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АБАЙТАНУ
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Ж. Дəдебаев

АБАЙДЫҢ ҒЫЛЫМИ ӨМІРБАЯНЫ
Аңдатпа. Мақалада қарастырылған мəселелер. Абайдың ғылыми өмірбаянының зерттелуі. Абайдың
өмірі мен шығармашылығы туралы алғашқы еңбектер. М. Əуезов – Абай заманының білгірі. Абай өміріне
қатысты материалдарды жинақтау жəне топтау.
Түйін сөздер: Абай, ғылыми өмірбаяны деректер, жинау, жинақтау, даралау.
Ж. Дадебаев

НАУЧНАЯ БИОГРАФИЯ АБАЯ
Аннотация. Вопросы, рассматриваемые в статье. Исследование научной биографии Абая.
Первые труды о жизни и творчестве Абая. М. Ауэзов – знаток эпохи Абая. Сбор,
систематизация и интерпретация материалов о жизни Абая.
Ключевые слова: Абай, научная биография, материалы, сбор, систематизация, интерпретация.
Zh. Dadebaev

SCIENTIFIC BIOGRAPHY ОF ABAI
Abstract. The issues dealt in this article. Study of Abai’s scientific biography.
Abai’s first works about life and his creative work. M.Auezov is an expert of Abai’s epoch.
Collection, classification and interpretation of materials about the life of Abai.
Keywords: Abai, scientific biography, materials, collection, classification, interpretation.

Шығармашылық тұлғаның шығармашылық
ізденістері мен жетістіктерінің қайнар көзі –
өмір шындығы, нақты дерек көздері. Болашақта
жазылар еңбегінің негізін түзетін болмыстағы
шындық оқиғаларды, олар туралы мəліметтерді,
деректерді іздеу, табу, зерттеу əлем əдебиетінің
алуан түрлі алыптарының шығармашылық
еңбегінің бастапқы жəне басты кезеңіне тəн қиын
да қыруар жұмыстан хабар береді. Л. Толстойдың
«Қажымұратты», «Анна Каренинаны», «Соғыс
жəне бейбітшілікті» жазуға қажетті өмір
шындығын, нақты деректер мен мəліметтерді
іздеу мен жинау жолындағы еңбегінің ұшықиырына жетудің өзі ұшы-қиыры жоқ ізденісті
талап етеді. М. Əуезовтің «Абай (Ибраһим)
Құнанбайұлы»
монографиялық
зерттеуінің,
«Қараш-Қараш оқиғасы», «Қилы заман», «Абай
жолы» шығармаларының əрқайсысының жазылу тарихы өмір шындықтарын іздеу мен зерттеу
бағытындағы осындай инемен құдық қазғандай

қиын жұмыстан басталған. Бұл ретте, əрине,
Абайдың өмірі мен шығармашылығы, заманы туралы монография мен эпопеяны жазуға қажетті
мəліметтерді, деректерді, материалдарды жинау
жолындағы еңбек пен бейнет – өз алдына бір сала.
М. Əуезов Абай мұрасымен, Абайдың өміртарихымен бес-алты жастағы ойын баласы
кезінен таныса бастаған. Бұл туралы жазушы
өзінің өмірбаянында тебіреніспен есіне алады:
«Əлі күнге есімде. Көктемнің тамылжыған ашық
күні. Таңертең болатын. Қыстаудың алдындағы
көгалда бұзаулар шапқылап, қозы-лақтар асыр
сап жүр. Балаға одан артық қызық не бар. Ал
аспанда əжем айтатын ертегідегідей ақ қанатты
перілердей боп, күн нұрына шағылып аққулар
тізіліп ұшып барады. Сыңқыл қаққан үндері сонау шырқау биіктен талып қана естіледі. Көктем
күнінің осынау кереметі ұзаққа созылмай, ғайып
болады: атамыздың тап-тар, аласа үйіне шақырады
бізді. Қолындағы қалың қолжазбаны көргенде,
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неге шақырғанын біле қоям. Бұрынғыдан бетер
ренжимін. Атам маған кітаптағы араб əріптерін
көрсете бастайды. Айтуға бір оңайы болса игі,
бірінен бірі өткен қиын...
Бұл кітап – Абай өлеңдерінің жинағы. Абаймен дос болған əрі ақын талантына таңырқап
ден қоюмен өткен Əуез оның өлеңдерін кітап
қып көшіртіп алады да, бізге сол арқылы қара
танытпақ болады. Немерелері ұлы ақынның
өлеңдерін жақсы көріп өссін деп те ойлайды...»
[1, 60-б.].
Жазушы Абаймен, Абайдың өлеңдерімен,
ойларымен осылай танысып, осылай табысады. Əуез қария немересінің сауатын Абай
өлеңдерімен ашып, оның балауса ойына Абайдың
өлеңдерінің дəнін екті. Бала Мұхтар, осылайша, қазақтың данышпан ақынының өмірі мен
шығармашылығының алтын ұясы болған рухани
ортада өсіп, ержетті. Мұның маңызы мен мəні
өлшеусіз зор болды.
Қаламгер əуелі Абайдың ғылыми өмірбаянын
жасау бағытында еңбектенді. Ж. Аймауытов екеуі
бірлесіп шығарған «Абай» журналы да осы мақсатқа қызмет етті.1918 жылы «Абай» журналының
екінші санында жарияланған «Абайдың өнері һəм
қызметі» атты мақала М. Əуезовтің (Ж. Аймауытовпен бірге) Абайдың ғылыми өмірбаянын жасау
жолындағы алғашқы зерттеу еңбегі еді. Абайдың
өмірі мен шығармашылығы туралы бұған дейін
жазылған еңбектер, пікірлер мен естеліктер біренсаран ғана болды. Олардың қатарында «Россия.
Полное географическое описание нашего отечества. Настольная книга для русских людей» атты
көптомдық еңбектің 1903 жылы жарық көрген
жəне қазақ өлкесіне арналған ХVІІІ томының
А.Н. Седельников жазған бесінші тарауында берілген мəліметтерді атауға болады. Онда
Абайдың пішіні жағынан көркем, мазмұны
жағынан поэтикалық көптеген поэзиялық
(əсіресе, табиғат көріністері туралы) өлеңдер
жазғаны, қазақ поэзиясындағы жаңа ағымның
өкілі екені айтылды. Сонымен қатар ақынның
А.С. Пушкиннің «Евгений Онегинін», М. Ю. Лермонтовтың көптеген өлеңдерін қазақ тіліне жақсы
аударғанына көңіл бөлінді [veb]. Шағын да болса
бұл мəліметтердің маңызы үлкен болғанын айту
парыз. Абайдың өмірі мен шығармашылығы туралы келесі еңбектің авторы Əлихан Бөкейханов
еді. Бұл еңбекті 1905 жылы «Семипалатинский
листок» (27.11) жариялады [veb]. Үшінші еңбек –
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К. Ысқақұлының естелігі [veb]. Абайдың 1909
жылы Санкт-Петербургте жарық көрген кітабында жарияланған бұл еңбекте ақынның өмірі
мен шығармашылығы туралы маңызды мəліметтер берілді. 1913 жылы А. Байтұрсыновтың
[veb], 1914 жылы М. Дулатовтың [veb] «Қазақ»
газетінде жарияланған мақалаларында Абайдың
өмірі мен ақындығы туралы əлеуметтік маңызы
жоғары талдаулар мен тұжырымдар жасалды.
Ж. Аймауытов пен М. Əуезов «Абайдың өнері һəм
қызметі» мақаласын жазарда осы еңбектермен таныс болғанында сөз жоқ.
«Абайдың өнері һəм қызметі» мақаласында
авторлар Абайдың өмірбаяны жайын айтпай,
ақындық даралығын көрсетті. Мақалада Абайдың
ең бір артық өзгешелігі ретінде «заманның
ыңғайына жүрмей, өзінің «өздік» бетін мықты
ұстап, ақылға, көңілдің шабытына билетіп, көз
тұнжырарлық кемшілік, міннің ортасында тұрып,
ортасында жүріп, үлгілі жерден өрнек алып келген кісідей ашық көзбен қарап, барлық мінді
мүлтіксіз суреттеуі жырақта жүріп қылт еткенді
көретін қырағы қырандай сыншылдығын» [1, 6263 б.] танытатыны туралы маңызды тұжырым жасалды. Абайдың ақындық өнері бірнеше тарауға
бөлініп, тармақталды: а) мінез түзетіндік (ахлақ);
ə) тереңнен толғайтындық (пəлсапа); б) сыншылдық (критика); в) суретшілдік (художественность); г) жүректің мұң-зарын, сырын тапқыштық
(лирика); д) ащы тілділік, ызалықпен күлетіндік
(сатира); е) керемет аудармашылық [1, 63-б.].
1918 жылы «Абай» журналының бесінші санында жарияланған «Абайдан соңғы ақындар»
мақаласында да М. Əуезов ақындық өнерге
қойылатын өлшемдерді Абайдың ақындық шеберлігіне негіздеп ұсынады. Онда өлең табиғатына қоятын өлшемдер тобында бүгінгі
күнге дейін маңызын жоймаған шарттар бар.
Еркін ой, шарықтаған терең қиял, нəзік те өткір
сезім, құйылған сұлу сурет секілді шарттардың
орындалуы қазіргі өлең үшін де барынша
қажетті көркемдік қасиеттер қатарына жатады.
Сонымен қатар мақала авторлары өлең сөздің
тіліне қойылатын талаптардың бірқатарын тізіп
көрсетеді: а) кестелі; ə) таза; б) қысқа; в) анық;
г) дəлді; е) нығыз [1, 91-б.]. Бұл талаптардың да
бүгінгі күн үшін маңызы үлкен екендігінде сөз
жоқ. Осылай басталған зерттеушілік зерде ұзақ
жылдар бойы толассыз ізденісте болды. Абайды білетін, көрген кісілердің а) естеліктерін
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жаздыру, ə) қайсыбіреулердің есіндегілерін
айтқызып, қолма-қол жазып алу, б) түрлі жазба
деректер көздерін іздеу қисапсыз көп уақытты
талап еткені сөзсіз. Бірнеше жылға созылған толассыз еңбек нəтижесінде жазушы Абайдың а)
өмірі, ə) айналасы, б) заманы, в) ел мен жер тарихы, г) қыстаулар мен жайлаулар, күзеулер туралы қыруар мəлімет, дерек жинады. Жиналған
мəліметтер, деректер негізінде жүргізілген зерттеу барысында М. Əуезов Абайдың ғылыми
өмірбаянын жазып шығады. 1927 жылы аяқталған
бұл еңбек 1933 жылы жарық көрді де, кейіннен
табылған тың мəліметтермен, соны деректермен толықтырылып, 1940 жылы қайта басылды. Алғашқы нұсқамен салыстырғанда, кейінгі
нұсқа материалдарының молдығымен ғана емес,
ғылыми негізінің тереңдігімен де бағалы еді. Автор мұнымен де тоқтап қалмай, Абайдың ғылыми
өмірбаянын одан ары жетілдіре түсті. Осы
бағытта жүргізілген ғылыми іздену жұмыстары
негізінде Абайдың ғылыми өмірбаянының тағы
екі нұсқасы (1944, 1950) жасалды, Абайдың өмірі
мен шығармашылығы туралы көптеген зерттеу
мақалалар жазылды. Халықтың өткен өмірінің,
тарихының, тарихи өткен дəуірдегі рухани
байлығының жарығы əдебиетке, əдебиет туралы
ғылымға осындай жолдармен келді.
Жиырмасыншы ғасырдың басындағы қазан
төңкерісіне дейін Абайдың əдеби мұрасын терең
пайымдап, Абайдың ғылыми өмірбаянын жасауды өзінің азаматтық міндеті, зерттеушілік мұраты
деп білген қаламгер халықтың əлеуметтік келбеті,
мəдени-əлеуметтік даму мəселелері туралы ойлары мен толғаныстарын алғашқы ғылыми жəне
публицистикалық шығармаларында-ақ батыл
айтып, жүйелі дамытты. М. Əуезовтің дүниетанымы, шығармашылық ұстанымы Абайдың
халық, ұлт өмірі, елдің болашағы туралы терең
толғанып айтқан ойлары, азаматтық, адамгершілік
ұстанымдары негізінде қалыптасты. Сондықтан
да оның алғашқы зерттеу еңбектері мен көсем
сөздерінде Абайдың ұлт өмірі, халық тағдыры, ел
болашағы жайындағы көзқарастары мол көрініс
тапты. Ұлттың рухани өмірінің асыл байлығын,
ұлт жанының шырылы мен шындығын көркемдік
пайымдауға жазушы Абайдың заманын, ақындық
даналығын, Абайдың жанының шындығы мен
жүрегінің сырын терең тану арқылы барды.
Қаламгердің Абай жəне оның заманы туралы зерттеулері мен көсем сөздерінде, көркем
шығармаларында ұлт рухының күші мен қуаты
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халықтың өткен дəуірінің шындығын шынайы
баяндаудың нəтижесінде көрініс тапты.
М. Əуезов Абайдың толық ғылыми өмірбаянын жасау үшін қажетті материалдарды 1930
жылдан кейін арнайы мақсатпен жинай бастайды
[4, 260-б.]. Бұл кезде Абайдың ататегін тереңнен
таратып айтпаса да, соңғы аталарының өмір тарихын, адамдық, азаматтық болмыстарын танытатын бір шама деректерді есінде сақтап қалған
көнекөз кісілер ел арасында сиреп қалған еді.
Оның үстіне ел ішінде сиреп қалған осы кісілердің
есіндегілер де болған жайдың қыры мен сырының
сынықтары, үзіктері ғана еді. Жазушы осы тұста
іздеп, жинап алған деректердің қай-қайсысы да
«тізбекті, сүрелі сөз сияқты емес, ел есінде қалған
өлең, бөлек-бөлек қиқым суыртпақ сияқты аламыш нəрселер» [5, 97-б.] болатын. Олардың арасынан белгілі бір ортақ жүйені, өзекті желіні табу
оңай емес-ті. Жазушы Абайдың өміріне қатысты
деректерді ұдайы толықтырып, Абайдың ғылыми
өмірбаянын жасау, көркем бейнесін сомдау жолында үзіліссіз еңбектенді.
Айтылған жайлар М. Əуезовтің «Абай жолын»
жазуға, Абайдың өмірі мен шығармашылығы
жайында монографиялық зерттеу жазуға барар
алдында Абайдың əдеби мұрасының, шығармашылық даралығының, сонымен қатар өмірі мен
айналасы, заманы туралы бар материалдардың
толық білгірі, терең зерттеушісі болып қалыптасқанын көрсетеді. Жазушы Абайдың өмірі
мен шығармашылығына, заманына қатысты мəліметтер мен деректер жинау жолындағы ізденістерін Абай туралы зерттеулері мен роман-эпопеясын жазар қарсаңында да, жазу барысында да
тоқтатпайды. Кей тұстарда ақынның өлеңдерінде
көрініс тапқан суреттердің шын негізін, оқиғалардың болған жерін өз көзімен қайта бір көріп,
олардың жалпы сұлбасын ғана емес, əр жеке
қырлары мен сырларын да көз алдына алып келіп,
терең сезінген.
Жазушы роман-эпопеяның екінші кітабын
жазар алдында елге келісінде Абай өлеңдерінің
қалай, қай орындарда туғанын, Абайдың қыстау
еткен мекенін, жаз жайлауын, күз күзеуін, өрісқонысын, аралаған сай-саласын, ақын көңілінде
кейде үміт, кейде өкініш, кейде кейіс, кейде қиял,
талап тудырған табиғат бесігін – бəрі-бəрісін
көзбен көріп, айқын білуді жөн көреді. Осы сапарынан алған əсері жайында автор былай деп
жазды: «Мен осы өлкенің өзінде туып өссем де,
Шыңғыс тауының атырабын дəл осы жылғыдай
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армансыз аралаған емеспін» [2, 32-б.]. Өткен өмір
шындықтары туралы əңгімелердің, мəліметтердің бір ерекше көзін жазушы жерден табады,
жерге елдегі ең бір əңгімешіл, көпті көрген, көп
білетін кісіге қарағандай күй танытады. «Ел
айтқан əңгімені ел мекені, ер бесігі жер де айтады.
Көз жіберсең, көңіл тоқтатсаң, тыңдап көрсең,
көпті айтады» [3, 90-б.], – деп түсінеді. Болашақ
жазылар еңбегіне қажетті өмір шындықтарын,
мəліметтер мен деректерді осынша терең ізденіп,
мол игеру, оларды сыншыл таныммен талдап,
байыпты бағалау, сөйтіп, ғылыми жəне деректік
негізі берік кемел зерттеу жазу М. Əуезовке дейін
əлем əдебиеті кеңістігінде болмаған құбылыс еді.
Қаламгердің Абайдың өмірі, шығармашылығы, ортасы, заманы жайында материалдарды жинауының жолдары əртүрлі. 1950 жылы
жарияланған өмірбаянында автор былай деп айтады: «Абай жайында материалдар жинағанда,
тарихи романдар авторларының талайы-ақ біле
бермейтін өзгеше бір жайттарға тап болдым.
Өйткені Абайдың өмірі мен еңбегі, түр-түсі мен
сипаты жайында қағазға түскен немесе жарияланған бірде-бір дерек, өзінің жеке мұрағаты (архиві)
мен күнделігі, хаттары мен мемуарлары, тіпті
замандастарының ақын жайында хатқа түскен
естеліктері сақталмаған. Ақынның өміріне байланысты деректер мен романның бүкіл оқиғаларын
Абайды көзімен көрген, жақын білген жандардан
ұзақ уақыт бойына ауызба-ауыз сұрау, əңгімелесу
арқылы жинауға тура келді. Олардың көбі кəрілік
мендеген шалдар еді.
Материал жинай жүріп, мен Абайдың достарымен, сыйластарымен, бұрын қысастық жасаған
жауларымен де əңгімелесіп көрдім. Олардың
ішінде Абайдың тұрғыластары да, солардың
ұрпақтары да бар еді» [6, 62-б.].
Берілген үзінді М. Əуезовтің дерек, мағлұмат
алған адамдарының əлеуметтік жағдайы мен
əңгіме арқауы болып отырған кісіге адамдық,
туыстық қатынасына да үлкен көңіл бөлгенін
көрсетеді. Жазушы белгілі бір құбылыс не оқиға
туралы адамдық-азаматтық тұрғысы да, ауылаймағы да, əлеуметтік жағдайы да əртүрлі, тіпті
бір-біріне қарама-қайшы кісілердің мəліметтерін
қабаттас, қатар жинайды. Мысалы, Құнанбай
жағынан көп зорлық-зомбылық көрген Тұмабай
Наданбайұлы мен қозышы, қойшы болып жүрген
Қатпа Қорамжанұлы сияқты азаматтардың естелік
əңгімелері Абайдың ет бауыр жақындарының
айтқандарын басқа бір қырынан ашып, жаңа бір
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мағынамен толықтыратын болар деп үміт еткен. Сонымен қатар қаламгер Семей, Алматы
мұрағатын да қарап шығады [7, 15-б.]. Жазушының болашақ шығармасына арқау болар өмір
шындықтарын іздеудегі шығармашылық үміті
ақталған да болса керек [7, 15-16-б.]. Болған
істің шын мəнісі, шынайы сыры көп жағдайларда
осындай суреткерлік һəм зерттеушілік іздену мен
ұстаным негізінде анықталады. Тынбай іздену өз
жемістерін берді. Бұл жөнінде жазушы кейін былай деп жазды: «Соншама ізденудің арқасында
болашақ қаһарманым жайында аса көп материал
жинағаным соншалық, Горькийдің: «Үндемей
қалуға ықтиярың жоқ нəрсе жайында ғана жаз»,
– деген өсиетін іштей қайталап айта беруден
танғаным жоқ» [6,62-б.]. Абай секілді ұлы тұлға,
оның айналасы, заманы туралы тарих талабына
лайықты қандай да бір еңбек жазу үшін осылай
ғана іздену керек еді.
М. Əуезов «Абай жолын» жазуға қажетті
материалдарын өзінің суреткерлік нысанасына байланысты бірнеше бағыт, идея, проблематика жүйесімен жинаған: а) Абай, елдің Абай
бастаған өсер өркендері арқылы көрінетін жаңа
мен Құнанбай, Оразбай бастаған ескі арасындағы
күрес; ə) қазақ даласы мен орыс мəдениетінің
жарығы; б) Абай образының демократиялық
өсуі: өзі шыққан таптан кетіп, езілген елмен табысуы; в) əйел басының бостандығы үшін күрес
[4, 277-б.]. Осы салалар бойынша жиналған деректер, мəліметтер тобынан жазушы Абайдың
шығармаларының тамыр тартқан тереңін танытатын, ақын шығармаларының тууына негіз болған
шындық жайларды, құбылыстарды жеке даралайды. Ақынның белгілі туындыларының жазылуына түрткі болған, шығармашылық ой өзегінің
бесігі болған орта сырына бойлайды.
Жазушы ұстанған жүйеден суреткерлік
биік мұрат, асыл нысана сипаты көзге түседі.
Жазушының шығармашылық ізденістерінің өн
бойына нұрын шашып, сəулесін түсіріп тұратын –
осы мұрат, осы нысана. Сонымен қатар авторлық
шешімнің өзегінен социалистік реализм əдісінің
талаптары көзге ұрады. Қоғамның, уақыттың,
заманның үстем талабы жазушының суреткерлік
тұрғысына да əсер етпей қалмайды. Бұлай дегенде, Абай образының демократиялық өсуінің
өзегі іспетті «өзі шыққан таптан кетіп, езілген
елмен табысуы» секілді идеялық бағытты ескеруге тура келеді. Жазушының ғылыми жəне
көркем шығармашылығында пайымдалған осы
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ұстанымға қатысты əдебиеттану мамандары
айтқан пікірлерді бүгінде қайта парықтау артық
емес. Осы ретте Бейбіт Сапаралының «Құнанбай
қажы» атты зерттеу-зерделеу еңбегіндегі тарихи деректер мен көзкөргендердің естеліктеріне
негізделген ойлар мен пікірлерде көкейтесті мəн
барын айту парыз [8, 7-9-б.].
Мазмұн ерекшелігі, тақырыптық сипатына
қарай жоғарыда сипатталған материалдарды жазушы мына төмендегіше даралаған: а) өмірбаяндық
материалдар; ə) ел атына байланысты материалдар; б) жер атына байланысты материалдар, т.б.
[4, 257-278; 7, 314-б.б.].
Абайдың жеке басына келгенде, автор өмірлік
материалдардың тобын тағы да саралай түседі.
Абайдың ұлттық танымын, ойы мен сезімін,
жанының шындығын терең ашу мақсатында
қаламгер болмыстағы оқиғаларды ақын өмірінің
мынадай салаларымен сабақтастырады: а) жеке
басы; ə) махаббат-сүйіспеншілік жайы; б) отбасы
халі; в) қоғамдық беті, г) тарихи оқиғалар [4, 266;
7, 314-б.б].
Жазушының өз шығармасын жазуға қажетті
өмір құбылыстарының тобын іздеу мен жинау,
жинақтау əдістерінің жалпы бағыты мен бағдарын
əлем əдебиетінің көрнекті өкілдерінің көбінің
шығармашылық тəжірибесінен байқауға болады.
Мысалы, Л. Н. Толстой «Соғыс жəне бейбітшілік»
роман-эпопеясын жазуға қажетті материалдарды
түрлі дерек көздерінен жинай отырып, солардың
негізінде кейіпкерлерінің қысқаша мінездемесін
жасаған. Əр кейіпкерінің мінездемесінде мынадай тұрақты баптар болған: а) дəулеті; ə)
қоғамдық құлқы; б) сүю сипаты; в) ақындыққа
қатысы; г) парасат жағы; д) отбасы халі [10,
96-97; 11, 119-б.б.]. Г. Флобердің жазушылық
еңбегінде де осындай нышандар бар. Бұл, əрине,
бір жазушыға ғана тəн үлгі емес, өмірлік материалдарды, өмір шындықтарына куəлік ететін
мəліметтерді жинау мен жинақтау қажеттігінің
өзінен туындап жатқан баршаға ортақ тəсіл болып
табылады. Осы баршаға ортақ тəсілді М. Əуезов
өз шығармашылық тұрғысына сай байытады,
өзгеден бөлек өз үлгісін қалыптастырады.
М. Əуезовтің қаламынан туған əдеби шығармалардың қай-қайсысының да ұлттық мазмұны,
ұлттық көркемдік-идеялық сипаты олардың
поэтикалық құрылымындағы бай өмірлік материалдардың алатын орнымен, атқаратын қызметімен тығыз байланысты. Жазушы шығармаларының өмірлік негізін құрайтын мате-
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риалдар сипаты əртүрлі. Оларды ғылымның
белгілі салалары бойынша топтастыратын
болсақ, былай деп жүйелеуге болады: а) тарихи материалдар, ə) этнографиялық материалдар,
б) халық ауыз əдебиетінің материалдары жəне
в) əдеби материалдар [12]. Бұлардың əрқайсысы іштей тағы да тарамдала береді. Жазушының көркем туындыларының өмірлік негізін түзетін мұндай материалдардың түпкі
бастауларын, дерегін анықтау оңай жұмыс
емес. Жазушы өз шығармасына арқау еткен
ұлттық өмір құбылыстарының тобын кайдан
алды, қалай тапты, оларды қалай сұрыптады,
олардың шығарма құрылымындағы қызметі
не… – бұл мəселелерді анықтау қаламгердің ұлт
өмірінің шындығынан ұлт өнерінің үлгісін жасау жолындағы шығармашылық жұмысының
ерекшеліктерін, лабораториясының қат-қабат
киын əрі қызық сырларын тануға жол ашады.
Осы орайда ұлы суреткердің шығармасындағы
бір ғана кейіпкерінің өміріне қатысты жинаған
материалдарының соншалықты молдығына назар
аударуға болады. Автор Абайдың өміріне қатысты
жинаған қисапсыз мол мəліметтер мен деректерді
ғылыми тұрғыдан, суреткерлік тұрғыдан жəне
сыншылдық тұрғыдан бірдей парықтайды, ақын
өмірбаянының кездейсоқ, мəнсіз мəліметтерін
назардан тыс қалдырып, халықтық сипаты
қанық, азаматтық, əлеуметтік мазмұны терең
деректерді ғана таңдап, талғап алады. Осы жерде А. Толстойдың өмір материалдарын жинау
мен жинақтау жөніндегі тəжірибесі ойға оралады. А. Толстойдың пайымдауынша, жазушы
өзінің шығармашылық қызметінің əр сəтінде əрі
ойшыл, əрі суреткер, əрі сыншы ретінде əрекет
етеді. Ойшылдың білмейтіні, көрмейтіні жоқ,
белсенді, батыл. Суреткер əсершіл, ырыққа
көнбей, бетімен лағып кетуі ғажап емес. Сыншы жазушы емес, бірақ ол ойшылдан ойлы, суреткерден талантты болуға тиісті [13, 281-б.].
М. Əуезовтің өмір материалдарын таңдауы мен
талғауынан осындай шығармашылық даралық
көзге түседі. М. Əуезовтің ойшылдығы терең
де тегеурінді, қуатты, суреткерлігі сырлы да
нұрлы, ал сыншылдығы ойшылдығынан озық,
суреткерлігінен сəулетті. Ойшылдық. Суреткерлік.
Сыншылдық. М. Əуезовтің ғылыми жəне көркем
шығармашылығында осы қасиеттердің бірдей
белсенді қызметі аса маңызды болды. Жазушының мына сөзінен шығармашылық еңбектің осындай табиғатын танытатын көл-көсір сырды ұғуға
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болады: «…қазір Абайдың балалық жəне жастық
шағы жайындағы роман тəмəм болған соң да,
сол кітапқа қірмей қалған материалым мейлінше
көп екенін көрдім. Соған иек арта отырып,
қаһарманымның өмір жолының сол кезеңі жайында тағы бір кітап жазуға болар еді» [6, 62-63].
Абай туралы зерттеу жазу да, көркем шығарма
жазу да оңай емесі рас. Абай туралы зерттеу немесе көркем шығарма жазу бір басқа да, сол
зерттеуге немесе көркем шығармаға қажетті
өмір шындықтарын іздеу, жинау бір басқа. Өмір
шындығына негізделмеген еңбекте шынайылық
болмайды. Шынайылығы жоқ шығармада ұлттық
идея, ғылыми негіз болмайды. Сондықтан да
М. Əуезов болашақта жазатын зерттеу еңбегіне де,
көркем шығармасына да негіз болатын шындық
құбылыстарды талмай іздеп, жалықпай жинаумен
шұғылданған. Жазушы еңбегінің қаншалықты
ауыр, қиын, тіпті қияметі мол еңбек екенін ғұлама
қаламгер осылай ұғады жəне өзгелерді де осылай
ұғынуға міндеттейді.
Жазушының Абайдың өмірі мен өнері, заманы мен адамы, елі мен жері туралы мəліметтерді,
деректерді іздеу, табу жəне тану бағытындағы
еңбегін үш түрлі деңгейге сəйкес сипаттауға болады. Бірінші деңгей аясында қаламгер өзара байланыссыз жекелеген деректерді, мəліметтерді барын бардай жинап, жинақтайды. Екінші деңгейде
қолда бар мəліметтерді, деректерді зерделеп,
оларды іштей белгілі бір сипаттары бойынша даралай бастайды. Осы бағыттағы жұмыстардың
нəтижесінде бір сала бойынша мол мəліметтер
жиналғанын, ал басқа бір сала бойынша жиналған
мəліметтердің аздығын, толымсыздығын немесе мүлде жоқтығын анықтайды. Енді бір
мəліметтердің бірі екіншісіне мазмұны жағынан

қарама-қайшы келіп жатқанын аңғарады. Анықталған жайларға байланысты жазушы өзінің іздену жұмыстарының бағыты мен бағдарына,
мақсатына тиісті өзгертулер, толықтырулар
енгізіп, жиналған мəліметтерді дара, ерекше немесе ортақ, тектес белгілері бойынша қайта
даралаған. Алғашқы деңгейді жинақтау дер болсақ, екінші деңгей даралау деуге лайық. Үшінші
деңгей – саралау деңгейі. Саралау үстінде
жиналған, жинақталған, тиісті белгілері бойынша
дараланған мəліметтер, деректер тұтас парықталып, олардың өзара қатынасы, өзара сабақтасу
сырлары мен байланысу қырлары, бəріне ортақ
мəн мен мағына жүйесі анықталады.
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«ҚАЙҒЫ ШЫҒАР ІЛІМНЕН...»
Аңдатпа. Мақалада қарастырылған мəселелер. Абайдың шығармашылығы. Абайдың ақындық өнерін қабылдау,
түсіну, пайымдау. Ақын шығармаларындағы автор тұлғасы. Ақынның ішкі əлемі.
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«ГОРЕ ОТ УМА...»
Аннотация. Вопросы, рассматриваемые в статье. Творчество Абая. Восприятие, понимание и интерпретация
поэтического искусства Абая. Личность автора в произведениях поэта. Внутренний мир поэта.
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S. Negimov

«WOE FROM WIT...»
Abstract. The issues dealt in this article. Creative work of Abai. Perception, understanding, interpretation of Abai’s poetic art. The author’s identity in the works of the poet. The internal world of the poet.
Keywords: Abai, creativity, perception, understanding, interpretation.

Жарық дүниеге, Абайдың пайымдауынша
айтсақ, «кейіс дүниеге» келген адамның түбінде
жалғанның жалғандығына бір көзі жететіні
анық. «Жылап туып, кейіп өлгенше «маңдайыңа
жазылғанды басыңнан кешіріп барып, «əурешілікті көре-көре» тіршілік етесің. Қуанышренішін, жұбаныш-жалғандығын, рахат-азабын
сезініп, өкініш-үмітпен өміріңді өткізесің. Түптеп
келгенде, мəселе онда емес, мəселе: ғұмырыңның
қиюы қалай келсе, соған ыңғайланып өзіңше
қам-қаракет жасауыңда. «Алыстың, жұлыстың,
айтыстың, тартыстың» (Абай). Бəрі де көрген
түстей боп кейін қалды. Енді өкін мейлі, өкінбе
мейлі, бəрібір қайыра қалпына келмейді. Енді
ақылыңа азық боларлық жалғыз-ақ жол бар, ол –
сол «кейіс дүниеден» мағына іздеу.
Абайдың сөзінің астарын ұғу үшін, ең
алдымен, сол Абайдың жан дүниесіндегі запыранды, сезімнің буырқасынын өз жүрегіңнен
өткізе білуің керек. Жетеміз жетер, не жетпес,
тіпті ол біздің мақсатымыз да емес. Мұрат –
Абайды түсіну. Сондықтан да Сіз өзіңізге өзіңіз:
«Жер ортасы жасқа келдік: қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің баянсызын,
байлаусызын көрдік, бəрі қоршылық екенін білдік.
Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып
өткіземіз?» – деп Абай қойған сұрақты қойыңыз.
Жəне сол ұлы Абай:
Қайғыны қартаң біздей шал,
Қарай берсең қайда жоқ?
Есер, есірік болмасаң,
Тіршіліктен пайда жоқ, –

деп мына жалғаннан соншама неге түңіліп кетті?
«Жүрегін қырық жамау еткен» тіршіліктің
мұқтаждығы ма, жоқ «етек бастылықты көп
көргендігінен» бе? «Жүрегім, ойбай, соқпа енді»,
– деп күйінуінің сыры не?
Күйінсе – Абай күйінді, ал сенің соған нең
күйіп кетті дерсіз. Оның мəнісі: XIX ғасырда
орыс қоғамын еркін ойымен, тентек мінезімен
тітіркенткен П.Я. Чаадаевтің: «Мен өз Отанымның
басына əңгір таяқ орнатуға дайынмын, оны

түңілдіруге де дайынмын, тіпті қорлауға да
дайынмын, тек оны алдап көрмесем екен деп
жанталасам», – деген сөзінің астарында жатыр.
Дəл осы «жасынан түсін билеп, сыр бермеген»
Чаадаевті «Евгений Онегин» романының əдеби
кейіпкері етіп алғанда, Пушкиннің ойын Абай
терең түсініп, шерлі серіні жанына жақын
санаған. Жоғарыдағы: «Есер, есірік болмасаң,
тіршіліктен пайда жоқ», – деуінің бір жаңғырығы
осы Чаадаевтің тағдырымен сабақтасады. Онегин
образы арқылы Абай Чаадаевті сүйген. Оны
сүйіндіріп отырған қасиеті – ыстық отаншылдығы, турашыл, жанып-күйген мінезі. Сондықтан
да Абайды да жаның күймей, ысынып-суынып
отырмай, онымен бірге назаланбай «суық ақылмен» оқу мүмкін емес.
Себебі: Абай да «жүрегіне кір жасырмаған»
ақын.
Ашығын айтайық, егер де ертеңгі күнімізді
қайтып өткізетініңізді білсеңіз, не қалай өтері
«пайғамбардың хатына жазылғандай» анық
болса, онда құдай тілеуіңізді берсін, өтінемін,
көз отыңызды бұдан əрі қарықтырмай, оқуды
осы арадан үзіп тастаңыз. Болашағыңызды біліп
тұрып, оған бүгін талдау жасау:
«Елім туралы сөз қозғағанда мен сіздердің
жүректеріңізге тілімнің тікенін қадауға мəжбүр
болдым: бірақ та мен тек қана шындықты айттым,
алайда соның өзі толық шындық, емес болатын»,
– деп орыстың ерекше ойшылы П.Я. Чаадаев
айтқандай, өзіңіздің жаныңызды көру үшін өз
тəніңізді өзіңіз мүшелеумен бірдей.
Ал Абай – шындық үшін ешкімді де аямайтын
өте қатал сыншы.
Тəңірім ондай азаптың бетін аулақ қылсын
сізден. Тек іздегеніңізді таппасаңыз, мұратыңызға
жетпесеңіз, жалғаннан жалықсаңыз, мəңгіліктің
де, бақилықтың да баянсыздығына көзіңіз жетіп,
көңіліңіз сенсе ғана іштегі шеріңіз еріп, ойыңызға
өт құйылса ғана Абайдың «іші толған у мен дерт»
жан дүниесін түсіну сапарына аттаныңыз. Ол
Сіздің өзіңіздің таным сапарыңыз болады.
Абай арқылы өзіңізді танысаңыз – мұратқа
жеткеніңіз.
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Өйткені «Еркін ой дегеніміздің өзі ойлау
жүйесінің бір түрі болып табылады. Еркіндігінің шегі бар деп немесе шетсіз-шексіз
əлем деп ойлайсың ба, бəрібір, əйтеуір, түйсігіңді қозғалысқа келтіретін бір себептің бар
екенін мойындайсың: сондықтан да сен мұны
бостандықтың басы деп емес, шарттылықтың
бастамасы деп қарауың керек», – деп Спиноза
айтқандай, бұл да өзіңіздің ойлау жүйеңізді
сынайтын бір себеп деп қараңыз.
Біз ешкімнің санасына салмақ салмаймыз.
Пікірімізді мойындауды міндет те етпейміз.
Дұрыс-бұрыс, ақиқат-жалған, бұрын айтты, кейін
айтты демейміз. Керісінше салыстырмайтын
нəрсені салыстырамыз. Түзу жолмен əркім
жүреді. Жүрсін. Біз ілгері аттау үшін теріс
бағытты таңдалық. Өйткені Жер – жұмыр, Жалған – жалғыз, Шындық – біреу. Бетіңді құбылаға
беріп жүрсең де, не тура соған теріс бағытпен
жүрсең де – Меккеге барасың. Басқа барар жерің
жоқ. «Дүние шыр айналып қазығын табады»
дегеннің мағынасы сол. Əрине, біздің жолымыз
– таным жолы болуы керек. Танымға таптаурын
із жараспайды. Əлеуметтік зерттеу, даналардың
ойын жарыстыру əдебиет тануда келмеске кеткен
тəсіл дегенді естіп жүрміз. Бірақ ол əдісті қай
қазақ жазушысы пайдаланды? Ешкім. Ендеше
бізде де бір із қалуы керек қой. Ол да таным жолы
емес пе! Тарихи ойлау жүйесінің тамыршысы
В.О. Ключевский: «Адамның ығына жығылмайтын кісілердің екі түрі бар: 1). Өзгенің сөзінен
өзінің пікірін табатындар. 2). Өзінің сөзінде
өзгенің пікірін қайталап алатындар», – деп ой
еңбегімен айналысатындарды екіге бөлген екен.
Тура осы сөзді оқыңыздар да бізді көз алдыңызға келтіріңіздер. Жатқа да, жақынға да жек
көрінішті көрінейін деген ниет жоқ. Бірақ Абайды
өзгелермен салыстыра, жарыстыра отырып,
оның танымының өзгеше қырын таныстырғым
келеді. Таптауырыннан бас тарттық. Оның үстіне
заманымыз да соған мүмкіндік беріп тұр. Кім
біледі... Ендеше сіз бен бізге өзгелер таныған
Абайдың керегі жоқ, өзіміз тапқан Абайымыз
қымбат.
«Барлық неміс ақындарының ішінен мен
тек Гетеге ғана қарыздармын: ол менің мұқым
ықылас-ниетімді өзіне аударып алды да, кейде
түңілдірді, кейде жұбатып шабыттандырды, кейде
өзінің соңынан ертіп əкетеді, кейде тура өзімен
пікір таластыруға шақырады», – деп Нобель
сыйлығының иесі Герман Гессе айтқандай, осы
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бізді қазақ ретінде түңілдіретін, қуат беретін,
немесе шапалақпен тартып жіберетін Абайдан
басқа кіміміз бар?
Ендеше, есептен есесін жібермейтін ептілердің дəуірінің төлі емеспіз бе, біз мұны зерде
мен зейіннің «ойыны» деп қарайық. Абай:
«Ойлы адамға қызық жоқ бұл жалғанда», – деп
неге түңіледі? Бұрынғы, Кешегі, Бүгінгі дүниені
салыстырайық та Абайдың бетін бері қаратуға
тырысайық. Табатын пайдамыз – Шындық болсын. Таным шындығы. Біз ара ағайын ретінде
үшінші жақтан сөйлейік. Жəне жас мөлшеріміз
алпыс төрттің бер жағында, қырықтың ар
жағында деп шамалайық. Себебі тіршіліктің
көкпарынан қайтпаған, дүние додасында жүрген
жас қайраттың бетінен қақпайық. Онсыз да үміті
көлеңкелене бастаған, жалғанның жазығынан
өтіп жарына тақаған жандардың үрейін алмайық.
Көңілдеріне де келмесін, ондай күн бізді де күтіп
тұрғаны хақ.
Бұған келістік делік. Ал, жалғанның жалғандығы туралы, яғни Абайдың түңіліп өтуінің себебін ашатын əңгімені неден бастаймыз?
Дүниенің баянсыздығынан ба? Жоқ, бұған көз
жеткізу үшін адам қалған қызықтың бəрінен
жалығып үлгеруі керек қой. Адамның қызығы
бала емес пе? Бала адамды жарық дүниемен
жалғап тұрған тамыр. Тамырды ерте кеспейік.
Жəне Абай бала тəрбиесін – ел тəрбиесі деп
қараған. Оған жету үшін де біраз жол қажет.
О, таптық! бала мен дананың жанын бірдей
арбайтын билік бар емес пе! Абайдың өзі де: «Бұл
жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік
пе, əйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік: алыстық,
жұлыстық, айтыстық, тартыстық», – дегенде сол
билікті мегзеп отыр ғой.
Абайды – Абай еткен де, ұлылардың ойына
тамыздық болатын да сол билік емес пе. Дананың
өз заманына деген көзқарасын анықтайтын тез
– өзі өмір сүрген қоғамы. Жаратылыс тану ғылымын кім білсін, ал қоғамдык сана іліміндегі
ұлылардың ұлылығын өз дəуірі туғызады.
В.О. Ключевскийдің: «Егер мен Петр I мен Екатерина ІІ арасындағы екі дəуірдің табанды түрде
дайындауының нəтижесінде Пушкиннің ақындық
таланты дүниеге келді десем, асырып айтқандыққа жатпайды. Біздің тарихымыздың бүкіл бір
ғасыры орыс көркем ойының осындай данасын
өмірге əкелу үшін орыс өмірін мəпелеп-ақ бақты»,
– деуі сондықтан. Ал Абайды тудыру үшін қазақ
халқы Абайға дейінгі барлық тағдырын тарих
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таразысына салды. Абайды өзінің «соқтықпалы
соқпақсыз» заманы тудырды. Заманының тізгіні
билікте болды.
Биліктің тізгіні қолына бір тимеген адам
өмірден қалай жалыға қойсын. Абайға ақылы
тоқтау айта алмаған. Себебі:
Өзім де басқа шауып, төске өрледім,
Қазақта қара сөзге дес бермедім! –

деп тегін айтып отырған жоқ жəне «Өзім деген
қазақтың бəрін көрген».
Кезінде «екі тізгін, бір шылбырды» қатар
ұстаған. Бірақ биліктің де мағынасыздығына көзі
жеткен соң, жерініп шыға келген. Жүрегі запы
болған Абай үшін билік: ақылы – албырт, жүрегі
– шайлықпаған, қайратты, күшті кезінде аңдамай
уыстап алған шоқ, «емдеусіз дерттің» бірі болды.
Сондықтан да: «Ел бағу? Жоқ. Елге бағым жоқ.
Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не
албырттықтан көңілі басылмаған жастар бағамын
демесе, бізді құдай сақтасын!» – деп зəрезап болып, бетін басады. Құдай бізді де ондай дерттен
сақтасын дейік. «Бағусыз дертке ұшырап» неміз
бар?!
Шындығында да біз Ұлы биліктің дəмін
татқамыз жоқ, соның өзі де жақсы-ау. Абайдың айтуынша, билік пен байлық құмарыңды – құнығуға
айналдырып, құныққанның үстіне құнықтыра
беретін апиын сияқты пəле көрінеді. Баға – анау,
жалақы – мынау, бізге енді сол байлығы құрғыр
да қонбас, білем. Сырымды сезіп, барымды біліп
қалады дейтін түгіміз жоқ. Ендеше ниет – таза,
сезім – ақ. Абайша айтқанда, «пиғылымыз қалыс».
Дүниеде бір шындықтың бар екеніне «иланып
сенеміз» (Абай).
Жə, бəрі дұрыс, бірақ осыншама азапты өз
басымызға сатып алудың мақсаты не? Не үшін?
Бізсіз де Абайды жұрт біледі жəне одан асырып ештеңе айта алмайсың. Абай сияқты біздің
миқабымыз – Ақылдың қоры емес. Иə, дəл осылай бірімізді-біріміз қайрап біраз уақыт қаржасуға
болар еді. Бірақ... бұл түңілу де, шүйлігу де емес.
Сіздерді Абайдың «құлақ күйіне» түсіру, сəл де
болса үйреншікті қалыпта ойлап тақыстанып
қалған түсінігімізді «жібіту» еді.
Біз үшін биліктің Əлеуметтік астары жəне
бар. Өйткені билік тəуелділік пен тəуелсіздікті
тудырады. Ол бір адамның екінші адамға, бір
ұлттың екінші ұлтқа деген қарым-қатынасынан
туып жатыр ма, бəрі бір. Еркіндікті сүйіп, ен да-
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ланы кезген қазақ ұлты, əрбір қазақ үшін рухани
тəуелсіздіктің құны – өмір мен өлім арасындағы
айырмашылықпен пара-пар өлшенеді. Осы соңғы
250 жыл ішінде тəуелсіздіктің осы бір түрі қазақ
ұлтының жанын жегідей жеп, іштен кеміріп
бітті. Өмірі түрме тұрғызып көрмеген ұлт үшін
рухани тəуелділік оның рухын жансебіл күйге
ұшыратты. Соның бірі жəне рухани тəуелділікті
қатты сезінген тұлға – Абай. Дəл осы айтылған
көңіл күйі мен философиялық ойлар Абайдың
жанын жеген, жүрегін шымшыған жайлар.
П.Я. Чаадаевтың: «Құлдыққа құлдық ұрған ұлт –
қасіретті ұлт. Ол халық құл болу үшін жаратылған» деген пікірінің қазақ еліне қаратылмағаны
жəне оның тарихи шындыққа жатпайтыны аян.
Бірақ тəуелділік психологиясы ұлтымыздың
бойына сіңбеді деп ешкім де жалған намыс ете
қоймас. Мұны Абай да жанға батыра айтқан.
Мүмкін біздің əдейі еліктіре баяндаған сөзіміздің
желісін шыжымдап отырып аңғармай қалуыңыз
ықтимал. Онда қайтадан бір саралаңызшы.
Өмірдің мəні, Мəңгілік Ұғым, Мықты Билік,
Ұлттық Мақтаныш, Ұлттық Сана, Таза Пиғыл,
Əділ Заң, Толық Адам, Жан Бостандығы, Рухани
Тəуелсіздік, Тəуелсіз Ой, Қайырымды Байлық, Ел
Тəрбиесі іспетті ұғымдардың елесін байқарсыз.
Жəне сол ұғымдарды біз Абайдың түсінігімен
жүлгелей жаздық. Тек сөз бен сөйлем басқа,
ой мен пікір Абайдың өзінікі. Ал Абайдың ойы
тұңғиық. Оның əр сөзіне арнайы зерттеу жазса да
асылық етпейді.
Өйткені ол – біздің ұлтымыздың дүниеге
атын таратқан қайталанбайтын данамыз. Біз сол
Абай арқылы Əлем халқының алдында өзіміздің
ұлт ретінде өмір сүруге қақымыз бар екендігін
дəлелдедік. Рабиндранат Тагордың:
«Əр халық өзінің тағдыр-тауқыметін əлем алдында айта алатын болуы керек. Егер ол халық
төрткүл дүние үшін рухани ештеңе бере алмаса,
онда мұны ұлттық, қасіретті қылмыс деп бағалау
қажет, бұл өлімнен де сорақы жай жəне оны исі
адамзат ешқашан да кешірмейді. Əр ұлт өзінің ең
асыл қасиеттерін адамзаттық ортақ, қазынаға айналдыруы тиіс... Өзінің ғана жеке мүддесін жеңіп,
оны сыртқа шығару арқылы бұл халық, өзінің
рухани мəдениетінің салтанатына бүкіл адамзатты шақыра алады», – деп жазғаны дүние жүзіне
кеңінен тарап кетіп еді.
Біз мұндай əлемдік Сананың салтанатына Абай арқылы қатысып отырмыз. Яғни қазақ
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ұлтының дүние жүзілік Парасат майданына
шығарған ұлы Тұлғасы – Абай. Өзгелерге таныту арқылы өз мəдениетіміздің үлгісін өзгелерге
ұсынамыз. Сол Абайдың асыл ойын өзге түгіл
өзіміз терең түсіне алдық деп айта аламыз ба? Əлі
де Абайды бір жақты, қасаң тартқан қағидалар
арқылы танып келеміз. Ондай жеңіл-желпі тəсілге
Абай көне қоймайды. Тек қана «толық адам» деген ұғымның өзін таратып беру үшін Шығыс
пен Батыс философтарының барлық еңбектерін
қопарып шығып барып ой түюге тура келеді.
Абайды түсініп оқу үшін сыдыра көз жүгірту не
жалаң жаттап алу жеткіліксіз, оның «жүрегінің
түбіне терең бойлау» шарт.
Абай – ұлттық ар-ожданымыз. Əрбір қазақтың жүрегінде өзінің Абайының бейнесі сақталуы тиіс. Сондықтан да Сізді білмеймін, өз басым, кəсібім «ой сауып», «сөз қуу» болғандықтан
да, дүние ойшылдарының ойы мен пікірлерінің
Абайдың ойымен тоғысып жатқан тұстарын
көшіріп алып, екеуін қатар қойып салыстыру-

ды біраз жылдан бері машық етіп ем. Салыстырмайтын нəрсені салыстырамыз дегеннің
астарындағы емеурін осы еді. Мүмкін бұл
пікірді қабылдамассыздар. Бірақ тентек ойшыл
П.Я. Чаадаевтің: «Сіз идеяның өкілі ретіндегі
уəкілдіктен дəметесіз бе: оданда өзіңізге төл
идея тауып алуға тырысыңыз, бəрінен дұрысы
сол», – деген пікірін сізге де қарата айтамыз. Ал
біздің идеямыз – рухани тəуелсіздік. Сол үшін
əр ойшылдың пікірін еркімізше пайдаландық əрі
еркін қолдандық. Кейде сенің түсіндіруіңнен гөрі
дəл айтылған дананың пікірі əлдеқайда тиімдірек
жəне жеке талдауды сол саланың мамандарына
қалдырдық. Сондай-ақ Абайдың көзқарастары
кейде жаңсақ түсіндіріліп келеді. Соның бірі –
рухани тəуелсіздік, жан бостандығы, бодандық
деген ұғымдар. Міне, осы бағытта ой сабақтасақ
деп едік. Абайдың өзі:
«Кімде-кім ішінен керекті сөз тапса – жазып алсын, я оқысын; керегі жоқ, десе, өз сөзім
өзімдікі», – демей ме?
Сол сияқты, сөз – бізден, зейін – сіздерден.
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ƏОЖ 82.0(091)

А. Шəріп
АБАЙДЫҢ «ЖАЗУЫ» МЕН «АЙТУЫ»: ЖАҢА МЕНТАЛЬДІК ЖОЛЫНДА
Аңдатпа. Мақалада қарастырылған мəселелер. Руханияттың ұлы реформаторы.
Ұлт ментальдігінің сипаттары. Дара ақындық декларациясы. «Айтушы» мен «тыңдаушы» мəселесі.
Түйін сөздер: Абай, жазу, айту, ментальдік, шығармашылық.

А. Шарип
«СОЧИНЕНИЕ» И «РЕЧЬ» АБАЯ: В ПУТИ К НОВОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ
Аннотация. Вопросы, рассматриваемые в статье. Великий реформатор духовности.
Особенности национальной ментальности. Декларация единичного поэта.
Проблема «говорящего» и «слушающего».
Ключевые слова: Абай, писание, говорение, ментальность, творчество.

A. Sharip
“COMPOSITION” AND “SPEECH” OF ABAI: THE WAY TO A NEW MENTALITY
Abstract. The issues dealt in this article. Great reformer of spirituality. Features of the national mentality.
The declaration of a single poet. The problem of “speaking” and “listening”.
Keywords: Abai, writing, speaking, mentality, creativity.

Руханияттың ұлы реформаторы Абай Құнанбайұлы қазақ қоғамына соны сападағы, тың
тараптағы дүниетанымдық жаңалықтарын енгізіп, ұлт ментальдігінің дəстүрлі де дағдылы

сипаттарын қайта таразылайтын түбегейлі
төңкеріс жасады. Оның бір қыры ақын мен жұршылық арасын жалғаған үйреншікті үрдістерге
көзқарасынан белгі береді.
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Осы орайда Абай өз лирикасында сөз ұғу
(«Сөзді ұғар осы күнде кісі бар ма?»; «Мұндасарға
кісі жоқ сөзді ұғарлық»; «Осы елде бозбала жоқ
сөзді ұғарлық»; «Сөзімді ұғар елім жоқ», т.б.) жəне
сөз тану («Қабыл көрсе сөзімді, Кім таныса, сол
алсын»; «Бұл жұрттың сөз танымас бір парасы»;
«Көп топта сөз танырлық кісі де аз-ақ»; «Əттең,
дүние-ай, сөз таныр кісі болса») тіркестеріне
біршама жүгінеді. Алғашқысында ақын сөзді
– өнеге, өсиет реңкінде жұмсайтын тұстарда
көбірек қолданса, кейінгісінде сөзді – өлең, өнер
рəуішінде кəдеге жарататын жерлерде молырақ
пайдаланады. Əрине, бұл да қатып қалған бөлініс
емес; себебі өлең мəтіндерінде сөзді ұғу мен сөзді
тану ұғымдары кейде талғамның (эстетиканың),
кейде тəрбиенің (этиканың) өлшемдері ретінде
орындары ауысып отырады.
Абай, алдымен, дара ақындық декларациясын
жариялайды. «Сонымен қатар өзінің ендігі
сөзі қоғамды, халықты түзейтін үлкен күш деп
түсінеді, – дейді М. Əуезов. – Өсиет өлең – халық
дертінің, тарих қайшылықтарының бəрін емдеп,
тазартатын өзгеше құрал деп біледі».
Суреткер Абай халықты түзеп-тəрбиелеу
мəселесіне табан тіреген тұста оны өзінің
теңдессіз жасампаздық табысымен – эстетикалық
тың принципімен, төңкерісті платформасымен
біте қайнастырады:
Сөз түзелді, тыңдаушы сен де түзел,
Сендерге де келейін енді аяңдап.

Абай аудиториясының басым бөлігі – қағазға
түскенді көзбен түйсініп, көкірекке түюші
емес, ауызша айтылғанды құлақпен қабылдау
дағдысындағы қауым. Сондықтан ақын əрі
жазуға, (жазып отырса да) əрі айтуға мəжбүр.
Мысалы, ол «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін»
атты өлеңінде:
Көкірегі сезімді, тілі орамды,
Жаздым үлгі жастарға бермек үшін, –

деп əуелгі əңгімесін оқырманға бағыштап келеді
де, əрі қарай күтпеген жерден тыңдаушыға бет
бұрады:
...Шу дегенде құлағың тосаңсиды,
Өскен соң мұндай сөзді бұрын көрмей.
Таң қаламын алдыңғы айтқанды ұқпай,
Жəне айта бер дейді жұрт тыным бермей.
Сөз айттым «Əзірет Əлі», «айдаһарсыз»...
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Ұлы ақынның лексиконында жазу мен айту
сөздерінің образдық өрістерінің осылайша ортақ
семантикалық, синонимдік қатарда тоғысыптабысып жатулары – ғажайып қызық құбылыс.
Асылы, Абайға қатысты алғандағы «ақын»
жəне «тобыр» проблемасы белгілі бір дəрежеде
«айтушы» мен «тыңдаушы» арасындағы қарымқатынаспен тезге тартылмақ.
М. Əуезов ақынның «Қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек», «Қартайдық, қайрат қайтты,
ұлғайды арман» өлеңдеріндегі құлақкүйдің
«қартайдық» деген сыр-сарынмен сабақтаса
келтірілуінің астарын былай ашады: «Бұрынғы
ақылшының көбі – кəріден, атадан, ақсақалдан
шығады деп түсініп қалған көпшілікке өзін де
солайша, жақсы етіп, тоқтаған, ой түскен, ел
мұңшысы есебінде танытпақ боп, əдейі солайша бастайды. Болмаса, өз басының қажыры мен
өнеріне қарасақ, ол жылдарда (бұл шығармалар
1886 жылы жазылған – А.Ш.) өсіп, дами бастаған
анық шабытты ақынның шалқып жанған жалынын сеземіз. Ол жалын – ел жайына қарап отырып ызаланып, ширыға түсіп, күйінген ердің
көкірегіндегі ашулы жалын болады. Ал үлкен санадан туған қатты ашу мен қызулы жалын екеуі де
кəрілік нышаны емес».
Бұлардан басқа, Абайдың, «Бір дəурен кемді
күнге бозбалалық» (1886), «Келдік талай жерге
енді» (1890), «Менсінбеуші ем наданды» (1891),
«Қайғы шығар ілімнен» (1891) атты өлеңдерінде
де өзін қарттың орнына қойып сөйлейтіндігін
байқауға болады.
Əйтеуір ақсақалдар айтпады деп,
Жүрмесін деп, азғана сөз шығардық.
Айтып-айтып өтті қарт,
Көнбеді жұрт, не ылажы?
Қайғылы, қартаң біздей шал,
Қарай берсең, қайда жоқ?

Талас жоқ, ақынның кемеңгер, көреген
«айтушы-қарттың» кейпіне кіруі – ағартушылық
арманын жүзеге асыру амалының, кенже қалған
көпке өлеңмен өрнектелген өнеге, өсиетін тура
жеткізу тəсілінің бір түрі.
Сондай-ақ Абай «əдемі қартайған» абыз
ақсақалдың тұлғасын «жат қораны күзеткен»,
«итше індет тілеген», «басалқа сөзі жоқ», «қозғау
салып қоздырғыш» кезбе шалдың сүйкімсіз, санасыз образына қарсы қояды.
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Бүгінгіден бойы түршігіп, болашаққа бағдар
түзеген ұстаз ақынның насихат-нақыл, үгітүлгі сөздерінің басты бөлігі қоғамның тəрбие
тұрғысынан икемге келгіш, илеуге көнгіш жігі
– жастарға арналады. Онда да сүйегі қатайып,
сезімі қасаңданып, шын түзелуден шығыңқырап
кеткен «қу борбай, сымпыс шолақтарды»
мінеп-мінездегені
болмаса,
оларға
ақыл
шығындамайды.
«Айтушы-қарттың»
жастар
жағындағы
бірінші «тыңдаушысы» – ел ішіндегі əлі де аптығы басылмаған, «көкірегі зор, уайымы жоқ»
бозбалалар. «Бір дəурен кемді күнге бозбалалық»
(1886), «Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат»
(1886) өлеңдерінің ерекшеліктері сол, мұнда автор жастарды тіршілік тəжірибесіне (дос пен
жар таңдау, өнер іздеу, мал табу, т.б.), қылық
пен құлықтың дұрыстығына (есі барлық, бір
сөзділік, талаптылық, татулық, сұхбаттастық, сырын сыртқа жаймау, т.б.) үйретеді. Бозбала шаққа
тəн салдуарлық, əсем салдық, сəнқойлық, қызды
ауылға қырындау, даңғойлық... – бəрі алдамшы,
алмағайып нəрселер, босқа уақыт ұтқызушылық
(«Қартаймастай көрмелік, ойланалық»). Абай
ұғымында күлкінің өзі – қарабайыр психофизиологиялық құбылыс емес, əлеуметтік-философиялық категория. Сол себепті «күлкі – қымбат», «күлкі өзі бір мастық», жастық шақтағы «бір
күлгенің – бір қаралық». Олай болса, «күлкіні
онша күйлемеу» абзал.
Ақын «Төртінші сөзінде» күлкінің мəн-мағына-мазмұнын жан-жақты саралаған. Оның
ойынша, «күлкіге салынған кісі не шаруадан,
не ақылдан, не бір ұят келерлік істен құр, ғафил
көп өткізіп отырса керек». Əрине, ұдайы күлкісіз
күн кешіруге жан шыдамайды; оның да өз орны
бар. Абайдың осы орайда айтатыны: «Жəне əрбір
жаман кісінің қылығына күлсең, оған рақаттанып күлме, ыза болғаныңнан күл; ызалы күлкі
– өзі де бір қайғы. Ал уайым мен қайғы – «ер
қорғаны, есі барлық». Бірақ уайым мен қайғыға
«қамалып қалмақ» – тағы да жөн емес; «ол өзі
де – бір антұрғандық». Сондықтан əуелі күлкіні
уайымға жығып берсең, соңынан уайымды келесі
құтқарушы күш – «орынды харекетпен азайту»
қажет. «Күлкі – уайым – еңбек» байланысының
сыры осында.
Ендеше Абайдың сұхбаттастыққа іздейтіні –
«бояма күлкіден» таза, «арзан, жалған күлмейтін,
шын күлерлік ер».
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«Айтушы-қарттың» жастар тарапындағы
екінші «тыңдаушысы» – білім бұлағына бас қойған,
ғылымға талпынып ғибраттанған «жаңа өспірім,
көк өрім», «тілеуі, өмірі алдындағы» қазақ баласы. Бұл ретте ақынның 1886 жылы жазылған «Интернатта оқып жүр», «Ғылым таппай мақтанба»
шығармалары бірін-бірі толықтырып тұр.
Алғашқы – «Интернатта оқып жүр» өлеңінде
«шариғатқа шала», тырысса, орыс тілінде «прошение» жазарлық қана шамасы бар, істің ақ
пен қарасын бақпайтын «ынсапсыз», «қаны
бұзық», «көңілінде санасы жоқ» шəкірттердің
сықпыт-сиқы сынала сипатталады. «Балам закон білді деп» далақпайлана қуанған ата-ана да
бір түйреліп өтеді. Ал ақынды əлгі балалардың
болашағы шошытады. Өйткені олардың оқу
оқығанда жететін жері – «я тілмаш, я адвокат» болып, отаршылдардың сойылын соғатын
атқамінерге айналу. Ойшыл «Бұл іске кім виноват
– //Я Семейдің қаласы?// Я қазақтың аласы?» деген дилемманың арсында қалады.
Өлеңнің екінші бөлігінде Абай тікелей
ақыл айтуға көшеді; мұнда ол сөзі сіңімді,
өнегесі өтімді болу үшін əдейі «шалақазақ»
шəкірттердің «шүлдір-шатпақ» – өздеріне жақын
«терминдерімен» тұздықтап сөйлеуді таңдаған
секілді. Мысалы:
Военный қызмет іздеме,
Оқалы киім киюге.

Бұл – балаларды өз жұртына қару жұмсайтын қанқұйлы болып шығудан алдын ала
сақтандырғаны.
Қызмет қылма оязға,
Жанбай жатып сөнуге.

Бұл – елге залалыңды, зияныңды тигізбеу
үшін патшалық кеңсесінен жырақ жүр деп кеңес
бергені.
Олардың орнына: «Алыс та болса, іздеп тап, //
Кореннойға кіруге», – дейді ақын. Біздіңше, коренной русизмі бұл арада «өз елің», «туған жұртың,
тұрғылықты жерің» деген мəністі меңзейді; сонда одан «қиналсаң да, халқыңа қызмет қылып»,
«счетың тура» келетін бейтараптықтың жолы
бар; ол қалса, өз бетіңмен «занимайся прямотой»
дейтін тəуекелдің тарабы да жоқ емес дейді.
«Интернатта оқып жүр» өлеңімен ақынның
«Жиырма бесінші сөзіндегі» идеялар сабақтасып
жатыр.
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Ертең қызмет жолын қуатын шəкірттерге
Абай жоғарыдағыдай тағылымын табыстаса,
екінші – «Ғылым таппай мақтанба» атты өлеңінде
ол алдымен өскелең ұрпаққа «бес дұшпан» (өсек,
өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ),
«бес асыл» (талап, еңбек, терең ой, қанағат,
рақым) не екендігін тарқатып түсіндірген соң,
«дүние де өзі, мал да өзі» – ғылымның жолына
түскен жастарға арнауын айтады. «Ғалым болмай
немене, // Балалықты қисаңыз?» деп, ақын шын
ғалымдықтың шарттарын санамалап шығады,
олар: жамандықтан жирену, жақсылықтан үйрену,
білгендердің сөзіне махаббатпен еру, кез келген
іске «ақыл – мизанды» өлшеу қылу, надандарға
бой бермеу, көп орында көріне айтпау, сөзге ермеу, т.с.с. Өлең:
Мұны жазған, білген құл –
Ғұламаһи Дауани,
Солай депті ол шыншыл.
Сөзін оқы жəне ойла,
Тез үйреніп, тез жойма,
Жас уақытта көңіл – гүл, –

деген жолдармен аяқталады.
Байқаған боларсыздар, Абай өзін қарттың
орнына қойып сөйлегені секілді, тағы да бір
тиімді көркемдік-дидактикалық тəсілді тауып
отыр. Біріншіден, оқушы (тыңдаушы) қазақ
ақынының Ғұламаһи Дауани деген данышпанның
еңбектерімен таныстығын ескереді. Екіншіден, өз
насихатын жұртқа «біз айта береміз ғой, баяғыда
өткен бір атақты ғұлама былай деген екен» деген кішік жолмен ұйытып барып ұғындырудың
əсері əдеттегі құр үгіт, құрғақ үндеуден əлдеқайда
мықты шығатыны мəлім. Əйтпесе, осы өлеңіндегі
ойлы оралымдарды, тартымды тіркестерді Абай
өзі жүгінетін Ғұламаһи Дауанидан тұп-тура,
сөзбе-сөз, қаз-қалпынша алып пайдаланбағаны
аян. Үшіншіден, ұстаз ақын шəкірттерді алдыңғы
өлеңінде орыстың ұлы жазушылары Салтыков
пен Толстойды білуге бағыттағанындай, ендігі
кезекте Ғұламаһи Дауани сияқты Шығыстың ірі
философын да танып-түстеу талабына шақырады.
Жастар жайын тереңдете жырлаған Абай бұдан
былай да аталмыш тақырыпқа арасында сан айналып соғып, оның аясына кіретін мəселелерді танымтəжірибесіне қарай кеңейте суреттеп, көркейте
сипаттап отыруын толастатпайды. Мысалы, «Заман ақыр жастары» (1891), «Жас өспірім замандас
қапа қылды» (1891) өлеңдерінде ақынның зəрлі
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де зарлы сыншылдығының сырлары таңбаланса,
«Жастықтың оты жалындап» (1891), «Əсемпаз
болма əрнеге» (1894), «Қуанбаңдар жастыққа»
(1901) туындыларында ағартушылық арнадағы сарындар жалғаса жаңғырады.
Жастық – болашақтың болжамды бейнесі.
Данышпан ақын өз өлеңдерінде «ақыл – жүрек
– қайрат» триадасы жарасым тапқан жанның
келбетін көксеп, оның кемел тұлғасын келешектің
төрінен көрді. Ол мезгілсіз қыршынынан қиылған
перзенті Əбдірахманға арнаған жоқтау жырларында («Арғы атасы қажы еді», «Тұла бойың
ұят-ар еді», «Жиырма жеті жасында», «Талаптың
мініп тұлпарын», «Бермеген құлға қайтесің?»,
«Жылағанды тоқтатып», «Айналайын, құдай-ау»)
«жаңа жылдың басшысы» болатын адамның идеалын сомдады.
Абай өз замандастарының арасынан – «жалғыз-жарым болмаса анда-санда» аңсарындағы
жақсыны, арманындағы жайсаңды жолықтыра
алған жоқ. «Соқтықпалы, соқпақсыз» жерде өсіп,
елден «етекбастыны көп көрген» кемеңгердің
жалғыз жүріп алысқан «мың»-ының құрамын
қараңыз: «əбілет басқан елерме», «сабырсыз, арсыз, еріншек, көрсеқызар, жалмауыз», «күлкішіл
кердең надан», «сəнқой, даңғой, ойнасшы,
керім-кербез», «көзінен басқа ойы жоқ», «сыпыра елірме, сұрқия, көп пияншік», т.с.с Осындай
азғын ортада «айтушы» мен «тыңдаушы» проблемасын, сондай-ақ бұзылған жұртты түзету
талабын ақынның пайдасына шешіп берерлік
шарттар шала, шикі күйде еді. Сондықтан оның
өлеңдерінен торығу, түңілу сарындарының ұдайы
ұшырасып отыруы таңданыс туғызбайды:
...Тыңдаушымды ұғымсыз
Қылып тəңірім берген-ді.
Осы жасқа келгенше,
Өршеленіп өлгенше,
Таба алмадық бір адам
Біздің сөзге ергенді.
...Түзетпек едім заманды,
Өзімді тым-ақ зор тұтып.
Таппадым көмек өзіме,
Көп наданмен алысып.
Көнбеді ешкім сөзіме,
Əдетіне қарысып.

Тірлік кешкен тұсынан ойы озып, ұғымы
ұзап кеткен даналардың талайының тағдыр-
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теперішінен таныс жалғыздық тауқыметі Абайды
да айналып өтпегені айқын. Мұндай сипаттағы
мұң оның бүкіл шығармашылығының бітімболмысынан кейде ашық, кейде астыртын түрде
сезіліп тұрады. Мейлі, «достан да, дұшпаннан
да» қалған көңілі қайғы құшсын, мейлі «қатынбаланың қонағы» сияқты қораға қамалсын, мейлі,
«ойлы адамға» бұл жалғанда «қызық» жоқ екенін

ашына айтсын, тіпті орыс қауымындағы «артық
адамның» образы – Онегиннің аузына: «Бұл
заманның қашқыны деп, // Мен ғаріпті есіңе
ал», – деген сөз салсын, қайткенде де бұлардың
арғы жағынан ақынның өзінің дүниеден суынып,
дүрмектен сырттаған «қаны қара, жаны жара»
кісінің трагедиялық тұлғасы оқшаулана мен
мұндалайды.
***
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Abai Kunanbayev’s translations were considerable
contribution to the development of Kazakh literature,
and they are evidence of his close contact with Russian and European literatures. But it is his original
writings that show how really organically he absorbed
this influence. It was undoubtedly owing to the beneficial influence of Russian poetic culture that Abai so
boldly introduced new forms into Kazakh poetry, new
themes, and a new social content. Although he translated less of Pushkin than of other Russian classics,
his association with the great Russian poet left and
unmistakable imprint on his own work. We see it in
his lyrical meditations, and landscape painting, in his
intimate understanding of a loving woman’s heart, and
in the universal nature of his social themes. He read all
the Arabic – Persian epic poems and the great Eastern
classics Firdaus, Nizami, Saadi, Hafiz‘s, Navoi and Fizuli in the original. He imitated these poets and was the

first to introduce the «aruz» meter into Kazakh poetry,
and also a large number of Arabic – Persian words borrowed from these classics’ vocabulary [1, 9].
While translating the foreign writers’ and poets’
works into Kazakh language Abai chose those whose
works had similar idea with his own works and close
to his inner world. Such similiarities Abai found in
Byron, Goethe, Pushkin, Krylov, Lermontov’s works.
G. Byron entered the history of world literature as
the most influential spokesman of romantic ideology.
In his books G. Byron touched on the thought of freedom for his people. Abai called the people to work
their way from ignorance to science and labor. But
in the context of Abai’s work the word “ignorance”
implied “Liberty”. In the days of Abai all nations and
peoples were under the influence of Russian literature
and art and language. Therefore, Abai encouraged
them to learn Russian language and culture empha-
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sizing it by saying, “Learn Russian language as it is
the key to peace”. By saying that he meant being independent from the Russian Empire.
In Byron’s philosophical reflections a man is first
of all a corporal and thus passionate being. To Byron
continuous activeness of mind and its involvement in
the action is the evidence of divinity and immortality
of the human soul. Byron in his own works wrote synonymous of the words “soul” and “mind”. Mind and
passion are at variance and in Christian comprehension
“good”-“evil”. Only “in the heart” of the mind exists “
light of good”. Fortune sometimes gives opportunity to
man to listen to it and heed. In Byron’s conception the
mind is so week, the passion is too powerful. That is
why mankind inevitably be sinful [3, 154].
Abai agreed with Byron that the soul of man never
dies. In Abai’s opinion there are two kinds of passion.
Passion of body and passion of soul. Passion of body
consists of biological necessity such as: drinking, eating, sleeping. Such character is noticeable in the childhood. Passion of soul tend to know, see, learn. Abai told
that the passion of the soul has huge advantage than the
passion of body. Also Abai agreed with Byron’s opinion
about synonymous of the word’s “soul” and “mind” telling that mind comes with soul to man.
Byron’s description of nature was associated with
human emotions, such as excitement, hatred, resentment, anxiety. The feeling of fear and loneliness is
especially associated with winter. In his poems, Abai
described the seasons of nature with the way of life
of the Kazakh people. In description of “summer” he
colorfully described the life peculiar to the Kazakh
people: zhailay pasture (alpine meadows where Kazakhs spend summers), yurts (tents where they live),
kazy (horse meat), kymiz (mare’s milk), dombra (musical instrument). In his poem “Winter” Abai makes
the reader familiar with exciting events taking place
during this season – that is, traditions related to hunting. Kazakhs did not use guns but instead, a hunter
would put an eagle on his arm and would mount the
best horse [2, 256].
Byron’s description of death through nature was
shown in Abai’s works. Abai wrote that the man’s
body dies, but soul never dies, soul lives in a heaven.
Body has stages like seasons of nature (spring, summer autumn, winter).
Byron often used the concepts of Light and Darkness. Darkness in Byron’s poetry describes negative
emotion, old age, but light describes hope, youth, joy,
the beauty of a woman. With Byron, light had to do
with nature, while Abai saw it as the inner light, a ray
of the soul.
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Abai was one of the best – educated people of his
time. He had a free command of Russian, Arabic, Persian, Chagatai language, which enable him to study
masterpieces of world literature in the original. Three
great sources nurtured the ocean of Abai’s knowledge:
ancient Kazakh culture, preserved in oral and written
folklore; the best samples of Oriental culture; and, last
but not the least, Russian, and through it world culture.
Owing to his superior intelligent, natural inquisitiveness and knowledge of many foreign languages
he could avail himself of all the benefits of world
enlightenment, of all the riches of both western and
eastern cultures. Hence his encyclopedic knowledge,
progressive world – outlook, a rare gift of verbal expression, which integrated with his kind thought and
clever precepts, subtle poetic translations. «Don’t
judge me too severely», he begged. Far from judging
him, people in their thousands and millions revere the
memory of this outstanding poet.
There are his «Exhortations», in which we find a
great number of aphorisms, wise and laconic sayings
that have come to stay in Kazakh literature. It is difficult to define the genre of this work, for it contains
the poet’s philosophical and moralistic statements, expressing his social and political views , and trenchant
satire. Abai seems to be holding a conversation with
his reader, and his mood is serene in one verse, bitterly sarcastic in the next, and profoundly melancholy
and even dejected in yet another one. Stylistically, each
conversation is a perfectly finished piece of work. His
reflections are expressive, terse and imaginative. Abai’s
exhortations often become the mournful confession of
a person doomed to loneliness in the grim age of hopeless ignorance. In those days, when Abai’s poetry was
circulated in hand – written copies, his «Exhortations»
were included every time .Older people loved them especially, they embellished their speech with citations
from this work, and carried on long discussions on the
meaning and the moral of Abai’s maxims. Apparently,
the author himself realized how well his thoughts were
comprehended when stated in prose and, knowing the
circle of readers who enjoyed this sort of writing particularly, he often tried to speak to them in their own
idiom, using their own assessments of moral values.
Abai composed about twenty melodies, and he was as
much of an innovator in this field as he was in poetry.
His melodies greatly differed from the traditional folk
music both music in style and content [1, 8].
Reference
1. Кunanbayev A. Selected poems. – M., 1970.
2. Кunanbayev A. Book of words. – Almaty, 2009.
3. Byron G. Selections from Byron. – M., 1973.

АБАЙТАНУ ТАРИХЫНАН

ƏОЖ 82.0(091)

Ж. Аймауытов, М. Əуезов
АБАЙДЫҢ ӨНЕРІ ҺƏМ ҚЫЗМЕТІ
Аңдатпа. Мақалада қарастырылған мəселелер. Хақиқаттың ұшқыны.
Абайдың ақындық өнері. Абайдың пəлсапа қуаты. Ақын сыншылдығы.
Абайдың аудармашылық шеберлігі. Əдебиетіміздің асыл іргетасы.
Түйін сөздер: Абай, өнер, ақын, əдебиет, шеберлік.

Ж. Аймауытов, М. Ауэзов
ИСКУССТВО И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АБАЯ
Аннотация. Вопросы, рассматриваемые в статье. Многогрaнное поэтическое исскуство Абая.
Философская сила Абая. Критический пафос творчества поэта.
Переводческое мастерство Абая. Бесценная основа литературы.
Ключевые слова: Абай, искусство, поэт, литeратура, мастерство.

Zh. Aimauytov, M. Auezov
ARTS AND ACTIVITIES OF ABAI
Abstract. The issues dealt in this article. Multifaceted poetic arts of Abai. Philosophical force of Abai.
Critical pathos of his poetry. Translation skill of Abai. Invaluable foundation of literature.
Keywords: Abai, arts, poet, literature, skill.

Абай 1845 жылы дүниеге келіп, 60 жыл
өмір сүріп, 1904 жылы дүниеден қайтты. Қазақ
халқын надандықтың айсыз қараңғы түні
ғылым сəулесінен бүркеп, тұншықтырып тұрған
кезінде, тұншыққан елге дем болуға, қараңғы
жерге нұр болуға, надандық-аждаһаны өртеуге
құдай жіберген хақиқаттың ұшқыны Абай туды.
Табиғаттың қыңыр жолы кімді билемеген?!
Өскен орта, көрген үлгі, тоңмойын надандық
толқыны ағызып, ақыл көзін шын хақиқатқа
ашқызбай, заман тонын кигізіп, 35 жасқа шейін
ықтиярсыз айдап келді. Бұл жасқа келгенде
маңайында жұрттың кір, бұзық мінездері бар
қалпымен көзіне айқын суреттелді. Өкінді, өксіді,
жиренді... Осы өкініш, өксіктің уыты бойын
кернеп, сөзінде азалы, кекті, улы көп əсер, көп із
қалдырды.

Өткен өмір – қу соқпақ,
Қыдырады талайды.
Кім алдады, кім таппақ,
Салды соны санайды.
Нені тапсаң, оны тап,
Жарамайды керекке.
Өңкей уды жиып ап,
Себеді сорлы жүрекке
Адасқан күшік сықылды,
Ұлып жұртқа қайтқан ой,
Өкінді, жолын бекінді,
Əуре болма, оны қой.

Абайдың белсеніп, қолына қалам ұстап
надандықпен алысуға кіріскенге шейінгі өмірінің
сыртқы пішіні осы болды. Енді Абайдың сөзінің
бағасына келейік.
Абайдың ең бір артық өзгешелігі – заманның
ыңғайына жүрмей, өзінің «өздік» бетін мықты
ұстап, ақылға, ақтыққа, көңілдің шабытына
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билетіп, көз тұнжырарлық кемшілік, міннің
ортасында тұрып, ортасында жүріп, үлгілі
жерден өрнек алып келген кісідей ашық көзбен
қарап, барлық мінді мүлтіксіз суреттеуі, жырақта
жүріп қылт еткенді көретін қырағы қырандай
сыншылдығы.
Мұндай сипат – Абай бұл жүрген адамдарға
ұқсамай, өзгеше зор мақсат үшін дүниеге
келгендігіне дəлел.
Абайдың қиялы шалымды, ойы терең, ақылбілімінің əр тарауынан көкірегінде асыл қазына
көп. Сол көп қазынаны барлық ырғағы, нəзік
сипатымен қазақтың ұстармаған, ысылмаған
жуан тілімен биязы ғып шығаруы – əрі ақындығы,
«қызыл тілді» шешендігі.
Абайдың ақындық өнері тар жолды, бірбеткей
емес. Əр тараулы, сегіз қырлы. Ол тараулар
мынау: мінез түзететіндік (ахлақ), тереңнен
толғайтындық (пəлсапа), сыншылдық (критика),
суретшілдік (художественность), жүректің мұңзарын, сырын тапқыштық (лирика), ащы тілділік,
ызалықпен күлетіндік (сатира), һəм керемет
переводщиктік.
Мұндай əр жақты, сегіз қырлы өнер – басқа
ақындардан табыла бермейтін, Абайға ғана хас
сипат.
Абайдың өлеңінің көбі-ақ мінез түзеу жолына
арналған. Көп өлеңнің ішінен мысал үшін мына
бір сөзін алайық:
Мағлұмға жаның ашып, ішің күйсін,
Харекет қыл, пайдасы көпке тисін.
Көптің қамын əуелден тəңірі ойлаған,
Мен сүйгенді сүйді деп иең сүйсін.

Тереңнен толғап, хақиқатты болжап, пəлсəпа
жолымен де сөйлегендігіне кейінгі сөздерді мысал
қылуға болады:
Кім жүрер тіршілікте көңіл бермей,
Бақи қоймас фəнидің мінін көрмей.
Міні қайда екенін біле алмассың
Терең ойдың телміріп соңына ермей.
Əркімді заман сүйремек,
Заманды қай жан билемек?
Заманға жаман күйлемек?
Замана оны илемек.

Жəне «Алла деген сөз жеңіл» деген сөзі де
пəлсапамен сөйлейтіндігін көрсетеді. Абайдың
басылмаған қара сөздері көп.
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Сол сөздерінің бəрі терең ойға салып толғап
жазылған. Ахлақ, адамшылық, дін, халықтың
мінезі неше түрлі хақиқаттар туралы жазылған
сөздері – Абайда пəлсапа қуаты барлығына
үлкен дəлел. Абайдың данышпандық белгісі – өзі
шығарған он алты мақалы бар. Мақалының біреуі:
«Əкесінің баласы – адамның дұшпаны, адамның
баласы – бауырың», – деген.
Заманындағы өнерсіз, қалжыңбас жігіттерді,
шен құмар ел адамдарын сынағаны, өлеңге, əнкүйге баға қойғандығы Абайдың сыншылдығын
көрсетеді.
Өзге сипаттарының ішіндегі ақындық
сезімінің артық жетіктігі, дүниенің сыры мен
жүрегінің жалғасып, ымдасып кететіндігі, жылдың төрт уақытын қазақтың өмірімен үйлестіріп
жазғандары оқып отырғанда сол уақыттарды
көзіңмен көріп, денеңмен сезіп отырғандай
суретін алдыңа əкеліп елестетеді. «Сөзімде жаз
бар шыбынсыз» дегені – өзінің ақындығына көзі
жеткендігімен айтқаны. Мысалы, Абай көз алдына
мынандай дүниенің түрін келтірген: желсіз, жарық
түн, əдемі тау, ағашты су, су бетінде дірілдеген
айдың көлеңкесі, ұйықтаған ауыл, үрген ит.
Бұл дүниенің бір ұнасымды суреті. Нəзік мінез,
ыстық махаббатқа жүректері толып айқасқан екі
ғашықтың сұлу халін дүниенің əлгіндей сұлу
суретімен құбылыстырып, «Желсіз түнде жарық
ай» деп жазған өлеңі – суретшілігінің зор куəсі.
Ғашықтық жайын, əйел турасын жазғанда,
Абай аса шеберлеп, қызықтыра сипаттайды.
Ондай өлеңдерінде ахлақ жолынан алыстау
кететін орындары болады. Бірақ мұнысы – ақындық жолында кешірерлік іс. Ақынның жүрегі не
нəрсенің болсын жарастығын, келісімін, сұлудың
сұлуын іздейді. Жүрегінің сезімі, көңілінің
шабыты билеп, өз бетімен жазып кеткен сөзін
былай неге жазбадың, ахлаққа хлаф деу жол емес,
ол – зорлық. Оның суретшіл көңіліне, жүрек
қиялына басқаның мөлшері өлшеу емес.
Абайдың бірсыпыра өлеңдері жүрегінің
сырын, шерін толқытып қанымен, мұң-зармен
шығады. Мысалы, «Өлсем орным қара жер
сыз болмай ма?..», «Ішім өлген, сыртым сау...»,
«Жүрегім менің қырық жамау...» деген өлеңдері.
Шаншып алма ащы тіл, ызалы күлкі, кекесін
де Абайдан табылады. Ұнатпаған қылықтарды
көріп, кекеп, жерлеп, мысқыл қылатын жерлері
де көп. «Болыс болдым, мінеки» деген өлеңі –
жаман болысты сықақ қылған ылғи кекесін. Мінді
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кекеп айтқанына кей жерлерде үстірт қараған
кісі түсінбей қалуға да болады. Мысалы, парақор
болыс туралы кекеп айтқан бір сөзі мынау:
Кісімсі қайда болса олжаға тоқ,
Шұқыма халық көзінше қарғаша боқ!
Жұрт – бала, ешнəрсесін тартып алма
Білдіртпей ептеп алсаң залалы жоқ.
Жатты жау деп еліңді үрпитіп ап,
Жауға жабдық деп жиып, пайда қыл тез!

Көп өнерінің бірі – Абай керемет аудармашы
болған. Аудармаға шеберлігі мынадан білінеді:
кейбір орыс өлеңдерін қазақ тіліне аударғандары өзінің тəн өлеңінен артық деуге болады.
Орыстың əдебі болған толғаулы, ырғақты,
нақысты бай тілімен жазылған сөздерін қазақтың
кедей, дөкір тілімен ұғымды, мағыналы, терең,
тілге жеңіл келтіріп переводтауы – мейлінше
ұсталығы. Кейбір өлеңдерді, мысалы: «Қараңғы
түнде тау қалғып», «Тұтқындағы батыр»,
«Кинжал», «Жолға шықтым бір жым-жырт»
қалыбынан, мағынасынан һеш аудармай перевод
еткен. Кей жерлерде сөздің мағынасынан ғана
алып, қазақтың ұғымына ыңғайлап сырт пішінін
өзгерткен. Абайдың ақындығының еркіндігі сол:
кейбір переводты өз өлеңінен асырып, түрлеп
жіберген. Мысалы: «Теректің сыйы», «Онегиннің
хатын» Пушкиннің геройынан өзгертіп, тілін
сұлулап перевод қылған.
Енді Абайдың тіл жағына келсек, тілі ұғымды,
қысқа, аз сөзге көп мағына сыйғызғыш. Өрнекті,
дəлшіл, күйлі, таза һəм анық келеді. Тіл терең
мағыналы болғандықтан жұрттың көбіне ұғымсыз, ауыр жерлері де болады. Жалпыға түсініксіз
сөздері туралы: «Ойланшы, сыртын қойып, сөздің
ішін», – деп өзі де айтып кеткен, «Көкірегі сезімді,
тілі орамды, жаздым өлең жастарға бермек үшін»,
– деген сөзінен; «Бұл сөзді тасыр ұқпас, талапты
ұғар», – деген сөзінен Абайдың жалпы үшін өлең
жазбағандығын көрсетеді.
Бұрынғы ақындармен Абайды салыстырып
көрейік. Бұрынғы ақындардың, шешендердің өрнекті, түрлі, мағыналы тілдері болмағандық па?
Болса да көбі жазылып, нұсқауға түспегендік пе,
қазақ тілі аса ұстарып өрнекті келмеген. Қазақ
тілін анық түрлеп, керекке жаратып, түзеген –
Абай.
Бұл бір. Екінші, Абайдан бұрынғы қазақ
əдебиетінің беті мақтау, жамандау, асыру, кеміту,

болмаса зарлаған сары уайым болып келген.
Мінезді суреттеп, мінді айтып, адамшылыққа жөн
сілтеген ақындар болмаған. О кездегі ақындар
ия қошеметшіл, ия тіленші, ия мақтаншақ болып
заманның ыңғайымен кетіп, сөздеріне баға
қойылмаған һəм баға қойдыра алмаған. Мұның
себебі: ол кезде ақындық өнер орнына жүрмей,
жан сақтап, дүние табу жолына жұмсалғандықтан;
ақыл көзінің шарасы кең, халықтың бетін
бұрарлық, жол көрсетіп, түре саларлық, білімді,
дана ақындар шықпағандықтан; ақындық пен
тіленшілік жанас жүрген соң, халық ақындыққа
терең көзбен қарап қадірлемегендіктен һəм
ақындар төмен, нашар жерлерден шығып, аталы
адамдар ақындықтан жиренгендіктен еді.
Абайдан бергі қазақ əдебиетінің беті жаңа
түр тапты. Абай бұрынғы ақындардың ұстанып
келе жатқан бетін тастап, тыңнан жол салды.
Бұл Абайдың бұрынғы ақындардан ақыл көзінің
артықтығы болды – бір; ақындығы күшті болды –
екі; өлеңнің өнер екендігін білді – үш. Сонымен,
Абай ешкімнен үлгі алмай, қазақ əдебиетінің
бетін бұрып, мүйіс шығарды. Өлеңшілікке өзгеше
түр кіргізді. Осы күнгі қазақ əдебиетінің түрі
Абайдың көрсеткен бетімен келеді. Абайдың
ақындық күшінің зорлығы – өз заманында
жұртты өзіне қаратып алып, кейінгілері де сол
ізбен əкеле жатыр. Кейінгі жазушылардың бəрін
Абай өзіне еліктетіп, соңынан ертіп шəкірт қып
əкетті. Абай өлеңнен неше түрлі өлшеу көрсетіп,
көп түр кіргізді. Бұл күнде ақындар Абайдың
салған көп түріне түр қоспақ түгілі, əлі сол
түрлерді түгел сіңіріп ала алған жоқ. Көптің бетін
бұрып алғандығы – ақындық екпіннің күштілігі.
Абайдың өлеңімен пайдаланып, еліктеу əлі
қызған жоқ, бірақ мұнан да артық қозып, бірталай
заманға шейін бармақ. Ақындығы Абай қатарлы
адам шығып, жаңа түр тапқанша осы буындағы
əдебиеттің беті «Абай дəуірі» деп аталады.
Қазақтың əдебиеті ілгері басып, өрлейтін
болса, Абайдың бұл қызметі əдебиетімізге негіз
болып, келешектегі көтерілуіне тұрғы болмақ.
Пушкин айтқандай Абай «өзіне мəңгілік ескерткіш
орнатып кетті».
Абайдың пайдасыз сөзі жоқ. Ахлақ, адамшылық туралы айтқан терең мағыналы, үлгілі
сөздері кемшіліктің мінезін тəрбиелеп, ақыл
көзінің ауданын кеңейтпек. Жүректен толғанып,
ыза мен қайрат айдап шыққан қайғылы, қапалы,
зарлы сөздері адамның ақылын өз ішіне үңілтіп,
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жанымен сырластырып ұғып, оқып түсінгендердің
сезімін тəрбиелемек.
Бұл күнде жұрт Абайдың сөзімен пайдаланып,
айтқанын ала қоймайтындық – көптің қараңғы,
надандығынан. Бірақ Абайдың соңынан ерген,
сөздері əсер берген кісілер жоқ деуге тағы
болмайды. Халық жалпы ғылымға бет қойып, көзі
ашылған сайын Абайдың сөзінің бағасы артылып,
өзінің нұсқаған жолдарына халықтың ұғымын
сүйремек, көпшіліктің қараңғы надандығына
қарағанда Абайдың көп сөзі ертерек айтылғанға
ұқсайды, бірақ іске аспай, керекке жарамай
қалмайды. Жұрттың хақиқатқа көзі ашылуға
айналса, тағы бірталайға шейін созып барады.
Қазақ жұрты – кең дала, еркін ауада сайран
қылып, жер мен көк, су мен ағаш, тау мен
тастың тамаша сырларымен бірге туысып,
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біте қайнап, басы бос, қиялы күшті, бұлғақтап
жүрген дүниенің бір ерке баласы. Сондықтан
қазақтың сүйегіне біткен ақындығы бар – бұл бір.
Екінші, əдебиетіміздің алғашқы адымында надан
халықтың ішінен мəдени жұрттардың алдыңғы
ақындарымен таласа Абай сықылды кісі шығып
көтермеші, таяныш болып отыр. Бұл екі себепке
қарағанда, біздің əдебиетіміз мəдени жұрттардың
əдебиетінің қатарына тез ілінеді деп білеміз.
Абайдың істеп кеткен қызметі – əдебиетімізге
асыл іргетас. Бұл асыл іргенің үстіне салынатын
ілгергі қазақ əдебиетінің дүкені көрікті, көрнекті,
нақысты, өрнекті болуына лайық. Қуанамыз!
Нанамыз! Марқұм атамыз қазақ халқына
халықтығын жоғалтпайтын өшпес белгі орнаттың!
Еңбегіңнің жемісін өзің көрмесең, аруағың көріп
қуансын!
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Луначарский: «Əр бір данышпан адам, сөз жоқ,
қандай да болсын бір əлеуметтік ұлы өзгерістің,
əлеуметтік ұлы ілгерілеудің нəтижесі, жемісі», –
дейді. Олай болса, ақын Абайды туғызған қандай
əлеуметтік өзгеріс, қандай əлеуметтік ұлы ілгерілеу?
ХІХ ғасырдың ішінде қазақ даласында
қорғандар салынып, қазақ елі орыс патшалығына
тегіс, əді-гүді бағынды, орыс патшалығының
заңымен жасайтын, соның айтқанына көніп, айдауына жүретін болды, яғни орыс патшалығының

отары болды. Осыған байланысты қазақ елінің
тұрмыс-тіршілігі өзгерді: қазақ елі ептеп отырықшылана бастады, егін кəсібіне айналыса
бастады. Қазақ даласына сауда капиталы, капитализм ене бастады. Қазақ даласында феодализм мен капитализм айқасты, белдесіп күресті,
күннен-күнге капитализмнің мерейі үстем бола
бастады. Осының бəрі қазақ елінің шаруашылық,
саясат, тұрмыс-тіршілік қалпын, салт-санасын
өзгертті, оны ілгерілетті.
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Міне, ақын Абайды, данышпан Абайды
қазақ өмірінде болған əлеуметтік өзгерістер, осы
əлеуметтік қозғалыстар, ілгерілеулер туғызды.
Абайдың дəуірі осы дəуір, қазақ даласында капитализм мен феодализм ұштасқан, феодализм басынан жығасы қисая бастаған дəуір.
Бұл өзгерістер, аласапырандар, шиеленіскен
қайшылықтар, күрестер Абайға, Абайдың шығармаларына үлкен əсер етті, өзінің ен-таңбасын басты. Абайға тек өзінің шыққан табы
феодалдардың, бұрынғы билеп, төстеп қалған
үлкен ру, жуан аталардың басынан бағы таюы,
жеңіліп опық жеуі, тап ретінен жойылуға бет
алуы, дəулеті саябырсуы, осы қал-жайларын
түзеуге, қадірін сақтауға, таптық орындарын жоғалтпауға жан таласуы ғана əсер етіп
қойған жоқ, сонымен бірге бүкіл қазақ елінің
орыс патшалығына бағынып, отар күйіне
түсуі де, қазақ даласында болған Исатай-Махамбет, Кенесары-Наурызбай оқиғалары да,
қазақ арасына капитализмнің ене бастауы
да, осылардың нəтижесінде жаңа байлардың,
жаңа пысықтардың шығуы да, қазақ арасында болған өзгерістің, жаңалықтың бəрі де əсер
етті. Осылардың бəрі келіп, Абайдың «жүрегін
қырық жамау» қылды. Абайдың «көңіл құсын
шартарапқа құйқылжытты»; Абайдың «жүрегін
біресе ысытты, біресе суытты», біресе «өртеді,
біресе мұз етті», Абайдың көңілін біресе желдей естірді, біресе тілінен зар шығарды.
Сондықтан, үстірт қарағанда, Абайдың
шығармаларының идеясы, пікірі, бағыты шымшытырық, тұтасқан қайшылық, оның қай таптың
жазушысы екенін, қай таптың жырын жырлап, сойылын соғып отырғанын бірден байқай
қою қиын. Мəселен, ол бір жерде жаңашыл
болса, екінші жерде ескішіл көрінеді. Бір жерде жаңалықты жамандап, ескіні дəріптейді. Бір
жерде дінді дəріптесе, екінші жерде оған қарсы
шығады. Бір жерде қазақ елінің орысқа бағынуын
орынды, керекті деп білсе, екінші жерде орысқа
бағынудың арқасында ел бұзылды деп жылайды. Осылай көп мəселе жөнінде өзіне өзі қайшы
келіп, қарсы келіп отырады.
Осы жағдай көп жұртты адастырып жүр. Əлі
күнге дейін Абай, Абайдың дəуірі, табы туралы
əркім əртүрлі пікір ұстап жүр. Кейбіреулер Абай
феодал табының ақыны дейді, екінші біреулер
Абай буржуазия табының ақыны дейді, үшінші
біреулер Абай екі бірдей таптың (буржуазия табы
мен феодал табының) ақыны дейді. Төртінші
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біреулер ру-ақсақалдық дəуірдің ақыны дейді, тағы
біреулер Абай таптың ақыны емес, көптің ақыны
дейді. Мысалы, «Əдебиет майданы» журналының
Абайдың өлгеніне 30 жыл толған күніне арналып
шыққан санында (1934 жылғы 11-12 санында)
Тоғжан ұлы Ғаббас жолдас жазады:
«...Абай тұсында қазақ аулында үстем болып
отырған феодализммен қатар капитализм белгілері
де көріне бастаған еді... Қазақ феодализмі орыс
капитализмінің ықпалына түсіп, жаңа дəуірге
кірген еді, қазақ феодализмі капитализммен байланысып келіскен кезі еді...
...Абай тұсындағы қазақ байларында осындай
екі жақтылық, екі беттілік бар еді. Сондықтан бір
байдың басынан екі заманның да таптық сипаттарын табуға болатын еді.
Осы екі жақтылық қазақ байының шаруасында да, салт-санасында да бар еді... Осы заманның
бел баласы Абайда да болды», – дейді (95-96 бет).
Қорытып айтсақ, бұл Абайдың екі дəуірдің
басын ұстады. Абай екі бірдей таптың (феодал
табы мен капитал табы) ақыны деген сөз болады.
«Əдебиет майданы» журналының сол санында Лекерұлы Əзімбай жолдас жазады:
«Бұдан кейін жаңа заман басталады. Ол орыс
патшасының толық отары болу, қазақ өлкесіне
тауар-капитал қатынастарының кең түрде кіруі.
Тарихтың заңы мен əр дəуірдің өзіне лайықты
кісісі, идеологы болу керек. Осы жаңа заманның
басшысы, идеологы болып Шоқан Уəлиханұлы,
Ыбырай Алтынсарыұлы, Абай Құнанбайұлы
шықты... Бұлар, бірінші жаңа туған капитализм
заманына оқу-ғылым, өнер, еңбек керек болса,
соны елге үндейді, соны жырлайды, екінші, патша
үкіметіне қарсылықты қойып, оған мойынсұнып,
бағынды, үшінші, екі мəдениеттің (шығыс, орыс)
қайсысына бет бұру керек деген мəселеде, бетті
толық орыс мəдениетіне аударды... (53-бет).
Сол себепті Абай қазақтың буржуазиялық
сана-сезімінің, буржуазиялық ойының əкесі дейміз. Қазақтың буржуазиялық əдебиетінің негізін
салушы, іргесін қалаушы, қазақ əдебиетінің
классигі дейміз. Осылай баға беру тарих көзімен
дұрыс», – дейді (63-бет)
Яғни Əзімбай жолдас Абайдың заманы буржуазия заманы, Абай буржуазияның ақыны дейді.
«Əдебиет майданы» журналының əлгі санында Қуаныш ұлы Қадір жазады:
«Абай – ақсақал, ру дəуірінің бел баласы.
Абай феодал дəуірінің ел билеген, өсиет айтқан
ақсақалдарының бірі.
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Абай феодализмді капитализм жеңуі керек
екенін, капитализммен салыстырғанда прогресс
(алға бастық) құрылыс екенін айқын түсіне алмай кетті. Ақсақал дəуірінен басқа, капитализм,
социализм жəне коммунизм құрылыстарының
болатындығын Абай білген жоқ», – дейді (3-бет).
Қадір ашық айтады – Абай ру-ақсақал
дəуірінің ақыны дейді.
«Əдебиет майданы» журналының тағы əлгі
санында Əмине жолдас айтады: «Абайдың тілегі
жеке бір таптың тілегі емес, көптің тілегі», – дейді.
Міне, мұның бəрі де жолдастардың Абай
шығармаларын үстірт қарғандығынан, Абайды,
Абайдың шығармаларын, əлгі қайшылықтарын
түсінбегендігінен.
Асылында, тереңдеп қарағанда, Абайдың феодал табының ақыны екені айқын көрінеді, Абай –
феодал табының ақыны. «Əдебиет майданының»
əлгі санында жазған мақаласында Əлжан ұлы
Шəрəпи жолдас жазады: «...Абай екі таптың
ақыны емес, феодалдың ақыны», – дейді. Осы
дұрыс. Бұл Абайдың феодал табының ақыны
екені оның шығармаларында ашық айтылады.
Мəселен, Абай өлеңдерінде айтады:
Сорлы Көкпай жылайды,
Жылайды да жырлайды,
Ол жыламай қайтіп тұрады,
Мына азған қу заман,
Қалыбында тұрмайды... (93-бет)
Сұм дүние тонап жатыр ісің бар ма?
Баяғы құс, баяғы түсің бар?... (189-бет)
Көк тұман алдыңдағы келер заман
Үмітті сəуле етіп көп көз қадалған.
Көп жылдар көп күнді айдап келе жатыр,
Сыпат жоқ, суретте жоқ көзім талған... (190-бет)
...Алдың жалын, артың мұз,
Барар едің қай жаққа? (166-бет), –

дейді.
Абайдың тұсында заманы өзгерген, азған, сұм
дүние тонап жатқан баяғы күш, баяғы түсі кеткен,
алдын көк тұман басқан, алды жалын, арты мұз,
барар жері белгісіз тап қай тап еді? Əрине, феодал
табы еді.
Оқушыға мəлім, Абай тек бұл өлеңдерінде
ғана емес, басқа өлеңдерінде де үнемі осылай
деп келеді Абай данышпан, зерек, ақылды ақын
болғандықтан, феодал табының бүгінгі күйін
көріп, болашағын болжап, бəрін айқын айтады. Оның алды жалын, арты мұз болып, барар
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жері қалмағанына, оны капитализмнің тонап
жатқанына, тоздырып бара жатқанына күйіп,
піседі, зар қылады. Абай күйіп пісіп, зар жылап
қана қарап отырған жоқ. Ел тозып бара жатқан
феодал табын түзеуге, жөндеуге, оңға бастауға
жан таласты. Ол феодал табын еңбекке, өнерге,
білімге шақырды. Сол арқылы оны жаңа заманға
ыңғайластырмақ, тонап, құртып бара жатқан капитал табымен салғысаларлықтай еңбек болды. Бұл
үшін Абай орыстың атақты жазушысы Гогольдің
жолына түсті, соның əдісін қолданды.
Гоголь өзінің тозып бара жатқан помещик
табын түзеп, жөнге салып, капитализм мен
тайталасарлықтай ету үшін оның кем-кетігін, жаман мінездерін, салдыр, салақтықтарын сынады,
сықақ қылды, екінші жағынан, оларды өнерге,
білімге, бейнеткер болуға, шаруаға ыңғайлы,
ұқыпты болуға, сөйтіп, қирап бара жатқан
шаруашылықтарын қолға қоюға, жаңа жағдайға
ыңғайлануға шақырды. Бірақ іс жүзінде, объективный Гогольдің ойы ойдағыдай болып шықпады.
Помещиктер табына Гогольдің сыны сүйеу болмады, соққы болды. Өйткені тап тартысының сол
замандағы жағдайында сыны жетіп, төрінен көрі
жақын болып қалған помещиктер табы Гогольдің
сынын, зілді сықағын көтере алмады. Сондықтан
олар түзеліп, шаруашылықтарын оңдап, орнына
жылжыды, əлсіретіп жылжуға бет алды. Сонан
кейін, ойы ойлағанындай болып шықпағаннан
кейін, табын түзеп, күшейтудің орнына əлсіретіп,
жылжытып алғаннан кейін Гоголь дін жолына,
дінсіздікке түсті, ақыры жынды болды. Абай бір
жағынан феодал табының кемшіліктерін, жаман,
жұқсыз мінез-кұлықтарын сынады, сықақ қылды.
Сабырсыз, арсыз, еріншек,
Көрсе қызар жалмауыз.
Сорлы қазақ сол үшін
Алты бақан алауыз.
Қызмет қылып мал таппай,
Ғылым оқып, ой таппай,
Құр үйінде жатады.
Ел қыдырып ас ішіп,
Еркек арын сатады...
Сыбырдан басқа сыры жоқ.
Шаруаға қыры жоқ.
Өтірік, өсек, мақтауға
Ағып тұрған бейне су,
Ат шапқаннан кем көрмес.
Біреу атын қойса қу...» (94-бет), –

дейді. Осылай етіп, сынап, сықақ қылып, елді
жаман мінездерден, салдыр,салақтығынан, жа-
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тып ішер жалғандықтан жерітпек,бездірмек болды. Екінші жағынан оны (феодал табын) өнерге,
білімге, бейнет қор болуға,шаруаға ыңғайлы,
ұқыпты болуға, есек көтін жуып болса да мал
табуға шақырды.
...Жалға жүр, жат жерге кет, мал тауып кел,
Малың болса,сыйламай тұра алмас ел.
Шаруаңның бəрінде қайрат қылмай,
Шаңғып өткен өмірдің бəрі де жел.
Тəуекелсіз талапсыз мал табылмас,
Еңбек қылмас, еріншек адам болмас,
Есек көтін жусаң да мал тауып кел,
Қолға жұқпас еш адам кеміте алмас.
Қулық,сұмдық,ұрлық пен мал жиылмас.
Сұм нəпсің, ауыр болса, тез тыйылмас.
Зиян шекпей қалмайсың ондай істен,
Мал кетер,мазаң кетер, ар бұйырмас...
Егіннің ебін,
Сауданың тегін
Үйреніп,ойлап мал ізде.
Адал бол бай тап,
Адам бол мал тап,
Қуансаң қуан сол кезде...(111-бет).
Ғылым таппай мақтанба,
Орын таппай баптанба,
Құмарланып шаттанба,
Ойнап босқа күлуге
Бес нəрседен қашық бол,
Бес нəрсеге асық бол.
Адам болам десеңіз...
Өсек, өтірік мақтаншақ,
Еріншек, бекер мал шашпақ,
Бес дұшпаның білсеңіз.
Талап, еңбек, терең ой,
Қанағат, рахым ойлап қой
Бес асыл іс көнсеңіз...
Ғалым болмай немене?
Балалықты қыйсаңыз
Болмасаң да ұқсап бақ,
Бір ғалымды көрсеңіз.
Ондай болмақ қайда деп,
Айтпа ғылым сүйсеңіз.
Дүние де өзі, мал да өзі.
Ғылымға көңіл берсеңіз...» (87-бет) –

деді. Бірақ Абайдың көңілдегі көрікті ойы, іс
жүзінде көрікті болмады, ойы ойлаған жерінен
шықпады. Феодал табы жойылуға, оның орнын
капитализм басуға тиісті еді, ол қоғам өсуінің
заңы еді, оған ешкім қарсы тұра алмайтын еді.
Сондықтан феодал табының көрінен төрі жақын
қалып еді. Ол Абайдың сынын көтере алмады.
Абайдың сыны ол үшін жығылған үстіне жұдырық
болды. Ол əлсірегеннің үстіне əлсіреу берді.
Осы əлсірегеннің салдарынан ол Абайдың аталы сөздерін, асыл сөздерін, айқын ақылдарын да
ұқпады, ұғуға шамасы келмеді. Сонан соң Абай:
Жартасқа бардым,
Күнде айғай салдым,
Одан да шықты жаңғырық,
Естіп үнін,
Білсем де жөнін
Көп іздедім қаңғырып.
Баяғы жартас бір жартас
Қаңқ етер түкті байқамас (115-бет) –
деп табына ызаланды, кейіді.
Ем таба алмай,
От жалындай
Толды қайғы кеудеге...(138-бет)
Қайратым мəлім,
Келмейді əлім... (114-бет) –

деп торықты, өзінің қоғамының өсу заңына қарсы
тұра алмайтындығын, тозып бара жатқан тапты
түзеуге ем таба алмағанын, оған қисынның шамалы екенін, əлінің келмейтінін білді. Сонан кейін
Абай «Алланың өзі де рас, сөзі де рас», «патша
құдай сыйындым» деп дін жолына түсті. Осы сарын мен өмірін аяқтады.
Міне, қысқаша айтқанда, біздіңше, байдың
дəуірі, Абайдың табы, Абай шығармаларының
таптық мəні осы.
Əдебиет майданы (Көркем əдебиет жəне сын
журналы) –
1935. – №1-2. – 153-158-б.
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З. Қабдолов
АБАЙДЫҢ АҚЫНДЫҒЫ
Аңдатпа. Мақалада қарастырылған мəселелер. Абай өмір сүрген қоғам.
Абай жəне орыс классиктері. Абайдың лирикасы. Абай – өз дəуірінің сыншысы.
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З. Кабдолов
ПОЭТИКА АБАЯ
Аннотация. Вопросы, рассматриваемые в статье. Социальная и культурная среда Абая.
Абай и русские классики. Лирика Абая. Абай – критик своей эпохи.
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Z. Kabdolov
ABAI’S POETRY
Abstract. The issues dealt in this article. Social and cultural environment of Abai.
Abai and Russian classics. Lyrics of Abai. Abay – a critic of his time.
Keywords: Abai, society, poetry, lyrics, criticism.

Абай өзінің бір өлеңінде («Өлсем, орным қара
жер...») былай деді:
Соқтықпалы, соқпақсыз жерде өстім,
Мыңмен жалғыз алыстым, кінə қойма!

Осы екі жолда ақын өмірінің ащы шындығы
жатыр.
***
Қазақ оқушысы көзі қара таныған күннен
бастап, Абайды жаттап өседі. Мектепке барған
баланың көз алдында құс жолындай сайрап, ақын
өмірі жатады.
Туғанда дүние есігін ашады өлең,
Өлеңмен жер қойнына кірер денең.

Абай бұл сөзді өлең туралы ғана емес, өзі
жөнінде де айтқандай; қай-қайсымыз болсын,
өмірге Абай əлдиімен келіп, өмірден Абай гөйгөйімен аттанатын тəріздіміз.
Қысқасы, Абай – біздің рухани əкеміз. Александр Твардовскийдің «коммунизмге Пушкинсіз бару қиын» дегені сияқты, бізге Абайсыз тіршілік ету қиын. Ақын өмірін мектеп
қабырғасынан байыптап, өлеңін ғұмыр бойы
пайымдайтынымыз сондықтан.
Абайдың ғылыми ғұмырнамасын Мұхтар
Əуезов жазды. Ақынның өмірі мен өнер жолын

одан асып талдау да, толғау да қиын. Демек, Абай
туралы Əуезовке жүгінбей сөйлеу мүмкін емес.
«Абай, – деп бастайды ол ақынның
өмірбаянын, – осы күнгі Семей облысындағы
Шыңғыс тауын жайлаған тобықты руының ішінде
1845 жылы туған». Əкесі Құнанбай – аталмыш
рудың əрі байы, əрі биі, əрі билеушісі болған
адам. Тағы да Əуезовше айтсақ, «не қылайыны»
жоқ қатал əмірші, озбыр феодал, ел басқару ісіне
ерте араласқан. Ру старшындығынан көтеріліп,
бара-бара Қарқаралы дуанының алғашқы аға
сұлтаны болған да осы Құнанбай. Ел ішінің даужанжалын, алыс-жұлысын өрттей лаулатып, бір
топты бір топқа айдап салып, ру мен ру арасына алатопалаң салу; əлді ру басыларын қолдаған
боп, өзіне икемдеу; əлсіздерге күш көрсетіп, тізе
бүктіру; пара мен барымтадан байыған үстіне баю
– міне, Құнанбайдың ел билеу тəсілі, əкімшілік
машығы осындай. Осынау тоңмойын феодалдық
ортадағы шонжар ру –
...Тобықты
Көп пысыққа молықты...

Ақын айтып отырған «пысықтар» – ел ішіне
құнанбайлар өктемдігінің зардабын жаюшылар,
қалың бұқараны талаушылар мен тонаушылар,
олардың билеп-төстеушілерге қарсы бұрқанған
ыза-кегін күшпен басып, булықтырушылар еді.
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Абай осы ортада өсті. Кедей шаруаларды
сүліктей сорып, алдау мен арбаудан «жиған малын қорғалатып жүрген байлардың» өтірігі мен
өпіремдігін, «күш сынасқан күндестігін» көріп,
озбырлар ортасынан жирене, түңіле өсті.
Мейірімсіз əкенің ызғарынан ығысқан Абай
«ықтасын жерді» анасы Ұлжан мен əжесі Зеренің
маңынан тапқанын да Əуезов тұжырымдаған.
Бала күнінен зерек, ойлы немересіне кəрі əже өзі
білген ертегі-əңгімелерін айтып, оны талай қызық
қиялға шомдырады; болашақ ұлы ақынды сəулелі
сұлу сезімдерге баулиды.
Абай алғашқы кезде ауыл молдасынан хат танып, он жасында Семей қаласындағы медресеге
түседі. Мұнда бар болғаны үш-ақ жыл оқиды.
Медреседегі діни схоластикалық оқу Абайды қанағаттандыра алмайды. Ол енді өз бетімен
білімін толықтырмақ боп, одан əрі ізденеді.
Туысқан Орта Азия халықтарының Навои, Низами, Фирдауси секілді жұлдызды шайырларының
шығармаларымен танысады. Coлардың əсерімен
алғашқы өлеңдерін жазады.
Абай медреседе оқи жүре, бір жағынан сол
Семей қаласындағы приходская школаға түсіп,
орыс тілін үйрене бастайды. Бірақ бұл да ұзаққа
созылмайды: бас-аяғы бірнеше айдан кейін орысша оқу да үзіледі, əкесі Абайды қаладан ауылға
қайтарып алады. Құнанбайдың ондағы мақсаты
– баласын ел басқару ісінде өзіне ізбасар етіп
дайындау. Абай бұл əмірге де еріксіз көнеді, əке
ықпалымен ел жұмысына араласады. Ақынның
кейініректе ызамен айтқан:
Ой кіргелі тимеді ерік өзіме,
Сандалмамен күн кешкен, түспе ізіме...

деген сөздері осының өкініші еді.
Бірақ Абай үшін бұл əрекет те ізсіз кеткен жоқ,
бірқыдыру өмір талқысынан өтеді. Феодалдық
ортаның түрліше қайшылықтарына кездеседі.
Бұқара халықтың ауыр өмірін танып, оның мұңмүддесін ұға түседі. Бұл Абайдың өз ортасынан
жиренуіне себеп болады. Кедей шаруалардың
қанау мен қараңғылық астындағы азапты тұрмыстіршілігі болашақ ұлы ақынның адамгершілік,
азаматтық сезімін оятады.
Абай енді əділетсіздікке, халықты қанауға,
феодалдық салт-санаға, діни əдет-ғұрыпқа қарсы
күреске белсенеді, таланты мен қабілетін, қаламы
мен қайратын осыған бағыштайды.

***
Абай өмір сүрген XIX ғасырдың екінші жартысы, əсіресе аяқ шені Қазақстанның əлеуметтік
өміріндегі əралуан қайшылықтардың əбден
шиеленіскен кезі болатын.
XVIII ғасырдан Қазақстан тағдыры Ресей
тіршілігімен тығыз байланысты болғаны тарихтан мəлім.
1861 жылғы реформадан кейін Ресейде кең
өрістеген капитализм патша үкіметінің отары қазақ
даласын ауқымына тартып əкетті. Еңбекші бұқараға
саяси-экономикалық қысым ұлғайды. Халық екі
жақты қанау астында қалды. Екі ұдай жүйенің ауысу-арбасуы бір кеңістікте жатты: қашаннан іргесін
бекітіп, мықтап орнап алған феодалдық қарымқатынас бірте-бірте ыдырап, өшіп бара жатса, патшалы Ресей арқылы келген жаңа, капиталистік
қарым-қатынас бел алып, өсіп келе жатты. Қазақ
даласындағы натуралдық мал шаруашылығына
енді ақша ене бастады. Капиталдық базар пайда
болып, сауда өріс алды. Қазақ байлары бұрын мал
жиса, енді ақша жия бастады.
Осындай екі формацияның тоғысқан тұсы
қазақ елінің əлеуметтік өміріндегі əртүрлі жəне
бір-біріне кереғар таптық сипаттардың айқындала
түсуіне əкеліп соқты. Екі жақты қанау қайшылық
атаулыны шиеленістіре түсті.
Сонымен қатар бұл тұста Қазақстанда тұңғыш
теміржол салынды. Өндіріс орындары ашылып
жатты. Көшпенділер тұрмысына отырықшылық
ене бастады. Мұның бəрі жаңашыл Ресейдің
Қазақстанға деген игі əсері, прогресшіл ықпалы
болатын: дəл осылар арқасында əлеуметтік
жіктелу жылдамдады.
Ресей біреу емес, екеу еді. Бірі – ресми билептөстеуші, кертартпа патшалы Ресей де, екіншісі –
азаттық идеясының қайнары, ұлы орыс халқының
ілгерішіл Ресейі. Мұның біріншісі қазақ халқын
орыс мəдениетінен аулақ ұстауды, қараңғы
қапаста қалдыруды мақсат еткенмен, екінші Ресей арқылы Қазақстанға орыс ағартушыларының
прогресшіл идеялары тамыр жайып, тарала беруін
тоқтата алмады.
Абай өз елінде болып жатқан осындай тарихи
оқиға мен өзгерістердің қалың ортасында болды.
Ел жайын барлап, əлеуметтік өмірге, халықтың
саяси-экономикалық халіне, мəдени тұрмысына
назар аударып, көп ойланып, көп толғанды, өз
дəуірінің заман ағымын сыншыл да шыншыл
пайымдады.
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Қанаушы тап пен қаналушы таптың арасындағы рухани теңсіздікті көріп, кедейдің ауыр
халін түсінді («Қараша, желтоқсанмен сол бірекі ай»). Ақпатшаның ұлық-чиновниктеріне арқа
сүйеген ауылдағы би-болыстар халықты қанаушы,
қарақан бастарының құлқынын ғана ойлаған жалдаптар еді. Абай өз өлеңдерінде осыны аяусыз
шенеп, əшкереледі.
***
Айрықша атап айтарлық нəрсе: орыс халқының маңдай алды прогресшіл мəдениеті мен
классикалық əдебиеті болмаса, бүгінде біз білген
дəрежедегі Абай да болмаған болар еді. Өзінің
тума таланты мен қабілеті не тек орыс өнегесі
дарығандықтан ғана Абай қазақ халқының аймақтық емес, əлемдік өлшемдегі кемеңгер ақыны,
ойшыл азаматы, қоғам қайраткері, ағартушы демократы дəрежесіне көтерілген.
Қазақ еліндегі қараңғылыққа қарсы қаламмен
күреске бел шешіп шыққан Абай өз бетімен ізденіп,
Белинскийдің, Чернышевскийдің, Добролюбовтың озат идеяларымен танысты; Пушкиннің,
Лермонтовтың, Крыловтың, Салтыков-Щедриннің, Лев Толстойдың көркем туындыларын
оқыды; өзінің дүниетанымын осы негізде қалыптастырды. Оның «бұрынғы дүниенің астыүстіне шығып өзгеріп, күншығысым күнбатыс,
күнбатысым күншығыс болып кетті», – деуі, тіпті
де, тегін емес.
Абай орыс классиктерінің шығармаларын
өзі оқып-біліп қана қойған жоқ, оны ана тіліне
аударып, туған еліне рухани сусын етті. Қалың
жұрттың сана-сезімін оятты. Сөйтіп, езілгендердің
ертеңге, жарқын болашаққа деген үмітін, сенімін
күшейтті. Данышпан ақынның туған халқына
көрсеткен перзенттік қызметінің бірі осы еді.
Абай орыс классиктерінің көптеген өлеңдерін
(Пушкиннің «Евгений Онегинінен» фрагменттер,
Лермонтовтың «Қанжар», «Ой», «Теректің сыйы»,
«Жалғыз жалау жалтылдап», Крыловтың «Қарға
мен түлкі», «Шегіртке мен құмырсқа», «Есек пен
бұлбұл», т.б.) қазақ тіліне аударды. Абайдың бұл
аудармалары күні бүгінге дейін өзге тілден өлеңді
шығарма аударудың үлгісі болып қалды.
Орыс ақындарының өлең жасау шеберлігін,
пішін сұлулығы мен мазмұн тереңдігін, осыдан
туған өршіл пафос пен биік идеяны кемітпей,
солғындатпай дəл жеткізу – Абай аудармаларының
негізгі ерекшеліктері. Оның үстіне аударма екенін
ұмыттырып жіберетін ұғымға да, тілге де жеңіл
мінсіздік – тек Абай аудармаларына тəн қасиет.
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Орыс классиктерін аудару үстінде Абайдың
өзі де шарықтап өсті. Оның бойына орыс əсерімен
сіңген асыл қасиеттердің басқасын қоя тұрып, тек
бірден көзге түсетіндерін ғана айтсақ: Абай, алдымен, Пушкин поэзиясының мұхиттай тереңі
мен өмірдің өзіндей кең құлашын, Лермонтов
өлеңдерінің сол кездегі қоғамдық қысымға қарсы
бұрқана атылған кегі мен отты ызасын түсіне
білді. Крылов мысалдарының өз дəуіріндегі
қараңғылықты нажағайдай тіліп түсіп жатқан
ащы сықағы мен ызалы күлкісін ұқты. Міне, тек
осының нəтижесінде ғана Абай ақындықтың
кең арнасына шалқып шығып, құнарлы жолына түсті. Тек осының нəтижесінде ғана Абай
өз шығармаларын тақырып, идеялық мазмұн,
түр, тіл, стиль жақтарынан мейлінше байытып,
өлеңдерінің сыншылдығын, шыншылдығын күшейтіп, қоғамдық маңызын биік сатыға көтерді.
Орыс мəдениетін құшақ жая қарсы алып, орыс
əдебиетін өзіне үлгі тұтқан Абай орыс ғылымын
«дүниенің кілті» деп ұқты. Халықты сол ғылымға,
білім мен өнерге бастап, еңбекке тəрбиеледі.
Ол халықтың жарқын келешегіне сенді жəне
оның тетігін тауып қаланар кірпіші жастар деп
білді. Ақылы мен өсиетін соларға арнады. Бір
өлеңінде:
Жасымда ғылым бар деп ескермедім,
Пайдасын көре тұра тексермедім.
Ер жеткен соң түспеді уысыма,
Қолымды мезгілінен кеш сермедім, –

деп, өзінің өткен өміріне өкінішін айта келіп,
жастарды содан сақтандырса, енді бір өлеңінде
олардың алдына «ғылым таппай мақтанба» деп
қатал талап қойды.
Ол өзінің ғақлиясында ауыл қазақтарына: –
Балаңа барыңды салсаң да орыстың ғылымын
үйрет! Балаң бала болсын десең оқыт! – деп,
қайткен күнде де «орысша оқу керек» («Жиырма
бесінші сөз») екенін табанды түрде талмай насихаттаса, өлеңінде мұндай үгітпен ғана тынбай,
білім, ғылым, өнер үйренудегі түпкі мақсат не
екенін айтты.
Военный қызмет іздеме
Оқалы киім киюге.
Қызмет қылма оязға,
Жанбай жатып сөнуге, –

деп, жастарды шен мен шекпеннен, мансаптан
бездіріп, адамгершілікке, «Салтыков пен Толстой-
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дай» ел қамын жейтін ер-азамат болуға шақырды.
Осы жолда «ерінбей еңбек ету» керектігін айтты.
Адаммын дегенді азаматтыққа бастады:
Сен де бір кірпіш дүниеге,
Кетігін тап та бар, қалан!

Қазақ халқының алғашқы ағартушылары
Шоқан Уəлиханов пен Ыбрай Алтынсариннің игі
мақсатын ілгері жалғап, прогресшіл идеясын одан
əрі өрістеткен мұндай тамаша түйінді кемеңгер
Абай ғана жасай алды.
***
Сөйтіп, Абай өзін қоршаған қапас дүниеде
булыға бұлқынған қараңғы қауымның аянышты халін көріп, оның «көзін қойып, көңлін ашу»
жолында қолынан келгенше жанып, жарқырап
бақты. Езілгендердің еңсе көтеруі үшін барын
салды. Ел басындағы қалың тұманның ақыр бір
күн ашыларына, айығарына сеніп, жарқын келешекке зор үмітпен көз тікті:
Жамандар қыла алмай жүр адал еңбек,
Ұрлық, қулық қылдым деп қағар көлбек.
Арамдықтан жамандық көрмей қалмас,
Мың күн сынбас, бір күні сынар шөлмек.

Болашақтан бақытты өмір күтті. Бойындағы
бар асылын, қабілетін, күш-қасиетін, білімі мен
өнерін осы ұлы үмітке арнады.
Осынысы үшін ол қысым да көрді. Қазақтың
бай-феодалдар тобы, патша əкімдері соңына
түсіп, аяқ басқанын аңдып, ақын өмірі ауыр
азапқа айналды. Абайдың ақыл-өсиетін ұға алмай, надандық «салтынан, қалғып кетушілер» де
ел ішінде есепсіз көп болатын. Өмірінің соңғы
кезінде ақын басында болған реніш, өкініш сарындары осыған байланысты еді.
Абайдың аңсаған арманына жете алмай өкініп
өткені өлеңінде де тұр:
Ерте ояндым, ойландым, жете алмадым,
Етекбасты көп көрдім елден бірақ...

Енді бірыңғай Абайдың ақындығына көшейік.
***
Ақын кім? Ақындық деген не? Бұл сұрақтардың жауабын кезінде Абайдың өзі берген. Ұлы

ақынның «Адамның кейбір кездері» деп басталатын өлеңінде мынадай керемет жолдар бар:
Сылдырап өңкей келісім
Тас бұлақтың суындай...

Шын мəнісіндегі өнер туындысының айрықша
асыл қасиетін, сыртқы түрі мен ішкі сырының
тамаша үндестігін, сайып келгенде, оның күллі
идеялық-көркемдік құнын осыдан артық дəл тауып
айту қиын. Сөз өнеріндегі мазмұн мен пішіннің
бірлігі дегеннің өзі де осы – əдеби шығарманың
адам таңқалғандай əдемілігі, яки «тас бұлақтың
суындай сылдыраған өңкей келісімі», Александр
Блоктың «ақын – үндестік ұлы» деген тамаша
тұжырымының түп төркіні де осыған саяды.
Сөз өнеріндегі сыр мен сымбаттың үлгісі
қандай? Мұның жауабын да Абайдан табамыз. Ол
үшін Абайдың лирикасын пайымдап байқау шарт.
Абайдың лирикасы – кең көлемді мол қазына,
биігі бітпес, тереңі таусылмас сырлы мұра. Алдымен, Абай – ақын. Ақын болғанда бүкіл бір
халықтың ұлттық мəдениетінің ғасырлық мерейі,
əдебиетінің заңғар биігі болған данышпан, классик ақын. Олай болса, Абай творчествосының
дені – поэзия. Ал сол Абай поэзиясының дені –
лирика. Осының өзінен-ақ, əлгі айтқанымыздай,
мұның қаншалық шалқар теңіз екені белгілі.
Абай лирикасы сала-сала. Жалпы, лирика деген ұғымға қандай қасиеттер тəн болса,
Абай өлеңдерінде соның бəрі бар. Белинскийше айтсақ, Абайды бірыңғай қайғының, яки
қуаныштың ақыны деуге, не мұңшыл, не күлкішіл
ақын деуге тіпті де болмайды. Абай лирикасында осының бəрі түгел, тұтас жатыр. Оның сырлы жырларындағы сəл ғана, ең бір жəй сезінудің
өзі оқушысының жан жүйесін, көңіл күйін түгел
тебіренте толқытып, «барлық пернені түгел басып, барлық шекті түгел сөйлеткендей сайрайды»
(Белинский). Бұл – ғажайып құбылыс.
Абай лирикасын талдауға кіріспес бұрын,
əуелі, жалпы лирика туралы бір-екі ауыз сөз айту
артық емес.
Лирика – поэзияның негізгі үш (эпос, лирика, драма) түрінің бірі. Лирикалық шығармаға
көбінесе ақынның ішкі дүниесінің сезім күшімен
тебірене толқуы, оның жеке өз басының көңіл
күйі, күйініш-сүйініші тəн. Ақын басында болатын мұндай толғаныс оның өзі өмір сүрген
мезгілге, өзін қоршаған əлеуметтік ортаның
моральдық бітіміне тығыз байланысты екені дау-
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сыз. Ақын қуана шалқыса да, жабырқай толғанса
да, лирикада сол өз кезінің шындығы мен сыры
жатады. Оқушы мұнан ақын өмір сүрген дəуірдің
рухын, жай-жағдайын байқап, хал-күйін аңғарып
отырады.
Жалпы, сөз өнерінің өзге түрлері секілді,
лириканың да суреттейтін құбылыстары көп.
Эпос па, драма ма, лирика ма бəрібір, мақсат –
адамның мінез-құлқын, күйініш-сүйінішін суреттеп қана тыну емес, сол арқылы өмірді, дəуір
шындығын суреттеп көрсету екені мəлім. Осы
жағынан алып қарасақ, лириканың эпосқа, яки
драмаға принциптік қайшылығы жоқ. Жалғыз-ақ,
жанрлық жағынан айырмасы – эпостық шығарма
қат-қабат, шытырман оқиғаларды суреттеуге лирикадан гөрі əлдеқайда кең құлаш жая алады. Сюжетке құрылады. Шындық құбылыстарды жанжақты, толық суреттеуге, бір оқиғадан екінші
оқиғаға көше баяндауға мол мүмкіндігі бар.
Ал лирикалық шығарма олай емес. Көлем
жөнінен, эпосқа қарағанда əлдеқайда ықшам.
Қат-қабат оқиғалы сюжеті жоқ, одан гөрі отты
сезім басымдау, композициясы бас-аяғы жинақы
бір алуан ойға құрылады.
Белинский лирикалы өлеңнің оқушыны
төзімнен айырып, жалықтырып жіберер ұзақ болуын онша ұнатпаған: «Лириканың ұзақ болу
себебі ақынның бір өлеңнің ішінде бір сезінуден
екінші сезінуге ауысуынан, сондықтан арасын
жалғастыру үшін амалсыз шешендікке салынып,
ақындыққа шəлкес сырдаң ақыл айтуынан», – деп
білген.
Лирикалық шығармалардың күрделі композициялық формалары бола бермейді, сондықтан
оны белгілі бір жүйеге келтіріп, түр-түрге бөліп
жатудың керегі жоқ жəне күні бүгінге дейін
тұжырымды түрде бұлайша топталған да емес.
Ілгергі кезде (XVIII ғасырда), орыс əдебиетінде
классицизм дəуірлеп тұрған тұста əркімдер лириканы түр-түрге бөліп көрген болды. Олардың бастылары: Ода, Элегия, Баллада, Идиллия, Романс,
Мадригал, Эпиграмма, Надпись, Эпитафия, Эпиталама, Эклога, тағы басқалар.
Бірақ мұндай бөлшектеу лириканың мазмұнын сұйылтады. Тек сырттай ғана, атүсті,
үстірт топтау болып шығады. Бұдан гөрі лириканы идеялық-тақырыптық негізіне сай, мазмұнына
қарай топтап, бірнеше салаға бөлу орынды: саяси
лирика, философиялық лирика, табиғат лирикасы, махаббат лирикасы...
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Сонымен, лирика дегеніміз не болды? Лирика
– ақынның бір сəтте жалт еткен нұрлы ойы, жарқ
етіп тұтас көрінген ішкі сырлы дүниесі.
Лирикалық шығармадан оны жазған адамның
өмір сүрген ортасын, сол ортаның саясиəлеуметтік халін, адамдардың алуан-алуан мінезқұлқын, ой-өрісін, жан-күйін, арман-тілегін,
мақсат-мүддесін аңғарамыз.
Сонымен қатар лирикалық шығармадан
ақынның өзін, өзіне тəн айрықша мінезін тануға
да болады. Өйткені лирикада ақынның оқушыға
бұрын онша мəлім бола қоймаған сыры мен
сезімі жалт етіп сыртқа шығып, жарқ етіп бір
көрініп қалады. Оның өзі ғана емес, оқушыны
да тебіренте, сезіндіре көрінеді. Оқушы енді бір
ауық ақын басында болған күйініш-сүйінішті өз
басынан кешіреді: «Оның қайғысымен қайғырып,
қуанышымен, шаттығымен, үмітімен тыныстайды, оның көзімен көріп, құлағымен естіп, тілімен
сөйлейді» (Белинский). Талантты ақын өз лирикасында осылайша жарқ етіп, терең ойы мен
сезгіш жанының жалпы жұртқа бұрын мəлім емес
белгісіз түкпірін нəзік толқынмен осылайша апайқын ашып, танытады. Мұны ұғу да, əрине, оңай
емес.
Ұқпассың үстірт қарап, бұлғақтасаң,
Суретін көре алмассың, көп бақпасаң,
Көлеңкесі түседі көкейіңе,
Əр сөзін бір ойланып, салмақтасаң –

деп, кемеңгер Абай тегін айтпаған.
Абайдың саяси-əлеуметтік лирикасын талдар
тұста, алдымен, көркем əдебиеттің таптық екенін
ескеру шарт. Суреткер өзі өмір сүріп отырған
қоғамнан тыс, жеке-дара қалып, томаға-тұйық
өмір сүре алмайды. Ендеше оның өзі өмір сүріп
отырған қоғамда қалыптасқан белгілі бір таптық
көзқарасы бар. Сондықтан өмір құбылыстарын
суреттегенде оған өз қарым-қатынасын көрсетпей
қала алмайды. Өз шығармасында сəулеленген
өмір шындығы туралы өз кесімін айтып, өз
«үкімін» шығарады.
Абай да өз лирикасының керекті жерінде
кейбір қоғамдық қатынастардан белгі бере отырып, өзінің таптық көзқарасын, идеялық бетін
айқындайды.
Абай – өз дəуіріне қатал сыншы болған адам.
Қараңғы даладағы қат-қабат қарау əрекеттер –
заңсыздықтар мен зұлымдықтар ақынды қатты
күйзелтеді де, дəл осы жеке басқа тəн жай-күйлер
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енді бірде арнасынан асып, қоғамдық сипат алған.
Сонда, ақынның бір адамды сынағаны – сол
сияқты бүтін бір қауымды сынағаны, тілін болыс
пен ұлыққа түйресе, сол кеселді туғызып отырған
патша əкімшілігіне түйрегені болып шығады.

Абайдың саяси лирикасының ең түйінді бір тұсы.
Əуелі қысқа ғана табиғат суреттерін өрнектеп,
одан шаруа-жайға көшіп, іле мұнан туған қоғамдық
қарым-қатынасты суреттейді де, одан алған өзінің
ақындық əсерін, азаматтық пікірін қорытады.

Болыс болдым, мінекей,
Бар малымды шығындап,
Күштілерім сөз айтса,
Бас изеймін шыбындап.
Əлсіздің сөзін салғыртсып,
Шала ұғамын қырындап.
Съезд бар десе, жүрегім
Орнықпайды суылдап.
Сыртқыларға сыр бермей,
Құр күлемін жымыңдап...

Кедейдің өзі жүрер малды бағып,
Отыруға отын жоқ үзбей жағып.
Тоңған иін жылытып, тонын илеп.
Шекпен тігер қатыны бүрсең қағып.

Осында сол тұстағы ел билеушінің екіжүзді
кескін-кейпі, мінез-құлқы оқушының дəл көз алдына келмей ме?
Осы секілді саяси сипаттағы сатиралық
өлеңдерінде Абай болыс-билердің адам шошығандай қылығын, құлқын ғана суреттеп тынған
жоқ, есте қаларлық образын жасады.
Қараңғылыққа, надандыққа жаны күйген Абай
дүйім жұртты қайткенде түзеудің жолын көздеп,
бір тоқтаған түйіні – ғылым, өнер болса, соның
ізінше еңбекті тауып, халықты соған үндеді:
Тамағы тоқтық,
Жұмысы жоқтық
Аздырар адам баласын...
Еңбек кылсаң ерінбей,
Тояды қарның тіленбей.

Абайдың əлеуметтік тақырыптағы өлеңдері
көп. Соның бəріне желі боп тартылып жатқан
негізгі идея – қалың бұқараның «көзін қойып,
көңілін ашу», қараңғы қауымды еңбекке, білімге,
өнерге, адалдық пен адамгершілікке бастау,
азаматтыққа тəрбиелеу; замандастарын орыс
халқының прогресшіл мəдениетіне əкелу. Бірақ
ұлы ақын осы жолда қолдау таппай, мынадай
өкінішке келеді:
Моласындай бақсының Жалғыз қалдым – тап шыным!

Бұл ащы шындықта айрықша мағына бар.
«Күз» деген өлеңіне ілесе жалғасып, тақырып
жағынан ұласа ұштасып жататын «Қараша,
желтоқсанмен сол бір-екі ай» деген өлең, сөз жоқ,

Бұл – Абай заманындағы типтік көрініс:
түндей қараңғы, қапас тұрмыста қоңыр іңірдей
күңгірт мұңы, арман-сыры бар кедей үйінің
жабырқау өмірі. Таңның атысы, күннің батысы аяғы сайға тимей, ұйқысыз да күлкісіз, бай
малының соңында сабылып өзі жүрсе, азынаған
қырық құрау қараша үйде ең болмаса жылынар
отыны да жоқ, құныса бүрісіп, жыртық шекпенін
жамап əйелі отыр. Бұл – бір көрініс, кедейдің
қоңыр лашығындағы күй-жай. Осыған салыстыра
ақын бай үйінің бір қалпын көзге елестете:
Кəрі қой ептеп сойған байдың үйі, –

дейді де, əлгісіне қайта оралып:
Қай жерінде кедейдің тұрсын күйі.
Қара қидан орта қап ұрыспай берсе,
О да қылған кедейге үлкен сыйы, –

деп, тағы да өз ортасындағы тапшы тұрмыс жайын
айтып, теңсіздік сырын баяндайды.
Қар жауса да тоңбайды бай баласы,
Үй жылы, киіз тұтқан айналасы.

Уайым жоқ, қайғы жоқ, тамақ тоқ, көйлек көк,
бұлаңдап өскен бай баласы... Бұл – бір көрініс.
Жə, енді кедей баласы, əлгі жыртық лашықтағы
жарлы-жақыбай ата-ананың жалғыз ұлы не күйде?
Бай ұлына жалшы ұлы жалынышты,
Ағып жүріп ойнатар көздің жасы.

Жалшыдан туған кінəсіз сəби бала да жалшы.
Байға əке-шешесі қызмет етсе, бай баласына бұл
да тəуелді халде...
Бəрінен бұрын, дəл осы шындықты, дəлірек
айтқанда, теңсіздікті Абайдың тура тауып, тануы
көрегендік қана емес, кемеңгерлік болатын. Оның
үстіне, өзі танып қана тынбай, өмірді өнерге
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көшіріп, өзгеге танытуы – өзінен бұрын, көп
адамның қолынан келе бермеген шыншылдық.
Абай өзі суреттеп отырған өмір шындығынан
көрінген кедейдің ауыр тұрмысына оқушысының
аяныш сезімін туғызып, өзі де іштей сол жағында
болады. Тілегі ауып, мейірімі түсіп тұрады.
Бірақ, қайткенде кедейдің халі жақсарып, жеке
басына теңдік тиеді?.. Осы жолда жөн таппай кеп
түйткілдейді.
Байда мейір, жалшыда бейіл де жоқ,
Аңдыстырған екеуін құдайым-ай! –

деп, не істеудің бабын таба алмай, тіпті ыза да
болады. Ақыр аяғында белгілі бір жөн жолға түсе
алмай, булыға-булыға келіп, бай мен жарлыны алдына қатар келтіріп алады да:
Алса да аяншақтау кедей сорлы,
Еңбек білмес байдың да жоқ қой орны.
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Жас бала, кемпір-шалын тентіретпей,
Бір қыс сақта, тас болма, сен де о ғұрлы! –

деп, тамаша саяси лирикасының аяғын жай ғана
салқын «ақылмен», оларды өзара ымыраластыру
ниетінде бітіреді.
Абай өз заманындағы əлеуметтік өмірдің ең
бір кезек күттірмес күрделі, түйінді мəселелеріне
жауап іздеп, өзін қоршаған өмір-тіршілікті, жалпы
ел тұрмысын зерттеп, өзіндік ой таразысына сала
талдап, өз пікірін айтпақ болды. Бұл ретте орыс
халқының ұлы революцияшыл-демократтарының
идеялары жəне орыстың классикалық əдебиетінің
сыншыл реалистік бағыты Абайдың əлеуметтік
көз қарастарындағы ағартушы-демократтық бағытын қалыптастыруға, философиялық танымындағы кейбір материалистік белгілерді жинақтауға үлкен себепші болды.
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Отаршылдық дəуірінде ғұмыр кешкен
жыр жүйріктері заманның тозғанын, адамның
азғанын бар бояуын қалыңдатып, сүмірейте
суреттеу арқылы қазақтың намысын жануды, іс-əрекетіне қозғау салуды мақсат тұтты.
Бұл өлең-толғаулар ұлттық сезімді оятты,
адасқақ кезеңде халықтың дұрыс бағдар алуына жол ашты, ел аузынан түспейтін, ұрпақтанұрпаққа жалғасқан бағалы дүниеге айналды. Ұлтын сүйген қайраткерлер шоғырының
қалыптасуына, олардың ар-намысы биік болуына рухани құндылықтардың əсері мол десек, зар
заман əдебиеті де халықтың танымын кеңейтіп,
бағыт-бағдар сілтеу міндетін атқаратын осындай шерлі де шынайы шығармалардан құралады.
Сондықтан да зар заман ақындары атанған топ
өкілдерінің өлеңдерін тек пессимистік көңілкүй ауқымында ғана қарастыруға болмайды.

Зар заман поэзиясының өзегіндегі ой-пікірлер
тəуелсіздік идеясымен сабақтас. «Ел азды»,
«жер азды», «ұрпақ азды», «табиғат тозды»
тұжырымдары – аспан тасты, жер үстіндегі
дүниенің бəрі түгел құрып бітті, бұзылыпбүлінді, төгіліп-таусылды деген сөз емес,
жалпыхалықтық дабыл көтерудің өлеңмен
өрілген түрі. Бұл – бодандық бұғауындағы елдің
санасын сілкінтуге, азаттыққа ұмтылдыруға
үндеген жыр түріндегі жанайқай.
Заманның оңы сол, солы оң болып өзгергенін,
асылдың азғанын, құнсыздың бағасы артқанын
ақындар алуан түрлі көркемдік əдістер арқылы
бейнелеп жеткізеді. Зар заман поэзиясында осы
ойды білдіру үшін аң-құсты, жан-жануарды
мысал етіп алған өлеңдер баршылық. Дулат
Бабатайұлы дəуір құбылыстарының алмасуын
былайша тұспалдайды:
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Ителгі туып сұңқардан,
Жабы туып тұлпардан...

***
Қой зор болып түйеден,
Құлын зор боп биеден.
***
Қызғыштың даусы көбейді,
Көлден аққу сырылып.

Мұндай тəсіл Албан Асан Барманбекұлы
(Албан Асан) өлеңдерінде де көп қолданылады.
Бұлардың бірқатары «тұлпардың қор болуы» ұғымымен сабақтас тіркестер. Мəселен:
«Тұлпар түсті белестен, Жақсылар қалды
кеңестен», «Тұлпарлар болып шор аяқ», «Жабыдан туған жаман тай, Бəйгеден озған кер болды», «Тұлпарлардан есек озды, Ақылманнан есер
озды», «Есек, қашыр бəйге алды»... Текті мен
тексіздің, асыл мен арзанның орын алмастыруын
Дулат аққуды ығыстырған қызғыш бейнесіне баламалап көрсетсе, Албан Асан да құс түрінде
кейіптелген образды мол пайдаланды: «Құзғынқұмай таққа қонып, Сауысқан-қарға баққа қонып»,
«Жылжып аққан шалшыққа, Қалықтап барып
қаз қонды», «Ақсұңқарлар қаз іліп, Жапалақты
жемдеді», «Аяқ астын шұқыды, Қарайтын сұңқар
қырымға», т.б. Осы келтірілген мысалдардың бəрі
зар заманның қайғысын ақындар тұғырдан түскен
тұлпарлық жəне қанаты қырқылған сұңқарлық
ұғымдары арқылы айтқанына дəлел болмақ. Дулат
жырындағы сұңқардан туған ителгі, тұлпардан
туған жабы – заманның да, адамның да, дəстүрдің
де бұзылып-бүлінуінің мəн-мағынасын толық танытып тұр.
Қоғамның азып-тозуын кейде иттік іс-əрекет
арқылы түсіндіретін Дулат «Үй күшіктей үреді,
Отының басын айналып», – деп образды ой
айтып, болмыстың құлдырау сипатын шебер
аңғартса, Албан Асан астарлы ұғымды білдіру
үшін бұралқы күшікті тілге тиек етеді:
Бұралқы күшік құтырып,
Қораны баққан сақ болды.

Дулаттың: «Қамқа, торғын бөз болды,
Саф алтының жез болды», – дегені Асанның
өлеңінде қайта жаңғырды. Сапалық азғындаудың
көрсеткіші – жез бен бөз, құндылықтың бейнесі
– мата мен алтын кеше мен бүгінді салыстырыпсаралаудың өлшемі ретінде қарастырылды.
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«Алтын-күміс асылдар, Мысы шығып, жез болды,
Оқа, жібек тауарлар, Орауыш, мата бөз болды» –
екі ақынның ой үндестігінің тағы бір мысалы.
Шортанбай Қанайұлынан кейінгі ақындардың
шығармашылығында тектіліктің тозуы мотиві
«Əуелгі барлар жоқ болды, Сондай барлар
тоқ болды» тұжырымының қалыбына салып
шендестіру арқылы дамығаны анық. Шортанбай өз үлгісі бойынша: «Жөн білмеген жамандар, Ел билеген бек болды», – деп күйінсе,
Мұрат Мөңкеұлы: «Қоңсыдан туған би болды, Бұл секілді күй болды», – деп əлеуметтік
кеселдің түбін қазбалайды. Осы сарынды Кердері
Əбубəкір: «Қараның ұлы хан болды, Құлдан туған
паң болды», – деп жалғастырады. Қоңсы мен
құлдан туған замана адамының ағайынын Албан
Асан да түстеп таниды: «Күңнен туған түзеліп,
Сөз бастағыш ер болды». Тегінде, бұл мотив Асан
шығармашылығында кеңінен көрініс тапты. Дəуір
құбылыстары жоғарыда аталған үлгімен, түрліше
тіркестермен бейнеленді:
Əуелгі жақсы жаман болды,
Ақ бидайлар сабан болды.
***
Есігін екеу ашпаған,
Есектер елге бек болды.
***
Тал жібектей жүн болды,
Оймақ ауыз, ақ білек,
Билердің қызы күң болды.
***
Өзен судан бұлақ озды,
Серкелерден лақ озды.

Бұлар – «зор болу» мен «қор болу», «озу»
мен «тозу» ұғымдарын өзара шендестіру мəніндегі астарлы ой-өрнектер. Дəуірдің сапалық
өзгерістері, заманның кері кету бағыты бағалының
құнсыздануы, кеңдіктің тарылуы, ауқымның
кішіреюі сипатындағы түсініктермен айқындалса,
осыны нықтай түсетін тексіздіктің төрге
шығуы, жаманшылықтың етек жаюы хақындағы
тұжырым-түйіндер түрлі сөз-образдарға өзек болды. Дулат айтқандай, «Тай туып, тайлақ қайыған,
Тоқты қоздап байыған» қазақ қоғамының бұрынғы
несібе дарып, өсіп-өнген берекелі күйін Əбубəкір
енді «Балдағы алтын, құрыш болат, Балалар ойнар
тас болды», – деп суреттеді. Дəстүрлі ұғым бойынша құрыш болаттың «балдағынан қанға боял-
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май», бала-шағаның ермегіне айналғаны – жауға
қарсы тұрар қайрат-жігердің кемігенінің, бойғакүш, жанға-қуат беретін рухтың əлсірегендігінің
белгісі. Ал Дулаттың «Болатың босап, болды бор»
дегенінің əсері тіпті бөлек. Болаттың бордай езілуі
– ел ахуалын мүжіліп-кетілу, тозып-құнсыздану
мағынасымен үйлесетін бейнелі тіркестер арқылы
аңғартудың үлгісі. Мұндай тұспал-топшылауларға
негіз болған қоғамның жағдайы:
Сортаң жерге қақ тұрып,
Су ішуге келмейтін,
Сараң байға бақ тұрып,
Қолынан қайыр бермейтін,
Қортиғандар бек болды, –

деп астарлаусыз-ақ ажарлы, бояусыз-ақ бейнелі
көрсетілсе, сол төрге озғандардың тұрпаты «топырыш», «топас», «күшіген» ұғымдарына телініп,
əжуа түрінде кейіптелді. Сондай-ақ Əбубəкір
де тектіліктің тозуын бірде «Не жаманның баласы, Ханнан туған секілді», – деп, өз мəнінде
эмоциялық əсер арқылы білдірсе, енді бірде:
«Үй ағашқа жарамас, Қысық біткен тал озды»,
– деп меңзеу үлгісімен ой айтады. Шортанбай

түзген «қор болу» мен «зор» болу етістігіне табан тірейтін салыстырмалы тіркестен ауытқымай,
сол үрдісті тиянақтаған Əбубəкір: «Асыл заттар
қор болды, Мықтыға нашар зор болды», – деп
түйіндейді. Албан Асан бұдан образды түрде былайша ой қорытты:
Жұрт иесі кеткен соң,
Етек барып жең болды.

Бұл шығармалар өз ұлтына жаны ашитын
ақындардың қайраткерлік тұлғасын да танытады. Олар отаршылдықтың ұлттық болмыс-бітімге
əсерін жан-жақты саралап көрсетті, елді билептөстеудің амал-айласының сырын ашып, халық
ішінде қоғамдық пікір орнықтырды, түйткілі көп
нəрселерге жұрттың көзін жеткізді. Зар заман жырлары отаршылдықтың бүкіл саяси əдіс-тəсілдерін
əшкерелейді, мақсат-мүддесін толық аңғартады,
қазақты күйреп-күйзелуге ұшыратқан қайғылы
шежіреге қанықтырады. Күші тең емес жауды
ығыстыру ниетімен бас көтерген қозғалыстардың
жеңіліп-жаншылуынан сабақ алған ақындар рухани қарсылықты алдыңғы кезекке қойды, ұлттың
азат болу идеясын елдің санасына сіңірді.
***
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Жер бетінде өмір кешіп жатқан үлкен
ұлттар қандай игіліктердің иесі болса, сондай
игіліктерге ие болғысы келіп саны аз кіші халық,

шағын əулеттердің де ұмтылып бағатыны қадім
заманнан бері белгілі жай. Бірақ, аз халықтың
мүмкіншіліктері шектеулі. Сондықтан оның небір
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асқақ сезімдері адал көкіректе бүр жарғанына
қарамастан жүзеге аспас арман боп талай-талай
тұстарда иелерін жерге қаратқан. Əйтсе де, ел
болған соң қанша мұқалса да, қанша жұқарса
да аз жұрттарда еңсесін тіктеп, етек басты тірлігінен арылу үшін қимылдап бақпақ. Біздің
жағдайымыздағы əрі-берідегі ұлт көсемдерінің
елдіктің топсасын бекіту, ұлттық сананы көтеру
жолындағы əр алуан əрекеттері де – соның бір
айғағы.
Кешегі кеңестік дəуірде қазақ сынды
халықтың өркениеттің ұлы көшінен сырт қалмай,
оң мен солын таныған естияр ұлт болуы үшін
біраз азаматтарымыздың шамасының келгенінше
қайрат-күшін жұмсап баққаны мəлім. Солардың
арасында: «ХХ ғасырдағы Ломоносовтік типтегі
ғалымдардың дəл өкілі ... қазақ жерінде ұйымдасып, өсіп-өркендеген ғалымдар армиясының
қолбасшысы» (С. Бəйішов), ұлт кемеңгері
М. Əуезов айтқандай, «химикпен де, биологпен
де, физикпен де, медикпен де жəне тарихшымен
де, тілші, əдебиетші мен де өздерінің ғылыми
тілінде сөйлесе білетін» (Қаныш аға. Академик
Қ.И. Сəтбаев туралы естеліктер. – Алматы:
Жазушы, 1989. 100-101-беттер.) энциклопедиялық
ғұлама ғалым, тамаша ұйымдастырушы. Ол
қатардағы қарапайым көпшіліктің ғана емес, өз
ортасынан суырылып озып шыққан сан қилы
ғылым мен өнердің, əдебиет пен мəдениеттің
дарынды тұлғаларының өзіне ақылшы қамқор
аға, жанашыр дос бола білген, сол қалпымен
ел тəрбиешісі, ұлт ұстазына айналған асқақ
тұлға болатын. Ол өзінің негізгі мамандығы
геология ғылымының ақтангері, «металлогения
деп аталатын ғылымды жасаушылардың бірі»
(Е. Букетов // Қаныш аға. 133-бет.) ғана болып
қоймай, елдің елдігін сынар ұлы істердің тағдыры
таразыға тартылып, талай жүйріктер додаға кіруге
кібіртектеп тұрған тұста да ат басын тартып
көрмеген көреген жан болған.
Біздің буын, əрине, Қаныш Имантайұлы
сынды дана дидарлы жанның жүзін көре алған
жоқ. Көрмеген соң тебірене сөйлеп тұрғандағы лебізін де ести алмағаны белгілі. Біз ‒ ұлт
мақтанышына айналған көсем тұлғалы Марғасқаның жүзі мен үнін кинокадрларында бейнеленген эпизодтар арқылы көріп жүргенімізге
шүкір ететін ұрпақтанбыз. Шүкірліктің түрі көп.
Қазіргі таңдағы қазақ жұрты Қаныш аға туралы
жазылған басы Медеу Сəрсекенің романынан
бастап, бірнеше көркем шығарманы, əрқайсысы
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бір-бір көлемді хикаяға пара-пар ғылым мен
өнердің небір дүлдүлдерінің естеліктерінің басын
қосқан «Қаныш аға» сияқты «Жайсаң жандар»
сериясымен шыққан жинақты жақсы біледі.
Онда əлемдік даңқы бар В.А. Обручев, М.В. Келдыш секілді алыптардан басталатын алпыс үш
адамның естелігі бар. Бір осалы жоқ, солардың
қай-қайсысы да Қаныш Имантайұлы туралы
сөйленгенде сан қырлы талант иесінің қатарынан
озып туған кемеңгерлігіне шексіз таңданады. Ал,
шынында, кемеңгерлік – бұл елге құт.
1927 жылы жиырманың ішіндегі жас жігіт,
Томск технологиялық институтын бітірген,
тау-кен инженері Қаныш Имантайұлы Мəскеу
қаласынан «Ер Едіге» атты кітап шығарды.
Жинаққа жазған алғы сөзінде келешек ұлы
ғалым Едіге əңгімесінің бір шеті Алтайды, бір
шеті Қырымды мекендейтін түркі нəсілдестердің
барлығында айтылатындығын ескерте келіп
(Сəтбаев Қ.И. Ғылым жəне мəдениет туралы
таңдамалы мақалалары. – Алматы, 1989,
356-бет.), өзі шығартқалы отырған аталмыш
кітаптың 1842 жылы Шыңғыс Уəлиханов пен
баласы Шоқанның қыпшақ Арыстанбай мен
Жұмағұлдардың аузынан хатқа түсіріліп, 1905
жылы Санкт Петербургте П.М. Мелиоранскийдің
кітап етіп шығартқан нұсқасын Қаржас Қопабай
дейтін ақсақалдың айтуындағы жырмен салыстырып, бірсыпыра қазақшаланған түрі екендігін
еске салады. Жəне бұл жерде алғы сөз иесі
П. Мелиоранский басылымының кейбір сөздерінің татаршалану себебін шығарманы Шыңғыс
пен Шоқан жазбасынан «аққа көшірген» Ахмет
есімді татар мен өткен ғасырдағы «Ноғайша
сөйлеуді» сəн көретін қазақ жақсыларының əдетдағдысымен байланысты түсіндіреді, сондай-ақ,
жалпы шығарманың түркі тектес көптеген халықтарда жырланатындығынан хабардар етеді.
Солай дей отырып, Қопабай айтуындағы жырдың өзінде де жиырмасыншы жылдардың оқырманына тосын көрінетін біраз көне сөздердің бар
екендігін, ал соның өзі халықтың «тіл сақтау», «тіл
байыту» сияқты мəселелерінде айырықша бағалы
екендігіне ерекше көңіл аударады (Сəтбаев Қ.И.
Ғылым жəне мəдениет туралы таңдамалы мақалалары. – Алматы, 1989, 351-352-беттер.). Сөз
жоқ, мұның барлығы ғылыми тұрғыдан қарағанда
барынша қадірлеуге тұратын пікір, ал еңбектің
мүмкіндігіне қарай Қопабай сынды ақсақалдың
аузымен айтылатын нұсқамен салыстырылып,
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қазақша қалпын баспадан шығарту, бұл кемеңгер
ғалымның Едіге жырына, қазақ фольклорына
жасаған үлкен қызметі болатын.
Ғалымның жырдың негізінен дүниеге келуіне
себепкер болған Алтын орданың билеушісі
Тоқтамыс пен Едігенің өзара қарым-қатынасына
арнайы тоқтала келіп айтқан мына пікірлері:
біріншіден, «тарихи жағынан алғанда Едіге
батырдың əңгімесі ХІV ғасырдың ішінде басталуы
керек» дейтін, екіншіден, араб тарихшысы ИбнАрабшахтың пікіріне қарағанда Тоқтамыс пен
Темірдің арасындағы жанжалға ту баста Едіге
себепші болса керек, Едігенің сүйенгені Орыс
ханның баласы Құтлұғ Темір дейтін сұлтан
болған, дей отырып, сондай-ақ Темірдің Тоқтамыс
ордасына ауыр қолмен аттануына Ақ Орда мен
Алтын Орданы жеке билеген Тоқтамыстың
баққа мастанып 1388 жылы Түркістан жағына
шеру тартқандығын айтатын, үшіншіден, Едіге
əңгімесінің əртүрлі түркі халықтарында, барлығын ескерте келіп, «қай жұртта болсын, барған
сайын басқы сөзге өз тұсынан түрлі жалғаулар
қосып отырмақшы» (Сонда, 353-356-беттер.)
дейтін, төртіншіден, ел біреуді сүйсе оның бойына
тағылмаған жақсылық болмайды. Едіге осындай
ел сынының шын сүйген, шын ардақтаған
ерлерінің бірі дейтін, бесіншіден, «Ел аузында
тарап жүрген Едіге туралы тағы да сораптар бар
шығар, солардың бəрі де тегіс жиналып қағаз
бетіне түссе, Едіге батырдың толық сыны сонда
айқындалар еді» деген (Cонда, 352-бет.), ойтүйіндері Едігемен Тоқтамыс, Ақсақ Темірдің
заманын, негізінен олардың өзара қатынасын жыр
еткен ауыз əдебиетінің көне мұрасы «Ер Едігенің»
танымдық қасиетін, шыншылдық беденін толық
бағалау үшін бүгінгі күннің де, келешек күндердің
де зерттеушілері назар аударарлықтай құндылыққа ие екендігін де дау жоқ болса керек. Өйткені
Едіге жырының да, оның орталық кейіпкерлерінің
де шын кейпі мен шынайы бағасы осы мəселелерді
жете ескергенде ғана толық ашылмақ. Енді осы
пікірлерге байланысты өз пайымдауларымызды
ортаға салғымыз келеді.
Біріншіден, Алтын орда билеушісі Тоқтамыс
хан мен Едігенің араздығының шарықтаған уақыты
– 1391 жыл (Ибатов А. ХІV ғасырдағы хандар
жарлықтарының тілі. – Алматы, 1990. – 13бет). Жырда олардың араздық себептері жадағай
түрде бейнеленгенмен, жыршы бір нəрсені айқын
аңғартады: Едігенің Сəтемірге, яки Темір əміршіге
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қарай сапар шегуі бүкіл ұлысты үрейлендіріп,
осыған орай Тоқтамыстың төңірегіндегі басшы,
қосшыларымен ақылдасқандығы. Сонда талай би,
талай батыр пікір білдірген, ең ақырында көпті
көрген көненің көзі – елдің абызы Сыпыра жырау
жыр толғаған. Демек, бұл туындының негізгі
өзегі осы оқиғадан басталып, əрмен қарай əртүрлі
толықтырулармен безендірілген, қырналған, жонылған деп мөлшерлеуге болады. Ал жырдың
бас қаһарманының оның солайша жаңғырып,
жаңаруына көзі тірісінде қарсы болмағаны хақ.
Олай болса ғалым айтқандай, жырдың ХІV
ғасырдың ішінде, дəлірек айтқанда, тоқсаныншы
жылдардың ақырында қандай көлемде болса да
жырлана бастағандығы күмəнсіз.
Екіншіден, Тоқтамыс пен Темірдің араздығы
жəне осыған байланысты Едіге, т.б. бет-бейнесі
туралы мəселелер. Қаныш Имантайұлының осы
пікірі күллі Алтын Орданың ыдырау процесіне
қатынасты мəселенің де, Едіге туралы жырдың
да нағыз шиелі түйінін шешетін жері деп айтуға
болады. Шындығында егер тарихта Едіге мен
Тоқтамыс араздаспаса өмірде Алтын орда
дəуірінің Тоқтамыс хандық құрған кезеңі дəл
сол тұстың адамдары куəгер болғандай жайды
кешуі екі талай болар еді. Ал ондай оқиға болмаса
қазір де əр халықтың өкілі болып жүргендердің
елдік рухани мұрасы болып жүрген Едігенің де
мазмұны басқаша болар еді.
«Жами-ат – Тауарихтың» авторы Қадырғали
Жалайыридың жазуынша, Тайхожаұлы (Туйхожаұлы) Тоқтамыш ханның Едіге Құтлуқиаұлы
шорасы еді (Жами-ат-тауарихтың тексі // Сыздықова Р., Қойгелдиев М. Қадырғали би Қосымұлы
жəне оның жылнамалар жинағы. – Алматы, 1991.
232-бет.). Оның тарихи аренаға шығуы – əкесі
Құтлу-Қабаны (Едігенің əкесі əр автор да əрқилы
жазылады. Қутлуқия, Құтлу-Қаба, сол сияқты
Тоқтамыстың əкесінің аты да Тайхожа, Туйхожа
болып келеді. – Ж.Т.) өлтірген Ақорда ханы Орыс
ханның Тоқтамыс пен араздасқан кезіне тұспа-тұс
келеді. 1376 жылы Тоқтамыс Темірден Орыс ханға
қарсы көмек сұрай барғанда Едіге оның қасынан
табылды. Сөйтіп, ол Тоқтамысқа əрі ақылшы,
əрі əскербасы қолбасшы болып біраз уақыт
қызмет көрсетті. Бірақ 1381 жылы Тоқтамыс
Алтын Ордаға əмірін жүргізіп тұрған Мамайды
орнынан тайдырып, бүкіл Дешті-Қыпшақтың
билігін өз қолына алғаннан кейін Едіге онымен
де шығысып, жиені Темір-құтлұғ екеуі Темірге
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барып қызмет етеді, оның Тоқтамысқа қарсы
күресіне көптеген еңбек сіңіреді. Əйтсе де, 1391
жылғы Темірдің Тоқтамысты жеңгеннен кейінгі
ұлы жорығынан кейін ол Темірмен де байланысын
үзеді. Өйткені Алтын Орданың құлауына Темірге
жетеқабыл еңбек сіңірген адам Едіге (Валиханов
Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 1,
Алма-Ата, 1984, с.369; Тынышпаев М. История
казахского народа. – Алма-Ата, 1993. – С. 125.),
міне, осы кезден бастап қолына биліктің тізгінін
мықтап ұстай бастаған болатын. Ендігі жерде
ол қалған шаруаны біреуден көмек алып, соған
тəуелді болып отырып шешетін қауқарсыз би
емес, соңынан мыңдарды ерткен, керегінде
хандардың өзін айтқанымен жүргізіп отыратын
дəрежеге жеткен аққаптал саясатшы, айбынды
қолбасы болатын. 1395 жылы Темір Алтын Ордаға
хан сайлатқан Құйыршық хан оның Сүйдүнім
атты əйелінің əкесі еді (Жами-ат-тауарихтың
тексі. – Алматы, 1991. – 255-бет.). Тегінде, Темірдің Құйыршықты əуелі хандық лауазымға
көтеріп алса да, араға жыл аралатпай, сол жылы
оның орнына Темір-Құтлұғты хан сайлатуында
осы тұстағы ордадағы жағдайды білмейтін көп
елге жұмбақ біраз сыр жатуы мүмкін. Бұл қылығы
арқылы, бəлкім, Темір əміршінің өзінен ат тонын
ала қашып жүрген Едігені қолдайтын билік иесі,
ықпалды адамдардың жолын бөгеуге деген ниеті
жатуы ғажап емес. Қанша жерден Темір-Құтлұғ
Едігеге жиен болса да оның бойындағы мансапқа
құмарлық дерті мұны Темірге адал қызмет
еттіртіп, нағашысы Едігенің жетегінде жүргізбес,
ал оған қол жетпес жақындардың арасына жік
түсіп, одан əрмен өзіме жалтақтауын күшейте
түседі деп ойлауы да мүмкін. Қалай болғанда да
Темір əміршінің бұл қылығы Тоқтамыстан гөрі
Едігеге көбірек байланысты екені хақ.
Ақсақ Темір мен Тоқтамыстың арақатынасы
олармен замандас тарихшылардың еңбектерінде
де, кейінгі дəуірдегі ғалымдардың зерттеулерінде
де біраз жазылған (Клавихо Руи Гонсалес де.
Дневник путешествия в Самарханд ко двору
Тимура 1403-1406 // Перевод со староисп. СПб,
1881; Лянглэ. Жизнь Тимура // Пер. Французского.
Ташкент, 1890; Вамбери Г. История Бухары.
// Пер. с англ. СПб, 1873; Иванин М. О военном
искусстве и завоеваниях монголо-татар в
среднеазиатских народов при Чингиз-хане и
Тамерлане. СПб., 1875.). Олардың 1376 жылы
Темірден Тоқтамыстың көмек алуға келетін сəтін
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суреттеуі, 1391 жылы екі мың шақырымдық құла
дүзді басып өтіп, қалың қолмен жер түбіндегі
Тоқтамыстың жер қайысқан көп əскерін күйрете
жеңетіндігін баяндаулары – бірінде қысқа, бірінде
ұзақ сипатталатыны болмаса, принципінде
болған оқиғаның дерегін беруі жағынан айырмашылықтары жоқ. Ал 1391 жылы Темірдің Тоқтамысқа қарсы қол жиып аттануын бергі заманның оқымыстысы А. Якубовский былайша
түсіндіреді. 1379 жылы Ақ Орда тағын Темір
жəрдемімен иеленген Тоқтамыс келесі жылы
Алтын Орданың əміршісі Мамайды күйрете
жеңіп, билікті қолына алғаннан кейін бұрын екіге
бөлініп кеткен Жошы ұлысының басын біріктіріп
бір өзі билейді де, 1372-1374 жылдарға дейін
Алтын Орданың құрамына кіріп келген Солтүстік
Хорезмді Шағатай ұлысынан қайтарып алуды
сылтауратып, 1387-1388 жылдары Темірдің елде
жоқ кезінде Мауереннахрға шабуылдап, Хорезм
шах Сулейман Суфиді Темірге қарсы шығуға
айдап салады. Бұған тез көне кеткен Хорезм
билеушісі, бірақ Темірден сазайын тартады.
Астанасы Үргеніш жермен-жексен етіледі. Халқы
Самарқанға көшіріледі. Сонан кейін боданын
өзіне қарсы айдап салып жүрген Тоқтамысқа
қарсы жорық басталады (Якубовский А.Ю. Тимур
// Тамерлан. Эпоха. Личность. Деяния. – М., 1992.
– С. 28-32.).
Əрине, Темір бастаған ауыр қолдың əскери
дайындығының жоғары сапада болғандығы
негізгі жеңіске жеткізуге себепкер екендігін
де жау жоқ. Бірақ сол кезеңде дүниедегі ең бір
əлеуетті билеуші Тоқтамысты тізе бүктіру үшін
оның ордағысындағы ықпалды дұшпандарымен
дер кезінде жасырын байланысып, оларды
өз жағына қаратып отыруды да Ақсақ Темір
есінен шығармаған (Иванин М.И. Состояние
военного искусства и среднеазиатских народов
при Темерлане // Тамерлан. Эпоха. Личность.
Деяния. – М., 1992. – С. 424.). Басқаны былай
қойғанда Темірдің арбауынан Тоқтамыстың ту
ұстаушысының өзі құтылмаған (Лянглэ Л. Жизнь
Тимура // Тамерлан. Эпоха. – М., 1992. – С.378.).
Жарты дүниені дірілдеткен əмірші бұл турасында өзінің «Заңдар жинағында» ұлы даламен
алты ай бойы жол шегіп келе жатқан оның əскерінің
ұзақ жүріс пен аштықтан əбден қалжырап, əскер
басыларының өздерінің соғысуға құлқы жоқ
болғанын айта кеп, «керісінше бізге қарағанда онікі
тың, қуаңқы еді... соны білген Тоқтамыс өздеріне
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бұдан артық қолайлы сəт болмайды деп есептеп
құмырсқадай қаптаған қалың қолымен маған тап
берді... Мен жауымның ту ұстаушысын сатып алған
едім, ол маған екі жақ айқасқа кірген кезде өзінің
туын жығамын деп уəде берді... Тоқтамыс туы
құлаған бойда не істерін білмей бірден абдырап,
қашумен болды. Сөйтіп, ол бүкіл əскерін үрейге
билетіп, қырғынға ұшыратты» (Уложение Тимура
// Тамерлан. Эпоха. Личность. Деяния. – М., 1992.
– С.179.) – деп жазады.
Осы оқиғаға байланысты өзінің сарай
маңындағыларының араласы болғанын, соның
ішінде Едігенің елеулі қызмет атқарғанын
Тоқтамыс ханның өзі 1393 жылы Ягайлаға
жолдаған жарлығында:
«Бұрнағы жылы Бекболат, Қожамедін бастаған бірнеше ұландар, Бекіш, Тұрдышақ-берді,
Дəуіт бастаған бектер Едіге деген кісіні Темірге
астыртын жіберген екен, ол тіл (хабар) алып келген
еді. Олардың арам ниетпен хабар жіберіп келгенін
сезіп, жиылып, соғыспақшы болып тұрғанда, ол
арам ниетті кісілер бұрын қозғау салып, əрекет
жасағандықтан ел қарсы көтеріліп, бұл істің
жөні осылай болған еді. Тəңірі бізді жарылқап,
дұшпандық қылған Бекболат, Қожамедін, Бекіш,
Тұрдышақ – берді, Дəуіт бастаған ұландар мен
бектерді мұқалтты, (Ибатов А. ХІV ғасырдағы
хандар жарлықтарының тілі. – Алматы, 1990. –
13-14-беттер.)», – деп жаздыртқан.
Демек, жырда айтылатын Едіге мен Тоқтамыстың араздасуы, Едігенің Сатемір еліне сапар
шегуі, бəрі де ақиқат. Оны Тоқтамыстың хатқа
түсірілген сөзінен артық дəлелдеуді қажет етер
куəлікті іздеудің өзі артық. Жəне Тоқтамысқа риза
емес адам бір ғана Едіге емес. Жарлықта да осылай
айтылған, жырдың ішінде де солай болатын.
Тіпті жырдағыға қарағанда Ягайлаға жөнелтілген
пəрменнің ішіндегі Едіге тілектестері көбірек.
Мұны Ақсақ Темір былайша мағлұмдайды:
– Менің Тоқтамыспен соғысым кезінде оның
əмірлері маған хат жүзінде бірнеше ұсыныс
жасады. Мұның өзі олардың тарапынан өздерінің
басшысы, менің дұшпаныма жасалған сатқындық
болатын. Мұндай ұсыныстарға менің зығырданым
қайнап өзіме өзім іштей: «Қазір өзінің билеушісіне
опасыздық жасап тұрған олар сені де сатады»
дейтінмін (Уложение Тимура // Тамерлан. Эпоха.
Личность. Деяния. – М., 1992. – С.113.).
Бұл сөздерге қарағанда Алтын Орданың
ішіндегі Тоқтамыс пен Едіге тұсындағы алауыз-
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дық тек қана хан мен бидің арасындағы араздық
емес, одан гөрі құлашын кеңге жайған үлкен
бақастық пен бақталастықтың жайынан хабар
береді. Темір əміршінің соған мұрындық болып
отырған кісілердің есімдерін, арада жүрген
елшілерінің атын атамайтыны болмаса, бұның
да Тоқтамыс айтып отырған жаймен байланысты
кептен əңгіме қозғап отырғандығында күдік
жоқ. Өзінің сол адамдардан жиренетіндігін айта
отырып, əрине, олардың көрсеткен қызметтерін
пайдаланғандығы да даусыз. Сосын, бəлкім,
уақыты келгенде олардың көзін құртып жіберуден
де тайынбаған. Тегінде жоғарыдағы Тоқтамыстың
хатындағы: «Тəңірі бізді жарылқап... ұландар
мен бектерді мұқалтты» деуінде бір сыр жатыр.
Темірдің осындай əдіс-айласын білетін Едігенің
1391 жылдан кейін оның маңайына жоламай
кетуінде де осындай гəп болуға тиіс.
Қысқасы тарихи документтердің сөзіне
сенсек, əрине, оған сенбеске амал жоқ, Едіге
тек «ел қамын жеген» Едіге ғана емес, ол ‒ осы
жайды жиырмасыншы жылдардың ақыры, отызыншы жылдардың басында зерттеген ардагер
ақын, көрнекті мемлекет қайраткері һəм ғалым
Сəкен Сейфуллин айтқандай «атқамінер, партиягершілдігімен» (Сейфуллин С. Əдебиет тарихы.
– Алматы, 1932. – 185-бет.) ерекшеленетін тұлға.
Бұл жырдағы Едігенің Сəтемір жұртына кету
оқиғасын тарихи болмыспен салыстырғанда,
араздықтың түпкі жайын іздегенде ескерілер
жай. Əрине, мұнымен біз тарихи тұлға Едігені
жазғырудан да, дəріптеуден де аулақпыз. Тарих та,
тарихи тұлға да кейінгі дəуірдің өкілінің ырқымен
соның ойлағанындай бола қоймайды. Тарих пен
оның көрнекті өкілдеріне шамасы келгенінше сол
тұстың ықпалды адамдары, қоғамы ғана ықпал
етпек, не өздері соның ырқымен ықпалында
болмақ. Мұның барлығы тұтас қарастырылатын,
кілтипаны да, кірпияздығы да жеткілікті өте күрделі қоғамдық процесс. Сондай-ақ шығарма өмірге келген тұстан бастап, бізге жеткен кезге дейін
жырға шығармашылық үлесін қосқан жыраулар
мен жыршылардың таным-түсінігі жайлы пікір
білдіргенде де оларға сол заманның құйтырқы
құлқын қолға ұстатқандай неге баяндамаған деп
өкпе артуға болмайды. Қайта белгілі жырды
ұзақ жылдар бойғы үзілістен кейін жан-жақты
қарастыруды алдына мақсат етіп қойған көрнекті
ғалымымыз Р. Бердібаев жазғандай: «Эпостың
құрылысына тірек болған бас оқиға тарихи
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шындықтан туындайтынын ескере отырып, сол
бас оқиға қалайша жырланған, оның солай жырлану себебін ашу ғылым үшін парыз болмақ. Сондай-ақ, тарихи кейіпкерлердің рухани бет-бейнесін
танытар, өмірінен дерек берер туынды да тағы да
қандай жарасымын тапқан жайттар бар, жырдың
С. Сейфуллин, В. Жирмунский, т.б. айтып жүрген полистадиялылығы, көп қабаттылығы неде,
болмаса əртүрлі нұсқадағы əңгімелердің əрқилы
болу себебін қалай түсінеміз, сол əралуан болып жырланған нұсқалар оны дүниеге келтіруші,
кейінгілерге жеткізуші жырау, жыршылардың
керауыз қисықтығынан ба, əлде олардың да əу
баста елге жариялауды, мақсұт тұтқан, өздері
білетін тосын деректері болған ба, мінеки, егер
қисынын тауып көрсете білсе, мұның бəрі де
көңілге қонымды жайлар екендігінде шəк жоқ.
Осыларға жауап беру арқылы Қаныш Имантайұлы
сөз еткен үшінші, төртінші мəселелердің де
шешімінің табылатыны даусыз.
Едіге батыр туралы жырлардан сол заманның
біраз тарихының сұлбасын ғана емес, шындығын
да табуға болады. Бірақ сол шындық тек бір
ғана нұсқада емес, əртүрлі нұсқалардың бойында шашырап жатыр. Бұл орайда академик
Қ.И. Сəтбаевтың «Едіге батырдың» толық сыны ол
жайлы əртүрлі жыр сорабтары толық жиналғанда
айқындалар еді деген сөзінің (Сəтбаев
Қ.И. Ғылым жəне мəдениет туралы таңдамалы
мақалалары. – Алматы, 1989. – 352-бет.) өз тұсы
үшін де, бүгінгі күннің межесінен қарағанда
да дұрыс айтылғандығында дау жоқ. Мəселен,
М.О. Əуезовтің «Едіге батыр» əңгімесіне негіз етіп
алған Əбубəкір Диваев нұсқасында еліне барған
Едігеге Ақсақ Темір бір уəзірінің айдап салуымен
өшігіп, басын алудың амалын қарастырады
(Əуезов М. Əдебиет тарихы. – Алматы, 1991.
– 59-60 беттер.). Рас, мұнда да кейінгінің жамауы, эпостық əңгімеден гөрі Тоқтамыстың əйелі
Данабикенің күйеуі мен Едігенің екеуінің араздасуына себепкер болғанындағыдай, ертегілік
элементтер көп. Бірақ шығарманың дəл осы жайға
байланысты айтпақ болып отырғаны – əйелдің
қандай болғандығын, Темірдің де азғырынды
əңгімеге сеніп қалатын аңқаулықтан құралақан
адам еместігін айту емес, оның Едігеге өштесуін,
соның көзін жойып, өлтіруге біржола бел буып,
ниет еткен сəттердің болғанына назар аударту деп
білеміз.
Тарихта осындай жай болған ба? Болған. Бұл
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турасында 1403 жылы Темір əміршіге жіберілген
Испания королінің елшілігінің құрамында болған Клавихо Руи Гонсалес де өзінің күнделігінің
бір тұсында, 4 қыркүйек күні Темірдің император
Тоқтамыстың елшілерін жөнелткенін (Клавихо Г.
История великого Тамерлана // Тамерлан. Эпоха.
Личность. Деяния. – М., 1992. – С. 305.) жазса, бір
жерінде атышулы əмірші шеттен келген елшілерді
қабылдаған кезде оның төменгі жағында отырғандардың арасында, елдің айтуынша Тоқтамыстың баласының да болғандығынан хабардар
етеді (Сонда, 307-бет). Сондай-ақ бір кезде Темірге
бағынышты болған, оған қызмет еткен Едігенің
бұл күндерде бүкіл Дешті-Қыпшақтың тізгіні
өз қолына тигеннен кейін бұған қарсы шығып,
шамасы жетсе өлтіруден ойы бар болғанын,
сондықтан қазір Темірдің Едігеден басқа жауы
жоқ екенін, тіпті бір жолы Темірдің оған қарсы
қол бастап шыққанда, Едігенің қашқанын, бірақ,
оның екі жүз мыңнан астам қарулы қолы үнемі
жанында болатындығын, қазірде Тоқтамыс
пен Темірдің екеуінің өзара тіл табысып, екеуі
бірігіп Едігені торға түсіргісі келетінін, бұл ретте
Темірдің Едігеге бірде кісі жіберіп, өзінің оны
жақсы-көретіндігін жəне өткендегі бұған жасаған
қателіктері болса, соның бəрінде кешетіндігін,
сөйтіп, бір немересін оның қызына үйлендіргісі
келетіндігін хабарлағанда, Едіге бұған өзінің
қасында жиырма жыл бірге өмір кешкенде одан
артық сенген кісісі болмағанын жəне оны бес
саусағындай жақсы білетіндіктен мұны əлгіндей
амал-айламен алдай алмайтындығын айтып, егер
біз достасар болсақ, тек қана қолға қару ұстап, қан
майданда ғана достасармыз, дегенінен (Сонда,
340-341 беттер) мағлұмат береді.
Бұл – Ақсақ Темірді көзімен көріп, елінің
хабарын құлағымен естіген сырт адамның сөзі.
Оның Едігенің, Тоқтамыстың əңгімелеріне
жанынан бірнəрсе қосып айтуы мүмкін емес.
Өйткені ол бұлардың бұрынғы жағдайларын əрі
білмейді, əрі ол оған мүдделі емес. Бірақ сонда
да болса, қалайша Тоқтамыс пен Темір тіл табыса
қалмақ, олар бір-бірімен енді қайтып жүз көрісе
алмастай болған жаулар емес пе еді деп ойланасыз. Сөйтсе, олардың бір-бірімен бəтуаға, бітімге
келгені рас екен. Ол жайында сол оқиғалардың
куəгері болған Шераф-ад-дин Иезди: 1405
жылы 14 қаңтар күні Қытайға қарсы жорыққа
аттанып бара жатқан Ақсақ Темір Отырарға
келіп кідіргенде Тоқтамыстың қарт қызметшісі

40

Қарақожа деген кісі арттарынан келіп, Тоқтамыс
ханның өз басы тілмен айтып жеткізгісіз қайырын көрген Темірге опасыздық жасап, содан сазайын тартқанын, қазірдегі жалғыз үміті одан кешірім алу екенін, егер ол осыған қолын жеткізсе,
ендігі қалған өмірінде құл болып қызмет етіп,
басқа жолға бұрылмайтындығын, – мағлұмдаған
ант реуіштес сəлемін жеткізгенін жəне Темірдің хабар алып келген кісіге сый-құрмет көрсете
отырып «Құдай сəтін салса осы жорықтан кейін
Жошы ұлысын (яки, Алтын Орданы) бір жөнге
келтіріп, оның билігін Тоқтамысқа тапсырмақ
екенін хабарлағанын», сөйтіп, Қарақожаны
тарту-таралғысымен Тоқтамысқа аттандырғанын, бірақ тағдырдың басқаша шешім қабылдағанын» (Зимин Л. Подробности смерти Тимура //
Тамерлан. Эпоха. Личность. Деяния. – М., 1992.
– С. 499-500.) жазады.
Демек, жоғарыда айтқанымыздай, Едіге
жырындағы Темірдің Едігені өлтірмек болатыны тарихта бар жай. Сонан соң ілгеріде
Г. Клавихоның келтіруіндегі Темірдің сəлемін
жеткізушіге Едігенің: егер біз достасар болсақ,
тек қана қолға қару ұстап, қан майданда ғана
достасармыз, дейтіні «Ер Едіге» жырындағы
оның Тоқтамыстың соңынан қудыртып жіберген
адамдарына: «Тексіз иең Тоқтамыс, енді еңкейіп
барман-ды. Өкпе-пани сөзімді көктен оғым
зуылдап, зымырап барып айтпаса, сірə, аузымнан
айтпан-ды. Еркек боп атқа мінген соң, бір жол
алып жүрген соң, қатындай болып қайтпанды» (Сəтбаев Қ. Ғылым мен мəдениет туралы
таңдамалы мақалалары. – Алматы, 1989. – 373бет.) деп айтатын шамырыққан мінезді сөздерін
еске салады. Сол сөздер арқылы тарихи Едігенің
шын өмірдегі бірбеткей, алған ойынан қайтпайтын
қайсар тұлғасының сұлбасы елестейтіндей болып
көрінеді.
Жоғарыда Ақсақ Темір мен Тоқтамыстың
Едігеге байланысты шиеленісі күрделі мəселе де,
қалай болғанда да өзара мүдделес кісілер ретінде
татуласауға мəжбүр болғанын айқын аңғардық.
Табиғи болмысында тек ұлы əскери қолбасшы
ғана емес, тереңнен пайымдайтын сұңғыла саясаткер Темір əміршінің егер Қытайға қарсы аттанып
бара жатқан жорықтан аман-есен жеңіспен оралса,
ендігі айқасы Дешті-Қыпшақ даласының жаңа
арыстаны Едігемен арада болатындығында дау
жоқ еді. Ондай жағдайда бұл іске Темірден əрмен
мүдделі Тоқтамыстың да сырт қала алмасы сөзсіз
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болатын. Өйткені өзін Темір мен Едіге екеулеп
жеңгенін басқа кешірсе де, мұның кешіретін
жөні жоқ. Сондықтан ол өзін талағандар өзара
араздасқан тұста баяғы өздерінің бұған жасағанын
талай жыл қасында кеңесшісі болған Едіге биге
бұл да көрсетіп бақпақ. Ол үшін қазір жарты
дүниені табанының астында ұстап тұрған Темір
əміршінің қандай жолмен болса да кешірімін
алып, қолтығына кіруі керек. Сонан кейінгісін
көреді. Темірге де керегі сол. Шексіз даланың бір
құрышында жан-жаққа алақтап қашып жүрген
қашқын Тоқтамысқа əскер шығарып, оның
қасықтай қанын шашқаннан гөрі бүгінде алдына
елшісін жіберіп жалынып отырғанда кешірімін
беріп, қолтығынан демеп, кеше өзін орға жығып
кеткен табақтасына қарсы көрсетер қайратын
көріп алуы керек. Бірақ «Зафарноманың» авторы
Шераф-ад-дин Иезди айтқандай, «тағдыр
басқаша шешім қабылдады». Дүниені дірілдетіп
тұрған Темір əмірші өліп кетті. Мұның өзі Темірге
елшілерін қайта-қайта жіберіп, өзіне құрылып
жатқан тұзақтың бір шетін тартып қалмақ болып
отырған Тоқтамысты Едігенің тездетіп көзін
құртуына жол ашты. 1406 жылы (Валиханов Ч.Ч.
Собрание сочинений в пяти томах. Т.І. – АлмаАта, 1984. – С. 386.) қарауылға Тобыл батыр
мен Ятым батырды, арғын Қарақожаны қойып,
өзі бірнеше нөкерімен дем алуға жатып қалған
жерінде, Едігеұлы Нұрадын əскерімен келіп əуелі
қарауылдағыларды, соңынан бейқам жатқан ханды
нөкерлерімен опат етті (Сонда, 233-бет; Араб
графикасынан транскрипцияланған «Жами-аттауарихтың тексі // Сыздықова Р., Қойгелдиев М.
Қадырғали би Қосымұлы жəне оның жылнамалар
жинағы. – Алматы, 1991. – 233. – 252-беттер).
Бұл да Едіге атымен байланысты жырда əңгіме
болатын оқиға. Бірақ халықтық шығармада
əсірелеу басым: Қасында ешбір серігі жоқ жападан жалғыз қалған Тоқтамыс ханды Нұралын
жекпе-жекте айқасып, басын алатын (Сəтбаев Қ.
Ғылым мен мəдениет туралы... 386-бет.). Бұл,
əрине, батырлық жырдың табиғатына, ежелгі
ерлердің бірме-бір жекпе-жекке шығып, қай
басымы жеңетініне ілтипат көрсететін дəстүрді
сыйлайтын елдің жыршысының харекетінен
көрініп жатқан шығармашылық мінездің табы,
əрі халықтық салттың айқын бейнесі екендігін
де дау жоқ. Əйтпесе жиырма жыл бойы ұлы
мемлекеттің қожасы болып тұрған айбарлы хан
Тоқтамысты қаншама басынан бағы тайғанда да,
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соңына ешкімнің ермей, жалғыз жіберуі қисынға
келмейтін жай ғой.
Бірақ батырлықты, мəрттікті қатты қастерлейтін елдің батырлық жырының қаһарманының
қылықтары қалай болғанда да сол елдік салттың
дəстүрлік шеңберіне сиюы қажет, сөйтіп, өзін
жұртқа жексұрын көрсететін қылықтан аулақ
болуы керек. Мұндай шарттылық тек Нұралынның
Тоқтамысты өлтіруге байланысты оқиғада ғана
емес, кейін Тоқтамыстың ұлы Қадырбердінің
əкесінің түбіне жеткен Едіге мен Нұралыны
өлтіру тұсында да көрініс береді. Əкелі-балалы
ел билеп тұрған екі ер Қадырбердінің «Ер болсаң
өлерсің, қор болсаң жүрерсің» деп Едігенің
басынан үш қайтара аттап өткен қорлығына
шыдай алмай құса болып өледі (Сəтбаев Қ.
Ғылым мен мəдениет туралы таңдамалы мақалалары. – Алматы, 1989. – 389-390-беттер). Сөз
жоқ, мұның барлығы – əрі эпостық дəстүрдің
күші, əрі ерлікті, намыстылықты бағалайтын, оған
үлкен өлшемдермен қарайтын халықтық сананың
рухының асқақтығының белгісі. Ал сол асқақтық
күшті қастерлі санап қадірлеу Тоқтамыс, Едіге
заманының түркі нəсілдестеріне, бергі дəуірдегі
қазақ батырларына ғана емес, оны сонау ерте
замандарда тағдырдың айдауымен ел асып Египет
топырағына қоныс тепкен мамлюктердің өзі
өткен ғасырдың ақырына дейін ұмыта алмаған.
Ұмытпағандығы сол, атақты қолбасшы Наполеон
Бонапарт 1899 жылы Оттаман империясының
боданы болып саналатын, бірақ əлі де Мамлюктер
билігінен шыға алмаған Египетті жаулап алуға
барғанда, сол елдің басшылығында жүрген
мамлюк батыры француз қолына қарсы ат ойнатып
шығып, қарсыластың қолбасшысын жекпе-жекке
шақырған. Бірақ оның бұл қылығының байыбына
барып, қызықтап жатуды француздар артық деп
санаса керек, əлгі азаматты зеңбіректің тобымен
жер жастандырған (Неру Джавахарлал. Взгляд на
всемирную историю. Т. 2. – М., 1989. – С.148.).
Міне, елдік дəстүрдің қадірлілігі, өміршеңдігі
деген осы. Əйтпесе тарихтағы Едіге мен Тоқтамыс жəне олардың ұрпақтарының бір-біріне деген
кісілік қатынастары – бұлар жайлы жырдағы
əңгімеден əлдеқайда төмен жатыр. Соның айқын
бір белгісі: өлерінің алдында жыр кейіпкері
Тоқтамыс хан елінен кетіп бара жатып:
«Жалғызда қалқам Қадырберді,
Қадырберді сұлтан туған жұрт...
Жалғыз да қалқам Қадырберді,
Маңдайынан иіскеп сүймедім, –
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деп зарланады. Неге олай? Тоқтамыстың шын
мəнісінде Қадырбердіден басқа Жалаладдин,
Күшік, Жафарберді, Қалымберді деген ұлдары,
Жанике деген қызы болған ғой. Жəникені Едіге
ел басшысына айналғанда тоқалдыққа алған.
Қадырберді солардың ішіндегі ең кенжесі
(Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти
томах. Т.І. – Алма-Ата. 1984. – С.233; Сыздықова
Р., Қойгелдиев М. Қадырғали би Қосымұлы жəне
оның жылнамалар жинағы. – Алматы, 1991. –
252-бет.) Қадырғали Қосымұлы өзінің белгілі
шығармасы «Жами-ат-тауарихта»: «Жанике үш
жасар інісі Қадырбердіні Едіге бектен өтініп алып
қалып, бір кеште жасырын қашырып Қырымға
жіберді» («Жами-ат-тауарихтың тексі» //
Сыздықова Р., Қойгелдиев М. Қадырғали би
Қосымұлы жəне оның жылнамалар жинағы. –
Алматы, 1991. – 252-бет.), – деп жазады. Реті,
қалған туыстарына тұтқын болып тұрған сорлы
қыздың араша түсуге шамасы келмеген.
1406 жылы Тоқтамыс хан дүниеден өтіп бара
жатқан кезде бұл жайды, яки өзінің Қадырбердіден
басқа ұлдары өмірде қала алмайтынын білді ме,
білмеді ме, бірақ сол турасында жыр толғайтын
баба жырау, 1406 жылдан кейін Тоқтамыстың
тікелей өзінен туған еркек кіндіктіден жалғыз ұлдан
басқалары жер жастанғанын біліп отыр. Сондықтан
оны жалғыз ұлдың əкесі етіп суреттейді. Ал
басқаша айтуға, яки болған жайды түгелдей тізуге
Едіге тұқымдарынан айбынады. Сөйтіп, тұрып ол
болған жайдың, арғы-бергісін білетін адамға бір
кездегі түкірігі жерге түспей тұрған Тоқтамыстың
Қадырбердіні «жалғыз» деп қақсаған сөзі арқылыақ көп нəрсеге ишарат жасайды. Ол ишарат тек
осы жерде ғана емес, ілгері де халықтық салтпен
байланыстырып айтылғандай, Қадырбердінің
кейін «жездесі» Едігені келіп өлтірген тұсында
да бар. Шындығында Едіге батыр «балдызының
басынан аттап кеткен «бейəдеп» қылығынан өле
қалмаған.
Бір кезде үш жаста болғанмен, 1419 жылы
ержеткен Қадырберді хан Қырым жұртынан
əскер бастап келіп, Еділден өтіп, Едіге бекпен
соғысты. Едіге қатты жаралы болды. Қадырберді
де жарақат алды. Екі жақ бірін-бірі қырып салды.
Сол жорыққа аттанардың алдында Қырым елінің
əскербасылары: «бұл жылы жаз осында болайық
та, атымызды семіртіп, өзіміз біраз күш жинайық,
Еділ қата қыста барамыз» дегенде, ол сөзді
Қадырберді жаратпаған. Бұл турасында:
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«Еділ тоңса кім кешпес,
Едіге өлсе кім бармас,
Еділ тоңбай тұрып,
Едіге өлмей тұрып», –

дейтін түркі өлеңі бар. Қысқасы алапат соғыстан
кейін екі жақ шегініседі. Сол кезде Қадырбердіге Едігенің мініс атының күтушісі /атшысы/
Ешкілі ұлы Хасан деген кісі Едігенің жатқан
жерін айтып, хабар жібереді де, Қадырберді
келіп Едігені өлтіреді. Біраз күннен кейін
соғыста алған жарақатынан Қадырбердінің өзі
де өледі (Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений
в пяти томах. Т. І. – Алма-Ата, 1984. – С. 234;
«Жами-ат-тауарихтың тексі» // Сыздықова
Р., Қойгелдиев М. Қадырғали би Қосымұлы
жəне оның жылнамалар жинағы. – Алматы,
1991. – 234-235, 252-беттер.). Бұл – Қадырғали
Қосымұлы Жалайыридың сөзі. Оның шындығына
күмəн келтіре алмаймыз. Ал енді осында белгілі
тарихшының Қадырбердіні үнемі хан деп атауына
қарағанда, оны сол тұста Қырым жұрты өздеріне
хан сайлап алуы да мүмкін. Əскербасыларының
айтқанына көне кетпей, əкесінің кегін қайтару
үшін қалың қолды ертіп келіп, Едігені өлтіруіне
қарағанда, ол, не болғанда да жалғыз жүрген
елеусіз бозбала емес, белгілі бір жұрттың тізгіні
қолындағы азамат. Қадырғали Жалайыри, бірақ
оны сол сапарында Едіге мен бірге Нұралынды
да өлтірген етіп көрсетпейді, Нұралын əкесінің
көзі тірісінде отыз жеті жасында іш ауруы тиіп,
содан қаза тапты (Сыздықова Р., Қойгелдиев М.
Қадырғали би Қосымұлы жəне оның жылнамалар
жинағы. – Алматы, 1991. – 238-бет) деп жазады.
Бұл жердегі тарихшы мен жырдың сөзі бір-біріне
дəлме-дəл келмегенмен пəлендей алшақ та кетіп
жатқан жоқ деп ойлаймыз. Өйткені Нұралын
мырзаның Қадырбердіден бұрын қайтыс болған
Едігенің алдында көз жұмғаны рас болса, бəлкім
оның қазасына да Тоқтамыс баласының араласы
болуы, тіптен сол іш ауруы тиіп өле қалуының өзі
солардың маңайында жүрген Едігенің атын күтуші
Хасан сияқты біреудің қолымен жасалуы мүмкін.
Ал ондайды, жоғарыда айтқанымыздай, жырдың
авторы осындай бір қауесет естідім деп ащы
шектей созып отырмақ емес. Бірақ ол осындай
бүкпесі көп туындысының ішінде барлық жайды
тайға таңба салғандай етіп, анық етіп, нақтылап
«айқайлатып» айтпаған демесек, сол заманның
тарихын бір кісідей-ақ білуін білген-ау деп
ойлайсыз... Соның тағы бір дəлелі: тоқпақ жалды

атына мініп, жұртын жиып алып тұрған Тоқтамыс
хан еліне айтқан соңғы сөзін:
«Бұл барғаннан барармын,
Телікөлден асармын.
Көкелдінің көліне
Баса барып жатармын.
Тілеу тілеп тұрғайсың,
Алдам ие ес берсе,
Аруақтар дес берсе,
Он үш жылдың жүзінде
Қайта айналып жетермін»

(Сəтбаев Қ. Ғылым мен мəдениет туралы
таңдамалы мақалалары. – Алматы, 1989. –
384-бет.), – деп бітірмейтін бе еді? Осындағы
он үш жылдың ішінде менен бір хабар болар,
бұл шаруа аяқсыз қалмас деген Тоқтамыстың
сөзі жай айтылған əңгіме емес. Бəлкім, тарихи
Тоқтамыс дəл осы «он үш жыл» деген межені
айта қоймауы да мүмкін, бірақ жырау оның аузына осы сөзді салып отыр, демек ол Тоқтамыс
өлген уақыттан кейін он үш жыл өткенде барып
Едігені Қадырбердінің өлтіргенін біліп отыр. Бұл
басқаны емес, соны меңзеу. Егер жыр авторы бұл
тарихты шала білетін болса, ол цифрды айтпаған
болар еді, тіпті айта қалғанның өзінде де басқа
санмен шатастыруы əбден мүмкін деп ойлаймыз.
Бұдан шығар қорытынды: жырдың 1419
жылғы оқиғадан кейінгі сорабын жырлаған
данагөй адам Едіге мен Тоқтамыстың жайын
біраз білген сияқты. Бірақ ол өзіне дейін негізгі
қаңқасы сұлбаланып қалған туындыны түгел
өзгертуді мақсатым деп білмеген.
Дегенмен туындының полистадиялылығы
тұрғысынан ойланғанда, шығармада назар аудартар жайлар да жоқ емес. Мəселен, Едігенің
қарсыластарының бейнесін алайық.
Шығарма да Тоқтамыс жексұрын, жағымсыз
пішінде кейіптелмеген. Оның елімен қоштасып
тұрып:
«Едігем менің бар еді,..
Ескіден кегі бар еді,
Кете алмай-ақ жүр еді.
Көре алмасы көп болды,
Көтермесі жоқ болды.
Едіге сынды батырдан
Қапыда сөйтіп айырылдым,
Сұм жыраудың айтқаны
Ақырында дөп келді»

(Сəтбаев Қ. Ғылым мен мəдениет туралы
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таңдамалы мақалалары. – Алматы, 1989. – 482бет.), – деп толғануының өзі – əр ісіне объективті қарайтын кісінің қалпын аңғартады. Бұл
сөздеріне қарағанда оның еліне жаудан əскер
əкеліп отырған Едігені кезінде ордадағы əртүрлі
іші тар адамдардан қорғай алмадым деп соған өзін
кінəлап тұрғаны байқалады. Жəне ол еліне: «Ей,
жұртым, қойларыңды сойыңдар, қол қусырып
алдына барыңдар. Сендерге тимес, мен үшін
бүлінбеңдер», – деп жеке басының абыройын
елінің бүтіндігі үшін құрбан етіп, халқын
Едігемен тіл табысуға үндейді. Елі де тағынан
өз еркімен кетіп бара жатқан Тоқтамыстың
айтқанын тыңдайды. Сондай-ақ оның баласы
Қадырберді де құйтырқы қылықты ішмерез емес,
даланың салқар мінезді, салиқалы азаматы болып
бейнеленеді. Оның Едігені жазалар сəт туғанда,
жауының бірден басын шаппай: «ер болсаң
өлерсің, ез болсаң жүрерсің», – деп басынан аттап
кетулерінің өзі соның дəлелі. Ал мұның барлығы,
сөз жоқ, кейін Едіге мен оның ұрпақтарының
Дешті-Қыпшақты сан рет аласапыранға айдап
салып, елдің алауыздықтан əбден титықтағаннан
кейін жаңғыртып қосқан жамаулары екендігін
де күмəн жоқ. Əйтпесе, егер шығарма əу баста
туындының бас жағындағыдай халықтың Едігеге
іш тартуынан туындап, өзгеріске ұшырамаған
болса, оның ерекше тұқымның ұрпағы болып,
иығына елдің жүгін арқалаған алып бітімі
– шығарманың аяқ жағында соншалықты
аласарып, баласының қарғысынан көзі шығып,
қолы сынатындай, Қадырбердінің үстінен аттап
өткеніне ұлы мен екеуі бірдей құса болып өліп,
тұқымы құритындай жөні жоқ.
Бірақ Едіге туралы жырда оның тұқымы
құрығанмен, шын мəнісінде тарихта олай
болмаған. Сосын жырдың біз сөз етіп отырған
нұсқасында Едігенің ата-тегі – өз əкесі Бабатүкті
шашты Əзиз, оның əкесі Бабағұмармен ғана
шектелсе, ол жайлы ел шежіресін Қадырғали
Қосымұлы Жалайыри былайша таратады: Əуелгі
бабасы Əбубəкірден Махмұд аталығ, одан Катиб
аталығ, одан Сұлтан Һармаз, одан сұлтан Халид,
одан сұлтан Уалид, одан Сұлтан Қыдыр, одан
сұлтан Мулуд, одан Абу Алфеис, одан сұлтан
Салим, одан сұлтан Садық, одан сұлтан Абулхақ,
одан Жалаладдин, одан Баба Туклас, одан Терме,
одан Каричи, одан Ислам-Қия, одан Қадыр-қия,
одан Құтлу-қия, одан Едіге би (Сыздықова Р.,
Қойгелдиев М. Қадырғали би Қосымұлы жəне
оның жылнамалар жинағы. – Алматы, 1991. –
254-255-беттер.).
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Белгілі тарихшы одан əрмен бұл кісілердің
қайсысының қай жерде патшалық құрғандарынан
хабардар етіп, елдің айтуы бойынша Баба
– Тукластың атасын Өзбек хан мұсылман
болғанда Узак Чора деген кісі арқылы Каабадан
шақыртып алдыртқандығын, сосын ел ішінде
Баба-Тукластың біреулер үш ұлы, біреулер
төрт ұлы бар деп айтатынын əңгімелей кеп,
Едігеден кейін елдің тізгінін ұстаған оның
ұрпақтарының жалпы тізімін береді (Сыздықова
Р., Қойгелдиев М. Қадырғали би Қосымұлы жəне
оның жылнамалар жинағы. – Алматы, 1991. –
255-256-беттер.). Бұл жерде, əрине, Қадырғали
Қосымұлы Жалайыридың Едіге туралы шежірені
сипаттауы керемет-ақ. Əсіресе Едігенің өзінен
кейінгі Мансұр, Қасым, Қази, Наурыздар жайлы,
Нұрадиннен қалған, сондай-ақ ілгергі төртеуден
өрбіген ұрпақтардың атқарған істері туралы
мəліметтерінің құндылығын айтпағанның өзінде,
Мұхамед пайғамбардың серігі Əбубəкірден
Едігеге дейінгі жиырма буынның есімін қамтитын
гениалогиялық кестесі, елдің аңызындағы араб
əулиелерінің қазақ даласына қоныс аудару
себептерін қиынын тауып қиыстыруы – Едігемен
байланысты жырдағы Ніл дариясы, т.б. біздің
Отанымыздан шалғайда жатқан географиялық
мекендердің, басқа аймақтан шыққан кісілердің
қазақы ортамен аралас-құралас жүруіне құқықтылық бергендей болатын жайлар. Сонымен
бірге осы тізім арқылы бұл мəселені қарастырар
зерттеушілердің талайын ойландыратын бірқатар
жайлардың ұшығы шығады. Соның бірі – Едігенің
шыққан нəсіліне байланысты мəселе...
Біздіңше, Қадырғали Қосымұлының Едігенің
арғы тегін соншалықты ұлылардың ұрпағы, күллі
мұсылман əлеміне белгілі кісіден өрбитін етіп
көрсетуі, тегінде, оның қолынан шыққан нəрсе
емес. Өйткені оның мұндай геналогиялық кестені
жасауға мүдделі болатын жөні жоқ. Себебі ол
қоғамдық тұлға ретінде бұл тұқымға тəуелді,
немесе қандастық тұрғыдан жақындығы бар кісі
емес-ті. Соған қарағанда бұл кесте ерте кезде,
тіпті Едігенің өзінің көзі тірісінде бір жүйеге
келтірілген шежіренің ізі деуге лайықты. Содан
ол жырға көшкен. Ал жырда белгілі бидің ататегі қысқадан қайырылады. Өйткені жыршы үшін
Едігенің жиырмасыншы атасына дейінгі тізімді
атап шығу міндет емес, тек ол бас кейіпкерінің
күллі мұсылман қауымы қастерлейтін ұлы əулие
Бабатүкті Шашты Əзиздің тұқымынан екенін
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есінен шығарып алмаса болғаны. Сол арқылы-ақ
Едіге қандай зордың ата-бабасымен де əруақ, тек
салыстырғанда олқы соқпайтын ұлы тұлға болып
шыға келмек. Міне, жырдағы да, шежіредегі де
Едігенің ерекше жаралған əулеттің лайықты ұрпағы
болып əңгімеленетін себебі осыдан. Тек ол үшін
Едігенің сол белгілі ата-бабасының мұрат тұтқан
дін жолына, ізгіліктерге үндейтін мұсылманшылық
қағидаларына қызмет етуі қажет.
Ал өмірде Едіге мұсылман дініне қалай
қараған? Бұл жайлы жоғарыда айтқанымыздай,
Темір əміршінің астанасында елшілікте болған
Г. Клавихо: «Ал сол Едіге осыған дейін, мұсылман
дінін қабылдағанша, еш нəрсеге сенбей келген
татарларға мұсылман дінін қабылдаттырды жəне
қабылдаттыру үстінде», – деп жазады, өзінің
белгілі күнделігінде (Клавихо Руи Гонсалес
де. Дневник путешествия в Самарханд ко
двору Тимура: 1403-1406 // Тамерлан. Эпоха.
Личность. Деяния. – М., 1992. – C. 342). Əрине,
бұл жерде Г. Клавихоның татарлар Едіге билік
жүргізгенше ешбір дінді тұтынбайтын деген
сөзіне шошынудың қажеті жоқ болар. Олар, тіпті
Едігеге дейін мұсылман болғанның өзінде де
аса діндар болмаулары ғажап емес. Ал Едіге сол
халықтарды арғы бабасы Əбубəкір, бергі бабасы
Бабатүкті шашты Əзиздердің ұрпағына лайықты
болардай іждаһатпен дін жолына күрт бет
бұрдырған. Əйтпесе, қарауына кірген елдерінің
бəрін де мұсылман дінін тұтындыруға барынша
жұмылдырып келген Темір əміршінің ордасында
болып отырып, Едігенің қарамағындағы қауымын мұсылманшылыққа бет бұрдыртудағы қадамдарын шет елдік саяхатшы Г. Клавихо бұлайша жазбаған болар еді деп ойлаймыз. Ал дін
үшін ондай қызмет етіп жүрген қайраткердің
сол діннің əулие-əнбиелерінің ұрпағы болып
жырда суреттелуіне де, арнайы шежіреге енуіне
де таңдануға болмайды. Ол сол еңбегі арқылы
соған лайықты. Едіге заманында да, оның ұрпақтарының тұсында да өмір сүріп, белгілі жырды
жырлағандарда солай түсінген, арнайы ататек кестесін мұқияттылықпен тізген шежіреші
де осы ойдың үдесінен көрінген. Ал Темір
Тарағайұлы сияқты бірнеше атадан кейін барып
Шыңғысханның бабаларымен бірге туысатын,
моңғолдардың ұлық ұрпағына жақындығы жоқ
Едіге батырды бұл идеяның шошындырмағаны
былай тұрсын, керек болса соған оның мүдделі
болуы да ғажап емес.
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Бүгінгі таңда азат ел болған Қазақстанның
өткен тарихына көз салғанда, ойландырарлықтай
да, шошындырарлықтай да жағдайлар аз болмаған.
Соның бірі ‒ жиырманың ішіндегі жас тұлпар
Қаныш Имантайұлы Сəтбаевтың біз сөз етіп
отырған «Ер Едіге» атты жинаққа байланысты
тағдырына қатынасты.
1944 жылы 9 тамызда БПК /б/ Орталық
Комитеті «Татарстан партия ұйымының бұқаралық саяси жұмысының жайы жəне оны жақсартудың шаралары туралы» қаулы алып, онда
республика тарихшыларына Алтын Орда дəуірінің
тарихын көтере көрсетіп, Едіге туралы эпосты
насихаттаған деген бірсыпыра қатал сындар
айтылған болатын (КПСС в резолюциях и решениях
сьездов, конференций и пленумов ЦК. 1971. – 6-т.
– С. 119.). Мұның жаңғырығы араға жыл салып
Қазақстанға да жетті. Республиканың негізгі
басылымы «Социалистік Қазақстан» газетінің
бетінде жоғары жақтың нұсқауымен жазылған,
белгілі тарихшының қолы қойылған «Едіге –
халықтың зұлым жауы» деген елді дүрліктірген
мақала 1945 жылдың 2 қазанында жарық көрді.
Мұнан кейін төрт жыл соғыстың азабынан мойны
босағандай болып, елмен бірге еңсесі тіктеліп,
барлық жігер-қайратын ғылымға жұмсап жатқан
ғалымдар ауылына, оның ішінде Алтын Орда
дəуірі, жалпы қазақтың Қазан төңкерісіне дейінгі
халықтық тіршілігін зерттегендерге тыныштықпен
жұмыс істеу мүмкін болмай қалды. Өйткені 1947
жылдың басында, яки 21 қаңтар күні Қазақстан
КП /б/ Орталық Комитетінің «Қазақ ССР Ғылым
академиясының тіл жəне əдебиет институтының
жұмысындағы өрескел саяси қателер туралы»
қаулысы шықты. Шортанбай, Дулат, Мұрат, Күдері,
Досқожа, Əбубəкір, Ғұмар Қарашев сияқты ХІХХХ ғасыр басында қазақ əдебиетінде елеулі орны
бар ақындарға кертартпа, ұлтшыл деген айдарлар
тағылды. Олар туралы жазған, шығармаларын
оқулықтар мен хрестоматияға кіргізген кісілердің
басында найзағай ойнады. Соның жалғасындай
болып 1950 жылдың 26 желтоқсан күнгі
«Правда» газетінде Т. Шойынбаев, А. Якунин,
У. Айдарованың «Қазақстан тарихын марксистіклениндік бағытта игеру үшін» деген мақаласы
шықты. Осыған орай Қазақстан Коммунистік
Партиясының Орталық Комитетінің бюросы 1951
жылдың сəуір айының 10 -ы күні қаулы қабылдады.
Сол жылдың қазан айында республика Партия
активінің жиыны болды. Көп ұзамай Қ. Жұмалиев,
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Е. Ысмайылов, Б. Сүлейменов, Е. Бекмаханов,
Қ. Мұхаметханов, т.б. бірсыпыра белгілі ғалымдар
айдалып кете барды. М. Əуезов жұмысынан
босатылды. Жазушылар қауымы да назардан тыс
қалған жоқ. Азуын айға білеп, «шаш ал десе, бас
алуға дайын» отырған саяси қайраткерлер сол
кезде бір уақыт та «Едіге батырды» кітап етіп
баспадан шығартқан, ал 1951 жылы дүниенің
алтыдан бір бөлігін алып жатқан Кеңестер
елінің ғылыми қауымы бірауыздан мойындаған,
күллі шығыстағы кеңестік республикалардың
жергілікті тұрғындарының ішінен шыққан
СССР Ғылым академиясының тұңғыш академигі
Қаныш Сəтбаевты естеріне алады. Ақыры осы
науқанмен байланысты Қазақстанды тексеруге
келген комиссияның басшысы, БКП /б/ Орталық
Комитетінің инспекторы Шикин деген қоймай
жүріп
Қаныш
Имантайұлын
Республика
академиясының президенттігінен түсіруге, сол
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кездегі Қазақстан КП /б/ Орталық Комитетінің
бірінші секретары Жұмабай Шаяхметовті мəжбүр
етеді.
1951 жыл. Одан бері де жарты ғасырдан
астам уақыт өтті. Тəуелділіктің торы ыдырағалы
да бірсыпыра жылдардың жүзі ауысты.
Бірақ, елдіктің туын көтерген елге құт болған
кемеңгерлердің арпалыспен өткен өмірі мен
жүрген жолына көз салғанда осынау қияметқайым атаулының баршасы күні бүгінгідей
болып сананы тілгілейді. Ел деп жүріп сүрінген,
ел деп жүріп мерт болған ерен тұлғалы ерлер
болмаса, олардың арман-мүддесін жанмен ұғар
елі болмаса ұлт пен ұлыстың тізгінін кім ұстамақ
деп, ойланасың. Кенеулі ой кемеңгерді түсінуге
бастайды. Ал Қаныш Имантайұлы Сəтбаев ‒
дүниеге сирек келетін – кемеңгерлердің өзінің
көшін бастайтындай көшелі болып жаралған
көсемі болса керек-ті.
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Көркем мəтінінің семантикалық бірлігі
мəселесін оның құрылымдық тұтастығынан бөліп
қарауға болмайды. Көркем мəтіннің семантикалық
бірлігін
айқындаудың
басты
жолдарын
көрсетумен қатар, оның біртұтас көркем туынды
ретіндегі семантикалық құрылымының кейбір
жалпы заңдылықтарын анықтаудың ғылыми
жəне тəжірибелік маңызы үлкен. Көркем мəтін
құрылымының заңдылықтарын түсіну оның
семантикалық бірлігінің сипаты мен қызметін
анықтауды жеңілдетеді. Көркем мəтіннің
құрылымдық-мағыналық бірлігі ретінде күрделі
синтаксистік тұтастықты ұсыну тəжірибесі бар. Ал
күрделі синтаксистік тұтастық туралы пікірлердің
деңгейі əртүрлі. Бұл ретте күрделі синтаксистік

тұтастық ретінде көркем туындының тұтас
мəтінін атаушы мамандар да бар. Мұны біреу
қолдаса, біреу басқа пікір айтатын жағдайлар да
кездеседі. Тұтас мəтіннің құрылымдық жүйесі
жайындағы пікірлерде де бірізділік жоқ. Мысалы,
кез келген толық аяқталған мəтіннің құрылымын
мынадай үш бөлікке бөліп қарау ежелгі дəуірден
бар: а) басы; ə) ортасы; б) аяғы [Аристотель]. Енді
бір ұстаным бойынша, тұтас мəтін, шартты түрде,
белгілі бір тақырыпқа сəйкес келсе, оның өзі іштей
бірнеше тақырыпшаларға бөлінеді. Аристотель
көрсеткен жоғарыда берілген құрылым бүгінгі
теориялық пікірлерге де негіз болуда. Бүгінгі
авторлар мəтіннің құрылымын мына үлгіде
жіктеп көрсетеді: а) басталуы; ə) дамуы; б) аяқ-
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талуы [29,15-16-б.]. Бұл, белгілі дəрежеде, көркем
туындының сюжеттік өрбудің кезеңдеріне сəйкес
келеді: а) басталуы; ə) байланысы; б) дамуы;
в) шарықтауы; д) шешімі [Zk,181]. Осы жіктеу
аясында А. Байтұрсыновтың ұсынған жүйесі
маңызды жəне өзекті болып көрінеді. Онда автор
шешен сөздің зор мүшелерін беске бөледі: а)
бастамасы; ə) ұсынбасы; б) мазмұндамасы; в)
қыздырмасы; г) қорытпасы [AB, 223].
Біздің байқауымызша, осы жіктеулердің бəрі
де негізсіз емес, бəрі де дұрыс. Істің түйіні мəселеге қандай мақсат, қандай тұрғыдан келуде. Егер
көркем туынды мəтініне біртұтас синтаксистік
тұтастық ретінде қарап, оны іштей бірнеше
тақырыпшаға бөліп қараған жағдайда, мəтіннің
мағыналық құрылымдық жүйесін синтаксистіксемантикалық ұстаным бойынша жүйелеуге
кең жол ашылады. Ал егер мəтін құрылымын
Аристотельдің үлгісі негізінде жүйелейтін
болсақ, онда синтаксистік-семантикалық ұстанымға шектеу қойылады. Нəтижесінде мəтіннің
мағыналық-құрылымдық табиғаты толық ашылмаған қалпы қалып қойған болар еді. А. Байтұрсыновтың жүйесінің негізіне мəтіннің тыңдаушыларға, қабылдаушыларға əсерінің кезеңдері
алынған болса, З. Қабдоловтың жүйесінің негізіне
мəтіндегі оқиғаның, басқаша айтқанда, сюжеттің
өрбу кезеңдері алынған. Əр автордың жүйесі оның
алдына қойған мақсатының сипатына, зерттеуінің
ғылыми бағытына сай түзілген. Бірақ сол жүйелердің бəрінде мəтін түзуші факторлардың
мағыналық-құрылымдық тұтасуы бар. Ал көркем
мəтіннің мағыналық-құрылымдық тұтасуы – тіл
білімі мен əдебиеттану ғылымының тоғысқан
шегінде қарастырылатын лингвопоэтикалық мəселелердің бірі. Мұның басты ерекшеліктері өлең
мəтінінің семантикалық тұтасуынан біршама
айқын аңғарылады.
Өлең мəтінінің семантикалық тұтасуы оның
құрамдас бөліктерінің байланысуы арқылы
жүзеге асады. Бұл байланыс көбінесе шумақтаншумаққа біртіндеп, сатылап жүзеге асырылады.
Жалпы жəне басты бөліктерінің жекелеген
бөліктерімен арақатынасына негізделген өлең
мəтінінің семантикалық құрылымы бір-бірімен
жүйелі түрде байланысқан шумақтардан тұрады.
Өлең мəтініндегі барлық тілдік бірліктер
жүйесі осы семантикалық байланысты орнатуға
жұмылдырылады. Бұл байланыс бірнеше шумақты өлең мəтіндерінде анық көрінеді.
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Өлең мəтіндері жүйесінде осындай дəйекті,
жүйелі түрде байланысулардың бір түрі – толық
құрылымдық қайталау [21,184-192-б.]. Өлең
мəтінінің бірінші шумағының құрылымының
кейінгі шумақтарда қайталануы арқылы мəтіннің
семантикалық байланысуы жүзеге асырылады.
Мысалы, мына өлең мəтінінің семантикалық
құрылымына назар аударайық:
А.

Бəріне де түсінем,
Бəрін білем,
Бірақ білмен өзімнің əлімді мен.

Ə.

Пайдам да жоқ, ешкімге, зияным да,
Ұялтуға қақым жоқ, ұялуға.
Жаяулатып жүріп-ақ, дəмем күшті,
Құрық салам құланға қиялымда.

Б.

Қалқасында жүріп-ақ қалтарыстың,
Күшім бар деп, күшіндей Алпамыстың,
Келсін шамам, келмесін, шаруам жоқ,
Геркулеспен келеді арпалысқым.
Олай көрем өзімді, бұлай көрем,
Өзімді-өзім патша, құдай көрем.
Кесілмеген тұсауы нəрестедей,
Кездескеннің бəрінен құлай берем.

В.

Г.

Шабыт, ашу, шаттық, мұң, ұят қалып,
Жүрген жай бар, осылай күй ақтарып.
Билей алмай жүрмін мен бір басымды,
Роботы біреудің сияқтанып.

Д.

Бəріне де түсінем,
Бəрін білем,
Бірақ білмен өзімнің əлімді мен... [131,163-б.].

Өлең мəтінінің бастапқы семантикалық-құрылымдық бөлігі (бірінші шумақ) автордың
екі түрлі күйі туралы семантикалық бірлікті
ұсынады: 1) бəрін түсінеді, бəрін біледі; 2) бірақ
өзінің əлін білмейді. Мəтіннің семантикалық
құрылымы түзілуі үшін бұл мағыналық бірліктің
маңызы жоғары. Бұл – өлең мəтінінің басты
семантикалық бөліктерінің бірі ғана емес, оның
бүкіл семантикалық-құрылымдық жүйесінің өзегі,
орталық желісі болып табылады. Өлең мəтінінің
кейінгі семантикалық-құрылымдық бірліктері
осы өзекті, орталық желідегі мағынаны ашуға
қызмет етеді. Бұған көз жеткізу үшін мəтіннің
келесі мағыналық бірліктерінің мазмұнына
назар аударайық. Екінші семантикалық бірлік
(екінші шумақ) жүйесіндегі алғашқы мағына
құбылыстың мынадай күйін, қалпын білдіреді:
1) ешкімге пайдасы да, зияны да жоқ; жаяулатып
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жүр; 2) бірақ қиялында құланға құрық салады.
Бірінші қалып құбылыстың табиғи хал-күйін
білдіреді, ал екінші қалып оның табиғи емес,
шындық аясынан тыс, қиялдағы жайын білдіреді.
Екі қалып екі түрлі мағынаны ұсынады жəне
олар бір-бірінен алшақ, бір-біріне қарама-қарсы
күйді сипаттайды. Бұл семантикалық құрылым
мəтіннің бастапқы бөлігінің (А) семантикалыққұрылымдық жүйесін қайталап тұрғаны анық.
Айырмашылық семантикалық желінің дамып,
басқа сатыда көрініс тауып отырғанында. Өлең
мəтінінің келесі семантикалық-құрылымдық
бөлігінің (Б) жүйесінде де осы тəртіп бар:
1) құбылыс қалтарыста, қалқада жүр, шамасы
белгілі; 2) бірақ Алпамыстай күшті сезінгісі
келеді, Геркулеспен арпалысқысы келеді. Тағы да
жоғарыдағы (А, Ə) семантикалық-құрылымдық
жүйе қайталанады. Мұның мағынасы да, айналып
келгенде, бірінші семантикалық бірлік (Ə)
мазмұнына келіп саяды. Бұдан кейінгі семантикалық құрылым бөлігінде мынадай мағыналық
қатар бар: 1) құбылыс өзін патша, өзін құдай
көреді; 2) Бірақ тұсауы кесілмеген нəрестедей
құлай береді. Бұл жерде де құбылыстың екі
түрлі, біріне-бірі мағыналық тұрғыда қарамақарсы екі түрлі күйі басты семантикалық желіні
түзіп тұр. Бұл да бастапқы (А) семантикалыққұрылымдық бірліктің басқа түр, басқа деңгейден
қайталануы болып табылады. Мəтіннің соңғы
мағыналық бірлігі (Д) бастапқы бірлігі (А) сол
қалпында қайталайды. Бірінші мағыналық бірлік
(бірінші шумақ) өлең мəтінінің кіріспесі секілді
қызмет атқарады: кіріспеде бəрін түсініп білген
ақын тек өзінің əлін білмейді. Əлін білмеген

Абай институтының хабаршысы. №2 (14), 2012

адам əлекке түседі. 2, 3, 4 шумақтар “кесілмеген
тұсауы нəрестедей, кездескеннің бəрінен құлай
береді”. Өлең мəтінінің бесінші мағыналық
бөлігі (шумағы) өлең мазмұнының мағыналық
шарықтау шегін көрсетеді: “Біреудің роботы
сияқты басын билей алмай жүр”. Соңғы шумақ
– мəтіннің қорытынды бөлімі. Қорытынды бөлім
кіріспе бөлімді қайталайды. Кіріспе қорытындыға
алып келеді, қорытынды кіріспеге айналып
келеді. Осының бəрі өлең мəтінінің семантикалық
құрылым жүйесіндегі байланысты қамтамасыз
еткен. Бұл жерде мəтіннің семантикалық құрылым
жүйесіндегі тұтастықты қамтамасыз ететін
құбылыс лексикалық немесе синтаксистік жалаң
не күрделі бірліктер емес, мəтіннің семантикалық
өзегінің даму сатылары. Мəтінді осы өзек
желісімен сабақтас пайымдағанда, ондағы ойдың,
мағынаның даму, баю сатылары, толысу кезендері,
семантикалық құрылымның түзілу ерекшеліктері
айқындала түседі.
Семантикалық-құрылымдық қайталау өлең
мəтінінің құрылымдық тұтастығы мен семантикалық бірлігін нығайту үшін қолданылады.
Мұндай қайталау бүкіл өлең мəтіні семантикасын
тұтастыруға қызмет етеді. Жоғарыдағы талдаудан
көрінгендей, өлеңнің мазмұнының мəтін семантикасының қайталану құрылымдық бөліктерінің
шеңберінде ашылуы оның мағыналық тұтастығын
қамтамасыз етіп тұр. Мəтіннің құрылымдық
жүйесінің түрлі деңгейде қайталануы тек сыртқы,
формалық, құрылымдық қызмет атқарып тұрған
жоқ, сонымен қатар мағыналық қатынастарды
да жүзеге асырған. Белгілі бір семантикалық
қызметті де атқарады.
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Абайға деген балалық қызық шақ қысқа
болды. Он үш жасында əкесінің баулуымен ел
билеу жұмысына араласқан Абай елдің ортасынан озат шығамын деп ұмтылды. Бірақ төбесі
көрінбей, көптің бірі болып, өзін қоршаған
қарымсыз ортаның ұйығына малшына берді.
«Қөңілдің кірлемеген ашығында көп дүниені
көл...» деп жүрген Абай қырыққа келгенде өзінің
«соқтықпалы, соқпақсыз жерде» екенін анық
аңғарып, достан да, дұшпаннан да торығып, үміт
артқандарының бəрінен түңіліп келіп:
Ауырмай тəнім,
Ауырды жаным,
Қаңғыртты, қысты басымды, –

деп назаланады.

Ел көші тоғыз жолдың тұйығында сияқты.
Ала жылан, күпілдектер алауыздық отын маздата түсіп жүрген патша чиновниктеріне арқа
сүйеп, елді жыландай жайлап барады.
Не істеу керек?
Абай арманы бас сауға емес. Оның шерткені
– ел шері. Абай тірелген тоғыз жолдың тұйығына
ел көші де тірелген, Абай толғаған түйінді
сұрауларды қатал өмір ел тарихының алдына
тартқан. Бірақ күнделігін ойлаған күпілдектердің
ел қайғысынан хабары да болған жоқ. Өзін елінің
өміріне жарарлық «бір кірпіш» деп таныған
Абай, опырылып жатқан ескі өмір қоғамының
босағасына барып қалануды еп көрмеді. Жаңа
өмірдің іргесіне бірінші тас болып төселуді арман етті. Жол торабында толғанған Абай ескі
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дағдымен қанша бой ұрса да, ескі сүрлеулерге
түспеді, беті бұрылған жаққа көз жұмып та
кеткен жоқ, жас ортасынан асқанда, Семейдің
кітапханасында отырып оқуға, үйренуге кірісті.
Көп іздену, орыстың, Еуропаның үлгі-өрнегін
терең зерттеу нəтижесінде Абайдың рухани өрісі
мейлінше кеңіді, өмір жұмбағының көп сырлары
ашылды; ақын ел тұрмысының келелі мəселелерін
тербеп, батыл қорытындылар жасады.
«Шығысым Батыс, Батысым Шығыс болды»,
– деді Абай көзқарасындағы алуан төңкерісті
қорытып.
Бұл – Абайдың тоғыз жолдың тұйығынан жөн
тауып, түзу жолға түскен кезеңі. Осы уақыттан
бастап Абайдың бет бұрған бағыты – Батыс,
орыс мəдениеті, əдебиеті, үлгісі, өмір сабағы.
Осы сағаттан бастап ол Шығысқа бір қырындап,
сəулелі жарықты, нұрлы күнді Батыстан күтті.
Абай ахирет қамын бағу жолына түскен жоқ,
дін жолын күйіттеуге отырған жоқ, еңбек, кəсіп
істеп, өнер мен дүние күйіттеген орыс халқының
үлгісін алды. Себебін Абай өзі жақсылап
түсіндірді.
Орыс «...дүниенің тілін біледі... – деп жазады
Абай. – Сен оның тілін білсең, көкірек көзің ашылады. Əрбіреудің тілін, өнерін білген кісі онымен
бірдейлік дағуасына кіреді, аса арсыздана жалынбайды». «Хикмет те, мал да, өнер де, ғылым
да – бəрі де орыста тұр. Залалынан қашық болуға,
пайдасына ортақ болуға, тілін, оқуын, ғылымын
білмек керек». «Кім де кім үйреніп жетпей жатып
үйренгенін қойса, оны құдай ұрады...» «Орыстың
ғылым, өнері – дүниенің кілті, оны білгенге
дүние арзанырақ түседі». «Балаңа қатын əперме,
енші берме, барыңды салсаң да, балаңа орыстың
ғылымын үйрет... Құдайдан қорық, пендеден ұял,
балаң бала болсын десең, оқыт. Мал аяма!»
Абайдың пікірі айқын: оның құмартқаны
дүниенің тілін білу, кілтін табу, ғылымды,
білімді болу – бұлардың бəрі орыста. Ендеше
орыстан үйрен, жалынышты болмас үшін, пайдасына ортақ болу үшін, теңдік дағуасына кіру
үшін үйрен дейді.
Бұл – Абайдың дін бұғауын бұзып, жарық
дүниеге шыққандығына толық дəлел. Абайдың
дінге көзқарасын оның күнделікте дінді
жақтауына, не толқып шүбəлануына қарап шешу
қате. Өмірдің түйінді мəселелерін дүние пайдасына шешті ме, ахирет пайдасына шешті ме?
Əңгіме осында. Дүниенің кілтіне құмарланса,
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тілі жаңа шыққан балаңа діні басқа орыстың
оқуын, ғылымын үйрет десе, «құдайдан қорық,
оқыт!» деп, құдайдың əмірін орыстың оқуын
оқытуға жұмсамақшы болса, ол дінге ден қойған
мінез емес.
Ескіден безіп, өзі бас болып түскен жаңа
өмірдің сенімін Абай атаның атына сенген қуыс
кеуделерге емес, дүние тілін білген өнер-білімді
жастарға артты.
Абай көпке ілесіп, ата жолы, ескі салт, дəстүрді
қуған жоқ, орыс халқының өрнегіне ұйқас жаңа
өмір құруға елді жетектеді. «Қарадан хан болған»
əкесі Құнанбай өлгенде, Абай дін жолымен ескі
дəстүрді жебеп ас берген жоқ, асқа арналған
бұйымды, малды, ақшаны Семейде оқып жүрген
панасыз балаларға апарып бөліп берді. Бұл мінез
ескіліктің бетіне тиген ыстық шарпу еді. Ескілік
туының астына ұйлыққан əкімсымақтар, молда, сопы, қажы, пысықтар тітіркеніп, жандары
түршігіп қалды; олар мұны бір сұмдықтың басы,
өздері мекендеген ескі əлемнің қорғанына ашық
шабуыл деп танып аттан салды. Абайдың «дін
бұзар», «ел бұзар» өрескел мінезін тілдеп, Омбыда шығатын «Дала уалаяты» газетіне мақалалар
жазылды, ескілік күйін күйіттеген ақындардың
тіл үскісі де Абайға қарсы жұмсалып қалды.
Кеншімбай ақын:
Сəлем де Ыбырайға, бөлем еді,
Ас беріп Құнекемді елемеді,
Жер ошағын тастады-ау қоңырсытпай,
Екі күн ел күткеннен өлер ме еді?! –

деген.
«Жер ошақ» Құнанбай мұрасының пернесі
еді, Абайдың бықсытып, ескілік түтінімен
Шыңғыстың аясын буалдырлағысы келмеді,
Құнанбайдың «қоңырсыған жер ошағына» суды
құйды да, астың шығынын, ескілік отына май
қылып жақпай, оқушы балаларға таратып берді.
Ахирет емес, дүние үшін, дүниенің бар
зейнеті, рақаты адамның игілігі үшін – Абай
көтерілген гуманизм шыңы осы.
Абай асқан батырлық, батылдықпен, əлем
таңданарлық ерлікпен оқыс оралды, күрт
бұрылды. Тамырын жайған ислам, «құл жиылып
бас болмас!» деп қан ұйытқан ескі ұғым, кең сахарада ен жайылып, жайма-шуаққа əдеттенген
салғырт ел салты – бəрі Абайға қарсы соғылған
қабат-қабат тас қамал еді. Оның үстіне Абай үлгі
ал деп жетелеген орыс мемлекетінен шыққан
ұлықтар елді жеп, ала ауыз қып, ірткі салумен
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қатар жерін, малын алып, бүріп жатты. Діні, тілі
басқалығы өз алдына, отарлау саясаты да орыс
патшасының ала келген «сыйы» еді.
Айылын жыймай шіреніп ескілік тағы жатыр. Абай бастаған жаңалық жолында табиғи
бөгеттер кесе-кесе еді.
Ел өмірінің ащы, тұщысын түгел білген,
қайрылмас құрыш, сергек ойдың алыбы Абай
соның бəріне тайсалмай жалғыз тиісті.
Абайдың тарих шолпаны болып шыңға
көтерілуіне екі тарихи жағдай себеп болды.
Бірінші, ел көші соқпақсыз сүрлеумен көше-көше
талай жұтқа ұрынып, сүйенер нəрсе таба алмай, орыс халқының ұлы түбегіне жеткен. Абай
шабуыл жасаған бөгет елдің алдында да созыла
шөгіп жатқан. Бөгетті бұзып жөн табу бар да,
бүйірге бұрылып, орға ұшырау бар. Мұның бір
де бірінен көп «пысықтың» хабары болған жоқ,
тек тарихи қарауылшысы Абайдың ғана қиядан
көзі шалды.
Екінші, Абай орыс мəдениетімен, сол
арқылы Еуропа мəдениетімен қаруланды. Орыс
халқының алдыңғы қатардағы прогресшіл идеясы мен өзінің ұшқыр қиялын ұштастырмаса,
Абай Махамбет пен Шортанбай жеткен сатыдан
аспай тұрып қалар еді.
Зар заманның тұсында елдің қандай қымқиғаш болғанын Шортанбай Абайдан кем
сынаған жоқ.
Байды құдай атқаны,
Жабағы жүнін сатқаны.
Кедей қайтіп күн көрер –
Жаз жатақта жатқаны, –

деп сынаған Шортанбай барды баяндаумен болды, тұйыққа тірелген халықтың алдына жаңа
сыбаға ұсынып, «жөнің мынау!» дей алған жоқ.
Шен, шекпенге кұмар, елін де, арын да сатқан хандарға қарсы күрестің дүбірінде туған
Махамбет өзі басын тігіп қорғап жүрген елінің
іргесі сөгіліп кеткенін, ескі жік енді тігіс
көтермейтінін, ел болу үшін іргелес отырған ұлы
орыс халқымен қолдасу керектігін, орыстың көбі
еңбекші, азы чиновник екенін аңғара алмады.
Отарлау саясатының елге енгізген ірткісін көрді
де, бар зұлымдық сонда ғана деп ойлады.
Ал:
Орыс съез қылдырса,
Болыс елін қармайды.
Қу старшын, аш билер
Аз жүрегін жалғайды... –
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деген Абай, патшаның отарлау саясатының қандай зұлымдық екенін жақсы-ақ білді. Сонымен
қатар партия құру, жала жабу, шенқұмарлық,
ғылымға, еңбекке мойындамау сияқты сұмдық
бар екенін ашты. Отарлау уын жайған қатал патша өз елінде де жаңалықты тұмылдырықтап,
халықтан шыққан сабаздарды атып, асып жатыр
еді. Бірақ орыста патшаның шеңгеліне сыймай
жүрген Пушкин мен Белинский, Толстой мен
Салтыков бар еді. Ал бізде елдің етегін басқан
ескілік жаңалықты айтпай-ақ, аспай-ақ, жөргекте
жатқанда тұншықтырып, өлтіре беретін еді.
Екі зұлымдықты салмақтағанда, ең кеселдісі –
ескілік. Орыстың күші, мəдениеті патшада емес,
халқында. Патшамен емес, сол өнерлі халықпен
қолдасу керек.
Осы қорытындыға келген Абай сөз найзасының ұшын көбінесе ескілікке түйрейді,
патшаға қарсы пікірді де елдегі шеңқұмар, ала
жылан, ашбақаларды масқаралау арқылы таратады. Ал орыс халқына өмірі бір ауыз сөз қарсы
айтпайды, оған достық құшағын ашумен болады.
Абайдың елдегі «етек бастыдан» қара үзіп
шығып, жаңа əлемге шын беттеп, үзеңгіге аяқ
салғандағы ұстаған бағыты осы. Бұдан былай ол
Батысқа мүлде бұрылады. Абай пікірінде орыс
классиктерінің алуан əсері барлығы сөзсіз. Бірақ
Абайдың орыс мəдениетімен байланысы еліктеу,
үйрену шеңберіне сыймайды. Абайдың пікірі,
қоғамдық, саяси көзқарасы, эстетикасы орыс
классиктерімен үндесіп, ұласып кетеді. Абайдың
орыс мəдениеті, əдебиетімен байланысы сыртқы
көрінісінде ғана емес, ішкі жан əлемінде, рухани
өрісінде.
Пушкиннің алуан данышпандығы, Лермонтовтың алғыр қиялы, Толстойдың кен кемері,
Щедриннің жалынды сықағы, Белинскийдің семсер сыны Абай шығармаларында барлығы даусыз.
Бірақ Абай ешкімнің құрығы, көлеңкесі
емес. Абай қазақтың классикалық жазба əдебиетін жасағанда, жылу жинап жасаған жоқ, өз
халқының алтын қорын, Батыс, Шығыс, əсіресе
орыс халқының мəдениет мұраларын түгел
малданып, данышпан қиялын байытты да,
тыңнан ойып жасады. Сондықтан Абайдың төл
шығармалары да, орысшадан аударғандары да
оқушының көкейіне қона кетеді. Жаңа өмір деп
аңсаған Абай бұлдыр сағымды қармаған жоқ,
алдына келелі мақсаттар қойып, өмір салала-
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ры туралы айқын пікірлер айтты. Бұл беткейде
Абайдың пікірі орыс халқының XIX ғасырдағы
прогресшіл ойшылдарының, классиктерінің
пікірлерімен қабысып жатады.
Адам, оған ортаның əсері туралы Абай былай дейді: «Тегінде адам баласы адам баласынан
ақыл, ғылым, ар, мінез деген нəрселермен озады.
Онан басқа нəрселермен оздым ғой демектің бəрі
ақымақтық» (Абай, ІІ-том).
Үлгісіз жұртты үйретіп қалдық кейін,
Көп надандар өзіне тартар бейім.

Бұған орай айтқан Белинскийдің пікірі Абаймен қоян-қолтық келеді. «Адамды табиғат жаратады, бірақ жасайтын – қоғам» (Белинский,
«Əдеби-сын мақалалары» «Мемлекет» баспасы,
1936. – 183-бет). «Онегинді бұл портретке ұқсас
қылған оның жаратылысы, нəпсі құмарлығына
қызбалығы, адасушылығы емес, өзі өмір сүрген
ғасыры» (Сол кітаптың 146-бетінде).
«Ондай болмақ қайда» деп
Айтпа ғылым сүйсеңіз.
Сізге ғылым кім берер
Жанбай жатып сөнсеңіз, –

деп, Абай «жанбай жатын сөнген» замандас
жастарды тілдеген Лермонтовпен де ұшырасып
қалады.
Жаным отты жаралған
Жалбарыну менде жоқ.
Ұмтылмаса, қалар жан
Михнатқа пенде боп, –

деген Фаустың сөзіне орайлас, Абай:
Жүректе қайрат болмаса,
Ұйықтаған ойды кім түртпек, –

дейді. Абайдың эстетикасы Белинскийдің көзқарасымен сабақтас. «Қандай тамаша пікірлер кернеп тұрса да, толғағы жеткен түрлі
мəселелердің пернесін шертпекші болса да,
поэзиясыз өлеңде ешбір тамаша пікір де, ешбір
мəнді мəселе де болмайды. Егер одан жұрттың
көзіне ілігерлік бірдеме табылмаса, ол тамашалап істемек болған жақсы ниетті жаман
орындаған олақтық қана болуы мүмкін», – дейді
Белинский. Поэзияға Абайдың кояр шарты мынау:

Өлең – сөздің патшасы сөз сарасы,
Киыннан қиыстырар ер данасы.
Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп,
Теп-тегіс жұмыр келсін айналасы.
Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы,
Ол ақынның білімсіз бишарасы.
Айтушы мен тыңдаушы көбі надан,
Бұл жұрттың сөз танымас бір парасы...
Іші алтын, сырты күміс сөз жақсысын
Қазақтың келістірер қай баласы.

Сөздің іші алтын болуын қадағалаған Абай
көркіне де жүрдім-бардым қарамайды, сөзді сара,
айналасын теп-тегіс жұмыр келтіруді бірінші парызындай көреді.
Ойында жоқ бірінің
Салтыков пен Толстой, –

дейтін Абай Толстойдың ішіңді түзе, əрқайсың
жүрегіңді тазарт, жаратылыста адам баласы тең
деген пікірлерін алады, бірақ ол Толстойдың ізіне
түсіп, дəрменсіздікке аяқ баспайды.
Адам бір боқ көтерген боқтың қабы,
Боқтан сасық боласың өлсең тағы,
«Сенімен мен тең бе?» – деп мақтанасың,
Белгісі білімсіздік ол баяғы.
Жүрегіңе сүңгі де түбін көзде,
Сонан тапқан шын асыл тастай көрме!
Көптің аузын күзетсең күн көрмессің,
Өзіңді өзің күзет, кел, шырағым! –

дегенде, Абай Толстоймен де душарласып отырады.
Абайдың ұлы сықағы мен Щедриннің сатирасы бір тектес. «Болыс болдым, мінекей» деген
өлеңінде Абай болыстың өзін сөйлетіп қойып,
əшкерелейді.
Əлсіздің сөзін салғыртсып,
Шала ұғамын қырындап!
Сияз бар десе жүрегім,
Орнықпайды суылдап.

Мықынын таянып, құлағына қол апартпай
отырған болыс, сайлауды естіген күні үйінде
отыра алмайды. Ояз не ойлап келеді, тас салушыларды қандай қу парамен жығып алып қойды?!
Знак, мөрге сүйеніп жасап тастаған қылық та аз
емес. Қобалжыған болыс:
Ұры залым, законшік
Тонап алды талайды.
Көрмей жүріп түсемін
Темір көзді сарайды, –
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дейді күні бұрын үрейі ұшып. «Болыс болдым, мінекейді» оқыған адамға қорытынды
жасау оңай: малыңды, арыңды шашып тапқан
болыстығыңмен бір күн жадырап отырып
асыңды іше алмайсың, «Темір көзді сарай» көз
алдыңда елестейді де тұрады.
Абзалы – болыстыққа жоламау; ел де тыныш, өзің де тынышсың. Сілейте сықақтағанда,
Абайдың айдап салатын жолы осы.
Щедриннің заманында орыс қоғамында саясат тізгініне ұмтылған əмірші, ақылшы – «халық
бостандығын жақтаушылар» бар. Щедрин
үлесіндегі міндет – сатира; ол үнемі ащы сатираны тереңдетумен болды. Ал қазақ даласында
ақылшы да, əмірші де, сықақшы да Абайдың
жалғыз өзі. Сондықтан ол көп өлеңінде сықақпен
ғана тынбайды, өнегелі жол көрсетіп, ақыл айта
отырады.
Некрасов ақын туралы сөйлегенде: «Ақын
бола беруге жұрттың бəрі міндетті емес, ал
елінің арлы азаматы болуға сөзсіз міндетті», –
деп, елдің қызметшісі, шын ұлы болуға үндейді.
Бұған орайлас Абай:
Мақсатым тіл ұстартып, өнер шашпақ,
Наданның көзін қойып, көңілін ашпақ.
Үлгі алсын деймін ойлы жас жігіттер,
Думан, сауық ойда жоқ əуел баста-ақ, –

деп, өзінің алтын сөзінің халықтың игілігіне
арналғанын баяндайды.
Пікір өрісінде Абайдың орыс классиктерімен
бұлай душарласа беруі кездейсоқ нəрсе емес: бəрі
– арман еткен ортақ теңдік дағуасы, дүние кілті.
Мəскеуде де, Сарыарқаның белінде де түбі бір
ұғымдар. Сондықтан:
Карашада өмір тұр,
Тоқтатсаң тоқсан көнер ме?
Арттағы майда көңіл жүр,
Жалынсаң қайтып келер ме?
Майдағы жұрттың іші қар,
Бəйшешек қарға өнер ме?!
Ішінде кімнің оты бар –
Қар жауса да сөнер ме? –

дейді Абай өз көңілінің жазы өткенін, арттағы
май қайыра оралып келмейтінін айтып. Бірақ өзі
сияқты ішінде оты бар жандардың мойындайтынын қоса айтады.
Абай сүйіспеншілікті əдейі өнерін көрсетейін
дегендей түрлі сарынмен бейнелейді.
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Ғашықтық келсе жеңер бойыңды алып,
Жүдетер безгек ауру сықылданып.
Тұла бойды тоңғыза үміт үзсе,
Дəмеленсе, өртенер күйіп, жанып, –

дегенде, Абай сүйіспеншілікті тым сұлу суреттейді. Бірақ Абай:
Қор болды жаным,
Сенсіз де менің күнім!
Бек бітті халім,
Тағдырдан келген зұлым.
Тағдыр етсе Алла,
Не көрмейді пəнда? –

дегенде, ғашықтың кілтін құдіреттің қолынан
тілеп жалбарынатын араб, парсы əдебиетінің сарынымен кетеді.
Дегенмен Абай елдің дағдылы салтына,
Шығыс сарынына алдана бермейді, ғашықтың
сипатын да Батыс, орыс классиктерінің аңызымен
суреттеуге көшеді. Абайдың жаңа өрнекпен суреттеген сүйіспеншілігі қасиетті, мінезді боп
елестейді.
Қызарып, сұрланып,
Лүпілдеп жүрегі;
Өзгеден ұрланып,
Өзді-өзі керегі.
Екі асық құмарлы,
Бір жолдан қайта алмай.
Жолықса ол зарлы,
Сөз жөндеп айта алмай.
Иығы тиісіп,
Тұмандап көздері;
Үндемей сүйісіп,
Мас болып өздері.
Жанында жапырақ,
Үстінде жұлдыз да,
Елбіреп, қалтырап,
Жігіт пен ол қыз да.

Абайға дейін қазақ əдебиеті сүйіспеншілікті
мұндай көркем суреттей алған жоқ. Жан əлемінің
құбылысын жаратылыс суретімен қиыстыра
келтіру қазақ əдебиетінде тек Абайдың ғана
қолынан келеді. Жігіт пен қыз қалтырағанда,
жанындағы жапырақ та, үстіндегі жұлдыздар
да солай көрінеді. Ерте уақытта жұлдыз бен
жапырақ еркін жүретін, өзінде бас еркіндігі бар
орыс жастарының ғана өрісіндегі нəрсе болатын.
Дін мен ескіліктің бұғауында езілген қазақ қызы
аулақтағы жапырақты қайдан көрсін. Сүйгенімен
түн өткере отырып, жұлдызға талпынған
қиялға қазақ қызы қайдан ие болсын?! Сүйіскен
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қазақ жастарына гүл жапырақты, күлімдеген
жұлдызды тартқан Абай ғана!
Сөйтіп, Абай екі ғашықтың бірін-бірі таңдап
тауып, еркін сөйлесіп, айнымас жүрекпен тілек
қосуына жол ашады. Мұның өзі ол күндегі
жастардың арманы еді ғой. Абайдың алғыр ойы
соны шолған емес пе?
Ақын шабытын да Абай орыс ақындарының
салтымен суреттейді. Өлеңге Абайша қарау
қазақтың бұрынғы ақындарында болған емес.
Ақындық рухқа, поэтикалық шабытқа орыс,
Еуропа жазушыларымен дəрежелес баға беріп,
қазақ өлеңіне бірінші рет ендірген – Абай.
Төрт салалы өлеңнен жалығып, жаңа түр
іздеген Пушкиннен өнеге алған Абай, қазақ
өлеңінің сөз мүшесін жаңалаумен тынған
жоқ, поэзияда бұрын болмаған ырғақ, жаңа
мөлшермен тосыннан он бір өлең түрін жасады.
Ғасырлар бойы қоныс аудармай қойған қараөлең
мен жыр Абай бойына шақ емес еді. Көңілін өлең
кернеген халыққа құлашын еркін жазарлық жаңа
ырғақты, көп өрнекті өлең, əн керек еді. Соны
ойлаған Абай тоқсан толғаулы, терең мағыналы
жаңа поэзия жасады.
Абайдың «Сен мені не етесің?», «Сегіз аяқ»,
«Айттым сəлем қаламқас» деген өлеңдері – қазақ
поэзиясында тың жаңалық, асқар биік. «Сегіз
аяқта» Абай өзінің өмір қорытындысын сипаттайды. Көп құбылалы, толғаулы ойды шолған,
қиын қияға шарықтаған өмірді бейнелеуге сай
өлең «Сегіз аяқ» еді. «Сен мені не етесіңде»
Абай өлеңнің дағдылы ырғақ, ұйқасымын мүлде
бұзып, тынысы кең, мағынасы мол өлең жасады.
Өлең жолының буындары, жалпы шумақтағанда,
белгілі шеңберді төңіректеп отырғанымен, ырғақ
бірде артық, бірде кем келіп жаңа із салады.
Өлсе бір сөзбен, не керек...
Білесің сен зерек,
Мен пəндеңе,
Болды деме
Кел, қарас
Ешкім сөгіс
Айтпас... –

дегенде, дағдылы өлең салтының ырғақ, ұйқасымы ғана емес, сөз мүшесін қиыстыруда Абай
ескі өлең салтынан алыстап кетеді. Шағатай
үлгісімен құрылған қазақ өлеңдерінде пікір
шумағы жол аяғында аяқталып, екінші жолды
жартылап барып тынатын ұзақ, құрмалас сөйлем
кездеспейтін. Төрт құбыласы түгел болып,

ақсамау үшін өлеңнің ырғақ үйлесімі сақталу
бірінші шарт болатын.
Қаратау кейде қарлы, кейде қарсыз,
Ер жігіт кейде малды, кейде малсыз, –

дегенде жол аяғында тыныс жасалады. «Ешкім
сөгіс» деген Абай өлеңінің аяғына тыныстау
мүмкін емес:
«Ешкім сөгіс
Айтпас...»

деп барып қана тыныстауға болады.
Бір жолдан екінші жолға асып жататын сөйлемді Абай тек жаңа өлеңдерінде ғана емес, қара
өлеңдерде де қолданады.
Білімдіден аяман сөздің майын,
Алты өлеңмен білдірдім əннің жайын.
Ездің басы қаңғырсын, ердің көңілі
Жаңғырсын деп ойладым айтқан сайын, –

дегендегі «ердің көңілі жаңғырсын» деген сөз
шумақтары тұтас ұғым беретін болғандықтан,
Абай екі жолға жарып сыйғызып, өлеңнің
мағынасы ақсамауын қадағалайды, жол аяғына
тынатын ескі ережеге бас имейді.
Тұла бойы түгел көркем өлеңдер жасағанда,
Абай сұлулыққа елігіп, тізгінінен айырылып
қалмайды, əрдайым өмірші өзі, көркемдікті
халықтың көзін қойып, көңілін ашуға қызметші
қылады. «Сегіз аяқты» бастағанда-ақ Абай:
Білгенге маржан,
Білмеске арзан, –

деп, тыңдаушының санасына салмақты сала
сөйлейді.
Ер көңілін жаңғырту – Абайдың бас арманы.
Батысқа бұлтақсыз бұрылған Абай əрдайым
қазақ даласына орыс мəдениетін егу ісінде болады. Ұлы істің ұрығы деп Абай орыс классиктерінің шығармаларын қазақ тіліне аударды, жасынан бойы үйреніп, сыбайлас болған араб,
парсы тілінен еш нəрсе аудармады, жұрт құлай
тыңдайтын «құдіретті» қиссаларға қызыққан
жоқ. Онегин мен Татьянаны Сарыарқаның
белінде беттестірді.
Пушкин, Лермонтов, Крылов, Бунин, орыс
өлеңі арқылы Гете, Байрон, Лафонтен – міне,
Абайдың аудармада тілдесетін ақындары осы-
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лар. Əзірге мəлім болған үлкенді-кішілі аудармаларының саны елу үш. Оның ішінде «Евгений
Онегин», «Демон», «Вадим» сияқты сюжетті
ірі шығармалар да бар. Аударманың біразын
Абай орыс түпнұсқасының ізімен дəлме-дəл
аударған, біразын еркін келіп, өзінен де қосып,
алып та тастап, түпнұсқаны өзгертіп жіберген.
Бірсыпыра аудармасында аударма деген аты болмаса, Абай тыңнан жол тартып, орыс тіліндегі
шығармалардың сарынымен жанынан шығарған.
Абай көбінесе өз арманымен үндес, яки
көркемдігіне көңілі ұйыған шығармаларды дəл
аударған сияқты. Лермонтовтың «Тұтқын сері»
деген өлеңінің:
Нет на устах моих грешной молитвы,
Нету ни песни во славу любезной;
Помню я только старинные битвы,
Меч мой тяжелый да панцырь железный, –

деген шумағын Абай:
Тəубе, дұға түк те жоқ тентек бойда,
Өлең жоқ айтып жүрген талай тойда.
Қан ағып, қайрат қылған майдан менен
Ауыр қылыш, дулыға бірақ ойда, –

деп аударған. Бұл өлеңді Абай басынан аяғына
дейін түгел, тіл өзгешелігінен туған бұрылыстары болмаса, дəл аударған.
Лермонтов арқылы Гетеден аударған «Қараңғы түнде тау қалғып» өлеңі Абай аудармасында
бұлжыған емес.
Лермонтов арқылы Байроннан аударған
«Еврей күйінің» бірінші түйдегінің көркемдігі
де, мəні де қонымды-ақ. Абай оны келістіріп
аударған да, екінші түйдегінде салғырт келген: «кеудем қайғыдан жарылатын», «Өлім
уын құйған ыдыстай сіресіп тұр» деген тым
үшқары сөздері бар соңғы екі түйдекке тіпті
соқпай кеткен. Бірінші түйдектегі ел ұғымына
жат «арфаның» орнына «домбыраны», «саусақтардың» орнына «он саусақты» алып,
«шауыптың» орнына «жорғаласа» деп, ақырғы
жолға «қоңыр салқын» деген сөздерді жанынан
қосып, өлеңге тыңдаушының көкейін ерітерлік
көркемдік қуат берген. Дəлме-дəл аударған жерде
де Абай текстің етегіне жабыса бермейді, орыс,
қазақ тілдерінің сөйлем құрылыстарына қарай,
өлеңге ілгерілі-кейінді өзгеріс кіргізіп, асқан
тапқырлық, өнерпаздықпен өлеңнің көркемдік
құнын темендетпеуді, авторға да, өзіне де
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кір келтірмеуді бірінші борышындай көреді.
«Теректің сыйында»:
Терек воет, дик и злобен,
Меж утесистых громад,
Буре плач его подобен,
Слезы брызгами летят, –

деген шумақты Абай:
Асау Терек долданып, буырқанып,
Тауды бұзып жол салған, тасты жарып.
Арыстанның жалындай бұйра толқын,
Айдаһардай бүктеліп, жүз толғанып, –

деп сөзбе-сөз аударған да, «жылағаны бейне
дауылдың» орнына «Арыстанның жалындай
бұйра толқын», «көзінен жасы ыршығанын» орнына «Айдаһардай бүктеліп, жүз толғанып» деп,
Теректің екпінді күшін «дауыл», «ыршыған көз
жасы» етіп алмай, арыстанның бұйраланған жалына, бүктеліп толғанған айдаһарға теңеп алады.
Пушкиннің өлеңмен жазылған романы «Евгений Онегинді» аударғанда, Абай түп қазыққа
оқтын-оқтын ғана оралып, өз бетімен еркін
қетеді, романды түгел алмай, үзінділеп алады.
Бірақ аудармада «Евгений Онегиннің» түйінді
желісін түгел береді. Онегин сипаты, Татьянаның
хаты, Онегиннің жауабы, Ленскийдің дуэль
алдындағы өлеңі, Онегиннің хаты, Татьянаның
жауабы – Пушкин романының бар түйінді
жерлері осы. Абай оны түгел қамтиды. Бірақ
Ларин үйінің жайын, Онегиннің Петербургтегі
өмірін, Ленскийдің думанды Германиядан не
əкелгенін, балдың, дуэльдің егжей-тегжейлерін,
Ольганы атамай кетеді, Онегин Пушкиндегідей
аңырып тұрып қалмайды, тағдыр соққысына налумен өледі.
«Евгений Оиегиннің» аудармасында Абай
Пушкинмен пікір жөнінен бірде қоян-қолтық
келіп, бірде алыстап кетіп отырады. Қыздың
ғашықпын деп жігітке хат жазуы, жиырма алты
жастағы сылқылдаған Онегиннің қабылдамауы
сияқты оғаш нəрселер Абай тұсындағы қазақ
өмірінде жоқ еді. Бірақ адам теңдігін, пікір
еркіндігін, жаңа өмірді арман еткен Абай ондай
оқыс жаңалықты тосырқамайды, ықыласпен
алып, рухтана аударады.
Кончаю! Страшно перечесть...
Стыдом и страхом замираю...
Но мне порукой ваша честь
И смело ей себя вверяю...
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деген Татьяна хатының сөзін:
Өз хатыма өз көзім
Ұялып, қорқып баға алмас.
Кепілім – сенің бір өзің
Бөтен жан несіп таба алмас, –

деп;
Я сколько ни любил бы вас
Привыкнув, разлюблю тотчас, –

деген Онегин сөзін:
Бүгін сүйсем, сені алсам – ертең жалығып
Суып қайтар көңілім желше шалқып, –

деп Абай Пушкин сөзінің мəн, көрік жөнінен
өңін қашырмай, келістіріп аударады.
«Тура тілді кісіні дейміз орыс» деп, орыс
халқының туралығын қасиеттеген Абай Татьяна
мен Онегиннің ойындағыларын шымқап, бүкпей
айтып тынғанын орынды деп санайды, бұл
бағытта ол Пушкинмен қолдасып, шауып отырады. Ал жасынан басын тауға да, тасқа да соғып,
жазушы да, ғалым да, ер де болам деп, өмір
рақатынан безіп, ғашыққа да қолды бір-ақ сілтеп,
жаһан кезген Онегин тұрақ таппай торығып,
қайта сөз салып, Татьянадан жəне үміті кесіліп
қалтиып тұрып қалғанда, артына бір бұрылмай,
оқушылармен сыпайы қоштасқан Пушкинге Абай
ермейді, өзі ұстаған бағыттан толқымай, жолдасынан жырылып шығып, Онегинге қарайды.
«Өзі ермей, ерік бермеген» елдің «мыңымен
жалғыз алысқан» Абайдың бойын кернеген
жігер, қайрат оны жалықтырмайды. Өмірі
шағындығынан алыстағы мақсатына жете алмау
ықтимал, бірақ ол «бір күндікке алданып», ат
шалдыруға бұрылмайды, бағытынан таймайды.
Өз кеңіліне осыны мықтап түйген Абай Онегинді
əрі-сəріде қаңғыртып тастап кеткісі келмейді,
оның қор болғанынан өлгенін мақұл көреді. Абай
аудармасында Онегин:
...Атам, анам – қара жер,
Сен аша бер қойныңды,
Сенен басқа еш жерден
Таба алмадым орнымды, –

деп өліп тынады.
«Евгений Онегинді» аударудағы Абайдың
шығармалық мінезінен мыналар байқалады:
бірінші, Абай аударманың өзін «өнер шашу,
наданның көзін қойып, көңілін ашу» мақсатымен

жасаған. Сондықтан ол елдің бүгінгі, ертеңгі
ұғымына жарасымы жоқ нəрсеге бой ұрмайды,
борышын ақтарлық сөзге ғана еңбегін артады; екінші, жыртық жамағандай қолмен сипап,
олақ тігіншідей бұрынғы тігісті қуа бермейді,
сөзбе-сөз аударғанда өңі қашатын сөздерді
мəні, көркемдігі пара-пар қазақ сөзімен ауыстырып, өлеңнің дəрежесін дəл келтіреді. Үшінші,
Абай талғамай аудара бермейді, өз пікірімен
сабақтасты ғана алады, пікір алшақ жерде жанынан жалғап, шығарманың сюжетін өзгертуден де
тайынбайды.
Орыс классиктерінің ыңғайын алып, оны
əдеби өмірге асырғанда, Абайда Батыс, Шығыс
əдебиетінде ертеден келе жатқан салттық мінез
байқалады. Араб, парсы əдебиетінің мұралары:
«Лəйлі-Мəжнүн», «Мың бір түн», «Тотының
тоқсан екі тарауы», «Шаһнама», «Жүсіп пеп Зылиха», «Салсал – Зарқұмдар» көшпелі сюжет болып,
бірде қара сөзбен, бірде өлеңмен, əлденеше түрлі
тарай беретін. Бұл мінез Батыс əдебиетінде де бар.
Эсхильдің «Прометейін» сюжет етіп Шеллин,
Гете, орыс ақындары өлеңдер жазды; Мольердің
қызқұмар «Дон-Жуанын» Байрон қарыспа,
жанжалқұмар Дон-Жуан етіп жазды; Лесков
Шекспирдің «Макбетіне» еліктеймін деп, «Леди
Макбет Мценского уезда» деген повесть жазды.
Іргелес елдің əдебиетінен ұнаған үнді алып,
өз елінің көркемдік тілегіне қонымды етіп
шығарма жазу – жер жүзі əдебиетіндегі байырғы
салт. Осы ізбен Абай да орыс классиктерінен
жаңа мотивтерді алып, өз арманының үніне
лайықтап өлең қылды. «Мен көрдім ұзын қайың
құлағанын» деген өлеңнің аяғында Абай орысша
мəтінде атымен жоқ:
Мен көрдім дүние деген иттің көтін,
Жеп жүр ғой біреуінің біреу етін.
Ойлы адамға қызық жоқ бұл жалғанда,
Көбінің сырты бүтін, іші түтін, –

деген шумақты қосып, өзінің көңіл зарын тыңдаушының құлағына сала кетеді.
Жер жүзі мəдениетін елге шашудың бір саласы ретінде Абай бұрынғы ертегі, қиссаның орнына сюжетті романдарды əңгіме етіп айтып береді,
төңірегіндегі ақын, əңгімешілер арқылы халыққа
жаяды. «Шаһнама», «Рүстем», «Үш Мушкетер»,
«20 жыл өткеннен соң», тағы басқалар Абай аузынан таралып, қырық елдің қиырына жайылып
кеткен.

Абай институтының хабаршысы. №2 (14), 2012

Орыс мəдениеті мен əдебиеті жөнінде Абай
ісін шумақтағанда, мыналар байқалады. Абай өзі
оқыды, балаларын оқытты, елді орыстың оқуына
тартудан өмірі жалыққан жоқ. Оқу, білімді жаңа
өмірдің ұйытқысы деді. Орыс классиктерінің асқар
пікірлерін малданып, өзінің байтақ қиялынан
шығарып, жаңа ырғақ, жаңа түр, жаңа мəн, жаңа əн,
күй енгізді. Абай қазақтың классикалық əдебиетін
жасады. Абай орыс, Батыс əдебиетінен қазақшаға
аударып, қазақ əдебиетін жаңа сюжет, жаңа
кейіпкерлермен байытты. Поэзия қарым-қатынасы
арқылы əдеби интернационализмге жол ашты.
Қазақ елі үшін дүние мəдениетіне жол тартты.
Абай – асқар ойлы кемеңгер. Оның үстіне ел

57

көші қылыштың жүзіндей қырда тұрғанда дүние
игілігі, адам игілігі үшін жар салып, ескіліктің
қыруар бөгетіне қарсы шапқан қаһарман батыр.
Ел арманын тұңғиықтан тербеп, дін, ел басқару,
салт-сана, сүйіспеншілік мəселелерін өз ұғымына
қарай жаңадан пішкен философ.
Абай ескіні жамаған жоқ, жаңадан пішті, ішке
түскен жараның аузын емдеп, əуре болған жоқ,
оны сылып тастап, орнына жаңа мүше салуға
еңбек етті.
Абай арман еткен халық теңдігі, қазақтың
орыс мəдениетінен мол азық алып, туысқандық
адал ниетпен қолдаса отырып алға басуы –
Абайдың іске асқан арманы!
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Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев Қазақстан
Коммунистік партиясы Орталық комитетінің бірінші хатшысы болып алғаш сайланғаннан кейінгі
екі жыл (1960-1961) ішінде Одақ басшылығының Қазақстанның аумақтық тұтастығын бұзуға
бағытталған бірнеше əрекеті болды. Бұл жайында
Димекең өзінің ғұмырнамалық еңбектерінде
сабырмен баяндады [1]. Ал қазақтың көрнекті
ақыны Хамит Ерғалиев осы жағдайды Димекеңнің
өз аузынан естіген əңгімелер негізінде ақындық
пайыммен ерекше суреттеді. Хамаң мынадай
бірнеше мəселенің басын арнайы ашып көрсетеді:
а) солтүстіктегі бес облыс Ресей федерациясына
беріледі; ə) Талдықорған облысы, Жамбыл
облысының шығыс жақ бөлігін өзіне қосып алған
Алматы облысы Қазақстан Республикасының

құрамындағы ұйғыр автономиясына айналады;
б) Алматы қаласы сол автономияның орталығы болады; в) Қазақстанның астанасы Қарағандыға көшіріледі; г) Шымкент облысы Өзбекстанға беріледі, Шымкент өзбек жеріне
астана болуға қолайлы; д) Маңғыстау түбегі
Түрікменге беріледі [2, 416-417 б.]. Бұл сөздерді
Н.С. Хрущев Қазақстанның астықты өлкесіне
келген сапарларының бірінде дастарқан үстінде
шалықтап тұрып айтса керек. Сонда Димекеңнің
Н.С. Хрущевке берген сұрағын Х. Ерғалиев
мынадай түрде өзгертпей жеткізеді:
– Сонда Қазақстанға шонтайы қала ма? [2,
417-б.].
Сұрақ Н. Хрущевтің сабырын сарқып, ашуын
асырады, ақылын алады. Кейін ол ойына алған осы
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мақсатына жету үшін нақты іс-шараларды жүзеге
асыруға кіріседі. Əуелі Маңғыстаудың мұнайлы
аудандарын Түрікменстанға қосу туралы мəселені
көтереді [1, 246-247 б.]. Дінмұхамед Ахметұлы
бұл мəселені Қазақстанның мемлекеттік мүддесі,
Қазақстан халқының ғасырлар бойы сыналып,
саф алтындай жарқыраған тарихи танымы,
патриоттық сезімі, ұлттық бірлігі мен ынтымағы
тұрғысынан сараптады. Халқының намысына
тиетін, халқының, өсер өркенінің алдында өзінің
бетіне шіркеу болатын, арына дақ түсіретін өктем
өкімге қарсы шықты. Қазақстан халқы алдында
Одақтың мұндай ұсыныстарымен келісуге де,
оларды бағыныштылықпен қабыл алуға да
бара алмайтынын, халықтың өмірлік мəні зор
құндылығын бұзуға сол халықтың өкілі ретінде
адамдық-азаматтық құқы жоқтығын азуын айға
білеген Одақтың бірінші басшысының бетіне
айту, билеуші партияның Саяси бюросының
алдында айту қандай тереңдікті, қандай кеңдікті,
қандай қайратты қажет еткендігін тарихтың өзі
көрсетіп отыр.
Азаматтық парыз, халық мүддесі туралы
биік сөздермен Одақ басшысын алған бетінен
қайтару мүмкін емес-ті. Мұндай жағдайда қарсы
жақты ақыл асырып қана тоқтатуға болушы еді.
Ал бір адамның Саяси бюро мүшелерінен ақыл
асыруы, сөйтіп, Н.С. Хрущевпен қоса Саяси
бюроны өз дегеніне көндіру адам баласының
мүмкіншілігінен тыс тұрған керемет екені анық.
Мұндай кереметке адамның абзалының, кісінің
кемелінің ғана қолы жетуі мүмкін. Онда да бір
ғұмырда бір ғана рет. Дінмұхамед Ахметұлы өз
өмірінде осындай адамның абзалының, кісінің
кемелінің ғана қолынан келуі мүмкін бір емес, екі
керемет көрсетті. Əуелі Маңғыстаудың мұнайлы
аудандарын Түрікменстанға берудің негізсіздігі
туралы əр сөзін, əр ойын ғылыми тұрғыда барынша
негіздеп, тұжырымын ешкім бұзып ия бұрып кете
алмастай дəлелді, дəйекті етіп түйіндеді. Оның
үстіне өз тұжырымдарының Қазақстанның ғана
емес, бүкіл КСРО мемлекетінің экономикалық
қуатының өсіп-өркендеуі үшін маңызды екеніне
мемлекеттің саяси билігіндегі жайсаңдардың
көзін жеткізді. Түрікменстан мен Қазақстанның
мұнай өндіру ісі мен геологиялық-барлау жұмыстарына ғылыми сараптама бере отырып,
бұл бағыттағы жұмыстардың барлық салалары
бойынша Қазақстанның басқалардан көш ілгері
екендігін, сондықтан да Маңғыстаудың мұнайлы
аудандарын Түрікменстанға қосуда ешқандай
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экономикалық тиімділіктің жоқтығын жеткізе
дəлелдейді. Ол заманда да ақылдың сөзін тыңдай
білетіндер болған ғой. Орынды, жүйелі, негізді
тұжырымға иланбасқа, ақиқат алдында басын
имеске мəселені шешуге қатысып отырғандардың мүмкіндігі қалмайды. Димаш Ахметұлының
нақты, ресми мəліметтерге, тиісті жолмен
сараптан өтіп, бекітілген сандық жəне сапалық
көрсеткіштерге негізделген ойларын, стратегиялық маңызы зор қағидалары мен тұжырымдарын,
алдымен, Геология министрі қолдап сөйледі.
Д.А. Қонаевтың тұжырымдарының негізділігі,
дəлелділігі, оны КСРО геология министрінің
мойындауы жəне қолдауы Одақ басшысын өз
ұсынысын кері қайтарып алуға мəжбүр етті.
Кеңестік дəуір тарихында Одақтың бірінші
басшысы өз ұсынысын кері қайтарып алмаған,
Одақ басшысының ұсынысы орындалған.
Д.А. Қонаевтың кемел ақыл-ойы, саясаткерлігі,
қайраткерлігі, азаматтығы Одақтың жақсылары
мен жайсаңдарын алған беттерінен қайтарды,
əділетсіздік жасауға жібермеді. Бұл КСРО тарихында бұрын-соңды болмаған саяси ерлікке
парапар аса ірі оқиға еді.
Д.А. Қонаев ел экономикасын көтеру жəне
оны басқаруды жақсарту мақсатында Республикада Торғай облысын ашу туралы ұсыныс
жасағанда, Орталық бұл ұсынысты басқаша
шешуге ұйғарады. Ұйғарым бойынша, Қазақстан
Коммунистік партиясының астықты аймақтар
бойынша арнайы бюросы құрылып, оның
төрағалығына Республика хатшыларының бірі
тағайындалатын болады. Көп уақыт өтпей, Одақ
жетекшісі Қазақстан басшысына өзінің жаңа
шешімі туралы хабарлайды. Онда аталған Бюро
жойылып, құрамына бес астықты аймақ кіретін
Тың өлкесін құру көзделген-ді. Оның үстіне Тың
өлкесі құрамына Қарағанды облысы қосылып,
Мəскеу мен Алматыға тең дəрежеде бағынышты
болуға тиісті еді. Республика басшысы Одақтың
мұнысына да үзілді-кесілді қарсылық білдіреді
[1, 243-245 б.]. Кейін бұл əңгіме Мəскеуде
Н.С. Хрущевтің кабинетінде қайта жалғасады.
Əңгімеге Микоян, Козлов, Брежнев, Косыгин,
Первухин жəне басқа саяси тұлғалар қатысады.
Д.А. Қонаев Н.С. Хрущевтің ұсынысымен келісе алмайтынын айтып, өз пікірін дəлелдейді.
Н.С. Хрущев ешнəрсені тыңдағысы келмей,
Д.А. Қонаевтан өз пікірін қайтып алуды талап
етеді. Республика басшысы өз ұстанымынан
таймайды. Пікір таласы барысында Қазақстан
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басшысының ойы дəлелді, ұстанымдары
тегеурінді, терең екендігіне көзі жеткен Микоян
Н.С. Хрущевтің ұсынысын қолдамайтынын
білдіреді, Д.А. Қонаевтың пікірі негізді жəне
экономикалық тұрғыда тиімді екенін мойындайды. Димаш Ахметұлының саяси-экономикалық көрегендігі, батылдығы, ойының
негізділігі, пікірінің ғылыми жағынан дəлелділігі нəтижесінде Қазақстанның аумақтық
тұтастығы екінші жолы тағы сақталып қалды.
Одақ басшысы өз ұсынысын тағы да қайтып
алуға мəжбүр болды.
Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы
секілді алып мемлекеттің Саяси Бюросын өз
дегеніне көндіру, мемлекеттің бірінші басшысының өзімшілдігі мен менмендігіне бұлайша
батыл тойтарыс, оны өз ұсыныстарын екі рет кері
қайтарып алуға мəжбүр ету – елім деген ердің
ерінің, дананың данасының ғана қолынан келетін
іс. Бұл тарихта тек Д.А. Қонаевтың ғана қолынан
келді.
Н.С. Хрущевтің Қазақстанның аумақтық тұтастығын бұзуға бағытталған ендігі бір ұсынысы
Қазақстанның мақта өсіретін оңтүстік аудандарын Өзбекстан Республикасының құрамына беру
туралы [1, 248-249-б.]. Тарихи деректерде бұл
ойды Н.С. Хрущевке сол тұста Оңтүстік Қазақстан облысын басқарып отырған И. Юсуповтың
ұсынғаны туралы айтылады. Бұл ұсыныс
Н.С. Хрущевтің Қазақстан жерін бөліске салуға
бағытталған ішкі есебіне барынша сəйкес келді.
Қазақстанның мақта өсіретін оңтүстік аудандарын
Өзбекстанға қосу туралы Н.С. Хрущевтің бұл
ұсынысына да Д.А. Қонаев батыл қарсылық
білдіреді.
Мемлекеттік биік деңгейде ой ойлап, іс
қылуға қабілетті мемлекет қайраткері мемлекеттің (территориялық) аумақтық тұтастығын
сақтауды қандай кез, қандай жағдайда да өзінің
басты парызы тұтқан. Өйткені мемлекеттің аумақтық тұтастығының, мемлекет құрып отырған халықтың, елдің атамекен-жерінің тағдырталайын мемлекеттік тұрғысы қалыптасқан
басшы жеке-дара шешуге тиіс емес. Мемлекеттің,
қоғамның əр мүшесі де туған жерін, атамекенінің əр сүйемін жат жұрттан, бөтен елдің
астамшылығынан қаны мен терін төгіп қорғауға
бар да, оны бөгде біреудің шылауына байлап
жіберуге жоқ. Сан ғасырлар бойы қалыптасқан
осындай тарихи таным, Отан туралы қасиетті
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ұғым ұлттық тұрғыға, халықтың қалыптасқан
өмірлік көзқарасына айналғандықтан, мұндай
тұрғы мен мұндай көзқарасқа қайшы əрекет
жасау Отанға, халыққа, ұлтқа жасалған қиянатқа ұштасары анық еді. Н.С. Хрущев бұл
секілді құндылықтар жайлы ойлайтындай жағдайда емес-ті. Өйткені оның саяси мақсаты
Қазақстанның аумақтық тұтастығына іріткі салу,
одақтас республикалардың шекарасын біртіндеп
жою болатын. Д.А. Қонаев өз пікірін Оңтүстік
Қазақстанның жергілікті ұлт өкілдерінің өте жиі
қоныстанған аймақ екендігімен, оның аудандарын
басқа республика құрамына беру екі республика
халықтары арасындағы қатынастың ширығуына
алып келетіндігімен тиянақтай түскенмен, Одақ
жетекшісі селт етпейді. Мойнын бауырына
салып, алған бетінен қайтпайды. Қазақстанның
мақта өсіретін оңтүстік аудандарын Өзбекстанға
қосу туралы əділетсіз шешімін іс жүзіне асыру
жолында бет бақтырмай, бетпақтық көрсетеді.
Мəскеуде өткен осы əңгіме үстінде Микоян сөз
бастап, бұл жолы ол Н.С. Хрушевті қолдайды.
Соған қарамастан Д.А. Қонаев бұл ұсыныспен
өзінің келіспейтінін, оған қарсы екендігін тағы
ашық айтады, пікірін кері қайтарып алмайды.
Бұл 1962 жылдың желтоқсанының ортасында
Москвада болған əңгіме еді. Елге қайтар алдында
Димекең Кремльден тапсырма алады. Тапсырма
желтоқсанның
аяғына
қарай
Республика
Компартиясы Орталық Комитетінің пленумын
өткізу туралы еді.
Пленум алдында Қазақстанға Н.С. Хрущевтің
тапсырмасымен келген КОКП ОК хатшысы
Козлов жергілікті басшылықты істің жайымен
таныстырады [1, 250-251 б.]. Жоғарыдан қабылданған шешім бойынша, Д.А. Қонаев Республика Министрлер Советінің Председателі
болып тағайындалып, Республика Компартиясы
Орталық Комитетінің бірінші хатшылығына
И. Юсупов сайлануға тиісті еді. Əңгіме үстінде
Д.А. Қонаев өзін ғылым академиясының тау-кен
ісі институтына жіберуді сұрайды. Бірақ бұған
Орталық келіспейді. Пленум өтті. Орталықтың
шешімі қабылданды. И. Юсупов Қазақстан
Компартиясы Орталық Комитетінің бірінші
хатшысы болып сайланды. Одақ басшысы
Н.С. Хрущев Қазақстанның оңтүстік аудандарын
Өзбекстан құрамына беру туралы шешімін
осылай жүзеге асырады. 1963 жылы Өзбекстан
құрамына
осылайша
енгізілген
аудандар
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(Мақтарал, Ильичовка, Киров) біраз жылдардан
кейін Д.А. Қонаевтың табандылығы, саяси мəмілегерлігі, қажырлы еңбегі арқасында Қазақ
Республикасының құрамына кері қайтарылды
[1, 250-б.].
Александр Македонский ұстазы Аристотельден: «Мемлекет билеушісі үшін батыл
болған жақсы ма, əділетті болған жақсы ма?»
– деп сұраған екен дейді. Сонда Аристотель
былай деп айтқанға ұқсайды: «Ең жақсысы –
мемлекет билеушісінің бойындағы əділеттіліктің батылдыққа мұқтаж болмағаны». Мұндай
даналық сөзді дүниенің тұтқасын ұстаған
патшаға Бірінші ұстаз Аристотель ғана айта алды.
Данышпан ұстаздың даналық ақылын дүниенің
тұтқасын ұстаған Александр Македонский ғана
тыңдай алды. Н.С. Хрущевтің қолында шексіз
билік болғанмен, даналық сөздің дəнін таныр білік
болмады. Ол Қазақстанның аумақтық тұтастығын
бұзуға бағытталған істерінде өзінің өресіздігін
танытты, батылдығы мен басбұзарлығының
арасы ашылмады, ұсынысымен де, шешімімен
де қазақ халқының мемлекеттік бірлігі мен
тұтастығына қарсы бағытталған зорлыққа,
содырдың
сомсынғанындай
астамшылыққа
барды. Сомсынғанға құдай барын, сом темірге балға барын есіне алмады. Қазақтың
ілгерідегі ақсақалдары ханның ашушаң, байдың
сараң, кедейдің ашкөз болғаны жаман деген
даналық ой баққан екен. Н.С. Хрущев тіршілік
философиясынан туған мұндай биік ойдың
деңгейіне көтерілмеді. Қазақтың елі мен жері
дегенде ашушаң да болды, сараң да болды, ашкөз
де болды. Бұл бүкіл бір іргелі мемлекеттің басында отырған адамның бойына лайықсыз, келеңсіз, кесірлі, кесапатты мінез еді. Мұндай мінезбен,
мұндай таныммен ол одақтас республикалардың
одағын басқаруға лайықты бола алмады.
Елдің, ұлттың болашағын дамыған ғылым
мен білім, өскен өнер, өркен жайған өркениет
қамтамасыз етеді. Ғылым мен білімнің, өнер
мен өркениеттің дарынды өкілдерінің тағдырталайына Димаш Ахметұлы зор жауапкершілікпен, əділеттілікпен жəне құрметпен қарады. Ол
Республиканың мемлекеттік негізін құрайтын
жерді, атамекеннің, Отанның аумақтық тұтастығы
мен бірлігін қалай аялап, қандай батылдықпен,
қандай қуатпен қорғаса, ұлттық ғылым мен
білім, əдебиет пен өнер, мəдениет саласындағы
қайраткерлерді де аса ардақ тұтты, олардың
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өнері мен өнегесіне, шығармашылық қызметіне
зор ілтифат білдіріп, жанашыр, қамқор болып
отырды. Қазақстан Халық комиссарлары Кеңесі
Төрағасының орынбасары болып еңбек еткен он
жыл (1942-1952) ішінде Ғылым академиясының
ұлттық Ғылым орталығы ретінде құрылуы мен
қалыптасуына, дамуына үлкен еңбек сіңірді. 19511952 жылдары қазақ ғалымдарының қызметіне,
шығармашылық ізденістеріне идеологиялық
тұрғыдан саяси баға беріле бастағанда да Димаш
Ахметұлы өз тұрғысынан, халықтық мүдде
биігінен төмендемейді, əділеттіліктен таймайды.
Ғылым академиясының президенті қызметіне
барып, тиісті қайта құрулар, өзгертулер жасау
туралы Республика басшылығының ұсынысын
Димекең 1951 жылы қабылдамағанмен, 1952
жылы оған келісім беруге мəжбүр болады.
Қ.И. Сəтбаев Академия президенттігінен босайды.
Академияның жаңа президентін сайлау туралы
мəселе қойылғанда, Қ.И. Сəтбаев бұл қызметке
Д.И. Қонаевты ұсынады [1, 155-б.].
Республика Ғылым академиясының президенті қызметінде Д.А. Қонаев экономикалық,
əлеуметтік мəні аса үлкен істер атқарды. Жаңа
ғылыми зерттеу бағыттары ашылды. Ғылыми
зерттеу нəтижелері өндіріске енгізілді. Жаңа
ғылыми-зерттеу институттары құрылды. Ғалым
мамандар легі қалыптасты. Жас ғалымдар даярлау
ісі жолға қойылды. Академияның ғылымитехникалық негізі жаңғырды. Қ.И. Сəтбаев академия құрамындағы ірі құрылым геология ғылымдары институтының директоры бола жүріп,
Республиканың тау-кен өндірісі үшін аса бағалы
жаңалықтарға қол жеткізді. Академия президенті
бұл саладағы ізденістерге ерекше мəн беріп,
Қ.И. Сəтбаевқа үнемі құрмет, көмек көрсетіп
отырды.
1952 жылы Республика Компартиясы Орталық
комитеті Ғылым академиясының президенті
алдына М.О. Əуезовті академиктер қатарынан
шығару туралы талап қояды [1,140-142 б.]. Ұлттық
ғылым академиясының мүшелеріне, ұлттың
көрнекті ғылым жəне қоғам қайраткерлеріне
ұлт игілігі, мемлекет мүддесі тұрғысынан
қарауды өзінің басты азаматтық парызы тұтқан
Дінмұхамед Ахметұлы республикалық партия
басшыларының талабын қабылдамай, М. Əуезовті
өз қамқорлығына алып, қорғайды, қажет жерінде
Одақ Ғылым академиясының басшыларынан,
белгілі қоғам, ғылым қайраткерлерінен М. Əуезовті қолдауды, қорғауды тікелей сұранады, КОКП
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Орталық Комитетінің ғылым бөлімі алдына
М. Əуезов жайын арнайы мəселе етіп қойып, ұлы
жазушыға қорған болады. Соның нəтижесінде
М. Əуезов уақыт диірменінің екі тасының арасына
түсіп, жойылып кету қаупінен аман қалады.
1955 жылы Қазақстан Министрлер Советінің
Председателі болып тағайындалғанда, Д.А. Қонаев Республика Ғылым академиясының президенттігіне Қ.И. Сəтбаевты қайта сайлау туралы
ұсыныс жасайды. Қазақстан Компартиясы
Орталық Комитетінің екінші хатшысы Л.И. Брежнев бұл қызметке басқа бір ғалымды лайықты
көрген еді. Екі қайраткер екі түрлі ұсыныс жасаған
осы күрделі жағдайда Д.А. Қонаев мəселені нəзік
мəмлегерлік жолмен Қ.И. Сəтбаевтың пайдасына
шешу туралы ортақ тұжырымның қабылдануына
қол жеткізеді [1, 154-155 б.]. Бұл жерде де Димаш
Ахметұлының елінің ғылымы мен білімінің дамуы
туралы ұлы мақсаты, еліне, елінің елеулі ерлеріне, ғылым қайраткерлеріне деген шынайы құрметі, биік азаматтық тұрғысы, мемлекет қайраткері
ретіндегі көрнекті үлгісі ерекше көз тартады.
1960 жылдардың аяғында Димаш Ахметұлы
республика киностудиясының жағдайын өз көзімен көруге келеді, мамандармен пікірлеседі. Көптің ішінде Ілияс Есенберлин де тұрған екен. Димекең І. Есенберлинді бұрыннан білгенге ұқсайды.
Елуінші жылдары І. Есенберлин филармонияны
басқарып тұрған жерінде қызметтен босап,
қудаланып кетсе керек. Содан бері бұлар
кездеспегенге ұқсайды. Димаш Ахметұлы
көптің ішінен І. Есенберлинге көз салып, көңіл
аударады. Өзіне келуге шақырады, қасындағы
көмекшілеріне тиісті тапсырмалар береді. Сөйтіп,
І. Есенберлин Д.А. Қонаевтың қабылдауында
болады, жағдайын баяндайды, өтінішін айтады.
Көп ұзамай І. Есенберлин «Жазушы» баспасының
директоры болып тағайындалады. Осы жайды
баяндай отырып, Қабдеш Жұмаділов мынадай
пікір айтады: «Сол жолы республика басшысы
өзінің осы бір ізгі де батыл шешімі арқылы қазақ
əдебиетінде жаңа бір өскелең ағымға жол салып
бергенін, бəлкім, ойламаған да болар. Бірақ жолы
болмай жүрген бір талантқа қол ұшын беріп, оны
батпақтан суырып алғаны анық» [3, 330-б.].
І. Есенберлиннің шығармашылық жолы
осылай ашылады. І. Есенберлин де Димекеңнің
сенімін ақтады: роман жанрының дамуына,
əсіресе қазақ тарихи романның өркен жаюына аса
зор үлес қосты.
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Димаш Ахметұлының туған елінің ерен
ұландарын шын жүректен сүйген қасиетті
жаратылысы Олжас Сүлейменовті орталықтың
қайбір «патриоттарының» жапқан жаласынан
қорғау барысында тағы жарқырап көрінді
[1,398-400-б.]. Жалақорлық, бəлеқорлық, сұмдық, сұмпайылық... – ортасында неше алуан
абзал, дана тұлғалары бар адамзат қоғамында
осындай құлыққа орын жоқ сияқты. Жұрттың
бəрі жақсылық жолында, елдің өркенін өсіру,
көсегесін көгерту мақсатында жұмыла еңбек
етіп жатқанда, мұндай келеңсіз, кесепатты
құлықтың өсіп-өнетін топырағы да əлдеқашан
тозып біткен сияқты көрінетіні рас. Алайда
адамзат қоғамының жетілуінің, кемелденуінің
заңдылығы өзінше билеп төстейді. Жақсылық
барда жамандық та қалмайды. «Бөрі қайда деме
– бөрік астында, жау қайда деме – жар астында»
деген халық даналығында үлкен шындық
барына осындайда көз жеткендей болады. О. Сүлейменовтің «Аз и Я» кітабын Қазақстан жұртшылығы жақсы қабылдағанына қарамастан,
орталықтың «патриоттары» өрекпіп, оған қарсы
өре түрегелді. Беделді, бетті деген ірі басылымдар
«Аз и Я» кітабына сын да айтты, мін де тақты.
Кітаптың ұлтшыл сарындағы еңбек екендігі,
оның авторының ұлтшылдығы жайында айыптау
қорытындыларын жариялады. Саяси Бюро
мүшесі, əдебиет пен өнерді, мəдениетті, қоғамдық
ғылым мен бұқаралық ақпарат құралдарын
ашса алақанында, жұмса, жұдырығында ұстаған
М.А. Суслов О. Сүлейменовтің кітабы туралы
ашық айтылған пікірлер мен жабық жазылған
қорытындыларды, сараптамаларды, Орталық
Комитеттің анықтамасын жинап алып, саяси баға
беруге бет алады. Кітап туралы, кітаптың авторы
туралы Д.А. Қонаевтың ақ сөзіне қонақ бермейді,
алған бетінен қайтпайды. М.А. Сусловтың бет
бақтырмаған қалпынан көңілі суыған соң, Димекең Л.И. Брежневке кіреді де, оған О. Сүлейменовтің кітабын оқып шығуға, содан кейін пікірін
білдіруге ұсынады. М.А. Суслов та қарап жатпай,
О. Сүлейменовтің кітабын Орталық Комитеттің үш бірдей бөлімінің бірлескен мəжілісінде
талқылау туралы шешім шығарады. Осы хабарды
естіген Димекең Л.И. Брежневке телефон соғып,
О. Сүлейменовтің кітабы туралы өз өтінішінің
жайын сұрайды. Осы арада Л.И. Брежнев кітаптан
алған əсерінің өте жақсы екенін айтып, одан
«иненің жасуындай да ұлтшылдықты көрмегенін,
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тіпті оның иісін сезбегенін» білдіреді. Орталықта
шиеленісіп қалған мəселені Республикада
Д.А. Қонаевтың өзінің шешуіне ерік береді.
Осылайша, О. Сүлейменовтің басына үйірілген
бұлт тарап, автор да, кітап та аман қалады.
Ұлт мəдениетінің шынардай шығармашылық
тұлғасына, тамаша талантына деген мұндай
құрмет білдіру, оны уақыттың, қолына билік
бишігін ұстаған өзімшіл, өркөкірек топтың
жаласынан, қиянатынан қорғап қалу Димаш
Ахметұлы секілді халқын, халқының дарынды
ұлдарын, елінің болашағын шексіз сүйген ұлы
қайраткердің ғана қолынан келді.
Димаш Ахметұлы мемлекеттік басқару
үдерісін білікті маман кадрлармен қамтамасыз
ету, оларды тəрбиелеу, сақтау, кемеліне келтіру
секілді істерге де ерекше маңыз берді. Осы тұста
Димекеңнің тұсында Қазақстан Компартиясы
Орталық комитетінің екінші хатшысы болып
қызмет атқарған В. Месяцтің естелігінде
баяндалған мына бір шағын оқиғаға көңіл бөлген
дұрыс. В. Месяц республикадағы кадр саясаты
мəселелері бойынша КОКП ОК алдында тікелей
жауапты тұлға болды. Дінмұхамед Ахметұлы
оны шақырып алып, одан сол тұста басшы
кадрлары ауысып жатқан Қарағанды облысы
жайлы, Қарағандыда қашан болғаны, Теміртау
металлургия комбинатында болған-болмағаны
туралы сұрайды. Əңгіменің аяғына қарай
Димекең В. Месяцке Қарағанды облысына баруға,
Теміртау металлургия заводын міндетті түрде
көруге кеңес береді. Екінші хатшы Қарағандыға
келіп, облыс басшыларымен кездеседі, Теміртауға
барады. Теміртауда В. Месяцті завод партия
комитетінің хатшысы Нұрсұлтан Əбішұлы
Назарбаев қарсы алып, заводтың цехтарының
жұмыстарымен таныстырады. Осы жолы В. Месяц облыс басшыларымен бірге завод партия
комитетінің мəжілісіне қатысып, Н.Ə. Назарбаевтың баяндамасын тыңдайды. В. Месяц
завод партия комитеті хатшысының істің мəнін
жете біліп баяндаған алғырлығына, тереңдігі
мен жігерлілігіне көңілі толып, дəн риза болады.
Жұмыс күнін осындай жағымды əсермен аяқтап,
кешкісін өзі тоқтаған қонақ үйге келіп, жайғаса
бергенде, бөлмедегі телефон шырылдап қоя
береді... Телефоннан Дінмұхамед Ахметұлының
үні естіледі:
– Заводта болдың ба? Əсерің қандай?
В. Месяц көрген-білгенін, завод партия
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комитетінің хатшысы Н.Ə. Назарбаевтан алған
ерекше əсерін баяндайды. Одан əріде Д.А. Қонаев
өзінің ұсынысын білдіреді:
– Обкомда өнеркəсіп бойынша хатшы жоғын
білесің. Мүмкін, Н.Ə. Назарбаев жолдасты
сайлармыз.
В. Месяц Д.А. Қонаевтың ұсынысын сол
сəтінде қолдап, завод партия комитетінің
хатшысының ұйымдастыру, басқару қабілетін
жоғары бағалайды. Димекең сөзін былай түйеді:
– Ертең обкомның бюросын өткізіңдер де,
Н.Ə. Назарбаевты хатшы етіп сайлаңдар.
Ертеңінде Қарағанды облыстық партия
комитетінің бюро мəжілісі өтті. Н.Ə. Назарбаев
обкомының өнеркəсіп саласы бойынша хатшысы
болып сайланды [4, 112-117-б.].
Дінмұхамед Ахметұлының лайықты кадрларды таңдауы мен тағайындауындағы, тəрбиелеуіндегі көрегендік пен даналықтың толып
жатқан ғажап үлгілері бар. Ал мына жолғы
таңдау мен тағайындаудың да, тəрбиелеудің де
жөні мен мəнінің мүлде ерекше тарихи маңызы
болғанын өмірдің өзі көрсетті. Телефон арқылы
əңгімелесу желісінен Димекеңнің Нұрсұлтан
Əбішұлын бұрыннан жақсы білетіні, В. Месяцті
Қарағанды облысына, Теміртау металлургия
заводына арнайы жібергенде, ойында өзі ғана
білетін үлкен пікірі болғаны аңғарылады. Бүгінде
Елбасы Н.Ə. Назарбаевтың ел игілігі үшін
атқарған жəне атқарып келе жатқан ерен еңбегіне,
барша ғаламның басшыларына жол көрсеткен
көрегендігіне қарап отырғанда, Димекеңнің
Елбасы болар ерекше тұлғаны ерте біліп, ерте
тəрбиелеп, дер кезінде кемеліне келтірген
кемеңгерлігі көзге күндей балқып елестейді.
Димаш Ахметұлының туған халқы, туған жері
туралы ұғымы қаншалықты қасиетті болғанын
бүгінде қанша айтсақ та, қанша толғасақ та
болады. «Биікке көтерілдім, бірақ халықтан аласа
екенімді ұмытпадым… Басар жерім де, барар
жерім де қара жер. Қастерлей білсем, қадірімнің
кетпесін білдім. Панаң да ел, данаң да ел. Соған
арқа сүйедім, содан үйрендім» [1, 508-509-б.], –
деген сөздерде ұлылық та, даналық та тұр. Бұл
сөздерде сол ұлық дананың халық алдындағы
баладай кішіктігі де тұр.
Халқымыздың Димекеңдей қаһарман ұлының
сөзі мен ісінде тұтас халық ардақ тұтар ғибрат
бар. Онда телегей-теңіз тарих бар. Сол тарихтың
таудай толқындарының үнінен Димекеңнің туған
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халқына арнаған мына сөзі жүрекке жетіп, көңілді
тербегендей болады: «Қалтқысыз қызмет етуге,
аманатыңа адал болуға, адам баласына қиянат
жасамауға, ала жіптен аттамауға тырыстым.
Соңғы демім таусылғанша, алақаны аялы, жаны
саялы елім, саған, алтын бесігім-жерім, саған
қызмет етуден танбаймын.
Менің жан баласына өкпем жоқ. Ал менде
кеткен өкпе, реніш, наз болса, ақ басымды иіп,
мың қайтара кешірім сұраймын» [1, 509-б.].
Бұл сөздерді толқымай тыңдау, тебіренбей
оқу қиын. Ел иесі бола жүріп осынша кішірею,
жер иесі бола жүріп осынша аласару жерін де,
елін де шексіз сүйген, бүкіл саналы ғұмырын ел
игілігі үшін жұмсаған, халқына қалтқысыз қызмет
еткен жанның, өшпейтін жарығы, өлмейтін рухы
бар адамның ғана қолынан келмек. Осы ретте
Александр Рыбниковтың: «Д.А. Қонаев – қазақ
халқының ұлттық мақтанышы жəне ар-ожданы»
[4, 43-б.], – деген сөзі ойға оралады. Орыс та болса
орынды айтыпты.

Абай институтының хабаршысы. №2 (14), 2012

Бүгінде Д.А. Қонаевтың өмірі де, дəуірі де
тарихқа айналды. Мақтаныш тұтар тарихы бар,
тарихынан алар тағылымы бар, ардақ тұтар арожданы бар халықтың осы шағы баянды, келер
шағы жарқын.
Димаш Ахметұлының өшпейтін жарығы мен
өлмейтін рухы елі мен жеріне шапағатын тигізе
бергей.
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ҰЛТТЫҚ ҚҰБЫЛЫС
Аңдатпа. Мақалада қарастырылған мəселелер. З. Қабдоловтың өмірі мен шығармашылығы.
Ұстаз жəне ұстаздық туралы. Зейнолла Қабдолов феномені. Қазақ мəдениеті мен
руханиятындағы аса ірі ұлттық құбылыс.
Түйін сөздер: Қабдолов, ұстаз, жазушы, ғалым, құбылыс.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ
Аннотация. Вопросы, рассматриваемые в статье. О жизни и творчестве З. Кабдулова.
О наставнике и наставничестве. Феномен Зейнуллы Кабдулова. Национальное явление в казахской культуре.
Ключевые слова: Кабдулов, наставник, писатель, ученый, явление.

N.Orazalin
NATIONAL APPARITION
Abstract. The issues dealt in this article. About the life and work of Z. Kabdulov. About mentors and mentoring.
The phenomenon of Zeinulla Kabdulov. National apparition in Kazakh culture.
Keywords: Kabdulov, mentor, writer, scientist, apparition.
Қолыма қалам ұстап, ақ қағаз алдында ұзақ үнсіз отырдым.
Көз алдыма өткен ғасырдың оттай ыстық суреттері келді... Маңдайы кереқарыс, көзінен нұр тараған
ұстаздың – қара орман қазақ жұртына Зекең, Зейнеғаң атанып, сана төрінде ізгілік пен ізеттің, кішілік пен
кісіліктің, тереңдік пен кеңдіктің, сұлулық пен сырбаздықтың, кемелдік пен кемеңгерліктің қайталанбас үлгісін
қалыптастырған осы бір жаны жайсаң, жаратылысы бөлек жанның кескіні келді...

Құлағыма ағаның майда қоңыр дауысы жетті.
Кез келген мінбенің биігіне көтеріліп, кез келген
ұрпақтың ойын тербеп, санасын ұйытар əлгі
қоңыр дауыс жүрегімнің əлдебір нəзік қылын
қозғағандай күйге түстім. Жылдар құшағынан
жадымды қайыра жаңғыртып, боз арман қуған
бозбала шағыма жетелеген қоңыр дауыс неткен
сұлу еді, неткен көркем еді?! Бірде «қараңғы түнді
қалғытқан» ұлы Абайдың сиқырлы, сырлы жұмбақ
əлемімен тілдескендей, енді бірде төркінінде
ереуілді күндердің еркін сезімі аңыраған

Махамбет-жырдың сарыны делебемді қоздыра
жөнелгендей бір тылсым ахуал құшағындамын...
Баяғыда, алпысыншы жылдардың басында,
Сағат марқұм жиі айтатын «Алматыға арман
қуып келген» бір топ қыз-жігіт осы күнгі өнер
академиясы орналасқан қаланың қақ ортасындағы
ескі Үкімет үйінің (ҚазМУ ғимаратының) екінші
қабатындағы үлкен залда алғаш рет ұстаздың
əлгі қоңыр үніне арбала еліткен сəт, сағаттар
есіме түсті. Пəн аты – əдебиет теориясына
кіріспе. Лектор – филология ғылымдарының
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кандидаты, доцент Зейнолла Қабдолов. Аудитория мінберіне асықпай көтерілген аққұба жүзді,
қою қара шашты сұлу кісі өзіне үнсіз қадалған жүз елу жанарға жылу шаша қарады да:
– Иə, шырақтарым! Əуелі танысып алайық. Менің
аты-жөнім... – дей бергені сол екен, студенттердің
бірі:
– Ағай, Сіз Зейнолла Қабдоловсыз ғой... –
деді.
– Рахмет, айналайын, менің бір жүгімді
жеңілдетіп тастадың-ау... – деді ағайымыз ақсия
күліп. Сөзі де, күлкісі де жарасып тұр.
Иə, Зекеңмен таныстығымыз осылай басталып
еді...
Ұстаз бен шəкірт арасына көзге көрінбейтін жұмақ үнді жұмбақ байланыс орнатқан
ағайдың əр жаңа лекциясын асыға күткен сол бір
əдебиет тен өзге ештеңені білмейтін, ештеңемен
ісі жоқ ессіз күндерге ойша оралып отырмын.
Бүгінде ескі үйлері мен ескі алаңдарының
көбі көңіл төрінде қалғаны болмаса, уақыт
шіркін орнын сипатып қойған, өткен ғасырдың
өрісінде қалған ескі Алматыны қалай сағынсам,
студенттік дəуірімді де, көбі бақиға ерте аттанып
кеткен достарымды да, қоңыр дауысы алпыс
екі тамырымды кезіп, тұла бойымды баураған
Зекеңді де солай сағынып отырмын.
Зекең лекция оқығандағы жетпіс бес студенттің алған демі мен сөз дейтін киелі дүниенің арбауына түскен жетпіс бес жүректің тең
соққан лүпілі əлі күнге қаз-қалпы құлағымда
тұрғандай. Өмірде де, өнерде де өзгеше сөйлеп,
ойын да өзгеше өруге бейімделген жанның
сезімге қанат бітіріп, жаныңды жадыратар,
талғамыңды тамырлатып, танымыңды байытар
сəттері қандай мол еді?!
Жаратылысынан біткен сабыр мен салмағын
сақтай отырып, кез келген қоғамдық ортада əзіл
мен қалжыңның қара көрігін үрлеуде дəл Зекеңдей
адамды сирек ұшыратыппын... Зекеңнің əр тауып
айтқан əзілі мен əр тауып айтқан ойларының
төркінінен үлкен білік пен білімділіктің, парасат
пен пайымдылықтың нышаны есіп тұратын. Ол
кісі сөз дейтін сиқырлы өнердің қолданыстағы əр
бояу, реңіне ерекше мəн беретін. Ойы сөзіне қалай
нəр берсе, сөзі де ойына солай əр беріп тұратын.
Зекең табиғатынан адамдар арасын кетістіруге
емес, бітістіруге, алыстыруға емес, табыстыруға,
жақсыны танып қана қоймай, танытуға, таратып,
талдауға, байыбына жеткізіп, бағалауға жаралған
тумысы бөлек, тұғыры биік тұлға еді. Шешендік
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пен көсемдік бойына қатар қонған данагөй
адаммен өмір, қоғам, адамдар жайлы сырласу мен
ой бөлісудің өзі бір ғанибет еді ғой...
Жас кезімізде маңдайымыздан сипап,
арқамыздан қағып, таралғымызды тұңғыш тартқан
бапкерлеріміздің бірі, бірегейі болғандықтан
ба, ұстаз алдын көріп өскен шəкірттердің дені
Зекеңнің тұрған жері мен отырған орнын төр санап
өстік. Бетіне келмедік. Айтқанын бұлжытпадық.
Емеурінінен біліп, қабағынан тануға тырыстық...
Өз кезінде Зекең де назарын тоқтатып, ойы
мен сөзі ұнаған шəкірттерін бауырына тартып,
алыстатпай ұстайтын. Жақсылығымызды көрсе, ағадай қуанып, кемшілігімізді байқаса,
данадай қуаратын. Кейде тіпті өзіміз ұмытып
қалған қайдағы бір жайларды еске салып,
кейде қуантып, кейде ұялтып та отыратын.
Ақ қағаз алдында ұзақ үнсіз отырған сəтте
соның бір-екеуі жады төрінде жаңғырды.
1972 жылы балалар газетінен қызмет ауыстырып,
Мəдениет
министрлігінің
репертуарлық-редакциялық коллегиясына редактор
болып келдім. Мені іздеп жүріп, тауып алып,
қызметке шақырған кісі – Бас редактор Сафуан
Шаймерденов. Шақыртқан, бұйрық берген адам
– министр Мүсілім Базарбаев. Көркемдік ой
мен кемел сөздің батпандай жүгін иықтарымен
көтеріп, əдебиет пен өнердің тағдырын анықтаған
дарынды буынның бір-бір дарабоздары! Жаны
жайсаң, мінезге бай, қайран ағаларым-ай!
Ол тұста Мəдениет министрлігінің репертуарлық-редакциялық коллегиясы қолына қалам
ұстап, драматургия жанрында бағын сынап
жүргендердің жиі бас қосатын, пікірсайыстар да
жиі болып тұратын орын еді. Күллі Қазақстан
театрларының репертуары жасақталып, жаңа
пьесалардың тұсауы кесіліп жататын. Турасын
айтсам, менің театр əлемімен қоян-қолтық
араласуыма да, үлкен əдебиеттің босағасын
аттап, есімдері елге танымал біраз тұлғалармен
танысуыма да коллегияның ықпалы зор болды.
Зекең, Мұсекең, Сафекең үшеуі – бірге бір
курста қатар оқыған дос-жар адамдар. Зекең
мені министрліктен алғаш көргенде таңырқай
қарады. «Оу, Нұрлан, айналдым! Мұнда қайдан
жүрсің?» – болды алғашқы сұрағы. Жай-жапсарды білгеннен соң, жадырай күліп, Сафекеңе қарата сөйлеп: «Талантты шəкірттерімнің
бірі. Менен «Əдебиеттің эстетикалық мəні»
дейтін тақырыпта курс жұмысын жазып еді,
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ұмытпасам... Түбі театр өнеріне баратынын
білген ғой... Дұрыс болған... Дұрыс... Өлең
қалай?» – деп еді сөз соңында сұраулы жүзбен.
Иə. Өмір мен өнердің жолы – бұралаң. Бəрі
адамның ойлағанындай бола бермейді. Зекеңнің
əлгі көпмағыналы сипатта айтқан «Өлең
қалайы?» менің ең бір жанды жеріме тигендей
əсер етті. Əредік əр жерде жарық көргенімен,
əлі жеке жинақ шығара алмай жүргенім есіме
түсті. «Жазылып жүр, ағай» дегеннен өзге ештеңе
айта алмадым. «Жинағың шықты ма?..» «Жоқ..»
«Сафеке, Нұрланның жинағын шығартуымыз
керек...», – деді Зекең. Ұстаздың айтқаны қамшы
болды ма, араға көп уақыт салмай, баспада жатқан
«Сырнайлы шақ» дейтін жинағымды қайтып
алып, қайыра өңдеуге, толықтыруға отырдым...
«Лениншіл жаста» бір топ топтамам жарық көрді.
Зекең телефон соғып, құттықтады. «Нұрлан
шырағым, өлеңдерің оригинально! Сəуле апайыңа
да ұнады. Тоқтатпа! Жаз! Көп жаз! Нағыз жазатын
кезің ғой.... Жақсы өлең жазу аз... Жаңа өлең жазу
керек! Жаңа! Сенің мына жырларыңнан жаңалық
аңғарғандай болдым... Сенің жасыңда... Ақындық
дейтін өнердің өршеленіп, өрге шабар кезі», – деді
Зекең шəкіртінің көңілін көтере сөйлеп.
Сол күнгі менің қуанышымда шек болмады.
Зекеңнен естіген əлгі мақтау сөзді қайыра-қайыра
есіме ала бердім. Асылы өзін жазуға арнаған адам
үшін «Шығармаңды оқыдым. Жақсы екен...»
дегеннен артық сый болушы ма еді?! Оның үстіне
ондай баға-сыйды басқадан емес, Зекеңнен –
Зейнолла Қабдоловтан естуден артық қандай
қуаныш болсын?!
Есіме студенттік кездің мына бір үзігі түсті.
1965 жыл. ҚазМУ-дың «Виноградова, 88» дейтін
адрестегі жатақханасы. Бірінші қабат. 40-бөлме.
Бөлмеде сегіз бала тұрамыз. Қиял дейтін шіркінде
шаршау болушы ма еді?! Ауылдан қалаға келгеніне
3-4 ай болып қалған кіл «мен атайын, сен тұр»
дейтін мықтылар. Жарысып жыр жазамыз. Қап-қап
кітап көтеріп, кітапхана залдарынан шықпаймыз...
Осындай аяққа, ойға тыным жоқ күндердің
бірінде, екі кештің арасында, ескі жатақхананың
көнетоз коридорын «Қабдолов келіпті. Филология
факультетінің студенттерін түгендеп, тексеріп жүр
екен» дескен сөз гу етіп, кезді... Апы-күпі болып,
бөлмемізді тəртіпке келтірдік... Ұзынқұлақ рас
болды. Араға аз-кем уақыт салып, Зекеңнің өзі де
келді. Айналасына нұры мен шуағын шашып, жайдары қалыпта жылы сөздерін айта келді...
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– Ау, шырақтарым! Мына бөлменің керегесі
кең бе? Əлде... Басқалардан гөрі тұратын адамның
саны аз ба?!
– Стандартты бөлме ғой, Зеке, – деді ертіп
жүрген жатақхана коменданты: – Бұл бөлменің
кеңейіп көрінгені, міне, мына төсекке-төсекті
міңгестіріп қойғаны.
– Е-е... Двухяростный койкалар екен ғой...
Ұстаз жымия күліп, бірінің үстіне бірі шандып
байланған екі қанаттағы екі қабатты төсектерге
күлімсірей қарады.
– Мына арада қайсысың жатасың? – деді
тұсында Айвазовскийдің «Тоғызыншы вал»
дейтін суреті ілулі тұрған екінші қабаттағы менің
төсегімді иегімен нұсқап.
– Нұрлан жатады, ағай, – деді қай кездегідей
бұрын сөйлеп үйренген Сағат Əшімбаев.
– Нұрекең нағыз эстет болды ғой онда... – деді
Зекең суретке ойлана қарап. – Сұрапыл! Неткен
сұрапыл өмір! Лермонтов «Белеет парус одинокий...» десе, мына Нұрланжанның Айвазовскийі
бұлқан-талқан мөңкіп, теңіздің көбігін аспанға
атып жатқан сияқты. Сұрапыл өмір... Қиын
тағдыр... Осыдан соң, «Өмір – күрес» дейтін
белгілі қағидаға қалай сенбеуге болады?! – деді
бəрімізге барлай көз жүгіртіп.
Зекеңнің мына жұлын-жүйкені кезіп кетер терең талдауынан соң, бірімен-бірі иінтіресіп сегіз адам жатқан ала-көлеңкелі тар бөлмеге
əп-сəтте ұлы теңіздің лебі лап бергендей күй
кештік... Дүние кеңейіп сала бергендей болды.
Ойлап отырсам, жалпы Зекең жүрген жердің бəрі
кеңейіп, Зекең сөз сөйлеген мінбенің бəрі биіктеп
кететін еді.
Жаратылысынан жаны жұмсақ, ойы сергек, жан
баласына «болмасыңды» айтпайтын, тіпті көңілін құлазытып, жанын жабырқатып кеткендердің
өзіне ажырая қарағаны болмаса, Зекеңнің артық
сөз айтып, біреуге бөтен мінез көрсеткені есімде
жоқ. Жан дүниесі бай, жүрегі жомарт адамның
ішкі мəдениеті сұлу қамшының өріміндей мықты
келетінін де біз Зекеңнің бойынан аңғарушы едік.
Мəдениеті мықты адам қашан да кешірім дейтін
ұлы қазынаны есінен екі елі шығармайды. Біз
білетін Зекеңнің бойында осы бір қасиет тасқа
түскен таңбадай анық əрі бедерлі еді. Кешірімнің
қадіріне жетпейтіндерді көргенде Зекең алмас
қылыштай өткір болатын. Көнсе, көнді, көнбесе,
тіліп айтып, кесіп түсетін... Шынайы ұлыларға тəн
кеңдік пен кірпияздық бойына жарасып тұратын.
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«Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын»
дейтін принцип Зекеңнің өмірлік ұстанымы болды. «Кең болсаң, кем болмайсың» деген ежелгінің
есті сөзін де ара-тұра ұстаз аузынан естуші едік.
Қатарларына қалжың мен əзілді қардай боратып, артына зіл қалдырмайтын қайран Зекеңнің
ынтымақты – ырыс, достықты – дұрыс, ініні – тыныс көретіні де сол жанының жайсаңдығы мен
көңілінің кеңдігінен болуы тиіс деп ойлаймын.
Сондықтан да болар... Астана Алматыдан Арқаға
көштің бетін бұрғанда күллі Алаш жұртының
атынан жаңа дəуір босағасын аттағалы тұрған
еліне, елінің тағдырын мойнына тұмар қып іліп,
жұмбағы мен сыры мол, құндағы мен жыры
мол жаһанға қарап, тұңғыш қазақ Президентіне
ағынан жарылып, ағыл-тегіл ақ батасын беру
міндеті де осынау нар бітімді кісінің пешенесіне
жазылыпты. Сондықтан да болар... Əлемнің арғыбергі дəуірлерінің тарихи міндетін арқалаған
түркі дүниесінің тұғыры биік ойшылы, ұлы суреткер – Шыңғыс Айтматовпен қаршадай кезінен
дос болып, ұстазы Мұхаңнан қалған дəстүрді
əдемі жалғаған, тамыры бір, тарихы ортақ
қазақ-қырғыздың əдеби, мəдени байланысын күшейтудің алғашқы алқалы парызы да осы Зекеңе
бұйырыпты. Сондықтан да болар... Соңынан ерген
іні буынның арасынан қазіргі Астана қаласының
əкімі Иманғали Тасмағамбетовке ықыласы
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айрықша құлап, ағалық ақ тілегінен жаңылмау
бақыты да Зекеңнің маңдайына жазылыпты.
Бұл мысалдарды соза түсуге де болар еді.
Өйткені халқының қамын жеп, ұлтының үлкен
биіктерден көрінуін тілеп, ғұмыр кешкен ғұлама
жанның өмірі өрісті, өркенді болды. Сөз арқылы
халқын танып, сөзімен халқын таныған үстіне
таныта түсуге арналған Зейнолла Қабдолов
феномені – қазақ мəдениеті мен руханиятындағы
аса ірі ұлттық құбылыс екені даусыз.
«Əдебиет – ардың ісі» дегенді аузынан тастамайтын ғұлама жанның ұлы Абайға əркез ат басын
бұрып, Махамбет мəңгілігімен тілдесіп, жалынымен ойын суарып, Əуезовтей алаш кемеңгерімен
соңғы демі үзілгенше сырласуын тоқтатпауы бекер ме? Əрине, бекер емес. Өйткені Зекең – академик Зейнолла Қабдолов ұлттың ұлы мұраттарына
өлшеусіз қызмет етіп, өзі де сол ұлы ұстаздары
туған құнарлы топырақтан нəр алған, халқымыздың қапысыз махаббатынан жаралған сиректер
санатынан еді...
Ақ қағаз алдында отырып, қалам ұшынан
құйылған ұстаз хақындағы шашылып түскен
шəкірт сөзі осы болды.
Көз алдымда өрісі кең өткен ғасыр мен сол
ғасыр тудырған кереқарыс маңдайлы көзінен
– нұр, сөзінен – сыр тараған қара орман қазақ
жұртының Зекеңі тұрды.
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Қараңғы түнде тау қалғып...
Аударма – өмір танытатын, білім тарататын,
тəрбие беретін құрал ғана емес, ол сонымен бірге
халық пен халықты қауыштырады.
Бейнелі сөзбен айтсақ, аудармашы – халық пен
халықты таныстырып, достастыратын дəнекер.
Аудару принципі мен аударманың дəлмедəлдігі туралы ұғым заманалар озған сайын
өзгеріп отырады.
Мысалы, орта ғасырларда əріпшілдік, сіреспе
аударма басым болса, бертін келе, жаңғыру
дəуірінде, XVII–XVIII ғасырларда «еркін»
аударма етек алды. Одан соң əдебиет əлемінде
балама аударма пайда болды.

Шынайы шығармашылыққа еркіндік керек.
Дегенмен, тіл аяғынан тұсауын алған ат емес,
құйғытып шаба жөнелмейді. Тіл морфологиялық,
орфографиялық, синтаксистік ережелерге бағынады. Аударма – қиын мəселе. Аудармаға қойылатын талап пен талғам да зор.
Балама аударма – көріксіз көшірме емес,
түпнұсқаның эмоциялық жеке эстетикалық
ерекшеліктерін екінші тілде түгел мүсіндеу.
Мұның үлгілерін біз қазақ поэзиясында,
алдымен, Абайдан табамыз. Ұлы ақын аударған Пушкин, Лермонтов, Крыловтардың
ғибратты шығармаларының төл туындымыздай
халқымыздың көкейіне қонып, зердесіне ұялауы;
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аударма өнерінің құдірет-күшін танытуы. Оған
классик жазушы, əдебиетші ұлттық əдебиеттанудың күретамыры Абайтану ілімінің дамуына ерен үлес қосқан ғажайып дарын иесі
Тəкен Тəңірбергенұлы Əлімқұловтың Абай
шығармашылығына арналған «Абай» (1954)
монографиясы, М. Əуезовпен бірлесіп жазылған
«Из истории казахской литературы» зерттеу
мақаласы («О прошлом и настоящем» (1958)
еңбегінде) дəлел бола алады. Ал «Əнді сүйсең,
менше сүй» («Қазақ əдебиеті». 1970.3.07),
«Абайды тану туралы» («Қазақ əдебиеті».
1971.19.03), «Толғауы тоқсан қызыл тіл»
(«Қазақ əдебиеті». 1971.14.05), «Тағы Абай
мұрасы хақында» («Қазақ əдебиеті». 1974.5.07)
т.б. мақалаларында ұлы ақын өмірі мен əдеби
мұрасы, поэзиясының көркемдік-эстетикалық
қуаты ғылыми проблемалық сипатта қарас-

тырылды. Кеңестік əдебиеттану ұстанған
маркстік-лениндік қасаң ілім шырмауына
шырмалмаған еркін ойлы тау тұлға Тəкен
Əлімқұловтың «Жұмбақ жан» (1978) зерттеуінде
Абайдың көркем аудармадағы даралық қырын
«Ана тілінде айна-қатесіз балама тауып,
жүректің қанымен жазудың үлгісін жасады»
деген эстетикалық көзқараста бағалайды [1].
Абай аудармаларының табиғатын терең екшеген
ғалым ұлы сөз зергерінің көркем аудармадағы
эстетикалық əлемін терең саралайды.
Абай қазақша сөйлеткісі келген шығарманың қан тамырын дəл басып, жүрек тынысын
дəрігерше тыңдап, мүлтіксіз сөзді М.Ю. Лермонтовтан аударған Гетенің «Қараңғы түнде тау
қалғып» деген өлеңін алайық. Бұл – Абай тілімен
«Қараңғы түнде тау қалғып» деп өрнектелген
Гетенің «Жолаушының түнгі əні».

1-кесте
Гете

М.Ю. Лермонтовтың аудармасы

Абай аудармасы

UberallenGipfeln
Ist Ruh
In allen Wipfeln
Spurest du
Kaum einen Hauch;
Die Voegelein schweigen im Walde.
Warte nur,balde
Ruhest du auch.

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

Қараңғы түнде тау қалғып,
Ұйқыға кетер балбырап.
Даланы жым-жырт, дел-сал қып,
Түн басады салбырап.
Шаң шығармас жол-дағы,
Сілкіне алмас жапырақ.
Тыншығарсың сен-дағы,
Сабыр қылсаң азырақ.

Өлеңнің тарихына қысқаша тоқталып өтсек,
Гетенің «Ночная песнь странника» – «Жолаушының түнгі жыры» 1780 жылы 7 қыркүйекте
түнде Ильменау маңайындағы Кихельхан тауының басындағы ағаш үй қабырғасына қарындашпен жазылған. Кикельхан шыңына жаяу сапар шегіп, И.В. Гете шың түбіндегі аңшы үйінің
қабырғасына қарындашпен небəрі сегіз жол өлең
жазады. Бұл кейін бүкіл дүние жүзіне танымал
болған, сан-алуан тілдерге аударылған əйгілі
«Жолаушының түнгі жыры» еді. Бұл лирикалыфилософиялық миниатюраның негізгі түйіні,
əлеуметтік мəні мен астары, көркемдік құдіреті
аса тереңде жатыр. Адамзат өмірі мен тылсым
табиғат құбылысының арақатынасын, байланысын, тынымсыз харекет-өмірден кейін тыныштық
аңсау тақырыбын тұңғыш көтеріп, көркем бейнелеген көне грек ақыны Алкман (б.з.б. 7 ғ.)

болатын. Сонан соң бұл мəңгілік тақырыпты
көне заманның ұлы ойшыл ақындары Вергилий,
Овидий, Ариосто, Тассо тереңдетіп, құбылтып,
толықтыра түсті, өлеңдеріне жаңа қуат берді.
Гете «Жолаушының түнгі жырын» солардың
үлгісінде жазып, сол ұлы ақындардың дəстүрін
жалғастырды, өзіндік соны бояу, жаңа реңк
енгізді. Бір ғажабы, Абайдың аудармасы өзіндік,
төл шығармадай əсер етеді, «Қараңғы түнде тау
қалғыпты» білмейтін, шырқамайтын қазақ жоқ.
Оған бір жағынан Абайдың бұл өлеңге жазылған
кең тынысты, нəзік əуенді əні себеп болуы керек.
Өлең шалыс ұйқас үлгісімен жазылған. Алғаш рет
1909 ж. Санкт-Петербургте жарық көрген «Қазақ
ақыны Ибраһим Құнанбайұлының өлеңі» атты
жинақта жарияланды. Мəтіндік салыстырулар
бойынша 1909 жылғы жинақта екінші шумақтың
алдыңғы екі жолы былай болып келеді:
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Таңдай алмас жолдағы,
Сыбдырламас жапырақ.

Ал, Мүрсейіт қолжазбасында жəне 1957 жылдан бергі басылымдарда:
Шаң шығармас жолдағы
Сілкіне алмас жапырақ, –

делінген мəтін сақталынып жүр.
Өлеңнің философиялық түйіні соңғы екі жолында ашылады: «Тыншығарсың сендағы, сабыр
қылсаң азырақ». Бұл жолдар Гетеде де, Лермонтовта да, Абайда да дəлме-дəл, сөзбе-сөз өрілген.
И. Анненскийдің аудармасында бұл философиялық түйін
«О, подожди! Мгновенье –
Тишь и тебя... возьмет», –

деп берілсе, В. Брюсовтың аудармасында
Подожди только: скоро
Уснешь и ты, –

деп өрнектеледі.
Ю. Александров соңғы екі жолды
К отдохновенью
Все ближе ты [2,85.], –

деп тəржімалаған.
Гетеде «Жолаушының түнгі жыры» еркін
жазылған, буын саны, ұйқасуы да əр алуан.
Өлеңді орыс тіліне тəржімалаған И. Анненский, В. Брюсов, Ю. Александров ырғақтық дəлдікті мүмкіндігінше сақтауға тырысқан, бірақ
нəтижесінде аударма сірескен қалпында қалып,
жасандылау шығып, көркемдік күш-қуатын
əлсіретіп алған.
Табиғаттың сұлулығын Абай сезіммен, эмоцияға толтыра «Қараңғы түн балбырап ұйқыға
кетіп, даланы жым-жырт, дел-сал қылады» деп
суреттесе, В. Брюсовтың аудармасында түнгі
тыныштық жай ғана «покой» сөзімен алмастырылады:
На всех вершинах
Покой,
В листве, в долинах
Ни одной
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И. Анненскийдің аудармасында «покой» сөзі
«тишь» деп беріледі:
Над высью горной
Тишь.
В листве, уж черной,
Не ощутишь
Ни дуновенья.

Лермонтов, керісінше, Гетенің миниатюрасын еркіндеу аударып, орыс табиғатына лайық
бірнеше тың бейне қосып, ырғақ, буын өлшемін
дəл сақтамағанымен, түпнұсқадағы ойға, сарынға,
сезімге ешбір нұқсан келтірмей, данышпан неміс
ақынының философиялық ой-күйін, түйсік-сезім,
дүние танымын айқын бере алған. Абай аудармасы жайында да дəл осыны айтуға болады. Ол
Лермонтов тəржімасы арқылы ұлы Гетенің жан
сырын тап басып, өлеңді қазақ топырағына бейімдеп, ұлттық əр беріп, жаңа, тың жыр туғыза алған.
Абайдың шеберлігі, көрегендігі, сезімталдығы,
əсіресе үш өлеңді қатар қойып оқығанда ерекше
айқындала түседі.
М.Ю. Лермонтовтың «Из Гете» атты өлеңінен
аударған өлеңі поэтикалық көркем жол дармен
берілген лирикада түнгі тыныштықтағы тамаша
табиғат мезеті философиямен астастырылған.
Бұл жайлы филология ғылым дарының докторы профессор Ануар Тарақұлы «....тамаша тəржімаланған туындылар шоғырында «Қараңғы
түнде тау қалғып» атты философиялық лирика
да əсем əуезімен көңілді баурап, жүректі əлдилеп
əкетті. Абай Гете өлеңінің поэтикалық ырғағын,
сөзін, əдемі əуезін, ішкі ойының терең мəнін көңіл
көрегендігімен дəл жеткізе білді. Гете ақын, ойшыл ғана емес, суретші, ал Абай болса талантты ақын, философ, композитор. Гете табиғатты
сан түрлі бояулармен,кескіндеумен бірге, сол
сезімді жүрек сəулесімен нұрландырып, керемет жырға айналдырса, Абай сонау алыс елдегі
классик ақынның бір ғасыр бұрын жазылған
лирикасынан рухани нəр, тамаша əсер алып,
поэзиясындағы рухты жүрек лүпілін, көңіл
тебіренісін қазақ оқырмандарының көкейіне
шуақтандырды. Сыршыл сезімнен туған
сұлу əуезді өлеңнің ырғақ-интонациясына,
философиялық ой əлеміне бойлап ұлттық
поэзиямызға əдемі үйлестірді» деп жазады [3]. Сұлу да сырлы, ой-сезіммен үндескен
ғажайып лирика. Гетенің сегіз жолдық кішкене
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жауһарында «бар табиғат, күллі əлем сыйып
тұр» – деп бағалайды Гете шығармашылығын
зерттеуші А. Аникст. Ал тарих ғылымдарының
докторы, академик Ислам Қабышұлы «Абай
қазақшаға аударған Гетенің «Қараңғы түнде
тау қалғып» деген əйгілі өлеңі – аударма
өнерінде кейінгіге үлгі боларлық туындының
бірі. Ақынның шы ғармалары тікелей қазақ
тілінен немісшеге аударылып жатса, ол Абайды танытудың тамаша бір жағы болар еді. Екі
ғасырдай уақыт өтсе де, батыс пен шығыстың
рухани өміріне бойлай енген ұлы ақынның
мұрасы, сөз жоқ əлемдік өркениеттің өлшеусіз
жетістігі болып табылады» деді [4].
Абай аудармасы төл туындыдай көңілде
жатталып, шымырлап бойға енді. Абай əні болып тəтті əуеніне жан-жүректі ұйытты. «Горные вершины Спят во тьме ночной; Тихие долины Полны свежей мглой; Не пылит дорога,
Не дрожат листы... Подожди немного, Отдохнешь и ты». Абай осы нұсқадан аударған.
Абайдың аудармашы ретіндегі сезімталдығына
қайран қалмасқа болмайды. Орыс өлеңі арқылы
неміс өлеңінің тіршілік-тынысын тап басуы
қандай ғажап! Лермонтов: «Қараңғы түнде тау
шыңдары ұйықтайды» десе, Абай «Қараңғы
түнде тау қалғып, ұйқыға кетер балбырап» деп
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қазақшалайды. Сөйтіп, Гетенің өзіндегі «покоится» дегеніне бір табан жақындай түседі. Абай
əуелі тауды қалғытады да, содан кейін барып,
балбыратып ұйқыға батырады. Өлең оқыған
адамды тыныштыққа бөлеп, маужыратқандай
болады. Бұл айтылған ойлар Абайдың өлеңін немесе аудармадағы ерекше туындысын оқығанда
алатын эмоциялық əсер. Алған əсерімізден
қорытынды жасайтын болсақ, Абай тек қана
ақын емес, шебер аудармашы деген тоқтамға
келеміз. Бірақ кəсіби аудармада аудармадағы
лексикалық, синтаксистік саймасайлық деген
ұғымдар бар. Яғни аударма мен асыл нұсқадағы
тіл бірліктерінің аударылуына қойылатын талаптар. Абай аудармасына жолма-жол талдау
жасау арқылы лексикалық жəне синтаксистік
саймасайлықты анықтап көрелік. Абай аудармаларын негізінде екі түрлі деуге болады. Біріншісі
– дəл аударма, екіншісі – ерікті аударма. Дəл
аудармалары шумақ, бунақ, буын ұйқастарына
қарай өзара жəне екіге бөлінеді. Кейбір өлеңдерді
аударғанда Абай шумағын да, ұйқас түрлерін де
берік сақтайды. Орыс өлеңдерінің ырғақ, буындары қазақ өлең буындарына дəл келе бермейді.
Өйткені орыс өлеңі тоникалық не силлаботоникалық өлең құрылысына, ал қазақтікі
силлобикалық өлең құрылысына жатады.

2-кесте
Бірінші шумақтың бірінші ой бөлігіндегі тілдік бірліктердің мағыналық саймасайлығы
М.Ю. Лермонтов

Абай

Горные вершины
(Гете бойыншаÜber allen Gipfeln-тау бастарында;
В. Брюсовтың аудармасы
На всех вершинах
И.Анненскийдің аудармасы
Над высью горной
Ю. Александровтың аудармасы
На высях горных)
Спят
Во тьме ночной

Тау (ақын дəл мағыналық аударма жасап, тау басы тіркесін
қолданбаған)

қалғиды, ұйқыға кетеді
қараңғы түнде

Бірінші шумақтың екінші ой бөлігіндегі тілдік бірліктердің мағыналық саймасайлығы
Тихие
Долины
Полны свежей мглой

дел-сал,жым-жырт
дала
Түн басады салбырап (бірінші шумақтың
тармағында ақын өзінше ерекше ой қосқан)

соңғы
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3-кесте
Бірінші шумақтың бірінші ой бөлігіндегі синтаксистік саймасайлық
М.Ю. Лермонтов

Абай

Горные вершины

Қараңғы түнде тау қалғып,

Спят во тьме ночной

Ұйқыға кетер балбырап

(бір ой бөлігінде бір бастауыш, бір баяндауыш)

(бір ой бөлігінде бір бастауыш, екі баяндауыш)

Бірінші шумақтың екінші ой бөлігіндегі синтаксистік саймасайлық
Тихие долины

Даланы жым-жырт, дел-сал ғып,

Полны свежей мглой

Түн басады салбырап.

(бір ой бөлігінде бір бастауыш, бір баяндауыш)

(бір ой бөлігінде бір бастауыш пен екі баяндауыш)

Бұл тек өлеңнің бірінші шумағына жасалынған талдау, соңғы төрт жолын алсақ, орысшасына дəлме-дəл.Тек Абай өлеңіндегі синтаксистік
ерекшелік,бір ой бөлігінде екі баяндауыштың
болуы ақынның табиғат құбылысын толық
суреттеуімен байланысты. Себебі М.Ю. Лермонтов тек құбылыстың өзін атаса «Горные вершины
спят», Абай бүтіндей процесті сипаттайды «тау
бірінші қалғиды, одан барып ұйқыға кетеді». Бұл
табиғи заңдылық, адам баласы да бірден ұйқыға
кетпейді. Егер ақын жай ғана таулар ұйықтап
жатыр деген болса, өлеңді оқып отырғанда бар
табиғат құбылысын көз алдымызға елестете алмас
едік. Кестеде келтірілген Абай аудармасындағы
мағыналық өзгешеліктерді былайша түсіндіруге
болады: ең алдымен, Абай тұсында қазақ поэзиясында аударма тəжірибесі жоқ еді. Сол
тəжірибені Абайдың өзі жасады. Ал тұңғыш істе
қашан да қиыншылық көбірек кездеседі. Мұның
үстіне, Абай аударманы өзінің ағартушылық
қызметіне пайдаланып отырды. Сондықтан ол
өз бағзы бір шығармаларды тым еркін аударды,
арасында өз идеяларын, өз көзқарастарын қосып,
соған үндеді. Содан барып ол аударманы қазақ
даласының тарихи экономикалық болмысына
қарай бейімдеп жіберген де реттері болды.Лермонтов поэзиясының құдіретті күші де, өр мінезі,
ызғарлы ызасы, от лепті күрсінуі де аудармада дəл
берілген.Өзге тіл табиғатын, тынысын тарылтпай, өзінің рухы мен тіршілігін өшіріп алмай,
мағынасын бəсеңдетпей, өз ана тілінің табиғатына
аялап əкелу, көркем аударма деп аталады. Ұлттық
қазынаға игілікті сыбаға болып қосылатын

аудармалық əдебиеттің табиғаты талай ойшылды
толғандырып, талай сөз зергерін сынаған. Қазақ
топырағында ысылған реалистік аударма дəстүрі
Абайдан басталады. Аударма мəдениеті де сол
Абайдан тарайды.
Міне, осылайша Абай атамыздың «Қараңғы
түнде тау қалғып» деп басталатын өлеңінің əуенін
тыңдай келе, алған əсерімізді саралай келе ойымды Тəкен Əлімқұловтың мынадай жүрекжарды
сөздерімен аяқтағаным абзал: «Абай аудармамен айналысқан кезде орыс əдебиетіне қанық,
орыс тіліне жетік еді. Оның екі тілді еркін ойлайтыны: «Айтыңызшы, болсаңыз здравомыслящий» деген тəрізді стихиялық жолдардан да
аңғарылады. Көркем аударманы орыс тілі қанына
сіңген кезде бастаған Абай қол жетпес үлгілер жасай білді. Ол аударма атаулыны жарысқа түсіріп,
жалаң еліктеуден, көлбегей көшіруден, болымсыз
бөгделеуден құтқарды. Табиғатында эстет емес,
эстетик Абай көкейіне қонатын мəнді, маңызды,
күрделі шығармаларды таңдады. Жəне оларды
менменше бейімдеп, бұрмалап, берекесіздендіріп
обал жасамайды. Кейінгі кейбір эстет ақындарша
ұрлыққа жуымай, түпнұсқасын дəл көрсетіп
отырды. Ана тілден айна-қатесіз балама тауып,
жүректің қанымен жазудың үлгісін жасады. Қазақ
тіліне аударуда біздің күні бүгінге шейін Абай
тəжірибесіне соқпай, оған мойын ұсынбай өте алмайтынымыз да – бұрқыраған қайнардың қасиеті
бар» [5].
Абай аудармалары тілімізді байыта түсті деген
қорытындыға келуімізге болады. Жаңа ұғымдар,
тың теңеулер, эпитеттер, соны сөз орамдарын, сөз
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айшықтарын туғызды. Поэзиямызда жаңа ырғақ,
жаңа əуен пайда болды. Ойлаудың бейнелі жаңа
түрлері шықты.
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Аңдатпа. Мақалада қарастырылған мəселелер. Аудармашының шығармашылық қызметі.
Көркем аударма – сөз өнерінің ерекше бір саласы. Абайдың «Жолаушының түнгі жыры»
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L. Shaiyahmet
«NIGHT SONG OF WANDERER»
Abstract. The issues dealt in this article. The creative work of an interpreter.
Literary translation is a special branch of the literature. Analysis of transfer Abai’s poem
«The Wanderer’s Night Song».
Keywords: Abai, translation, translator, literary translation.

Бір адам – əлем халықтарының барлық тілін
білуі мүмкін емес. Аударма арқылы əлем əдебиеті
мен əлем жаңалықтарына қол жеткізеді. Осыған
қол жеткізу үшін аударма өмір шындықтарын
айна-қатесіз, өмір шындықтарының арасындағы
тепе-теңдікті сақтап, жалпы халықтық мəні бар,
мəнді шындық құбылыстарын суреттейді. Аудармашы өзінің шығармашылық еңбегі барысында əдеби шығарма мен онда көрініс тапқан
шындық құбылыстарды қатар ұстайды. Осы
шындық құбылыстардың көркем бейнесін аудармада қайта жасайды. Көркем аударма жасау – өте
күрделі, шығармашылық ойлаудың тереңдігі мен
көркемдік қиялдың қуаттылығына негізделетін,
үнемі жетілдіре, кемелдендіре беретін шығармашылық еңбек. Аудармада лайықты түрде
берілген мағынаның салмағы маңызды екені басшылыққа алынады. Көбінде аудармада ойдың

мəнін сақтап аударады. Көркем аударма – өнер,
сөз өнерінің ерекше бір саласы. Аудармашыда
шығармашылық шабыт болу керек. Аудармада
аудармашының білімі, талғамы, дарыны, болмыс,
характері бой көрсетіп тұрады. Аударма жасаудың
қиындығы да осында.
Аудармашы – халық пен халықты таныстырып, достастыратын дəнекер. Аударма жасау –
қиын мəселе. Аудармаға қойылатын талап пен
талғам да зор. Балама аударма – көріксіз көшірме
емес, түпнұсқаның эмоциялық жеке эстетикалық
ерекшеліктерін екінші тілде түгел мүсіндеу.
Мұның үлгілерін біз қазақ поэзиясында алдымен Абайдан табамыз. Ұлы ақын аударған
Пушкин, Лермонтов, Крыловтардың ғибратты
шығармаларының төл туындымыздай халқымыздың көкейіне қонып, зердесіне ұялауы; аударма өнерінің құдірет-күшін танытуы. Абай өзі
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қазақша сөйлеткісі келген шығарманың қан тамырын дəл басып, жүрек тынысын дəрігерше
тыңдап, мүлтіксіз сезде білді.
Абай – қазақ сөз өнеріне өзіне дейін де
өзінен кейін де ешқандай ақын бере алмаған
мол жаңалық, соны тақырып, жаңа қалып, тың
ой, шын көркем сөздер қалдырып кетті. Абайды Ахмет Байтұрсыновтай ғалым «қазақтың бас
ақыны» деп атаған еді. Шынымен де Абай қазақ
сөз өнеріне көптеген жаңалықтар əкелді. Абай
өзіне дейінгі өлең өнеріне сын айтып, «жан-жағы
жұмыр, тегіс келген» өлеңді жазуды кейінгілерге
өсиет етті. Өзі де сол сынға жауап берерлік тамаша өлең өрнектерін жазып қалдырып кетті.
Абай өлеңдерімен бірге қазақ əдебиеті жаңа,
классикалық сапаға көтерілгені, көркемдік талаптың жоғарылағаны, эстетикалық талғамға жауап
берерліктей өскені анық. Ақынның қай өлеңін
алмаңыз эстетикалық талаптарға толық жауап
бере алады. Ақын мұрасының бүгінгі күнге дейін
өз мəнін жоғалтпай, уақыт өткен сайын құны
арта түскен шығармашылығының өміршеңдігі де
осында болу керек.
Абайдың төл туындылары бір төбе болса, аударма деуге қимайтындай төл туындыдан
кем түспес аудармалары бір төбе. Абай орыс
əдебиетімен таныса отырып, Батыс Еуропа мəдениетіне енді. Ақын өзінің қара сөздерінде орыс
əдебиетін, мəдениетін əрдайым мадақтап, содан
үйренуді үлгі етті. Білімге ұмтылған əрбір жас
орыс тілін білмекке, орыс əдебиетін оқымаққа, сол
арқылы əлем мəдениетіне есік ашуға үндеді. Өзі де
орыстың əдебиетімен қатар Еуропа мəдениетімен
сусындады. Сол арқылы білім көкжиегі кеңейді.
Ол орыстың Пушкин, Лермонтов, Крылов сынды
классиктерін қазақша сөйлетіп қана қойған жоқ,
ол солар арқылы немістің атақты ақыны Гетені де
қазақша сөйлетті.
Абай Лермонтовтан «Ночная песнь странника» – «Жолаушының түнгі жырын» аударғанда
туындыны өз көңілінен, өз жүрегінен ыстық
сезіммен, нəрлі талғаммен ой елегінен өткізген.
Аударма үстінде шабыттанып, сүйсіне аударған.
Аударманың құндылығы осында. Өз тілегімен
шабыттана, сүйсіне аударған шығарма оқырман
қауымды да қатты сүйсіндіруі сөзсіз. Егер ақын
жанын дəл солай толғантапаған аударма жай ғана
кезекті бір аударма болып қалар еді, ақын жанын
тебірентіп, өзегін жарып шыққандықтан Абайдың
бұл аудармасы аударма деуге қимайтындай,
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төл туындыға жақын, көркем шығарма болып,
жұтынып шыға келді.
Адам тағдыры секілді өлең тағдыры да қызық.
Бұл өлеңді Лермонтов немісшеден былай аударған
екен:
Горные вершины,
Спят во тьме ночной.
Тихие долины,
Полны свежей мысли.
Не пылит дорога,
Не дрожат листы.
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

Бұл жолдар түнгі тыныштық тамаша табиғат
мезеті философиясымен берілген сұлу, сырлы,
ой-сезіммен үндескен ғажайып лирика. Түнгі табиғат, күллі əлем осы жолдарға сыйып тұр. Осы
аударманың сəтті берілгені соншалықты, төл туындыдай көңілде жатталып, шымырлап, бойға еніп,
əуені құлағына ыңылдап келіп, тұрғандай Абай
өлеңнің ырғағын, сөзін, əдемі əуезін, ішкі ойының
терең мəнін көңіл көрегендігімен дəл жеткізе білді.
Өлең шалыс ұйқас үлгісімен жазылған.
Қараңғы түнде тау қалғып,
Ұйқыға кетер балбырап,
Даланы жым-жырт дел-сал ғып,
Түн басады салбырап.
Шаң шығармас жол дағы.
Сыбдырламас жапырақ
Тыншығарсың сен дағы
Сабыр қылсаң азырақ.

Аударып қана қоймай, əдейі арнап əн
шығарған Абайдың сиқырлы сезімге толы, лиризмге тұнып тұрған осы бір сегіз жолын қай
қазақ білмейді?! Қай қазақ əндетпейді?! Абай
аудармасын ешкімнен кем дей алмайсың. Сап
алтыннан құйылып түскен сұлу да, мінсіз мүсін
секілді. Шашау шыққан бір сөз жоқ. Түн басқан
тау келбеті, жым-жырт дала қандай ғажап! Шаң
шығармайтын жол мен сыбдырламайтын жапырақ
қөніл күйін тыныштыққа шақырып тұрған жоқ
па! Лермонтов аудармасының бүлк-бүлк соққан
тамырын, Абай айнытпай басқандығы соншалық
талай жүз жылдықтар өтсе де бұл өлеңді қайта
аударуға ешкім қарекет жасамады. Абай аудармасы философиялық ой-күйін, түйсік-сезім, дүние
танымын айқын бере алған. Абай Лермонтов
тəржімасы арқылы ұлы Гетенің жан сырын дөп
басып, өлеңді қазақ топырағына бейімдеп, ұлттық
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нəр беріп, жаңа тың жыр туғызған. Абайдың
щеберлігі, көрегендігі, сезімталдығы осы аударманы оқығанда қазақтың шығармасын оқығандай
əсер етеді. “Қараңғы түнде тау қалғыпты” білмейтін, шырқамайтын қазақ жоқ. Оған бір
жағынан Абай жазған кең тынысты, нəзік əуенді
əні себеп болуы мүмкін.
Буын санына бөліп көрсек, аударманың
əуезділігіне көзіміз анық жетер еді:
Қа/раң/ғы түн/де тау қал/ғып, /а/,8
Ұй/қы/ға ке/тер бал/бы/рап, /б/,8
Да/ла/ны жым-жырт дел-сал ғып, /а/,8
Түн ба/са/ды сал/бы/рап. /б/,7
Шаң шы/ғар/мас жол да/ғы. /а/,7
Сыб/дыр/ла/мас жа/пы/рақ /б/,7
Тын/шы/ғар/сың сен да/ғы /а/,7
Са/быр қыл/саң а/зы/рақ. /б/,7

Абайдың аудармашы ретіндегі сезімталдығына қайран қалмасқа болмайды. Орыс өлеңі
арқылы неміс елінің тіршілік-тынысын тап басуы
керемет.
Лермонтов: «Қараңғы түнде тау шыңдары
ұйықтайды» десе, Абай «Қараңғы түнде тау
қалғып, ұйқыға кетер балбырап» деп қазақшалайды. Сөйтіп, Гетенің өзіндегі «покоится»
дегеніне бір табан жақындай түседі. Абай əуелі
тауды қалғытады да, содан кейін барып, балбыратып ұйқыға батырады.Өлең оқыған адамды
тыныштыққа бөлеп, маужыратқандай болады.
Ұлты, салт-санасы, дəстүрі бөлек екі ұлттың
екі ақынының жаны үндес болғанда, көңілі

мұңдас болғанда ғана мұндай тамаша аударма
дүниеге келетін секілді. Гете мен Абай лирикасында үндестік мол. Гете мен Абайды туыстыратын қасиет – «ақиқатқа ұмтылу, шындықты артық
санау». Бұл ойшыл һəм суреткерлік болмысқа тəн
ізгілік шарапаты. Гете «Фаустта»:
«Іздеген жан адасуға мəжбүр».
Ғадəлəт пен мархамат – көп азығы,
Қайда көрсең, болып бақ, соған көмек.

Абай «Көк тұман – алдыңдағы келер заман»
атты өлеңінде əділет пен рақым, шындық пен
ізгілік егіз екеніне мегзейді.
Аталмыш шығарма туралы пікірін өз кезінде
атақты Толстой да білдірген екен. Неміс тілін
жетік білген Лев Толстой осы аударманы неміс
тіліндегі түпнұсқадан əлдеқайда көркем деп
бағалаған. Түпнұсқадан Лермонтов аудармасы
асып тұрса, Лермонтов аудармасынан Абай аудармасын əсте кем дей алмайсың. Пушкиннен
аударған «Татьянаның қырдағы əні» қазақ даласына қалай тарап, сіңіскен болса «Қараңғы түнде
тау қалғып» туралы да дəл солай сеніммен айта
аламыз. Абайдың өзі шығарған əуенімен қосылып
əн болып шырқалған «Қараңғы түнде тау қалғып»
өлеңі қазақ даласын əнімен талай тербеген, даланы ғана емес халықты да баураған болар. Абай
қаламынан туған осынау тамаша аударма қазақ
аудармаларындағы ең бір көркемі, ең бір саздысы
болып қала бермек.
***
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Гете шығармаларының аудармасында,
біз аудармашыны емес, Гетені ғана көргіміз келеді
Тіпті Пушкиннің өзі Гетені аударуға бел буса,
аудармаларда Пушкинді емес,
Гетені танытуды талап етер едік.
В.Г. Белинский

Гетенің «Ночная песнь странника» – «Жолаушының түнгі жыры» 1780 жылы 7 қыркүйекте
түнде Ильменау маңайындағы Кихельхан
тауының басындағы ағаш үй қабырғасына
қарындашпен жазылған. Оны қазақ тілінде
сөйлеткен Абай атамыз. Түпнұсқа тілін білмеген
ол, Лермонтов нұсқасын пайдаланып, орыс
тілінен тəржімалайды. Абай – қазақ əдебиеті мен
мəдениетінің дамуына үлес қосқан бірден-бір
қазақ əдебиетінің классигі, ақын, композитор,
қоғам қайраткері, аудармашы. Абай қашан да
оқырмандардың, ақындардың, сыншылардың
назарында. Ол оқырмандарға тек өз өлеңдерін
ғана сыйлап қоймай, сондай-ақ өзге ұлттың,
мəдениеттің шығармаларын тамашалауға септігін
тигізді. Көптеген абайтанушылар əлемге аты əйгілі
тұлға жайында бірер ойлар жазып, көпшілікке
ұсынуда. Солардың бірі – Тəкен Əлімқұлов.
Классик жазушы – ұлттық əдебиеттанудың
күретамыры Абайтану ілімінің дамуына ерен
үлес қосқан ғажайып дарын иесі. Ғалымның
Абай шығармашылығына арналған «Абай» (1954)
монографиясы, М. Əуезовпен бірлесіп жазылған
«Из истории казахской литературы» зерттеу
мақаласы («О прошлом и настоящем» (1958)
еңбегінде) абайтанудағы біліктілігін танытты.
Ал «Əнді сүйсең, менше сүй» («Қазақ əдебиеті».
1970.3.07), «Абайды тану туралы» («Қазақ
əдебиеті». 1971.19.03), «Толғауы тоқсан қызыл
тіл» («Қазақ əдебиеті». 1971.14.05), «Тағы Абай
мұрасы хақында» («Қазақ əдебиеті».1974.5.07), т.б.
мақалаларында ұлы ақын өмірі мен əдеби мұрасы,
поэзиясының
көркемдік-эстетикалық
қуаты
ғылыми проблемалық сипатта қарастырылды.
Кеңестік əдебиеттану ұстанған маркстік-лениндік
қасаң ілім шырмауына шырмалмаған еркін

ойлы тау тұлға Тəкен Əлімқұловтың «Жұмбақ
жан» (1978) зерттеуі адамзаттық мəндегі ұлы
тұлға Абайдың шығармашылық құбылысына
ақын өскен орта, рухани нəр алған халықтық
ілкі қасиетке толы қайнар бұлаққа эстетикалық
биіктен, ұлттық рухтағы ойлы көзбен қараудағы
ғылыми-зерттеушілік арнаға соны тыныс
дарытты. Тəкен Əлімқұлов: «Абай аудармамен
айналысқан кезде орыс əдебиетіне қанық, орыс
тіліне жетік еді. Оның екі тілде еркін ойлайтыны:
«Айтыңызшы, болсаңыз здравомыслящий» деген
тəрізді стихиялық жолдардан да аңғарылады.
Көркем аударманы орыс тілі қанына сіңген кезде
бастаған Абай қол жетпес үлгілер жасай білді.
Ол аударма атаулыны жарысқа түсіріп, жалаң
еліктеуден, көлбегей көшіруден, болымсыз
бөгделеуден құтқарды. Табиғатында эстет емес,
эстетик Абай көкейіне қонатын мəнді, маңызды,
күрделі шығармаларды таңдады. Жəне оларды
менменше бейімдеп, бұрмалап, берекесіздендіріп
обал жасамайды. Кейінгі кейбір эстет ақындарша
ұрлыққа жуымай, түпнұсқасын дəл көрсетіп
отырды. Ана тілден айна-қатесіз балама тауып,
жүректің қанымен жазудың үлгісін жасады.
Қазақ тіліне аударуда біздің күні бүгінге шейін
Абай тəжірибесіне соқпай, оған мойын ұсынбай
өте алмайтынымыз да – бұрқыраған қайнардың
қасиеті бар» – деп жазған бір мақаласында [1].
Яғни Тəкен Əлімқұлов айтқандай, Абай жазушыға
еліктемеді, ол – жаңадан туынды жасай білген
ақын. Абай тек негізгі идеяны жеткізуге тырысты
жəне оны жеткізе білді. Академик Зəки Ахметов:
“...ақынның аударма өлеңдерінің ешқайсысы оның
төл шығармаларынан бөлекше, екінші қатардағы
шығарма деп саналмауы керек. Абайдың ақындық
шеберлігін, ойлау, бейнелеу өзгешелігін танытуы
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жағынан олардың мəні ешбір кем емес” [2],
деп көрсеткен. Бұл сөздің мəні тереңде жатыр.
Иə, аударылған өлең – аударған ақынның да
өлеңі. Аударылған туынды енді сол шығарма
тəржімеленген тілдегі əдебиеттің туындысы.
Аударма мен түпнұсқаның аражігі туралы
деректі һəм сезімге толы ой толғанысында қазақ
неміс жазушысы Герольд Бельгер «Брат среди
братьев» атты жинағында [3] жазды. Мақала 1978
жылы жазылған. «Кезбенің түнгі жыры»: ГетеЛермонтов-Абай». Г. Бельгер Гетенің миниатюрасының тууын, оның орыс пен қазаққа асыл мұра
болып сіңуін қоса кереметке балайды.
«Гете Эккерманмен əңгімелескенде бұл өлең
туралы былай деген: дерексіз нəрсені жырлау
маған тəн үлгі емес. Ол шабыты шалқып, жүрегі
толқып, осы бір тылсым əсерлерін қағазға түсіре
білген. Ақын өзінің көркем əсерін өзге жұртпен
бөлісуді аңсаған» – деп жазады Г. Бельгер. Ол
Лермонтов пен Абайды Гетені көзсіз қайталаушы,
даяр үлгіні малданушы емес, теңдес ақындар
ретінде қарастырады. Поэзияда аудармашы
ақынға бəсекелес, лайықты бақталас, күндес деп
өзара жарыстырып қоятын шалағай ұғымдар бұл
арада шет.
«Это даже не перевод в обычном понимании,
а соревнование на равных между большими
поэтами, переложение, точнее, духовное созвучие»
деп жазады Г. Бельгер. Зерттеушінің айтуынша,
Лермонтовта нақты дəлдік жоқ. Ол Гетеден
тақырып, идея, өлеңнің мəнін ғана алады да,
өзінше береді. Ол сөздерді емес, стильді, екпінді,
өлеңнің сазын аударды, соның үшін шынайы
орыс рухына сай жыр туды. Дəлдік тұрғыда
айтсақ өлеңнің ең соңғы екі жолы түпнұсқаға дөп:
«Подожди немного, Отдохнешь и ты». Лермонтов
нақты. Орыс тілінің жаратылысына дəлдік
тəн. Абай еркін көсілгенмен соңғы шумақты
Гете өленінің түпнұсқасы:
1. Uber allen Gipfeln
2. ist Ruh’,
3. in allen Wipfeln
4. spurest du
5. kaum einen Hauch.
6. Die Vogelein schweigen im Walde.
7. Warte nur, balde
8. ruhest du auch.
Лермонтов
1. Горные вершины
2. Спят во тьме ночной;
3. Тихие долины

бұлжытпай аудара білгенін зерттеуші айтады.
«Мен бұл өлеңдерді бала кезімнен жатқа білемін.
Біздің ауылда бұл жолдар былайша шырқалатын
еді:
Шаң шығармас жол-дағы
Сыбдырламас жапырақ.

Абай шығармаларының соңғы басылымына
таңдандым [4, 208-б.] «Сыбдырламас жапырақ»
деген жерде – «Сілкіне алмас жапырақ» делініпті.
Аса бір айырма жоқ...» – дей келе, Герольд
Бельгердің алғашқы нұсқаны қаз-қалпында беруді
жөн көргенін өте оң қабылдауымыз керек.
Абай аудармасы Лермонтовқа өте жақын
деп, екі ақынның арасындағы айырмашылықтың
орасан еместігіне меңзейді.
Лермонтовтағы
«аңғар», «алқап» делінген ұғым Абайда қазақ
халқының жаратылысына сай «дала» деп берілген,
осыны аңдайды. Зерттеуші үш алыптың рухани
біртұтас болмыс-бітіміне, жан туыстығына
сүйініп, мұның жұмбағына ой жүгіртеді.
«Батыстың озық ойлы даналары мəдениеттер
тоғысуына əрдайым ұмтылды, рухани көпір сала
білді. Осындай данышпанның бірі Гете болды.
Ол Шығыс пен Батыстың бірдей құдайшылығына
сүйініп жыр жазған» деп тұжырымдайды автор.
Герольд Бельгер тек түпнұсқа мен аударманы
талдап қана қоймай, аударманың жолма-жол
нұсқасын ұсынады. Жоғарыда атап өткенімдей,
Абай түпнұсқа ретінде Лермонтов тəржімасын
пайдаланады. Сол себепті Лермонтов ұсынған
нұсқаны зерттеп, өзге де аудармалармен
салыстыруымыз қажет. Олар: И. Анненский,
В. Брюсов, Б. Пастернак, Ю. Александров жəне
Бельгердің жолма-жол аудармалары. Қазақ тіліне
«Жолаушының түнгі жырын» Б. Момышұлы
тəржімалаған.
4. Полны свежей мглой;
5. Не пылит дорога,
6. Не дрожат листы...
7. Подожди немного,
8. Отдохнешь и ты.
Брюсов
1. На всех вершинах
2. Покой;
3. В листве, в долинах
4. Ни одной
5. Не дрогнет черты;
6. Птицы спят в молчании бора.
7. Подожди только: скоро

Абай институтының хабаршысы. №2 (14), 2012
8. Уснешь и ты.
Анненский
1. Над высью горной
2. Тишь.
3. В листве уж черной
4. Не ощутишь
5. Ни дуновенья.
6. В чаще затих полет...
7. О, подожди!.. Мгновенье –
8. Тишь и тебя... возьмет.

Пастернактың аудармаларынан басқа аудармаларға одан алды сын баға берілген болатын.
А.А. Фет: «Лермонтов Гетенің бəріне əйгілі
«Uber allen Gipfeln» өлеңін аударған; дегенмен
өлеңнің сыртқы формасынан ауытқыған. Сонда
не шықты? Мазмұны жағынан ұқсас, рухы,
оқырмандарға əсер ету жағынан өзгеше екі
түрлі өлең пайда болды. Гете бізге таудың,
ағаштың басына бейқам, тіпті көңілді түрде назар
салуымызды сұрайды. Ruhest du auch жұбанышы
күтпеген жерден келеді. Ал Лермонтовта болса
бірінші сөзден-ақ күздегі тыныштық өлең
түйінін сезінуге итермелейді [5]. Нақты бір баға
берілмегенімен, Лермонтовтың түпнұсқадан
ауытқығандығы жайлы сөз етілетіні бірінші
жолдан-ақ білінеді.
1914 жылы А. Сидоровтың мақаласы [6] жарық
көреді, оның екінші бөлімі «Горные вершины»
өлеңінің талдау жұмысына арналады. Бұл мақала
сын көзқарастарға толы. Бір жағынан, Лермонтов
Гетені нашар аударғандығы туралы айтылса,
екінші жағынан, Лермонтов аудармасы дербес
өлең ретінде тамаша өлең, құндылығы жағынан
Гете өлеңінен кем түспейді деп баяндалады
(40-41 б.).
Бұл аудармалар жайлы өзге де сыншылар
пікір білдірген. В.М. Жирмунский өзінің белгілі еңбегінде [7] əрбір аудармаға өзіндік баға
береді. «Лермонтовтың поэтикалық дамуына Гетенің маңызы аса емес екендігін» нақтылап, «Лермонтовтың түпнұсқадан ауытқығандығының бірден-бір себебі байрондық көңілкүй» деп сипаттайды. Брюсов аудармасында

79
Пастернак
1. Мирно высятся горы.
2. В полусон
3. Каждый листик средь бора
4. На краю косогора
5. Погружен.
6. Птичек замерли хоры.
7. Погоди: будет скоро
8. И тебе угомон.

музыкалық-ритмикалық жағына көңіл бөледі:
«Брюсов музыкалық-ритмикалық жағынан түпнұсқаға жете білген, дегенмен ол түпнұсқаның
эмоционалдық тонын күрделендіріп, бұрмалайды. Анненский аудармасы қысқа ғана түрде,
мазмұны жағынан сипатталған»: «Жолаушының
түнгі жыры» өлеңінде ол өз лирикаларынан
көрініс табатын жақындаған өлімнің қорқынышын бейнелейді.
А.В. Федоров [8] өз жұмысында Лермонтов
аудармасына нақты талдау жүргізеді. Ол Лермонтов тəржімасын өзге аудармалармен салыстырмайды, өлең тəржімасына келесідей баға
береді: ««Горные вершины» өлеңі «Гетеден» деген
тақырыппен берілген, яғни аударма категориясына
жатқызылған, алайда аударма неміс нұсқасынан
мүлдем алшақтаған жəне оған ұқсамайды да. Гете
өлеңінде берілген элементтер аудармадан орын
алмай, дербес өлең ретінде қабылданады.
Қазақ тіліндегі нұсқа неміс тілінен ауытқыған,
түпнұсқаға мүлдем сай болмағанымен, Абай
аударманы қазақ оқырманына, қазақ халқының
дəстүріне, менталитетіне бейімдей білді. Өлең
жұртшылықтың көңілінен шықты десем еш асыра
түспеймін.
Аударма мен түпнұсқаны салыстыру барысында, ең алдымен, аударманың қаншалықты
түрде түпнұсқаға дəл екендігін анықтаймыз. Яғни
лексикалық құрамына талдау жүргіземіз.
а) балама сөздердің саны;
ə) мағынасы жағынан келетін, яғни синоним
сөздердің саны;
б) аудармашы тарапынан қосылған сөздер
саны.
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Нақты сөздер
(мəні бар сөздер)
Лермонтов
Брюсов
Анненский
Пастернак
Абай
Б. Момышұлы
Г. Бельгер

19
19
18
17
25
14
17

Демеулік
(предлог)

Одағай сөздер

1
4
3
5
3
3

Барлығы

1
-

20
23
22
22
25
17
20

Енді əрбір сөзді алып, оның қаншалықты түпнұсқаға келетінін көрейік:
Нақты сөздер (мəні
бар сөздер)

Лермонтов
Брюсов
Анненский
Пастернак
Абай
Б. Момышұлы

19
19
18
17
25
14

Г. Бельгер

17

Түпнұсқадағы сөздермен сəйкестігі
Сəйкес келеді

Синоним сөздер

Аудармашы
тарапынан қосылған
сөздер

6
12
7
5
6
Жолма-жол аударма
Жолма-жол аударма

2
3
2
2
1

11
4
10
10
17

Бұл кестеден біз келесідей қорытынды жасай
аламыз, яғни лексикалық тұрғыдан Брюсов
аудармасы түпнұсқамен бара-бар. Келесі орында
Анненский аудармасы тұр. Пастернак, Лермонтов,
Абай тəржімалары түпнұсқадан алшақтаған.
Момышұлы мен Бельгер жолма-жол аударма
тəсілін таңдағандықтан, аударма тіліндегі туынды
түпнұсқаға сəйкес келеді. Брюсов пен Анненский
аударма нормаларын сақтауға тырысқандығын
көріп отырмыз. Абай мен Лермонтов бұл
нормалардан гөрі, өлеңнің көркемдік-эстетикалық
құндылығын беруге талпынды жəне солай шықты
деп ойлаймын.
Бірінші бөліктің аудармасы:
Над всеми вершинами // Тишина... деген тұсын
Лермонтов: Горные вершины // Спят во тьме
ночной; // Тихие долины // Полны свежей мглой. Ал
Абай: Қараңғы түнде тау қалғып, Ұйқыға кетер
балбырап. Даланы жым-жырт, дел-сал қып,Түн
басады салбырап деп аударады. Бұл тармақтарды
оқып, əрбір аударманы дербес қарастырар болсақ,
кімнің өлеңі барынша бейнелі, көркем деген
сұрақтар да тууы мүмкін. Алайда сұрақ дұрыс
қойылмаған, «Гете өлеңі қандай өзгерістерге
ұшыраған жəне ол аудармаға нұқсан келтірді ме?»

деген сауал тууы керек. «Вершина», яғни «шың»
деген сөз аудармада түсіріліп, орнына «горные
вершины» деген эпитеті қолданған жəне «тишина», «тыныштық» деген сөз «спят во тьме ночной», «ұйқыға кетер балбырап» деп өзгертіледі.
Гетеде ұйқы, түн жайында сипатталмайды.
Түпнұсқада жасырынған тұстар аудармадан орын
алады. Əрине, көркемдік жағынан Абай озды деген
ұйғарымға келемін. Абай, əуелі, тауды қалғытады
да, содан кейін барып, балбыратып ұйқыға
батырады. Өлең оқыған адамды тыныштыққа
бөлеп, маужыратқандай болады. Енді етістік
санын санайтын болсақ, орыс нұсқасында ешбір
қимыл-əрекетті білдіретін сөзді көрмейміз. Ал
Абайда етістік саны – 4, яғни əрбір тармаққа бір
етістіктен келеді.
Тармақтың екінші бөлігі – Тихие долины
// Полны свежей мглой – тіпті Гете өлеңіне
сəйкес келмейді де, аудармашының өзіндік бір
шығармашылығын танытады. Мəтін көлемін
ұлғайтқан Лермонтов пен Абай өз тарапынан
сөздер қосқан, аудармадағы бір ғана сөз
түпнұсқаға балама болып табылады, дəлдік,
аударма деген ұғымдар бұл нұсқалардан көрініс
таппайды. Ал Пастернактың Мирно высятся
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горы деген аудармасы барынша қысқартылады
да, басты назар тауларға ауады, тыныштық ұғымы
содан кейін ғана көрінеді. Сол себепті, Пастернак
та Гетені бере білмеген. Анненский мен Брюсов
аудармалары өзге аудармашылардың нұсқаларына
қарағанда, барынша жақын. Анненский: Над
высью горной // Тишь деп түпнұсқадағы бір сөзді
Лермонтов секілді эпитетпен береді. Алайда
«высь» сөзі неміс тіліндегі сөзге баламалы емес.
Себебі ол нақты бір ұғымды білдірмейді. Бірақ
бұл қайшылықтар соншалықты орасан емес,
сол себепті Анненский аудармасы барынша
түпнұсқаға жақын аударма болып табылады.
Брюсов аудармасы түпнұсқаға Анненский
нұсқасынан да жақын: На всех вершинах //
Покой. Лексика-семантикалық жəне мазмұндық
тұрғыдан Брюсов аудармасынан асып түспейтін
аударма жоқ.
Екінші бөліктің аударылуы:
Екінші сөйлем, пейзаждың екінші бөлімі,
орман туралы бейнелер былай деп берілген:
Во всех макушках // Ты не ощутишь // Почти
никакого дуновения, Лермонтов та, Абай да
өзінің пейзаждық сипаттауын жалғастыра, оны
екі тармақтарда береді: Не пылит дорога, // Не
дрожат листы. «Шаң шығармас жол-дағы.
Сілкіне алмас жапырақ».
Бірінші де, екінші сөйлем де Гетеде жоқ,
түпнұсқада бұл бөлік аудармада секілді əсерлі,
сондай бір көрнекі емес. Себебі Гете тек ешбір
сыбдырдың, желдің дауысының естілмеуін
сипаттаса, Лермонтов та, Абай да жапырақты
өз тараптарынан қосып, аударманы əсірелейді.
Брюсов бұл жолды үш тармақпен береді: В листве,
в долинах // Ни одной // Не дрогнет черты, оның
бұл бөлігі бірінші бөлігі секілді дəл емес. Брюсов
аудармадан шамалы ғана ауытқыған. Мысалы, «не
дрогнет черты» деген тіркесті қарастырар болсақ,
«черта» деген сөздің бірнеше анықтамасы бар,
сол себепті оның бір нақты мағынасы жоқ. Менің
көз алдыма «не дрогнет черты» деген кезде, өте
бір қауіпті, салқын қанды адамның бейнесі келеді.
Анненков болса өз жолынан таймай, бұл тұсты
да аудармаға жақын етіп аударады: В листве, уж
черной, // Не ощутишь // Ни дуновенья. Анненский
Брюсов секілді жеті сөзді пайдаланады. «Ни
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дуновенья» сөзі түпнұсқаға жақын, «листва»
сөзін аудармашы өз тарапынан қосқан, яғни бұл
эпитетті аудармашы өлеңге келіседі деп санаған
болар. Бұл да дұрыс: себебі қараңғы түскен кезде
жапырақ та өз бояуын жоғалтып, түнмен бірге
қара түске боялады, екінші жағынан, аудармашы
бұл сөзбен өлімнің жақындағандығын, сөл сезімді
білдіреді.
Пастернак аудармасына келер болсақ, көлемі
жағынан түпнұсқаға сай емес, ұйқасы да Гетенікі
секілді емес. Пастернак Лермонтовтан бетер
түпнұсқадан алшақтаған.
Үшінші бөліктің аударылуы:
Өлеңнің бұл бөлігінде – Птички молчат в
лесу деп баяндалады. Қысқалығына қарамастан,
қарапайым, сондай-ақ əрқилы етіп бейнеленген.
Лермонтов, Абай бұл бөлікті тастап кетіп, өзге
сипаттаулармен алмастырған. Анненский бұл
үш сөзді аударма тіліндегі үш сөзбен берген:
В чаще затих полет, түпнұсқаға «чаща» сөзі
ғана баламалы. Мұнда құстар тым-тырыс,
өз орындарында, қимылсыз отыр деген ой
сипатталады. Алайда бұл түпнұсқадағы ойға
келіспейтін секілді. Брюсов: Птицы спят в
молчании бора, однако и он не безукоризнен
деп түпнұсқаға сейкес етіп аударады. Гетеде
құстар үнтүнсіз болса, Брюсовта олар ұйқыға
кеткен. Ұйықтау үндемеу ұғымды білдіретіні
сөзсіз, дегенмен үндемеу деген ұйқыға кету
əрекетін білдірмейді. Брюсов бұл ұғымды
ықшамдап жіберген. Брюсовтан дəлдікпен асқан
Пастернактың Птичек замерли хоры деген
аудармасы түпнұсқа секілді қысқа..
Соңғы бөлігі Подожди только; скоро //
Отдохнешь и ты деген жолдарының түрлі
нұсқаларын тамашалай аламыз. Аудармашылар
бұл тұста сөздің баламасынан гөрі, синонимдерін
беруге тырысқан. Брюсов «Уснешь и ты» деп
алса, Анненский «Тишь и тебя ... возьмет» деп
тəржімалайды. Қалған аудармашылар «Отдохнешь и ты» деп өлең жолдарының аудармасын
аяқтайды. Мұндағы Абайдың «Тыншығарсың сен
дағы, Сабыр қылсаң азырақ» деген тəржімасы
маған өте ұнады, көңілімнен шықты. Абай
образды, көркем бейнелей отырып, түпнұсқадағы
бар ойды бере білген.
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Өлең мəтіндері

Өлеңдегі буын саны
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Түпнұсқа

6

2

5

3

4

8

5

4

Лермонтов

6

5

6

5

6

5

6

5

Брюсов

6

2

5

3

5

9

7

4

Анненский

5

1

5

4

5

6

7

6

Пастернак

7

3

7

7

3

7

7

6

Абай

8

8

8

7

7

8

7

7

Г. Бельгер

7

3

5

4

7

6

7

7

Б. Момышұлы

7

9

9

6

7

Буын саны жағынан ешбір аудармашының
тəржімасы түпнұсқамен дəл емес. Кестеден
байқайтынымыз, Анненский мен Брюсов
өлеңнің лексикалық құрамын да, буын санын
да дəл болмаса да, түпнұсқаға жақын етіп
бергісі келгендігі көрінеді. Абай өлеңді қазақ
тіліндегі өлеңдерге бейімдеп, яғни əдетте қазақ
өлеңдеріне 7,8 буынды өлеңдер тəн, ал Абайдың
нұсқасындағы буын саны бойынша кейбір
жерлерде түпнұсқадан екі есеге көп беретінін

аңғара аламыз. Басында айтып өткенімдей,
Абай дəлдікті емес, керісінше ойға қонымды,
қабылдауға ұтымды туынды жасауды көздейді.
Өлең жолына келетін болсақ, аудармашылардың
барлығы дерлік 8 тармақты сақтаған. Тек
Б. Момышұлы жолма-жол аударманы 5 тармақта
бейнелеген.
Поэзияда өлең əуезді, ырғақты болуы үшін
ұйқастың маңызы зор. Аудармашылар түпнұсқадағы ұйқасты сақтай білген бе?

Түпнұсқа

Abab cddc

Лермонтов

Abab cdcd

Анненский

Abab cdde

Брюсов

Abab cddc

Пастернак

Abccbadb

Абай

Abab cdcd

Бельгер

Жолма-жол аударма (ұйқас жоқ)

Б. Момышұлы

Жолма-жол аударма (ұйқас жоқ)

Ұйқасы жағынан, Брюсов Гетені орыс тілінде
қайталаған. Абай Лермонтов секілді шалыс
ұйқаспен аударған. Өзге аудармашылар тіпті

ауытқыған. Түпнұсқадағы екінші шумақ орама
ұйқаспен берілген. Брюсовтан өзге аудармашылар
бұл шумақты түпнұсқадағыдай орама ұйқаспен
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аудара алмаған. Бельгер мен Б. Момышұлы да
ешқандай ұйқас жоқ, олар ұйқассыз, өлеңнің
жолма-жол нұсқасын ұсынған.
Өзге тілден тəржімаланған дүние қашан да ұлт
əдебиетін молайтып, сол халықтың мəдениетімен,
əдебиетімен, дəстүрімен танысуға мүмкіндік
береді. Бұл жолда аудармашыларымыздың еңбегі
зор. Кемшіліктер болғанымен, автордың стилін
сақтамағанымен, аудармашылар негізгі ойды,
идеяны оқырмандарға жеткізе білген. Поэзия
аудармасы өте күрделі дүние екендігі бəрімізге
мəлім. Тек аудармашы болу жеткіліксіз, оған қоса
ақын болу да шарт. Сондай ақындарымыздың бірі
– Абай Құнанбаев. Өлеңді еркін аударған ол Гете
беруге тырысқан идеяны сақтап, қазақ тілінде төл
туындыдай тəржіма жасайды. Абай, ең алдымен,
оқырмандар қауымын ескеріп, оны қазақ тіліне
бейімдейді. Гогольдің өзі де: «Түпнұсқаға жуықтау
үшін одан алшақтап орайласу керек» деген.

Меніңше, Абай жан тəнін салып, рақаттанып,
шабыттанып аударған өлеңдердің бірі осы болса
керек. Себебі ол сондай көркем жəне қазақтың
төл туындысындай əсер қалдырады.
Əдебиеттер
1 http://dmk.kz/aueze/abay-zhane-audarma.html
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3 Бельгер Г. Ода перевода. – Алматы: «Жазушы», 1981.
4 Бельгер Г. Лики слова. – Алматы: «Жазушы» баспасы,
1976, 208-бет.
5 Фет А.А. Ответ на статью «Русского вестника» об
«Одах Горация» // Русские писатели о переводе. – Л.: Сов.
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6 Сидоров А.А. Гете и переводчик // Труды и дни
издательства «Мусагет». – М., 1914. Тетрадь 7.
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Г. Мужигова
ҚАЗТУҒАН ӨЛЕҢДЕРІНІҢ АУДАРМАЛАРЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Аңдатпа. Мақалада қарастырылған мəселелер. ХVII-XVIII ғасырдағы қазақ ақын-жырауларының
шығармашылық ерекшелігі. Қазтуған жыраудың өлең-толғауларынының орыс тіліндегі аудармаларын талдау.
Аудармадағы ұлттық ерекшелік, ізденістер мен қателіктер.
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Г. Мужигова
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДОВ СТИХОТВОРЕНИЙ КАЗТУГАНА
Аннотация. Вопросы, рассматриваемые в статье. Особенности творчества казахских поэтов-жырау
ХVII-XVIII вв. Анализ переводов стихотворений Казтугана на русском языке.
Национальные особенности, поиски и упущения в переводе.
Ключевые слова: жыр, жырау, перевод, националная особенность.

G. Muzhigova
NATIONAL FEATURES TRANSLATIONS OF KAZTUGAN’S POEMS
Abstract. The issues dealt in this article. Features of creativity of Kazakh poets zhyrau the XVII-XVIII centuries.
Analysis of translations Kaztugan’s poem in Russian. National characteristics, searches and omissions in the translation
Keywords: zhyr, zhyrau, translation, national feature.

Көркем аударма түрлері аударматану ғылымында түрліше топтастырылып жүр. Бұл топтастырулардың көпшілігінде, негізінен, түпнұсқаға функционалдық жағынан сəйкестік деген
мəселеге баса назар аударылады.
Егер бұл мəселенің тарихына үңілер болсақ,
біз көркем аударма табиғатының көрініс табуы

тұрғысынан алғанда қазақ лирикасын орыс тіліне
аудару теориясы мен тəжірибесі үшін маңызды
тұжырымдар таба аламыз.
Мысалы ХХ ғасырдың басында орыстың
тамаша ақыны жəне аудармашы В. Брюсов
поэзия аудармасының негізгі принципі жөнінде
мынандай тұжырым жасайды: “Воспроивести
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при переводе стихотворения все эти элементы
(...) полно и точно – немыслимо. Переводчик
обычно стремится передать лишь один или в
лучшем случае два (большей частью – образы и
размер), изменив другие (стиль, движение стиха,
рифмы звуки слов). Но есть стихи, в которых
первенствующую роль играют не образы, а,
например, звуки слов (...) или даже рифмы
(например в шуточных произведениях). Выбор
этого элемента, который считаешь наиболее
важным в переводимом произведении, составляет
метод первода” [14,42-б.].
Түпнұсқаның өзге ұлттық тілде дұрыс,
дəл (көркемдік тұрғысынан) жеткізілгендігіне
немесе жеткізілмегендігіне, автор стилі мен
оның аудармасының стилі арасында қандай пропорцияның бар екендігіне қарай аудармашылық интерпретацияның келесі типтері бөлініп
көрсетіледі.:
1) сөзбе-сөз; 2) оңайлатылған; 3) адекватты
[16,142-б.].
Аудармашы Е. Витковский аударманың келесі типологиясын ұсынады: 1) проза түріндегі,
жолма-жол аударма; 2) түпнұсқадағы буын мен
жол санын мөлшерлі түрде қадағалай отырып,
буынды өлең түрінде аудару; 3) буынды-екпінді
ақ өлең аудармасы; 4) мүмкіндігінше “тепетең көлемділікті” сақтай отырып, тұтас сəйкестікке құрылған аударма; 5) аударма емес,
ыңғайластыру [17].
Бұдан да өзге классификациялар бар, бірақ
олардың өзегі бір: көркем аударма туған тілде
түпнұсқаға ұқсас, эстетиткалық жағынан тең
көркем туынды жасау болып табылады.
Ал осы классификациялар жыраулар поэзиясында қалай көрініс табады екен?
Тағы бір мысалды П. Косенконың аудармасынан алсақ. Қазтуғанның өзі туралы «Мадақ
жыры»:
Бұдырайған екі шекелі,
Мұздай үлкен көбелі
Қары ұнымы сұлтандайын жүрісті,
Адырнасы шəйі жібек оққа кірісті,
Айдаса қойдың көсемі,
Сөйлесе қызыл тілдің шешені
Ұстаса қашағанның ұзын құрығы,
Қалайылаған қасты орданың сырығы... [6,28-б.]

Орысша:
Сын Суюнши я – Казтуган,
С мощной походкой могучий султан.
Льдина кольчуги прикрыла мой стан,

Разум великий с рожденья мне дан.
С огромным челом моя голова,
Шелковая у лука моего тетива
Я длинный курук для строптивых коней,
Ястреб, напавший на стаю гусей,
Последний из биев, язык чей как меч,
Как пламя костра, ярка моя реч [7,14 с.].

Өлең жолдарының ұлттық колоритке толы
екендігін бірден байқауға болады. Жырау бірде
ақын, бірде батыр болып көсіледі. Эпикалық
шығармаға көбірек ұқсайды. Аудармада балама
аудармаға тəн сипаттар басымдық танытқан. Аудармашы өмір шындығын көргенде оған түпнұсқа
арқылы қараған. Жəне автордың көзімен қарағаны
байқалады. Сондықтан автордың өзі үшін нақтылы өмір көрінісі қандай рөл атқаратын болса, аудармашы үшін түпнұсқа дəл сондай рөл
атқарған.
Қазтуған жыраудың өмір, болмыс туралы,
атамекен, туған ел жайлы жəне əскери тұрмысқа
қатысты сан алуан жырдан құралған мол мұра
қалғаны белгілі. Бірақ жырларының көпшілігі
сақталмаған. Бізге жеткен шығармаларынан
қазіргі кезде «Бұдырайған екі шекелі», «Алаң да
алаң, алаң жұрт», «Белгілі биік көк сеңгір» деп
аталатын үш толғауы ғана бар. Алайда аталған үш
шығарманың өзі-ақ Қазтуғанның қазақ əдебиет тарихынан орын алуына негіз бола алды. Қиялының
ұшқырлығы, кеңдігі, суреттеу тəсілдерінің байлығы мен əсемдігі орта ғасырларда қазақтың
ақындық өнерінің жоғары дəрежеде əрі өзіндік
сипатқа толы болғанын танытады. Ұлттық бояуы
ашық, өршіл романтикаға суарылған, афористік
толғаныс, көркем тіркестерге бай Қазтуған жырлары əлденеше ғасырлар бойы қазақ ақындарына
үлгі, өнеге мектебі болған.
Жыраудың «Бұдырайған екі шекелі» – «Сын
Суюнши я – Казтуган» деп басталатын толғауында
əрі жырау, əрі батырға тəн өз портретін өзі жасап, ұтымды да дəл метафоралық салыстырулар
арқылы əсем көмкерген. Ал «Алаң да алаң, алаң
жұртта» халықтың туған мекен – Еділін тастап,
шу бойында алғаш хандық құрып, қоныс тебуі,
тəуелсіз ел болу кезеңін меңзейді. Қазтуғанның
туған жер, өскен елге деген махаббаты да
кіршіксіз əрі шексіз. Ол «Кіндік кесіп, кір жуған»
ата қоныс – Еділдің дарқан байлығы мен шексіз
де шетсіз қуатты мекен екенін сипаттау арқылы өз
сүйіспендігін жайып салады. «Жатып қалған бір
тоқты жайылып мың қой болған жерді» суреттегенде, оның елге қорған, мықты тірек болғанын
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да ұмытпайды. «Белгілі биік биік көк сеңгір» жырынан жауынгер-жыраудың өмір жайлы тыныстүсінігі айқын аңғарылады. Бұл аталған жырлар
қазақ əдебиетінде өзінің мазмұны мен көркемдік
сипаттары жағынан ғана емес, сыртқы түзілімқұрылыс тұрғысынан да ерекше дараланады.
Қазтуған жырлары алғаш рет Ғ. Мұштақтың
«Шайыр, яки қазақ ақындарының басты жырлары» деген кітабында басылған. Кейіннен
«Ертедегі əдебиет нұсқалары», «Алдаспан», «1518 ғасырлардағы қазақ поэзиясы», «Бес ғасыр
жырлайды» атты жинақтарда жарық көрген.
Сүйінішұлы Қазтуған – өз заманының əрі батыры, əрі ақыны, əрі күйші, əрі шешені болған.
Сегіз қырлы бір сырлы. Мұның бəрі өзі туралы
бір толғам жырдан айқын көрініп тұр. Аудармашы
да жыраудың ойын анық жеткізгісі келген [17].
Аударманың, оның ішінде көркем аударманың əдебиет дəнекерлігі, ақындық сөз өнері
арқылы дүниені қабылдауы əртүрлі, мəденитарихи ортасы алуан түрлі халықтарды біріктіретін фактор ретіндегі маңызы арта түсуде.
Осылайша, аударма мəселелері тек маңызды
ғана емес, сонымен қатар түрлі халықтардың
өзара мəдени құндылықтармен алмасу үрдісіне,
яғни əлемдік жаһандану үрдісіне енуі барысында қажетті деңгейде назар аударуды жəне дұрыс
шешімді талап ететін мəселе [19, 176-б.].
Зерттеуші Қ. Жаңабаев жыраулар поэзиясының
көркемдік ерекшеліктерін зерттеп, мазмұнының
жалпы идеялық-мағыналық қырын жеткізу мəселелерін қарастырады. Дегенмен жыраулар поэзиясының белгілі бір идеялық-эстетикалық мəнге,
эмоционалдық көркем тұтастыққа ие пішінін орыс
тілінде қайта жасауға қатысты нақты мəселелерге
тоқталмайды. Сол кезде қазақ тіліндегі түпнұсқа
шығармалардың да, олардың орыс тіліндегі
аудармаларының да поэтикалық ерекшеліктеріне
жинақтау түрінде нақты əдебиеттану тұрғысынан
талдау жасалмаған болатын.
Соңғы жылдары ғана қазақ аударматануының
поэзиялық шығармалар аудармаларына қатысты
мəселелерге арналған біршама еңбектер жарық
көре бастады. Атап айтсақ, Н. Сағындықова,
С. Алтыбаева сияқты зерттеушілердің еңбектерінде қазақ поэзиясының орыс тіліне аударылу мəселесі сөз болады. Н. Сағындықова ірі поэзия өкілдері шығармаларының орыс тіліндегі
аудармаларына салыстырмалы талдау жасап,
кейінгі 60-80 жылдардағы қазақ поэзиясының
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ірі өкілдері саналатын Ж. Молдағалиев, Ə. Тəжібаев, Ж. Сыздықов, А. Шамкенов, Д. Əбілов,
А. Тоқмағанбетов, Х. Ерғалиев, Ж. Нəжімеденов,
Қ. Бекхожин, Ғ. Қайырбеков, Қ. Мырзалиев сияқты
ақындардың шығармаларын тілге тиек етеді [6].
Ғалымның көрсетуінше, əдетте поэтикалық
мəтінді қазақ тілінен орыс тіліне аударғанда
кездесетін басты қиындықтардың бірі – бұл
тілдердің, өлең құрылымының əртүрлі екендігінде. Қазақ тілі – силлабикалық, ал орыс тілі
силлаботоникалық өлең жүйесіне жатады. Бірақ
қандай жүйеге жататындығына қарамастан
кез келген халықтың өлең құрылымы буынға
негізделген. Айырмашылығы – буынның қалай
пайдаланылуында немесе аударылатын тілдердегі
буынға байланысты заңдылықтарда ғана. Мəселен,
силлаботоникалық жүйедегі өлеңде буынның
екпінді, екпінсіз екендігі басты назарда болады, ал силлабикалық жүйеде қандай түрге жататындығына қарамастан барлық буындар есепке алынады. Көріп отырғанымыздай өлеңнің
жүйелік құрылымындағы ерекшеліктер
айқын
көрініп тұр. Ең бастысы, аудармадағы ырғақ
сақталуы қажет. Ал «өздігінен өзгерістер енгізу»
[20, 43-б.] аударма шығармалардың көпшілігінде
кездеседі. Бұл біздіңше аудармашының аударылатын тілді білмегендіктен кездесетін олқылықтар
деп есептейміз. Бұл орайда аудармашы еңбегінде
түпнұсқаның толық мағынасын көрсете алатын
сапалы, кəсіби тұрғыдан орындалған жолмажол аударманың атқаратын рөлі зор [21, 24-б.].
Сондықтан қазақ тілінен аударатын тəржімашыларға тек тілді біліп қана қоймай, сонымен
қатар халықтың тұрмыс-тіршілігін, мəдениетін,
салт-дəстүрін де білу керек. Келесі бір мысалды
В. Рождественский аудармасынан алсақ:
Қазақша:
Менімен ханым ойнаспа,
Менім ерлігімді сұрасаң
Жолбарыс пен аюдай
Өрлігімді сұрасаң,
Жылқыдағы асау тайындай,
Зорлығымды сұрасаң,
Қарағай мен қайыңдай [6, 53-б.].
Орысша:
Как я храбр, меня спроси,
Как тигр, чей прыжок – огонь
Как я, горд, меня спроси,
Как необъезженный конь.
Как силен, меня спроси,
Дак как белуга или сом
Крепок как, меня спроси,
Как ель могучим стволом [7, 62 с.].
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Автор аудармасы бұрынғыларға қарағанда
біршама аударылған десек болады. Мұнда
теңеулерді орысша жеткізуде талпыныс барын байқау қиын емес. Аудармашы жырдың
ерекшелігіне, поэтикасына оның орысша баламасын дəл табуды көздеген. Өлең өлшемін ырғақты
бере алған. Əрине, мұнда біраз маңызды сөздер,
ақпарат алынбай қалған. Аю, қайық, балық
түрлері туралы еш айтылмаған.
Жыраулар поэзиясын орыс тіліне аударған
В. Цыбина, В. Рождественский, П. Косенко,
т.б аудармашылардың біраз өлеңдеріне талдау жасап өттік. Бұл поэзиялық шығармалар
əлі толық зерттеліп болған жоқ, сондықтан да
аудармалардың көптеген мəселелерін, түпнұсқа
тілімен салыстыруды əртүрлі тұрғыдан қарастыру, түпнұсқаның стилі мен аударма стилінің
қатынасын терең зерттеу алдағы күннің еншісінде. Ал қазақ поэзиясын орыс тіліне аударуда белгілі бір тəжірибе жинақталуы қажет деп
ойлаймыз. Өйткені ол қазіргі таңда қазақ аударматануында жеткілікті түрде зерттелген жоқ.
Бұл туралы зерттеуші Қ. Жаңабаев өз мақаласында: «Героическая патриотическая поэзия
жырау стала доминирующим стилем, а их величественные толгау – основным жанром всей
среднетюркской эпохи. Вся последующая устно-поэтическая традиция широко использовала
этот богатейший арсенал. Это был начальный и
самый сильный период национальной истории и
национальной литературы. Жырау – классическое
наследие художественной и этической мысли казахского средневековья, требующее системного и
более широкого освещения» [6] .
Қалай дегенмен де қазақ ақын-жазушыларының орыс тіліне аударылған романдары мен
повестері, əңгімелері мен өлеңдері жыл сайын
ондаған баспа табақ көлемінде шығып жатыр. Бұл,
əрине, жақсы. Сырттай қарағанда, сан жағынан
алғанда. Ал сапа ше? Ортақол, құбатөбел аталатын шығармалар жайлы сөз етпей-ақ қояйық.
Мұндай туындылар қай тілге аударылса да,
қандай аудармашының қолынан шықса да сол
сүреңсіз, сұрғылт қалпында қала бермек. Ал сөз
– қазақ əдебиетінің таңдаулы үлгілеріне келсек
жыраулар поэзиясының көркемдік ерекшелігі əлі
де зерттелуді қажет ететін тың тақырып. Жалпы қазақ поэзиясының, соның ішінде жыраулар
шығармаларының аударылуы – аударматану ғылымындағы аз зерттелген мəселелердің бірі.
Қорыта айтқанда, аударма өнеріндегі жырау-
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лық поэзия жанрының аударылуы өзінің қиындығымен жəне шығармашылық еңбекті ерекше
талап ететіндігімен де айрықша маңызға ие. Бұл
өнер туралы Е.Г. Эткинд былай дейді: «Поэзия
– ұлттық тіл табиғатының ең жоғарғы формасы.
Поэтикалық шығармашылықта халық рухы оның
тарихи жəне мəдени дамуының, психикалық
құрылымы барынша толық жəне дəл көрінеді.
Өзге халықтың поэзиясын түсіну – өзге халықтың
мінезін, басқа мəдениеттің эмоционалдық əлемін
түсіну деген сөз» [1,3-б.].
Ендеше поэзиялық туындыларды аударғанда
ұлттық жəне авторлық поэтикалық ойлауды,
сонымен бірге аударылып жатқан поэзиялық
шығарманың түрі, өлең өлшемдерін, образдылық
сипатын тілдің табиғатының ерекшеліктерін ескеру əбден керек.
Кез келген халықтың поэзия əлеміндегі
өзіндік ерекшелігі бар. Сондықтан да поэзиялық
шығармалардың өзге тілге аударылуында басты
мəселелердің бірі ретінде түрлі халықтардың
поэтикалық ойлау характерінің сəйкес келмеуі
көп аталады.
Аудармада өлеңдегі негізгі образ – сөздерді
аударылушы тілдегімен дəл сақтау керек те, өзге
тілге аударғанда солар арқылы аударма тілдің оқырманына дəл түпұсқадағы автордың ұстанымы мен
эмоционалды күйін, көркем əсерін жеткізу керек.
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ОҚЫТУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ
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Г.Р. Даутова
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК
по специальности «5В020700 – Переводческое дело»

Практика является неотъемлемой частью
учебного процесса и средством формирования
профессиональных навыков и умений студентов.
Методические указания по прохождению профессиональных практик студентов КазНУ имени
аль-Фараби разработаны на основании Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы.
Практика направлена на достижение следующих целей: освоение умений ставить цели, формулировать задачи индивидуальной и совместной
деятельности; закрепление теоретических знаний
и получение навыков их практического применения; обучение навыкам решения практических
задач; формирование профессиональной позиции
и мировоззрения специалиста по связям с общественностью, освоение профессиональной этики; знакомство со спецификой будущей специальности в учреждениях различного профиля. Система практической подготовки специалистов по
переводоведению включает в себя учебно-ознакомительную практику на 1, 2-м курсах, которая
проводится в течение 1-3 недель, производственную практику на 3 курсе (4 недели) и преддипломную практику на 4 курсе (5 недель). Каждый
вид практики направлен на решение конкретных
задач обучения. Степень и качество включенности студентов в производственный процесс дифференцируется учебным планом. Особенности
практики зависят от проблематики изучаемых теоретических дисциплин, что находит отражение в
программах и конкретных заданиях.
Организация практики студентов осущест-

вляется на основе учебного плана, требований
и установок Госстандарта, Экспериментальной
образовательной программы по согласованию с
представителями и руководством учреждений образовательного профиля. Ответственность за организацию практики возлагается на заведующего
кафедрой.
На выпускающей кафедре разрабатываются и
утверждаются общий план и графики проведения
практики; осуществляется подбор объектов практики; готовится проект приказа о направлении
студентов на практику; проводятся организационные собрания; раздаются методические материалы и конкретные индивидуальные задания, соответствующие целям и задачам каждого из видов
практики; осуществляется общее руководство и
текущий контроль. Кафедра определяет в качестве
базы для проведения практики следующие учреждения: международные организации, учреждения
культуры, посольства и представительства, министерства, агентства по туризму, бюро по переводу,
различные организации и предприятия и др.
По завершении практики проводится итоговая
конференция. Руководство практикой осуществляют преподаватели, имеющие теоретическую
подготовку в вопросах теории и практики перевода, обладающие опытом практической работы в
фирмах и учреждениях сферы образования.
Руководитель практики обеспечивает наличие необходимых документов, проводит консультирование, контролирует процесс выполнения
практики в соответствии с заданиями и сроками.
Обязанности руководителя практики на месте
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практики студента: ознакомление студентов с
условиями, характером и спецификой работы
соответствующего учреждения; составление
характеристики на каждого студента-практиканта. Обязанности студента-практиканта при
прохождении практики: выполнение учебных
заданий в соответствии с индивидуальным планом в установленные сроки; работа в учреждении
с учетом соблюдения режима организации и
правил внутреннего распорядка; выполнение
распоряжений руководителя практики;
сбор
различных видов рабочей документации и иного
материала с учетом специфики деятельности
учреждения; составление отчета о выполнении
индивидуального плана-задания.
В условиях кредитной системы обучения
различные виды практик предполагают различную
трудоемкость в академических часах:
– учебная практика – 1 контактный час (50
минут);
 педагогическая практика – 2 контактных
часа (100 минут);
 производственные практики – 5 контактных часа (250 минут).
Продолжительность учебной практики колеблется от одной недели до 4 недель, а количество
кредитов выделяемых на учебную практику
колеблется от 2 до 5.
УЧЕБНАЯ (ознакомительная) ПРАКТИКА
Учебно-ознакомительная практика нацелена на содействие становлению компетентности
бакалавра в области исследования актуальных
проблем образования как основы проектирования
и реализации профессиональной деятельности
переводчиков. Учебная, учебно-ознакомительная
практика организуется на младших курсах (1-2
курсы).
Цель практики – содействие становлению
компетентности бакалавров в области решения

профессиональных задач в условиях избранной профессиональной деятельности.

Задачи практики:
● ознакомление с переводческими агентствами, пресс-службой в государственных учреждениях города Алматы;
 овладение умениями анализа условий,
знакомство обучающегося с направлениями деятельности высшего учебного заведения;
 знакомство с видами функций и задач будущей профессиональной деятельности;
 осуществление целенаправленного наблю-
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дения и описания специфики различных видов
деятельности переводчика в данном учреждении;
 приобретение каждым студентом практических умений и выработка навыков по отдельным дисциплинам специальности «5В020700Переводческое дело».
Учебная практика направлена на закрепление знаний по фундаментальным общепрофессиональным и специальным дисциплинам на
основе глубокого изучения способов применения полученных теоретических знаний в практической деятельности через непосредственную
работу на предприятиях, в организациях, НИИ,
лабораториях, издательствах или на базе выпускающей кафедры.
Виды деятельности студента на ознакомительной практике: пользоваться иностранным языком
как средством общения и владеть всеми видами
речевой деятельности, реализующими устную и
письменную формы коммуникации (говорение,
слушание, чтение, письмо) в ситуациях официального и неофициального общения; осуществлять
устный и письменный перевод; применять в своей
деятельности все виды переводческой трансформации (перестановку, замену, добавление, опущение, дифференциацию, конкретизацию, генерализацию значений и т.п.); использовать технику переводческой записи; работать со специальными,
научными, художественными текстами разной
сложности; самостоятельно решать возникающие
практические задачи; редактировать переводную
литературу как на иностранном, так и на родном
языках; осуществлять реферирование и аннотирование зарубежной и отечественной литературы на
рабочих языках переводчика.
Практика осуществляется по дням из расчета
6 часов занятий ежедневно. Во время практики
ежедневно необходимо вести Дневник по практике (Приложение 3), в который нужно заносить
описание деятельности студента за текущий день.
Дневник по практике должен быть подписан
руководителем с места практики. Также в нем могут быть какие-либо замечания, благодарности с
места практики. Итоговая отчетность по ознакомительной практике:
1. Направление на практику (Приложение 1).
2. Договор с базой практики (Приложение 2).
3. Дневник по практике (Приложение 3).
4. Характеристика с места практики (Приложение 4).
5. Отчет по практике (Приложение 5).
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Производственная практика
Производственная практика бакалавров является частью подготовки высококвалифицированных специалистов, для бакалавриата полностью
определяется циклами специальных дисциплин и
специальных дисциплин специализации и связана
преимущественно с практической деятельностью
по профилю специальности. Производственная
практика проводится на 3, 4 курсах (6, 8семестр)
и продолжается 5 недель. За время прохождения
производственной практики студент включается в
текущую работу организации или ее подразделения, выполняя соответствующие поручения, связанные с деятельностью специалиста по переводческому делу. Таким образом, студент в процессе
самостоятельной работы сталкивается с конкретными проблемами и требованиями своей будущей
профессии, предпринимает попытки их решения
под руководством профессионалов.
Основным содержанием производственной
практики должна стать стажировка в соответствующей должности по профилю практической работы по будущей специальности.
Цель практики состоит в том, чтобы в условиях современного рынка отработать и закрепить
умения и навыки, необходимые для выявления,
постановки и решения переводческих задач, составляющих основу профессиональной деятельности. Содействие становлению компетентности
бакалавров в области решения профессиональных задач в условиях избранной профессиональной деятельности.
Задачи практики:
 закрепление теоретических знаний, приобретенных студентами в процессе обучения;
 получение практических знаний и навыков
по выполнению
научно-исследовательской работы;
 содействовать овладению студентами первичными профессиональными умениями решения профессиональных задач;
 приобретения навыков организаторской работы в коллективе.
Виды деятельности студента на производственной практике: изучение и описание данной
организации: направления деятельности, взаимоотношение с конкурентами, изучение и описание
переводческого отдела данной организации, направления деятельности, владения государственным языком Республики Казахстан, владения
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двумя иностранными языками, осуществления
различных видов перевода, оформление деловой
документации на рабочих языках, работы с различными информационно-поисковыми системами в Интернет и системами машинного перевода, практика осуществляется по дням из расчета
6 часов занятий ежедневно. Во время практики
ежедневно необходимо вести Дневник по практике (Приложение 2), в который нужно заносить
описание деятельности студента за текущий день.
Итоговая отчетность по производственной
практике:
1. Направление на практику (Приложение 1).
2. Договор (Приложение 2).
3. Дневник по практике (Приложение 3).
4. Характеристика с места практики (Приложение 4).
5. Отчет по практике (Приложение 5).
Преддипломная практика
Преддипломная практика проводится на 4
курсе (8 семестр) и продолжается 5 недель. Преддипломная практика является заключительной и
наиболее важной из всех практик и проводится
с целью: сбора материала для последующего использования при написании дипломной работы;
углубленного изучения коммуникационной деятельности, принципов делового общения, налаживания доверительных отношений между
организацией; закрепления знаний, полученных
при изучении переводческих дисциплин; развития практических умений и навыков аналитической работы, стратегического планирования,
осуществления программ, проведения специальных мероприятий, создания и поддержания позитивной репутации организации, участия в переводческих агентствах и иностранных компаниях,
благотворительных акциях; приобретения навыков взаимодействия со СМИ, в том числе самостоятельного оформления переводных текстов в
соответствии с программой прохождения преддипломной практики.
Виды деятельности студента на преддипломной практике: пользоваться иностранным языком
как средством общения и владеть всеми видами
речевой деятельности, реализующими устную и
письменную формы коммуникации (говорение,
слушание, чтение, письмо) в ситуациях официального и неофициального общения; осуществлять
устный и письменный перевод; применять в сво-
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ей деятельности все виды переводческой трансформации (перестановку, замену, добавление,
опущение, дифференциацию, конкретизацию, генерализацию значений и т.п.); использовать технику переводческой записи; работать со специальными, научными, художественными текстами
разной сложности; самостоятельно решать возникающие практические задачи; редактировать
переводную литературу как на иностранном, так и
на родном языках; осуществлять реферирование и
аннотирование зарубежной и отечественной литературы на рабочих языках переводчика, активную
помощь в разработке, организации и проведении
профессиональной деятельности и мероприятиях,
проводимых данным учреждением; проводить
исследовательскую, аналитическую работу, направленную на сбор материала по теме дипломного проекта. Практика осуществляется по дням
из расчета 6 часов занятий ежедневно. Во время
практики еженедельно необходимо вести Дневник по практике (Приложение 3), в который нужно заносить описание деятельности студента за
текущий день.
Итоговая отчетность по преддипломной практике:
1. Направление на практику (Приложение 1).
2. Договор (Приложение 2).
3. Дневник по практике (Приложение 3).
4. Характеристика с места практики (Приложение 4).
5. Отчет по практике (Приложение 5).
Оформление отчетных документов
Оформление отчетных документов по всем
видам практик заключается в грамотном заполнении следующих документов:
1. Направление на практику (Приложение 1). В
направление вписывается ФИО студента-практиканта с указанием факультета, специальности,
курса и группы, места проведения практики (индекс, город, улица, дом \ офис), ФИО руководителя практики по месту ее прохождения и ФИО
руководителя от КазНУ имени аль-Фараби. Обязательно наличие двух печатей - отметок предприятия о прибытии и выбытии студента (в виде подписи и печати с датой) и оценка.
2. Дневник практики (Приложение 2) является основным отчетным документом, в котором по
дням (неделям) расписывается род и вид деятельности, выполняемой студентом; перечень материалов, с которыми студент работал. Дневник по
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практике должен быть подписан руководителем
практики с места практики. Дневник практики
ведется по установленному стандартному образцу (см. Приложение 2) и служит важнейшим
обязательным отчетным документом для студента-практиканта.
По прибытии в организацию в дневнике делаются соответствующие отметки о датах прибытия, заверенные печатью предприятия, и в этот же
день в дневник вносится индивидуальный график
работы студента-практиканта, в нем отмечается подробно вся проделанная студентом работа
за день. Дневник практики еженедельно должен
проверять и подписывать куратор практики от
предприятия.
Несвоевременное заполнение дневника является серьезным нарушением трудовой и учебной
дисциплины. Заверенный куратором практики
в организации дневник практики (подпись и печать) прилагается к отчету и сдается руководителю от кафедры.
3. Характеристика на студента-практиканта
(Приложение 3) содержит профессионально-личностные качества студента во время прохождения
практики и оценку (отметку) его деятельности.
Характеристика заполняется руководителем практики по месту ее прохождения, заверяется подписью и печатью организации. Подпись должна
быть с расшифровкой.
4. Отчет по практике (Приложение 4) является
концентрированной информацией о деятельности
студента во время практики с обязательным указанием ФИО студента-практиканта, наименования факультета, специальности, курса и группы,
адреса места практики (индекс, город, улица, дом
\офис), ФИО руководителя практики по месту ее
прохождения. Отчет по практике пишется по следующему плану: титульный лист (название практики, ФИО студента, место практики, даты прохождения практики), оглавление описание места
прохождения практики кратко (на 1–2 страницы).
В нем описывается полное название места практики, адрес, контактные телефоны, описание производственной части места практики, чем занимается, какие есть достижения и т.д., далее нужно описать работу переводчика или того отдела,
где были на практике. Дать описание структуры
переводческого отдела, его функции для данного
предприятия (на 3 курсе в рамках ознакомительной практики это описывается подробно, на 4
курсе – кратко, тезисно). Описание мероприятий,
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в которых принимал участие студент-практикант,
а также нужно указать степень участия студента в
нем (сам разрабатывал, совместно или только наблюдал: для студентов 2 курса – наблюдение, участие в разработке (указать степень участия); для
студентов 3 курса – совместные и собственные
разработки; для студентов 4 курса – собственные разработки, выданные задания и их решение,
исследовательские задания по диплому (анкеты, схемы наблюдений). Если по мероприятиям
есть какие-то разработки, которые подтверждают
степень участия студента в мероприятиях, то их
обязательно нужно приложить к отчету в Приложение. Размышления о практике. Это описание
в свободной форме того, с какими затруднениями столкнулись во время практики, все ли было
понятно, чему научились, какую литературу студент изучал для самообразования, с чем связывает свои успехи и затруднения. То есть это размышление студента-практиканта о данном виде
практики: проведенная исследовательская работа
по дипломному проекту (только для студентов 4
курса на преддипломной практике), приложение
(переведенные материалы с английского на казахский, русский языки или с казахско-русского на
английский, французский, немецкий языки и т.д.,
то есть все то, что подтверждает деятельность
студента на практике). Объем отчета – 3-5 печатных страниц (без приложения).
Отчет сдается в печатном виде. На всех отчетных документах в обязательном порядке должна
стоять печать организации, где проходила практика. Все документы в полном объеме предоставляются на защиту практики в сроки, указанные
кафедрой.
Контроль и подведение итогов практики
По итогам практики студент представляет на
защиту следующие материалы:
1. Направление на практику (Приложение 1).
2. Договор.
3. Дневник по практике (Приложение 2).
4. Характеристику с места практики (Приложение 3).
5. Отчет по практике (Приложение 4).
За практику ставится итоговая комплексная
оценка в ведомость и зачетку на основании:
1. Отчета по практике.
2. Дневника по практике.
3. Характеристики и оценки за практику со
стороны руководителя практики от предприятия.
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4. Участия в конференции по практике (устного ответа студента на вопросы преподавателя,
умения защитить свой отчет).
Мероприятие по защите практики осуществляет комиссия, которая оценивает работу по
100-балльной системе, обращая внимание на качество представленных документов, отчета студента по практике. Студент, получивший за практику неудовлетворительную оценку, должен продолжить работу в данном учреждении без отрыва
от занятий, чтобы качественно выполнить полученные задания. Студент, по каким-либо причинам пропустивший практику или ее часть, обязан
выполнить работу без отрыва от учебных занятий.
По окончании практики студент аттестуется
(защищает отчет) в комиссии, назначенной заведующим кафедрой. В состав комиссии входят:
преподаватель, ведущий курс, по которому проводится практика, руководители практики от факультета и, по возможности, от предприятия. Рекомендуется по итогам учебной, производственной и педагогической практик проводить конференции с обсуждением итогов практики.
Оценка результатов прохождения студентами
практики учитывается при рассмотрении вопроса о назначении стипендии наравне с оценками по
экзаменам.
Если зачет по практике проводится после издания приказа о начислении стипендии или когда
профессиональная практика текущего семестра
в соответствии с учебным планом заканчивается
после срока, установленного для проведения экзаменационной сессии, оценка по практике учитывается вместе с оценками, полученными в период
экзаменационной сессии следующего семестра.
При оценке итогов работы студентов на практике принимаются во внимание и поощряются
не только выполнение программы практики, но
и другие виды работ, отмеченные руководителем
практики от предприятия.
Итоги практики обсуждаются на кафедре. Общие итоги практики подводятся на Ученых советах факультетов с участием, где это возможно,
представителей баз практик.
Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о работе
или неудовлетворительную оценку при защите
отчета, отчисляется из университета. За ним сохраняется право на восстановление в число студентов в установленном порядке.
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Шкала оценок
В%

буквенная

баллы

Традиционная оценка

95-100 %

А

4,0

отлично

90-94 %

А-

3,67

85-89 %

В+

3,33

80-84 %

В

3,0

75-79 %

В-

2,67

70-74 %

С+

2,33

65-69 %

С

2,0

60-64 %

D+

1,67

55-59 %

D

1,33

50-54 %

D

1,0

0-49 %

F

0

Основные базы практик
Базами практики могут быть различные НИИ, лаборатории, кафедры и другие организации.
Базами для проведения профессиональной
практики студентов университета являются: предприятия и учреждения, расположенные на территории г. Алматы.

КазНУ имени аль-Фараби:

– ежегодно заключает договоры с предприятиями, учреждениями, организациями на предмет
закрепления в качестве базы практики, и до начала учебного года согласовывает с базами практики календарные графики прохождения практики
обучающимися;
 назначает в качестве руководителей практики профессоров, доцентов и опытных преподавателей, хорошо знающих специфику профессии
и деятельность баз практики;
 совместно с администрацией предприятий
и учреждений организует экскурсии студентовпрактикантов на ближайшие предприятия или в
учреждения по специальности, организует чтение
лекций специалистами производства;
 обеспечивает предприятия, учреждения
и организации, где студенты проходят практику, а также самих практикантов программами
практики;

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

 осуществляет контроль за организацией
и проведением профессиональной практики студентов непосредственно на предприятиях, в учреждениях и организациях, за соблюдением ее
сроков и содержания;
 совместно со специалистами, научными
работниками и руководителями от предприятий,
учреждений и организаций вовлекает студентов в
научно-исследовательскую, рационализаторскую
и изобретательскую работу;
 ответственность за организацию и проведение практики несет кафедра и факультет. Координацию и контроль их осуществляет учебный
отдел УМУ университета.
 учебно-методическое руководство практикой осуществляют методбюро факультета и методический отдел УМУ университета;
 деканаты и кафедры обеспечивают также
выполнение учебных планов (в части производственного обучения), программ практик и качество их проведения;
 систематический контроль за работой студентов осуществляют руководители практики от
кафедры и предприятия.
Должностные обязанности руководителей
практики определены настоящим Положением.
В случае невыполнения каких-либо обязанно-

Абай институтының хабаршысы. №2 (14), 2012

стей факультетским руководителем, групповым
руководителем, методистами, начальник отдела
практики, профориентационной работы и связей
с органами образования оставляет за собой право
считать учебную нагрузку невыполненной и обращаться с представлением к руководству с целью
вынесения административного и финансового
наказания.
Руководство практикой студентов осуществляется на двух уровнях: университетском и внутри учебного или воспитательного учреждения.
Контроль по организации и проведению практики
осуществляет учебно-методическое управление.
За организацию и проведение практики отвечает
деканат и кафедры университета.
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Деканат факультета:
– осуществляет общее руководство педагогической практикой;
– назначает факультетского и группового руководителей и контролирует их работу;
– утверждает план и график проведения педагогической, учебной и производственной практики;
– проводит методические совещания с руководителями педагогической практики;
– организует обсуждение вопросов практик,
ее итогов на совещании при деканате и на Совете
факультета;
– деканат оставляет за собой право контролировать выполнение всех пунктов договора о сотрудничестве с администрацией учреждения.

Приложение 1
I. НАПРАВЛЕНИЕ
Студент _____________ курса
Факультета____________________________________________________________________________
Ф.И.О._______________________________________________________________________________
Направляется для прохождения учебной практики
_____________________________________________________________________________________
Сроком с «___»_____20__г. по «___»_____20__г.
Дата выезда из КазНУ

«_____»___________20__г.

Декан факультета_________________________________
Руководитель практики____________________________
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Приложение 2
ДОГОВОР
об организации проведения производственной и
учебно-ознакомительной практики студентов
Казахского национального университета имени аль-Фараби
г. Алматы
201__г.
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, в лице проректора __________, действующего на основании устава КазНУ, именуемый далее КазНУ, с одной стороны, и ______________
________________________________________________________________________________________
в лице _________________________________________________________________________________,
действующий на основании ______________, именуемый далее «База практики», с другой стороны, руководствуясь Законом «Об образовании», Приказом МОН РК от 17.06.2011 года № 261 Об утверждении
государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования, заключили
договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Стороны принимают на себя обязанности по организации практики студентов на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2. Обязанности сторон
2.1. База практики обязуется:
– Предоставить университету в соответствии с программой и календарным графиком места для проведения учебно-ознакомительной и производственной практики студентов.
– Назначить квалифицированных специалистов для руководства учебно-ознакомительной и производственной практикой в подразделениях (цехах, отделах, лаборатория и т.д.) предприятия.
– Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте с проведением инструктажа по охране труда перед прохождением учебно-ознакомительной и производственной практики.
– Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период практики на предприятии, в соответствии с Положением о расследовании и учета несчастных случаев на
производстве.
– Обеспечить табельный учет на период практики студентов-практикантов. О всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка предприятия сообщать в КазНУ им. аль-Фараби.
– Предоставить студентам-практикантам и преподавателям университета – руководителям практики
возможность пользоваться кабинетами, библиотекой, технической и др. документацией в подразделениях предприятия.
– По окончании практики дать характеристики о работе каждому студенту-практиканту и о качестве
подготовленного ими отчета о практике.
– Выдать студентам-практикантам составленные ими отчеты по практике.
2.2. КазНУ обязуется:
– За два месяца до начала учебно-ознакомительной и производственной практики представить в
базу практики для согласования программы практики.
– Предоставить предприятию список студентов, направляемых для прохождения практики, не позднее, чем за неделю до начала практики.
– Направить на предприятие студентов в сроки, предусмотренные календарным планом проведения
практики.
– Назначить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных профессоров, доцентов и преподавателей.
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– Разработать и согласовать с предприятием тематический план проведения специалистами предприятия лекций и экскурсий, а также при необходимости план организации учебных занятий на базе
практики.
– Перед отправкой на практику произвести медицинский осмотр всех студентов (по согласованию с
предприятием при заключении договора).
– Оказывать работникам предприятия – руководителям практик студентов методическую помощь в
организации практики.
– Организовать силами преподавателей и студентов вуза чтения лекций, проведение бесед для работников предприятия по согласованной тематике.
– Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период практики.
3. Студент обязан:

3.1. Полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики, вести дневник,
журналы опытов, в которые записывать необходимые цифровые материалы, содержание лекций и
бесед, делать эскизы, зарисовки, указывать объем выполняемой работы по дням, отмечать участие в
планерках, производственном совещании, консультации (беседе) со специалистами или менеджерами
предприятий, с партнерами, в общественной деятельности и других мероприятиях.
3.2. Строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и санитарии.
Ознакомиться с предприятия и расстановкой кадров (наличие должностных инструкций, программы
подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров, бизнес-планов, знакомство с режимом
работы сотрудников, участие в государственных проектах, финансирование проектов).
Бережно обращаться с приборами, инструментами, оборудованием, документацией.
3.3. Закрепить теоретические знания, приобрести практические навыки работы по избранной специальности.
3.4. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты.
3.5. Соблюдать распорядок и режим работы на базовом предприятии (выполнять указания и задания
руководителя и специалистов предприятия).
3.6. Оказывать посильную помощь в деятельности предприятия, принимать непосредственное участие в конкретных работах, выполняемых данным предприятием, отделом, лабораторией, кафедрой.
3.7. Ознакомиться с новыми технологиями, эксплуатацией оборудования, аппаратуры, вычислительной техники и компьютерным обслуживанием.
3.8. Ознакомиться с тематикой, организацией и постановкой научно-исследовательской работы.
3.9. Творчески относиться к практике, самостоятельно выполнять все задания.
Ознакомиться с порядком ведения патентно-лицензионной работы.
Участвовать в общественной жизни отдела, лаборатории, кафедры, управленческой и воспитательной работы.
Изучить опыт проведения совещаний, деловых встреч, переговоров.
Поддерживать и возвышать имидж КазНУ им. аль-Фараби.
Предоставить руководителю практики отчет о выполнении всех заданий, дневник практики и характеристику, заверенную руководителем от предприятия.
Студент-практикант имеет право в период прохождения практики:
Быть зачисленным на постоянную, временную работу или работу по выполнению разовых заданий
по профилю специальности.
3.10. Не участвовать в работах, не предусмотренных программой практики.
3.11. Оказывать посильную помощь в деятельности предприятия.
3.12. Другие обязанности в соответствии с положением о профессиональной практике.
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4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по организации и проведению практики студентов в соответствии с Трудовым кодексом РК, Положением о
профессиональной практике студентов КазНУ им. аль-Фараби и действующими Правилами по технике
безопасности и охрана труда.
4.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в установленном порядке.
4.3. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
Срок действия договора
с _________ по ________________ г.
Юридические адреса сторон:
КазНУ им. аль-Фараби:
пр. аль-Фараби,71 инд: 050038
Проректор
КазНУ им. аль-Фараби
_______________________________
Предприятия ___________________
___________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

под визой Проректора
должны быть визы:
декана факультета и нач. учебного отдела
(на свободном пространстве договора, без регалий!)

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение 1
Специальность

Ф.И.О.

Курс

Кол-во студентов

График проведения
практики

Приложение 2
Характеристика с места практики
ХАРАКТЕРИСТИКА

на практиканта
студента КазНУ им. аль-Фараби
Фамилия, имя, отчество_________________________________________________________________
Текст __________________________________________. (Регулярность посещения места производственной практики, отношение к своим обязанностям, способность работать в избранной специальности, дисциплинированность и отношение к порученным заданиям).
Руководитель практики ____________________
(роспись)
МП

Ф.И.О.____________________________________
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Приложение 3
ОТЧЕТ
о прохождении производственной практики студента 2 курса группы
05ПДР-10 КазНУ им. аль-Фараби
Амантай А.
В период с «___»__________ по «___»__________ 201_г. я проходил производственную практику в
_______________________________________________________________________________________
Руководителем практики от _____ был (а) _________________________________________________
_________________________________________________, а от предприятия ___________________
________________________________________________________________________________________
В период практики я изучил (а) __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Помимо этого, руководитель от предприятия в ходе практики давал мне задания: _______________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Практика дала мне много нового как в теоретическом, так и в практическом плане. Важным для меня
является ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Особое затруднение во время практики вызвало __________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Дата _________ составил отчет студент Амантай А._________________________________
подпись

объективность отчета проверил преподаватель __________________________________
дата, подпись

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
1. ГОСО РК 5.03.005-2009 Профессиональная практика.
2. Положение о профессиональной практике студентов и магистрнтов КазНУ им. аль-Фараби.
3. Концепция непрерывной практической подготовки КазНУ им .аль-Фараби.
4. Сборник нормативных документов по организации образовательного процесса в Казахском национальном университете имени аль-Фараби.
5. ПРО КазНУ 716-10 Научно-методическое обеспечение учебного процесса, утверждена приказом №382 от 30.11. 2010 г.

АБАЙ ИНСТИТУТЫНДА АТҚАРЫЛАТЫН АҚЫЛЫ ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ
Электронды мұрағат материалдары
● зерттеулер
● оқулықтар

● оқу құралдары
● жинақтар

● мақалалар
● көркем шығармалар

Абай институтының конференциялары






Абай жəне қазіргі заман
Аударматану мен əдеби компаративистиканың өзекті мəселелері
М. Əуезов жəне əлем əдебиеті
Ш. Айтматов жəне əлем əдебиеті (Халықаралық Айтматов академиясымен бірге)
З. Қабдолов оқулары
Абай институтының семинарлары

Жоғары оқу орындарының оқытушылары үшін (екі күндік):
 оқытудың инновациялық технологиялары
 оқу сапасы: басқару, ұдайы жақсарту
 білім алушылардың өздігінше орындайтын жұмыстарын ұйымдастырудың инновациялық əдістері
 таңдау пəндері: инновациялық мазмұн, инновациялық əдіс, инновациялық құралдар
 білім алушылардың білімін бақылау мен бағалаудың инновациялық жүйесі
 магистрлердің зерттеу тəжірибесін ұйымдастырудың инновациялық-əдістемелік негіздері
Əдебиет оқытушылары үшін (екі күндік):
 Абайдың шығармашылық мұрасын зерттеу мен оқыту (мастер-класс)
 көркем мəтін поэтикасын оқып-үйренудің негіздері (мастер-класс)
 жазушының шығармашылық лабораториясы (мастер-класс)
Шетел жоғары оқу орындарының оқытушылары үшін:
 қазақ əдебиеті (1 апталық)
 қазақ тілі (1 апталық)
Абай институтының конкурстары






бейнеочерктер конкурсы
деректі бейнефильмдер конкурсы
телехабарлар конкурсы
бейнедəрістер конкурсы
көркем аударма конкурсы

Семинарларға қатысушыларға оқытудың инновациялық технологиялары бойынша құралдар (кітап, журнал,
электрондық нұсқалар түрінде) беріледі. Семинарға қатысу ақысын мына есеп-шотқа аудару керек: РГП «КазНУ
им. аль-Фараби» РНН 600400040043 адрес поставщика: г.Алматы, пр.аль-Фараби 71, ИИК поставщика
KZ288560000000473722 АГФ АО «Банк ЦентрКредит» БИК KCJBKZKX КБЕ 16, БИН 990140001154, Индекс
050040
Семинар Абай институтында өтеді. Семинарды, мастер-класты отандық жəне шетелдік ірі мамандар, профессорлар
өткізеді. Семинар бағдарламасын толық орындағандарға біліктілігін көтергені туралы тиісті сертификат беріледі.
Семинарға қатысу туралы сұраныстарды, семинарға қатысу ақысын төлегені туралы құжаттың көшірмесін мына
мекен-жайға жолдау керек.
Алматы, əл-Фараби даңғылы,71.əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жанындағы Абай ғылымизерттеу институты. E.mail: Abai_instkaznu@mail.ru. Тел.: (727)3773386 Факс:(727)3773386

