау  

болуы ҽбден мҥмкін. Шыңғыстаудың шҧрайлы, шалғынды қойнаулары, аң мен 

қҧсы ат пен сарбаздардың тынығуына аса қолайлы мекен болып табылады. 

Абай ауданының тарихы мен шежіресінен сыр шертетін Бекен Исабаевтың 

«Ҧлылар мекені» атты еңбегінде Шыңғыстаудың тағы бір аты Найман кҥре еді 

деген дерек келтіріледі. Онда Ахат Шаһкҽрімҧлының естелігінде: «Найман 

кҥре» - Шыңғыс тауының моңғолша аты. Найман деген сҿз  - сегіз 

мағынасында, сонда «сегіз ҿзенді тау» деген сҿз болып шығады», - деген пікірін 

де келтіреді [6,38]. Моңғолша найм «сегіз» сан есімін білдіретіні рас, ал 

атаудың екінші сыңарындағы кҥре моңғолдың хҥрээ «қоршау, шарбақ, қорған, 

елді мекен» мағыналы сҿзі екені белгілі. Сонда Найман кҥре «наймандардың 

қонысы, қосыны» мҽнін береді. Бҧл жерді Шыңғыс ханнан ығысып Алтайдан 

кҿшкен Кҥшлік сҧлтан бастаған наймандар мекендеген болуы мҥмкін, ал кейін 

ҧлы қаһан ҿзі келген соң, Шыңғыстау аталып кетеді.  

Талданған атаулардан басқа тҥркі-монғол тіл бірлестігінен қалған Мұқыр 

гидронимы бар. Бҧл монғолдың мухар «тҧйық», «мҧқыл», «тоқал» деген сҿзі. 

Тҥркі тілдерінде де мұқыр, мұқыл, моқал, тоқал тҥрінде кездеседі. Аталған 

ҿзен тҧйықталып, айналып ағады да, ҧзамай суалады. 

Шаған ҿзенінің аты монғолдың цагаан «ақ, боз» сҿзінен шығады. Тҥбірі 

алтай дҽуірінде тҥркі-монғолға ортақ болса керек. Тҥркі тіліндегі ша-л, ша-лап 

сҿздері де «ақ, боз» мҽндерін береді.  

Келтірілген атаулардың кейбірі моңғол тілінен жасалғанына дау айтатын 

адамдар да кездеседі, бірақ бҧл жалған патриоттық сезімнен туатын пікірлер 

болып келеді. «Ақтабан шҧбырынды» кезінде қазақтың талай жері 

жоңғарлардың қоластында қалғаны тарихи шындық екенін ҧлы ақын Шҽкҽрім 

былай келтіреді:  

...Қырылған соң қалмақтар жаман сасқан 

Нҧр Жайсаң, Шҽуешектен ҿте қашқан. 

Ата қоныс Арқаны босатып ап,  

Қазақ жеңіп қалмақтың орнын басқан. 

Жаулап, отарлап алған елдер бағынышты елдің жер-су аттарын ҿз тілдерінде 

қоя бастайтыны тарихтан белгілі, алайда қазақ топожҥйесінде сақталып қалған 

моңғол атаулары тілімізге бейімделіп сіңіп кетті. Бҧл моңғол-тҥркі тілдерінің 

ортақ тегі бар екенін дҽлелдейді. 

Абай елінде таза қазақ тілінде жасалған небір мҽнді, сҽнді атаулар жетерлік. 

Жер-суға ат беру жағынан қазақтан асқан шебер халық жоқ екеніне тағы да 

кҿзіміз жете тҥседі: Ащысу, Алтындыбұлақ, Аралтӛбе, Арқалық, Бала Шақпақ, 

Бидайық, Буратиген, Доғалаң, Дегелең, Қақпантас, Қаракӛбең, Келтесай, 

Кӛксеңгір, Кӛкиірім, Кӛлқайнар, Кӛшбике, Найзатас, Сарғалдақ, Сарыкӛл, 
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Серектас, Сұңқарқонған, Таңбалытас, Тақыр, Терісбұлақ, Түйекетпес,  

Шарықты,Шұрық, Шет т.б. 
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ҚҦРМАНБАЕВА Ш.Қ. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ., Қазақстан 

 

ЛИНГВОЕЛТАНЫМДЫҚ СҾЗДІКТІ ҚҦРАСТЫРУ ҚАҒИДАЛАРЫ 

 

Сҿздік қоғамда тҧтынушыға кеңес беретін, тҥрлі қоғамдық білім саласында 

жол кҿрсететін маңызды нҧсқау беру, тҥсіндіру, таныстыру, нақтылау, кҿз 

жеткізу қызметін атқарады. Ҧлттық-мҽдени компоненттерді қамтитын 

сҿздіктерге деген қызығушылық лексикографияның жаңа бір саласы – 

лингвоелтанымдық сҿздіктердің қалыптасуына алып келді.  

Лингвоелтанымдық сҿздіктің басты қызметі – сҿздің ҧлттық-мҽдени 

семантикасын ашу, оның лексикалық аясын сипаттау, сҿзге қатысты барлық 

мҽліметтер кешенін жинақтап, ҧсыну болып табылады. Лингвоелтанымдық 

ҧстанымдарға негізделген сҿздік ҿз бойына лингвистиканың элементтері (тілдік 

бірліктердің семантикасын ашу) мен елтанымның (елдегі реалдарды аталатын 

сҿздері арқылы ҥйрену) элементтерін жинақтайды.  

Еуропа мен жалпы дҥние жҥзіндегі саяси, экономикалық, ҽлеуметтік-мҽдени 

ҿзгерістерге байланысты лингвоелтанымдық лексикография ғылымының 

қарқынды дамуы ХХ ғасырдың 80-90 жылдарына тап келеді. Нақ осы жылдарда 

орыс тіл білімінде лексикография теориясы жайлы кҿлемді еңбектер мен 

ауқымды лексикографиялық жобалар, тҥрлі сҿздіктер жасала бастайды. 

Е.М.Верещагин мен В.Г.Костомаровтың (XX ғ. 70-ж.), кейінірек - 

Г.Д.Томахиннің (80-жылдар), Л.Г.Ведениннің, Д.Г.Мальцеваның, 

А.С.Мамонтовтың, Н.В.Муравлеваның, В.В.Ощепкованың, В.В.Сафонованың, 

Ю.Е.Прохоровтың, Г.В.Черновтың (90-жылдар мен XXI ғ. басы) зерттеулері 

негізінде лингвоелтанымдық лексикографияның берік теориялық-тҽжірибелік 

тҧғырнамасы қалыптасады. 
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Лингвоелтанымдық лексикография ҽуел баста тілді тҧтынушылар 

тарапынан, ҿз елінің мҽдениеті басқа ҧлт ҿкілдеріне таныстыру мақсатында 

жасалды. Ал орыс тіл білімінде соңғы жылдарда оқыту, ҥйрету мақсатында 

басқа елдердің лингвоелтанымдық сҿздігін жасау белең ала бастаған. Айталық, 

Греция [1], Америка [2], Германия [3], Ҧлыбритания[4, 5], Австралия мен Жаңа 

Зеландия т.б. жайлы [6]сҿздіктер соған дҽлел бола алады. 

Лингвоелтаным ҽлеуметтік лингвистиканың жеке бір бҧтағы ретінде де 

қарастырылып жҥр. Бірақ ҽлеуметтік лингвистика зерттеу нысанына ҧлт 

ішіндегі қандай да бір ҽлеуметтік ҧжымды жатқызатын болса, лингвоелтаным 

ҽдеби тілден кҿрініс табатын жалпыҧлттық мҽдени элементтерді ҥйренуді, 

зерттеуді мақсат етіп қояды. М.С.Колесникова лингвоелтанымдық сҿздіктерді 

лингвомҽдениеттанымдық сҿздіктердің дамыған тҥрі деп кҿрсетеді [7,148 б.].  

Лингвомҽдениеттанымдық сҿздіктер кҥнделікті тҧрмыстағы ҧсақ-тҥйекті 

немес сол ҧлттың ҿзіне байқалмайтын ҿзін ҧстау ережесін тіркемеуі мҥмкін. Ал 

лингвоелтанымдық сҿздікте ол мҽселелер негізгі орындардың біріне қойылады. 

Лингвоелтанымдық сҿздік қарапайым екі тілді сҿздік пен энциклопедялық 

анықтаманың жай ғана қосындысы емес, ол ел реалдарына қосымша мағыналық 

жҥктемелерді беруді ҿзіне негізгі мақсат етіп қоятын еңбек. Сондықтан бҧл 

сҿздіктердің ҿзіне тҽн ерекшелігі мен олардың басқа сҿздік туындылары 

жҥйесіндегі орнын теориялық тҧрғыдан ҧғыну маңызды міндет. 

Қазіргі таңдағы белгілі филологиялық сҿздіктер мен энциклопедиялық 

сҿздіктердің ерекшелігіне тоқталсақ, олардың айырмашылығы айтарлықтай 

ҥлкен. Олардың сҿз мағынасына тҥсінік беруінде де айырмашылықтар 

байқалады. А.А. Реформатскийдің айтуына қарғанда, «энциклопедиялық 

сҿздіктерде сҿзге сипаттама мен тҥсініктеме берілмейді, сол сҿзбен аталған 

қҧбылысқа сипаттама беріледі», ал тілдік сҿздіктерде «сҿздерге тҥсінік 

беріледі» [8,148 б.]. Бҧл пікірді кҿптеген ҽдебиеттерден кездестіреміз. Бірақ 

сҿздіктердің ҿн бойында осы пікірге сай жҥйе қалыптасқан дей алмаймыз. 

Тҥсіндірме сҿздіктердегі сҿз тізбе мен сҿздік мақала ешқандай ҿзгеріссіз 

энцеклопедиялық сҿздіктерде де кездесіп отырады. Орыс ғалымы А.И. 

Киселевский бҧл мҽселелерді салыстыра келе, «тҥсіндірме сҿздік пен 

энциклопедиялық сҿздіктегі сҿздерге сипаттама мен анықтама беруде ҥлкен 

айырмашылықтың жоқтығына» тоқталады [9, 26-27, 63-64 б.].  

Ж. Маторэоының айтуынша, тілдік сҿздіктермен энциклопедиялық 

сҿздіктерді жасаудың жалпы қағидалары сҿздік жасау ісіндегі тҽжірибеде кҿп 

сақталмайды. Бҧл мҽселе жҿнінде В.Г.Гак «... кейбір зерттеушілер 

лингвистикалық жҽне экстралингвистикалық қҧбылыстардың арасынан қанша 

айырма тапқысы келгенімен, сҿздер ҽлемі заттар ҽлемінен бҿліне алмайды; 

жҽне кез келген тҥсіндірме сҿздік сҿздердің ғана емес, сол тілде сҿйлейтін 

адамдарға тҽн ҧғымдардың, объектілердің, білімдердің жабдығы (инвентарь) 

болып саналады», - деп айтқан болатын [10, 524 б.].  

Бҧл пікірді басқа да кҿптеген лексикографтар қолдайды. Соған қарамастан, 

олардың пікірлерінде ала-қҧлалық та байқалады. Л.В. Шербаның ойынша, 

филологиялық сҿздіктер энциклопедиялық сҿздіктердегідей ғылыми анықтама 
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беруге бара қоймауы қажет [11,281 б.]. Ҽрине, кҥнделікті қолданылып жҥрген 

тҥсініктер мен ғылыми тҥсініктердің бір-біріне сай келетін жағдайлары да 

болады. Ондайда екеуіндегі сҿзге сипаттама беру сҽйкес келуі мҥмкін. Жалпы 

алғанда, филологиялық сҿздіктер мен энциклопедиялық сҿздіктердің 

тҿмендегідей айырмашылықтарын ажыратуға болады: біріншіден, 

филологиялық сҿздіктер ішінара ғылыми пікірлерге қарсы мҽліметтерді 

кҿрсетеді. Ҿйткені тіл ҿзінің дамуы барысында қоғамдық сананың дамуынан 

қалып қояды жҽне ол ғылымда жоққа шығарған мҽліметтерді айта береді. 

Екіншіден, филологиялық сҿздіктерде ғылыми сҿздіктермен салыстырғанда 

қатаң емес мҽліметтер беріледі. Мҧндай қарапайым ҧғымдар ғылымға тікелей 

қарсы қойылмайды, дегенмен де олар ғылыми сипаттау талаптарына жауап 

бере алмайды. Ҥшіншіден, филологиялық сҿздіктер болмыстағы жҥйеленбеген 

сипаттаманың нысаны болмайтын аумақты кҿрсетеді, ал энциклопедиялық 

сҿздіктер негізгі кҿпшіліктің санасында кҿрініс таппаған таным аумағын 

қамтиды. Жалпы алғанда, филологиялық жҽне энциклопедиялық сҿздіктердегі 

семантизациялау сапасының негізгі айырмашылығы да осында. Осыдан 

филологиялық сҿздік пен энциклопедиялық сҿздіктердің сҿз тізбесінде де 

айырмашылық болады.  

Энциклопедиялық сҿзтізбе негізінен қоғамтанушылық терминдерді 

қамтиды, лингвоелтанымдық сҿздік болса, қоршаған ортада кҥнделікті ҿмірді 

бейнелейтін қҧбылыстар лексикасын сипаттайды. Ҽрине онда да 

терминологиялық, ҽсіресе қҧрамдық номинативтік топтарды қамтитын 

лексикалар кездеседі (мҽдени-ағартушылық жҧмыстар, музыкалық білім, т.б.), 

дегенмен сҿз тізбедегі бірліктердің кҿпшілігі кҥнделікті қолданылатын сҿздер 

мен сҿз тіркестері. Сондықтан оны филологиялық сҿздіктер тобына жатқызуға 

болады. 

Е.М. Верещагин мен В.Г. Костомаров лингвоелтанымдық лексико-

графияның сегіз басты ҧстанымын айқындап кҿрсетеді. Олар: 

1) бҧндай сҿздіктерде семантикалану нысанасы лексикалық ая болуы қажет; 

2) сҿздіктер ҿзекті тілдік санаға бағытталуы қажет; 

3) лингвоелтанымдық семантикалану ҿзекті историзмді ескеруі қажет; 

4) сҿздіктер қарайтын кҿренкілікке қосымша сҥйенуі қажет; 

5) тақырыптық сҿздің парадигматикалық жҽне синтагматикалық тҧрғыдан 

сҽйкесуін кҿрсетуі қажет; 

6) мақалалар мазҧнының филологиялық (энциклопедиялық емес) тереңдік 

мҿлшерін қадағалау қажет;  

7) сҿздікке бағыт сілтейтін тақырыптық сілтеме қажет: оқырман тереңірек 

ақпарат таба алуы ҥшін ҽр бетінде (тҿменде, жоласты ескерту тҥрінде) 

тақырыпша сҿздер беріледі; 

8) сҿздіктердің оқытушылық бағытталуы ескерілуі қажет [12, 253-260 б.]. 

Ҿзекті лингвоелтанымдық лексика публицистикалық жҽне ауызекі 

дискурста жҥзеге асып жататын ҥдерістерді бақылау тҧрғысынан 

қарастырылады. «Ҽлемнің тілдік бейнесін» лексикографиялық тҧрғыдан 
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кҿрсетудің міндеті лексикография нысанын іріктеу мен оның ерекшеліктерін 

сипаттау болып табылады. 

Лингвоелтанымдық сҿздікті жасау барысында лингвоелтанымдық 

теорияның негізін қалаушылар Е.М.Верещагинмен В.Г.Костомаровтың 

еңбектеріне сҥйенеміз. Ғалымдар лексикалық аяның лексикалық мҽнге 

қарағанда жылдам ҿзгеріске тҥсіп отыратынын ескертеді [12]. Сондықтан тілді 

тасушылар ҥшін осы динамиканы тіркеп отыратын сҿздікке деген сҧраныс 

туындайды. Лингвоелтанымдық сҿздіктің сҿздік-комментарийден ең негізгі 

айырмашылығы – оның ҿткенге емес, ҿзекті тілдік санаға бағытталуында, 

тҧтынушыға бҥгінгі лексикалық аяны ҧсынуында.  

«Ҽлемнің тілдік бейнесін» лексикографиялық тҧрғыдан кҿрсететін бҧл 

сҿздіктерде тарихи тҧлғалардың аттары мен географиялық атаулар ел жайында 

басты мҽдени ақпарат тасушы болып табылады, олардың кҿпшілігі 

символикалық немесе метафоралық мҽнге ие болады.  

І. Есімдері Шығыс Қазақстанмен байланысты еліміздің атақты тҧлғалары: 

– тарихи тҧлғалар (Ҽ.Бҿкейханов); 

– қоғам қайраткерлері (Т.Рысқҧлов); 

– ақындар мен жазушылар (Абай, Мҧхтар, О.Бҿкей); 

– спорт жҧлдыздары (Б.Тҧрлыханов, О.Рыпакова); 

– актерлер (Д.Жолжақсынов); 

– ҽншілер (Б.Тҿлегенова, Р.Рымбаева) 

– кҥйшілер (С.Тҧрысбеков) 

– суретшілер (Ш.Ибраев); 

– ғалымдар (С.Аманжолов, З.Ахметов); 

– педагогтар (Қ.Нҧрғалиев, Қ.О.Бітібаева); 

–саясаткер (Н.Сабильянов) т.б. 

II. Топонимдер: 

– қалалар (Ҿскемен, Семей); 

– ауылдар (Аягҿз, Маралды); 

– қыстақтар (Тҥйеқҧлаған); 

– таулар (Алтай, Тарбағатай); 

– кҿлдер (Зайсан, Марқакҿл); 

– ҿзендер (Ертіс, Кҥршім) т.б. 

Жоғарыда атап ҿткен еліміздің атақты тҧлғаларының арасында бҥгінгі 

кҥнмен замандас адамдардың есімдерінің жҥруі – лингвоелтанымдық 

сҿздіктердің ҿзекті тілдік санаға бағытталуы мен тҧтынушыға бҥгінгі 

лексикалық аяны ҧсынуының мысалы бола алады. 

Экстралингвистикалық аспектілер лингвоелтанымдық лексиканың 

тақырыптық жҥйесін айқындайды. Лингвоелтанымдық сҿздікке енетін 

лексиканы тҿмендегі тақырыптық топтарға ажыратуға болады: 

1) Ҧлттық топонимдер мен антропонимдер (Асанқайғы, Абай, Жаяу Мұса, 

Марқакӛл, Жымпиты, Берел т.б.); 
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2) Ҧлттық тарихтың оқиғалары мен кезеңдері (Ақтабан шұбырынды, 

Алқакӛл сұлама, Маңырақай шайқасы, Ұлы Отан соғысы, Желтоқсан оқиғасы 

т.б.);  

3) Тҧлғалар мен жансыз заттардың метафоралық аталымдары (сиыр, аю, 

түлкі, ит (адам туралы), тас (суық заттар туралы) т.б.;  

4) Ҧлттық ҿнер туындыларының атаулары («Абай жолы», «Кӛксерек», 

айтыс, «Қыз Жібек» кҿркем фильмі жҽне т.б.; 

5) Атақты ҽдеби жҽне мифологиялық кейіпкерлердің аттары – Алдар Кӛсе, 

Шық бермес Шығайбай, Қыз Жібек,Айман-Шолпан; Ботагӛз, Тазша бала, 

Алпамыс т.б.; 

6) Кҿне жҽне жаңа фразеологизмдер: тазға отырып қалу, иттей ұлу, басы 

қату т.б.;  

7) Тҧрмыстық заттар атаулары (қҧрылыстар – киіз үй, там, қора; ыдыстар - 

аяқ, құмған, торсық т.б.;  

8) Жергілікті табиғаттың деректері мен қҧбылыстарын суреттейтін сҿздер 

мен сҿз тіркестері (сары дала); 

9) Мейрамдардың атаулары (Білім күні, Ескі Жаңа жыл, жарапазан т.б.);  

10) Қоғамдық қозғалыс, саяси бірлестіктердің атаулары – «Алашорда», 

«қызылдар мен ақтар» и т.п.;  

11) Қысқарған сҿздер (ЖОО, ҚР, АХАЖ, МАИ, ҰБТ т.б.); 

12) Сандар символикасы (жеті, тоғыз, қырық сандарының құпиясы); 

13) Салт-дҽстҥрлердің атаулары – бесікке салу, қҧда тҥсу т.б. 

Кез келген сҿздік сҿздік мақаласынан тҧрады. Сҿздік мақаласы – сҿздіктегі 

тақырып бірлігін тҥсіндіріп, талқылайтын, оның басты сипаттамаларын 

тҥсіндіретін сҿздіктің басты қҧрылымдық бірлігі, мҽтін. сҿздік мақаласының 

қҧрылымы сҿздіктің міндеттеріне байланысты анқталады. Алайда кез келген 

сҿздіктің мақаласы басты тақырыпша сҿзден басталады. Басқаша айтқанда, 

тақырыпша сҿз, лемма, қарамен белгіленген сҿз. Мысалы, Ҧлан 

ауданыныңтуристік нысандарының бірі Ақбауыр ҥңгірі жайлы тҿмендегі дерек 

ҧсынылады. 

«Ақбауыр ҥңгірі–қола дҽуірінің ескерткіші. Шығыс Қазақстан облысы. Ҧлан 

ауданы. Бестерек ауылының солтҥстігінен 3 км жерде Ақбауыр 

тауының етегіне орналасқан. Жҥйелі зерттеу жҧмыстарын 1970 – 90 жылы ҚР 

ҒА археолог экспед. (жетекші З.Самашев) жҥргізді. Ҥңгір қабырғасындағы 

қызыл кҥрең охрамен салынған суреттер б.з.б. 3-мыңжылдықтың басына 

жатады. Тҿбесі қуыс, іші конус тҽріздес кҥркеге ҧқсайтын ҥңгір, ҽсіресе, оның 

кіре берісіне қарсы суреттер салынған негізгі қабырғасы кҿп адам табынатын, 

киелі орын болған. Ҥңгір таудың етегінен 5 – 6 м. биік орналасқан. Оның 

алдындағы алаңда жылдың белгілі бір мерзімінде (жыл басы – наурызда) ҥлкен 

діни жиындар, қҧрбандық шалу, т.б. рҽсімдер ҿткізілген. Суреттердің мазмҧны 

ҿте кҥрделі. Композицияның семантик. орталығында қос аяқты арба, ҿгіз, 

таутекенің суреттері бейнеленген. Олардың айналасында ҽр тҥрлі ирек 

сызықтар, нҥктелер, ҥшбҧрыштар, тҿртбҧрыштар жҽне адамдар, ҥш-

тҿрт кҥркебейнеленген. Энеолит, қола дҽуірлерінде салынған бҧл суреттер 
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жердің қҧнарлы болуын, мал-жанның ҿсіп-ҿрбуін тілеу мағынасын білдіреді. 

Сол кездегі діни ғҧрып бойынша ҿлген адам қабіріне қос аяқты арбаны бірге 

қойған. Ол адамдардың жанын, рухын басқа дҥниеге тасымалдайтын қҧрал деп 

саналған». 

Сонымен, лингвоелтанымдық сҿздік осы аталған ҧстанымдарды ескере 

отырып қҧрастырылған жағдайда, ҿз тҧтынушысының кҿңілінен шығатыны 

сҿзсіз. Бҧл қағидаларды сҿздік жасау ісінде тҧтасынан алсақ, олар қазақ  

лексикографиясында сҿздіктің дербес тҥрін жасауға негіз болды деп санаймыз.  
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ҼОЖ 83.3 

МҦҚАТАЕВА  Г.К. 

Назарбаев Зияткерлік мектебі, ШҚО, Ҿскемен қ., Қазақстан 

 

АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУ АЯСЫ ЖҼНЕ ТІЛІ 

 

1895 жылы Абайдың оқыған, білімді баласы Ҽбіш науқастанып жатқанда, 

жыр алыбы Жамбыл келеді. Сол жерде аса қатты науқастанып жатқан Ҽбішке, 
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оның асты-ҥстіне тҥсіп, езіле жылап, егіле есіркеп отырған Мағауияға 

айтатындарын айтып болған соң, ҧлы ақын кҿкейкесті арманын Абайға 

арнайды. Осы мерзімге дейін Абай шығармалары баспасҿз бетінде бірен-саран 

болмаса, кҿп жарық кҿрмеген. Шыңғыстаудағы Абай ҥні Алатаудағы 

Жамбылға тек халық арасындағы ауызша ҽңгімелер арқылы жеткен. Сонда 

Жамбыл: «Қасиет қайда, қазына қайда десем, Абай екен ғой мҥлдем, тегі... Бҽрі 

мына жерде екен ғой. Абай дария болғанда, былайғы жҥрген бҽріміз жер 

шҧқымақ екенбіз ғой, тҽйірі шіркін» - деген екен. 

Ақын шығармаларының алғаш баспасҿз бетінде жарық кҿріп, оқырман 

жҥрегіне жол табуынан бастасақ, оның бҥгінде жҥз жылдан астам тарихы бар. 

Абайдың екі ҿлеңі «Семей уезі Шыңғыс елінің қазағы Ибраһим Қҧнанбайҧлы 

ауылының Бақанас ҿзенінің басындағы Кҿпбейіт деген жерге қонып 

жатқандағы тҥрі», «1888 ж. май айында Ақшатау деген жерде Семей облысы 

мен Жетісу облысының Черезвычайный съезі болғанда, біз ел билеушілердің 

тҥрі» деген аттармен 1889 жылы «Дала уалаяты» газетінің № 7, 12 сандарында 

басылыпты. Одан кейін 1897 жылы Қазанда Бектҧрған Сиқымбайҧлы 

бастырып, Жанҧзақ ақын қҧрастырған «Князь бен Зағифа» атты хиссада, 

Абайдың «Шоқпардай кекілі бар, қамыс қҧлақ», «Қансонарда бҥркітші шығады 

аңға» атты ҿлеңдері жарық кҿрген. 

Ал, Абайдың ҿмірі мен ақындық ҿнері жҿнінде бірінші ғылыми ойайтқан - 

Ҽлихан Бҿкейханов. «1903 жылы «Киргизский край» атты кітапқакірген 

қазақтың тарихы мен рухани ҿмірі есебінде Абай Қҧнанбаевтыатауға болады. 

Ол поэтикалық тҥрі мен мазмҧны жағынан кҿптеген ҽсемҿлеңдердің авторы. 

«Евгений Онегин» мен Лермонтовтың кҿп ҿлеңдерініңжақсы аудармаларын 

жасаған да сол»- деп жазған. Кҽкітай менТҧрағҧлға Абай ҿлеңдерін жинап 

бастыру жҿнінде ҧсыныс жасаған. Соларарқылы ҧлы ақынның 

шығармаларымен толық танысқан. Соныңнҽтижесінде 1905 жылы «Абай 

(Ибраһим) Қҧнанбаев» атты азанама-мақалажазған. Мақалада автор Абайдың 

шыққан тегі, ҿмірі шығармашылық жолыжайлы тҧңғыш мҽліметтер береді. 

Ақынның шығармашылық ізденісініңнегізгі бағыттарына, кҿркемдік 

табыстарына тоқталады. Сҿйтіп ол:«Ҿлеңдерінен кҿрініп тҧрғандай, Абай аса 

талантты поэтикалық қуаттыңиесі, қазақ халқының мақтанышы бола 

білді.Халықтың руханишығармашылық қасиетін  осынша биікке кҿтерген Абай 

сияқты қазақақыны осы кезге шейін болып кҿрген емес. Жылдың тҿрт 

мезгілінеарнаған (кҿктем, жаз, кҥз, қыс) тамаша жырлары, оны Европаның 

атақтыақындарының қатарына қояды»- деген қорытынды жасайды.Осы бір 

шағын пікірлердің ҿзінен Абайдың ҧлылығын, қазақтың жаңадҽуірдегі 

ҽдебиетінде алатын орнын, ақынның дҥниежҥзілік биікдеңгейіндегі 

шығармашылық қызметін дҧрыс танығанын кҿруге болады.Абайдың тҧңғыш- 

шыққан ҿлеңдер жинағы (1909 ж. Петербург) абайтануда, ақын атын туған 

халқына кең жаюда ерекше маңызды қызметатқарған  ҧлы  уақиғалардың  

қатарына жатады. Оны бастырушылар -ақынның ҧлы Тҧрағҧл мен інісі 

Ысқақтың баласы Кҽкітай. Абайтҽрбиесінде болып, қасында кҿп жҥрген 

Кҽкітай оны мҧрасының да жарықкҿруіне кҿп кҥш салған. Сол жинаққа «Абай 
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(Ибраһим) Қҧнанбайҧлыныңҿмірі» атты мақала жазған. Онда Кҽкітай Абай 

ҿлеңдерінің тууына себепболған тарихи шындық пен ақын бастан кешкен 

қайғының тҥп-тҿркінінжақсы ашып кҿрсетеді. Оның ақындық биікке 

кҿтерілуінің шеңберінайқындайды. Абайдың ақындық биікке кҿтерілуінін 

негізгі себептерін орыс жҽне дҥниежҥзілік ҽдебиет пен ғылым деңгейінен іздеу, 

Кҽкітай мақаласының ҿміршең, кейінгі зерттеушілерге ой салған, ерекше 

маңызды тезисі болды. Абай жинағы шығып, халық арасына тараған кезде 

оның ақындық ҿнерін айрықша сҿз етіп ҧлылығын мойындап, алғашқы пікір 

айтқан адам - Ахмет Байтҧрсынов еді. Ол «Қазақтың бас ақыны» атты 

мақаласында, «Қазақтың бас ақыны - Абай Қҧнанбаев, онан асқан бҧрын-соңғы 

заманда қазақ баласында біз білетін ақын болған жоқ»- деп тҥйіп айтты. 

Абайдың ақындық жолына, шеберлік мектебіне арнайы тоқтаған 

А.Байтҧрсынов ондағы орыс, Европа ҽдебиеттерінің рҿліне ерекше мҽн береді. 

«Орыс ақындарымен танысып, ҿлең орны қайда екенін білгенненкейін Абай 

ҿлеңге басқа кҿзбен қарап, басқа қҧрмет-ықыласпен кҥтіп алып, тҿр тҥгіл 

тақтан орын берген. Басқа сҿзден ҿлеңнің таққа мінгендей артықшылығы 

қандай, оны да кҿрсетіп айтып қалған»- дейді. 

АхметтенкейінАбай шығармашылығы туралы бағалы ой айтқанжазушы - М. 

Дулатов. Оның «Абай» («Қазак» 1914 ж. 23 июль) атты мақаласы ақынның 

қайтыс болуының он жылдығына арналып жазылған.«Ҽдебиетіміздің негізіне 

қаланған бірінші кірпіш - Абай сҿзі. Абайға шейін қазақта қолға алып оқырлық, 

шын мағынасында, қазақ ҽдебиеті дерлік бір нҽрсе болған жоқ еді. Абайдың 

бізге қымбаттығы да сол»,- дейді. Сол мақалада Абай ҿлеңдерінің қолжазба 

кҥйінде тарауы тарихынан мҽлімет беріледі. 1904 жылы мҧндай жинақты 

А.Байтҧрсыновтың қолынан кҿріп, оқығанын, Ҽ.Бҿкейхановтың оны бастыру 

жҿніндегі талабын, Петербург басылымының жайын ҽңгімелейді. 

Абай туралы алаштың осы ҥш арысының пікірлері айтылмай, олар 

ақталғанша оқушыларға, абайтанушыларға белгісіз болып келді. Абай 

шығармаларының екі жинағы 1922 жылы Қазанда, Ташкентте жарық кҿрді. 

Кейінгі кездегі шыққан Т.Ҽлімқҧловтың «Жҧмбақ жан», Д.Досжановтың 

«Абай айнасы», Р.Тоқтаровтың «Абайдың жҧмбағы» романдары жарық кҿрді. 

Абайдың ҿз қолымен жазған ҿлеңдері бізге толық жеткен жоқ.Барлығыда 

екінші, ҥшінші кісінің, кҿшірушінің қолжазбасы арқылы жетіп отырған. Абай 

жасы ҧлғайғанша жазған шығармаларын жинап, бір ізге тҥсуіне ықылас 

білдірмеген деді. Бҧдан ақын ҿз шығармашылығына жауапсыз, селсоқ қараған 

деген ҧғым тумауы керек. Ол ғасырда сҿз қадірін,ҿлең қасиетін Абайдан артық 

сезінген адамды табу қиын. Ҿзі «ҿзің қҧрметтемеген нҽрсеге, бҿтеннен қайтіп 

қҧрмет кҥтесің»,- деген. Абай ҿз халқының ауыз ҽдебиетінен ҥйренді.Ол ҥйрене 

отырып, жазба ҽдебиеттің сҿз зергері,асқақ тіл ҧстасы, қазақ ҽдебиетінің бір 

биік шыңын жасаған ҧлы тҧлға дҽрежесіне кҿтерілді. Ақындық қҧдіреттің 

тағына мініп, сҿз патшасы болды. Ол ҿз халқының тілін соншалық терең игере 

отырып айтса, «менің сҿзім» деп айтатын, тыңдаса, «маған арнап тҧр» дейтін, 

естісе, «мен туралы айтып отыр» дерлік ҽркімнің кҿкейіндегі тілегін шынайы, 

дҽл жеткізе білді. Абай ауызекі тілдің осы бір мақалшыл ҥлгісін, оны терме-
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толғау ҿлеңдерінің негізгі ҿзегі еткен ақындар салтын аса жоғары бағалады. 

Халық жасаған осы бай мҧраның кҿп ҥлгісі ақын қаламына оралып, кҿркем тілі 

аясында қайта оралған. Халық мақалын орыс ҽдебиетінің классиктері де аса 

жоғары бағалап, аса жоғары бағалап, ҿз шығармаларында пайдаланып отырған. 

Л.Н. Толстой Снегировтың мақалдар жинағы ҿзі ҥшін бірден – бір сҥйіп оқитын 

кітап қана емес,қҧшырлана лҽззат алатын кітап болғанын айтады.Тіпті халық 

мақалдары Л.Н.Толстойдыңкҿп шығармаларына тақырып та болған.София 

Андреевна ҿзінің естеліктерінде «Бҥгін ол «Бір ҧлыңды бар деме, екеу болса 

жартыға теңе, ҥшеу болса кҿңіліңді деме» («Один сын не сын, два сына пол 

сына, а три сына – сын») деген мақал маған ҿте ҧнады. Бҧл менің 

эпиграфымның басталуы. Менде ҥш ҧлы бар қарт болды...,»- деп жазған. 

Осы ҥйрену, ҥлгілену Абайда да бар. Ақынның «Тҧлпардан тҧғыр озбас 

шабылса да», «Жайы мҽлім шошқаның тҥрткенінен жасқанба», «Берерменге 

бесеусің, аларманға жҽне алтау», «Екі кеме қҧйрығын ҧста жетсе бҧйрығың» 

деген сияқты афоризмдері халық мақалы негізінде қалыптасқан. Ақынның 

бағалауынша, мақалдың қадірі – жарасты тон қҧшағында болуы, теңдес сҿздер 

қатарында тҧруы. Бҧл талап халық мақалын оның қуатты ойынан тасқындай 

шығып қҧралған сан алтын сҿздерінен бҿліп алғысыз тҥрде келтіріп отырды. 

Ақынға ҿз қажеті ҥшін керекті мақаланы табу жеткіліксіз, ең ҽуелі халық 

мақалының бойға табиғи азық болып сіңуі керек, екіншіден, халық мақалының 

қҧпия тылсымы ақын талантының бір қыры болуы керек. Салыстырып қарасақ 

Абайда осы екеуі де бар:«Екі кеме қҧйрығын ҧстаған суға кетер» - «Екі кеме 

қҧйрығын, Ҧста жетсе бҧйрығың», «Жаман сиыр ҿрешіл»- «Сиырша тойса мас 

болып, Ҿреге келіп сҥйкенер», «Еңбек етсең емерсің» - «Еңбек етсең ерінбей, 

Тояды қарның тіленбей», «Кҿптің аузына елек болмассың» - «Кҿптің аузын 

кҥзетсең кҥн кҿрмейсің, Ҿзіңді ҿзің кҥзет кел шырағым», «Заман саған 

бағынбаса, сен заманға бағын» - «Адамды заман сҥйремек, заманды қай жан 

билемек, Заманға жаман кҥйлемек, Заман оны илемек...». Абай афоризмдері 

оның ҿнерге, білімге,адамгершілікке ҥндеген ағартушылық идеяларының 

жемісі.Ҧлы жазушы М.Ҽуезов ақын ҿлеңдері мен қарасҿздерінде «шешен, 

шебер, тапқыр етіп тҥйген сҿйлемдері афоризм қатарында, оқушы жҧртқа 

ертеден кҿп тарап кеткен. Абайдың сол афоризмдерінің санын кҿбейту керек» 

деген.Ақынның поэзиясындағы талғампаздық, сҿз етіп отырған тақырыбына 

орай ҥлгі, форма іздеу қара сҿздерінде де кҿрінеді.Абай поэзиясы сияқты қара 

сҿздерінде де оқушысы кім болмағын ҥнемі ескеріп отырған болса 

керек.Кҿпшілікке арналған адамгершілік, тҽлім-тҽрбие жайлы сҿз болғанда 

лексикасында араб, парсы сҿздерінің сирек ҧшырасып, ауызекі ҽңгімелесу 

стиліне тҽн жеңіл оралымдар қолданылады. Сҿйлем қҧрылысында да ҿзгеше 

ерекшелік кездеседі. Қарасҿздерінде ҽлеуметтік, ағартушылық, адамгершілік 

жайлы терең ойларын бірде кеңірек таратып айтса, бірде ҿте қысқартып, 

қарапайымдатып, жеңілдетіп қана айтады. Ақынның бҥкіл шығармашылығы 

ҿзекті тҧтас бір идеяға,кҥрделі философиялық ҧғымға негізделген. 

М.Ҽуезов «Жай халықтың ҿмір тірлігін біздің халық мҥшелмен санайтын. 

Оның мҥшелі он екі жыл еді. Ақындықтың ҽбілхаят суын ішкен,ҿлімді жеңген 
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мҽңгі тірлік тапқан Абайдай дана, даңғыл ақын тарихтағы ҿз мҥшелінжҥз 

жылдан қайырмақ», - деген еді. Мҽңгілік тірлік тапқан ақынның биыл туғанына 

биыл 170 жыл толды. Бҧл ҿлмес ақынның ҿмір жолының бір кезеңі. 
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МУХАМЕДОВА М.Б. 

Абай қорық-мҧражайы, ШҚО, Семей қ., Қазақстан 

 

АБАЙ ҾМІРІНДЕГІ 1895 ЖЫЛ 

 

Биыл ҧлы ақын Абай Қҧнанбайҧлына 170 жыл. Ақынның мерейтойы кезінде 

абайтанушы ғалымдардың еңбектеріне тағы да ҥңіліп, «қазақтың бас 

ақынының» ҿлеңдерін қайта-қайта оқып, ҿмірбаянына толығырақ тоқталып ден 

қоясың. Осыдан жҥз жиырма, жҥз отыз, жҥз қырық жыл бҧрын ақынды 

толғандырған қандай оқиғалар мен ел ішіндегі дағдарыстар болды екен, қандай 

отбасылық жаңалықтар, жайттар толғандарды, шығармашылығына ҽсер еткен 

дҥниелер болды ма, қандай ҿлеңдер жазды деген сҧрақтар туады. Ақын 

ҿміріндегі елеулі қуанышқа, сонымен бірге қайғы оқиғаға толы 1895 жылға 

шолу жасайық. 

Абай Қҧнанбайҧлы 1895 жылы 50 жаста. Ел ағасы, ел басы кемеліне жеткен 

шағы. Бҧдан бҧрын ол 1866-1868, 1872-1874 жылдары Кҥшік Тобықты 

болысына екі рет, 1876-1878 жылдары Қоңыр-Кҿкше еліне, 1893-1896 жылдары 

Шыңғыс болысына управитель болып сайланған. Осы кезге дейін Абай тҿрт рет 

болыс болғанын кҿріп отырмыз. 1885 жылы Қарамолада ҿткен Шар съезінде 

Абай тҿбе би болып сайланып, қазақтың жаңа заң Ережесі (74 бап) 

қабылданады. Съезге Шыңғыс болысының «Қҧрметті қазағы» ретінде 

шақырылған. «Қҧрметті қазақ» - жергілікті ҽкімшілік тарапынан ҧсынылып, 

Дала генерал-губернаторы бекітетін атақ-дҽреже. Бҧған аталған съезд 

қабылдаған Ереженің соңына жазылған тізімдегі Абайдың аты-жҿні дҽлел 

болады.  

«Билікте ҽділдікпен қатар, осымен егіз сияқты бір мінезі – Абайдың ерекше 

мырзалығы, жомарттығы, дҥниеқор еместігі болатын», - деп жазады шҽкірті 

Кҿкбай Жанатайҧлы естелігінде. Сонымен би-болыстық қызметтер атқарып, ел 
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басқару ісіне де тҽжірбие жинақтаған, мҧсылманша ғана емес, орысша да 

сауатты, байтақ жҧртқа да, ҽкімдерге де ҿзінің ҽкімшілік, қоғамдық қызметімен 

аты мҽлім қҧрметті азамат.  

Отбасылық жағдайына қарасақ: 1895 жылы Абай 9 баланың ҽкесі жҽне 8 

немере сҥйіп отырған ата. Осы жылы Ҽйгерімнен ҥшінші баласы Ізкҽйіл 

(Зікеш) (1895-1929) дҥниеге келеді. Ақынның ҿнерлі баласы болып ҿседі. 

Домбыра мен скрипка тартып, ҽн салған.  Арабша оқып, білім алған. 1917 жылы 

Ойқҧдықта тҧңғыш рет қойылған М.Ҽуезовтің «Еңлік-Кебек» пьесасында 

Абыздың ролін ойнаған. 

Туыстық, ел арасындағы жағдайларға келсек: 1891 жылы інісі Оспан қайтыс 

болады. Бҧл ақын кҿрген қатты ауыр қазаның бірі болды. Інісінің қазасынан 

кейін осы кҥнге дейін болған тартыстың ҽлегі Абайдың жеке басына тҥседі. 

Міне, осы 1895 жылдың 15 қарашасында Абай тағы бір ауыр қаза кҿреді. 

Ақынның білімді, талантты баласы Ҽбдірахман 27 жасында қайтыс болады. 

Ҽбдірахман (Ҽбіш) – Абайдың 1869 жылы  24 жасында кҿрген баласы. 

Ҽйелі Ділдҽдҽн туған. Абайдың қатты сҥйеніш кҿріп, зор ҥміт қылған 

баласының бірі. 1882 жылы ҽкесі Ҽбдірахманды Семей қаласындағы уездік 

мектепке береді. «Бҧл баласы кейін ҿндіріп оқып кетеді. Абайдың аңсап, тілеп 

кҿп кҥткені сол баласының келешегі болатын. Кҿп ҥшін ҿнімді еңбек істеп, 

мағыналы адамшылық ҧрығын шашады деген жалғыз ҥміт сол еді», - деген 

тҧжырымды М.Ҽуезов еңбектерінде оқимыз. 1886-1889 жылдары Тҥмен 

қаласындағы Александров реалдық училищесінде оқиды. 1889-1892 жылдары 

Санкт-Петербургте Михайлов артиллерия училищесінде 3 жыл оқып білім 

алады.  

Абай қорық-мҧражайының қорында зерттеу жҧмыстарының арқасында 

ҿткен ғасырдың 80-ші жылдары архивтерде жҧмыс істеген аға ғылыми 

қызметкер М.Бейсенбав тауып ҽкелген деректер жеткілікті. Соның ҿзінде 

ғалым Ҽбіш туралы деректердің толық емес екендігіне реніш білдіреді: «Семей, 

Омбы, Тобыл, Тҥмен, Мҽскеу, Ленинград, Алматы, Ташкент, Қырым, Кавказ – 

Ҽбдірахманның ғылым жолын қуып, қызмет істеп жҥріп ҿткен жолдары. Жҥз 

жыл бҧрынғы сол жолмен қайта жҥріп, із кесу – бҥгінгі Абай айналасын 

зерттеуші ҧрпақтардың ҥлесіне тиген абыройлы да ауыр жҧмыс. Іздеу, зерттеу 

сапарларымыздағы бір сҽтсіздік: Ҽбдірахманның Семейдегі уездік мектепте 

оқыған жылдардағы, Ташкент крепостной Артиллериядағы қызметке барған 

жылдардағы архив деректерінің ҽзірге табылмай отырғандығы. Бҧның ҿзі 

Ҽбдірахманның ҿмір жолын бастан-аяқ тҥгелдей баяндап шығуға бҿгетін 

тигізіп келеді. Ҽйтсе де Ҽбдірахман жайлы бізге архив қазынасы кҿптеген 

жайларды зерттеп білуге тҧрарлық материалдар берді», - деп жазады 1988 

жылы жарық кҿрген «Абай жҽне оның заманы» атты ғылыми еңбегінде. Осы 

айтылған Ҽбдірахман туралы архив деректеріне кҿңіл бҿлейік: 

1886-1889 жылдарда ҥш жыл оқып, 5, 6, 7-ші кластарды бітіргені анықталды 

(Тобыл, Тҥмен архивтері); 

1886-1887 оқу жылы Ҽбдірахман 5-ші класта, оқушылар саны – 23; 

осы деректерде оқушылар тізімі кҿрсетілген. Солардың бірінде Ибрагимов 
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деп, бірінде Ҿскенбаев деп, кейбіреуінде Ибрагимов-Ҿскенбаев деп қос 

фамилиямен жазылыпты; 

оқу жылы аяғында орыс ҽдебиетінен «Москва мен Киевтің Россия 

тарихындағы ролі» деген тақырыпта шығарма жазған; 

 осы оқу жылы неміс тілінен жазба емтиханды Христофор Колумб 

тақырыбында тапсырыпты; 

1887-1888 оқу жылында 6-шы класта оқып, орыс ҽдебиеті бойынша 

Пушкин, Гоголь, Грибоедов, Державин, Карамзин Жуковский ҿмірі мен 

шығармаларынан  емтихан тапсырғандығы кҿрсетілген; 

1888-1889 оқу жылында 7-ші класта мамандандыру бойынша «Механико-

техническое отделение» деген бҿлімге ауысқаны туралы, т.б. архив деректері 

бар. 

Ал Мҽскеудің ҽскери-тарих архивінен Ҽбдірахманның толық қызметін 

баяндайтын дерек - «Полный послужной список подпоручика Ташкентской 

крепостной артиллерии Габдерахима Ибрагимовича Ускенбаева». Бҧнда келесі 

деректер кҿрсетілген: 

туған кҥні 15 желтоқсан 1869 жыл; 

алған білімі туралы, қайда оқығаны туралы деректер берілген; 

оқушы кезінде училище қаражатын пайдаланбағаны кҿрсетілген; 

1889 жылы 31 тамызда Александров атындағы реалдық училищені бітірген 

соң, Санкт-Петербургтегі Михайлов артиллерия училищесіне тҥскенде 

қатардағы юнкер болады; 

1890 жылы 12 наурызда унтер-офицер дҽрежесі беріледі, 

1892 жылы 8 мамырда портупей-юнкер; 

1892 жылы тамызда оқуын бітірген соң подпоручик дҽрежесіне кҿтеріліп, 

Ташкенттегі крепостной артиллерияға қызметке жіберіледі жҽне 28 кҥндік 

демалыс беріледі. 

1892 жылы толтырылған келесі бір қҧжатта Ҽбдірахманның денсаулығының 

нашар екенін жазады. Сонымен бірге Ҽбдірахманның мінез-қҧлқы ҿте жақсы, 

ашық-жарқын, ҿзінің ҽскери қызметіне жауапты, таңдаулы офицер болады, оқу 

орнына қҧрметпен қарайды, жолдастарына ҿте сҥйкімді, басшылар алдында да 

кішіпейіл, олардың пікірлерімен жақсы есептеседі, деген мінездемелер берген.  

Архив деректерінен 1891 жылдан бастап ауырғаны, емделгені туралы, 

училищенің бас дҽрігерінің Крымда емделу керек екендігін айтады. «Ҿскенбаев 

ҿткен 1892 жылдың қысында лазареттен шыққан жоқ: жаздай ҽуелі Одессада, 

одан кейін Кавказдағы Абас-Туман госпиталінде болуы оған айтарлықтай 

пайдалы болды. Подпоручик Ҿскенбаев тамыздың аяғында Петербургтен 

қызмет орны Ташкенттке кетерде денсаулығы недҽуір жақсарды», - деп 

кҿрсетілген. Сонымен осы жылдың жазында Ҽбіш елге демалысқа келіп, 

Мағрипа Сҥлейменқызына (1873-1896) ҥйленеді. «Баласының ризалығымен сол 

Шығыс еліне келіп тҧрып саудамен байыған татар Ысқақ дегеннің баласы 

Сҥлейменнің Мағрипа деген қызын айттырып алып береді. Ҽбіш бір жаздай 

дем алады да Алматыға қызметке жҥрмекші болғанда Мағрипаны ҿзімен бірге 

алып кетеді. Бір жылдай Алматы қаласында қызмет істеп тҧрып Ҽбіш демалыс 
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алып елге келгенде Мағрипа екіқабат болып қалған екен. Енді ҿз қолымызда 

босансын деп Ділдҽ келіні Мағрипаны алып қалып Ҽбіш Алматыға жалғыз 

кетеді. Ҽбіш кеткен соң екі-ҥш айдан кейін Мағрипа босанып қыз табады, атын 

Рақила қояды. Ҽбіш Абай ойлағанындай ақылды, білімді, кейінгі жастарға 

басшы боларлық жігіт болады. Ҽкесіне берген уағдасы бойынша оқитын 

кітаптарын мезгілінде жеткізіп тҧрады. Ҧғымға ауыр сҿздердің мағынасын 

тҥсіндіріп жазып беріп отыратын болады», - деп жазады Ҽрхам Кҽкітайҧлы 

естелігінде. Естелікті келтіріп отырғанымыз: сол кездегі толтырылған ресми 

қҧжаттарда Ҽбдірахманды Ташкенттегі крепостной артиллерияға жіберіледі 

делінген. Ал Ҽрхам Кҽкітайҧлы естелігінде ол Алматыда қызметте болды деп 

жазылған. Осы жерде қайшылық бар. Дҽлелдейтін архив деректері жоғарыда 

айтқандай табылмады. Мҥмкін, Ташкент қамалына бара жатып Алматыда 

бҧйрықпен қалып ҽскері міндетін атқарды ма? Екі қаланың арақашықтығы тура 

жолмен 700 шақырым, мҥмкін Ташкентте қызметте жҥріп сырқаты сыр 

бергеннен кейін бері Алматыға келді ме екен? Тҿлеу ақынның естелігінде: 

«...бірер жыл бҧрын Абайдың Ҽбдірахман деген баласы Жҽркентте ҽскер басы 

болып тҧрып, ҿз ажалынан ауырып қайтыс болған», - деп жазады. Ҽбіш 

Жиреншин жазған ақынның ғҧмырнамасында да Тҿлеу ақынның естелігін 

келтіреді, онда «...сонда отырған адамдарға Абай: «Ҿткенімді ҿкініш етіп не 

қылайын, бҥгінгі кҿп қайғының ішінде бір қайғы ҿзегімді жеп барады. Ол 

Ҽбіштің қайғысы. Ҽбдірахманның орны жалғыз ҿз балаларымның ортасында 

емес, бҽрімізден ҥздік жан еді. Оқуын бітіріп, жаз демалысқа елге келіп, 

Верный, Қаратал жаққа қызметке жҥргелі жатқан мезгілі еді», - деп келтіреді. 

Кҿріп отырмыз Тҿлеу ақсақалдың естілігінде де қайшылық бар.  

Ҽбдірахман Абайҧлы 1892 жылдан 1895 жылдар аралығында ҽскери 

қызметте болады. Ауыруы асқынып, Алматыға інісі Мағауияны шақыртады. 

Сол жылдың 15 қарашасында қайтыс болады. Сҥйегі елге ҽкелініп Ақшоқыға 

жерленеді. Оның қайғысы ақынға қатты батады, егіліп кҿп ҿлең жазады. Осы 

жылы жазған 18 ҿлеңдерінің 10-ны Ҽбдірахманға арналған. 

Ҽр кезде ақынның ҧлы Ҽбдірахманға арнап жазған ҿлең-жырлары аз 

болмаған. «Патша қҧдай, сыйындым» деген ҿлең мен «Жасымда ғылым бар деп 

ескермедім» деген ҿлеңдері Ғабдырахим деген баласы Тҥмендегі реальный 

училищеде оқып жҥргенде айтқаны», - деп жазады Турағҧл «Ҽкем Абай 

туралы» деген естелігінде. Бҧл ҿлеңдері 1885-1886 жылдары жазылған. 1894 

жылы ақын баласына арнап жазған ҿлеңдерінің ішінде «Ҽбдірахман 

науқастанып жатқанда», «Ҽбдірахманға» («Алланың рахматын») - бҧл елден 

аулақ шетте қатты ауырып жатқан баласына ҿлеңмен жолдаған сағынышты 

сҽлем хаттары. Ақынның мҧңға батқан кҥйінішті кҿңіл кҥйін «Ҽбдірахман 

науқастанып жатқанда» ҿлеңінен айқын кҿреміз: 

Шын жҥрек елжіреп,  

Алладан тілеймін. 

Шын қалқам осы кҥн  

Болып тҧр керекті. 

Жҥрегім суылдап, 
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Сҥйегім шымырлап, 

Алладан тілеймін 

Қҧпия сыбырлап. 

Ал «Ҽбдірахманға» («Алланың рахматын, жар тҧтып ҽр неге») ҿлеңінде 

ақынның ҿзінің дінге анық нанған адам екенін танытады. Осы жылы Кҽкітай 

атынан да екі ҿлең жазады: «Ҽбдірахманға Кҽкітай атынан хат» («Тілім, саған 

айтайын»), «Ҽбдірахманға Кҽкітай атынан хат» («Кҿзімнің нҧрысыз»).  

Ҽбдірахман қайтыс болғаннан кейін жазған «Ҽбдірахман ҿлгенде» ҿлеңі 

«Арғы атасы қажы еді», - деп басталады. Ҿз ҽкесі Қҧнанбайдың жақсы 

қасиеттерін сипаттай келіп: 

Олар да тірі қалған жоқ, 

Тірлік арты ҿлмек-ті. 

Оны да алды бҧл ҿлім, 

Сабырлық қылсақ керек-ті, -  

деп, ауыр қайғыны ақылға жеңгізіп, ҿзін ҿзі жҧбатады. Осындай жҧбатуды 

келесі «Кешегі Оспан ағасы» атты ҿлеңінен де кҿреміз: Ҽбдірахманның 

қайғысына толғанып, інісі Оспанды да еске алады: 

        Қадірі қалың, малы кҿп, 

        Қылмаған кімге себепті? 

        Алақолсыз мырза еді, 

        Оны да алған бҧл ҿлім, 

Сабырлық қылсақ керек-ті. 

Осыдан басқа Ҽбдірахманға арналған ҿлеңдері: «Кешегі ҿткен ер Ҽбіш», 

«Ҽбдірахман ҿлгенде» («Тҧла бойың ҧят-ар едің»), «Ҽбдірахман ҿліміне» 

(«Жиырма жеті жасында»), «Ҽбдірахман ҿліміне» («Талаптың мініп 

тҧлпарын»), «Ҽбдірахманға» («Орынсызды айтпаған»), «Ҽбдірахман ҿлген соң 

ҿзіне айтқан жҧбатуы», «Ҽбдірахманның ҽйелі Мағышқа Абайдың айтқан 

жҧбатуы»,  «Ҽбдірахманның ҽйелі Мағышқа Абай шығарып берген жоқтау». 

Мағрипа (Мағыш) жарының сырқаты жанына батқан уайымнан ҿзі де ауруға 

шалдығады. Бір жылға жетпей ауыр қайғыға шыдай алмай қайтыс болады. 

 «Ҽрине, бҧл уақыттарда Абай терең, даналықпен толғайтын ақынның ҿзі 

болған. Сыртқы ҿмірдің у қосып тартып жатқан сыбағасы бар. Ҿз ішінде, 

қалыптанып толған сыншы ақылдың, бҧны табынан ҧзатып ҽкететін 

жалғыздығы бар. Оның ҥстіне, жанына сҥйеніш санап, тіршілігіне жҧбаныш 

қылған сҥйікті жандарының ҿлімі бар. Осының бҽрі жиналған соң бар 

сотқармен алысып жҥрсе де, Абай ҿлеңді ҿз жҥрегінің тынысы сияқты қылып 

алған.  

Сондықтан Лермонтовтай ақындардың ҿлеңдерін қазақшаға аударса, сол 

сҿздерді қҧр ғана сыртқы келісімін сҥйгендіктен аудармайды. Барлығын да ҿз 

жҥрегіне тҥсінікті, ҿз халіне жанасатын, ҿзінің ҽлеуметтік мҧң-арманына тап 

келетін жҽне ҿз қиялына ҥйлесетін, ерекше бір жақындығы болғандықтан 

аударады», - деп жазады М.Ҽуезов. 1895 жылы Лермонтовтан 2 аударма 

жасаған: «Махаббат, достық қылуға»,  «Рахат, мені тастап қоймадың тыныш». 

Осыдан басқа «Талай сҿз бҧдан бҧрын кҿп айтқанмын», «Аш қарын жҧбана ма 
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майлы ас жемей?», «Балалық ҿлді, білдің бе?», «Лай суға май бітпес қой 

ҿткенде», «Ҿлсе ҿлер табиғат, адам ҿлмес», «Немере інісі ҿлгенде айтқаны» 

атты ҿлеңдерін жазады. Осындай «жҥрегінің тынысы» сияқты ҿлеңдер жазумен 

бірге қайғылы оқиғаны бастан кешумен Абай ҿміріндегі 1895 жыл ҿтеді. 
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АБАЙДЫҢ «ҚАРА СҾЗДЕРІНІҢ» ТІЛДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Абайдың қара сҿздері мектеп оқушылары ҥшін ҿзінің жанры жағынан да, 

тақырыбы мен мазмҧны жағынан да барынша жаңа дҥние. Олар бҧған дейінгі 

жерде бҧл іспеттес стильде туған сҿз ҥлгісін оқыған емес. Тҧтас кҥйінде ой мен 

пікірге қҧрылған философиялық – психологиялық ҽрі педагогикалық ҧғымға 

толы осындай сҿз ҥлгісінен керегін тауып та, оны талдап та машықталған емес. 

Бҧлардың сыртында ҧлы ақынның терең ой мен кҥрделі мазмҧнға ие ірі діни – 

философиялық тағы басқа терминдік мҽнге ие сҿздері кҿп бҧл шығармаларын 

ғылыми тҥсініктемесіз жете ҧғыну мҥмкін емес. Міне, Абай «Қара сҿздерін» 

оқытқанда, мҧғалімнен шығармаларының осындай ҿзіндік жанр ҽрі мазмҧн 

ерекшелігін бірінші кезекте ескеру, оны оқытудың методикасын оқушылармен 

жҥргізілетін, олар тарапынан істелетін жҧмыс тҥрлерін осы ерекшеліктер 

тҧрғысынан келіп табу, талдау талап етіледі. 

Абай ҽдебиетті қараңғы қауым ҥшін тҽрбиеші ретінде пайдаланылған, ҿз 

творчествосының ҿзекті бір саласы етіп «Қара сҿзді» пайдаланды. 
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Мектеп оқушыларының ҽр жақты, кең тҥсінуі ҥшін Абай «Қара сҿздерін» 

тақырып, айтайын деген ой тҧспалдары бойынша оның ҿлеңдерімен тығыз 

байланыстырып етсе нҧр ҥстіне нҧр болар еді.Мысалға «Ғылым таппай 

мақтанба» ҿлеңіндегі: 

Жамандық кҿрсең нҽфрҽтлі 

Суытып кҿңіл жисаңыз. 

Жақсылық кҿрсеі ғаибратлы 

Оны ойға жисаңыз. 

Ғалым болмай немене, 

Балалықты қисаңыз? – дегендей ой тҥйінін «Он тоғызыншы» сҿзіндегі: 

Адам ата – анадан туғанда есті болмайды: естіп, кҿріп, ҧстап, татып ескерсе, 

дҥниедегі жақсы, жаманды танидыдағы, сондайдан білгені, кҿргені кҿп болған 

адам білімді болады. Естілердің айтқан сҿздерін ескеріп жҥрген кісі ҿзі де есті 

болады. Сол естілерден есітіп білген жақсы нҽрселерді ескерсе, жаман дегеннен 

сақтанса, сонда іске жарайды, срнда адам десе болады» деп одан ҽрі кеңіте 

отырып дамытатынын кҿруге болады. Осылай  салыстыра отырып меңгерту 

ақынның шығармашылығын талдауда ерекше баспалдақ. Бҧның сыртында 

тҿмендегідей қосымша мҽлімет беру тағы бар. 

Ҿлеңдері мен қара сҿздерін қоса алғанда, Абай шығармаларында елуден аса 

мақал – мҽтел бар екен. Абай ҽр мақалды ҿзінің керегіне жаратып, айтайын 

деген пікіріне лайықты тҥрде қолданады. Халықтың ел бірлігі туралы даналық 

сҿздерін басшылыққа ала отырып, Абай «ҥшінші сҿзі» мен «он тоғызыншы 

сҿзінде»  бірлік туралы айтады. Ҿзінше қҧрып, жаңаша мазмҧн беріп халықтың 

мақал – мҽтелдерін қолдану, пайдалануда Абайдың ҿзіне дейінгі ақындардан 

ерекшелігін оқушыларға айта кеткен дҧрыс. «Жалтырағанның бҽрі алтын» дей 

бермейді. Кейбіреулеріне сын кҿзімен қарап «жиырма тоғызыншы сҿзі мен 

бесінші сҿзінде» қазақ мақал – мҽтелдеріне сын айтады. 

Абай «Қара сҿздерінде» араша тҧтас тіркестер мен сҿйлемдерді ғана емес, 

орыс сҿздерін де қолданған. Олар 43 сҿзіндегі подвижный элемент, сила 

притягательнаяоднородного жҽне впечатлительность сердце дегендер. 

Мҧндай ҧғым аттарын орысша алып, ҽрі қарай сҿздердің емес, ҧғымның мҽнін 

қазақшалап тҥсіндіреді. Бҧл тҽсілде Абайдың қазақ ҽдеби тіліне кіргізген 

жаңалығы екенін баса атап кеткен орынды. Яғни, ақынның кҿздеген мақсаты – 

ҧғымдардың атын емес, затын білдіру екендігі байқалады. 

Абай прозасынан басқа да орыс сҿздерін кездестіруге болады. 

1) Оған дознание – тергеу шығады (3 сҿз, 98-б, II том); 

2) Ҽуелі қызмет қҧмар қазақ балаларына оброзование беруге ол да пайдалы 

іс (3 сҿз, 98-б, II том); 

3) ... уезный начальник бірден военный губернатордың назначениясын 

бірден болады десе...(3 сҿз, 99-б, II том); 

4) ...ҥстіне біреуді посредникке сайлап алып... (3 сҿз, 100-б, II том). 

Ҿз шығармашылығына бҿтен сҿздерді кіргізу қажеттіліктен, халыққа айтпақ 

ойын толық жеткізуден ткындаса керек. Ҿйткені Абай: 

        «Бҿтен сҿзбен бҧлғанса сҿз арасы 
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         Ол – ақынның білімсіз бейшарасы. 

         Айтушы мен тыңдаушы кҿбі надан, 

Бҧл жҧрттың сҿз танымас бңо парасы» - деп, жҧртты тіл тазалығына 

шақырады. 

Абай прозасының синтаксистік қҧрылысы да ерекше, кҥрделі екендігін 

оқушыларға жете тҥсіндіріп отырамыз. Олар қҧрамы мен қҧрылысы жағынан ҽр 

тҥрлі. Бірнеше жай сҿйлемдерден қҧралған қҧрмалас сҿйлемдер кездеседі. 

Мысалы, 33 – сҿзінде 17 жай сҿйлемнен тҧратын, 28 – сҿйлемінде 8 жай 

сҿйлемнен тҧратын қҧрмалас сҿйлемдер кездеседі. 

Ҧзын – ҧзақ сҿйлемдердің екінші тобы – бірыңғай мҥшелердің есесінен 

жасалғандар. Ҿлеңдері тҽрізді, прозасында да бірыңғай мҥшелерді жиі қолдану 

– Абай стиліне тҽн тҽсілдердің бірі жҽне бірыңғай мҥшелер сан жағынан екі – 

ҥш емес, одан да кҿп болып, шоғырланып келуі жиі. 

1) ... ҽйтеуір бір талайҿмірімізді ҿткіздік: алыстық, жҧлыстық, айтыстық, 

тартыстық...    (1 сҿз, 95-б, II т.)  

2) Оның діні, қҧдайы, халқы, жҧрты, білім – ҧяты, ары, жақыны, бҽрі – 

мал.  

(8 сҿз, 105-б, II т.) 

3) Анттың, серттің, адалдықтың, ҧяттың бір жоқтаусыз кетекні ме?(11 сҿз, 

108-б, II т.) 

4) Біздің қазақтың ҿнер, достығы, дҧшпандығы, мақтаны, мықтылығы, 

мал іздеуі, іздеуі, жҧрт тануы ешбір халыққа ҧқсамайды. (24 сҿз, 119-б, II т) 

5) Ішпек, жемек, кҥлмек, кҿңіл кҿтермек, қҧшпақ, сҥймек, мал жинақ, 

мансап іздемек,айлалы болмақ...(43сҿз, 162-б, II т) 

Бірыңғай мҥшелер бастауыштың, баяндауыштың, анықтауыш, толықтауыш, 

пысықтауыштардың қызметтерінде жҧмсала береді.«Бірыңғай мҥшелердің 

қайталап шылаумен келуі Абайда жҥйелі нормаға айналған деуге болады. Қазақ 

прозасының ішінде тҧңғыш рет шылауларды ҽрбір бірыңғай мҥшелермен 

немесе бірыңғай жай сҿйлеммен қолдану жиілігі жағынан да, белгілі бір тҽртібі 

жағынан да,  Абай «Қара сҿздері» кҿзге тҥседі де, Абай осы салада 

нормализатор болып шығады. Р.Сыздықова ( «Абай шығармашылығының тілі» 

Алматы 1968). 

Осы пікірді басшылыққа ала отырып, тҿмендегі мысалдарды келтіруге 

болады. 

1) Не тҥрлі болса да, я дҥниеңнен, я ақылыңнан, я мойыныңнан ғадалҽт...(38 

сҿз, 151-б,II т.) 

2) Кең толғау, ҥлкен  ой жоқ, не балуандығы жоқ, не батырлығы жоқ, не 

ақылдылығы, не арлылығы жоқ.(38 сҿз, 159-б, II т.) 

3) Ҽрбір уайым – қайғы ойлағыш кісі не дҥние шаруасына, не ахриет 

шаруасына...(4 сҿз, 100-б, II т.) 

Абай шылауларды ғана емес, ҿзге де сҿздереге реңк ҥшін, назар аударту 

мақсатымен қайталап қолданған. Мысалы: 22 – сҿзінде «қадірлейін десең, 

қҧрметтейін десең» деген екі тіркес 6 жолда да қайталанып келеді: 

«мырзаларды қадірлейін десең, байды қадірлейін десең...». 
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Абайдың 40 – қара сҿзінде 17 абзацы қалай есімдігінің қайталанып 

айтылуымен қҧралған да, 3 абзацы несі деген сҧрау есімдігінің қайталануымен 

жасалған. 

Синтаксистік параллелизмдер – Абай ҿлеңдерінің ең кҿрнекті ситльдік 

белгілерінің бірі. Бҧл тҽсілді едҽуір мҿлшерде прозаның тілінде де 

пайдаланғаны кҿрінеді. 

 «Дҥние – ҥлкен кҿл, заман – соққан жел» немесе «жоқ тіленші – адам 

сайтаны, характерсіз – соңы монтаны». «Қайратсыз ашу – тҧл, тҧрлаусыз – 

ғашық тҧл, шҽкіртсіз  ҧстаз – тҧл».(337 сҿз, 136 – бет) 

Жоғарыда келтірілген мысалдарды оқушылармен талдаудағы мақсатымыз 

Абайдың дайын тҧрған ҽдеби тілді пайдаланған қатардағы қаламгер емес, сол 

ҽдеби тілдің даму жолындағы жаңа дҽуірін бастаушы, сапалық жаңа типінің 

ірге тасын қалаушы екендігін ҧғындыру болмақ. 

Сондай-ақ пікіріне сҿзі дҽл, екі ҧшты мағына бермейтін, мағынасы анық, 

«іші алтын, сырты кҥміс», сҿз жақсысын терең білетін Абайдың қазақтың ҽдеби 

тілін жасаудағы зор еңбегін ҧрпаққа мҥмкіндігінше ҧғындыру еді. 

 

ҼДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Абай Қҧнанбаев. Шығармаларының екі томдық толық жинағы. – Алматы, 

1977. 

2. Абай тілі сҿздігі. – Алматы, 1968. 

3. Сыздықова Р. Абай шығармаларының тілі. – Алматы, 1968. 

 

ҼОЖ 83. 3  

ҾМІРБЕКОВА Н.С. 

Абай қорық-мҧражайы, ШҚО, Семей қ., Қазақстан 

 

АБАЙДЫҢ ҦРПАҚТАРЫ 

 

Абай 1860 жылы 15 жасында ҽкесінің қҧдаласуымен Ділдҽға (1843-1924) 

қосылады. Ділдҽ Жҥсіпқызының тҿркіні Ҽйбике-Шаншар елінің ақсҥйегі 

Алшынбай Тіленшіҧлының ҧрпағы. Ҽкесі Ақшоқыдан жер бҿліп беріп, онда 

Абай сегіз бҿлмелі қыстау салдырады. Ділдҽдан Ақылбай, Ҽкімбай, 

Ҽбдірахман, Мағауия, Кҥлбадан, Райхан туған. Екінші ҽйелі Ҽйгерім. (шын 

есімі – Шҥкіман) Ҽнін естіп, ҧнатып алған. (1856-1919) Абай Ҽйгерімге 1875 

жылы ҥйленген. Ҽйгерімнен Турағҧл, Мекайіл, Ізкҽйіл, Кенже туған. Абайдың 

он баласы болған. Тҧңғыш баласы 

Ақылбай Абайҧлы (1861-1904) - Ділдҽдан туған Абайдың тҧңғыш баласы. 

Ол Қҧнанбайдың кіші ҽйелі Нҧрғанымның қолында ҿседі. Он жасқа толған 

кезінде Ақылбайды Ғабитхан деген татар молдаға оқуға береді, онда 4-5 жыл 

оқу оқиды. 

Ақылбай талантты домбырашы болады, ҽн айтуды, ҿлең шығаруды машық 

етеді. Ол жастық, махаббат тақырыбына кҿптеген ҿлеңдер жазған. 
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Ақылбай 1895 жылғы Ҽбдірахман ҿліміне жазған, кейін 1904 жылы інісі 

Мағауияның қайтыс болуына шығарған жоқтауы да сақталған. 

Ақылбайды талантты ақын етіп танытқан оның белгілі поэмалары: «Зҧлыс» 

«Дағыстан»  («Қисса-Жҥсіп»), «Жаррах батыр». 

Бҧл шығармалардың ішінен бізге толық жеткені тек «Дағыстан» ғана, 

«Зҧлыс» поэмасынның басы сақталса, «Жаррах батыр» тҥгелдей жоғалып 

кеткен. 

Ақылбай 1904 жылы Семей қаласында қайтыс болады, оның бейіті бҧрынғы 

Семей облысы, Абай ауданы, ҿз қыстауы – Тышқан бҧлағының  басында. 

Кҥлбадан Абайқызы (1862-1932) – Абайдың бҽйбішесі Ділдҽдан туған 

қызы. Оны Абай жас кезінде Семей орыс мектебінде оқытқан. Кҥлбадан Дҥтбай 

Уандықҧлының інісі Дҥйсекеге тҧрмысқа шыққан. Дҥйсеке ҿлген соң Кҥлбадан 

ҽмеңгерлік жолмен Дҥтбай алған.  Дҥтбайдан – Мҥкен, Мҧхтар, Муштар, 

Мҽкен, Қадиша деген балалар тараған. 1932 жылы қайтыс болған. 

Ҽкімбай (Хҽкімбай) Абайҧлы (1866-73) – Абайдың Ділдҽдан туған баласы. 

1873жылы 7 жасында қайтыс болған. 

Ҽбдірахман (Ҽбіш)Ҿскенбаев (1869-1895) – Абайдың Ділдҽдан туған 

баласы. Абай Ҽбдірахманды Семей қаласындағы уездік мектепке (1882) береді.  

Ҽбдірахман 1886-1889 жылы Тумен қаласындағы Александр реалдық 

училищенің 5,6,7-кластарын оқып бітіреді.1889-1892 жылдары С. - Петербургте 

Михайлов артиллерия училищесінде 3 жыл оқып білім алады. Училищеге ҽуелі 

қатардағы юнкер дҽрежесіндегі тҥскен Ҽбдірахманға 1890 жылы унтер-офицер, 

1892 жылы портупей-юнкер, сол жылы тамызда подпоручик деген ҽскери атақ 

беріледі. Ол училищені ҿте жақсы бағамен бітірген. Ҽбдірахман 1892 жылы  

Ташкенттегі бекініс гарнизонының артиллериясына қызметке жіберіледі. 1892 

жылы елге демалысқа келгенде Мағрипаға  ҥйленеді. Мағыштан Рахила деген 

қыз туады. Абайдың зор ҥміт артқан баласы 1895 жылы 15 қарашада Ташкентте 

қайтыс болады да, сҥйегі елге ҽкелініп, Ақшоқыға жерленеді. 

Мағауия Абайҧлы (1870-1904) – Абайдың Ділдҽдан туған кенже ҧлы. Ол 

тоғыз жасынан бастап, тҿрт жылдай Мҧхамедкҽрім деген татар молдасынан хат 

таниды. Мҧнан кейін Мағауияны Абай Семей қаласындағы орыс мектебіне 

оқуға береді. Мағауия орыс мектебінде екі жарым жылдай оқып, науқасқа 

шалдыққан соң, дҽрігердің кеңесі бойынша оқуын тоқтатып, ауылға қайтады. 

1885 жылдан бастап Мағауия ҽкесінің тҽрбиесінде болады. Ол ҥнемі 

Абайдың ҿсиет, насихатын зер салып тыңдап, ҿз бетімен оқып,  білімін 

кҿтереді. Орыс ғалымдары мен кҿрнекті жазушыларының еңбектерімен 

танысып, кҿп білім алады. 

Мағауия 15 жасынан бастап жастық, махаббат жайынан лирикалы ҿлеңдер 

жазады. Ағасы Ҽбдірахманның сырқаты мен ҿліміне арналған толғау 

жырларымен  «Еңлік-Кебек», «Абылай», «Медғат-Қасым» поэмаларын жазған. 

Мағауия 1904 жылы 12 мамырда қайтыс болады. Зираты Ақшоқы 

қыстауында. 



141 
 

Райхан Абайқызы (1871-1896) – Абайдың бҽйбішесі Ділдҽдан туған қызы. 

Найман еліндегі Серікбай байдың  ҧлы Қҧдайбергенге тҧрмысқа шыққан. 1896 

жылы қайтыс болған. 

Турағҧл (Тҧраш) Абайҧлы (1876-1934) – Абайдың екінші ҽйелі 

Ҽйгерімнен туған баласы. Ол жас шағынан ҽкесі Абайдың қолында болып, 

тҽлім-тҽрбиесін кҿп кҿріп ҿседі. Турағҧл бала жасынан зерек, ҧғымтал, зерделі 

болған. Ол Абайдың ең сҥйікті баласының бірі жҽне ҧлы ҧстаз ақынның 

ҽдебиеттегі дҽстҥрін берік ҧстанған саналы, мҽдениетті шҽкірті болған. 

Турағҧлдың жастық, махаббат тақырыбына жазған ҿлеңдерінен сақталып, 

бізге жеткені екі-ҥш ҿлеңі. Ағасы Ҽбдірахман науқастанып жатқанда 1895 

жылы жазған екі ҿлеңі бар. 

Турағҧл 1904-1909 жылдары немере ағасы Кҽкітай Ысқақҧлымен бірге 

Абайдың ҽдеби мҧрасын жедел жинап, баспаға ҽзірлеп, Абай ҿлеңдерінің 

алғашқы жинағын 1909 жылы Санкт-Петербургта шығартты. Ол 1917-20 

жылдары Семейдегі Алаш қозғалысына белсене араласып, ҽртҥрлі жауапты 

қызметтер атқарды.  Турағҧл Семей облыстық комитетінің мҥшесі болған. 1922 

жылы ол тҧтқынға тҥсіп, тҿрт айдай тҥрмеде отырып шықты.  Содан кейін 

Ақшоқыға барып аударма жҧмысымен айналысады.  М.Горькийдің «Челкаш» 

атты ҽңгімесін қазақ тілінде аударады. Аудармасы 1925 жылы «Таң» 

журналында жарияланған. А.Неверовтің «Яхочу жить» деген шығармасын 

аударып бастырған.  Ҿмірінің соңғы жылдарында жазған ең басты еңбегі Абай 

туралы естелігі еді.  

1927-1928 жылдары Турағҧл тағы да тҧтқынға алынады. Тҥрмеден шыққан 

соң конфискеленіп, Шымкентке жер аударылады. Сол жақта 1934 жылы 6 

наурыз кҥні қызы Мҽкеннің қолында 59 жасында қайтыс болады. Сҥйегі 

Шымкенттегі қорғасын заводының астында қалды. 

Мекайыл (Мекеш) Абайҧлы (1884-1931) – Абайдың Ҽйгерімнен туған 

баласы. Арабша, орысша сауатты болған. Абай ҿлеңдерін тҥгелдей жатқа 

білген. Домбыра тартып ҽн салып, ҽкесі жайлы білгендерін ел ішінде ҽңгіме 

етіп, халыққа таратқан. Ағасы Турағҧл ауылымен бірге Ақшоқы маңайын, 

Тышқан деген жерді мекендеген. 1931 жылы бай баласы ретінде ҧсталған. 

Оның Қҧзайыр, Ҽлішер деген балалары Ҧлы Отан соғысына қатысып қаза 

тапты. 

Ізкҽйіл (Зікеш) (1895-1929) – Абайдың Ҽйгерімнен туған баласы. Домбыра 

мен скрипка тартып, ҽн салған ҿнері болған. Арапша оқып, білім алған. 1917 

жылы Ойқҧдықта тҧңғыш рет қойылған М.Ҽуезовтің «Еңлік-Кебек» 

пьесасында Абыздың ролін ойнады. 

Кенже Абайқызы (1901-1932) – Абайдың Ҽйгерімнен туған кенже қызы. 

Алтыбақан, ойын-сауық кештерінде Абай ҽндерін орындап, оны халық арасына 

таратуға кҿп ҥлес қосқан. Кенже 1914 жылы Мҧсабайдың інісі Ҽубҽкірге 

ҧзатылады. Ҽубҽкір қайтыс болғанан кейін, Ғабитхан молданың шҿбересі – 

Сілҽмғазыға тҧрмысқа шығады. Кейін тҧрмыстары нашарлап, 1932 жылы 

Турағҧлдың қолына кҿшіп келіп, сонда қайтыс болады. 

Абай балаларынан тараған ҧрпақтары: 
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Ақылбай балалары: 

Ҽлімқҧл Ақылбайҧлы (1879-1914) – Абайдың немересі. Ҽлімқҧлдан  

Шҽбеп, Бағфур, Зҽбила, Қауаш туады. Ҽлімқҧлдың балалары атасының дҥние-

мҥліктері мен фотосуреттерін Абай мҧражайына тапсырған. 

Ҽубҽкір Ақылбайҧлы (1881-1934) – ақын, ҽнші-композитор. Абайдың 

немересі, ҽрі шҽкірті. Абайдың інісі Оспанның қолында тҽрбиеленген. 

Немересінің ақындыққа бой ҧрғанын байқаған Абай Ҽубҽкірді ерекше 

жақсы кҿріп, бағыт-бағдар, ақыл кеңесін беріп отырған. Абайдың 

тапсырмасымен ҽзіл, мысқыл, ҽжуа, сықақ ҿлең шығарып, 19 ғасырдың 

басындағы қазақ ҽдебиетіндегі сатираға ҿзіндік ҥлес қосқан. Оның сықақ 

ҿлеңдерінде Абай  ізі, Абай ҥлгісі сайрап жатыр. Ҽубҽкір сатиралық 

ҿлеңдерімен бірге  тарихи шығармаларға бет бҧрып, «Мамай батыр», «Ҽнет 

баба», «Шыңғыстау» т.б. дастандар жазған. 

1928-1929 жылдары конфискация кезінде Ҽубҽкір қудалауға ҧшырап, 

тҥрмеге қамалады. Шымкент жаққа жер аударылады. Сол жақта 1934 жылы 

қайтыс болады. 

Сағадат Ақылбайқызы (1884-1908 ) – Абайдың немересі. Жастай 1908 

жылы қайтыс болған.  

Бҽкизат Ақылбайқызы (1885-1924) – Абайдың немересі. Ақынның баласы 

Ақылбайдың қызы. Ағасы Ҽубҽкір екеуі Оспанның бауырында, Еркежанның 

қолында тҽрбиеленген. Оспан ҿлген соң, Абай Еркежанға ҥйленеді де, Бҽкизат 

Абайдың да тҽрбиесін алады. Бҽкизат 1902 жылы Шаған болысының адамы 

Сыпатай Молдабайҧлына ҧзатылған. Ҿзіне жасау ретінде берілген Абай ҥйінің, 

Ҧлжан, Еркежанның біраз дҥние-мҥлкі қызы  Бҽзилаға мҧраға қалып, оларды 

1948 жылы Абайдың Жидебайдағы музей-ҥйіне табыс еткен. 

Исрайыл Ақылбайҧлы (1895-1959 ) – Абайдың немересі, педагог, кҥйші. 

Ол домбырада ойнап, ҽн салған. Талай рет кҿркемҿнерпаздар байқауының 

жҥлдегері атанған. Исрайыл Жидебайдағы Абай музейінде қызмет істеп, онда 

домбыра оркестрін қҧрып, кҿптеген шҽкірттер тҽрбиелеген. Ол бізге Абайдың 

«Май тҥні» деген кҥйін жеткізді. 1940 жылы «Жаңа ауыл» газетінде «Абай 

жҽне ҽн-кҥй» деген мақаласы жарияланды. Исрайылдың фотосуреттері, 

грамоталары музей қорында сақталған. 

Рухия Ақылбайқызы (1897-1920) – Абайдың немересі. Жастай 1920 жылы 

қайтыс болған.  

Ҽлімқҧл балалары: 

Шҽбеп Ҽлімқҧлҧлы (1903-1959) – Абайдың шҿбересі, Ақылбайдың 

немересі. Шыңғыс болысының 10-аулында соттың кҿмекші хатшысы, Абайдың 

Жидебайдағы мҧражайының меңгерушісі болып қызмет атқарған. 

Зҽбилҽ Ҽлімқҧлқызы (1907-1984) – Абайдың Ақылбайдан ҿрбіткен 

шҿбересі. Абай ҧрпақтары қудалауға ҧшыраған жылдары ағасы  Бағфур екеуі 

Алматы облысының Жамбыл ауданының  К.Мыңбаев селосына қоныс аударған 

Зҽбила сонда қайтыс болады. 
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Қауаш Ҽлімқҧлқызы (1910-1988) – Абайдың шҿбересі, Ақылбайдың 

Ҽлімқҧлының қызы. Ертекші Баймағамбеттің баласы Салықтың Мҧқлесіне 

тҧрмысқа шыққан. Ол Абайдың, Ақылбайдың, Шҽкҽрімнің ҿлеңдерін жатқа 

білген. Қауаш апаның балалары  Эдуард (1936-2007), Теля 1943, Роза 1947, 

Лҽйлҽ 1950 жылы туған Астана қаласындав тҧрады. 

Бағфур  Ҽлімқҧлҧлы (1910-1981) – Абайдың шҿбересі 

Ҽубҽкірден туған балалар: 

Ҽлихан Ҽубҽкірҧлы (1918-ҿ.ж.б.) Абайдың шҿбересі. Отан соғысына 

қатысып, хабарсыз кеткен. 

ҚапсҽлҽмҼубҽкірҧлы (1918-1943) – Абайдың шҿбересі. Ҧлы Отан 

соғысында 1943 жылы қайтыс болған. 

Исрайыл балалары: 

Исрайылдың кіндігінен тараған 6 бала болған 

Оның Кҥлҽш, Майра деген 2 қызы, Сарыжан деген ҧлы кішкентай кезінде 

шетінеп кеткен. (Кҥлзипа, Нҽзипа, Кҽсира қыздары қалған) 

Нҽзипа Исрайылқызы (1922-1996) – Абайдың шҿбересі, Ақылбайдың 

немересі Нҽзипа Шығыс Қазақстан облысы Зайсан қаласында тҧрған. Жоғары 

білімді ҧстаз. Абай жҽне оның айналасындағылар, ақынның туған-туыстары 

жҿнінде ҽке-шешесінен естігендерін жазып Абай мҧражайының қорына  

тапсырған. 

Кҥлзипа Исрайылқызы(1925-2014)   
- Абайдың шҿбересі. педагог, ақын. Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан 

қаласында тҧрады. Оның ҿлеңдері Абай мҧражайында сақталған. 2014 жылы 6 

шілдеде қайтыс болды. Кҥлзипа апамыздың сҥйегі  Зайсанда жерленді. 

Кҽсира Исрайылқызы1944 жылы туған. 

Исрайылдың кенже қызы Кҽсирада апалары сияқты балалық бҧла шағын 

Абайдың қыстауы – Жидебайда ҿткізген. Он жылдықты Қарауылдан тҽмамдап, 

арман қуып, Алматы қыздар педагогикалық институтына қазақ тілі мен 

ҽдебиеті факультетіне оқуға тҥседі. Институтты ойдағыдай бітірген Кҽсира 

геолог Аманжол есімді азаматқа тҧрмысқа шығады. Қазір апамыз қҧрметті 

демалыста. Алматыда тҧрады. 

Бағфурдың балалары: 

Эрнест Бағфурҧлы Ақылбаев (1935-1983) – Абайдың шҿбересі Абайдың 

баласы Ақылбайдан Ҽлімқҧл, Ҽлімқҧлдан Бағфҧр, Бағфурдан Эрнест 

туған.Алматыда тҧрған. 

Бауэр Бағфурҧлы Ақылбаев(1937-1979) жылы ғана белгілі. 

Айдар Бағфурҧлы 1949 жылы туған. Абайдың шҿбересі. Абайдың баласы 

Ақылбайдан – Ҽлімқҧл, Ҽлімқҧлдан – Бағфур, Бағыфурдан Айдар туған.   

Алматыда Политехникалық институтты бітірген соң, Айдар жолдамамен 

Ақтауға қызметке барады. Сол жақта жары Светлананы    (ҧлты қазақ ) 

кездестіріп шаңырақ кҿтереді, жалғыз ҧлы Данияр 1971 жылы дҥниеге келген. 

Алматыда тҧрады. 

Эрнестің баласы: 
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Айдос Ақылбаев – 1967 жылы туған.  Абайдың шҿпшегі. Айдос бірінші 

некеден (Тамара) бір қызы бар. Қазір Алматыда тҧрады.  Қазіргі жҧбайы қазақ. 

Ҧрпақ жоқ. 

Айдардың баласы: 

Айдардың баласы Данияр Ақылбаев 1971 жылы туған. Абайдың шҿпшегі 

бесінші ҧрпағы. 

Данияр мҧхиттану ғылымы қазақ ҥшін сирек кҽсіп десек, осы мамандықты 

таңдаған. Ленинград гидрометерологиялық институты мҧхиттану факультетін, 

мухиттану мамандығы бойынша тҽмҽдайды. Жоғары оқу орынын жақсы 

аяқтаған ақын ҧрпағына ҽрі қарай білімін аспирантурада жалғастыру жайлы 

ҧсыныс та тҥседі. 1996 жылдары Даниярдың ақылы аспирантурада оқуын 

жалғастыруға қаржылық мҥмкіндігі болмай, ҿзімен бірге оқитын Наталия атты 

орыс қызымен қол ҧстасып елге қайтады.  Қазір Даниярдың Дана, Кҽмила, 

Меруерт деген балалары бар. Алматыда тҧрады 

Ҽбдірахманның балалары: 
Рахила Ҽбдірахманқызы (1894-1924) – Абайдың немересі. Бҽстами 

Мҧсабайҧлына тҧрмысқа шыққан. Ҽке-шешесі қайтыс болған кезде ол ҽжесі 

Ділдҽ мен Мағауияның бҽйбішесі Дҽмҿгейдің тҽрбиесінде ҿседі. Тҧрмысқа 

шыққан ол ақын атасының ҿлеңдері жазылған қолжазба дҽптерді ҿзімен бірге 

ала кеткен. Рахила Абай ҽндерін ел арасына таратуға елеулі ҥлес қосты. 

Мағауияның балалары: 

Уҽсила Мағауияқызы (1890-1954) – Абайдың ҿз қолында ҿскен немересі. 

Уҽсиладан Шаймардан туған. Уҽсила жастайынан алғыр болып, Абай ҿлеңдерін 

бір естігеннен кейін қайталауды қажет етпей жатқа айтқан. Абай Уҽсиланың 

осы қасиетін қатты ҧнатып, қолжазбаларының бірін сыйлаған. Ол қолжазба 

кейіннен М.Ҽуезовке табыс етілген. Уҽсила аздап ҿлең шығарған, он 

саусағынан ҿнер тамған ісмер болған. Оның Абай туралы жоқтау жыры 

«Боздағым» (1990) атты жинаққа енгізілді. Ол Алматыдағы опера жҽне балет 

театрында ҧзақ жылдар бойы тігінші болып, Абай қойылымдарының ҧлттық 

киім ҥлгілерін тігіп, театр ҿнерінде ҿзіндік қолтаңбасын қалдырды. Абайдың 

мінез машықтары туралы Уҽсиланың естеліктері мҧражай қорында сақтаулы. 

Қҧтайба Мағауияҧлы (1895-1919) – Абайдың немересі. Ақшоқыдағы 

зиратқа жерленген. 

Жағыпар Мағауияҧлы (1898-1934) – Абайдың немересі. Мағауияның 

Дҽмҿгей деген бҽйбішесінен туған. Ол Ғабитқан молданың ізбасары Махмҧт 

молдадан сауат ашып, білім алады. Семейде мҧғалімдер даярлайтын курсты 

бітіріп, мектеп-интернат ашып, қазақ балаларын оқытты. Жағыпар 1930 жылы 

ҿз отбасын Шемонаихаға, Уба-Форпостқа кҿшіріп ҽкетеді. Сонда жаңадан 

мектеп-интернат ашып, оның директоры болды.  Жағыпар 1934 жылы қайтыс 

болды. 1974 жылы Жағыппардың сҥйегі Уба-Форпосттан алынып, Ақшоқыға 

жерленген. 

Кҽмила Мағауияқызы (1900-1932) – Абайдың немересі Кҽмила молдадан 

ескіше сауат ашқан. Шыныбай дегенге тҧрмысқа шығып, кҿп кешікпей 

ажырасады. Ағасы Жағыпар Мағауияҧлының қолында тҧрған кезінде 
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М.Ҽуезовке тҧрмысқа шығады. М.Ҽуезовтен Зере, Мағрипа деген балалары 

болған,  бірақ жастайынан қайтыс болған. Конфискелеу зҧлматы кезінде ерлі-

зайыптылар ажырасуға мҽжбҥр болады.  Кҽмила Убо-Форпост деген жерде 

ағасы Жағыпардың қолында қайтыс болған. Сҥйегі Шульба СЭС-інің астында 

қалатын болғандықтан 1974 жылы қазып алынып, Ақшоқыдағы Қҧнанбай 

ҽулетінің зиратына қойылды. 

Қҧтайбаның баласы: 

Берекехан Қҧтайбаҧлы(1919-1942) – Абайдың шҿбересі, Мағауияның 

немересі, Семейде 7-класты орысша оқып бітірген. 

Шығыс Қазақстан облысы Новошульба ауданында Уба-Форпост ауылдық 

кеңесінен ҽскер қатарына алынып, Ҧлы Отан соғысына қатысқан. 

Жағыпар балалары: 

Рҽпила Жағыпарқызы (1919-1938) – Абайдың шҿбересі, Мағауияның 

немересі. 1936 жылы Алматыдағы педагогикалық училищені бітірген. 

Ишағы Жағыпарқызы (1922-2014) – Абайдың шҿбересі. Мағауияның 

Жағыпарынан туған. Ҽкесі қайтыс болған соң (1934), Семей қаласындағы 

мектеп-интернатта тҽрбие алады. Ҧлы Отан соғысы жылдарында авиация 

технигі болып Харбин маңында майданға қатысты. ИшағыныңАбай ҽулеті 

жайындағы естелік ҽңгімелері Абай музейінде сақтаулы. 

Жошыхан Жағыпарҧлы Мағауин(1924-1943) – Абайдың шҿбересі. 

Абайдың баласы Мағауияның немересі.  Жошыхан  1934 жылы ҽкесі қайтыс 

болғаннан кейін апасы Ишағы, қарындасы Ғазел ҥшеуі Алматыдағы балалар 

ҥйінде тҽрбиеленеді.  Ол осындағы №12 мектеп-итернатты бітіріп, 1942 жылы 

майданға кеткен. 1943 жылдыңтамыз айында Харьковті азат ету ҥшін болған 

шайқаста ерлікпен қаза тапты. Оның майданнан жазған хаттары Абай 

музейінде сақтаулы. 

Ғазел Жағыпарқызы  (1927-2011) – Абайдың шҿбересі. Мағауияның 

баласы Жағыпардан туған.  Семей, Шымкент, Арыс, Алматы қалаларында 

мектеп-интернатта оқыған. Кино саласына мамандар даярлайтын училищені 

бітіргеннен кейін Қазақ мемлекеттік университетіне қабылданып, қоғамдық 

ғылымдар факультетін бітірген.  Ол алғашқыда мҧғалім, кейіннен 

«Қазақфильм» киностудиясында қазақ киносы тарихы мҧражайының бҿлім 

меңгерушісі болды. Абай мҧрасын зерттеушілерге кҿптеген мағлҧматтар 

берген. 

Лҽйлҽ Жағыпарқызы (1930-1932) – Абайдың шҿбересі, Мағауияның 

немересі. Сҥйегі Шығыс Қазақстан облысы Новошульба ауданы, Уба-Форпост 

аулында жерленген. 

Турағҧл балалар: 

Ақылия (Ақыш) Турағҧлҧлы (1901-1990)  -  Турағҧлдың қызы, Абайдың 

ҿз қолында ҿскен немересі. Абайдың ҿсиеті бойынша Ақылия бойжеткен соң, 

Оразбайдың Медеу деген баласынан туған Санияз есімді немересіне тҧрмысқа 

шыққан. Жастардың 1917 жылы шілденің 7-сі кҥні Ойқҧдықта ҿткен некелесу 

тойында М.Ҽуезовтің «Еңлік –Кебек» пьесасы қойылды. Ақылия Алматыдағы 

Қазақстан Республикасының опера жҽне балет театрында ҧзақ жылдар бойы 
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апалы-сіңілі Уҽсила екеуі Абай ауылы, Абай заманы, Тобықты елі киім 

ҥлгілерін тігетін бірден-бір шебер болды.  Ақылияның естеліктері Абай 

музейінде сақтаулы. 

Жебрҽйіл Турағҧлҧлы (1903-1930) – Абайдың немересі. Жебірҽйілден – 

Алпаш (Алпарыстан) туады. Домбыра тартып, ҽн салған.  Ол Семей жҽне 

Тҥмен қалаларында орыс мектебінде оқып, орысша-қазақша сауатты болған. 

1917 жылы М.Ҽуезовтің «Еңлік-Кебек» пьесасы бірінші рет қойылғанда 

Жебрҽйіл Жапал болып ойнаған.  Абайдың «Мен кҿрдім ҧзын қайың 

қҧлағанын» деген ҽнін домбырамен айтып, ел арасына танытқан. 

Қалиман Турағҧлқызы (1904-1989) – Абайдың немересі. Ахмет Ҽуезовке 

тҧрмысқа шыққан. Абайдың 125 жылдық мерейтойына арнайы шақырылып, 

сонда сҿйлеген сҿздері, естеліктері магнитофон таспаларына жазылып алынған. 

Абай музейінде сақтаулы. 

Зҥбайыр Турағҧл (1907-1933) – Абайдың немересі. Зҥбайырдың ҽйелі 

Қанағат (Кҽкен) Жуантаяқ Тобықты Азубайдың қызы. Одан Кенесары (1928-

1933) туған. Зубайырдың балалық жастық шағын Абайды кҿзі кҿрген ет жақын 

адамдар арасында ҿткізген. 1928 жылы бай-феодалдың тҧқымы, ҽкесі 

алашордаға қатысы бар деген айып тағылып, ҽулетімен бірге жер аударылған. 

Ол 4-5 жылдай қырғыз елінде, Мерке (Жамбыл) маңында, Шымкент, 

Ташкентте тҧрған. 1933 жылы кҥзде Бішкекте қайтыс болған. 

Мҽкен Турағҧлқызы (1912-2000) – Турағҧлдың кенже қызы. Мҽкен 

жастайынан ҿнерге жақын болған, ҽкесі Турағҧлдан ақын атасы туралы естелік-

ҽңгімелерді кҿп естіп, Абай ҽндерін ҥйренген. Абайдың немересі Ҧлы Отан 

соғысы жылдарында қазақ радиосында қызмет атқарған.  

Мҽкеннің орындауындағы Абай ҽндерін 1930 жылы А.Жҧбанов нотаға 

тҥсірген.  «Ҿнер» баспасынан 1986 жылы жарық кҿрген «Айттым сҽлем 

қаламқас» жинағына Абайдың Мҽкен орындап жаздырған 19 ҽні енді. 

Қҧзайыр Мекайылҧлы (1912-1945) – Абайдың немересі. Шешесі – 

Дҽмежан. Қҧзайыр бай тҧқымы ретінде жер аударылып, елден қуылған. Фрунзе 

(қазіргі Бішкек) қаласына барып паналап, қара жҧмыс істеген. Сол жерден 

ҽскерге алынып, 1945 жылы майданда қаза болған. 

Қалышер Мекайылҧлы (1921-1942) – Абайдың немересі. Шешесі 

Дҽмежан. Қалышер ге бай тҧқымы деген айып тағылып, жер аударылған. 

Фрунзе (Бішкек ) қаласынан ҽскерге аттанып, Отан соғысында 1942 жылы 

қайтыс болған. 

Жебрҽйіл баласы: 

Алпаш Жебрҽйіл (1922-1990) – Абайдың баласы Турағҧлдың немересі. Ҿз 

ҽкесі Жебрҽйіл, Абайдың інісі Оспанның атына жазылған. Ҧлы Отан соғысына 

қатысып, мҥгедек болып оралған. Алматы қаласында тҧрып, 1990 жылы дҥние 

салған. 

Ізкҽйіл баласы: 

Тоқташ Ізкҽйілҧлы (1924-1943) – Абайдың немересі. Ол домбырада, 

гармоньда ойнап, Абай ҽндерін айтқан. 1934 жылы маусымда Бҥкілқазақстан 
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халық ҿнерпаздарының І-ші слетіне қатысқан. Тоқташ Отан соғысына қатысып, 

1943 жылы қаза болған. 

Ҽрхҽм ҿзі де жас шағынан Абайды кҿріп, ақынның немере балаларының 

біріндей болып ҿскен адам. Абай дҥниеден қайтқан жылы Ҽрхҽм 19 жастағы 

жігіт болатын. Сондықтан ҧлы ақын атасын ҿзі кҿрген-білгені бар, кейін ҽкесі 

Кҽкітайдан естіп қҧлағына қҧйғаны, кҿңіліне тоқығаны бар. Ҽрхҽм Абай 

туралы тарихи қҧнды мағлҧмат, мол дерек қалдырып кетті, Ҽрхҽм ҽкесі қайтыс 

болған жылы (1915) 30 жаста еді. 1963 жылы 78 жасынан дҥниеден ҿтті. 

Қ.Мҧхамедханов 2-том, 325 бет. 

Мҧражай қорында сақталған қҧнды жҽдігерлердің бірі болып табылатын 

ҧлы ақынның ҿз заманында тҥскен суреттері. Оның біреуі 1896 жылы Семей 

қаласында балалары Ақылбай жҽне Турағҧлмен тҥскен суреті. Ал екіншісі -

1903 жылы тҥскен  Абайдың отбасымен сурет. 

Қазақ даласындағы ақыл-ойдың шамшырағы атанған Абайдың артында 

қалған ҧрпақтары да осал емес. Олар ҽке ісін одан ҽрі жалғастырды, соның 

жолын ҧстады. Патша тҧсында да, кеңес ҿкіметі кезінде де ҧлттың зиялыларын 

жаппай жазалау, бас еркін шектеу, атып, жер аудару саясаты мемлекеттік басты 

шараға айналды. Сондай ауыр да қасіретті Абай ҧрпақтары да кҿрді. 

Ҧлы ақынның ҧрпақтары патшалық, содан кейін кеңестік жазалау 

саясатының қҧрбаны болды. Қуғындау мен жер аударылудың нҽтижесінде олар 

тағдырдың тҽлкегінен сан-саққа бытырап, ҽр жердегі балалар ҥйі мен 

жатақтарда ҿмір сҥрген Абай шҿберелері бірін-бірі жақын танымастан Ҧлы 

Отан соғысына аттанады. (10 ҧл, 1 қыз) майданға қатысып, екеуі аман келді. 

Олар Алпаш Жебірайҧлы мен Ишағы Жағыпар қызы аман келген. 

Жыл ҿткен сайын ҧлы ақынның ҧрпағының қатары сиреді, қазіргі таңда 

Абайдың екі ҽйелінен тараған 10 баласынан қалғаны бесінші ҧрпағы Айдар, 

одан Данияр оның балалары Дана, Камила, Меруерт. Эрнестің ҧлы Айдос. 

Абай ҧрпақтары ҧлы ақынның ҧрпағы болғанын мақтанышпен айтады. Абай 

мҧражайы ҧйымдастырған ақын мерейтойына ақын  ҧрпақтары арнайы келіп, 

Абайдың мҧралары туралы есте қалғандарын насихаттауда еңбектері орасан 

зор.  

Ҧлт рухының жебеушісі атанған Ҧлы ақын Абайдың ҿмірде бар  ҧрпақтары 

аман болып ел тҽуелсіздігін нықтауға қызмет ете берсін демекпін. 

Абай - халқымыздың мақтанышы ғана емес, ҧлттық идеологиямыз. Ҧлы 

ақынның ҿлмес мҧрасын, ҧрпақтарын таныту ғҧмырлық парызымыз. 
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УДК 81’255.2 

АХМЕТЖАНОВА Ф.Р. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК РАЗВИТИЕ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ 

 

Рассуждать в одной  статье о таких двух титанах мысли и слова архисложно, 

но мы попытаемся. 

В сказании «Хан-Алтай» Георгий Гребенщиков пишет: «С песней ветра 

задумал Пастух сделать первую домбру. С молитвой срезал он тополь у самого 

корня. С  таинственной думой и заклинаниями выжег огнѐм пустоту. С великим 

терпением трудился. Семь раз поранил руки. Семь разных узоров – кони, козлы 

и маралы – собственной кровью навѐл вокруг домбры. Трубные звуки маралов 

– самая громкая песня Алтая. 

С лаской погладил коня,  когда выбирал в его хвосте самые длинные, самые 

крепкие волосы. На голом колене с улыбкой ссучил две струны. Натянул, 

тронул пальцем,  услышал гудение – побежал поделиться звуками с самой 

любимой подругой своей. Усадил еѐ слушать,  а сам посмотрел на самую 

высокую вершину, послал улыбку счастья самой синей и далѐкой долине. 

Домбра запела. 

Домбра запела,  и запел и певец. Реки и горы запели. Птицы и звери запели. 

Небо запело. С улыбкой счастья пастушья подруга смотрела и слушала домбру. 

С тех пор родилась песня,  и все стали петь об Алтае. С тех пор на всѐм 

свете лишь трое бессмертны: Домбра, Певец и Алтай. 

О, Земля, Земля! Хочу разыскать и принести тебе лучший дар. Хочу воспеть 

Алтай – родину мою,  радость твою! 

О, Алтай, Алтай! 

Ты стоишь, Алтай, выше туч и звѐзд. Голубые небеса – крыша гор твоих,  а 

неисчислимые звѐзды  - очи небесных стражей, оберегающих белизну вершин 

твоих. 

Кто хоть одну жизнь прожил на горах  твоих,  Алтай, тот никогда не умрѐт. 

На высоте снеговых вершин твоих Белый Дух Ак-Яик живѐт. На седой главе 

твоей сияет вечный свет. На каменной груди твоей истоки вечной любви – 

живая вода. В гранитных недрах твоих – сокровища заповеданные. 

О, Алтай, Алтай, будь благословен! 

О, Алтай, Алтай! Прекрасно имя твоѐ! 

Слово Алтай – синее слово в белом сиянии, окружѐнное радугой. 
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Как на серой земле блестит и виднеется белый камень – Ала-Тас, так на 

синих горах блестят крылья вечных снегов. 

Высоко ушла в небо в жемчужной короне глава твоя,  Алтай, великая Белуха 

– царица земли! 

Музыкой ласкает слово Алтай. Песней звучит для каждого странника. 

Родиной – каждой светлой душе. Маяком – для всякого искателя подвига. 

Храмом для всякого молящегося. Звуком мощного колокола зов его:  

- Алтай! Алтай! Алтай! [1, 173]. 

Родственные мотивы находим и у другого великого творца. Наиболее полно 

и объѐмно об Абае в одном из своих трудов написал Глава нашего государства 

Нурсултан Назарбаев: «То, что Абай стал серьѐезным явлением, занявшим 

достойное место в мировом сознании, не ограничивается лишь его 

литературным поисками. Литература стала океаном, в котором Абай плавал, 

чтобы сполна познать всю жизненную действительность, национальную, 

нравственную,  историческую, эпохальную действительность, отправным 

пунктом и мучительного, и блаженного пути, ведущего в духовный мир, в 

духовный космос от древнего мира вечности в удивительные дали вселенной, 

называемой универсиумом, а также золотой ступенью, по которой он 

поднимался к вершинам совершенства. Широту мыслей и исследовательскую 

хватку Абая определила действительность его эпохи, полная запутанных 

противоречий. В поисках выхода из этой неразберихи он всесторонне 

осмысливал национальную стать своего народа. Досконально анализировал 

постигшую его трагедию. Пытался таким образом найти средство от всеобщего 

недуга, верный путь в будущее. Заботясь о родном народе,  в стремлении стать 

его защитником он поднялся до высокого гуманистического уровня всего 

человечества. Сумел быть намного выше всех малых и больших конфликтов, 

происходящих между людьми, между народами. Хотя он не симпатизировал 

власть имущим, но с огромным уважением относился к соседнему русскому 

народу, к другим народам. Отрицая царскую власть,  в то же время учился у 

великой русской культуры. В его представлении духовное взаимовлияние 

сближает и малые, и большие народы. Считал,  что человек человеку должен 

быть только другом. Рассматривал его как цельное, единое явление, которое 

нельзя делить на запад и восток, на родных и чужих. Чтобы улучшить жизнь в 

степи, необходимо было вглядываться в жизнь и быт всего человеческого 

общества, которое непрерывно развивалось, непрерывно совершенствовалось» 

[2, 88]. 

Круг интересов Абая был широк. Он увлекался историей и культурологией, 

социологией и статистикой, изучал философские и экономические труды 

известных мыслителей. Его питала древнеказахская литература. Абай 

превосходно знал казахский фольклор. Следующим источником в деле 

формирования мировоззрения и творчества поэта явились вершины Восточной 

культуры – поэзия Фирдоуси, Низами, Хафиза, Хайяма, Физули, Саади, Навои. 

Значительным источником была русская и мировая литература. Особым 

уважением пользовались И.А.Крылов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, 
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Л.Н.Толстой, М.Е.Салтыков-Щедрин, И.С.Тургенев. Немецко-казахско-русский 

писатель казахстанец Герольд Бельгер отмечает в числе длинного ряда имѐн 

представителей мировой культуры, интересовавших Абая, Гейне и Гѐте. 

Огромное влияние на мировоззренческое формирование Абая оказало его 

знакомство с сосланным в Семипалатинск русскими народовольцами и 

революционными демократами. Все они были представителями прогрессивной 

русской интеллигенции, воспитанными на революционно-демократических 

идеях Н.Г.Чернышевского, В.Г.Белинского и Н.А.Добролюбова [3, 18]. 

Особенно близко он сошѐлся с молодыми ссыльными Е.П. Михаэлисом и его 

другом и родственником А.В.Леонтьевым – публицистом, человеком 

разносторонних научных интересов. Знакомство переросло в большую, 

искреннюю дружбу. Летом они подолгу жили в ауле Абая, зимой 

поддерживали регулярную переписку. 

Всѐ это привело к тому,  что Абай в своих произведениях стал по 

необходимости применять и русизмы: барабан, визит,  военный, 

впечатлительность сердца, губернатор, доктор, единица, закон, завод, икра, 

интернат, коренной, ладан, лапке, машина, монастырь, назначение, начальник, 

номер, образование, ояз, партия,  подвижной элемент, положение, приговор, 

прошение, расход,  рюмке, самородный, солдат, судья, стакан, старшын, счѐт, 

сыяз, трагедия, уголовный, электр. 

А со временем Абай создал десятки непревзойдѐнных переводов 

произведений Пушкина, Лермонтова, Крылова, ко многим из которых написал 

и мелодии. Так, песни из «Евгения Онегина» распевались в степи как народные. 

[4, 18]. 

 Сам Абай трудно поддается воссозданию на другом языке. Иногда кажется, 

что он вообще непереводим. Неприступный. Недоступный. Непостижимый, 

потому что мастер без устали обыгрывает каждое слово, раскрывает глубинную 

его суть, призывает ценить его, не употреблять всуе, познать его истину [5, 5]. 

Но стараниями лучших переводчиков произведения Абая зазвучали сегодня и 

на русском языке. Вот некоторые из них:  

 

                       Перевод М.Петровых 

Пока не знаешь – молчи. 

Пока блуждаешь – молчи. 

В бесцельных днях и в ночи 

Пустых забав не ищи. 

Чтоб человеком ты был 

И вровень с веком ты был. 

Ты пятерых побори 

И пятерых избери. 

Злословье, ложь, хвастовство, 

Безделье и мотовство –  

Вот пять врагов твоих, знай. 

А разум и доброта, 
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Упорство, скромность и труд –  

Вот пять друзей, согласись. 

Увидев зло – отвернись, 

К беде пороки ведут. 

Добро увидев – о нѐм 

Ты помни ночью и днѐм. 

Коль с детства книги читать –  

Учѐным сможешь ты стать. 

Не унывай, маловер! 

Бери с великих пример. 

Не говори: «Я не тот!», 

Учись – и знанье придѐт. 

Никто не сможет помочь, 

Коль ты, чуть вспыхнув, погас. 

Учись не день и не час,  

И будешь знаньем богат, 

А знанье – истинный клад. 

За мудрым следуй смелей. 

Не слушай вздорных людей. 

Что аксакал или бай 

Расскажут – сам осознай. 

Словам впустую не верь, 

Их суть продумай, измерь. 

Срами нещадно глупца. 

За правду стой до конца. 

Пусть пошлость нагло груба –  

Тем легче с нею борьба. 

Будь скромен, будь молчалив, 

Мой горький опыт усвой. 

О говорящем с тобой 

Не думай: «Кто он такой?», 

А думай: «Что говорит?». 

Мы помним славных певцов, 

И мудрецов, и вождей 

Лишь по одним именам –  

Их жизнь неведома нам. 

Поверь о, юноша, мне: 

Бесценны знанья и ум. 

Что чуждо их глубине, 

Забудь, как суетный шум. 

Достигни цели вполне, 

Чтоб найденное сберечь. 

На мудреца – сто глупцов –  

Вот горькой истины речь. 
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Запомни, юный мой друг, 

В речах, звучащих вокруг, 

Правдивых слов не найдешь, 

Для робких правда страшна, 

Им в правде видится ложь. 

Душа невежды мертва. 

Пусты без мысли слова. 

И сам учись и учи. 

Лишь знаньем жив человек. 

Лишь знаньем движется век. 

Лишь знанье – светоч сердец. 

Лишѐнный учеников 

Учитель – горький вдовец. 

Людей суди по уму, 

Но не по облику их. 

Разумен будь и правдив 

В делах и думах своих, - 

Так мудрецы говорят. 

Пойми совет их простой. 

Да будет праведен путь 

Твоей души молодой! 

 

                             Перевод Е. Курдакова 

Если смолоду честь не терял. 

Если щедро прожил для людей, 

Если враг твою доблесть познал, 

Если верен был дружбе своей, 

Если доброе имя берѐг, 

Если все доверяли тебе, 

Если ты не плутал средь дорог, 

Если сам не перечил судьбе, 

Если жил, согревая сердца, 

Если полной влюблялся душой. 

Если что отдавал – до конца, 

Если брал – возвращая с лихвой. 

Если смело прошѐл перевал, 

Если жить не осталось уж сил,  

Если смерть свою не умолял, -  

Значит, ты человеком прожил! 

 

                                        Перевод Е. Курдакова 

Тобою вскормленный щенок, -  

Он в худшем случае – облает… 

Но страшно, если убивает 
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Тобой обученный стрелок. 

 

                                           Перевод М. Дудина 

Тулпара в скачке не обгонит кляча, 

Соревнованье – не еѐ задача. 

Кто целится в меня из-за угла, 

Тому едва ли выпадет удача. 

И стая псов не одолеет волка, 

Волк – враг собакам страшно и надолго. 

Но лезет в драку мелкая душа 

И погибает, как всегда, без толка. 

И -  бесится на воле мелкота, 

И от неѐ страдает правота. 

И, кляузникам разным потакая, 

Царит в Семи Палатах клевета. 

 

                                             Перевод А. Кодара 

Казахи, родные, мой милый народ! 

Усы, разрастаясь, покрыли твой рот. 

Ты зла и добра не сумел различить, 

В крови и обжорстве не день и не год. 

Порой, если нужно, ты очень хорош, 

Порой, как торгаш, ты и тот и не тот. 

Не внемлешь другим, кроме собственных слов,  

Погрязший в пустом суесловии сброд.     

Днѐм смеха лишѐн ты, сна ночью лишѐн, 

Боясь, что однажды угонят твой скот. 

Легко загораясь, живѐшь на авось, 

То этак настроен, то наоборот. 

Сплошные ничтожества выйдя в вожди, 

Добились того, что в народе разброд. 

Раз волю свою упустил ты из рук, 

Твой истинный облик никто не вѐрнет. 

Нет веры и в родичей, если для них 

Важнее всего свой корыстный расчѐт, 

Нет ни единенья, ни воли к нему, 

Потерям и бедам теряешь ты счѐт. 

Ума и богатства не в силах скопить, 

Упорствуя в зависти, губишь свой род. 

Упрямству возможно ли дальше дать ход? 

К позору тебя твой порок приведѐт. 

Чем тешиться нам, коль годам к сорока 

Не выше степи всѐ ещѐ твой полѐт?! 

Хитрец мой, не знающий  дум  и забот, 
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Что толку паясничать год напролѐт?... 

Но тот, кто возьмѐтся тебя вразумить, 

В ответ только низость наветов пожнѐт. 

 

                                           Перевод Е. Курдакова 

Когда умру, в сырую землю погрѐбен, 

Не полетит ли вдруг злословие вдогон? 

О сердце, сердце, где любовь сплелась с враждой, 

Ты беззащитно будешь в тверди ледяной! 

Всему на свете, свой черѐд и свой исход –  

Кто опоздает, а кому не повезѐт. 

Но не равно ли – прозябать иль умирать, 

Чтобы потомкам всѐ такой же притчей стать? 

Молва слепая разнесѐт пустую ложь, 

Наветам этим не ответишь, не уймѐшь! 

И справедливо ли вот так, душе одной, 

Вдвойне терзаться этой мукою двойной? 

Проникни в душу, разберись в моей судьбе, 

Я жил не понят, в бездорожье и борьбе, 

Всю свою жизнь тропил в неведомое путь, 

Сражался с тысячами, - о, не обессудь! 

Не обессудь за буйной молодости пыл, 

Не обессудь, что был горяч и зло творил, 

И что, прозрев, я рассмотрел вокруг себя 

Лишь тех, кому была важней своя судьба. 

Блуждал в бесчестье скован темною враждой –  

Не воспоследуй мне, потомок дорогой! 

И если даже не поймѐшь мой скорбный путь,  

Не трогай памяти моей и не обессудь! 

Я внешне сдержан, но внутри пожар и яд, 

Иду туда, откуда нет пути назад. 

И если песня меня выдала, тогда 

Пускай она со мной умолкнет навсегда. 

  

За годы научно-педагогической деятельности под моим научным 

руководством написан целый ряд курсовых работ, дипломных проектов и 

магистерских диссертаций, объектом исследования которых явились онимы, 

т.е., названия и наименования разных объектов. 

 Так, темой моего выступления в Барнауле и Москве явились 

«Антропонимы как национальный код в контексте современности» и 

«Цветосимволика в казахской и русской лингвокультурах». Сегодня под моим 

научным руководством исследуется тема «Историко-лингвистическая система 

топонимии Уланского региона в ономастическом пространстве Казахстана». В 
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этом смысле огромный интерес вызывают у меня отдельные произведения 

Г.Гребенщикова,  в том числе рассказ «Болекей ульген». Читаем отрывок: 

«Тогда дремучие таргынские леса ещѐ не трогал топор, а над долиной 

Таинты носились одни только беркуты, высматривавшие лисиц и глухарей…И 

только летом иногда где-либо на высокой горе появлялась белая юрта 

кочевника, да и та не надолго… 

Вот тогда жил в Таргыне охотник Болекей… 

С тех прошло уже много времени: доживает свой век четвѐртое поколение, 

аксакалами стали уже и правнуки Болекея… 

А всѐ еще живо  и ясно воспоминание и о нѐм и пойдѐт оно из рода в род 

пока цел будет киргизский народ. 

Молодой и красивый, смелый и сильный Болекей, как вольный ветер 

носился по степям и горам киргизского края на своѐм борзом коне с 

быстрокрылым беркутом на рукавице… 

Ни один волк, ни одна лисица не уходили от него, лишь бы он завидел их 

своим зорким чѐрным глазом. 

Он выбегал на гору, срывал колпак с головы хищника, и тот взвивался в 

голубую высь под самые облака…Сделав два-три смелых круга над своей 

добычей, он молнией бросался вниз, вытянув вперѐд острые когти и вобрав 

голову в крепкие огнива своих крыльев… 

Тогда Болекей во весь опор мчался с горы, прыгая через рвы и колодцы, 

чтобы схватить смертельно борющихся птицу и зверя… 

И опять, одев колпак на беркута и посадив его на рукавицу, Болекей мчался 

по лесу. 

Отважен и красив был охотник Болекей, да только плохо кончил он: умер за 

понюх табаку!... 

Было это так: 

Полюбил Болекей красавицу Сагынчу, дочку богатого Бия. Посватался за 

неѐ, а Бий отказал ему. 

- Что у тебя есть? – спросил его Бий. 

- Ничего нет у меня, кроме коня да беркута! – ответил Болекей. 

- Ну, ступай ни с чем обратно. А когда захочешь приходить ко мне снова, 

привези мне сто соболей, двести волков да триста лисиц!... 

Понял Болекей, что смеѐтся над ним старый Бий, думает, что не сможет он 

добыть столько богатых мехов… 

 Уехал охотник, пересчитал все добытые им шкуры и хитро улыбнулся: не 

хватало ещѐ столько же для калыма за Сагынчу. 

И опять носился он по степям и горам целыми месяцами; не спал, не ел, 

только и думал о Сагынче и о том, как разгорятся глаза у жадного Бия, когда он 

привезѐт ему дорогие меха. 

Каждую весну менял Болекей своих беркутов, доставая их из гнезда с 

высокого утѐса над Таинтою. 

Между тем,  к отцу Сагынчи стали наезжать женихи из разных далѐких 

мест. 
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Уже только несколько десятков шкур нужно было добыть, чтобы калым 

пополнился, когда Болекей с радостной улыбкой полез на опасный утѐс, чтобы 

взять оттуда пару новых молодых беркутов для осенней охоты. 

Ничего не боится Болекей и ловким движением ловит и связывает молодых 

беркутов… 

Вот они уже в овчинной сумке лежат возле него, а он, выбравшись на узкий 

уступ, садится отдохнуть  и победоносно смотрит вверх на разъярѐнных 

родителей своих пленников. 

Достав из-за пазухи бычий рожок с табаком, он насыпал его на широкий 

ноготь большого пальца и, закрыв глаза, потянул в себя раз,  ещѐ раз, и, не 

переставая думать о красавице Сагынче, сладко и свободно чихнул…Чихнул  и 

полетел в пропасть, где через несколько часов на его теле сидели и алчно 

терзали его мясо хищные беркуты… 

Так с тех пор утѐс над Таинтою и назвали «Болекей ульген», что значит 

«умер Болекей», место где погиб Болекей [6,232]. 

Очередное прочтение нами произведений Г.Гребенщикова [7,320] выявило 

целый пласт интересующих нас онимов: ханство Батырбека,  Маймырхан, 

Бекмырза, Алтынсу, Нурыхан, Сарике, Байгобыл, Айнеке, Исхак, Бибинор, 

Кунантай, Хайным, Назыр, законы Магомета, Аллах, Кара-Кирей, Ахметбай, 

река Акбулак, Кызу-Курпеш, горный кряж Кандыга-тау, Куаныш, хан-Алтай, 

Алтай –кижи, Ак Яик, Ала Тас, Эрлик, Ульген, Катын-Су, Урсул-Ойрот, хан 

Аган, озеро Джайляу, Чибирь –ханум, Степной край и Туркестан, Сайляу, 

Кызыл-Тас, аул Крыкпай, хан Бекбулат, Мамыр, Джуматай, Кара Керей, 

Таинта, богатырь Таргын, охотник Болекей, Сагынча, Чеке, сын Болекея, Кок-

гыз, Каркаралы, Шайтан-куль, Арасан, Черная и Белая Берель, Катунский 

хребет, Бухтарма, река Коксу, приток Катуни, Тургусунский хребет, 

Зайсанский тракт, Чаган-Узун и др. 

Ясно одно: они ждут своих исследователей. И Абай, и Г.Гребенщиков всю 

свою жизнь искали истину, их жизнь - это непрестанное духовное развитие, 

напряжѐнная работа души. Их творчество – это верный путь духовного 

взаимообогащения братских народов, их движение к всеобщему 

благоденствию. И если Г.Гребенщиков,  ни минуты не колеблясь, утверждал: 

«Алтай – родина всего человечества, он колыбель мира, он колокол земли, и 

потому имя его так благозвучно, как мощный колокольный звон: «Алтай», 

Абай же, вполне осознанно ощущая основополагающую истину об одинаковой 

божественности Востока и Запада, цитировал в переводе Гѐте: 

Богом создан был Восток, 

Запад также создал Бог! 

Подлинная культура не принадлежит Западу или Востоку, она живительный 

источник для всего человечества. Об этом же говорит и наш современник, 

известный поэт, общественный деятель и человек с поликультурным 

мышлением – Олжас Сулейменов: 

Нет Востока,  

И Запада нет, 
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Нет у неба конца: 

Нет Востока,  

И Запада нет. 

Два сына есть у отца. 

Нет Востока,  

И Запада нет, 

Есть Восход и Закат, 

Есть большое слово  -  

ЗЕМЛЯ. 

 

Полагаем, что Восхождение к Абаю и Г.Гребенщикову продолжается. 
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МАУЛЕНОВА А.М. 

Е.А. Бҿкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Қарағанды қ., 

Қазақстан 

 

ҚОСТІЛДІЛІКТІҢ ДАМУ КҾРІНІСІ 

 

Елдің егемендігінің басты сипаттарының бірі – мемлекеттік тіл 

болғандықтан, Қазақстан Республикасының ҽр азаматының мемлекеттік тілді 

меңгеру дҽрежесі еліміздің болашағын айқындауға маңызды ықпал 

жасайтындығы сҿзсіз. Тілтанымның ҽлеуметтік негіздерін қоғам, қоғамдық 

сана мен ой-ҿріс, қоғамдық таным, ҽлеуметтік тыйым, ҽлеуметтік картина, 

заман, тҧрмыс мҽселелері, тҽжірибе сынды ҧғымдар қҧрайды, яғни қоғамдық 

қҧрылыстың қҧрамды бҿліктері тілтанымның универсалды ҽлеуметтік 

негіздерін анықтау ҥшін, ал тіл мен танымның ҧғымдық бірліктері қоғамның 

даму сипатын айғақтау ҥшін аса қажет. 
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Тілдерді оқытудың ҽдістемесі сҿздер мен синтаксистік конструкцияларды 

қолдану ережелер жҥйесін қамтамасыз ететін лексикалық қор мен грамматикаға 

негізделе отырып, тілдің ішкі қҧрылымдық сипатын белгілейді. Ал тілдің іс 

жҥзіндегі қолданылуы сҿйлеушілердің ҽлеуметтік сипаттамасымен жҽне тілдік 

қарым-қатынас жағдайында болып жатқан шарттармен реттеледі. Сондықтан да 

тілді оқытуда лингвистикалық ережелер, нҧсқаулар, ҧсыныстармен қатар тҥрлі 

сыртқы факторлар да ескерілуі тиіс. Ҽлеуметтік лингвистикалық ақпарат 

мемлекеттің тілдік саясатын қҧрайтын мҽселелер мен шараларды қарастыруда 

да аса маңызды. 

Кҿпҧлтты ел жағдайындағы тілдік саясат тҥрлі этностардың қалыпты 

жағдайда бірлесіп ҿмір сҥруін қамтамасыз етеді, сондай-ақ қоғамда ҧлтаралық 

тҿзімділікті қалыптастыруға жҽне интеграциялық процестердің дамуына 

мҥмкіндік береді. Халықтар арасындағы саяси, мҽдени жҽне ҽлеуметтік қарым-

қатынас дамыған сайын тілдің коммуникативтік қызметі де кҥшейе тҥседі, ол, 

ҽрине қостілділік мҽселесіне ҽкеліп соғады. Қостілділік - ҧлтаралық қарым-

қатынастарда қолданылатын кҥшті қҧрал: ҽртҥрлі ҧлт ҿкілдерінің ортақ істе, бір 

аумақта бірге тҧруының кҿпқырлы ҿзара байланысын жҥзеге асырады. 

Қостілділік - кҿпҧлтты тҧрғындардың қарым-қатынасындағы ҿндірістік ҽрі 

тҧрмыстық қажеттіліктен туындайды. Ол ҽртҥрлі ҧлт адамдарының ҿзара 

қарым-қатынасының кҥшеюі барысында ерекше мҽнге ие болып, этникалық 

процестердің дамуының маңызды шарты ҽрі факторы жҽне этностардың ҿзара 

тарихи қарым-қатынастарының нҽтижесінде қалыптасады. [1: 345] Қазақстан 

Республикасындағы тіл жағдаяты мынадай белгілермен сипатталады: 

кҿптілділік, туыстас тілдер жҽне туыстас емес тілдердің қостілділігі. 

Қостілділік – екі гетерогенді социумның қарым-қатынасқа тҥсуі кезінде екі 

тілді қолдануы, кейде оқу процесіндегі мақсатқа байланысты қостілділік: 

а) тарихи тҧрғыдан алғанда ҽр тҥрлі тілді тҧрғындарының бір-біріне тарихи 

ҽсерінің нҽтижесінде; 

ҽ) қолданылу аясының ҿсуі немесе тарылуына жҽне қостілділер санының 

нҽтижесі бойынша; 

б) лингвистикалық қҧбылыстарға қарағанда интерференция, интеркаляция 

қҧбылыстарының пайда болуы. 

Қостілділік – бір этнос ҿкілдерінің екі тілді қатар қолдануы. Қостілділік – 

екі тілдік жҥйенің байланысы. Қостілділді адамға екі тілдің бірі ана тілі болып 

саналады, ал екінші тіл – ана тілі емес (неродной). 

Қостілділді адамның екінші тілде сҿйлеу кезінде бірінші тілдің ҽсерінен 

нормадан ауытқуын интерференция десе, ал оның бірінші тілде сҿйлеу кезінде 

тілдің ҽсерінен қате жіберуін интеркаляция дейді.Қостілділділік 

компоненттерінің арасында қҧрылыстық айырмашылықтар неғҧрлым кҿп 

болса, билингтің сҿйлеу кезінде соғҧрлым интерференция мен интеркаляция 

қҧбылысы кҿп болуы мҥмкін, немесе керісінше. 

Қостілді қазақтардың тілінде интеркаляция мына тҿмендегі жағдайда 

кездеседі: 

1) қазақ тілінде баламасы бола тҧра орыс тілі бҿлшектерінің қолданылуы; 
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2) орыс тілінде сҿйлегенде, қазақ сҿздерін орысша айту; 

3) қазақ тілінде сҿйлегенде, екі тілдің сҿздерін қатар қолдану; 

4) сҿзбе-сҿз аударудың ҽсерінен интеркаляцияның жасырын қолдануы. 

Қазақ жҽне орыс тілдерін меңгеруіне қарай қостілді қазақтарды 4 топқа 

бҿлуге болады: 

1) орыс тілімен салыстырғанда, ана тілін жақсы меңгергендер. Бҧл – 

кҿпшілік қостілді қазақтарға тҽн; 

2) қазақ тіліне қарағанда орыс тілін ҿте жақсы меңгергендер. Бҧл қҧбылыс 

қала жастарының арасында кездеседі; 

3) екі тілде интерференттік дҽрежеде сҿйлеп, жазатындар, яғни екі тілдің 

бҿлшектерін араластырып сҿйлеу; 

4) екі тілде ҿте жоғары, интерферентсіз дҽрежеде сҿйлейтіндер (мҧғалімдер, 

оқытушылар, ғылыми қызметкерлер, қостілді жазушылар жҽне т.б.) [2, 43, 46б.] 

Сонымен, тіл мен қоғамынаң байланысы – екіжақты байланыс. Тіл - адамзат 

қоғамының ҿмір сҥруінің жҽне дамуының қажетті шарты, қоғам – тілдің ҿмір 

сҥруі ҥшін, адамдардың бірлесіп еңбек етуі ҥшін керек. Мемлекет - ҽлеуметтік 

жанды организм. Оның жаны – тілінде. Ана тілін шҧбарлау - ҽлеуметтік дерт. 

Мемлекеттің кез келген азаматы сол мемлекеттің кҿркеюіне, ҿсіп-ҿркендеуіне, 

ҿркениетті елдер қатарына қосылуына аянбай қызмет етуі жолында аянбай 

қызмет ету керек. Осы бағытта мемлекеттік тілді мемлекеттік басқару тілі 

дҽрежесіне кҿтеру арқылы қызметтің барлық саласын мемлекеттік тілге кҿшіру 

жҥзеге асырылуда. Мемлекеттік тілді ана тілі жҽне ҿзге этнос ҿкілдеріне екінші 

тіл ретінде оқытып меңгертудің ҽдіснамалық, философиялық, психологиялық, 

дидактикалық негіздері ескерілуі тиіс. 
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АБАЙДЫҢ «ҚАРАСҾЗІНДЕГІ» ПЕДАГОГИКАЛЫҚ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

ЖҼНЕ  ДІНИ ҦҒЫМ-ТҤСІНІКТЕРДІҢ  ТІЛДІК КҾРІНІСТЕРІ 

 

Абай ҿмір сҥріп, жазушылық қҧрған ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы 

қазақ тарихында маңызды роль атқарған мҽдени факторлардың бірі білім тарату 

ісі болды. Мҧның ҿзі екі тҥрлі: діни жҽне азаматтық бағытта қалыптасты. 

Абай сынды ағартушы азаматтық оқу – білім тақырыбын сҿз етіп қоймағаны 

ақиқат. Оның «Қарасҿздерінде» аталған мҽселелер барынша қамтылған.  

Мектеп оқушыларына Абай шығармашылығын, оның ішінде 

«Қарасҿздерін» меңгертуде негізгі кҥш ҧстазға тҥсіп, жан – жақты ізденуге 

негізделеді. Осы тҧрғыдан прозасында айтылмақ болған ой – ниеттер мен 

пікірлерді бірнеше тақырыптарға бҿліп, оның кҿлемінде ізденіп, оқушыларға 

кең мағҧлмат беру кҿзделеді.  

Жоғарыда атап ҿткендей, Абай шығармашылығының ҿзекті тақырыбының 

бірі оқу – білім болған. «Білім» сҿзі ҿте жиі кездеседі жҽне одан білімді, 

білімсіз, білімсіздік,білімділік сияқты туынды сҿздер мен ғылым – білім, 

білім – ғылым деген қос сҿз тҧлғаларын жасаған. Абай бірер жерде бҧл сҿзді 

орысша образование деп атайды: 

1) Ҽуелі қызмет қҧмар қазақ балаларына образованиеберуге ол да – 

пайдалы іс. (3 сҿз, 99-б, ІІ том) 

2) Ғылыми еңбектерге сҥйенсек, аталған жағдайды стильдік мақсатпен ҽдейі 

қолданылған деуге болады, ҿйтпесе барлық жерде бҧл ҧғымды білім, ғылым – 

білім, кейде тіпті ғылым деген сҿздермен беріп отырады.  

Абай ғылым сҿзі кҿп жерде білім сҿзінің синонимі ретінде алынған.  

 Сондай-ақ, ғылым табу, ғылым оқу, ғылым іздеу деген тіркестер жиі 

қолданыс тапқан. Автор оларды «білім алу» деген мағынада жҧмсаған. 

1) Ғылым бағу? Жоқ, ғылым базарда да ғылым сҿзін сҿйлесер адам 

жоқ...ғылым ҿзі – бір тез қартайтатҧғын кҥйік.(1 сҿз, 95-б, ІІ том) 

2) Мағлҧм болды: қазақ тыныштық ҥшін, ғылым ҥшін, білім ҥшін, ҽділет 

ҥшін қам жемейді екен. (5 сҿз, 101-б, ІІ том)  

3) ...орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сҧранып, ғылым тапқандарды 
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жолына неге салмайды екенбіз? (7 сҿз, 103-б) 

4) ...біз де білеміз деп надандығымызды білімдікке бермей жаласқанда, ҿлер 

– тілерімізді білмей, кҥре тамырымызды адырайтып кетеміз.(7 сҿз, 104-б, ІІ 

том) 

5) Лҽки сондай адамдар толымды ғибадатқа ғылымы жетпесе ? қылса екен. 

(12 сҿз, 108-б, ІІ том) 

Сол кездегі оқу орнының атауына тоқталсақ, мектеп кейінгі  болған тау. 

Шығыстағы мҧсылман елдерінде алғашқы кезден бастап қазіргі уақытқа дейін 

кҥллі оқу орны медресе деп аталған.  ХІХ ғасырдың жартысында Қазақстанда 

мектеп те, медреседе болғаны белгілі. 

1) Бҧл кҥндегі Тҽхсияғҥлум ескі медреселер ғҧрпында болып, бҧлзаманға 

пайдасы жоқ болды. (38 сҿз, 149-б) 

2) Соған қарай Ғҧсманияда мектеп, харбия, мектеп рҥшидналар салынып, 

жаңа низамға айналған. (38 сҿз, 149-б) 

Келтірілген мысалдардан байқағанымыздай Абай да жалпы мҧсылманша 

оқу орнын медресе деп атаған.Мектеп сҿзінде қолданған, ара – тҧра кездесіп 

отырады.  

Педагогика саласында жиі қолданылатын сҿздің бірі – оқу сҿзі.  Оқу етістігі 

– байырғы сҿз. Ғылыми еңбектерге сҥйенсек, туынды зат есім – оқусҿзінің 

бҧрынғы намаз оқу, қҧран оқу дегендерден басқа «мектеп, оқу, білім алу» 

мағынасында жиі қолдагыла бастауы ҽуелі мҧсылманша оқудың, кейін 

азаматтық білім берудің айтарлықтай жанданған уақытына тура келеді. Абайда 

бҧл сҿз «білім алу» мҽнінде жиі қолданған. 

1) Оқу оқып, оқу оқыту, орыстан оқу, орыс оқуы сияқты тіркестермен де 

келеді. 

2) Сҿйтсе де осы оқыған балалар – ана оқымаған қазақ балаларынан ҥздік, 

озық (25 сҿз, 120-б). 

3) Ҽкесі ел ақшасымен оқығанға ҽрең оқытады, ҿз малын не қылып 

шығарсын (25 сҿз, 120-б). 

Келесі сабақ сҿзі. Бҧл кҿп мағыналы сҿз, бір мағынасы мектептегі оқыту 

процесінің атауы. Абайда сабақ сҿзін «оқу, оқыту» мағынасында 

жҧмсайды.Сабаққа бергенде, молданың ең арзанын іздеп тауып алып (10 сҿз, 

105-б).Абай тілінде оқу процесіне байланысты қҧрал – жабдықтардың бір 

қатарының атауы бар. Олар: кітап, қалам, қағаз. 

1) ақыры ойладым: осы ойыма келген нҽрселерді қағазға жаза берейін, қағаз 

бен қара сияны ермек қылайын (1 сҿз, 96-б). 

2) Екінші – кітаптан оқу бірлҽн яки молдалардан есту бірлҽн иман 

келтіріп.(13 сҿз, 109-б) 

Абай бір кезек адманың, ҽсіресе замандастарының ҽрқилы қасиет – 

мінездерін сҿз етіп, ойға толады. Жақсыдан ҥйреніп, жаманнан жирену 

керектігін уағыздайды, толғанады. 

Абайдан бҧрын таза қазақ тілінді психологиялық, педагогикалық трактат, 

этюдтер жоқ болатын. 

Абай беріктік сҿзін «твердость, дух» деген дерексіз есім атауына 
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айналдырады. Бҧған дейін мінезі берік немесе тіпті біреудің мінезінің беріктігі 

тҽрізді тіркестер қолданғанымен, беріктік сҿзін Абай тҽрізді абстрактік 

категория атауына айналдыру жоқ болғанын оқушыларға тҥсіндіріп ҿткен 

дҧрыс. 

1) ...сол имам келтірген нҽрсесіне соншалық беріктік керек (13 сҿз, 109-б); 

2) ...азығырлмайтын ақылды, арды сақтарлық беріктігі, қайраты бар болсын. 

(32 сҿз, 103-б). 

«Танымақтық» - «познание» деген ҧғымының баламасы.Бҧған Абайдың 

38 сҿзінен тҿмендегідей мысал келтіруге болады. 

1) Сонон соң ғана Алла Тағаланы танылмақтық, ҿзін танымақтық, 

дҥниені 

Танымақтық (38 сҿз, 136-б). 

«Жалығу» сҿзін «разочарование» деген ҧғымның атау ретінде алған. 20 

сҿзінде осы жалығу категориясының ҿзін талдайды.  

1) Пендеде бір іс бар жалығу деген. Тамақтан да, ойыннан да, кҥлкіден де, 

мақтаннан да, кербездіктен де, тойдан да, топтан да, қатыннан да ?аз ба, кҿп пе 

жалығады (20 сҿз). 

«Қҧмарлық» сҿзі тҧлға жағынан да бҧрын да бар болуы ҽбден ықтимал, 

бірақ бҧрынғы қҧмарлық ҽйел мен еркектің бір – біріне деген сезімін ғана 

білдірсе, Абай ҽңгімелеп отырған қҧмарлық жалыпы бір нҽрсеге ҧмтылу, 

талпыну мағынасын білдіретін сҿз дейді ғылыми еңбектерде. Оны тҿмендегі 

мысалдардан кҿруге болады. 

1) Сонда есті адам, орынды еске қызығып, қҧмарланып іздейді екен – дағы 

(15 сҿз, 111-б); 

2) Қарыны аш кісінің кҿңілінде ақыл, ойында ар, ғылымға қҧмарлық 

қайдан тҧрсын? 

Ҥлкендік – адам ішінен ҿзін – ҿзі бағалы есеп қылмақ (21 сҿз, 11-б, ІІ том). 

Ҥлкендік сҿзі Абай тілінде «ҿз бағасын сезіну» тҽрізді адамның ішкі 

моральдық қасиетін білдіретін абстракт ҧғым атауына айналған. 

Ислам дініне қатысты ой – пікірін айтуда Абай кейде сол діннің  ресми тілі – 

араб тіліне есеп артады. Дін ҧғымдардың араб тілінде қалыптасқан терминдері 

мен кейбір сҿздерін қазақшаламай сол кҥйінде пайдаланады. 

Араб тҥріне қазақша жҧрнақтар жалғайды. 

 1) Ол ғылым қҧдіретке ешбір ниһаятсыз ғылымда да қҧдіретінде епсіздік, я 

нашарлық жоқ (38 сҿз, 140-б). 

 2) Ол ниһаясыз жол...(38 сҿз, 151-б). 

Діни ҧғымдарды беруде Абай тек араб тіліне сҥйенеді десек қателік болар 

еді. Сол кездегі халыққа тҥсінікті, ҧғынықты сҿздерді кеңінен пайдаланады. 

Мысалы қҧдай сҿзі ҽрбір «Қарасҿздерінде» кездесіп отырады десек те болады. 

 1) Біреулер қҧдайдан бала тілейді (10 сҿз, 106-б); 

 2) ...кҿңілі басылмаған жастар бағамын десе демесе, бізді қҧдай сақтасын (1 

сҿз, 95-б); 

 3) Қҧдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта, қҧдай тағала қайда болсада 

ҽрдайым қарайды деп кітаптың айтқаны осы – депті (17 сҿз, 114-б); 
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Абай «Қарасҿздеріндегі» діни ҧғым – тҥсініктерді беретін сҿздердіңкелесі 

тобына мыналар жатады: 

 1) Софықылып, дін бағу? (1 сҿз, 95-б); 

 2) Ондай тірлікті қымбат кҿріп, бҧлдаған адам ҿлімді жау келгендеберілсе 

ахриетке дҧшпан болады (3 сҿз, 102-б); 

 3) Ҿлсем орнымды бассын дейді, артымнан қҧран оқысын дейді (106-б); 

 4) Ғылымсыз оқыған намаз,итҧтқан руза, қылған қажы ешбір  орнына 

бармайды (10 сҿз, 107-б); 

 5) Жаратқан тҽңіріні де сен танытсаң, жаралған екі дҥниенің жайын да сен 

білесің (23 сҿз, 118-б); 

 6) Кҿпке тозағыш жетпейді деп пе? (23 сҿз, 118-б); 

 7) Біреуді ызаландырмақ – шариғатқа харам, шаруаға залал,  теріс (26 сҿз, 

121б); 

 8) Екінші – кітаптан оқу бірлҽн яки молдалардан есту бірлҽн иман келтіріп 

(13 сҿз, 109-б). 

Сондай-ақ 38 сҿзінде Абай «хаким атына дҧспан» надан молдалардың 

«сҿйлегеніжалған, дҽлелі тасбиғы ен шалмалары» болып ҥкім мен 

шариғатты таза білмейтін ишандармен» де айтысып кетеді. 

Осындай ҥлгіде Абайдың «Қара сҿздерінің» тілін, атап айтқанда 

педагогикалық – психологиялық жҽне діни ҧғым – тҥсініктердің тілдегі 

кҿріністерін мектеп оқушысына талдата білсек, ҥлкен жетістік болары сҿзсіз. 
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Ж. ҼБДІРАШТЫҢ ЭПИГРАММАЛАРЫНЫҢ  

КҾРКЕМДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Қазіргі қазақ поэзиясындағы эпиграмма жанры Ж.Ҽбдірашевтың есімімен 

тығыз байланысты. Себебі бҧл жанрдың ҧлттық ҽдебиетімізде жанр ретінде 

тамыр жаюына ақынның ҥлесі зор. Поэзияда қайталанбас даралығымен 

мойындалған ақынның эпиграмма жанрындағы шеберлігі де жан-жақты 

зерттеуді қажет етеді. Біз мақалада ақынның стильдік  ерекшеліктерін айқындау 

мақсатында  назар аударатынымыз – ақын эпиграммаларының қҧрылымдық, 

мазмҧндық, тілдік ерекшеліктері.  

Ж.Ҽбдірашев эпиграммалары «Ҽзілің жарасса» деген атпен 1989 жылы 
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жарық кҿрді. Кейіннен 2001 жылы шыққан «Қҧлпытас» жинағына енді. 

Жинақтың қҧрылымдық сипатының ҿзі жҥйелі тҥрде тҥзілген. Ҽдеби 

қауымдағы алдыңғы буын, кейінгі буын ҿкілдерінің мінезі мен болмысын, 

ҽрқайсысының ерекшелігін қалтықсыз аңғарып, қапысыз бейнелеген ақын 

эпиграммалары жанрдың барлық талаптарына жауап берумен бірге, тілдік 

қҧнары, кҿркемдігі, ҿткірлігі жағынан 70-80 жылдар поэзиясындағы ҥлкен 

жетістікті, ҧлттық поэзиямыздың зор мҥмкіндіктерін танытады. Ҽрине, бҧл 

жанрдағы туындыларынан ҧлттық сипат та айқын кҿрінеді.  Ең ҽуелі ақын ҿзі 

сҿз арнайтын адамның жас ерешеліктерін ескереді. Осыған орай 

эпиграммаларын «Ҽкелерге – наз», «Ағаларға – уҽж», «Он жас – о да қҧрдас», 

«Бес жас – бел қҧрдас», «Қҧлын-тайдай тебіскен» деп  жҥйелеген. Бҧл 

эпиграммалар, ақын ҿзі айтқандай «автордың ҽдебиетшілермен кҿп жыл қоян-

қолтық араласуының, олардың қаламгерлік те, қарапайым пенделік те мінез-

қҧлықтарын қаламдас һҽм замандас кҿзімен байқап-бақылауының, оны, «аялда, 

тоқта, қас-қағым» деп Гете айтқандай, қалт жібермей қағазға тҥсіруге талпыныс 

жасауының жемісі» [1, 132]. 

Ақын эпиграммаларында қаламдастар болмысы мен мінезі кейде уытты ҽзіл, 

кейде  ащылау сықақ арқылы ҿрнектеледі. Жарасқан Ҽбдірашев қазақ 

ҽдебиетінде эпиграмма жанрын тың ҿріске шығарып, жаңа биіктерге кҿтерген 

ақын. Бҧл туралы Қалтай Мҧхамеджанов былай дейді: 

«Жарасқанда ақындардың кҿпшілігіне біте бермейтін тағы бір қасиеті бар. 

Ол сатира жанрында да қаламын еркін сілтейді. Ҽр эпиграммасында  ақын алып 

отырған обьектісінің ҿмірдегі орнын, мінез-қҧлқын дҽлме-дҽл кҿрсетіп, керемет 

минипортрет, миниобраздар жасайды. Бҧл – кҿрінген ақынның маңдайына 

жазыла бермейтін байлық» [2,33] 

1989 жылы Жарасқан Ҽбдірашевтің қазақ ҽдебиетінде тҧңғыш «Ҽзілің 

жарасса» деп аталатын кітабы жарық кҿрді. Бҧл жинақты шығаруда Жарасқан 

Ҽбдірашевтің кҿп еңбектенгені байқалады. Ең алдымен, оның ҿз ортасына, 

бірге жҥрген ҥлкен-кіші, қҧрбы-қҧрдас қаламгерлеріне байыппен, сыни кҿзбен 

қарайтыны, олардың ҽрқайсысының бітім пішімін, пендешілік ҽдет-дағдысын 

аңғара жҥретіні байқалады. Соның нҽтижесінде ол кҿптеген ақын, 

жазушылардың игі істері мен ізгі мінездерін тап басып тҥсірген. Қалам 

иелерінің шығармашылықтарындағы, мінез–қҧлықтарындағы кейбір 

ерекшеліктерді де дҿп басып, кҿрсете білген тҧстары баршылық [3, 271].  

Жіліктеп-ақ береді, 

Жырдың тҥрлі жанрын. 

Бірақ ҿзі келеді, 

Тап баса алмай тамырын.[4, 45] 

Бҧл –  ақын С.Баймолдинге арналған эпиграмма. Мҧнда Сҽбит ақынның кҿп 

білетіндігі, бірақ ҽлі ҿз жанрын тауып, айтарлықтай табысқа жете алмай келе 

жатқандығы меңзеліп тҧр. Ал, Т.Молдағалиевке мынадай эпиграмма  арнаған: 

Жиырмасында «жетіммін» деп жылаған, 

«Жыладың» деп талай сыншы сынаған… 

Отызда да «жетіммін!» деп жылаған, 
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Ол кезде де талай сыншы сынаған… 

Қырықта да «жетіммін» деп жылаған, 

«Қойсаңшы» деп талай сыншы сынаған. 

Ақ «Волгамен» аңыратып жҥрсе де, 

«Жетілдім» деп айтпай қойды-ау, Тҧмағаң. [4, 59] 

Автор Тҧманбай ақынның лирикасында ҿзінің қиын жылдардағы ауыр 

балалық шағын жырға қосудың, жалпы ҿз тағдырын жырлаудың кҿп 

кездесетіндігін оқырманға ҽшкере қып, ылғи осылайша жырлау жҿн болар ма 

екен дегенді аңғартып отыр. 

Тахауи Ахтановқа 

«Қаһарлы жылдар» қалды артта, 

«Сҿнбесін, – дейді шырағың!» 

«Ант» беріп адал болмаққа, 

Тастайды сосын ҧранын! 

Жҥзінен ыстық от ҧрып, 

Жҥзесің асқақ сезімге!. 

Ҿзгені мақтап отырып, 

Ҧмытпайды ҽсте Ҿзін де. 

Саңқылдап даусы қуатты, 

Мінбеге шықса атып кіл, 

Ақтҿбе қысы сияқты 

Алады «борандатып» бір! 

Жасындай соғар сҿздері, 

Жан дейсің неткен діні тік. 

Сынаған кезде ҿзгені – 

Кетеді Ҿзін ҧмытып [4,138] – 

деп ақын жазушы Тахауи Ахтановтың болмыс-қасиетін барынша ашып 

кҿрсетеді. Сонымен қатар Ахтановтың бойындағы бірнеше жақсылық жҽне 

ҿзімшілдік қасиеттерін айтып, реалистік шумақтар ҿреді. Атап айтар болсақ, 

Тахауидың Отаншылдық жҽне елжандылық, ҿзгені батыл сынайтын 

қасиеттерін мадақтаса, ақын ҿзгені мақтай отырып, ҿзін де ҧмытпайтын 

ҿзімшілдік жҽне ҿзгені сынаған кезде ҿзін ҽсте ауызға алмайтынын кездерін 

ашып  кҿрсетеді. 

Темірбек Қожакеевке 

«Генерал не болар?» 

«Сатира жаз!» 

Ҿкірт тегі…– 

деп берсе де бҧйрық кҿп. 

Даярлаған шҽкірттері, 

Шығып жатыр «Лирик» боп. 

Алдын алар амал қайда, 

Арты мҧның не болар?! 

Сонда Темкең саналмай ма, 

Сарбазы жоқ Генерал?! [4, 320] 
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Сыншы-ғалым Темірбек Қожакеевтің қазақ ҽдебетінің сатира жанрын 

зерттеудегі ҥлкен еңбегіне ақын риза екендігін айтқанмен, осы жанрда жазатын 

жҽне зерттейтін шҽкірттер тҽрбиелей алмай келе жатқандығын жыр шумақтары 

арқылы ескертеді. Қожакеевті «сарбазсыз генералға» теңеуі «Шҽкіртсіз – ҧстаз 

тҧл» деген мақалға сайып келеді.   

Жарасқан Ҽбдірашев бҧл жинағында сонымен қатар елі ҥшін еңбек етіп 

жҥрген, тарихи-мҽдени ҿмірде ҿзгеше серпіліс жасап, ҽдебиет, ҿнер 

қайраткерлеріне айрықша қамқорлық кҿрсетіп, тҥсінік-тҥйсік, пайым- 

парасатын сезінгендіктен Иманғали Тасмағамбетовке: 

Бітірем деп ҧлы іс бір, 

Болған ҽкім, 

Министр – 

Білем талай Ғалиды!… 

Біледі… Жҧрт таниды!… 

Сен де оларды танисың! 

Бірақ…. 

Сен солардың ішінде – 

Иманы бар Ғалисың!… [4,  255] 

деп эпиграмма жазған. Елбасымыз Нҧрсҧлтан Назарбаевқа да мынадай 

эпиграмма арнаған: 

Жер бетінде –Бір сҧлтан! 

Жалғыз сҧлтан – Нҧрсҧлтан! 

Жасамайық тым тарлық, 

Аздық қылар –  сҧлтандық! 

Сол ғой қазір – тҿбе би, 

Деген лҽзім – «Тҿле би!» 

Керек еді бір шын хан! 

Сол шын хан кім? 

Нҧрсҧлтан! [4, 243] – 

деп Елбасының асыл қасиеттерін ашып айта отырып, сан ғасыр отаршылдықты 

басынан кешірген, ҿз басшысынсыз, ҿз биінсіз кҥн кешкен елдің тҽуелсіздік 

алған тҧсындағы ақыл берер, болашаққа ақжол нҧсқар бір сҧлтаны, қазіргі 

заманның Тҿле биі елдің ханы керек екенін айтады жҽне сол ханның, сол 

сҧлтанның, сол бидің Нҧрсҧлтан Назарбаев екенін даусыз ашып кҿрсетеді.    

Жарасқан Ҽбдірашев кҿбінесе  эпиграммаларын ақын, жазушылардың 

сырттай байқалған ҽдет-дағды, мінез-қҧлықтары туралы жазады. Мысалы, 

Б.Ысқақовтың жинақ қҧрастырумен кҿп айналысатынын, Қ.Қайсеновтың алып 

қашпа сҿзге кҿп елеңдемейтінін, Ғ.Қайырбековтың енбекқорлығын, 

Н.Ғабдуллиннің Одақтан қол ҥзіп кеткенін, А.Шамкеновтың дастанға ойысып, 

лирикадан сырттағанын, Ҽ.Ҽшімовтың Одаққа қайта орлғанын, 

Т.Тобағыловтың саяқ жҥретінін, М.Ҽбдіхалықовтың «Жҧлдыздан» кетіп 

қалғанын, С.Оспановтың даукестігін, А.Мекебаевтың артық адамсынуын, 

Қ.Ілиясовтің ҧрыншақтығын, С.Ҽшімбаевтың замандас, қаламгер туралы пікір 

айтпайтынын, С.Байқонов пен С.Асылбековтың ҽдебиетке келгенін 
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хабарлайды.  

Ж.Ҽбдірашевтің «Жаппар Ҿмірбеков пен Саттар Сейітқазинге», «Сейіт 

Кенжеахметов пен Кҿпен Ҽмірбековке», «Серік Байқонов пен Серік 

Асылбековке», сондай-ақ бір топтап жазған Мҧзафар Ҽлімбаев, Қастек 

Баянбаев, Қҧрманбай Толыбаев, Ҽдібай Табылдиев, Ермек Ҿтетілеуов, Сҧлтан 

Қалиевке арналған эпиграммалары бар. 

Ж.Ҽбдірашевтің М.Қаратаевқа, С.Сматаевқа, К.Ахметбековке,  

К.Сегізбаевқа арналған эпиграммалары негізінен монологке негізделсе, 

М.Шахановқа, К.Ахметоваға, Е.Елубаевқа, А.Асылбековқа жазғандары 

диалогке қҧрылған. Эпиграммаларда халық ҽдебиетінің де ҥлгілері қолданыла 

береді. Мысалы, К.Ҽмірбековтың К.Ахметоваға арнаған эпиграммасы ауыз 

ҽдебиетіндегі бесік жырын еске тҥсіреді. 

Жанрдын аса ықшам, қысқа болуы эпиграммадағы жеке сҿз, жеке кҿркемдік 

детальге ҥлкен мазмҧн, зор эмоциональдық салмақ беруді, аз сҿзбен бай пікір, 

мол мағына айтуды талап етеді. Соны дҽл жеткізе алатын, тиімді де орынды тіл 

қҧралдарын таба қою ҥшін мол тҽжірибе, ҥлкен шеберлік қажет. Бҧл орайда 

Ж.Ҽбдірашевтің бірсыпыра ізденістері бар. Мысалы, «Нысаналин Аян – аты 

жҧртқа аян», «Ҽкім де (Ҽшімов) бір кездері ҽкім болған», «Медеу аға 

(Сҽрсекеев) Қанышты медеу кҿріп келеді», «Қайраттың (Жҧмағалиев) қалам 

сілтесі – ойыны сынды «Қайраттың», «Момышҧлы атанғанның емес бҽрі тегіс 

ҧлы», «Қайдасың сен Надежда (Лушникова), Қасиет қой ғажайып, болашаққа 

надежда, бара жатыр азайып», «Кҿп зерттеп Шығысты, ақындармен шығысты», 

«Тҿлеу (Шаханов) керек болады, ақы-пҧлын қолма-қол тҿлеу керек болады» 

деген ҧйқастар табылған каламбур. Ал Қалижан «От шашады мҧртынан», 

Хамит – қҧрыққа алдырмаған Ақжал асау, Жҧбанмен ҽзілдесу «мҧртымен 

арыстанның  ойнағандай» дегендері – бейнелі сҿздер, сҽтті де ҽсерлі теңеулер. 

Ақын кейде шығармалардың атын, авторларының фамилиясын 

ҧйқастырады. Мысалы, Тілегенов – дҥреленіп – міне келіп, Бас ҽріпті – аса 

мықты – Асановты, Тҿлепберген – бҿлек тҿрден – елеп кҿрген, дауы тҥк те – 

жауы тіп те – Дҽуіітовке, Сырағаң – бір адам – сырадан, Тҿлеген – кҿреген – 

елеген, шағын етіп – Нығыметов, алған ҥйіп – Серғалиев деген сияқты. 

Ж.Ҽбдірашев кҿбіне жеке ақын, жазушыларға қайырымды қабақ танытып, 

қош кҿңіл білдіріп отырады. Сондықтан оның ҥнінің ауаны негізінен ҽшкерелеу 

емес, ҽзілге сҥйеп наз айту, қалжыңға қарай қисайтып, «қытықтау»,  достық 

рҽуіште іш тарту болып келеді. 

Эпиграмманың  ҿзегі – сҿзді ойната білу, тапқырлық, қысқа да болса 

нҧсқалық болса, осы шарттар толығымен Жарасқан поэзиясында сҽтімен 

ҥйлескен. Ҽр қаламгердің мінезін, қасиетін дҿп басып, дҽл тану эпиграмма 

жазушыдан ҥлкен шеберлікті қажет етеді. «бірде тауып, бірде қауып» айту да 

абырой ҽпермейді. Сондықтан ҥнемі шеберлік шеңберінен шықпай нысанға 

алынған кейіпкерді жете тану ҥшін де қырағылық пен сезімталдық қажет.  

Жарасқан  Ҽбдірашевтың эпиграммаларының «теп-тегіс, жҧмыр» болып 

келуі ақынның тіл ме ойға жҥйріктігін дҽлелдей тҥсетін мысал. 

Эпиграммалардағы мінездеулер де кҿркем ҽдебиет талабына сай эстетикалық-
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этикалық қарым-қатынастарды естен шығармайды. Сондай-ақ ҽр қаламгердің 

ҿзгеден бҿлекше мінезі, іс-ҽрекеті туралы айтыла отырып, кейбірнің айрықша 

қастерлер, кейбірінің ҿзгеге ҧнай қоймас ҽрекеттері де кҿркем тіркестермен 

кҿрініс табады. Мысалы, Ҽ.Ҽбішевті  

Жай уақытта – жайдары 

жиналыста – ашулы 

Серттен тайса хас мықты 

Семсер сҿзбен тіледі 

Кҥні жеткен «бастықты» 

кҥні бҧрын біледі  [4, 134] – 

деп сипаттаса, Ҽ.Сҽрсенбаевқа 

Айналасы тҧрған соң сыйға тҧнып, 

атақ ҥшін жатпайды ми қатырып. 

Шамырқанған шабыттың қызуынан 

Шаштың ҿзі қалғандай ширатылып [4, 135] – 

деген жолдарды арнайды. Бҧл тҧста Жарасқан  тапқырлығы кейіпкерінің сырт 

бейнесіндегі ерекшелікті мінезіндегі ерекшелікпен байланыстырып бере 

білуінде.  Белгілі ақын Қ.Бекқожин туралы:  

Асыл болса – сыртынан мақтасады Қалекең 

Ашуланса – мҧртынан от шашады Қалекең! 

Ҧнадың ба – соңыра ҧмытпайды Қалекең! 

Сынадың ба – оны да ҧмытпайды Қалекең! [4, 135] – 

деп кезекті қайталау ҥлгісі арқылы кейіпкерінің мінезін танытады. Ақынның 

ҥлкендерге қарата жазылған эпиграммаларына кішілік ізет тҽн болса, 

қҧрдастарына келгенде ҽзілдің уыттысы мен ҿткірін қару қылып жҧмсайды, 

міні болса оны да айналып ҿтпейді. Темірхан Медетбековке арналған 

эпиграммасында оның ақындық қасиеті тайға таңба басқандай анық, дҽл 

сипатталған: 

«Зымыран деген бір қҧс бар 

Жҧмыртқасы темірден» 

Темірхан деген «білгіш» бар, 

Темірден ҿлең «кемірген». 

Табатын тосын тҥрді не, 

Уақыттан, рас, ҧста жоқ. 

Қаламы – қҧрыш сҥргі де, 

Ал, ҿзі – бейне станок. 

Жатқанмен ҿнім алынып, 

Аңдаған кҿзге қырағы: 

Тҧрады кҿзге шалынып, 

Жонылмай кеткен «брагы» [4, 216]. 

Нысанаға ілініп отырған ақынның шығармашылық бітімін берудегі 

тапқырлыққа талас жоқ. Шындығында, поэзиямызға жаңа тҥр ҽкелу жолындағы 

ҥлкен ізденісте жҥрген Темірхан ақынның бҧл саладағы  алғашқы барлаулары 

тҥгелдей жетістікке толы деп айта алмаймыз. Соңғы жылдары «кҿктҥріктер 
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сарыны» тҥрінде жазылып жҥрген ҿлеңдері ақынның бҧл тҥрді тереңдей 

меңгергенінің, стилінің қалыптасып, шынайы шеберлікке жеткендігінің куҽсі 

болғандығын байқаймыз. 

Жарасқанның эпиграммаларынан кҿркемдік қҧралдардың сан алуанын 

кҿреміз. Мысалы, қайталаудың ҽдемі поэтикалық ҿрнегін кҿптеп кездестіреміз. 

Мҧнда қайталау адамның мінез болмысын жеткізуде ерекше орынға ие. 

Фольклордағы дҽстҥрлі қайталаулар эпиграммаларда сҽтті кҿрініс тапқан. Бҧл 

мақсатты қолданыстан кҿркемдік мазмҧн тереңдеген. М.Қаратаевқа арналған 

эпиграммадағы: 

- А.С.Пушкин бола алмасаң – саған серт, 

Белинский бола алмасам – маған серт! 

- М.Ҽуезов бола алмасаң –  саған серт, 

Қаратаев бола алмасам – маған серт! [4, 136] 

Қ.Бекхожинге арналған: 

Асыл болса – сыртынан мақтасады Қалекең! 

Ашуланса – мҧртынан от шашады Қалекең! [4, 136] – 

деген жолдардағы қайталаулар арналған адамның бейнесін танытуда маңызды 

орынға ие болып тҧр. Ғ.Қайырбековке арналған эпиграммада ақын есімінің 

«Ғафекең» тҥрінде қайталанып келуі ҽдемі ҽзіл мен тҧспалды аңғартады: 

Теледидарды ашып қалсаң – Ғафекең, 

Радионы басып қалсаң – Ғафекең, 

Журналдарды парақтасаң – Ғафекең, 

Газеттерді қарап қалсаң – Ғафекең, 

Дунай бойлап араласаң – Ғафекең, 

Думан-тойға бара қалсаң – Ғафекең! 

«Мына біреу оңашалау кафе екен» 

деп кіріп ем… мҧнда да отыр Ғафекең! [4, 152] 

Кейіпкер есімін қайталау  Ш.Мҧртазаға арналған   эпиграммасынан  да орын 

алған: 

Кей уақытта Шерағаң – 

Аш бурадай жараған... 

Кейуақытта Шерағаң – 

Ҿңін бермес ҿр адам... 

Кей уақытта Шерағаң – 

Қаһарлы қыс бораған. 

Кей уақытта Шерағаң – 

Жаймашуақ сері адам... [4, 153] 

Қайталау мҧнда мінез қҧбылыстарын ҽсерлей жеткізу ҥшін маңызды болып 

келеді. Эпиграмманың жанрлық ерекшелігі – тапқырлық, сҿзді ойнату болса, 

Ж.Ҽбдірашев сҿз ойнатудың негізгі тҽсілін қайталау тҥрлері арқылы жҥзеге 

асыра білген. Ақынның эпиграммалардағы қайталаулары  айшықтаудың бҧл 

тҥрінің кҿркемдік жҥйедегі зор мҥмкіндігін кҿрсетеді. 

Ж.Ҽбдірашев тілінің шешендігі, нҽзік иірімдері мен суреттілігі дыбыстық 

қайталау, сҿз қайталау тҽсіліне барынша жақын, ҥндес келіп жатқандығына 
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басқа да кҿптеген мысалдар келтіруге болады. Лирикалық қаһарманның мінезі 

мен болмысы, сезім кҥйлерін бейнелеп жеткізуде айшықтаудың бҧл тҥрі 

(қайталау, оның ішінде дыбыстық қайталау) біз талдау нысанына алып отырған 

ақын шығармашылығының кеңірек қарастырар бір ҿзегі. Қайталаулармен бірге 

егіздеу ҥлгілері де Жарасқан ҿлеңдерінен кҿптеп ҧшырасады. Синтаксистік 

параллелизм «ақынның тілі мен стиліне айтарлықтай ажар береді, ҿрнек тҿгеді, 

нҽтижесінде ҿлеңге кҽдімгідей кенеулі кҥй, сҥйкімді ҽуез бітіреді» [5, 142] – 

деп академик З.Қабдолов айтқандай, Ж.Ҽбдірашевтің ҿлеңдерінен маңызды 

орын алып, ҽдемі ҿрнектерімен кҿрінген. 

Ж.Ҽбдірашевтің теңеулерді қолданудағы ерекшелігін эпиграммаларынан 

кҿруге болады. Тахауи Ахтановқа арналған эпиграмасында кездесетін 

Ақтҿбе қысы сияқты 

Алады борандатып бір... 

Жасындай соғар сҿздері, 

Жан дейсің неткен діні тік [4, 138] – 

тҥріндегі теңеулер кейіпкер мінезін танытуға қызмет етіп тҧр. Сондай-ақ Жҧбан 

Молдағалиевті сипаттағанда ақын 

Болатын Жҧбағаңмен ҽзілдесу - 

Мҧртымен арыстанның ойнағандай [4, 137], – 

дейді. Ал, партизан Қасым Қайсеновтің болмысын танытуда тҿмендегідей 

теңеу қолданылған: 

Аш бурадай жараған 

Қайыспас қара нар адам [4, 148]. 

Бҧл – ауыз ҽдебиеті ҥлгілерінде кҿп кездесетін дҽстҥрлі теңеу тҥрі. Ақын 

нысанға алған кейіпкерінің мінез-бітімін ашу ҥшін теңеудің бҧл тҥрін мақсатты 

тҥрде пайдаланған. Осы теңеу Шерхан Мҧртазаға жазылған эпиграммасында 

пайдаланылған: 

Кей уақытта Шерағаң –  

Аш бурадай жараған... [4, 153]. 

Осындай дҽстҥрлі теңеу Қалтай Мҧхаметжановқа арналған эпиграммадан 

кездеседі: 

Қазақтың Қалтай Мҧхамеджановы – 

(Қалтай Мҧхамед сияқты анығы) 

Қарағайға қарсы біткен бҧтақтай! [4, 150]. 

«Қарағайға қарсы біткен бҧтақ» ауыз ҽдебиетінде кҿп ҧшырасатын бейнелі 

тіркес. Ақын осы тіркесті теңеуге айналдыру арқылы ҽзіл арнаған кейіпкерінің 

ҿзіндік болмысын айғақтайды. Сондай-ақ дҽстҥрлі тіркеске жалғаса ақын 

тілінің ҿрнегіне ғана тҽн тың теңеулер де қолданылып, қаламдас ағаның мінезін 

терең таныта тҥсу мақсатында жҧмсалған: 

Кҿп оқыған кітаптай, 

Мҧқабасы мыж-мыж болғанымен 

Мазмҧнын қҧдай қойған жҧтатпай [4, 150]. 

Бҧл келтірілген ҥш жол тҧтастай теңеуге мысал. Кҽдімгі сҿйлемге 

айналдырсақ «мҧқабасы мыж-мыж болғанымен мазмҧны жҧтамаған кітаптай» 
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болып шығады. Яғни ҿлең жолдарын толығымен ақын стиліне тҽн ҧлғайған 

теңеу деген  пікірдеміз. 

Ҧлттық поэзиямыздағы ішкі жанрлық тҥрлерді дамытуда, соның ішінде 

эпиграмма жанрының нағыз поэтикалық биіктен кҿрінуінде Ж.Ҽбдірашевтің 

сіңірген еңбегі зор. Жанрдың заңдылықтарын толық сақтай отырып, оны 

ҧлттық ерекшелікке сай туындатуда, зор мҥмкіндігін анықтауда ақын ҽкелген 

жаңалық мол. Эпиграмма жанрының дамуында ҿзіндік орны бар 

Ж.Ҽбдірашевтің шығармаларынан тың стильдік ізденісті, айқын ҧлттық бояуды 

кҿруге болады. 
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АҚЫН ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ЛИРИКАЛЫҚ ТҦЛҒА 

 

«Абай - қазақ жазба ҽдебиетінің атасы» деген анықтама кейінгі дҽуірде, 

біздің ҽдебиет тану ғылымымыздың орнығып, даму процесінде пайда болған 

тҧжырым. Ҽрине жиырмасыншы ғасырдың басынан-ақ біздің ҽдебиет, тіл 

ғылымымыздың негізін қалай бастаған А.Байтҧрсынов секілді 

данышпандарымыз бен оның серіктері Міржақып, Сҧлтанмахмҧт, Жҥсіпбек, 

Мағжан, Мҧхтар - бҽрі де ҿздерінін сҿзін Абайдан бастаған. 

Содан бері ғасырға жуық уақыт ішінде қазақ ҽдебиеті, онын поэзия саласы 

қаншама мазмҧндық, тҥрлік, формалық, ҿзгерістерге ҧшырады. XX ғасыр - 

бҧрынғы ондаған ғасыр жиылып жасамаған қазынаны, байлықты жасап шықты. 

Ҽдебиеттің, поэзияның профессионалдық сипаты, ҽлеуметтік қоғамдық орны, 

қҧлашы, тақырыптық ҿрісі жасалды, кеңейді. Осының бҽріне Абайдың керемет 

ықпалы тигені сҿзсіз. Ол ҿзінің «Сҿз тҥзелді, тыңаушы сен де тҥзел» деген 

халыққа арнау сҿзінде ҿзінің дҽл тарихи миссиясын, тарих алдында жақсы 

тҥсінгендігі ғана емес, оны кемеңгерлікпен орындап шыққандығы. Батыс, 

шығыс ҽдебиетінің ҥлгілерін бойына жіті сіңіріп, олардың озық мҽдениетінің 

туған тілге, поэзияға асқан шеберлікпен пайдаланғанын айтып отыр. Ал мҧны 

сезіну- оның ҿз қадірін ҿзі білуден, даналықтан шыққан қасиет. Сол Абайға 
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содан бері біз, сандаған ақындар ҧрпағы қалай еңбек сіңірдік, қандай ҥлгі 

алдық, қандай сабақ ҥйрендік, қай сатыда тҧрмыз деген сҧрақтарға жауап беру 

ҥшін кҿптеген ғылыми дҽлелді еңбектер жазу керек болар еді.
[1] 

Қазақ халқының елдік тарихы, тағдыр жолы, мінез-сипаты, ақыл-ойы, 

тҧрмыс-ахуалы, қоныс-мекені, ҿнер-ҿрісі бҽрі де Абай сҿзінде тҧнып тҧр. 

Сондықтан да ол - бҥкіл ҧлт тҧлғасын қамтыған, нағыз ҧлттық кҿлемдегі 

ақын.Абай тану дҽуірі ҧзаққа ҧласатын, ҧрпақтан-ҧрпаққакететін, ҥздіксіз 

дамып, кеңи беретін қҧбылыс. Абай - сол ҧрпақтардың бірге жасайтын қҧдірет 

иесі. Солай болса қазақ кҿркем ҽдебиеті мен онын аса бай тілі, сҧлу поэзиясы 

ҥнемі алдындағы биік нысана - Абайды еске тҥсіріп отыруы хақ. 

Лирикалық шығармада негізінен алғанда жеке адамның кҿңіл-кҥйі,сезім 

суреттелетіні белгілі, ақын кҿбінесе ҿз жайын, ҿзінің айналадағыҿмірге, ҽртҥрлі 

кҧбылыс жағдайларға кҿзқарасын сипаттайды. Бірақ,ақын ҿз жайын, ҿз 

басының мҧңын, ҿзінің арманын- қуанышын, сезімін жыретсе де, ол қалай да 

халықтың тағдырын, адамзат жайын сҿз етеді. 

В.Г.Белинскийдің «ақын ҿзі жайлы, ҿзінің жеке басы жайлы айтса да, кҿптің 

тағдырын, адамзат жайын сҿз етеді»- дегені тегін айтылмаған.
[2]

 

Лирикалық поэзияның ҿзгешелігі туралы айтқанда А.Байтҧрсыновтың мына 

сҿзі еске оралады: «Толғаушы ақын ҽуелі кҿңілінің кҥйін-мҧңын, мҥддесін, 

зарын, кҥйінішін, сҥйінішін айтып шер тарқату ҥшін толғайды. Екінші ішкері 

ғаламдағы болған халдары, нҽрселерді тысқа шығарып, басқаларға білдіріп, 

басқаларды сол кҿңілінің кҥйіне тҥсіріп, халын тҥсіндіру мақсатымен толғайды. 

Ақындық жалғыз ҿз кҿңілінің кҥйін толғай білуде емес, басқалардың да халін 

танып, кҥйіне салып толғай білуде». 

Поэзияда ақын ҿмірде болғанды ғана емес, болатын, болуы мҥмкін 

жайларды жинақтап, шындыққа сҽйкестендіріп айтатындықтан ҿлеңдегі 

ақынның бейнесі кейде осындай лирикалық тҧлға қалпында кҿрінеді. Ҽрине, 

лирикалық тҧлғаны ақынның ҿз бейнесінен мҥлде бҿлектеп, ажыратып алу 

қиын, бірақ одан ҿзіндік айырмасын, барлығын кҿрмеуге болмайды. Сол 

айырманы ескеріп, ақын ҿмірде болмаған, бірақ болатын, болуы мҥмкін, 

шындық жағдайды ҿз атынан айтса, мҧнда ҿзіндік кҿркемдік заңдылыктар бар 

екенін ҧмытпау қажет. Айталық, «Сен мені не етесің?» деген ҿлеңнен осындай 

лирикалық тҧлға айқын бой кҿрсетеді. Сондықтан осы ҿлеңдегі сҿздерді, 

мысалы ―Ажал уақыты‖. 

Мен ҿлейін сен сау бол!- дегенді біреуге ақын ҿзі айтып отыр екен деп 

тҥсінуден гҿрі, бҧл жинақталған лирикалық тҧлғаның атынан айтылған сҿз деп 

тҥсінген жҿн.Ҽрине, «Жасымда ғылым бар деп ескермедім» немесе «Мен 

жазбаймын ҿлеңді ермек ҥшін» деген сияқты тікелей ҿзі туралы айтылатыны да 

аз емес. Оны ажырату ҥшін ҿлеңнің жанрлық ҿзгешелігіне, ой-сезім ағынының 

ретіне зер салсақ болғаны. Сонда олардын айырмасын байқау аса қиынға 

соқпайды.
[3]

 

Ал, ақын бейнесінің басқа қырларына келсек, кейде ол нақтылы бір жайды 

айтушы, баяндаушы ретінде кҿбірек кҿрінеді. Мысалы, «Байлар жҥр жинаған 
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малын қорғалатып», «Қыран бҥркіт не алмайды салса баптап», «Асқа, тойған 

баратҧғын»сияқты ҿлеңдерді атауға болады. Кейде ақын ҿлеңінде басқа 

адамның кҿңіл- кҥйін суреттейді. «Қызарып, сҧрланып» ҿлеңінде ғашықтық, 

жастардың махаббат сезімі ҿз шындығымен алдымен кҿрініс тауып, оны 

сипаттап жеткізген ақын бейнесі алға шығарылмай, тасада тҧрады. Сондай-ақ 

табиғатты суреттейтін ҿлеңдерде де ақын, анық аңғарылып отырса, кҿбіне кҿп 

бейнелеуші, айтушы. Оның сҿзінде табиғат қҧбылыстарын қалай сезінетіні 

айқын, анық аңғарылып отырса да, алдымен кҿзге кҿрінетін нҽрсе - табиғат 

кҿркі, табиғат аясындағы елдің ҿмір -тҧрмысы. Ал тағы бір алуан ҿлеңдерінде 

ақын нақтылы бір кейіпкерді, мысалы, болысты сҿйлету арқылы ойын 

білдіреді. «Жігіт сҿзі», «Қыз сҿзі» атты хат тҥріндегі ҿлеңдер де осы іспетті. 

Ақын ой-сезімін барлық ҿлеңде біркелкі ҿз атынан тура айтпай. кейде 

кейіпкерлердің, яғни ҿзі сипаттап отырған басқа біреудің сҿйлеуі - монологы 

арқылы немесе біреуді мінездеу арқылы жеткізу де кездесіп отырады. Ақын 

автор ойын ҿз атынан айтқанның ҿзінде де, ҽр тҥрлі баяндау, суреттеу 

тҽсілдерін қолдана алады. Ақынның бейнесі сҿздің мҽн-мағынасы арқылы да, 

ҿлеңнің кҿркемдік тҽсілдері арқылы нақтылы кҿрініс табады.
[4] 

Халықтың ой-санасында ертеден қалыптасқан кісіні адамгершілік 

тҧрғысынан бағалап, даралайтын жақсы мен жаман деген секілді ҧғымдарды да 

Абай жаңаша мағына беріп, орынды пайдаланады. Мысалы: 

Жақсыға айтсаң жаны еріп, 

Ҧғар кҿңіл шын беріп. 

Жамандар адал еңбек қыла алмай жҥр
[5] 

Кейде топтап айту ҥшін «біреу, ҽркім, кейбіреуі» деген сҿздерді де 

қолданады. Тіпті сҿздітыңдаушыларға қаратып айтып«сен, сендер,ҿздерің» дей 

отырып, кҿпшілікті мінездей сипаттап кететіні де кездеседі.  

Мысалы: 

Жҧмыссыз сандал, 

Еріксіз малды ал, 

Деген кім бар сендерге? 

Топтап сипаттаудың ең кҿлемді тҥрі ел, жҧртты айтып, кҿпшілікті,бҥтін бір 

қауымды мінездеуі болса керек. Мысалы, 

Ел аңдып сені, 

Сен аңдып оны, 

Қылт еткізбей бағып кҿр, 

Ҽринемен ел кетті, 

Қоқиланды мақтанды, 

Тҿңкеріліп қҧбылған жҧрт бір сағым... 

Сендерге де қанықпын, 

Жҧртың анау баяғы
[2] 

Ақынның поэзиядағы ҿз тҧлға бейнесі арқылы біз оның ҿзі ҿмір сҥрген 

заманды қалай танитынын, халықтың мҥддесін, арман- тілегін қалай тҥсінетінін 

кҿреміз. Халық ҿмірінің, заман келбетінің поэзиядағы кҿрінісі арқылы ақын 
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бейнесін айқынырақ сезіне тҥсеміз. Жинақтап айтқанда, осының бҽрінен сол 

дҽуірдегі қазақ ҿмірінің мол шындығын табамыз. 

Қазақ ҽдебиетіндегі психологизмнің классикалык ҥлгісі М.Ҽуезовтен бҧрын 

Абайдан бастау алған. Себебі Абай поэзиясы - қайғы мен қасіреттің, қуаныш 

пен шаттықтың ҥні. Абайдың кҿңіл-кҥй лирикасы мен махаббат, достық 

тақырыбындағы ҿлеңдерінен ақындық адамгершілік, қапалық, қайғы, қасірет, 

махаббат, ғашықтық, қҧмарлык, тағы басқа сезімдерін анық байқаймыз. «Абай 

ер мен ҽйелдің махаббатсезімдерін, бір-біріне деген сҥйіспеншілігін, кҿңіл-кҥй 

қҧбылыстарын тҥсіндіруге ерекше мҽн береді. «Қызарып, сҧрланып...»,
] 

«Кҿзімнің қарасы», «Жҥрегім, ойбай соқпа енді», «Ғашықтың тілі -тілсіз тіл» 

деген ҿлеңдері сҥйіскен, ҧғысқан жҥректің жан сырын суреттеуге арналған»
[5]

. 

Абайдың осындай адам сезіміне ҽсер ететін ақындық шеберлігі туралы 

академик Қ.Жҧмалиев былай дейді: «...Бірінші, суреттеген болмысының ҿмір 

шындығына дҽл келуі. Екінші басқаның сезім - кҥйініш-сҥйінішін ҿз сезімінен 

ҿткізе білетіндігі, сол арқылы оқушыларының сезімін тербете алуы».Абайдың 

сол «Қызарып, сҧрланып» ҿлеңіне ҥңілсек: 

Қызарып, Сҧрланып 

Лҥпілдеп жҥрегі 

Ҿзгеден ҧрланып 

Ҿзді-ҿзі керегі 

Екі асық қҧмарлы, 

Бір жолдан қайта алмай, 

Жолықса ол зарлы 

Сҿз жҿндеп айта алмай.
 [2]

 

Махаббатың тілсіз терең сезімдерге толы сан иірімдері, ауылданаулақта 

кездескен екі ғашықтың бір-біріне деген пҽктігі, жҥрек лҥпіліасқан 

шеберлікпен берілген. Ынтық болып зорға қосылған қос ғашықҿзгеден ҧрланып 

тіл қата алмай біресе қызарып, біресе сҧрланады. Ақынғашықтық сезімді 

осындай табиғи кҥйде, аса іңкҽр кҥйге батысқан тылсымкҥштің жанды суретін 

осылайша шебер жырға қосады. «Бҧл ҿлең махаббатпсихологиясын аса нҽзік 

сезінген шеберлікті танытады. Ақын осындайтерең кҥйде, жалындаған 

шындықпен табысқан жҥректерді қҧптайқостайды.Шын махаббат сҿзсіз, ҥнсіз-

ақ танылсын, ыстық жалындыкеуденің тынысымен-ақ білінсін, айтылып 

болмастай ым мен емеуріннентанылатын болсын дейді. Сондай ғашықтықты 

жастарға ҥлгі еткенде, біржағынан, интимная лирика арқылы нҽзік сырды 

тереңдетеді», - дейді М.Ҽуезов.
[6]

 

Абай халқымен мақтанса, қазақ халқының Абайымен мақтануында ҥлкен 

мҽн бар. Басында саңылау, жҥрегінде сезім бар қазақ Абай есімін пір тҧтады. 

Пір тҧта тҧра, онымен сырласады. Туған табиғат қҧлпырса, шалқыса, тҥнерсе 

біз Абайды еске аламыз. Жақсылыққа сҥйсініп, жамандыққа қапалансаң, 

опасыздан опық жеп, жақсылыққа жақсы ниет білдірсең, ауызың алғысқа, 

кҿңілін қарғысқа барса, Абай есіңе тҥседі. Бҧған ешбір жиын-той, сҧхбат-

мҽжіліс Абай жырынсыз, Абай ҽнінсіз ҿтпейтінін қосыңыз. Осындай қасиеттері 
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арқылыАбайдың кім екенін жыға танисыз. Абай қазақ елінің кҿш бастаушысы, 

кҿрегені, қамқоры, ақылгҿйі, мақтанышы. Оның бір ҿзініқ қазақ 

халқыныңрухани қаншалықты қҧнарлы қызмет атқарғанын уақыт дҽлелдеп 

келеді. 

Ақынның поэзиядағы бейнесі мен халық бейнесі деген ҧғымдардың 

арасында да жалғастық, сабақтастық ҿлең жолдары мысалдарымен беріліп 

сараланды. Кейіпкердіңҧлттық характерін кҥрделі барша болмыспен жан-

жақты мҥсіндеу - сол арқылы халықтың ҧлттық ҿзгешелігін ашу боп табылса, 

ол сана ҿз тарапынан кҿркем шығарманын ҧлттық ҿрнегін де айқындайды. 

«Белгілі бір ҧлттың аса қастерлі қасиеттерін бейнелейтін қаһарманын ҧлттық 

характерінен ерекшеліктерді тану басталары кҥмҽнсіз» деген пікір дҧрыс 

айтылған.
[7]

 

Ҿлеңдерінде ақын ҿз кҿңіл-кҥйін тікелей білдіріп, ойын тура айтады. 

Ҿлеңдері кейде сҧхбат, сырласу, кейде насихат, кейде ойға шому, ой толғау 

тҥрінде ҽр алуан болып келсе, ал кейде ақын ҿлеңін ҿзатынан, бірінші жақтан 

айтқанымен ҿмірде жинақталып жасалған лирикалык тҧлғаның кҿзімен 

қарайтыны байқалады. Ҽрине, лирикалык тҧлғаны ақынның ҿз бейнесінен 

мҥлде бҿлектеп, ажыратып алу қиын, бірақ одан ҿзіндік айырмасы барлығын 

кҿрмеуге болмайды. Сол айырманы ескеріп, ақын ҿмірде болмаған, бірақ 

болатын болуы мҥмкін, шындық жағдайды ҿз атынан айтса, мҧнда ҿзіндік 

кҿркемдік заңдылықтар бар екенін ҧмытпау қажет. 
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БОЛАШАҚТЫ БОЛЖАҒАН ҦЛЫ ДАНАМ 

 

 «Жанымда халық қалса, халыққа жолымды, жанымды қосар 

қолымдағы жарық қалса жеткені!»  

Абай Құнанбаев 

Біз – қазақ елінің тҽуелсіз мемлекеті атанып, зерең кҿк туы желбіреген 
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жҧлдызды сҽтін ҿз кҿзімен кҿру пешенесіне жазылған ҧрпақпыз. Қай халықтың 

да ең ҧлы мҧраты, ең ізгі арманы – ел болу, тҽуелсіздік туын кҿтеріп, азат 

ғҧмыр кешу. Міне, осы тҽуелсіздік  деген киелі ҧғымды біздің арыстарымыз бен 

алыптарымыз, даналарымыз бізге тарту етті. Соның бірі ҧлы данамыз – Абай. 

Қазіргі кездегі елімізді толғандыратын мҽселелердің бірі жастарды 

адамгершілікке, ҽдептілікке, адалдыққа, имандылыққа, еңбекқорлыққа баулу. 

Осы мҽселелерді шешетін жолды біз Абай мҧраларынан таба аламыз. 

Сондықтан мен осы тақырыпты таңдауға шешім қабылдадым. 

Менің ойымша, Елбасымыз Н. Ҽ.Назарбаевтың  айтқан мына салиқалы ойы 

кімге болса да бағыт берері сҿзсіз: «...Абай ҽлемі бізді жеті тҥнде адастырмас 

темірқазық іспетті. Соған қарап тірлігіміздің дҧрыс - бҧрысын сараптай аламыз. 

Ҿйткені, жанды жегідей жеп жҥрген кҿп сауалдың жауабын Абай ҽлдеқашан 

айтып кеткен. Абайды оқып отырып-ақ, кҿштің басын баяғыда-ақ жҿнге салып 

алуға болатын еді. Сорлатқанда біреудің уақыты жетпейді, біреудің ҧғымы 

жетпейді, біреудің атымен зауқы жоқ. ...Қазіргідей заманда Абай жырларына 

айына емес, аптасына емес, кҥніне бір ҥңіліп қоймай болмайды. Сонда жан 

қинап жҥрген қай кҥмҽннің де бҽріне жауап таба аласың».[2] Демек, бҧл сҿздер 

ҽрбір адамның дҧрыс жетілуіне кепіл болатын, қоғам ҿмірінде басшылыққа 

алатын  ой тҽрізді. Абай ҽлемінің бар қҧдіреті мен болмысын, қҧпиясы мен 

сырын жете таныту арқылы қазақ халқының мҽдени келбетін, қадір-қасиетін, 

шыққан биігін, рухани жетістіктерін ҧрпақ санасына сіңіре аламыз.[5] 

Адам болудың талап –тілектерін атап, бойға ҧялатар қасиеттердің қандай 

болмақ деген ойға ерекше кҿңіл бҿлгендіктен де шығар, Ҧлы Абай қашан да 

біздің ортамызда, саналы ҿмірімізді ҿлеңдерімен шырақтандырады. 

Абайды оқыған ҽр  оқырман тҥйсігінде «ҿз Абайы» болады, ол  оқырманның 

поэзия болмысын қаншалықты ҽрі қалай қабылдауында жатыр. Ақын мҧрасы 

оқырманның тҥсінуі мен сезіне білуіне тікелей тҽуелді болғандықтан,  ҽлемдік 

Абайды тану ҥшін, алдымен ҧлттық Абайды тануды ойлаған дҧрыс. Осы орайда 

мектеп қабырғасының алғашқы сатысында –ақ   қазақ ҽдебиетінің, қазақ 

тарихының баға жетпес қазынасына, халықтың биік рухани - мҽдени ҿресіне 

айналған  Абайдың ҽдеби мҧрасын  жас ҿскіндерге жеткізу – басты борыш 

болып саналуы керек. Содан кейін барып, жоғарғы сатыларда ақиқаттың ерені- 

кҿпшілікке қарсы тҧра білген қайсар батылдығымен Алланы таныған Абайды, 

ҽлемдік Абайды - адамзаттың Абайын танытуды  қолға алуға болады. Абайдың 

ізгілік пен имандылыққа толы кҿркем поэтикасының қайнар кҿзі, тҧнық 

бастауы –қазақ халқының сҿз ҿнері екенін естен шығармағанымыз абзал. Ал 

кемел ақын  шығармаларында айқындалған гуманистік таным, адамшылық 

негіз – «сен - ақ бол, сары, қара бол»,  мейлің,  барша пенденің,  бар жаһан 

адамзатының бойында болуы хақ қасиеттер. Міне, сондықтан да Абай  - бҥкіл 

адамзаттікі. 

Абайды ҿзге ҧлт ҿкілдеріне  оқыту арқылы жаңа биіктерге кҿтерілу, рухани 

ҿсіп-ҿркендеген іргелі еліміздің елдік белгісін биік дҽрежеге кҿтеру мақсатында 

ҿз мектебімізде шама-шарқымызша жҧмыс жҥргізудеміз. Абайды оқыту 
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Абай жҽне кҽсіп 

Ғылым жҽне жастар 

Тҽрбие жҽне қоғам 

Мектеп жҽне Абай 

Дана ҽлемі 

Жоба қорғау 

Дҿңгелек 

ҥстел 

Дебат 

коучинг 

ҒПК 

Ойдың негізін кҿрсетеді 

Ҿздігінен тауып алуды 
нығайтады 

Мағлҧматты ой 

елегіненҿткізуге ҥйретеді 

Танымдық қабілетін дамытады 

Танымдық қабілетін дамытады 

бойынша жҧмыс моделі: 

 

Абай жҽне кҽсіп.  

Абай қазақ қоғамын ерінбей еңбек етуге шақырғанын 

«Сабырсыз,арсыз,еріншек», «Ҿкінішті кҿп ҿмір кеткен ҿтіп», «Базарға қарап 

тҧрсам ҽркім барар», «Адасқанның алды-жҿн,арты - соқпақ » т.б ҿлеңдерінен 

кҿре аламыз. Ақын ҿзінің кейбір замандастарының бойындағы жаманшылық 

мінездерді — жалқаулықты, еңбексіздікті, кҿрсеқызарлықты, алтыбақан 

алауыздықты, надандықты жеріне жеткізе ҽшкерелейді.[1] Кедейшіліктен 

қҧтылудың бір тҽсілі егіншілікпен айналысу, қолҿнер кҽсібін жҽне сауда-

саттық жасауды ҥйрену екенін айтты. Ол былай деп жазды: 

«Егіннің ебін, 

Сауданың тегін 

Ҥйреніп, ойлап, мал ізде». 

Абай қазақтарды мал ҿсірумен қоса сауда жасауды, белгілі бір кҽсіп тҥрімен 

шҧғылдануды ҥйрену қажеттігіне баса назар аударды. Орта Азия 

тҧрғындарының кҽсіп тҥрлеріне ҥлкен ілтипатпен қызыға қарады. Ол былай деп 

жазды: «Енді қарап тҧрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, саудагердің жҥрмеген 

жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Ҿзіменен ҿзі ҽуре болып, біріменен бірі 

ешбір шаһари (яғни қала адамдары болып) жауласпайды. Орысқа қарамай 

тҧрғанда қазақтың ҿлісінің ахыреттігін (кебінін), тірісінің киімін сол жеткізіп 

тҧрды».[1] Ақынның ҿз заманындағы осы мҽселе  қазіргі кезде  кҿкейкесті 

мҽселелердің бірі екенін біз кҿріп отырмыз. Қазіргі уақытта да жастардың бҽрі 

жоғары дҽрежелі маман иесі болуды армандап, сол армандарына қол жеткізуде. 

Ҽрине, біз оған қуанамыз, бірақ бҽрі бастық болса, басқарушы адамның қол 

астында кімдер жҧмыс істейді? Сол данамыз қозғап кеткен мҽселелерді шешу 

жолында, қазіргі кезде  мектебімізде оқушыларды қоғамдық жҧмысқа 

араластырып отырамыз, бітіруші тҥлектерге ҽр тҥрлі кҽсіп жайлы ақпараттар 

береміз, жазғы уақытта біздің мектеп оқушылары ара шаруашылығымен 

айналысады жҽне мектеп ауласында жеміс-жидек салып, бау-бақшаны кҥтуге 

баулимыз. 

2.Ғылым жҽне жастар. 
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Ҧлы ақын жас ҧрпақты «Ғылым таппай мақтанба» ҿлеңінде имандылыққа, 

адамгершілікке, ғылым-білім ҥйренуге шақырды. Ақын жастарды ҿсектен, 

ҿтіріктен, мақтаншақтықтан, еріншектіктен, бекер мал шашпақтықтан қашық 

болуға, бес асыл іске — талап етуге, еңбекті сҥюге, терең ойлай білуге, 

қанағатшыл болуға, қайырымды рақымшылық жасауға шақырды. Абайдың 

арманы – қазақ халқын бай елдердің қатарында кҿріп, малды адал жолмен 

тауып баю, басқа біреуге тҽуелсіз болу. Бҥгінгі кезде, егер еліміз бҽсекеге 

қабілетті елу елдің қатарынан орын алса, Абайдың  арманы орындалғаны. 

Ақынның келесі ойларын бҥгінгі кҥні кҽсіптік заманы кезіндегі адамға ҧсынуға 

болады. 

1.    Ҿз- ҿзіңе есеп беріп тҧруды ескер; 

2.    Дамыған елдің тҽжірибесін меңгер; 

3.    Мал табам десең, арланба; 

4.    Ақыл мен еңбекті тең ҧста. 

Міне, бҥгінгі кҥні ҧлы ақынның арманы орындалып отыр. Ақынның 

данышпандығын болашақ ҧрпаққа жеткізу, ҽрбір оқушының бойындағы 

қасиеттерді қалыптастыру  тіл жҽне ҽдебиет мамандарының міндеті. Осы 

міндет  Абайтану, Абайды оқу арқылы жҥзеге асырылып жатыр. 

Ҧлы ақынның ҿмірін, шығармашылығын ҧрпаққа таныстырып, оқытуда 

Абайтану курсының алатын орны ерекше. Ҿйткені бағдарлама бойынша сағат 

аз бҿлінеді, ал курс бойынша жан-жақты оқып ҥйренуге ҥлкен мҥмкіндік бар.  

Абайтану курсын оқи отырып, оқушылардың қазақ сҿз ҿнеріндегі Абайдың 

орны мен ақындық табиғатын тануға мҥмкіндіктері бар. Ақынның ҿмірлік 

мақсаттарын, шығармаларын, ғылым, білім, ҿнер, тҽрбие мҽселелері туралы 

ҿсиеттерінің маңыздылығын тҥсіндіру  арқылы оқушылардың ҧлттық танымы 

қалыптастырылады. Оқушыға кҿркем туындының тілдік ерекшеліктерін, 

идеялық мҽнін талдауға, пікір алмасуға ҥйретуге, жастардың ҿмірден ҿз орнын 

табуға бағыттайды. Абайдың ақындық мектебі, поэзиясындағы дҽстҥр мен 

жаңашылдық ҧғымының мҽні мен маңызын рухани кемелдік танымы 

тҧрғысынан таныту, ақынның кҿркем-ҽдеби туындыларындағы ҧлттық таным 

мен рухани- мҽдени қҧндылықтарды оқушылардың  бойына дарыту арқылы 

ақын мҧрасының қҧндылығын жеткізу. Шығармаларының адамгершілікті, 

имандылықты, махаббатты, достықты, ҽділеттілікті, татулықты, бірлікті 

жырлайтындығын ақын ҿлеңдерін оқытып, жатқа айтқызып, келер ҧрпаққа 

ҥлгі-ҿнеге етіп жеткізудің маңызы зор.  

Қазақтың қуанғанын да, мҧңайғанын да, жылағанын да, қиналғанын да, 

кҥрсінгенін де Абай мҧраларында тебірене жырға қосты. Сҿз ҿрнегі, інжу 

маржан мен ҿрнектелген  мҧрасының басты тақырыбы да адам болу, надандық 

жамандық ҽрекеттен аман болу. Ендеше, Абайдың даралығын, оның мҧрасын 

бір ғана ҿлең шумағына сыйдырған айтыскер ақын Қойлыбай Асанның мына 

бір жыр шумақтары соны дҽлелдегендей: 

Қазаққа ең жаманға надан болу, 

Наданболып, басқағабодан болу. 

Ақын болу ҽркімгеарманшығар, 
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Абай болу, алдыменадам болу. 

Осындай бір жолға Абайды толығымен сыйғызу қазақтай дархан кҿңілді 

пҽктігімізден шығар.  Бҥгінде Абайды қҧрметтеу, ҧлықтау, асыл мҧраларын 

насихаттау елімізде кеңінен қанат жайып келеді. «Абай» энциклопедиясы 

шығарылып, республикалық, облыстық, қалалық деңгейлерде  Абай оқуларын 

ҿткізу дҽстҥрге айналды. Бҧл шараларға тек қазақ сыныптары ғана емес, 

сондай-ақ орыс сыныптарында оқитын басқа ҧлт ҿкілдері белсене қатысады. 

Олардың  Абай шығармаларына қызығушылығы ҿте жоғары. Тек ақын 

ҿлеңдерін мҽнерлеп айтып қана қоймайды, Абайдың ҽндерін де ерекше 

сезіммен тамылжыта айтады. 

3.Тҽрбие жҽне қоғам.       

Ҧлы данамыз ел -жҧрттың болашағын ойлап, халықты ауыр тҧрмыстан, 

азаптан қҧтылудың жолын меңзеп, оқу – білімге шақырған. Адамның сол 

кездегі жаман қасиеттерінің бҽрін санап, атап кҿрсетіп, содан арылуға, 

жақсылықты ҿн бойына жинауға, яғни тҽрбиеге кҿп кҿңіл бҿлген. «Бала 

жасынан ҧядан нені білсе,ол ҿмірбойы қиядан соны таниды» деп Жҥсіп 

Баласағҧни айтқандай, білім мен ҧғымдары бірегей отбасында тҽлім – тҽрбие де 

дҧрыс болады. Бала тҽрбиесінде ата- ана басты роль атқарады. Сол себепті, 

мектепте тҽрбиеге қатысты ата-аналар жиналысы, сынып сағаттары, сыныптан 

тыс сабақтар ҿткізіледі.  

4.Мектеп жҽне Абай. 
Абай жастардың бойындағы кеселді кемістіктерді, арсыздық пен 

ҧятсыздықты, дҿрекі надандықты тҽрбие жҽне білім беру арқылы жоюға ҥндеді. 

Ақын ол ҥшін қазақ балаларын оқытатын мектептерді кҿптеп салуды жақтады. 

Атап айтқанда, ол былай деп айтты: «Балаларды ата-аналарынан алып, 

мектепке беру керек, олардың біразын мамандықтың бір тҥрін, біразын басқа 

мамандықтарды игеруге бағыттау керек. Мектептерді кҿбейту қажет, оларда 

тіпті қыздар да оқитын болсын».[3] Ақынның сол кездегі арманы қазіргі 

заманда орындалып, мектептер салынып,кҿбеюде, болашақ жастарға барлық 

жағдай жасалған, бірақ кейбір аудандарда ,мҽселен бір ғана Глубокое 

ауданында  29 мектептің біреуі ғана қазақ мектебі. Сол себепті, балаларын 

интернатқа беріп оқытып жатыр. Қай ата- ана баласының кҿзден таса жерде 

оқып-ҿсуін қалайды? Сонымен қатар,  интернатқа берілген ғимараттар тозып 

тҧр.    

Қорытындылай келе,біз ҧлы ақынымыз Абай Қҧнанбайҧлының ҿз дҽуірінде 

айтып кеткен сҿздерінің ҽлі кҥнге дейін ҿмірімізге қажеттілігін ҧғындық. 

Осындай бір жолға Абайды толығымен сыйғызу қазақтай дархан кҿңілді 

пҽктігімізден шығар. Қазақта «жҥзден жҥйрік, мыңнан тҧлпар» деген мақал бар. 

Абай мыңнан, миллионнан озып шыққан тҧлпар. Шебер қол, сезімтал жҥрек, 

милы парасат таңдайтын тҥйіндер - сансыз ҧрпақтың ҥлесі. Абай ҽр қазақтың 

сҿзі ҽрдайым аузындағы жыры, санасындағы ар-ҧжданы, кҿкірегіңдегі иманы 

болып қала бермек.  Ақын мҧрасы - халықтың сарқылмас асыл қазынасы. Абай 

ақындығының тарихымызбен бірге жасайтын ҧлы тағылымы да осында! 

Ҿлді деуге бола ма, ойлаңдаршы, 
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Ҿлмейтҧғын артына сҿз қалдырған, -деп тҿрелігін ҿзі шешкен Абай бҥгін 

жарқын бейнесімен де, жалынды жырымен де  халқының жадында бірге мҽңгі 

жасай берері атар таңдай ақиқат қой. 

Абай аға, қадірлім! Сҿздерің сенің ҿлген жоқ, жойылған жоқ. Рас, бҧл кҥнде 

бҧл араға біткен дҥм тоғай болмасын. Ҥлкен бақ боп тҧрмасын...  Бірақ ен дала, 

мол сахараның бар бойында сҿздерің ҿсіп келеді...  Ҿсе бермек кҥн санап та 

жыл санап... Сол ҥшін де ҿз ҿмірімізде, ҿле-ҿлгенше асыл сҿзіңді сақтармыз, 

ата тҽрбиеңді ақтармыз!  
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ИБРАГИМОВА С.С.  

КГУ «Средняя школа №7» акимата города Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

МУДРОСТЬ АБАЯ И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ: КУЛЬТУРНО-

ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ  НАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

 «Знай, потомок, дорогу я для тебя стлал. 

 Против тысяч сражался - не обессудь!» 

 Абай 

 

Нашему поколению Абай, с его бессмертными творчествами, вспоенными 

соками народной казахской и русской классической поэзии, представляется 

явлением поразительным. Он взял  все  лучшее от многовековой культуры 

казахского народа и обогатил эти сокровища благотворным влиянием казахского 

народа. Своим обращением  к великому наследию духовной культуры русского 

народа Абай возглавил самое прогрессивное движение в истории общественной 

мысли своего народа. Одним из первых просвещенных деятелей казахского 

народа он последовательно разрушал все преграды, мешавшие скорейшему 

приобщению казахского общества к передовой русской культуре. Тем самым он 

способствовал слиянию русского и казахского народов в общей борьбе за 

светлое будущее против реакционного строя, разобщавшего эти народы. 

Народная память ,взыскательная и суровая, надолго сохраняет для потомства  

имена тех отдельных людей , чья деятельность была направлена к его благу, чье 

сердце билось для его счастья, а ум работал для усовершенствования жизни 

современников. Таким и был Абай Кунанбаев - поэт, композитор, философ, 
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просветитель, передовой человек своего времени, искавший верных путей для 

облегчения жизни  родного народа, стойкий заступник ограбленных и 

обездоленных и страстный, непримиримый обличитель  и враг родовых 

воротил, старейшин, богачей, управителей. Нужно поистине совладать 

крылатым умом и орлиным зрением, чтобы на перекрестке исторических судеб 

не потеряться. Абай для казахского народа такое же великолепное явление, как 

для русского народа - Пушкин, для англичан - Шекспир, для грузин - 

Руставелли, для немцев - Гете... 

 Великий Абай говорил: «Сила человека заключается в его разуме  и 

знаниях». Слова великого мыслителя казахского народа остаются актуальными 

и в наши дни. Образование-это залог прогресса, благосостояние каждого 

гражданина и в целом государства. А уровень развития того или иного 

государства в первую очередь определяется состоянием системы образования и 

положением ее в мировом образовательном пространстве. Только обладая 

необходимой суммой знаний, человек может познавать мир, отличать добро от 

зла, полезное от вредного, и лишь тогда от него можно ждать пользы, которая 

так необходима для прогресса казахского общества. Сам Абай являлся 

примером человека, стремящегося к овладению науками. Он прошел огромный 

путь самообразования. Он воспитал в себе неукротимый дух познания, 

самостоятельность. 

Обучение на родном языке. Самые азы, основы знания, по мысли Абая, 

человек должен усвоить на родном языке и только потом можно и нужно 

переходить  к изучению других языков. С глубочайшей любовью проникнуты 

мысли Абая, высказанные о родном языке ,в котором скрыты думы и чаяния 

народа, его характер, его  стремление, все его историческое прошлое, на 

котором строится настоящее, открывающее путь к будущему.Первые понятия о 

вещах и явлениях окружающего мира человек выражает словами родного  языка 

и может в дальнейшем приобрести навыки к самостоятельному пополнению 

образования. История становления и развития казахского языка неразрывно 

связана с историей самого казахского народа, пережившего  различные 

исторические периоды. В 19 веке большую роль в создании казахского 

литературного  языка сыграли Абай Кунанбаев и Ибрай Алтынсарин. 

Сегодня Казахстан суверенное государство и государственным языком 

является казахский язык. В этом плане прозвучали слова  Президента  

Назарбаева о значимости и необходимости изучения казахского языка 

населением нашей страны. «Будущее  Казахстана – в казахском языке. К 2025 

году казахский язык станет главенствовать во всех сферах жизни  и станет 

языком повсеместного общения», - сказал Нурсултан Абишевич Назарбаев, 

обращаясь с посланием к народу Казахстана. В связи с этим приобретает 

актуальность активное изучение казахского языка жителями некоренной 

национальности. Надо отметить ,что среди учащихся средних школ, колледжей 

и студентов вузов отмечается стремление овладеть государственным языком. В 

свою очередь государство  создает все условия для освоения языка. Конечно 

существуют минусы в подходе к проблеме, методике преподавания и 
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организации работы. С момента принятия Закона о языках в Республике 

Казахстан» прошло более 13 лет, несмотря  на это уровень применяемости 

казахского языка в государственных органах и других организациях оставляет 

желать лучшего. 

Важная роль в воспитании детей принадлежит школе, учителям. Учитель 

является центральной фигурой, от которой зависит будущее подрастающего 

поколения. Поэт-мыслитель пишет, в любом виде обучения наставник должен 

увлечь, заинтересовать обучающихся.Обучение должно быть увлекательным, а 

то и наслаждением, радостью, а не принудительной обязанностью. 

Наслаждение и радость от обучения – самый эффективный путь прочности 

знаний у детей. Современный учитель, взяв эти слова на вооружение должен 

стремиться реализовать на деле. Ведь сегодня педагогам предоставлена 

огромная возможность в совершенствовании своих творческих способностей. 

Большой спектр инновационных технологий, методов и приемов   создает 

условия для самореализации педагога и развитие его компетентностей. 

Следовательно, учитель должен стремиться быть  новатором. Новатор - это тот 

кто изобрел новое, открыл, опробовал новое  или применил в своей работе то 

новое, что создано другим. Только творческий учитель способен обучить, 

воспитать творческих учеников. Именно такой учитель организует учебную и 

внеучебную деятельность, используя активные формы, направленные на 

развитие мотивационной  сферы, что позволяет максимально использовать 

потенциал ребенка и направить его развитие на самореализацию. Абай считал, 

что основными признаками педагогического мастерства воспитателя, 

наставника являются целеустремленность, высокий уровень общей 

педагогической культуры, ум, доброе сердце, педагогический талант, готовность 

к постоянному поиску, доброжелательность. Воспитатель по его мнению 

,должен использовать :семью, среду, общение. 

Одной из важных задач современной школы является формирование 

полилингвиального человека, способного  свободно излагать свои мысли на 

казахском, русском и английском языках. В связи с этим необходима реализация 

интегрированного похода в обучении  творчества Абая. В новых условиях 

обучения словесникам необходимо, совершенствовать формы, методы, средства 

обучения. Проблемная ситуация, межпредметные связи, сопоставления, 

материалы страноведения, краеведения - все это должно быть в копилке 

педагога. Методы и приемы опоры на взаимосвязи литератур разнообразны. 

Здесь уместны интегрированные уроки, которые предполагают участие  

учителей разных специальностей. К примеру  участием учителя казахского 

языка и музыки, учителя казахской литературы и учителя русской литературы, 

учителя казахской литературы и учителя истории, которые раскрывают тему с 

разных точек зрения и сторон. На этих уроках представится возможность 

изучить, сопоставить, анализировать и заучить, раскрыть созвучие, жанровые 

особенности, поэтическое переплетение творчества Абая, Пушкина, Гете, 

Шекспира. Сопоставляя мотивы лирики данных поэтов, учащиеся поймут, что 

роднит казахского певца с русским, английским, немецким поэтами. Одним из 
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важнейших путей ознакомления учащихся с поэзией Абая проведение на 

каждом уроке «поэтическая пятиминутка»,где каждый ученик прочтет отрывок, 

высказывание, цитату поэта наизусть. Это приводит к тому, что каждый ученик 

индивидуально проводит поисковую работу, и заучивая ранее не знакомые 

остальным учащимся стихи, расширяет познание, знакомит других с поэзией 

поэта. До конца учебного процесса  каждый ученик будет знать наизусть 

стихотворения Абая.   

Изучение казахской литературы наряду с русской литературой, английским 

языком  расширяет духовный нравственный и эстетический опыт учащихся, 

способствует  формированию, нравственных убеждений, активной жизненной 

позиций развитию восприятия иноязычного художественного произведения, 

совершенствует  навыки владения казахской, английской  речей  в условиях 

русской школы. Всем свои существом Абай протестует против религиозно- 

схоластического образования. По его мнению, такие знания требуют лишь 

бессознательного заучивания лишенных смысла текстов Корана и религиозных 

премудростей. Он с глубоким сожалением вспоминает годы, проведенные в 

медресе. Видя невежественность мулл, их темноту, с одной стороны и  

жадность к наживе, с другой стороны, Абай откровенно бросал им в лицо 

обвинение и говорил: «Это лживые и коварные люди, хорошо сознающие всю 

шаткость своего положения и никогда  не расстающиеся с четками  и чалмой. 

Абай признавал, что религиозное учение не может дать пищу, для овладения 

знаниями, росту самосознания, развитию умственных способностей, оно-

преграда на пути прогресса. И в настоящее время остро стоит вопрос 

нетрадиционных для нашего народа религиозных и псевдорелигиозных 

течений. Часть молодых людей слепо воспринимает этот чужой взгляд на 

жизнь, так как у части нашего общества слабый иммунитет к 

псевдорелигиозному воздействию. Поэтому в программу общеобразовательной 

школы введен новый предмет религиоведения. Проблема влияния различных 

религиозных систем на политическую жизнь общества чрезвычайно остра, 

актуальна и требует глубокого изучения. Для того, чтобы учащиеся не попали  

на незаконные и противозаконные пути сектантов, будут получать знания в 

школах о законных путях религиозной жизни. 

Поэтическое творчество Абая неотделимо  от его педагогических взглядов. 

О необходимости  исследования произведений Абая с точки зрения их 

воспитательного значения. Особое значение в воспитании молодежи Абай 

придавал семейному воспитанию. Первые и самые главные воспитатели, 

учителя, по мысли Абая, - это родители.  И с этим нельзя не согласиться. 

Глубокий постоянный психологический контакт с ребенком–универсальное 

требование к воспитанию, контакт необходим  в воспитании каждого ребенка в 

любом возрасте. Именно ощущение и переживание контакта с родителями  

дают детям возможность почувствовать и осознать родительскую любовь, 

привязанность и заботу. Мы все прекрасно знаем, что главный институт 

воспитания ребенка-это семья. То, что ребенком получено в детские годы в 

семье, отразится на всей его последующей жизни. Почему семья занимает 
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главную позицию воспитания? Ребенок находится в кругу семьи значительную 

часть своей жизни и поэтому никакой другой институт по продолжительности  

воздействия не может. В семье должно присутствовать взаимопонимание и 

гармония. Говоря о методах и средствах нравственного воспитания, Абай 

подчеркивал необходимость такта, терпения, внимания и родительской любви к 

детям. По мнению Абая, самый вредный и опасный метод-это крикливость, 

гнев, нервозность. От родителя, - писал он, - который вначале показывает не ум, 

а гнев, дети не могут брать пример. Они тоже прибегнуть к гневу».В ряде своих 

произведениях Абай  указывал: нравы, и поведение детей портятся из-за 

неправильного воспитания их родителями, наставниками. Также дети портятся 

от  пагубного влияния сверстников, друзей и товарищей. И нельзя с этим не 

согласиться, ведь  в настоящее время эта пагубность расширила  свои границы. 

Родители чаще связывают воспитание с расчетливой целью. В лице своих 

детей  они видят своих наследников и кормильцев на старости лет. Это очень 

узкий взгляд на воспитание. Эти цели являются  эгоистическими, унижающими 

достоинство будущего гражданина: «Сын твоего отца - недруг народу, сын 

народа - твой друг»,гневно писал Абай о «концепциях» отдельных родителей на  

цели воспитания. Абай выдвигает гуманистическую концепцию нравственного 

воспитания, цель которого сделать из  ребенка труженика, патриота, 

разносторонне развитого, высоконравственного человека, живущего 

интересами, мыслями и чаяниями родного народа. Подводя итоги сказанному о 

нравственном воспитании в педагогическом наследии Абая Кунанбаева, 

следует отметить, что он создал довольно стройную систему нравственного 

воспитания. В вопросах нравственного воспитания Абай опережал свое время 

на целую эпоху. Мысли Абая о науке, знании, о воспитании во многом 

перекликаются с требованиями наших дней, созвучны прогрессивным идеям 

современной педагогики и психологии. 

Таким образом, анализируя мысли Абая о воспитании подрастающего 

поколения, позволяет сделать следующие выводы: 

1) Без образованности народа, особенно молодежи, которой принадлежит 

будущее, прогресс невозможен. Призыв к овладению знаниями, приобщению к 

науке, передовой культуре следует понимать как заботу о социальном прогрессе 

общества; 

2) Особое место отводит в воспитании Абай родному языку, в котором 

отражаются национальная самобытность, история, душа и характер народа. 

Однако при этом  не исключается необходимость изучения других языков, 

позволяющих приобщиться к культуре других народов. В связи с этим Абай 

ставит вопрос патриотического и интернационального воспитания; 

3) Давая сравнительную характеристику религиозно-схоластического и 

светского образования, Абай занимает сторону образования, как развивающего 

ум на основе реальных знаний о реальном мире; 

4) В деле воспитания детей Абай главенствующее место  отдает семье. Он 

считает, что воспитывать детей правильно - это  родительский долг. Абай 

многогранен и мудрость Абая многозначительна.  
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ҼДЕБИ СЫН ЖҼНЕ «АБАЙ» РОМАНЫ 

 

Қазақ кеңес ҽдебиетінің сандық кҿрсеткіштен сапалық деңгейге 

ойысуындағы бір белес 1940 жылдар еншісінде болды. Соның нақты дҽлелі – 

М.Ҽуезовтің «Абай» романының бірінші кітабының жарық кҿруі. Ҧлттық сҿз 

ҿнерінің биігі ғана емес, ҽлем ҽдебиетінен ҿзіне тиесілі орнын алған 

халқымыздың мақтанышы М.Ҽуезовтің «Абай жолы» эпопеясы жарыққа 

шыққаннан бастап-ақ кҿптеген қиындықтарға, кедергілерге тап болды. Жалпы 

қаламгердің «Қилы заманынан» бастап, біраз шығармалары Кеңес ҥкіметі 

дҽуірінде сыңаржақ сынның сойылына алынып, кҿптеген қиыншылықтармен 

жарық кҿріп отырды. 1932 жылы абақтыдан шығарда жазған ашық хатында 

ҿзінің тҿл туындылары «Қилы заман», «Еңлік-Кебек», «Кҿксерек» т.б. 

шығармаларынан бас тартқаны мҽлім. Халқымызға белгілі тҧлға, ақын Олжас 

Сҥлейменовтің сҿзімен айтқанда: «Освабождение далось ему ценой публичного 

покаяния в газете, которая называлась уже «Казахстанская правда». В этой 

статье М. Ауэзов отказывается от лучших своих произведений «Енлик-Кебек», 

«Коксерек», «Лихая година» - он, по сути, отрекается от вего себя, но Абая не 

предает»!» [1, 17-18]. 

Жазушның Абайға адалдығын соған байланысты жазған ғылыми 

еңбектерімен қатар кҿркем шығармаларынан кҿреміз. М.Ҽуезовтің ақынға 

арнаған «Абай» романының бірінші кітапы 1942 жылы баспадан шықты. Бҧл 

шығарма да сол кезенде кҿптеген қиындықтар кҿріп, саяси талқылаудардан 

ҿтті. Кітаптің шығуына уақыттың ауыртпалығына қарамастан, сол кездегі 

Мемлекеттік Біріккен баспасы бас редакторы, кҿрнекті ҽдебиетші ғалым 

Б.Кенжебаевтың сіңірген еңбегі айырықша болды. Ҿйткені, кешегі кҥйреген 

кеңестік идеология аталмыш шығарманы баспадан шықпастан-ақ «бесігінде» 

тҧншықтырғысы келді.   

Белгілі ақиқат ҽдеби сын ҽдебиеттің, кҿркем шығарманың негізінде туады. 

Сондықтан да кҿркем ҽдебиеттің дамуының алғы шарты ― ҽдеби сын емес, 
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керісінше кҿркем ҽдебиет ҽдеби сынды дамытады. Қазақ прозасын ҽлемдік 

ҽдебиет биігіне кҿтерген аталған романның жарық кҿруі ҽдеби сынның да 

эстетикалық арнадағы, ғылыми сипатта даму дҽрежесіне ықпал етті.  

Б. Кенжебаев кесек туынды туралы Қ.Шаңғытбаевпен бірігіп «Абай» 

(М.Ҽуезовтің осы романының бірінші кітабы туралы) атты алғашқы сын мақала 

жазып, М.Ҽуезовтің «Абай» романына жоғары баға берді. Туындыда қазақ 

халқы ҿмірінің болмыс-бітімі ҥлкен суреткерлік шеберлікпен берілгені туралы 

«Абай» романы қазақ тҧрмысының ҥлкен бір айнасы, қазақ халқының 

халықтық қасиетін, сын-сыпатын, сапасын, елдігін кҿрсететін, қазақ 

оқушыларының патриоттық, халқын сҥюшілік сезімін кҥшейтетін, қазақты жете 

білмейтін жҧрт оқушыларына: қазақ халқы осындай халық екен деп айтқызатын 

роман, патриоттық роман» деген салиқалы пікір айтты [2,101]. «Абай» ― 

тарихи роман дей келіп туындының композициялық бітімі, ҽр образдың ҿзіне 

тҽн ерекшелігі туралы да сындарлы пікір білдірді. Бҧл – «Абай» романын 

бағалаудағы алғашқы сын мақала болса, ал 1943 жылдың 21 мамырында 

«Абай» романын талқылау мақсатында жазушылар мен ғалымдар бас қосты.  

Мҧнда «Абай жҽне роман туралы» атты баяндаманы сыншы Е.Ысмайылов 

жасады. Романның қазақ ҽдебиетіндегі сонылығын, басты жаңашылдық 

сипатын, қаламгер шеберлігін, образдар даралығын байыптаудағы сыншы 

пікірінің қҧптарлық, сонымен қатар талас тудыратын тҧстары да бар екенін 

Ғ.Мҥсірепов баяндамасынан кҿреміз. Бҧл жерде Е.Ысмайылов баяндамасында 

қҧнды пікір, байыпты талдау жоқ деген ҧғым тумаса керек. Е.Ысмайылов пен 

Ғ.Мҥсірепов ой-пікірінің бір арнаға тҥйіспеуі, тҥрлі қайшылықты кҿзқарастың 

болуы - сын табиғатына тҽн басты сипат. Ҽдебиет мҥддесін ардақ тҧтқан пікір 

қайшылығы, сыни пікір алшақтығы, тҥптеп келгенде, ҽдебиетте қордаланған 

проблемалық мҽселелерді шешуге, кҿтеруге қозғау салатынын да ескеруіміз 

қажет. Ғ.Мҥсірепов «Есмағамбеттің роман деп мақтаған «Кҿк ҥйдегі кҿршілер», 

«Тулаған толқындары», «Менің мектебім», «Балуан Шолағы» ― бірнеше рет 

қайта суарып, қайта пісіруді керек ететін нҽрселер. Бҧл шығармалардың 

ҽрқайсысының ҿз маңызы, ҿз орны бар… Бҧларсыз «Абай» романы, мҥмкін, 

тумаған да болар. Осылардың бҽрі қосылып, бҥгінгі ҿсіп, ер жеткен қазақ 

ҽдебиетін жасап отыр. Бірақ бҧлардың бірі де «Абай» емес, теңдесе алмайды. 

Ой адал да, тілек олақ орындалған шығармалар» деп Е.Ысмайылов роман деп 

атаған туындылардың мҽн-мағынасын еш тҿмендетпей, олардың шын мҽніндегі 

классикалық шығарма табиғатына ҥйлеспеуін ескертуі - эстетикалық сынға тҽн 

пікір деп білеміз [3,163]. Сондай-ақ, «Абай» романы - бҥгінгі қазақ ҽдебиетінің 

жаңа белі. Бҧл ― роман деген ҥлкен ҧғынысқа толық жауап беретін қазақ 

ҽдебиетіндегі бірінші роман. «Абай» шын мағынасында европалық озық 

ҽдебиеттердің піскен, сыналған ҥлгісімен жазылған» деген байыпты пікірі де 

Е.Ысмайыловтың роман табиғаты туралы тҥсінігін салиқалы тҥрде тҥзетуге, 

тереңдетуге арналған парасатты пайымы болып табылады [3, 174]. 

Е.Ысмайылов жоғарыда аталған баяндамасында Қҧнанбайды Иван 

Грозныйға теңейді. Бҧл пікірді де талғампаз жазушы қҧптай бермеген. 

«Қҧнанбай қай жағынан болмасын ел ісінің бар тізгініне ҽбден ие боларлық 
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мейлінше қажырлы адам. Иван Грозный ― орыс халқының басын қосқан, 

елдігін жасап берген адам болса, Қҧнанбай бҧл ойдың маңына бармайды емес 

пе? Туысы ҥлкен адам, бірақ Иван Грозный емес ол» деп табады [3,173]. Ал 

Е.Ысмайылов Қҧнанбайды Грозныйға теңеуінің басты себебін: «Ҿз 

заманындағы елдің келешегі деген мақсатты алдына зор арман етіп қоймаған. 

Бірақ іргелі рулы елдердің ҿз арасындағы алалығына, рушылдық қылықтарына 

қатал ҽкімшілік ҥкіммен тиым салатын, елді бір тізгінмен, бір ҽмірмен бір 

уайымда, шырмауымда ҧстаймын деген ҽрекеттерінің тарихи қажет жақтары 

жоқ емес пе деген ойға келесің» деп тҥсіндіреді [4, 313].  

Сыншы пікірін байыптағанымызда, Қҧнанбайды Иван Грозныйға теңеуінің 

астары қалың екенін аңғаруға болады. Басты мақсат ― Қҧнанбайды жағымсыз 

кейіпкер тҧрғысынан алып қарау арқылы біржақтылыққа ҧрынбауды 

діттеуінде. Бҧған: «Бҧл образға жеке оқиғалар тҧрғысынан ғана баға бермей, 

жалпы тарихи дҽуірдің даму тҧрғысынан қарап, баға беретін болсақ, Қҧнанбай 

бейнесінде ашып зерттей тҥсетін сырлар толып жатыр.  

…ХІХ ғасырдағы бір жағынан орыс ҥкіметімен келісімге келіп, балаларын 

орысша оқытып, ел ішіне мешіт, медресе салдырып елдің ішкі ру алалығына 

қатал ҽмір иесі кҥшімен қатты кҥрес ашқан Қҧнанбайға, Шыңғыс тҿреге, 

Балғожа биге жағымсыз, бір-ақ жағынан ғана баға беруіміз жеткіліксіз болар 

еді» деуі ― дҽлел бола алады [4, 313]. Е.Ысмайыловтың баяндамасындағы осы 

ойы сол тҧстағы ҽдеби сындағы салмақты да жаңашыл пікір болды деп білеміз. 

Себебі, біріншіден, сыншылдық таным отызыншы жылдардағы ҽдеби сында 

қатты дҽуірлеген «тҧрпайы социологизм» теориясы ықпалынан арыла 

бастағанын кҿрсетсе, екіншіден, «Абай» романына дейін жазылған прозалық 

шығармаларда сомдалған ҥстем тап ҿкілдері деп біржақты бағаланып келген 

образдар табиғатына жаңаша таным-білікпен қарауға бастама салды. 

Ҥшіншіден, тарихи жҽне тарихи-революциялық тақырыптағы прозалық 

шығармаларда бай-болыс, би-молла, хан-сҧлтандар бейнесін енді таптық 

тҧрғыдағы талап-тілек негізінде емес, тарихи шындыққа сай жазыла бастауына 

тҥрткі болғанын атап ҿтуіміз қажет.  

«Абай» романы туралы сыншылдық ой-пікір ҽдеби сынның кҿркем туынды 

табиғатын байыпты саралау, жанрлық сипатын жіті талдау, ҽдеби даму 

барысын сын тезінен ҿткізу сияқты келелі мҽселелерге батыл бара алатынын 

кҿрсеткенімен де,кҿркем ҽдебиеттің басты мақсаты-коммуннистік 

идеологияның талабына орай совет шындығын кеңестік қҧрылысты нығайтуға 

байланысты шығармалар жазу міндеті тҧрды.  

Қырқыншы жылдар соңындағы ҽдеби сынның тың серпілісімен кҿрінген 

тҧсы ― М.Ҽуезовтің «Абай» романының Одақ кҿлемінде айрықша бағаланып, 

мемлекеттік сыйлық алуы болды. Осыған орай, аталған шығармаға қатысты 

кҿптеген сын мақалалар жазылды. Мҽселен, 1948 жылы В.Е.Ивановтың «Жыр 

туралы роман» (М.Ҽуезовтің «Абай» романы туралы), М.Жанғалиннің «Ҧлы 

ақынның бейнесі» («Абай» романының екінші кітабы туралы), 

Қ.Жармағамбетовтың «Абай» романы туралы», Т.Нҧртазиннің «Абай» романы 

(пікір алысу ретінде), С.Тҿлешовтің «Абай» мақалалары жарияланды. 1949 
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жылы бҧл ҥрдістің аясы кеңи тҥсті де, осы жылдың 29 сҽуірінде «Абай» 

романына арналған ҽдеби кеш ҿткізілді. Сондай-ақ, мамыр айында қазақ кеңес 

ҽдебиетінің Мҽскеудегі онкҥндігінің ҿткізілуі, қаламгерлердің ҥздік 

шығармаларына Абай жҽне Жамбыл атындағы сыйлықтардың берілуі де 

рухани жҽне ҽдеби ҿмірдегі айтарлықтай оқиғалар еді. Қаулы-қарарлардан 

жасыған сыншы, ҽдебиетшілер, жазушылар ҥшін осындай аз да болса мҽдени-

ҽдеби оқиғалар шығармашылық тҧрғыдан алғанда рухани тҧрғыдан серпілтер 

санаулы сҽттер болатын. Мҧндай игілікті істер ҽдеби сынға да ықпал етпей 

қалмады. М.Ғабдуллиннің «Абай» романы ― совет ҽдебиетінің зор табысы», 

Қ.Жармағамбетовтың «Ҧлы сыйлық алған шығарма» («Абай» романы туралы), 

М.Қаратаевтың «Абай» романының орта мектепте ҿтілуі жҿнінде», 

Ғ.Мҧстафиннің «Ҽдебиетіміздің мақтанышы» («Абай» романы туралы), 

Л.Соболевтің «Қазақ прозасының жеңісі», Т.Тҽжібаевтың «Абай бізге сҥйікті 

образ» секілді мақалалар М.Ҽуезовтің «Абай» романын ҽр қырынан дҧрыс 

бағалаудағы талпыныстар кҿрінісі болды. Ҽсіресе Ғ.Мҧстафиннің 

«Ҽдебиетіміздің мақтанышы» атты сын мақаласын, кҿркем туындыны парасат 

пайымына салып, қазақ ҽдебиетіндегі сонылығын дҽлелдеумен ерекшеленеді.  

Автор «Абай» романын жалғыз қазақ емес, тҧтас кеңес ҽдебиетінің 

мақтанышына айналып, халқымыздың мҽртебесін асқақтата тҥскенін жоғары 

бағалайды. Шығарманың ерекшелігі мен сонылығына барлау жасайды. Тың 

кҿркем туынды туралы «…Ҧлы қасиет ҥлкен тау тҽрізді: ішіне кірсең кҿп 

шоқы, сыртына шыққанда ғана зорлығын, айбынын айқын кҿрсетеді. «Абай» 

романы маған дҽл осы секілді кҿз алдыңда ғана биік емес, тарих кҿші ҧзаған 

сайын кҿркейе, зорая беретін секілді байқалады.  

Бір ғасыр бҧрынғы қазақ елінің бейнесін, пиғыл, ойын қамтыған романның 

кеңдігі, тереңдігі былай тҧрсын, кҿркем тҥрде ғылымдық дҽрежеге жетті» деген 

қҧнды пікір айтты [5, 60]. Сонымен қатар, «Отыз жылда қазақ совет ҽдебиеті 

туып та, ер жетіп ҥлгерді. Тек ер жеткен ҽдебиеттің ғана ішінен шықты «Абай». 

Егер жалғыз «Абай» романы ғана болып, оның жуан тҥбірі, оны қоршаған, ол 

қоректенген ҽдебиет ортасы болмаса, «Абай» романы бҧл дҽрежеге кҿтеріле 

алмаған болар еді», - деп ҽдебиеттегі дҽстҥр мен жалғастық мҽселесі туралы да 

байыпты ой тҥйеді [5, 60]. «Абай» романының ҽдебиеттегі маңыздылығын, 

сонылығын, қҧндылығын ҽділ бағалауға кҥш салған Ғ.Мҧстафин пікірінің 

байыптылығын ғалым Р.Бердібай «Ҧнамсыз деген қаһарманның ҧлылығын, 

ірілігін кҿрсетуге жол салған «Абай» романы екенін кҿп қаламгерлер, соның 

ішінде Ғабиден Мҧстафин алғашқылардың бірі болып мойындаған», - деп 

бағалайды [6,84-89]. М.Ҽуезов аталған кҿркем туындысымен қазақ ҽдебиетінің 

одақ деңгейіндегі тҧғырын биіктетумен қатар қаламгер шығармашылығы 

қҧдіретін де танытты. Идеологиялық қыспақ жағдайында ҽдебиет мҥддесіне 

деген адалдығын да кҿрсете білді. Сол арқылы тҧтас қазақ ҽдебиетіне, қаламгер 

ҽріптестеріне де ҥлгі-ҿнеге болды. 
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ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ  

НАСЛЕДИИ АБАЯ КУНАНБАЕВА 

 

 Мощная социокультурная динамика XX – начала XXI веков, обусловленная 

научно-промышленной и информационной революциями, а также мировыми  

тенденциями глобализации и ростом национального сознания и самосознания 

поставила человеческую цивилизацию перед  многими глобальными 

проблемами, ответ на которые необходимо дать уже сегодня, в начале XXI 

века. 

Происходящие глобальные цивилизационные перемены во всем мире, 

затрагивающие политические и социальные отношения, экономические и 

финансовые структуры, информационные и коммуникативные технологии, 

формы организации жизнедеятельности людей, способствующие рождению 

новых религий и верований,  постоянно меняющаяся  мода и вкусы, многое  

другое, меняют в целом традиционный мир, нарушают его устойчивость и 

стабильность. Сегодня на фоне глобального цивилизационного кризиса, 

поразившего мировую экономику (экономический, экологический, 

демографический, духовно-нравственный, культурный, управленческий, 

социально-психологический),  судьба образования напрямую связана с 

социально-экономическими изменениями, происходящие в обществе.  

Отличительной чертой современного мира является неустойчивость, 

нестабильность, техногенность, что, безусловно, влияет на формирование 

человека, становления его мировоззрения.  

Поскольку образование является основной надстройкой общества, то 

именно на него возложена ответственность за формирование человека, его 

духовного облика,  нравственного становления. Соответственно, цели 

образования, в том числе воспитания, должны определяться, исходя из 

социальной и географической сферы, менталитета, характера национальной 

культуры, социальных приоритетов конкретного общества.  

Сегодня на поле нашего бытия наблюдаем технологичный подход в 

образовании, являющийся следствием смены социально-экономического курса 

общества. Традиционная национальная культура стала вытесняться. В мировое 

образовательное пространство прочно вошло понятие «социокультура», 

являющееся заменой сложного конструкта «духовное воспитание». 
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Наблюдается явное нарушение баланса духовного и материального в социуме, 

следствием которого может быть полная утрата национальной духовной 

культуры. Именно духовность государства давала определенный толчок 

прогрессивному развитию общества, представляла уровень развития 

государства, помогала ему побеждать, бороться, выживать в военные годы, 

разрухи и голода, периода кризисов и катастроф, являясь базовой основой 

национального воспитания. 

О  значимости духовно-нравственного воспитания   свидетельствуют работы 

многих философов, просветителей, педагогов, таких как, М. Ауэзов, И. 

Алтынсарин, Ч. Валиханов,  Кокбай Жанатайулы, А. Кунанбаев, и др. В 

фундаментальном произведении великого казахского акына и просветителя 

Абая Кунанбаева "Кара соз", состоящим из 45 кратких притч и философских 

трактатов., поднимаются проблемы национального воспитания и 

мировоззрения, морали и права. Как истинный патриот своей страны, А. 

Кунанбаев утверждает, что благополучие народа,  процветание государства  

зависит от воспитания. Понятие духовность в контексте воспитания принято 

соотносить с позитивными проявлениями активности духа, этим и определяется 

словосочетание «духовно-нравственное воспитание». Духовность проявляется в 

стремлении человека проделать внутреннюю работу, связанную с 

нравственным усовершенствованием на основе самосознания, 

самоопределения, свободного выбора. Духовная активность прорастает в 

деятельностных актах Истины, Добра, Красоты, Справедливости. Духовность 

давала определенный толчок прогрессивному развитию общества, представляла 

уровень развития государства, помогала ему побеждать, бороться, выживать в 

военные годы, разрухи и голода, периода кризисов и катастроф, являясь 

базовой основой национального воспитания. Духовные ценности, объединяли 

все общество, всю страну, образовывая духовную цельность, помогая в горе и 

разделяя радость, воспитывая чуткость, доброту, милосердие. Это значит, что 

сильное и здоровое государство строится на духовных основах национального 

опыта народа, который сохраняется и передается от поколения к поколению 

посредством системы национального социального образования.  

В 14 Слове своего произведения А. Кунанбаев пишет: «Есть ли у человека 

что-либо драгоценнее его сердца? Милосердие, доброта, умение принять 

чужого за родного брата, желая ему благ, которые бы пожелал себе — все это 

веление сердца. И любовь — желание сердца»  [1].  Сегодня, когда в мировом 

образовательном пространстве происходит ослабление  духовно-нравственного 

воспитания, эти слова приобретают особую остроту и актуальность.  

Отметим, что в настоящее время в социальной политике государственного и 

общественного строительства многих стран доминирует так называемая 

«общечеловеческая система ценностей». Более того, страны, не принимающие 

выработанные США и Европой «все человеческие» ценности, объявляются 

изгоями, с ними ведут соответствующую «воспитательную» работу.  

«Воспитательная»  работа, проводимая адептами новой политики, уже 

обрушила  экономику многих стран, внесла в головы людей хаос, привела к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%8B%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
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задержке культурного и цивилизационного развития многие народы и 

государства.  

В своей педагогической системе А. Кунанбаев  первостепенное значение 

отводит нравственному примеру и языкам. Через родной язык впервые 

открывается окно в мир. Дело в том, что каждый этнос, нация,  народ, в ходе 

своего эволюционного развития, формировал свою самобытную культуру, 

которая сегодня образует мощное архетипическое ядро тысячелетнего  

социокультурного опыта, которое предохраняет его от разрушения. Родовой 

базис культуры каждого  этноса и народа – это фундамент, на котором 

строиться национальное государство. Его основательность – есть устойчивость 

развития любого   общества и государства. Смыслы и ценности родового базиса 

культуры – есть охранная грамота, позволяющая не просто выживать ее народу, 

но и успешно развиваться. Смыслы и ценности этнической культуры 

сохраняются и поддерживается социальными структурами, традициями, 

обычаями, национальным искусством и транслируются  от одного поколения к 

другому через народную культуру и народное национальное социальное 

образование. Национальное социальное образование, опираясь на мощный 

генетический социокультурный опыт своего народа, строит систему по 

формированию человека, соответствующего его национальному идеалу.   

Человек, наделенный национальным самосознанием и сформированный на 

национальных идеалах начинает творить мир, на смыслах и ценностях, 

проверенных многовековым опытом своего народа. Общество, состоящее из 

людей, обладающих национальным самосознанием, чувством сопричастности к 

своей истории и наделенных ответственностью за происходящее – есть 

общество национальное (в этническом и государственном смыслах). Такое 

общество строит национальную экономику, учитывая все интересы коренных 

народов страны. Власть, получив доверие своего народа, вырабатывает 

стратегию развития страны на основе ее национальных интересов и 

национальной культуры. 

Казахстан создал свою национальную, независимую систему  ценностей, 

ориентированную на усвоение гуманистических ценностей родной культуры, 

родного языка, знаний, умений,  воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к миру. Эта система определяется укладом жизни, географическим 

расположением, но и отражает национальные, культурные традиции 

государства.  

Модель развития государства и общества с учѐтом национальных традиций 

и идеалов, с опорой на исторический опыт страны, ментальность еѐ народа  

имеет очень устойчивое состоянии, так как в своем развитии несет соответствие  

тем смыслам и ценностям духовно – нравственного порядка, которые 

складывались и собирались всей предшествующей историей народа, скрепляли 

его, помогали противостоять многочисленным природным и социальным 

катастрофам и, тем самым, определяли траекторию будущего развития страны 

[2].  

Как истинный патриот своей страны А. Кунанбаев беспокоится о 
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сохранении традиционных смыслов и ценностей, которые вырабатывались 

веками и тысячелетиями, составляющие истинную суть национальной 

культуры Казахстана.  

Либеральные государственные институты США, Европы, обладая огромным 

экономическим интеллектуальным потенциалом, оказывают тотальное целевое 

воздействие на традиционные национальные ценности и образ жизни многих 

народов, стремятся подчинить их «универсальным «всечеловеческим 

ценностям», нормам по своему подобию. 

Тот прогресс, к которому так упорно призывают новые учителя демократии, 

как показывают результаты европейской практики социокультурного 

строительства, ведет к разрушению культурного национального кода, стирает 

границу между добром и злом, порождает вседозволенность, уничтожает 

духовную основу такового.  

Разделяя точку зрения Абая Кунанбаева о судьбе своего народа, его 

нравственных начал, в рассуждениях многих известных мировых ученых 

звучит неподдельная тревога за судьбу мировой цивилизации. Дело в том, что 

многие процессы и тенденции, существующие в современном мире  (прежде 

всего глобализация) ведут  к ограничению суверенитета  национальных 

государств и разрушающе действуют на смыслы и ценности их национальных 

культур и, в конечном итоге, способствуют разрушению национальных  

экономик  и национального типа личности. Упрощение, всеобщий 

универсализм ведут к возникновению монокультурного мира, формированию 

космополитического мировоззрения и личности космополита  («гражданина 

мира»). Жизненная организация «гражданина мира» происходит вне традиций, 

смыслов, обычаев, этнических и социальных стереотипов родной культуры, что 

не просто обедняет мировую культуру - происходит резкое сужение выбора 

траекторий развития мировых культур и в целом – мирового сообщества. 

Постепенно мир переходит на линейный путь развития, который не имеет 

эволюционных перспектив. Вполне согласны с мнением А.И. Шендрика, 

который считает, что «глобализация ведет к возникновению монокультурного 

мира, разрушает базовые основания национальных культур стран «мировой 

периферии», формирует тип человека с космополитическим мышлением, не  

укоренѐнного в «почве», нигилистически относящегося к ценностям 

собственной культуры, «гражданина мира», живущего вне традиций и обычаев  

для которого национальное не является  атрибутом сакральности» [4]. 

Противовесом такой политики, выступает национальная политика стран, 

стремящихся в своем государственном и общественном строительстве 

сохранить и использовать веками собранные национальные традиции и 

ценности. Ибо без памяти  - нет традиций, без традиций – нет культуры, без 

культуры – нет воспитания, без воспитания -  нет духовности, без духовности – 

нет личности, без личности – нет народа  как исторической личности.   

«Человек – утративший доступ к духовной воде и к духовному огню своего 

народа, становится безродным изгоем, беспочвенным и бесплодным 

скитальцем по чужим духовным дорогам. Горе ему и его детям: им грозит 
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опасность превратиться в исторический песок и мусор» [3]  (И.А. Ильин).   

Таким образом, в контексте наследия А. Кунанбаева, национальная 

культура, ее смыслы и ценности, огромный опыт выживания и воспитания 

человека – есть средство  и механизм, проверенный тысячелетним опытом 

развития этноса, позволяющий формировать  устойчивый во времени вектор 

эволюционного развития народа, общества, государства, личности. 
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АБАЙДЫҢ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫ ЖҼНЕ ЖАСТАР ТҼРБИЕСІ 

 

Бҥгінгі ҽлемде болып жатқан жаһандану ҥрдістері, саяси  жҽне 

экономикалық дағдарыстар халқымыздың рухани қҧндылықтарына жаңаша 

қарауды талап ететін секілді. Себебі, мҧндай дҥниежҥзілік дағдарыс болып 

жатқан кезеңде ең алдымен біз ҧлттығымызды, елдігімізді, салт - дҽстҥрімізді, 

дініміз бен тілімізді жоғалтып алмауымыз керек. Осы ретте кезегін 

кҥттірмейтін ҿзекті мҽселелердің бірі - жастар тҽрбиесі, ҿйткені, жасыратыны 

жоқ  жастарымыздың арасында басқа дінге кіріп кету, ата - анасын сыйламау 

сияқты жат қылықтар кҿптеп орын алуда. Біздің ойымызша, ҧлы ақын, 

ағартушы, ойшыл, гуманист Абай Қҧнанбаевтың рухани қазынасының жастарға  

берері мол. Ең алдымен, «Жігіттер ойын арзан, кҥлкі қымбат» деген ҿлеңіне 

тоқталайық. Бҧл ҿлеңінде ол  «нағыз адам, толық адам қандай болу керек? » 

деген сҧраққа жауап береді. Оның пікірінше, толық адам болу ҥшін керекті 

қасиеттер мыналар: талаптылық, татулық, шынайы достық, таза ар, ҿнер, білім, 

еңбек жҽне т. б. 

                             Ақыл, қайрат, жҥректі бірдей ҧста, 

                             Сонда толық боласың елден бҿлек ,-дейді ол.   

Ҧлы ойшыл адам бойындағы жақсы қасиеттердің ішінен ақыл, қайрат, 

жҥректі бҿліп алып, оларды ең биік адамгершілік  дҽрежесінде анықтайды:  

                            Ҥш- ақ нҽрсе адамның қасиеті, 

                            Ыстық қайрат,  нҧрлы  ақыл, жылы жҥрек. 

Осы орайда Ҧлы ақынның 150  жылдығына арналған конференция 
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материалдарында  жарияланған  қазақтың Қанипасы атанған, Абайды терең 

зерттеген Қанипа Бітібаеваның  «Жҥрегім менің қырық жамау» атты 

мақаласында да  ақынның жҥрек деген сҿзді жиі  қолданғаны былай 

тҥсіндіріледі: «Абайдың ҿзі айтқандай, «жҧмбақ адамды» тҥсіну ҥшін жҥрекке 

кҿңіл аудару керек. Осы бағытта біз зерттеген ақынның 100  ҿлеңінің   60-қа 

жуығында  «жҥрек»  сҿзімен кезігеміз. Бірталай ҿлеңдерінде  ол 2-3  рет 

қайталанып та  беріледі», - деп жазады Қанипа апайымыз [1; 33-42]. 

Ал, «Жастықтың оты қайдасың?» атты ҿлеңінде  ол тағы да жастарға ой 

тастап,  тығылып жатпай,  оларды ел қамын  ойлауға шақырады,  жҥректерінде 

от  болса екен деп армандайды. Ҧлы ақын адамдарды еңбек етуге шақырып 

қана қоймай, соның нҽтижесінде жиналған дҥниені  берекелі пайдалану 

керектігін меңзейді. Жалқаулық пен дҥниені ысырапсыз шашуды жағымсыз 

қасиеттерге жатқызады. 

 Абай ҿз кезеңіндегі жастарды тҽрбиелеудегі мҽселелерге кҿңілі толмай, сол 

кездегі ҽлеуметтік жағдайларды қатты сынайды.  Бҧған мысал ретінде оның 

«Жасымда ғылым бар деп ескермедім», «Ғылым таппай мақтаңба», «Сабырсыз, 

арсыз еріншек» секілді ҿлеңдерін келтіруге болады.  

Сонымен қатар Абай философиясының басты қасиеті адамгершілік, 

гуманизм демекшіміз. Бҧл мҽселені ақын тҿмендегі ҿлең жолдарымен 

дҽлелдейді:  

                           Махабатпен жаратқан адамзатты, 

                           Сен де сҥй ол алланы жаннан тҽтті. 

                           Адамзаттың бҽрін сҥй бауырым деп, 

                           Жҽне хақ жолы осы деп ҽділетті. 

Міне, осы ҥш сҥю: 1.Адамзатты сҥю, 2. Адамзаттың ҿзін сҥйіп жаратқан 

алланы сҥю, 3. Аллланың ақ жолы деп ҽділетті сҥю. Бҧлар Абайдың 

адамгершілік философиясының ҥш темір қазығы. Соның ішінде Абайда, 

ҽсіресе, алланы сҥюдің жолы ерекше: 

Алла деген сҿз жеңіл, 

Аллаға –ауыз жол емес, 

Ынталы жҥрек, шын кҿңіл, 

Ҿзгесі хаққа қол емес.  

Бҥгінгі кҥні жастарымыздың кҿбі дінге бет бҧра бастаған кезеңде оларды 

дҧрыс жолға қойып, дінді ҿркениеттің жемісі, мҽдениеттің қҧрамдас бҿлшегі 

ретіңде қарастыруымыз  қажет.  Осы ретте «Дінтану» курсының берері мол 

сияқты. Бҧл курс арқылы жастарға қазақ топырағында қалыптасқан 

дҥниетаныммең тереңірек танысуға, ҧлттық рухани ілімдерді қалыптастырған 

ғҧламалар еңбектерін зерттеп білуге, халқымыздың діни танымын жақынырақ 

тануға, қазақ ҽдет–ғҧрып, салт–дҽстҥрлерінің ислам қағидаларымен табиғи 

ҥйлесімін танып–білуге жағдай туғызуымыз сҿзсіз. 

Міне, ҧлы ойшыл Абайдың бҥкіл  философиясы адамды сҥюге, адамзатты, 

алланы сҥюге арналған.  Тағылымы мол ҿлеңдерінінің біріне сонымен қатар 

Абайдың «Ҿлсем орным қара жер, сыз болмай ма?»  атты шығармасын да 

жатқызуға болады. Бҧл ҿлеңде ақын ҿзі туралы, ҿлім туралы толғана отырып, 
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болашақ ҧрпаққа аманат та тапсырады:  

                               Жҥрегімнің тҥбіне терең бойла, 

    Мен бір жҧмбақ адаммын оны да ойла», 

                               Соқтықпалы, соқпақсыз жерде ҿстім 

                                Мыңмен жалғыз алыстым кінҽ қойма!- 

деп бҧл пҽниге келіп-кетіп жатқан Жер-Ана қонақтарына сеніммен қарайды. 

Бҧл  Абайдың ҧрпағына жҥрегімнің тҥбіне ҥңіл, мені тҥсін, мен бір жҧмбақ 

адаммын деп наз тастауы емес пе? 

Ҧлы Абайдың Қара сҿздерінің тҽрбиелік маңызы зор екені кҥмҽн 

келтірмейді. Кез келген қара сҿзінде ол  жастарды ғылымды, білімді ҥйренуге 

шақырады. Мысалы, 38-қара сҿзінде ол жастарды ғылымды, білімді дҽріптеуге 

шақырады: «Ғылым-білімді ҽуелі бастан бала ҿзі ізденіп таппайды. Басында 

зорлықпенен яки алдауменен ҥйір қылу керек, ҥйрене келе ҿзі іздегендей 

болғанша. Қашан бір бала ғылым, білімді махаббатпенен кҿксерлік болса, сонда 

ғана оның аты адам болады. Сонан соң ғана алла тағаланы танымақтық, ҿзін 

танымақтық, дҥниені танымақтық, ҿз адамдығын бҧзбай ғана жҽліб мҽнфағат 

дҽфғы мҧзарратларны айырмақлық секілді ғылым-білімді ҥйренсе, білер деп 

ҥміт қылмаққа болады. Болмаса жоқ, ең болмаса шала ...» [2; 80].  Ақынның 

пікірінше, кҥллі адам баласын қор қылатын ҥш нҽрсе бар. Олар: надандық,  

еріншектік, залымдық. 

Надандық - білім-ғылымның жоқтығы, дҥниеде ешбір нҽрсені оларсыз  

біліп  болмайды. 

Білімсіздік хайуандық  болады. 

Еріншектік - кҥллі дҥниедегі ҿнердің дҧшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, 

ҧятсыздық,  кедейлік - бҽрі осыдан  шығады. 

Залымдық - адам баласының дҧшпаны. Адам баласына дҧшпан болса, 

адамнан  бҿлінеді, бір жыртқыш хайуан  қисабына қосылады.  

Ҧлы ойшылды толғандыратын мҽселелердің бірі  -  білім мҽселесі.  Ҿзінің 

қара сҿзінде ол:    «Адамның білімі, ҿнері – адамшылықтың таразысы» деп 

санайды. Абай білімді барлық атақ, қҧрмет пен бедел, байлықтан жоғары 

қояды. Ақын адамның ең қымбат кезі – жастық шақты оқуға, ғылымға, 

жҧмсауды еске салады. Ойын-сауықты кейін қоя тҧрып, алдымен ғылым 

жолында еңбек ет, ізден, білімдіден ҥйрен, ҥлгі ал, солардай болуға тырыс дей 

келе: 

«Дҥние де ҿзі, мал да ҿзі 

Ғылымға кҿңіл бҿлсеңіз...», - деген тҧжырым жасайды. 

Ақын  адам болуға ҧмтылған ҽрбір жалынды жастың бойына 

адамшылықтың қандай нҽрін, нендей ізгілікті қасиеттерді егу, орнықтыру 

керектігін «Ғылым таппай мақтанба...» ҿлеңінде: 

«Бес нҽрседен қашық бол, 

Бес нҽрсеге асық бол, Адам болам десеңіз...» - деп, айқындап берді. 

Осындағы «Адам болу, оған тезірек жетуге, асығуға ҧмтылатын бес нҽрсе не?» 

деген сҧраққа Ақын Абай: 

«Талап, еңбек, терең ой, 
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Қанағат, рақым ойлап қой – 

Бес асыл іс кҿнсеңіз...» - деп, кесімді, тҧжырымды жауап береді. Сонымен, 

еңбектің ҿне бойы ақын жастарымызды адам болуға, адамзатты сҥюге 

шақырады.  

Шын мҽнінде нағыз адам болу ҥшін адамгершілікке тҽн, жағымды жақсы 

қасиеттер, жақсы сипаттар – адамдық, ҽділеттік, достық, махаббат, ар-намыс, 

сабырлық, батырлық т.б. толып жатыр. Солардың ішінен ақын жастардың 

бойындағы адамгершіліктің негізгі қасиеттері, «Бес асыл іс»: талап, еңбек, 

терең ой, қанағат, рақым туралы даналық ой қозғауының ҿзіндік мҽні бар. 

«Бес дҧшпан» - Абай айқындап берген адамгершілікке жат этикалық-ҽдеп 

нормалары. Абай «Бес асыл» ісінде нағыз адам болу ҥшін бес нҽрсеге асық 

болу керектігін айтса, «Бес дҧшпанында»: 

«Адам болам десеңіз, 

Оған қайғы жесеңіз. 

Ҿсек, ҿтірік, мақтаншақ, 

Еріншек, бекер, мал шашпақ – 

Бес дҧшпаның білсеңіз...» 

- деп адамның бойындағы жағымсыз қасиеттерді сынға алады. Ақынның 

тҥсіндіргеніндей адамгершілікке жат  қылықтар – арамдық, ҽдепсіздік, 

ҽділетсіздік, жағымпаздық, жылпостық, менмендік, қулық-сҧмдық, пҽлеқорлық 

т.б. толып жатыр. 

Абай ҿз шығармаларында қандай іс болмасын, оны тыңғылықты орындауды 

меңзейді. Атап айтсақ, 37-қара сҿзінде ол «Адамның адамшылығы істі 

бастағандығынан білінеді, қалайша бітіргендігінен емес»,-дейді. Бҧл қасиет 

ақынның ҿзіне тҽн. Оны ақынның ҽрбір ҿлеңінен, айтқан ҿсиет сҿздерінен 

кездестіреміз. «Ҿзің ҥшін еңбек қылсаң, ҿзі ҥшін оттаған хайуанның бірі 

боласың» деп, адам болып жаратылған екенсің, халқыңа адамгершілігіңмен 

еңбек ет, мінезді бол, адамды заман ҿсіреді, кімде-кім жаман болса, 

замандасының бҽрі кінҽлі»,-дейді.  

Абай ҿзінің 25-қара сҿзінде: «Орысша оқу керек, хикмет те, мал да, ҿнер де, 

ғылым да - бҽрі орыста тҧр. Зарарынан қашық болу, пайдасына ортақ болуға 

тілін, оқуын, ғылымын білмек керек. Оның себебі олар дҥниенің тілін білді, 

мҧндай болды. Сен оның тілін білсең, кҿкірек кҿзің ашылады. Ҽрбіреудің тілін, 

ҿнерін білген кісі оныменен бірдейлік дағуасына кіреді, аса арсыздана 

жалынбайды» деген болатын.  

Ҧлы ақынның тілді ҥйрену керектігі туралы ойлары бҥгінгі кҥні ҚР 

Президенті Н.Ҽ Назарбаевтың  «100 нақты қадам» атты бағдарламасымен 

ҥндесіп жатыр ма деген ой туындайды. Ҿйткені Елбасымыз жастар тек ана тілін 

ғана емес ағылшын, орыс тілдерін де меңгергені жҿн деген ойда: «Казахстан 

должен восприниматься  во всем мире как  высообразованная страна, население 

которой пользуется тремя языками: казахский язык-  государственный, русский 

язык как язык межнационального общения и английский язык -язык успешной 

интеграции в глобальную экономику» деген ойда. Елбасымыздың пікірінше, 

отандық білім беру саласы бҽсекеге қабілетті, жоғары сапалы болуға тиіс, 



197 
 

мектеп тҥлектері шет елде білімін жалғастыра алу мҥмкіндігіне ие болуға тиіс.  

Елбасының салиқалы саясатының арқасында біздің елімізде  жас ҧрпақ мҽселесі  

ешқашан кҥн тҽртібінен тҥсіп кҿрген жоқ. Ол: «Мен сіздер, бҥгінгі жастар, 

ерекше ҧрпақ екендеріңізді қайталаудан жалықпаймын. Сіздер тҽуелсіз 

Қазақстанда ҿмірге келдіңіздер жҽне сонда ер жетіп келесіздер. Сіздердің 

жастық шақтарыңыздың уақыты – біздің еліміздің кҿтерілу жҽне гҥлдену 

уақыты. Сіздер осы жетістіктер рухын жҽне табысқа деген ҧмтылушылықты 

бойларыңызға сіңірдіңіздер»,  - деп пайымдайды. 

 Міне, осылай ҧлы ағартушымыз  Абайды толғандырған білім мҽселесі 

бҥгінгі кҥні де еліміздің жастар саясатымен ҧштасып, жалғасып, ҥндесіп жатыр,  

кҥн тҽртібінен тҥспей тҧр. Сондықтан Абайдың рухани қазынасы ҽлі кҥнге 

дейін толыққанды зерттеліп, ҿз дҽрежесінде жастар арасында насихатталмауда. 

Осы кезеңде университетте жҥргізілетін «Абайтану» курсын орыстілді 

студенттердің де оқу жоспарына енгізілсе, қҧба-қҧп болар еді.  
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О МУЗЫКЕ К СПЕКТАКЛЮ «ҚЫЗ ЖІБЕК» АКАДЕМИЧЕСКОГО 

КАЗАХСКОГО МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА  

ИМЕНИ К. КУАНЫШБАЕВА ГОРОДА АСТАНЫ 

 

«Қыз Жібек» – один из популярных в народе эпосов, имеющий множество 

интерпретаций и постановок на сценах драматических театров. Музыкальное 

сопровождение хотя и строится почти на одном материале цитированных и 

обработанных Е.Брусиловским народных песнениз оперы «Қыз Жібек», но 

всегда бывает разным – под аккомпанемент народного ансамбля, камерного 

оркестра, малого симфонического оркестра, а во многих случаях и под 

фонограмму. Возможно, использовать запись бывает удобнее (и экономичнее), 

но ничто не может заменить живое звучание оркестра. 

В этой статье мы остановимся на музыке к новой постановке «Қыз Жібек», 

режиссер Сайлау Камиев, Академического Казахского музыкально-

драматического театра имени К.Куанышбаева г.Астаны. Премьера прошла 20 

июня 2013г. и была принята довольно тепло. Музыкальное оформление 

спектакля выполнила молодой композитор Айсулу Тани
4
. В спектакль вошли 

                                                 
4
 Айсулу Тани в настоящее время является преподавателем кафедры «Композиции» 

Казахского Национального Университета Искусств города Астаны. 
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музыкальные номера как из одноименной оперы – Е.Брусиловского, с 

художественного фильма – Н.Тлендиева, так и авторские. 

Спектакль состоит из 2-х актов. Первый акт открывается 

небольшойувертюрой, написаннойА.Тани. Первоначально была идея начинать 

спектакль с кюя Н.Тлендиева «Аққу», но впоследствии от этого отказались. 

Более того, пришлось сократить и саму увертюру, так как в драматическом 

театре обычно используются более сжатые вступления и увертюры, если они 

никак не обыграны на сцене. И все же она не потеряла своего 

повествовательного характера. Тревожное sul ponticello у струнных, звучит как 

предвестник драматического конца. Мелодическая линия, аккордами 

движущаяся на crescendo вверх у всего оркестра на протяжении девяти тактов, 

в одночасье сходит на нет, уступая место лирической мелодии, передающей 

чистоту и искренность главных героев. 

Сразу за увертюрой следует «Танец лебедей», позже этот же номер будет 

использоваться и в сцене уединения, так что можно считать его лейтмотивом 

любви Толегена и Жибек. Начинается танец со вступления гобоя и фагота, 

словно диалога влюбленных. За счет арфы вся мелодия будто качается на 

волнах, в нашем случае арфу заменяет фортепиано. Бывшая в ре-миноре 

мелодия на последних тактах модулирует в ля-минор. А на предпоследнем 

такте звучит мажорная доминанта ми-минора, словно не гаснущая надежда и 

вера в счастливый исход, которая неминуемо разрешается в тонику, 

растворяясь наpianissimo. 

Следующая музыкальная сцена «Базарбай сарайындағы хор», уже знакомая 

слушателям по опере, проходит в ауле Сырлыбая (отца Жибек),в опере же, 

напротив, этот хор звучит в стане Базарбая (отца Толегена). Перенос ее видимо, 

обусловлен тем, чтобы выразить радость народа об окончании войны, этим 

жизнеутверждающим хором. 

Первое появление Бекежана сопровождается вступлением песни «Жиырма 

бес». Темп здесь значительно посажен, чтобы подчеркнуть грозный характер 

героя поступенном движением басов. Далее следует номер условно названный 

«Выход Сырлыбая». Здесь скорее передается удаль и смелость батыров-

победителей, нежели характеристика самого Сырлыбая. Номер построен на 

синкопированном ритме. В мелодии же нет никакого особого развития, лишь 

изредка у флейты появляются гамма-образные шестнадцатые, придающие 

некую стремительность. А в контраст этому номеру далее, мы слышим 

акапельный женский хор-плач вдов и матерей павших воинов, грубо 

прерываемый Бекежаном. 

Выход главной героини – Жибек построен на лиричной мелодии из 

увертюры. Только здесь уже облегчена фактура – очень мягко звучит 

аккомпанемент у фортепиано, фагота и виолончели, а флейта ведет мелодию, 

прекрасно неся образ нежной и грациозной Жибек. 

И снова, восхваляя воинов, звучит «Выход Сырлыбая» под их боевой клич. 

Но вот в действие вмешивается Толеген. Он призывает народ посмотреть 

правде в глаза, что эта война не принесла никакой победы, а лишь продолжило 
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братоубийство. Тревожно и, в то же время, настойчиво звучит на фоне его речи 

музыка, а pionississimo и sul ponticello у струнных еще больше усиливают этот 

эффект. Чем более пылко говорит Толеген, тем все больше поддерживает его 

народ. А мелодия тем временем становится напряжѐнной и идет вверх, и как бы 

с противостоянием добираясь до кульминации, с фаготом спускается вниз и 

завершается в мажоре, тем самым подтверждая искренность и правоту героя. 

Часто в спектакле встречаются небольшие оркестровые вставки, а точнее 

tremollo sul ponticello, например, при угрозе Бекежана Толегену, когда Жибек 

останавливает поединок, хватаясь за лезвия мечей, когда она же с закрытыми 

глазами выбирает между стрелами двух соперников и в сцене отчаяния Жибек 

после смерти ее возлюбленного. 

Но вернемся к основному действию. Следующим музыкальным номером 

идет сцена кочевья. Здесь композитор использует кюй Н.Тлендиева «Кҿш 

керуен» в своей оркестровой обработке. Многие помнят его еще по 

кинофильму Султана Ходжикова «Қыз Жібек», именно с этого кюя и 

начинается лента. В исполнении оркестра он звучит немного тяжеловато, но 

сама мелодия отлично передает радость и энтузиазм людей в этой сцене. 

Дополняет его идущая следом песня того же композитора, так же выполненная 

в обработке А.Тани «Шіркін-ай».Далее картина Жибек и Бекежан. Первой 

обращенной к Жибек песней выступает «Жиырма бес». Ее широкое 

мелодическое дыхание передает безграничную любовь Бекежана к Жибек
5
. 

Звучит уже в оригинальном темпе.Жибек отвечает ему песней «Раушан», 

повторяющиеся квартовые скачки в которой звучат словно упрек и неприязнь к 

Бекежану. Совсем по-иному обращается к нему подруга Жибек – Дурия. Ее 

ответ на музыку к песне «Ағажан», звучит задорно и весело, между тем в 

словах чувствуется неразделенная симпатия к Бекежану. 

Не добившись проявлением чувств расположения прекрасной Жибек, 

Бекежан показывает всю свою удаль и силу в песне «Аққҧм». Позже, 

отвергнутый, вместе со своими воинами удаляется под «Выход Бекежана». 

Танец «Шашу» играет роль перехода от одной сцены к другой. В отличие от 

оперы танец здесь, так же как и «Базарбай сарайындағы хор», перенесен из аула 

Базарбая в кочевье Сырлыбая. 

Оркестр аttacсa играет вступление песни «Қос барабан». На сцене Жибек с 

подругами. Из-за кулис слышен голос Толегена, акапельно поющий куплет из 

«Қос барабан». Когда девушки уходят, на сцену выбегает Толеген с акыном 

Шеге и допевает песню уже под аккомпанемент. Грозное и устрашающее 

вступление песни, предвещающее печальную судьбу героя, звучит обособленно 

от распевного и лиричного куплета. Следом поет свою песню и Жибек 

(«Толқыма»). В интонации уже нет того настойчивого отказа, как в песне 

                                                 
5
 У.Джумакова, Н.Кетегенова. Казахская музыкальная литература (1920 – 1980). – Алматы: 

Ғылым, 1995. – 47 с. 
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«Раушан», напротив, мелодия завораживает и притягивает не только Толегена, 

но и каждого слушателя. 

Одним из ярких персонажей данного спектакля является Шеге. Акын, друг и 

верный спутник Толегена не только играет важную роль в действии, но и его 

музыкальные номера так же не маловажны. Именно он первый по просьбе 

Толегена с «Терме» обращается к Жибек. Следует отметить, что в одном из 

составов Шеге исполняет «Терме» «самостоятельно» под свой аккомпанемент 

домбры, а во втором случае уже под оркестр. И поэтому, само собой и характер 

исполнений различен. С оркестром «Терме» звучит более динамично, за счет 

стремительного вступления и последующего оживленного сопровождения 

оркестра. А с домброй же сохраняется колорит терме, как жанра. Следом звучат 

его же «Шегенің толғауы» и «Кҿк кҿбелек» (оба состава поют под 

сопровождение оркестра). 

Далее слово берет и сам Толеген. «Алқарай кҿк» песня-признание в любви к 

Жибек. Вступление здесь, как и в песне «Қос барабан», немного«обманчиво»: 

маршеобразное и акцентированное оно сменяется мягким и распевным 

куплетом. Лишь перед последним предложением 4 такта идет общее crescendo к 

кульминации на фермате. А затем, наступает нежное piano, до самого конца 

песни. После этого не следует«Гҽкку» Жибек, как это было в опере, а мы 

слышим песню «Жапалақ». И снова отклонение от оперы – исполняет ее не 

один Шеге, а в дуэте с Толегеном. Здесь они восхваляют свой род и Толегена, 

старшего сына Базарбая, задорно и весело. 

И вот мы приближаемся к драматической кульминации первого акта. Вновь 

появляется Бекежан. Его ревность приводит к ссоре с Толегеном и два джигита 

решают разрешить спор в поединке. Народ взволнован, эту атмосферу 

усиливают удары большого барабана (poco a poco accelerando). Бой идет на 

фоне хора «Қантҿгіс» (А.Тани). Арпеджионный ход у фагота и виолончели, 

подхватываемый сначала кларнетом, а затем флейтой во вступлении, 

непрерывно идущий вверх, и передает то самое волнение народа. Люди не 

хотят кровопролития,аначинающиеся на слабую долю восьмые 

аккомпанирующих скрипок подчеркивают тревогу и страх за судьбу героев. 

Хоровая тема звучит как призыв и мольба остановить этот бой. Когда два воина 

были уже близки к исходу боя, их останавливает Жибек. Как уже было сказано 

выше, в тот момент, когда она хватается за лезвия сабель соперников, мы 

слышим акцентированное тремоло струнных. 

Жибек предлагает мирно решить спор. С закрытыми глазами она выберет 

стрелу одного из них. Тот, чью стрелу Жибек вонзит в землю, и останется с 

нею, второй же –будет им обоим другом. Оба соперника соглашаются, звучит 

«Сцена уединения» (выше называлась «Танец лебедей»), это желание 

влюбленных быть вместе. Под тревожное тремоло струнных Жибек тянет 

жребий. Выбор сделан, и Жибек не ошиблась со стрелой. Радость победы Шеге 

разносит своим «Терме» (со словами «Біздің оқ! Біздің оқ!») с оркестровым 

аккомпанементом. 
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Готовится юрта молодым. Фоном же этим приятным хлопотам служит 

«Отау» (А. Тани). Эта небольшая оркестровая пьеса своей широтой дыхания, 

лишь однажды прерываемая или даже скорее дополненная темой на легком 

spicatto у флейты и скрипок, навевает мысли о семейном очаге – всегда теплом 

и уютном. 

Наконец-то, Толеген и Жибек наедине, но несколько раз их покой нарушает 

подшучивающая над ними молодежь, то смехом, то акапельным хором. И вот 

мы слышим знаменитое, ставшее символом образа Жибек – «Гҽкку». Но и здесь 

не обошлось без небольших отклонений от оригинала. Жибек начинает петь 

одна, но затем ее песнюподхватывает Толеген, тем самым, еще больше 

обозначая, их глубочайшую любовь друг к другу. Народ провожает молодых 

под акапельный хор «Сҽулем-ай». Хотелось бы еще раз обратить внимание 

наотличие от одноименной оперы: в опере хор звучит в оркестровом 

сопровождении и при участии только женского хора. 

За сценой слышен веселый гомон толпы, на сцене же остается лишь 

Бекежан, не разделяющий радости вместе со всеми. 

Акт завершается вступлением «Қос барабан». Также он служит и началом 

следующего акта. Мы уже отмечали драматичный характер этого вступления. И 

в связи с тем, что оно достаточно емкое, вступление к песне «Қос барабан» 

было выбрано в качестве музыки к занавесу. 

Во втором акте действие происходит в ауле Базарбая, отца Толегена.Отец 

недоволен поступком сына, т.к. он приказывал напасть на шектинцев, а не 

приводить невесту. Толеген, его мать – Камка, сестра – Карлыгаш и Шеге 

молят Базарбая дать благословение сыну. Шеге обращается к нему с песней 

«Аязбай», и снова, если Шеге из первого составапоет акапельно, то Шеге из 

второго состава – под аккомпанемент домбры. Но Базарбай непреклонен. 

Неожиданно появляется безымянный их земляк, с вестью о 

приближающемся враге.Снова мы слышим хор «Қантҿгіс», и вновь это страх 

народа перед кровопролитием. Но и это известие не изменило мнения Базарбая, 

он проклинает Толегена, просящего отряд для помощи шектинцам, и отпускает 

его одного без единого соратника. 

Но это никак не поколебало решимости Толегена,ведь его поддерживает 

народ. В песне Карлыгаш «Ертіс» оркестр играет небольшое вступление, а 

дальше солистка допевает без сопровождения. Тоже самое происходит и в 

номере Камки – оркестр, а точнее лишь виолончель и скрипка играют только 

проигрыши, т.к. ее песня исполнена больше как плач, и солистке трудно 

оставаться в одной тональности. 

Между этими номерами проходит хор «Кеңес кҥйі», написанный в остром 

ритме, он имеет подбадривающий характер (молодежь поддерживает 

Толегена). Камка дает свое благословение и Толеген собирается в путь. 

Прощальный хор Толегена очень схож с хором «Сҽулем-ай», только уже в 

сдержанном темпе и в минорном ладу (проклятие отца печалит всех). 

По дороге Толеген встречает отряд Бекежана, который спешит на помощь 

Сырлыбаю, и вступает с нимв бой. В сцене боя использован кюй Н.Тлендиева 
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«Махамбет» в обработке А.Тани для состава театрального оркестра. Оставшись 

наедине с Толегеном, Бекежан обещает ему свою дружбу и предлагает вместе 

отправиться к Жибек. Но улучив момент, безжалостно убивает его. Монолог 

умирающего Толегена звучит на фоне темы «Ақсақ қҧлан», исполненного 

хором без слов. 

На сцене Жибек с подругами. Номер Дурии с хором проходит акапельно. В 

опере этот хор исполняется еще в начале, и только с женским хором. В нашем 

же спектакле хор смешанный. Хочется отметить отличную работу хормейстера, 

под ее руководством хор звучал как никогда хорошо: были выстроены все 

голоса, каждый участник хора знал свое место в музыкальной ткани и каждый 

голос очень хорошо прослушивался. 

Подруги пытаются подбодрить Жибек, но у нее на сердце неспокойно. 

Вдруг они слышат стук копыт. Жибек надеется увидеть своего возлюбленного, 

но перед ней – Бекежан (песня «Мҽди»). Она расспрашивает только что 

прибывшего путника, откуда у него конь Толегена и где ее жених, в песне – с 

которой она раньше уже обращалась к Бекежану – «Раушан».Бекежан ей 

сообщает о смерти Толегена в песне «Сарымойын», близкой по интонации 

песне «Жапалақ». Песню он не допевает, а заканчивает речитативно с 

отчаянием и злостью. 

Жибек убита горем. Она проклинает Бекежана в своем монологе. В этой 

сцене оркестр играет тему из «Ақсақ қҧлан»: тему ведет фагот, на фоне sul 

ponticello у струнных. Надежда навсегда погасла. Затем следуют две песни 

«Жібектің қоштасу ҽні» и «Дҥние-ай». 

Финал спектакля отличен от других постановок «Қыз Жібек» – Жибек 

решает отомстить убийце. Ночью она приходит к Бекежану, сидящему под 

«қара найза». Она предлагает ему поединок. Бекежан же не узнает ее. Признав в 

ней Каршыгу, он соглашается, и Жибек тоже погибает от рук Бекежана. Он 

наконец узнал ее. В отчаянии он зовет на помощь, но уже слишком поздно. В 

финале в очередной раз звучит хор «Қантҿгіс». 

«Қыз Жібек» уже никак нельзя представить без процитированных 

Е.Брусиловским песен. Все они так глубоко закрепились в нашем сознании и 

сердцах, что уже неотделимы от образов Жибек, Толегена, Бекежана. Поэтому, 

в какой бы то постановке не было, они всегда используются. Исключением не 

стал и данный спектакль. Также здесь часто встречаются и произведения 

Н.Тлендиева. Всем известно, что именно он выступил композитором в 

художественном фильме «Қыз Жібек», возможно поэтому композитор решила 

использовать также и те его произведения, которые не вошли в кинофильм. 

К сожалению, спектакль был временно снят с репертуара театра. Но 

надеемся, что в будущем мы еще сможем его увидеть. 
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ҼОЖ 323.2(574) 

КЕЛГЕМБАЕВА Б.Б. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, ШҚО, Ҿскемен қ., Қазақстан 

 

«МҼҢГІЛІК ЕЛ» ЖАЛПЫҦЛТТЫҚ ИДЕЯСЫНЫҢ БАСТАУЛАРЫ  

МЕН ҚАЗАҚ  ҼДЕБИЕТІНДЕГІ КҾРІНІСТЕРІ 

 

Заманалар мен дҽуірлер желі даналардың ақыл дариясының тҥбінде жатқан 

ой маржандарын тербетпек. Теңіздей терең таным туғызған кемеңгер ойлар мен 

кҿрікті сҿздер уақыт пен кеңістікке бағынбайтын ерекше қадір-қасиетке ие 

болмақ. Сҿйтіп, «Артына ҿлмейтін сҿз» (Абай), ҿшпейтін ҿнеге қалдырған 

даналар есімі адамзат мҽдениеті мен руханияты тарихының «Мҽңгі тасына» 

қашалмақ. Абайдың қырық бес қара сҿзі де ҽрбір жаңа заман мен қоғамның, 

толқын-толқын ҧрпақтардың рухани серігіне айналып, жыл ҿткен сайын 

жаңарып-жарқырай тҥсетін даналықтың кені ретінде мҽдениет тарихынан орын 

алды. Ҿйткені, қара сҿздер – қазақ жҧртының ҧлттық санасын жаңғыртып, 

дҥниетанымын дҥр сілкіндірген іргелі таным мектебі деуге лайық рухани 

қҧндылық. Қай заманның оқырманына да «Абайдың қырық бес ауыз сҿзі он 

сегіз мың ғаламның бір уыс тҥйіні» (А.Егеубаев) ретінде танылды жҽне таныла 

бермек. 

Ақын ҿлеңдеріндегі Жаратушы мен жаратылыс сырлары, адамның рухани 

кемелденуі, тарих пен ҧлт, қоғам мен ҽлеумет жайын қозғаған ой толқындары 
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қара сҿздерінде арнасы кеңейіп, ҧлттың кешегісі мен бҥгіні жҽне болашағы 

хақындағы ҽлеуметтік-филососфиялық пайымдауларға ҧласады.  

Қара сҿздер – ақынның ҧрпақтарымен сырласуы, отарлық езгі мен 

мешеуліктен қҧтылып, ҧлт болып ҧйысудың, сҽулелі болашаққа жетудің 

жолдары жайлы ҧстаздық ҿсиеті һҽм бодандық дҽуіріндегі қазақтың ҧлттық 

идеясы болды. Бҥгінгі тҽуелсіз Қазақстанның «Мҽңгілік ел» жалпыҧлттық 

идеясының бастауында Абай хакимнің тағлымды пайымдаулары жатқаны да 

сҿзсіз.  

«Мҽңгілік ел» - жалпыҧлттық идея, еліміздің болашақтағы ҿмір сҥру 

философиясы. «Мҽңгілік ел» идеясы ҿз бойына тҽуелсіздік, ҧлттық бірлік, 

егемендік жҽне территориялық тҧтастық, Қазақстан халқының сандық жҽне 

сапалық ҿсуі ҧғымдарын сыйғызып тҧр. Бҧл ел азаматтарының ҧлты мен 

нҽсіліне, діни сеніміне қарай сараланбайтын, баршаға ортақ қасиетті ҧғымдар. 

Бҧл ата-бабаларымыз ғасырлар бойы кҿзінің қарашығындай сақтап, ҧрпағынан 

ҧрпағына аманат еткен ҧлттық идеяның ҽлемдік жаһандану дҽуірінде жаңа 

сапада жаңғыруы.  

Ел болу, ҧлтты сақтау, атамекенді қорғау мҽселесі қазақ халқы ҥшін қашан 

да ҿзекжарды мҽселе болған, болып қала бермек. Бҥгінгі егемен Қазақстан ҥшін 

де тарихи маңызы зор ортақ мҥдде. Елбасы ҿзінің Қазақстан халқына арнаған 

кезекті Жолдауында да «Мҽңгілік Ел» идеясының тарихи астарына тоқтап ҿтті. 

«Мҽңгілік Ел – ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы. Ол 

арман ҽлем елдерімен терезесі тең қатынас қҧратын, ҽлем картасынан ойып 

тҧрып орын алатын Тҽуелсіз Мемлекет атану еді. Ол арман тҧрмысы бақуатты, 

тҥтіні тҥзу ҧшқан, ҧрпағы ертеңіне сеніммен қарайтын бақытты ел болу еді", - 

дейді 1.  

«Мҽңгілік Ел» ҧлттық идеясының басты, негізгі іргетасы бірлік ҧғымы. 

Бірлік – ол елдің рухани бірлігі, халықтың мҽдени, тілдік, ділдік, ақпараттық 

кеңістіктегі бірлігі. Абай қара сҿздеріндегі тағлымды ойлардың дені осы ел 

бірлігі мҽселесіне арналады. Абай: «Қазақтың бірінің біріне қаскҥнем 

болмағының, бірінің тілеуін бірі тілеспейтҧғынының, рас сҿзі аз 

болатҧғынының, қызметке таласқыш болатҧғынының, ҿздері жалқау 

болатҧғынының себебі не?», - дей отырып, оның тамыры бодандық дҽуірінде 

қазақ елінде орныққан тарихи-ҽлеуметтік ахуалда жатыр деп тҥйеді.  

Абай алтыншы қара сҿзінде қазақ мақал-мҽтелдерін талдай келе, бірлік, 

елдік мҽселелерінің тҿңірегінде тағы да ойланады: «Қазақтың бір мақалы: 

«Ҿнер алды – бірлік, ырыс алды – тірлік», - дейді. Бірлік ойлайды: «Бірлік – ат 

ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дҽулет ортақ болса екен», - дейді. Олай болғанда 

байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын қҧрымай, мал іздеп не 

керек? Осы ма бірлік? Жоқ, бірлік – ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды 

беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, кҥні басқалар да жалданып, бірлік 

қылады. Бірлік малға сатылса – антҧрғандықтың басы осы», - дейді.  

Жиырма тҿртінші сҿзінде: «Осы кҥнде жер жҥзінде екі мың миллионнан кҿп 

артық адам бар, екі миллион қазақ бар. Біздің қазақтың достығы, дҧшпандығы, 

мақтаны, мықтылығы, мал іздеуі, ҿнер іздеуі, жҧрт тануы ешбір халыққа 
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ҧқсамайды. Бірімізді біріміз аңдып, ҧрлап, кірпік қақтырмай отырғанымыз. Ҥш 

миллионнан халқы артық дҥниеде бір қала да бар, дҥниенің бас-аяғын ҥшй 

айналып кҿрген кісі толып жатыр. Ҿстіп жер жҥзіндегі жҧрттың қоры болып, 

бірімізді-біріміз аңдып ҿтеміз бе? Жоқ, қазақ ортасында да ҧрлық, ҿтірік, ҿсек, 

қастық қалып, ҿнерді, малды тҥзден, бҿтен жақтан тҥзу жолмен іздеп, 

ҿрістерлік кҥн болар ма екен?», - деген толғанысқа толы сҿздері бар. Бҧл 

сҿзінде отаршылдықтың қазақ даласына ҽкелген рухани дерттері туралы ой 

толғайды. Абай заманында ҧрлық, бҧзақылық тҽрізді індеттер момын елдің 

берекесін қашырған нағыз нҽубет болды. Қазақ даласын ҧрлық пен 

бҧзақылықтың ҿрттей шарпуының себебі Жаңа Низамға сҽйкес ел билеу 

саясаты, билік басына татымсыз адамдардың келуінде жатты. Ҧрылар ҧрлықпен 

мал табам деп жҥрсе, ҧлықтар оларға тиым сала алмады. Себебі ҿз есебі бар. 

Кҥні ертең алдына ҽділдік іздеп мал ҧрлаған ҧры да келеді, малынан айырылған 

даугер де келеді. Ҧры ит-жеккенге айдалып кетуден қорқып басын аралау ҥшін 

ҧлыққа пара берсе, даугер адал малын қайырып алу ҥшін ҧлыққа пара береді.  

Ҧрлық ҧлық ҥшін табыстың кҿзі, олай болса ҧрлықты жоюға ҧлықтар мҥдделі 

емес. Бҧзақылар болса ел тыныштығын бҧзып, дау-дамай туғызып, тағы да қара 

халықты ҧлыққа кіріптар етіп жҥр. Абай осы екі жат қылықты жҧрттың бҽріне 

ортақ дейді. Бҧдан сау адам қалмаса сонда елді кім тҥземек? Ҿз билігі ҿз 

қолынан кеткен жҧрттың халі осы болмақ. Абайды жегідей жеп отырған ел 

басына тҥскен дерт болатын.  

«Мҽңгілік Ел» идеясын жҥзеге асырудың тағы бір негізі халық пен билік 

арасындағы сенімді нығайту. Халықтың билікке сенімі кҥшті болған сайын, 

қоғамды ортақ мҧратқа жҧмылдыру жеңіл болады. Халықтың билікке 

сенімсіздігін кҿрсететін бірден-бір фактор - сыбайлас жемқорлық. Жемқорлық 

қоғамды рухани тҧрғыдан ірітіп, тҽуелсіздікке қауіп тҿндіреді. Абай ҥшінші 

қара сҿзінде билік жҿнінде сҿз қозғайды. Бас еркінен айырылған қазақ халқы 

ақын заманында азып-тоза бастаған болатын. Ерте уақытта хандары мен билері, 

батырлары мен жыраулары болған кезде адамдардың бір-біріне қаскҥнемдігі, 

бақталастығы тағы басқа арам пиғылдыққа бастайтын мінездердің ҿсіп-ҿнуіне 

тарихи-ҽлеуметтік негіз жоқ еді. Кісілігі жоқ адамдар ҧлы жиын мен кеңеске 

шақырмақ тҥгіл, ауылдың алқа-қотан сҧхбатына да қатыстырылмаған. Ол кезде 

ҽрбір қазақ халық қамына, оның мақсатына сай қызмет атқарған. Кейін 

халқымыз бодандыққа ҿткен соң, қазақтың ел басқаратын хан, ақыл айтушы би, 

жыраулардың да, жауынгер батырлардың да қоғамдағы қызметі жойылды. 

Олардың орнын діні, ділі, тілі жат шенеуніктер басты. Қазаққа қалғаны 

болыстық қана, оның ҿзі ел ішін «алтыбақан  алауыздыққа» бастайтын «бас-

басына би болған ҿңкей қиқымның» тірлігі-тін. Абайдың айтуынша, оның ҿзі 

ҥш жылға ғана сайланады. Бірінші жыл «сені біз сайладық...» - деп елдің 

бҧлданғанымен ҿтеді, екінші жылы кандидатпен аңдысумен, ал соңғы жылы 

сайлау жақындап, тағы болыс болсам деген тіршілікпен ҿтеді. Абай орыс 

патшасының осы «бір кесімді билігі» туралы ашына пікір айтқан. Жағдай 

осындай болғанда, болыстыққа орысша білімі бар адамды уезный начальникпен 
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бірге военный губернатордың  ҿзі тағайындағаны жҿн дейді. Себебі, итке 

тастаған сҥйектей «болыстың» ҿзі тозып отырған халықтың арасындағы іріткі.  

Ақынның ғҧмыр бойы ізденіп, бар рухани қуатын, ақыл кҥшін жҧмсап 

негіздеген ҧлттық идеясы – қазақты ғылым мен білім, рухани жҽне мҽдени даму 

арқылы жаңа сапаға кҿшіріп, жаңа ҧлт деңгейіне кҿтеруге болады деген 

тҧжырым. 

«Абай кҿшпелі заманның соңғы, жаңа низамның алғашқы Ҧлы тҧлғасы 

болды. Сондықтан да оның шығармаларындағы жан кҥйзелісі қазақ халқының 

қасіреті мен рухани дҥниесінің айнасына айналды», - дейді Тҧрсын Жҧртбаев.  

Шын мҽнінде, ақынның ҧлтын сҥйген ҧлы жҥрегі ҧлттық идеяны 

жалпыадамзаттық идеяға ҧластырды. Абай қазақты іргелі мемлекетке, қуатты 

елге айналдырар жол іздеді. Қандай кҽсіппен шҧғылданып, қандай ҿнер табуы 

қажет, қай жҧртқа қарап бой тҥзеуі керек, қулық саумай, иттікке салынбай адал 

еңбекпен мал тауып, қуатты елге айналудың жолы қандай, қазақ бос мақтаннан, 

арзан қылықтардан қашан қҧтылмақ деген елдік, ҧлттық мҥдделі сауалдарға 

жауап іздейді. Имандылық, ақыл, қайрат, жҥрек тазалығы секілді адамшылық 

қасиеттердің ҽлемдік категорияларына назар бҧрады. Ҿзінің ҿмір сҥрген 

шағындағы қазақтың азып-тозуы, мінез-қҧлқының ҿзгеруі, адамшылықтан кете 

бастауы, жҧртының оқу-білімнен қашықта мешеу кҥй кешуі Абайды кҥйінді 

етті. Сондықтан да ол ақындық қуатын елді оятуға, намысына тиіп, 

қайраттандыруға жҧмсады. Ҧлттың сҽулелі болашаққа жетуіне кедергі болып 

отырған рухани дерттерді аямай шенеді.  

Кез келген ҧлттың «мҽңгілігінің мҽңгілік мҽселесі» - ҧлттық идеяның ҧрпақ 

санасынан ҿшпей, заманның салқар кҿшінен қалмауына сҿз ҿнерінің ҥлесі 

айрықша. Сондықтан елдік арман-аңсардың, мҧрат-мҥдденің қуатты қҧралы – 

ҧлт ҽдебиеті мен ҧлттық идеяның тығыз қарым-қатынасын, тағылымын арнайы 

қарастырып, тҧтастай жинақтап, жҥйелеу  ісі ҽдебиеттану ғылымы ҥшін келелі 

де кҥрделі мҽселелердің бірі.  
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«№ 16 орта мектебі» КММ, ШҚО, Риддер қ., Қазақстан 

 

АБАЙДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТАҒЛЫМЫ ЖҼНЕ ҚАЗІРГІ МЕКТЕП 

 

 «Абай сҿзі – қазақтың бойтҧмары. Абай мҧрасы – қазақтың ең қасиетті 

қазынасы. Заманалар ауысып, дҥние дидары ҿзгерсе де, халқымыздың 

Абайға деген кҿңілі айнымайды, қайта уақыт ҿткен сайын оның 
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ҧлылығының тың қырларын ашып, жаңа сырларына қаныға тҥседі. Абай 

ҿзінің туған халқымен мҽңгі бақи жасайды, ғасырлар бойы Қазақ елін, 

қазағын жаңа биіктерге, асқар асуларға шақыра береді...» 

Нҧрсҧлтан Назарбаев 

 

 Шын мҽнiсiнде Абай мҧрасы бҥгiнгi ҧрпақтың, қазақ жеткiншегiнiң 

зердесiне қона алды ма? Бiз Абайды, оның қалдырған мҽңгiлiк қҧндылықтарын 

қалай ҧлықтап жҥрмiз? Осы сауалдар бізді жиi алаңдатады. Алаш арыстарының 

бiрi Мiржақып Дулатҧлы ―Абайдың ҿлген кҥнiнен қанша алыстасақ, рухына 

сонша жақындаймыз‖ деген екен. «Тҥркістан» газетіндегі Eсенкҥл Кҽпқызының 

мына келесі мақалада берілген ойын оқи отырып, шындықты мойындамасқа 

болмас: «Абай ҿмiрден ҿткеніне 170 жыл толды. Жыл ҿткен сайын Абай биiгi 

алыстан менмҧндалайды. Абайды ҽркiм пiр тҧтқысы келедi. Дегенмен оның 

шығармаларынан бейхабар қазақ, орыс оқырмандары жетіп артылады. Алысқа 

бармай-ақ, Мҽскеудегi Абай ескерткiшiнiң жанындағы саяси акция қарсаңында 

бiраз зиялыларымыздың бетi ашылды емес пе? Егер ХХ ғасырдың басындағы 

зиялыларымыздың бет-бейнесi бҥгiнгiдей қҧбылмалы болғанда Абай мҧрасы 

ҧлықталғаны былай тҧрсын, 1980 жылдарға дейiн оның атын атауға тыйым 

салынар ма едi, кiм бiлсiн». Ҧлт ҥшiн басын бҽйгеге тiккен Алаш зиялылары 

Абай мҧрасын мҽңгiлiк етудiң айла-амалдарын ертеден-ақ ойластырған екен. 

Егер «Абай» романы жазылмаған болса, оның заңды жалғасы «Абай жолы» 

эпопеясы қазақ ҽдебиетiнiң жауһарларының бiрi ретiнде жарық кҿрмегенде, 

Абай да жабулы кҥйiнде қалатын тақырыптардың бiрi болар ма еді. Сол қазақ 

ҽдебиетiнiң баға жеткiсiз сом туындысы, классикалық роман М.Ҽуезовтiң 

«Абай» романының жазылғанынан бері 70 жылдан асты. Алайда қазiргi заман 

жастарының қҧндылығы, ҿмiрлiк мҧраты Абай заманынан да, Ҽуезов 

заманынан да анағҧрлым ҿзгердi. Қазiргi жастарды даңғаза ҽуен, санасыз ҿлең, 

қызық ҿмiр ғана ынтықтырады. Атом ғасырына аттаған бiздер ҥшiн ел 

мҧратынан гҿрi, ҽлемдiк мҧрат, жан азығынан гҿрi, тҽн азығы алға озды. 

Жаһандану дҽуiрiнде ҧлттық ҧлы қҧндылықтарын екiншi сатыға ысырып, 

ғаламдық қҧндылықтарды кҿлденең тарта бастадық. Ғылым жҽне бiлiм 

министрi мектептерде ҥш тiлдiлiктi енгiзудiң алғашқы қадамдарын жасауға 

кiрiстi. Абай – қалың қазағының бҥгiнгiдей ҧлттық мҧратының тығырыққа 

тiрелгенiн кҿрсе, оның ҧрпақтарының (қазақтың) басым кҿпшiлiгiнiң қазақ 

болып туғанына намыстанатынын, ҿкiнетiнiн  бiлсе, бҧрынғыдан бетер 

кҥйзелерi анық. Абай – ҧлттық мҧраты айқын, елiнiң болашағы ҥшiн басын 

тауға да, тасқа ҧрған ақын. Егер Абай бҥгiнгi заманды, ҧлтынан, қағынан 

жерiгендердiң қылығын кҿрсе, бҧрынғы тҥңiлгенi тҥңiлген бе, ҿмiрден мҥлдем 

баз кешiп кетер ме едi?! Ол «Тоғызыншы қара сҿзiнде» былай деп толғанады: 

«Осы мен ҿзiм – қазақпын. Қазақты жақсы кҿрем бе, жек кҿрем бе? Егер жақсы 

кҿрсем, қылықтарын қостасам керек едi. Уҽ ҽрнешiк бойларынан адам жақсы 

кҿрерлiк, кҿңiлге тиянақ қыларлық бiр нҽрсе тапсам керек едi. Соны не ҥмiт 

ҥзбестiкке, не онысы болмаса, мҧнысы бар ғой деп, кҿңiлге қуат қылуға 

жаратсам керек едi, ондайым жоқ. Егер жек кҿрсем, сҿйлеспесем, мҽжiлiстес, 
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сырлас, кеңестес болмасам керек едi, тобына бармай, «не қылды, не болды?» 

демей жату керек едi, ол мҥмкiн болмаса, бҧлардың ортасынан кҿшiп кету 

керек едi. Бҧларды жҿндеймiн деуге, жҿнделер, ҥйренер деген ҥмiтiм де жоқ. 

Бҧлардың бiрi де жоқ. Бҧл қалай? Бҧл айтқанның бiрiн тҧтпай болмас едi. Мен 

ҿзiм тiрi болсам да, анық тiрi де емеспiн. Ҽншейiн осылардың ызасынан ба, 

ҿзiме-ҿзiм ыза болғанымнан ба, яки бҿтен бiр себептен бе? – еш бiлмеймiн. 

Сыртым сау болса да, iшiм ҿлiп қалыпты. Ашулансам, ызалана алмаймын. 

Кҥлсем, қуана алмаймын, сҿйлегенiм ҿз сҿзiм емес, кҥлгенiм ҿз кҥлкiм емес, 

бҽрi де ҽлдекiмдiкi. Қайратты кҥнiмде қазақты қиып бҿтен жаққа кетпек тҥгiл, 

ҿзiн жақсы кҿрiп, ҥмiт етiп жҥрiппiн. Қашан ҽбден бiлiп, ҥмiтiмдi ҥзген кезде, 

ҿзге жаққа барып, жатты ҿз қылып, ҥйiр боларлық кайрат, жалын сҿнiп те 

қалған екен. Сол себептен бiр жҥрген қуыс кеудемiн. Тегiнде ойлаймын: бҧ да 

жақсы, ҿлер кезде «ҽттегене-ай, сондай-сондай қызықтарым қалды-ау!» деп 

қайғылы болмай, алдыңғы тiлеу болмаса, артқа алаң болмай ҿлуге».Иҽ, бҧның 

бҽрi ертеңiне алаңсыз, қамсыз қазақ ҥшiн кҥйiнуден туған ой.  

Абайдың бҥкiл қасiретi – қазақтың қасiретi. Ҽуелi ҧлттық байлығымыз, 

генофондымыз болып табылатын қазақ мҽселесi сол жабулы кҥйiнде қалды. 

Мемлекет атанып, бҥкiл ҽлемге паш етiлгелi жиырма жыл ҿтсе де, кейбір қазақ 

ҧлттық рухани болмысын iздеуге, оны сақтап қалуға ҧмтылар емес. Қазақтың 

рухани бостандығы, сана тҽуелсiздiгi Абай шығармаларында да терең 

сипатталады. Ол «адамның емес, халықтың ҧлы» бол деген ҧранды ту 

етедi.Халықтың баласы бола отырып ҿз халқыңның мҧрасын, мҽдениетін ҿзге 

ҧлт ҿкілдеріне жеткізу ҥшін ҧлттық рухың биік, патриоттық сезімің жоғары  

болу керек.  

Абайды ҿзге ҧлт ҿкілдеріне оқыту арқылы жаңа биіктерге кҿтерілу, рухани 

ҿсіп-ҿркендеген іргелі еліміздің елдік белгісін биік дҽрежеге кҿтеру мақсатында 

ҿз мектебімізде шама-шарқымызша жҧмыс жҥргізудеміз. Осы орайда Абайды 

оқыту бойынша жҧмыс моделін ҧсынамын:  

1. Абай жҽне кҽсіп.  

Абай қазақ қоғамын ерінбей еңбек етуге шақырғанын «Сабырсыз, арсыз, 

еріншек», «Ҿкінішті кҿп ҿмір кеткен ҿтіп», «Базарға қарап тҧрсам ҽркім барар», 

«Адасқанның алды-жҿн,арты - соқпақ» т.б ҿлеңдерінен кҿре аламыз. Ақын 

ҿзінің кейбір замандастарының бойындағы жаманшылық мінездерді — 

жалқаулықты, еңбексіздікті, кҿрсеқызарлықты, алтыбақан алауыздықты, 

надандықты жеріне жеткізе ҽшкерелейді [1]. Кедейшіліктен қҧтылудың бір 

тҽсілі егіншілікпен айналысу, қолҿнер кҽсібін жҽне сауда-саттық жасауды 

ҥйрену екенін айтты. Ол былай деп жазды:  

«Егіннің ебін, 

 Сауданың тегін, 

 Ҥйреніп, ойлап, мал ізде». Абай қазақтарды мал ҿсірумен қоса сауда 

жасауды, белгілі бір кҽсіп тҥрімен шҧғылдануды ҥйрену қажеттігіне баса назар 

аударды. Орта Азия тҧрғындарының кҽсіп тҥрлеріне ҥлкен ілтипатпен қызыға 

қарады. Ол былай деп жазды: «Енді қарап тҧрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, 

саудагердің жҥрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Ҿзіменен ҿзі ҽуре 
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болып, біріменен бірі ешбір шаһари (яғни қала адамдары болып) жауласпайды. 

Орысқа қарамай тҧрғанда қазақтың ҿлісінің ахыреттігін (кебінін), тірісінің 

киімін сол жеткізіп тҧрды»[1]. Ақынның ҿз заманындағы осы мҽселе қазіргі 

кезде кҿкейкесті мҽселелердің бірі екенін біз кҿріп отырмыз. Қазіргі уақытта да 

жастардың бҽрі жоғары дҽрежелі маман иесі болуды армандап, сол 

армандарына қол жеткізуде. Ҽрине, біз оған қуанамыз, бірақ бҽрі бастық болса, 

басқарушы адамның қол астында кімдер жҧмыс істейді? Сол данамыз қозғап 

кеткен мҽселелерді шешу жолында, қазіргі кезде мектебімізде оқушыларды 

қоғамдық жҧмысқа араластырып отырамыз, бітіруші тҥлектерге ҽр тҥрлі кҽсіп 

жайлы ақпараттар береміз, жазғы уақытта біздің мектеп оқушылары ара 

шаруашылығымен айналысады жҽне мектеп ауласында жеміс-жидек салып, 

бау-бақшаны кҥтуге баулимыз. 

2.Ғылым жҽне жастар.  

Ҧлы ақын жас ҧрпақты «Ғылым таппай мақтанба» ҿлеңінде имандылыққа, 

адамгершілікке, ғылым-білім ҥйренуге шақырды. Ақын жастарды ҿсектен, 

ҿтіріктен, мақтаншақтықтан, еріншектіктен, бекер мал шашпақтықтан қашық 

болуға, бес асыл іске — талап етуге, еңбекті сҥюге, терең ойлай білуге, 

қанағатшыл болуға, қайырымды рақымшылық жасауға шақырды. Ҽрбір 

оқушының бойында айтылған қасиеттерді қалыптастыру біздің міндет. Ол ҥшін 

мектепте «Абайтану» факультативі, Абай оқулары, дҿңгелек ҥстел, коучинг 

ҿткізіледі, мектеп ішін Абайдың ҧлы сҿздерімен безендіріп, Абай тақырыбына 

шығарма сайыстары ҿткізіліп отырады.  

3.Тҽрбие жҽне қоғам.  

Ҧлы данамыз ел-жҧрттың болашағын ойлап, халықты ауыр тҧрмыстан, 

азаптан қҧтылудың жолын меңзеп, оқу – білімге шақырған. Адамның сол 

кездегі жаман қасиеттерінің бҽрін санап, атап кҿрсетіп, содан арылуға, 

жақсылықты ҿн бойына жинауға, яғни тҽрбиеге кҿп кҿңіл бҿлген. «Бала 

жасынан ҧядан нені білсе, ол ҿмірбойы қиядан соны таниды»,-деп Жҥсіп 

Баласағҧни айтқандай, білім мен ҧғымдары бірегей отбасында тҽлім-тҽрбие де 

дҧрыс болады. Бала тҽрбиесінде ата-ана басты роль атқарады. Сол себепті, 

мектепте тҽрбиеге қатысты ата-аналар жиналысы, сынып сағаттары, сыныптан 

тыс сабақтар ҿткізіледі. 

4.Мектеп жҽне Абай.  

Абай жастардың бойындағы кеселді кемістіктерді, арсыздық пен 

ҧятсыздықты, дҿрекі надандықты тҽрбие жҽне білім беру арқылы жоюға ҥндеді. 

Ақын ол ҥшін қазақ балаларын оқытатын мектептерді кҿптеп салуды жақтады. 

Атап айтқанда, ол былай деп айтты: «Балаларды ата-аналарынан алып, 

мектепке беру керек, олардың біразын мамандықтың бір тҥрін, біразын басқа 

мамандықтарды игеруге бағыттау керек. Мектептерді кҿбейту қажет, оларда 

тіпті қыздар да оқитын болсын».[3] Ақынның сол кездегі арманы қазіргі 

заманда орындалып, мектептер салынып, кҿбеюде, болашақ жастарға барлық 

жағдай жасалған, бірақ кейбір аудандарда, мҽселен бір ғана Риддер қаласында 

12 мектептің біреуі ғана қазақ мектебі. 2 мектепте жаңадан қазақ сыныптары 

кҿтеріліп келе жатыр. 
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Қорытындылай келе, біз ҧлы ақынымыз Абай Қҧнанбайҧлының ҿз дҽуірінде 

айтып кеткен сҿздерінің ҽлі кҥнге дейін ҿмірімізге қажеттілігін ҧғындық. 

Осындай бір жолға Абайды толығымен сыйғызу қазақтай дархан кҿңілді 

пҽктігімізден шығар. Қазақта «жҥзден жҥйрік, мыңнан тҧлпар» деген мақал бар. 

Абай мыңнан, миллионнан озып шыққан тҧлпар. Шебер қол, сезімтал жҥрек, 

милы парасат таңдайтын тҥйіндер - сансыз ҧрпақтың ҥлесі. Абай ҽр қазақтың 

сҿзі ҽрдайым аузындағы жыры, санасындағы ар-ҧжданы, кҿкірегіңдегі иманы 

болып қала бермек. Ақын мҧрасы - халықтың сарқылмас асыл қазынасы. Абай 

ақындығының тарихымызбен бірге жасайтын ҧлы тағылымы да осында!  

Ҿлді деуге бола ма, ойлаңдаршы,  

Ҿлмейтҧғын артына сҿз қалдырған, - деп тҿрелігін ҿзі шешкен Абай бҥгін 

жарқын бейнесімен де, жалынды жырымен де халқының жадында бірге мҽңгі 

жасай берері атар таңдай ақиқат.   

 

ҼДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 

1. Абай. – Алматы: Жазушы, 2005 ж.  

2. Елубаева Н. Ҿмір ҿзен. – Ҿскемен, 2008ж.  

3. Абай. Энциклопедия.- Алматы: «Қазақ энциклопедиясының» Бас 

редакциясы, «Атамҧра» баспасы.   

4. Ақбҧлақ газеті. 2015 жыл,  №13.  

5. Ибрагимов Қ. Шың-кітабы. – Алматы, 2009 жыл.  

6.«Қазақ тілі жҽне ҿлкетану».  2011 жыл,  №7. 

 

УДК 669.08 

РОВНЯКОВА И.В.  

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ АБАЯ КУНАНБАЕВА 

 

Всегда, когда возникает общественная потребность осмыслить время, в 

особенности время переломное, оно выдвигает людей, для которых это 

становится внутренней потребностью. К числу таких людей можно отнести 

выдающегося казахского поэта и демократа, просветителя 19 века Абая 

Кунанбаева. Чем дальше вглубь истории уходила эпоха Абая, тем острее 

осознавалась необходимость изучения его многогранного наследия. Первыми 

за эту работу взялись литературоведы, значительно позднее педагоги. 

В Казахстане написано немало исследований об Абае Кунанбаеве как 

великом поэте, мыслителе, просветителе, демократе дореволюционного 

периода это работы М. Ауэзова [1], К. Бейсембиева, Е. Бекмаханова, О. 

Сегизбаева, Б. Габдуллина, С. Зимнова, А. Маргулана, С. Муканова  и др. 

Менее изучено его просветительско-педагогическое наследие. 

Поэтическое творчество Абая неотделимо от его педагогических взглядов. О 

необходимости исследования произведений Абая с точки зрения их 
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воспитательного значения впервые заговорил М. Ауэзов. «Возьмем назидания 

Абая о человечности, - писал он. – Среди них есть немало таких, которые с 

большим успехом послужат и для нашей действительности». Отбирая 

исторически-прогрессивное из наследия Абая и ставя его на службу 

нравственному и эстетическому воспитанию учащихся, М. Ауэзов прежде всего 

обращается к патриотическим и интернациональным мотивам творчества поэта.  

Поэт восстал против отсталости и рутины в общественной жизни, всей душой 

радостно приветствовал то новое, чему сам был свидетелем. Он призывал 

молодежь к учению, к овладению наукой, различными новыми ремеслами, 

советовал трудиться честно, на благо общества. 

В раскрытии педагогических взглядов Абая следует отметить работы таких 

казахстанских ученых, как Т. Тажибаев [2], К. Жарикбаев [3], Х. Суюншалиев, 

А. Казыбаев, Э. Нильдибаев, А. Сембаев, С. Срымбетов и др. Их исследования 

касались отдельных аспектов его педагогического наследия.  

Педагогические взгляды Абая формировались в условиях феодально-

родового строя, отдаленного от нас целой исторической эпохой. Однако они 

либо очень близки, либо совпадают с нашими взглядами по очень важным 

аспектам педагогической теории и практики «его отношение к телесным 

наказаниям, ряд принципов обучения и воспитания: взаимосвязь между 

трудовым, нравственным, умственным, эстетическим воспитанием; признание 

ведущей роли воспитания в формировании личности; труд как одно из главных 

средств воспитания, ценность семейного воспитания  и т.д.». Это стало 

возможным благодаря выдающимся способностям Абая и тому, что великий 

просветитель был хорошо знаком с историей материальной и духовной 

культуры народов Востока, революционно-демократическими и 

педагогическими взглядами Н.Г. Чернышевского, В.Г. Белинского, Н.А. 

Добролюбова, К.Д Ушинского, выдающихся педагогов и просветителей 

Западной Европы. 

Постижение педагогических взглядов Абая невозможно без изучения 

национальных истоков его творчества, без понимания того, что Абай впитал в 

себя все прогрессивное, что было в жизни самого казахского народа, в его 

народной педагогике, народной мудрости. Именно этим объясняется то 

обстоятельство, что в философских и педагогических воззрениях Абая 

национальное и интернациональное не противопоставляются, а выступают в 

единстве как взаимосвязанные и взаимодополняющие идеи. То же самое можно 

сказать об освещении им вопросов взаимоотношения между культурами 

казахского и других народов. 

Известно, что Абай не был человеком, полностью свободным от 

религиозных взглядов. Но когда вставал вопрос-наука или религия? – он без 

колебания занимал сторону науки. Видимо, это обстоятельство в решающей 

мере повлияло на его оценку религиозного воспитания, которое он решительно 

отвергал. Он ратовал за светское образование и воспитание, раскрепощающее и 

развивающее ум, формирующее в ребенке человеческое достоинство.  Абай 
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говорил, что религия и наука — это небо и земля. Между людьми, 

овладевающими в какой-то степени новыми, прогрессивными знаниями, и 

людьми религиозного воспитания и образования поэт усматривал 

существенные различия. Разум и доброта, упорство, скромность и труд — вот 

пять добродетелей, которые он призывает избирать. Они никогда не подведут, 

не предадут. Он пишет: 

Пускай ученым не стал, 

Пусть выпал жребий иной, 

Но в жажде знанья залог 

Твоей дороги прямой. 

Не говори: «Не смогу». 

Стремись к познанью душой [4]. 

Только обладая необходимой суммой знаний, человек может познавать мир, 

отличать добро от зла, полезное от вредного, и лишь тогда от него можно ждать 

пользы, которая так необходима для прогресса казахского общества. Сам Абай 

был ярким примером человека, стремящегося к овладению высотами науки. Он 

прошел большой и нелегкий путь самообразования, в течение всей жизни 

изучал русскую и западную науку и культуру. Он воспитал в себе неукротимый 

дух познания, самостоятельность в своем стремлении к идеалам просвещенных 

культурных народов. 

Верный сын своего народа и истинный поэт-просветитель Абай обращался к 

молодым людям со страстным призывом: 

Поверь, о юноша, мне: 

Бесценны знанье и ум. 

Что чуждо их глубине 

Забудь, как суетный шум... 

Достигни цели вполне, 

Чтобы найденное сберечь.  

Таким образом, Абай ставит знания превыше всех благ — богатства, славы, 

почета. Но поэт не только учит молодежь уму-разуму, не только призывает к 

овладению науками, но и указывает определенные пути и способы их 

достижения. Во-первых, пишет, поэт-мыслитель, в любом виде обучения 

наставник должен увлечь, заинтересовать обучающихся. Он считал, что 

обучение должно быть по меньшей мере увлекательным, а то и наслаждением, 

радостью, а не принудительной обязанностью. Наслаждение и радость от 

обучения — самый эффективный путь прочности знаний у детей. 

По мнению Абая, очень важна и обратная связь. Многое зависит и от 

умения воспринимать: «Надо принимать умные слова сердцем, - пишет Абай, 

— всей душой так, словно бы утоляешь ими жажду». 

Во-вторых, чтобы не забыть усвоенного или прочитанного, следует 

повторять постоянно. Далее поэт предостерегает от перегрузки памяти 

учащихся: «Надо держаться подальше от вещей, которые изнашивают 

человеческий ум и заставляют его терять ценные свойства». Для осмысления и 
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запоминания знаний не последнее место Абай отводит разнообразию методики 

обучения. 

В-третьих, для Абая важным этапом на пути к овладению знаниями является 

первоначальное обучение. Это та незаметная тропинка, которая ведет к 

столбовой дороге науки. Самые азы образования должны начинаться не только 

с овладения грамотой, а прежде всего с воспитания лучших человеческих 

качеств. Основными из них поэт считает: стремление, увлеченность, интерес. 

«Стремление к истине, — пишет он, — и постижение ее рождаются высоким 

сознанием; сознание же человека определяется его человечностью, умом и 

интересом к науке. Появлению этих качеств, прежде всего, способствует 

непорочность чувств и крепость тела, которые даются человеку от рождения, а 

развитие их зависит только от честных друзей, от мудрых наставников». 

Поэт не скрывает суровую правду о том, что отсутствие знаний, невежество 

делают человека неполноценным. Духовное совершенствование личности во 

многом зависит от приобретения знаний, просвещения. «Знание человека, — 

писал Абай, — это мерило человечности».  Поэт-просветитель призывает 

молодежь учиться не ради сиюминутных интересов, а ради служения светлому 

будущему своего народа, ради исполнения своего долга перед своей совестью. 

В педагогических воззрениях Абая, в его произведениях мы находим много 

ценного и для педагогических положений нашего времени. Одним из основных 

условий овладения наукой, о которой говорилось выше, Абай считал наличие 

жажды познания. Но поэт предупреждает, что одного желания, стремления 

мало. Тут, кроме необходимости строгой, заранее определенной системы, 

нужно ставить перед собой главную цель. «Сначала ты должен точно уяснить, 

для чего тебе необходима наука. Если же твоя душа лежит к другим вещам и ты 

изучаешь науку ради их достижения, то твое отношение к науке подобно 

отношению мачехи к пасынку. Науку надо любить, как мать любит родного 

сына». 

Абай предупреждает: «У познания должна быть благородная цель. Не 

приобретай знаний для того, чтобы хвастаться или спорить... Избегай спеси, 

гордости, зависти, которые встречаются и среди ученых». 

Достигнув истины, говорит Абай, не отступай даже под угрозой смерти. 

«Если твоя истина не овладеет тобой целиком, хотя ты уверен в ней, то для кого 

же другого она может быть ценной? Как ты можешь желать от других уважения 

к тому, чему сам не служишь преданно?». Человек, занимающийся наукой, не 

должен стоять на одном месте. Он должен непрестанно 

самосовершенствоваться, учиться, передавать свои знания другим. Главное — 

это преемственность в науке. Нужно, чтобы было не только у кого учиться, но и 

кому завещать. Этот вопрос мучил и терзал Абая. «Некому передать свои 

знания... Что толку сидеть в пустыне, разложив дорогую ткань к держа в руках 

аршин?». Абай учит, что основой всего на земле, в том числе и для науки, 

является человечность, гуманность. Она, как и любовь, душевность, 

справедливость, составляет сущность человека. «Люди не могут обходиться без 
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этих начал, — говорит Абай. — Просто в жизни не бывает случая, когда бы не 

участвовали они и не предрешали ту или иную человеческую судьбу». «У кого 

больше чувства справедливости и любви, тот — ученый, тот — мудрец». 

Учась на мудрости других, — своих современников или предшественников 

— человек обязан уметь отделять истинное от надуманного, зерно от шелухи. 

Чтобы верно оценить слово, ум, мудрость, недостаточна поверхностная оценка, 

необходимо смотреть глубже, распознавать сердцем.  Человек науки не должен 

быть кичлив. Иначе он не переспросит у мудреца непонятное. Такой человек 

любит только поучать, а сам меньше всего учится. Он и невнимателен и 

беспечен. 

Абай считает, что наука имеет демократический характер, она должна 

служить одинаково для всех, ее может перенимать любой у любого. Внимать 

нужно мудрости, а не внешнему лоску человека. Самым верным и самым 

умным советчиком в этом отношении является книга, к которой можно 

обращаться без всякого опасения. Подобные же мысли щедро разбросаны в 

«Словах назиданиях Абая: «Без науки нет блага ни на том ни на этом свете». 

Примечательно, что последнее, «Сорок пятое слово», заканчивается словами: 

«Тот, у кого больше знаний... тот и обладает миром». Или: «Простолюдин, 

прославленный за ум, выше царя, увенчанного счастьем». Далее Абай 

утверждает, что ученый должен обладать сильным и крепким характером, он 

должен иметь волю, которая помогает ему добиться того, к чему он стремится. 

Твердость духа и воли должны служить разуму. 

Особое значение в воспитании молодежи Абай придавал семейному 

воспитанию. Первые и самые главные воспитатели, учителя, по мысли Абая, - 

это родители. Абай свято верил, что время, полное невежества и темноты, 

уйдет, и его сменит светлый мир, который будет построен молодыми. Говоря о 

методах и средствах нравственного воспитания, Абай подчеркивает 

необходимость такта, терпения, внимания и родительской любви к детям. По 

мнению Абая, самый вредный и опасный метод — это крикливость, гнев, 

нервозность. «От родителя, — писал он, — который вначале показывает не ум, 

а гнев, дети не могут брать пример. Они тоже прибегнут к гневу». В ряде своих 

произведений он указывал: нравы и поведение детей портятся из-за 

неправильного воспитания их родителями, наставниками. Дети портятся также 

в результате пагубного влияния сверстников, друзей и товарищей. Так, 

родители связывают воспитание детей с расчетливой целью. Во-первых, в лице 

своих детей они видят лишь своих наследников; во-вторых, духовных жрецов, 

богомольцев после смерти; в-третьих, кормильцев на старости лет. Абай 

выступал против всех этих точек зрения на цели воспитания детей. По его 

мнению, все указанные цели являются эгоистическими, унижающими 

достоинство будущего гражданина: «Сын твоего отца — недруг народу, сын 

народа — твой друг», — гневно писал Абай о «концепциях» отдельных 

родителей на цели воспитания. 
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По Абаю, потенциальные способности человека реализуются через 

преодоление трудностей; познание, обучение, умение, воспитание, немыслимы 

без труда, без кропотливой работы человека над собой, без любознательности и 

пытливости. Он писал, что каждый бесцельно проведенный день уводит 

человека от нормальной, разумной жизни. Поэтому надо заполнить день 

своими продуманными и полезными деяниями.  

Абай выдвигает гуманистическую концепцию нравственного воспитания, 

цель которого сделать из ребенка труженика, патриота, разносторонне 

развитого, высоконравственного человека, живущего интересами, мыслями и 

чаяниями родного народа. 

Абай не был профессиональным педагогом и ученым. Однако ценность его 

высказываний именно в этом плане несомненна для нас. Откуда же, Абай 

черпал всю эту мудрость, которая сегодня становится объектом исследований и 

для философа, и для историка, и для педагога? По нашему убеждению, Абай 

был, прежде всего, педагогом по призванию. Он сам учился всю свою жизнь, 

именно поэтому сумел оценить свои познания и никогда не оставался 

удовлетворенным, как и всякий жадный до знания человек. 
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4 секция 

 

ҼЛЕМДІК БІЛІМ БЕРУ КЕҢІСТІГІНДЕ АБАЙ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН 

ОҚЫТУДЫҢ ҾЗЕКТІЛІГІ 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ТВОРЧЕСТВА АБАЯ В МИРОВОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

ҼОЖ 669.62.214 

АКАНГАЛИЕВА Ж.А. 

«№29 орта мектеп» КММ, ШҚО, Ҿскемен қ., Қазақстан 

 

АБАЙ ДАНАЛЫҒЫ ЖҼНЕ АДАМЗАТТЫҚ ҚҦНДЫЛЫҚТАР: ҦЛТТЫҚ 

ТҼРБИЕНІҢ МҼДЕНИ АДАМГЕРШІЛІК МҦРАТТАРЫ 

 
Биыл қазақтың ҧлы ақыны Абай Қҧнанбаевтың 170 жылдық мерейтойын 

атап ҿтудеміз. Ҧлы Абай мҧрасы – қазақтың рухани қазынасы. Оның ҧрпаққа 
қалдырып кеткен ҽр сҿзі, ҽр ҿлеңі тҧнып тҧрған тҽрбие кҿзі. Адамгершілікке, 
қанағат пен рахымдылыққа, тҿзім мен тҧрақтылыққа тҽрбиелейтін мҿлдір де 
мҽңгілік сарқылмас бҧлақ іспетті. Оның тек қазақ ҥшін ғана емес бҥкіл адамзат 
ҥшін де маңызы  мен тҽрбиелік тағлымы мол қара сҿздері кезінде прозалық 
шығармалар санатында оқылып келсе, бҥгінгі кҥні оның адамзат ҥшін 
философиялық қҧндылығы ғылыми тҧрғыда қаралып, маңызы ҽлемдік деңгейге 
кҿтерілді.  

Ҧлт ҥшін, ҧрпақ ҥшін тҽрбиелік мҽні зор «қара сҿздерін» ақын ҿзінің 
философиялық біліміне, ҿмірден кҿрген-білген тҽжірибесіне сҥйене отырып 
жазған. Абай ҿзі оқыған ежелгі грек философтары Сократ, Аристотельдің 
еңбегіне сҥйене отырып ҿз заманындағы ҽртҥрлі тарихи қҧбылыстарға, 
адамдардың пенделік мінез-қҧлықтарына жан-жақты баға беріп, ҿзінің 
азаматтық кҿзқарасын танытады /3 3б/. 

Абай ҿзінің кҿптеген ҿлеңдерінде тіршілікте адам баласы ҥшін рухани-
адамгершілік мінезбен ҿмір сҥру қажеттігін жазады. Дҥниемен емес, адам 
рухани мҧрасымен ҧрпағына ҿлмес мирас қалдыра алатынын айтады. «Ақыл, 
қайрат жҥректі бірдей ҧста, сонда толық боласың елден бҿлек» дейді ақын 
[3].Адамдарды надандықтан арылып, «толық» адам болуға ҥндейді. Ақын адам 
бойындағы кҿптеген жақсы қасиеттердің ішінен ақыл, қайрат, жҥректі бҿліп 
алып, оларды адамгершіліктің ең биік асыл қасиеттері ретінде тҥсіндіреді: 

Ҥш-ақ нҽсе адамның қасиеті – 
Ыстық қайрат, нҧрлы ақыл, жылы жҥрек 

Бҧл жерде «ыстық», «нҧрлы», жылы» деген адам бойындағы ҥш қасиеттің 
терең гуманистік мағынасына ҥңілу арқылы – адамгершілікпен ҿмір сҥру 
мҽселесін кҿтереді /3,3б/.  

Махаббатпен жаратқан адамзатты 
Сенде сҥй ол алланы жаннан тҽтті 
Адамзаттың бҽрін сҥй бауырым деп- адамдарды бір-біріне мейріммен 
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қарауға, бауырмалдыққа шақырады. 
Абай ҿзінің қарапайым шығармалары арқылы қазақ халқының мінезіндегі 

оғаштықтар, керенау, кертартпалық мінездерді сынайды, сҿйтіп ҿзіміздің 
бойымыздағы кемшіліктерді сынау арқылы жаңа ойсалады, жана сана қосады. 
Абай ҿлеңдері арқылы қазақтың рухани ҿміріне, тілдік тҧрғыда жаңа 
ҧғымдарды (категорияларды) енгізді. Мысалы: «жанның тамағы», «ғақыл», 
«рахым», «кемел адам, толық адам», «ыстық қайрат», «нҧрлы ақыл», «жылы 
жҥрек», «жҥрек 

 Патшалығы» жҽне т,б. [3]оның тамаша ҿлеңдерінде кездесетін осынау сҿз 
тіркестерінің ҿздері-ақ оқырманның кҿңіліне жылы сезім, мейірім ҧялататыны 
шындық.  

Ата-анаға кҿз қуаныш, 
Алдына алған еркесі, 
Кҿкірегіне кҿп жҧбаныш 
Гҥлденіп ой ҿлкесі 
Еркелік кетті 
Ер жетті 
Не бітті? 

 – деп ҿзінің «Ата-анаға кҿз қуаныш» ҿлеңінде жас ҧрпаққа ақындық назын 
айтады. «Бойы бҧлғаң» ҿлеңінде: 

Бойы бҧлғаң 
Сҿзі жылмаң 
Кімді кҿрсең мен сонан, 
Бетті бастым 
Қатты састым 
Тҧра қатым жалма-жан-деп адамдардың кемшіліктерін, жағымсыз 

қылықтары мен мінездерін сынға алады/3, 3б/. 
Абайдың ҿз елін, ҧлтын сҥйген азаматтық ҥні, азаматтық ҿлеңдері – 

халықты ҿз ҧлтын сҥюге жетелейді. Халқы туралы ой олардың аянышты да 
ауыр тҧрмысын кҿре отырып жазған ҿлеңдеріндегі жан кҥйзелісі «Қалың елім 
қазағым, қайран жҧртым», «Кҥз», «Сегіз аяқ» жҽне т.б. ҿлеңдерінде айқын 
кҿрініс табады. «Қартайдық, қайғы ойладық, ҧйқы сергек», «Қартайдық, қайғы 
ойладық, ҧлғайды арман»,  «Қалың елім, қазағым, қайран жҧртым», 
«Адамқанның алды жҿн, арты соқпақ», «Байлар жҥр жиған малын қорғалатып» 
ҿлеңдерінде халықтың жоғын жоқтап, кҥйін кҥйттеген ақынның азаматтық ҥні 
ҿктем шығып,  ҽлеуметтік кҥрестегі ақынның қаруы болды /2. 1б/ 

Ҿз заманындағы ел билігін ҧстаған ҥстем таптың халықты қанап, 
адамгершіліктің, мейрім мен қайырымдылықтың шеңберінен шыққан ашкҿз, 
надандықтарын, екіжҥзді арам пиғылдарын сынай келе: 

Бас басыңа биболған ҿңкей қиқым 
Мінеки, бҧзған жоқ па елдің сыйқын? 
Ҿздеріңді тҥзелер дей алмаймын 
Ҿз қолыңнан кеткен соң енді ҿз ырқың-деп кҥңіренеді [2]. 

Ақын ҿз қоғамының ел билеу жҥйесін қатты сыға алады, халқымен, болашақ 
ҧрпақпен, келешекпен сырласып, мҧңдасады, ҧлтын сҥйген азамат ретінде ҿз 
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дауысының ҽлсіздігіне мҧңаяды. Ҧрпағына ҧлттық тҽрбиенің ең шыңы – ҧлтын 
сҥюдің ҿнегесі бола білген Абайдың: 

Жартасқа бардым, 
Кҥнде айғай салдым, 
Онан да шықты жаңғырық. 
Естісем ҥнің, 
Білсем деп жҿнін, 
Кҿп іздедім қаңғырып, 
Баяғы жартас-бір жартас, 
Қыңқ етер, тҥкті байқамас-  

деп  келетін «Сегізаяқ» ҿлеңінің мҽні бҥгінгі кҥні де ҧрпақты ҧлттық рух 
тҧрғысындағы тҽрбилеудегі маңызын жоғалтқан жоқ [2]. 

Ҿзінің аса жоғары табиғи дарынымен ол барлық ақын-жазушылардың алды 
болуымен қатар, ҿз еңбектерінде тек қана халықтың мақсат-мҥддесін қорғай 
отырып, ҧлттық адамгершілікті, ҧлттық мҽдениетті ҥндеді. Қазақтың ойға 
қонымды, жинақы, аса бай ҽдеби тілінің шҧрайын қарапайым ҿлеңдері мен қара 
сҿздері арқылы кҿрсетті.  

Ескілікті біржола сыпырып, халықты жаңашылдыққа шақыруы, халық 
ҿмірінің ішкі дҥниесін жан-тҽнімен тҥсінуі, ҿлеңдерінің бай қоры Абай 
шығармаларынң классикалық деңгейге кҿтерілуіне, ҽлем ҽдебиеті мен орыс 
ҽдебиетінің бай қорынан нҽрлі қорек алған Абай қазақ халқының ҿмірін, 
тҧрмыс-тіршілігін ҧлтын шын сҥйген азамат ретінде жарлайды. 

Ҽлем поэзиясының алтын қорынан қомақты орын алған ҧлы ақын достық 
пен ізгілікті, қамқорлық пен адамгершілікті тек шығармаларында ғана емес, 
жек ҿмірі арқылы да дҽлелдеп кеткен ақын. Абай ҿзінің айналасындағы 
достарына, сол кезде ҿз отандарынан қудаланып, саяси «лағнет» қарғысын 
арқалап келген орыс достарына деген қамқорлығы аз болмаған. Орыс 
патшасыныың қарғысына ҧшырап Семей ҿлкесіне жер аударылып келген 
Е.П.Михаэлис, Н.Долополов, С.Гросс. А.Блок, Б.Лобановский, Н.Коншиндерге 
адамгершілікпен, тҥсіністікпен достық қолын соза білген азамат ақын.  Ҽсіресе, 
Е.П.Михаэлиспен арадағы достығы бҥгінгі ҧрпаққа ҥлгі боларлық азаматтық 
мінез десе де болғандай. Абай ол туралы «Ҿмірге кҿзімді ашқан – Михаэлис» 
деп жазды/1. 1б/. Ол тек Абайдың ғана емес бҥкіл қазақ халқының да досы ҽрі 
жанашыры бола білді. Олардың бҽоі – халықшыл идеядағы адамдар еді. 
Сондықтан олар қараңғы қазақ даласы, оның ауыр тҧрмыстағы адамдарын 
ҿздеріне жат санамады, адамгершіліктің, бауырмалдықтың ізгі ҥлгісін кҿрсетті. 
Олар қазақтың георгафиясын, тарихын, экономикасы мен этнографиясын 
зерттеп – қҧнды материалдар қалдырды. Осы бір аз ғана топ қазақ жеріне 
келген аз ғана ақ нҧр, сҽуледей қараңғы қазақ жеріне білімнің нҽрін сіңіргендей 
болды. Абай жер аударылып келген бҧл азаматтардан қазақ ҥшін достыҧ ниет, 
телегей-теңіз білім, ҿз халқына деген жақсы, бауырмал, адамгершілік 
кҿзқарасты таба білді. Ондықтан да олардан қолынан келген кҿмегін 
аямаған[1].Достық деген ҧлы қасиет, ҧлтына қарап емес, адамына қарап 
болатынын Абай мен оның достары арқылы кҿруге болады. Абай арқылы ҧлы 
достық деген адами қасиетті тануға болады, бҥгінгі Қазақстанда орнаған 
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Қазақстан Халықтары Ассамблеясының кіші кҿрінісі сол кезде-ақ негізі 
қаланғанын тҥйсінуге болады. 

Абайды халқымыз ішкі жан сарайының рухани байлығы, сезім пҽктігі, сезім 
мҿлдірлігі, шынайылығы, адамгершілігі, ақындық мҽдениеті ҥшін қҧрмет 
тҧтады. Тіршілікті, дҥниені, адамның ішкі жан-дҥниесінің қыры мен сырын дҿп 
басып, туған халқының жҥрегіне жеткізу арқылы адамзаттық қҧндылықтар: 
ҧлттық тҽрбиенің мҽдени адамгершілік мҧраттарын, қҧндылығын кҥллі ҽлемге 
паш етеді. Ҧлы Абайдың ҧрпаққа қалдырған еншісі, қалдырған аманаты – 
теңдесі жоқ ғажайып жырлары мен асыл сҿздері. Оның жоғарыда атап ҿткен 
философиялық трактаттары (қара сҿздері) тек қазақ халқының ғана ҧлттық 
тҽрбиедегі теңдессіз тҽрбие мҽйегі ғана емес – ҽлемдегі адамзат ҥшін де бет 
бҧрар қҧбыласы бола алатын, болып та жҥрген қайталанбас қҧбылыс. Оның 
қазақ деген ҿзі туған халықтың тҧрмыс-тіршілігін жырлау арқылы ҿмірге 
ҽкелген ҧлттық философиясы – ҧлттық, мҽдени адамгершілік қҧндылықтарды 
дҽріптеудің негізі бола алатын қҧнды ғылыми еңбек. Сондықтан Абайдың 
ҧлттық философиясын абайтанушылар ҥшін ҽлі де зерттеуді қажет ететін ҿзекті 
мҽселе деп білемін.  

Жамандық кҿрсең нҽфрҽтҽлі, 
Суытып кҿңіл жисаңыз, 
Жаңсылық кҿрсең ғибратлы, 
Оны ойға жисаңыз, 
Ғылым болмай немене, 
Балалықты қисаңыз-деп [5] ҧрпаққа ҿсиет айтып,болашақ ҧрпаққа 

осындай мҧра қалдырған Абай рухына, ҽлемді ҧлттық бояуымен дҥр 
сілкіндірген қҧдіретті поэзиясына бас иеміз. 
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У каждого народа есть личности, ставшие национальным символом. Таков 

Абай у казахов, Пушкин – у русских. Сегодня их имена неразделимы. Случайно 



220 
 

ли это? Что связывает людей, живших на земле в разные годы и по этой 

естественной причине не имевших возможности общаться лично?  

Каждый из них был искренним патриотом своего Отечества, горячо любил 

свою нацию, свою культуру. Но эта сыновняя привязанность к исконно 

национальным корням не помешала им одновременно уважать и ценить другие 

народы.  

Абай, пришедший в литературу в зрелом возрасте, с жадностью впитывал 

кроме национального фольклора и восточной поэзии, неисчерпаемую 

сокровищницу русской культуры. Знакомство в городе Семипалатинске с 

русскими ссыльными А.В.Леонтьевым, Е.П.Михаэлисом, Н.И.Долгополовым, 

С.С.Гроссом дало возможность приобщиться к образцам русской литературы – 

произведениям Пушкина, Лермонтова, Толстого, Крылова. В них он нашел для 

себя богатую духовную пищу, чувствовал свое идейное родство и духовную 

близость с ними.[1,114] 

Абай высоко ценил русскую культуру, русское образование и просвещение. 

Будущее и счастье своего народа он видел в сближении с русскими. Как 

истинный сын своего народа Абай решается помочь своему народу 

освободиться от невежества, облегчить страдания, вооружиться качествами, 

присущими великому народу. Он призывает народ к просвещению и науке, 

изучать культуру и искусство русских. «Это ключ к жизни, обретешь его – 

жизнь твоя станет легче. Узнавай у русских доброе, узнавай как работать и 

добывать честным трудом средства к жизни» - обращается к народу поэт. [2, 

318] 

Абай был первым человеком из казахов, который познакомил и навсегда 

породнил свой народ с Пушкиным – гением русской поэзии. Впервые в степи в 

чудных стихах Абая прозвучал на казахском языке пленительный голос 

русского поэта. Неслучайно Абай взялся за перевод романа в стихах «Евгений 

Онегин» - этой энциклопедии русской жизни. Абай показал себя не только 

хорошим переводчиком Пушкина, но и поэтом – импровизатором. Беря у 

Пушкина в основном «Евгения Онегина», он в то же время создает новое 

произведение «Татьяна-Онегин».Настоящим переводом, близким к оригиналу 

является лишь первое письмо Татьяны. Остальные отрывки представляют 

самостоятельные, отличные от пушкинских, стихи. Абай перевел из «Евгения 

Онегина» семь отрывков. Он выделил темы: «Портрет Онегина», «Письмо 

Татьяны к Онегину», «Ответ Онегина», «Слово Онегина», «Письмо Онегина к 

Татьяне», «Слово Татьяны», «Из монолога Ленского». Завершает цикл 

«Предсмертное слово Онегина». Абай был в полном восторге от «Евгения 

Онегина», что решил передать стихи Пушкина своеобразно – через мелодику. 

Особенно дорога была Абаю Татьяна- резко отличающаяся от обычных 

девушек своим характером, духовными интересами, полная искренности и 

чистоты в своих чувствах, близкая народу, верная своему долгу. [3,132]«Песня 

Татьяны», переведенная Абаем и положенная им на музыку, переходила из 

одной юрты в другую, из аула в аул, была понятна любому степному казаху, 

всему народу. Первыми исполнителями были друзья Абая, акыны, его 
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последователи. Переписав стихи и выучив мелодию, они торопились в соседние 

аулы и Семей быстрее познакомить молодѐжь, народ с песней. «Песню 

Татьяны» не могла не петь и Айгерим. Эту песню полюбили не только в 

Чингисских горах и степях, но и во всѐм Казахстане. Слова любви Татьяны 

нашли взаимопонимание у казахских девушек, переживающих аналогичное 

состояние и душевное потрясение в жизни. Светлое, чистое, сильное и 

прекрасное чувство, переданное поэтом, нашло отзыв в сердцах казахов. Эта 

лучезарная песня покоряет людей по сей день в исполнении прекрасных 

певцов. Абай высоко чтил Пушкина, считал своим учителем, наставником, 

путеводителем. Критик М.Каратаев вспоминал о том, как распространялось это 

произведение в казахской степи: «Пушкин прокладывал путь в казахскую 

школу через Абая. Казахские школьники хорошо приняли его. Письмо Онегина 

к Татьяне, переведенное Абаем так понравилось народу, что вскоре оно стало 

любимым отрывком из романа». [4,156-157] Это свидетельствует о том, как 

близко стало произведение для казахского народа.  

  Абай был первым из среднеазиатских переводчиков Пушкина. И хотя Абай 

переводил Пушкина меньше, чем других русских классиков, зато в собственном 

его творчестве очень много сходного и родственного с Пушкиным — и в 

лирических раздумьях, и в понимании природы, и в проникновении в любящее 

женское сердце, и в глубоко значительных социальных мотивах. Абай сходен и 

близок Пушкину, как сходны и близки все классики мировой культуры, 

общими, родственными чертами великого поэтического духа, высоких порывов 

человеческой мысли. Своеобразный и самобытный классик казахской 

литературы, Абай близок к своим духовным собратьям на западе, наследие 

которых он избрал, как лучшие сокровища мира. Так похожи и близки друг 

другу гигантские вершины, возносящиеся над равнинами и хребтами.[5,22-27] 

А как изучается  жизнь и творчество Абая Кунанбаева на уроках русской 

литературы? На уроках литературы в средних классах, когда учащиеся только 

начинают изучать лирику Пушкина, мы можем предложить им такие же 

аналогичные стихотворения из лирики Абая. Это стихотворения о природе. 

Учащиеся смогут сопоставить стихотворения А.С.Пушкина о временах года со 

стихотворениями Абая. А при изучении творчества А.С.Пушкина в 10 классе 

можно параллельно изучить и творчество Абая. По казахской литературе 

учащиеся уже с начальных классов начинают изучать о жизни и творчестве 

великого Абая. Поэтому в 10 классе им не составит труда параллельно изучать 

двух гениев. 

Одним из важнейших путей ознакомления учащихся с поэзией Пушкина и 

Абая является проведение на каждом уроке « поэтической пятиминутки». Это 

приводит к тому, что каждый ученик индивидуально проводит поисковую 

работу, и, заучивая ранее незнакомые остальным учащимся стихи, расширяет 

познание, знакомит других с поэзией великих поэтов. После нескольких таких 

занятий каждый ученик будет знать как минимум по пять- шесть 

стихотворений Пушкина и Абая. Переводы и сопоставления – важный вид 

работы на уроках литературы. Поэтому на уроках мы можем предложить 
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учащимся сопоставить  произведения Пушкина с переводами Абая. Такой вид 

работы очень увлекает учащихся казахской школы. Если среди них есть поэты, 

то они даже могут тоже переводить Пушкина и сопоставить свои переводы с 

переводами великого Абая. При изучении «Евгения Онегина» Пушкина 

учащиеся даже смогли спеть «Татьянаның хаты». В начале урока для 

эффективности восприятия можно предложить прослушать роман в 

грамзаписи, а также беспрестанно совершенствоваться в чтении вслух, 

внимательно изучать то, как читают стихи поэтов мастера художественного 

слова (в грамзаписи ). На итоговом занятии можно провести групповую работу, 

задания нужно давать заранее, чтобы учащиеся смогли основательно 

подготовиться, и чтоб урок прошѐл интересно. Можно предложить ученикам 

такие темы: I группе: 1) Пушкин в лицее; 2) Абай в семинарии. Рассказать о 

детстве и становлении поэтов. II группе: 1) Пушкин и декабристы; 2) Абай и 

русские ссыльные. III группе: 1) Пушкин на юге; 2) Абай в Семипалатинске. IV 

группе: 1) Пушкин в Михайловском; 2) Абай в Усть-Каменогорске. V 

группе: 1) Пушкин в Болдино; 2) Абай в Чингистае VI группе: 1) Последние 

годы Абая и Пушкина. 

На этом уроке будут звучать и русская, и казахская речь, и музыка, и поэзия, 

и живопись, мы сможем увидеть в лице каждого ученика поэта, певца, 

музыканта, художника, переводчика, журналиста. Потому что каждая группа 

подготовится к уроку по- разному. Проведение таких уроков будут 

способствовать повышению креативного мышления учащихся, а также  

формированию поликультурной личности, способной переводить всѐ ценное 

других народов на казахский язык, тем самым помочь приблизить народы и их 

культуру. 

Сегодня и Пушкин, и Абай признаны мировой культурной 

общественностью. По решению Секретариата ЮНЕСКО 1995 и 1999 годы 

прошли под знаком этих поэтов. Президент РК Н.А.Назарбаев и президент РФ 

В.В.Путин 2006 год объявили Годом Пушкина в Казахстане, а в России – Годом 

Абая.  

В наше сложное время, когда мы живем в рыночных условиях с проблемами 

самовыживания, снова обращаемся к мудрому наследию Абая и Пушкина. Оно 

актуально для нас как никогда прежде. Люди, которых беспокоит будущность 

народа, вновь и вновь возвращаются к назиданиям Абая, к стихам Пушкина, 

находят в них добрые советы, ответы на насущные вопросы повседневной 

жизни. 

Бессмертное наследие Пушкина и Абая стало достоянием не только 

национальным, но и мировым. Не иссяк интерес к их творчеству: оно по-

прежнему интересно и популярно на всех континентах планеты. Осмысление 

значимости Пушкина и Абая не завершено. 
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АБАЙ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ОҚЫТУДЫҢ ҾЗЕКТІ МҼСЕЛЕЛЕРІ 

 

Абайды таныту арқылы біз Қазақстанды ҽлемге  

танытамыз, қазақ халқын танытамыз, Абай ҽрқашан  

біздің ҧлттық ҧранымыз болуы тиіс 

           Н.Ҽ. Назарбаев 

 

Техникалық прогресс пен ғылыми ақпарат кҿлемнің ҧлғая тҥсуі, мектептегі 

білім беру мазмҧнын қайта қҧру жҽне оқу-тҽрбие орындарының іс-ҽрекет 

қағидаларын қайта қарау, мҧның бҽрі мҧғалімнің кҽсіби біліктілігі мен 

тҧлғасына, бҥкіл педагогикалық ҥрдістің тҧлғалық бағдарлануына қойылатын 

талаптардың сҿзсіз арта тҥсуіне алып келеді. Бҥгінгі таңда мектептің оқу 

ҥрдісін жетілдіру ҥшін инновациялық білім беру технологияларын 

пайдаланудың тиімділігін ҿмірдің ҿзі дҽлелдеп отыр. Білім берудегі 

инновациялар – қоғамның тҧрақты ҿзгеріп отыратын мҧқтаждықтарына сҽйкес 

оның дамуының қажетті жҽне табиғи шарты. Бір жағынан қҧндылықтардың 

сақталуына ықпал етсе, екінші жағынан, олар барлық екі нҽрседен бас тартып, 

ҽлеуметтік қайта жасалымдардың негізін ҿздері алады. Осыдан келіп, оқу 

ҥрдісін қазіргі деңгейде жҥргізуге талпынғандарға арналған ерекше талаптар 

туындайды.  

Жаңа мазмҧнға жаңа ҽдістер жҥйесі қажет. Бҥгінгі кҥні білім беру 

мекемелерінде оқыту ҥрдісін технологияландыру ҿзекті мҽселелердің бірі 

болып отыр. Технология мен ҽдіс-тҽсілдің ара-жігін ажырату да қарапайым 

мҧғалім ҥшін кейде қиын болып жатады. 

Ҧлы  Абай  жиырма  бірінші  қарасҿзінде  «Ғылым,  ҿнер  –  дҥниенің  кілті. 

Оны  білгенге  дҥние  арзанырақ  тҥседі»  –  дейді[1].  Абай  «ғылым,  ҿнер»  

дегенде  алдымен білімді меңзеп отырса керек. Ҿзі ҿмір сҥрген ХІХ ғасырда 

халқының жаппай сауатты болуын аңсаған ағартушы, ойшыл ақын қазақтың 

тек ғылым-білімнің    арқасында  ғана  озық  елдің  ойлы  азаматы  атанарына  

сенген.  ХХІ ғасырдың  Абай  заманынан  уақыт  айырмашылығы  болғанымен,  

ғылым-білім, мақсат-мҥдде  хақында тҥсінік ҿзгерген жоқ. Бҽсекеден тҧратын 

бҥгінгі ҽлемде ҧлтымыздың  ҿзгелерге  тҽуелді  болып  кетпеуі  ҥшін  басты  
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тегеурені  –  білім болмақ.  Ал  білім  беру  жҥйесіне  инновациялық  

технологиялардың  енгізілуі, оқытудың дҽстҥрлі ҿнімсіз стилін  ығыстырып, 

оқушылардың функционалдық сауаттылығын  қалыптастыруға,  яғни  

танымдық  белсенділігі  мен  ҿзіндік ойлауын қамтамасыз ететін дамытушы, 

сындарлы  білім беру моделіне кҿшуге жол  ашады.  Ҽлемдік  білім  беру  

жҥйесіне  негізделген  осындай  басым бағыттарды кҿздей отырып,   оқушының  

ойы озық, саналы, дара тҧлға ретінде дамуын қамтамасыз ету басты нысанада 

қарастырылады. 

Мҧғалімнің  рҿлі  оқушының  ҿз  ҽлеуетіне  сҥйеніп  жҽне  оқыту 

технологиясын  қолданып,  ҿздігінен  білім  алатын  білім  беру  ортасын    қҧру 

болып  табылады.  Білім  беру  саласындағы  осындай  мазмҧндық  ҿзгерістер 

талабынан  оқыту  ҽдістемесін  жетілдіру,  білім  беру  ісін  инновацияландыру 

мҽселесі  туындап  отыр.  Осыған  орай  Қазақстан  Республикасының  «Білім 

туралы»  Заңында  «Білім  беру  жҥйесінің  басым  міндеттерінің  бірі-оқытудың 

жаңа  технологияларын  енгізу,  білім  беруді  ақпараттандыру,  халықаралық 

ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп атап кҿрсетілген[2]. 

Бҥгінгі таңда мҧғалімнің ең басты міндеті де дайын білімді, дағдыларды 

меңгеріп,  қайталайтын  ғана  емес,  шығармашылық  бағытта  жҧмыс  істейтін, 

біртума  ойлау  қабілетімен  ерекшеленетін,  рухани  бай,  жан-жақты  дамыған 

қҧзіретті тҧлғаны қалыптастыру болып отыр.   

Қазіргі  білім  беруде  дарын  тҽрбиелеу,  жан-жақты  дамыған  дара  тҧлға 

қалыптастыру  басты  мақсат  болса,  осы  мақсаттарға  жетудің  бір  жолы – 

іздендіру  бағытындағы  шығармашылық  жҧмыстар  болып  табылады.   

Ҽлемдік деңгейдегі ақындардың бірі, мҽдениет, пҽлсапа, музыка, ой 

дҥниесінің алыбы, эстет, гуманист, моралист, ағартушы-демократ, шешен, 

заңгер, ҽділ би, аудармашы, қоғам қайраткері, тҽрбиеші-ҧстаз Абай қазір 

еліміздегі тҥбірлі ҿзгерістер негізінде ҽлемде танылып жатыр. Абай аты ҽлемді 

шарлады. Қазір жас ҿскіндерге нағыз Абайды, дана Абайды қайта танытып, 

қайта қауыштыру мҽселесі кҿтерілуде. Кезінде оқулықтарда Абай ҥстем тап 

ҿкілдерін, қоғамдағы ҿз заманында орын алған кемшіліктерді сынаушы, жҥрегі 

у мен зарға толы «ҽлеуметтік Абай», біржақты Абай ретінде қарастырылды. Ал 

осы тҧлғаның басқа қыры қағыс қалады. Осы жерде еріксіз Пушкиннің «Цель 

поэзии – поэзия» деген сҿзі еске тҥседі[3]. 

Абай – тек қазақ халқының мақтанышы емес, кҥллі адамзатқа ортақ, ҧлы 

тҧлға, ҽсіресе, орыс пен қазақ халықтарының арасында достық байланыстың 

тҥзілуін ҥндеген, соған дҽнекер болған жан. Екі ел арасындағы ҽдеби 

байланыстардың бастауы болған да Абай. Оның философиялық дана ойлары, 

жауһар жырлары- ҽлем халқына ортақ асыл қазына. 
Қазір Абайдан саяси, идеологиялық таңбаларды алып тасталды. Ақын 

поэзияның терең пҽлсапалық мҽні, кҿркемдік дҽрежесі тҧтастай қарастырыла 
бастады. тек бір ҧлттың кҿлемінде ғана емес, адамзат ҽлемінде ірі қҧбылыс 
болды. Жалпы Абай жайында, Абай мҧрасын жас ҧрпақпен қауыштыру 
айналасында сҿз болғанда орыстың тамаша ақыны Марина Цветаеваның мына 
сҿзі еріксіз еске тҥседі: «Трудно говорить о такой безмерности, как поэт. 
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Откуда начать? Где кончать? И можно ли вообще начинать и кончать, если то, о 
чем я говорю: Душа есть все – всюду вечно!»[3]. Ҽрине, Абай тек қана ақын 
ғана болса, оның асыл мҧрасын оқытудың ҿзекті мҽселелері ҧстаздар 
қауымының алдына дҽл қазіргі кезеңдердегідей ерекше жауапты, аса қиын да 
кҥрделі сҧрақтарды қоймас еді.  

Бҥкіл саналы ғҧмырының басым бҿлігін Абайға арнаған данышпан Ҽуезов 
те оның мол мҧрасын «тек шҿмішпен ғана сҥзіп алдым» – деген[4]. 

Ҿлмейтҧғын артына сҿз калдырған..." - дейді. "Адам ҿлмес" дегеннің 
мағынасы ҿзі ҿлсе де, кейінгіге сҿзі, айтқан ойы қалады деген пікірге сияды. 
Абай "Ҿлең -сҿздің патшасы" ҿлеңінде «сҿз тҥзелді, тыңдаушы сен де тҥзел!" -
деп жҧртшылыттан ақындық сҿзге зор маңыз беріп қарауын, поэзияның жоғары 
қоғамдық міндетін тҥсіне білуін талап етті. Жаңа танымның баурап аларлық 
кҥшін, жаңа ақындық сҿздің қҧнын ҽрбір адамның тани алатынына қазақ 
ҿмірінің сол кездегі жағдайында толық сенім арту қиын да еді. Абай оны жақсы 
тҥсінді, мҧны оның "Мен жазбаймын ҿлеңді ермек ҥшін" деген ҿлеңіндегі мына 
шумақтар толық дҽлелдейді: ..." Шу дегенде қҧлаган тосаңсиды, Ҿскен соң 
мҧндай сҿзді бҧрын кҿрмей".  

 Бҧдан біз ақын ҿлең-жырларындағы жаңа, соны ой-пікірлерді 
жҧртшылықтың қалай қабылдайтынына ерекше мҽн бергенін айқын аңғарамыз. 
Ҿлең-жырға кҿңіл қоятын мҽн-жайын тҥсініп байыбына жетуді талап етті. 
"Сыртын танып іс бітпес, сырын кҿрмей". Абай ақын халықтың тағдыры мен 
қасіретін терең тҥсініп, оның жоғын жоқтаушы болуға тиіс деп санаған. 
Абайдың ҿлеңдерінің ішінде мазмҧны жағынан да, кҿркемдік бітімі жағынан да 
ерекшеленіп тҧрған ҥздік туындылар мол. "Сегіз аяқ", "Сен мені не етесің", 
"Қан сонарда бҥркітші шығады аңға", "Қалың елім, қазағым, кайран жҧртым", 
"Жаз", (Жаздыгҥні шілде болғанда) "Желсіз тҥнде жарық ай", "Болыс болдым, 
мінеки", "Қызарып, сҧрланып", "Келдік талай жерге енді", "Ҿлсем, орным қара 
жер сыз болмай ма?", "Кҿк тҧман - алдындағы келер заман" секілді ҿлеңдерінің 
қай-қайсысын алсақ та, мҥлде тың дҥние, шығармашылық жаңалық. Бҧларға 
қоса "Ем таба алмай", "Ата-анаға кҿз қуаныш", "Сағаттың шықылдағы емес 
ермек", "Нҧрлы аспанға тырысып ҿскенсің сен", "Ауру жҥрек ақырын соғады 
жай", "Ҿлсе ҿлер табиғат, адам ҿлмес", аударма ҿлеңдерден "Жалғыз жалау 
жалтылдап", "Жолға шықтым бір жым-жырт тҥнде жалғыз", "Қанжар", "Мен 
кҿрдім ҧзын қайың қҧлағанын" сияқты тағы сан алуан шығармаларды атауға 
болар еді. Абай ҿлеңдерінің кҿбі не тақырыбы, не стилі, жанрлық сипаты 
немесе ҿлең ҿрнегі жағынан мҥлде жаңа болып келетіндіктен осы топка 
жатқызуға болады деген туындыларды тҥгел қамтып, бҿліп алудың ҿзі ҿте 
қиын. Міне, осындай ондаған кемеліне келген ҿлең ҥлгілерін туғызған Абай 
соларға ҧқсас, біртектес ҿлеңдер жазуға ҥмтыла бермейді. Ҽрине, қай ақында 
болсын бірнеше ҿлең-дер тақырыбы жағынан жалғас келіп отырады. Бҧл сол 
тақырыпқа тереңдеп бару ҥшін қажет. Бірақ ол тақырып ҽр ҿлеңде ҽр қырынан 
ашылады. Абайдың сарқылмас шығармашылық тапқырлығы, оның қолынан 
шыққан кемеліне келген, кҿркемдік бітімі жағынан мҥлтіксіз ҿлең ҥлгілерінің 
кҿптігі жҽне ҽрқайсысының бір-біріне ҧқсамайтын, жаңаша сипатты дҥние 
болып келетіні. Абайдың тіпті жылдың тҿрт мезгілін суреттейтін "Қыс", ("Ақ 
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киімді, денелі, ақ сақалды"), "Кҥз" (Сҧр бҧлт тҥсі суық қаптайды аспан"), "Жаз" 
("Жаздыгун шілде болғанда'')."Жазғытҧры" ("Жазғытҧры қалмайды қыстың 
сызы") секілді бір топқа, циклге жататын ҿлеңдері де ҽрқайсысы мазмҧн-
мағынасы, суреттеу тҽсілі, қҧрылысы жағынан ҽр тҥрлі болып шыққан. Сондай-
ақ ҿлең, ҽн-кҥйдің мҽнін, ақындық ҿнердің қасиетін бағалайтын,.тақырыбы 
жағынан бір-біріне жалғас "Ҿлең-сҿздің патшасы, сҿз сарасы", "Біреудің кісісі 
ҿлсе, қаралы-ол". "Мен жазбаймын.ҿлеңді ермек ҥшін". "Кҿңіл қҧсы 
қҧйқылжыр шартарапқа". Ҿзгеге кҿңілім тоярсың", "Адамның кейбір кездері" 
деген шығармалары да ойды ҽр қырынан ҿрбітуі пікір соныңғы, бейнелеу, айту 
ерекшелігі бойынша бір- бірінен ҿзгеше сипатталған. Осындай бір-біріне 
ҧқсамайтын ҽр ҿлеңінде акынның ҿнерпаздық тҧлғасы ҽр қырынан кҿрініп, 
жаңаша сипат табады. '"Ҿлсе ҿлер табиғат, адам ҿлмес". "Кҿк тҧман алдындағы 
келер заман". "Сағаттың шықылдағы емес ермек" деген сияқты ҿлеңдерін 
оқыса, онда Абай -ойшыл акын екен деп танимыз, "Жҥрегім, нені сезесің", "Не 
іздейсің, кҿңілім, не іздейсің", "Жҥрегім, ойбай, соқпа енді" секілді ҿлеңдерді 
оқығанда, Абай асқан сыршыл лирик акын-ау деп тамсанамыз. Ал "Қан сонарда 
бҥркітші шығады аңға". Жаздыгҥні шілде болғанда". "Желсіз тҥнде жарық ай".  

 "Жазғытҧры қалмайды кыстың сызы" сияқты ҿлеңдерге назар салсақ, 
Абайдың ҿмір қҧбылыстары сҿзбен мҥсіндеп, жанды бейнеге айналдырып 
сипаттауда алдына жан салмайтын суреткер ақын екеніне ден қоямыз. 
"Сабырсыз, арсыз, еріншек", "Бҿтен елде бар болса", тағы сондай туындыларға 
қарап нағыз сықақшыл, ҿткір мысқылға шебер ақын осындай-ақ болар десек. 
"Мҽз болады болысың" атты ҿлеңді еске тҥсіріп, ҽжуалап келемеждеудің 
мҧндай да ҿте нҽзік, ҿтімді тҥрі болатынына тҽнті боламыз. «Ғылым таппай 
мақтанба", "Интернатта оқып жҥр" атты ҿлеңдердің қазақ поэзиясында 
қалыптасқан насихат, ҿсиет ҥлгісіндегі нҧсқалардан мазмҧны да, ойды 
бейнелеп айту тҽсілі де мҥлдем ҿзгеше екені кҿңіл аударады. Ал "Сен мені не 
етесің, 'Ем таба алмай", "Қор болды жаным" секілді нҽзік лирикалық 
туындылар қазақ поэзиясында бҧрын орын теппеген сыршыл лириканың жаңа 
ҥлгілеріне екені айқын аңғарылады.. Абайдың ҽр ҿлеңінде оның осындай 
ақындық тҧлғасына жаңа бір қырынан танытатын ҿзгешілігі болады десек, олар 
іштей астасып жатқан сипат, қасиеттер екенін де айтуымыз керек. "Сегіз аяқты" 
оқығанда мҧнда терең сыршылдық, ғибратты насихатшылық, бейнелеп 
суреттеуге, тіпті ҿлең ҿрнегін ҿзгеше ҿрнектеуге шеберлік те бҽрі ҧштасып 
келетіні анық кҿрінеді.Абайдың кҿркемдік ойлауы қалыптасқан, дайын 
ҥлгілерді қайталамайды. Осының ҿзі-ақ оның поэзиясына жаңашылдық сипат 
дарытады. Ол қазақ поэзиясының мазмҧндық ауқымын, тақырыбын кеңейтті, 
ҽдебиетте жаңа жанрлык тҥрлер туғызды. Халықтың сҿйлеу тілініңі, қазақтың 
ауызекі ақындық жҽне ҽн ҿнерінің байлығын кең пайдалана отырып, ол ҿлең 
сҿздің шеберлік кҧралдарын жетілдірді, ҿлеңдік ҿлшемінің интонациялық -
ритмикалык, байлығын терең ашып кҿрсетті, жаңа ырғакты, ҥйлесімді ҿлең 
ҥлгілерін енгізді, ақындық тілдің образдылық-бейнелеу, стилистикалық 
мҥмкіндіктерін молықтырды. Қазақтың ақындық тілін ҽдеби тілін ҧстартып 
жетілдірді, ҽдеби тілді биік жаңа сапаға кҿтеріп, жаңа ҥлгіде қалыптастырды.  

Абайдың XIX ғасырдың 90-жылдары ҿзінің ой толғаныстарын 
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қарасҿздермен жазғаны барлығымызға мҽлім. Ҿз шығармасын қарасҿзбен 
жазудың публицистикалық тҥрінің негізін қалаушы Шоқан болса, кҿркем 
қарасҿз қазақтың кҿркем жазба ҽдебиеті тарихында Ы. Алтынсариннен 
басталады. Ал одан ҽрі дамытушы Абай болды.  

 Абайдың қарасҿздері кҿркем ҽңгіме емес – ғақлиялық даналық сҿздер. Онда 
ғылыми – философиялық толғаныстар кең орын алған. Абай қарасҿздерді 
жазуға зор дайындықпен келген. Ол бҧл еңбектерін діни сопылық – 
теологиялық ғылымды да, жаратылыс зандарын ашқан Галилей, Коперник, 
Спенсер, Ньютон, Пифагор, Дарвин еңбектерінде, ертедегі философ ғылымдар 
Сократ, Аристотель, Платон шығармаларын да, Шығыстың ойшыларды 
Фирдоуси, Шамси, Қожа Хафиз, Бабыр жҽне т.б. еңбектерін де оқып, ақыл-
парасаты ҽбден толықсыған шағында жазуға кіріскен. Ол қарасҿздердегі 
келтірілген терміндік атаулар мен сілтемелерден немесе ой – пікір ҥндестігінең 
байқалады.  

Абайдың қарасҿздерінің ҿзіндік ерекшелігі бар. Сҿйлемдері қысқа, 
мағынасы терен, оқушыға ой саралық , ғибрат беруді кҿздей қҧрылған. 
Копшілік қарасҿздерінде философиялық сҧрау беріп, сол сҧрауға ҿзі жауап 
беруге тырысады немесе ҿзімен-ҿзі кеңесу , ой-пікір білдіру ҥлгісінде 
қҧралады. Бҧл – Батыс, орыс ойшылдарының қҿп қолданған ҽдісі. Ғылым, 
қҿркемҿнер, этика мҽселелері туралы ҿз кҿзқарастарын білдіруде олар осы 
ҽдісті кеңінен пайдалған.  

Абай ҿзінің қарасҿздерің жазудағы мақсатын бірінші сҿзінде былай 
баяндайды: «Ақыры ойладым: осы ойыма келген нҽрселерді қағазға жаза 
берейін, ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын, кімде-кім ішінен керекті сҿз 
тапса, жазып алсын, я оқысын, керегі жок десе, ҿз сҿзім ҿзімдікі дедім де, 
ақыры, осынған бел байладым. Енді мҧнан басқа ешбір жҧмысым жок»[1]. Бҧл 
– ел қамын ойлаған ҧлы ойшылдың ҿмір, қоғам, тіршілік, адамдар арасындағы 
қарым -қатынас жҿніндегі кҿзқарасының жиынтығы, философиялық ой 
топшылауы еді.  

Абайдың кҿптеген ҿлендеріндегі сияқты қарасҿздерінде де нақыл, мақал- 
мҽтелге айналып кеткен айшықты сҿз тіркестері жиі кездеседі. Мҽселен, «Еңбек 
етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей», «Бақпен асқан патшадан, мимен асқан 
қара артық», «Қайғысыздан сақ бол, қайғылыға жақ бол», «Қайратсыз ашу  – 
тҧл, тҧрлаусыз ғашық – тҧл, щҽкіртсіз ғалым – тҧл», «Биік мансап – биік 
жартас, ерінбей еңбектеп жылан да шығады, екпінден ҧшып қыран да шығады», 
т.б.  

Абай еңбектің адам баласының игілігі ҥшін қажетті іс-ҽрекет екенін айта 
келіп, оны жоғары адамгершілік қасиетпен байластырына қарастырады. 
Мҽселен, ол: «Ҿзің ҥшін еңбек қылсаң, ҿзі ҥшін оттаған хайуанның бірі 
боласың. Адамгершіліктің қарызы еңбек қылсан, Алланың сҥйген қулынын бірі 
боласың», Ҽкесінің баласы – адамның дҧшпаны, адамдың баласы - бауырың 
деп бҥкіл адам баласын сҥю, халыққа, кҿпке пайдасын тизігу сияқты ҧлы 
гуманистік қасиеттерді дҽріптейді. Абайдың қарасҿздеріндегі еңбек, ғылым, 
адамгершілік, ҽділдік, т.б. туралы ой – пікірлер оның ағартушылық, 
демократиялық қҿзқарасын айқындай тҥседі.  
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Ақын шығармалары даналық, афоризм сҿздерге бай. Мысалы: «Сегіз 
аяқ»ҿлеңі. 

 1. Қиналма бекер тіл мен жақ,кҿңілсіз қҧлақ ойға олақ.  
 2. Бойда қайрат,ойда кҿз,болмаған соң,айтпа сҿз.  
 3. Болмасын кекшіл,болсайшы кҿпшіл.  
 4. Еңбек қылсаң ерінбей,тояды қарның тіленбей.  
 5. Адал бол-бай тап,адам бол – мал тап.  
 6. Біріңді қазақ,бірің дос,кҿрмесең, істің бҽрі бос...  
 7. Тамағы тоқтық,жҧмысы жоқтық,аздырар адам баласын.  
Абай шығармаларын жас ҿскіндерге жеткізу, оның сҧлулығы мен маңызын 

тҥсіндіру, Абай ҽлемімен қауыштыру мҽселелері ҽдебиетті оқытудың ҿзекті 
дҥниесі деп айтсақ қателеспеспіз. Абайды таныту – қазақ халқын таныту. 
Абайды таныту – қазақтың даналығын, қазақтың сҿз ҿнерін таныту. Абайды 
таныту – қазақтың ғажайып бай тілін таныту. Абайды таныту – адам деген 
қандай болады, соны таныту. Абайды таныту – сҧлулықты, махаббатты, 
ізгілікті, адамдықты таныту. 

Абай поэзиясының сҧлулығының бойымызға бой алып, жан дҥниемізді 
тазартып, сҧлу жанды жас ҧрпақ тҽрбиелеу – адами да, ҧстаздық та борыш . Ҽр 
ҧрпақ, оның ҽр ҧстазы ҧлы ақын мҧрасын оқыту жайында іздене береді.Ҧлы 
Абай халқымен бірге жасап, ҽр ҧрпақтың кҿз кҿргеніндей, замандасындай жан 
дҥниесі, жҥрегінде ҿмір сҥре береді. 
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ОРТА МЕКТЕПТЕ  АБАЙ  ҚАРАСҾЗДЕРІН ОҚЫТУ 

 

Хакім Абайдың философиялық ойлары мен кҿзқарасын тиімді 

педагогикалық ҽдіс-тҽсілдер негізінде  оқушы ҧғымына  тҥсінікті етіп жеткізу  

ҽдебиетші ҧстаздар алдындағы міндет болып табылады. Оның қара сҿздеріндегі  
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кҥрделі сҿйлемдер арқылы берілетін астарлы мағынаны, философиялық 

тҧжырымдарды оқушылардың бір оқығаннан тҥсіне қоюы қиын. Кезінде Ахмет 

Байтҧрсынҧлы «...Абай сҿздері жалпы адамның тҥсінуіне ауыр екені рас. Бірақ 

ол ауырлық Абайдың айта алмағанынан болған кемшілік емес, оқушылардың 

тҥсінерлік дҽрежеге жете алмағанынан болатын кемшілік. Не нҽрсе жайынан 

жазса да Абай тҥбірін, тамырын, ішкі сырын, қасиетін қарамай жазады. 

Сондықтан сҿздің бҽрі де халыққа теріліп, оқушылардың біліміне сын болып 

табылады» деген болатын [1;217]. Қазіргі мектеп оқушыларын ақынның  ҽр 

ҿлең жолынан, ҽр сҿзінен ҿмірлік тҽрбие алатындай дҽрежеге жеткізу ҥшін, 

қандай ҽдіс-тҽсіл қолдануға болады?  

Орта мектептің 5-9 сыныптарына арналған «Ҽдебиет» бағдарламасындағы  

Абай Қҧнанбаев қарасҿздерінің берілуі тҿмендегі кестеде  кҿрсетілген. 
Кесте 

№ сын. Пҽн бағдарламасында 

берілген қарасҿздер 

Сағат 

саны 

Қосымша оқуға берілген 

қарасҿздер 

Сыныпттан 

тыс оқу 

2 6 «Отыз бірінші қара сҿз» 1 - - 

3 7 «Жиырма тоғызыншы 

қарасҿз» 

1 «Он тҿртінші қара сҿз» 

«Он тоғызыншы қара 

сҿз» 

- 

4 8 «Он жетінші қара сҿз» 1 «Жетінші сҿз» - 

 

Абай қарасҿздері 6-сыныптан бастап оқытыла бастайды. Отыз бірінші қара 

сҿзге арналған  сабақтың мақсаты – Абайдың прозалық ҥлгіде жазылған 

шығармалары туралы тҥсінік беру, олардағы жҽне отыз бірінші қарасҿзіндегі 

терең философиялық ойды тҥсіндіру. 

Ендеше,  алдымен, қарасҿздің не екенін 6-сынып оқушыларының ҧғым-

тҥсінігіне лайықтап тҥсіндірудің қажеттігі бар. Ол ҥшін  «Абай» 

энциклопедиясына жҥгінеміз. «Абайдың  толық жинағында 1980 жыл мен 1898 

жыл арасында жазылған  бір алуан  шығармалары – «қара сҿз»деп аталынады. 

Жалпы саны қырық алты бҿлік шығарма. Жалпы алғанда Абайдың осы барлық 

қара сҿз дейтін мҧралары кҿркем  прозаның  ҿзінше бір бҿлек, бір алуаны 

болып саналады.  Бҧлар  сюжеттік шығарма емес. Бҧрынғы  жазушылар 

қолданған  естелік, мемуар да емес. Стиль мазмҧн  жағынан алғанда, осы 

шығармалар  –  Абайдың ҿзі тапқан, бір алуан  кҿркем сҿздің тҥрі. Кейде бҧлар  

сыншылдық, ойшылдық жҽне кҿбінше адамгершілік, мораль мҽселелеріне  

арналған ҿсиет, толғау тҽрізді. Қорыта келгенде, Абай қара сҿздері – оның 

ақындық мҧраларына қосылған бағалы  қазына дейміз[2;327]. 

Анықтаманы 6-сынып оқушыларының  ҧғымына лайықтап тҥсіндіру керек. 

Ол ҥшін сҧрақ- жауап ҽдісі қолданылады.  

- Балалар, қарасҿз дегенді қалай тҥсінесіңдер? 

- Қарасҿз дегенде кімнің шығармашылығы бірден еске тҥседі? 

- Абайдың қарасҿздерімен бҧрын таныс па едіңдер? 

- Орыс жазушыларының арасында қарасҿз жазғандары бар ма? 

Бҧл ретте ҽдістемеші ғалым Қ.Бітібаеваның кеңесін де  басшылыққа алған 

жҿн: «Ең алдымен оқушыға қарасҿз ҧғымына Абай қарасҿздері туралы 



230 
 

М.Ҽуезов, басқа да абайтанушылардың айтқаны бойынша тҥсінік беріледі. 

Мҧғалім кіріспе тҥсінігінде мына мҽселелерге кҿңіл аударады. 

- Абайдың ғҧлама дана, философ, терең ойшыл екендігі. Философ деп кімді 

айтамыз? Ол туралы алғашқы тҥсінік. 

- Абай қарасҿздерінің ҧлы М.Ҽуезов айтқандай, «прозаның ҿзі(ақынды 

айтып отыр) тапқан жаңа тҥрі, афористік ойлардың жиынтығы» екені. 

Афористік сҿздер, яғни даналыққа қҧрылған ақыл-нақыл сҿздер екендігіне 

тҥсініктеме. Қарасҿздерінің де алтын қазығы – Толық адам екендігі.  

- Абайдың 46 қарасҿзінің бар екендігі, тҧжырымды тҥрде ақынның бҧл 

сҿздерде қандай мҽселе кҿтеретіні, олардың маңызы, мҽні, адамгершілік, еңбек, 

ҽділет пен шындық, тҽрбие мҽселелері, оқу-білім, ғылым, ҿнер, талапты, т.б. сҿз 

етуі»[3;55].  

Абай қарасҿздерінің  алты-жеті ҥлгісі  қысқа келеді. Бҧл қатарға  

қосылатындар – он алтыншы, он сегізінші, он тоғызыншы, жиырмасыншы, 

жиырма тҿртінші, отыз бірінші, қырық бесінші сҿздер. Жалпы қара сҿздерден  

мазмҧн,  тақырып  жағынан ҿзгешеленіп  тҧратыны – қырық алтыншы қарасҿз.  

Ғ.Есім ақын қарасҿздері жайында: «... Абай ойына келген нҽрселерін еркін 

айту ҥшін, ҿзі арнайы жанр ойлап тапқан. Ол – сҿз жанры. Ақынның қара 

сҿздері – нағыз еркін ойдың жанры. Мҧнда ешқандай бір дҽстҥрге, тҽсілге 

бағынушылық жоқ. Ой еркін айтылған, мазмҧн ҿзіне лайықты форма тапқан. 

Кҿптеген философтар ойларын формаға бағындырып немесе жҥйе қҧрып ҽуре 

болғанын білеміз. Абай болса ондай істермен айналыспаған, ҿзінің айтқысы 

келген ойларын еркін білдірген. Абай ашқан «сҿз» жанры ҿкінішке қарай қазақ 

мҽдениетінде ҿріс алмады. Абай дҽстҥрі, яғни сҿз жанры бҥгінде жаңғырып, 

жалғасуы керек, оған алғышарт бар»[4] -дейді.  

Абайдың  қарасҿзін  ҧжымдық негізде  оқытуға болады. Ҽдебиет сабағында 

ең басты нҽрсе – мҽтін. Абай қарасҿздеріндегі философияға оқушы мҽтінді  

меңгермесе терең бойлай алмайды. Сыныптағы оқушылар ҥш-тҿрт топқа 

бҿлініп, мҽтінмен жҧмыс жҥргізеді. Ҽр топқа ақынның ҽр  тҥрлі қара сҿзін 

немесе барлық топқа бірдей қара сҿзін талдауға  тапсырмалар береді.  

 Мҽтінді ҿз бетінше оқу 

 Мҽтіндегі тҥсініксіз сҿздермен жҧмыс  

 Мҽтінді абзацқа(азат жолға)бҿлу, оған тақырып қою. 

 Мҽтіндегі негізгі ойды анықтау 

 Мҽтінге жай жоспар  

Қарасҿздің не екені оқушыларға тҥсіндірілгеннен кейін Абайдың отыз 

бірінші қарасҿзін  алғашқы кезекте мҧғалім ҿзі мҽнерлеп оқып, содан кейін 

барып оқушыларды екі немесе ҥш топқа бҿліп оқытады. Оқып отырған  кезде 

кездескен жаңа сҿздер бойынша тҥсіндірмелі сҿздікпен  жҧмыс жҥргізіледі, 

яғни жаңа сҿздердің мағынасы тҥсіндіріледі.  

Осы қарасҿздегі  тҿрт тҥрлі  себепті  тақтаға жҽне дҽптерлеріне жазғызуға, 

оқып болған соң  мҽтіндегі негізгі  ойды анықтауға, мҽтінге  жоспар жасатуға 

болады.  
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Отыз бірінші қарасҿздің мҽнін тҥсіну ҥшін тағы да «Абай» 

энциклопедиясын басшылыққа аламыз. Мысалы, энциклопедияда отыз бірінші 

қарасҿз жайында былай делінген: «Ақынның педагогтық, ҧстаздық ойларының 

жемісі. Естіп білгенді ҧмытпай есте сақтау тҽсілдерін санап кҿрсетіп, ойсыздық 

кеселдерінен сақтандыратын ойлар»[2;344]. 

Аталмыш қарасҿзді оқи отырып,  ондағы ҽр сҿзге кҿңіл бҿлу қажет. Отыз 

бірінші қара сҿзде кездесетін сҿздер, яғни «бірінші:кҿкірегі байлаулы  берік 

болмақ керек; екінші – сол нҽрсені естігенде,  я кҿргенде ғибратлҽну керек, 

кҿңілденіп  тҧшына, ынтамен  ҧғу керек; ҥшінші – сол нҽрсені ішінен бірнеше 

уақыт қайтарып ойланып кҿңілге бекіту керек; тҿртінші – ой кеселді 

нҽрселерден қашық болу керек» -дейді Абай.  Осы айтылғандардың бҽрі адам 

бойында болуы шарт па? Осылай сҧрақтарды ҿрбіте тҥсу қажет. Бҧл кезде 

топтық жҧмыс  тапсырмалары орындалады.  

Қарасҿз тҥгелдей  шешендік оралым болып табылады. Мҽнерлеп оқу, 

тҥсіндірмелі оқу, сҧрақ-жауап, пікірлесу арқылы ҽр сҿз талдану керек. Бала 

санасына қондыру ҥшін ақын сҿздері мен мақал-мҽтелдерді ҧқсастыру қажет.  

Мектеп бағдарламасында берілген Абай қарасҿздерін тҥгелдей  оқып болған 

соң,  ҽр қарасҿзінде не жайында  сҿз болғаны,   қарасҿздердің  бір-бірімен 

ҧқсастығы бар ма, жоқ па, соны анықтау керек. Осындай бағыттағы жҧмыс 

нҽтижесінде оқушылар мҽтінді оңай меңгеріп, ҿз беттерінше шешім, жауап 

ҽзірлейді. Ҧлы ойшылдың қарасҿздерін  меңгерту барысында ҧжымдық ойлау 

тҽсілі арқылы мҽтінмен жҧмысты пайдалану оң нҽтиже береді. 

Ҽр сабақты, яғни ҽр сабаққа бҿлінген 45 минутты тиімді етіп ҧйымдастыра 

білу ісі мҧғалімнен айрықша шығармашылық жҧмысты, ойлы да зерделі 

еңбекті талап етеді. Абай қарасҿздерін оқушы есінде қалдыру ҥшін жаттату 

басты  шарт емес, негізгі міндет – ҽр қарасҿзі не  жайлы екенін  есте сақтату, 

терең философиялық ойды тҥсіндіру жҽне ҿмірлік тҽрбие беру.    
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ОРЫС ТІЛДІ МЕКТЕПТЕРДЕ АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫН ОҚЫТУДЫҢ 

ҾЗЕКТІ МҼСЕЛЕЛЕРІ 

 

Бҥгінгі таңда қазақ халқы ғасырлар тоғысында тҽуелсіз мемлекетке 

айналып, ҿзінің қоғамдағы саяси, ҽлеуметтік-экономикалық, мҽдени білім 
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парадигмасы жҥйесін ҽлемдік ҿркениет ҥлгісінде дамытуда. Ҿйткені кез келген 

жаңа тҽуелсіз мемлекеттің рухани даму процестерінің ҿзіндік ерекшеліктері 

болады. Бҧл ерекшеліктер оның аумағында мекен ететін халықтардың тҧрмыс-

тіршілігімен, дҽстҥрлі мҽдениетімен, салт-дҽстҥрімен жҽне ҿткенімен тарихи 

сабақтастықта айқындалады. 

―Білім беру саласында қалыптасқан ахуал республиканы дамытудың қазіргі 

ҽлеуметтік-экономикалық жҽне саяси жағдайларына жҽне жоғары дамыған 

елдердің прогресшіл тҽжірибесіне сҽйкес келеңсіз қҧбылыстарды болдырмау, 

тҥбегейлі ҧйымдық, қҧрылымдық қайта қҧрулар, білім берудің мазмҧнын 

жаңарту жҽне мамандар даярлаудың сапасын жетілдіру қажет екенін кҿрсетеді‖ 

делінген [1]. Осындай жаңартуды қажет ететін пҽндердің бірі – орыс тілінде 

білім беретін мектептердегі қазақ ҽдебиеті. Ҿйткені  ―уақыт ҿткен сайын 

ҽдебиеттің қоғам дамуындағы маңызы артып, мҧралық туындылар жаңаша 

оқылады, жаңаша тҥсіндіріледі" [2].  

2003 жылға дейін орыс тілді мектептердегі қазақ ҽдебиеті орыс тілінде 

оқытылып келді. Оның негізгі себептері: кезіндегі Кеңес Ҥкіметінің білім беру 

жҥйесі бірізге салынғаны, ҧлттық тіл мен ҽдебиеттің, сондай–ақ тарихтың, 

мҽдениеттің қажетті деңгейде оқытылмауы, ана тілінің мҽртебесі тҿмендетіліп, 

орыс тілінің ықпалына айырықша мҽн берілуінде, қазақ ҽдебиеті пҽні шектен 

тыс саясаттандырылып ҿзге тілде оқытылуы, оған бҿлінген сағат санының 

аздығы, т.б.  

 Қазіргі кезде басқа ҧлт ҿкілдерінің тілдерінде оқытатын мектептерде қазақ 

ҽдебиетін ана тілінде оқыту кеңінен қолға алынуда. Бҧл – республикамыздың 

бҥгінгі таңдағы мемлекеттік тіл тҧжырымдамасына сҽйкес жҥзеге асыруды 

қажет ететін жҽне қазіргі қоғамдық - ҽлеуметтік сҧраныс талабынан туындап 

отырған мҽселе. 

Ҽдебиетті оқыту ҽлемдік ҽдістеме ғылымында ҥлкен мҽселе болып отыр. 

Ҿйткені қазіргі  ақпарат тасқыныҽдебиетті оқуға уақыт қалдыра бермейді. 

Осындай жағдайда орыс тілді мектептерде  қазақ ҽдебиетін екінші тіл ретінде 

оқытудың қиындығы екі есе артады. Ҿйткені оқушының  қазақ тілінде еркін 

сҿйлемеуі, қарым-қатынас тілінің орыс тілінде болуы, оқушының  ҽдеби 

образды сҿздерді тҥсінбеуі оқыту ҥдерісін қиындата тҥседі. Сонымен қатар 

шығармада берілген тарихи шындықты оқушының кейде біле бермеуі шығарма 

мазмҧнын тҥсінуді кҥрделендіре тҥседі. Сондықтан оқушыны ҽдемілік пен 

оқиғалы ҿмірге жетелейтін ҽдебиет сабағы қызықсыз сабаққа айналады. 

Оқушылардың бҧл пҽнге деген қызығушылықтары тҿмендеп, сабақта енжар 

отырады. Ең бірінші, оқушы шығарманың жазылу мақсатын тҥсінбейді. 

Сондықтан оның мазмҧнын  да қабылдай алмайды. Ҽдебиет сабағы оқушының 

шығармашылық ойлау қабілетін жетілдіріп, ізденіс ҽрекетін туғызуды 

қалыптастырудан жаңа сҿздердің мағынасын тҥсіндіру сабағына айналады. 

Немесе белгілі, қызықсыз ақпараттарды сҧрайтын жаттанды сабаққа айналады. 

Ал, Абай Қҧнанбайҧлының шығармалары мен М.Ҽуезовтің «Абай жолы» 

эпопеясы орыс метебінде 5-11 сынып қазақ ҽдебиеті оқулықтардына  оқуға 

берліген. Осы орайда қазақ ҽдебиеті мҧғалімінің міндеті оқушы тҥйсігіне бҧл 
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ғҧлама ақын –жазушының, қазақ ҽдебиетін ҽлемге танытқан данышпан ҽдебиет 

майталмандарының шығармаларын ойға қонымды, жҥрекпен тҥсінетіндей етіп 

оқыту, жеткізуіміз керек. Ҿйткені Егеменді еліміздің ең басты мақсаты - 

ҿркениетті елдердің қатарында болу, бҥкіл ҽлемдік білім кеңістігінен орын алу 

болып табылады. Мҧның ҿзі ҧлттық білім беру жҥйесінің даму бағыттарын тың 

арнаға, жаңа сапаға жеткізудің қажеттілігін алға тартады. Осымен байланысты 

қазіргі уақытта Қазақстанда білім берудің ҿзіндік ҧлттық ҥлгісі қалыптасуда. 

Бҧл ҥрдісті біз Абай мен Мҧхтар арқылы жҥргізе аламыз. Қазақ ҽдебиеті 

сабақтарында мҧғалім ҧлттық тҽлім – тҽрбиені сіңірту, рухани жан дҥниесін 

қамықтыру сияқты міндеттерді алдына қоюы тиіс. Гумбольдт айтқандай, «Тіл 

дегеніміз – ҧлттық рух болып табылады» [3]. Сондықтан да жас ҧрпақ бойынша 

ҧлттық рухты қалыптастыратын тіл десек, бҧл орайда ҧлттық рухпен суарылған 

данышпан Абай шығармашылығын мектепте оқыту арқылы, бір жағынан жас 

ҧрпақ тҧлғасына ҧлттық рухты сіңіру проблемасы ҿз шешімін таппақ. Ҿйткені 

бҥгінгі, кешегі жҽне болашақтағы кҿкейтесті мҽселе – жас ҧрпаққа білім беру, 

оқыту, ізгілікке тҽрбиелеу - ҿз кезінде Абай шығармашылығынан орын алып, 

мҽнімен маңыздылығы айқындалған мҽселе. 

Сондықтан да біз орыс мектептерінде қазақ ҽдебиеті сабағында Абай 

шығармаларын  оқыту мҽселесі оқушылардан сауалнама алынып, ҽдебиетті 

тҥсініп оқу мҽселесі бойынша оқушыларды толғандыратын сҧрақтарды 

анықталды.Сауалнамаға 9- сыныптың 15 оқушысы қатысты.  

 

 
 

Сауалнама нҽтижесінде оқушылар қазақ ҽдебиетін оқу, терең тҥсіну ҥшін 

негізі 6 сауалды анықтап берді: 

1. Шығарманы ақын, жазушы не ҥшін, қандай мақсатта жазды?  
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2. Қазақ ҽдебиеті сабағы қызықты, тартымды ҿтуі керек пе? 

3. Шығарманың жазылу кезеңі қандай болған? 

4. Шығарманың маңызды аспектілері не? 

5. Бҧл шығарманы оқыған соң ҿмірде пайдалануға бола ма? Қалай? 

6. Шығарманы оқып болған соң, осы шығарма бойынша ҿз бетімше жҧмыс 

атқара алам ба? 

 

 
 

Шығарманы терең тҥсіну ҥшін ең бастысы бала аталған шығарманың 

жазылу мақсатын тҥсінуі қажет екендігі тҥсінікті. Сондықтан да«Оны ақын не 

ҥшін, қандай мақсатта жазды? Ендігі мҽселе оны қалай қызықты етіп ҿткізуге 

болады?». Шығарманың жазылу тарихы немесе уақыты туралы жалпы тҥсінік 

берілмей, оның мазмҧнын тҥсіну мҥмкін емес. Сондықтан тапсырма тҥрлерін 

қҧрастырғанда немесе сабақ жоспарын дайындау  барысында  «бҧл шығарма 

балаға қай жағынан қызықты болуы мҥмкін? Бала ҥшін оның қандай 

аспектілері маңызды болуы мҥмкін? Бала оны қай уақытта ҿзінің қандай 

қажеттілігі ҥшін  пайдалана алады? Абай шығармаларын  оқу  нҽтижесінде бала 

ҿз бетінше қандай жҧмыс тҥрін орындай алуы мҥмкін?»  деген сҧрақтарға  

толық жауап бере отырып, сабақ жоспарын қҧру керек деп ойлаймыз. Ҿйткені 

сабақ тек жаңа сҿздерді мен сҿз тіркестерін табу, олардың мағынасын тҥсінуге 

ғана бағытталса, негізгі мақсат назардан тыс қалады. Бҧл,ҽрине, жаңа сҿздерді 

бермеу керек деген сҿз емес. Жаңа сҿздерді ҧсынуда да коммуникативті мақсат 

айқын кҿрінуі керек. Мысалы, шығармада кездесетін жаңа сҿздерді, 

афоризмдерді синонимдер арқылы ҧсыну, олардың қолданысындағы, 

мағынасындағы айырмашылықтарды тапқызу, салыстыру немесе қарама-қарсы 

қҧбылыстардың шығармада суреттейтін сҿздерді қатар тізе отырып, салыстыру, 

оқушының шығармашылық жҧмысы мен кҿркем шығарманы салыстыру 

арқылы сҿздердің қолданысына кҿңіл аударту жҧмыстары жҥруі мҥмкін. Бірақ 

тапсырма тҥрлері нҧсқауларды орындау, сҿздерді табу сияқты шығарманы 

тҥсініп қабылдаудан алыстатын жҧмыстарды жҥргізу болмауы тиіс. Тҿменде 

біз Абайдың қара сҿзімен байланысты 9 - сынып қазақ ҽдебиеті сабағында  

жҥргізілген жҧмыс тҥрілерін ҧсынып отырмыз. 
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Он жетінші сҿз. Қайрат, ақыл, жҥрек ҥшеуі ҿнерлерін айтысып, таласып 

келіп, ғылымға жҥгініпті. Қайрат айтыпты: «Ей, ғылым, ҿзің де білесің ғой, 

дҥниеде ешнҽрсе менсіз кҽмелетке жетпейтҧғынын; ҽуелі, ҿзіңді білуге ерінбей-

жалықпай ҥйрену керек, ол - менің ісім. Қҧдайға лайықты ғибадат қылып, 

ерінбей-жалықпай орнына келтірмек те - менің ісім. Дҥниеге лайықты ҿнер, мал 

тауып, абҧйыр мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз 

нҽрсеге ҥйір қылмай, бойды таза сақтайтҧғын, кҥнҽкҽрліктен, кҿрсеқызар 

жеңілдіктен, нҽфсі шайтанның азғыруынан қҧтқаратҧғын, адасқан жолға бара 

жатқан бойды қайта жиғызып алатҧғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай 

таласады?» - депті. 

Ақыл айтыпты: «Не дҥниеге, не ахиретке не пайдалы болса, не залалды 

болса, білетҧғын - мен, сенің сҿзіңді ҧғатҧғын - мен, менсіз пайданы іздей 

алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ҧғып ҥйрене алмайды 

екен, осы екеуі маған қалай таласады? Менсіз ҿздері неге жарайды?» - депті. 

Онан соң жҥрек айтыпты: «Мен - адамның денесінің патшасымын, қан 

менен тарайды, жан менде мекен қылады, менсіз тірлік жоқ. Жҧмсақ тҿсекте, 

жылы ҥйде тамағы тоқ жатқан кісіге тҿсексіз кедейдің, тоңып жҥрген 

киімсіздің, тамақсыз аштың кҥй-жҽйі қандай болып жатыр екен деп ойлатып, 

жанын ашытып, ҧйқысын ашылтып, тҿсегінде дҿңбекшітетҧғын - мен. 

Ҥлкеннен ҧят сақтап, кішіге рақым қылдыратҧғын - мен, бірақ мені таза сақтай 

алмайды, ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламаймын: 

жақсылыққа елжіреп еритҧғын - мен, жаманшылықтан жиреніп тулап 

кететҧғын - мен, ҽділет, нысап, ҧят, рақым, мейірбаншылық дейтҧғын 

нҽрселердің бҽрі менен шығады, менсіз осылардың кҿрген кҥні не? Осы екеуі 

маған қалай таласады?» - депті. 

Сонда ғылым бҧл ҥшеуінің сҿзін тыңдап болып, айтыпты: 

- Ей, қайрат, сенің айтқаныңның бҽрі де рас. Ол айтқандарыңнан басқа да 

кҿп ҿнерлеріңнің бары рас, сенсіз ешнҽрсенің болмайтҧғыны  да рас,  бірақ 

қаруыңа қарай қаттылығың да мол,  пайдаң да мол, бірақ залалың да мол,  кейде  

жақсылықты  берік ҧстап,  кейде жамандықты берік ҧстап  кетесің, соның 

жаман, - депті. 

- Ей, ақыл! Сенің айтқандарыңның бҽрі де рас. Сенсізеш нҽрсе 

табылмайтҧғыны   да   рас.   Жаратқантҽңіріні  де  сен   танытасың, жаралған екі 

дҥниенің жайында сен білесің.  Бірақ сонымен тҧрмайсың,  амал да, айла да - 

бҽрі сенен шығады. Жақсының, жаманның екеуінің де сҥйенгені, сенгені - сен; 

екеуінің іздегенін тауып беріп жҥрсің, соның жаман, - депті. - Сен ҥшеуіңнің 

басыңды қоспақ - менің ісім, - депті.  Бірақ сонда билеуші, ҽмірші жҥрек болса 

жарайды. Ақыл, сенің қырың кҿп, жҥрек сенің ол кҿп қырыңа жҥрмейді. 

Жақсылық айтқаныңа жаны-діні қҧмар болады. Кҿнбек тҥгіл қуанады. 

Жаманшылық айтқаныңа ермейді. Ермек тҥгіл жиреніп, ҥйден  қуып  

шығарады. 

- Қайрат, сенің қаруың кҿп, кҥшің мол, сенің де еркіңе жібермейді. Орынды 

іске кҥшіңді аятпайды. Орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы ҥшеуің 

басыңды қос, бҽрін де жҥрекке билет, - деп ҧқтырып айтушының аты ғылым 
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екен. Осы ҥшеуің бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар, табанының 

топырағы кҿзге сҥртерлік қасиетті адам - сол. Ҥшеуің ала болсаң, мен жҥректі 

жақтадым. Қҧдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта, қҧдай тағала қалпыңа 

ҽрдайым қарайды деп  кітаптың айтқаны осы, — депті [4]. 

Бҧл Абайдың қара сҿзін мҧғалім біріншіден , ҿзі оқушыларды тамсандыра 

отырып оқып беруі тиіс. Содан кейін оқушылар топ болып оқып тҥсінуі керек.  

Ҿйткені қаншама аударма жҧмысымен айналыспаймыз десек те, оқушылар 

шығарманың аудармасын, мағынасын тҥсінбей талдау жҧмыстарын жҥргізе 

алмайтынымыз анық. Сондықтан да уақытты ҥнемдеу мақсатында бҧл қара 

сҿзді 4 бҿлікке бҿлып, 4 топқа ЖИКСО ҽдісі бойынша аудартып, мағынасын 

бір-бірлерін тҥсіндіреді. Нҽтижесінде сынып бҥкіл шығарманың аудармасын аз 

ғана уақыт ішінде тҥсінеді. Осыдан кейін миға шабуыл ҽдісі арқылы 

оқушыларға «Абайдың 17 қара сҿзін жазудағы  басты мақсаты не деп 

ойлайсың?» деген сауал беріп, осы сҧрақ айналасында тҥрткі болу арқылы 

сҧхбат  жҥргізіледі. Бҧл жерде мҧғалімдерге ескеретін жайт,  оқушылар 

сҧрақтарға қате жауап берген жағдайда, қайта бағыттау техникасын қолданып, 

«Ойланып кҿріңдер, кҿмектесе аласыңдар ма?» деген сҿздерді қолдану арқылы  

қателер оқудың ажырамас бҿлігі екенін тҥсінуіне, тҽуекелге баруына жағдай 

жасауы керек. Сонымен қатар сабақ барысында оқушыға «Абайдың осы сҿзді 

жазуға не итерді деп ойлайсың? (  ҥш тҥрлі себепті ата)» сияқты тапсырма бере 

отырып, шығарма бойына терең бойлауға, қиялдауға, сол кездегі тарихи 

оқиғаларға ҥңілуге жағдай жасау керек. Осыған байланысты  тҿменде берілген 

тапсырмаларды беруге болады:   

1. Мҽтіннен  қазақ халқының тарихынан ақпарат беретін   сҿздер мен сҿз 

тіркестерін табыңыз. 

2. Мҽтіннен қазақ халқының тҽуелсіздігінен айырылған ел екендігін 

сипаттайтын сҿздерді табыңыз. 

3. Мҽтіннен қазақ даласында жҥрген ҽкімшілік реформаны сипаттайтын  

сҿздерді табыңыз. 

4. Мҽтінде суреттелетін қазақ халқына тҽн қандай ҽрекет тҥрлері, жағдайды 

қазір  де бар деп айтуға болады? 

5. Мҽтіннен Абайдың ҿз тҧлғасын кҿрсететін сҿздер мен фразаларды 

табыңыз. 

6. Абай «Ҥшеуің ала болсаң, мен жҥректі жақтадым. Қҧдайшылық сонда, 

қалпыңды таза сақта, қҧдай тағала қалпыңа ҽрдайым қарайды деп  кітаптың 

айтқаны осы» деген пікірімен келісесіз бе? 

7. Абай «Қайрат, сенің қаруың кҿп, кҥшің мол, сенің де еркіңе жібермейді. 

Орынды іске кҥшіңді аятпайды. Орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы 

ҥшеуің басыңды қос, бҽрін де жҥрекке билет, - деп ҧқтырып айтушының аты 

ғылым екен. Осы ҥшеуің бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар, 

табанының топырағы кҿзге сҥртерлік қасиетті адам - сол» деген пікірімен 

келісесіз бе? 

8. 19 ғасыр қазақ қоғамына тҽн басты проблемалардың тізбесін жазыңыз. 

9. 1-абзацта ақын адам бойындағықандай  жағымсыз қасиетті меңгзеді? 
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10. 1, 2-абзацты тҿмендегі сҿздерді  қолдана отырып, қайта мазмҧндауға 

тырысыңыз. 

Мал тауып, абұйыр мансапты еңбексіз, құдайға лайықты ғибадат, қайрат, 

ақыл, жүрек. 

3-абзацты тҿмендегі сҿздерді пайдалана отырып, мазмҧндаңыз. 

Ұйқысын ашылтып, тӛсегінде дӛңбекшітетұғын, ұят, рақым, 

мейірбаншылық  дейтұғын , денесінің патшасымын, қан менен тарайды. 

11. Тҿмендегі жоспар бойынша Абайдың сҿзіне талдау жасаңыз. 

 Қайрат, ақыл, жҥректің сҿз таластыруы. 

 Қайраттың мақтануы 

 Ақылдың сҿзі 

 Жҥректің ҿзін мақтауы 

 Абай адамның  бойындағы бҧрыс қылықтарды қалай сипаттайды. 

 Ғылымның шешуші сҿзі 

 Абай неге дауды шешуші, тоқ етерін айтушы ретінде ғылымды таңдап 

алды? 

12. 17 қара сҿздің  мазмҧнын тҥсіну  Сізге бҧрыннан  таныс Абайдың 

бейнесімен қаншалықты байланысады? 

13. Жоғарыда жасалған талдау негізінде Абайдың ғылым, білімді 

адам туралы идеалын сипаттап кҿріңіз. 

14. Топқа пікірталас ҥшін бір тақырыпты ҧсыныңыз.Мысалы: «Адам ҿз 

ғылымына емес жҥрегіне бойсынып, ҥңілуі тиіс». 

Ҽдебиетті оқыту ҽлемдік ҽдістеме ғылымында ҥлкен мҽселе болып отыр. 

Ҿйткені қазіргі  ақпарат тасқыны ҽдебиетті оқуға уақыт қалдыра бермейді. 

Осындай жағдайда орыс тілді мектептерде  қазақ ҽдебиетін екінші тіл ретінде 

оқытудың қиындығы екі есе артады. Ҿйткені оқушының  қазақ тілінде еркін 

сҿйлемеуі, қарым-қатынас тілінің орыс тілінде болуы, оқушының  ҽдеби  

образды сҿздерді тҥсінбеуі  оқыту ҥдерісін қиындата тҥседі. Сонымен қатар 

шығармада берілген тарихи шындықты оқушының кейде  біле бермеуі шығарма 

мазмҧнын тҥсінуді кҥрделендіре тҥседі. Сондықтан оқушыны ҽдемілік пен 

оқиғалы ҿмірге жетелейтін ҽдебиет сабағы қызықсыз сабаққа айналады. 

Оқушылардың бҧл пҽнге деген қызығушылықтары тҿмендеп, сабақта енжар 

отырады. Ең бірінші, оқушы шығарманың жазылу мақсатын тҥсінбейді. 

Сондықтан оның мазмҧнын  да қабылдай алмайды. Ҽдебиет сабағы оқушының 

шығармашылық ойлау қабілетін жетілдіріп, ізденіс ҽрекетін туғызуды 

қалыптастырудан жаңа сҿздердің мағынасын тҥсіндіру сабағына айналады. 

Немесе белгілі, қызықсыз ақпараттарды сҧрайтын жаттанды сабаққа айналады. 

Қорыта айтқанда, ҧлы Абайдың лирикалық шығармаларын 5-11 сынып 

оқушыларына оқыту барысында ең қажетті сыналған, интерактивті, 

қатысымдық ҽдістерді пайдаланып, оларды ҽрбір сабақта жаңалап, жетілдіріп 

отыру, ҽрбір шығармамен оқушыларды таныстыруда жоғары 

шығармашылықпен қарап, ҧлт мҽдениетіне терең ҥңілдіру -  бҥгінгі кҥннің ең 

негізгі мҽселесі болып табылады.  Себебі жастарымыздың  патриоттық сезімін 

қалыптасыруда, олардың ҿз елінің азаматы болып ҿсуінде, мемелекеттік тілге 
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қҧрметпен қарауына, қазақ халқының мҽдениетімен, ел тарихы, салт-дҽстҥрімен  

терең танысуына,сол арқылы қазақ тілін меңгеруіне ҧлы Абайдың 

шығармалары бірден бір рухани азық болып табылады. 
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АБАЙТАНУДЫ ОҚЫТУДЫҢ ҾЗЕКТІЛІГІ  МЕН БҤГІНГІ МІНДЕТТЕРІ 

 

Ҽлемдік ойдың данасы, қазақ халқының ҧлттық мақтанышы Абайды тану, 

терең тҥсіну – адамзат баласының қолы оңай жете бермейтін рухани биіктікке 

алып барар  сара жол. Абай туралы Қазақстан Республикасының тҧңғыш 

Президенті Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаев: «Абай – біздің ҧлттық ҧранымыз 

болуы керек. Абайды таныту арқылы біз Қазақстанды ҽлемге танытамыз, қазақ 

халқын танытамыз. Менің балаларым мен ертеңгі ҧрпағыма Абайдан артық, 

Абайдан ҧлы, Абайдан киелі ҧғым болмауға тиіс», - деген [1]. Бҧл сҿз барлық 

қазақ баласының кҿкейінде тҧруға тиісті қасиетті қағидаға айналуы қажет. 

«Қазақтың бас ақыны Абай Қҧнанбаев. Онан асқан бҧрынғы-соңғы заманда 

қазақ баласында біз білетін ақын болған жоқ» [2], – деп алаш кҿшбасшысы 

Ахмет Байтҧрсынҧлы атап кҿрсеткендей, бҥгінгі ҧрпаққа ҧлы ақын Абай 

шығармашылығын тереңдете оқытудың мҽні мен маңызы аса зор. Абайдың: 

«Адамзаттың бҽрін сҥй, бауырым деп», - деген жалпы адамзат баласын 

гуманизмге шақырған даналық сҿзі елімізде татулық пен тҧрақтылықты, 

тыныштық пен тҥсіністікті, достық пен бауырмалдықты уағыздайды. Ҽсіресе 

Қазақстанның шығыс ҿңірін мекендеген барлық этностардың ҿкілдеріне 

Абайды таныту арқылы бір шаңырақ астында тату ҿмір сҥруге шақырады. 

Тҽуелсіздікті баянды ету ҥшін, ел бірлігі мен ынтымағын сақтау жолында, 

ҧлттық рух пен рухани танымды асқақ ҧстау ҥшін Абай мҧрасын оқыту кезек 

кҥттірмейтін мҽселе екені белгілі. 

Қытай халқы ҥшін  б. з. д. VI-V ғасырлардан бері Конфуций ілімі кҥні 

бҥгінге дейін ҿте жоғары деңгейге қойылып, негізгі рухани қҧндылық, ҿмірлік 

ҧстанымға айналған болатын. Неміс халқы ҽлемге ҿзінің мҽдениетін, ҽдебиетін, 

дҽстҥрін «Гете институты» арқылы танытса, Қытай елі «Конфуций институты» 

арқылы танытып отыр. Біз де Абайтану ғылымын, Абай ілімін сол деңгейде 



239 
 

насихаттай алсақ, рухани қуатты мемлекетке айналар едік. Біздің елде де қазақ 

ҧлтының мҽдениетін, ҽдебиеті мен дҽстҥрін ҽлемге танытатын  «Абай институтын» 

ашудың уақыты баяғыда жеткен.  
Алғаш 1942 жылы Киров атындағы Қазақ мемлекеттiк университетiнде  

М.Ҽуезов «Абайтану» атты арнайы курсты бастап жҥргізген еді. Қазіргі кҥнде 

республикамыздың барлық жоғары оқу орындарына жҽне мектептерге 

«Абайтану» пҽнін енгізуге ат салысып жҥрген белгілі абайтанушы ғалым 

М.Мырзахметҧлы бҧрынғы кеңестік идеологияның талабымен жазылған ескі 

танымдағы оқулықтардан шыға алмай жатқанымызды сынға алып, мҥлде жаңа 

кҿзқарастағы ғылымға негізделген ҧлттық жҽне шығыстық бағыттан туындаған 

Абайдың «толық адам» іліміне негізделген жаңа типтегі оқулықтарды ҧсыну 

қажеттігін айтады. Ғалымның айтуынша «Ҥшінші мыңжылдық – 

адамгершіліктің, гуманизмнің заманы болуға тиіс. Ал, енді оқушылардың 

адамгершілік тҽртібін жолға қою ҥшін мектепте Абайдың «толық адам» ілімін 

ҿз алдына пҽн ретінде ендіріп, адамгершіліктің идеологиясын олардың 

санасына біртіндеп сіңіруді мақсат етіп қою керек. Бір сҿзбен айтқанда, 

абайтанудағы сең бҧзылуы керек», - дейді [3].  

Бҥгінгі кҥні республикамыздың бірнеше жоғары оқу орындарында 

«Абайтану» пҽні мҽселен Абай атындағы ҚазҦПУ-да, М.Ҽуезов атындағы 

Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік университетінде, Тҥркістан қаласындағы 

Қ.Яссауи атындағы халықаралық қазақ-тҥрік университетінде, Е.Бҿкетов 

атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде, ал кҿрші Д.Серікбаев 

атындағы Шығыс Қазақстан техникалық мемлекеттік университетінің барлық 

мамандықтарында Абайдың даналық философиясын оқытуға арналған «Адам 

бол» атты пҽн оқытылып жатыр. Сонымен қатар, Ҽл-Фараби атындағы 

ҚазМҦУ мен Қарағанды экономикалық университеті «Абайтану» пҽнін 

оқытуды қабылдады.   

Сондай-ақ біздің С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университетінде де 2012 оқу жылынан бастап университеттің «Тарих», 

«Халықаралық қатынас» мамандықтарында «Абайтану» пҽні оқытылып келеді. 

Бірнеше жылдар бойы ғалымдар мен ҧстаздар қауымы кҿтеріп келген 

мҽселе «Абайтану» пҽнін 2013 оқу жылында Білім жҽне Ғылым министрлігі 

тарапынан мектеп бағдарламасына енгізгені туралы хабарлама барлық халықты 

елең еткізді. Бҧның алдында 1998 жылы орыс мектептерінің 10-11 

сыныптарына таңдаулы пҽн ретінде де  енгізіліп, кейіннен ҥлкен сынға ҧшырап 

оқу бағдарламасынан алынып тасталған болатын. Не себепті? Міне қазір де 

«Абайтану» пҽні мектеп бағдарламасына енетін болды деп қуанып отырмыз, ал 

Абайды танытып оқыту ҥшін теориялық ғылыми негіз болу керек. Қҧр сҿзбен 

«Абай, Абай» дей бергеннен ештеңе шықпайды немесе ақынның 1-2 ҿлеңін 

жатқа айтып «Абайды» білем деп айтуға болмайды. Ҧлы М.Ҽуезовтің ҿзі «Абай 

мҧхит болса, менің Абайға қосқан ҥлесім теңіздің тамшысындай» деген ғой. 

Қаншама ғасырлар ҿтсе де зерттеушілеріміз ҽлі кҥнге дейін «Абайдың 

жҧмбағын» іздеп, соны шешумен келеді. Яғни Абай ҽлемі тҥпсіз терең, оған 

бару ҥшін ҥлкен теориялық даярлық, аса сақтық, ҥлкен жауапкершілік жҽне 



240 
 

тынымсыз еңбек керек. Сондықтан «Абайтану» пҽнінің бағдарламасын, 

оқулығын жазу ҥшін ғалымдарымыз бен ҽдіскер мамандар жҽне тҽжірибелі 

ҧстаздар қауымынан тҧратын ҧжымдық топ қҧрылу керек. Ол бірнеше рет 

талқыланып, сараланып, сараптамадан ҿтіп бір-ақ енгізілуі тиіс. Абайды 

танытудың кҥрделілігі де сонда оның ҿмір сҥрген заман болмысын, 

дҥниетанымын, ақындық кітапханасын, рухани нҽр алған кҿздерін, ақындық 

мектебін, ақындық ҽлемін толық танып меңгере алмай жатқанымызда. 

Оқушыға Абайды оқыту ҥшін алдыңғы кезекте мҧғалімдер ҿздері терең 

меңгерулері керек. Ол ҥшін мҧғалімдерге арналған арнайы курстар оқытылып, 

оларға арналған оқу-ҽдістемелік қҧралдары жазылуы керек. Сол себепті 

Абайтануды жҥйелі тҥрде жаңаша оқытудың бағдарламасын жасау қажет.    

Мектепте Абай шығармашылығын оқытуды тҧңғыш рет арнайы жазып,  

ақын мҧрасын шҽкірттерінің жҥрегіне бойлатып, рухани нҽрін санасына сіңіріп 

келе жатқан ҽйгілі ҧстаз Қанипа Омарғалиқызы Бітібаева ҿзінің кҿп жылғы 

ҧстаздық еңбегі мен тҽжірибесінде Абайды жас ҿскіндерге жеткізу, сҧлулығы 

мен тереңдігіне ҥңілту, қауыштыруды, рухани жан дҥниелеріне бойлатуды 

алдына мақсат етеді. Ҧстаздың сҿзіне жҥгінсек: «Абай поэзиясының 

сҧлулығынан бойымызға нҽр алып, жан дҥниемізді тазартып, сҧлу жанды жас 

ҧрпақ тҽрбиелеу – адами да, ҧстаздық та борыш», - дейді [4, 10 б.]. 

Абай шығармашылығын оқытуға арналған ҽдіскер ҧстаз Қ.Бітібаеваның 4 

еңбегі бар. Белгілі ҽдіскер ғалым Ҽ.М.Дайырова «Мектепте Абай 

шығармашылығын оқытуды арнайы қарастырған ҽзірге бізге белгілі бірден-бір 

еңбек – Қ.Бітібаеваның оқу қҧралдары. Қ.Бітібаеваның бҧл зерттеуі оқушыны 

Абаймен қауышу қуанышына кенелтіп, мҧғалімге ҥлкен кҿмекке келетін 

пайдалы да зҽру еңбек екендігі сҿзсіз», - деп бағалайды [5].  

Ҧстаз 5 тен 8 сыныпқа дейінгі оқушыларға  ақын шығармашылығын 

оқытудың бағдарламасын бере отырып, оны танытудың тың технологиясын, 

жаңаша оқытудың жҥйесін, ҥлгісін береді. Қ.О.Бітібаеваның Абайды оқытуға 

арналған оқу қҧралдары ақын мҧрасын жасҿспірімдерге оқытып меңгертудің 

жан-жақты жолдарын іздеп, оның тҥйінді дҽнін оқушылардың бойына дарытып, 

адамдық қасиеттерге баулыған инновациялық технологияға негізделген 

ғылыми-ҽдістемелік еңбек ретінде республиканың орта мектептері мен жоғары 

оқу орындарында мҧғалымдерге пайдасын тигізіп келеді.  

Абай мҧрасы – Адамды адам етіп тҽрбиелеудің, жан-жақты дамыған зияткер 

тҧлға қалыптастырудың қайнары. Ҽлемдік білім кеңістігіне ену жағдайында 

бҽсекеге қабілетті ҽлеуметтік жауапты тҧлғаны қалыптастыру – біздің басты 

міндетіміз. Рухы мықты, Толық адам – Абай шығармаларының алтын қазығы. 

Ақын адамды: пенде, адам, жарым адам, толық адам деген категорияларға 

жіктейді. Соның ішінде ақынның бар аңсары – толық адам. Абай адамның 

рухани жағынан кемелденіп жетілу жолында толық адам ҧғымын адамшылық 

сатысының ең жоғарғы басқышына қояды. Толық адам –ақынның армандаған, 

аңсаған мҧрат-мақсаттарының ең биік қол жетпес асқар шыңы.  

Ҥш-ақ нҽрсе – адамның қасиеті: 

Ыстық қайрат, нҧрлы ақыл, жылы жҥрек.  
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Абай іздеген толық адам осы қасиеттерден туындайтын талапты, еңбекқор, 

ізгілікті, мейірімді, қанағатшыл, рахымды, тҧла бойы толған ар, ҧят, 

пенделіктен қол ҥзген имандылық жолындағы абзал азамат.  

Қазіргі қоғамда ҿмір сҥріп отырған адамдар ҥшін ауадай қажет ҧлттық 

қҧндылықтар, рухани байлықтар, адамдық биік қасиеттер Абайдың даналық ой-

толғамдарынан табылады. Бҥгінгі ҿмірімізде рухани-моральдық 

қҧндылықтардың аяқ астында қалуы біздерді жаңаша бағдар алуымызға 

бағыттап отыр. Ҿйткені қазіргі уақытта ҽлемде материалдық игілік, яғни рухани 

қҧндылықтан басым тҥсіп, дҥниеқорлық, пайдақорлық, адамға жат пиғылдар 

ҿріс алып барады. Қоғамның болашағы жас ҧрпақтың ой санасын осы жат 

қылықтардан аулақ ҧстап, ҧлттық рухани қазына кҿздерінен нҽр алып 

толығудың бірден-бір жолы Абайдың толық адам ілімінің негіздерімен бҥгінгі 

жас ҧрпақтың ой-санасын, дҥниетанымын кісілік, имандылық рухымен 

тҽрбиелеу міндетін алға қояды. 

Дҽл қазіргі уақытта рухы мықты ҧрпақ тҽрбиесі ҥшін Абай қҧдіреті қажет 

болып отыр. Ҽр адам баласы Абай ҽлеміне ҥңіліп, Абайға бет бҧрғаны дҧрыс. 

Сҧлтанмахмҧт Торайғыров: «Асыл сҿзді іздесең, Абайды оқы, таңырқа» деген.  

Ҽрбір азамат Абай қарасҿздерін ҿзінің дҧрыс жолға салар бағдаршамындай 

кҿруі керек. Ҿмірдің тҥрлі сауалына жауап іздеп, қысылғанда Абай поэзиясына 

жҥгінсеңіз, бар асылыңызды Абайдан табасыз, одан рухани азық аласыз.  
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ҚАНИПА БІТІБАЕВАНЫҢ АБАЙ ЖҼНЕ М. ҼУЕЗОВ   

ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 

Ҧстаз – ҿз халқының перзенті, ҿз ҧлтының қорғаушы кҥші іспеттес болса, 

қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽні мҧғалімінің басты мақсаты қазақ ҽдебиетін ҧлттық 

рухани қҧндылық кҿзі ретінде таныту. Қазақстанның еңбек сіңірген мҧғалімі, 

КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасы 

педагогика ғылымдары академиясының академигі Бітібаева Қанипа 

Омарғалиқызы – ҽдебиетті оқытудың ҿрісі кең, ҿзгеше жҥйесін қалыптастырып 
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жҥрген шын мағынасындағы ҧстаз, санаулы тҧлғаларымыздың бірі.  Ҧстаздың 

«Ой тастау, ойланту, ойлау» технологиясы ҽдеби айтыс, пікірлесу, диологиялық 

ҽңгіме, проблема шешу, іздену сияқты ҿнімді ҽдістермен қатар оқушылардың 

ҿз бетімен ізденуіне, зерттеу жҧмысына негізделеді. Жобалау, модель жасау, 

оқушыларды ҿз беттерімен жаңа ҿнім жасауға бағыттау – ҧстаз 

технологиясының ең негізгі алтын діңгегі. Оның барлығында оқушы жеке 

тҧлға, дара субъект ретінде қабылданады. «Біздің бҥгінгі кҥні алдымызға 

қоятын негізгі мақсатымыз – тілді қадірлеп, мҽдениетті дамыта білетін, біздің 

жолымызды ары қарай жалғастырып, жетілдіріп ҽкететін азаматтар дайындау. 

Ол ҥшін біз тілімізді - ҧлттық қазына, ал ҽдебиетімізді – ҿнер деп оқытуымыз 

қажет», - дейді ҧстаз [1].   

Елінің бай тарихы мен бҥгінгі жеткен рухани жетістіктерін терең 

сабақтастықта қарастыра отырып, ҧстаз ҧлттық қҧндылықтарды кҿркемсҿзді 

танудан, кҿркемсҿзге деген қастерлі сезімді ҧрпақ бойына қалыптастырудан 

іздейді. Ҧлы педагогтың қазақ ҽдебиетін жҥрегімен сезінуге, оны оқыту 

мҽселелерін жан-жақты талдауға арналған еңбектері мен жаңашыл 

кҿзқарастары ҧстаздар қауымына нағыз бағдаршам болып келеді. Ҧстаздың 

басты ҧстанымы — кҿзбе-кҿз ҽңгіме, ойлы сҧхбат, пікір еркіндігі, оқушының 

білімді ҿз еңбегімен алуына жағдай жасау, оқу жҥйесін тереңдете беру, оны 

игертудің тиімді жолдарын іздеу. Ҧстаз ҿтілетін жаңа тақырыпқа алдын ала 

тапсырма беріп, ой тастайды да сабақтың ҿн бойында ол шешуші роль атқарып 

отырады. Ҥй тапсырмасы, жаңа сабақ, оларды бекіту, қорытындылау 

кезеңдерін бірлікте қарастырып бҥтінге айналып кетеді. Сабақтың ҿн бойында, 

ҽр кезеңдерінде оқушылар «ой тастауда» белгіленген ауқымды мақсатқа 

жетудің жолдары жҥйелі тҥрде ойландыру; ойлау іс ҽрекеттері арқылы жҥзеге 

асып отырады.  Ҽдіскер ҧстаздың ҽдебиетті оқыту ҧстанымы ой салу, ойлау, 

ойланту, бір шешімге келу пҽлсапасынан тҧрады. Ой салу - ҧстаз тарапынан, 

ойлану - шҽкірт тарапынан, ойланту – (ойлауы жетіспей жатқан оқушыға тҥрткі 

жасап, ойлантуға алып келу) ҧстаз тарапынан, бір шешімге келу - оқушы 

тарапынан жҥзеге асады.  

Ҧстаз тҽжірибесінің тағы бір ерекшілігі, оқушылар сабаққа ҿздері мақсат 

қойып келеді. Ол мақсаттарды ҧстаз диагностика, болжам ҥшін пайдаланады. 

Оның сабақ жоспары оқушы-субъектінің еркіндігіне жол ашады, оқушының да, 

ҧстаздың да іс ҽрекеті тҥпкілікті нҽтижеге қол жеткізудің ҿнімді еңбегіне 

айналады.  Бҧл туралы атақты педагог Қ.Бітібаева былай дейді: «Мақсатым – 

сабақты қызу еңбекке қҧру: сабаққа оқушыларды тыңдаушы дҽрежесінде емес, 

еңбек етуші, білімді ҿз еңбегімен алушы (білімді ҿз еңбегіне қарай алушы) 

дҽрежесінде қатыстыру. Олар – пікір айтушылар, қызу айтысқа қатысушылар, 

кҿркем шығармаға деген ҿз кҿзқарасы, эстетикалық талғамы қалыптасып келе 

жатқан азаматтар. Сол себепті де оларды сабақта ҥнемі іздендіріп отыруды 

мақсат етемін» [2]. Бос отыратын, сабаққа селқос, тек орындаушы, тек дайынды 

қайталап айтушы оқушы болмайды. Ҧстаз да, оқушы да жаңаны іздеуші, 

табушы, бірліктегі одақ деңгейіндегі еңбек етуші дҽрежесінде болады.  «Қашан 

бала ғылым-білімді махаббатпен кҿксерлік болса, сонда ғана оның аты Адам 
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болады» деген ҧлы Абай сҿздерін ҧстаным еткен ҧстаз, «Ғылым таппай, 

мақтанба», «Болмасаң да, ҧқсап бақ, бір ғалымды кҿрсеңіз» деп, дарынды 

шҽкірттерін ғылым-білім нҽрімен сусындатудан жалықпай келеді.  

«Алты алаштың басы қосылса, тҿрдегі орын мҧғалімдердікі», - деген екен 

«ғасыр ақыны» атанған ҧлы Мағжан Жҧмабаев. Дана айтқандай, кҿзі тірісінде 

алты алашқа «Қазақтың Қанипасы» аталып, аңыз боп тараған, ҧстаздықты 

абырой шыңына шығарған біртума тҧлға, қазақ педагогикасының жарық 

жҧлдызы. Оның есімі Одақ кезінде педагогикалық санаулы шоқ 

жҧлдыздарының қатарында аталды, еліндегі ҽріптестері Алтынсариннің 

ізбасары деп бағалады. Белгілі журналист, ақын, ҧстаз Ҽлібек Қаңтарбаев 

«Қалдырған ізің мҽңгілік» атты республикадан шыққан кітапта былай деп 

тебіренеді: «Ол туралы аңыз да, аңызға бергісіз шындық та молынан айтылады. 

Аңызы – оны шҽкірттері мен ҽріптестері кҿк пен жердің арасындағы кҿгілдір 

сағым сынды қиял-ғажайып кейіпкерге айналдырып жіберуінде». Аңызға 

айналған ҧстаздың ҿмір жолына ҥңілсек еңісі мен қыраты, кҿлі мен шҿлі, 

шоқысы мен шыңының қатар келіп отырғанына кҿзіңіз жетеді.                                                                           

Расында да, ол жаңашыл ізденістерімен, ҽдебиетті оқытудың тың, 

инновациялық технологиясымен аты аңызға, ҿзі қҧбылысқа айналды. 

Ҧстаздықты абырой шыңына шығарды. 

Абай мен Ҽуезов ҥндестігін оқыту технологиясы тың мҽселе. Ақын мен 

жазушының ҽдеби жалғастығында рухани туыстай бір тамаша тҧтастық бар. 

Абай қалыптастырған дҽстҥрдің жазушы шығармашылығында кҿрініс беріп, 

келісімді жалғасын тапқан соны қырларын ашуы мҥлде жаңа танымдарға 

бастайды.  

Абай еліміздегі тҥбірлі ҿзгерістер негізінде ҽлемге танылып жатыр. Абай 

аты ҽлемді шарлады. Қазіргі уақытта жас ҿскіндерге нағыз Абайды, дана 

Абайды қайта танытып, қауыштыру кҥн тҽртібінде тҧрған мҽселе.  

Қазақ ҽдебиетін оқытудың ҿзекті мҽселесі Абай шығармашылығын жас 

ҿскіндерге жеткізу, сҧлулығы мен тереңдігіне ҥңілту, қауыштыруды, рухани 

жан дҥниелеріне бойлатуды ҿзінің кҿп жылғы ҧстаздық еңбегі мен 

тҽжірибесінде ҽйгілі ҧстаз Қ.Бітібаева алдына мақсат етеді. Ҧстаздың ҿз сҿзіне 

жҥгінсек: «Абай поэзиясының сҧлулығынан бойымызға нҽр алып, жан 

дҥниемізді тазартып, сҧлу жанды жас ҧрпақ тҽрбиелеу – адами да, ҧстаздық та 

борыш», - дейді [3; 10]. 

Абай шығармашылығын оқыту айналасында Қ.Бітібаеваның «Абай 

шығармашылығын оқыту» атты еңбегі 2003 жылы Алматы қаласындағы 

«Мектеп» баспасынан, «Мектепте Абай шығармашылығын оқыту» атты оқу 

қҧралы 1994 жылы Ҿскеменнен шықты. Белгілі ҽдіскер ғалым Ҽ.М.Дайырова 

«Мектепте Абай шығармашылығын оқытуды арнайы қарастырған ҽзірге бізге 

белгілі бірден-бір еңбек – Қ.Бітібаеваның оқу қҧралдары», - деп бағалайды [4; 2 

б.]. Ары қарай ғалым: «Қ.Бітібаеваның бҧл зерттеуі оқушыны Абаймен қауышу 

қуанышына кенелтіп, мҧғалімге ҥлкен кҿмекке келетін пайдалы да зҽру еңбек 

екендігі сҿзсіз», - деген пікір айтады. Шынында да ҧстаз Абай 

шығармашылығын жаңаша оқытудың жҥйесін, ҥлгісін береді. Ол ҥшін Кеңестік 
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кезеңдегі ақын шығармашылығын оқытудағы кемшіліктерге ҽділ пікір 

білдіреді. Саясат қҧрсауында Абайды тап кҥрескері етіп, оны «ҽлеуметшіл 

Абай» дҽрежесінде ғана оқытылуын сҿз ете отырып, автор оның саяси-

ҽлеуметтік лирикасын ғана емес, ҧлы дана мҧрасын толық, жан-жақты оқыту 

проблемасын қозғайды. «Абай поэзиясын тақырып-тақырыпқа бҿлшектемей, 

тҧтастай қарастыру» мҽселесін кҿтереді [5; 4б.]. Ҽсіресе автордың Абай  

поэзиясының алтын арқауы – Адам, оған деген махаббат екеніне тоқтала 

отырып, Толық Адам проблемасы айналасында ізденуді алдыға тартады. Ақын 

поэзиясындағы баға жетпес ҥш асыл қазына: Алланы сҥю, Алла махаббатпен 

жаратқан Адамды сҥю, хақ жолы деп ҽділетті сҥю, яғни осы ҥш сҥю 

айналасында оқыту керектігін зерттеуінің басты ҧстанымы етеді. Сондай-ақ 

автор Абайдай ҽлемдік алыптың мҧраларын оқытуда оқулықтағы беріліп 

жҥрген ҿлеңдерінің аздық ететінін, оны таныту ҥшін тҿменгі сыныптан бастап 

жаңа бағдарлама жасау керектігін ҧсынады.  

Сонымен қорыта келгенде, Абай шығармашылығын оқушыларға жан-жақты 

тереңдетіп оқытуда бҧл еңбектің ғылыми ҽрі ҽдістемелік жағынан маңызы зор. 

Себебі адамзаттың Абайдай ірі тҧлғасының шығармашылығын жасҿспірімдерге 

оқытып меңгертудің жан-жақты жолдарын іздеп, оның тҥйінді дҽнін тауып 

оқушылардың бойына дарытып, адамдық қасиеттерге баулыған инновациялық 

технологияның талаптарына сай нағыз гуманистік тҧрғыдан жазылған ғылыми 

ҽдістемелік еңбек  демекпіз.  

Қанипа Омарғалиқызының қай еңбегі болсын ҧстаздардың бағдар 

шамындай. Сол себептен болар, ҧстаздың еңбектеріне деген сҧраныс та ерекше. 

Халқымыздың бҥгінгі тарихында, мҽдениеті мен ҽдебиетінде Мҧхтар 

Ҽуезовтің алатын орны ерекше, оны бір сҿзбен айтып жеткізу қиын. Аса алып 

тҧлға – табиғат пен қоғамның айрықша бір кҿрінісі. Мҧхтар Омарханҧлы 

Ҽуезов қазақ мҽдениеті мен ҽдебиеті ҥшін дара да кҥрделі тҧлға. Ол - ҽлемдік 

тҧлға.  

Ҽлемнің жазушылары мен ғалымдары жоғары баға берген адамзаттың 

Ҽуезовінің шығармашылық мҧрасын бҥгінгі жҽне болашақтағы ҧрпаққа таныту 

- ҽдебиеттегі маңызды мҽселелердің бірі. Себебі ҽдебиеттегі кесек тҧлға Ҽуезов 

шығармашылығын мектепте оқыту мҽселесі ҿте кҥрделі сала болғандықтан, 

терең білімпаздық пен аса ізденімпаздықты қажет етеді. Ҽр шығармасын оқыту 

ҥшін ҥлкен дайындық, терең эрудиция, ҥлкен жҥрек пен сезім қажет. М.Ҽуезов 

шығармашылығын зерттеуші жазушы-ғалым Т.Жҧртбайдың сҿзімен айтсақ: 

«Ҽуезовтің ҿмірі мен шығармашылық жолының ҿзі қазақ мҽдениетінің рухани 

тарихындағы қҧбылыс. Ол сан-салалы жҽне жинақтай зерттеуді қажет етеді», - 

деп ескертеді [6; 18б.]. 

Жазушының шығармашылығына арналған зерттеулер негізінен жекелеген 

ғылыми тақырып пен жанрлық, теориялық, танымдық тҧрғыда дара-дара 

қарастырылды. Алайда М.Ҽуезов шығармашылығын мектепте тҧтас оқыту, 

жасҿспірімдерге таныту, рухани жан дҥниесіне бойлату мҽселесі ҽйгілі ҧстаз 

ҽдіскер Қ.Бітібаеваның еңбектеріне дейін арнайы жазылмаған. Тек М.Ҽуезовтің 



245 
 

«Абай жолы» роман-эпопеясын оқытудың жолдары мен талдаудың тҥрлері 

белгілі ҽдіскер-ғалым Т.Ақшолақовтың, Қ.Тасболатҧлының еңбектерінде ғана 

кездесетін. Осы тҧрғыдан алғанда, Қ.Бітібаеваның еңбектері ҽдіскер ғалымдар 

мен жоғары оқу орындарының оқытушылары, студенттері, мектеп мҧғалімдері 

ҥшін ғылыми ҽрі ҽдістемелік жағынан сонылығымен, қҧндылықтарымен 

ерекшеленетін аса қажетті еңбектің қатарынан саналады.  

Адамзаттың ақыл-ойының ғҧлама жазушысы Ҽуезов шығармашылығын 

қалай оқыту керек, оны жастардың бойына қалай сіңіру керек, осы мҽселе ҽрбір 

ҽдебиетші ҧстазды ойландырып келгені рас. Себебі, М.Ҽуезов 

шығармашылығын оқыту дегеніміз - ҥлкен мҧхитқа сапар шеккенмен тең деген 

сҿз. Қай кезеңде, қай туындысын алсақ та, Ҽуезов туындыларының тақырыбы 

мҽңгілік мҽселені қозғайды. Қазақ халқының ҿткен тарихын баяндап, толғағы 

жеткен мҽселелерді кҿтеріп, ел тҧрмысының шынайы болмысын кҿрсетіп, 

адамдар тағдырының шындығын суреттейді. Осыған байланысты М.Ҽуезов 

шығармашылығын оқытуды алға тартқан Қ.Бітібаева ҿз сҿзінде былай дейді: 

«Ҧстаздар қауымы Ҽуезов тағлымын оқу мен тҽрбие беруде тиімді пайдалануы, 

қажетке айналдырудың кҿзін тауып, қонымды жолын ізденуі керек. М.Ҽуезов 

шығармашылығын оқытудың тиімді жолдарын іздеу бҥгінгі оқыту ҥрдісінің 

талап деңгейінен туындайды», - дейді [7; 6 б.].  

Мектепте М.Ҽуезов шығармашылығын оқытуды тҧтастай қарастырып, 

іргелі еңбек жазған Қ.Бітібаева «Ҽдебиет пҽнін оқытудың тиімді жолдары» 

атты оқу қҧралында: «... ҽдебиет пҽні жас жеткіншектерге жай ғана білім беріп 

қоймайды, ол ҿмірдің ең қымбаттысы, ең асылы – жақсылық пен ізгіліктің 

ҧрығын себеді. Ҽдебиет пҽнінің ҽр сабағын – адам бойындағы асқақ арман, 

берік сенім, ҽсемдік пен сҧлулыққа қҧштарлық тҽрізді ең мҿлдір сезімдер мен 

кісілік қасиеттер туралы сырласу сабағы десек те болады. ...Бҧл пҽн жас 

қауымды мақсатты ҿмір сҥруге ҥндейді, оны туған анасын сҥюден Отанын 

сҥюге, бҥкіл адамзатты сҥюге дейін жетелейді. Ҽдебиет пҽнінің алдында тҧрған 

осындай қасиетті мақсат ең алдымен сабақ процесінде, оның ҽр тақырыбында 

жҥзеге асырылуға тиіс. Сондықтан ҽр сабақты, яғни ҽр сабаққа бҿлінген 45 

минутты тиімді етіп ҧйымдастыра білу ісі мҧғалімнен ерекше творчестволық 

жҧмысты, ойлы да зерделі еңбекті талап етеді», - дейді [8; 4-5 б]. 

Сонымен, қорыта келгенде, ҽйгілі ҧстаз ҿзінің кҿп жылғы тҽжірибесінде 

«Абай жолы» эпопеясын оқытудың қия-қалтарыстарын тҥгел зерделейді. 

Соның ішінде М.Ҽуезов шығармашылығын оқытуда оқулық пен оқу 

бағдарламасында кездесетін кемшіліктерге білгірлікпен сын айтады. Ҽуезовтің 

ҧлылығын таныту мақсатында автор ғҧлама жазушының публицистикалық 

шығармаларын, прозалық шығармаларын, «Абай жолы» роман-эпопеясын, 

драматургиясын, ғылыми еңбектерін тҧтастай оқыту керектігін баса айтады. 

Осыған қоса, жазушы шығармашылығын оқытудың алдына бірнеше мҽселелер 

де қояды. Бҧл жағынан алғанда, Қ.Бітібаеваның М.Ҽуезов туындыларын 

мектепте оқыту мҽселесі терең зерттеуге бағытталған еңбек болса, екіншіден 

теориялық білімді ҧштаудың ҽдістемелік негізгі кҿзі болып табылмақ. 
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Ҧстаздың ҽдебиетті оқыту пҽлсапасы ой, ойлау, ойланту мҽселелерінен 

тҧрады. Ҽр сабақта оқушыға ой салу, ойланту ҧстаздың ҽдістемесінің биік 

жемісі. Ол ҽдебиетті - ғылым, ҿнер пҽні ретінде қарастырады. Байырғы 

ҽдістемемен оқытылып келе жатқан ҽдебиет пҽніне жаңа бетбҧрыс ҽкеліп, 

инновациялық технологиямен оқыту мҽселесін қазіргі педагогика ғылымының 

кҥн тҽртібіне қойды. Қазақ ҽдебиетін оқыту ҽдістемесін мҥлде тың арнаға 

бҧрды деуге болады. [ 9; 144 б.]. 

Қорытындылай келе, "Қазақстан   ҥшін   Ҽуезов екінші   Абай,   біз   ҥшін 

шығыстың Шолоховы" Николай Погодин. 

Бҧл тҧжырымда бҧлтартпас шындық бар. Айтты-айтпады, қазақ ҽдебиетінің 

XIX ғасырдағы асқар белі - Абай, XX ғасырдың заңғар биігі - Ҽуезов. 

Ҽдебиетке ең қатал сыншы, ең ҽділ тҿреші уақыт десек, сол уақыттың ҿзі 

осыны дҽлелдеп отыр. 

Абай - ҧлттық мҽдениетіміз бен тарихымыздағы ерекше тҧлға. Біртуар 

қайталанбас тҧлғаның азаматтық, ақындық, халықтық мҧрасы - айтылар ойға 

сыймас, қыр-сыры мол дҥние. Қазақ жерінің ақыны, данышпаны кҿп 

болғанымен, Абай біреу-ақ. Абайы бар елдің мерейі ҥстем. Абай - қазақтың бар 

жерінде туып, бар жерінің туын ҧстап тҧрған кемеңгер.[10,456 б.].  

Поэзия Абай ҥшін ой-қиялының қанаты болса, проза Ҽуезов ҥшін тіл 

ҿнерінің қайнар кҿзі. Бҽйтерекке шығып, сан тҥрлі ҥнмен сайрай алмаған 

сандуғаш, сандуғаш па? Сол сияқты қанатсыз ҿнер — ағаш басындағы ала 

қарғаның ҥніндей. Абай жҽне М.Ҽуезов шығармашылығын оқытудың ең тимді 

жолы  Қ.Бітібаеваның технологиясын қолдану. 
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СЕЙПУТАНОВА А.Қ. 
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, ШҚО, Ҿскемен қ., Қазақстан 

 
МЕКТЕПТЕ АБАЙ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН 

ОҚЫТУ ЖҼНЕ Қ.О. БІТІБАЕВАНЫҢ ҼДІСТЕМЕСІ 
 
«Қазақ» деген атаумен қатарласа аталып, егіз ҧғымға айналған ҧлы тҧлға - 

Абай хакім. Хакімнің тҧңғиық ойларының тереңіне бойлау, одан ғибрат алу – 
қазақ ҧлтының мҽңгілік ел болу жолдарының бірі десек те болады. Абайды тану 
арқылы ҿзімізді танимыз. 

Елбасымыз Н.Ҽ.Назарбаев: «Абай қазақ халкының рухани қазынасына 
ҿлшеусіз ҥлес косқан ғҧлама ғалым ғана емес, сонымен қатар, ол қазақ 
халқының ел болуына ҧлан-ғайыр еңбек еткен данагер. Абай - ҽлемдік 
ойшылдардың катарындағы ғажайып тҧлға... Абай ҽрқашан біздің ҧлттық 
ҧранымыз болуы керек. Абайды тану арқылы біз Қазақстанды ҽлемге 
танытамыз. Менің балаларым мен ертеңгі ҧрпағыма Абайдан артық, Абайдан 
ҧлы, Абайдан киелі ҧғым болмауға тиіс» [1, 186б.] – деген еді.  

Абай ҽлемі – сарқылмас қазына ҽрі ҧлт болашағын рухани індеттен сақтап 
қалатын баға жетпес мҧра. Ал осы тҧнғиық ой мен сыршыл сезім иесін жас 
ҧрпаққа бҥгінгі ҧстаздар қалай танытып, қалай оқытып жатыр деген заңды 
сауал туындайды. Ҿйткені, Абайды жас ҿскіндерге ҧлттық қҧндылық, ҧлт 
мақтанышы, ҽлемдік ҿркениетке ҥлес қосқан ҧлы тҧлға ретінде таныта оқыту - 
басты міндеттердің бірі.  

Мектепте Абай мҧрасын оқыту ҽдістемесінің бай тарихы бар. Абай ҽлемін 
жас ҿскіндерге кеңінен таныту талабы 1930 жылдардан шығармаларын мектеп 
оқулықтарына енгізуден кҿрініс тапты [2, 11б.]. Сол жылдардан бастап Абайды 
мектепте оқыту қазақ ҽдебиеті оқулығының авторлары М. Ҽуезов, М. 
Жолдыбаев, Ҽ. Қоныратбаевтардың еңбектері аркылы жолға қойылып, 
С.Сейфуллин мен Ҿ.Тҧрманжанов, Е.Ысмайлов пен Т.Ақшолақовтардың оқу 
қҧралдары арқылы жаңа сапаға кҿтерілді. 

Абайдың ҽдеби мҧрасын орта мектептің ҽдебиет оқулығына енгізіп, 
шығармаларын жҥйелі тҥрде кҥрделі такырыптарға жіктеп танытуда ғалым 
Қ.Жҧмалиевтің еңбегі зор екені баршамызға мҽлім. Сондай-ақ, 
Қ.Мҧхамеджановтың «Абай в школе», Қ.Ҿмірҽлиевтің «Абайдың нақыл 
сҿздерін оқу-тҽрбие ісінде пайдалану» атты енбектері хакім мҧрасын мектепте 
оқытуды арнайы қарастырған маңызды еңбектер санатынан орын алды. 

1942-1943 жылдардан жоғары оқу орындарында тҧрақты тҥрде ҿтіле 
бастаған Абайтану курсы Абай шығармашылығын мектепте оқыту ісін 
жандандырды. Бҧл жерде Абайтану курсын негіздеп, болашақ ҧстаздардың 
кҽсіби даярлығының ҿсуіне М.О.Ҽуезовтің ҿлшеусіз еңбек сіңіргенін ерекше 



248 
 

айтуға болады. 
1960 жылдары Абай мҧрасын орыс тілді мектептерде оқыту ҽдістемесі тың 

ізденістерді ҿмірге ҽкелді. 1968 жылы И.Орешникованың орыс мектебінің қазақ 
ҽдебиеті мҧғалімдеріне арналған «Абай в русской школе» деген ҽдістемелік 
қҧралы жарық кҿрді. Кітапта Абайдың ҿмірі мен шығармаларын орыс 
мектептерінде оқыту тҽжірибелері жинақталды. 

Ақынның мҧрасы тҽуелсіз сана тҧрғысынан бағаланып, ой теңізінің жаңа 
қырлары мен сырларының ашылуы, бҧрын бҧрмаланып келген бірқатар 
тҥсініктердің  тҥзетілуі 150 жылдық мерейтойы қарсаңында жарық кҿрген 
зерттеулерде кҿрініс тапты. Ҧлы ақынның халқына сіңірген енбегі жоғары 
бағаланды. Ғалымдар, ҽдіскер ҧстаздар бірлесіп оның адами жҽне ақындық 
тҧлғасын жаңа денгейде - қазақ халкының рухани кҿсемі - деңгейінде оқыту 
жолында тер тҿкті. Сол ізденістер нҽтижесі хакім шығармашылығының жаңа 
сапада оқытылуына мҧрындық болды. «Абайдың тҽлімгерлік тағлымы» 
жинағына кірген Ш.Беркімбаеваның «Абай мҧрасы білім беру жҥйесінде», 
Ҽ.Дайырова, Г. Қҧрманбаева, С.Дҥйсебаевтардың «Болашақ негізгі мектепте 
Абай шығармаларының берілу жҥйесі жҽне оқытудын кейбір мҽселелері», 
Қ.Бітібаеваның «Ҧлы Абайды ҧрпағымен кайта кауыштырудың кейбір 
мҽселелері», С. Рахметова,  П. Жаманқҧловалардың «Бастауыш сыныптарда 
Абай шығармашыларын оқыту» сияқты теориялық маңызы зор мақалалары 
ҧстаздар қауымының ҽдістемелік қоржынына қомақты ҥлес қосты [3, 33 б.]. 

Ҧлы ақынның 170 жылдық мерейтойы қарсаңында да «Қазақ ҽдебиетінің 
сындарлы саласы» (М.О.Ҽуезов) абайтанудың қол жеткізер табыстары мол 
болмақ. Сонымен қатар Абайды оқыту ҽдістемесі де ілгерілеуін тоқтатпақ емес.  

Ҧзақ жылдар бойы қазақ ҽдебиетін оқыту ҽдістемесі саласында тың 
ізденістер жасап, толымды еңбектер берген зерттеуші – Қанипа Омарғалиқызы 
Бітібаева. Ҧстаз Абайды оқыту дҽстҥрін жаңашыл ізденістерімен байытты. 

Ҧлағатты ҧстаз жайлы естелік еңбектерге зер салсақ, Абай 
шығармашылығына барынша ынтық болуы балалық шағынан-ақ басталғаны 
айқын аңғарылады. «Қазақтың Қанипасы» атты кітапта ақынға деген 
қызығушылық қасиеті ананың сҥтімен, ҽкенің батасымен сіңгенін, сондай-ақ, 
студенттік шағын қазақ зиялыларының рухани орталығы Семей қаласында 
ҿткізгенін ҽрі Қ.Мҧхамедханов сынды ірі абайтанушыдан дҽріс алып, тағлымын 
тыңдауы да ерекше ҽсер еткендігін мақтанышпен айтады. 

Ҧстаздың 1994, 2003 жылдары жарық кҿрген екі кітабы Абай мҧрасына 
жаңғырған сана, жаңаша кҿзқарас тҧрғысынан қарауымен қҧнды. Ҧстаз «Абай 
шығармашылығын оқыту» (2003) еңбегінде ҧлы хакімді оқушыларға 
танытудың жаңа жҥйесін жасаған. Аталмыш еңбектерді ғылыми-ҽдістемелік 
қҧндылығы зор, Абайтануға қосылған зор ҥлес деп  білеміз.  

Педагог ғалымның басқа еңбектерін былай қойғанның ҿзінде Абайтануға 
қосқан ҥлесі, ақын шығармашылығын оқытуға арналған ҽдістемесі арнайы 
зерттеуді қажет етеді.  Ҧстаз еңбегіне зер салсақ, Абайды жас ҿскінге таныту 
дҽрежесі қандай, қазір кҥн тҽртібінде нендей кҿкейкесті сауалдар тҧр, оны 
оқытудың жаңа заманға лайық бағыт-бағдары қандай болмақ т.б. мҽселелерге 
жауап табарымыз сҿзсіз. 
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Осы орайда ҽдіскер-ғалым Ҽ.М.Дайырова: «Мектепте Абай шығармаларын 
оқытуды арнайы карастырған ҽзірге белгілі бірден бір еңбек – Қ.Бітібаеваның 
«Мектепте Абай шығармаларын оқыту» (Ҿскемен, 1994) атты кітабы». Автор ҿз 
еңбектерінде Абай хакімнің шығармаларын оқытудың ең ҿзекті мҽселелерін 
сҧрыптап алып, проблема етіп қоя білген жҽне оларды қазіргі педагогика 
ғылымы жетістіктеріне иек арта отырып шешудің жолдарын кҿрсеткен» – 
дейді. Сондай-ақ, еңбекке талдау жасай келе: «Қ.Бітібаеваның бҧл зерттеуі 
оқушыны Абаймен қауышу куанышына кенелтуге мҧғалімге ҥлкен кҿмекке 
келетін пайдалы да зҽру еңбек екендігі сҿзсіз» [11, 15б.] деп кҿрсетеді. 
Ғалымның осы пікірі Қанипа Омарғалиқызының  ҽдістемелік оқулықтары Абай 
мҧрасымен жас ҿскіндерді сусындату айналасындағы жаңа сападағы еңбектер 
екеніне кҿзімізді жеткізе тҥскендей. 

Автордың «Абай шығармашылығын оқыту» (2003) еңбегі IX бҿлімнен 
тҧрады. Еңбектің ҽр бҿлімі Абай мҧрасын оқытудың ең кҿкейкесті мҽселелері 
мен сауалдары тҿңірегінде ой қозғайды. 1-3 бҿлімде автор: «Қазір жас 
ҿскіндерге нағыз Абайды, дана Абайды кайта танытып, қайта қауыштыру 
мҽселесі кҿтерілуде. Кезінде оқулықтарда Абай тек ҥстем тап ҿкілдерін, 
қоғамдағы ҿз заманында орын алған кемшіліктерді сынаушы, жҥрегі у мен 
зарға толы «ҽлеуметтік Абай», біржақты Абай ретінде ғана қарастыру 
басшылыққа алынды. Ал осы тҧлғаның басқа қыры қағыс қалды» [5, 4б.] - 
деген тҥйін жасап, кеңестік кезеңдегі ҽдебиеттанудағы кемшіліктер Абайды 
оқыту ісіне де салқынын тигізгенін орынды сынға алады. Абайды оқытудың 
альтернативті бағдарламасын ҧсынып, бағдарламаға енген шығармаларын 
оқытудың ҽдістемесін береді. 4-бҿлімде Абай мҧрасын оқытуды тақырып-
тақырыпқа саралап беріп, оны оқытудың тың, инновациялық жолдарын 
ҧсынады. 5-бҿлімде Абай туралы ҽдеби-сын еңбектерді оқыту амалдарын сҿз 
етеді. Кейінгі бҿлімдерде ҧлы ақын мҧрасын окыту барысында оқушылардың 
білім-білік дағдыларын жетілдіру тҽсілдері, дидактикалық материалдардың 
ҥлгілері, сыныптан тыс жҧмыстарды жҥргізу жолдарын ҧсынады. 

Автор аталмыш еңбегінде абайтану саласындағы іргелі еңбектерге де ден 
қояды. М.Ҽуезов, С.Мҧқанов, Қ.Жҧмалиев, 3.Ахметов, М.Мырзахметов, 
Р.Нҧрғали, Т.Жҧртбаев т.б. ғалымдардың ғылыми ой-пікірлерін сана сарабына 
салып, ғылым жетістіктерін мектеп партасындағы ҽр баланың жҥрегіне жеткізу 
жайын да басшылыққа алады. Ғалымдардың пікір-тҧжырымдарын сабақтап, 
ҽрбір тақырып, тапсырманы ҧсыну, орындау барысында пайдаланудың 
тҽсілдерін нақты мысалдар негізінде кҿрсетіп береді. Абайды оқулық не 
мҧғалім тҥсінігі арқылы ғана емес, ғылыми еңбектер негізінде тереңдете таныту 
жҽне ҽлем ҽдебиетімен байланыстыра оқыту  қажеттігін дҽлелдейді. 

Ҧсынған бағдарламасында Абай ҽлемін ғылыми негізде танытуды маңызды 
орынға қояды. Мҽселен, ҧстаздың: «Абай поэзиясының алтын арқауы болып 
Адам тҧрады, Адамға деген махаббат тҧрады» деген ойлары абайтану ілімінің 
алыптары М.Ҽуезов, Қ.Жҧмалиев, З.Ахметов, М.Мырзахметов, Ғ.Есімов 
сияқты ғалымдардың пікірлерімен сабақтас. Оған дҽлел ретінде академик 
М.Ҽуезовтің: Абайдың тҧлғасын танытатын ерекшеліктерін «Ҽкенің ҧлы 
болмай, халықтың ҧлы боламын» деген тартысында, «Ҽкесінің баласы - 
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адамның дҧшпаны, адам баласы - бауырың», деген ой Абайдың адамгершілік, 
гуманистік жолы, – деген қҧнды пікірін келтіруге болады [5, 269б.]. Сондай-ақ, 
белгілі абайтанушы ғалым М.Мырзахметовтің: «Абай шығармаларында кҿп сҿз 
болатын тҥбірлі, желілі негізі бар толық адам жайлы ҿте кҥрделі, тамыры 
ғасырлар қойнауында жатқан гуманистік танымға мейілінше мол тҥрде кҿңіл 
бҿлген» [6, 230б.] – деген пікірін басшылыққа алуы, ҽрі дамытуы ҧстаз ҧсынған 
альтернативті бағдарламаның, Абай мҧрасын оқытуда ҧстанған 
концепциясының ғылыми негізділігін айқындай тҥседі.  

Қ.О.Бітібаева ақынның «ҽлеуметтік теңсіздік жайында», «ҿнер-білім 
тақырыбындағы», «махаббат тақырыбындағы» шығармасы дегендей ҽр жерден 
ҥзіп-жҧлып, таптаурын жолмен оқытуға тҥбегейлі қарсы. Ол – Абай поэзиясын 
тҧтастай, кешенді қарастырудың ҽдістемелік негізін жасап, бағдарламасы мен 
ҽдістемелік оқу қҧралдарын ҧсынған тҧңғыш ҽдіскер деп білеміз. Сондай-ақ, 
ҧлағатты ҧстаз  Абай тағылымын Егеменді еліміздің негізгі идеологиясы, жас 
ҧрпақты тҽрбиелеудегі басты ҧстаным дҽрежесінде оқыту қажеттігін айрықша 
атап кҿрсеткен. Бҥгінгі ҧстаздарды ҽдебиет сабағында Ҧлы ақын мҧрасын, 
тағлымын исі қазақтың жҥрегіне жеткізу жолындағы бҥкіл ҧлттың тҽрбие 
кітабына айналдыруға бағыттайды. 

Қанипа Омарғалиқызы Абайдың ҽрбір шығармасын оқыту барысындағы 
мҧғалім мен оқушының іс-ҽрекетін, оқу еңбегін жан-жақты кҿрсете білген, 
оның алгоритмін ҧсынған. 

Бҥгінгі таңдағы білім беру – ҿсіп келе жатқан ҧрпақтың ақыл-ойы мен 
дамуының, мҽдениетінің деңгейін анықтаушы фактор.  

Елбасымыз Н.Ҽ. Назарбаев айтқандай, экономиканың қарқынды дамуы ҥшін 
қазіргі нарық қатынасы талаптарына жауап бере алатын, сыни ойлана алатын, 
шығармашыл адамдар қажет.  

Белгілі ғҧлама Эдисон былай деген екен: «Ҿркениеттіліктің басты міндеті – 
адамды ойлай білуге ҥйрету».  Ал, ой жоқ жерде жҥйелі сҿйлеу жоқ. Осы 
орайда Кембридж (PISA) бағдарламасы бойынша сыни ойлау технологиясы 
2009 жылдан Қазақстанға еніп, курстар жҥргізіліп жатса, Қ.Бітібаева 
кҿрегендікпен,  шебер ҽрі білікті ҧстаз ретінде кеңес заманының ҿзінде-ақ, «Ой 
тастау, ойланту, ойлау» технологиясын енгізіп қойған еді. Жоғарыда 
айтқанымыздай ҧстаздың «Ой тастау, ойланту, ойлау» технологиясы ҽдеби 
айтыс, пікірлесу, диологиялық ҽңгіме, проблема шешу, іздену, миға шабуыл 
сияқты ҿнімді ҽдістермен қатар оқушылардың ҿз бетімен ізденуіне, ғылыми 
зерттеу жҧмысына, шығармашылық қабілетті дамытуға  негізделеді. 

Ҧстаздың осы технологиясы арқылы Абай туындыларын меңгерту 
барысында жасалған ҽдеби талдаулары бала ҧғымына лайықтылығымен, 
тҧжырымдылығымен ерекшеленеді. Ақынның 100-ге тарта ҿлеңіне талдау 
жасап, ҽр ҿлеңнің негізінде жатқан ҿзекті ой мен проблематиканы, ақынның 
кҿркемдік-эстетикалық табысын дҽлме-дҽл танытады. 

Қ.О.Бітібаева мектепте Абайды танытудың жаңашыл технологиясын ҧсына  
отырып, білім беру жҥйесін модернизациялауды, нҽтижеге бағытталған білім  
беру ҧстанымдарын басшылыққа алады.  Ҧстаздың бҧл тҧрғыдағы еңбектері 
оқушы қҧзіреттілігін қалыптастыруға тҥрткі жасайтын тапсырмалар жҥйесімен, 
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дидактикалық материалдардың алуан тҥрлілігімен, ғылымилығымен қҧнды.  
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АБАЙ ТАҒЛЫМДАРЫ ЖҼНЕ БІЛІМ БЕРУДЕГІ  
АКСИОЛОГИЯЛЫҚ БАҒЫТ 

 
Қоғамдағы болып жатқан жаһандық ҿзгерістер білім беру жҥйесінен де 

жаңаша кҿзқарас,тың бағыттарды талап етуде. Қазақ елі жаһандық 
қауымдастықтың дамыған елдері қатарына ену ҧлы мақсаттарын алдына қойып 
отырған – қарқынды дамушы ел жҽне ҽлемде болып жатқан ҿзгерістер, 
дағдарысты жағдайларбізді айналып ҿтпейтіні белгілі.Осынау аумалы-тҿкпелі 
ҿзгермелі қоғамда  елдің елдігін, тҽуелсіздік тҧғырының беріктігін сақтап қалу 
ҥшін ҿскелең ҧрпаққа дҧрыс тҽрбие мен терең білім берудің маңыздылығы 
артып отыр.  

Қазақстанда қолға алынып жатқан бетбҧрыстар халқымыздың рухани 
ҿрлеуі, болашақ ҧрпақтың адами қасиеттерінің дамуын алға тартып, Абайдың 
«толық адам» тҧжырымының ҿзектілігін алға тартуда. Елбасының Қазақстан 
халқына Жолдауында да: «Мҽңгілік Ел – ата-бабаларымыздың сан мың жылдан 
бергі асыл арманы. Ол арман – ҽлем елдерімен терезесі тең қатынас қҧрып, 
ҽлем картасынан ойып тҧрып орын алатын Тҽуелсіз Мемлекет атану еді. Ол 
арман – тҧрмысы бақуатты, түтіні түзу ұшқан, ұрпағы ертеңіне сеніммен 

қарайтын бақытты Ел болу еді. Біз армандарды ақиқатқа айналдырдық. 
Мҽңгілік Елдің іргетасын қаладық» -делінген [1]. Сондықтан тҥтіні тҥзу, 
ертеңіне сенімді ҧрпағы бар бақытты, зайырлы қоғамды орнатуда білім беру 
саласы мамандарына  басты салмақ тҥсіп отырғаны белгілі. Қазіргі жағдайда 
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педагогикалық қызметкерлердің кҽсіби біліктілігі деңгейі ел дамуының бір 
кҿрсеткіші десек артық айтпаған болармыз.Бҧл ретте «Ҿрлеу»Біліктілікті 
арттыру ҧлттық орталығының Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалы 
білім берудің басым бағыттары бойынша ҧстаздардың біліктілігін арттырып, 
жан-жақты белсенді қызмет атқарауда. Қазіргі таңда «Абайтану» пҽнін 
мазмҧндық, ҽдістемелік тҧрғыда ҧйымдастыру бағытында мҧғалімдердің 
біліктілігін арттыру курстары да ҿткізілуде.  

С.Назарбаева бастамасымен «Бҿбек» Ҧлттық ғылыми-тҽжірибелік, білім беру 

жҽне сауықтыру орталығы ҽзірлеп, енгізіп отырған, болашақ ҧрпақты жоғары 
руханиятқа жетелейтін, адамгершілік қасиеттерін жарқыратып, жандандыратын 
ілім, «Ҿзін-ҿзі тану» рухани-адамгершілік білім бағдарламасы білім берудің 
басым бағыттарының бірі болып табылады.Оқушыларға «ҿзін-ҿзі тану» пҽні 
арқылы рухани-адамгершілік білім беру жҽне  рухани-адамгершілік білімді ҿзге 
пҽндермен ықпалдастыру, оның жҥйе тҥзуші ҽлеуетіне мҥмкіндігінше жағдай 
жасау бҧл бағдарламаның басты бағыты болып табылады.  

 «Ҿзін-ҿзі тану» рухани-адамгершілік бағдарламасы ҽр адамның Рухани 
бастауларына жол сала отырып, оның Ҧлылықтың бір Бҿлшегі екенін, Ҧлы 
Рухтың иесі екен сезіне отырып, айналадағы барлық адамдармен ҽлеуметтік 
ортасына, ҧлтына, дініне қарамастан Хакім Абайдың «Адамзаттың бҽрін сҥй, 
бауырым деп» - дҽрежесінде,  ынтымақтастықта ҿмір сҥруге ҥйретеді. 
Бағдарлама ҽр баланың шексіз Білімге тереңдей тҥсіп,  сол арқылы Ақиқатты 
танып, айналаны Риясыз сҥйіспеншілікке бҿлеп, шексіз Мейіріммен 
қатыгездікке қарсы тҧра білуге, ойының, ісінің, сҿзінің бірлігімен Жан 
тыныштығына жетуге  жол нҧсқайды. Ҿзін-ҿзі тану пҽні ҿмірдің бізге қоятын 
сансыз сҧрақтарына ҿзіміздің жауап іздеуімізге кҿмектеседі.  

Жалғыз қалғанда жаныңды аяздай қаратын, ауыртатын, кҿзіңнен шынайы 
жасты парлататын, ҿкіндіретін, ҿсіретін, шабыттандыратын, шаттандыратын 
СҦРАҚТАР жауабын қайдан іздейміз?  

Жауабын тҥпсіз-шексіз, мҽңгілік Білімнен, сол Білім шексіздігінде Мҽңгілік 
Рухымен жарқыраған Даналықтың қҧпиясын таныған Ҧстаздарымыздан 
іздейміз. Адам ҿз-ҿзін танымай ҿзгені тани алмайды, ҧлт та солай, ҿз ҧлтының 
жаһҧтын кҿрмейтіндер адамзаттың асылын қалай танысын! Сондықтан да 
ҧрпағымызды тҽрбиелеуде, Ҧлтымызды, сол арқылы Адамзатты тҽрбиелеген 
Ҧлт Ҧстаздарын тануымыз керек. Ҧлтымыздың ҧлы ҧстаздары Тҿныкҿк, 
Кҥлтегіннен бастау алып, Абай, Шҽкҽріммен негізі қаланып, Мағжан, 
Жҥсіпбектермен жалғасын тауып келе жатқан Даналық иірімдері Бҥкіл 
адамзаттық Сана Мҧхитының тереңдеріне бойлатып, Шынайы Ақиқатты 
тануымыздың бастаулары болмақ.  

Бҧл ретте адамзаттың даналық биік шыңынан кҿрінген Абай 
тағлымдарының маңызы зор. Жаһандану жағдайында ҽрбір ҧлт ҿз 
қҧндылықтарын қалай сақтап қалмақ, тҽрбиеде нені мақсат етіп, ҧрпағымызға 
қалай жҿн сілтейміз. Бҧл сҧрақтардың жауабына да біз Абай тағлымдарын 
терең зерделеу арқылы жете аламыз.  

Білім берудегі аксиологиялық бағыттың, яғни қҧндылық бағдарлы 

оқытудың ҿзегі де Абай шығармашылығы болмақ. Аксиология (грекше ἀξία – 
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қҧндылық жҽне λόγος – ілім) – «қҧндылық» категориясын зерттейтін 
философия  саласы.  Адам ҥшін аса маңызды заттар, қҧбылыстар, қасиеттер, 
жай-кҥйлерді қҧндылықтар деп  аталынады [2]. 

Адам ҿмірінде басты деп танылатын қҧндылықтар ҽртҥрлі болуы мҥмкін. 
Адам ҿміріндегі қҧндылықтар жҥйесі ҽр кезеңде ҽртҥрлі маңызға ие болады. Ол 
жайында Абай 15-сҿзінде: «Пенде адам болып жаратылған соң, дҥниеде ешбір 
нҽрсені қызық кҿрмей жҥре алмайды, сол қызықты нҽрсесін іздеген кезі 
ҿмірінің ең қызықты уақыты болып ойында қалады»- деген [3].Дҥниенің 
қызығы адам ҿміріндегі қҧндылықтардың негізі болады.  Қҧндылықтар адам 
ҿмірінде ҿзгеріп, бірінің орнын бірі алмастырып отыратыны да табиғи 
ҥдерістер.  

Ҿмірдегі жеке адамның басына тҥсетін тҥрлі жағдаяттар: сырқаттану, жақын 
адамдардан айырылу, материалдық қиындықтар т.б.жағдайлар қҧндылықтарды 
қайта қарастыруға себеп болып жатады. Тҧлғаның ҿмірдегі бағыт-бағдарына 
қоғамның бағыт алған қҧндылықтар жҥйесі де айтарлықтай ықпал етеді.  Жеке 
тҧлғаға басқа бір беделді тҧлға да ҿзінің қҧндылықтық кҿзқарастарымен  зор 
ықпал ете алады.  Бҧл ретте ҿсіп келе жатқан жеткіншекке ата-анасы, ҧстазы, 
т.б тҧлғалар ҽсер етуі мҥмкін.  

Қҧндылықтар туралы мҽселені алғаш рет Сократ кҿтерді. Сократ бҧл 
мҽселені ҿз философиясының негізі етіп алды жҽне оны игілік тҧрғысында 
қарастырды.  

Педагогикада жалпыадамзаттық қҧндылықтарды білім мазмҧнына мақсатты 
тҥрді енгізу мҽселесі ХХ ғасырдың 80-90 жылдары жолға қойылды (И.Я. 
Лернер, В. Оконь, Л.Я. Зорина жҽне т.б.).  

 Қҧндылықтарға бағытталған білім беруде қазіргі орта білім мазмҧнын 
жаңартуда  жалпыадамзаттық қҧндылықтарға негізделген материалдарды оқу-
тҽрбие ҥдерісіне енгізу маңызды болмақ.  

Бҧл ретте Т.И. Петракова ҧсынған қҧндылықтар жҥйесінің жіктемесі оларды 
ҥш тҥрге бҿліп қарастыруды кҿздейді: табиғи, жҥре пайда болған жҽне 
абсолюттік.   

Табиғи құндылықтар – бҧл адамның табиғи кҥші мен жан-дҥниесінің 
қабілетілігі қҧндылықтары: яғни ақыл-ой, сезім, кҥш-жігер (ақылдың 
айқындығы, ойдың ҧшқырлығы, сезімнің тазалығы, естің сенімділігі, кҥш-
жігердің қайраттылығы).   

Жүре пайда болған құндылықтар – бҧл  адамның интеллектуалды жҽне 
адамгершілік тҧрғыдан дамуы барысында меңгерген қҧндылықтар (ҽдептілік, 
сыпайылық, сыйластық, жанашырлық, кеңпейілділік, ақкҿңілділік, сабарлылық 
жҽне т.б.) 

Абсолюттік жалпыадамзаттық құндылықтар – ол уақытқа бағынбайтын,  
ешқандай ортамен, қоғаммен шектелмейтін, бҥкіл адамзат ҥшін маңызы зор 
қҧндылықтар [3].  Жалпыадамзаттық қҧндылықтар табиғи қҧндылықтар мен 
жҥре пайда болған қҧндылықтарды қоса қамтиды.  

Рухани-адамгершілік білім беруде Мҽңгілік жалпыадамзаттық 
қҧндылықтарды негізге аламыз. Бҧл адамның бойындағы рухани 
қҧндылықтары, яғни Ақиқат, Сҥйіспеншілік, Дҧрыс ҽрекет, Ішкі тыныштық 
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жҽне Қиянат жасамау. Бҧл қҧндылықтардың ҽрқасысын терең философиялық 
таныммен зерделей аламыз. Абай шығармаларының ҿзегі де Мҽңгілік 
жалпыадамзаттық қҧндылықтар болып табылады.  

Абайдың мына ҿлеңіне жҥгінсек: 
Ақыл мен жан - мен ҿзім, тҽн – менікі. 

«Мені» мен «менікінің» мағынасы – екі. 
«Мен» ҿлмекке тағдыр жоқ ҽуел бастан, 
«Менікі» ҿлсе ҿлсін, оған бекі– дейді. 

Мҽңгілік жалпыадамзаттық қҧндылықтарды біз  Абай ҿсиет еткен «Мен», 
яғни ҿлмейтін, ақыл мен жан, рухани қҧндылықтар  деп танимыз. 41-
қарасҿзінде Хакім былай дейді: «Адам ҧғылы екі нҽрседен: бірі –тҽн, бірі –жан. 
Ол екеуінің қайсысы жибили( туа біткен қасиет), қайсысы кҽсіби (жинақталған, 
еңбекпен табылған) оны білмек керек. Ішсем, жесем демектің басы - жибили.  
Ақыл, ғылым –бҧлар -кҽсіби» [4; 113]. Яғни туа біткен қасиеттерімен ғана 
шектелген адамның деңгейі мен жинақталған, еңбектенген рухани білімнің  
адамның тҧлғалық дамуындағы маңыздылығын ҿсиет етеді. Тҽн қуатымен 
сырттан табатын дҽулеттің, яғни материалдық қҧндылықтарды мақсҧт еткен 
қоғамның кеселдерін де айқындап береді. «Ішпек, жемек, кимек, кҥлмек, кҿңіл  
кҿтермек, қҧшпақ, сҥймек, мал жимақ, мансап іздемек, айлалы болмақ, 
алданбастық – бҧл нҽрселердің де ҿлшеуі бар» [4; 114]. Қоғамдағы ҿлшеусіз 
материалдық қажеттілік неге ҽкеліп соқтырып отырғанына бҽріміз куҽміз.  

Рухани-адамгершілік білім Мҽңгілік жалпыадамзаттық қҧндылықтар 
негізінде оқушылардың рухани бастауларының кҿзін ашуды, сол арқылы 
адамгершілік қасиеттерді дамытуды мақсат етеді. Ҧлы тҧлғаларымыздың Абай, 
Шҽкҽрім, М. Жҥсіп Кҿпейҧлы т.б ҿмірі, тағлымдары, даналық сҿздері, ҿсиет 
ҽңгімелері арқылы балалардың шығармашылық ізденістерін ҧйымдастыра 
отырып, мҧғалім ҿз бойындағы биік рухани-адамгершілік білімімен шҽкіртіне 
жол кҿрсетеді. Сондықтан да Абай тағлымдарының тереңдігі қазіргі ҧрпаққа 
басты қажеттілік болып отырған рухани-адамгершілік білім беруде 
шҽкірттердің жҥрегінде ҧстаздар арқылы жол тауып, білім берудің барлық 
деңгейлеріде белсенді енгізілуі қажет 
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АМИРГАЗИНА Қ.Н. 

Ҿскемен қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік 

мектебі, ШҚО, Ҿскемен қ., Қазақстан 

 

АБАЙ ЖЫРЛАҒАН ИМАНДЫЛЫҚ 

 

Адамгершілігі мол, ел тағдырына немқҧрайды қарамайтын халық қана 

жаһандандық ҿркениет заманында ҿзінің табиғи ҧлтжандылық қасиетін сақтап 

қалады. Бҥгінгі таңда ҽлемдік деңгейге кҿтеріліп, дамыған елдер қатарына 

қосылуда рухани байлығымызды жіберіп алмауға кҿңіл бҿлу маңызды. Осы 

тҧста есімі бҥкіл ҽлемге ҽйгілі қазақ халқының Ҧлы ақыны Абайдың 

философиялық шығармаларындағы ойлары ҿз ҿзектілігін еш жоғалтқан емес. 

Ҿз халқын терең тҥсініп, дҧрыс адами қасиеттерді жинау барысындағы бағыт 

беруде имандылыққа кҿп жҥгінген. Ҿз заманында билік адами қасиеттерге 

кҿнбейтін кезде, ақын қатты налып: 

«Ҿз бетіңмен тҥзелер дей алмаймын, - ҿз қолыңнан кеткен соң енді ҿз 

ырқың,»-дейді. Алайда ақын билікті ҿзгерте алмаса да, адам жанын емдейтін 

жол іздейді. Жастардың жарқын болашағын қамтамасыз ететін бірден бір жол 

имандылық деп таниды.  

«Алланың ҿзі де рас, сҿзі де рас,  

 Рас сҿз еш уақытта жалған болмас».  

Қазақ халқының ҧлы ақыны Абай осылай Аллаға иман келтіру арқылы 

ҿзінің мҧсылмандығын дҽлелдей отыра, Исламның шарттарына, «имандылық» 

сҿзіне терең тҥсінік бере білген.  

«Иманның асылы ҥш деп сен тахқық біл...  

Ол Алланы сҥю, ҽділетті сҥю, бҥкіл адам баласын сҥю»-дейді.  

Дананың осы сҿздері бҥгінгі кҥні жемқорлыпен аянбай кҥрес жҥргізуде 

табылмайтын рухани қару екендігі хақ. Араб тілінде тек қара танып, адам 

санасын қалыптастырудағы Исламның ҧлы ғылым екендігіне кҿзін жеткізе 

алмайтын жай молдалар туралы, Аллаға ҿтірік сеніп, имандылықтан мҥлдем 

аулақ болғандар туралы «Абыралыға» атты ҿлеңінде былай деген: 

«Қҧранды молда теріс оқыр,  

 Дағарадай болып сҽлдесі».  
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Пайғамбарымыз Мҧхаммед (с.ғ.с) «Мен де ҿздерің секілді Алланың 

қҧлымын, уа сіздерге Алланың сҿзін жеткізуші елшісімін», деген екен. Олай 

болса, Алланы шын қастерлеп, бірлігіне сеніп, сҥйіп аялауы керек. Ол туралы 

Абай: «Алла деген сҿз жеңіл,  

 Аллаға ауыз қол емес.  

Ынталы жҥрек шын кҿңіл, 

Ҿзгесі хаққа жол емес». 

Алла адамзатты ізгі махаббатпен жаратқан, солай болғандықтан бҧл ҿмір 

бірі-біріне сҥюмен тҽуелді дейді. Махаббат адамның тартылыс заңы. Ең 

алдымен адам сҥйіп жаратқан Аллаға махаббатын арнауы керек дей отыра, 

Абай: «Алланы сҥй, Алланың қҧдіретін сҥй, 

Адамзаттың бҽрін сҥй бауырым деп», жазады. Сондықтан адамдар бір–

біріне дос, бауыр, жанашыр жан болуы керек деген тҥсінік береді. Алғаш 

ҿмірге келгенде жаны қалай таза, пҽк болса, адамзаттың осы дҥниедегі парызы 

– ҿмірден ҿткенде де солай жаны ақ болып, ҿзін солай ақ жолмен тҽрбиелеп, 

арамдықтан аулақ, зҧлымдыққа жол бермей абзал болып ҿтуі керек деген 

философиялық ойды айтады. Мҥлдем софылық ағымға беріліп, дҥниенің 

қызығы – ғылым, ілімнен бас тарту кҥпірлік болар деген екен. Ҧлы ақын да 

Пайғамбарымыздың «Ең жақсы адам- адамдарға жақсылық істеген адам» деген 

сҿзін айтқан. [1]  

Ақынның заманында феодализм халықты ҥркіту, қорқыту арқылы ғасырлап 

қара тҥнекте ҧстап келгені бізге тарихтан белгілі. Алайда адамзат ой-ҿрісінің 

дамуының арқасында тҥнектен жарық жол тапқандар аз болмаған. Бҧл кезең 

тарихта «қайта ҿрлеу» заманы болды.Аталған заманның ҿз қаһармандары 

болды. Сол кезде Абаймен қатар ҽлемдік ҽдебиет ҿкілі неміс ақыны Гетенің 

есімі аталады. Гете де Ҧлы Абай сияқты жас ҧрпақты тҽрбиелеу жолында 

Имандылыққа, шындыққа, адалдыққа апарар жол Хақ дін Исламның қолында 

деген. [2]  

Қазақ халқының кҿзін ашып, оқытып, жастарға тҽрбие беріп, ҿз еліне, 

жеріне деген шексіз махаббатын жыр жолдарына сыйғыза білген, жақсылық 

пен жамандықтың атын атап, жҧртына таныта білген Имандықтың нағыз 

таразысы – Абай. Ал Шығыс елінде Ислам ілімі мен ғылымды бірдей алып 

жҥре білген адамды «Хакім» деп таныған екен. Сонда біздің елдің ҧлы азаматы 

Абай –Хакім болған. [1]  

Абай шығармашылығы мен ҽдебиетті халықты тҽрбиелеудегі қҧрал ретінде 

қолданғанда, ҽрқашан ҿзектілігін еш жоғалтпайтын ҿсиет поэзиясы мен 

қарасҿзді таңдады. «Ҿсиет ҿлең халық дертінің тарих қайшылықтарының бҽрін 

емдеп, тазартатын ҿзгеше қҧралы деп білді». Ҿз заманында аталған қаруды 

данышпан ақын надандықпен кҥресте пайдаланды. Ал қарасҿздерінде ақын 

азаматтық сындарын халыққа жеңілдетіп айтады. «Жетінші» жҽне «Қырық 

ҥшінші сҿздері» - «Сыналар, ей жігіттер келді кезең» деген сҿздері қазіргі 

жаһандану саяси-ҽлеуметтік кезеңдерде қазақ елінің саналы азаматтарына еш 

жамандыққа бармай, халқыңның болашағын ойлауға, ҽлемдік дағдарыстан 

жҧртын аман алып шығуға бар кҥшін бір жҧдырыққа жҧмылдыруға 
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меңзегендей болады. [4] Мҧнда Абай «жан сыры» деген тҥсінікті адамның ішкі 

рухани кҥші деп соған кҿп кҿңіл бҿледі. Абай танымында адам ҿз кҥшімен 

тҧрмыс қажеттілігін ҿтейтін ғана дҽулет жинаса, ал жан қуатымен рухани 

байлық жиынтығын халық игілігіне жаратып, жан-жағына таратса деген терең 

ойға ҥңілдіреді. Абайдың айтуынша бҧл ойды тҥсіну ҥшін, адамға бірінші ақыл 

қажет. Ақылдыны есті дей отыра, ҿмір мақсатын анықтай білетін, ҿзгені тҥсіну 

ҥшін жанын салатын адамды айтады. Есті адам жоғарыда айтылғандай 

қҧмарлыққа берілмей, ҿз ақылына жҥгініп, жоғары мақсаттарды кҿздеуге бар 

кҥшін салады. Жоғары мақсат дегеніміз, елдің мҥддесін ҿзінікінен жоғары 

қойып, халықтың қамын ойлау болады. Егер жҥрек пен қайратты дҧрыс жолға 

салса, Абайдың ойынша саналы да мҽнді ғҧмыр кешесің. Ақынның осы 

философиялық ойын дамылсыз жҥзеге асыру барысында білім мен еңбек 

ауадай қажет.  

Ҽлемдік жаһандануда Елбасының қолдауымен жастарымыз арнайы 

«Болашақ» бағдарламасымен кҿптеген шетелдерде оқып, біліммен сусындауда. 

Алған білімдерін келешек елдің иелері ішкі рухани байлығымен бірдей кҿтеріп, 

мемлекетімізді кҿркейтуге жаратар деген ҥміті данышпанның ҿсиет ҿлеңдері 

мен қарасҿздерінде жарық кҿргені анық.  

Абайдың:  

Жамандық кҿрсең нҽфрҽтлі  

Суытып кҿңіл тисаңыз. 

Жақсылық кҿрсең ғибратлы, 

Оны ойға жисаңыз. 

Ғалым болмай немене, 

Балалықты қисаңыз? 

- осы негізгі пікірі жастардың білім алғанда жақсы адам болуы немесе 

болмауы тек адамның ҿзіне байланысты деген терең ойды білдіреді. Абай «Он 

тоғызыншы сҿзінде» «Адам ата-анадан туғанда есті болмайды:есітіп, кҿріп, 

ҧстап, татып ескерсе, дҥниедегі жақсы, жаманды танидыдағы, сондайдан 

білгені, кҿргені кҿп болған адам білімді болады.Естілердің айтқан сҿздерін 

ескеріп жҥрген кісі ҿзі де есті болады... Сол естілерден есітіп білген жақсы 

нҽрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, сонда адам 

десе болады», деген ойы қазіргі жастардың нашақорлық, ішімдік, темекі шегу, 

қатігездікке бой алдыру, ланкестік жолына тҥсу сияқты жағымсыз ҽрекеттеріне 

тосқауыл болатын керемет қҧрал болып табылады. Бҧл кері ҽрекет еліміздің кҿк 

байрағын кҿкке желбіретер болашағымыз, жастардың ғана мҽселесі емес бҥкіл 

халықтың, ҧлтымыздың жанына батары анық.  

Аталған мҽселені шешу барысында басқа елде жоқ, Ҧлы Абайдың тамаша 

туындыларын қолдансақ, Абай жырлаған имандылықты ҧстансақ болашақтың 

кепілі осы болмақ. 
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ҼОЖ 1(574) 

ЖҤСІПБЕК Р.Р., ЖАНАР Қ. 

Жҽңгір хан атындағы БҚАТУ, БҚО, Орал қ., Қазақстан 

 

БАТЫС ЕМЕС, ШЫҒЫС ЕМЕС, АБАЙДЫҢ ҾЗ ЖОЛЫ БАР... 

 

Адам ақылы жетіп болмайтын екі нҽрсе бар.Біріншісі ҽлем, екіншісі сол 

адамның ҿзі. Кҿп адамдар ескілікті тҥзу жол санайды, ҽрі оған риясыз сенеді. 

Кҿненің кҿзі болғандықтан аспанының Темірқазығындай кҿріп, жоғалтудан 

бойын қорқыныш билейді. Бірақ ескі жол қашанда дҧрыс бола бермейді. Уақыт 

біздерді, біздің ҽлемді ҿзгерткісі келеді. Сол сҽтте ҽбден ескіріп, қараңғылық 

қҧшағында қалған адамдардың ортасына сҽуле тҥседі. Ол - Мыңжылдықтар 

адамы. 

Қазақ ҽдебиетінің ―Алтын ғасырының‖ бастауында тҧрған Абай 

Қҧнанбайҧлы қазақ ортасына жарық сҽуледей тҥсіп, ҿз жолын тастап кетті. 

Бҥгінгі ҧрпақтары сол жолдың ізін тек сарғайған қағаз беттерінен ғана оқып 

білетіні ҿкінішті. 

Біз ҥшін Ҧлы ақынның ҿзі бір тҿбе,шығармасы бір тҿбе. Қазақтың 

маңдайына біткен біртуар азамат Міржақып Дулатов: ―Біз бҥгін ардақты 

ақынымыз марқҧм Абайдың рухына дҧға қылып, қараңғы заманда шырақ 

жаққан басшымыздың есімі, қҧрметі, терең мағыналы асыл сҿзі атадан балаға, 

немереден шҿбереге ҥзілмей сақталуын тілейміз. Зҽредей шҥбҽ етпейміз, 

Абайдың ҿлген кҥнінен қанша алыстасақ, рухына сонша жақындармыз. Ҥнемі 

бҧл кҥйде тҧрмас, халық ағарар, ҿнер-білімге қанар, сол кҥндері Абай қҧрметі 

кҥннен кҥнге артылыр. Бірінші ақынымыз деп қадірін халқы жиі-жиі зиарат 

етер, халықпенен Абай арасы кҥшті махабатпен жалғасар. Ол кҥндерді біз 

кҿрмеспіз, бірақ біздің рухымыз сезер, қуанар‖ – деп тебірене қалам тербеген 

болатын. 

Бабамыздың асыл мҧрасы саналатын ―Қара сҿздер‖ бҧл кҥндері алтын 

ҽріптерге айналарын сол кездері сезінді ма екен? Біздің осы кҥнгі сҿйлеп, 

жазып жҥрген ҽдебиет тіліміздің тарихы жалғыз ғана Абайдан басталады деп 

кесіп айтпасақ та, сондай сапалы тілді қазақтың жазба ҽдебиетінде анық биік 

белге ҿрлетіп шығарған Абай екені даусыз. 

Белгілі ҽдебиет тарихын зерттеуші, абайтанушы Бейсембай Кенжебаев Абай 

қара сҿздерінің теориялық тҧрғыдан негізделуінде 1955 жылы бірнеше мҽнді 

мҽселеге назар аударды. Ғалымның қара сҿз жанрлары туралы айтқан 

пайымдамаларында қисынды ой, дҧрыс бағдар, табылған тоқтам аз емес. 

Алайда, осындағы кҿп жай абайтанудың былайғы дамуында, қарасҿздердің 

ендігі зерттелуінде кҿп ескеріле бермеген. Б.Кенжебаев Абайдың қара 

сҿздерінің ―Ғақлия‖ деп аталып жҥргеніне, тегінде Абайдың қара сҿздерін 
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ғақлия деп қана атау дҧрыс емес деп уҽж айтады. ―Ҿйткені ғақлия-ғибрат, 

мысал жҿнімен дін, мінез-қҧлық жайында айтылған ҿсиет, насихаттау сҿздер. 

Абайдың қара сҿздерінің бҽрі бірдей мҧндай ғибрат, мысал болып, бҽрі бірдей 

дін, мінез-қҧлық туралы болып келе бермейді. Тек бірнеше сҿзі (1, 15, 25, 28, 

32, 34, сҿздері) ғана дін, мінез-қҧлық туралы ғибрат, мысал – ғақлия болып 

келеді. Естуіміз, Абайдың ҿзі о баста тек осы сҿздерін ғана ―Ғақлия‖ деп атаса 

керек‖[1, 288 б.]. 

Ғалым Абайдың қара сҿздерінің ара-тҧра нақыл, мҽтел сҿздер – изречение, 

афоризм деп айтылатынына да қосылмайды. Абайдың 37 қара сҿзі ғана билер 

сҿзі тҽрізді шыққан нақыл мҽтел, афоризм дейді. Белгілі қисыны, ҧйқасы, 

ырғағы бар тақпақпен айтылатын тҥйдек ой. ―Бақпен асқан патшадан, мимен 

асқан қара артық. Сақалын сатқан кҽріден еңбегін сатқан бала артық‖. 

Сонымен Б. Кенжебаевтың Абай қара сҿздерінің жанры жайлы тҥйіні: 

―Біздіңше Абайдың қара сҿздерінің басым кҿпшілігі сын, сықақ жҿнімен 

сюжетсіз жазылған кҿркем ҽңгіме, басқаша айтқанда, кҿркем проза, кҿркем 

публицистика Эссе – жазба‖. Ҽрине, Б. Кенжебаевтың қара сҿздер жайлы 

тҧжырымына толық қосылуға болмас. Дегенмен де ойға тартар жҿні бар.Б. 

Кенжебаев мынадай ойға тартар тың, тосын шешіммен тоқтайды:―Абайдың 

қара сҿздері кҿркем проза. Абай қазақтың кҿркем прозасының негізін салушы. 

Бірақ Абай бҧл жҿнінде жалғыз, тҧңғыш емес, оның серігі, қҧрдасы бар. Ол 

Абайдың замандасы Ыбырай Алтынсарин. Ыбырайдың кҿптеген тамаша ҧсақ 

ҽңгімелері, новеллалары қазақтың кҿркем прозасының басы, негізі. Ыбырайдың 

бҧл ҽңгімелері Абайдың тҧсында, Абай қара сҿздерін жаза бастаған кезде, қайта 

онан сҽл ілгері жазылды‖ - деп тҥйіндейді.Сондықтан Абай қара сҿздері сырт 

формасы жағынан ―Кабуснамаға‖ ҿте ҧқсас болса да, мазмҧны мҥлде бҿлек. Бҧл 

тҧста біз Абайдың аталмыш шығарманы оқығаны жҽне тҥрі, стилі жағынан 

болса да ҥлгі тҧтқанын ескеруіміз керек. [2, 542 б.]. 

Қара сҿздің жанры туралы абайтанушы ғалым Ғарифолла Есім ―Сҿз жанры‖ 

дейді: ―Абай ойына келген нҽрселерін еркін айту ҥшін ҿзі арнайы жанр ойлап 

тапқан. Ол сҿз жанры. Ақынның қара сҿздері нағыз еркін ойдың жанры. Мҧнда 

ешқандай бір дҽстҥрге, тҽсілге бағынушылық жоқ. Ой еркін айтылған, мазмҧн 

ҿзін лайықты форма тапқан‖Ҽ. Қоңыратбаев ―Фараби жҽне Абай‖ деген 

мақаласында осы отыз сегізінші қара сҿзі жайында: ―Бҧған ҽзірше ешкімнің тісі 

батпай жҥр. Мҧны тҥсіну ҥшін араб тілін білу жеткіліксіз, сонымен бірге ислам 

философиясын да білу қажет. Мҧнда Абай Фейербахша дінді реформалап, соны 

жаңашылыққа бейімдегісі келеді. Қайшылығы бар. Ол Фейербахтың ―Махаббат 

діні‖ деген еңбегіне ҧқсайды. Алайда Абайдың отыз сегізінші, қырық ҥшінші 

сҿздерінің бас тақырыбы алла емес, адам бойындағы табылмаған қасиеттер. 

Дінді Абай антропология теориясымен тҥсіндіреді. Ҿйткені адам қҧдайды ҿзіне 

ҧқсатып жасаған, сондықтан негізгі жаратушы адам, ол ҿзін аллаға ҧқсатуға 

тиіс‖- дейді. 

Абай Алланы сҥюін, Алланы тану жолындағы адам баласының тҥйсік 

аласапыранын ҿлеңде де, қара сҿзде де ҥздіксіз қозғады. Оның дҥниетаным 

шеңбері жайлы кесім айту – алынбайтын алыс асу. Дегенмен де Абайдың ҿлең 
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сҿзі мен қара сҿзін толтырған, дҥние, жаратылыс жайлы толғаныстарын 

тоғайтып отырған, толықтырып отырған қайнар кҿздерді кҿре білу, олардан 

Абайдың сіңіргені мен адамзат даналығына ҿз қосқанын ажырата тануға 

ҧмтылыс заңды.Бҧл жҿнінде абайтанудағы қилы кезеңдегі тҧжырым-

тҥйіндердің қайшылығын ғылымның ендігі жетістігімен ой желісін 

қҧнарландыра отырып, тігісін жатқыза жҽне бір қарастыру да кҿкейтесті. 

Ғарифолла Есімнің тҽсілі де ойға тартады: ―Мен Абайды тануда ҿзгеше 

тҽсіл қолдандым. Оның аты еуропаша герменевтика, арабша – бари ирманийас. 

Бҧл тҥсінік туралы ғылым немесе тҥсінікті тҥсінудің тҽсілі. Тҥсінікті тҥсіну 

деген сҿз, біреудің ойлау тҽсілін меңгеру‖ 

Ахмет Байтҧрсынов ―Ҽдебиет танытқыштың‖ ―Қара сҿз‖ бҿлімінде жасаған 

теориялық негіздемелердің, сҿз жоқ, Абайдың қара сҿздеріне ҽбден қатысы бар. 

Мҧнда ғалымның ҿзінің тҧжырымдарына Абайдың қара сҿздерін негіз етіп 

отырғанын байқауға болады. А.Байтҧрсыновтың бҧл пікірлеріне ден қойып 

қарасақ, Абай қарасҿздерінің теориялық негіздемесін бекіте тҥсер тҥйін-

тҧжырым жатқаны даусыз. [3, 247б]. 

Нҽрсе турасында тиісінше сҿйлеу ҥшін тиісінше ойлау керек. Тиісінше 

ойлағанда ойымыз, ҧғым тҥрлеріне қарай бірнеше тармаққа бҿлінеді. 

1.Ғалам тарапына. 

2.Қҧдай тарапына. 

3. Ғылым тарапына, 

4. Ҽлеумет тарапына, 

5. Ҥгіт-тҽрбие тарапына, 

6. Сын тарапына  

Ахмет Байтҧрсынов осыларды таратып, ҧғындыруда кҿбіне Абай қара 

сҿздерін негізге алып отырғаны кҿрінеді. 

Адам танымының шектеулілігіне қатысты, ғылымға, ҽлеумет жайын 

қозғаған кҿсемдік ҧғымдарға, басқаға тапқан білімді ҥйретуге жҧмсағанда ҥгіт – 

қара сҿздеріндегі ҧғымы, басқаның ісін таразылап, ҧнамды, ҧнамсызын 

тексергенде сын ҧғымы жҥйесі пайда болады дейді. 

Қара сҿздердің, ең ҽуелі, баса қозғаған мҽселесі А. Жақсылықовтың 

Мҧхаммед пайғамбардың хадистеріне ҧқсайды деп атап кҿрсеткеніндей, 

Алланы тану – теологиялық таным. 

Қара сҿздерде ҿмір философиясы, қазақ ҽдебиетінде ежелден келе жатқан 

сарын – не жақсы, не жаманның жайы тҥйінделген. Халық ҧстанған ҿмір сҥру 

қағидасы, Абайдың ҿмір қағидасы қҧрғақ ақыл – жалаң дидактика емес. 

Адамның дҥние жаратылыстың еріктен тыс заңдылықтарымен ҥйлесім тауып 

ғҧмыр кешудің қисындары. [4, 132 б ]. 

Келтірілген мҽлеметтерге қарап бабамыздың философиялық терең 

пайымдары бізге соншалықты қарапайым тілмен берілгені туындының бағасын 

кҿкке кҿтеріп ҽкетті. Абайдың бҧл туындысы Батыс классикасы мен Шығыс 

классикасының бір қазанда қайнатқаннан пайда болған керемет дҥние деп 

атасақ артық болмас еді. Себебі Еуропадағы қара сҿз шеберлері мен 

Шығыстағы тілінен бал тамған ҧлы шайырлардың қазынасын еркін игерген 
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бабамыз ҿз алдына жаңа жанр, жаңа жол салып ҿтті. Міне, бҧл еңбек 

сонысымен қҧнды.Орта ғасырда ҿмір сҥрген Ҧлы Мағолдар империясының 

негізін қалаушы,атақты Ҽмір Темірдің ҧрпағы,қҧдіретті патша Бабыр ҿзінің 

―Бабырнамасын‖ жазарда кҿркем ҽдебиеттегі асыра сілтеп, айшықтаудан 

алыстап ҿмірдің шындығын жазып тарихта қалса, Абай атамыз қара халықтың 

қараңғылықтағы ҿмірін ―Қара сҿзімен‖ ҿрнектеді.  

Қорыта айтқанда қазақ топырағынан тҥлеп ҧшқан, адамзат мақтанышы 

Қҧнанбайдың ҧлы Абай ҿз алдына ҿмір шындығын ҿрнектеген, жаңаша 

бағыттың негізін қалаған тҧлға. Оның ―Қара сҿз‖ жазып, қайғы жегені 

қатардағы қарапайым халықтың қамы болатын.Абай қазақтың қазақ екенін 

сезіндіре білді.Оның қарапайым қаламынан алтынға бергісіз сҿздер тҿгіліп 

жатты.Мҽңгі ортаймайтын қазына, һҽм Мыңжылдықтар адамы... 
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РЕФЛЕКСИИ ОДИНОЧЕСТВА В ПОЭЗИИ АБАЯ 

 

О новизне лирических переживаний говорят многие стихотворения Абая, 

посвященные теме одиночества. «Множественность состояний, в которых 

пребывает человеческое сознание, может бесконечно расширяться: состояние 

благополучного покоя; одиночество; пребывание в толпе; в момент 

нравственных и физических потрясений, вызванных смертью близких; 

созерцание преступлений и зверств, совершаемых людьми или другими 

существами; в моменты творчества или счастья; во время сна» [1, c. 234]. 

Одним из прогрессирующих состояний лирического героя Абая становится 

одиночество. Поэт не только фиксирует это состояние, но тонко прослеживает 

движение мысли и чувства одинокого человека. 

Исследуя литературно-художественные, религиозные и философские 

рефлексии одиночества, Г. Тихонов выделяет две основные тенденции. Первая 

тенденция состоит в понимании одиночества как такого негативного или 

пассивного состояния, которое разрушает человеческую личность. При этом ее 

сторонники широко используют эпитеты: вынужденное, тяжкое, безысходное, 

пугающее. Вторая тенденция сопряжена с квалификацией одиночества как 

творческого, активного, желанного, необходимого начала, из которого 

рождается полноценная личность. Эти тенденции рассматриваются как стороны 

единого процесса становления личности, что заставляет признать, что природа 
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одиночества изначально противоречива, многолика и вряд ли исчерпаема. 

Опираясь на ранее разработанные теории, Г. Тихонов все многообразие 

проявления форм одиночества структурирует, выделяя два типа одиночества: 

эмоциональной или социальной изоляции. «Под первым типом понимается 

отсутствие тесной эмоциональной привязанности, неспособность найти 

душевный отклик и понимание у других людей. Люди, переживающие 

подобное одиночество, склонны испытывать чувство глубокого уединения 

независимо от того, доступно или недоступно им общество других. Однако 

такого рода одиночество не только негативно, но способно также быть 

импульсом к самопостроению индивида, является толчком к творчеству. Под 

вторым типом понимается отсутствие привлекательных социальных связей: он 

проявляется в формах изгнания, остракизма, неприятия и даже вынужденного 

увольнения. Доминирующими симптомами такого типа одиночества наряду с 

чувством маргинальности является скука, бесцельность жизни, ощущение 

намеренного отторжения. Но и в этом случае индивиды способны не только на 

отчаяние, но и на творческую компенсацию, генерацию особой микросреды и 

специфических жизненных смыслов» [2, с. 91]. Здесь же признается, что это 

разграничение условно и не отражает всей сложности структуры феномена 

одиночества. Соотношение внутренних и внешних факторов одиночества 

всегда своеобразно, конкретно, отсюда и многообразие форм одиночества.  

Человек в художественном мире Абая переживает разные формы 

одиночества. Это и «онтологическое» одиночество, то есть одиночество, 

проистекающее из того, что на свете есть лишь одно мое «я», а все остальное – 

не мое, чужое, и это «я» - смертно. В «Восьмистишьях» это состояние 

определяется так: «Не ол емес, бҧл емес, Менің де кҥнім – кҥн емес» [3, 89] – ( 

Я не тот, и не этот я, и жизнь моя не завидна).  

«Сенбе жҧртқа... Ҿзіңе сен.... 

Жҥрегіңе сҥңгі де, тҥбін кҿзде, 

Сонан тапқан – шын асыл, 

тастай кҿрме» [3, 214] 

(«Не верь никому….Верь только себе… 

 В глубь сердца своего погрузись,  

его глубины познай, найденное там 

 и есть истинное сокровище, храни их»). 

Как видим, лирический герой Абая глубоко интровертирован, обречен на 

одиночество, оно для него необходимо как условие сохранения своего «я», как 

импульс к творчеству. В стихотворении «Ҿлсем орным – қара жер сыз болмай 

ма» («Когда умру, не стану ль я землей?») можно найти субъективные причины 

одиночества лирического героя Абая, который называет себя «человек-

загадка». Замкнутость внутреннего мира всегда обрекает человека на 

одиночество. «Человек-загадка» Абая, несмотря на то, что вовлечен в 

«переживание общности», все-таки сохраняет внутреннее одиночество своего 

«я», как основу бытия индивида: 

 «Жҥрегімнің тҥбіне терең бойла, 
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 Мен бір жҧмбақ адаммын, оны да ойла» [3, 226] 

 («Измерь глубину моей души (сердца),  

 И поймешь, что я человек-загадка») 

Это одиночество может быть объяснено самодостаточностью и 

обделенностью полноценным бытием, а критицизм поэта можно понять как 

активное отталкивание нежелаемого внешнего мира. Человек из близкого 

окружения поэта, Шакарим в 1914 году писал: «Ибрагим мырза жил в 

казахской степи, поэтому и не получил должного признания в мире. А был он 

гениальным поэтом, просветителем, философом. Он родился в ничтожной 

среде и прожил унизительную жизнь» [4].  

С точки зрения философской антропологии «феномен одиночества 

обусловлен как индивидуальным ощущением самодостаточности (личность-

микрокосм), так и характером социальных связей, враждебных индивиду или 

притягательных (личность – социальная роль). Сами по себе недостаток, 

изобилие или и особенности социальных связей автоматически не порождают у 

индивида состояние одиночества. Оно может возникнуть в зависимости от 

реакции личностного микромира индивида на эти связи, привлекающие его или 

отталкивающие, соответствующие или не соответствующие его потребностям и 

исполняемой им социальной роли. Так что в зависимости от конкретного 

контакта индивида и социума виновником одиночества в той или иной степени 

оказывается и индивид, и социальная среда, и микрокосм «я», и исполняемая 

социальная роль» [2, с. 92]. 

Лирический герой Абая берет на себя роль воспитателя нравов, его 

раздражало сонное состояние окружающих, их равнодушие к собственной 

судьбе. Он гневно осуждает порядок жизни, при котором процветают всяческие 

человеческие пороки, для него важно было пробудить в родном народе 

нетерпимость к своим недостаткам, чтобы каждый осознал себя Человеком с 

большой буквы. Он был убежден, что осмысленность своего существования 

человек достигает тогда, когда постоянно овладевает знаниями, стремится 

постигнуть истину. Но поэт не находит поддержки, он «один сражается против 

тысячи», отсюда горечь и отчаяние, рожденные невыполнимостью своей 

миссии:  

 «Я гордо презирал невежество и тьму, 

 Всегда считал глупцов достойными презренья. 

 Мне переделать мир хотелось одному, 

 Но переоценил я разум свой и рвенье». [4, 35] 

       (Перевод Л. Озерова)  

В неравной борьбе, не находя поддержки у других, его герой сдается, 

признается в своем бессилии изменить мир в лучшую сторону, и это повергает 

его в глубокое одиночество, воплощенное в поэтические образы «одинокого 

путника», «человека на утесе», «могилы шамана», «израненного сердца», 

«бредущего во тьме сироты» и др. 

Эту особенность поэтического мировосприятия почувствовал мудрый 

Джамбул, который в своем стихотворении «К портрету Абая» писал: 



264 
 

  «Течением мысли, как море глубок… 

  А сердце мне шепчет: «Он был одинок…» 

  Без радости, но с душой непреклонной, 

  С досадою гений из мира ушел». [4, 10] 

Человеку в художественном мире Абая для победы над одиночеством 

недостаточно быть просто внутренне свободным, ему необходимо 

«самоинициирование жизни», «поступка «из себя», что предполагает 

возможность сознательного служения во имя общего блага. Но специфические 

социальные условия, непонимание современников, делают его усилия 

бесплодными, его труд напрасным: 

  «По какой-то неведомой воле 

  Всем надеждам земным вопреки, 

  Я отменными зернами поле 

  Засевал. А росли – сорняки» [4,187] 

     (Перевод М. Дудина)  

Досада, смятение, безысходность часто становятся основным 

эмоциональным фоном стихотворений Абая. Как видим, чаще всего его 

лирический герой безмерно одинок не из-за «абсурдности» человеческого 

существования, а в силу обстоятельств вполне конкретных и в основе своей 

социальных. Поэт не ограничивается тем, что художественно констатирует 

отчуждение, он вскрывает общественные корни этого психологического 

состояния. Отсталость, приверженность к патриархально-родовым 

предрассудкам, разобщенность казахов, непрерывные внутренние раздоры, 

косность среды вступают в противоречие с его идеалами, поэт горестно 

восклицает: «Бҧл не заманға ісім тҥсті!» - «О, в какую эпоху я живу!» Но Абай 

не поэтизирует одинокую личность, а наоборот, тяготится сознание 

вынужденного одиночества, ему хотелось бы достичь такой связи с народом, 

чтобы его мысли, слова немедленно находили бы отклик и претворялись 

народом в реальное дело. Но вместо отклика и поддержки он «один против 

тысячи сражался». В своем завещании «Ҿлсем орным - қара жер сыз болмай 

ма» («Когда умру, не стану ль я землей») Абай пишет о своем народе:  

«Ҿзі ермей, ерік бермей, жҧрт қор етті» [3, 226]  

  («Не дал мне воли народ, сам за мной не пошел, 

  сделал меня несчастным») 

Одиночество воплощено в «Восьмистишьях» в образе эха, единственном 

ответе на его зов: 

  «Жартасқа бардым 

  Кҥнде айғай салдым 

  Онан да шықты жаңғырық» [3, 89] 

  («Поднимался на утес, 

  Каждый день кричал (призывал), 

  Но отвечало мне только эхо») 

Невозможность найти отклик и понимание у окружающих, 

разочарованность в своих современниках, неспособность создать гармоничные 



265 
 

отношения с миром людей усугубляют отчуждение, делают одиночество 

трагическим: 

  «Сҿзімді ҧғар елім жоқ, 

  Моласындай бақсының 

  Жалғыз қалдым – тап шыным!» [3, 90] 

  («Нет людей,  

  Которые вняли бы моим словам. 

  Мое истинное состояние –  

  Я одинок, как могила баксы (шамана)») 

М. Ауэзов назвал его «поклонником критического разума, просвещенным и 

пламенным борцом за культуру, трагическим одиночкой в мрачной среде 

ханжей, стяжателей, косных седобородых старшин-феодалов» [4, 11]. 

Лирический герой Абая - «трагический одиночка» - осознает, что жизнь 

разрушила все его мечты и надежды, показала тщетность всяких попыток 

сделать человеческие отношения справедливыми и искренними. Таким 

образом, мы видим, что в художественном мире Абая воплощено все 

многообразие проявлений одиночества в жизни человека. 

Мироощущение и миропонимание Абая «нашли свое выражение не через 

рационализированную логику понятий, а отлились через формы 

художественной образности как «образная философия» [5]. Поэтическая 

медитация Абая — это часто стихотворная цепочка силлогизмов, но так как 

каждый силлогизм представлен поэтическим образом, произведение в целом 

приобретает метафорическое, символическое значение. «Обращаясь к вечным 

темам, художник фиксирует и передает живую, чувствующую человеческую 

мысль во всей ее всесильности и бессилии» [1, 230]. Рассказ о самом себе 

постепенно выливается в размышление о жизни, о времени, о смерти, о 

человеке. Мысль достигает предельной концентрации и точности выражения, 

что делает многие строки Абая образцами поэтической афористики. Авторский 

образ соединяет в себе глубину обобщающей мысли с живописностью 

конкретного переживания, отражающего индивидуальную судьбу. 

Интеллектуальная поле художественного мира Абая включает и персональное 

сознание автора, и трансперсональное сознание: поэт поднимает личное до 

объективно-всеобщего, а его в свою очередь превращает в личное. 
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Шығыс Қазақстан облыстық сҽулет-этнографиялық жҽне табиғи-

ландшафттық мҧражай-қорығы, ШҚО, Ҿскемен қ., Қазақстан 

 

МҦРАЖАЙ-ҚОРЫҚТЫҢ ЭКСПОЗИЦИЯЛАРЫ  

МЕН КҾРМЕЛЕРІНДЕ АБАЙ ҚҦНАНБАЕВТЫҢ ҾМІРІ  

МЕН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНЫҢ КҾРСЕТІЛУІ 

 

1995 жылы ақын атамыз Абайдың туғанына 150 жыл толуын ел болып 

тойлағанымыз бҥгінде тҽуелсіз Қазақстан Республикасы тарихының бір 

парағына айналды. 

Ақынның 150 жылдық мерейтойына орай мҧражай-қорық қабырғасында 

«Абай жҽне оның дҽуірі» атты кҿрме ҧйымдастырылған. Осыдан кейін атаулы 

кҥндерге орай ақынның ҿмірі мен шығармашылығына арналған кҿрмелерді 

ҧйымдастыру мҧражай-қорықтың ҿзіндік дҽстҥріне айналды. Содан бері 

ҥлкенді-кішілі 6 кҿрме жабдықталған. Кҿрмелер мен экспозициялардың 

атаулары: «Мҽңгі ақиқат аясында» (2004), «Абай жҽне Пушкин. Мҽдениеттер 

диалогы» (2009), «Атамекен» (2010), «Абай жҽне абайтанушылар: М.О.Ҽуезов, 

Қ.Мҧхамедханов» (2012), «Қайдасың, қасқа қҧлыным» (2013) жҽне «Ҿлең – 

сҿздің патшасы...» (2015). Ҽр кҿрме ҿзіне тҽн жаңалығымен ерекшеленеді. 

«Абай жҽне оның дҽуірі» атты кҿрмеде Абай дҽуіріндегі зайырлы 

ҽдебиеттер мен діни ҽдебиеттер, қҧлшылық заттары мен этнографиялық 

материалдар кҿрсетілді. Осы кҿрмеде алғаш рет бҥгінде Қазақстан 

абайтанушыларының арасында ҥлкен маңызға ие болып отырған Шығыс 

Қазақстан абайтанушыларының материалдары ҧсынылды [1]. 

«Мҽңгі ақиқат аясында» атты кҿрме Шығыс Қазақстан ҿңірінде ҿмірге 

келген қазақ ҽдебиетінің атасы Абай Қҧнанбайҧлының, ақын шҽкірттерінің 

жҽне бізге замандас ақын-жазушыларымыздың ҿмірі мен шығармашылығына 

арналған болатын. Онда жергілікті 40-тан астам ақын-жазушылардың ҿмірі мен 

шығармашылығы жайында мағҧлматтар ҧсынылып, замандас жазушылардың 

мемориалдық заттары қойылған. Танымал график, КСРО жҽне Қазақстан 

Суретшілер одақтарының мҥшесі Эдуард Васильевич Чубук (1939-2006) 

мҧражай-қорықтың тапсырысы бойынша кҿрме ҥшін арнайы Абайдың жҽне 

ҿзге де ҿлкелік ақын-жазушылардың графикалық портреттерін салды [2]. 

Мҧражай-қорық ҿз кҿрермендері арасында қазақ жҽне орыс ҽдебиеттерінің 

классиктері Абай мен Пушкиннің шығармашылық мҧраларын насихаттау жҽне 

ҿз қорындағы ақындардың есімімен байланысты жҽдігерлерді кҿрсету ҥшін 

«Абай жҽне Пушкин. Мҽдениеттер диалогы» кҿрмесін ҧйымдастырды. 

Қазақ жҽне орыс ҽдебиеті ғҧламаларының поэтикалық жҽне прозалық 

шығармаларының негізгі идеясы – адамгершілік, шындық, ҿзара тҥсіністік, 

жақсылық жҽне ҽлеуметтік ҽділеттілік. Олар ҿз қоғамындағы ҽлеуметтік 

мҽселелердің тҥп-тамырына терең бойлап, оларды қарапайым ҽрі тҥсінікті 

тілмен жеткізді. Адамзаттың жағымды жҽне жағымсыз қасиеттері қай халықты 
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болмасын толғантқан келелі мҽселе. Осы орайда, қазақ жҽне орыс 

халықтарының данасы Абай мен Пушкиннің армандары сарындас болатҧғын. 

Олар ҿз шығармалары арқылы жас ҧрпаққа адамзат бойындағы ең таңдаулы 

қасиеттерді ҿсиет етті [3]. 

«Атамекен» атты тҧрақты экспозиция қазақтың ҧлы ақыны жҽне ойшылы 

Абай Қҧнанбаевтың, абайтанушы Қайым Мҧхамедхановтың жҽне бізге 

замандас ақын Тоқтарбек Қызықбаевтың ҿмірі мен шығармашылығынан сыр 

шертті [4]. 

«Абай жҽне абайтанушылар: М.О.Ҽуезов, Қ.Мҧхамедханов» атты кҿрме 

Абай Қҧнанбайҧлының жҽне оның ҿмірі мен шығармашылығын зерттеушілер 

Мҧхтар Ҽуезов пен Қайым Мҧхамедхановтың ҿмір жолдары мен 

шығармашылықтарынан хабардар етті. Кҿрмеде Абай Қҧнанбайҧлы қазақ 

жазба ҽдебиетінің негізін салушы, ойшыл, ағартушы, композитор ретінде 

таныстырылды [5].  

Кҿрнекті жазушы- жерлесіміз Оралхан Бҿкейдің туғанына 70 жыл толуына 

орай ҧйымдастырылған «Қайдасың, қасқа қҧлыным?» атты экспозицияның бір 

бҿлімі қазақ жазба ҽдебиетінің негізін қалаушы ҽрі классигі Абай Қҧнанбаевқа 

арналған [6]. 

Қазақтың бас ақыны Абай Қҧнанбаевтың туғанына 170 жыл толуына орай 

биыл мҧражай-қорықта «Ҿлең – сҿздің патшасы...» атты алғаш рет ауқымды 

кҿрме ашылды. Ол мҧражай-қорықтың Солжағалық кешеніндегі Кіші 

павильонда жҧмыс істейді. Кҿрменің атауы Абайдың танымал ҿлеңінің бірінші 

тармағынан алынған. Оның орыс тіліндегі академиялық аудармасын 1954 жылы 

аудармашы-ақын В.Звягинцева орындаған. 

Кҿрме мҧражай-қорықтың қор топтамаларындағы Абайдың ҿмірі мен 

шығармашылығына қатысты жҽдігерлер негізінде ҽзірленді. Кҿрмедегі киіз 

ҥйдің негізгі қҧрылымы ағартушы ҿмірінің басым бҿлігі ҿткен баспананың 

метафорасы ретінде алынды. 

 
«Ҿлең – сҿздің патшасы...» атты кҿрмеден кҿрініс.  

Фотосуретті тҥсірген: В.М.Корж. 2015 жыл 
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Абай шежіресі 

 

Кҿрмеге ақын ҿмірбаянына қатысты кейбір деректермен таныстыратын 

кҿмекші қҧралдар дайындалды. Олар: ақын ҿмірбаяны, Абай шежіресі, Абай 

туған жердің ҽсем кҿріністері, Семей жҽне Ҿскемен ҿңіріндегі ақын есімімен 

байланысты ескерткіш орындардың фотосуреттері.  

 Абай шежіресін қҧрастыру ҥшін Ш. Қҧдайбердіҧлының, М. Жанболат-

ҧлының, Қ. Макиннің шежірелері мен «Қазақстан тарихы этникалық 

зерттеулерде» (Том 10. Арғын) еңбегі жҽне «Абай» энциклопедиясы 

пайдаланылды. Шежіреде Арғыннан Қҧнанбайға дейінгі 17 атаның жҽне 

Қҧнанбай мен оның ҧлдарының кіндігінен тараған ер балалардың есімдері 

кҿрсетілді. Сондай-ақ, шежіреде ғылыми еңбектер мен ғаламтордан алынған 

Қҧнанбай мен оның ҧрпақтарының суреттерінің репродукциясы берілген. 

Мҧрағатшы-ғалым Б.Байғалиевтің «Абай 

ҿмірбаяны архив деректерінде», 

Ж.Қасымбаевтың «Аға сҧлтан Қҧнанбай 

Ҿскенбаев жҽне оның айналасы» жҽне 

ақынның ҧрпағы Г.Исраилқызының 

«Ризамын, асылдың сынығы боп ҿткеніме» 

атты еңбектері арқылы Абай ҿмірбаянының 

бҧрын айтылмаған кейбір ақтандақ 

беттерімен танысасыздар. 

Алланың ҿзі де рас, сҿзі де рас, 

Рас сҿз ешуақытта жалған болмас [7] - 

деген Абай ҿз шығармаларында шынайы 

иманды, нанымды жҽне сенімді насихаттады. 

Кҿрменің «Абай жҽне ислам» бҿлімінен 

Қҧран Кҽрім кітабын, қҧран жҽне намаз оқу 

барысында пайдаланылатын бҧйымдарды 

кҿресіздер. Ақынның «Ҿлең – сҿздің 

патшасы, сҿз сарасы» атты ҿлеңінен алынған 

«Ҽуелі аят, хҽдис – сҿздің басы...» деп 

басталатын ҥзінді ҧсынылған. 

Абай «Физули, Шҽмси, Сҽйхали...» деп 

басталатын ҿлеңін шығыстың классикалық 

ақындарына арнаған. Абай жҽне шығыс 

ақындары шығармаларындағы ҥндестікті 

танымал ҽдебиеттанушы-ғалымдар 

зерделеді. Ал, біз кҿрмеге Абайдың 

шығармашылығына ықпалын жасаған 

шығыс ақындары мен ойшылдарының 

портреттерін ҧсындық. 

Кҿрменің кҿркемдік шешімін шығару барысында Абайдың кҿркем 

шығармаларына негізгі басымдылық берілді. 

 



269 
 

  
«Ҿлең – сҿздің патшасы...» атты кҿрмеден кҿріністері. 

Фотосуретті тҥсірген: В.М.Корж. 2015 жыл 

 

Кҿрмеге қор топтамасындағы Абай шығармаларының 1936 жылдан ХХІ 

ғасырдың басы аралығында шыққан басылымдары қойылды. Олардың ішінде 

ең сирегі жҽне қҧндысы – латын қарпінде: 1936 жылы шыққан «Абай 

Қҧнанбайҧлы. Таңдамалы ҿлеңдері» жҽне 1940 жылы шыққан «Абай 

Қҧнанбайҧлы. Толық жинақ». Бҧл жинақтарға енген Абай ҿлеңдерін жинаған, 

ақынның толық ғылыми ҿмірбаяны мен ҿлеңдеріне тҥсініктемелер жазған, 

Абай атамыздың кҿзін кҿрген жандарға ол туралы естеліктер жазғызған Мҧхтар 

Омарханҧлы Ҽуезов еді.  

«Дҥниеге кҿзімді ашқан кісі – Михаэлис» [8] деген Абай жер аударылып 

келген орыс зиялыларының ақыл-кеңесімен ҽлем ҽдебиетінің озық ҥлгілерімен 

танысады. Сондықтан, кҿрменің «Абайдың достары» бҿлімінде ақынның орыс 

достарының портреттері берілген. 

Ҽрі қарай кҿрмеге Абай аудармалары арқылы қазақ халқына танымал 

болған А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, И.В.Гете, И.А.Крылов сынды ҽлем 

ҽдебиеті классиктерінің шығармалар жинақтары қойылған. Кҿрмеден Абай 

аудармаларының жҽне шетел классиктері шығармаларының тҥпнҧсқасын оқи 

аласыздар.  

Қҧлақтан кіріп, бойды алар 

Жақсы ҽн мен тҽтті кҥй. 

Кҿңілге тҥрлі ой салар. 

Ҽнді сҥйсең, менше сҥй... [7] – деген Абай ҿз туындыларына жҽне 

аудармаларына ҽн жазып, ҿзін кҿрнекті композитор ретінде де кҿрсете білді. 

Абайдың айналасында қобыз, домбыра, сыбызғы сияқты қазақтың музыкалық 

аспаптары ғана емес, сонымен қатар Абайдың туыстары мен шҽкірт-достары 

ойнаған басқа халықтардың гармонь, скрипка, мандолина сынды ҿзге де 

музыкалық аспаптары болды. Кҿрме ҥшін арнайы мҧражай-қорықтың 

тапсырысы бойынша шебер Ерболат Ахаев Абай домбырасының стилінде 

домбыра жасады. Кҿрермен назарына ҧсыну ҥшін қаладағы музыкалық 

мектептен уақытша пайдалануға скрипка аспабы алынды. 

Абай шығармалары орыс тіліне ХХ ғасырдың 40-шы жылдарынан бастап 

аударылды. Ақын шығармаларын орыс тіліне С. Липкин, А. Гатов, В. Рождес-
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твенский, П. Шубин, В. Звягинцева, А. Глоба, Л. Собольев, С. Санбаев, М. 

Сҧлтанбеков, Ҽ. Қодар, Е.И. Курдаков сынды ҿзге де аудармашы-ақындар 

тҽржімалады. Кҿрмеге 1954 жылдан 2010 жыл аралығында шыққан ақын 

шығармаларының орыс тіліндегі аудармалары қойылды. Сондай-ақ, кҿрмеден 

Абайдың ағылшын жҽне араб тілінде басылған шығармалар жинақтарын кҿре 

аласыздар. 

Шығысқазақстандық жазушылар шығармашылығын зерттей келе, біз 

олардың шығармаларының иллюстрациялануына ерекше кҿңіл бҿлдік. Жҽне 

бҧл тақырыптың толық ашылмағанын ҿзіміз ҥшін белгілеп алдық. Ҿзіміздің 

жергілікті суретшілерімізбен бірлесіп жҧмыс істеу арқылы осы олқылықтың 

орынын толықтыруды ойладық. Бҥгінде мҧражай-қорықтың қор топтамасында 

кҽсіби суретшілермен қатар ҽуесқой суретшілердің де туындылары бар. 

Мҧражай-қорықтың тапсырысымен Қазақстан Суретшілер одағының мҥшесі 

Б.К. Исин кҿрме ҥшін арнайы Абай шығармаларының желісі бойынша ҿзінің 

бірегей туындыларын орындады. Олар: Абайдың «Қансонарда бҥркітші 

шығады аңға», «Жазғытҧры», «Жаз», «Кҥз», «Қыс» ҿлеңдеріне салынған 

иллюстрациялар.  

 

 
КП 75-36326. Б.К. Исин. Абайдың «Кҥз» ҿлеңіне иллюстрация кенеп,  

майлы бояу 2015 жыл 

 

Ақын ҿлеңмен ҿрген табиғаттың керемет қҧбылысын, суретші кҿркем 

қҧралдар арқылы бейнеледі. Мысалы, Абайдың «Кҥз» ҿлеңіне салынған 

иллюстрациядан ақын ҿлеңінде жырланған тҥсі суық сҧр бҧлт қаптаған 

аспанды, дымқыл тҧман басқан жерді, жапырағынан айрылған ағаш, қурайды, 

жабырқаңқы ауылдың келбетін кҿресіз. 

Суретші Б.К.Исиннің Абайдың «Жаз» ҿлеңіне салған иллюстрациясынан 

ҿзенде шыбындап тҧрған жылқыны, ҥй тігіп жҥрген қыз-келіншекті, аяңдап 

келе жатқан салт аттылар мен ақ кҿйлекті, таяқты қартты кҿргенде, ойға еріксіз 

ақын ҿлеңінің мына бір жолдары оралады: 



271 
 

...Мал ішінен айналып, 

Кҿңілі жақсы жайланып, 

Бай да келер ауылға, 

Аяңшылы жылпылдап... 

...Ақ кҿйлекті, таяқты 

Ақсақал шығар бір шеттен, 

Малыңды ҽрі қайтар деп, 

Малшыларға қаңқылдап, 

Бай байғҧсым десін деп, 

Шақырып қымыз берсін деп, 

Жарамсақсып, жалпылдап... [9] 

 

 
КП 75-36325. Б.К. Исин. Абайдың «Жаз» ҿлеңіне иллюстрация 

кенеп, майлы бояу 2015 жыл 

 

Кҿрмеде Абай шығармаларын безендірген қазақстандық суретшілер 

Қ.Қожықов (1944-1948), Қ.Ҽ. Каметов (1986) жҽне И.Исабаевтың (1990-шы) 

графикалық туындыларының, сондай-ақ, Е.А.Бҧхарбаевтың кескіндемелік 

туындысының репродукциялары ҧсынылған. 

Ақын шығармалары арқылы туған жерінің ҽсем табиғаты мен терең тарихын 

танимыз. Сол табиғаттың ҽсем кҿрінісін бейнелеген Қазақстан Суретшілер 

одағының мҥшесі, мҧражай-қорықтың қызметкері Г.М.Бекбердинованың 

туындылары кҿрменің кҿркін ашып тҧр. 

Кҿрмеде суретшілердің шығармаларындағы Абай бейнесі кескіндемелік 

жҽне графикалық туындылар арқылы кҿрсетілген. 

Ақынның кескіндемелік портреттерін суретшілер Девятов пен Б.К.Исин 

бейнелеген.  

Девятов есімі мен ҽкесінің аты белгісіз суретші. Кенептің артқы жағындағы 

жазуға қарағанда 1954 жылы Қазақ бейнелеу ҿнеріндегі ҽріптестерімен бірлесіп 

салған кҿрінеді [10]. Портретте Абай ойлы жанарын алысқа бағыттап, терең 
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ойға шомып тҧрғандай кҿрінеді. Жидебай табиғатының аясында екі қолын 

артына салып, шиыршықталып оралған қағазды ҧстап тҧр. Картинаның артқы 

планында Абай замандағы қазақ ауылының келбеті кҿрініс тапқан.  

Қазақстан Суретшілер одағының мҥшесі, жерлесіміз Болат Кҽрімҧлы Исин 

ҿзінің туындысында ақынның жанарына жан бітіре бейнелеген. Ол кҿрме ҥшін 

арнайы ҽзірленген жҽдігерлердің бірі. 

 

 
КП 42-27562. Девятов. Жидебай жайлауындағы Абай портреті 

кенеп, майлы бояу 1954 жыл 

 

Абай атамыздың портретін кҿзі тірісінде ақынның досы, ҽуесқой суретші 

П.Д. Лобановский салған болатын. Кҿрмеде сол П.Д. Лобановскийдің, Ҽ. Қас-

теевтің, Яр-Кравченконың, Н.Ҿтепбаевтың, Ю.Г.Хабаровтың графикалық 

туындыларының репродукциялары ҧсынылған. Сондай-ақ, кҿрме қырғыз 

суретшісі И.Л.Ильинаның М.Ҽуезовтың «Абай жолы» романына салған 

иллюстрацияларымен безендірілді. 

Абайтанушы жерлесіміз Б. Ердембеков «Абайдың ақындық мектебі» 

ҧғымын Абайдың айналасындағы ақындар жҽне қазақ ҽдебиетіндегі Абай 

дҽстҥрінің мҧрагерлері деп екі тҥрлі мағынада қарастырып жҥр [11]. Кҿрмеде 

Абайдың ақын шҽкірті ҽрі інісі Шҽкҽрім Қҧдайбердіҧлы мен Абай дҽстҥрінің 

мҧрагері, жастық шағында ақынмен бірнеше мҽрте жҥздескен, Абайды 

«Қазақтың мҽңгі айнасына» балаған Тҿлеу Кҿбдіковтің ҽдеби шығармашылығы 

ҧсынылды. 

Кҿрмеге Ҽ. Бҿкейханов, М. Ҽуезова, Р. Сыздық сынды қазақстандық жҽне 

М. Ҽуезов, Қ. Мҧхамедханов, Р. Нҧрғалиев, С. Қасқабасов, Е.И. Григорьев, 

А.М. Қартаева сынды шығысқазақстандық абайтанушылардың еңбектері 
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қойылған. Олардың ішінде Мҧхтар Ҽуезовтің абайтану іліміне іргелі ҥлес 

қосқанын ерекше атап ҿткен жҿн [12]. 

 

 
Мҧражай басшылары мен мамандарының «Мҧражай-қорықтың  

мҽдени жҽне рухани қҧндылықтарды сақтау, дамыту жҽне танымал ету 

жҿніндегі жҧмыс тҽжірибесі» атты Халықаралық семинар-кеңесіне келген 

қатысушылардың «Ҿлең – сҿздің патшасы...» кҿрмесін кҿру сҽтінен кҿрініс 

2015 жылғы 27-29 мамыр. Фотосуретті тҥсірген: В.М.Корж 

 

Мақаламызды Мҧхтар Ҽуезовтің мына бір сҿзімен тҥйіндегенді жҿн кҿрдік: 

«Абай лебі, Абай ҥні, Абай тынысы – заман тынысы, халық ҥні. Бҥгін ол ҥн 

біздің де ҥнге қосылып, жаңғырып, жаңа ҿріс алып тҧр...» [13]. 
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УДК 821.512.122:069.5 

КЕМЕЛБАЕВА А. 

 

ТРИУМФ И СИЯНЬЕ СЛАВЫ МАХТУМКУЛИ 

 

«Потомкам запомнится Махтумкули, / Поистине станет устами Туркмении».  

Дуйсенбек Канатбаев, поэт, преданный переводчик царственного наследия 

Махтумкули перевел эти строки с туркменского языка на казахский язык:  

«Мақтымқҧлы  – сҿйлер тілі тҥркменнің». Лучезарная истина и 

афористичность высокого стиля великой поэзии молниеносно заворожила мой 

ум. Облагораживающее влияние искусства, «И, признак бога, вдохновенье» 

(Пушкин), живой поток литературной стихии овладел мной. Будто мою 

трепещущую душу коснулся шелест крыльев шестьсотикрылого ангела 

Джабраила. Соприкосновение с одухотворяющей мыслью невыразимо  

воодушевляют нас. Я, как влюбленный читатель, мигом полюбила Махтумкули 

навеки за один только этот совершенный,  великолепный стих.  

Махтумкули Фраги, словно ясновидец дает вещую самооценку собственного 

значения в национальной словесности. И после смерти поэта вера в высокий 

удел, мысль о даровании, призвание «стать устами туркмен», подсказанная 

сердцем плавно переходит уже в грядущую мировую славу. Здесь в величайшей 

плеяде всемирной литературы род туркмен из тюркской расы, Туркмению 

представляет Махтумкули. В его стихотворений высказана божественная  

мысль, сверкающая как жемчужина, словно изъятая искусным ныряльщиком из 

глубины синего моря. Он был еще ювелиром, гравером, создающий формы, 

мастером на деле. Ведь жемчужина – одно из имен Бога в исламе, образ неба; 

символ духовной мудрости. Поэтический язык Махтумкули запечатлел и 

сохранил всю красоту родного народа.  

Махтумкули – это сокровенный голос Туркмении! Поэт, обладающий 

пророческим даром! Славное выражение и художественное мышление 

Махтумкули здесь воздействует как откровение, как айат-стих света. В век 

беспощадной глобализации, где мировые державы, большие этносы готовы 

проглотить в идеологической скрытой войне язык и этнокультуру других 

http://semeylib.kz/?page_id=1003
http://5fan.ru/wievjob.php?id=15002
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народностей, малые народы должны устоять напору и беречь свой родной язык 

как зеницу ока. 

Тему избранничества озаренно-философски воспел Абай: «Ҿлді деуге сыя 

ма ойлаңдаршы, /Ҿлмейтҧғын артына сҿз қалдырған?» – «Но тот, кто оставил 

бессмертное слово, / Не выше ли смерти душою своей?!». (Абай. «Ҿлсе ҿлер 

табиғат, адам ҿлмес» –«Пусть бренна природа, но – не человек». Перевод с 

казахского Ауезхан Кодар).  

«Литература изъята из законов тления. Она одна не признает смерти», – так 

выразился о духовной сути и бессмертного эзотерического жребия высокой 

словесности русский писатель-реалист Салтыков-Щедрин.  

Восток всегда изобиловал высокой словесностью. Жить в жестоком веке и 

оставаться верным сыном для своего народа, такова судьба и предначертание, 

данное Всевышним Аллахом для своего любимого раба Махтумкули. Он нес в 

своей душе божественный свет и с верой и правдой  воспел гимн свободе в 

удушающей атмосфере тирании. 

В мракобесья средневековий высшие умы и гуманисты стали в защиту 

человека, искалеченного и загнанного несправедливостью на земле. 

Захватнические войны, бесконечные разбойничества, ярмо рабства мужчин и 

женщин,  шаткость социального положения, беззаконие, распри между 

близкородственными племенами из-за отсутствия идеи единства народа, 

национального самосознания и феодальной разобщенности, безграмотности 

населения, разгул тупости и невежества, трон златолюбия и алчности,  дух 

смерти и неравенства царили в эти темные века. Человек подвергся к насилию и 

унижению. Он был перед злом беззащитен до боли.  

И тогда Аллах Всевышний прислал на грешную землю защитников в лице 

святых и стихотворцев. Руми стал проповедником человечности и правды. Не 

зря рождались именно на Востоке высокие образцы поэзии, где простого 

смертного человека возводит чуть ли к лику святости. Человеческая личность 

обожествляются приверженцами этой идей равенства и счастья всех людей.  

 Предшественниками Махтумкули из рода сельджуков называют 

Хусамеддина Челеби, Джалеледдина Руми. Любить людской род как божьих 

созданий – их добрая традиция была на высоте. Через благодатную поэзию эта 

традиция гуманности передавалась на века, начиная с  Руми на крупных 

восточных поэтов (их А.С.Пушкин называет «сынами Саади» в стихотворений 

«В прохладе сладостной фонтанов») до Махтумкули, позже на религиозную и 

философскую мысль Абая Кунанбаева.  

С любовью великой Он создал людей. 

И ты возлюби Его жизни сильней. 

Люби, словно братьев, людей всех на свете 

И чти справедливость всей сутью своей. 

(Абай. «И сам Он, и слово Аллаха верны», перевод с казахского Ауезхана 

Кодара).  

Когда поэт становиться знаковой фигурой  всечеловеческого масштаба, 

тогда его признает весь человеческий род своим. Западный современник 
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Махтумкули Иоганн Вольфганг Гете ввел понятие – «Величайший поэт», 

поскольку и он сам был одним из тех.  

Каракалпакский поэт Бердах (1827-1900) считал Махтумкули своим 

духовным наставником: 

Твои стихи, Махтумкули, 

Слагать мне песни помогли. 

Я все сокровища земли 

В твоей поэзии сыскал. 

 

Exegi monumentum.  Автопортрет в стихах.  

А.С.Пушкин  чуть ли перед смертью, недаром написал завещания в стихах 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». Он там привел эпиграф из 

римского поэта Горация. Этот лейтмотив предсказания всегда был и будет 

излюбленным для творчества. Золотой отблеск древности и имена настоящих 

поэтов всегда манят поэтических натур. Родственность души вовлекают их в 

один род. Процесс формирования личности отличают почти всех творческих 

людей на этой земле, он как парения орла на небе. Нарциссизм высшего проба, 

вера в возрождения через творчества, самолюбование, магический взгляд 

внутри себя их сделают исключительными. Если мудрость гласит об 

уникальности каждого человека, и тогда нельзя не восхищаться  невероятной 

харизмой великого таланта.     

  Махтумкули дан речи дар медвяной, 

  Ее цветы цветут благоуханно… 

Мотив духовного одиночества, жизненный разлад, неустроенность быта, 

потеря  близких; потеря любимой девушки, недосягаемый образ возлюбленной 

Менгли, ставшей эталоном красоты и любви, Прекрасной Дамы;  непонимание 

личности поэта другими современниками, недобрый отрезок смутного 

исторического времени, выпавший на долю поэта;  знание бессмертности 

своего дара свыше, трагические восприятия несовершенства земной юдоли, 

печаль и сплин – все вместе влияют как десятый вал на море на душу поэта  и 

дивно облачают в форму стиха. Здесь нет и на помине ни йоты мечтательности 

и гордыни. Махтумкули как жрец словесности  всего лишь философски 

констатирует имеющийся факт.  

Так как в нем кроется живая истина и надежда на светлое будущее народа. 

Махтумкули возродил через литературу поэтическое сознание и героический 

дух, величие  огузов. Неиссякаемый чистейший родник любви к красоте и 

гармонии мира в нем вдохновляют живых. Кыпчакский дух, родственный и 

близкий огузскому, также знал подобного величия:  

Қыпшақтың мың қатыны ҧл тапса да, 

Бҽрібір Иманжҥсіп бола алмайды! 

Казахский поэт более позднего времени Иманжусуп Кутпанулы увековечил 

в стихотворений свой образ избранности: «Если родят сыновей тысяча женщин 

из рода кыпчаков, все равно им не суждено стать Иманжусупом!».  
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Однако избранность и печаль чистого, чуткого сердца неразлучна. Поэтому 

говорят, что в старину родители горько плакали, если их сын вдруг родился 

поэтом. Он был подобен Меджнуну из легенды. И сами восточные поэты по 

зову сердца часто приравнивали себя к Меджнуну (Одержимый). Руми, Низами, 

Дехлеви, Джами, Андалиб, Шакарим пристрастно воссоздали в поэмах высокий 

образ Меджнуна. Махтумкули не исключение, он часто вставляет его образ в 

стихах как возлюбленного Лейли, юношу не от мира сего «Сгорю, полюбив: я – 

наследник Меджнуновой славы..», «А слыхал ли о жертвах Меджнуна 

влюбленного ты?..».                 

Исследователи его творчества пишут, что сын суфийского поэта Азади,  

«…одним из первых тюркских поэтов Махтумкули отказался от арабо-

персидской метрики (аруз), вернувшись к силлабическому стихосложению, 

имеющему народные корни. Большинство его стихотворений написано близком 

к фольклору жанре гошгы. Язык поэта приближен к естественному 

разговорному, что способствовало необыкновенному популярности стихов 

Махтумкули среди туркменского народа. Но и формы классической поэзии 

(например, мухаммасы) нередки в его творчестве».  

 

Священный гимн к отчизне.  

Знай: то, что в главном создал я, то вечно, как луна, 

Навеки вольная моя туркменская страна.  

Узловым моментом в его стихотворений «Несокрушимое» (Перевод 

Н.Тихонова) является проповедь, назидание, завещание, заклинания, повтор 

чудотворной молитвы и бата, слова благословения, чаяния  народной мечты  

одновременно. Всякий поэт от бога – это носитель магического слова, 

предвестник, аулие, святой.  

Когда бы гости ни пришли, всегда готов им той, 

Туркмена речь всегда пряма, нет лжи в ней никакой.  

Так говорит Махтумкули – нет на душе пятна, 

Бог на него направил взор – цветет его страна!  

Завет Махтумкули сбылся  – благополучно состоялось становление 

независимого государства  Туркмении. «Теке, йомуд, языр, гоклен с ахалом» – 

роды туркмен живут в цветущем государстве единого туркменского народа. У 

Махтумкули происходит постоянный психологический параллелизм – его 

самое личностное «я» часто переходит на общенародное чувство. Стихотворец 

всегда восхваляет и верит свой народ. В основе его мировоззрения лежит 

духовные озарения, сохранение народной традиций, фольклорные истоки, вера 

в справедливость бога, культ народного счастья. Он жил в старину, древней 

системе родовых отношений. Единение туркменских племен в единое мощное 

государство – вот истинный завет Махтумкули!  

Единой семьей живут племена, 

Для тоя расстелена скатерть одна... 

«Дос келді деп жасап жатыр ҧлы той» – Кадыр Мырза Али также 

восторженно воспевал о пресловутой гостеприимстве казахского народа.   
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Абай младше 122 лет Махтумкули, он родился в период крепких родовых 

отношений в степи. Оба поэта в стихах изредка называют имена родных племен 

– у Махтумкули – кышык-геркез-гоклен, у Абая –тобыкты, их дальний взор 

охватывает туркмен и казахов, народ в целом.   

Казахи, родные, – мой милый народ!  

Усы, разрастаясь, покрыли твой рот. 

Ты зла и добра не сумел различить, 

В крови и обжорстве не день и не год.  

Порой, если нужно, ты очень хорош, 

Порой, как торгаш, ты и тот и не тот. 

Не внемлешь другим, кроме собственных слов, 

Погрязший в пустом суесловии сброд.  

...Нет ни единенья, ни воли к нему, 

Потерям и бедам теряешь ты счет. 

Ума и богатства не в силах скопить, 

Упорствуя в зависти, губишь свой род. 

...Хитрец мой, не знающий дум и забот, 

Что толку паясничать год напролет?.. 

Но тот, кто возьмется тебя вразумить,  

В ответ только низость наветов пожнет. 

Стихотворение Абая написано в 1889 году. Репрессированный в 1937 году 

казахский ученый-филолог Кудайберген Жубанов пишет, что тогда каждый 

поэт выступил лишь от имени своего рода, Абай говорит не от имени своего 

рода тобыкты, он охватил душой и любовью весь казахский народ! Абай 

оставил духовное завещание своему народу – «Книга слов». Махтумкули 

прожил и творил во имя туркмен, на благо родного народа, это очевидно 

сейчас, его мечта сбылась!  

Для остальных  мы тюрки-кочевники Великой Евразийской степи.  У нас 

общая судьба, схожи мировосприятия, образ жизни, фольклор, виды искусства.  

Мусульманское духовенство у Махтумкули и Абая обличается сатирически. 

При этом оба поэта были истинно верующими, правоверными мусульманами-

мыслителями. У обоих вера была без прикрас, без догм, здоровой, цветущей.  

Муфти Коран читает, 

От бога ждет наград. (Перевод А.Тарковского).  

Махтумкули критически относился к нищим дервишам, муллам,  муфтиям, 

которые на деле не блистали порядочностью, честностью и совестливостью. Он 

их называют «О муллы без Корана, о пиры без глаз!».  Неприязнь и сарказм 

нечестному корыстолюбцу  мулле открыто провозглашал и Абай.  

Абай презирал ненасытных мулл, а не веру. Он высмеял неискренность, 

лицемерие, внешняя благопристойность на словах, алчность 

священнослужителей. Вот образ ненасытного, падкого до мирских утех муллы:  

«Попробуй его укорить, / Взовьется: «На боге сей грех!»», «А мысль от Творца 

далека»: 

В тюрбане громадном мулла 
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Трактует превратно суть норм. 

Душа его, глянь, изошла, 

Как беркут он, ждущий свой корм. 

(Из стихотворения Абая «Бездумен сияющий взгляд», перевод А.Кодара). 

Ты на скаредных мулл глянь, Махтумкули: 

Жертв, как волки, дерут – налетай, дели! 

Липовый мулла развращает людей, – так гласит пословица. «О братья, какие 

пришли времена! /Никчемные люди – в чести, знамениты…/ Земля злодеяний и 

бедствий полна», – так сокрушается Махтумкули. «Если я человеком зовусь, / 

Как невеждою темным мне быть? / Раз народ мой внушает мне грусть, / Где я 

славу могу заслужить?..», – так горько плачет Абай, боясь бессмысленного 

существования и зависимость, низость социальной среды.  

Махтумкули и Абай – искренние проповедники, в вероисповедании у них 

много точек соприкосновения и созвучия. Их поэзия есть проповедь, духовное 

завещание для потомков. Оба поэта были близки к самовоспитанию, поскольку 

их идеал – это совершенный человек. В Священном Коране метко сказано: 

«Работайте над собою».  

Махтумкули, гони печаль из темных недр своей души, 

Успокоение и лень в усталом сердце задуши. 

Не жди, пока проснутся все, восстань и действовать спеши. 

Не говори: мол, не поймут, – голов пытливых много. 

(«Сто тысяча путников»). У Махтумкули довольно часто встречается 

отрицательный образ Каруна, проклятого богом, казахи его называют скрягой 

Карынбаем. «Богач-лихоимец всечасно готов / Последнее взять у сирот и у 

вдов». 

У Абая такая же картина реального, удручающего быта казахов: «С 

бедняком никогда не поделится бай, / … Бай – бездушен», «Бесчестным путем 

умножая свой скот». Даже их ничем не различить, этих богачей-скотоводов, 

ненавистных для обоих поэтов. Людская психология, скаредность, 

несправедливость и насилие сильного над слабым остается неизменными на  

притяжений тысячелетья. Быт определяет сознания. 

 Ты к богатству не стремись, Махтумкули: 

 В Судный день лежать сокровищам в пыли. 

 Сам ты доброе от злого отдели, 

 Чтоб отвеялось мякина от зерна!  

Разговор с самим собой присущ Махтумкули и Абаю, поскольку эта черта 

бывает не только мудрецов, так и праведных.  

У казахов великодушие, благородство приравнивается  родовитостью, 

тектілік, особенно ценятся достойные происхождения человека. Это 

генетический код человека, природа, зов крови, отпечаток предков, который 

остается в сущности неизменным.  «Отец мой скромным был, жить не мечтал 

богато; /Он знал, что бренен мир и презренно злато. / ... Его мечта была – на 

божий рай взглянуть» –  таким образом Махтумкули увековечил светлый образ 

отца в поэзии.  
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«От поэта родился поэт. Оба сильные. Подобные примеры были на востоке, 

что у туркменского классика Мактумкули Фраги отец  Довлетмамед Азады был 

большим поэтом, мудрецом, мыслителем известным за пределами страны. 

Верно, что на востоке величие рода, родовитость всегда была на почете. Так как 

слово оно божественно. И всегда народ определяет о великой роли творческих 

личностей.  У Абая Кунанбаева сыновья и племянник родились с поэтическими 

талантами – Акылбай, Магауия и Шакарим», – так написано мной  в эссе, 

посвященным к творчеству великому поэту Дагестана Расулу Гамзатову 

«Поэзия Расула Гамзатова. Весь в кликах журавлей». 

Махтумкули и Абай, братья парнасская (Вяземский)  – они почитаются на 

уровне духовного вождя и наставника для туркменского и казахского народа, 

их творчество воспринимается  для нашего сознания как живительный 

источник, как земзем, обладающий чудотворной силой. Прозорливцы, гении, 

святые, владыки, избранники, посланники, исполины, цари, хранители из 

племени певцов!  

Наши народы никогда не теряют своих сияющих путеводных звезд.  

 

УДК 821.512.122:069.5 

КЕМЕЛБАЕВА А. 

 

СТИХИЯ  СТИХОТВОРЕНИЙ МАХТУМКУЛИ 

 

«Лоно вдохновенья» 

Само имя Махтумкули служит символом единства туркменского народа. 

Его литературное наследие давно стало важнейшей частью духовной жизни 

туркмен, гордостью страны и национального менталитета. Феномен  

гениальности Махтумкули  не оставляют равнодушными других, особенно 

представителей народов из тюрок-кочевников в прошлом.  

Конгениальность Махтумкули Фраги (1723-1783), его созвучие и близость 

духа с другими великими поэтами вне сомнений. 

Рудаки был родоначальником великой персидской литературы. Благодаря 

классической литературе Иран, страна древнего культа огнепоклонничества, 

пророка Заратуштры, после принятия ислама, выстоял, не потерял 

самобытность и величайшую культуру. Слово воскрешает.  

Для радостей неизменных тела я дух оскорбить бы не мог. 

Позорно быть гуртоправом тому, кто саном высок. 

В иссохшем ручье Эллады не станет искать воды 

Тот, кто носителем правды явился в мир, как пророк. 

Так высоко вознесся Рудаки (ок.860-941), кому был чужд аскетизм и 

лицемерие. Махтумкули также подтвердил величие слова, его божественное 

происхождение:  

Нам знание дано как заповедь небес. 

Ты просветил меня и ввел в тайник словес.   
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Рудаки вводит для возвеличивания поэтического искусства незабываемых 

образов библейских персонажей: 

Мой стих – Иосиф Прекрасный, я пленник его красоты. 

Мой стих – соловьиная песня, к нему приковал меня рок.  

Его метафора восхищает, будто метаморфозы, воспетых Овидием древних 

эллинов, которые одушевляли любые природные явления, и поэтизировали 

стихию и космос сказочной красотой. 

Насими (1370-1417), поэт-великомученик, воспевший гармонию и 

взаимодействия человеческого сознания с космосом: 

Пророк сказал, что сердце – божий трон. 

Но слово – вот его первооснова. 

Дарящий дарит речь без платы нам, 

И нету прекрасней слова.  

Мысль, высказанная в средневековье подтвердил в XX веке казахский 

классик Абай (1845-1904): 

Поэзия – слов благороднейших царь, 

Свести несводимое должен твой дар. 

Пусть радует он и язык нам и сердце, 

Повсюду неся одинаковый жар. 

                       (Перевод с казахского Ауезхана Кодар).  

Слово для всех свято. «Лоно вдохновенья», это слова Лермонтова, 

обозначающее поэтическое вдохновение.  

Перекличка с поэтической мыслью Махтумкули, о знаний как заповедь 

небес,  можно проследить у белорусского поэта Янки Купалы (1882-1942): 

Только песней живу – как судьбою. 

Ради песни в душе свет несу, 

Постигаешь лишь с нею одною 

Недоступную быта красу.  

Великие поэты рождаются для продвижения своего народа. Они 

сокрушаются высокой душой ради народа. Гете (1749-1832) боялся, что немцы 

так и не смогут развиться в нацию. Политическая жизнь немецкого общества 

времен Гете склоняла его к таким мыслям. Лермонтов пишет влача в душе 

бремя печали, чуть ли убийственные слова: «Прощай, немытая Россия! / Страна 

рабов, страна господ». Гоголь, великомученик, ясновидец писал сатиру 

русского общества, где позорно царило крепостное право. 

Любовь к отчизне стоит у Махтумкули особняком. В стихотворений 

«Жребий» он мило признается сыновней любовью: 

Жил я, пел и слезы лил я, 

Отчий свой народ любил я, 

И стихи ему дарил я слаще меда и вина. 

                                         ( Пер. А. Старостина).  

Вся философская и гражданская лирика Абая дышит этим страхом в 

этническом плане  –  боязнь не состояться как нация. От несостоятельности 

казахского общества, убогости самосознания, зависимости положения, 
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невежественности народа глубоко сокрушался Абай. «Ты зла и добра не сумел 

различить, / … Важнее всего свой корыстный расчет. / Нет ни единения, ни 

воли к нему, / Потерям и бедам теряешь ты счет».  

Махтумкули выше всего ценит чувство родины, для него ее роль велика, как 

и ее боль:  

Истощены, угнетены / Отчизны лучшие сыны. 

Лихие стали скакуны / Простыми вьючными ослами. 

   («Безвременье»,  перевод А. Старостина). 

Раздробленность туркменских племен явно точила сердце Махтумкули. Он 

понял, что магические, живительные слова повлияют на судьбу народа. Поэты 

не существуют вне народа. Поэтому он будущее Туркмении воспевал в светлых 

тонах. Вещун, властелин слов, он знал, что вера спасет! Он предугадал еще 

интуитивно, что его слова, общенационального поэта, представляют собой еще 

идеологию. Возможно, что здесь особую роль играл тот факт, что он 

исповедовал ислам суннитского толка, где почитаются хадисы пророка 

Мухамеда. Толкование хадисов, призывающих к доброте, милосердию, 

справедливости  для понимания простого народа – это и есть букварь  

набожности и нравственности. Многие стихотворения назидательного 

характера Абая и Шакерима раскрывают суть хадисов. Махтумкули, живший 

больше столетья раньше, не прошел мимо благочестия и крепкой веры, 

изложенных в хадисах.   

У восточных поэтов бремя печали и жертвоприношенья высокой души, 

познавший блеска и нищету мира сего,  не дает им стать  приверженцами 

Эпикура, увидеть и захотеть лишь радости и усладу жизни. Но это не сумерки 

души. Философичность мировоззрения и ментальность оставляют печать 

крепко на их личности.  

«Жемчужина в венце творений!»  

Махтумкули берет себе псевдоним Фраги – «Разлученный». «Ты побежден, 

Махтумкули: нет сил избавиться от мук. / Ты имя дал себе – Фраги, навек 

сражен мечом разлук ( Пер.Л.Вдовиной).   Он предвещает свою 

великомученическую судьбу, невозможность стать счастливым земным 

счастьем. Тоска Махтумкули порой выходит за пределы обычной 

влюбленности, образ его возлюбленной Менгли иногда приобретает совсем 

другой смысл. Его Фраги и есть синоним Меджнуна-Одержимого. Тоска, 

пустыня, томление, любовь, одиночество – точь-в-точь передает черты образа  

Меджнун.  

Махтумкули томим любовью, друг. 

Отринь его – и он в пустыне, друг. 

(«Друг», перевод Ю.Гордиенко). 

Махтумкули страстно ищет неуловимую возлюбленную – и не находит ее, 

впадает в депрессию. Он в своем исканье полон суфийским видением, как 

мотылек света, как душа Бога, как Психея Амура в классическом романе 

Апулея. Он так страстно хочет небесно-чистой любви, что при чтении его 
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поэзии читатель сильно поддается его влиянию, жаждет озарения. Мотив 

потери возлюбленной Менгли иногда приобретает космический высоты: 

На земле моя Менгли жила, 

Обожгла мне сердце и ушла. 

У меня в груди ее стрела. 

Где она, какой звезды царица? 

Образ Меджнуна звучит как кодовое слово. Меджнун скиталец 

олицетворяет странника, жаждущего нечто божественного. Возможно, что 

лишь алхимики сродни им, ищущие небесную благодать за пределами логики. 

У Низами (1141-1209): «Тому, где царство где-то вне миров, / Весь мир – 

кочевье, а не отчий кров» (Пер. П. Антокольского).  Вне миров – это вне 

космического пространства, что ли?!  

Махтумкули так печален недугом любви. Образ незримой любимой терзает 

его, душа стремится к озарению любви. Это состояние неземной лихорадки 

передано в таинственной стихотворении «Кто ты?». 

Ах, никогда я тебя не видел, моей любимой! 

Кто ты? Голубка ль в росе медвяной? Скажи мне, кто ты? 

Душе печальной я лгу, обманной мечтой палимый; 

Ты роза ль в роще благоуханной? Скажи мне, кто ты?  

Не найдя рядом возлюбленную на белом свете, достойную для него, 

соответствующую идеалу женщины поэт обращается к себе:  

Фраги! Не думай об этой страсти неуловимой! 

Прочь руки: образ ее лукавый промчится мимо! 

К чему мечтаешь ты о незримой своей любимой? 

Ты кто? Безумец? Мечтатель пьяный? Скажи мне, кто ты? 

         ( Перевод Г.Шенгели).  

Кто она? Чей лукавый образ имеет ввиду поэт?! Мотив любви сложен. Она 

возвышает и унижает. Джами (1414-1492):  «Я так твой образ возлюбил, что 

стал царем в стране любви, / Хотя, при разуме моем, везиром стать не смел 

дотоль».  

Махтумкули увековечил образы туркменских красавиц своей великой 

поэзии: «Исцелила недужного, мертвого ты воскресила; /Раем ад обернулся, 

дворцом обернулась могила, / Справедливей тебя нет на свете ни шаха ни 

хана». («Подруга»).  Поэт вовсе не возводит идол, он видит собственными 

очами и ценит живую женщину, не притворяясь, поет ей гимн, полного 

восхищения и культа красоты. Живи он в средневековой Европе, за такие слова 

его преследовала бы инквизиция. Аксак Темир, Амир Темир также разгневался 

на Хафиза за гиперболично выраженную слова любви. У Махтумкули есть 

перекличка с Хафизом:  

Родинка моей возлюбленной – вечных снов жилище; 

Яркие уста красавицы – жемчугов жилище.  

(«Возлюбленная», пер. А.Тарковского).  

Это великие лирики впервые, с незапамятных времен провозглашали 

равенство между полами! В эпоху, где женщина-рабыня продавалась как товар, 
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как предмет вожделения. В темные века, когда увели в рабство юных девочек, 

оторвав их от объятия матери! Это они были истинными правозащитниками 

бесправных и порабощенных женщин навеки! Это они воспевали великую 

поэзию в честь возлюбленных!  

«Жемчужина в венце творений! / Ты вся любовь», – возносил в небеса 

женщину русский поэт В. Г. Бенедиктов (1807-1873).  

Живую душу погубили 

Два палача – твои глаза; 

Опять немилостивы были, 

Как два бича, твои глаза. 

«Глаза Менгли». Образ Менгли превосходит силой мощи своей поэтичности 

красавиц, воспетыми великими мастерами древности.  

Как месяц в сумрачной дали, 

Мне светит красота Менгли. 

Безумцем стал Махтумкули. 

На слезы песни звук походит. («Тревога»). 

Махтумкули прав был трижды: «Я не знаю прекрасней, не знаю опасней 

тирана», («Подруга», пер.А.Старостина). Одержимость любовным недугом 

неизбежна. «А слыхал ли о жертвах Меджнуна влюбленного ты?...»;  «Я исчез, 

убитый милой».  

Отвергнутый женщиной Джами сокрушается и покоряется такой участи: 

«Свиданья с милой не ищи, Джами, / Не спорь, прими судьбы предначертанье».  

Противостояние и непримиримость между женщиной и мужчиной – это 

одна из тем психологического и патологического характера в классической 

литературе. Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой в достойной 

повести «Крейцерова соната» раскрыл ее душераздирающую суть весьма  

углубленно и верно. В повести «Драма на охоте» Антона Павловича Чехова эта 

двойственность – любовь и ненависть двух сердец анализируется блестяще. 

Если искать их среди библейских персонажей – это Самсон и Далила. Хакани 

Шервани (1126-1199),  великий азербайджанский поэт пишет: «Убила чарами 

меня, не повредив и волоска. / Отринувшая свысока мои заботы, – это ты». 

Здесь женская красота выступает как страшная сила и мощное оружие 

коварной женщины или высокомерной девушки.  

Махтумкули использовал суфийский образ пламени и мотылька. 

«Мотыльком метнулся в пламя, / Одержимым стал я ныне, / …Плачем исхожу, 

для горя уязвимым стал я ныне»; «Я безумец, я нищий, сожгите меня, 

мотылька! / Что мне делать на свете? / Как небо, Менгли, далека». 

Но у любви есть исцеляющая сила:  

Нет в мире ярче солнц, чем солнце красоты! 

Крылатыми твои становиться мечты. 

Беда тебе, Фраги, коль не добудешь ты 

Той, на кого глядишь влюбленными глазами!  

(«Приди», перевод Г. Шенгели). 
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Средневековых восточных поэтов сближает склонность к преувеличению, 

поэтической гиперболе. XV веке Абдурахман Джами продолжил эту традицию: 

«Страдая от любви к тебе, мое кричало бы тело, / Когда бы в каждом волоске 

оно язык имело» (Пер. А.Братского).  

Странно, что чувство любви вызывает в душе мужчины комплекс 

неполноценности. «О, ничтожны мы любя…», – чистосердечно так признавался 

Джами, который в отношении возлюбленной именует себя рабом. Махтумкули  

не отверг светлым умом зависимость мужчины от женщины: «Я – раб любви, 

гоклен с Атрека, / Властительницу чар ищу», («Ищу», пер.А. Тарковского). 

Поэт нарек себя рабом ради страсти: «Приходи! Иль ты не видишь, / Как 

влюбленный раб томится, / Как меня в неволю манит / Черных кос твоих 

темница?». У Низами коса красавицы служила арканом для возлюбленного.   

 И это воспевают поэты, которые в философской лирике ярко чувствуют 

мощь собственного гения. Вот Хакани: «Мои стихи – это чудо в искусстве 

панегирик, / Они, словно Коран, берут за душу» (Пер.М.Синельникова). И 

Махтумкули, пророчивший, что он станет устами Туркмении!   

Шакерим Кудайбердиев, поэт-мистик, религиозный мыслитель, родной 

племянник Абая (1858-1931) подписывался «Мутылганом» – себе выбрал 

псевдоним Забытый. Как будто он предугадывал свою трагическую судьбу: 

быть застреленным в годы раскулачивания советской власти и 

репрессированным после смерти. Поэт был реабилитирован более в позднее 

время,  опубликован лишь в 1988 году.  Распятие Христа, хотя является 

символом христианства, оно олицетворяет гибель лучших, избранных. Его тело 

в колодце, выброшенный коммунистами, перезахоронено лишь 30 лет спустя. 

Теософическая поэзия Шакерима написана в традиции теодицеи.  

Шакерим пишет, что во сне увидел Коркыт баба и Хожа Хафиза, они 

посвятили его к музыке. Махтумкули, в «Откровений» торжественно, высоким 

пафосом описывает свое благословения пророком. Благословение означает 

рождения поэта.  

Открылись мне далекие края 

И тайные движенья бытия.  

Я поверила ему без лукавства. Это вовсе не преувеличение. Это веленье 

рока. Гете написал схожее чувство этому состоянию поэтического экстаза и 

духовного посвящения.  

Все полыхало, мир тонул в огне. 

Но там, на тучах, – явь или виденье, – 

Богиня мне предстала в вышине. 

Она парила в светлом ореоле. 

Такой красы я не видал дотоле.  

«Пускай ты слаб, – она мне говорила, – 

Твой дух горит добра живым огнем. 

Прими ж мой дар! Лучей полдневных сила 

И аромат лесного утра в нем. 

Он твой, поэт! Высокие светила  
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Тебя вели извилистым путем, 

Чтоб Истина счастливцу даровала 

Поэзии святое покрывало. 

( И.В.Гете. «Посвящение», перевод В.Левика).  

Намного позже Пушкин описывал в своем «Пророке» тайну посвящения – 

веление сердца и небес – «И, обходя моря и земли, / Глаголом жги сердца 

людей». Абай, Шакерим тоже описывали момент тайного посвящения, 

блестяще-мистический миг духовного преображения.        

Известно, что Махтумкули мастер сфрагиды. Он в конце стихотворения 

ставит своеобразную печать, свое имя – сфрагиду, техаллус. От отца перенял 

Махтумкули этот образец, отец писал под техаллусом «Азади».  

Этот печать никогда не стирается с нашей памяти, чтившей творческую 

личность Махтумкули Фраги.  

 

ҼОЖ 811.512.122.1 

ҚАЙЫРБАЕВА Ж.Қ. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ., Қазақстан 

 

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ТУРИСТІК ЖЕРЛЕРІНІҢ 

ЛИНГВОЕЛТАНЫМДЫҚ СИПАТЫ 

 

Қазақстанның халықаралық туризмге енуінің ҿзіндік болашағы бары белгілі. 

Біздің негізгі ҽлеуетті нарықтарымыз - Ресей, Қытай, Европа, Таяу Шығыс 

елдері. Ресей мен Қытайдың ҿзі ғана республикамызды 150 миллионнан астам 

туристермен қамтамасыз ете алады. Бҥгінде Қазақстан 52 елмен визасыз 

режимге кҿшу жҿнінде келісімдер жасап, «ЭКСПО-2017»-ні ҿткізуге дайындық 

барысында басқа да кҿптеген елдермен виза режимін қарапайымдандыру 

жҧмыстарын жҥргізуде. 

Солай бола тҧра Қазақстан туризмінің бҥгінгі даму қарқыны бар ҽлеуетті 

толық пайдалануға мҥмкіндік бермей отыр. Ҽлемде біз жайлы туристік 

мақсатпен баруға тҧратын ел ретінде ҽлі ҿте аз біледі. Қазақстан елінің бірнеше 

халықаралық жҽрмеңкелерге қатысу да кҥтілген нҽтижеге қол жеткізуге 

мҥмкіндік бермей отырғандығы белгілі. Оның бірден бір себебі, туристік 

саланың дамуының тҿмен деңгейі елдің туристер ҥшін жағымды имиджін 

қалыптастыру мҽселесіне қатысты ғылыми зерттеулердің жҽне Қазақстанда 

туризм саласындағы белсенді ПР-кампаниялар мен имидждік жобалар жасау 

мҽселесі бойынша кешенді жҽне жҥйелі талдаулар жҥргізетін ғылыми-зерттеу 

қҧрылымының жоқтығымен тікелей байланысты деп білеміз. Сонымен қатар, 

елімізде қалалар мен аймақтардың туристік имиджін кҿтерумен шҧғылданатын 

мықты мемлекеттік-жекеменшік ҧйымдар да жоқтың қасы. Ғалымдардың 

зерттеуінше, «қазіргі туркомпаниялардың 80 пайызынан астамы 

қазақстандықтардың шет елдерде демалуын ҧйымдастырумен шҧғылданады, 

демек, олар шетелдік турҿнімдерді сату-сатып алумен айналысады». Осыдан 

келіп, республиканың қазіргі туристік нарығындағы жағдай маркетингті 
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қолдануды, жаңа тҧтынушының басты ерекшеліктерін зерттеуді, туристік 

қызметтерді қолданушының уҽждемесі мен мінез-қҧлық ерекшеліктерін 

айқындауды талап етеді. Сол себепті туристерге арналған экспресс-жолсілтеуші 

ақпараттық ҿнімдерді дайындаудың маңыздылығы ҿз-ҿзінен айқындалады. 

Шығыс Қазақстан облысының мҽдени-танымдық туризмді дамыту ҥшін 

ҥлкен ҽлеуеттік мҥмкіндіктері бар. ШҚО-ның тек қазақстандық қана емес, 

сонымен қатар ҽлемдік туристік нарықта ҽлеуетті бҽсекеге қабілеттілігін 

кҿрсете алатын айырықша табиғи-географиялық, климаттық, бальнеологиялық, 

мҽдени-тарихи ресурстары бар, жҽне туристік саласының дамуына байланысты 

Алматы мен Астана қалаларынан кейін 3-орынды иеленеді.  

Шығыс Қазақстан облысы 1932 жылы қҧрылып,1997 жылдың 3 мамырында 

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен оған Семей облысының 

аймағы қосылды. Жалпы облыс аймағы 283,3 мың ш.км созылып, жоғарғы 

Ертіс алабында орналасқан, онтҥстікте Қытай жҽне Алматы облысымен, 

солтҥстік шығыста Ресеймен, батыста Қарағанды жҽне Павлодар облыстарымен 

шекараласады жҽне Қазақстан Республикасының облыстары арасында аумағы 

бойынша ҥшінші орынды еншілейді. Облыс орталығы Ҿскемен қаласы 1720 

жылы қҧрылып, Кенді Алтай тауында орналасқан. Облыс алуан тҥрлі табиғи 

жағдайларымен ерекшеленеді, табиғаты да таңқалдырар алуан-тҥрлі. Мҧнда 

таулы бедердің кҥрделігімен жҽне бірқатар жалпы климаттық тҽртіп 

қҧбылыстарымен, сондай-ақ кҿптеген таулы жоталардың ауа ағысының 

таралуына ҽсерімен байланысты климаттың, ҿсімдіктің жҽне топырақтың 

вертикальдік аймақтығы кҿрінеді. Дала, шҿлді жҽне таулы тайга ландшафттар: 

батыста - Ертіс маңы жҽне Сарыарқаның жазықтары, шығыста - Алтай деп 

аталатын таулы ҿлке. Сонымен қатар, Шығыс Қазақстан жануарлар жҽне 

ҿсімдіктер ҽлемінің тҥр-тҥріне бай. Облыста республикамыздың орман 

байлығының 90%-ы жинақталған десе де болады. Аймақтың табиғатын сақтап 

қалу ҥшін қорғалатын аумақтар мен қорықтық орындар торабы қҧрылған. Бҧл 

Марқакҿл, Батыс Алтай, Алакҿл қорықтары, 8 жануартану мен ҿсімдіктану 

қорықшалары, 6 табиғат ескерткіштері жҽне Қатон-Қарағай ҧлттық табиғи 

саябағы. 

Қазақстан Республикасының туристік саласын дамыту Тҧжырымында 

«Шығыс Қазақстан кластері «Табиғат таңғажайыптары ҽлемі» жҽне 

экологиялық туризмді дамыту орталығы ретінде» белгіленетіні жайлы 

айтылған. Ол кластерлерге ШҚО-ның солтҥстік жҽне шығыс бҿліктері енді. 

Кластердің орталығы болып туристік қызығушылық тудыратын 8 басты жер 

енгізілді. Олар: 1) «Берел» мемлекеттік тарихи-мҽдени қорық-мҧражайының 

нысандары; 2) Бҧқтырма су қоймасы; 3) Ертіс ҿзені мен Жайсан кҿлі; 4) Катон-

Қарағай мемлекеттік ҧлттық табиғи паркі; 5) Қалжыр ҿткелі; 6) Риддер-Анатау 

жҽне Иванов таулары; 7) Алакҿл кҿлі; 8) Семей қаласы. 

Облыстағы «Ақ бауыр» табиғи жҽне тарихи-археологиялық кешенін  ерекше 

атап кҿрсетуге болады. «Ақ бауыр» табиғи жҽне тарихи-археологиялық кешені 

Ҧлан ауданында, Ҿскемен - Самар тас жолы бойында, облыс орталығы Ҿскемен 

қаласынан 35 км қашықтықта, Сағыр (Ленинка) ауылының оңтҥстік-
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шығысында 4,5 км жердегі Қоржынбай тауының баурайында орналасқан. «Ақ 

бауыр» ғибадатханасы болжаммен алғаңда энеолитте (б.д.д. Ҥ-ІІІ мыңжылдық) 

жҧмыс істей бастаған жҽне ортағасыр дҽуіріне дейін жҧмыс жасаған. Осы 

аймақтың киелілігін табиғи факторлардың ҿзі айқындап бергендей. 

Ғибадатхананың ландшафтық аймағы жалпы алғанда біркелкі жҽне де 

жазықтықты-таулы рельефті болып келетін шағын шатқалдарда орналасқан 

ҧсақ ҿзендері, бҧлақтары, бастаулары бар кең алқаппен айқындалады. 

Жергілікті жердегі табиғи суайырық болып табылатындар - біршама ірі ҿзендер 

Ҧранқай, Сібе, ҧсақ ҿзендер: Сағыр, Ақбастау; бҧлақтар: Қарасай, Шҿже, 

Алдай жҽне басқалар. Табиғи-ландшафттық жағдайы ыңғайлы, кҿптеген су 

кҿздері мол, флорасы мен фаунасы бай болғандықтан ғибадатхана аумағын 

адамдар ҽртҥрлі тарихи кезеңдерде-ақ барынша игере бастаған. Бҧған осы 

жердегі кешеннің тарихи-мҽдени ортасын қалыптастыратын археологиялық 

ескерткіштер куҽ. Бҧл кешенді ескерткіштердің сантҥрлі ҥлгілері - ҽртҥрлі 

дҽуірлердегі петроглифтердің шоғыры, қола дҽуір қорымдары, ерте темір 

ғасырының қорғандары, сондай-ақ сирек кездесетін археологиялық кешендер - 

«мҧртты» қорғандар енетін, ерте ортағасыр дҽуірімен мерзімделген 

жерлеулер қалыптастырған. Ғибадатхана ескерткіштерінің арасында жартаста 

қызыл охрамен орындалған суреттері бар ҥңгір ерекше орын алады. 

Жартастағы суреттер б.д.д. V-III мыңжылдықпен мерзімделген [1]. 

Қазіргі кезде «Ақ бауыр» облыстағы ҽйгілі тарихи ескерткіш болып 

табылатындықтан жан-жақты зерттелуде жҽне облыстағы жҥргізілген 

шаралардың негізінде туристердің жиі баратын орнына айналды. Ҧлан 

ауданындағы «Ақ бауырда» кешеніне туристердің қызығушылығы артып, 

ҧйымдасқан тҥрде келе бастауына байланысты бҧл маңда мал жаю тоқтатылды, 

мҧның ҿзі шҿптің жайқалып ҿсуін қалпына келтіруге ықпал етті, автомобиль 

жолы мен карьеріндегі топырақтың эрозиясы ішінара тоқтатылды. Туристерге 

экскурсиялар жҥргізілуде. Бҿлім қызметкерлері мен зерттеуші ғалымдар киелі 

жер аумағындағы ескерткіштерді анықтау жҿніндегі далалық зерттеулерін 

жалғастыруда.  

Облыстың топонимиалық жҥйесі де туристердің назарында. Ҿйткені, ҽрбір 

аймақтың ономастикалық атаулары мыңдаған жылдар барысында пайда болып, 

қалыптасып, ғасырлар талайынан екшеліп, ҿзіндік жҥйе тҥзеді. Топонимия - 

халық ҿмірінің табы сіңген айшықты сҿздермен таңбаланған киелі жердің 

атаулары десек, Шығыс Қазақстан облысының топонимиялық жҥйесі кез-

келген басқа ҿлкелер топонимиясы сияқты кҿне, кірме жҽне қазақ тілі негізінде 

қалыптасқан атаулар қабатынан тҧратын кҥрделі жҥйе тҥзген.  

Мысалы, Алтай – тау мен елді мекен атаулары. Бҧл атаудың шығу тҿркіні 

кҥні бҥгінге дейін даулы, шешімін таппаған мҽселелердің бірі. Топонимнің тҥп-

тҿркіні туралы В.Ф. Барашков тҥркі тілдеріндегі «ала тау» тіркесінен [2; 100] 

шығуы мҥмкін деген жорамал айтады. Тҥрколог ғалым В.В. Радлов атаудың 

тҿркінін тҥркі-монғол тіл бірлестігі тҧстас, «заңғар тау» мҽндес сҿздерден 

тапса, профессор Т. Жанҧзақов: « «Ал» сыңары кҿне тҥркі тілдерінде «қызыл», 

«алтын» мағынасындағы лексикалық бірлік, дербес сҿз болған. Атаудың екінші 
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сыңарындағы «тай» сҿзі кҿне тҥркі тіліндегі тағ (тау) сҿзінің кейінгі кезеңдерде 

дауыссыз «ғ» дыбысының жартылай дауысты «й» дыбысына алмасуынан туған. 

Демек, Алтай - «қызыл, қызғылт», яғни «алтын тау» » [3; 45-46] деп тҥсіндіреді. 

Халық этимологиясы «алты ай жаз, алты ай қыс болғандықтан аталған» деп 

тҥсіндіріп, «алты ай» тіркесінен шығарады. 

Қалжыр – ҿзен жҽне елді мекен аттары. Атаудың этимологиясы бойынша 

тҥрлі пікірлер бар. Халық аңызы атауды «қалың жар» тіркесінен шығарады. 

Зерттеуші Е. Қойшыбаев: «Тҥркі тайпаларының жҽне қазіргі ру – тайпалар 

аттары» – деп тҥсіндіреді [4; 145]. Ал тҥрколог ғалым А.С. Аманжолов – 

Қалжыр сҿзі тҥркі тілдес халықтың алтайлықтардың тілінде «асау, долы, 

буырқанған» деген мағына беретінін жазады [5; 30]. А.Ҽ. Ҽлімхан - «қал» жҽне 

«жыр» сҿздерінің тіркесінен пайда болған. «Қал» тҧлғасы кҿне тҥркі тілінде 

«асау, долы» ҧғымын берген [6; 410] «Жыр» тҧлғасы жыртылу, жырылу, жыра 

сҿздерімен тҿркіндес тҥбір сҿз деген.  

Ҽрбір елдің топонимикалық жҥйесіне тҥрлі халықтар тілінің негізінде пайда 

болған атаулар тҽн. Бҧл қҧбылыс сол аймақты мекен еткен этностың қоғамдық-

тарихи ҿмірі мен географиялық жағдайына тікелей байланысты. Бір халық пен 

екінші бір халықтың арасындағы тарихи қарым-қатынастың нҽтижесінде жалпы 

сҿздік қҧраммен бірге, жер-су атауларында да кірме тілдік элементтер 

қалыптасып отырған. Тарихи-географиялық факторлар ҽсерімен қазақ жерінде 

монғол атаулары пайда болып, ҿзіндік қабат тҥзген жҽне олар қазақ тілінің 

тілдік заңдылықтарына сай ҿзгеріске тҥсіп, қолданыс тапқан. Монғол атаулары, 

жалпы Қазақстан аумағындағы сияқты тарихи тҧрғыдан негізгі екі кезеңде 

қалыптасты. Олар ХІІІ ғасырдағы монғолдар ҥстемдігі мен жоңғар 

қалмақтарының жорықтарына байланысты пайда болған топонимдер. 

Қарастырылып отырған Шығыс Қазақстан облысы ҿңірінде де, монғол 

атаулары кҿрініс берген. Мысалы, Зайсан кҿлінің атауы монғол тілінің 

«тамаша, жайсаң» мағыналы сҿзінен қалыптасса [7; 196], Мӛнекей – елді 

мекенінің аты монғол тіліндегі мондохгуй (ағыл-тегіл, таусылмайтын, 

сарқылмайтын) [8; 304] сҿзінен немесе монтоохой (тасбас, дҿңжал балық) 

сҿзінен [8; 304] пайда болған атау. Монғол жҽне қазақ халқы арасындағы 

тарихи қарым-қатынастың нҽтижесінде аймақ топонимиясына монғол тілінен 

атаулардың енуімен бірге, Жоңғар қақпасы, Тӛртқалмақ, Қалмақтас сияқты 

атаулар да пайда болды. 

Аймақтың топонимиялық жҥйесінің негізін ҿлкенің тҿл иесі болып 

табылатын қазақ атаулары қҧраған. Сондай-ақ, ҿңірде монғол жҽне орыс 

топонимдері кездеседі. Ҧлттық топонимия - этностың даму ҥстiндегi 

дҥниетанымының, салт-дҽстҥрiнiң кҿрiнiсiн беретiн, халық мҽдениетiнiң 

негiзiнде қалыптасқан жҥйе. Ол ҿз бойына халықтың жҥйрiк қиял, асқақ сезiм, 

жоғары эстетикалық талғамын тоғыстырған.  

Сонымен, Шығыс Қазақстан облысының мҽдени-танымдық туризмін 

дамыту – еліміздің рухани байлығы, егемендігіміздің дҽлелді дерегі, 

ҧлтымыздың мақтанышы десек артық айтқандық емес. 
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АБАЙ ІЛІМІ – БОЛАШАҒЫМЫЗДЫҢ РУХАНИ ТІРЕГІ 

 

Тарихи кезеңдерде бой кҿрсетіп отырған адамгершілік ілімі  мазмҧнының  

ҽр алуандығымен, бірақ бҧл ілімнің  ҿзгермес  ҿзегін  қҧраған  ҥздік ҽрі мҽнді 

идеяларымен даналардың еңбектерінде  трансформацияланып отырды. 

Адамгершіліктің, яғни гуманизмнің дамыған кҿрінісінің, Батыс жҽне Ислам 

ҿркениеттерінде ҿмір сҥріп, тарихта атын қалдыра еңбек еткен Ҽл Фараби, 

Ж.Баласағҧн, Абай, Шҽкҽрім сынды ақын, ғалым, философ ... тҧлғаларының 

ерлігі мен қаламының арқасында, бҧған дейін бҧрын-соңды болмаған биіктен 

кҿрінуі жҽне оның бҥгінгі ҿмірге қажеттілігінің артуы – ҽлі де жеке, 

тыңғылықты зерттеуді қажет ететін мҽселе. Себебі, бҧл кҿріністер мен 

самғауларда, ҽрбір дана-гуманист «Мендік» тҧлғалық рухани байлығымен, 

іліміндегі адамгершіліктік ережелердің тереңдігімен, теориялық танымының 

кеңдігімен, ҿз қоғамы мен  ҿз уақытындағы ҿзіндік  миссиясын тҥсінген, 

белсенді  азаматтық  позицияда  тҧрған сезімдік  кҿңіл-кҥйдің барлық гаммасын 

ҿз болмысынан  кҿрсете білуімен ҿз іздерін қалдырды.  

Қазақ дҥниетанымының да ҿзегінен саналатын қҧндылықтардың ҽрбір 

тынысы, ҽрбір сҿз орамы мен ой тҥйіні адамгершілікпен, жоғары руханилықпен  

органикалық байланыста қалыптасып отырған. Адамдық мҽнділіктің шынайы 

болмысының ҿзегі – ізгілік десек, субъектінің рухани деңгейін анықтап, 

қоғамдық сапасын кҿрсетер негізгі компонент ретінде, ізгіліктің тҧлғалық 

«Мендікті» шынайы адамдық кеңістікте дамытар кҥш-қасиетін сынар ғасыр, 
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бҥгінде адам санасына ауыр салмақ салып отыр. Заман ҿзгерістерінің адамзатқа 

терең ықпалын ескермесе болмайтын қажеттілік тҧлғалық «Мендердің» ізгілік 

ілімін қҧндылық кҿзімен қабылдауға талпынысын қҧптайды. Бҧл талпыныс ҧлы 

Абай  мақсат еткен биік адамгершіліктің, рухани жетілудің, ҿрлеудің тірегі – 

«Адам бол» қағидасына ҽкеліп тірейді. 

«Мен» дегізерлік рухани негіз бен ҧлттық қасиеттерді сақтап қалуға қажет 

қҧндылықтардың ҿзегі, ол – адамгершілік, ізгілік. Қазақ ойшылдары ҽз 

заманнан адам жаратылысы мен табиғаты, қоғамдағы орны мен рҿлі, тірлігі мен 

болашағы жайлы кҿзқарастар жҥйесін осы ізгілік арнасында дамытқан. «Мен» 

дегізерлік рухани негіз бен ҧлттық қасиеттерді сақтап қалуға қажет 

қҧндылықтардың ҿзегі, ол – Адам болу, Адам болып қалыптасу. Бҧл – ҧлы 

Абайдың арманы. 

Адам болмысының рухани дҥниесі – ақын ҥшін керемет кҥш, ҥлкен 

қазына. Бҧл рухани кҥшті дҧрыс не бҧрыс жаққа бағыттау адамның ішкі жан 

дҥниесіндегі кҿкірек кҿзі – кҿңілге байланысты. Нҽтиже адамның кҿкірек 

отына ықпал етер субъекттің іс-ҽрекетінен, пиғылынан туындайды. Субъект 

рҿлінде ізгі тҧлға, дана, не болмаса надан, ақылсыз, ҿзімшіл де адам болуы 

заңды. Кҿңілің қандай адамға жақын жҥрсе сол тҧлғаның ішкі мҽнін қабылдай 

аласың. Қоғамдық тҧлға болғанымен адам ҿзінің ішкі жан дҥниесін толық 

билей алмауы жағдайы, субъекттің ішкі рухани тҧрақтылығына тікелей тҽуелді 

болса, субъекттің жан дҥниесі объективті ортаның мҽдени деңгейіне тҽуелді. 

Кҿңілдің қозғалмалы сипатын аңдаған ойшылдың жалпы барлығын ізгілікке 

ҥндеуі де сондықтан болуы ықтимал. 

Абай қырық бесінші сҿзінде: «Адамшылықтың алды – махаббат, ғаделет 

сезім. Бҧлардың керек емес жері жоқ, кіріспейтҧғын да жері жоқ. Ол − 

жаратқан тҽңірінің ісі. ... Бҧл аделет, махаббат сезім кімде кҿбірек болса, ол кісі 

− ғалым, сол − ғақил» дей келе, адам баласының ішкі «Менікіне» тҽн кҿп 

қырлы қҧбылыс ретінде махаббат сезімін антропологиялық-философиялық 

нақты тҧжырымдамамен берудің мҥмкін емес жағдайын білдіреді. Адам 

ҿмірінің мҽні сонымен қатар  осы махаббат сезімімен де ҿлшенбек.  

Махаббаттың табиғи болмысының ҽралуан қырлылығы Абай 

қарасҿздеріндегі тҧжырымдамалар арқылы дҽйектеліп отырады. Мысалы, 

адамның адамға сҥйіспеншілігі туралы: «Адам баласына адам баласының бҽрі – 

дос» деп, жалпыадамзаттық тҧрғыда шешімін таппай келген, жан ауыртып, 

жҥрекке салмақ салар ҿзекті мҽселенің экзистенционалды қырын кҿтереді. 

Абай жазып кеткендей, адамның биологиялық дене ретінде табиғи болмысы 

біртекті болганмен, ҽлеуметтік-саяси, діни-идеологиялық тҧрғыдан ҽралуан 

дҽреже-деңгейдің ҿзі − адам. Бҧл −ҿзгертуге келмейтін объективті қҧбылыс. 

Ақырында, ақын ҿзінің субъективті тҥйіндеуінде белсенді іс-ҽрекеттен бҽсең 

формаға ҿтетінін білдіреді. Ақынның соңғы отты қаруы − сҿз, ілім. Адам 

баласына деген сенім мен махаббат Абайдың этикалық-адамгершіліктік 

қҧндылықтарының негізі. Абайдың адам баласының жақын, туыс адамыңа ғана 

емес, барша адам затына ізгі қатынасты дҽріптеуі дананың терең ҽрі ҿз 
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ортасынан ҽлдеқаҽда алыс танымының жоғары деңгейін білдіреді. Бҧл − ізгі 

тҧлға рухының мҽңгілік мҽнге ие сипаты.  

Адамзатқа тҽн қҧнды сезім қабілеттері мен ақыл-ойының сҽйкестікпен 

дамуы − ізгіліктің дҽлелді бейнесі. Адам баласының қалыптасып, жетілуі микро 

– жҽне макроортаға тҽуелді жағдайда болатындықтан, ол − қоғам жемісі деп те 

тҧжырымдалады. « Адам баласын замана ҿсіреді, кімде-кім жаман болса, 

замандасының бҽрі виноват» дей келе, қоғам-адам арақатынасының жағымсыз 

қҧбылысын − даму заңдылығының бір ізі деп қарайды. Ҧлы Абай ҥшін ізгілік − 

бҧл «басқа адамдармен қарым-қатынаста ізгі ниетте, ізгі мақсатта болу.»   

Абайдың ҽрбір сҿзі бҥгінде жастарды бір-бірін тҥсінуге, ҿзара сҥйіспеншілік 

негізінде қҧрметтеуге, сыйлауға, қоршаған ортаға аялаушылықпен қарауға, 

ізгілігін жоғалтпауға, ең бастысы – адамды қҧрметтеуді ҥйренуге шақырады. 

Ҽрине бҧл сезім аналардан, ана сҥтінен, ата-ана тҽрбиесінен басталады. 

Сондықтан, адам негізін қалайтын жас аналарға мемлекет тарапынан берілетін 

ҽлеуметтік-материалдық кҿмек деңгейін кҿтеру ҿте қажет. «Адам болуға»  Абай 

шақырған, ал бҥгін жастарды ҥйрету, шақыру – біздің міндетіміз.  

Ҽлеуметтік-экономикалық даму саласындағы қоғамдық кҥш-арсеналының 

халық екендігі, яғни, адам факторы екендігі басты назарда. Ал негізгі тыл – 

жастар болмақ. Жастардың ең мықты негізі орта жҽне жоғарғы оқу 

орындарында білім алу бағытында шоғырланған. Адамның сапалы ҽлеуметтену 

шартының бҧлтартпас фундаменті – білім. Білімнің адам факторын ақыл, мінез-

қҧлық, қабілет, қулық сияқты барлық қырларын кушейтер катализатор екендігі 

тарихымыздан белгілі.  

Міне, сондықтан, жолдау барысында Елбасымыз кҽсіби іскерлік, терең 

білім, жоғарғы интеллект, тҧғырлы ҿзіндік сана негіздерінің ҽлеуметтік 

сапасының отбасы тҽрбиесімен ғана емес, мектеп жҽне орта, жоғарғы оқу 

орындарында да  қалыптасатындығына кҿңіл аударуды жҽне қажетті жағдайды 

жасауды талап етті. Жастарға осы талапты ерекше ескере атап ҿтуі де адам 

тҽрбиесінің біртіңдеп адам ҿмірінің жоғарғы қҧндылықтық фундаментін 

қҧрайтынын меңзегені. Жастардың ҿздеріне деген сенім, болашаққа ҥміт, 

еңбекке қҧлшыныс, ҿмірге сҥйіспеншілігі ең алдымен отбасы ортасында 

қалыптасатыны заңдылығына жҥгінсек,  бала тҽрбиеленетін ҽр отбасының 

психологиялық-ҽлеуметтік деңгейінің де білім мен еңбек тҽрбиесіне келіп 

тірелетіні анық. Сондықтан ҽрбір ата-ана баланың болашағына жауапты 

екендігін тҥсіну керек. Қорытынды: ҽрбір отбасы баланы ес білгеннен бастап 

Ҿмірге, ҿнерге ҥйреткендей тҽрбиелеуі, дайындауы тиіс. Ҿкінішке орай кҿп 

ҽлеуметтік шындық бҧл ережеге жанаса қоймайды. Осылайша ҿмір сҥруге, 

білім мен еңбекті игеруге қажетті сезіну, қабылдау, тҥсіну, ойлану т.с.с. 

баланың психологиялық-физиологиялық қабілеттері ғана емес, адамгершілік, 

ҿмірге деген қызығушылықтары сияқты рухани қҧндылықтары да отбасылық 

кеңістікте назардан тыс қалып отыратыны рас.  

Адам тҽрбиесі, отбасы тҽрбиесі, жалпы ҿмір туралы қҧнды ақпараттар, 

ҽлеуметік теориялар қысқаша дҽрістер формасында (мҽселен, тҽрбие жҿніндегі 
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даналық сҿздер мен терең ойлар) халық арасында кеңінен насихатталып, 

таратылуы тиіс, немесе оны таратудың жолдары қарастырылуы тиіс. 

Даналардың сҿзімен, Абай ілімімен сабақтасып жатқан «Мҽңгілік ел» 

стратегиясы мына бір ҿтпелі кезеңдегі рухани қажеттілікке негіз ғана емес, 

болашаққа дҧрыс жол сілтер, ҽрбір қазақстандыққа кҥш берер, сенімін бекітер 

аса маңызды бағдар болып табылады. Мемлекетіміздің ҽлеуметтік-мҽдени, 

білім беру салаларында Қазақстандағы ҧлт ҿкілдерінің ҿзара тең ҿмір сҥруі 

жҽне олардың қҧқықтарының сақталуына жағдайдың жасалуы жҽне  мемлекет 

тарапынан президенттің оған қолдау кҿрсетуі бҧған нақты дҽлел. Кҿпҧлтты 

мемлекетімізде ішкі бірлік-береке бҥгінгі таңда тҧрақты сақталып отыр. 

Қҧндылықтарды алып жҥрер негізгі субъект-тҧлғаны қалыптастыруда аталмыш 

қоғамдық институттардың ролінің ҿте жоғары екені де ақиқат. Ал, Абай ілім – 

болашағымызға рухани тірек, қҧнды ҿсиет болып қала бермек.  
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