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Кіріспе

Қымбатты шәкірттер! Әде би ет – өмір ай на сы. Ал 
на ғыз көр кем әде би ет ті ту ма талант, хас ше бер, сөз 
зер ге рі ту ғы за ды. Шы найы талант – ілу де бі реу дің 
ға на маң да йына жа зы ла тын тә ңір дің сыйы. Осы тұр-
ғы дан ал ған да, ХІХ ға сыр дың екін ші жар ты сын да ки із 
туыр лық ты ша ңы рақ ас ты нан қа рап-ақ, әлем дік дең-
гей де ше бер лік на қыш ту ғы зып, өре лі ой айт қан қа зақ 
хал қы ның ұлы ақы ны, ха кім Абай да на лы ғы на жа ңа 
за ман биігі нен қа рап, кө ңіл ау дар ту дың ма ңы зы зор. 
Абай араб, пар сы, та тар си яқ ты тіл дер ді же тік мең ге ру 
ар қы лы Шы ғыс әле мі не бой ла са, орыс ті лі ар қы лы 
Еуро па мә де ние ті мен бү кіл дү ниежү зі лік өр ке ни ет ке 
қол соз ды. Бү кі лә лем дік көр кем ой же тіс тік те рін қа зақ 
хал қы ның ұлт тық өл шем де рі тұр ғы сы нан са рап тап, 
та ри хи-ру ха ни өмір дің нақ ты көр сет кіш те рі мен көр-
кем шы ғар ма шы лық тың адам тұл ға сын қа лып тас ты-
ру да ғы ор нын анық та ды.

Абай – ға лам дық тұл ға. Абай та ну дың бас тауы 
ХХ ға сыр дың бас ке зін де гі Алаш арыс та ры мен сол 
тұс та өмір сүр ген оқы мыс ты лар дың та ным-бі лі гі нен 
бас тала ды. 1905 жы лы Әли хан Бө кей хан Абай ды «Еуро-
па ның атақ ты ақын да ры ның қа та ры на» қо сып, «өз 
Ота ны ның сом ал ты ны на» те ңе се, Ах мет Байт ұр сын -
 ұлы: «Қа зақ тың бас ақы ны – Абай. Онан ас қан бұ рын-
ғы-соң ғы за ман да қа зақ ба ла сын да біз бі ле тін ақын 
бол ған жоқ... Абай сө зі нің дұ рыс емес, қа те ай тыл ған, 
те ріс ай тыл ған, жұм бақ қы лып, аш пай ай тыл ған еш 
нәр се сі жоқ. Дұ рыс, тү зу, ти іс ті ор нын да ай тыл ған сөз-
дер. Оған оқу шы лар тү сін бе се, ол Абай дың үз дік іл ге рі 
ке тіп, оқу шы ла ры ша ңы на ере ал ма ға нын көр се те ді... 
Абай ды қа зақ ба ла сы те гіс та нып, те гіс бі лу ке рек» 
де ген өси ет ті ке сіп айт ты. Сұл тан мах мұт То рай ғы ров: 
«Абай ды оқы, та ңыр қа» де се, Мағ жан Жұ ма ба ев: 
«Ал тын ха кім – Абай ға» де ді. Мір жа қып Ду ла тұлы АР
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да: «Әде бие ті міз дің не гі зі не қа лан ған бі рін ші кір піш – 
Абай сө зі, Абай аты бо лар ға ке рек... қа зақ хал қы на 
сәу ле бе ріп, ал ғаш қы ат қан жа рық жұл дыз – Абай... 
Бі рін ші ақы ны мыз деп қа бі рі не хал қы жиі-жиі зия рат 
етер, ха лық пен Абай ара сы күш ті ма хаб бат пен жал-
ға сар. Ол күн дер ді біз көр мес піз, бі рақ біз дің ру хы мыз 
се зер, қу анар», – де ген сөз айт ты. 

Сондықтан бұл пәнді оқи отырып, ұлы ақын 
шығармаларын терең де, жан-жақты тану арқылы 
елжанды, халқымыздың әдебиетін, өнерін, салт-
дәстүрін, мәдениетін, тілін ұлттық құндылық ретінде 
бағалайтын, эстетикалық талғамы жоғары, білім, 
білік, дағдылармен қаруланған, түйген ойларын іс 
жүзінде өз кәделеріңе жарата білетін, ұлттық сана-се-
зімі қалыптасқан, өркениетті қоғамда өмір сүруге 
лайықты, терең ойлайтын дара тұлға боласыңдар деген 
сенімдеміз.

Абайтану курсын оқи отырып мынадай міндеттерді 
орындайсыңдар:
1) қазақ сөз өнеріндегі Абайдың орны мен ақындық 

болмысын тану. Абай шығармаларын оқып, білудің 
өзектілігін, абайтану ғылымының мол мұрасы – қазақ 
өмірінің тарихи факторы іспеттес екендігін ұғу;

2) ақынның мұрат-мақсаттарын, көркем-әдеби ту ын ды-
ларын, ғы лым, бі лім, өнер, тәр бие мә се ле ле рі ту ра лы 
өсиет тері нің ма ңыз ды лы ғын тү сі ну шы ғар ма шы лық 
қиял д арыңды да мы ту, ав тор дың ұс та ны мын тү сі ну ге 
ты ры су, көр кем туын ды ның тіл дік ерек ше лік те рін, 
идея лық мә нін тал дау ға, пі кір ал ма су ға үй ре ну;

3) Абайдың ақындық мектебі, поэзиясындағы дәс түр 
мен жа ң ашыл дық ұғы мы ның мә ні мен ма ңы зын 
ру ха ни ке мел дік та ны мы тұр ғы сы нан та ну, ақын ның 
көр кем-әде би туын ды ла рын дағы ұлт тық та ным 
мен ру ха ни-мә де ни құн ды лық тар ды иге ру, ақын 
идеял арын күн де лік ті тұрм ыст а бас шы лық қа алу, АР
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шығарма ла рын да ғы адам гер ші лік, иман ды лық, 
ма хаб бат, дос тық, әділеттілік, татулық, бірлік 
сияқты жақсы қа сиет терді үл гі-өнеге ету;

4) абайтанудың кезеңдерін саралап, шығарма шы лы-
ғын да ғы тұлғ а, толық адам тұжырымдамасына қ а-
тыс ты өзек ті мә се лелерді айқындау. Ұлы ақынның 
өмір баян дық тың деректеріне сүйене отырып, қазақ 
әде бие тін дегі көшбасшылық орнын көрсету;

5)  ғұлама ойшылдың философиялық ақыл-на қыл 
сөз де рі нің мән-мағынасын ашып, тәлімгерлік та ғы-
лы мын сөз ету, қоғамдық құрылыс, азаматтық 
көңіл күй, та ри хи та ным үрдісі туралы жазған 
ғылыми-фи ло со фиял ық трактаттарындағы көзқа-
растарымен танысу;

6) ақынның шетел ақындарының шығармаларын 
аударудағы шеберлігі, қарасөздері, өлеңдері мен 
поэмаларындағы ақындық биік мұраты мен адам-
гершілік идеяларын тану;

7) Абай және қазіргі қазақ әдебиетінің рухани бай-
ланысын ғылыми негізде пайымдау. Қазіргі абайта-
нушы ғалымдардың ақын шығармаларын зерттеу, 
жинақтау, жариялау, насихаттау турасындағы 
жұмыс тарын білу;
Оқу лық «Абай ды біл мек па рыз ой лы жас қа», 

«М.Әуе  зов жә не абай та ну мә се ле ле рі», «Абай шы ғар-
ма ла рын да ғы ғы лым, бі лім та қы ры бы», «Абай қа ра сөз-
де рін де гі тә лім-тәр бие мә се ле сі», «Абай та ны мын да ғы 
ән мен күй», Абай поэма сы – «Ес кен дір» ат ты ал ты 
та рау дан тұ ра ды. Әр та рау өз іші нен бір не ше бө лік ке 
бө лін ген.

Құр мет ті оқушылар, Абай да на лы ғын же те мең-
геру арқылы бүкіләлемдік гуманистік және ұлттық 
өлшемдердің адам тұлғасын қалыптастырудағы орнын 
бағамдап, қадірлеп-қастерлеп, өмірді және адамзат 
құпиясын тануға ұмтылайық. АР
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АдамзаттыңАбайы
(Н.Ә.НазарбаевтыңЮНЕСКОкөлеміндежасаған
«Абайтуралысөз»аттыбаяндамасынанүзінді)

...Біз бү гін гі дей та ри хи 
ке зең де, адам зат тық қауым  -
дас тық қа ен ді та ны лып, се-
нім ді ық пал дас, серт ке бе рік 
се рік тес ре тін де ал ғаш рет 
бой көр се те бас та ған ке зі міз де 
бе де лі міз ді асы рып, ру ха ни 
бе де рі міз ді ай қын дай тү се тін 
Абай дай бе лі міз бар лы ғы на 
шү кір лік ете міз. Сон дай бе лі-
міз дің атын ас пан да та ұлық-
тай ала тын елі міз ба ры на да 
шү кір лік ете міз. Құ дай дың 
біз ді бұн дай күн ге жет кіз ге-
ні не де тәуба дей міз. Сон дай 

ке зең де өмір сү ріп, сон дай ел мен сон дай қо ғам ға жан-
тә ні міз бен қыз мет ету маң дайымыз ға жа зыл ға ны на 
да мың қай та ра тәуба дей міз. Оны се зі ну біз дің үмі ті-
міз ді ны ғай тып, жі ге рі міз ге жі гер қо са тү се ті ні анық. 
Өйт ке ні Абай ды Абай қыл ған қи лы та рих тың қы рық 
қат пар шын ды ғы қа зір гі біз бас тан ке шіп жат қан за ма-
на лық құ бы лыс тар мен ті ке лей жал ға сып жа тыр. Оның 
тағ ды ры мен ру ха ни із де ніс те рі нің қи ыры мен шиы-
рын, тұң ғиы ғы мен тұт қиы лын жі ті пайым дап, дұ рыс 
қо ры тын ды шы ға ра біл сек, ба сы мыз да ғы дәу рен мен 
талай са бақ тас тық ты та нып, бү гін гі аху алы мыз ды да 
са ли қа лан ды ра тү се тін талай мән мен нәр та ба алар 
едік. Абай дың сол за ман да осы лай тол ға нып, осы лай 
жаз бауы қан дай мүм кін бол ма са, біз дің бұл за ман да 
осы лай қи на лып, осы лай әре кет ет пеуі міз сон дай мүм-
кін емес ті гін тү сі нер едік...

АБАЙҚҰНАНБАЙҰЛЫ
(1845–1904)
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Абай – дағ да рыс тан шы ғар жол ды көр се тіп, ға ла мат 
тәуе кел ге ба ра ал ған ерек ше па ра сат пен ерек ше рух 
ие сі. Со ның ар қа сын да ол бү гін күл лі адам зат тың абы-
ройы ала сар мас ру ха ни сар дар ла ры ның бі рі не ай на лып 
отыр. Оны ту �ыз �ан дәу ір ді ке �і нен �а рас тыр майын-
ша, одан �ал �ан м	 ра ны� те ре �і не бой лай ал май мыз.

Ол қа зақ та ри хы ның ай рық ша ау ыр ке зе ңі еді. Жер 
ша ры ның не ғұр лым көп бө лі гін ием де ну ге ты рыс қан 
им пе рия Ор та лық Ази яны көк тей өтіп, шы ғыс пен күн-
гей ге те рең дей ену ді көз де ген-ді. Сон дай ст ра те гия лық 
мақ сат тың дәл өтін де тұр ған ел Қа зақ стан бол ды. Бас-
қа дан айырыл са да, одан айырыл мау сая са ты ал ғаш 
рет сол кез де бой көр сет ті. Ел би леу дің та ри хи қа лып-
тас қан ұлт тық жүй есі бір жо ла ман сұқ тал ды. Мет ро-
по лия ның өзін де гі тәр тіп күш теп ен гі зі ле бас та ды. 
Әу елі қа зақ  тың әр ұлы сы нан бір не ше ша ғын хан дық  
құ ры лып, эт но-ау мақ тық тұ тас тық бұ зыл ды. Со сын әр 
хан дық тың хал қы мен же рі ата-ата ға, ру-ру ға бө лі не тін 
жі гі мен ау ыл-ау ыл ға, бо лыс-бо лыс қа бө лін ді. Сөйт іп, 
сойыл ған тоқ ты дай ұша ла нып-мү ше лен ген хан дық тар 
дер бес тік тен айыры лып, көр ші гу бер ния лар дың құ ра-
мы на күш теп кір гі зі ліп, кір менің күйін кеш ті. Одан 
хан дық тар дуан дар ға бө лі ніп, бек зат тар дың ор ны на 
пат ша үкі ме ті та ға  йын да ған «се нім ді қа зақ  тар ға» 
бас қар тыл ды. Со лай дәс түр лі іш кі жым дас тық әб ден 
жойыл ған ке зін де, ел, ау ыл, бо лыс, уезд, об лыс тар ға 
бө лі не тін тү зі лім мен қай та құ рыл ды. Ең тө мен гі ау ыл 
мен бо лыс ты жер гі лік ті ат қа мі нер лер, уезд бен об лыс ты 
пат ша ның әс ке ри шон жар ла ры би ле ді. Осы лай қа зақ-
 тар өз же рін де, өз де рі кір ме бо лып қал ды. Ұлт тық 
тү гі лі, ру лық-тай па лық тұ тас тық тан ажы рап, ау ыз бір-
лік тен аты мен жұр дай бол ды. Со лай қо жы ра ған ха лық 
пен қо ныс жо ға ры ның нұс қауы мен 6 об лыс қа бө лі ніп, 
көр ші лес Сі бір, Орын бор, Аст ра хань, Түр кіс тан гу бер-
ния сы на, ал Маң ғыс тау әу елі Кав каз сыр ты, ар ты нан АР
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Кас пий ма ңы об лыс та ры на ба ғын ды рыл ды. Сөйт іп, 
қа зақ  тар бет-бе ті мен та рап, бір ха лық, бір ел еке нін 
аты мен ұмы та тын дай күй ге жет ті. Жер бе тін де отар-
шыл дық көр ме ген ха лық кем де-кем бол ға ны мен, бір 
ға сыр да осын ша ма көп ре фор ма ға ілі ніп, тоз-тоз бо ла-
тын дай тәл кек ке ұшы ра ған ха лық еш қай да да жоқ 
шы ғар.

Бұ ның бә рі отар лық ке ңіс тік тің тұр ғын да ры 
та ри хи қа лып тас қан мем ле кет ті лі гін қай та дан қал-
пы на кел ті ре ал май тын дай қып, олар ды жер мен су дың 
ба йыр ғы ие лік құ қы нан бір жо ла та ажы ра ту ды көз деп, 
ал дын ала ой лас ты рыл ған зұлым сая сат еді. Қа зір біз ге 
өр ше ле не өші гіп жүр ген ал тын мон шақ ты сая си қыр-
ғи лар мен ән шей ін ай тақ қа ер ген әу ле кі лер дің жа ңа 
бағ дар ла ма ла ры қай кез де гі «сая си ма ку ла ту ра» екен-
ді гін осы дан-ақ айыра бе ру ге бо ла ды. Он дай лар көр-
ші ле рі нің же рін тоз-тоз қып бө ліп әке тіп, өзін сал пақ-
та тып мал ға са лып, ата қо ны сы нан та бы лып жат қан 
бай лық тан со қыр ти ын да та тыр май, тал таң дап қал ған 
дәу рен ді әлі де көк сей ді. 

Он дай ұр да жық тар ол кез де де аз емес еді. Ел мен 
жер ді ой ран да ған да рын бы лай қойып, са на ны да 
улан ды ра бас та ды. Ті лін, ді нін, тұр мыс-сал тын мен-
сін беу ге, ата кә сі бі мен та ри хын ұмы ту ға, өзі нен-өзі 
қор ла нып, өз ге нің зор лы ғы на бау ыр ба су ға ын талан-
ды ра тын әзә зіл сая сат ерек ше мүт тәйім дік пен жү зе ге 
асы ры ла бас та ды. «Бұ ра та на ла ну» деп атала тын жек-
сұ рын құ бы лыс со лай өр бі ді. Қар мақ қа ілін ген, жем ге 
жү гір ген ша бақ тай шо шаң да ған бұ ра та на са на, өзін-өзі 
от қа тү сі ре тін көз сіз кө бе лек дәу рен ор нат ты. Тұ тас тық 
пен ын ты мақ ұмы тыл ды. Са нап алып оқы тып, са нап 
алып қыз мет ке ілік ті ру бір жа ғы нан орыс тан ды ру ды, 
екін ші жа ғы нан ба қас тық пен іш кі араз дық ты кү шей-
ту ді көз де ді. Бас қа ны бы лай қой ған да, ағар ту шы-
лық тың өзі не арам за си пат бе ріл ді. Бір ға сыр бойына 
жан тә сі лім жау жа ға лас пен кел ген ереуіл шіл ха лық қа АР
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ен ді әл гін дей қам қор сы ған ай ла-шар ғы ның қақ па ны 
құ рыл ды. Кітап тан гө рі зең бі рек ті, мек теп тен гө рі 
әс ке ри бе кі ніс тер ді кө бей тіп жат қан өкі мет тен сес кен-
ген дер аяқ жет пес шөл дер ге ше гін ді. Сес кен бе ген дер 
сая си итар шы лық қа жү гі ніп, есік те гі жал шы лық қа 
пей іл бол ды. Шұ рай лы жер лер, шы рай лы кә сіп пен 
қыз мет ор та лық тан әдейі кө ші рі ліп әке лін ген дер ге 
ға на бұйыр ды. Шет ай мақ тар дың да муы на бө лі не тін 
қар жы тұ тас тай сырт тан қо ны ста ну шы лар ға жұм-
сал ды. Ал бұ ра та на лар ды да оқу ға тарт пақ бол ған дар, 
пат ша са райы ұлық та ры ның бі реуі нің да ла гу бер на-
то ры на ашық жаз ға нын дай, «шек тен шық қан адам 
сүй гіш тік» деп ке ле ке етіл ді. Егер осы ға сыр ба сын да 
қа зақ  тар дан да са нау лы оқы ған дар шы ғып, орыс ша 
сау ат аш қан дар бір пайыз ға жет се, оған ман сап қор 
да ла дәу лет ті ле рі мен оқу-бі лім аң са ған түз дік тер дің өз 
қа ра жа ты жұм сал ды.

Жан ие сі жа рық қа тал пын бай тұ ра ал май ды. Өз-өзі -
 нен жойы лып ке ту ге пей іл еш ма құ лық жоқ. Ха лық та 
со лай. Қан ша зор лық көр се де, зом бы лық көр се де үмі-
тін үз бей ді. Өзін дей жұрт тар дың қо лы же тіп жат қан ға 
өз қо лын да жет кіз бек бо лып ты ры са ды. Тап сон дай 
дә ме бұ дан се гіз ға сыр бұ рын біз дің бір жер ле сі міз ді 
ғы лым із де тіп, Күн гей Азия ға са бы лт қан еді. Өт кен 
ға сыр да да тап сон дай талап тұл пар ла рын ерт теп мін-
ген дер шы ға бас та ды. Бір кез де гі әл-Фа ра би дің жан-
қияр лық тала бын Араб ха ли фа ты ның әке лік қам қор-
лы ғы деп қа лай ай та ал ма сақ, өт кен ға сыр со ңын да ғы 
да ла аза мат та ры ның бі лім жо лын да ғы нар тәуе ке лін 
де пат ша лық са мо дер жа вие нің әке лік қам қор лы ғы на 
жат қы за ал май мыз. Шет ай мақ та ғы лар дың да са -
уатын ашып, бі лім ге тар ту дың жүй елі сая са ты бол ды. 
Бі рақ ол біз дің да ла мыз ға осы ға сыр дың екін ші он 
жыл ды ғы нан бас тап ене бас та ды. Де мек, оған дейін гі 
оқу, бі лім ге ұм ты лу – ұлт тық бол мы сы мыз дың ете не 
зә ру лік те рі нен ту ын да ған ру ха ни жан қияр лық. Бір АР
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эко но ми ка лық-қо ғам дық үр діс тің дәу ре ні әб ден тау-
сы лып, екін ші эко но ми ка лық-қо ғам дық үр діс тің 
әб ден ор ны ға бас та ға нын бай қа ған ұлт тық са на ның 
та ри хи да му ды өзін ше пайым да ған ете не кө ре ген ді гі. 
Он дай құ бы лыс ты ай да ла ға апа рып те лу әбес тік бо лар 
еді. Ұлт тық ру ха ни өмір шең ді гі міз дің те ре ңі не бой лай 
пайым дау дан әдейі жал та ру бо лар еді. Он дай көз қа-
рас пен қа ра сақ, Абай сын ды алып тұл ға лар дың ке мең-
гер лік бол мы сы на аты мен ма ңай лай ал мас едік.

Абай дың адам көр ме ген жан қияр лы ғы мен ерен 
құ бы лыс са на лар дай ерек ше лі гі – отар шыл кем сі-
ту ші лік бар жер де бол май қой май тын тай са лу дың 
ор ны на тай талас ты, жи ре ну дің ор ны на үй ре ну ді, 
жа рам сақ тық тың ор ны на жа рас тық ты, ман сап қу ған 
бақ құ мар лық тың ор ны на бі лім қу ған бә се ке ні сі ңіс-
ті ріп, ұл ты мыз дың ру ха ни қай сар лы ғын аты мен жа ңа 
қа си ет те рі мен бай қат қан ды ғы. Өйт ке ні хал қы на жа ны 
шын дап аши тын қай рат кер ор ға жы ға тын емес, өр ге 
бас тай тын жол сіл тей ді.

Абай да ақыл айт пас бұ рын қи лы за ман ның бар 
қи тұр қы сын өз ба сы нан өт ке ріп көр ді. Оның сол кез-
де гі еуро па лық сая хат шы лар дың ау зы нан «Да ла Ци це-
ро ны» де ген атақ ал ған шон жар әке сі ес кі мен жа ңа ға 
бір дей жор ға бол ды. Ел жақ сы ла ры мен пат ша әкім-
ші лі гі не сө зін бір дей өт кі зе біл ді. Сон дай аса ақыл ды, 
кө ре ген әке бау лы ған ұғым тал жас мед ре се де мұ сыл-
ман ша, мек теп те орыс ша қа тар оқып жүр ген же рі нен 
ау ыл ға қай та ры лып, би лік ке ара ла са ды. Ру мен ру, 
ес кі үр діс пен жа ңа үр діс, ру лық-тай па лық пси хо ло гия 
мен са мо дер жа вие лік отар шыл дық бет пе-бет шар-
пыс қан тар тыс пен талас тың ор та сын да жү ріп, есе сі 
ке тіп жат қан елі нің жо ғын жоқ тау ға күш сал ды. Бі рақ 
ең бе гі зая кет ті. Қан дас та ры қыз ға ныш пен, отар шыл 
ұлық тар се нім сіз дік пен қа ра ды. Қа па бол ған жі гер лі 
аза мат би лік ті тас тап, ақын дық тың со ңы на бір жо ла 
түс ті. Қал ған жи ыр ма жыл ғұ мы рын тек қа на оқып АР
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бі лу ге, тек қа на шы ғар ма шы лық қа жұм са ды. Ол ең бе гі, 
ен ді, мі не, адам зат ақыл-ойының ас қа ра лы тұл ға сы на 
ай нал ды рып отыр. Ақын Абай қа зақ  тың суы рып сал ма 
поэ зия сын шын мә нін де гі реа лис тік жаз ба поэ зия ға 
ай нал дыр ды. Бұ рын-соң ды кө те ріл ме ген та қы рып-
тар ды кө те ріп, үр діс ке ен бе ген жанр лар ды ен гіз ді. 
Сырт си пат тау, сырт дә ріп теу ді қойып, адам ның іш кі 
жа ны на үңі ле тін, бол мыс тың тұң ғи ық қал та рыс та рын 
аша тын аса мән ді фи ло со фия лық-әлеу мет тік ли ри ка 
ту ғыз ды. Шы ғыс поэ зия сы на тән нә зік тік, әуез ді лік, 
ой на қы лық, Ба тыс әде бие ті не тән жі ті зерт теу ші зер-
де мен байыды.

Егер Абай бол ма са, осы ға сыр дың ба сын да-ақ аза-
мат тық ке мел ді лік ке, су рет кер лік са ли қа лы лық қа, 
стиль дік әр алу ан дық қа, за ман мен бір ге ат тап, за ман-
дас пен мұң дас бо ла ала тын дай әлеу мет тік пайым ға 
ие бол ған жаз ба әде би ет мек те бі: шын мә нін де гі Абай 
мек те бі қа лып тас пас еді. Мағ жан Жұ ма ба ев, Бер-
нияз Кү леев, Шәң ге рей Бө кеев, Шә кә рім Құ дай бер-
діұлының ли ри ка сын да, Әли хан Бө кей ха нов, Ах мет 
Байт ұр сы нұлы, Ғұ мар Қа ра шев, Ха лел Дос мұ ха ме дов, 
Мұ ха мед жан Се ра лин дер дің сая си-ғы лы ми кө сем сөз-
де рін де, Сұл тан мах мұт То рай ғы ров, Спан дияр Кө беев, 
Мір жа қып Ду ла тов, Жү сіп бек Ай мау ытов шы ғар ма-
ла рын да бар бі ті мі мен кө рін ген бұл мек теп Абай жүй е-
ле ген жа ңа ұлт тық эс те ти ка лық әлем нің қан ша лық ты 
сын дар лы екен ді гін ай қын та ныт ты.

Түп бас тауы осы кәу сар бұ лақ тан бас тал ған көп 
жанрлы көр кем әде бие ті міз XX ға сыр зо ба лаң да ры 
тұ сын да өз хал қы на зор ру ха ни ме дет бол ды. Тек өз 
жұр тын ға на емес, бұ рын ғы ке ңес тік ке ңіс тік те, тіп ті 
әлем дік дең гей де тал ғам паз қау ым ның су сы нын қан-
ды ра ала тын ру ха ни нәр тау ып бе ре ала ды. Біз б	 ны� 
бә рі �шін де бір жа рым �а сыр б	 рын эс те ти ка лы� 
ой ды� ты� жа зи ра сы на ба тыл ат та �ан Абай ды� �ай-
сар талан ты на �а рыз дар мыз.АР
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Абай Құ нан бай ұлы ның әлем дік са на дан өз ор нын 
ала тын дай елеу лі құ бы лыс бо луы тек оның әде би із де-
ніс те рі мен шек тел мей ді. Әде би ет – Абай дың күл лі дү-
ние лік бол мыс қа, ада ми, ұлт тық, кі сі лік, та ри хи, за ма-
на лық бол мыс тар ға бой лай тын кәу сар да рия сы, ежел гі 
дү ние ден мәң гі лік ке дей ін көл-кө сір кө сі ліп жат қан 
ру ха ни әлем ге, ру ха ни ға рыш қа, уни вер сиум деп ата-
ла тын ға ла ми дү ние ні ға жайып қи ыр ла ры на ше гер бір 
жа ғы нан азап ты, бір жа ғы нан ләз зат ты са па ры ның 
бас тау қақ па сы әрі те рең ге бой лап, ке мел ге ұм ты лар 
тал пы ныс та ры ның ал тын бас пал да ғы бол ды...

Бү гін гі ха лы қа ра лық жағ дай лар ға бай ла ныс ты ұс-
та нып отыр ған мем ле кет тік іш кі-сырт қы сая са ты мыз-
ға да жау ап ты Абай дан та бу ға бо ла ды. «Адам зат тың 
бә рін сүй, бауы рым деп» де ген жол дар дан ха лық тар 
дос ты ғы ақын үшін қа тар өмір сү ру дің жа лаң дип-
ло ма тия сы ға на емес, тір ші лік тің не гіз гі ма ғы на сын 
ай қын дай тын ұлы мұ рат еке ні кө рі не ді. Ақын көз қа ра-
сын қа зір гі тіл ге сал сақ, өз ге ел дер мен дос тық қа рым-
қаты нас та, ын ты мақ тас тық та бо лу сая са ты – біз дің ел 
бо лып, қа тар ға қо сы луы  мыз дың ал ғы шарт та ры ның 
бі рі. «Өз ге өс кен ел не іс те се, со ны іс те, ғы лы мын, мә-
де ние тін мең гер», – дей ді Абай. Ол үшін өз ге лер мен 
«мә де ни, эко но ми ка лық, сая си ара лас тық ке рек, оның 
аты, бү гін гі ше айт сақ, ин тег ра ция.

Ал «Бі рің ді, қа зақ, бі рің дос, көр ме сең іс тің бә рі 
бос» де ген сөз де рі шын мә нін де ұлт бо лып ұюы мыз дың 
не гіз гі шар ты. Өз хал қы мыз дың мүд де сі үшін кү рес те 
дос тық, та ту лық, бір лік ке рек пе? Ке рек. Ен де ше, Абай 
сө зін те ре �і рек 	�ы нып, оны мен өз ге лер ді 	ял ту �а 
емес, өзі міз ді-өзі міз 	ял ту �а ты ры сайы�.

Өз ге ше та ри хи жағ дай да өмір сүр ген қа зақ хал қы на 
бұ дан әрі бұ рын ғы ша тір ші лік ету ге бол май ты нын, 
за ман тала бы на сай ең бек етіп, кә сіп ті, сау да ны мең ге ру 
ке рек ті гін де бі рін ші айт қан – Абай. Қа зақ қау ымы на АР
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әлеу мет тік ре фор ма ны да, эко но ми ка лық ре фор ма ны 
да бі рін ші ұсын ған – Абай.

Же рі нен, суы нан, тәу ел сіз ді гі нен, би лі гі нен ай ы-
рыл  ған қа зақ  ты құт қа ру дың жал ғыз ама лы – оның 
ру ха ни әле мін, ел дік, ада ми із гі қа си ет те рін сақ тап қа-
лу еке нін, сон да ға на оның ұлт тық си па тын аман алып 
қа лу ға бо ла ты нын ақын жақ сы тү сін ді. Сол үшін жан 
ая май кү рес ті.

Абай ды мұ қи ят оқы ған адам оның көз қа рас та ры 
кү ні бү гін гі на рық эко но ми ка сы мен де ті ке лей үн дес 
еке нін ай қын аң ға рар еді. Абай әле мі біз ді же ті түн де 
адас тыр мас Те мір қа зық іс пет ті. Со ған қа рап тір лі-
гі міз дің дұ рыс-бұ ры сын са рап тай ала мыз. Өйт ке ні 
жан ды же гі дей жеп жүр ген көп сау ал дың жа уа бын 
Абай әл де қа шан ай тып кет кен. Абай ды оқып оты-
рып-ақ, көш тің ба сын бая ғы да-ақ жөн ге са лып алу ға 
бо ла тын еді. Сор лат қан да, бі реу дің уа қы ты жет пей ді, 
бі реу дің ұғы мы жет пей ді, бі реу дің зау қы жоқ.

Әйт пе се, көп дү ние әу елі сол әр кім нің өзін-өзі тү зей 
ал ма ған ды ғы нан өр ге бас пай жа тыр емес пе?

Өз хал қын «жұрт бол сын, өс сін, өн сін» дей тін әр-
бір аза мат әу елі Абай ды оқы сын, Абай ға құ лақ ас сын. 
«Егер де ес ті кі сі лер дің қа та рын да бол ғың кел се, кү-
нін де бір мәр те, бол ма са жұ ма сын да бір, ең бол ма са 
айын да бір, өзің нен-өзің есеп ал! Сол ал дың ғы есеп 
ал ған нан бер гі өмір ді қа лай өт кіз дің екен, не бі лім ге, 
не ақы рет ке, не дү ние ге жа рам ды, кү нін де өзің өкін-
бес тей қы лық пен өт кі зіп пі сің? Жоқ, бол ма са, не қы-
лып өт кіз ге нің ді өзің де біл мей қа лып пы сың?», – де ген 
ақын сө зін ес ке алайық шы... Өзі міз ге-өзі міз өк пе леу ге 
мәж бүр міз. Со ның бә рі «Ша ла мей ір ша ла бай қай-
ды» де мек ші, тәу ел сіз ді гі міз бен бос тан ды ғы мыз дың 
қа ді рін ша ла ұғып, ша ла ба ға лау дан шы ғып жат қан 
ке сел дер. Осы тұс та ұлы ақын ның: «бәй ге ге ат қос саң, 
атың ды тар тыс пай тын аға йын, атың кел се, бәй ге сі-
не өк пе лей ті ні қа лай?.. Ты ныш тық із деп, та ба ал май АР
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жүр ген жұрт ты ныш тық көр се, сәт ке тұр май, ты ныш-
тық тан жа лы ға қа ла тұ ғы ны қа лай?.. Ке сел ді кі сі ер 
ке ле тұ ғы ны не сі? Ке дей кі сі нің кер ке ле тұ ғы ны не сі?.. 
Қа зақ тың шын сөз ге нан бай, құ лақ та қой май, тың дау-
ға қо лы да ти мей, пә ле лі сөз ге, өті рік ке серт тей ұйып, 
бар ша ру асы су дай ақ са да, со ны әб ден ес тіп, ұқ пай кет-
пейтұ ғы ны қа лай?» де ген сөз де рі ой ға ке ле ді. Осы бір 
жан ай қайының бү гін гі біз дің қо ғам ға да қа ты сы бар 
еке нін ес тен шы ғар ма сақ бол ға ны.

�ыс �а сы, Абай ар ман да ры – тек бір �а на 	лт 	с та-
на тын м	 рат тар емес, к�л лі адам зат 	с та на тын 
м	 рат тар. Қа зақ то пы ра ғын да оның орайын кел ті ру ге 
мүм кін дік ен ді ту ып отыр. Мы на сіз дер мен біз дер ге 
үлес боп ти іп отыр. Өйт ке ні біз осы да ла да өмір сүр ген 
ұр пақ тар дың ішін де әл гін дей мүм кін дік ке қол жет кі зіп 
отыр ған ең ал ғаш қы жә не бір ден-бір ұр пақ пыз. Сон-
дық тан ұлы ой шыл-де мок рат, ұлы ру ха ни ре фор ма тор 
Абай ға ең жа қын, ең ете не ұр пақ та тек біз. Мұн дай 
жа қын дық, мұн дай ете не лік біз ге та рих ал дын да үл кен 
жау ап кер ші лік жүк тей ді. Асыл ұс таз өси ет ет кен аб зал 
мұ рат тар дың тек қи ял боп қал май, нақ ты шын дық қа, 
нақ ты әлеу мет тік бол мыс қа ай на лар-ай нал ма сы, мы на 
біз дер ге бай ла ныс ты.

Оның шы ғар ма ла рын да ғы шы найы гу ма низм, адам 
мүд де сі не де ген ай рық ша ын та, ай рық ша қам қор лық, 
өмір дің кө зі не жал тар май қа рай тын шын шыл дық, 
ен жар лық ты, ша ла ғай лық ты, қи янат ты, сұ ға нақ-
тық ты же гі дей жек кө ре тін ру ха ни мак си ма лизм біз дің 
бү гін гі жү зе ге асыр мақ бас та ма ла ры мыз дың да бас ты 
си па ты на, бас ты маз мұ ны на ай на лу ға ти іс ті.

Абай дың ай ту ын ша, адам ның ба қыт ты бо луы үшін 
оның ын та сы мен сол ын та ның мақ са ты на же туі не 
бы лай ғы жұрт тың ықы ла сы ке рек. «Дос тық ты дос-
тық ша қы ра ды», – дей ті ні де те гін нен-те гін емес. Сон-
дық тан да, ол ұлт тық бү тін дік, іш кі та ту лық, уыз дай 
ұйы ған ын ты мақ ты көп аң са ды. Ал ха лық де ге ні не АР
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же ту үшін оған да өзін қор ша ған ор та мен дәл сон дай 
ын ты мақ пен ық пал дас тық ке рек. Бұл – біз дің бү гін гі 
таң да тағ ды ры мыз ды ше ше тін ең бас ты та ри хи фак-
тор лар дың бі рі. Біз де бү гін ұл ті ші лік та ту лас тық қа 
да, ұл та ра лық та ту лас тық қа да, әлем де гі бар лық ел, 
бар лық ха лықпен ын ты мақ қа да, мә де ни ет тер ара сын-
да ғы са бақ тас тық қа да Абай ша қа рап, Абай ша қас тер-
леу ге ерек ше мән бе ре міз...

Ол үй рет кен та ғы лым мен ол көк се ген мұ рат тар ды 
шын қас тер лей біл ге ні міз дің, әді лет пен аб зал дық 
ұс та зы ал дын да ғы пер зент тік қа ры зы мыз ды те рең тү-
сі ніп, өтей ал ған ды ғы мыз дың бір ден-бір бел гі сі де осы 
бо лып та бы ла ды.

Бү гін гі елі міз де жа са лып жат қан ұлы іс тер дің нә-
ти же лі бо лу ына ең қа жет ті нәр се – се нім. Ел ге де ген 
сат қын дық ең ал ды мен оның бо ла ша ғы на сен беу ден 
бас тала ды. Ал ұлы Абай дың, уайым шыл Абай дың бо-
ла шақ қа де ген се ні мін әс те жо ға лт па ға нын мы на бір 
сөз де рі нен кө ру ге бо ла ды: «Жа ман дық ты кім көр мей-
ді? Үмі тін үз бек – қай рат сыз дық. Дү ние де еш нәр се ден 
ба ян жоқ еке ні рас, жа ман дық та қай дан ба ян дап қа-
ла ды дей сің? Қа ры қа лың қат ты қыс тың ар ты нан кө гі 
қа лың, кө лі мол жақ сы жаз кел меу ші ме еді», – дей ді 
ұлы ақын.

Айт қа ның кел сін, жан ба ба!
Ел ба сы на түс кен бү гін гі қи ын-қыс тау ке зең нің 

ба ян сыз ды ғы на, хал қы мыз дың кө ңі лін шат тық қа 
бө лей тін ке лі сім ге, жа рас тық қа то лы ырыз дық ты, 
мол шы лық ты күн дер дің сар ғайт пай ер тең-ақ ке ле ті-
ні не ме нің де се ні мім мол.

лу»

1. Елі міз дің бі рін ші пре зи ден ті нің Абай ту ра лы ба ян да ма-
сы қа шан оқыл ды? 

2. Ақын қа зақ әде бие ті не қан дай жанр лар ды ен гіз ді?

Білу

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



16

1. Ба ян да ма шы не лік тен ақын өмір сүр ген за ман ды ке ңі-
нен қа рас тыр ған?

2. Не се беп ті Абай ды әде би ет те гі елеу лі құ бы лыс дей міз?

 Ав тор Абай ға қан дай ба ға бер ген? Са на ма лап жа зың дар.

 Абай өмір сүр ген ке зең де гі ел би леу де гі өз ге ріс тер ді 
бұ рын ғы би лік жүй есі мен са лыс ты рып, кес те ге тол-
тырыңдар:

Елбилеудіңұлттықжүйесі Абайзаманындағыелбасқару

 Ма қа ла ны оқып, түй ін дей оты рып, «Адам зат тың 
Абайы» де ген та қы рып та та ри хи эс се жа зың дар.

 «Абай ар ман да ры – тек бір ға на ұлт ұс та на тын мұ рат тар 
емес, күл лі адам зат ұс та на тын мұ рат тар» де ген ав тор сө-
зі не ба ға бе рің дер.

Әдебиет:
1. Абай ту ра лы сөз. Ұлы Абай дың 150 жыл дық тойын да ғы 

сөй лен ген сөз дер мен ой-тол ға ныс тар. (Ал ғы сө зін жаз-
ған Т.Ма ма шев). – Ал ма ты: Жур на лист, 1996. – 6–24-б.

2. Саяси түсіндірме сөздік. – Алматы, 2007.
3. Қазақстанда әкімшілік-аумақтық жүйені өзгертуге 

қатысты Ресей империясының заңнамасы. Электрондық 
ғылыми журнал: «edu.e-history.kz» № 3 (07). 
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ІТАРАУ
АБАЙДЫБІЛМЕКПАРЫЗОЙЛЫЖАСҚА

1.1Абайдыңөмірі

Ақын өмір сүр ген за ман, 
ата-те гі, ту ып-өс кен ор та сы, 
ал ған тә лім-тәр бие сі; әлеу мет 
ісі не ара ла суы, Абай дың ру ха-
ни дү ни ета ны мы ның өсу жә не 
қа лып та су ке зең де рі ту ра лы 
то лық түр де мағ лұ мат бе ре тін 
ең бек Мұх тар Әуе зов ке тие сі-
лі. Абай та ну ды дер бес ғы лым 
са ла сы дә ре же сі не кө тер ген 
М.Әуе зов «Абай жо лы» эпо-
пея сы мен ұлы ақын ның алып 
тұл ға сын дү ниежү зі оқыр ман-
да ры на то лық та ныт са, ғы лым-
да да сон дай күр де лі ең бек ет ті. 
М.Әуе зов тің Абай жө нін де гі зерт теу ле рі осы ғы лым ның 
мыз ғы мас не гі зі бо лып та бы ла ды. М.Әуе зов 1933 жыл-
дан 1957 жыл ға дей ін ақын шы ғар ма ла рын жа рия лау да, 
олар дың ғы лы ми ба сы лы мын жа сау да ора сан зор ең бек 
ет ті. Бұл ба сы лым дар ақын ның 1909 жыл ғы жи на ғы 
мен Мүр сейіт тің бір не ше қол жаз ба сы не гі зін де жү зе ге 
асы рыл ды. Кей ін нен та был ған шы ғар ма ла ры да еле-
ніп, ек шел ді. Әсі ре се, 1957 жы лы «Ғы лым» бас па сы нан 
М.Әуе зов тің бас шы лы ғы мен жә не ті ке лей қа ты суы мен 
Абай шы ғар ма ла ры ның екі том дық то лық жи на ғы ның 
жа рық кө руі оның абай та ну ға жа сап кет кен соң ғы бір 
елеу лі та бы сы еке нін атап ай ту қа жет.

Қалыңелім...
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М.Әуе зов ұзақ жыл дар бойы із де ніп, сан алу ан де рек-
тер ді зерт теп, жүйеге тү сі ріп, Абай дың ғы лы ми өмір бая-
ны ның төрт нұс қа сын жа зып шық ты. Ол Абай өмір бая-
ны ның ал ғаш қы нұс қа сын 1933 жы лы жаз са, 1940 жы лы 
екін ші нұс қа сын, ал 1945 жы лы ұлы ақын ның ту ға ны на 
100 жыл то лу ме ре ке сі қар са ңын да үшін ші нұс қа сын, 
1950 жы лы ақын өмір бая ны ның ең соң ғы төр тін ші нұс-
қа сын жаз ған. «Абай жо лы» ро ман-эпо пея сын жа зу ға 
не гіз бол ған мә лі мет тер дің көп ші лі гі өзі де сол ау ыл да 
ту ып-өс кен дік тен М.Әуе зов ке ба ла кү ні нен та ныс бол са, 
ер же те ке ле Абай ды кө зі көр ген адам дар дың өз ау зы нан 
да ті ке лей жа зып ал ған. Бұ лар «Абай ды біл мек па рыз 
ой лы жас қа» де ген ат пен жа рық көр ген кі тап та бе ріл ді. 
1997 жы лы абай та ну шы ға лым М.Мыр зах ме тұлы бұл 
кі тап ты құ рас ты рып, «Мұх тар Әуе зов жә не Абай әле мі» 
де ген кө лем ді ал ғы сөз бен жа рия лат ты.

Тө мен де М.Әуе зов жаз ған Абай өмір бая ны ның төрт 
нұс қа сы бо йын ша ірік те ліп алын ған мә лі мет бе ріл ді. 
Мы са лы, 1933 жыл ғы Абай өмір бая ны ның бі рін ші нұс-
қа сын да Құ нан бай дың ақыл ды лы ғын, ба тыр лы ғын, 
қайырым ды лы ғын, кө ре ген ді гін ай та тын жер ле рі ке  йін гі 
нұс қа ла рын да сол кез де гі оқ тын-оқ тын жүр гі зі ліп отыр-
ған сая си идеоло гия лық нау қан ға бай ла ныс ты то лы ғы мен 
тү сіп қал ған. Қа зір гі кітапта оқыр ман ға қа жет ті де рек тер 
бір ша ма қам тыл ды. Де се де, осы та қы рып ты тү бе гей лі 
зерт тей тін адам бі рін ші нұс қа ны то лық оқуы ке рек.

Абайөмірбаяны

М.Әуезов
Абай Се мей об лы сын да ғы Шың ғыс тау ын жай ла ған 

То бық ты ру ының ішін де 1845 жы лы ту ған. Абай дың 
өз әке сі – Құ нан бай, ата сы – Өс кен бай, ар ғы ата сы – 
Ыр ғыз бай. Атала ры ның бар лы ғы да ру ішін де үс тем дік 
жүр гіз ген адам дар. Ақын ның үшін ші ата сы Ыр ғыз бай АР
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Ай дос ба ла сы 1750 жыл дар да Ақ та бан шұ бы рын ды дан 
кей ін Ар қа ға қа рай сыр ғып ау ған жол да, Ыр ғыз өзе-
ні нің жа ға сын да ту ған дық тан, со ның аты мен ата-
лып ты. Ай дос тың өз ге ба ла ла ры ның ішін де Кө ті бақ, 
Тор ғай де ге ні, одан соң Ай дос тың ту ыс қа ны Жі гі тек тің 
ба ла сы Кең гір бай бар лы ғы да жа ңа ғы жол да ғы өзен-
су лар дың аты мен атал ған. Кө ті мал ды өзе ні нің жа ға-
сын да Кө ті бақ, Тор ғай өзе ні нің жа ға сын да Тор ғай, 
Кең гір өзе ні нің жа ға сын да Кең гір бай ту ып ты.

Ыр ғыз бай ержет кен кез де То бық ты осы күн гі Се мей 
гу бер ния сы, Се мей уе зін де Шың ғыс тауы ның ба тыс 
ше ті не ке ліп ілі ніп ті. Бұл кез де То бық ты бас шы сы да, 
әкі мі де Кең гір бай би (жал ған аты Қа бе кен) бол ған.

Кең гір бай дың ағайын ор та сын да ғы тәу ір көр ген 
іні сі Ыр ғыз бай бо лып ты. Би ге ажа ры бұл ды, сө зі сый-
лы, қа дір лі ту ыс қан бол ған. Өз ба сы ның тәу ір лі гі нің 
үс ті не би дің ті лін бі ле тін іні сі бол ған дық тан, ел ге де 
қа дір лі бол са ке рек. Кең гір бай Ыр ғыз бай өл ген соң, 
оның ор ны на Өс кен бай ды ұс тай ды. Сол күн нің жо лы 
бо йын ша ба та сын бе ріп, Өс кен бай ды би қоя ды. Әке-ше-
ше нің дә ме қыл ға ны да осы ба ла сы бо лу ке рек. Өйт ке ні 
ше ше сі Айпа ра айт ты де ген бір сөз де:

Шын жыр ба лақ, шұ бар төс – Ыр ғыз байым,
Тоқ пақ жал ды то рыай ғыр – Кө ті ба ғым.
Әрі де кет пес, бе рі де кет пес – То пайым,
Сі рә да оң бас – Тор ғайым, – дей ді.

Бұл сөз ге қа ра ған да, Ыр ғыз бай дың ше ше сін де 
ақын дық тың бір ша ғым буы бо лу ға ке рек. Мүм кін 
бұ дан бас қа айт қан сөз де рі де бар шы ғар. Бі рақ біз дің 
құ ла ғы мыз ға ти ге ні осы ға на. Те гі, Ыр ғыз бай бо йын-
да ғы аз ды-көп ті қа си ет бол са, әке сі нен гө рі осы ше ше 
жа ғы нан кө бі рек пе деп ой лау ға бо ла ды. Ол өл ген де 
Кең гір бай іні сі нің бейіті нен шық пай: «Сен ақ кө ңіл 
едің, Ал ла ті ле гің ді бе рер, ен ді мы нау ел дің ішін де ме ні 
ал жы тып қой май, Ал ла дан ті леп, қа сы ңа ал», – деп ті, 
со дан кей ін ке шік пей Кең гір бай өл ген екен дей ді.АР
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Ыр ғыз бай дың бір не ше ба ла сы бол ған. Ола р: Үр кер, 
Мыр за тай, Жор тар, Өс кен бай. Осы төрт ба ла сы ның 
бі рі Өс кенбай өз ге ба ла ла ры ның ішін де гі ең ар ты ғы 
бо ла ды. Бұл – ақын ның үл кен әке сі. Өс кен бай дың на-
ға шы сы – Ер Жә ні бек. Сол кі сі бір рет Ыр ғыз бай ді кі не 
аман да са кел ген де, жас ба ла Өскенбай қат ты нау қас 
екен. Әке сі ха лі на шар лап жат қан ба ла сы на не кө мек 
қы ла рын біл мей, дағ да рып, са сып, әб ден ти ты ғы құ-
ры ған соң, Мыр за тай де ген ба ла сын алып ке ліп, со ны 
Өс кен бай дан ай нал ды рып, са да қа қыл мақ бол ған. Бұ-
ған ше ше сі қар сы бо лып, «ба ла дан ба ла ның ар тық ты-
ғы жоқ» деп, Мыр за тай ды бер гі сі кел ме ген. Сон да Ер 
Жә ні бек: «Мыр за тай адам бол са, мы на ның ар қа сы мен 
бо лар, мы на ның кө зі біз дің тұ қым ға тарт қан екен. 
Адам бол са, осы бо ла ды да», – деп ті. Өскенбай ел дің 
«адал бо ла ды» де ген дә ме сін ақ та ған би бол ды де се ді. 
Ел ор та сын да сақ та лып қал ған сөз дің бі рін де: «Ісің 
адал бол са, Өс кен бай ға бар, арам бол са, Ера лы ға бар» 
де ген сөз бар. Жал ғыз-жа рым бел гі лер ге қа ра ған да, 
ел ор та сы на қа дір лі сый лы бо луы, мі нез қа сие ті нің тә -
уір лі гі нен бол са ке рек, мі не зі кек шіл емес, көп ті леуін 
ті ле гіш кең бол ған ға ұқ сай ды.

Өскенбай ор та жас қа кел ген де, ба ла сы Құ нан бай 
ерже тіп, сол ат қа мін ген. Бұл 1804 жыл дар да ту ған. 
Өскенбай дың айт ты рып ал ған бәй бі ше сі Зе ре ден бас қа 
то қал да ры, күң қа тын да ры да көп бол ған. Құ нан бай – 
Зе ре ден ту ған ба ла сы, Құ нан бай мен бір ге ту ған Құт-
ты мұ қам бет де ген іні сі, Тай ба ла де ген апа сы бол ған. 
Құт ты мұ қам бет жас ке зін де өл ген. Со ны мен Құ нан бай 
би дің жал ғы зы есеп тел ген. Ше ше сі Зе ре кі сі рен жіт-
пей тін, жұм сақ мі нез ді әй ел бол ған. Ол уа қыт та ғы 
бәй бі ше нің бір сы ны – күн дес тік де ген ді біл мей, кең 
мі нез ді бо лу. Зе ре бәй бі ше осы жа ғы нан көп мақ тал ды. 
Күң дер дің ба ла ла рын өз ба ла ла рын дай асы рап, ер ке-
лет кен де се ді. Зе ре күй еуі Өскенбай дан да көп жа са ған, АР
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би 1850 жы лы 72 жа сын да қайт қан, бәй бі ше сі 90-ға 
ке ліп, дү ние са ла ды.

Құ нан бай ел дің ол кез де гі дағ ды сы бо йын ша, ба -
тыр лық, жаужү рек тік, жо рық шыл дық си яқ ты іс тер ге 
кө бі рек ау ған. Қол ға най за ұс тап, ас ты на жүй рік мі ніп, 
өз ма лын өзі ба ғып, жау ға шап қыш, жау тү сір гіш жі гіт 
бол ған. Жа сы нан қай рат ты, шы дам ды, ашу лы бол ған-
дық тан, бұл жол да ғы тала бы да ла ға кет пе ген си яқ ты. 
То бық ты ның най за ұс та ған жас жі гіт те рі нің ішін де ер, 
мық ты, най за ге рі бо лып та са на лу ға ай нал ған. Жа  сын да 
осын дай өмір ге са лын ған Құ нан бай әке-ше ше мі не зі нен 
гө рі бас қа рақ, ке сек мі нез ді адам бол ған ға ұқ сай ды...

Не қыл са да Құ нан бай – би дің жал ғыз ба ла сы, аға -
йын ның да, әке нің де дә ме қыл са қы ла ты ны жал ғыз сол. 
Сон дық тан жі гіт тің ең ал ғаш қы қы зу лы ке зі өт кен соң, 
Құ нан бай әке сі нің жо лы мен ел ісі не кі рі се ді. Құ нан бай 
жас кү нін де ат үс тін де гі қай рат ты лық, ер лік тен бас-
қа, ақыл ға да, сөз ге де орам ды кі сі нің бел гі сін бер ген 
бо лу ке рек. Өйт ке ні сол кез де үл кен кә рі лік ке жет кен 
Ны сан абыз де ген ел сын шы сы Өскенбай ға: «өзің нің 
ба ғың Қы дыр дан бол са, ба лаң ның ба ғы Шың ғыс тан 
бо ла ды» деп ті. (Еке уі де – тау дың аты. Кө ле мі жа ғы нан 
Шың ғыс қа қа ра ған да Қы дыр әл де қай да ша ғын, бі рақ 
ете гін де жұт бол май тын, құй қа лы, шүйгін жер. «Абай 
жо лы» ро ма нын да «...ұшы-қи ыры жоқ, ен өл ке, кең 
са ла, мол жай лау, құй қа лы адыр, қа лың тау лар» деп 
су рет те ле тін тау – Шың ғыс. Бұл жер де Ны сан абыз 
Құ нан бай дың ба ғы Өскенбай дан да зор бо ла тын ды ғын 
аң ғар тып тұр. Р.З.).

Қай ра ты мен қа жы ры ның се бе бі нен ел би леп, іс бас-
қа ру ға кел ген де, Құ нан бай әке сі нен өтім ді рек бол ған. 
Мұ ның кі сі лік ке то лық ілін ген ке зін де Қа зақ да ла сы 
«1822 жыл да ғы Сі бір қа зақ  та ры на ар на лып шық қан 
ус тав» бо йын ша ок руг ке бө лі ніп, «ок руг тік при каз» 
би лей тін бол ған. Ок руг бас ты ғы аға сұл тан, при каз дың АР
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қал ған екі мү ше сі нің бі рі орыс чи нов ни гі бо ла ды (ел дің 
кө бі мұ ны Майыр дей ді). Үшін ші мү ше сі – кі ші сұл-
тан бо ла ды. Бү гін гі Се мей уезі не қа рай тын То бық ты 
Құ нан бай тұ сын да Қар қа ра лы ок ру гі не қа рай тын. При-
каз шық қан нан бер гі салт бо йын ша, бұл ок руг тің аға 
сұл та ны ыл ғи тө ре тұ қы мы нан бо лып кел ген. Құ нан бай 
тұ сын да аға сұл тан бол ған тө ре лер Бө кей нә сі лі нен: 
Құс бек, Жа ман тай; Абы лай нә сі лі нен: То бық ты ішін-
де гі Шал ғым бай де ген тө ре лер бол ған.

Құ нан бай То бық ты ның бас кі сі сі бо лып өр леп ке ле 
жат қан қа зақ ор та сын да тө ре мен қа ра ның жі гі ашы-
лып қал ған уа қыт бо ла ды. Әр бір ел дің қа ра дан шық қан 
Құ нан бай си яқ ты бас ты жу ан да ры: «Тө ре қа зақ  тың 
әре ке сін ті лей ді, бе ре ке сін ті ле мей ді», – дей бас та ған 
кез де рі бо ла ды.

Осы кез де Қар қа ра лы ның аға сұл та ны бо лып тұр-
ған Құс бек тө ре мен бұ рын аға сұл тан бол ған Жа ман-
тай дың пар тия сы бас тал ды. Ол кез де при каз сай ла уы на 
тас са лу ға жа рай тын екі түр лі сай лау шы лар бол ған. 
Бі рі – пә лен со ма да алым тө лей тін бай да, екін ші сі – 
тө ре тұ қым да ры бо ла тын. Тө ре нің 25 жас қа жет ке ні 
тү ге лі мен тас са лу құ қы ғы на ие. Со ны мен Жа ман тай 
өзі сұл тан бо ла ал май ты ны на кө зі жет кен соң, өзі не 
қа ра ған тас тар ды Құ нан бай ға сал ғы зып, Құс бек же -
ңі ліп, Құ нан бай сұл тан бол ған.

Қа лай да бол са, бұл оқи ға Қар қа ра лы ок ру гі не 
қа ра ған қа зақ қа қа ра дан ал ғаш қы рет сұл тан бол ған 
Құ нан бай дың даң қын көп ке жайып жі бе ру ге се беп 
бол ған кө рі не ді. Сол кез де гі ел ау зын да ғы аңыз ға қа ра-
ған да: Құ нан бай «Қа ра дан хан бол ған» деп атала ды. 
Мұ ның мы са лын мы на си яқ ты бі рер сөз ден бай қау ға 
бо ла ды. Сы бан Ке ңес бай де ген кі сі Жар қым бай де ген 
ба ла сы на өлер де өси ет айт қан да: «Тө ре мен ел бол са, 
екін ші ел ара сын да сөз бол са, Са быр бай ға ақыл дас пай 
іс қыл ма, ба сы ңа орыс ор ман нан үл кен іс кел се, қа ра дан 
хан ту ған Құ нан бай ға ақыл дас пай іс те ме», – деп ті. АР
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Одан соң 1850 жыл дар да Өскенбай өліп, со ған Құ нан бай 
Көк ше тау ға ба рып, ас бер ген де, Бал та ақын:

Атың шық қан
Үрім нің қақ па сын дай,
Айт қан сө зің кі лем нің тақ та сын дай.
Ке ше гі өтіп кет кен би Өсе кем,
Ал ты нын тас тап кет кен ат ба сын дай.
Үш жүз ді жиып, ас бер дің,
Ке ліс ті ріп сәй ке сін.
Ар ғын ның өзің би ле дің,
Ал шы сы мен тәй ке сін.
Кел сең-кел де кез бол дың,
Кейи де бе ріп қай те сің! – де ген сөз бар...

Құ нан бай дың бұ дан соң ғы ел есін де қал ған бір 
ісі: ...Құ нан бай қол мен ке ле жат қан қа зақ  ты жиып 
алып, Құр құ дық тың ішін де ке ңе сіп, Ке не са ры ны ұс та-
мау ға, қас қыл мау ға уә де ле сіп ті. Кей ін атыс бол ған да 
Жу ан та яқ Тө бет де ген ба тыр Ке не са ры ның қо лы ның 
бір ба ты рын қу ып, най за ла мақ шы бол ған екен, со ны 
Құ нан бай са бап ты дей ді...

Құ нан бай жайынан ай ты ла тын та ғы бір сөз: бұл кі сі 
ба ла сы Абай ел ді мең ге ріп ал ған кез де, кә рі лік же тіп ел 
сө зі нен шық қан. Со ны мен 72 жа сын да қа жы ға ба рып, 
қа жы дан қай тып кел ген соң, 8–9 жыл өмі рін ыл ғи дін 
жо лын да ғы құл шы лық пен өт кіз ген. Бұл жыл дар да ғы 
өмі рі өзі нің жа ра ты лы сын да бо йына біт кен қат ты лық, 
бе рік ті гі нің бел гі сі мен ерек ше күй де өт кен. Мек ке ден 
кел ген соң «дү ние сө зін сөй ле мей мін» деп, еш бір жан-
мен тіл қат пай қойып, оңа ша үй де шы мыл дық тың 
іші не жал ғыз оты рып Құ дай ға құл шы лық қы лу да 
бол ған. Бұл мі не зі ту ра лы сырт ел «ті лі бай лан ды» деп 
те аңыз қыл ған екен. Бі рақ соң ғы жыл да рын да ма ңа -
йын да бол ған дар ол сөз ді бе кер дей ді. Осы мен Құ нан бай 
1886 жы лы 82 жа сын да қай тыс бол ған.

Ел ау зын да ғы қал ған аңыз да: бұл кі сі нің дін дар-
лы ғы мен ел би леу жө нін де гі ірі лік, мық ты лы ғы, АР
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алыс ты бол жа ғыш, ақыл ды лы ғы көп ай ты ла ды. Одан 
соң ғы көп сөз: мі не зі нің су ық тық, қат ты лық, со ны мен 
бір ге мыр за лы ғы жайынан көп кез де се ді. На маз 
оқу шы ке дей лер ге ат бе ру, ки ім бе ру си яқ ты әдет те рі 
көп бол са ке рек. Қай мі нез, қай іс те бол са да ән шей ін 
ор та қа лып ты қа зақ  тан ке сек бол ған ды ғы жо ға ры да ғы 
іс тер ден бір кө рін се, екін ші, дін жо лы на деп өз пұлы на 
Қар қа ра лы да ме шіт сал ғы зу, Мек ке де қа зақ қа жы-
ла ры тү сіп жү ре тін «Тә кия» де ген үй сал ғы зу си яқ ты 
іс те рін де де кө рі не ді.

Ақыл мен сөз ге, ке ле лі ке ңес ке, көп ел ді тоқ та та тын 
би лік, бай лау ға кел ген де, өз тұ сын да ғы ор та жүз дің 
бас ты би ле рі нің ал дың ғы қа та рлы кі сісі са нал ған бо лу 
ке рек. Мұ ның бел гі сі Ақ мо ла, Се мей, Же ті су си яқ ты 
гу бер ния лар да, ел ау зын да қал ған би лер жайын да ғы 
ес кі лік те Құ нан бай аты ның көп атала ты ны нан бай қа-
ла ды... Сон дық тан біз дің мін дет – бі рін дат тап, қа ра лау 
емес, бү гін де аны ғын біл гі сі кел ген ел ге дәл пі ші нін 
көр се ту. Бұл сөз дің ба сын Абай дың жайы деп алып, 
Құ нан бай жайын көп та ра тып ай тып кет сек, со лай 
бо лу ына се беп бо лып отыр ған да осы мін дет ті көп ой ла-
ған дық. Өйт ке ні Құ нан бай дың кім бол ға нын біл ме сек, 
Абай дың кім еке нін бі лу де қи ын. Бұ лар дың қай-қай-
сы сы бол са да за ман ның ту ын ды сы. Бір де за ман ның 
ұлы бол са, бір де сол за ман ның құ лы да бол ған...

Құ нан бай – оқу ды, бі лім ді зор ба ға ла ған адам. Ол 
өзі не біт кен ба ла ның бә рін бір дей оқы ту мен қа тар, қо ға-
мы на бі лім та ра тып, ұс таз дық ете тін ше тел адам да рын 
қат ты күт кен. Бұ ның қо лы на кеп, қа зақ пен ту ысып, 
анық қа зақ боп кет кен әл де не ше ұлт тың адам да ры бар. 
Та тар дан шық қан Ға бит хан, Кіш ке не мол да, Ыс қақ 
тұ қы мы, Түр кіс тан нан кел ген Бер ді ғо жа, Кав каз дан 
кел ген Ғаб дол ла (Қа зақ бай ата нып кет кен) си яқ ты, 
қыр ғыз дан кел ген Бә сі бек тей жан дар бар. Осы ның бә рі 
бол ма са да, көп ші лі гі ба ла оқы тып, ұс таз дық құ рып, 
То бық ты іші не оқу-бі лім та рат қан жан дар.АР
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Абай Құ нан бай дың 41 жа сын да ту ған. Құ нан бай 
көп әй ел ді бол ған. Үл кен әй елі – қыз дай ал ған Күң-
ке. Бұ дан ту ған ба ла сы – Құ дай бер ді. Екін ші әй елі – 
Ұл жан. Ол Құ нан бай дың іні сі Құт ты мұ хам бет ке айт-
ты рыл ған қа лың дық екен. Іні сі өл ген соң Құ нан бай 
ке лі нін ал ған. Бұ дан ту ған ба ла ла ры: Тә ңір бер ді, Ыбы-
рай (Абай), Ыс қақ, Ос пан, үшін ші әй елі – Ай ғыз. Одан 
Ха ли ол ла, Ыс ма ғұл де ген ба ла ла ры бол ған. «Ата дан 
ал тау, ана дан төр теу» дей тін Абай дың өле ңі нің мә ні сі 
осы. Құ нан бай дың төр тін ші әй елі – Нұр ға ным. Бұ дан 
ба ла бол ма ған.

Күң ке нің жа сы Құ нан бай дан үл кен екен. Бе рі рек 
кел ген де жа сы ұл ғайып, өзі кү ту ті лер лік бо лып, кү  -
йеуін кү те ал май тын бол ған соң, Құ нан бай Ұл жан ның 
қо лы на шық қан. Бі рақ Ұл жан нан ту ған ба ла ла ры ның 
бә рі бір дей өз ше ше сі нің қо лын да тәр бие лен бе ген. 
Үл кен ба ла сы Тә ңір бер ді ні жас кү нін де Өскенбай би 
қо лы на алып өсі ріп ті. Ыс қақ ты әке сі Құ дай бер ді мен 
бір ге Күң ке нің қо лын да өсір ген. Күң ке ер те уа қыт тан 
бө лек ау ыл бо лып кет кен екен. Ұл жан мен Ай ғыз бір 
ау ыл бо лып, Құ нан бай осы лар мен тұр ған уа қыт та, екі 
ше ше нің ор та сын да ғы тел ба ла сы кіш ке не Ыбы рай 
бо ла ды. Бұл екі ше ше сі нен кей іні рек Ос пан, Ыс ма ғұл 
де ген екі ба ла ту ған. Бі рақ бұ лар дың жа сы Абай дан 
едәу ір кі ші. Ай ғыз дың үл кен ба ла сы Ха ли ол ла бол-
са, оқу да жүр ген. Сон дық тан Абай ал ғаш қы ба ла лық 
ша ғын екі ше ше нің ор та сын да ғы жал ғыз ба ла ның қал-
пын да өт кіз ген. Екі ше ше ге бір дей ба ла бо лып жүр ген-
дік тен, сол кез де гі үл кен дер Абай ға «Тел қа ра» деп ат 
қойып ты. Кей ін Абай ержет кен уа қыт та бір талай жең-
ге ле рі ер те де қойыл ған ат пен «Тел қа ра» дей ді екен.

Абай дың өз ше ше сі Ұл жан Қа ра ке сек ішін де Бер-
тіс би дің тұ қы мы бо ла ды. Ұл жан ның әке сі Тұр пан мен 
бір ге ту ыс қан аға ла ры Қон тай, Тон тай қал жың мен 
даң қы шық қан, бел гі лі мыс қыл шыл, тап қыш, күл дір-
гі лер бол ған. Бұл әдет – Бер тіс Шан шар ру ына тү гел АР
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жа  йыл ған мі нез. Осы күн ге дей ін ел Шан шар дың 
қу ла ры де ген де: кі сі ні жа зым қы лып ке те тін ит-құс тың 
жайын айт қан дай сөй лей ді. Әлі күн ге Қо ян ды да, үл кен 
жәр мең ке, қа лың жи ын дар да, бір жер ге то бы мен жиы-
лып, кү ліп сөй леп ке ле жат қан Шан шар ды көр се, көп 
ел дің кі сі ле рі: «Ой бай, Шан шар ке ле жа тыр!» деп, өрт-
тен қаш қан дай дүр кі рей қа ша ды де се ді. Бұл әдет Шан-
шар дың мыс қыл-ма зақ қа ұс та бо лып, тау ып айт қыш 
өт кір тіл ді гі нен ту ған нәр се. Қан дай жан ның бол са да 
мі нін тап пай қой май ды: мі нін тау ып ал са, түн ді гін 
ұшыр ған дай қы лып ай та ды. Сөз ша буы лы мен кім нің 
де бол са есін шы ға рып есең гі ре тіп ке те ді. Тон тай өле-
рін де ма ңайына жиы лып ке ліп отыр ған қо жа, мол да-
лар ға қа рап: «Жа зы ла, жа зы ла қо жа-мол да дан да ұят 
бол ды, ен ді өл ме сек бол мас», – деп айт ты де ген сөз ор та 
жүз де, екі нің бі рі бі ле тін мә тел сөз си яқ ты бо лып кет-
кен. Осын дай тап қыш тық, қал жың шыл дық, бі реу дің 
мі нін ащы тіл мен қат ты түй ре гіш тік на ға шы сы мен 
ше ше жа ғы нан Абай ға да мол кел ген.

Ұл жан әзіл мен жау ап та су ды Абай ға ба ла кү ні нен 
ек кен. Осы ның бір мы са лы бар. Сүн дет ке отыр ғыз ған 
кез де Абай қа шып жы лап: «Құ дай-ай, бүйт кен ше қыз ғып 
жа рат па ған екен сің», – деп ті. Ұл жан о ған: «Ба лам-ау, 
қыз бол саң, ба ла тап пас па ең, со дан қи ын боп па?», – деп-
ті. Абай: «Е, со ны сы та ғы бар ма еді?», – деп уана ды екен.

Абай дың ақын дық жо лын да өз ге талай жа зу шы, 
талай ақын ның бар лы ғы ның жо лы нан бө лек өзі не ға на 
қа тыс ты, ерек ше тағ ды ры бол ған. Ақын ды ғын да ғы сол 
ерек ше лік Абай дың ба ла кү ні нен бас тап, соң ғы өлер са-
ға ты на дей ін өз ге ше шарт тар дың ішін де өт кен ерек ше 
өмі рі нен ту ған. Абай, жо ға ры да ай тыл ған дай, екі ше ше-
нің төл ба ла сы бо лып жүр ген кіш ке не ке зін де мі нез жа-
ғы нан аң қау, нан ғыш жә не тен тек теу де ба ла бол са ке-
рек. Бі рақ сол кіш ке не ба ла кел ген қо нақ тың әл де қа лай 
айт қан ер те гі си яқ ты әң гі ме ле рін құ лай тың дай ды екен. 
Жай өмір де пы сық, ши рақ емес, аң қау бол ған дық тан, АР
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өз ше ше сі нің ауы лын да ғы көр ші-қо лаң ның үл кен де рі 
Құ нан бай дың бұл ба ла сы нан гө рі Күң ке нің қо лын да ғы 
Ыс қақ тан кө бі рек дә ме қыл ған. Ол Абай ға қа ра ған да 
жас кү ні нен ты қыл да ған пы сық, ши рақ бол са ке рек. 
Құ нан бай дың ор нын ба сып, кі сі лік ке ие бо ла тын ба ла-
сы кім деп жас ба ла лар ды сы на ған да, жұрт тың кө бі әл гі 
бел гі ле рі не қа рап, Абай дан Ыс қақ ты ар тық са на ған. 
Сол кез де «Абай дан Ыс қақ ар тық бо ла ды» де ген дер ге: 
«Не күт сең дер де, осы жа ман қа ра дан кү те сің дер ғой» 
дей тін сө зі Абай дың өз есін де қал ған екен.

Абай 10 жас қа кел ген де, әке сі Се мей қа ла сы на әке-
ліп оқу ға бер ген. Се мей де ал ғаш қы бер ген мол да сы – 
Ғаб дұл жа пар де ген та тар има мы. Ар ты нан бұ дан шы ға-
 рып, Ах мет Ри за де ген имам ға тап сыр ған. Бұл да та тар 
има мы. Еке уінің де ме шіт те рі нің жа нын да мед ре се ле рі  
бол ған.

Оқу шы шә кі рт тің кө бі мед ре се де жа тып оқи ды. Оқу, 
әри не, ес кі ше, ыл ғи дін са бақ та ры. Со ның бар лы ғын 
да араб, пар сы тіл де рін де оқи ды. Жал пы мед ре се лер де 
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кей ін гі за ман ға шей ін сақ та лып кел ген салт қа қа ра-
ған да, Абай ке зін де де тү рік ше оқу жол шы бай оқы-
ла тын қо сым ша бо лу ке рек. Оқу шы мен оқы ту шы ның 
да бар лық уа қы ты, ын та-ықы ла сы тү ге лі мен дін дің ге гі 
си яқ ты бол ған араб ша, одан қа ла бер ді, пар сы ша бол ған.

Мед ре се де үшін ші жыл оқып жүр ген уа қыт та, Абай 
жал ғыз мұ сыл ман ша оқу мен тоқ та май, Се мей қа ла-
сын да ғы «При хо дс кая шко ла ға» тү сіп, орыс ша да оқи 
бас та ған. Бі рақ мұн да ғы оқуы ұзақ бол май ды. Бас-ая ғы 
үш-ақ ай мен орыс ша оқуы бі те ді. Үш жыл мен мұ сыл-
ман ша оқуы до ға ры ла ды. Абай 13 жас қа тол ған да, әке сі 
Құ нан бай оқу дан шы ға рып алып, ел би леу жұ мы сын да 
өзі не се рік қыл мақ бо лып, жа ңа мін дет ке ар нап, сол 
жол ға баули бас тай ды. Ба ла сын оқу дан ер те шы ға рып 
алу ына се беп бол ған нәр се: ел жұ мы сы на өзі не се рік 
бо ла тын іні-ба ла ның Абай дан қо лай лы сы бол ма ған ды ғы, 
ба ла бол са да, сол кез де Абай әке сі дә ме қы лар лық бел гі-
лер ді көр се те бас та ған си яқ ты. Бар лық ба ла сы на қа тал 
су ық тұ рып, қат ты сын шы бол ған Құ нан бай Абай дың 
өз ге ле рі нен ар тық еке нін ер те де сез ген деу ге бо ла ды.

Ба ла сын оқы та түс пей, асы ғып ал ған се бе бін Құ нан-
бай дың өмі рі ту ра лы ай тыл ған сөз дер ді ес ке ал сақ, 
оңай ұғы ла ды. Құ нан бай елі нің қақ жар ты сын өзі не 
қар сы тұ ра тын жау қы лып алып, көп өмі рін сол жау-
лық тың жо лын да алыс-жұ лыс пен өт кіз ген. Қар сы сы на 
шық қан ағайынын үл кен тар тыс тың ая ғын да же ңіп 
ал са да, ар ты нан да сон да ғы іш ке бай лан ған мұз ел дің 
кө бі нің есі нен кет пе ген. Ел ішін де ұсақ араз дық, ұсақ 
жау лық, кіш ке не тар тыс си яқ ты нәр се лер, ешуа қыт та 
құ ры ма ған. Сон дық тан бар лық өмір аң ды су, тар ты су, 
ел та ра зы сын ба ғып кел ген де Құ нан бай ға дос бол дым 
де ген ел дің өзі де үне мі бір қа лып та тұ ра ал ма ған. 
Мұ ның бір се бе бі, Құ нан бай дың өз іс те рі, өз мі нез де рі 
бол са, екін ші жа ғы нан, сырт қа да, іш ке де әмі рі жү ріп, 
жу ан дап ал ған Құ нан бай дың ма ңайын да талай-талай 
за лал кес ту ыс қан да ры да бол ған. Бұ лар Құ нан бай дың АР
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ұлық ты ғы на мас бо лып, «пә лен ау ыл дың жі гі ті, тү ген 
жақ сы ның ту ыс қа ны» де ген ат пен ша ма сы кел ген ше 
емін-ер кін пай да лан ған. Көп ел ді ма зақ тап, қор лап, 
орын сыз зор лық, қи сын сыз жу ан дық іс тей бе ріп, 
ас қақ тық пен шай пау мі нез дер ге са лы нып, Құ нан-
бай дың дос бо лып жүр ген ру ба сы ла рын да қа жы тып 
ал ған. Со ны мен Абай дың жас ша ғын да Құ нан бай дың 
до сы азайып, дұш па ны кө бей ген. Жо ға ры да айт қан 
си яқ ты, сол көп дұш пан ға қар сы тұ рып, қол қа нат 
бо лар лық ба ла сы мен іні сі бол ма ған соң, Құ нан бай дың 
ба сы на жал ғыз дық тү се бас та ған. Абай ды оқу дан алып, 
ел жұ мы сы на са лу, әке сі нің ба сын да ғы осын дай ерік-
сіз дік ха лы нан ту ған.

Со ны мен 13 жас та ғы Абай әке сі бер ген бет пен ел 
сө зі не кі рі се ді. Әри не, жас ба ла ал ғаш қы аяқ бас қан жер-
ден ке ле лі ке ңес ке кі ріп кет кен жоқ. Ел жұ мы сын шет 
жа ға лап, еп теп бас тауы на ке рек. Сон дық тан ең ал ғаш қы 
жыл да рын да әке сі нің «ба рып ке лін де» жү ре ді. Кей де 
қа сы на кі сі қо сып бе ріп, кей де жал ғыз өзі не сөз тап-
сы рып, әке сі ел ор та сы ның бас ты кі сі ле рі не же ңіл-жел пі 
сөз дер ді сә лем қы лып ай тып жү ріп, кей бі рі не бай лау жа-
сау ға да ерік бе ре ді. Абай жа сы на жет пей ұл ғая бас тай ды. 
Ба ла лық бел гі сін ер те жо ғалт   са да, сөй ле сіп жүр ген 
үл кен де рі не ба ла кө рін беу жа ғын көп ой лай ды. Әке нің 
би лі гі, өмір тал қы сы жә не ара ла сып жүр ген үл кен де рі 
бол сын, бар лы ғы да Абай ды оқу дан алыс та тып әке ту мен 
тоқ та май, та би ғи ба ла лық қал пы нан да жы рып әкет кен.

Со ны мен, Абай 1870 жыл дар ға шей ін, бір жа ғы, 
әке сі нің ығын да бол са, екін ші жа ғы нан, сол әке сі нің 
ба сын да ғы мін дет тер ді, бар лық жау ы мен талас-тар-
тыс ын тү ге лі мен өз ба сы на ау да рып, өз мін де ті не ала 
бас тай ды. Ел би лей тін кі сі лік пен сол кі сі лік жо лын-
да ғы пар тия май да ны, бас ба лу ан ға Абай дың өзін 
жы рып шы ға ра ды. Ен ді гі кү рес тің сая са ты мен бар-
лық жау ап ты іс  Абай дың же ке ба сы на ау да ры лып, өз 
қо лы на ке ле ді. Ұлық ал дын да жұ мыс ты бо лу бір ға на АР
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ұлық тың өзі емес, сол кез дің көп-көп ад во кат, тіл маш 
си яқ ты ла ры мен де кез дес ті ру ке рек. Со ның бар лы-
ғы мен ара ла су көп нәр се ге кө зін қан ды рып, Абай ға 
заң-за кон де ген дер ді біл ді рсе ке рек. Әри не, осы мен 
қа тар орыс ті лін бі лу, орыс ұлы ғы ның әл ді, әл сіз жа ғын 
ұғы ну Абай ға жа ңа мін дет си яқ та на ды. Қыр тар ты сын 
ұлық пен за кон шең бе рі не қай жа ғы нан әкеп сый ғы-
зу ға бо ла ды? Ұлық пен қа лай ар ба су ға бо ла ды, осы ның 
бә рі ел кі сі сі бо ла тын Абай дың тү гел ұғы нып, то лық 
бі луі не қа жет нәр се лер си яқ ты кө рі не ді.

Сон дық тан ал ғаш қы рет орыс тың ті лін із деп, оқу-бі-
лі мі не қа рай кө ңіл бө лу осы кез ден бас тала тын си яқ ты, 
бұл уа қыт қа шей ін Абай дың бар лық оқуы үш-ақ ай лық 
са бақ пен біт кен. Әри не, ол бі лім кей ін гі күн де гі Абай ға 
азық бо ла ды деп ай ту ға бол май ды. Орыс ша жа ғы на 
із де ну жа ңа ғы іс тің тұ сын да, сол 24–25 жа сы нан бас-
та луы ке рек... Бі рақ бұл уа қыт та ғы қа рас ты руы да 
үне мі са лы нып із де ген іс емес... Ел ге шық қан да Абай 
ын та-пей іл мен кі сі лік со ңын да. Ол жол да ғы мін де ті 
мойын бұр ғыз бай тын, тау сыл май тын ұзақ жұ мыс, 
ұзақ мін дет. Сон дық тан бұл кез дер де са ры лып кі тап 
со ңын да оты ра ды деу ге бол май ды. Ол кез де гі Абай – 
қыр жуа ны ның бел ба ла сы. За ман ның құ лы, сон дық тан 
ал дын да көп мақ сат жоқ, бар тал пын ға ны бір ға на 
ті лек. Осы жол да 1870 жыл дар ға дей ін ыл ғи әке сі дос 
са на ған кі сі мен іс қы лып кел ген Абай, ен ді өз за ман-
дас та ры нан өз сы нын ша дос ірік тей ді. Сол рет пен тап-
қан кі сі ле рі: Ораз бай, Жи рен ше, Ер бол си яқ ты кі сі лер 
бо ла ды. Абай дың өз ба сы бұ лар ға шын се не ді екен, бі рақ 
Құ нан бай: «Адал дос бол май ды, ал дам шы лар», – деп 
жеккө ре ді екен. Кей уа қыт та осы лар ға Абай дың қат ты 
сен ген ді гі не ма за ла нып: «Құ дай дың жан қы лып жа рат-
қа ны рас бол са, осы лар дан та тып отыр ға ның ды бір 
кө рер мін-ау», – дей ді екен. Бі рақ Абай әке сі нің сө зі не 
қа рап, дос та рын тас та ма ған. Өз тала бы мен осы дос та-
ры ның кө ме гі нің ар қа сын да көп ел мен ұзақ жа ға ла сып, АР
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бір де же ңіп, бір де же ңі ліп ке ліп, 28 жас қа тол ға нын да 
қар сы сын да ғы ел дер ді ең ал ғаш  рет емін-ер кін ба сып, 
же ңіп ала ды. Жең ген нің бел гі сі: Ораз бай Ақ құ лы ба ла-
сы ның ау лын да бол ған өз сай ла уы на жа ны на ту ған-ту-
ыс қан да ры нан еш кім ді ерт пей, өзі тап қан дос та рын 
ға на алып ба рып, пар тия лас қан ел ді қап тал бүк теп, 
үй де гі Ыс қақ де ген іні сін бо лыс тық қа сай ла тып қоя ды. 
Ыс қақ тың ал ғаш қы бо лыс бол ға ны 1873 жыл, осы мен 
ал ғаш  рет сай лан ған соң Абай Ыс қақ ты ұдайымен үш 
сай лау – 9 жыл бо лыс қы ла ды. Осы дан кей ін оқ та-тек те 
бол ма са, Құ нан бай ба ла сы, Құ нан бай не ме ре ле рі бо лыс-
тық тың үне мі ие сі бо ла ды да, өз ге ел адам да ры ның бір-
де-бі рі не ти мей қоя ды. 1873 жыл дан кей ін Құ нан бай 
ба ла ла ры ның дәу ірі жү ре ді. То бық ты ор та сы нан қа жы 
(Құ нан бай) ба ла сы ның би лі гі ор най ды.

Жа сы 30-дан ас қан соң, бұ рын ғы аз ды-көп ті біл ге нін 
есі не тү сі ріп, орыс тың ті лін жат тай ды. Қа ла да жа тып, 
азын-ау лақ тіл біл ген соң, кі тап оқу ға кі рі се ді. Со дан 
бі раз жыл өт кен де Абай дың күн де гі өмі рін де үл кен 
орын ды ел сө зі мен қа тар кі тап ала ды. Бір жа ғы ел сө зі, 
ел жұ мы сы мен жат са, екін ші сі, әдейі қа ла кі тап ха на-
сы ның кі тап та ры үшін де Се мей де қыс қы ай лар да ұзақ 
уа қыт жа тып ала тын бо лып, өз-өзі нен із де ніп, қар ма на 
бас тай ды. Осы мен 35–36 жас тар дың ша ма сын да кі тап 
қа рас ты ру дың жо лын да жү ріп, Абай 1880 жыл дар да 
Пе тер бор дан ай да лып кел ген орыс тың төң ке ріс шіл, 
ха лық шыл Ми хаэлис де ген кі сі мен та ныс бо ла ды. Ми-
хаэлис ол кез де жас, Пе тер бор уни вер си те ті нің сту ден ті 
бо лып жүр ген кү нін де ай дал ған екен. Бұл сол за ман-
да ғы орыс тың төң ке ріс шіл дік пі кі рін де жүр ген адам-
дар дың бас шы сы, атақ ты Чер ны ше вс кий дің жа қын 
та ны сы ның бі рі бол са ке рек. Сол Ми хаэлис Се мей дің 
кі тап ха на сы нан өзі не ке рек бір кі тап ты із деп ке ліп 
тұр ған да, сол кі тап ха на да Толс той дың кі та бын сұ рап 
Абай да тұр екен. Ми хаэлис ке қыр қа за ғы ның толс той-
шыл ды ғы таң сық кө рі не ді. Сон дық тан ол Абай ға ке ліп, АР
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«Толс той не ге ке рек?» деп сұ ра ған да, Абай өзі нің кі тап 
қа рас ты рып жүр ген жайын ай та ды. Со дан еке уі кі тап-
ха на дан бір ге шы ғып, әң гі ме ле сіп ке те ді де, ар ты нан 
жа қын та ныс, сый лас, та ту адам дар дың ха лы на же те ді. 
Ми хаэлис ар қы лы Абай ад во кат Гросс, жас док тор Дол-
го по лов си яқ ты ха лық шы лар мен де ара лас бол ған.

1884–1886 жыл дар дан бас тап Абай дың өлең ге кі рі-
суі не іш тей се беп бол ған нәр се лер мен қа тар сырт қы өмі-
рін де де бір үл кен іс бар. Бұл оқи ға Абай дың өз елін де 
бо лыс сай лау әң гі ме сі нен туа ды. Ыс қақ ты ұдайы үш 
сай лау – 9 жыл бо лыс қыл ған соң, төр тін ші сай лау да 
1881–1882 жыл дар да «Ен ді бо лыс тық ты Бә кем нің 
ор ны нан бе ре мін» деп, жа сы 20-ға әрең тол ған Шә кә-
рім ді бо лыс сай ла та ды. Бә кем деп өзі нің үл кен ше ше сі 
Күң ке ден ту ған Құ дай бер ді де ген аға сын ай та ды. Ол 
кі сі ер те рек өліп, ар тын да екі-үш ба ла сы же тім қал ған. 
Сол аға ның әруа ғын сый ла ған дық тан, жа сы же тер-
жет пес те ЬІс қақ ты өк пе ле тіп, Шә кә рім ді сай лай ды. 
Шә кә рім бір сай лау бо лыс бо лып, 1884 жыл дың сай-
ла уы на кел ген де, Абай ен ді гі бо лыс тық ты өзі мен бір ге 
ту ыс қан кен же іні сі Ос пан ға бер мек бо ла ды. Ос пан ел ге 
тен тек, ау сар атан ған, бо лыс тық қа қо лай сыз кі сі бо ла-
ды. Ол жа сы нан кө ңі лі сүй ген кі сі ге жақ сы бол са да, 
сүй ме ген ді үйі нен сүй реп тас тай тын, қар сы кел ген ді 
бас са лып са бап, қо лы мен ба тыл қи мыл қы ла тын ожар 
бол ған дық тан, ел те гіс Абай дың ние ті не қар сы бо ла ды. 
Оның үс ті не та ғы бұл кез де Құ нан бай ба ла ла ры ның дә -
у ірі ұзақ жүр ген дік тен бар лық Ыр ғыз бай де ген ру дың 
ішін де бо лы сы да, бо лыс еме сі де тү ге лі мен бақ мас-
тық қа са лы нып, орын сыз жу ан дық, орай сыз тен тек тік 
мо лаяды. Со ны мен ел ор та сын да ғы жал пы на ра зы лық 
кү шейеді. Ыр ғыз бай деу орын сыз ер ке лік, орай сыз 
тен тек тік, жу ан дық қа ке піл сіз, шек сіз бе ріл ген би лет 
си яқ ты бо ла ды. Мы са лы, Ба қаш де ген бі реуі көп ел дің 
ор та сын да орын сыз ақы мақ сөз дер ді сөй леп-сөй леп 
кел ген де, тың дау шы: «Ба қаш-ау, мы науың орай сыз АР
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ғой», – де ген де: «Ме нің ыр ғыз бай лы ғым шы ғар», – деп 
жау ап бе ре ді дей ді. Осы си яқ ты ұшы-қи ыры жоқ то лып 
жат қан се беп тер дің бар лы ғы жиы лып ке ліп, ел ішін де 
Абай дың айт қа ны на қар сы лық ой лай тын кі сі лер дің 
то бын кө бей те бас тай ды. Бұл күн ге шей ін бо лыс ты 
сай лау шы уезд на чальни гі емес, Абай бо лып, бо лыс-
тық ты ыл ғи ға на өзі нің жа қын көр ген іні ле рі не бе ріп 
кел ге ні не ел қар сы лық іс тей ал ма са да, ен ді іні ле рі нің 
ішін де гі ең ты ныш сы зы на бер мек бол ға ны Абай дан 
бір талай ел ді то рық ты ра бас тай ды.

Ең ал ды мен бұ рын ғы дос бо лып жүр ген Ер бол, 
Жи рен ше, Ораз бай, Күн ту де ген си яқ ты сен ген адам-
да ры ке те ді. Осы лар дың ішін де өз ағайын да ры нан да 
қо сы лу шы бол са ке рек. Оның үс ті не өзі нің кей бір жа қын 
іні ле рі іш тен Абай дың ние ті не қар сы бо лып, ас тыр тын 
әр кім мен ба тала сып ты де ген сөз де бар. Бі рақ жа ңа ғы 
са нал ған кі сі лер бол сын, өз ге ел бол сын, қай-қай сы сы 
бол са да, нақ сай лау кү ні не шей ін сырт та ры мен бая ғы ша 
Абай дың ала кө ңіл до сы бо лып жү ре ді. Не іс те се де бір-
де-бі рін Абай ға айт пай тын, сез дір мей тін бо лып, бар лық 
дос атау лы сы тү ге лі мен ант та сып, ба тала сып ала ды да, 
іс тің бә рін жа сы рын іс тей ді. Со ны мен ел ішін де пар тия 
ба ры да бі лін бей ді. Абай ға мақ са ты на қар сы ас тыр тын 
да йын да лып ке ле жат қан бір бо лыс ел дің жау лы ғы бар 
еке ні де се зіл мей ді. Бұл қыр ішін де ешуа қыт та бо лар-ау 
деп кі сі күт пей тін, ерек ше ше бер жа сал ған кә дуес кі өз-
ге ріс жа сай тын жа сы рын ұйым бо ла ды. 

Бас шы ла ры шы ны мен ши ры ғып, мық тап да йын-
да ған дық тан, іс пен сөз дің бар лы ғын бір не ше се нім ді 
кі сі ге тап сы рып, қа лың ел ге үл кен сыр ды шаш пай да 
қой ған.

1884 жыл дың сай лау кү нін де Ос пан ды бо лыс қоя-
мын деп Абай ке ле ді. Абай дың жа қын ағайын да ры 
бол сын, Ос пан бол сын, бар лы ғы да Абай дың айт қа ны 
бұ рын ғы ша екі бол май орын да ла ды деп тү гел се ніп 
ке ле ді. Жал ғыз-ақ дәл сай лау дың ал дын да ел дің АР
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жы бы ры нан аз се зік тен ген Ыс қақ Абай ға ке ліп: «Ел 
бұ зы лып жүр ген си яқ ты, се ні ал дап жүр ме сін», – де ген 
соң Абай Ер бол ды ша қыр тып алып, ел жайын сұ рап ты. 
Ер бол өз ге дос та ры мен жа сас қан уә де сі бойын ша «Ыс-
қақ бе кер ай та ды» де ген, со ны мен Абай се ніп оты ра 
бер ген. Бі рақ Ыс қақ тың сө зі шын бо лып, ел дің де, 
Ер бол дың да жал ған еке ні не дәл бо лыс тық қа шар сал-
ған жер де бір-ақ кө зі жет кен. Уез дің ал дын да ел дің 
елу ба сы ла ры бо лыс бо ла тын кі сі ге тас са лар жер де 
Ос пан мен бір ге шар ға тү сі ре тін бо лып ой да жоқ та 
Күн ту Шон қа ба ла сы ның атын атай ды. Ба тала сып 
ал ған елу ба сы лар дың бар лы ғы тү ге лі мен тас та рын 
Күн ту ға са лып жі бе ріп, бұл күн ге шей ін жа сы рын 
да йын да лып кел ген бо лыс тық төң ке ріс тің бе тін Күн ту 
бо лыс бо лып шы ға кел ген жер де бір-ақ аша ды. Бұл іс ке 
Абай мен Абай ті леуін де гі ел дің таң ға луы бы лай тұр-
сын, осы күн ге шей ін «Күн ту бо лыс бол ған сай лау ды» 
ер те гі дей, жыр дай қы лып ай та тын То бық ты іші «уез-
дің қа ты ны да таң ға лып, кө тек деп ті» де се ді.

Осы оқи ға бұ дан бұ рын ел ге «ақ де ге ні – ал ғыс, 
қа ра де ге ні – қар ғыс» бо лып, «сүт үс тін де қай мақ» 
бо лып кел ген Абай ға үл кен қа за си яқ ты кө рі не ді. Қа за 
жал ғыз ға на іні сі нің бо лыс бо ла ал май, Құ нан бай ба ла-
сы нан бо лыс тық шы ғып кет кен ді гі нен емес, өйт ке ні 
сай лау шы уез Ти хо нов де ген кі сі сай лау ды қай та дан 
бұз ғы зайын де ген де, Абай көн бей, «бе кі ті ңіз» деп ті 
де ген сөз бар.

Абай ха лін де бол ған кі сі ге бұл төң ке ріс ті іс теу ші 
ұйым, өз мақ са ты на же ту мен бір ге, жауы на тағ дыр 
қа за сын дай қа за, тағ дыр ма за ғын дай ма зақ та ба ғын 
ұсын ған си яқ ты еді. Бұл күн ге шей ін бе ті қай тып көр-
ме ген Абай осы іс тің тұ сын да өмір дің де, ел дің де бұ ған 
қа рап бе тін тыр жыйта, ер нін шы ға рып, мыс қыл қы лып 
кү ліп тұр ған, бо ғау ыз мі не зін көр ген си яқ ты бо ла ды. 
Ел ішін де гі іс осы ған ке ліп ті рел ген соң, кі тап тәр бие-
сі, ой тәр бие сі мен жа ңа ба ғыт ұс та нар мын деп жүр ген АР
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ние ті нің бар лы ғы ел ді ба ғып ке те ді. Дос тың бә рі жау 
шы ғып, ел бол са өзін тас тап, жөң кі ліп кет кен соң, 
ал да ған кі сі ні жа за лау, кет кен ел ді қай та бау рап алу, 
қай та дан алы су қа жет бо ла ды. Одан соң бұл уа қыт та 
Абай тоқ тай мын де се де, тоқ тай ал мас еді. Өйт ке ні өз 
кі сі ле рін бо лыс қойып, же ңіп ал ған ел, Құ нан бай ба ла-
ла ры нан бая ғы дан көр ген қор лық-зор лы ғы бол са, со-
ның есе сін алу ке рек, жең ген дік тің же мі сін те ру ке рек.

Осы мен 1884–1886 жыл дар тү ге лі мен алыс пен өте-
ді. 1884–1885 жыл дар «Жа сым да ғы лым бар деп ес кер-
ме дім», «Қақ та ған ақ кү міс тей кең маң дай лы» де ген 
си яқ ты бір-екі өлең ді ту ғыз са, 1886 жыл Абай дың 
на ғыз ақын дық қа шы ны мен бой бе ріп, көп кө ңіл бө ле 
бас та ға нын біл ді ре ді. Бұл жыл да 16–17 өлең шы ға-
ра ды. Абай дың бұл күн ге ше йін гі ба сы лы мын да «ха-
лық ту ра лы» деп жүр ген өлең де рі нің кө бі осы жыл да, 
ел ден ал ғаш қы рет қат ты то рық қан кө ңі лі нен шық қан 
сөз де рі бо ла ды. Сол өлең дер дің ішін де:

Кө ңі лім қайт ты дос тан да, дұш пан нан да,
Ал да ма ған кім қал ды ті рі жан да, –

де ген си яқ ты талай-талай сөз дер ге Күн ту бо лыс 
бо ла тын сай лау дың алыс та ғы са ры ны се зіл ген дей 
бо ла ды. Со ны мен қа тар бұл өлең де рі нің бар лы ғы өзі-
нің шын на лы ған за ры да си яқ ты. Бі рақ бұл жыл дар ға 
шей ін Абай өлең ді жаз са да, өз аты мен жаз бай, ыл ғи 
Көк бай айт қан өлең деп жүр гі зе ді. Сон дық тан зар-
ла нып жат қан Көк бай ды аяп кей де:

Сор лы Көк бай жы лай ды,
Жы лай ды да жыр лай ды,
Жы ла май қай тып тұ ра ды,
Мы нау аз ған қу за ман
Қа лы бын да тұр май ды.
Бі реу мал ды ұр лай ды,
Бі реу бас ты қор лай ды.
... бол ма ған соң,
Жы ла уы на зор лай ды, – дей ді.АР
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1882 жыл дан бас тап осы 1885–1886 жыл дар да Абай 
Пуш кин, Лер мон тов тан бі рен-са ран өлең дер ді қа зақ-
ша ға ау да рып та бай қай ды. Бі рақ жо ғар ғы айт қан 
рет пен Күн ту бо лыс бо лып ал ған соң, Абай дың үс ті нен  
арыз-ша ғым ұлық кең се ле рі не то пыр лап тү се бас-
тайды.

Со ны мен, 1885 жы лы Қа ра мо ла де ген жәр мең ке де 
бір не ше дуан ел дің, ол күн де гі әдет бо йын ша, бас қо-
са тын чер веч най (тө тен ше) съезі бо ла ды. Осы ған Абай 
да ке ле ді. Бұл уа қыт та То бық ты ішін де Абай ға жау 
бо лып шық қан кі сі лер өз де рі не іш тей ни ет тес, ті лек тес 
бо ла тын кі сі лер ді бас қа ел дер ден де тау ып ал ған бо ла-
ды. Бұ рын Абай дың өз ге сырт ел де гі дос та ры көп бол-
са, сол дос та ры ның қар сы сын да жүр ген жау ла ры ның 
бар лы ғы да ен ді То бық ты іші жік те ліп ал ған да шұр қы-
ра сып ке ліп, оп-оңай Абай дың То бық ты ішін де гі жау-
ла ры мен та бы сып ке тіп, со лар дың қа ра сын кө бей тіп, 
то бын мо лай та ды. Чер веч най ға жиыл ған топ тың ішін де 
осы си яқ ты Абай ға қас тық ни ет ой лай тын кі сі лер дің 
бар лы ғы Қа ра мо ла ға ке ле тін жан да рал дан Абай ды 
жа за лай тын қат ты лық ты кү те ді. Абай ай да лар деп те 
үміт қы ла тын дар бо ла ды. Со ны мен жан да рал ке ліп, 
То бық ты да ғы ел кі сі ле рін жа ға лай жү ріп, әр қай сы-
сы мен та ны сып ке ле жа тып, Абай ға кел ген де: «Пар-
тияшы, ел бүл дір гіш Құ нан ба ев сен бі сің?» – дей ді. 
Абай: «Мен» деп ті. «Не ге пар тия қы ла сың?» де ген де: 
«Жал ғыз мен пар тия қыл май мын, дү ние тү гел пар тия, 
жан ды, жан сыз ма құ лық тың бар лы ғы да алыс-тар-
тыс пен тір ші лік ете ді. Дү ние де гі тір ші лік кү рес, пар-
тия тір ші лі гі, әу елі өзі ңіз де пар тия қы ла сыз», – дей ді.

– Се ні ел не ге көп жа ман дай ды?
– Ел көп, мен жал ғыз бын, көп әр қа шан тен тек, 

бұ зық, көп пен алыс қан жал ғыз жа ман ат ты бол май 
тұр май ды. Қай қау ым ды ал са ңыз да, жақ сы сы нан жа-
ма ны көп емес пе? Бі рақ көп екен деп жа ман ның сө зін 
ма құл дау ке рек пе? – деп ті.АР
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Осы сөз дер ден соң, «Абай ды не қы лар екен» деп 
ан тала сып, асы ғып кү тіп тұр ған ел дің бар лы ғы ның 
кө зін ше жан да рал Абай ды өзі не тік кен үй ге ер тіп 
кі ріп, ұзақ әң гі ме ле сіп оты рып қа ла ды. Аз дан соң 
шай ішіп шық қан да ел ге: «Съез ді жақ сы өт кі зің дер, 
ұры да ақы сы кет кен дер дің ақы сын то лық әпе рің дер, 
съез ді жақ сы өт кі зу үшін Абай си яқ ты кі сі ні тө бе би 
сай лаң дар», – деп өзі Абай ды чер веч най дың тө бе биі 
қы лып қай тып ке те ді.

Бұл оқи ға оқу шы ның кө бі не ке рек сіз, ұсақ мы сал 
си яқ ты кө рін се де, біз Абай дың бі лім ді лі гі, жүй рік ті гі 
ар қа сын да мұ ны мен алыс қан кі сі лер дің әр қа шан тең 
тү се ал май, ұлық ал ды на кел ген де же ңі ліп шы ға ты-
ны на мы сал көр се ту үшін кел тір дік. Бі рақ чер веч най 
съез де осы лай өт се де, Күн ту бо лыс бо лып тұр ған 
уа қыт та Абай мен ұс тас қан ел алы сып-тар тыс қан да 
арыз, ша ғым нан да тыйыл ма ған.

Со ны мен 1886 жы лы көр се ту қат ты мо лайып кет-
кен дік тен, көп мөр дің се бе бі мен Абай ды жер ау дар ту ға 
да жа қын дай ды. Осы орай да Се мей қа ла сы на Ақ мо ла, 
Се мей об лы сы ның кор пус ге не рал-гу бер на то ры ке ле-
ді. Ел дің ары зы оның ал ды нан да жаң быр ша жа уа ды. 
Кор пус бұл іс тер ді көр ген соң, Абай ды жер ау дар ту ды 
бе кіт пек ші бо ла ды. Бі рақ сол уа қыт та мұ ның қа сын да 
кор пус тың ке ңе сін бас қа ра тын Ло со вс кий де ген кі сі 
бар екен. Бұл бұ рын Се мей уезі не на чальник бо лып, 
Абай мен жа қын та ныс бол ған адам. Сол ара ға тү сіп, 
Абай ды кор пус қа жо лық ты рып, бет пе-бет сөй лес ті ріп-
ті. Абай мұ ны мен де жа ңа ғы жан да рал мен сөй лес кен-
дей, мағ лұ ма ты бар лы ғын көр се тіп, оқы мыс ты кі сі ше 
ер кін сөй лес се ке рек, дәл не сөй лес ке ні мә лім емес. 
Бі рақ әң гі ме нің ар ты нан Абай ға: «Сен ор таң нан ба сың 
ас қан адам екен сің деп ті».

Осы әң гі ме нің ар ты нан бұ рын ғы жер ау да ры лу де-
ген әң гі ме қа ла ды да, оның ор ны на қай та Күн ту ды 
бо лыс тық тан тү сі ріп, қыз мет ті Абай дың көр се туін ше АР
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Шә кә рім ге тап сы ра тын қы лып уез ге нұс қау бе ріп ке те ді. 
Бі рақ Се мей де бо лып жат қан сол си яқ ты өз ге ріс ті біл мей, 
Абай ай да ла тын бо лып ты де ген дақ бырт қа нан ған жау 
жа ғы осы кез де Тә ңір бер ді де ген Абай дың аға сы ның қыс-
тап шық қан жыл қы сын талап әке тіп, кө бін қы рып ала-
ды. Бі рақ осы уа қыт та Күн ту бо лыс тық тан тү сіп қа лып, 
«наз на че ниемен» Шә кә рім бо лыс бол ды де ген ха бар ке-
ліп, ел дің бе ре ке сі ке тіп, қат ты қа па ға ұшы рап қа ла ды.

Осы мен Абай ды бір рет ал дап, жа сы рын іс қы лып, 
бо лыс тық ты Құ нан бай ба ла ла ры нан алып кет се де, 
жау жа ғы тым бол ма са тү ге лі мен бір сай лау бо лыс бо ла 
ал май, Құ нан бай ба ла ла ры нан қай та же ңі ліп, бұ рын ғы 
бо лыс тық ты қай та дан со лар ға бе ре ді. Сол соң ғы ау да-
рыс тан соң, Абай дың ті рі ша ғын да бо лыс тық қай-
тып Құ нан бай ба ла ла ры нан шық пай ды. Қан ша лық 
уа қыт тоқ тау сыз алы сып, тар тыс са да, өз ге ру лар ға 
бо лыс тық арам ас тай бо лып ке те ді. Со ны мен жең ген 
шы ғар мыз де ген уа қыт тар да то лық же ңе ал май, қай-
та дан Абай дың айт қа ны бо лып, ата ған кі сі сі сай лан ған 
соң, сол 1886 жы лы бо лыс тық тан түс кен соң Күн ту 
өз со ңы на ер ген елін алып, Абай мен бо лыс тас бол-
ғы сы кел мей, көр ші бо лыс Мұ қыр ға шы ғып ке те ді де, 
Ораз бай ар ты на ер ген Кү шік ті алып, Шың ғыс бо лы-
сы ның екін ші жа ғын да ғы Бұ ғы шы бо лы сы на шы ғып 
ке те ді. Талай дә ме лі тар тыс та Абай дан же ңі ле бе ріп, 
әзір гі күн де жо лы бол май тын да ры на кө зі жет кен соң, 
бұ лар дың ал дын да ғы жал ғыз Шың ғыс осы си яқ ты 
бо лып қа ла ды. Со ны мен 1887 жы лы ке ле сі сай лау бол-
ған да, қал ған Шың ғыс қа Абай өзі нің ата ға ны бо йын ша 
Ос пан ды бо лыс сай лай ды. Осы мен 1889 жыл ғы сай-
лау да та ғы да Ос пан бо лыс бо ла ды. Осыдан соң, Шың-
ғыс ішін де тар тыс-талас жо ға лып, ты ныш тық ор нау ға 
ай на ла ды. Осы рет пен әзір ше То бық ты іші де бі раз 
ты ныс алып, пар тия дан қа жы ған си яқ та на ды.

Абай ен ді шы ны мен ты ныш тық ты із дей ді. Сон дық тан 
Ос пан ға екі жақ та ғы бо лыс тар ға өк пе леп, шы ғып кет кен АР
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ағайын дар мен та ту ла су ды тап сы ра ды. Ос пан, айт қан дай, 
бар лы ғы мен та ту ла сып, та бы сып, бұ рын ғы шы ғып кет-
кен ел ді қай та дан Шың ғыс қа алып ке ліп қо са ды.

Абай осы 1889 жыл да араз дас қан елі мен та быс қан 
соң, ен ді гі ел жұ мы сын Ос пан ға тап сы рып, өзі бі рың ғай 
ілім із деу жо лы на, ақын дық қа бе ріл мек ші бо лып 
шы ға ды. 1880 жыл дар дан бұ рын кі тап оқу ға кі ріс кен 
Абай ел мен талай ар ба сып жүр се де, кі та бын тас та-
ма ған, 1886–1889 жылдары та ғы да ел жұ мы сы мен, 
кі тап пен қа тар өз өлең де рін де жа зып отыр ған. 

Рас, 1887–1888 жыл дар көп өлең ту ғыз ған жоқ. 
Бі рақ дәл 1886 жыл дай бол ма ды де ме сек, бұ рын ғы ға 
қа ра ған да бұл жыл дар да құр өт кен жоқ. Екі жыл да 
жи ыны оншақ ты өлең жа зыл ған. Со ны мен 1889 жыл ға 
ке ліп, сырт қы өмі рін де әл гі дей ты ныш тық то лас бол ған 
соң, мүм кін бол ған ша бұ рын ғы мақ сат, ар ман қыл ған 
ма ғы на лы өмі рін бас тап кө ре ді. Ең ал ды мен бұл жыл да 
кі тап ты көп оқи ды. Өз қо лын да ғы кі тап та ры біт кен де 
әдейі ат ай да тып, қа ла ға кі сі жі бе ріп, Се мей кі тап ха-
на сы нан жа ңа кі тап тар ал ғы зып, оқы ға нын қай та рып 
жі бе ріп, жаң ғыр тып оты ра ды. Осы жыл Абай дың бар-
лық ақын дық қыз ме ті нің ішін де гі ең өнім ді, ең же міс ті 
жы лы бо ла ды. 1889 жы лы 25 ша ма лы өлең жа зы ла ды.

Осы жыл дан бас тап Абай дың бі лі мі мен өсие ті не құ-
мар бол ған ел іші нің кө зі ашық жас та ры на Абай дың 
ауы лы үл кен біл гіш тік тің мед ре се сі си яқ ты бо ла ды. 
Абай – ұс таз да, сөз ұға тын ын та лы талап ты жас тар дың 
бә рі – шә кірт. Абай іні, ба ла, ағайын да ры на ма ғы на лы 
тәр биеші бо ла бас тай ды. Өз өмі рін де көр ген іс те рі нің 
бар лы ғы жи ре ніш ті, же міс сіз бо лып, адам шы лық қа 
за лал ды іс тер бол ған дық тан, ен ді гі сөз ұға тын жас тар-
ды жа ңа жол мен, өзі қи ял қыл ған адам шы лық қа қа рай 
же тек теп, бау лы ғы сы ке ле ді. Бұ лар ға өз өмі рін мі неп, 
ба сы нан ат қар ған қа та жұ мыс та ры ның бар лы ғын жа-
сыр май ай та оты рып, ен ді гі жас тың ол жол дан ау лақ 
бол ға нын ті лей ді. Сон дық тан өлең сөз де рі мен бір ақыл АР
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айт са, ау ыз ша өси ет, ұзақ мә жі ліс те рі мен та ғы да бау-
лып, ыл ғи та за адам шы лық жо лын ға на үгіт тей ді. Әділ-
дік, шын шыл дық, ма хаб бат ты, бау ыр мал дық, ар лы лық, 
ой шыл дық, сын шыл дық си яқ ты адам ды адам қы ла тын 
жан тәр бие сі нің бар лық не гі зін қол да на ды. Әл де қан дай 
се беп тер мен қа ла ға ба рып оқи ал май қа лып, жас тар дың 
тәр бие сін қат ты ес кер ген дік тен, Абай жал ғыз өз өсие ті н 
қа на ғат қыл май, бұ лар дың се зім тәр бие сін тол тыр мақ 
бо лып, 1889 жы лы му зы ка үй рет пек ші бо ла ды. Сол мақ-
сат пен Кө кен елін де гі Мұ қа де ген ск рип ка шы ны ауы лы-
на ал ғы за ды, Әсет де ген ақын ды да сақ тай ды. Осы мен 
1891 жыл ға шей ін гі өмі рі Абай дың ең ма ғы на лы өт кіз ген 
жыл да ры бо ла ды.

1890–1891 жыл дар да жи ыр ма шақ ты өлең жа за ды. 
Сол уа қыт тар да жас шә кірт бо лып, әке сі нің қо лын да 
тұ рып, оқып жүр ген Тұ раш де ген ба ла сы мы на ны ай та ды: 
«Осы жыл дар да мә жі лі сін де ілім сө зі нен бас қа сөз жоқ 
бол ды, бас ты ғы мыз Шә кә рім бо лып, шә кірт се кіл де ніп 
сө зін тың дап, мед ре се де гі шә кі рт тер ше: ақи қат олай 
емес, бұ лай деп бір-бі рі міз бен дау ла сып жа ту шы едік. Сол 
екі жыл дың ішін де жо ға ры да ай тыл ған өлең дер мен бір ге 
көп өлең і не ән де шы ға рып еді. Ұс таз дық қы лып отыр-
ған да біз дің жү ре гі міз ге: мал құ мар, ман сап құ мар адам 
адам емес деу ші еді. Әр дайым са ғы нып көк сеп, ке зі кел-
ген де қуа нып, қат ты ра қат та на тын уа қыт та сөз ді ұғар-ау 
де ген адам да ры: іні, ба ла ла ры се кіл ді жас тар ға ілім сө зін 
сөй леп, на си хат ай тып, отыр ған ке зі бо лу шы еді. Он дай 
сөз ге тү сіп, жайы лып отыр ға нын да ша руа су дай ағып 
ба ра жат са да, қа пе рі не ал ған емес. Бі реу не ша руа ай тып 
не ме се ел ара сын да ғы пар тия ның жайын ай тып, сө зін 
бөл се, қат ты кей іп я ашу ла нып қа лу шы еді.

Сау да ның, ақ ша ның есе бі се кіл ді есеп әң гі ме сі 
шық са, аза бойы қа за тұ рып, жиір кен ген кі сі дей бо-
лып, ма за сы ке тіп: «Есеп те рің бар бол са, ау лақ қа ба рып 
есеп те сің дер» деп, өзі отыр ған үйі нен қу ып жі бе ру ші 
еді» дей ді. Осы ай тыл ған сөз дер дің бар лы ғы жал ғыз АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



41

Абай дың өз ба ла сы емес, сол кез дер де Абай дың тәр бие-
сін де бол ған көп адамның бір дей ай та тын сөз де рі. Осы 
си яқ ты өмір, осын дай бі лім ді, са на лы, те рең ой лы кі сі-
нің ма ғы на лы, үл гі лі жо лы, Абай дың бар лық кейін гі 
өмі рін де де бір алу ан ай ны май ұс тан ған жо лы бо ла ды. 
Егер  де ел іші нің бір қа лып та тұр май тын ты ныш сыз, 
ты ным сыз әдет те рі осын дай өмір ден Абай ды кей уа-
қыт та ерік сіз тар тып ала ал ма са Абай 1889 жыл дан 
соң ғы күн де рі не шей ін өз өмі рін осы жол мен өт кіз бек-
ші еді. Бі рақ ой ла ған мақ сат, ние ті бұл тұс та тү ге лі мен 
ар ман қыл ған өрі сі не же те ал ма ды. 1891 жыл ға дей ін 
ты ныш тық бо лып ке ліп, дәл сол жыл дың жа зын да 
Ос пан мен Ораз бай қай та араз да сып, жа ңа дан жа ман-
да сып, жау ла са бас тай ды. Абай ба сын да бұл еке уін та-
ту лас тыр мақ бо лып ара сы на жү ріп кө ре ді, бі рақ еке уі 
де тоқ та са ал май, жау ла сып кет кен соң, іні сі жақ қа 
шы ға ды. Осы жау лық тоқ та май тын бо лып, ұл ғайып 
өсіп, та ғы да Шың ғыс тың ше гі нен асып, То бық ты-
ға же тіп, То бық ты дан бас қа сырт ел дер ге де жа ңа дан 
жайыла бас тап, 1892 жыл ға жет кен де Ос пан өле ді. Бұл 
іні сі ел дің мін де ті нің бар лы ғын Абай дан шы ға рып, өз 
мой ны на кө те ріп ал ған бо ла тын. Өз ге ту ыс қан ішін де 
Абай дың ең жақ сы көр ген іні сі еді. Мұ ның өлі мі Абай 
көр ген қат ты ау ыр қа за ның бі рі бо ла ды. 1892 жыл ғы 
өлең де рі нің кө бін де Абай Ос пан ның өлі мі мен ула нып 
дерт тен ген жү ре гін көп жер де сез ді ре ді. Бұл өлім нің 
өзі не ар нап та көп өлең ай та ды. Осы іні сі өл ген соң 
бар лық жау дың аза бы мен ел дің әле гі тү ге лі мен ке ліп 
Абай дың же ке ба сы на, өз мін де ті не тү се ді. Бұ рын ғы 
ты ныш тық өмір бұ зы ла ды. Екі-үш жыл бол са да өзі нің 
көп тен бер гі ті ле гі бо йын ша ма ғы на лы күй ге кел тір ген 
тір ші лі гі қай та дан ас ты-үс ті не ке ліп, ес кі дерт ке қа рай 
тар та ды. Ен ді бұ рын ғы сы нан бар лық іш кі қу ат се зі мі-
мен ба рын ша жек кө ріп, жи ре ніп ал ған Абай қай та дан 
сол қа лып қа ерік сіз кел ген соң, тір ші лік тің бұл сы ба-
ға сын ас ор ны на у тарт қан дай кө ре ді. Бі рақ қа лай да АР
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бол са кі ріс пе сі не бол май ды. Кі рі су Абай лы ғы на мін дет 
бо лып қал ған, сон дық тан уа қыт тың бә рін жау ла су жұ-
мы сы алып ке те ді. Өсие тін көк сеп, мә жі лі сін із де ген 
жас тар ға мед ре се жа был ған дай бо ла ды. Тұ раш тың 
ай туын    ша, осы дан кей ін өлең де рі де бұ рын ғы ла ры 
си яқ ты ты ныш тық пен оты рып жа зыл май, ерек ше ты-
ныш сыз дықта, алыс-жұ лыс тың ішін де, әр жер де жа за 
сал ған өлең дер си яқ ты кө рі не ді. Шы нын да осы жыл-
дар дан соң Абай дың өле ңі мен қа тар ау дар ма ла ры көп 
орын ала бас тай ды. Жыл сайын жа за тын жал пы өлең 
са ны 10–12-нің ша ма сын да бол ған да, со ның бір талайы 
ау дар ма бо ла ды. Өмі рі нің аяқ жа ғы на жа қын да ған 
сайын, өз өле ңі нен ау дар ма ның са ны әл де қай да ар тық 
бо ла бе ре ді. Мә се лен 1889 жыл дан соң ең көп жаз ған 
жы лы 1898 жыл еді. Сон да ғы бар лық өлең нің са ны 
жи ыр ма ның ішін де бол са, іші нен бес-ал тауы-ақ өзі ні-
кі, қал ған да ры ау дар ма. 1892 жыл ғы жау лық та ғы да 
ұзақ қа ке те ді. Осы тар тыс бір ел емес, әл де не ше ел дің 
ішін де әл де не ше түр лі жұ мыс тар дың тұ сын да бо ла ке-
ліп, 1898 жыл ға шей ін со зы ла ды.

Осы мен Ораз бай мен ұс тас қан жау лық 1892 жыл-
дан бас тап 1898 жыл ға же те ді. Бұл кез де Абай дың 
ел ұс тар лық Ақыл бай, Ма ғауия си яқ ты ба ла ла ры, 
Кә кі тай, Шә кә рім си яқ ты не ме ре іні ле рі ержет се де 
Абай дың со ңы на ер ген ел, жал пы тар тыс бол сын, ел 
іші нің ке ле лі ке ңе сі, би лі гі бол сын, үл кен чер веч най 
съез де рі мен бо лыс тық съез де рі бол сын, бар лы ғы нан да 
Абай ды бо сат пай ды. Ел сө зі Абай ды бар лық үл кен-кі ші 
жұ мыс қа бас шы қы лып бо сат пау дың үс ті не, бір-екі 
рет бо лыс тық қа да шы ғар ған. Абай өмі рін де екі рет 
тағайындаумен бо лыс бол ған. Бі рақ бұл екі жо лын да 
да өз елі не бо лыс бол май, Шың ғыс тың көр ші бо лы сы 
Қо ңыр көк ше ге бол ған. Бұл ел ге ал ғаш қы бол ған жы лы 
1880 жыл, екін ші сі 1893 жыл бол са ке рек. Қо ңыр-
көк ше кей ін гі за ман да Қы зы ла дыр, Мұ қыр де ген екі 
бо лыс қа бө лі не ді. Абай тұ сын да бұ лар тұ тас бол ған. АР
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Бі рақ Қо ңыр көк ше кө бі не се Абай дың дос елі бол ған-
дық тан, бұл жақ та пә лен дей тар тыс, талас бол ды де ген 
сөз ес тіл мей ді. Жал пы қыз ме ті: бұ рын ғы өз елін де гі 
си яқ ты би лік ай ту, әмір ші лік қы лу, бас шы лық бол-
ған дық тан, мұн да да өз ге ріс, ала бө тен жа ңа лық бол ды 
деу ге бол май ды. Жо ға ры да біз Абай өмі рі нің сырт қы 
өз ге ріс те рін ұзын нан ұзақ са на ған уа қыт та, кө бі не се 
пар тия мен алыс, тар тыс ты айт тық. Бі рақ со ның бар-
лы ғы мен қа тар Абай дың ел іші нің ең үл кен, ең ір ге лі 
биі бол ға нын да ес ке алу ке рек. Қа ра мо ла да бір не ше 
дуан ел дің бас қос қан съезі не тө бе би бол ға ны си яқ ты 
(екін ші рет та ғы сол си яқ ты) Же ті су мен Се мей об лы-
сы ның бас қос қан съе зін де Абай та ғы да екі об лыс тың 
би ле рі нің үс ті нен қа рай тын тө бе би бол ған.

Мұн дай жер де Абай дың бі лі мі мен жүй рік ті гі не, 
әділ, ке мел би лі гі не талай рет кө зі жет кен ел іш тей 
жау бо лып, дос бо лып жүр се де Абай дың тө бе ба сы 
бо лу ына ешуа қыт та қар сы лық көр сет пе ген. Абай 
со лар дың ере же атау лы сы ның бар лы ғын өзі жа зып, 
көп тің сы ны на са лып өт ке ріп отыр ған. Мә се лен, Көк-
тұ ма съе зін де Абай жаз ған ере же 92 статья еді де се ді. 
Бұл ере же лер дің бар лы ғы да қа зақ елі нің ес кі ден ке ле 
жат қан жол-жо ба, әдет-за ңы на, ес кі би лік сал ты на 
сүй еніп, ел дің өз ор та сын да ғы ғұр пы на дәл де ніп жа са-
ла ды. Пат ша үкі ме ті қа зақ елі нің іш кі өмі рін біл мей, 
жал пы әкім ші лік би лік жұ мы сын ешуа қыт та жөн ге 
са ла ал май, би леу дің жө нін біл мей қой ған соң, жал ғыз 
тап қан ша ра сы осы бо ла тын. Ру-ру дың ақыл да сып, 
есе ле сіп, екі ара сы ның ты ныш та нуы на кел ген де бұл 
іс те ген съез де рі нің не гі зі дұ рыс бо ла тын, ел іші нің жа -
йына кел ген де шы ны мен дәл тап қан ақыл деу ге бо ла-
ды. Со ны мен осын дай съез дер дің бар лы ғы на ере же жа-
сау шы да, тө бе би бо лу шы да Абай де дік. Мұ ның жаз ған 
ере же ле рі әр қа шан съез ге жиыл ған ел дің кө ңіл де гі 
ар ма нын дәл тау ып, съез дің мақ сат, мін де ті не үне мі 
жа на сып, ау май дәл тү се тін бол ған, жа зып әке ліп АР
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ұсын ған ере же ле рі кө бі не се қа пы сыз бол ған дық тан, 
қо сым ша сыз, тү зе ту сіз тү гел өтіп отыр ған.

Осы тұс тар да ай тыл ған ерек ше лі гі нен бас қа, 
Абай дың би бо лу ын көп-көп ел дің ті лей ті ні не та ғы бір 
се беп, Абай дың би лі гі өте әділ бол ған ды ғы. Қан дай 
үл кен кі сі бол са да, та за тек се ріп, ақ тық ты сүйеп, әділ 
сын жа сап, тү зу ке сім ай ту ға кел ген де Абай өз тұ сын-
да ғы қа зақ  тың қай сы сы нан бол са да шын ма ғы на сын да 
со на ғұр лым ірі, со на ғұр лым іл ге рі бол ған. Осы күн ге 
шей ін Абай мен өмір бойы жау ла сып, ұс та сып өт кен 
кі сі ле рі бол са да, дәл өз ал ды на кел ген тер геу де Абай өз 
жа ғы на бұ рып айт ты, әді лет сіз би лік жа са ды де ген сөз-
дер ді айт пай ды де се ді. Бұл Абай дың үл кен ерек ше лі гі 
деп осы әділ би бол ған ды ғын ес ке алу ке рек.

Бас шы лық, ұс таз дық, сын шы лық, ел тү зеу іш тез 
бо лу жайын да, өлең мен үгіт өси ет те рін де ұдайы ай та-
 тын та за лық ты Абай осы тұс та шы ны мен орын да ған. 
Мұ ның бел гі сі не Абай дың сырт ел дер дің талай-талай 
үл кен дау ла ры на би лік ай туы нан бас қа, дәл өз елі-
нің ор та сын да ғы би лік те рін де мы сал қы лу ға бо ла ды. 
То бық ты ішін де жер дауы, же сір дауы, құн дауы си яқ ты 
үл кен сөз дер бол ған да, жау жа ғы әр қа шан Абай ға ке ліп 
би лік айт қы зу ға ын тық бо ла ды екен. Өз ге ні қойып, 
Құ нан бай за ма ны нан бе рі қа рай ұдайы жау лық пен күн 
ке шір ген Жі гі тек те үл кен дау дың тұ сын да дау лас қан 
кі сі Абай дың ті леуін де гі адам бол ма са да, ал ды мен 
Абай ға ба ру ға өзі ұм ты ла ды екен. Сон дай іс тер ге би лік 
айт қан да Абай әр қа шан өзі не жа қын кі сі лер ге ке сік тің 
ау ыр сал ма ғын кө бі рек са лып, өзі тү сін ген әділ дік 
шар ты то лық бол сын деп, жау жа ғы на ке ңі рек қа рау ға 
ты ры са ды екен. Мі не ки, осын дай мен 1898 жыл дар ға 
кел ген ше Абай ел сө зі мен ел жұ мы сы нан шы ға ал май 
қой ған да, кө бі не се ел іші не әділ би лік пен ты ныш тық 
ор на тып, тым бол ма са дау-шар ды тоқ та тар мын де ген 
үміт те бол ған си яқ ты. Әйт еу ір ел бей не ті бо сат пай тын 
бол ған соң, тым бол ма са осы мен бір де ме іс теп бол мас АР
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па екен де ген дей, мұн дай жол ға Абай дың түс ке ні осы 
соң ғы ай тыл ған жыл дар да ға на емес, бұ дан көп бұ рын 
1880 жыл дар дан бас та лу ке рек. Бі рақ бе рі рек кел ген 
сайын, ел сө зі нен шы ны мен қа шып жүр се де, ерік сіз дік 
кі ріс тір ген уа қыт та көп ең бе гін осы жақ қа са ла ды:

Бол ды да пар тия –
Ел іші жа рыл ды.
Әу ре мін, мен тия,
 Дауың мен ша рың ды, – дей ді.

Бі рақ 1898 жыл ға шей ін гі іс жал ғыз бұл емес, 
Ораз бай дың пар тия сы бір Шың ғыс, бір То бық ты мен 
тоқ та май, үл кен ау дан ға, кең май дан ға шы ғып кет кен. 
Абай не қыл са да бұл тар тыс тыйыл май ды, үн де мей 
оты райын де се, ты ныш тық пен отыр ғыз бай ды. Ерік сіз 
ке ліп түрт кі са лып, соқ ты ғып, ер кі ал ды на қой май май-
дан ға алып шы ға ды. Ораз бай өз бо лыс та ры мен қа на ғат 
қыл май, көр ші бо лыс тар дың бар лы ғы ның сай ла уы на 
ба рып, Абай ға қар сы бо ла тын ел дің ба сын құ рап, сай-
лау ба сын да пар тия, тар тыс шы ға ра ды. Со ны мен жауы 
ба ра тын бол ған соң, ық ти яр сыз Абай жа ғы да ба ра ды. 
Ба ла ла рын, іні ле рін жі бер ге ні не бө тен ел де гі дос та ры 
қа на ғат қыл май, өзін ке рек қы ла ды. Осын дай дың әле-
гі мен жү ріп 1898 жыл дың сай ла уы на кел ген де, Абай 
өмі рі нің ең ма ғы на сыз қо ры тын ды сы си яқ ты бір үл кен 
оқи ға бо ла ды. Бұл оқи ға Мұ қыр бо лы сы ның сай ла-
уын да бол ған. Мұ қыр ға сай лау шы уез ке лер кез де, 
бе рі сі То бық ты, әрі сі бар лық Се мей уезі нің шең бе рін де 
тү гел пар тия бо лып, бар лық бо лыс  қақ жа ры лып, 
жар ты сы Ораз бай, жар ты сы Абай ние тін де жү ре ді. 
Ораз бай дың бұл кез де бай лы ғы асып, дәу ірі То бық ты 
ішін де Абай мен қа тар жү ре бас та ған уа қыт. Со ны мен 
Мұ қыр дың сай ла уы жа қын да ған соң, сол бо лыс та ғы 
Абай дың ті леу лес те рі: «Сай лау ға өзің жүр ме сең бол-
май ды. Ораз бай ке ліп сүй ген ада мын бо лыс тық қа 
сай ла тып алып, ба сы мыз ға бә ле жау ды ра ды», – деп, 
Абай ды ер кі не қой май, алып ба ра ды.АР
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Абай бар ған соң ел ді гі мен дос ты ғы қас пен көз дің 
ара сын да тұ ра тын ха лық Абай дың тө бе сін кө ріп, мұ-
ның дос та ры жақ қа қа рай ауы са бас тай ды. Со дан соң 
Ораз бай өз дос та ры мен ақыл да сып: «Абай дың өзі не қол 
ти гі зіп, таң ба сал ма сақ, ел ес кі әде ті мен жыл жи бе ре-
ді», – деп, бір не ше адам ды жан жал шы ға ру ға сай лай ды. 
Бұ лар уез бен әң гі ме ле сіп отыр ған Абай ға ке ліп, айт-
қан дай жан жал шы ға рып, жау дың ние ті нен қа пер сіз 
отыр ған Абай ға жа бы лып ке те ді. Сон да өзі не ті леу лес 
кі сі ден ма ңын да отыр ған жал ғыз ға на со пы ның Уайы сы 
де ген кі сі ана лар қам шы сіл тей бер ген де Абай дың үс ті не 
жы ғы лып, та яқ тан Абай ды қор ғап, қам шы ның ас ты на 
өзі құ лай ды. Абай дың бе ті не таң ба түс пей ді. Бі рақ жау-
ла ры: «Абай ды ұр ды», – де ген атақ ала ды да, бар лық 
ел ге «Абай са бал ды» де ген дақ пырт жайыла ды. Осы іс 
ту ра лы Тұ раш тың айт қа ны: «Мұ қыр оқи ға сы ның ар ты-
нан ағайын-ту ған, ел-жұрт, дос-жа ры, ба ла-бау ыр ла ры 
жи на лып: «Біз де пә лен ете міз, тү лен ете міз, өле міз, 
өл ті ре міз, бі тім жоқ», – дес кен де, әкем айт ты: «Бар ша 
жа ман дық тан жа ман дық туа ды, жақ сы лық ту май ды, 
мен жа сым да «қар ға ға ным ды жер қы ла мын, ал ға ным-
ды зор қы ла мын», – деп ашу ға да, ай ла ға да шы рақ жа-
ғып тү не ген дей бол ған мын. Дұш па нын же ңу ге кел ген де 
жо лы бол ған адам ның бі рі не қо сы ла мын. Мен ал ғаш қы 
ат қа мін ген де Жі гі тек тің дәу ле ті де, дәу ре ні де өзі міз бен 
тең ел еді. Со лар дың қан ша жан да ры ның ай да лып, бай-
лан ға ны на, бі рі нің ар ты нан бі рі ба ра мын деп бей нет ке, 
қа за ға ұшы ра уы на мен се беп бол ған шы ғар мын. Рас, 
өз де рі нің ұр лық, зор лы ғы нан да бол ған шы ғар. Бі рақ 
ме нің қат ты зерт теп, со ңы на түс ке нім нен де бол ды. Сол 
Жі гі тек қан ша лық ел дік тен ке тіп, ке дей бо лып, тор ғай-
дай тоз са да, бү гін ас тым да жа тып ая ғым ды шай нау ға 
жа ра ды. Бұл – жа ман шы лық тан ту ған жа ман шы лық 
деп бі лің дер. «Өле міз, өл ті ре міз, бі тім жоқ», – де ген сөз 
дұ рыс емес. Мен бұ бі тім сіз дік ті қос та май мын деп ел ді 
тоқ тат ты», – дейді.АР
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Бұған тың нан сөз қо су дың қа же ті жоқ. Бұл уа қыт-
қа шей ін ел ісін бұ рын ғы әдет пен ерік сіз іс теп жүр се де, 
іш тей сол іс те рі үшін у іш кен дей қи на лып, азап ше гіп 
жүр ген Абай мы нау оқи ға ны өз ба сы на ла  йық ты жа за 
деп бі ле ді. Жау ын да әділ дік, ақ тық қа си ет бар деп ой-
ла ма са да, өз өмі рі мен өз ісі нің те ріс ті гі не осы си яқ ты 
соқ қы орын сыз емес деп ұға ды. Бұл уа қыт та ғы Абай ел-
ден азайып, қай рат тан ке міп, мол дү ние ден тап шы лық 
көр ген жоқ ты. Өзі өл ген ше мұн дай дың бір де-бі рі бол ған 
жоқ. Сон дық тан Ораз бай іс те ген іс ке бұ рын ғы дай ой 
түс пе ген ашу лы кү ні бол са, он есе ар тық іс пен, жа за мен 
қар сы лық көр се ту 1898 жыл да да қо лы нан ке лу ші еді. 
Бі рақ өзі көр ген өмір дің жақ сы лық, жа ман шы лық де ге-
ні нің бар лы ғы на Ораз бай си яқ ты ән шей ін қа зақ  тан со на-
ғұр лым бө тен көз бен қа рап, біл гіш кі сі нің сын шыл дық, 
сал қын дық, са быр лы лы ғы мен ұға тын бол ған дық тан, 
Абай жа ңа ғы оқи ға ны бұл күн ге шей ін ел жақ сы сы, ру 
бас шы сы бо лып кел ген Абай дың сая си өлі мі бол сын деп, 
іш тей әдейі ыр за бо лып қа был ал ған си яқ ты.

Абай дың өзі сүй ген іш кі дү ние сі не үне мі жау 
бо лып кел ген сырт қы кө рі ніс, сырт қы тір ші лік ті осы 
қа за мен бір ге жоқ бо лып, өл се екен дей ді. 1898 жы лы 
өзі айт қан өлең де рі нің кө бі осы сөз дер ге ашық дә лел. 
Одан соң сол тұс та ғы бар лық ісі мен мі не зі де осы айт-
қан сөз ді дә лел дей ді. Өйт ке ні 1898–1899 жыл дар дың 
қы сын да Ораз бай Мек ке ге жүр мек бо лып, Абай дан 
ыр за лық алып, ыр за ла сып ке те мін де ген де, бас қо сып, 
ыр за лы ғын бе ріп, қош ай тыса ды. Одан соң 1899 жыл-
дың жа зын да зем ле мер бо лыс-бо лыс тың ара сы на ме же 
са лып, шек жүр гіз ген де, бұ рын Мұ қыр бо лы сы на 
Абай мен араз да сып шы ғып кет кен жә не 1898 жыл ғы 
жан жал дың кін дік ене сі бол ған Жі гі тек жер, қо ныс 
ың ғайы бо йын ша Шың ғыс қа қа рап қа ла ды. Тұ раш тың 
ай ту ын ша: «Бұл оқи ға бол ған да Жі гі тек ашу лы арыс-
тан ның ал дын да қол-ая ғын бай лап тас та ған адам ның 
ойын ой ла ды. Бі рақ әкем сол араз ағайын ның бар бас ты АР
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адам да рын, ақ са қал, қа ра са қа лын ша қы рып алып: 
«Қы рық жыл ел дік, қы рық жыл жау лық бол май ды 
де ген. Ен ді бұ рын ғы араз дық, кек ті тас тайық», – деп, 
шын жү ре гін көр се тіп, қой нын ашып жі бер ген де, Жі-
гі тек те бұ рын ғы жау лық ты сон ша лық ұмыт ты. Со дан 
кей ін әкем бар да сө зі мен ба сын сый лап, өл ген соң 
аруа ғын сый лап, дос ты ғын көр сет кен елі нің ал ды осы 
Жі гі тек бол ды», – дей ді.

1898 жыл оқи ға сы ның тұ сын да бұ рын ғы дай ашу-
лан бай, ашу лан ғы сы кел мей, өзі нің де қат ты өз ге руі-
нің та ғы бір бел гі сі – Абай бұл жұ мыс ты ұлық тар ға 
шақ па ған. Бұ рын ғы за ман да ғы дай заң-за кон ар қы лы 
кек алу ды да із де ме ген жә не 1898–1899 жыл дар дың 
қы сы нан кей ін Се мей ге бір жо ла та бар май тын бол ған. 
Жа ңа ғы жыл дар да бұ рын ғы дан бір жо ла та тыйыл ға ны-
на өмір ден бір жо ла та суы нып, қа жи бас та ға ны да се беп 
бол ған. Ал ды үміт, ар ты өкі ніш өмір ден ен ді тү ңіл ген 
си яқ ты.

Дә мі қайт пас, бұ зыл мас тәт ті бар ма?
Бір бес күн нің ор ны жоқ ап ты ғар ға.
Қай қы зы ғы та ти ды қу өмір дің,
Та ту ды араз, жа қын ды жат қы лар ға? – деп ті.

Осы жыл дар да Абай өлім ді де ой лай бас тай ды. Сон-
дық тан өзі ке шір ген ерек ше дерт ті, ма ғы на сыз өмір дің 
бар лық қай ғы сын, өкі ні шін ес ке алып оты рып, – қа зақ 
әде бие тін де мәң гі лік ке ұмы тыл май тын Абай ды айт-
сақ, Абай дың ақын ды ғы мен өмі рін есі не ала бас та сақ, 
ерік сіз ау зы ңа ке ліп тү се тін, Абай дың қай ғы лы жү зін 
көр се те тін атақ ты «Өл сем ор ным қа ра жер ді» жа за ды. 
1898 жы лы осы өлең жа зыл ған соң ға на өзі нің бұ дан бұ-
рын жаз ған бар лық өлең ін жи на сын де ген. 1899 жыл ға 
дей ін Абай өлең ді едәу ір көп жа за ды. 1903 жыл мен 
1904 жыл дың қы сын да Абай дың ті рі қал ған ба ла ла ры-
ның ішін де гі ең жақ сы көр ген Ма ғауия бұ рын көп тен 
әл сі ре тіп жүр ген құрт ау руы мен тө сек тар тып жа тып АР
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ала ды. Жа сы нан ден сау лы ғы на шар бол ған дық тан, қа-
ла дан то лық тәр бие ала ал ма са да, әке сі нің шын жақ-
сы лап, тәр бие леп шы ғар ған ба ла сы осы бо ла ды. Ел де 
оты рып Еуро па тәр бие сін ал ған адам дай, ақыл-мі нез, 
адам шы лы ғы тү ге лі мен мә де ни ет ті кі сі нің қа лы бын да 
бол ған. Бұл да әке сі си яқ та нып, қыр да оты рып, көп 
оқып, өзі нен-өзі қа рас ты ру мен көп бі лім алып қал ған 
адам еді. Ел жұ мы сы на кі ріс се, әке сі нің ісін өз мой ны-
на ала тын. Жұм сақ мі не зі мен көп ші лік ке аса сүй ік ті 
бол ған. Сол Ма ғауия өл ген соң, Абай бір алу ан ау ру ға 
ай на ла ды. Тө сек тар тып жат па са да, оты рып ау ы ра ды. 
Еш кім мен сөй лес пей ді де, еш нәр се мен өзін жұ бат пай-
ды. Ау ру ын еш кім ге көр се тіп ем дет пей ді де, мұ ның 
бә рін ке рек сіз деп бі ле ді. Со ны мен Ма ғауия өлі мі нен 
ке йін 40 күн оты рып, 23 мау сым да 1904 жы лы жа ра лы 
ақын жа ра сы мен өмір де тат қан ула рын өз іші не жиып, 
өзі мен бір ге алып, дү ние ден кө ше ді.

лу»

1. Абай Құ нан бай ұлы ту ра лы те рең зерт те ген қай жа зу шы?
2. Зерт теу ші нің қан дай әде би жә не ғы лы ми ең бек те рі жа-

рық көр ген?

»

1. Не лік тен М.Әуе зов абай та ну дың не гі зін сал ған деп са на-
ла ды?

2. М.Әуе зов Абай дың ғы лы ми өмір ба янын не ге төрт нұс қа-
сын жаз ған?

 Абай Құ нан бай ұлы өмі рі нің хро но ло гия лық кес те сін 
жа саң дар:

Жылдар Маңыздыоқиғалар

Білу

Түсіну

Қолдану
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 Абай ды зерт те ген М.Әуе зов ең бек те рі нің ма ңы зын тал-
дап, PowerPoint прог рам ма сын да та ныс ты ры лым жа-
саң дар.

 Абай Құ нан бай ұлы туралы біл ген де рің ді «Түр тіп алу» 
кес те сі не тол ты рың дар.

V–«білемін» –«менүшін
түсініксіз»

+«менүшін
жаңаақпарат»

?«менітаң
ғалдырады»

 М.Әуе зов тің Абай ту ра лы ең бек те рі нің та ри хи жә не көр-
кем дік құн ды лы ғы на ба ға бе рің дер.

Әдебиет:
1. Әуе зов М. Абай ды біл мек па рыз ой лы жас қа. (Иб ра һим 

Құ нан бай ұлы ның ғұ мыр на ма сы). Оқу құ ра лы. (Құр., 
ал ғы сө зін жаз ған М.Мыр зах ме тұлы). – Ал ма ты: Са нат, 
1997. – 416 б.

2. Әуе зов М. Абай (Иб ра һим) Құ нан бай ұлы. Мо ног ра фия.  / 
Шы ғар ма ла ры ның елу том дық то лық жи на ғы. Т. 35. – 
Ал ма ты: Жі бек жо лы, 2008. – 133–384-б.

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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1.2Абайдыңхалықданалығынтануы

Абай ақын ды ғы ның бас тау ла ры де ген де «өз хал қы-
нан жә не адам ба ла сы ның өнер-ой бай лы ғы нан ал ған 
үш үл кен са ла сы, түп төр кі ні бар» екен ді гін ал ғаш айт-

қан М.Әуе зов ақын ның нәр ал ған үш ру ха ни қа зы на сын 
атаған еді: «Мұ ның бі рін ші сі – қа зақ хал қы ның ес те 
жоқ ес кі за ман нан жиып, өсі ріп кел ген өз да на лы ғы, ха-
лық тың ау ыз әде би ет қо ры, ақын Абай осы қор дан көп 
нәр алып, сол ар қы лы өз өле ңін көп көр кейт ті. Екін ші 
бір қол арт қан қа зы на сы – араб, пар сы, тү рік ті лін де гі 
шы ғыс тың көр кем клас си ка лық поэ зия сы. Үшін ші – 
үл кен өнер, мол азық ал ған зор са ла сы – орыс хал қы ның 
мә де ние ті жә не сол ар қы лы Еуро па мә де ние ті», – де ді. 
Мі не, М.Әуе зов тің «қа зақ хал қы ның ес те жоқ ес кі за-
ман нан жиып, өсі ріп кел ген өз да на лы ғы» де ген сө зін де 
үл кен ма ғы на жат қа нын бү гін гі кү ні ашық ай та ала мыз. 

БалаАбай
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Ға лым ның осы пі кі рі не сәй кес Абай дың тә лім ал ған 
мек те бі ту ра лы айт қан да, бо ла шақ зерт теу ші лер «өз да-
на лы ғын» екі ге бө ліп қа рас ты руы қа жет. Бі рі – ау ыз ша 
жет кен ха лық мұ ра сы, екін ші сі – әл-Фа ра би бас та ған 
қа зақ  тан шық қан ға лым дар ең бе гі.

Шы ғыс фи ло соф та ры Арис то тель ден кей ін гі «екін-
ші ұс таз» ата ған әл-Фа ра би ту ра лы бү гін гі күні мағ лұ-
мат жет кі лік ті. Біз бұл ту ра лы 10-сы нып та «Абай дың 
то лық адам ілі мі» ту ра лы сөз бол ған да ке ңі рек тоқ тала-
мыз. Бұл жер де біз дің мақ са ты мыз – ежел гі Ор та Азия-
да даң қы кең жайыл ған ға лым дар Хо рез ми, Фер ха ни, 
Мер ва зи, Фа ра би, Би ру ни, Омар Хайям, На си ред дин, 
Ту си, Ұлық бек, Ка ши си яқ ты бас қа да жүз де ген да на-
лар мен Абай дың ру ха ни бай ла ны сын жи нақ тап шы-
ғу – ке зе гін кү тіп тұр ған мә се ле еке нін ай ту. Бұл – бо-
ла шақ тың ісі. Бұ ған бір ға на мы сал кел ті ре ке тейік.

М.Әуе зов ХХ ға сыр дың ал ғаш қы ши ре гін де жаз ған 
Абай өмір бая ны мен «Абай дың ақын дық ай на ла сы» 
си яқ ты ма қа ла ла рын да абай та ну ға анық ба ғыт-бағ дар 
бер гені мен, Абай дың нәр ал ған үш бұ ла ғы ның бі рі 
ре тін де Ре сей мә де ние ті не ға на ше шу ші орын бе рі ліп 
кел ді. Жал пы шы найы та ным дық тұр ғы дан қа ра ған да 
Абай су сын да ған ха лық да на лы ғы мен мұ сыл ман дық 
шы ғыс әде бие ті нің бі рін сіз бі рі не соқ пай өту мүм кін 
емес. Ке ңес өкі ме ті тұ сын да ме шіт-мед ре се лер қи ра-
ты лып, «Ал ла» деп ай ту дың өзі үл кен кү нә боп қал ған-
дық тан, Әуе зов бас та ған абай та ну шы лар ақын мұ ра сын 
ке ле шек ұр пақ қа та за сақ тап қа лу ды ға на ман сұқ ет ті. 
Тек тәу ел сіз дік тен кей ін ға на абай та ну ғы лы мын да 
ай тыл ма ған не ме се ай та ал май кел ген мә се ле лер жан-
жақ ты зерт те ле бас та ды. Қа зір гі уа қыт та Абай ақын-
ды ғы ның бас тау ла ры:
1. Қа зақ елі нің ру ха ни ой-қа зы на сы.
2. Мұ сыл ман дық шы ғыс елі нің ру ха ни қа зы на көз де рі.
3. Орыс жә не Ба тыс тың клас си ка лық әде би-мә де ни 

әле мі, – де ген үш ба ғы ты не гіз ге алы нып отыр.АР
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Ака де мик З.Ах ме тов «Абай дың ақын дық әле мі» 
ат ты мо ног ра фия сын да: «Абай поэ зия сы ның не гіз гі 
ті ре гі, қай нар кө зі, ана сү тін дей нәр лен дір ген ар на сы – 
ха лық поэ зия сы, қа зақ  тың ақын дық өне рі. Абай поэ-
зия сы қа зақ то пы ра ғын да өсіп-өн ді» (40-б.) дей ке ліп, 
Абай дың ха лық тық сөз өне рі мен те рең та мыр лас ты ғы 
оның «бар лық шы ғар ма сы нан ай қын аң ға ры ла тын ды-
ғын», – атап өте ді. Бұ ған «Сап-сап, кө ңі лім, сап кө ңі-
лім» си яқ ты өлең де рі нен мы сал кел ті ре ді.

Абай ға дей ін өмір сүр ген ақын дар қа та ры нан Абай 
ха лық ақын да ры Ду лат, Шө же, Бай көк ше, Бал талар-
дан көп есі тіп, жас тайынан жа ды на то қып өсе ді. Абай-
дың ше ше сі Ұл жан Тұр пан қы зы ның да шық қан же рі 
сөз ге тап қыр лы ғы мен аты шық қан Бер тіс би дің ауы лы 
бол ған.

Әсі ре се Абай ға ең үл кен әсер ет кен мек те бі Зе ре әже-
сі нің тәр бие сі бол ған. Абай ақын ды ғы ның бас тау ла ры 
ең ал ды мен осы әже сі айт қан ха лық тың асыл мұ ра сын-
да, қа зақ  тың ежел гі ер те гі, жыр-аңыз да рын да жа тыр. 
Абай дың ба ла күн гі өзі не ете не жа қын адам да ры, әже сі 
мен ана сы ның ха лық ау ыз әде бие ті мен қа зақ  тың ежел-
гі салт-дәс тү рін жақ сы бі луі, жас ақын ның ел да на лы-
ғын та нуы на, оны ер те қам туы на зор сеп ті гін ти гіз ген 
мек теп тә різ де не ді. Абай ау ыз әде бие ті мұ ра ла ры мен 
жас тайынан қа нып іш кен дік тен, ха лық әде бие ті не ер-
те тоят та ған. Мұ ны Абай дың 13 жа сын да әже сі нің құ-
ла ғын өлең мен ұшық тауы нан да кө ру ге бо ла ды. Абай 
өмір бая нын жі ті зерт те ген М.Әуе зов мұн дай әң гі ме лер-
ді кө зі мен көр ген кі сі лер ден жа зып ал ған.

Осы ған орай «Абай жо лы» ро ма ны нан бір мы сал 
кел ті рейік: «...Бұл өзі нің биыл көк тем де Науаи, Фи зу-
ли ді оқып жү ріп жаз ған өле ңі бо ла тын. Отыр ған дар 
әлі де дел-сал да. Кү дік ету ші ден де, шын дұ ға лық екен 
деу ші лер көп. Ба ла со лар дың ша ма-шар қын та нып, 
мыс қыл ет кен дей боп ал даң қы рап кел ді де, ен ді шы нын 
та ныт пақ боп, дау сын ашық етіп қа тай тып ал ды. Та ғы АР
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да кө зін жұ мып, тү сін том са рып, құ ран ау дар ған мол-
да дай, іл ге рі-кей ін тең се ле бе ріп:

Ұша ды боз ша тор ғай кө де ні ық тап,
Ба са сың ая ғың ды нық тап-нық тап,
Кә рі әжем ес ті мей ді, на на бер сін,
Бе рей ін өле ңім мен шын ұшық тап, –

деп кеп, та ғы да «су-ф-ф!» деп қой ды. Үй дің іші ен ді 
се зіп, ду кү ліс ті. Соң ғы өлең нің тұ сын да әже сі де тү-
сін ген. Ол үні өшіп, сүй сі ніп кү ліп, ба ла сын ар қа ға 
қа ғып, маң да йынан иіс ке ді.

Абай күл мес тен, мыс қыл дай қа рай ды. Әже сі не 
жа бы сып оты рып:

– Қа лай, құ ла ғың ашыл ды ма? – де ді.
– Е, жақ сы боп қал ды. Өр ке нің өс сін, ба лам! – деп 

әже сі ал ғыс айт ты.
Үл кен дер ба ла мі не зі не бір кү ліп, бір таң да нып 

сүй сі ніп қал ды. Қа ра сұр ба ла көп тің кө зі бір өзі не 
қа дал ған ға ен ді қы сы лың қы рап, қы за рып еді. Бі рақ 
кө зін де жай най жан ған от бі лі не ді. Өз ге ба ла ла ры ның 
ажа ры нан бө лек, қы зу лы, са на лы оты бар си яқ ты...». 
Мі не, нақ ты лы де рек бо йын ша бе ріл ген осы үзін ді ден 
де Абай дың ой ға тап қыр, сөз ге ше шен ба ла бо лып өсіп 
ке ле жат қа нын кө ру ге бо ла ды. Ұл жан ның «Қа ла дан 
мол да лық әке ле ді де сем, на ға шы ңа тар тып қайт қан-
бы сың, не ме не? – де ген сө зі не орай отыр ған дар дың 
«Бә се, Шан шар», «Тон те кең нің жие ні мін деп тұр ғой» 
де ген сөз дер де ақын бол мы сы нан бел гі бе ре ді.

Діл мар, ше шен дер ге тән бір мі нез ерек ше лі гі – бір 
айт қан ды ұғып алу, ұқ қа нын ұмыт пау, ел ал дын да 
со лар ды ке рек ке жа ра ту, әң гі ме ара сы на кі ріс ті ріп 
оты ру. Мі не, осы мі нез дің Абай бо йына сі ңіс ті бо луы – 
әже сі Зе ре мен ана сы Ұл жан тәр бие сі нің ті ке лей әсе рі. 
Өйт ке ні сол шүй ке дей кем пір мен сал мақ ты әй ел дің 
өзі – ше шен, өзі – діл мәр, өзі – ер те гі ші бол ған.

Бұ дан кей ін қа тал әке нің үкі мі мен Абай дың ел ісі не 
ер те ара ла суы – біл ген өне рін ор ны мен ке ре гі не жа ра тып, АР
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ке ліс ті ріп, көр кей тіп сөй леуі не се беп бо ла ды. Абай ен ді 
ел кө зі не ше шен боп кө рі не бас тай ды. Бұл ту ра лы М.Әуе-
зов: «Ба сын да ба ла лы ғы ның ар қа сын да сөз ге қор ға на 
кі ріс кен Абай, аз жыл дың ішін де үл кен та быс тап қан дай 
бо лып, ады мын ұл ғай та бе ре ді... Бұ ған ха лық ес кі лі гі, 
тіл өне рі нің мол бай лы ғы қо сыл ған соң, Абай өз за ма ны-
ның ішін де өз қай ра ты на сен ген өр шіл дік пен құ лаш тай-
ды. Ол үл кен-кі ші нің ұтым ды, ше шен жау ап айт қа нын 
тәу ір ба ға лап, дау, талас, тар тыс, егес те өзі де сон дай ды 
ай тып қа лу ды ма шық ете ді. Бұ ны ыл ғи жай сөз тү рін де 
айт пай, кей де өлең мен де ай тып жі бе ре тін бо ла ды... «Ол 
кез де Абай ақын емес еді» деу қа те бо ла ды. Абай – сол уа-
қыт та да ақын. Ақын ды ғын жә не мол қол дан ған, күн де 
сын ға са лып, өз өне рін күн де бе зеп отыр ған ақын. Оны сы 
жә не өмір құ ры лы сы на күн бе-күн, қол ма-қол ұш та сып 
отыр ған ақын дық. Бір жа ғы нан, жүй рік, ше шен, әсем, 
ұш қыр сөз дің ақын ды ғы. Кө бі не се қа ра сөз бен ай тыл ған 
тап қыр лық – ал ғыр лық. Өлең ді, суы рып сал ма ай тыс ты 
Абай ойын да да, шын да да көп қол да нып жүр ген. Бі рақ 
сон да да ол шақ та өзін «ақын мын» деп са на ма ған. Өлең-
ді де ойын, қал жың, мы сал тү рін де кө бі рек ай тып тас тап 
жүр ген. Әсі ре се жі гіт тік ке жет кен ша ғын да қыз-ке лін-
шек ке ар нал ған сә лем хат, қал жың ды кө бі не се өлең мен 
ай та бе ре тін бол ған. Бі рақ ол кез де гі өлең нің кө бін өзі де 
ес кер мей, өз ге де көп еле мей, бар лы ғы ұмы ты лып қал-
ған. Ес те қал ға ны ның біз де жи нал ға ны: «Әліп-би мен 
жа зыл ған ті лек хат», со нан соң «Тай ға мін дік», «Сап, 
сап, кө ңі лім» де ген өлең дер... Әке сі бас та ған ше шен нің 
қай сы сын бол са да әң гі ме ішін де бір сөз бен мү дір тіп ке ту-
ге ты ры са ды. Ба ла лық ша ғы нан жа ңа өтер-өт пес те, әке-
сі нің жұм сауы мен ба рып сөй лес кен дер дің бар лы ғы на да 
Абай осы мі нез ді іс тей бас та ған... Осы си яқ ты жұрт тың 
«тап қыр» де ген кі сі ле рі нің құр ата ғы на жы ғыл май тын, 
бой сұн бай тын із ден гіш, өр мі не зін Абай оқ та-тек те өз 
әке сі не де біл ді ріп жүр ген. Бұл ту ра лы мы на бір әң гі ме ні 
ай та ке тейік.АР
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Ел ор та сы ның бір үл кен жи ынын да Құ нан бай көп 
ор та сын да сөй леп отыр ған уа қыт та, Абай бір-екі рет 
сөз айт қы сы ке ліп, ки лі ге бе ріп ті. Сон да Құ нан бай «тек 
отыр» деп тоқ та тып тас тай ды. Ар ты нан ел та ра лып, 
жи ын нан ке ле жат қан да, әке сі Абай ды ша қы рып алып, 
көп ал дын да көл де нең де ге ні үшін на ра зы лық ай та ды. 
Абай кі нә сін мой ны на ала ды. Со дан кей ін Құ нан бай: 
«Ке зі кел ген де айт пақ бо лып жүр ген үш түр лі сө зім 
бар еді, со ны ай тайын: Ең әу елі – сен жұрт тың бә рі мен 
кү ліп сөй лей сің. Жай дақ су си яқ ты сың, жай дақ су ды 
ит те, құс та жа лай ды, кі сі лер ге қа ді рі бол май ды. Екін-
ші, кө рін ген мен жа қын бо ла сың, кі сі тал ға май сың. 
Жел бе гей жүр ген кі сі нің ба сы на ел үй іріл мей ді. Ел ала-
тын қы лық ол емес. Үшін ші, орыс шыл сың, орыс тың 
дұш пан ды ғын ұмы та сың», – деп ті.

Абай дың жа уа бы: «Қо лын да құ ра лы бар бі рен-са-
ран ға ға на тие тін шы ңы рау да ғы су дан да, қой шы-қо-
лаң шы, жал шы-жа қы бай дың бә рі не бір дей пай да сы 
тие тін жай дақ су ды ар тық деп бі ле мін. Екін ші сөз ге: 
қа зақ елі бір за ман да қой си яқ ты бол ған, бір қо ра 
қой ды жал ғыз қой шы «айт » де се өр гі зіп, «шәйт » де се 
жу са та тын за ман бол ған. Одан бе рі ке ле ел түйе си яқ ты 
бол ды. Бір ше ті не тас тас тап, «шөк» деп ды быс та ған 
уа қы тын да аңы райып тұ рып ба рып, бе тін бұ ра тын бол-
ды. Ен ді біз дің за ма ны мыз да ел жыл қы бол ды. Мұ ны 
ақ қар, көк мұз да қар тө се ніп, мұз жас та нып, ете гін 
тө сек, же ңін жас тық қы лу ға шы да ған жыл қы шы 
ға на ба ға ала ды. Орыс шыл сың де ген ге: за ман орыс-
ті кі, ол жең ген, біз же ңіл ген ел міз. Ен ді гі күн де алы-
са тын дұш пан ның ай ла сы мен әді сін біл ме сең, алыс қа 
шы ғу дан ма ғы на жоқ. Орыс тың... өне рі мен ебі нен үл гі 
алу ға ке рек», – деп ті. Құ нан бай бұл жа уа бы на қа на ғат 
қы лып тоқ тап: – Ақы ры не бол са да, бе тің нен жа рыл-
қа сын, өзің біл ген бе тің мен жү ріп кө рер сің, – деп ті».

Қазақтың халық даналығын жақсы меңгерген 
адам жүйрік ой мен шешен сөзге жетік болады. Мұны АР
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Абайдың «Әліп-бимен жазылған тілек хат», «Тайға 
міндік», «Сап, сап, көңілім» сияқты өлеңдеріне қоса, 
«фольклор көлеміндегі Дулат, Шөже сияқты» жастық 
шағында ауызша айтуға машықтанған «Көкбайға», 
«Қыздарға», «Қара қатынға», «Масақбайға», «Көжек-
байға», «Күлембайға» деген сияқты толып жатқан эпи-
грамма, әзіл өлеңдерінен көруге болады. Абай шешен-
дігі оның ел ісіне араласа бастағанда, Құнанбайдың 
сөзге жүйрік тұрғыластары мен дос адамдарына қай-
тарған жауабынан да көрінеді. Мысалы: Құнанбайдың 
досы Қаратай деген кісі Абай бастаған жас жігіттердің 
заманын жамандап, өз заманын мақтай келе: «Менің 
заманым пайғамбар заманына жақын» депті. Бұған 
қарсы Абай: «Алатаудың басы күнге жақын, бірақ 
басында мәңгілік қар жатады. Сайында неше түрлі 
өсімдік, неше алуан жеміс шығады. Жақсылыққа алыс 
жер, алыс заман жоқ. Қайда болса да жетеді. Сіз пайғам-
барға Әзірет Әлінің әкесінен жақын емессіз, ол кәпір 
болған», – депті. Әзірет Әлі – Мұхаммед пайғамбардың 
күйеу баласы, Хадиша анадан туған қызы Фатиманың 
жұбайы. Бибі Бәтима атанған пайғамбардың қызын 
мұсылман қауымы аналардың пірі, дертке шипагер 
санап, күні бүгінге дейін табынушылық қалыптасқан. 
Міне, шешендік дегеніміз тапжылпай танытып, мойын-
дату екенін осы мысалдан да көруге болады.

Осы сияқты біраз сөз Шорманның Мұсасымен де 
жанасыпты. Мұса – Құнанбай тұрғылас, Құнанбайдың 
замандасы. Бір жылы Абай әкесімен Семейде жат қанда, 
Мұса мен Құнанбай бір-біріне барысып, жүз көрісіп 
жүретін болса керек. Сол ретпен бір мәжілісте отырған-
да Мұса (тегі Құнанбайдың сұрауымен болса керек) 
үйдегі балаларының атын атап, Садуақас деген баласы 
барлығын да айтса керек. Сонда Абай: «Бір адамға екі 
бірдей кісінің атын қояды екен? Ол Сагд бин Уақас деген 
әкелі-балалы екі кісінің аты емес пе?» депті. Міне, кел-
тіріп отырған осы мысалдарда кездесетін мұсылман діні АР
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тарихында орны бар адамдарды зерттеп, Абай көзқа-
расы бойынша дәлелдеп шығу да тың ізденіс болар еді. 
Бұл – болашақ абайтанушыларға құлаққағыс.

Жоғарыда келтірілген М.Әуезовтің «Абай өмір-
баянындағы» нақтылы өмірден алынған мысалдар 
мен «Абай жолы» романынан келтірілген мысал да 
Абайдың халық даналығын ерте бойына сіңіріп, оны 
күнделікті тіршілікте қолдана білген сөзге тапқыр-
лығы мен шешендігін дәлелдейді. Абайға қатысты 
мұндай мысалдарды М.Әуезов еңбектерінен көптеп 
кездесті руге болады.

Абай өмір сүр ген за ман да пат ша лық Ре сей өкі-
ме ті нің отар лау сая са ты то лық жү зе ге асып бол ған-
дық тан, би лік жүй есі не де өз ге ріс ен гі зі ле ді. Қа зақ 
елін де ақ сүй ек тер би леп кел ген ежел гі хан дық би лік 
жойы лып, олар дың ор ны на сұл тан дар ке ле ді. Мі не, 
осы кез де сұл тан бол ған Құ нан бай дың «Қа ра дан хан 
бол ған» деп атала тын се бе бі сол.

Поляк эмигранты Адольф Янушкевичтің қазақ да-
ласынан жазған «Күнделіктер мен хаттар» (бұл тұң ғыш 
рет 1861 жылы Парижде поляк тілінде жа рық көрген. 
1966 ж. орыс тіліне, 1979 ж. қазақ ті ліне ауда рылған) де-
ген жазбасында Құнанбайдың қара пайым қазақ болса да, 
«әулие даңқына» (75-б.) бөлен генін, «ақыл сұрауға жас 
та, кәрі де, кедей де, бай да шалғай ауылдардан келіп» 
жататындығын (75-б.), барлық байдан Құнанбайға жан 
жетпейтіндігін (76-б.) атап көрсеткен. «Құнанбай сөйлеу 
үшін жаратылған машина ғана емес, ол тек бұрамағанда 
ғана тоқтайтын сағат дерсің. Төсектен тұрысымен-ақ 
сөйлей бастайды, содан көзі ұйқыға кеткенше сөйлеп 
береді. Минут сайын ақыл сұрап қазақтар оған келіп 
жатады. Қос қолын мықынына таянып, екі-үш сөзден 
кейін-ақ шариғаттан үзінді келтіріп, ол абызша сұңқыл-
дап кетеді. Оның жадында сақтау қабілеті таң қаларлық, 
үкіметтің барлық указы мен жарлығын кітаптан оқып 
отырған адамша жатқа айтады» (188-б.), – деп жазады. АР
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Біз бұл деректерді 1979 жылы Мұқаш Сәрсекеевтің 
Янушкевич кітабын орыс тілінен аударған нұсқасы 
бойынша алдық. 1832 жылы Сібірге айда лып келген 
поляк революционері А.Янушкевичті патша өкіметі 
1843 жылдан бастап, қазақ даласын зерттеуге шыққан 
экспедицияларға қатыстырады. 1848 жылы 8 мамырдан 
10 қазанға дейінгі аралықта Семей, Тарбағатай, Аягөз 
өңірін аралап, мал мен жанның есебін алуға шыққан 
экспедиция құрамында жүріп жазған қолжазбалары 
біздің заманымызға жеткен. Әр ауданнан алынған мал-
дың есе бін (қой, жылқы, сиыр, түйе), жер мөлшерін де 
күнделігіне тіркеп отырған. Осы еңбегінде Барақ сұлтан 
мен Құнанбай қажыға ерекше баға береді. Патша өкіметі 
Адольф сияқты көзі ашық оқыған эмигрант тарды алыс 
түкпірдегі елді мекендерге жұмсап, қызметке пайда-
ланған. Өлсе, сұрау жоқ. Бірақ бұлар осындай тарихи 
маңызы зор құнды жазбалар қалдырып кеткен. 

М.Әуезов Құнанбай айтты деген шешендік сөз дерді 
роман-эпопеясында бере алмағанмен, «Абай өмірбая-
нында» жазып кеткен.

М.Әуе зов тің «Абай жо лы» ро ма нын да Қо дар мен 
Қам қа оқи ға сы нан кей ін Абай бір ай ауы рып, тө сек тар-
тып жат қан да қа сын да бо ла тын ақын Бар лас емес, оның 
шын аты – Ду лат Ба ба тай ұлы. Бі рақ Әуе зов Абай дың 
өзін «үс тем тап өкі лі, бай шыл» де ген көз қа рас тан әрең 
ара ша лап отыр ған да, отар лау сая са ты на қар сы өлең жаз-
ған Ду лат ақын ды кей іп кер ре тін де ен гі зіп отыр ға ны мен, 
өз аты мен атай ал ма ған. Бі рақ Ду лат, Шө же, Бай көк ше, 
Бал талар дан ес ті ген де рі мен ба ла кү нін де жат та ған әже сі 
Зе ре нің кей сөз де рі ұл ғайып, кә рі лік ке жет кен уа қы ты-
на шей ін есі нен шық па ған, ұмы тыл ма ған сүт пен кі ріп, 
сүй ек пен сің ген төл әде би ет үл гі ле рі екен ді гін М.Әуе зов 
зерт теу ле рі мен «Абай жо лы» ро ма нын да жа зып кет кен.

Ай тар ой ды ас тар лап жет кі зу де бол ма сын не ме се 
эпос тық жыр лар да ғы тұ рақ ты сим вол ға ай нал ған 
«қа ту ла нып қат та лып, буыр қа нып бұр са нып, мұз дай АР
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те мір құр са нып, қа ба ғы тас тай түйіл ген, ла шын құс тай 
шүйіл ген, жең сіз бе рен ки ін ген, қа қыр ға ны қан та тып, 
тү кір ге ні жын та тып» де ген си яқ ты фра зе оло ги зм дер мен 
не бір дүл діл ше шен дер дің ше бер лік на қыш та рын ақын 
жас тайынан сүйе гі не сі ңі ріп өсе ді.

Мі не, Абай ақын ды ғы ның бас тау ла ры ең ал ды мен 
өс кен ор та сын да, яғ ни қа зақ  тың ха лық тық өлең-жыр-
ла ры мен ер те гі, қис са, аңыз-әң гі ме ле рін де, ха лық 
да на лы ғын да екен ді гін осы дан кө ру ге бо ла ды.

Ескерту: Абай орыс чиновниктері, орыс миссионер-
лері, орыс губернаторлары, басқа да орыстың қай-
қайсы сымен де тек қана орыс тілінде сөйлескенін еске 
саламыз. Өйткені олардың ешқайсысы қазақ тілін біл-
меген.

1. Абай қан дай ба ла бол ған?
2. Ақын не ше жа сы нан бас тап өлең жа зу мен ай на лыс ты?
3. Абай дың ақын ды ғы ның бас тау ла ры қан дай?
4. Абай қан ша тіл ді мең гер ген? 

1. Не лік тен М.Әуе зов ақын ның нәр ал ған ру ха ни қа зы на-
сын үшеу деп са най ды?

2. Не се беп ті көп ке дей ін Абай орыс әде бие ті нен мо лы рақ 
сусын да ды деп есеп тел ді?

 Абай дың ха лық да на лы ғын та нуы на әсер ет кен фак тор-
лар ды анық тап, тап қыр лы ғын 6 сөй лем мен дә лел дең дер.

 М.Әуе зов тің 1933 жы лы ба сыл ған кі тап та ғы «Абай дың 
ту ысы мен өмі рі» де ген ма қа ла сын да ғы Құ нан бай дың 
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Абай ға тақ қан үш мі ні мен Абай дың қай тар ған жа уа бын 
«Абай жо лы» ро ман-эпо пея сы нан (Ин тер нет тен қа рау-
ға бо ла ды) тау ып, са лыс ты рып, ұқ сас ты ғы мен ай ыр ма-
шы лы ғын анық таң дар.

Біл ген де рің ді жи нақ тап, кес те ні тол ты рың дар:

Абайақындығыныңбастаулары
Қа зақ елі нің 
ру ха ни ой-қа зы-
на сы

Мұ сыл ман дық 
шы ғыс елі нің 
ру ха ни қа зы на 
көз де рі 

Орыс жә не Ба тыс тың 
клас си ка лық әде би-мә-
де ни әле мі 

 М.Әуе зов тің «Құ нан бай дың кім еке нін біл ме сек, Абай-
дың кім еке нін бі лу қи ын» де ген сө зі не ба ға бе рің дер.

Сөздік:
Уа қып (араб сө зі) – ме шіт, мед ре се пай да сы на бе рі ле тін мал, 
д� ние. Б	л жер де Мек ке ге бар �ан дар жа та тын �й са тып алып 
бергенін айтады.
Тәмсіл – өсиет, на�ыл т�рінде айтылатын астарлы мазм	ны бар сөз.
Эмигрант – бас�а елге �оныс аударушы адам.
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2. Ах ме тов З. Абай дың ақын дық әле мі. – Ал ма ты: Ана 

ті лі, 1995. – 272 б.
3. Әуе зов М. Абай дың ту ысы мен өмі рі. / Кі тап та: Шы ғар ма-

ла ры ның елу том дық то лық жи на ғы. – 8 том. – Ал ма ты: 
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4. Ма ша нов А.Ж. Әл-Фа ра би. ҚР ҰҒА-ның ха бар шы сы, 
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1.3Абайшығармаларындағы
шығыстықсарындар

Абай дың араб, пар сы, ша ға тай тіл де рін же тік мең ге руі-
не Се мей де үш жыл оқы ған Ах мет Ри за мед ре се сі нің әсе рі 
зор. Мұн да Абай дың нәр ал ған ру ха ни мек те бі – шы ғыс әде-
бие ті бол ды. Оны ал ғаш қы шы ғар ма шы лы ғы на (1858–1859)  
тән шы ғыс тық са рын дар дан да бай қау ға бо ла ды.

Фи зу ли, Шам си, Сай ха ли,
 Науаи, Сағ ди, Фир доуси,
Қо жа Ха физ – бу һәм ма си,
Мә дәт бер, я ша ги ри фә рияд, –

деп 13 жас та ғы Абай өзі қа дір ле ген шы ғыс ғұ ла ма-
ла рын атап бер ген. Әрі осы шайыр лар дан (ақын дар дан) 
«ме дет» сұ ра уын да өз ай на ла сын да ғы «қайыр- нияз ға 
құз ғын дай тала са тын кә рі қал пе, қа раң ғы шә кірт, 
со қыр қа зі рет» (М.Әуе зов) си яқ ты қо жа-мол да лар ға 
ри за бол мау дан ту ын да ған үл кен ма ғы на бар.

Шы ғыс әде бие ті деп ис лам ді ні пай да бол ған VІІ ға-
сыр дан бас тап, қа зақ ара сы на араб гра фи ка сы мен та ра ған 
пар сы, үн ді, иран, тү рік си яқ ты ел дер ден ен ген әде би шы-
ғар ма лар мен фольклор лық нұс қа лар ды ай та мыз. Абай 
за ма нын да ежел ден қа лып тас қан дәс түр бо йын ша Үн ді 
елі нің «Пан ча та нт ра» («Бес кі тап»), араб тың «Ка ли ла мен 
Дим на» се кіл ді кі тап та ры, « Мың бір түн», «То ты на ма» 
си яқ ты әң гі ме лер жи на ғы, « Шах на ма», «Сей фул-Мә лік», 
«Та һир-Зуһ ра», « Ләй лі-Мәж нүн» си яқ ты дас тан дар, Ес-
кен дір, Лұқ пан Ха кім ту ра лы аңыз-әң гі ме лер ау ыз ша да 
ба ян да лып, өлең-жыр тү рін де де на си хат та лып жат ты.

Абай өмі рі мен шы ғар ма шы лы ғын тү бе гей лі қа рас-
ты рып, ғы лы ми дең гей ге кө тер ген ака де мик-жа зу шы 
Мұх тар Әуе зов он да ғы шы ғыс тық си пат тар ды зерт теу-
дің ба ғыт-бағ да ры на да жол сіл теп, Абай дың су сын да-
ған ру ха ни үш бұ ла ғы ның бі рі – Шы ғыс мә де ние ті екен-
ді гін өз ең бек те рін де дә лел деп көр сет ті. Ол 1934 жы лы 
«Әде би ет май да ны» жур на лы на жа рия лан ған «Абай АР
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ақын ды ғы ның ай на ла сы» де ген ма қа ла сын да: «Абай да 
Ба тыс тан кір ген бел гі ден гө рі Шы ғыс бел гі сі ба сы мы-
рақ, ны ғы рақ» деп нақ ты бай лам жа  сай ды.

Абай түп нұс қа ар қы лы араб-иран ның бү кіл ба тыр-
лық-ді ни эпо сын тү гел оқып, Шы ғыс тың Фир доуси, 
Ни за ми, Сағ ди, Ха физ, Науаи, Фи зу ли си яқ ты клас-
сик те рін те гіс бі ліп, сөз де рін қа дір леп, ұл ғай ған кү нін-
де де әр қа шан оқып, сүй сі ніп ес ке алып отыр ған. Ол қа-
зақ өле ңі не «ға руз» өл ше мін тұң ғыш ен гі зіп жә не сол 
клас сик тер дің ақын дық лек си ка сы нан алын ған көп те-
ген араб-пар сы сөз і мен әл гі ақын дар ға өзі де елік те ген. 
Абай мед ре се тәр бие сін де жүр ген де өзі мен бір ге оқы ған 
ба ла лар дың бар лы ғы нан со на ғұр лым зей ін ді, ұғым тал 
жә не оқу ға ерек ше ықы лас ты бол ған. Дә ріс са ба ғын да 
мол да ның араб ша кі тап тан тү рік ше ге ау да рып бер ген 
сөз де рін бір айт қан нан қа ғып алып, қа ғаз ға қа ра май, 
жат қа ай тып бе ре тін зе рек ті гі нің ар қа сын да уа қыт ұт-
қан. Сөйт іп бар лық ар тыл ған уа қы тын өз бе ті мен араб, 
пар сы, тү рік жұрт та ры ның ақын да ры мен сол тіл дер де 
жа зыл ған ер те гі, дас тан, қис са лар ды оқу ға жұм са ған 
жә не бұ лар ды жа дын да мық тап сақ тай ал ған. Мұ ны 
Абай дың 30 жа сын да ту ған ба ла сы Тұ ра ғұл да рас тап, 
«пә лен кі тап тың пә лен бе тін де» деп, кей бір сөз дер ді 
жа ңыл май жат қа ай та тын ды ғын ес ке ала ды. Әсі ре се 
Шы ғыс тың ха лық шы ғар ма сы «Мың бір түн ді», пар сы 
мен тү рік тің ха лық ер те гі ле рін, ха лық эпо сын бә рі нен 
ар тық ба ға лап, «Шаһ на ме», «Ләй лі-Мәж нүн», «Кө рұғ-
лы» поэма ла рын ел ара сы на кең та рат қа нын әрі өзі не 
де «өмір лік бе рік не гіз де рін» тап қан ды ғын дә лел де ген.

Осын дай туа біт кен қа бі лет-қа ры мы ның ар қа-
сын да Абай шы ғыс әде бие тін мең ге ріп қа на қой май ды, 
1886 жыл дан бас тап өз тұ сы нан «то лық адам» ту ра лы 
жа ңа ша ой-тол ғам да рын ай та бас тай ды.

Абай ға дей ін гі қа зақ поэ зия сын да кез дес пе ген бұл 
жа ңа лық ты ал ғаш бай қа ған М.Әуе зов: «Адам ның адам-
гер ші лі гі не ден құ ра ла ды де ген де Абай қай рат, ақыл, АР
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жү рек үшеуін ай тып, ғы лым ға жү гін ді ре ді. Абай жү-
рек ке бі рін ші орын бе ре ді. Бі рін ші жү рек тің сез гіш ті гі. 
Мұ ның өзі кө ре ген дік. Олай бол са ақыл бай қа ған ды жү-
рек се зе ді. Абай өле ңін де де, қа ра сө зін де де ша быт тың 
ада мы, сон дық тан жү рек се зі мі күш ті», – деп Абай дың 
он же тін ші сө зін де гі ра қым, ша па ғат тың қай нар кө зі нің 
ба ла ма сы са на ған жү рек мә се ле сі не ерек ше кө ңіл бөл ген.

Қай рат пен ақыл жол та бар,
Қаш қан ға да қу ған ға,
Әді лет, шап қат кім де бар
Сол жа ра сар ту ған ға, –

деп Абай то лық адам ға тән қа си ет ті те рең де те тү се ді.
Осы «Әсем паз бол ма әр не ге» өле ңін де гі Абай дың 

«әді лет, шаф хат» сөз де рін абай та ну шы ға лым М.Мыр-
зах ме тұлы жү рек тің ті ке лей ба ла ма сы ре тін де қа рас ты-
ра ды: «Осы ар қы лы Абай ақыл мен қай рат еке уі әді лет, 
ша па ғат қа, яғ ни жү рек ке сүй ен бе се, оның ыр қы нан 
тыс әре кет ет се, ол із гі лік тен, жақ сы лық тан ал шақ тап, 
адам шы лық тың асыл мұ рат та ры на қыз мет етуі екі талай 
де ген ді ұсы нып отыр. Осы ой дың не гі зі оның шы ғар ма-
ла рын да бас ты да тұ тас тай орын ал ған ой бай лам да ры на 
ай ғақ ты дә лел бол ған дық тан, бұ лар Абай дың гу ма-
нис тік асыл мұ рат та ры ның бір төр кі ні қай да жат қан ды-
ғы на се нім ді сіл те ме де бер ген дей», – деп көр се те ді.

Абай үл гі ал ған ру ха ни үш бұ лақ тың ішін де Ба тыс қа 
қа ра ған да «Шы ғыс бел гі сі ба сы мы рақ» деп көр сет кен 
М.Әуе зов тің өзі де та қы рып ты те рең де ту ге мұр ша сы 
кел ме ді, тек Абай мұ ра сын қыз ғыш тай қор ғау ға ға на 
күш сал ды. Мұ ның ең бас ты се бе бі пат ша лық Ре сей за-
ма ны нан қа лып та сып, 200 жыл дан ас там уа қыт ішін де 
ор ны ғып бол ған отар лау сая са ты ның жы мыс қы әре ке ті 
Ке ңес өкі ме ті тұ сын да ша рық тау ше гі не же тіп, ая ғы 
кө зі қа рақ ты оқы мыс ты аза мат тар ды жап пай қы ру мен 
тын ға ны бү гін гі кү ні ба сы ашыл ған ақи қат. Тек тәу ел-
сіз дік та ңы мен бір ге Абай дың шы ғыс қа қа ты сы ту ра лы 
тұн шы ғып жат қан та ным-тү сі нік ке жа ңа ша жан біт ті.АР
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Де се де, Абай дү ние сін ис лам дық Шы ғыс ру ха ния-
ты нан мүл дем бө ліп қа рай ал май ты ны мыз ды Әу ел бек 
Қо ңы рат ба ев тың «Фа ра би жә не Абай» ма қа ла сы мен 
Ақ жан әл-Ма ша ни дің «Әл-Фа ра би жә не Абай» ат ты 
ең бе гі ай қын аң ға рт ты.

Жо ға ры да ғы М.Әуе зов 
пі кі рін ғы лы ми тұр ғы  дан жү-
й елеп, одан әрі жал ғас тыр ған 
ф.ғ.д., про фес сор Ме кем тас 
Мыр зах ме тұлы 1980 жыл дар-
дан бас тап, Абай  дың шы ғыс 
әде бие ті мен жә не шы ғыс мә-
де  ние  ті мен бай ла ны сын қа рас-
ты ру да жа ңа ша көз қа рас тар 
мен тың ба ғыт-бағ дар ды ор-
нық ты ру жо лын да ерін бей ең-
бек етіп, «Абай жә не Шы ғыс» 
(1994) ең бе гін жа зып шық ты. 
Ға лым Шы ғыс әде бие ті клас-
сик те рі нің жар қын жұл дыз-
да ры атан ған Ру да ки (860–941), Фир доуси (941–1020), 
Ни за ми (1141–1203), Ру ми (1207–1273), Сағ ди (1210–
1292), Ха физ (1325–1389), Жә ми (1414–1492) шы ғар-
ма ла ры ның маз мұ нын Абай өлең де рі мен са лыс ты ра 
қа рап, ақыл мен жү рек ті кө те ре ма дақ тай тын шы ғыс 
поэ зия сы на тән құ бы лыс тың кез дей соқ емес екен ді гін 
дә лел дей ді. Мы са лы: «Ақын дар дың адам ата сы» атан-
ған Ру да ки ден бас тап ақыл  мен жү рек тің куль тін кө-
те ре жыр лау да орын ал ған екі түр лі бағ дар, ба ғыт тың, 
яғ ни бі рі – ж� рек ті�, екін ші сі – а�ыл ды� куль тін кө те-
ре ма дақ тауы ның шы ғыс поэ зия сын да аса те рең орын 
алуы жай құ бы лыс бол ма са ке рек-ті. А�ыл куль тін кө-
те ріп, оны ше шу ші орын ға қойып ма дақ тау әсі ре се Ру-
да ки, Фир доуси поэ зия сын да ба сым жат са, ж� рек ті� 
куль ті бі рін ші орын ға қойып кө те ре ма дақ тау Ру ми, 
Ни за ми, Жәми шы ғар ма ла рын да ба сы мы рақ жа та ды. 
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Жал пы Шы ғыс клас сик те рі нің поэ зия сын да ға сыр лар 
бойы өзек ті орын ал ған осы атал мыш екі ба ғыт тың тео-
рия лық-фи ло со фия лық же лі сі не қа зақ әде бие ті та ри-
хын да Абай ға на ба рын ша те рең еніп, шы ғар ма ла рын-
да а�ыл, �ай рат, ж� рек ті бір лік те ала ды да, олар дың 
ара сы нан ж� рек ке ше шу ші орын бе ре ді. Әрі а�ыл мен 
�ай рат ты� мә нін ке міт пей, олар дың ат қа рар қыз ме-
ті не ти іс ті әділ ба ға сын бе ріп оты ра ды. Абай Шы ғыс 
фи ло со фия сы мен поэ зия сын да ғы осы екі ба ғыт тың ар-
ғы-бер гі та ри хы мен, он да ғы орын ал ған әр қи лы көз қа-
рас тар мен жай та ны сып қа на қой май, олар ды сын еле-
гі нен өт кі зе зерт теу дің, үз дік сіз із де ну дің нә ти же сін де 
а�ыл, �ай рат, ж� рек ха қын да ғы өзін дік дер бес әрі тың 
ұғым ды та ны та ал ды. Осы өзін дік та ным да ры на Абай 
өз шы ғар ма ла рын да те рең фи ло со фия лық-гу ма нис тік 
ас тар бе ріп оты ра ты ны зерт теу ші лер ден ерек ше на зар 
ау да ру ды талап ете ті нін ес кер ту қа жет», – дей ді.

Мі не, Ру да ки, Фир доуси ақыл ды дә ріп те се, Ни за-
ми, Ха физ, Ру ми, Жә ми сын ды ақын дар жү рек ті ше-
шу ші орын ға қойып, оның қа дір-қа сие тін ас қақ та тып, 
мәр те бе сін жо ға ры кө те ріп, өз жыр ла рын да же рі не 
жет кі зе жыр ла ған. Ал Абай «Жү ре гім, ой бай, соқ па 
ен ді», «Жү рек те қай рат бол ма са», «Ау ру жү рек ақы-
рын со ға ды жай», «Жү ре гім ме нің қы рық жа мау», 
«Жү ре гім, не ні се зе сің?», «Жү рек – те ңіз, қы зық тың 
бә рі – асыл тас», «Әу ел де бір су ық мұз – ақыл зе рек», 
«Жас тық тың оты қай да сың?» ат ты өлең де рін де жү-
рек ке ек пін тү сі ріп, оны әр қы ры нан си пат тап, өр нек-
те ген. «Бі лім ді ден шық қан сөз», «Ем та ба ал май, от 
жа лын дай...», «Кей де есер кө ңіл құр ғы рың», «Кө зі нен 
бас қа ойы жоқ», «Кө зім нің қа ра сы», «Жас тық тың оты 
жа лын дап», «Қы за рып, сұр ла нып» жә не т.б. өлең де-
рін де де сө зі нің ба сы жү рек тен бас тала ды.

Абай шы ғар ма шы лы ғын да ғы «жы лы жү рек», «ыс-
тық жү рек», «асыл жү рек», «ын та лы жү рек», «асау 
жү рек», «ыза лы жү рек», «жо март жү рек», «жа лын АР
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жү  рек», «жас жү рек», «сор лы жү рек», «ит жү рек», 
«қай ран жү рек», «үр пи ген жү рек», «шо шы ған жү рек», 
«күй ген жү рек», «ау ру жү рек», «жау жү рек» деп ке-
ле тін жү рек сө зі нің қол да ны луы қа зақ поэ зия сын да 
ай рық ша көр кем дік си па ты мен ерек ше ле не ді. Бұ дан 
шы ға тын қо ры тын ды Абай дың жү рек ке ерек ше сал-
мақ тү сі ру де гі мақ са ты – адам ның адам ды ғы не ден 
құ ра ла тын ды ғын ашу: «Үш-ақ нәр се адам ның қа сие ті: 
Ыс тық қай рат, нұр лы ақыл, жы лы жү рек», – деп, адам 
бо йын да ғы бар лық қа си ет ті үш-ақ нәр се ге то қай лас ты-
ра ды. Осы үш қа си ет ті бір дей ұс тау ға үн дей ді. «Ақыл, 
қай рат, жү рек ті бір дей ұс та, Сон да то лық бо ла сың ел-
ден бө лек», – дей ді. Абай дың жа ңа лы ғы да, да на лы ғы 
да осын да жа тыр.

1. Абай шы ғыс тың қан дай тіл де рін мең гер ген? 
2. Ақын шы ғыс тың қан дай ақын да рын пір тұт қан?
3. Ақын қа зақ өле ңі не шы ғыс әде бие ті нен қан дай жа ңа-

лық ен гіз ген?

1. Абай дың шы ғыс әде бие ті нен су сын да ға нын не мен дә-
лел дей сің дер?

2. М.Әуе зов Абай дың шы ғыс мә де ние ті нен кө бі рек ал ға нын 
не се беп ті дә лел дей алма ды? Оған не ке дер гі кел тір ді? 

 Ға лым М.Мыр зах ме тұлы ның Абай дың шы ғыс әде бие ті 
жә не мә де ние ті мен ты ғыз бай ла ныс та бол ға нын си пат-
таң дар.

 Ин тер нет же лі сі не сүй еніп, шы ғыс әде бие тін де гі ақын-
дар дың жә не Абай дың өлең де рін де гі ұқ сас тық тар ды 
тал дап, ал ған мы сал да рың ды кес те ге тол ты рың дар.

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау
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Рудаки,Фир
доусидіңақылдың
культінкөтеруі

Низами,Руми,
Жәмидіңжүректің
культінкөтеруі

Абайненіңкультін
көтерген?

 «Абай жә не шы ғыс әде бие ті» та қы ры бы бой ын ша 
PowerPoint прог рам ма сын да та ныс ты ры лым жа саң дар.

 Ақын ның «Үш-ақ нәр се адам ның қа сие ті: ыс тық қай-
рат, нұр лы ақыл, жы лы жү рек» де ген бай ла мы на сы ни 
тұр ғы дан қан дай ба ға бе ре тін едің дер?

Сөздік:
Ға руз – пар сы ны� өле� өл ше мі.
Ис лам – VІІ �а сыр да араб пай �ам ба ры М	 хам мед не гі зін сал �ан 
м	 сыл ман ді ні.
Ин сан – адам, кі сі.
Ин са ният – адам гер ші лік.
Ша ги ри фә рияд – а�ын дар ды� �ні.
Шап қат (шәф хат) – аяу, ра �ым ету.

Әдебиет:
1. Қо ңы рат ба ев Ә. Фа ра би жә не Абай. / Кі тап та: Қа зақ 

эпо сы жә не түр ко ло гия. – Ал ма ты: Ғы лым, 1987. – 
326–335-б.

2. Әл-Ма ша ни А. Әл-Фа ра би жә не Абай. (1991). Көптом дық 
шы ғар ма лар жи на ғы. – Т.2 – Ал ма ты: Ала тау, 2005. – 296 б.

3. Мыр зах ме тұлы М. Абай жә не Шы ғыс. – Ал ма ты: Қа зақ-
стан, 1994. – 208 б.

4. Кү міс ба ев Ө. Абай жә не Шы ғыс. – Ал ма ты: Қаз МУ. – 
1995. – 344 б.

5. Әуе зов М. Абай ақын ды ғы ның ай на ла сы. / Кі тап та: 
Шы ғар ма лар елу том дық то лық жи на ғы. (1932–1936). 
Т.10. – Ал ма ты: «Жі бек жо лы», Дәу ір», 2014. – 5–20-б.
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1.4Абайжәнеорысәдебиеті

Абай дың орыс әде бие ті-
не ден қоюына, орыс тың ұлы 
клас сик те рі А.С.Пуш кин, 
М.Ю.Лер мон тов, И.А.Кры  лов, 
В.Г.Бе ли нс кий, Л.Н.Толс той, 
Н.А.Нек ра сов, И.С.Тур ге нев, 
М.Е.Сал ты ков-Щед рин дер мен 
қа тар ре во лю цио нер-де мок-
рат ағар ту шы лар А.И.Гер цен, 
Н.Г.Чер ны ше вс кий, Н.А.Доб-
ро лю бов тар дың ең бек те рін  
оқуы на Е.П.Ми хаэлис, А.А.Леон-
тьев, С.С.Гросс, Н.И.Дол го по-
лов се кіл ді орыс де мок рат-ре-
во лю цио нер ле рі нің бел гі лі бір 
мөл шер де ық па лы бо ла ды. 
Олар пат ша өкі ме ті нің сая са ты на қар сы шық қан дық-
тан, Қа зақ стан ау ма ғы на жер ау да ры лып кел ген еді. 
Әсі ре се 1870 жыл дар да атақ ты Чер ны ше вс кий дің жа-
қын та ны сы ның бі рі әрі де мок рат-ре во лю цио нер Шел-
гу нов тың ту ысы (бал ды зы), Се мей ге жер ау да ры лып 
кел ген Пе тер бург уни вер си те ті нің сту ден ті Ми хаэлис-
тің әсе рі зор бо ла ды. Кей ін нен ол Се мей де гі об лыс тық 
му зей ді ұйым дас тыр ған Ста тис ти ка ко ми те ті нің хат-
шысы бо ла ды. Абай да не міс до сы Ми хаэлис тің тұ сын-
да осы Ста тис ти ка ко ми те ті нің мү ше сі бол ған.

Бұл ту ра лы М.Әуе зов бы лай деп жа за ды: «Сол Ми-
хаэлис Се мей дің кі тап ха на сы нан Толс той дың кі та  бын 
сұ рап тұр ған Абай ды кө ре ді. Та ны са ды. Ба сын да кі-
тап ха на да кез де сіп жү ріп, ар ты нан жа қын та ныс, дос-
тас адам дар дың ха лі не же ті се ді. Ми хаэлис осы кел ген-
нен бас тап Се мей об лы сы нан қай та ал май, қы рық жыл 
тұ рып, сол жақ та өл ген. Әу ел гі кез де Се мей дің өзін де 
тұ рып, ар ты нан Өс ке мен қа ла сын ме кен ет кен. Мі не, 

АЛЕКСАНДРПУШКИН

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



70

осы уа қыт тар дың бар лы ғын да 
ол ал ғаш қы рет та ныс бо лып 
ал ған Абай мен ұдайы кез де сіп 
не ме се хат пен ха бар ла сып тұр-
ған. Аз дан соң Ми хаэлис ар-
қы лы Абай 1880 жыл дар да 
ай дал ған бас қа де мок рат тар-
мен де та ныс қан. Со лар дың 
ішін де ха лық шыл ад во кат 
Гросс, жас док тор Дол го по лов 
си яқ ты лар бол ған. Гросс қа-
зақ  тың ес кі жо ра сы бо йын ша 
ай ты ла тын би лік, ке сім си яқ-
ты ес кі әдет заң да рын жиып, 
қа рас ты ру ға са лын ған, со ны-

мен бұ да Абай мен ара ла сып, қыр ға шы ғып, 3–4 ай дай 
Абай дың ауы лын да жа тып қайт қан. Кей іні рек уа қыт та 
Абай дың ауы лы на Дол го по лов та ке ліп, қо нақ бо лып 
жа тып жү ре ді. Бұл кі сі лер дің бар лы ғы ның ішін де ең 
ал ды мен та ныс бо лып, Абай ға ал ды мен пай да лы әсер 
ет кен кі сі – Ми хаэлис. Абай «Дү ние ге кө зім ді аш қан 
кі сі – Ми хаэлис» деп, ал ғаш қы бас шы лық іс теп, бет 
нұс қа ған ды ғы үшін өмір бойы ал ғыс ай тып кет кен. Ал 
кей ін орыс ті лін ер кін бі ліп, орыс тың ұлы мә де ние тін 
мол, те рең та ни бас та ған кез де гі Абай оз ғын ой ды бұ-
лар дан үй рен бей ді. Пуш кин нің өзі нен, Бе ли нс кий, 
Гер цен, Чер ны ше вс кий, Сал ты ков-Щед рин, Нек ра сов-
тар дың өз мұ ра ла ры нан өз ді гі мен кең, те рең тә лім-тәр-
бие ала ды. Абай дың клас сик ақын бол ған ма ңы зын, 
әлеу мет тік көз қа ра сын тек Ми хаэлис әсе рі нен деп қой-
сақ әрі Абай ға, әрі орыс хал қы ның ұлы мұ ра сы на жә не 
ұлы да на ла ры на қи янат сөз айт қан бо лар едік. Ал 
ақын ның Ми хаэлис ту ра лы үл кен ал ғыс сөз айт қа ны на 
кел сек, ол – ал ғаш қы адым жө нін де гі қа рыз дар лы ғын 
жақ сы лап біл дір ге ні. Ми хаэлис тің өзі нің тек сер ген 
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жо лы та би ғат ғы лы мы бол са да (жер дің жа ра ты лы сын 
оқы ған), үл кен қа ла ның уни вер си те ті не әр та рау жол-
дар дан мағ лұ мат та ры бол ған мә де ниет   ті адам. Бұ рын 
қо лы на түс кен нің бә рін тал ғау сыз, рет сіз оқып жүр ген 
Абай ен ді гі оқуын Ми хаэлис тің ұсы ны сы бо йын ша үл-
кен тәр тіп ті рет ке қойып, су рет ті әде би ет, сын, пәл са-
па, та рих, та би ғат ғы лым да ры, ақы ры әлеу мет шіл дік 
жайын да ғы кі тап тар ға дей ін та рау-та рауы мен бел гі, 
жос пар мен оқи тын бол ған. Осы рет пен орыс тың бел гі лі 
ақын-жа зу шы ла ры нан: Пуш кин, Лер мон тов, Нек ра-
сов, Толс той, Тур ге нев, Сал ты ков-Щед рин, Дос тоев с кий; 
сын шы ла ры нан: Бе ли н с кий, Чер ны ше в с кий, Доб ро-
лю бов, Пи са рев; Еуро па ақын да ры нан Ге те си яқ ты; 
пәл са па шыл, та би ғат шыл біл гіш те рі нен: Спен сер, 
Луис, Дар вин; та рих шы ла ры нан Дре пер си яқ ты талай-
лар ды оқы ған. Әри не бұл атал ған жа зу шы лар дың бә рін 
бір дей Абай бі рер-ақ жыл дың ішін де оқы ды деу ге бол-
май ды. Соң ғы лар дың кө бін бе рі ке ліп, жа сы ұл ғай ған 
ша ғын да ға на қо лы на тү сі руі мүм кін... Се мей қа ла сы-
ның уезд-жа нда рал, судьяла рын дай құр тө ре лік пен 
бол ған ұлық та ры нан со на ғұр лым жо ға ры тұр ған Ми-
хаэлис, Гросс си яқ ты зор бі лім де рі бар, ірі мағ лұ мат ты 
кі сі лер ге та ныс бо лып, ан да-сан да со лар дың мә жі ліс те-
рін де бо лып, со лар ата ған кі тап тар ды көп оқып, зерт-
тей де бас та ған соң, Абай дың ал ды на жа ңа жа рық дү-
ние нің ше ті ашыл ған дай бо ла ды. Со ны мен 1884–1885 
жыл дар да, өз жа сы қы рық қа ілін ген де, Абай дү ние ден 
көп мағ лұ ма ты бар, әp нәр се ге бі лім ал ған кі сі дей ар-
нау лы көз қа ра сы, сы ны бар, ән шей ін ел кі сі ле рі нен 
со на ғұр лым бі лім ді, қы ра ғы, оз ғын кі сі бо лып, же ке-
ле ніп шы ға бас тай ды. Бұ дан кей ін гі Абай ел ге де құр 
Құ нан бай дың ба ла сы, құр тар тыс қа мық ты, құр ға на 
ай ла шыл, ашу шыл жу ан бол май, ең ал ды мен өз ге жау-
ла ры ның бә рі нен бі лім ді, ақы лы, сө зі мен өне рі ар тық 
кі сі бо лып та ны ла бас тай ды.АР
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Абай дың ау ыз ша ау дар ма шы лы ғы. Ға лым Те мір-
ға ли Нұр та зин нің «Абай жә не орыс тың клас си ка лық 
әде бие ті» ат ты ма қа ла сын да ғы: «Жер жү зі мә де ние тін 
ел ге ша шу дың бір са ла сы ре тін де Абай бұ рын ғы ер те-
гі, қис са ның ор ны на сю жет ті ро ман дар ды әң гі ме етіп 
ай тып бе ре ді, тө ңі ре гін де гі ақын-ән ші лер ар қы лы 
ха лық қа жаяды. «Шах на ма», «Рүс тем-Дас тан», 
«Үш муш ке тер», «Жи ыр ма жыл өт кен соң» т.б. Абай 
ау зы нан та ра лып, қы рық ел дің қи ыры на жайы лып 
кет кен» де ген пі кі рі ғы лы ми ай на лым ға қай та қо са-
тын дай құн ды пі кір. Осы ма қа ла сын да ға лым: «Абай 
ар ма ны бас сау ға емес. Оның шерт ке ні – ел ше рі. Абай 
ті рел ген то ғыз жол дың тұйығы на ел кө ші де ті рел ген» 
дей ке ле, осы то ғыз жол дың тұйығы нан жөн тау ып, 
тү зу жол ға бет бұр ған Абай ба ғы тын дәл көр се те ді.

Абай си яқ ты ел тұт қа сын ұс та ған зия лы лар ға орыс 
қа лам гер ле рі нің шы ғар ма ла ры Ре сей дің та ри хы нан, 
орыс хал қы ның өмі рі нен ха бар дар бо лу үшін ға на емес, 
қа зақ да ла сын да әкім ші лік жүр гі зіп отыр ған пат ша өкі-
ме ті нің сая са тын, ол сая сат ты жү зе ге асы рып отыр ған 
ұлық-әкім дер ді бі лу үшін қа жет еді. Сон дық тан да 
Абай дың орыс тың қо ғам дық ой-пі кір ле рі мен ті ке лей 
та ны суы ай на ла да ғы өмір ді та нып-бі лу дің құ ра лы болды.

Абай дың орыс әде бие ті нен оқы ға ны қан ша лық көп 
бол са да, өзі сүй ген орыс клас сик те рін кей де дәл, кей де 
ер кін ау да рып отыр са да, әр кез де үл кен тал ғам паз дық 
та ныт қан. Анық орыс клас сик те рі нен Абай дың ау дар-
ған да ры – Кры лов тың бір топ мы сал ы, Пуш кин нің 
«Ев ге ний Оне ги ні нен» үзін ді ле рі жә не Лер мон тов тан 
жа са ған көп ау дар ма. Абай Лер мон тов шы ғар ма ла-
ры на қы зық қа ны сон дай бір жыл да одан 27 өлең ге 
дей ін ау дар ған. Лер мон тов тан ау да рыл ған өлең дер де гі: 
«�а ра� �ы кө �іл, кө �іл ді� ж� гі, улы су сын, жан �а т�с-
кен жа ра, жал та� да �ан жас ж� рек, ж�й рік уа �ыт, 
�міт ті� н	 ры, ер ке лі �ол, асау өмір, тен тек өмір, 
жа быр �а� �ы сөз, тәт ті �н, нәп сі ні� сын �ан �ай �ы сы, АР
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асау той, тен тек жи ын...» де ген си яқ ты об раз ды 
сөз дер – Абай дың ақын дық талан ты нан ту ын да ған 
қа зақ ша ба ла ма сы. Әри не, Абай орыс тың поэти ка лық 
ті лі нің ка нон дық (заң ға ай нал ған) сөз ді гін, орыс ті лін-
де гі об раз дар жүй есін тео рия жү зін де зерт теп та ны ған 
жоқ, бі рақ оның туа біт кен да ры ны мен қа зақ  тың көр-
кем сөз мә де ние тін жақ сы бі луі Лер мон тов тың шы ғар-
ма ла рын дәл, дұ рыс ау да ру ға мүм кін дік бер ген. Мы са-
лы, қа зақ  та «күң гірт» де ген сөз де, «кө ңіл» де ген сөз 
де бая ғы дан бар, бі рақ «күң гірт кө ңіл» тір ке сін Абай 
ал ды мен ау дар ма да қол дан ған. Осын дай тә сіл мен кел-
ген көр кем дік құ рал дар Абай да аз емес.

Бұ дан бас қа Я.П.По ло нс кий ден «Жү рек те көп 
қа зы на бар, бә рі жақ сы...», И.А.Бу нин нен «Қор қыт па 
ме ні дау ыл дан», А.А.Дель вигтен «Сұр ғылт тұ ман дым 
бүр кіп» де ген си яқ ты екі-үш өлең ға на ірік теп ал ған.

Абай М.Ю.Лер мон тов тың «Шай тан» («Де мон»), 
«Дұ ға» («Мо лит ва»), «Қа си ет ті дұ ға», «Қан жар», 
«Жол ға шық тым бір жым-жырт түн де жал ғыз», «Жа-
лау» («Жал ғыз жа лау жал тыл дап»), «Те рек тің сыйы» 
(«Асау Те рек дол да нып, буыр қа нып»), «Бо ро ди но», 
«Өзі ңе сен бе, жас ой шыл», «Тұт қын да ғы ба тыр», 
«Аль бом ға» т.б., А.С.Пуш кин нің өлең мен жа зыл ған 
«Ев ге ний Оне гин» ро ма ны ның үзін ді ле рін, И.А.Кры-
лов тың мы сал да рын қа за қы ұғым да жа тық етіп ер кін 
ау дар ды. Абай дың Татьяна ха ты ның сө зі не шы ғар ған 
«Татьяна ның қыр да ғы әні» қа лың ел дің сүй ік ті әні не 
ай нал ды. Жи ыны орыс тың ұлы ақын да ры ның 50-ден 
ас там өле ңін Абай қа зақ ті лі не ау дар ды. Абай ау дар ған 
өлең дер түп нұс қа ның маз мұ нын дәл си пат тауы мен, 
ав тор дың ай тайын де ген ойын қа за қы ұғым-тү сі нік ке 
сай бе ре бі луімен әрі тіл көр кем ді гі мен ерек ше ле не ді. 
Я.По ло нс кий дің «Серд це» де ген өле ңін де гі:

Они так обиль но от бо га
Жи вы ми ст руями те кут, – 

де ген өлең жол да рын:АР
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Сол жү рек тен жы лы лық дос тық пе нен,
Бұ лақ ша ағып ға лам ға та ра мақ шы, – 

деп өз ойын су рет ті сөз бен со ны ма ғы на бе ріп ау дар-
ға нын кө ру ге бо ла ды. Бұл жер де -ша, -ше жұр на ғы 
ар қы лы жа сал ған «бұ лақ ша» де ген те ңеу ай тайын 
де ген ой дың ма ғы на сын көз ал дымыз ға елес те тіп тұр.

Абай шы ғыс әде бие ті нен бас тап, орыс жә не ба тыс 
әде бие ті нің клас сик те рі мен иық ті ре се жа за біл ді, 
өзін олар дың қай-қай сы мен де тең са на ды, сон дық тан 
да те рең сыр лы өлең де рі мен пәл са па лық қа ра сөз де рі 
ар қы лы ой мен қа бі ле тін қа тар жа рыс тыр ды. Оның 
ау дар ма са ла сын да ғы өл шеу сіз ең бе гі мен ше бер лік 
на қыш та ры қа зір гі уа қыт та да жас ұр пақ тың үй ре нер 
өне ге сі не ай на лып, көр кем ау дар ма ның құ ны мен 
құ пия сын та ны та бер мек.

1. Абай қан дай ел дер дің әде бие ті нен су сын да ды?
2. Ақын кім дер дің шы ғар ма ла рын ау дар ды?

1. Абай дың орыс әде бие ті не қы зы ғу шы лы ғы қай кез де бас-
тал ды?

2. Абай не се беп ті ер кін ау дар ма әді сін пай да лан ған?

 Абай қол дан ған кан ди дат, ояз, сияз, стар шын, май ыр, 
судья, шар, бо дан, ла дан, лап ка (лав ка), уезд ной де ген 
сөз дер дің ма ғы на сын анық таң дар. Бұл сөз дер ді ақын-
ның не үшін қол дан ға нын ай тың дар. 

 Топ қа бө лі ніп, Абай дың ау дар ма шы лы ғын са лыс ты рып, 
тал даң дар. 

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



75

Абайдыңауызша
аудармашылығы

Абайдыңжазбаша
аудармашылығы

 Гра фи ка лық ор га най зер ді пай да ла нып, «Абай жә не 
орыс әде бие ті» та қы ры бын жи нақ таң дар.

• тақырыпқа пі кір біл ді рің дер;
• пі кір ле рі ңе дә лел кел ті рің дер;
• пі кір ле рі ңе мы сал кел ті рің дер;
• пі кір ле рің ді қай та ұсы ның дар.

 Абай ау дар ма сы ның ерек ше лі гі бас қа ау дар ма шы лар да 
кез де се ме?

Әдебиет:
1. Әуе зов М. Орыс клас сик те рі жә не Абай. (1944). / Кі тап   та: 

Шы ғар ма ла ры ның елу том дық то лық жи на ғы. (1943–
1946). Т. 27. – Ал ма ты: Жі бек жо лы, 2007. – 6–25-б.

2. Мұ ха мед ха нов Қ. Абай ға бай ла ныс ты кей бір де рек тер 
(1956). / Кі тап та: Көптом дық шы ғар ма лар жи на ғы. 
Т.2. – Ал ма ты: Алаш, 2005. – 299–304-б.

3. Жи рен шин Ә. Абай жә не оның орыс дос та ры. Мо ног-
ра фия. (Орыс ті лін де). – Ал ма ты: Ғы лым, 1949. 

4. Жи рен шин Ә. Абай жә не орыс тың ұлы ре во лю ция шыл 
де мок рат та ры. Мо ног ра фия. – Ал ма ты: Жа зу шы, 1959.

5. Ореш ни ко ва И.М. Абай в русс кой шко ле (Абай орыс мек-
те бін де). Ал ма ты: Мек теп, 1968.

1.5АбайжәнеПушкин

Орыс тың ре фор ма тор ұлы ақы ны Алек сандр Сер-
гее вич Пуш кин нің (1799–1837) ар дақ ты есі мі қа зақ 
да ла сы на ХІХ ға сыр дың екін ші жар ты сы нан бас тап, 

Жинақтау

Бағалау

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



76

Абай ау дар ма ла ры ар қы лы 
кең та ра ған. Жай та рап қа на 
қой ған жоқ, ән бо лып шыр-
қал ды. Бұл та бы су атақ ты 
«Ев ге ний Оне гин» ро ма ны нан 
бас тала ды. 1887 жыл дан ау-
дар ма са ла сы мен ті ке лей ай-
на лыс қан Абай бір-екі жыл-
дың ішін де орыс әде бие ті нен 
27-ге дей ін ау дар ма жа са ған. 
1889 жыл ға дей ін Ор та Азия 
ел де рін де Пуш кин нің «Оне ги-
ні» тек Әзер бай жан да ау да-
рыл са, со дан кей ін осы жы лы 
Абай ау дар ған. Бұл ту ра лы ға-
лым М.Әуе зов пен бір ге «Абай» 
тра ге дия сын жаз ған Л.Со бо-
лев бы лай дей ді: «Абай поэ-

зия сы қа зақ хал қын Пуш кин мен та ныс ты ра ды. Пуш-
кин ар қы лы бү кіл орыс әде бие ті мен та ныс ты ра ды».  
Ал М.Әуе зов: «Абай дың Пуш кин шы ғар ма ла рын өз 
оқу шы ла ры на жет кі зуі – қа зақ са ха ра сы на орыс тың 
ұлы мә де ние ті нің жа ры ғын әкеп төк кен дей бол ды», – 
дей ді.

Абай ау дар ма ла ры ішін де Пуш кин нің «Ев ге ний 
Оне гин» ро ма ны нан ау дар ған се гіз бө лік үзін ді ле рі-
нің ор ны ерек ше. Абай Шы ғыс поэ зия сы на тән нә зи ра 
дәс тү рі бо йын ша кей бір үзін ді ле рін алып, кей де жа-
қын, кей де жа най, ер кін тәр жі ма ла ған. Бұ лар ақын-
ның ал ғаш қы 1909 жыл ғы жи на ғын да жа рия лан ған. 
«Пуш кин ді дәл ау да ру шы лар бо ла бе рер, бі рақ оның 
ро ма ны ның ішін де гі үл кен ой, си рек се зім дер ді Абай-
ша жет кі зіп, кө рік теп бе ру көп та бы ла бер мес. Татьяна 
мен Оне гин сөз де рін та ныт қан Абай жол да ры ның, шу-
мақ та ры ның ол қы сы жоқ деу ге бо ла ды. Кей жер ле рі-
нен ал са да, бұ рын ай тыл ма ған үне мі тың жә не қа зақ 

Петропавл
қаласындағыАбаймен
Пушкинескерткіші
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ті лі мен бұ рын ғы шақ тар да хат жү зі не тү сіп көр ме ген, 
со ны тіл, мөл дір та за се зім дер бал-бұл жа нып тұр ға нын 
кө ре міз» де ген М.Әуе зов «Абай жо лы» ро ман-эпо пея-
сын да Әйге рім ге «Татьяна ның Оне гин ге жаз ған ха-
тын» та мыл жы та орын да ту ар қы лы қа зақ қы зы ның 
ға шық тық се зі мін шы найы су рет те ді. Татьяна ның ті-
лі мен қа зақ қы зы ның жү ре гі не қо са тіл бі тір ген Абай 
жа ңа шыл ды ғын М.Әуе зов жан ды су рет ар қы лы көз 
ал дымыз ға елес тет ті.

«Ев ге ний Оне гин» ро ма нын Абай «Оне гин нің си па-
ты», «Татьяна ның Оне гин ге жаз ған ха ты», «Оне гин нің 
Татьяна ға жа уа бы», «Оне гин сө зі», «Оне гин нің Татья-
на ға жаз ған ха ты», «Татьяна сө зі», «Ленс кий сө зі нен», 
«Оне гин нің өлер де гі сө зі» деп бө лек-бө лек үзін ді лер 
тү рін де ау да ра ды. 

Пуш кин де көп хат тар жоқ екен ді гі бел гі лі. Ал Абай-
дың «ал ды мен шы ғар ма ның тү рін өз гер тіп, эпис то ляр-
лық ро ман (екі кі сі нің ке зек жа зыс қан хат та ры нан құ-
ры ла тын ро ман) қы лып шы ғар ға нын» М.Әуе зов «Абай 
ақын ды ғы ның ай на ла сы» (1934) ма қа ла сын да да атап 
көр сет кен. Осы ту ын ды ар қы лы Пуш кин бол мы сын, 
жан сы рын, се зі мін, идеа лын те рең тү сін ген Абай ро-
ман ның не гіз гі өзе гі бо лып та бы ла тын екі жас тың ке зек 
ау ыс қан күш ті ма хаб ба тын ға на ала ды. «Ку да, ку да вы 
уда ли лись» деп бас тала тын дуэль ал дын да ғы Ленс кий 
мо но ло гын Абай «Ленс кий сө зі нен» (Ба ра сың, қай да, 
қай да, бол май ма ған) деп алып маз мұн-ма ғы на сын 
көп өз ге рт пей, ық шам дап, ер кін қа зақ ша ла ған. Екі 
шу мақ тан ға на тұ ра тын бұл өлең ге ке лер күн нен үміт 
үз ген Ленс кий дің өмір мен қош та су за ры сый ғы зыл ған.

Абай ау дар ма сын да үш кей іп кер бар. Олар – Оне-
гин, Татьяна жә не бұл еке уі нен тө ме ні рек дә ре же де 
тұ ра тын – Ленс кий. Мұн да ғы ерек ше лік Абай дың 
Оне гин ді ақ тап, оның адам гер ші лік, ту ра шы лық, әділ 
сын шы лық қа си ет те рін іш кі жан дү ние сі мен үн дес-
ті ре жыр ла уын да. М.Әуе зов тің «қа зақ  тың жас та ры АР

МА
Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



78

осын дай жақ сы жі гіт ті үл гі ет сін» де ген ой мен ба ян-
да ды» де ге ні дұ рыс. Өйт ке ні опа сыз дың өкі ні ші нен 
үл гі шық пай ды, «шын опа сыз жі гіт өкі ні ші мен де 
еш кім ді де жа рыт пас еді».

Абай ро ман ды то лық ау дар ма ған, бі рақ Оне гин мен 
Татьяна ның об ра зын то лық ашып шық қан. Абай түп-
нұс қа да ғы Оне гин мі нез де ме сі нің бә рін ал ма са да, бі рақ 
ең то лық, тұ жы рым ды, ке ліс ті си пат тай тын тұс та рын 
тү гел дей алып, кей іп ке рі нің пси хо ло гия лық порт ре тін 
жа сап шық қан. Пуш кин де кей іні рек ай ты ла тын жер-
ле рін Абай то қе те рі нен бас тай ды. Абай ау дар ма сы ның 
өзі бір ден «Оне гин нің си па ты нан» бас тала ды. Мы са лы:

Жа сы нан тү сін би леп, сыр бер ме ген,
Дә ме лен се, күн де се біл дір ме ген.
На на сың не айт са да, ама лың жоқ,
Тү сін де бір кә дік жоқ ал дар де ген.
Кей де паң, кей де көн гіш ор ны ме нен,
Кей де елеу сіз, кей де ын тық фор мы ме нен.
Кей де үн де мей жүр се де, сөз ге баяу,
От жа лын дай жау ап кер құр бы ме нен.

Пуш кин де:
Как ра но мог он ли це ме рить,
Таить на деж ду, рев но вать,
Ра зу ве рять, зас та вить ве рить,
Ка зать ся мрач ным, из ны вать,
Яв лять ся гор дым и пос луш ным,
Вни ма тель ным иль рав но душ ным!
Как том но был он мол ча лив,
Как пла мен но крас но ре чив,
В сер деч ных пись мах как неб ре жен! –

де ген жол дар дың жо ға ры да ғы ау дар ма сын да Оне-
гин нің мі не зі не тән си пат тар  айнымай түскен. 

«Татьяна ның ха ты» түп нұс қа да – 68 жол, 1889 жы-
лы Абай ту дыр ған нұс қа да – 76 жол. «Амал жоқ – 
қайт тім біл дір мей» деп бас тала тын Татьяна ның ха тын 
Абай оқу шы ла ры на то лық жет кі зе оты рып, қа зақ АР
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та ным-тү сі ні гі не сай жыр лай ды. Пуш кин нің «Пись мо 
Татьяны к Оне ги ну» өле ңін де гі:

Я к вам пи шу – че го же бо ле?
Что я мо гу еще ска зать?
Те перь, я знаю, в ва шей во ле
Ме ня през реньем на ка зать.
Но вы, к моей нес част ной до ле
Хоть кап лю жа лос ти хра ня,
Вы не ос та ви те ме ня.
Сна ча ла я мол чать хо те ла;
По верь те: моего сты да
Вы не уз на ли б ни ког да,
Ког да б на деж ду я име ла
Хоть ред ко, хоть в не де лю раз
В де рев не на шей ви деть вас, – 

де ген жол дар «Татьяна ха ты» де ген ат пен қа зақ да ла-
сы на ән боп та ра ды.

Амал жоқ – қайт тім біл дір мей,
Япыр мау, қайт іп ай та мын?
Қой ма ды дер тің күй дір мей,
Не сал саң да тар та мын.
Талай сыз, бақ сыз мен сор лы,
Ерік сіз ат тап ұят тан,
Қор лық қа көн дім бұл құр лы,
Бай қа лар ха лім бұл хат тан, –

деп Абай Пуш кин ді сөз бе-сөз жет кіз бе се де, қыз жү ре-
гі нің нә зік қы лын қа зақ сал ты на лайық тап әке ле ді.

Қа зақ қы зы на орыс қы зы ның мі не зін, ер кін ді гін, 
адал ды ғын үл гі ете ді. Сон дық тан да Абай Татьяна се зі-
мі нің сон ша ма нә зік, сон ша ма сы пайылы ғын же рі не 
жет кі зе тү су үшін Пуш кин ойына ой қо са ды.

М.Әуе зов: «Оне гин – Пуш кин нің әжуа қып мі неп, 
ше неп су рет те ген ада мы. Өз тұ сын да ғы ақ сүй ек қа -
уым ның бір то бы на мұ ны ай на қып, құн сыз, нәр сіз қып 
көр се те ді... Та ри хи ор ны сол жа ғы нан ба ға лы, ма ңыз ды 
боп, мәң гі кей іп боп қал ған. Абай бұл жер ле рі мен, орыс АР
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та ри хы мен есеп тес пей ді. Ол Еуро па жа ға сы на кел ген де 
өз ауы лы на осы дан сар қыт ала қай там деп, ке ре гі не 
жа ра там деп кел ген. Сон дай есе бі мен ба ғы ты ның 
бар лы ғы на опа сыз Оне гин дәл кел мей ді. Оның ғиб рат 
алар лық, үл гі лі жі гіт бо луы шарт. Сол се беп ті әң гі ме 
бі тер жер де Пуш кин күл кі ғып қал қи тып тас тап кет-
кен Оне гин ді Абай қол ты ғы нан сүйеп тұр ғы зып алып, 
қо лы на мыл тық ұс та тып, ау зы на:

Атам-анам, қа ра жер,
Сен аша бер қой ның ды.
Се нен бас қа еш жер ден,
Та ба ал ма дым ор ным ды, –

де ген сөз са лып, өзін-өзі не ат қы за ды. Жі гіт бол саң, 
осы лай сүй деп, өз ор та сы ның жа сы на та ғы лым айт пақ 
бо ла ды», – деп Оне гин нің өлер де гі сө зін өз жа ны нан 
қо су ар қы лы Абай дың тың ой, жа ңа көр кем дік ше шім 
тап қа нын атап көр се те ді. Шы ғыс әде бие ті не тән қа зақ 
оқу шы сы на көп тен мә лім бұл мә се ле ні М.Әуе зов: «Бұл 
ер кін өз ге ріс тің, Абай дың сө зін ше дә лел ден ген ерек ше 
бір түрі» деп ба ға лай ды. Мұн да елік теу жоқ, Абай та ны-
мы на тән ой-се зім ба сым. Абай Оне гин ді айып ты адам 
қы лып шы ғар май ды. Оны тек, жұл ды зы нан жа ңыл ған, 
жа зық сыз жа за бас қан жан етіп көр се те ді. Абай за ма ны 
үшін опа сыз жі гіт тің қай ғы лы, күл кі лі ха лі нен гө рі, 
оның шы ны мен қа те ле сіп, бар жа ны мен шын қа мы ғып, 
өкін ге ні қым ба ты рақ. «Ев ге ний Оне гин ге» тал дау 
жа са ған В.Г.Бе ли нс кий: «Ро ман да бір за ман да ғы орыс 
қау ымы бе ріл ген», – де ген қо ры тын ды жа са ған.

Оне гин тағ ды рын Абай тра ге дия лық бояуын қою-
ла тып, қи янат ты көп көр ген, азап шек кен адам, мұң-
ды, шер лі адам етіп көр се те ді. Оне гин нің Татьяна ға 
жаз ған ха тын да ғы:

Сор лы адам мын жер жү зін де,
Бір қуа ныш көр ме дім.
Не қы ла сың, ерік өзің де,
Қай ғы сы ас қан шер лі едім, –АР
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деп Оне гин нің ой лы-сыр лы өкі ні ші мен қа зақ  тың са на лы 
жі гіт, жас буы нын ой лы лық қа тәр бие лей ді. «Тә ңі рі 
қос қан жар едің сен, Жар ете ал май ке тіп ең» деп бас-
тала тын «Татьяна ның сө зін» Абай қа зақ ша сөй ле те ді:

Сен жа ра лы жол ба рыс ең,
Мен киік тің ла ғы едім.
Ті рі қал дым өл мей әрең,
Қат ты бат ты тыр на ғың...

Не ме се
Сен шо шы дың ға шы ғың нан,
Өз ге жұрт тан қам шы жеп...
Өз қо раң ның қақ па сын сен,
Қат ты жап тың, не ай тайын...
Қай мақ еді кө ңі лім де,
Біз ге қас пақ бол ды жем, –

деп Пуш кин де жоқ сөз дер ді қол да на ды. Ал «Оне гин нің 
си па тын да ғы»:

Ра зу ве рять, зас та вить ве рить,
Ка зать ся мрач ным, из ны вать, –

де ген жол дар ды:
На на сың, не айт са да ама лың жоқ,
Тү сін де бір кә дік жоқ «ал дар» де ген, –

деп түп нұс қа ға сай етіп ау да ра ды.
Жал пы Оне гин нің екі кез де су де гі ау ыз ша айт қан 

сөз де рі нен бі раз жер ле рін ал ға ны бол ма са, кө бін ше 
Оне гин, Татьяна хат та ры Абай дың Пуш кин же лі сі мен 
өзі шы ғар ған сөз де рі бо лып та бы ла ды. «Оне гин нің 
ха ты» де ген өле ңін де гі:

Мих ра бым сен, бас ұра мын,
Тіл же те ал май ғұ зі рі ме,
Жет пе дім, не жа сы ра мын,
Гау һа рым ның қа ді рі не, –

де ген де мұ сыл ман ме ші тін де ға на бо ла тын имам ның 
сәж де қы ла тын қыбы ла ны көр се те тін ор ны на, яғ ни 
«мих раб қа» хрис тиан ді нін де гі Татьяна ны те ңеуі 
Абай дың Пуш кин нен еш те ңе ні ая май тұр ған ды ғын АР
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көр се те ді. Абай Пуш кин нің ар ғы те гін де эфиопия лық 
араб тың қа ны бар екен ді гін біл меуі де мүм кін. Ол 
уа қыт та қа зір гі дей Пуш кин та ну қа лып тас па ған. Ке рі-
сін ше кей бір шы ғар ма ла ры цен зу ра ға ұшы рап, пат ша 
жар лы ғы мен жа ғып жі бе ру ге бұй рық бе ріл ген. Бі рақ 
мә се ле мұн да емес, мә се ле қа зақ  тың ки із үй ін де жат қан 
көш пен ді қа зақ ба ла сы ның Пуш кин нің талан ты на бас 
иіп, ақын жа ны мен жа нын түй іс ті ріп, бә рі нен ар тық 
ба ға лап, та нып-бі луін де жа тыр.

1. Абай дың Пуш кин шы ғар ма шы лы ғы мен та ныс ты ғы қа-
шан бас тал ды?

2. Ақын Пуш кин нің қан дай шы ғар ма ла рын ау дар ды?

1. Абай «Ев ге ний Оне гин» ро ма нын қа лай ау дар ды?
2. Не лік тен ақын ро ман ды үзін ді лер тү рін де бө лік тер ге бө-

ліп ау дар ды?

 «Пуш кин ді дәл ау да ру шы лар бо ла бе рер, бі рақ оның ро-
ма ны ның ішін де гі үл кен ой, си рек се зім дер ді Абай ша 
жет кі зіп, кө рік теп бе ру та бы ла бер мес. Татьяна мен Оне-
гин сөз де рін та ныт қан Абай жол да ры ның, шу мақ та ры-
ның ол қы сы жоқ деу ге бо ла ды. Кей жер ле рі нен ал са да, 
бұ рын ай тыл ма ған үне мі тың жә не қа зақ ті лі мен бұ рын-
ғы шақ тар да хат жү зі не тү сіп көр ме ген, со ны тіл, мөл дір 
та за се зім дер бал-бұл жан ға нын кө ре міз» де ген М.Әуе зов 
пі кі рі не ау дар ма дан дә лел дер та бың дар.

 «Абай дың ді ні – адам гер ші лік ді ні» де ген М.Әуе зов та ны-
мын ұс та нып, Абай дың «Ал ла ның өзі де рас, сө зі де рас» 
де ген өле ңі мен Пуш кин нің «Құ ран ға елік теу» өле ңін са-
лыс ты рып, «Рөл де гі оқу шы лар» әді сі мен тал даң дар.

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау
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1-�а дам: топ мү ше ле рін рет тең дер.
 Ба ян дау шы – өлең дер дің та қы ры бы, идея сы на тал дау 

жа сай ды.
 Сөз тап �ыш – өлең дер де кез дес кен атау лар ға тү сі нік бе-

ре ді.
 Бей не леу ші-су рет ші – өлең дер дің  маз мұ ны бой ын ша 

су рет тер са ла ды.
 Дә не кер – өлең дер дің мә ті нін қа зір гі өмір мен ұш тас ты ра ды.
2-�а дам: бе ріл ген тап сыр ма лар ды топ ішін де тал қы лаң дар.
3-�а дам: тал қы лан ған тап сыр ма лар дан PowerPoint-та та-

ныс ты ры лым жа сап, қор ғаң дар.

 «Ев ге ний Оне гин» ро ма нын ау дар ған қа зақ тың көр не-
кі ақын да ры І.Жан сү гі ров, Қ.Шаң ғыт ба ев, К.Са лы қов 
нұс қа ла ры мен са лыс ты рып, «Жо лау шы ның қой ын дәп-
те рі» әді сі мен тал қы лап, ой ла рың ды қо ры тын ды лаң-
дар.

1. Топ қа бө лі ну.
2. Аудармалардан ұқ сас үзін ді лер ді жа зып алу.
3. Осы үзін ді лер де гі көр кем де гіш құ рал дар дың түр ле рін 

топ ішін де тал қы лау.
4. Өз әсер ле рін жа зу.
5. Ав тор орын ды ғын да жаз ған пі кір ді оқу.

 «Татьяна сө зін» әні мен ай тып кө ріп, ақын ның сыр шыл-
ды ғы на ба ға бе рің дер.

Әдебиет:
1. Әуе зов М. А.С.Пуш кин. (Өмі рі мен ақын ды ғы); Пуш кин 

жә не Абай. / Кі тап та: Шы ғар ма ла ры ның елу том дық 
то лық жи на ғы. Том 7, 30 (1929–1933). – Ал ма ты: « Дә  -
уір», «Жі бек жо лы», 2014. – 288–299-б.; – 43–49-б.

2. Абай. Пуш кин. (Құр.: С.Ман су ро ва). – М.: Русс кий 
ра ри тет, 2006. – 312 б.
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1.6Абайжәнебатысәдебиеті

Абай шы ғар ма шы лы ғы на 
шы ғыс, орыс, ба тыс әде бие ті 
әсе рі нің та ри хи-әлеу мет тік 
не гіз де рі бар. Абай дың қа зақ 
ті лі нің қу атын кө те ріп, құ на-
рын арт ты ру да ғы шы ғар ма-
шы лық із де ні сі не ау ыз әде би-
е т інің, шы ғыс, орыс, Еуро па 
әде бие ті мен мә де ние ті нің 
зор ық па лы бол ған ды ғын, яғ-
ни «адам ба ла сы ның өнер-ой 
бай лы ғы нан ал ған үш үл кен 
са ла сы бар» екен ді гін ал ғаш 
айт қан – М.Әуе зовтен бастап 
Абай дың өлең құ ры лы мын да 
да, ой шыл дық, сын шыл дық 

алы мын да да орыс әде бие ті нің ық па лы, Еуро па ның ұлы 
ақын-жа зу шы ла ры: Шекс пир, Бай рон, Ге те, Дю ма лар-
дың, фи ло соф тар: Сок рат, Пла тон, Арис то тель, Спен-
сер, Дар вин т.б. ең бек те рі мен та ныс ты ғы, Дж.Бай рон 
«Кө ңі лім ме нің қа раң ғы», А.Миц ке вич «Тұт қын да ғы 
по ляк жан да ра лы ның сө зі», И.В.Ге те-М.Ю.Лер мон тов 
«Қа раң ғы түн де тау қал ғып» өлең де рі нен де бай қа ла-
ды. Бұл ту ра лы абай та ну ғы лы мын да мол ма те ри ал 
жи нақ тал ды.

Абай дың ақын дық бі лі мі нің ке мел де не то лы суы на, 
құ лаш соз ған өрі сі нің ке ңейе тү суі не не гіз бол ған 
«үшін ші – үл кен өнер, мол азық ал ған зор са ла сы – орыс 
хал қы ның мә де ние ті жә не сол ар қы лы Еуро па мә де-
ние ті» жа ңа та рих, жа ңа дәу ір дің ба сы, әрі кең май дан 
ке ле шек еді. Абай дың: «Шы ғы сым – ба тыс, ба ты сым – 
шы ғыс боп кет ті», – деуі Ба тыс ел де рі нің мол ру ха ни 
қа зы на сы, мә де ни, әде би өсу жол да ры ақын ды қат ты 
қы зық тыр ға нын аң ғар та ды. Бұл Абай дың «өзін де 
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Еуро па, өзі Еуро па да боп, қар ға та мыр лы бай ла ныс-
қа ны...» (М.Әуе зов) ра сын да «сүй сі нер лік на ғыз ірі 
бел гі». М.Әуе зов «қар ға та мыр лы» де ген сөз ді те гін 
ай тып тұр ған жоқ. Бұл Абай дың «Шы ғы сым – ба тыс, 
ба ты сым – шы ғыс боп кет ті» де ген сө зін ай қын дау 
үшін ай тыл ған. Бұл ту ра лы М.Әуе зов: «Ба тыс Еуро па 
мен орыс жа зу шы ла ры ның көп ші лі гін ол әу елі көп 
оқып, тек се ріп өте ді. Өзі нің бі лім алып, дү ние та нуы на 
со лар дың шы ғар ма ла рын азық ете ді. Осы рет пен оқып 
шық қан ақын-ға лым да ры ның ішін де Ба тыс Еуро-
па ның Ге те сі, Шекс пир, Шил лер, Гей не сі, Бай рон, 
Баль зак, Бе ран же сі де бо ла ды. Ол кез де гі бі лім-өнер-
лер дің мол қо ры, үл кен бе сі гі Ба тыс Еуро па еке нін 
аң ға рып, сол жақ тың ақын да ры ға на емес, не ше алу ан 
фи ло соф, бі лім паз да рын да зерт тей ді. «Еуро па ның 
есею та ри хы», «Ес кі Шы ғыс мә де ние ті нің та ри хы» 
си яқ ты лар ды да сол Ба тыс Еуро па ға лым да ры ар қы лы 
оқып-бі ле ді. Еуро па фи ло со фия сынан Спен сер, Спи-
но за, Де ка рт тар ды оқи ды. Бе рі де Дар вин ге қы зы ға ды. 
Қи ыр Шы ғыс та ри хы нан Буд да ның жайын да бі ле-
ді» дей ке ле, Абай дың Ба тыс Еуро па да ор та ға сыр да 
бол ған ді ни сот-инк ви зи ция ның зұлым дық та рын 
су рет тей тін ро ман дар ды көп зерт те ге нін, Еуро па да 
әкім ші лік құр ған пат ша, ко роль нә сіл де рі нің са рай 
тар ты сын біл мек боп Алек сандр Дю ма ро ман да рын көп 
оқы ға нын, кей ін «Үш муш ке тер», «Он жыл дан соң», 
«Ко роль әй ел Марш» ро ман да ры ақын ның әң гі ме леуі 
бо йын ша ел ге та ны лып, ер те гі боп кет ке ні, Аф ри ка, 
Аме ри ка, Аус тра лия да не ме се бас қа бір жа байы лар 
ара сын да тір ші лік ет кен бі лім ді лер не ме се сол жер гі-
лік ті адам дар дың іші нен шық қан ер лер, на мыс қор лар, 
да на адам дар ту ра лы әң гі ме лер ді де сүй сі не оқы ған-
ды ғы, Аф ри ка да ғы негр лер (Абай сө зі мен айт қан да – 
зәң гі лер) мен ақ жұрт ара ла рын да ғы алыс-тар тыс ты 
көр се те тін «Ва лен тин Ле ви», «Аза жү рек», «Ягуар 
Ме ду ле нец» де ген әң гі ме лер де Абай дың ер те гі қып АР
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та рат қан әң гі ме ле рі екен ді гін, осы лай ша Еуро па жа зу-
шы ла ры ның да көп-көп әң гі ме-дас тан да рын бі ліп, 
елі не жай ға нын М.Әуе зов айт қан бо ла тын.

Абай өмір сүр ген за ман да Се мей кі тап ха на сы ның 
қо ры ту ра лы жаз ба мә лі мет тер қал дыр ған аме ри кан 
жа зу шы сы, пуб ли цист Дж.Кен нан ның де рек те рі не жә-
не Орыс геог ра фия лық қо ға мы Се мей бө лім ше сі нің Се-
мей дің кі тап ха на сы ка та ло гі нің (1902–1910) ті зі мін де 
көр се тіл ген мә лі мет тер ге қа ра ған да М.Әуе зов көр се тіп 
отыр ған Спен сер, Спи но за, Р.Де карт, Д.С.Мил ль, Дрэ-
пер, Ч.Р.Дар вин, У.Шекс пир, И.В.Ге те, Ф.Шил лер, 
Г.Гей не, Д.Бай рон, О.Баль зак, А.Миц ке вич, А.Дю ма 
т.б. ав тор лар дың шы ғар ма ла ры тү гел жи нақ тал ған.

Мі не, бұл – Абай дың Еуро па мә де ние тін та нуы ның 
нақ ты мы са лы. Бі рақ Абай дү ниежү зі мә де ние ті мен 
орыс ті лі, орыс әде бие ті, орыс клас сик те рі ар қы лы та-
ныс қа ны ес те бо луы ке рек. Абай ше тел мә де ние ті мен 
жай ға на та ны сып қой ған жоқ, оның мә де ни-әде би үл-
гі ле рін қа зақ хал қы ның ру ха ни қа же ті не жа ра та біл-
ді. Мұ ны Ба тыс, Шы ғыс та ри хын бір дей әң гі ме ет кен 
«Ес кен дір» поэма сы нан, ба тыс клас сик те рі Шил лер, 
Ге те, Бай рон, Миц ке вич тер дің кей бір өлең де рін қа-
зақ ша ға ау да ру ы  нан, өзі не ұна ған ба тыс ро ман да рын 
әң гі ме леп, ел ара сы на та ра туы нан, өзі нен кей ін гі жас 
ақын дар ға сырт қы өз ге ел дер жайын да шы ғар ма лар 
жа зуы на ақыл бе ріп, әсер етуі нен кө ру ге бо ла ды. Эл-
ла да елі нің мә де ние ті мен әде бие ті нің адам зат да муы 
та ри хын да ғы ерек ше ор нын се зін ген Абай өз шы ғар-
ма ла рын да ежел гі ан ти ка лық жә не эл ла да лық та рих-
пен де бай ла ныс бел гі ле рін көр се тіп кет кен. Ол шы ғыс 
мә де ние ті нің адам зат қау ымы на ти гіз ген әсе рін қа лай 
се зін се, ежел гі Гре кия мен Рим мә де ние ті нің Еуро па ға 
ти гіз ген әсе рін со лай се зін ді. Сон дық тан да ан ти ка лық 
мә де ни ет тің өкіл де рі: Го мер, Со фокл, Сок рат, Пла тон, 
Ксе но фонт, Арис то тель дер Абай шы ғар ма ла ры нан да 
орын ал ды.АР
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Абай «Жи ыр ма же тін ші қа ра сө зін де» өне рі не та-
ңыр қау ға лайық адам дар қа та рын да Го мер ді, Со фо кл-
ды жә не Зевк сис ті атай ды. Грек ой шыл да ры ара сы нан 
Абай қай шы лық тар ды ше шу ар қы лы шын дық қа же-
ту диа лек ти ка сын аш қан фи ло соф, ой шыл Сок рат қа 
(б.з.б. 469–399 жж.), оның шә кір ті, Сок рат тың фи-
ло со фия лық жә не эти ка лық идеяла ры мен ол ту ра лы 
де рек тер ді біз дің за ма ны мыз ға жет кіз ген Пла тон ға 
(б.з.б. 427–342 жж.), Сок рат пен 20 жыл дай бір ге бол ған 
та рих шы әрі жа зу шы Ксе но фонт (б.з.б. 430–355 жж.) 
жә не Арис то тель (б.з. 384–322 жж.) есім де рін атап қа-
на қой май ды, олар мен те ре зе сін тең ұс тап, ой жа рыс-
ты ра ды.

Ксе но фо нт тың «Сок рат ту ра лы ес те лік тер» 
(1876 жы лы Киев те, 1887 жы лы Санкт-Пе тер бург те 
жа рық көр ген) деп атала тын орыс ті лін де гі фи ло со-
фия лық трак та тын оқу ар қы лы Абай дың «Жи ыр ма 
же тін ші сө зін» (Сок рат ха кім нің сө зі) жаз ға ны бел гі лі.

Осы мә се ле бел гі лі ға лым, ф.ғ.д. Шәм шияба ну 
�а ныш �ы зы Сәт ба ева ны� «Әде би то ғы су лар» ат ты 
ма қа ла сын да ке ңі нен сөз бо ла тын дық тан, осы та ма ша 
зерт теу ден үзін ді бе ре міз:

«...Ксе но фо нт тың «Сок рат ту ра лы ес те лік те рі» 
мен Абай дың «Сок рат ха кім нің сө зі» көп жер і бі рі-
не-бі рі сай ке ле тұр са да, екін ші сі бі рін ші сі нің ау дар-
ма сы деп қа рау ға бол май ды... Абай өз оқу шы ла ры на, 
өз қо ға мы ның мұң-мұқ таж да ры на қа рай сәй кес теп 
өз ге ріс тер, тү сі нік тер, анық та ма лар, пі кірталас тар ен-
гіз ген. Сон дық тан да Абай ды� «Сок рат ха кім ні� сө зі» 
�а за�, орыс, кө не грек мә де ни ет те рі ні� эле ме нт те рі 
өза ра бай ла ны са ас тас �ан, өзін дік ерек ше лік те рі бар 
төл шы �ар ма ре тін де �а ра лып, ба �а ла нуы ке рек.

Ксе но фо нт тың «Сок рат ту ра лы ес те лік те рі нің» 
төр тін ші бө лі мі «Тә ңі рі нің адам ға де ген қа ты на сы ту-
ра лы Арис то дим мен әң гі ме» деп атала ды, Абай дың дәл 
осы бө лім ге кө бі рек тоқ тап, қа зақ ша ла уы ның сы ры да АР
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те рең де жа тыр. Ксе но фонт шы ғар ма сы ның бұл бө лі мі 
тә ңі рі мен адам, адам мен қо ғам, адам мен та би ғат, жан 
мен тән, өмір мен өлім си яқ ты аса күр де лі дү ни ета-
ным дық құ бы лыс тар ды, фи ло со фия лық мә се ле лер ді 
әң гі ме ете ді. Осы атал ған құ бы лыс тар ақыл-ой, са на-
се зім дү ние сін тол ған дыр ма ған, олар ту ра лы өзін дік 
та ным-тү сі нік тер, бол жау-жо ра мал дар, ер те гі-аңыз-
дар қа лып тас па ған бір де-бір ха лық жоқ деу ге бо ла ды. 
Адам мен та би ғат өмі рі нің сан қи лы ға жайып сыр ын 
та нып-бі лу ге қа зақ хал қы да сер гек бо ла тын. Оның 
дү ни ета ну та ри хы жа зы ла қал ған күн де зерт теу ші лер 
бас қа ха лық тың та ным-тү сі нік те рі мен ұқ сас тық та-
рын жә не ерек ше лік те рін көп теп көр ген бо лар еді. 
«Та би ғат жә не адам, өмір мен өлім аса бір таң ға лар-
лық жай лар жә не әр қа шан ашыл ма ған құ пия ға то лы. 
Та би ғат пен адам! Ай ты ңыз шы, адам мен та би ғат тан 
ға жап жә не сы ры мол не бар? Әлем ді, оның ға жайып-
та рын бі лу қа жет ті лі гі, өмір мен өлім жә не адам ның 
та би ғат қа қа ты нас та ры ту ра лы мә се ле ша ман дық ты – 
әлем мен та би ғат ты, өл ген адам дар дың ру хын құр мет-
теу ді ту ғыз ды», – деп жаз ды Ш.Уәли ха нов. Та би ғат 
пен адам өмі рі нің сыр ла ры ту ра лы өз хал қы ның тү-
сі нік-та ным да ры мен жақ сы та ныс Абай ды со нау ер те 
за ман да ғы грек оқы мыс ты ла ры ның айт қан да ры қат-
ты қы зық тыр ды. Өзі ой шыл ақын, өнер ада мы бол ған-
дық тан да Абай Ксе но фонт шы ғар ма ла ры ның іші нен 
Сок рат пен Арис то дем нің адам өне рі ту ра лы диа лог та-
ры нан бас тай ды. Ксе но фо нт тың «Сок рат ту ра лы ес те-
лік те рі нің» төр тін ші бө лі мі де жә не Абай дың «Жи ыр-
ма же тін ші сө зі» (Сок рат ха кім нің сө зі) де Сок рат тың 
сұ рақ та ры нан, Арис то дем нің жау ап бе руі нен бас тала-
ды. Ксе но фо нт та: «Арис то дем! Есть ли та кие лю ди, 
муд рос ти ко то рых ты удив ляешься? – Ко неч но, – от-
ве тил тот. – Так на зо ви мне их по име нам, – ска зал 
Сок рат. – В поэ мах я наибо лее удив ляюсь Го ме ру, – 
от ве чал Арис то дем, – в ди фи рам бах – Ме ла нип и ду, АР
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в тра ге дии – Со фок лу, в вая нии – По лик лету, в жи во-
пи си – Зевк си су».

Бұл диа лог ты Абай қа зақ ша дәл ме-дәл ау да ра ды, 
тек Ме ла нип пид пен По лик лит тің ат та ры мен олар дың 
не гіз гі іс те рін ата май ды:

– Ай, Арис то дем, еш бір адам бар ма, се нің бі луің ше, 
қыл ған өнер ле рі се беп ті адам та ңыр қау ға лайық ты? – 
де ді.

Ол айт ты:
– То лып жа тыр, қа зі рет.
– Бі рі нің атын ата шы, – дей ді.
– Го мер ге бәйіт ші лік ті гі се беп ті, Со фо кл ге тра ге-

дия сы се беп ті, яғ ни бі реу дің си па ты на түс пес тік, Зевк-
сис ке су рет ші лі гі се беп ті та ңыр қай мын», – деп со ған 
ұқ са ған не ше онан бас қа өнер ле рі әш ке ре бол ған жан-
дар ды айт ты.

Одан әрі қа рай Абай тә ңі рі, құ дай адам ды аса күр-
де лі етіп, оған ақыл, ой, жан, се зім бе ріп, ерек ше жа рат-
қа ны, сон дық тан адам құ дай дың ұлы лы ғын қа си ет теуі 
ке рек ті гі т.б. ту ра лы Сок рат тың теоло гия лық жә не 
эти ка лық ой-пі кір ле рін ер кін ба ян дай ды. Тә ңі рі нің 
ұлы лы ғы на құл шы лық ету, бас ию ту ра лы Сок рат пен 
Арис то дем нің әң гі ме сін Абай сәл өз гер те ді де, адам ның 
та би ғи қа си ет те рі пай да лы іс тер ге қол да ны луы қа жет-
ті гін ба са ай та ды. Ксе но фо нт тың ба ян да ма сын да ғы 
Арис то дем нің Сок рат қа «Я не от вер гаю Выс ше го Су ще-
ст ва, но я счи таю Его слиш ком ве ли че  ствен ным для 
то го, что бы нуж даться в моем пок ло не нии» де ген жа -
уа бын Абай сәл өз гер те ді: «Тах қиқ, бұл айт қа ның ның 
бә рі рас, жа ра ту шы ар тық ақыл ие сі екен ді гі мағ лұм 
бол ды. Ол құ дай дың ұлық ты ғы на ің кә рім жоқ, бі рақ 
сон дай ұлық құ дай ме нің құл шы лы ғы ма не қы лып 
мұқ таж бо ла ды?» – де ді.

Ксе но фонт шы ғар ма сын да жоқ, тек Абай қол дан-
ған «лайық ты жа рас тық ты за ко ны мен жа ра ты лып», 
«ке рек ке бо ла жа ра ты лып жә не бір-бі рі не се беп пен АР
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бай ла ныс ты ры лып», «мық ты көр кем за кон ға қа ра ты-
лып жа ра ты луы» де ген фи ло со фия лық тү сі нік тер кез де-
се ді.

Атай ке те тін та ғы бір жайт – же ке бел гі лер не мы-
сал дар ар қы лы жи нақ тау, қо ры тын ды лау кей ін Сок-
рат тық ин дук ция деп ата лып кет кен Сок рат тың не гіз гі 
ме то дын, қар сы пі кір ай ту шы не әң гі ме ші нің сұ рақ та-
ры на жау ап, пі кір тала сы – диа лог ре тін де шын дық ты 
ашу әді сін Абай «Сок рат ха кім нің сө зін де» сол қал-
пын да сақ та ды.

Абай Құ нан ба ев ты Сок рат тың кей бір идеяла ры 
ға на қы зық ты рып қой ған жоқ, со ны мен бір ге оның 
өмі рі не, на дан дық пен алы сып өт кен өжет бей не сі не, 
ая ныш ты өлі мі не де ақын на зар ау да ра ды. Өз идея-
ла рын, пі кір ле рін ба тыл айт қа ны үшін, Сок рат реак-
ция лық топ тар дың қы сы мы на ұшы ра ға ны, «мем ле кет 
та ны ған құ дай лар дан бас қа жа ңа құ ді рет тер ен гі зіп», 
«жас тар ды бұ за ды», «афин де мок ра тия сын жек кө ре-
ді» де ген айып та ғы лып, ге лие – ант бе ру ші лер со ты – 
оған өлім жа за сын үкім ет ке ні, одан кей ін өзі у ішіп 
өл ге ні біз ге та рих тан мә лім. Реак ция лық күш тер мен 
ар па лы сып өл ген Сок рат тың қа жыр лы бей не сін көп 
ел  дің ой шыл да ры ақын, жа зу шы ла ры қа дір леп, құр-
мет те ген. Өзі нің «Отыз же тін ші сө зін де» қа зақ ақы ны 
грек ой шы лы ның ая ныш ты өлі мін ес ке алып, «Сок-
рат қа у іш кіз ген кім?» дей ді де, оны ба ға лай біл ме ген 
көп ші лік тің на дан ды ғы, ақы лы жоқ ты ғы екен ді гін 
ашы на атай ды. Сөйт іп, қа зақ ой шы лы бү кіл адам зат ой 
да муы та ри хы на ен ген грек фи ло со фы Сок рат тың кей-
бір теоло гия лық жә не эти ка лық идеяла ры мен, ға жап 
өмі рі мен та ныс бо лып қа на қой май, со ны мен бір ге оны 
өз отан дас та ры ның та нып-бі луі не де көп үлес қос ты.

М.О.Әуе зов Абай ту ра лы зерт теу ле рін де ұлы ақын-
ның өз ұл ты ның кө ле мі нен асып, сырт қы өз ге ел дер 
жайын да сөз қоз ғауы «жал ғыз қа зақ ау қы мын да қал-
май, Пуш кин ше масш таб із деуі, өзі нің шә кір ті бол ған АР
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ақын жас тар ға не ше алу ан әң гі ме лер ді ай та оты рып, 
өлең ет кі зіп ха лық қа жаюы» ту ра лы ай та ке ліп, бү кіл 
Ба тыс, Шы ғыс та рих та ры бір дей әң гі ме ет кен «Ес кен-
дір» жайынан әң гі ме лі өлең жаз ға нын т.б. атап көр сет-
кен-ді.

Бү кіл дү ниежү зі ха лық та ры ның бір сы пы ра сы: 
өз өмір та ри хы на, са на-се зім і не, мақ сат-мұ раты на, 
қа жет-мұқ таж ы на, ті лек-талабы на сәй кес тен ді ре 
әң гі ме ет кен ер те де гі грек қол бас шы сы Алек сандр 
Ма ке до нс кий (б.з.д. 356–323 жж.) ту ра лы ға сыр лар 
бойы жа зыл ған әде би шы ғар ма лар бел гі лі бір өзін дік 
дәс түр ге ие бол ға ны бел гі лі.

Ха лы қа ра лық әде би кей іп кер ге ай нал ған Алек-
сандр Ма ке до нс кий Шы ғыс та ал ға шын да Ес кен дір Зұл-
қар найын (Қос мүй із ді), кей ін Ес кен дір ата лып, қы ру ар 
шы ғар ма лар ға не гіз бол ды да, өзін дік си пат та ры мен 
ерек ше лік те рі мол шы ғыс «Алек санд рия сын» жа са-
ды. Бұл та қы рып қа қа зақ әде бие тін де де фольклор лық 
жә не жаз ба ту ын ды лар бар.

Абай Құ нан ба ев тың «Ес кен дір» поэма сы әде би ет-
та ну ғы лы мын да бай сал ды зерт те ліп, дә лел ді тұ жы-
рым дар ай тыл ған. Алай да бұл поэма ны өзі та қы рып тас 
кей бір ту ын ды лар мен қа тар лас са лыс ты ра, бай ла ныс-
ты ра зерт теу, «Алек санд рия ға» қа зақ ақы ны қан дай 
өзін дік үлес тік тү сі нік, жа ңа ше шім қо сып, дәс түр 
ба  йыт қа нын анық тау – Абай ас қан би ік тің та ғы бір 
қы рын аша тү сер еді...

...Ба тыс клас сик те рі Шил лер, Ге те, Бай рон, Миц-
ке вич тің кей бір өлең де рін Абай Құ нан ба ев тың ал ғаш 
рет қа зақ ті лі не ау да руы хал қы мыз дың ру ха ни та ри-
хын да ерек ше ма ңыз ды құ бы лыс бол ды. Не міс хал-
қы ның ұлы ақы ны Фрид рих Шил лер (1759–1805) 
Абай шұқ шия зерт те ген озық ой лы орыс қо ға мын да 
аса қа дір мен ді бо ла тын. Ресейде Шил лер ді ли цейс тер 
Пуш кин, Дель виг, Пу щин, Кю хель бе кер, де каб рис тер 
оқып, қа дір ле ген. Ли цей ке зін ес ке тү сі ріп жаз ған АР
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өлең де рі нің бі рін де Пуш кин Дель вигке «Шил лер, 
данқ, ма хаб  бат ту ра лы» әң гі ме лес кен күн де рі міз ді 
жаң ғыр тайық дей ді. Ал «Ев ге ний Оне гин де» бір кей іп-
ке рі ту ра лы ақын:

Ли ра мен жа һан кез ді дәйім,
Ара лап Ге те, Шил лер жайын,
Со лар дың от ақын ды ғы
Жа нын өр теп, ал қын дыр ды, –

деп жа за ды. Ұлы гу ма нст ақы ның ро ман ти ка ға, игі лік 
пен сұ лу лық құ ді ре тін сүю мен се ну ге то лы ға жап жар-
қын поэ зия сы гу ма низм, шын дық, жақ сы лық, әді лет 
идеал да рын аң са ған талай адам дар ды, ұр пақ ты бау-
рап, олар ға ық пал етіп ке ле ді. Гер цен Шил лер ді «игі-
лік қар қы ны ның ақы ны» деп ата ды жә не бы лай деп 
жаз ды: «Шил лер! Се ні тә ңір жа рыл қа сын, са ған мен 
кө ңіл сіз жас тық ша ғым ның жар қын ми нут та ры үшін 
қа рыз дар мын… Шил лер ді қа лай қо лы ма ал дым, со дан 
бе рі оны мен ажы ра са ал ма дым, қа зір де де, мұң ды 
ми нут тар да, оның мөл дір өлең де рі ме ні ем дей тін 
бол ды». Шил лер шы ғар ма ла ры мен Абай орыс ақын-
да ры ның, кө бі не-көп М.Ю.Лер мон тов ау дар ма ла ры 
ар қы лы та ныс ты. Шил лер дің «Бе сік те гі ба ла» («Ди тя 
в люль ке») ат ты ша ғын өле ңін Лер мон тов ау дар ған.

Счаст лив ре бе нок
И в люль ке прос тор но ему,
Но дай вре мя сде лать ся му жем,
И те сен по ка жет ся мир.

Бұл өлең нің ма змұ ны мен жол са ты лы ғын сақ тай 
оты рып, Абай қа зақ ша ға ер кін ау дар ған да, соң ғы екі 
жол да есей ген шақ та адам өмі рі тыйыш сыз дық қа, 
із де ніс тер ге ду шар бо ла ты ны ту ра лы ай та ды. Сөйт іп, 
Шил лер өле ңін де гі ба қыт ты ба ла лық шақ ты қы зық тау 
мен есей ген де адам ның өмір ге талап, қа же ті кө бейеті ні 
ту ра лы маз мұн Абай ау да ру ын да сәл өз гер тіл ген:

Кең жай лау – жал ғыз бе сік жас ба ла ға,
Ал ла асы ра ған пен де сі аш бо ла ма?АР
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Ер жет кен соң, сый май сың кең дү ние ге,
Ты ныш тық пен зар бо лар сың бас па на ға.

Не міс хал қы ның та ғы бір үл кен ақы ны әрі ой шы лы 
Ио ганн Вольф ганг Ге те (1749–1832) шы ғар ма шы лы ғы 
Ре сей де XVIII ға сыр дан бас тап-ақ зерт те ліп, жо ға ры 
ба ға ға ие бол ған-ды. Ге те өлең де рін орыс ті лі не ау да-
ру ға В.А.Жу ко вс кий, Пуш кин ай на ла сы ның ақын-
да ры жә не Ф.И.Тют чев, Н.П.Ога рев, М.Ю.Лер мон тов, 
А.А.Фет т.б. қа тыс ты. Ге те қа зы на сы на қа зақ ақы ны 
Абай Құ нан ба ев тың да қы зы ғуы на Лер мон тов тың 
әсе рі мол бол ды. Ге те шы ғар ма ла ры ның орыс ті лін де гі 
ең тәу ір ау дар ма ла ры, мы са лы, В.Жу ко вс кий ау да  р-
уын да ғы «Ор ман пат ша сы», А.Толс той ау да руын   да ғы 
«Ко ринф қа лың ды ғы» қа та ры нан са на ла тын М.Ю.Лер-
мон тов ау дар ған «Гор ные вер ши ны», «Тау шың да ры» 
ли ри ка лық ту ын ды сын Абай қа зақ ша ға ер кін ау дар ды.

Гор ные вер ши ны,
Спят во тьме ноч ной.
Ти хие до ли ны,
Пол ны све жей мг лой;
He пы лит до ро га,
He дро жат лис ты…
По дож ди нем но го
От дох нешь и ты, –

деп ке ле тін та ма ша пей заж дық кө рі ніс ті Абай дәл-
ме-дәл дер лік ше бер ау дар ған.

Қа раң ғы түн де тау қал ғып,
Ұй қы ға ке тер бал бы рап.
Да ла ны жым-жырт, дел-сал қып,
Түн ба са ды сал бы рап.
Шаң шы ғар мас жол-да ғы,
Сіл кі не ал мас жа пы рақ.
Тын шы ғар сың сен-да ғы
Са быр қыл саң азы рақ.

Көп те ген поэти ка лық шы ғар ма ның мәтіні не ар-
нап Абай шы ғар ған әуен дер, ән дер қа та рын да Ге те нің АР
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«Қа раң ғы түн де тау қал ғып» өле ңі де бар, бұл ән – қа-
зақ хал қы ның сүй ік ті ән де рі нің бі рі. Ұлы Абай дың 
Ге те өле ңі не ән шы ға руы оның сол кез дің өзін де не міс-
тің ұлы гу ма нист ақы ны ның ли ри ка сын да ғы та ма ша 
бел гі лер мен ға жап әуені не те рең бой лап, жан қоз ға-
лы сы ның үн дес ті гін та ба ал ған ды ғы ның ай ға ғы. Ге те 
шы ғар ма шы лы ғын зерт теу ші лер дің ай ту ын ша, «Ге те 
өз өмі рін де 1600-ге тар та өлең жаз ған. Со лар дың кө-
бі ха лық өлең де рі не ай нал ған; дү ниежү зі нің ең тәуір 
ком по зи тор ла ры олар үшін му зы ка шы ғар ған». Осы 
дү ниежү зі не ән боп та рап кет кен Ге те өлең де рі нің бі рін 
Абай ау да рып, өзі де ән шы ға рып, қа зақ са ха ра сы на 
жайып жі бер ген. Ге те нің «Қа раң ғы түн де тау қал ғып» 
өле ңі мен әні қа зақ са ха ра сын да кең та ра уы си яқ ты 
та ма ша мы сал ды Гер ман Де мок ра тия лық Рес пуб ли ка-
сы де ле га ция сы Қа зақ стан да бол ған да, әң гі ме ле су ке-
зін де М.О.Әуе зов мақ та ныш се зім мен ата ған бо ла тын. 
«Нейес Дойч ланд» га зе ті нің ре дак то ры, пуб ли цист 
жа зу шы Гей нц Штерн «Гүл ден ген Қа зақ стан» ат ты 
очер кін де ұлы ақын Абай Құ нан ба ев тың есі мі не, қа зақ 
хал қы на де ген те рең сү  йіс пен ші лік, құр мет теу ші лік 
се зі мін біл ді ре оты рып, өз отан дас та ры на осы бір ға жап 
фак ті ні ха бар ла ған еді.

Абай ау дар ма ла ры ның ішін де ұлы ағыл шын ақы-
ны, ре во лю ция шыл ро ман тизм нің көр нек ті өкі лі 
Джордж Ноэл Гор дон Бай рон ның (1788–1824) әй гі лі 
«Ев рей са зы» цик лы нан «Кө ңі лім қа раң ғы» де ген өле-
ңі бар. Бай рон ның «Ев рей са зы» 1814–1815 жыл да ры 
Ін жіл са рын да ры бо йын ша жа зыл ған. Мұн да адам 
ру хы ның кү ші мен ұлы лы ғы на се ну па фо сы, кү рес 
пен же ңіс тер ді дә ріп теу са зы ба сым. Бай рон ның ли ри-
ка лық өлең де рі нің іші нен «Ев рей са зы ның» бө лі мі не 
Абай Құ нан ба ев на за рын те гін ау дар ма ған. «Ев рей 
са зы нан» Абай ұлт езу ші лі гі нің зар да бын тарт қан 
жа зық сыз адам дар дың қай ғы-ше рін, азап аза сын ес-
ті ді. Өз хал қы ның да отар лық әрі ұлт тық езу ші лік АР
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зар да бын тарт қан күй-жайына қа нық қа зақ ақы ны 
Бай рон ның «Кө ңі лім ме нің қа раң ғы» өле ңін бы лай 
ау дар ды:

Кө ңі лім ме нің қа раң ғы. Бол, бол, ақын!
Ал тын ды дом бы раң мен кел ші жа қын.
Ішек бой лап,
Он сау сақ жор ға ла са,
Бейіс тің үні шы ғар қо ңыр сал қын.
Егер со рым тү бі мен әкет пе се,
Ке рек қой кө ңіл ді үміт те бі ре нт кен.
Қа тып қал ған кө зім де бір там шы жас
Тө гіл мей ме, бой жы лып,
Ол да ері се?

Бұл өлең де түп нұс қа ның не гіз гі маз мұ ны мен 
ба ғы ты дәл сақ та лып, қа зақ өлең өл шем де рі не, ерек-
ше лік те рі не сәй кес тен ді рі ліп ер кін ау да рыл ған. Түп-
нұс қа да ғы кей бір сөз, мы са лы, «ал тын ар фа» қа зақ 
оқу шы ла ры мен тың дау шы ла ры на тү сі нік ті «ал тын ды 
дом бы ра» де ген сөз бен ау ыс ты рыл ған.

Ал тын дом бы ра ны шер тіп тар ту шы ақын Абай 
ау дар ма сын да өмі рін де көп азап шек кен, бі рақ кө ңі лі  
жар қын үміт ке, бойы қай рат қа то лы, ұм ты лыс-сер пі - 
ліс ке, ба тыл қи мыл ға, кү рес ке бей ім жан бо лып бей не-
ле не ді. «Қа тып қал ған кө зім де бір там шы жас» – адам 
аза бы ның, со ры ның ау ыр лы ғын ға на бей не леп қой-
ма ды, со ны мен бір ге адам бо йын да ғы сар қыл мас күш, 
мұ қал мас жі гер, ай бар лы ашу ай ба ты ның да еле сі 
іс пет ті. Өзі нің көр ген аза бы мен қи ын ды ғын, ке ле-
шек ке үмі ті мен тала бын, ті ле гі мен қа же тін езіл ген 
ха лық тек ақы ны на ға на се ніп ай та ал ған, ақы ны ға на 
оның жоқ шы сы, өкі лі бо ла ал ған. Бай рон өле ңін де гі 
бұл өмір шын ды ғы алыс та ғы са ха ра елі нің өмір жа -
йына да жа қын, та ныс-ты. Сон дық тан да Бай рон ның 
«Кө ңі лім ме нің қа раң ғы. Бол, бол, ақын!» өле ңі Абай 
ау дар ма сын да қа зақ  тың өз төл өле ңін дей тү сі нік ті 
бо лып, ел ара сы на кең та ра ды.АР
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1. Абай ба тыс әде бие ті мен қа лай та ныс ты?
2. Ақын ба тыс әде бие ті нен кім дер дің шы ғар ма ла рын ау-

дар ды?

1. Абай не се беп ті «Шы ғы сым – ба тыс, ба ты сым – шы ғыс 
бо лып кет ті» де ген?

2. Абай дың ба тыс әде бие тін тәр жі ма ла ға ны не се беп ті ма-
ңыз ды құ бы лыс қа жа та ды?

 Абай дың ау дар ма шы лы ғы ту ра лы FILA кес те сін тол ты-
рың дар.  

 F / Де рек/ – та қы рып тан ақын ның ше бер ау дар ма шы 
еке нін көр се те тін де рек тер жи нау; 

 I / Пі кір/ – ау дар ма ту ра лы өз де рің нің ой-пі кір ле рің; 
 L / Сұ рақ/ – ақын ның ше бер ау дар ма шы еке нін аша тын 

сұ рақ тар; 
 A / Іс-әре кет/ – ау дар ма шы ның тәр жі медегі қол дан ған 

тә сі лі.

 Үш топ қа бө лі ніп, Дж.Бай рон, А.Миц ке вич, И.В.Ге те 
өлең де рін Абай ау дар ма сы мен са лыс ты рып, тал даң дар. 

Шығармаатауы Түпнұсқасы Абайаудармасы

 «Төрт сөй лем» тә сі лі
1. Пі кір. Абай дың ау дар ма сы ту ра лы өз пі кір ле рің ді жа-

зың дар. (1 сөй лем) 
2. Дә лел. Өз ой ла рың ды ар гу мент пен дә лел дең дер. (1 сөй лем)
3. Мы сал. Пі кір ле рің ді өмір мен бай ла ныс ты рып, мы сал 

кел ті рің дер. (1 сөй лем) 

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау

Жинақтау
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4. Қо ры тын ды. Өзін дік қо ры тын ды шы ға рың дар. (1 сөй-
лем)

 «Қа раң ғы түн де тау қал ғып» өле ңін әні мен ай тып кө ріп, 
ау дар ма ті лі мен әуені не ба ға бе рің дер.

Әдебиет:
Cәт ба ева Ш.Қ. Әде би то ғы су лар. / Кі тап та: Бес том дық 

шы ғар ма лар жи на ғы. І том. (Құ рас ты ру шы лар: Ж.Ті ле пов, 
А.Тү сі по ва, Е.Ба тыр бе ко ва, А.Мен та ба ева). – Ас та на: Елор-
да, 2007. – 67–130-б.

1.7Абаймұрасыныңорыс
жәнеөзгетілдердетанылуы

Абай мұ ра сы ның өз ге тіл дер ге та ны луы іс жү зін де 
ХХ ға сыр дың бас ке зі нен бас тала ды жә не де бұл жұ - 
мыс ең ал ды мен орыс ті лі ар қы лы жү зе ге ас ты. 1903 жы- 
 лы Санкт-Пе тер бург те «Ре сей. Біз дің Ота ны мыз дың  
геог ра  фия лық бая ны» ат ты көп том дық жи нақ тың 
18-кі та бын да А.Си дельни ков бер ген ма қа ла да «Абай – 
қа зақ әде бие тін де гі жа ңа ба ғыт тың өкі лі» де ген мағ лұ-
мат бар. Абай шы ғар ма ла ры же ке кі тап бо лып ба сыл-
ған ға дей ін қол жаз ба тү рін де де, ау ыз ша да көп та ра-
ға ны бел гі лі. Бұл мағ лұ мат тар Ә.Бө кей хан ар қы лы да 
бе рі луі мүм кін. Мұн дай пі кір З.Ах ме тов тің «Абай дың 
ақын дық әле мі» ат ты мо ног ра фия сын да да ай тыл ды.

Абай мұ ра сын орыс ті лін де та ны тып, ба ға лау да 
ХХ ға сыр дың бас ке зін де Ә.Бө кей хан мен ағайын ды 
Бе лос лю дов тер, С.Са ду ақа сұлы та ра пы нан жа рия лан-
ған ма қа ла лар дың ма ңы зы зор. Бұ лар ма қа ла ла рын 
орыс ті лін де жаз ған дық тан Абай шы ғар ма шы лы ғын 
орыс қау ымы на та ны тып на си хат тау да дер ке зін де 
елеу лі үлес қо са біл ді. Әсі ре се 1905–1907 жыл дар да 
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бір не ше рет жа рия лан ған Ә.Бө кей хан ның ма қа ла сы – 
Абай дың орыс ауди то рия сы на та ны лу ын да ғы та ри хи 
қа зы на.

Ал Абай дың Еуро па қау ымы на та ны луы аме ри-
ка лық жа зу шы-пуб ли цист, сая хат шы Джордж Кен-
нан ның 1891 жы лы Лон дон мен Нью-Йорк те бір мез-
гіл де ағыл шын ті лін де ба сыл ған «Сі бір жә не сүр гін» 
де ген кі та бы нан бас тала ды. Бі рақ бұл да қа зақ оқыр-
ман да ры на 1906 жы лы «Си бирь и ссыл ка» де ген ат пен 
орыс ті лі не ау да рыл ған Ре сей ба сы лы мы бо йын ша 
жет ті. Бұл кі тап тың 7-та ра уы «Үл кен қа зақ да ла-
сы» деп атала ды. Аме ри ка лық жур на лист-сая хат шы 
1864–1890 жыл дар ара лы ғын да Сі бір мен Ал тай өл ке-
сі не 4–5 мәр те сая хат жа сап, Тү мен – Ом бы – Пав-
ло дар – Се мей – Өс ке мен – Бар наул ба ғы ты мен жү ріп 
өт кен дік тен, оның ең бе гін де қа зақ же рі нің отар ла нуы 
ту ра лы көп те ген де рек  бар. Кі тап тың «Ме нің сая си 
жер ау да рыл ған дар мен ал ғаш қы кез де суім» ат ты 
та ра уын да ав тор Се мей қа ла сы на ке ліп, он да ғы жер-
гі лік ті ха лық пен ты ғыз ара ла сып кет кен сая си жер 
ау да рыл ған зия лы қау ым мен кез дес ке ні жайын да 
жа зып өт кен. Со ның бі рі Санкт-Пе тер бург уни вер-
си те тін де оқы ған, сая си ай дау да жүр ген жас ға лым 
А.А.Леонтьев тің ба ян дауы бо йын ша бер ген Се мей 
қа ла сын да ғы «Кі тап ха на ға тұ рақ ты оқу шы бо лу мен  
тын бай, тіп ті Милл, Бок ль, Дрэ пер си яқ ты ав тор-
лар дың кі тап та рын оқи тын», «тү сі не тін», «ағыл шын 
фи ло соф та ры ның ең бе гін тү бе гей лі оқып-үй ре ніп 
жүр ген», «Еуро па лық тар дың ой-өрі сі нің да муы» ат ты 
Дрэ пер кі та бы ту ра лы орыс до сы на екі күн қа та ры нан 
әң гі ме леп бер ген Иб ра гим Құ нан ба ев де ген қарт қа зақ 
бар» екен ді гін жаз ды. Се мей қа ла сы аме ри ка лық жур-
на ли ст ке Сі бір дің алыс бір құм бас қан қи ян ше тін дей 
кө рі нуі – заң ды құ бы лыс. Бі рақ Дж.Кен нан ды таң-
ғал дыр ған бұл емес, оны таң-та ма ша ет кен – қа ла АР
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ор та сын да ғы ша ғын ағаш үй де ор на лас қан бай кі тап-
ха на жә не оның оқыр ман да ры.

1914 жы лы Санкт-Пе тер бург те «По кир гизс кой 
сте пи» де ген кі та бын да Дм.Ль во вич (Ива нов Дмит рий 
Льво вич) Пуш кин нің «Татьяна ха ты» ел ішін де ән боп 
ай ты лып жүр ген ту ра лы де рек кел тір ген.

1936 жы лы Абай дың таң да ма лы өлең де рін В.Рож-
дест венс кий орыс ті лі не ау да рып бас ты ра ды. 1940, 
1945 жыл да ры Абай дың ли ри ка ла ры мен поэма ла рын 
ха лық жа зу шы сы Лео нид Сер ге вич Со бо лев орыс ша ға 
ау да рып, М.Әуе зов пен бір ге «Ағар ту шы ақын» де ген 
кө лем ді кі ріс пе сөз де рін жа зып, Мәс кеу ден шы ға ра-
ды. М.Әуе зов пен бі рі гіп «Абай» тра ге дия сын жаз ған 
Л.С.Со бо лев «Абай» эпо пея сын М.Әуе зов тің кө зі ті рі-
сін де орыс ті лі не ау дар ды. Бұ дан бас қа Абай дың қа-
нат ты сөз де рі мен отыз же тін ші қа ра сө зін орыс ша ға 
ау да рып, 1945 жыл ғы жи нақ қа ен гіз ген. «Да ныш пан-
дар өл мей ді» («Ка за хс танс кая прав да», 1939, 23 июнь) 
де ген маз мұн да ғы ма қа ла ла ры «Прав да» си яқ ты Ор-
та лық тан (Мәс кеу) шы ға тын га зет тер де жа рия ла нып, 
Абай мұ ра сын орыс оқыр ман да ры на та ны ту да елеу лі 
ең бек ет ті.

Қа зақ стан ның ха лық жа зу шы сы Дмит рий Фе до-
ро вич Сне гин 1946 жы лы Абай ру хы на ар нап, «Абай 
со нет те рін» (Кө гіл дір ен дік, орыс ті лін де) жа рия ла ды.

1957 жы лы про фес сор М.С.Силь ченко ның «Твор-
чест во биог ра фия Абая» («Абай дың шы ғар ма шы лық 
өмір бая ны») де ген мо ног ра фия сын да «Абай дың ал-
ғаш қы өлең де рі жә не оның қо ғам дық қыз ме ті нің бас-
та луы», «Қа зақ тың ха лық тық ли ри ка сы жә не Абай», 
«Абай дың реа лизм ге бет бұ руы», «Сын шыл реа лизм 
поэ зия сы», «Абай дың соң ғы жыл дар да ғы шы ғар ма-
ла ры ның реа лис тік ерек ше лік те рі», «Сын, кө сем сөз, 
та ри хи жаз ба лар» ат ты та рау лар ға бө лі ніп, Абай дың 
бү кіл әде би мұ ра сы жан-жақ ты тал дан ды. Со ны мен АР
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бір ге Абай дың орыс жә не шы ғыс әде бие ті мен бай ла ны-
сы нақ ты лы ғы лы ми не гіз де са лыс ты рыл ды.

Де генмен де Абай дың аты мен за ты М.Әуе зов тің 
«Абай жо лы» ро ман-эпо пея сы шық қан нан кей ін ға на 
бү кіл дү ниежү зі не та ны ла бас та ды. 1971 жы лы Мәс-
кеу ден шық қан «Биб лиоте ка ми ро вой ли те ра ту ры» 
се рия сын да «Абай жо лы» ро ма нының әлем нің 30 ті лі не 
ау да рыл ға ны ту ра лы мә лі мет бар.

Тү ркі ті лі бас тат қан ту ыс қан ха лық тар мен әлем-
нің да мы ған бар лық мем ле кет тің ті лі не ау да рыл ған 
Әуе зов тің «Абай жо лы» ро ман-эпо пея сы ғұ ла ма ақын-
ды өз ге тіл ге та ны ту дың бір ден-бір тап тыр мас құ ра лы-
на ай нал ды. Ал қа зір Абай өлең де рі мен қа ра сөз де рі 
әлем нің жүз де ген тіл де рі не ау да рыл ды деп мақ та ныш 
ете міз.

Әл бет те өз ге тіл ге аударылған Абай өлең де рі нің 
көр кем дік ерек ше лік те рі ту ра лы айт қан да ең ал ды мен 
орыс ті лі не ау да ры лу ына ерек ше кө ңіл қоя мыз. Се бе бі 
Абай ал ды мен орыс ша ға ау да рыл ды, со сын ба рып 
әлем тіл де рі не ауы са бас та ды. Бір тіл ден екін ші тіл ге 
ті ке лей ау да ры лу жайын да мы на де рек тер ді кел ті ру ге 
бо ла ды: қы тай ті лі не ау дар ған – Ха Хуан Жан, гру зин 
ті лі не ау дар ған – Ш.Мчед лиш ви ли; қа ра қал пақ ті лі не 
ау дар ған – Ш.Сеито ва; қыр ғыз ті лі не ау дар ған – А.То -
ком ба ева; та тар ті лі не ау дар ған – М.Мак суд жә не 
Н.Арс ла нов; фран цуз ті лі не ау дар ған – Ға лым жан 
Мұ қа нов; ағыл шын ті лі не ау дар ған – А.Са мох ма лов; 
түрік мен ті лі не ау дар ған – А.Хай идо ва, Т.Ка сы мо ва; 
ұй ғыр ті лі не ау дар ған – П.Ис ка ко ва жә не М.Хам раева. 
Ал осы ау дар ма лар дың көр кем дік ерек ше лі гі ту ра лы 
мә се ле – зерт тел мей жат қан тың та қы рып.

Осы атал ған дар дың іші нен қа зақ жә не фран цуз 
ті лі нің ма ма ны, әде би ет ші , ау дар ма шы , мар құм 
Ға лым жан Мұ қа нов тың 1994 жы лы Абай дың қа ра сөз-
де рі мен «Ес кен дір» жә не «Мас ғұт» поэма ла рын қа зақ 
ті лі нен фран цуз ті лі не ті ке лей ау дар ма сын атап ай ту ға АР
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бо ла ды. Бұл жи нақ қа фран цуз ға лы мы, про фес сор 
Аль бер Фиш лер ал ғы сөз жаз ған. 1995 жы лы Абай дың 
ЮНЕС КО кө ле мін де өт кі зіл ген 150 жыл дық тойына 
да бел се не қа тыс қан осы Аль бер Фиш лер 2005 жы лы 
Ас та на да Абай дың 160 жыл ды ғы на орай өт кен ха лы қа-
ра лық кон фе рен ция да «Фран цуз ті лін де гі Абай шы ғар-
ма шы лы ғы» де ген та қы рып та ба ян да ма жа са ды. Егер 
Ғ.Мұ қа нов тың ау дар ма сы бол ма са, ол Абай дың отыз 
се гі зін ші қа ра сө зі нен мы сал кел ті ріп, кең кө сі ліп сөй-
лей ал мас еді. Тіп ті ол Абай дың «Кө зім нің қа ра сы» әні 
фран цуз ті лін де «La prunelle de mes yeux» деп атала-
ты нын ай та ке ліп, екі ел дің ті лін де гі ды быс үн дес ті гі 
мен әуез ді лі гі не де те рең мән бер ген.

Бұ дан кей ін Абай елін де «Абай ды ау дар ған Қа бай» 
атан ған Қы тай ға лы мы, ақын, ау дар ма шы Ха Хуан 
Жан ның (Қа бай) ең бе гі зор. Шық қан те гі қы тай (сі бе) 
бол ға ны мен, бір не ше тіл ді мең гер ген. Ба ла лық ша ғы 
қа зақ  тар ара сын да өт кен дік тен, қа зақ ша ны да тәп- 
тәу ір бі ліп шық қан. 1950 жы лы Абай дың «Ес кен дір» 
поэма сын, 1958 жы лы «Мас ғұт» поэма сын қа зақ 
ті лі нен қы тай ті лі не ау дар ған. Осы жыл дар дан бас тап, 
«Қа зақ  тың ұлы ақы ны – Абай» де ген ат пен ғы лы ми 
зерт теу жа за бас тай ды. Шың жаң уни вер си те ті нің орыс 
ті лі фа куль те тін бі тір ген Қа бай Абай дың орыс ті лін де гі 
ау дар ма сы на да кө ңіл қоюы мүм кін. 1983 жы лы Қа бай 
Абай дың шы ғар ма ла рын то лық ау да рып, Пе кин де гі 
«Шың жаң» бас па сы нан, ал 1987 жы лы «Абай жә не 
Абай шы ғар ма шы лы ғы» де ген мо ног ра фия лық ең бе гін 
Пе кин де гі «Ұлт тар» бас па сы нан шы ғар ған. Осы ең бе гі 
үшін Қа бай ға Қы тай Ха лық Рес пуб ли ка сы  ның Мем ле-
кет тік сый лы ғы бе ріл ген. 1995 жы лы ЮНЕС КО кө ле-
мін де өт кі зіл ген Абай дың 150 жыл дық ме рейт ойына 
Қа бай Шы ғыс Қа зақ стан об лы сын да ғы  Абай ау да-
ны ның құр мет ті аза ма ты бо лып қа тыс ты. Абай мұ ра-
сы мен ұзақ уа қыт ай на лыс қан Қа бай ақ са қал Мұх-
тар Әуе зов тің «Абай жо лын» да ау да рып бас тыр ған. АР

МА
Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



102

Жал пы мил лиард та ған Қы тай хал қы Абай ды Қа бай 
ар қы лы тұң ғыш рет то лық та ны ды дей ала мыз.

Ал ұлты неміс, бірақ Бельгер мен Қабай сияқты қа-
зақ арасында өскен Л.Захарова «Abai. Buch der worte» 
деген атпен Абай қарасөздерін 2001 жылы неміс тіліне 
аударған. Бұл жайдан-жай аударыла салған жұмыс 
емес. 1941–1945 жылдардағы неміс-кеңес соғысы ке-
зінде Ресейде тұрған неміс ұлтының мыңдаған өкілдері 
Қазақстанның әр аймағына жер аударылғаны белгілі. 
Солардың тұқымдарының бірі, туған-туыстары Саратов 
облысынан жер аударылған Лариса Захарова Абай ау-
даны, Қарауыл селосында туып-өскен. Л.Захарованың 
Шет тілдер институтын бітіріп, осы саланың маманына 
айналғаннан кейін Абай шығармаларын аударуға ден 
қоюында осындай үлкен мағына бар.

Л.А.Захарованың «Abai. Buch der worte» деп 
аталған бұл кітабы 2003 жылы сол кездегі Германия-
 ның Қазақ стандағы елшісі Андрес Кортеннің (Andras 
R. Korting) алғысөзімен екінші рет, 2010 жылы сол 
кездегі ҚР Мәдениет және қоғамдық келісім министрі 
Мұхтар Құл-Мұхамедтің алғысөзімен өңделіп-жөн-
деліп, үшінші рет басылып шықты. 

Бі рақ жоғарыда аталған түрлі тілдердегі ау дар-
ма ның са па сы ту ра лы зерт теу ең бек тер жоқ қа тән. 
Ал Абай дың орыс ша ау дар ма сы ту ра лы пі кір лер де 
әрқи лы. Сон дық тан да «көр кем шы ғар ма ны ау да ру ға 
бо ла ды не ме се бол май ды» де ген көз қа рас тан ту ған 
дау лы пі кір бар. Мы са лы, Герольд Бельгер «Абай мен 
Ге те» де ген ма қа ла сын да «Абай дың әр өле ңі бір кі тап-
 тың жү гін кө те ріп тұр» деп ба ға бе ре ке ле:

Оңал май бой да жүр се осы қыр тың,
Әр жер де-ақ жа зыл май ма, жа ным, тыр қың?
Қай же рің нен кө ңіл ге қу ат қыл дық,
Қыр ар тыл мас бол ған соң, мін се қыр қың!

Бір қа ра ған да бә рі де тү сі нік ті си яқ ты. Ал ен ді орыс-
ша ла ңыз шы. Ай, қи ын-ау! Не ме се, екі ға на сөз – «бойы АР
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бұл ғаң» де ген ді орыс ша қайт іп бе ре сіз? Бір ака де мик 
«хвас тун» деп ті. Ал шы нын да, бір «бойы бұл ғаң ды» 
орыс ті лін де гі «гу ля ка», «празд но ша тающий ся», 
«вооб ра жу ля», «на ряд но оде тый», «вых ва ляющий ся», 
«без дель ник», «спе си вый», «пус топ ляс» сы қыл ды сөз-
дер дің бә рі қо сы лып, ма ғы на сын бе ре ал май ды. Абай 
сө зі нің сал ма ғы де ген де мен осы жа ғын ай та мын», – 
дей ді.

Сон дай-ақ Г.Бель гер «Как ака де мик Мит ро фан 
Силь ченко пе ре во дил Абая» де ген ма қа ла сын да Абай 
өлең де рі нің ма ғы на сы на те рең бой ла май-ақ, сөз бе-сөз, 
жол ма-жол ау дарып, тыл сым ой ды, ас тар лы, ай шық-
ты, мәңгiлiк ұғым ды жеткiзе ал май дал бол ған «сен 
тұр, мен атайын» небiр ше бер ау дар ма шы ның ор та 
жол да сен делiп қал ған ша ра сыз ды ғы на ая ныш бiл-
дiрдi, ақын ның асу бер мес, алын бас қа мал екен ді гі не 
сүйсiне ке ліп, ға лым-ау дар ма шы ның ақын өлең дерi 
ал дын да қа лай тәлтiрек теп, ауа қар ма ға нын, сөйте тұ-
ра тәуе кел ге бар ға нын ау ыр сын ға ал ды. Абай жа нын, 
оның бол мыс-бiтiмiн, поэ зия сын да ғы ерек шелiктердi 
нақ ты мең гер мей тұ рып, оны ау да ру ға жү регi дау ала-
ған ака де миктiң әре кетiн ақын ға жа сал ған қи янат деп 
бiлдi. 1957 жы лы «Ғы лым» бас па сы нан жа рық көр ген 
Абай шы ғар ма ла рын М.Силь ченко ның: «...Қа ла бердi 
боз ба ла» де ген өлең жо лын «...Го род дал ще голь ст во» 
(«қа ла» – го род, «бердi» – дал); «Қу ат ты ой дан сөз құ-
рап, Ер ке ленiп шы ғар сөз» де ген жо лын «Рож ден ные 
мо гу чей мыс лью, со би рают ся сло ва» деп ау дар ға нын 
сы най келiп, осы си яқ ты ша ла тәржiме ге қа тыс ты 
Герағаң: «Как го во рит ся, Фе дот, да не тот. И так вез де 
и всю ду. А по том се туем: нет Абая на русс ком язы ке. 
От ку да ему быть, ес ли да же подст роч ник – сп лош ное 
уродс тво?» – деп күйiндi. Атал ған өлең жол да рын 
түсiнiктi етiп ау да рып, ма ғы на сы на ора лым ды тү зе ту-
лер енгiздi. Мә се лен, «...Го род дал ще голь ст во» де гендi 
«...Ос та лось юнос ть по за ди» деп аударды.АР
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1980 жыл да ры «Прос тор» жур на лын да Абай ау дар-
ма сы на жа рия лан ған бәй ге бо йын ша шық қан ау дар-
ма лар дың бар лы ғын бір-бі рі мен са лыс ты ра ке ліп, 
олар дың Абай дың асыл мұ ра сы ның тұң ғиы ғы на те рең 
бой лай ал ма ған ды ғын, тек бетiн ға на қар пы ға нын, 
Абай дың өзiн, өс кен ор та сын, өмiр сүр ген дәуiрiн тым 
үстiрт бiлетiнiне қын жы лыс біл ді ре ді. Мы са лы:

«Ось за ши пе ла в бе ше ной ма ши не,
Сце пи ла нас мерть зубья шес тер ни,
Ли чи ну дней в сталь ной стерж ней ще ти не
Гри ма со вой ше вель ну ло из нут ри.

Не түсiндiңiз? Осы ны қа зақ өлеңiнiң ау дар ма сы деп 
кiм ай тар? Жә не де анау-мы нау ақын емес, Абай дың 
«Са ғат тың шы қыл да ғы емес ер мек» дейт iн әйгiлi фи ло-
со фия лық өлеңiнiң ау дар ма сы екенiне кiм се недi? Бiр 
сәт көз тоқ та тып, са лыс ты рып бай қайық шы:

Са ғат тың шы қыл да ғы емес ер мек,
Һә ми ше өмiр өт пек – ол бiлдiрмек,
Бiр ми нут бiр кiсiнiң өмiрiне ұқ сас,
Өттi, өлдi, тағ дыр жоқ қай тып кел мек.

Са лыс ты рып оты рып, жа ға ңыз ды ұс тай сыз. В.Ки-
чоть тың «ау дар ма сын да» («Прос тор», 1986, №9) Абай-
дың бiрде-бiр сөзi, ойы, тiптi иiсi де жоқ қой. Орыс 
оқыр ма ны «ось, шес тер ня, бе ше ная ма ши на, стер-
жень, гри ма са» си яқ ты Абай дың сөздiк қо рын да жоқ 
ши май-шат пақ ты, бәлдiр-бат пақ ты оқып шы ға ды да, 
«ой пыр-ай, сон да қа зақ  тың ұлы ақы ны ның сөз сап та сы 
осы бол ға ны-ау» деп аң-таң қал май ма?!» – деп оқыр-
ман ға заң ды сау ал қоя ды. «Мен бiлер қа зақ то зақ та да: 
«Е-е, Ал ла, бер генiңе шүкiр», – деп оты ра бе редi», – де-
ген сөз ді Ге рольд Бель гер қа зақ  ты жақ сы біл ме се, ай та 
ал мас еді.

Бұл жер де Г.Бель гер ге мұн дай ба тыл пі кір ай ту-
ға се беп – ол Ге те ні не міс ше, Лер мон тов ты орыс ша, 
Абай ды қа зақ ша түп нұс қа дан оқуын да бо лып тұр. Сон-
дық тан да ол Абай дың «Қа раң ғы түн де тау қал ғып» АР
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ау дар ма сын да не міс ті лін біл мей тін Абай дың Ге те ге 
тым жа қын ке ле ті ні не таң қа ла ды. Ол «Ме нің Абай-
ды та ну ым Ге те ні тү сі ну ден бас та лу ға ти іс сы қыл ды 
еді. Қан ша ма қа зақ ша оқып, қа зақ ауы лын да өс тім 
де ген мен не міс емес пін бе? Бі рақ бә рі ке рі сін ше бо лып 
шық ты. Мен әуелі Абай ар қы лы Ге те ні тап тым. Бұл 
ән шей ін ай ты ла сал ған жыл ты рақ сөз емес. Бас қа сын 
бы лай қой ған да, Ге те нің әй гі лі «Жо лау шы ның түн гі 
жы ры» ат ты өле ңін мен әу елі Абай дың «Қа раң ғы түн-
де тау қал ғып» де ген өле ңін оқып ба рып, Лер мон тов-
тың «Тау шың да ры» ар қы лы бойыма сі ңі ріп пін... Мен 
Абай дың өле ңін оқы сам, анам кіш ке не қа рын да сы-
мды әл ди леп, не міс ше өлең ай та ды: «Roslein, Roslein, 
Roslein rot, Roslein auf der Heiden». Ше шем нің ай тып 
отыр ға ны – кей ін біл дім – Ге те нің «Да ла ның рау шан 
гү лі» ат ты өле ңі екен. Сөй  тіп, ме нің са на ма Ге те мен 
Абай бей не ле рі қа тар сі ңіп ті. Бі рақ Абай ды бұ ры ны-
рақ та ны ға ным рас. Өйт ке ні біз дің ау ыл да үл кен-кі ші-
лер Абай өлең де рін, Абай ән де рін көп ай та тын. Ау ыл 
сах на сын да «Абай» спек так лін қоя тын. «Абай жо лы» 
ро ма нын ел дің бә рі тала сып оқи тын… Қа зақ ті лін ер-
кін иге ріп ал ған соң, өзім де Абай те ре ңі не бас қой дым. 
Кей іні рек те Ге те ні із деп тап тым. Ен ді екі ұлт тың екі 
заң ғар биігі не қа рап оты ра мын да, таң-та ма ша қа ла-
мын. Ге те ні оқы сам, Абай ды та ны ған дай бо ла мын. 
Абай ды оқы сам, Ге те ні та ны ған дай бо ла мын. Ті лі бас-
қа, ті ле гі бір ақын дар ды түп нұс қа дан оқып, тү сін ге нім 
үшін әжеп тәу ір мар қайып қа ла мын. Сол қуа ны шым ды 
бө лі су үшін осы ма қа ла ны жаз дым», – дей ді «Абай жә-
не Ге те» де ген туын  ды сын да. Г.Бель гер дің қы рық тан 
ас там кі та бы ның төрт кiта бы Абай ға ар нал ды, ақын 
ту ра лы жи ыр ма дан ас там ма қа ла жаз ды, ал ты жи нақ  
құ рас тыр ды, сөз бе-сөз, жол ма-жол ау дар ма лар жа-
сады.

Ал Абай дың өз ге тіл ге ау да ры луы мұн дай дең гей ге 
жет пей-ақ қой сын, сөйт се де Бель герше айт сақ, «Абай АР
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ұлы, Абай ти тан!», «Абай мәңгiлiк, Абай шексiз», 
«Абай да ла ның көкiрек көзi, лүпiлдеп соқ қан жү регi, 
ха лық жа ны ның та ра зы сы, ұлт тың сим во лы...», «Абай 
поэ зия сы – шетсiз-шексiз жат қан сұ лу әлем... Абай дың 
кез кел ген бiр жо лын орыс ша ға ау да рып көрiңiзшi. 
Ау да ра ал май сыз!» – деп ба ға ла ған Абай ті лі өз ге тіл ге 
Абай ша же те ме? Мә се ле осын да. Қа зақ ғұ ла ма сын 
қа зақ ша тү сі ну дің өзі оңай ға соқ пай отыр ған да, Абай 
өз ге тіл де күл кі ге ай нал мауы ке рек, бұл Абай дың емес, 
қа зақ  тың күл кі бо луы де ген сөз. Абай да на лы ғы бү кіл 
әлем мойын дап отыр ған қы тай ғұ ла ма сы Кон фу ций ден 
бір кем емес. ҚХР-дың ға лы мы Қа бай дың: «Абай ды 
қа зақ  тар қан ша оқы са да, оқи бе ре ді, жақ сы кө ре ді. 
Ен ді біз ау дар ған мен, Абай дың өлең де рі нің ойын кел-
тір сек те, оны көр кем дік жа ғы нан жет кіз дік деп ай та 
ал май мыз. Өзім нің ша мам жет кен ше ау дар дым, ен ді 
кей ін гі ау дар ма шы лар жақ сы ау дар са деп ой лай мын. 
Абай өлең де рін қаз-қал пын да қы тай ша жет кі зу оңай 
емес. Мы са лы, «Қан со нар да бүр кіт ші шы ға ды аң ға» 
де ген ді хан зу ша (қы тай ша де ген сөз Р.З.) жет кі зу тіп ті 
қи ын. Өйт ке ні қы тай лар қа зақ  тар си яқ ты аң ға шы ғып, 
бүр кіт сал ма ған» деуін де ау дар ма шы ның Абай мұ ра-
сы на де ген сүй іс пен ші лі гі мен жау ап кер ші лі гін кө ру ге 
бо ла ды. Бә рі осы лай мойын да са, құ ба-құп.

1. Абай дың қай шы ғар ма ла ры қан дай тіл дер ге ау да рыл ды?
2. Ақын шы ғар ма ла ры ның ау да ры луы кө бі не қай тіл ар-

қы лы жү зе ге ас ты?

1. Не се беп ті Ге рольд Бель гер ака де мик М.Силь ченко ның 
ау дар ма сын сы най ды?

2. Абай шы ғар ма ла рын кей бір ау дар ма шы лар өз дең гей ін-
де тәр жі ме лей ал ма ған?

Білу

Түсіну
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 «Ке ңейт іл ген ті зім» әді сі бой ын ша Абай шы ғар ма ла ры-
ның өз ге тіл ге ау да ры луы не бі ле тін де рің ді өз жұп та-
рың мен жа зып шы ғың дар. Не ғұр лым кө бі рек мә лі мет-
тер қам ты лу ға ти іс.

 Топ қа бө лі ніп, ақын шы ғар ма ла ры ның өз ге тіл ге ті ке-
лей ау да рыл ға ны жө нін де тал дап, мә лі мет ті кес те ге тол-
ты рың дар.

Абайшығармаларыныңаудар
маларыжарықкөргентілдер Аудармашылар

Қа ра қал пақ ті лі 
А.То ком ба ева
Ха Хуан Жан 

Гру зин ті лі 
М.Мак суд 

Ағыл шын ті лі 
Ғ.Мұ қа нов 

Тү рік мен ті лі 
Ұй ғыр ті лі 

Л.За ха ро ва

 Та қы рып бой ын ша кес те тол ты рың дар.

Абайшығармалары
өзгетілде

Абайдыңәлемге
танылғанына
3дәлелкелтір

3дәлелге
3фактікелтір

1. 1.
2.
3.

2.
3.

 Өз ге тіл ге шы ғар ма ның са па лы ау да ры луы қан дай фак-
тор лар ға бай ла ныс ты?

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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ІІТАРАУ
М.ӘУЕЗОВЖӘНЕАБАЙТАНУМӘСЕЛЕЛЕРІ

2.1Абаймұрасынзерттеушілер
жәнеабайтануғылымыныңқалыптасуы

Қа зақ поэ зия сы ның Абай-
дан кей ін гі дәу ірі не көз жі-
бер сек, Абай шы ғар ма шы-
лы ғы әсер ет пе ген қа лам гер 
кем де-кем. Олар Абай ды үл-
гі-өне ге тұ тып қа на қой май, 
Абай жыр ла ры ның пәр мен ді 
на си хат шы сы да бо ла біл ді. 
С.То рай ғы ров – «Абай ды оқы, 
та ңыр қа», А.Байт ұр сы нұлы – 
«Абай – қа зақ  тың бас ақы ны», 
Шә кә рім – «Жүз айт қан мен 
өз ге нің бә рі на дан, Жа лы на-
лық Абай ға, жүр ба ра лық!» – 
де ді. «Ал тын ха кім Абай ға» 
деп өлең жаз ған Мағ жан нан 
Мұ қа ға ли ға де  йін, тіп ті қа зір гі ең жас бу ын өкіл де рі не 
дей ін Абай дәс тү рі нің жа сам паз ды ғы нан талай мы сал-
дар кел ті ру ге бо ла ды. Ал Абай дың өл мей тін, өш пей тін 
ал тын қа зы на сын ал ғаш көр ген әрі оны жи нақ тап, 
Абай дың қай тыс бо лу ына бір жыл тол ған да кө лем ді 
ма қа ла жаз ған алаш ар дақ ты ла ры ның кө се мі Ә.Бө кей-
хан бо ла тын. Со ны мен қо са Абай өлең де рі нің ал ғаш қы 
жи на ғын алып бар ған Кә кі тай ға ақыл-ке ңес бе ріп, бұл 
кі тап тың жа рық қа шы ғуы на ті ке лей ық пал ет кен де 

ӘЛИХАНБӨКЕЙХАН
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сол Ә.Бө кей хан еді. Мі не, со дан бе рі Абай шы ғар ма-
шы лы ғы зерт теу ны са ны нан бір де-бір рет тү сіп көр ген 
емес.

Қа зақ әде би ет та ри хы ның үл кен бір са ла сы абай-
та ну ғы лы мы на ака де мик Зә ки Ах ме тов: «Абай-
та ну – ке мең гер ақын ның өмі рі мен шы ғар ма шы лық 
өне рі, фи ло со фия лық, қо ғам дық, эс те ти ка лық көз қа-
рас та ры, қа зақ поэ зия сын да ғы өлең жүй есін, ақын дық 
тіл ді да мы ту да ғы үле сі, му зы ка лық мұ ра сы жай лы сан 
са ла лы зерт теу ең бек тер ді қам ти ды», – деп бір ша ма 
ай қын анық та ма бер ді.

Абай дың өмі рі мен шы ғар ма шы лық өне рін зерт-
теу дің ал ғаш қы ке зе ңі ХХ ға сыр дың бас ке зі нен бас-
тала ды. Бұл тұр ғы да Ә.Бө кей хан, А.Байт ұр сы нұлы, 
К.Ыс қа құ лы, М.Ду ла тұлы, Ж.Ай мау ытұлы т.б. 
се кіл ді әде би ет пен мә де ни ет қай рат кер ле рі нің Абай 
мұ ра сын оқып-бі лу дің ма ңы зы ту ра лы айт қан да ры мен 
ат қар ған қыз мет те рі не үл кен құр мет пен қа рау ке рек. 
Де се де, абай та ну ғы лы мы ның дер бес ғы лым са ла сы 
дә ре же сі не кө те рі луі не ХХ ға сыр дың ал ғаш қы ши ре-
гін де жа зыл ған М.Әуе зов тің зерт теу ең бек те рі са ра 
жол ашып, нақ ты лы ба ғыт-бағ да рын көр се тіп, зерт теу 
ар на ла рын ай қын дап бер ді. Бұл ту ра лы тө мен де 
ар найы тоқ тала мыз. Қа зақ әде бие ті та ри хы ның сү бе лі 
бір тар ма ғы на ай нал ған абай та ну ғы лы мын М.Мыр зах-
ме тұлы 3 ке зең ге бө ле ді:
1. Абай та ну дың ал ғаш қы дәу ірі рес ми түр де бас па сөз 

бе тін де 1889 жыл дан бас та лып, 1934 жыл мен аяқ-
тала ды.

2. 1934 жыл мен 1961 жыл ара лы ғын да ғы абай та ну 
М.Әуе зов бас та ған со ны та ным дар дың за ма ны мен 
аяқ тала ды.

3. 1961 жыл дан кей ін гі Абай мұ ра сын те рең дей 
зерт теу дәу ірі мен жал ға са ды.
Осы лай ша «Абай та ну» мен «Абай та ну та ри хы» 

ат ты екі ғы лы ми ар на ның пай да бол ға нын көр се те ді.АР
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Қа зір гі абай та ну ғы лы мы ның тұ жы рым да ры бо-
йын ша шы ғар ма ла рын орыс-қа зақ тіл де рін де қа тар 
жаз ған көр нек ті қо ғам жә не мем ле кет қай рат ке рі, 
та рих шы Әли хан Нұр мұ ха ме дұлы Бө кей хан тұң ғыш 
абай та ну шы лар қа та рын да са на ла ды. Ә.Бө кей хан 
«Абай (Иб ра һим) Құ нан ба ев» де ген ат пен ақын дү ние-
ден оз ған соң, 1905 жы лы «Се ми па ла ти нс кий лис ток», 
1906 жы лы «Се ми па ла ти нс кие об ла ст ные ве до мос ти» 
га зет те рін де жә не 1907 жы лы «За пис ки Се ми па ла-
тин  с ко го По дот де ла За пад но-Си би рс ко го от де ла им пе-
ра то рс ко го русс ко го геог ра фи чес ко го Об ще ст ва» ат ты 
жи нақ та да Абай ту ра лы орыс ті лін де бер ген құн ды 
мә лі мет те рі ал ғаш қы де рек кө зі ре тін де маңызын жой-
мақ емес. Ға лым жұрт шы лық ты Абай өлең де рі нен тә-
лім-тәр бие алу ға үн де ді.

Тө мен де Ә.Бө кей хан ның «Се ми па ла ти нс кий лис-
ток» га зе ті нің (То лық атауы: Се ми па ла ти нс кий По д-
от дел За пад но-Си би рс ко го От де ла Им пе ра то рс ко го Рос-
сийско го Геог ра фи чес ко го Об ще ст ва. САК) 1905 жы лы 
25, 26, 27 қа зан (№ 250, 251, 252) күн гі сан да рын да 
жа рия лан ған «Абай (Иб ра һим) Құ нан бай ұлы» ма қа-
ла сы ның (аза на ма) то лық нұс қа сын ұсы нып отыр мыз: 
«1904 жы лы мау сым ның 23-жұл ды зын да Се мей уезі нің 
бо лы сын да (Шың ғыс тау да) да ла ның сү  йік ті ақы ны 
Абай Құ нан ба ев дү ние сал ды. Не гіз гі хат қа түс кен аты 
Иб ра һим бол са да, қа зақ да ла сы ше ше сі нің ер ке ле тіп 
қой ған нә зік те үн ді есі мі мен Абай деп атап кет кен-
дік тен, біз де осы лай қол да на мыз.

Абай әке жа ғы нан ал ған да то бық ты ру ының бел гі лі 
шон жа ры мен биі нен та рай ды. Ақын ның ба ба сы, то-
бық ты ның ба тыр биі – Ыр ғыз бай Тор ғай об лы сын да ғы 
Ыр ғыз өзе ні нің бо йын да XVII ға сыр дың 50-жыл да рын-
да дү ние ге кел ген. Ат тө бе лін дей кө сем нің бі рі ре тін де 
ол то бық ты ру ын Түр кіс тан нан аса құ нар лы жайылы-
мы мол Шың ғыс тауы на кө ші ріп әке ле ді. Абай дың 
ата сы Өс кен бай да ла хал қы на әділ би ре тін де та ныл ды. АР
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Оған бас қа ру лар дың қа зақ  та ры да жү гі ніп, дау ла рын 
шеш кіз ді. Абай дың әке сі Құ нан бай да бас қа ру дың 
қа зақ  та ры на өк тем дік жүр гіз ген, оны тек қа на тө ре 
тұ қым да ры ның сұл тан да ры на ға на тән ла уа зым – Қар-
қа ра лы ок ру гі нің аға сұл та ны бо лып сай ла нуы дә лел-
дей ді. Құ нан бай өмі рі нің со ңын да Мек ке ге ба рып, одан 
қай тып орал ған соң ел би лі гі нен бо йын ау лақ са ла ды. 
Бұ ның өзі де Құ нан бай дың бе де лін өсі ре тү се ді.

Абай дың ше ше сі Ұл жан да Бо шан ру ының зат ты 
тұ қы мы Бер тіс тен та рай ды. Ол да Ыр ғыз бай си яқ ты 
Қа ра ке сек ру ын Қар қа ра лы уе зін де гі Қу, Еді рей, Мыр-
жық тауы на бас тап кел ген. Абай дың ше ше сі Ұл жан ның 
төр кі ні қу шы кеш Қон тай мен Тон тай дың есі мі қа зақ 
да ла сы на ке ңі нен мә лім. Бір де Қон тай бай ұзақ 
ау ыра ды. Қо жа мен мол да лар жи на лып, оның кө ңі лін 
сұ рай ды. Сон да Қон тай жан тә сі лім бе ріп ба ра жа тып: 
«Жа зы ла-жа зы ла қо жа-мол да лар дан да ұят бол ды, 
ен ді өл ме сек бол мас», – деп ті.

Абай 10–12 жас ара лы ғын да қа зақ да ла сын да жү ріп 
хат та ны ды. Ал он екі жа сын да Се мей де гі Ах мет Ри за 
мол да ның мед ре се сі не тү се ді. Абай он төрт жа сын да 

сон да жү ріп, үш ай орыс мек-
те бі нен дә ріс ала ды. Осы төрт 
жыл дық мед ре се де гі жә не 
үш ай лық орыс мек те бін де гі 
дә ріс пен Абай дың мек теп тік 
оқуы аяқ тала ды.

А.Байт ұр сы нұлы – абай-
та ну шы. ХХ ға сыр дың бас 
ке зін де «Абай ды қа зақ ба ла сы 
те гіс та нып, те гіс бі лу ке рек» 
деп жар сал ған Ах мет Байт ұр-
сы нұлы ның бі лім паз ды ғы на 
бас ие қа рау ымыз ке рек. Қы-
тай оқы мыс ты сы Кон фу ций ді 
тө бе сі не кө те ріп, қа дір ле ген 
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ел дер дің қа зір гі да му қар қы ны көз ал ды мыз да кө рі ніп 
тұр. Се бе бі ақы лы озық ту ған адам дар өмір сү ру ге жөн 
сіл теп, дұ рыс ба ғыт-бағ дар бе ре ді. Сон дық тан да қа зір-
гі жас ұр пақ ғұ ла ма ға лым ның «Абай ды қа зақ ба ла сы 
те гіс та нып, те гіс бі лу ке рек» де ген сө зі нің жай дан-жай 
ай тыл ма ға нын ұғы ну ке рек.

Ұлт зия лы ла ры ның ата сы, XX ға сыр дың ба сын-
да ғы қа зақ мә де ние ті мен әде бие ті нің, бі лі мі мен 
ғы лы мы ның ту ын би ік ке кө тер ген, ту ған хал қы ның 
са на сы на де мок ра тия лық ой лар сі ңі ріп, кө кі рек кө зін 
оят қан, ха лық тың зер де сі не сәу ле тү сі ріп, тәу ел сіз-
дік ке ұм тыл дыр ған «қа зақ қау ымы ның ру ха ни кө се-
мі» (М.Әуе зов), қа зақ әде би ет та ну ғы лы мы мен тіл 
бі лі мі нің не гі зін са лу шы, ұлы түр лен ді ру ші-ре фор-
ма тор, ақын, әде би ет зерт теу ші ға лым, түр кі та ну шы, 
пуб ли цист, пе да гог, ау дар ма шы, қо ғам қай рат ке рі 
Ах мет Байт ұр сы нұлы Абай ұс тан ған ағар ту шы лық-де-
мок рат тық ба ғыт та ғы идеяны жал ғас тыр ған. Со ны мен 
қа тар А.Байт ұр сы нұлы жы рау лар поэ зия сын да ғы 
азат тық аң са рын шыр қау би ік ке жет кіз ген өз за ма-
нын да ғы ин тел ли ген ция қау ымы ның төл ба сы бол ды. 
Әсі ре се 1913 жы лы жа зы лып, «Қа зақ» га зе тін де жа рия-
лан ған «Қа зақ тың бас ақы ны» ат ты ма қа ла сы Ах мет ті 
бі лік ті әде би ет та ну шы ға лым ре тін де та ныт ты. Бұл 
ма қа ла – ұлы Абай дың ұлт тық әде би ет тің та ри хы нан 
ала тын ор нын ай қын дау ға, ақын шы ғар ма шы лы ғы на 
ба ға бе ру ге ар нал ған тұң ғыш ғы лы ми-зерт теу ең бек. 
Ға лым зерт теуі абай та ну шы лар ға те мір қа зық тай жол 
сіл те ді. Үзін ді ге на зар ау да райық:

«Қа зақ тың бас ақы ны – Абай (шын аты Иб ра һим) 
Құ нан ба ев. Онан ас қан бұ рын ғы-соң ғы за ман да қа зақ 
ба ла сын да біз бі ле тін ақын бол ған жоқ. Ақ мо ла, Се мей 
об лыс та рын да Абай ды біл мей тін адам жоқ... Абай дың 
сө зін көр мей тұр ған да, мақ та ған да ры на сен бей, қа зақ 
үкі ле ген өз құ на нын өз ге лер дің тұл па ры нан ар тық 
кө ре тін мі не зі бо лу шы еді, мақ тап отыр ған Абайы біз дің АР
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Әбу бә кір, Сей дах мет, Ақ мол да ла ры мыз сы қыл ды бі реу 
ғой деп жүр дім. 1903 жы лы қо лы ма Абай сөз де рі 
жа зыл ған дәп тер түс ті. Оқып қа ра сам, бас қа ақын-
дар дың сө зін дей емес. Олар сө зі нен бас қа лы ғы сон ша, 
әу ел гі кез де жа тыр қап, көп ке дей ін то саң сып оты-
ра сың. Сө зі аз, ма ғы на сы көп, те рең. Бұ рын ес ті ме ген 
адам ға шап шаң оқып шық саң, кө бі нің ма ғы на сы на 
же те ал май қа ла ды. Көп сөзін ой ла нып дағ ды лан ған 
адам дар бол ма са, мың ара оқы са да, тү сі не ал май ды. 
Не ма ғы на да ай тыл ға ны бі реу ба ян дап ұқ тыр ған да 
ға на бі ле ді. Сон дық тан Абай сөз де рі жал пы адам ның 
тү сі нуі не ау ыр тие ті ні рас. Бі рақ ол ау ыр лық Абай дың 
ай та ал ма ға ны нан кем ші лік емес, оқу шы лар дың тү сі-
нер лік дә ре же ге же те ал ма ға ны нан бо ла тын кем ші лік. 
Олай бол ған да, айып жа зу шы да емес, оқу шы да. Не 
нәр се жайынан жаз са да Абай тү сін ді ріп, та мы рын, 
іш кі сы рын, қа сие тін қар май жа за ды. Оның сы рын, қа-
сие тін бі ліп жаз ған соң, сө зі нің бә рі оқу лық қа ті ре ліп, 
оқу шы лар дың бі лі мі не сын бо лып та бы ла ды. Оқу шы 
сөз ді сы на са, сөз оқу шы ны да сы най ды. Абай сө зі 
за ма нын да ғы ақын дар дан оқ шау, олар сө зі нен үз дік, 
ар тық. Ол оқ шау лық, бас қа ақын дар дан Абай дың 
жал ғыз сө зін де ға на емес, өзін де де бол ған. Абай дың 
қан дай бол ға нын көз бен көр ме сек те, көр ген дер дің 
ай туы нан бі ле міз... Ай ту шы мен тың дау шы кө бі на дан 
бол ған дық тан, өлең бо лып ай ты лып жүр ген дер дің кө бі 
өлең емес екен ді гі, өлең жа ман бол са да, ке ліс ті ріп 
жа зу шы ла ры ішін де бі рен-са ран екен ді гі, жұрт ма ғы-
на лы, ма ңыз ды, те рең ма ғы на жоқ, ма ңыз жоқ, жел-
дей гу леп, құ лақ қа ұнам сыз ти іп өте шы ға тын же ңіл 
сөз дер ді тың дау ға құ мар екен ді гі Абай дың өлең жайын 
жаз ған сөз де рін де көр се тіл ген. Со ны мен Абай дың сын-
шы лы ғы, өлең жақ сы бо лу ға не ден екен ді гін бі ле ті ні де 
кө рі ніп тұр.

Сөз жа за тын адам әрі жа зу шы, әрі сын шы бо лар ға 
ке рек. Сөз ді� шы рай лы, ажар лы бо лу ына ой ды� АР
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ше бер лі гі ке рек; 	нам ды, орын ды, дәм ді бо лу ына сын-
шы лы� ке рек; ма �ы на лы, ма �ыз ды бо лу ына бі лім 
ке рек. Абай да осы үшеуі де бол ған. Бұ лар дың үс ті не, 
Абай кө сем, үл гі шы ға рып, өне ге жай ғыш бол ған. 
Абай да өлең сөз дің не ше түр лі үл гі сі, өр не гі та бы ла ды. 
Ол өр нек тер ді ой дан шы ғар май, орыс тан ал са да, орыс 
өлең де рі нің өр нек те рі қа зақ ті лі не жа рай тын ды ғын 
бас тап көр сет ке ні де зор кө сем дік. Абай өлең жақ сы 
бо лу ға ке рек шарт тар дың бә рін біл ген. Сон дық тан 
өле ңі қай та ра пы нан да бол са то лық. Жал ғыз-ақ мі ні 
бар. Ол мін – өлең бу нақ та ры тек се рі ліп ор ны на қойыл-
ма ған дық. Оның оқы ған да я ән ге са лып айт қан да кем-
ші лі гі зор бо ла ды. Дау ыс тың ағы нын бұ зып, өлең нің 
ажа рын ке ті ре ді, мы са лы, тө се ліп, же ліп ке ле жа тып 
шо қы тып кет кен си яқ ты, тай па лып жор ға лап ке ле 
жа тып те кі рек теп кет кен си яқ ты. Бұл кем ші лік ті тү зе-
ту ге бо ла ды. Өлең нің үш бу ын ды бу нақ та ры мен төрт 
бу ын ды бу нақ та ры ал ма сып кет кен жер ле рін алып, 
өз орын да ры на қой са, тү зе ле ді. Мұ нан бас қа Абай 
өлең де рін де мін бар деп өз ба сым ай та ал май мын. Кей-
бі реу лер дің ай та тын «ау ыр лы ғы бар» де ген сөз дер, ол 
өлең нің қи сы нын кел ті ре ал ма ған нан емес, өр не гі нің 
жа ңа лы ғы нан, қа зақ өлең де рі нің дағ ды лы тү рі нен 
бас қа рақ бол ған соң, оқу шы лар жат тық қан ша жа тыр-
қай ды. Со нан ға на ау ыр си яқ ты кө рі не ді. Абай дың 
өзі тек сер гіш бол ған соң, оның өле ңін тек се ріп, қа та 
шы ға рып еш кім жа ры та ал май ды. Абай дың қан дай 
сын шы, сөз тек сер гіш екен ді гін «Өлең – сөз дің пат-
ша сы, сөз са ра сы» өлеңі нен бай қау ға бо ла ды (СD-ден 
о�ы�дар).

Мір жа қып Ду ла тұлы – XX ға сыр дың бас ке зін де гі 
қа зақ мә де ние ті мен әде бие ті нің ірі өкі лі, Алаш қай-
рат ке рі, ақын, дра ма тург, жа зу шы, ау дар ма шы. Оның 
Абай ға ар нал ған ал ғаш қы ша ғын ма қа ла сы та тар дың 
«Уа қыт» га зе тін де «Иб ра һим ибн Құ нан ба ев» де ген ат-
пен 1908 жы лы жа рия лан ған. Ақын ның ой-өрі сі, бі лім АР
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дең гейі, ту ған же рі, шық қан 
ор та сы ай ты лып, әде би мұ ра-
сы на жал пы ла ма ба ға бе рі ліп, 
оның орыс әде бие ті мен бай ла-
ны сы сөз бо ла ды. Мұн да «Иб-
ра һим мыр за ұлы ақын ата-
лып, бұ дан төрт жыл бұ рын 
дү ние ден қайт ты... Ғы лым-
сыз, қа ра ха лық ара сын да, са-
ха ра қа зақ  та ры ішін де жал ғыз 
жұл дыз дай бо лып жа нып шы-
ғып, ті лі, оқу шы ла рын оята-
тын өлең де рі оны бү кіл аты-
рап қа мәш һүр ет ті. Шы ғар ма-

ла ры қа зақ   ша жа зыл ды. Мей лін ше мол ең бек те ну мен 
орыс ті лін үй ре ніп, орыс әде бие ті не ер кін же ті ліп, дос-
та сып ал ды. Өлең де рі есіт кен нің жү ре гін жі гер лен ді-
рер лік тей та би ғи бо лып, шы ғар ма ла ры ның асыл не гі зі 
Лер мон тов қа үн дес. Мә жі лі сін де бол ған кі сі лер дің ай-
ту ын ша, ті лі ләз зат ты, араб, пар сы, тү рік, қал мақ тіл-
де рі нен ха бар дар, та рих, геог ра фия пән де рі нен мағ лұ-
ма ты кең бо лып та ны мы ау қым ды еді. Адам шы лық 
ой-қия лы өте та за, ұлт шыл, елін-же рін сүй ген кі сі еді. 
Мар құм ның өлең де рі көп бол са да, ба сыл ған да ры жоқ-
қа тән еді. Оба лы шы ғар ма ла рын бі ліп жа рық қа шы-
ғар мау ға қай рат ет пе ген кі сі лер дің ба сын да тұр», – деп, 
Абай өлең де рі нің жа рия ла нуы ту ра лы бас па сөз бе тін де 
ал ғаш рет мә се ле кө тер ді. Бұл Абай ту ыс та ры на да, 
оқы ған аза мат тар ға да қоз ғау са лып, жі гер бе ре тін сын-
пі кір еді. Осы ма қа ла ны ав тор мы на дай өлең жол да ры-
мен аяқ тай ды:

Қу ат ты от тай бұр қы рап,
Уә зін ге са лып ті зіл ген
Жаң быр лы жай дай сыр қы рап,
Көк бұлт тан үзіл ген
Қай ран тіл, қай ран сөз!

МІРЖАҚЫПДУЛАТҰЛЫ
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На дан ға қа дір сіз.
 Тәуе кел мен ба тыр ой,
Өт кір тіл ді най за етіп.
Сайы сып-ақ бақ ты ғой,
Не ше түр лі ай ла етіп.
Оян бай, қай ран жұрт,
Ұял май қал жым-жырт!
Ақыл мен ой лап айт қан сөз,
Бойыңа жұқ пас сыр ға нар.
Ын та лы жү рек сез ген сөз,
Бар та мыр ды қуа лар.
Ән са лар, жат қа алар,
Тү бін де құр қа лар.

Ал Мір жа қып Ду ла тұлы ның 23 шіл де 1914 жы лы 
«Қа зақ» га зе тін де ба сыл ған «Абай» ат ты ма қа ла сы 
ақын ның қай тыс бол ға ны на он жыл то лу ына орай 
жа зыл ған. Мұн да Абай дың қа ді рін біл меу, оны елеп-
ес кер меу ұлт тың үл кен ке міс ті гі еке ні ай тыл ды, се бе бі 
«Абай дың жо ға луы – қа зақ  тың жо ға луы, қа зақ ат ты 
ха лық тың ұмы ты лу ымен бір дей» еке нін егер Абай 
да мы ған ел дер дің бі рін де ту ған да «се гіз де гі ба ла сы нан 
сек сен де гі ша лы на» дей ін тө бе сі не кө те ріп, «ту ға ны на 
сүй сі ніп, өл ге ні не те гіс күйі нер еді» де ген ой айт ты. 
Орыс хал қы «бір ба лық шы ның ба ла сы Ло мо но сов ты 
не ше жүз жыл дан бе рі қа дір леп, кө ңі лін де, ті лін де де 
бі рін ші жа зу шы ре тін де сақ тап, қа дір-қа сие тін күн нен-
күн ге арт ты рып» отыр ған ды ғын, біз де Абай ға сол көз-
бен қа рап, ұмыт пас тай етіп бел гі ор на ту ке рек ті гін атап 
көр сет ті. Қа зақ та ри хын да ғы Абай дың ор нын «бі рін ші 
жа зу шы» Ло мо но сов пен қа тар қой ған Мір жа қып Абай 
шы ғар ма ла рын жа рия лау, на си хат тау, оның есі мін 
мәң гі ес те қал ды ру үшін түр лі ша ра лар (музей, кө ше 
т.б.) ұйым дас ты ру ке рек ті гі ту ра лы сол уа қыт тың 
өзін де үл кен мә се ле кө те ре біл ген ді гін кө ру ге бо ла ды.

Сон дай-ақ Се мей де пе да гог-ға лым Нә зи па Құл-
жа но ва ның ұйым дас ты руы мен Абай дың қай тыс АР
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бол ға ны ның 10 жыл ды ғы на орай өт кі зіл ген әде би кеш 
ту ра лы да құ нар лы ой айт ты.

Осы ма қа ла да Абай дың тұң ғыш өлең дер жи на ғы ның 
шы ғу та ри хын қыс қа ша ба ян дап, Ах мет Бай  тұр сы-
н ұлы, Әли хан Бө кей хан ның жә не ақын ба ла ла ры мен 
іні ле рі нің ең бек те рін атап көр се те ді. «1904 жы лы мау-
сым жұл ды зы ның ба сын да Омс кі ге бар ға ным да Абай 
өлең де рі нің жаз ба сын ал ғаш Ах мет Байт ұр сы нов тан 
көр дім. Сон да Байт ұр сы нов айт ты: «Ес туім ше Абай 
өз өле ңі нің ба сы лып шы ғу ын ті ле мей ді, һәм бас ты ру-
шы ға, еш кім ге рұқ сат бер мей ді екен. Күз Қар қа ра лы 
қа ла сы на ба ра мын, сон да әдейі бұ ры лып, Абай ға сә лем 
бе ре мін, та ны са мын һәм өлең де рін бас ты ру жа ғы нан 
сөй ле се мін» деп айт қа нын, бі рақ Ах мет ке Абай ды 
кө ру нә сіп бол май, «Абай өмі рі күз ге жет пей, сол мау-
сым ның 23-ін де опат» бол ған ды ғын жа за ды. Сөз жоқ, 
кө зі ті рі сін де Ахаң мен Жа хаң ата лып, ел құр ме ті не 
бө лен ген Алаш арыс та ры А.Байт ұр сы нұлы мен М.Ду -
ла тұлы Абай мен жо лы ғып, өз ау зы нан өлең де рін жа зып 
ал ған да абай та ну ғы лы мы ға жа  йып тар мен то лы ғар еді. 
Бі рақ Ах мет тің «Қа зақ тың бас ақы ны – Абай (шын 
аты Иб ра һим) Құ нан ба ев. Онан ас қан бұ рын ғы-соң ғы 
за ман да қа зақ ба ла сын да біз бі ле тін ақын бол ған жоқ» 
де ге ні си яқ ты Мір жа қып тың да «Әде бие ті міз дің не гі-
зі не қа лан ған бі рін ші кір піш – Абай сө зі, Абай аты 
бо лар ға ке рек» де ген қа си ет ті сөз де рі қал ды.

М.Ду ла тұлы осы ма қа ла сын да Абай ға дей ін гі қа зақ 
әде бие ті не шо лу жа сай ке ле: «Бәл ки, мұ нан кей ін 
Абай дан үз дік ақын дар, жа зу шы лар шы ғар, бі рақ ең 
жо ға ры, ар дақ ты орын Абай ді кі, қа зақ хал қы на сәу ле 
бе ріп, ал ғаш қы ат қан жа рық жұл дыз – Абай», – де ді.

Сон дай-ақ Мір жа қып тың «Абай дың өл ген кү ні нен 
қан ша алыс та сақ, ру ха ни сон ша жа қын дар мыз. Үне мі 
бұл күй де тұр мас, ха лық аға рар, өнер-бі лім ге қа нар, 
сол күн дер де Абай құр ме ті күн нен-күн ге ар ты лар, 
«Бі рін ші ақы ны мыз» деп қа бі рі не хал қы жиі-жиі АР
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зия рат етер, ха лық пен Абай ара сы күш ті ма хаб бат пен 
жал ға сар. Ол күн дер ді біз көр мес піз, бі рақ біз дің 
ру хы мыз се зер, қу анар», – де ген сө зін де біз ге бел гі сіз 
тыл сым дү ние ден тіл қа тып, қа зір гі ұр пақ тағ зы мын 
кө ріп тұр ған дай әсер бе ре ді.

Жү сіп бек Ай мау ытұлы – 
қа зақ мә де ние ті мен әде бие-
ті нің ірі өкі лі, қа зақ про за 
жан ры ның не гі зін са лған 
жа зу шы, дра ма тург, пуб ли-
цист, ау дар ма шы, Алаш қай-
рат ке рі Ж.Ай мау ытұлы ның 
абай та ну ға қа тыс ты ең бе гі 
ең ал ды мен 1918 жы лы Се-
мей де «Абай» жур на лы ның 
ір ге та сын қа ла уы мен ерек-
ше ле не ді. «Абай» жур на лы 
1918 жыл дың 4 ақ па ны нан 
Алаш (қа зір гі Жа ңа се мей) 
қа ла сы нан шы ғып тұ ра ды. 
Ж.Ай мау ытұлы 1914 жы лы Се мей де гі оқы ту шы лар 
се ми на рия сы на қа был да нып, оны 1918 жы лы аяқ-
тап шы ға ды. Сол тұс та М.Әуе зов, Қ.Сәт ба ев си яқ ты 
қа ла жас та ры мен та ны са ды. Әсі ре се М.Әуе зов пен тез 
тіл та бы сып, «Абай» жур на лы на де йін, 1917 жы лы 
Таш кент тен шы ға тын «Алаш» га зе ті не «Екеу» де ген 
бүр кен шік ат пен «Қа зақ тың өз ге ше мі нез де рі» ат ты 
ма қа ла да йын дай ды. М.Әуе зов те оны шы ға ры су ға 
ат са лы са ды. 1918 жы лы «Екеу» де ген бүр кен шік ат пен 
«Абай» жур на лы на «Абай дың өне рі һәм қыз ме ті», 
«Абай дан соң ғы ақын дар» де ген ма қа ла лар жаз ды. Бұл 
ма қа ла лар ды М.Әуе зов тің де, Ж.Ай мау ытұлы ның да 
таң да ма лы жи нақ та ры нан оқу ға бо ла ды.

«Абай дың өне рі һәм қыз ме ті» де ген ма қа ла да: 
«Абай дың ақын дық өне рі, тар жол ды, бір бет кей емес. 
Әр та рау лы, се гіз қыр лы. Ол та рау лар мы нау: мі нез 
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тү зе те тін дік (ах лақ), те рең нен тол ғай тын дық (пәл-
са па), сын шыл дық (кри ти ка), су рет шіл дік (ху до же-
ст вен ность), жү рек тің мұң-за рын, сы рын тап қыш тық 
(ли ри ка), ащы тіл ді лік, ыза лық пен кү ле тін дік (са ти-
ра), һәм ке ре мет пе ре вод шик тік. Мұн дай әр жақ ты, 
се гіз қыр лы өнер бас қа ақын дар дан та бы ла бер мей тін – 
Абай ға ға на хас си пат», – деп, қа зақ  тың «се гіз қыр лы, 
бір сыр лы жі гіт» де ген де гі на ғыз тала нт қа ға на тән 
си пат тар ды жі лік теп көр се тіп бе ре ді.

«Абай дан соң ғы ақын дар» де ген ма қа ла сын да: Те-
гін де «ақын» бар, «өлең ші» бар. Ақын ға қойыла тын 
шарт тар: әл гі ай тыл ған өлең ші лік ке ол шарт тар дың 
кей бі рі бол са да жа рай бе ре ді. Бұ лай бол ған да біз дің 
өлең ші міз көп, ақы ны мыз аз. Сіл те ген қа ла мы, сер-
ме ген тала бы кө лем де ніп, тө гі ліп, түр ле ніп, жа пы ра ғы 
жел кіл деп, қол мен қой ған дай мей ірің қа нып, той-
ған дай бо лып шы ға тын өлең дер бұл күн гі ақын дар да 
аз. Кө бі нің өле ңі – ше бер леп айт қан қа ра сөз. Мә де  -
ниет тің тө мен гі бас қы шын да жүр ген дік тен әде би ет тің 
өз ге түр ле рі та рау лай ал май, ке ше гі өт кен ақын дар 
мен би лер дің сө зі не елік теп, не жаз са, өлең мен жа зу бұ 
күн гі өлең ші лер ге сән бо лып жүр. Бі рақ бұл әдет іл ге рі 
бас қан сайын қа ла бе ру ке рек. Өлең ші лік ке өне рі жоқ, 
жай тіл ді кі сі лер өлең ге са лы нып, бой да ғы өз ге өне рін 
жойып алу ға мүм кін жә не өлең бо лу ға лайық сыз сөз ді 
жұрт өлең қы лып жүр. Шар ты та был май, зор лық пен 
қыл ғы нып оты рып жа зыл ған өлең нің әде би ет ті кү шей-
ту ге сеп ті гі жоқ. Қай та сы ңаржақ қыл ған нан бас қа» 
дей ке ле, М.Жұ ма ба ев, М.Ду ла тұлы, С.То рай ғы ров-
тар дың сыр шыл ды ғын, А.Байт ұр сы нұлы, С.Дө нен-
таев, Ш.Құ дай бер діұлы, Б.Өте ті леуов өлең де рін де гі 
«сыр ты тө гіл ген сұ лу, ті лі кес те лі, анық, ха лық тың 
ұғы мы на, оқуы на же ңіл, тәт ті... ақыл ға азы ғы бар» 
екен ді гін дә лел дей ді.

Қо ры та айт қан да, абай та ну ғы лы мы ның қа лып-
та суы на Ә.Бө кей хан, А.Байт ұр сы нұлы, М.Ду ла тұлы, АР
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Ж.Ай мау ытұлы си яқ ты қа лам гер лер де үл кен үлес 
қос ты. 

ХХ ға сыр дың бі рін ші жар ты сын да ғы тар тыс тың 
сәл де бол са, бә сең деп, ағар ту шы-де мок рат тық си пат 
алуы  на М.Әуе зов тің 1933 жы лы Абай шы ғар ма ла-
ры ның тұң ғыш то лық жи на ғын құ рас ты руы жә не 
Абай дың ғы лы ми өмір бая нын жа сап бе руі се беп бол ды. 
Абай та ну та ри хы ның М.Әуе-
зов тен бас тала тын се бе бі – сол.

Әйтсе де, сол кез де гі озық 
ой лы Алаш зия лы ла ры ның 
Абай мұ ра сын қыз ғыш тай 
қор ғап, жан ұшыр ған әре ке ті 
абай та ну та ри хын да өзін дік 
ор нын қал дыр ды.

Со лар дың бі рі – қа зақ-
 тың аса көр нек ті бір туар 
ақы ны Ілияс Жан сү гі ровтің 
1923 жы лы 8 ма мыр да «Тіл-
ші» га зе ті не шық қан «Абай 
кі та бы» ат ты ма қа ла сын да ғы 
үш түр лі мә се ле ні ерек ше 
атай мыз. Бі рін ші – Абай дың 1922 жы лы Таш кент те 
ба сыл ған жи на ғын шы ға ру шы «Түр кіс тан ха лық 
ко мис са ри аты бі лім ко мис сия сы ның» бас ты ру шы-
ла ры ту ра лы ай тып, әр бір өлең жо лы на мұ қи ят 
үңі ліп, 21 сөй лем ді тү зе туі. Бұл Абай өлең де рі нің 
текс то ло гия сы на жа сал ған тұң ғыш сын дар лы қа дам 
еді. Екін ші – Абай ды тұр пайы со ци оло гия лық та ным-
да ғы сын нан ал ғаш қы лар дың бі рі бо лып қор ғауы. Ол: 
«Қа зақ стан ның жал пақ ең бек ші ле рі кім нің қо раз, 
кім нің бұл бұл еке нін айырар. Бір есек тің бе ті мен кет-
пес», – деп ке сіп айт ты. Абай аты нан мы на дай па ро дия 
да жаз ды:

Де мей мін ме ні мақ та сын,
Я жақ сын, я жақ па сын.

ІЛИЯСЖАНСҮГІРОВ
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Сүйт се де сон дай сын шы дан,
Құ дайым ме ні сақ та сын, – дей ді.

Үшін ші, Абай шы ғар ма ла ры ның то лық жи на ғын 
құ рас ты ру ға осы бас тан қам жа сап, бір не ше жыл тың-
ғы лық ты із де ніп, асық пай-ап тық пай шы ға ру қа жет-
ті гін ай та ке ліп, бұ ған бас шы лық ету ге «Абай ды же те 
бі ле тін Шә кә рім, Мұх тар, Әли хан, Ах мет си яқ ты адам-
дар ды үн деу ке рек», – де ген аса ма ңыз ды пі кір біл дір ді. 
«Қа зақ поэ зия сы ның Құ ла ге рі» атан ған І.Жан сү гі-
ров тің бұл пі кі рі қа шан да өз құ нын жой май ды.

І.Жан сү гі ров тің 1933 жы лы М.Әуе зов құ рас тыр ған 
Абай шы ғар ма ла ры ның то лық жи на ғы на ал ғы сөз 
жа зуы да оның өре лі ойын, кі сі лік кел бе тін та ны та ды.

Сон дай-ақ ХХ ға сыр дың ба сын да дә лі рек айт қан да 
1923 жыл дар дан бас тап, Райым жан Мәр се кұлы, Ыды-
рыс Мұс там бай ұлы си яқ ты Алаш аза мат та ры Абай 
мұ ра сы на «бай шыл, фео дал ақын» деп кі нә тақ қан-
дар дан қор ғау жо лын да бас па сөз бет те рін де жаз ған 
ма қа ла ла ры ның да ма ңы зы зор.

Ға лым Бей сен бай Кен же ба ев та 1923–1925 жыл-
да ры «Абай», «Абай шы ғар ма ла ры ның жи на ғы на 
сын» ма қа ла ла рын да «Абай қа зақ  тың жаз ба әде бие тін 
бас та ды, со ған не гіз сал ды. Сон дық тан Абай – қа зақ 
жаз ба әде бие ті нің аға сы. Бұл орын Абай ға үл кен дік 
те, кі ші лік те қыл май ды» де ген си яқ ты оң ба ға бер ді. 
Бұ лар дың бар лы ғы да М.Әуе зов тің «Мен Абай те ре-
ңі нен шө міш теп қа на іш тім» де ге нін дей абай та ну 
ғы лы мы ның қа лып та суы на бел гі лі бір дә ре же де дұ рыс 
ба ғыт та үлес қос ты.

Ес кер ту: Абай шы ғар ма ла ры ның оты зын шы жыл-
дар дан кей ін зерт те луі 10–11 сы нып қа ар нал ған «Абай-
та ну» оқу лы ғын да ар найы сөз бо ла ды.

1. ХХ ға сыр дың ба сын да Абай шы ғар ма шы лы ғын кім дер 
зерт те ді?

Білу
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2. М.Мыр зах ме тұлы абай та ну ғы лы мын не ше ке зең ге бө-
ле ді?

3. М.Әуе зов тен бұ рын Абай өмір ба янын жаз ған кім?

1. Не лік тен А.Байт ұр сы нұлы сөз жа за тын адам әрі жа зу-
шы, әрі сын шы бо лу ке рек деп есеп те ді? 

2. А.Байт ұр сы нұлы ақын өле ңі нен қан дай мін та ба ды? Не 
се беп ті?

 Абай та ну ғы лы мы ның М.Мыр зах ме тұлы жүй еле ген ке-
зең де рі бой ын ша сыз ба тол ты рың дар.

Абайтану
кезеңдері

 «Тал қы лау кар та сы» бой ын ша Ә.Бө кей хан мен А.Бай-
т ұр сы нұлы ның ма қа ла ла рын оқып, са лыс ты ра тал дап, 
кес те ні тол ты рың дар. 

Ә.Бөкейхан А.Байтұрсынұлы

 М.Ду ла тұлы ның «Абай дың жо ға луы – қа зақ тың жо ға-
луы, қа зақ ат ты ха лық тың ұмы ты лу ымен бір дей» де ген 
сө зі н қатыстырып, ар гу мен та тив ті эс се жа зың дар.

 А.Байт ұр сы нұлы ның ақын өле ңі нен тап қан мі ні не қа-
зір гі уа қыт тұр ғы сы нан ба ға бе рің дер.

Түсіну

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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2.2М.Әуезовтіңабайтануғақатысты
зерттеуеңбектері

Қа зақ хал қы ның да ныш-
пан жа зу шы сы, әде би ет зерт-
теу ші, ұс таз-ға лым, қо ғам 
қай рат ке рі, дра ма тург, пуб ли-
цист М.Әуе зов тің абай та ну ға 
қа тыс ты зерт теу ең бек те рі сан 
са ла лы. Ака де мик М.Әуе зов 
абай та ну ғы лы мы ның не гі зін 
са лып қа на қой ған жоқ, тұ тас 
та ри хын жа са ды.

Абай мұ ра сын зерт теу, на-
си хат тау, та ны ту жо лын да ғы 
Мұх тар Әуе зов тің із де ніс те рі 
ХХ ға сыр дың ал ғаш қы ши ре-
гі нен бас тала ды. «Абай ле бі, 

Абай үні, Абай ты ны сы – за ман ты ны сы, ха лық үні. 
Бү гін ол үн біз дің де үн ге қо сы лып, жаң ғы рып, жа ңа 
өріс алып тұр» де ген М.Әуе зов сө зі – мәң гі лік ұғым. Ол 
абай та ну ғы лы мы ның не гі зін қа ла ды, бі рін ші рет оқу 
үде рі сі не «Абай та ну» де ген ат пен дә ріс ен гіз ді, абай-
та ну ды қа зақ әде бие ті та ри хы ның дер бес ғы лы ми бір 
са ла сы на ай нал дыр ды. «Абай» трагедиясын (пьеса), 
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(1939), «Абай» операсының либреттосын (1944), «Абай 
әні» көркем фильмінің сценарийін жазды. Абай әнде-
рінің нотаға түсуіне, жариялануына, дұрыс айтылуына 
да бас-көз болды. Тіпті Абай суреттері мен портретте-
ріне дейін мән беріп, кемшілігін айтып отырған. Бұл 
туралы З.Қабдоловтың «Менің Әуезовім» роман-эссесі-
нен оқуға болады. 

Абай ауы лы мен ма лы ара лас, қойы қо ра лас бол-
ған ата сы Әуез бен әже сі Ді на сыл дың ық па лы мен 
бо ла шақ ака де мик-жа зу шы ақын мұ ра сын жас тайы -
нан бі ліп өсе ді. Оның та ғы бір се бе бі Құ нан бай дың 
кі ші әй елі Нұр ға ным ту ыс тық жа ғы нан М.Әуе зов тің 
апайы бо лып ке ле ді. Нұр ға ным – жа зу шы ның үл кен 
ата сы Бер ді қо жа ның қы зы. Құ нан бай дың қар тай ған 
ша ғын да, қа жы лық са пар ға ба рып, одан кей ін дү ние 
ісі не ара лас пай дін жо лы на бір жо ла бе рі луі не осы 
Бер ді қо жа ның әсе рі ту ра лы ха лық жа зу шы сы Қаб-
деш Жұ ма ді лов тің «Про ме тей ала уы» де ген ро ма ны-
нан оқу ға бо ла ды.

Өсе ке ле бо ла шақ ғұ ла ма өзі не кіш ке не кү ні нен 
жақ сы та ныс Абай ай на ла сын да ғы сол тұс та ғы кө зі ті-
рі кі сі лер дің бар лы ғы мен жүз де сіп, Абай өмір бая ны на 
қа тыс ты ма те ри ал жи на ған. Абай дың ақын шә кі рт те рі 
Көк бай мен Шә кә рім, жұ бай ла ры Діл дә мен Әйге рім, 
Абай дың кі ші ше ше сі Нұр ға ным, ақын ның дос та-
ры мен, тіп ті «жау ла ры мен» де же ке-же ке кез де сіп, 
олар ды кө ріп, әң гі ме лес ке нін Әуе зов тің өзі де жа зып 
кет кен. Мі не, осы ның бә рі, әсі ре се Абай ды кө зі көр-
ген адам дар дың ес те лік те рі «Абай жо лы» ро ма ны ның 
өзе гін қа ла ды. Әри не жа зу шы бел гі лі бір оқи ға ны бір 
адам ның ай туы мен ға на жа за сал ма ған. Ол бір оқи ға ны 
бір не ше адам нан сұ рап, елеп-ек шеп ба рып қа на пай да-
лан ған. Сон дай-ақ Абай дың кө зі ті рі сін де жа рия лан-
ған бас па сөз ма те ри ал да ры мен жа рық көр ген кі тап-
тар дың бар лы ғы мен та ныс бол ған. Со ның бә рін әб ден 
сүз гі ден өт кі зу нә ти же сін де Абай дың тұң ғыш ғы лы ми АР
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өмір бая ны жа зыл ды жә не «Абай жо лы» ро ман-эпо пея-
сы ның та ри хи де рек те рі жа сал ды.

М.Әуе зов ХХ ға сыр дың бас ке зі нен жи на ған ма те-
риал   да ры не гі зін де 1918 жы лы «Абай» жур на лы на 
бұ дан кей ін «Таң», «Шол пан», «Са на» жур нал да ры-
на Абай шы ғар ма ла рын жа рия лап, ма қа ла лар жа за 
бас тай ды. Ака де мик-жа зу шы ның ал ғаш қы із де ні сі 
«Абай дың өне рі һәм қыз ме ті», «Абай дан соң ғы ақын-
дар» ат ты «Абай» жур на лын да жа рия лан ған ма қа ла-
ла ры нан бас тау ала ды. Бұ лар «Екеу» де ген ла қап ат пен 
жа рия лан ған.

1924 жы лы «Абай дың қа зақ әде бие тін де гі та ри хи 
ор ны» де ген ба ян да ма сын да Абай шы ғар ма шы лы ғын 
зерт теу ту ра лы нақ ты лы мін дет тер ді ал ға тар та ды. 
«Абай та ну дың не гі зі шы ны на кел сек, М.Әуе зов тің та-
ра пы нан Абай дың қай тыс бо лу ына 1924 жы лы жиыр ма 
жыл то лу қар са ңын да-ақ са лын ға нын кө ре міз» де ген 
М.Мыр зах ме тов осы жыл да ры Әуе зов тің қо лын да бол-
ған Абай дың ғы лы ми өмір бая ны бұ дан кей ін он жыл-
дан кей ін ке шеуіл деп жа рия лан ға ны ту ра лы жа зу шы 
ар хи він де сақ тал ған де рек тер бо йын ша ой қо ры та ды. 
Ға лым «Әуе зов жә не Абай» (1997) ат ты зерт теу ең бе гін-
де «1924 жыл да ры-ақ М.Әуе  зов құ рас ты рып, да яр ла ған 
то лық жи нақ 1933 жыл ға дей ін жа рия лан бай кел ді. Ол 
Абай дың қай тыс бо лу ына отыз жыл то луы қар са ңын да 
1933 жы лы ға на жа рық көр ді. Бұл ба сы лым рес пуб-
ли ка мыз дың ру ха ни өмі рін де, әсі ре се, абай та ну та ри-
хын да тең де сі жоқ зор мә де ни құ бы лыс бол ды. Қа зақ 
хал қы өз клас си гі ұлы ой шыл ақын Абайымен ал ғаш 
рет то лық та ны су ға мүм кін дік ал ды. Абай та ну са ла-
сын да жа зыл ған зерт теу лер мен ғы лы ми ма қа ла лар да 
ен ді асыл түп нұс қа ре тін де қа был дан ған шы ғар ма лар 
тек сі не сүй ене бас та ды. Осы жи нақ қа дей ін гі жүр гі-
зіл ген зерт теу жұ мыс та ры ның бә рі де тек 1909 жыл ғы 
жә не 1922 жыл да ры Қа зан, Таш кент қа ла ла рын да қай-
тала нып, ба сы лып кел ген Абай өлең де рі нің таң да ма лы АР
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ша ғын жи нақ та рын не гіз ге алып кел ген еді» (66-бет) 
деп жаз ды. Бұл «мүл де жо ға лып ке ту ге бет ал ған өлең 
жол да рын қай та жаң ғыр тып, хат қа тү сі руі не тек қа на 
М.Әуе зов» се беп бол ған ды ғын көр се те ді.

Мі не, М.Әуе зов тің абай та ну ға қа тыс ты зерт теу 
ең бек те рі де ген де Қы зы лор да қа ла сы нан 1933 жы лы 
М.Әуе зов құ рас ты рып шы ғар ған Абай дың екі том дық 
шы ғар ма лар жи на ғы ның ор ны ерек ше екен ді гін атап 
өте міз. Мұн да Абай өмір бая ны тұң ғыш рет ғы лы ми 
тұр ғы дан то лық ұсы ныл ды жә не Абай қа ра сөз де рі 
де тұң ғыш жа рия лан ды. Кей ін гі абай та ну шы лар дың 
бар лы ғы да осы өмір ба ян нан ат тап ке те ал ма ды. Бұл 
өмір ба ян да Абай дың ту ған нан қай тыс бол ған ға де  йін гі 
ке зе ңі, өс кен ор та сы, ай на ла сы, әсер ет кен өмір мек-
теп те рі тұ тас қам ты лып, абай та ну ғы лы мы ның не гі зі 
қа лан ды. Дер бес ғы лым са ла сы дә ре же сі не кө те рі луі не 
жол ашыл ды. Мұ ны көр нек ті абай та ну шы ға лым-
дар дың қай-қай сы сы да өз ең бек те рін де атап көр сет ті.

Ал «Абай та ну» ат ты ар нау лы курс ты 1943 жы лы 
қа зір гі әл-Фа ра би атын да ғы ҚазҰУ-не ау ыс қан нан ке -
йін М.Әуе зов оқу үде рі сі не тү бе гей лі ен гіз ді. 1942–1943 
оқу жыл дар ында бас тал ған абай та ну кур сын М.Әуе-
зов өмі рі нің со ңы на дей ін, яғ ни 1961 жыл ға дей ін өзі 
жүргіз ді.

1950 жыл да ры қай та бас кө тер ген тұр пайы идеоло-
гия та ны мы М.Әуе зов ке де әсе рін ти гіз ді. Ол өкі мет 
тала бы бо йын ша 1951 жыл дың ақ пан айын да «Абай та-
ну» кур сы ның ең ал ғаш қы бағ дар ла ма сын жа зып шық-
ты. Мұн да Абай дың шә кір ті Көк бай Жа на тай ұлы ның 
«Са ба лақ» («Абы лай хан» ту ра лы) дас та ны ту ра лы тұ-
жы рым да ма сы Ке ңес өкі ме ті нің сая са ты на қай шы кел-
ген дік тен, бұл бағ дар ла ма сол жыл дың қа ра ша айын да 
қай та жа зыл ды. Мұн да Абай дың ақын дық мек те бі жә не 
ақын шә кі рт те рі ту ра лы де рек тер алы нып тас тал ды. 
Бұл бағ дар ла ма 1988 жы лы «Абай та ну дан жа рия лан-
ба ған ма те ри ал дар» де ген ат пен «Ғы лым» бас па сы нан АР
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шық қан М.Әуе зов тің ғы лы ми-зерт теу ма қа ла ла ры мен 
құ жат тар жи на ғын да тұң ғыш рет жа рық көр ді. Мұн да 
«Абай мек те бі нің ақын да ры» «Көк бай дың ақын ды ғы», 
«Абай та ну дың ар нау лы кур сы на» бай ла ныс ты бұ рын 
жа рия лан ба ған лек ция лар бас қа да абай та ну ға қа тыс ты 
ба ян да ма лар, сөз дер мен пі кір ле рі жа рық көр ген.

М.Әуе зов тің 1934 жы лы жаз ған «Абай ақын ды ғы-
ның ай на ла сы» ат ты ма қа ла сын да ғы «Мұн дай ақын – 
төр теу. Оның еке уі Ақыл бай, Ма ғауия – Абай дың өз 
ба ла ла ры. Мұ ның еке уі де 1904 жы лы – Абай өл ген 
жы лы өл ген. Қал ған еке уі – Көк бай, Шә кә рім. Осы 
төрт ақын Абай дың на ғыз то лық ма ғы на да ғы шә кі рт-
те рі. Абай дан ата лық, аға лық, ұс таз дық тәр бие алу дан 
бас қа, оның өлең мен қа ра сөз де рін әрі оқу шы, әрі та-
ра ту шы, ба ға лау шы, тұ ты ну шы бо лу дан бас қа, бұ лар 
Абай бас шы лы ғы мен өз жан да ры нан жыр лар да жаз-
ған» де ген де гі Шә кә рім ту ра лы айт пақ бол ған ойын 
жал ғас ты ру ға сі рес кен жүй енің мүм кін дік бер ме ге нін 
кө ре міз.

1944 жы лы ҚР ҰҒА-ның Әде би ет жә не өнер инс ти-
ту ты нан М.Әуе зов тің ұйым дас ты руы мен «Абай та ну» 
бө лі мі ашыл ды. Алай да 1947 жы лы «Тіл жә не әде би ет 
инс ти тут та ры ның өрес кел сая си-идея лық қа те лік те рі» 
де ген қау лы сы нан кей ін бө лім рес ми жа был ды. Бұ ған 
М.Әуе зов тің Абай ту ра лы зерт теу ле рі дә лі рек айт қан да 
«Абай дың ақын дық мек те бі» се беп бол ды. Дегенмен 
абай та ну та ри хы тоқ тап қал ған жоқ, одан әрі жал ға са 
бер ді. Жа зу шы қай тыс бол ған нан кей ін есі мі бе ріл ген 
осы ғы лы ми-зерт теу инс ти ту тын да 1990 жы лы М.Мыр-
зах ме тұлы ның ұйым дас ты руы мен «Абай та ну» бө лі мі 
қай та ашыл ды.

«Қа зақ хал қы ның ға жайып ұлы Мұх тар Әуе зов 
Абай жайын да өзі нің ро ман-эпо пея сын да ыс тық іл ти-
пат пен, та ма ша ше бер лік пен ба ян да ды. Мі не, со дан 
бе рі Абай даң қы біз дің елі міз ге, одан тыс жер лер ге бұ-
рын ғы сы нан да кең та рап кет ті. Сөйт іп, ол жайын да ғы АР
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әң гі ме Ба тыс пен Шы ғыс ты шар лау ға шық ты» деп көр-
нек ті ға лым Қ.Мұ ха мед ха нов тың жаз ға нын дай, Абай 
даң қы ның жайылу ына бір ден бір се беп бол ған «Абай 
жо лы» ро ма ны бо лып та бы ла ды.

«Қа зақ өмі рі нің эн цик ло пе дия сы» атан ған М.Әуе-
зов тің әлем ге әй гі лі «Абай жо лы» ро ман-эпо пея-
сы ның бі рін ші кі та бы ал ғаш рет «Абай» де ген ат пен 
1942 жы лы, екін ші кі та бы 1947 жы лы жа рық көр ді. 
Бұл 1950 жы лы «Ақын аға» де ген ат пен же ке кі тап 
бо лып ба сыл ған. «Абай жо лы» атал ған үшін ші, төр-
тін ші том да ры 1952, 1956 жыл да ры шық ты. «Абай 
жо лы» бір тұ тас тық та 1956–1957 жы лы ал ты том дық 
шы ғар ма лар жи на ғын да ба сыл ды. 1961 жы лы «Абай 
жо лы» екі кі тап бо лып шық ты. Бұ дан кей ін жи ыр ма 
жыл өт кен нен кей ін ға на ел дің сұ ра ны сы на орай 1989, 
1997, 2000 жыл да ры «Абай жо лы ның» же ке ба сы лы мы 
төрт том дық бо лып шы ға бас та ды. 2014 жы лы елу том-
дық шы ғар ма лар жи на ғы ның екін ші ба сы лы мын да 
«Абай жо лы» 26–29-том дар ды қам ти ды.

1950 жы лы орыс жа зу шы сы Лео нид Со бо лев пен 
бір ге жаз ған «Абай» ат ты 4 пер де лі, 7 су рет ті пьеса сы 
жа рық көр ді. Бұ лар дан бас қа «Қа зақ әде бие ті нің та ри-
хы» (1927), «ХVІІІ–ХІХ ға сыр да ғы қа зақ әде бие ті» 
(1961), «Әр жыл дар ой ла ры» (Ма қа ла лар мен зерт-
теу лер, 1959) т.б. ең бек те рін де Абай ту ра лы зерт теу-
ле рі бе рі ліп отыр ды.

М.Әуе зов тің Абай мұ ра сы на ар нал ған зерт теу ле рі-
нің ішін де «Абай (Иб ра һим) Құ нан бай ұлы» (1845–1904) 
ат ты мо ног ра фия сы ның ма ңы зы зор. Бұл ал ғаш рет «Әр 
жыл дар ой ла ры» ат ты кі та бын да жа рия лан ды. 1967 
жы лы осы мо ног ра фия ның то лық нұс қа сы «Абай Құ нан-
ба ев» де ген ат пен бел гі лі ға лым, ф.ғ.д. Ыс қақ Дүй сен-
ба ев тың ал ғы сө зі мен жә не бас қа руы мен шық ты. Кі тап 
екі бө лім нен тұ ра ды. Бі рін ші бө лім «Абай ды та ну» деп 
бас та лып, «Абай дың өмір бая ны», «Абай дың жас ша ғын-
да ғы шы ғар ма ла ры», «Абай дың ли ри ка сы», «Абай дың АР
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поэма ла ры», «Абай дың ау дар ма ла ры», «Абай дың қа ра-
сөз де рі» де ген та рау лар ға бө лін ген. Екін ші бө лім М.Әуе-
зов тің ма қа ла ла ры нан тұ ра ды. Мұн да «Абай ақын ды-
ғы ның ай на ла сы», «Абай жайын зерт теу ші лер ге, «Орыс 
клас сик те рі мен Абай», «Абай ең бек те рі нің би ік ны са-
на сы», «Абай мұ ра сы жайын да» де ген ма қа ла ла ры мен 
орыс ша жа зыл ған бас қа да Абай ту ра лы зерт теу ле рі ен-
гі зіл ген. 1951 жы лы жа зыл ған «Абай дың әде би мек те бі» 
де ген та рау бұл кі тап тан да қыс қар тыл ды. Кө зі ті рі сін де 
жа рия ла та ал ма ған бұл бағ дар ла ма кей ін нен жо ға ры да 
атал ған «Абай та ну дан жа рия лан ба ған ма те ри ал дар» де-
ген кі та бын да жа рық көр ді.

«Абай (Иб ра һим) Құ нан бай ұлы» (1845–1904) ат ты 
мо ног ра фия сы 2014 жы лы шық қан елу том дық шы ғар-
ма лар жи на ғы ның 35-то мы на (133–384-б.) ен гі зіл ген.

Жал пы Әуе зов ті та ну үшін Абай ды та ну ке рек, 
Абай ды та ну үшін Әуе зов ті та ну ке рек. Әсі ре се мұ сыл-
ман дық шы ғыс әде бие ті не қа ты сы мен то лық адам ту-
ра лы ой-пі кір ле рі нің қа зір гі кө рі ні сін кө ру үшін про-
фес сор Ме кем тас Мыр зах ме тұлы ең бек те рі мен ға лым 
же тек ші лі гі мен жү зе ге ас қан абай та ну зерт теу ле рін не-
гіз ге алу ке рек. Өйт ке ні М.Мыр зах ме тұлы – 1960 жыл-
дар дан бас тап, 55 жыл уа қы тын абай та ну ғы лы мы на 
ар на ған қа зір гі кө зі ті рі жал ғыз абай та ну шы. Оның 
зерт теу ле рі Абай дың то лық адам ілі мін тұ жы рым дау-
ға не гіз бол ды. Ға лым 1946 жы лы «Абай поэ зия сы ның 
ті лі» де ген та қы рып та тұң ғыш док тор лық дис сер та ция 
қор ға ған ака де мик Қа жым Жұ ма лиев тің же тек ші лі гі-
мен 1963 жы лы «Абай дың әде би мұ ра сы ның зерт те лу 
жайы» де ген та қы рып та кан ди дат тық дис сер та ция 
қор ға ған. Осы дис сер та ция не гі зін де «Абай та ну та-
ри хы» ат ты мо ног ра фия сы жа рық көр ді. Мі не, со дан 
бе рі абай та ну ғы лы мы мен Әуе зов та ну ғы лы мы қа тар 
да мып ке ле ді.

1998 жы лы ака де мик Зей нол ла Қаб до лов тың «Ме-
нің Әуе зо вім» ат ты ро ма ны ҚР Мем ле кет тік сый лы ғын АР
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алуы да кез дей соқ құ бы лыс емес. «Творчество пси-
хологиясының тереңіне бойлап байқасақ, Флобердің 
«Бовари – өзім» дегені дәл: Құнанбай мен Абай – бәрінен 
бұрын Мұхтардың өзі. Бұлар ғана емес, сайып келгенде 
«Абайдағы» күллі кейіпкердің күллі сезімі мен сыры, 
ақылы мен ойы, парасаты мен философиясы – бәрі Мұх-
тардікі! Әуезовтікі! Бұл ғажап нәрсе!.. Әуезов – екінші 
Абай» деп М.Әуезовтің ұстаздық, ғалымдық, жазу-
шылық, азаматтық қырын жан-жақты сомдап шыққан 
бұл дилогия роман-эссе жанрының қазақ әдебиетіндегі 
классикалық үлгісі болып табылады.

«Абай жо лы» ро ман-эпо пея сы Үрім ші де гі «Шың-
жан ха лық бас па сы нан» бү гін гі күн ге дей ін 5 мәр те 
араб жа зуы мен ба сы лып шық ты. Со ны мен бір ге Шың-
жан да қа зақ дик то ры Мұ рат бек Те се ба ев тың оқуын да 
«Абай жо лы» ро ма ны ның 80 са ғат тық ды быс тық жаз-
ба сы та ра тыл ған. Бұл Шың жаң ха лық ра ди осы нан 
(қа зақ ті лін де гі) да, ға лам тор жүй есі ар қы лы да оқы-
лып, Қы тай да ғы қа зақ  тар ара сын да «Абай ды оқы ма-
ған қа зақ – қа зақ емес» де ген тәм сіл сөз дің шы ғуы на 
се беп бол ды. Мұ ның өзі Абай дың қа зақ хал қы ның 
ру ха ни кө се мі ре тін де әлем ге та ны луы ның бас та ма сы 
бол ған «Абай жо лы» ар қы лы әлі де жү зе ге асып жат-
қа нын көр се те ді.

1. М.Әуе зов Абай шы ғар ма шы лы ғын қай ке зең де зерт те ді?
2. М.Әуе зов ақын ту ра лы қан дай ең бек тер жаз ды?

м

1. Не лік тен М.Әуе зов абай та ну са ла сын да ғы ма ңыз ды 
зерт теу ші лер дің бі рі?

2. Қалайша М.Әуе зов Абай шы ғар ма шы лы ғын те рең зерт-
тей ал ды?

3. М.Әуе зов абай та ну кур сы ның бағ дар ла ма сын не ге қай та 
жа зу ға мәж бүр бол ды?
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 М.Әуе зов тің «Мен Абай те ре ңі нен шө міш пен ға на іш-
тім» де ген сө зі не фак ті лер ді жи нақ тап, «Түр тіп алу» 
кес те сі не тол ты рың дар.

V–«білемін» –«менүшін
түсініксіз»

+«менүшін
жаңаақпарат»

?«менітаң
ғалдырады»

 «SWOT-тал дау ды» қол да нып, М.Әуе зов зерт теу ле рін ің 
күш ті жақ та ры, әл сіз жақ та ры, мүм кін дік те рін жә не 
оған қан дай қау іп тер төн ген ді гін тал дап, нақ ты дә лел-
дер кел ті рің дер.

 Күш ті жақ та ры Әл сіз жақ та ры 
Мүм кін дік тер Қау іп тер

 «Төрт сөй лем» тә сі лі бой ын ша М.Әуе зов тің Абай ту ра лы 
зерт теу ле рі ту ра лы ой ла рың ды жи нақ таң дар.

1. Пі кір. Жа зу шы мен ақын ту ра лы өз пі кір ле рің ді жа зың-
дар. (1 сөй лем) 

2. Дә лел. Өз ой ла рың ды ар гу мент пен дә лел дең дер. (1 сөй-
лем)

3. Мы сал. Пі кір ле рің ді өмір мен бай ла ныс ты рып, мы сал 
кел ті рің дер. (1 сөй лем) 

4. Қо ры тын ды. Өзін дік қо ры тын ды шы ға рың дар. (1 сөй-
лем)

 «Әуе зов ті та ну үшін Абай ды та ну ке рек, Абай ды та ну 
үшін Әуе зов ті та ну ке рек» де ген пі кір ге ба ға бе рің дер.

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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2.3Абайшығармаларыныңбасылымдары 

Абай дың кө зі ті рі сін де 
шы ғар ма ла ры кө бі не се қол-
жаз ба күй ін де жә не ау ыз ша 
та ра ған. М.Әуе зов Абай ды 
та ну дың бас тау ла ры ХІХ ға-
сыр дың со ңын да жа сал ған-
ды ғын ай та ке ліп, үш түр лі 
та ра лу жо лын нұс қа ды: бі рін-
ші – бас па ар қы лы та ра луы; 
екін ші – ха лық ара сы на ау ыз-
ша жат та лып, ән мен ара лас 
та ра луы; үшін ші –қол жаз ба 
тү рін де кө лем ді жи нақ тар 
бо лып, кө ші рі ліп та ра луы. 
Бұл жер де М.Әуе зов Абай 

1922жылыТашкентте
шыққанАбайшығарма
ларыныңтитулбетіАР
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шы ғар ма ла ры ның ба сы лы мын 1889–1902 жыл да ры 
шы ғып тұр ған бас па сөз де гі ең елеу лі («Да ла уә лаяты» 
га зе ті) рес ми га зет тен бас та ған. Со ны мен бір ге жа зу-
шы-ака де мик Абай (Иб ра һим) Құ нан ба ев» ат ты мо-
ног ра фия сын да (1967) «Қа зан нан, әс ке ри қыз мет тен 
ке ліп, Абай ға ту ыс қан-дос бо лып кет кен та тар мол-
да ла ры: Ға бит хан, Кіш ке не мол ла (Мұ қа мет кә рім), 
Мах мұт (Кіш ке не мол ла ның ба ла сы) жә не қа зақ  тан 
шық қан Мүр сейіт, Са мар бай, Ыбы рай, Ха сен, Да  йыр-
бай си яқ ты ба ла оқы ту шы лар Абай дың өлең де рін көп 
кө ші ріп, та ра тып отыр ды... Ға бит хан, Кіш ке не мол ла 
си яқ ты жа сы үл кен де рі Абай өлең де рін ер те рек тен 
жи нас ты рып, кө ші ріп жүр се, кей ін гі Мүр сейіт бас-
та ған көп ші лік Абай шы ғар ма ла ры ның жи нақ та рын 
1896 жыл дан бе рі қа рай кө ші ре тін бол ды», – деп жаз-
ды. (27-б).

Сон дай-ақ Абай ай на ла сы «не ше алу ан қы зық ер мек, 
ха лық сауы ғы ның үйі» си яқ ты бол ған дық тан, Абай 
айт қан әң гі ме лер ді Бай ма ғам бет тей ер тек ші лер үл гі 
етіп, көп ке та рат қан. М.Әуе зов «Абай өмір бая нын да»: 
«Жас ба ла лар ға өлең, тақ пақ тар жат та ту, қыз не ме ре-
ле рі не ер те гі лер айт қы зу, ән сал ғы зу, мал шы көр ші-
лер ге де ер тек, аңыз дар айт қы зып оты ру, со ны өзі ел тіп 
тың дау аса көп бол ған» дей ке ле, «Сон дай лық тәр бие, 
үл гі-өси ет үс тін де Абай дың өлең де рін өз ау зы нан ұғып 
жат та ған Бә ки зат, Уәси ла, Әсия, Ра хи ла си яқ ты оқы-
мыс ты, тә лім ді қыз дар өсіп, ұза ты лар ал дын да жа сау 
сан дық та ры ның тү бі не ең асыл бұйым етіп, Абай дың 
өлең жи на ғын әке те тін бол ған», – деп жа за ды. Бұ дан 
Абай ай на ла сын да ғы жас тар дың ішін де жі гіт тер мен 
қа тар оқы мыс ты қыз дар дың да Абай өлең де рін жа зып 
жә не жат тап алып, та ра ту ға се бін ти гіз ге нін кө ру ге 
бо ла ды. Абай то пы ра ғын да ту ып-өс кен абай та ну шы 
ға лым Әбіш Жи рен шин «Абай жә не орыс тың ұлы 
ре во лю ция шыл де мок рат та ры» (1959) де ген ең бе гін де: 
«Өзі міз дің ба ла кү ні міз де де сон дай қол жаз ба лар әр АР
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үй дің сан ды ғы нан шы ға тын. Абай дың мұң лы, зар лы 
өлең де рін оқы ған да, «жа рық тық-ай» деп кө зі не жас 
алып, кем сең деп кем пір-шал дар дың жы ла ға нын да 
талай көр дік» (16-б.) деп жа за ды.

Жо ға ры да атал ған жағдайлар дан бас қа Абай дың 
қол жаз ба тү рін де әр кө лем ді жи нақ тар бо лып, кө ші-
рі ліп та ра лу ын да Сә дуақас Мұ са ұлы Шор ма нов тың 
(1846–1927) қол жаз ба жи на ғы (1884–1891 жж. жа-
зыл ған) ай рық ша атала ды. Бұл де рек ті ал ғаш тап-
қан ака де мик Әл кей Мар ғұ лан «Абай қол жаз ба сы» 
де ген ма қа ла сын да 1897 жы лы Пе тер бург ке бар ған 
Сә дуақас тың осы қол жаз ба ны сақ тап қа лу үшін Пе-
тер бург уни вер си те ті нің про фес со ры П.М.Ме ли-
оранс кий ге тап сыр ға нын, мүл тік сіз кө ші ріл ген бұл 
дәп тер дің Сал ты ков-Щед рин атын да ғы кі тап ха на ның 
А.Н.Са мой ло вич атын да ғы ар хи вын да сақ тау лы екен-
ді гін жаз ды. Мұн да Абай дың 17 өле ңі ен гі зіл ген жә не 
дұ рыс жа зыл ған қол жаз ба жи нақ бо лып есеп те ле ді. 
Сон дай-ақ Әл кей Мар ғұ лан 1946 жы лы Ле ни нг рад та ғы 
(қа зір гі Пе тер бург) Геогра фия лық қо ға мы ның ар хи ві-
нен орыс ға лы мы, жур на лист В.А.Ку да шев тап сыр ған 
Абай өлең де рі нің та ғы бір жа ңа қол жаз ба сын та ба ды. 
Бұл С.Шор ма нов тың қол жаз ба сы мен не гі зі нен сәй-
кес ке ліп отыр ға ны мен, бір ді-екі лі айыр ма шы лық тар 
ұшы ра са ды. Мы са лы, Сә дуақас та «Ұр лық, сұм дық, 
қу лық пен мал жиыл мас» де ген «Аш қа рын жұ ба на ма, 
май лы ас же мей» де ген өлең нің екін ші жар ты сы ға на 
бе ріл се, мұн да бас жа ғы да «Аш қа рын жұ ба на ма, май-
лы ас же мей» де лі ніп тү гел бе ріл ген. Мұн да жи ыны 16 
өлең топ тас ты ры лып, ар хив ке 1897 жы лы тір кел ген. 
(Ә.Мар ғұ лан мә лі мет те рі мен та ны су үшін №5 сіл те ме-
ні қа раң дар). Бұ лар дың бар лы ғы М.Әуе зов тің кө зі ті рі-
сін де соң ғы рет құ рас ты рып кет кен 1957 жыл ғы Абай 
ба сы лы мын да ес ке ріл ген.

М.Әуе зов Абай ды та ну дың ең ал ғаш қы адым да ры 
ақын ның кө зі ті рі сін де бас тал ға нын, тіп ті «Абай дың АР
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өмі рі мен ор та сын, ең бек те рі нің әр алу ан си пат та-
рын, өз ша ма сын ша, көп ші лік ке мә лім деп отыр ған 
үл кен ді-кі ші лі та ныт қыш сөз дер ді де ес ке алу ымыз 
ке рек» – деп Абай дәу ірін де бас па сөз де жа рия лан ған 
ма те риал  дар ға да кө ңіл бөл ді. Мұн да «өз ша ма сын-
ша» жә не «та ныт қыш сөз дер» де ген жа зу шы пі кі рі не 
на зар ау дар ған жөн. Демек, бұ лардың ғы лы ми не гі зі 
бар үл кен жауап кер ші лік жүк тей тін де рек емес, жай 
ға на «та ныт қыш тық» си па ты бар еке нін ес ке ру ке рек. 
Өйт ке ні қа зір гі уа қыт та Абай дың кө зі ті рі сін де жа рия-
лан ған өлең де рі нен жа ңа лық із деу ші лер кө бей ді. Сон-
дық тан үне мі М.Әуе зов зерт теу ле рі не жү гі ну ке рек, ол 
Абай за ма нын да ғы бас па сөз ма те ри ал да рын ға на емес, 
«дін шіл, кі тап шыл, мол да-ақын дар шы ғар ған 80-ге 
жу ық кі тап қа» са рап та ма жа сап, кө ңі лі тол май тын ды-
ғын өз ең бек те рін де ашық біл дір ген.

Абай дың кө зі ті рі сін де өз рұқ са ты мен «Да ла 
уәлаяты» га зе ті не «Жаз» (1889 жы лы №7) өле ңі жә не 
«Бо лыс бол дым мі не ки» (1889 жы лы №12) де ген екі 
өле ңі жа рия лан ды. «Жаз ды гүн шіл де бол ған да» деп 
бас тала тын «Жаз» өле ңі не: «Се мей оязы, Шың ғыс елі-
нің қа за ғы Иб ра һим Құ нан бай ау лы ның Ба қа нас өзе-
нін де Көп бейіт де ген жер ге қо нып жат қан да ғы тү рі» 
де ген тү сі нік бе рі ліп, өлең со ңын да «Кі сі ден үй ре ніп 
жаз дым: Көк бай Жа на тай ұғ лы» деп Көк бай аты нан 
бе ріл се, екін ші сі «1888 жыл да май айын да Ақ ша тау 
де ген жер де, Се мей об лы сы ме нен Же ті су об лы сы ның 
чрез вы чай ный съезі бол ған да, бір уез дің ел би леу ші ле-
рі нің съез де гі тү рі» де ген тү сі нік пен бе ріл ген. Мұн да 
ав то ры көр се тіл ме ген. Бұл екі өлең де ре дак ция та ра-
пы нан өз ге ріс ке ұшы рап, түп нұс қа ға өрес кел зи ян 
кел ген. Та қы ры бы өлең нің туу се бе бін жә не ор нын 
анық тау ға қа жет бол ған мен, шұ ба лаң қы лы ғы мен 
өлең өт кір лі гі Абай сти лі не тән емес.

Бұл ту ра лы 1963 жы лы «Жұл дыз» жур на лы ның 
№5 са нын да жа рия лан ған «Абай дың ре во лю ция ға АР
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дей ін гі ба сыл ған өлең де рі жай лы» де ген ма қа ла сын да 
М.Мыр зах ме тұлы: «Бұл ре дак ция лау жай құ бы лыс 
емес, Абай өлең де рі нің ба ғы ты га зет та ны мы на қай шы 
ке лу ден ту ын дап отыр ған жайт  деп бі ле міз. Рес ми 
отар шыл дық көз қа рас ты уа ғыз дауы на де мок ра тия-
лық-ағар ту шы лық жол ды ұс та ған Абай поэ зия сы ның 
ру хы, он да ғы ха лық тық са рын дар қай шы кел ді» деп 
жаз ды. Бұ ған мы сал ре тін де ға лым:

«Күш ті ле рім сөз айт са,
Бас изей мін шы бын дап», – 

де ген жол дарды:
«Күш ті лер ге ұшы ра су ға
Қай ра ты жоқ бол ған соң,
Ба та ал май ды шы бын дап, –

деп өз тұс та ры нан жұм сарту ға ты рыс қа нын ашып 
берді.

Бұл жер де ең ал ды мен Абай дың «күш ті ле рім сөз 
айт са» де ген ді кім ге қа ра тып ай тып тұр ға нын ұғы ну 
ке рек. Сон да Абай дың сын шыл дық көз қа ра сы отар-
шыл пат ша өкі ме ті нің сая са ты мен қа быс пай тын ды ғы 
бір ден ашы ла ды. Екін ші «шы бын дап» де ген сөз дің 
ма ғы на сын тү сі ну ке рек. Ба сы-кө зі не шы бын-шір кей 
үй ме леп, ма за сын ал ған дық тан жыл қы ма лы ерік сіз 
бас шұл ғи бе ре ді. «Шы бын дап» де ген сөз дің «бас шұл-
ғу, қош тау, ма құл дау» де ген ау ыс па лы ма ғы на сы осы-
дан шық қан. Сон да «ба та ал май ды шы бын дап» емес, 
Мүр сейіт қол жаз ба сын да ғы «бас изей мін шы бын дап» 
де ген нің дұ рыс ты ғы на көз жет кі зу ге бо ла ды. Сол тұс-
та ғы қа зақ ара сы на ке ңі нен та рап отыр ған бұл га зет тің 
те ріс та ным да ры нан бір ден се кем ал ған Абай қай тып 
шы ғар ма ла рын жа рия лат пай ды. Бұ ған ға дей ін де 
отар шыл ой ды анық аң ға рып бол ған ақын ның кө зі ті-
рі сін де өз өлең де рі нің жа рия ла нуы на қар сы бо луы ның 
осын дай бір ма ғы на сы бар.

Мұн дай өрес кел бұр ма лау лар мен қи сын сыз 
қыс қар ту лар өнер ада мы ның жан дү ние сі не оқ боп АР
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қа да ла ты нын қа зір гі тіл мен айт сақ, «қор лық жоқ 
бұ дан өт кен шын ақын ға, Дерт те нер не кен-са яқ ті рі 
қа лар!..» (Қа жы тай Ілиясұ лы) де ген дей Абай дың «өз 
шы ғар ма ла рын жа рия лау ға шек тен тыс ықы лас сыз 
бо лу ын да» (Н.Н.Бе ло сю дов) да, «рұқ сат ет пеуін де» 
(М.Ду ла тұлы) де осын дай жағ дай дың бір ұшы жа тыр. 
Абай дың кө зі ті рі сін де шы ғар ма ла рын жа рия лау ға 
мүм кін ді гі бо ла тұ ра, бұ ған өзі нің қар сы бол ған ды ғы 
ту ра лы пі кір лер не гі зі нен ХХ ға сыр дың бас ке зін де 
ай тыл ған. Мұ ны Көк бай Жа на тай ұлы ның өзі сақ тап 
жет кіз ген Абай дың «Көк бай ға» де ген өле ңі ту ра лы: 
«Сор лы Көк бай жы лай ды, Жы лай ды да жыр лай ды» 
де ген ді ме ні ие қып қойып, өзін ай тып еді» деп жаз ға-
ны нан да («Абай», 1992, №1) түй сі ну ге бо ла ды.

Абай та ну шы ға лым М.Мыр зах ме тұлы «Абай дың 
ре во лю ция ға дей ін гі ба сыл ған өлең де рі жай лы» де ген 
ма қа ла сын да жо ға ры да атал ған дар дан бас қа Абай дың 
кө зі ті рі сін де ба сы лым көр ген та ғы бір не ше өле ңін атап 
көр сет ті. Оның бі рі 1897 жы лы Қа зан да жа рия лан ған 
«Кнәз бен За ғи па» де ген қисса ның ішін де гі «Сы на-
ған да ат тың сы ны» (Шоқ пар дай ке кі лі бар қа мыс 
құ лақ) жә не Бүр кіт ші (Қан со нар да бүр кіт ші шы ға ды 
аң ға) де ген өлең де рі. Ав то ры көр се тіл ме ген бұл қисса 
не гі зі нен За ғи па де ген қыз бен Князь де ген жі гіт тің 
жұм бақ ай ты сы на құ рыл ған. Князь ар ман да ған ат пен 
құс тың си па тын көр се ту үшін қисса ны шы ға ру шы 
Абай дың «Шоқ пар дай ке кі лі бар қа мыс құ лақ» жә не 
«Қан со нар да бүр кіт ші шы ға ды аң ға» де ген екі өле ңін 
кей іп ке рі нің ау зы на тұ тас са лып, қисса ны аяқ тай ды. 
М.Мыр зах ме тұлы осы ма қа ла сын да қисса со ңын да ғы:

Ажал дан са быр бе ріп бол сақ ық ти яр,
Шы ға ра мыз мұ нан соң қис са Бах ти яр.
Құ дай бер се талай кі тап шық са ке рек,
Қис са ре тін де жа зыл ған та ғы да яр...»
«Әр кім ге өс тіп жет кіз ген пат ша құ дай,
Бектұрған әкесі деп Сиқымбай, –АР
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де ген ге жә не ав тор дың ке ле шек те «Үш қыз», «Бах-
ти яр» де ген қисса жа за тын дық тан, «аты мыз ды бұл 
кі тап қа жаз ба дық біз» де ген де ре гі не қа рап, Абай дың 
өле ңін кө зі ті рі сін де өз аты нан жа рия лап жүр ген нің 
кім еке нін та ба ды. Бұл 1916 жы лы Уфа қа ла сын да ғы 
«Шарқ бас па сы нан» «Бас ты ру шы Бек тұр ған Си қым-
бай ұлы, өлең қы лу шы Жа нұ зақ ақын» де ген ат пен 
жа рия лан ған «Бек тұр ған» қисса сы ар қы лы анық тала-
ды. Осы лай ша ав тор Абай өлең де рі нің кө зі ті рі сін де 
қол жаз ба күй ін де кең та рал ға нын тіп ті Шың ғыс тау дан 
со нау Қа зан қа ла сы на дей ін же тіп, Абай даң қы ның ке-
ңі нен жайылу ына мән бер ге ні мен, бі рақ «ақын ту ын-
ды ла ры ның бұр ма ла нып («Да ла уәлаяты», 1889, №7, 
9), әр кім дер дің (Жа нұ зақ, Бек тұр ған, Жү сіп бек) ием-
де не бас тауы на қын жы лыс біл ді ре ді. Се бе бі «Кнәз бен 
За ғи па да ғы» си яқ ты ХІХ ға сыр дың ая ғы ХХ ға сыр дың 
ба сын да кі тап шы ға ру ісі мен аты шық қан Жү сіп бек 
Шай хыс ла мұлы да «Жі гіт тер, ойын ар зан, күл кі қым-
бат» де ген Абай өле ңін өз аты нан жа рия лап жі бер ген. 
Жақ ша ның ішін де гі Жү сіп бек осы кі сі.

М.Мыр зах ме тұлы ның жо ға ры да ғы ма қа ла сын да 
кел ті ріл ген та ғы бір құн ды де рек – Зей нел ға би ден ибн 
Әмі ре әл-Жау һа ри әл-Омс кауи дің шы ғу те гі мен «На-
си хат Қа зақия» жи на ғы ту ра лы тың мә лі мет тер. Мұ ны 
ай тып отыр ған да ғы се беп, қа зір гі уа қыт та 1909 жы лы 
осы Зей нел ға би ден жа рия ла ған «На си хат Қа зақия» 
жи на ғын Кә кі тай бас тыр ған жи нақ пен тең ге ру ші лік 
ұшы ра са ды. Рас, «То бық ты Ыб рай мар құм ның сөз-
де рі нен» деп Зей нел ға би ден Абай дың бір топ өле ңін 
Уфа қа ла сын да ғы «Шы ғыс бас па сы нан» «На си хат 
Қа зақия» ри со ла сы (трак та ты) де ген ат пен Кә кі тай 
бас тыр ған жи нақ тан сәл бұ ры ны рақ шы ғар ға ны шын-
дық. Сон дық тан Абай ды ал ғаш қы на си хат тау шы си-
яқ ты кө рі нуі де мүм кін. Бі рақ қа зір гі қа лып тас қан 
абай та ну ғы лы мы мұ ны тұң ғыш жи нақ са на ты на 
жат қыз ба ға нын ес ке ру ке рек. Сон дай-ақ 1909 жы лы АР
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Мұ ха мед жан Кә ши мов тің «Сұ лу қыз» де ген Қа зан қа-
ла сын да ба сыл ған жи на ғын да Абай дың «Қақ та ған ақ 
кү міс тей кең маң дай лы», «Бі лек тей ар қа сын да өр ген 
бұ рым», «Жі гіт тер, ойын ар зан, күл кі қым бат» де ген 
өлең де рі нен құ рас ты рыл ған 20 жол өлең ді де Абай ба-
сы лы мы ның қа та рын да са нау ға бол май ды. Бұ лар дың 
бар лы ғы Абай өлең де рі нің ел ара сын да кең та ра ған-
ды ғын көр се ту үшін ға на ке рек, се бе бі бұ лар мен текс-
то ло гия лық са лыс ты ру лар ды М.Әуе зов ХХ ға сыр дың 
ба сын да-ақ жа сап бол ған. Де генмен қа зір гі уа қыт та 
абай та ну ға қа тыс ты кей бір кі тап тар да Абай шы ғар ма-
ла ры ның ба сы лым да ры ту ра лы ұш қа ры ай тыл ған пі-
кір лер ұшы ра сып қа ла ды. Се бе бі абай та ну ға ар нал ған 
кі тап тар же тер лік. Бі рақ М.Әуе  зов жә не одан кей ін гі 
тол қын Қ.Мұ ха мед ха нұлы, З.Ах ме тов, М.Мыр зах ме-
тұлы си яқ ты на ғыз абай та ну шы лар мұн да ғы елеу лі 
кем ші лік тер ді, сәй кес сіз дік ті, өз жа ны нан сөз қо су дан 
кет кен өрес кел қа те лік тер ді өт кен ға сыр дың өзін де-ақ 
дә лел деп бер ген.

Абай мұ ра сын әб ден сүз гі ден өт кіз ген осы ға лым-
дар дан кей ін қай та жа ңа лық із деу Абай ба сы лым да рын 
ша тас ты ра ды. Мы са лы, Интернеттегі абай та ну сайт-
та рын да: «1882 жы лы «Қан со нар да бүр кіт ші шы ға ды 
аң ға»... Өлең 2 бу ын ды жыр кө ле мін де жа зыл ған. 
Ал ғаш рет Қа зан қа ла сын да ба сыл ған «Князь бен За ғи-
па» (1897) ат ты жи нақ та жа рия лан ды» де ген тү сін-
дір ме кез де се ді. Ең ал ды мен «2 бу ын ды жыр кө ле мін де 
жа зыл ған» деу дұ рыс емес, бу ын ға бө ліп қа раң дар, екін-
ші ден, «Князь бен За ғи па ны» Абай өлең де рі нің ба сы-
лы мы ре тін де көр се туі де қа те. Сон дық тан Ин тер нет 
же лі сін де мол ұшы ра са тын абай та ну ға қа тыс ты мұн дай 
зерт теу лер ге сын көз бен қа рау ке рек. Не гіз гі ба сы лым 
ре тін де бі лік ті ға лым дар мен сын шы лар дың сүз гі сі нен 
өт кен 1909 жы лы Кә кі тай мен 1933 жы лы М.Әуе зов 
құ рас тыр ған жи нақ тар ды бас шы лық қа ал ған жөн. Бұл 
екі жи нақ тың да бү гін гі күн гі ки рил ли ца мен шық қан АР
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ба сы лы мын оқу лық со ңын да ғы қо сым ша ұсы ныл ған 
әде би ет тер ден қа рау ке рек.

Бо ла шақ ға лым дар Абай ба сы лым да рын да ғы ағат-
тық тар ға (қа те лік тер ге) көз жет кі зу үшін әрі дұ рыс 
ба ғыт-бағ дар ұс тау үшін М.Мыр зах ме тұлы ның «Абай-
та ну та ри хы» (1994) ат ты мо ног ра фия сын оқы са 
да жет кі лік ті. Мұн да ав тор дың жо ға ры да атал ған 
1963 жыл ғы ма қа ла сы да қам тыл ған.

Сон дай-ақ Интернет же лі сін де гі «Абай дың 125 жыл-
ды ғы ЮНЕС КО кө ле мін де ата лып өт ті» де ген ха бар ла ма 
да дұ рыс емес. Есеп теп қа ра сақ, бұл 1970 жыл мен сәй кес 
ке ле ді. Ал ол кез де Ре сей лік Ке ңес өкі ме ті нің құ ра мын-
да ғы одақ тас рес пуб ли ка ның бі рі бол ған Қа зақ стан ше-
тел мен бай ла ныс жа са мақ түгіл, ір ге сін де тұр ған Қы тай-
ға да адам тұр мақ, ұш қан құс, жү гір ген аңын да өт кі зе 
ал май тын. Ал Бі рік кен Ұлт тар Ұйымы ның ЮНЕС КО 
бағ дар ла ма сы бо йын ша Абай тойы 1995 жы лы ға на өт кі-
зіл ді. Осы ха лы қ  ара лық ұйым ның ше ші мі не қол қой ған 
сол тұс та ғы Бас ди рек тор, ақын Фе де ри ко Май ор мыр за 
да Жи де бай да өт кен Абай тойына қа тыс қан.

Ақын мұ ра сы ның XX ға сыр дың ал ғаш қы ши ре-
гін де жи нақ та луы, жа рия ла нуы жә не оған ық пал 
ет кен адам дар ту ра лы айт қан да Әли хан Бө кей хан мен 
Кә кі тай Ыс қа құ лы ның есім де рі ай рық ша атала ды. 
Бі рі Абай шы ғар ма ла ры ның ең ал ғаш қы жи на ғын 
шы ға ру ға ық пал ет се, бі рі жи нақ та лу ына се беп бол ды. 
Ең ал ды мен осы іс ке мұ рын дық бол ған Кә кі тай Ыс қа қ-
ұ лы Құ нан бай не ме ре сі нің (1869–1915) есі мі құр мет пен 
ес ке алы на ды.

Ол «Абай ағам ның қа та рын да жүр ген жыл дар ішін де 
оның үй рет пе ген бі лі мі бол ма ды, бі рақ бә рін тү гел 
ұғып ала ал ма дым. Мен Абай дың қа ры зын ұмыт пай, 
ша мам кел ген ше қыз мет ету ді өз бо ры шым деп бі ліп, 
арт та ғы жас тар ға қал дыр ған өсие тін, қа зақ хал қы на 
іс тел ген ең бе гін бас па ға бас ты рып, көп ке та ра ту ды 
мін де ті ме ала мын», – деп өзі не-өзі уә де бер ген Кә кі тай АР
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Жи де бай да ба ла оқы тып жүр ген мол да Мүр сейіт 
Бі ке ұлы на ең бекақы сын тө леп, Абай шы ғар ма ла рын 
кө шір тіп жаз ғыз ған. Ол уа қыт та Абай ауы лын да ғы 
жас тар дың бар лы ғы да араб жа зуы на сау ат ты бол ған. 
Бі рақ Мүр сейіт ке жаз ды ра тын се бе бі, оның жа зуы мар-
жан дай ті зі ліп тұр ған. Бұл адам қол таң ба сы ның сұ лу-
лы ғы мен абай та ну та ри хын да «Мүр сейіт қол жаз ба сы» 
де ген ат қал дыр ды. Абай дың то лық өмір бая ны мен 
шы ғар ма ла ры ның екі том дық то лық жи на ғын тұң ғыш 
шы ғар ған М.Әуе зов те Мүр сейіт тің 1905, 1907, 1910 
жыл дар да ғы қол жаз ба сын пай да лан ған, әрі осы 1907 
жыл ғы Мүр сейіт қол жаз ба сын ерек ше ба ға ла ған Әуе-
зов оны өз ар хи він де сақ та ған. Қал ған еке уі ҚР Ұлт тық 
Ғы лым ака де мия сы ның қол жаз ба қо ры на өт кі зіл ген.

Ақын шы ғар ма ла рын жи нас ты ру ға Кә кі тай мен бір-
ге Абай дың Әйге рім нен ту ған ба ла сы Тұ ра ғыл да (Тұ-
раш) ерек ше кө мек көр сет кен. Еке уі жай ға на жи нақ тап 
қа на қой ма ған, Абай шы ғар ма ла рын та қы рып бо  йын-
ша 17 бө лік ке бө ліп, 145 өле ңі мен «Мас ғұт әңгімесі», 
«Ес кен дір әң гі ме сі» де ген екі дас та нын ен гіз ген. Кі тап 
со ңын да Кә кі тай жаз ған Абай дың өмір бая ны мен фо то-
су ре ті бе ріл ген. Ме кем тас та ну шы ға лым Дәу рен Мұ ха-
ма диев тің «Кә кі тай де рек те рі Абай өмір бая ны, мұ ра сы 
жай лы бе рі ле тін тың ақ па рат ай на сы бо лып та бы ла ды» 
де ге ні ғы лы ми топ шы лау дан ту ын да ған пі кір.

Біз та рау басын да то лық мә ті нін бер ген Әли хан 
Бө кей хан ның 1905 жы лы жаз ған ма қа ла сы осы қол-
жаз ба не гі зін де жа зыл ға нын жә не ұлт кө се мі ақын өмі-
рі не бай ла ныс ты бар лық де рек ті Кә кі тай бер ге нін атап 
көр сет ке нін айт қан быз.

1905 жы лы Әли хан ның ке ңе сі мен Абай шы ғар ма ла-
рын бас па ға әзір леу ге кі ріс кен Кә кі тай сол жы лы жаз-
да Се мей ге, одан әрі Ом бы ға ба рып бас тыр та ал ма ған 
соң, Қа зан қа ла сы на бар ған. Осы қа ла да Санкт-Пе тер-
бург бас па ха на сы ның өкі лі мен ке лі сімшарт жа са сып, 
бо ла шақ кі тап тың кор рек тор лы ғын өз мой ны на алып, АР
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ақы сын ал дын ала тө ле ген. Ілияс Бо ра ган  с кий бас па сы 
әр бас па та бақ ты пош та ар қы лы Шың ғыс тау да ғы Кә кі-
тай ға жі бе ріп отыр ған, ол қа те ле рін тү зеп, оны қай та 
бас па ға жі бе ріп отыр ған. Қол дан кө ші ріл ген жи нақ ты 
бас ты ру ға екі жыл дай уа қыт кет кен. 1909 жы лы Абай-
дың тұң ғыш жи на ғы – «Қа зақ ақы ны Иб ра гим Құ-
нан байұғы лы ның өле ңі» бас тыр ған Кә кі тай, Тұ ра ғұл 
Құ нан байұғ лан да ры» де ген ат пен Санкт-Пе тер бург те 
жа рық кө ріп, бар лық да на сы Се мей ге Кә кі тай ға жі бе-
ріл ген. Сол жер ден бү кіл қа зақ да ла сы на та ра ған. Осы 
кітап 1909 жылы Әдебиет және өнер институтының 
ғылыми қызметкерлері Ж.Ыс мағұлов, Т.Әлбеков (жа-
уапты шығарушы), А.Әлібекұлы, С.Қосан т.б. жауап-
ты адамдардың қатысуымен екінші рет араб және ки-
риллица әрпімен жарық көрді. Бірінші басылымдағы 
Кәкітай Ысқақұлы Құнанбаев жазған «Абай (Ибраһим) 
Құнанбайұлының өмірі» деген өмірбаян да берілген.

Сол тұс та ғы ар хив мә лі мет те рі бо йын ша, 1906 жы-
лы түр ме ге қа мал ған да Әли хан ның порт фе лін де Абай 
өлең де рі нің қол жаз ба сы бол ған. Оны 5 мың сом ға 
ба ға лап, аман сақ тауы на ад во кат ар қы лы өті ніш тү-
сір ген. Ә.Бө кей хан ның 1915 жы лы «Қа зақ» га зе ті не 
жа рия ла ған «Кә кі тай» ат ты ма қа ла сын да (бұл да аза-
на ма) 1904 жы лы Абай қай тыс бол ған нан кей ін өзі нің 
тап сыр ма сы бо йын ша Кә кі тай дың 1905 жы лы Ом бы ға 
Абай дың қол жаз ба кі та бын алып ке ліп, одан еке уі нің 
Се мей ге кел ген ді гі, бі рақ 1906 жыл дың ба сын да өзі-
нің қа лай қол ға түс ке ні ту ра лы бү ге-ші ге сі не дей ін 
жа зыл ған. 1907 жы лы Әли хан ның ұйым дас ты руы мен 
сол Геог ра фия лық қо ғам ның ар найы жи на ғын да Абай-
дың су ре ті тұң ғыш рет бас па бе де рі не түс ті. Ақын ның 
тұң ғыш өлең дер жи на ғы ту ра лы М.Әуе зов: «...Қа зақ-
тың мә де ни ет та ри хы на, Абай мұ ра сы на ерек ше ең бек 
сі ңір ген, Абай өзі тәр бие леп, бау лы ған – Кә кі тай Ыс-
қа құ лы ның ең бе гін ерек ше ай ту ке рек. Кә кі тай Абай 
шы ғар ма ла ры ның ең ал ғаш қы таң да ма лы жи на ғын АР
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бі рін ші рет Пе тер бург те гі Бо ра га нс кий бас па ха на сын-
да 1909 жы лы шы ғар ды. Сол жи нақ тың ая ғын да ақын-
ның Кә кі тай жаз ған бі рін ші өмір бая ны бе рі ле ді», – деп 
үл кен іл ти пат пен ба ға бер ген.

Алаш қай рат ке рі, та рих шы, тіл та ну шы Тел жан 
Шо на нұлы 1921 жы лы «Ақ жол» га зе тін де «Абай кі та-
бын бас ты ру ке рек» де ген мә се ле кө тер ді. Осы атал ған 
ма қа ла сын да ға лым: «Қа зақ стан ағар ту ко мис са риаты 
жа қын да құ рыл ған жа зу шы-бас ты ру шы ко мис сия ұлт 
әде бие тін жи нап бас тыр ған да ең әу елі «Абай» сө зін 
бас ты рар деп се не міз. Олай ет пе се бол май ды. Не ге де-
се ңіз Абай кі та бы бұл күн де «Зубр» тә різ ді өте си рек 
қал ды. Ол си рек қал ған жал ғыз-жа рым нұс қа ла ры ның 
то зып, жыр тыл ға ны ен ді аз мез гіл де Абай ды қол ға тү-
сі ре ал ма сы кә дік. Мә се лен, бү кіл Бө кей гу бер ния сы на 
тіп ті ұлт әде бие ті мен шұ ғыл да нып жүр ген адам дар дың 
қо лын да Абай дың өз нұс қа сы жоқ. Бү тін ар ғын уе зін де 
Абай дың бір нұс қа сы бар. Оны да әр кім жа сы рып алып 
ке тіп, ие сі ізі мен із деп, зор ға жа зып ала ды... Қа рау ыл 
уе зін бас тан-аяқ екі рет сү зіп шық қан да, бір-ақ адам да 
бар бо лып шық ты. Бү тін уез дер де осы лай. Бұ ған қа ра-
ған да Абай кі та бы ның нұс қа ла ры жо ға лу ға ай нал ға ны 
бі лі не ді. Бі рақ оны мен Абай аты жо ға лар емес, Абай-
ды ес ті ме ген қа зақ же рі кем. Орын бор ше гі нен Сі бір ге 
өт сең, Қы тай ше гі не дей ін Са ры ар қа да Абай әні са лы-
нып, Абай өле ңі жыр ла на ды. Әсі ре се, қа зақ ішін де көп 
ай ты ла тын әні «Кө зім нің қа ра сы» һәм «Се гіз аяқ». 
Абай ен ді ба сыл ған да бұ рын ғы бас қан да кет кен қа те сін 
тү зеп, әри не, то лық, тү гел етіп шы ға ру ке рек», – деп 
жаз ды.

Мі не, жал ғыз Абай ай на ла сы емес, бас қа об лыс тар-
дан да ту ын да ған осын дай жа на шыр лық пі кір лер дің 
әсе рі бол май қал ған жоқ. 1909 жы лы 1000 да на мен ға на 
шық қан жо ға ры да атал ған жи нақ Қа зан да ғы кі тап тар-
ды бас ты ру шы өкіл Бер нияз Кү леев тің ал ғы сө зі мен 
1922 жы лы Қа зан да жә не Кә кі тай Ыс қа қ ұ лы ның ал ғы АР
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сө зі мен 1922 жы лы Таш кент те араб әр пі мен өз ге ріс сіз 
қай та ба сы лып шық қан. Қа зан да ба сыл ған нұс қа сын 
да йын да ған Б.Кү леев ке М.Әуе зов пен А.Байт ұр сын-
ұлы жәр дем дес кен. Бұл кі тап тан 5000 да на шық қан. 
1920 жыл да ры бір не ше рет ба сы лып үл гер ген бұл жи-
нақ ту ра лы сол тұс та бас па сөз бе тін де сын ма қа ла лар 
жа рия лан ды.

Таш кент те шы ға тын «Ақ жол» га зе ті нің 1923 жыл ғы 
бір не ше са нын да қа та ры нан «Абай» де ген ат пен Ғабд-
рах ман Сағ ди «Абай ең бек те рі нің ба сы луы», «Абай ды 
жұрт шы лық жа ғы нан тек се ру», «Абай өлең де рі нің 
та би ға ты һәм іш кі ру ха ни жа ғы ту ра лы», «Абай дың 
ті лі һәм өл шеу лер» де ген бө лік тер ден тұ ра тын ма қа ла 
жа рия лат қан. Бұл ақын поэ зия сы ның ті лі мен өл ше мі 
ту ра лы ал ғаш қы то лым ды пі кір бол ды.

Қа зақ тың дүл дүл ақы ны Ілияс Жан сү гі ров 
1923 жы лы 8 ма мыр да Же ті су гу бер ния сы ның «Тіл ші» 
га зе тін де Абай дың Таш кент те шық қан жи на ғы на сын 
пі кір ре тін де «Абай кі та бы» ат ты ма қа ла жа зып, бір 
алу ан қа те ба сыл ған сөз дер ді қа лай дұ рыс тап оқу ке рек 
екен ді гін на ным ды көр сет ті. Мы са лы: «Шал ғын нан 
ж� ні қыл тыл дап» емес, «Шал ғын нан жо ны қыл-
тыл дап», «На дан дар сол за ман да шы рыш бұз ған» емес, 
«шы рық бұз ған», «Ұлы су сын тө гіл сін емес», «Улы 
су сын» де ген си яқ ты 21 сөй лем де гі 21 сөз ді тү зет кен.

Де се де, осы кез де жа рия лан ған ма қа ла лар дың 
ав тор ла ры 1909–1923 жыл дар да ғы ба сы лым дар ды 
пай да лан ған дық тан, Абай дың өмі рі мен әлеу мет тік 
ор та сын, шы ғар ма ла рын да то лық біл ме ген дік тен «то-
сын пі кір лер ге» ұрын ға нын М.Мыр зах ме тұлы «Абай-
та ну та ри хын да» же ке леп көр сет ті. Бұ ған не гіз бол ған 
С.Мұ қа нов тың «Қа ра тақ та ға жа зы лып жүр мең дер, 
ше шен дер» («Ең бек ші қа зақ», 1923, 1 март) де ген 
ма қа ла сы да екен ді гін ав тор атап көр сет ті.

Бұ ған дей ін де Абай дың өмі рі ту ра лы ес те лік те рі мен 
көз ге тү се бас та ған М.Әуе зов тің 1922–1923 жыл да ры АР
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«Шол пан» (Таш кент) жур на лы ның бір не ше са нын да 
«Қо ңыр» де ген бүр кен шік ат пен «Қа зақ әде бие ті нің 
қа зір гі дәу ірі» де ген елеу лі пі кір тала сын ту дыр ған 
кө лем ді сын ма қа ла сы жа рық көр ді. Мі не, осы кез ден 
бас тап, ақын мұ ра сын та нып-бі лу жо лын да әлеу мет тік 
те гі не қа рай «бай шыл, ке дей шіл» де ген бір-бі рі не қа-
ра ма-қар сы екі түр лі те ріс та ным қа лып та са ды. Абай-
та ну шы ға лым З.Ах ме тов «Абай дың ақын дық әле мі» 
ат ты мо ног ра фия сын да: «1920 жыл дар да әде би ет ті тап-
тық тұр ғы дан қа рап ба ға лау мық тап орын ал ған кез де 
Абай жо ға ры тап тың ақы ны, бай шыл ақын де ген пі кір-
лер аз ай тыл ған жоқ. Мұ ның өзі орыс тың клас си ка лық 
әде бие ті нің ең ірі өкіл де рі Пуш кин, Толс той си яқ ты 
ақын-жа зу шы лар ды орыс қо ға мын да ғы жа ңа шыл бай-
лар дың – ли бе рал бур жуази яның жыр шы сы бол ған 
де ген пі кір лер ге жал ғас, сон дай пі кір лер дің орайымен 
ай тыл ған еді. Абай ды да жа ңа лық қа өнер ге ұм тыл ған 
жа ңа шыл бай лар дың ті ле гі нен ту ған ақын деп ба ға лау 
сол кез де бел ал ған тап тық қа ғи да ның әсе рі бо ла тын» 
де ген пі кі рі ХХ ға сыр дың бас ке зін де гі әде би-мә де ни 
жағ дай ға бе ріл ген дәл си пат та ма. (10-б).

1916 жы лы Са мат Әбіш ұлы Нұр жа нов (1898–1944) 
Орын бор қа ла сын да ғы «Дин уә ма ғи шат» бас па ха на-
сын да бас тыр ған «Абай тер ме сі» ат ты кі тап жа рия-
ла на ды. Кө ле мі – 10-бет. Мұн да Абай дың ал ғаш қы 
жи на ғы на ен бе ген «Бі рін ші қа ра сө зі» мен «Жаз ды гү ні 
қыл ти ған бір жау қа зын» (10 жол), «Ата-ана ға көз қуа-
ныш» (30 жол), Құр ай ғай ба қыр ған» (8 жол), «Бел гі лі 
сөз өл ді-өл ді» (4 жол), «Кү шік асы рап ит ет тім» (4 жол), 
«Тай ға мін дік» (25 жол), «Жарқ ет пес қа ра кө ңі лім не 
қыл са да» (4 жол) де ген же ті өле ңі ға на топ тас ты ры лып 
бе ріл ген. Жи нақ со ңын да Са мат Әбіш ұлы ның «Ой лы 
жұр ты ма» де ген тол ғауы ба сыл ған.

М.Мыр зах ме тұлы «Абай та ну та ри хы» ат ты мо ног-
ра фия сын да С.Әбіш ұлы ның өмір бая ны мен ақын ды ғы 
ту ра лы мә лі мет бе ре оты рып: «Абай тер ме сі» – абай та ну АР
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та ри хын да өзін дік ор ны бар елеу лі ба сы лым»,– деп ба-
ға ла ды. Мұ ны ға лым Мүр сейіт қол жаз ба сы мен са лыс-
ты ра оты рып, Кә кі тай ба сы лы мы нан кей ін гі екін ші 
жи нақ ре тін де та ныт ты. Бі рақ мұн да Кә кі тай бас тыр-
ған жи нақ та жоқ Абай қа ра сөз де рі нен «Сөз ба сы» де-
ген ат пен жи нақ тың бе та ша ры на «Бі рін ші сө зі» ға на 
бе ріл ге нін ес те ұс тау ке рек. Абай дың 45 қа ра сө зі бар 
еке нін ес кер сек, бұл Абай қа ра сөз де рі нің то лық жи-
на ғы де ген ма ғы на бер мей ді. Осы бір қа ра сөз ге бо ла, 
«то лық жи нақ» де ген ағат ай тыл ған пі кір лер ұшы ра-
сып қа лады.

Бұ дан кей ін гі Абай шы ғар ма ла ры ның жи нақ та-
лып, жа рия ла нуы М.Әуе зов ке тие сі лі. 1918 жыл дан 
Абай өлең де рі мен қа ра сөз де рін «Абай» жур на лын да 
жа рия  лап, ғы лы ми ма қа ла лар жа за бас та ған М.Әуе зов 
ХХ ға сыр дың бас ке зі нен бас тала тын ұзақ із де ніс тің 
нә ти же сін де 1933 жы лы Қы зы лор да қа ла сын да Абай-
дың шы ғар ма лар жи на ғын ла тын әр пі мен бас ты рып 
шы ға ра ды. Мұн да ал ғаш қы жи нақ тар ға кір ме ген «Кім 
екен деп ке ліп ем түйе қу ған», «Иүзі рәу шан, кө зі гәу-
һар», «Фи зу ли, Шәм си, Сай ха ли», «Әлифдек ай жү зі не 
ғиб рат ет тім», «Түң лік бай дың қа ты ны атың Шә ріп», 
«Аб ра лы ға», «Жақ сы лық қа», «На зар ға» т.б. деген си-
яқты бірталай жаңадан табылған өлеңдері мен «Әзім», 
«Вадим», «Қазақтың түбі қайдан шыққаны туралы» 
шығармалары және қарасөздері де бірінші рет енгі-
зіледі. Сон дай-ақ М.Әуе зов шы ғар ма ла ры ның то лық 
жи на ғын да ғы «Абай өмір бая ны ның ал ғаш қы нұс қа сы 
(1927–1933)» де ген ат пен жа рия ла нып жүр ген Абай 
өмір бая ны ның бі рін ші нұс қа сы тұң ғыш рет осы жи нақ-
та то лық қан ды ұсы ныл ды. Со ны мен бір ге «Абай ту ра-
лы Көк бай ақ са қал мен ба ла сы Тұ ра ғұл дың ес те гі ле рі», 
«Абай жайын да ғы Тұ раш әң гі ме ле рі», «Абай жаз ған 
кей бір өлең дер дің қай кез де, не се беп ті ай тыл ға ны ту-
ра лы тү сін ді ру қо сым ша лар» де ген аса құн ды мә лі мет 
бе ріл ген.АР
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Жал пы М.Әуе зов тің Абай мұ ра сы на ар нал ған ма-
те ри ал да рын 1933 жыл ға дей ін гі жә не 1933 жыл дан 
ке  й ін гі деп бө лу ге бо ла ды. Се бе бі 1933 жыл ға дей ін 
Кә кі тай дың өзі мен сөй лес се, 1933 жыл дан кей ін оның 
ұлы Әр хам Кә кі тай ұлы Ыс қа қов қа ар найы ба рып, мә-
лі мет тер ала ды. Сол си яқ ты Ма дияр Тү сі пұлы, Қат па 
Қо рам жа нұлы, Мұ сыл ман құл Жи рен шин т.б. де ген 
Абай ауы лы мен бір де араз, бір де та ту бол ған ағайын-
дар дың ба ла ла ры мен де же ке леп сөй ле сіп, әң гі ме ле се-
ді. Бұ лар да Абай дың кө зін көр ген адам дар. Мы са лы, 
Әр хам Кә кі тай ұлы Абай қай тыс бол ған да 19 жас та ғы 
жі гіт бо ла ды. Көк бай мен Тұ раш тан (Тұ ра ғұл) бас қа, 
Әр хам, Ма дияр, Қат па, Мұ сыл ман құл ау зы нан жа зып 
ал ған да рын «Абай өмір бая ны на қо сым ша ма те   ри ал-
дар» де ген ат пен М.Әуе зов 1939–1940 жыл ғы «Абай 
жи на ғы на» жа рия ла ды. Осы лай ша ака де мик-жа зу-
шы өзі бас қар ған жи нақ тар дың ке зек ті ба сы лым да ры 
шық қан сайын жа ңа дан та был ған тың ма те ри ал дар ға 
сын кө зі мен қа рай оты рып, то лық ты рып отыр ған.

1933 жыл ғы ба сы лым Абай өлең де рі нің бас тап қы 
та би ғи нұс қа сы сақ та лып, әр өлең нің шы ғу та ри хы 
ту ра лы мә лі мет бе рі ліп, Мүр сейіт қол жаз ба ла ры нан 
сұ рып тал ған Абай дың 45 қа ра сө зі қо сы лып шық қан тұң-
ғыш то лық жи нақ бо лып та бы ла ды. Жал пы М.Әуе  зов 
Абай дың төрт рет (1927, 1940, 1944, 1950 жж.) ғы лы ми 
өмір бая нын жаз ған. Бұл өмір ба ян дар то лық ты ры лып, 
М.Әуе зов жал пы ре дак ция сын бас қар ған Абай жи нақ та-
ры на бе рі ліп отыр ған жә не әр ба сы лым сайын жа ңа дан 
та был ған Абай өлең де рін өте иж ди һат ты лық пен қо сып 
отыр ған. Абай өлең де рі нің са ны 1909 жыл ғы 148-ден 
қа зір гі 230-ға дей ін же тіп, жа ңа дан 82 өлең қо сы лу ына 
М.Әуе зов тің де өзін дік үле сі бар. М.Әуе  зов жаз ған осы 
төрт нұс қа ны 1997 жы лы М.Мыр зах ме тұлы бір жер ге 
жи нақ тап, «Мұх тар Әуе зов жә не Абай әле мі» ат ты қо-
мақ ты ал ғы сө зі мен «Абай ды біл мек па рыз ой лы жас-
қа» ат ты кі тап қа топ тас ты рып бер ді.АР
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М.Әуе зов соң ғы рет 1957 жы лы «Ғы лым» бас па-
сы нан жа рық көр ген Абай дың екі том дық шы ғар ма лар 
жи на ғы ның то лық нұс қа сын да йын дау ға ті ке лей 
қа ты сып, бас шы лық жа са ды. Әрі бұ рын ғы ба сы лым дар 
мен қол жаз ба лар ды Әде би ет жә не өнер инс ти ту ты на әр 
ап та ның бей сен бі сін де ар найы ба рып, текс то ло гия лық 
жұ мыс тар ды тек се ріп, са лыс ты рып отыр ған.

1945 жыл ғы жи нақ та «Абай дың жа ңа та был ған 
өлең де рі» деп бе ріл ген «Дом бы ра ға қол соқ па», «Ой ға 
түс тім тол ған дым», «Мен бо ла мын де мең дер», «Ға лым-
нан на дан арт пас ұқ қан ме нен», «Тү бін де ба ян ды ең бек 
егін сал ған», «Әй елің Ме дет қы зы, аты Өрім», «Бөс те-
гім, құ тыл дың ба Кө ті бақ тан?» ат ты же ті өле ңін «Соң ғы 
жыл дар да та был ған өлең дер» де ген ат пен сол қал пын-
да ен гіз ген. Бі рақ М.Әуе зов Абай өлең де рі нің қа та рын 
кө бей ту ге ты рыс қан ды жөн са на ма ған. Оған Әуе зов тің 
мы на сө зі дә лел: «Абай сө зі бір-ақ сөз бол са да, Абай ша 
шық са жа ра сар. Абай дың Абай лы ғы да сон да шы ғар. 
Осы Абай өлең де рі нің са нын кө бей тейік деп өзеуре ген-
ше, бар сө зі нің ке неуін ке тір мейік деп кө бі рек ой ла-
найық. Абай сө зін кө бей те міз деп кө бік етіп ал майық» 
дей ді. М.Әуе зов тің ақын сө зін қыз ғыш тай қор ға ға нын 
кө зі мен көр ген абай та ну шы ға лым Зә ки Ах ме тов «Текс-
то ло гия жайын да бі рер сөз» де ген ма қа ла сын да оның 
1957 жы лы Абай шы ғар ма ла ры деп әке лін ген қол жаз-
ба лар ды қа таң сүз гі ден өт кі зіп, ті лін, сти лін те рең дей 
зерт теп, ғы лы ми тал қы лау ға сал ға ны ту ра лы нақ ты лы 
мы сал дар кел ті ре ді. Мұ ның бір се бе бі сол кез дегі (1957 
ж.) жи нақ тың З.Ах ме тов Ы.Дүй сен ба ев пен бір ге Абай 
шы ғар ма ла ры ның мә ті нін зерт теп, тү сі нік те рін жаз ған-
дық тан, жи нақ та көр се тіл ген ре дак ция лық кол ле гия 
құ ра мы на кір ген.

1956 жы лы жа зып, 1959 жы лы «Абай шы ғар ма-
ла ры ның текс то ло гия сы жайын да» де ген тұң ғыш 
мо ног ра фия лық ең бек шы ғар ған абай та ну шы ға лым 
Қайым Мұ ха мед ха нов 1954 жыл ғы ба сы лым да ғы АР
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кем ші лік тер ді дә лел деп көр сет кен дік тен, мә тін де гі 
кет кен қа те лер тү зе тіл ді. Бұ дан кей ін де Абай ба сы лым-
да ры ның текс то ло гия сын зерт теу ді тоқ тат па ған Қ.Мұ-
ха мед ха нов «Асыл мұ ра ны та за сақ тай тын бо лайық» 
(1985), «Абай сө зі не үңіл сек, дұ рыс үңі лейік» (1993) 
де ген ма қа ла лар жаз ды. 1995 жы лы «Тү сі нік те ме лер 
жайын да бі рер сөз» де ген ма қа ла сын да Абай шы ғар ма-
ла ры ның 1977 жыл дан ке йін гі то лық ба сы лым да рын да 
кет кен өрес кел қа те лік тер ді атап көр се те ді. «Бұ рын ғы 
ба сы лым дар да ғы же тіс тік тер, кем ші лік тер тү гел дей 
ес ке рі ліп, тың нан мә тін дік тек се ру лер жүр гі зіл ді, тү-
сін дір ме лер то лық ты ры лып, тү зе тіл ді» деп жаз ға ны-
мен, іс жү зін де бұл ай тыл ған дар дың орын дал ма ға нын, 
ке рі сін ше 1933, 1939, 1940 жж. ба сы лым дар да дұ рыс 
бе ріл ген тү сін дір ме лер дің қыс қар ты лып қал ға нын, 
бұ рын ғы кей бір тү сі нік те ме лер дің ес ке ріл ме ген ді гін 
ай та ды. Мә се лен 1977 жыл ғы ба сы лым ды шы ға ру шы-
лар Мүр сейіт қол жаз ба сы на ға на сүй еніп, өз ге лер ді 
ес кер ме ге нін М.Әуе зов құ рас тыр ған 1933 жи нақ пен 
тү сі нік те ме ле рі нен мы сал кел ті ре оты рып, қол жаз ба-
да ғы текс то ло гия лық жаң сақ тық тар ды нақ ты көр се те-
ді. Ұр пақ жа ңар ған сайын Абай дың екі том дық шы ғар-
ма лар жи на ғы да тоқ тау сыз шы ға бер мек. Әр шық қан 
ба сы лым ға шы ға ру шы лар не гіз сіз өз ге ріс ен гіз беу ге 
ти іс. Мұ ны тек текс то ло гия лық тал дау ар қы лы ға на 
ба қы лау ға бо ла ды. Абай ба сы лым да ры ның текс то ло-
гия сы мен ар найы ай на лыс қы сы ке ле тін талап кер ге 
Қ.Мұ ха мед ха нов тың он том дық шы ғар ма лар жи на ғы-
ның 2-то мы на (2005) ен ген жо ға ры да ғы атал ған ма қа-
ла лар мен 1977 жыл ғы ба сы лым да кет кен қа те лік тер ді 
бас тан-аяқ тү зе тіп, то лық жөн де ген 124 бет тен тұ ра тын 
«Абай дың бі рін ші то мын да ғы шы ғар ма ла ры на тү сі нік-
те ме лер-ком мен та рий» деп бе ріл ген зерт теу жұ мыс ты 
оқу ды ұсы на мыз.
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1. Абай дың қан дай кі тап та рын бі ле сің дер?
2. Ақын ның өлең де рі қа лай та ра тыл ды?
3. Абай дың ал ғаш қы кі та бы қай кез де, қа шан ба сыл ды?

1. Абай не се беп ті кө зі ті рі сін де кі тап та рын бас тыр ма ды?
2. Ақын шы ғар ма ла ры жа рық көр ме се де қа лай сақ та лып, 

кей ін гі ұр пақ қа жет ті?

 Топ қа бө лі ніп, Абай өлең де рі нің сақ та луы мен та ра луы 
ту ра лы жұ мыс іс тең дер. 
1-топ: пос тер қор ғай ды.
2-топ: де бат ұй ым дас ты ра ды.

 Та қы рып бой ын ша клас тер жа саң дар.

Абай шығармаларының
таралуы

 Абай мұ ра сын зерт теу ші ле рі нің сі ңір ген ең бек те рін жи-
нақ тап, қо ры тын ды лап жа зың дар.
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 Егер Ә.Бө кей хан, А.Байт ұр сы нұлы, М.Ду ла тұлы си яқ-
ты ұлт жа на шыр ла ры Абай ға кө зі ті рі сін де жо лық қан да 
ақын шы ғар ма ла ры дер ке зін де ба сы лып шы ғар ма еді?

Әдебиет:
1. Мұ ха мед ха нов Қ. Абай шы ғар ма ла ры ның текс то ло-

гия сы жайын да. Екін ші ба сы лым. (Жау ап ты ре дак тор 
Ғ.Қа бы шұлы). Ал ма ты, 2010. – 164 б.

2. Абай ды оқы, та ңыр қа. (Құр., ал ғы сө зі мен тү сі нік те-
ме ле рін жаз ған М.Мыр зах ме тұлы). – Ал ма ты: Ана ті лі, 
1993. – 160.
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ІІІТАРАУ
АБАЙШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫҒЫЛЫМ,

БІЛІМТАҚЫРЫБЫ

3.1Ғылымғакөңілберсеңіз

«Ғы лым ға кө ңіл бөл се ңіз» 
деп ай ты лып кел ген өлең жол-
да ры М.Әуе зов құ рас тыр ған 
ба сы лым дар да «Ғы лым ға кө-
ңіл бер се ңіз» деп жа зыл ған 
дұ рыс нұс қа сы екен ді гін ес-
кер те міз.

Абай шы ғар ма ла рын да 
оқу, ғы лым, бі лім, өнер та қы-
ры бы ай рық ша орын ала ды. 
Бұ ған соқ пай кет кен өле ңі де, 
қа ра сөз де рі де аз. Қа ра сөз де-
рі нің жи ыр ма шақ ты сы тек 
ағар ту шы лық пі кір ді қоз ғай-
ды. Со лар дың ішін де «Жа сым-
да ғы лым бар деп ес кер ме дім», 
«Ин тер нат та оқып жүр», «Ғы лым тап пай мақ тан ба» 
өлең де рі мен «Се гі зін ші», «Онын шы», «Он же тін ші», 
«Он се гі зін ші», «Он то ғы зын шы», «Жи ыр ма бе сін ші» 
қа ра сөз де рін ерек ше атау ға бо ла ды. «Абай шы ғар ма-
ла рын да ғы ғы лым, бі лім та қы ры бы» та ра уын да осы 
шы ғар ма лар бо йын ша ой бө лі се міз. Бір ес те бо ла тын 
нәр се, біз қа ра сөз де рін рет са ны бо йын ша емес, оқу бағ-
дар ла ма сы на сай та қы ры бы мен маз мұ ны на орай бө ліп 
қа рас ты ра мыз.

ЖидебайдағыАбайдың
музейүйі.

Жұмысбөлмесі
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Абай дың «Жа сым да ғы лым бар деп ес кер ме дім» 
(1885 жы лы жа зыл ған) де ген өле ңі нің бас ты идея-
сы – жа лын да ған жас кү нін де ал тын уа қыт ты бос қа 
өт кіз бей, ғы лым, бі лім, өнер үй ре ну қа жет ті гі. Ол 
ха лық тың бо ла ша ғы үшін де, өзің үшін де ке рек. Сон-
дық тан ғы лым-бі лім нің ма ңы зын дер ке зін де тү сі ніп, 
мақ сат-мін де тің ді ай қын дап, ғы лым, бі лім ді үй рен сең, 
«өмір ден мах рұм (бос) қал май ты ның» анық. Ақын ның 
өзі «Қо лым ды мез гі лі нен кеш сер ме дім» деп өкі не оты-
рып, сол өкі ніш тің ор нын ба ла ла рын оқы ту ар қы лы 
тол тыр мақ бо ла ды. Ақыл ды жас ты, бі лім ді аза мат ты 
аса жо ға ры ба ға лай тын ағар ту шы ақын өз ба ла ла рын 
да та за лық қа, адал дық қа, ең бек қор лық қа баули ды. 
Абай өмір сүр ген за ман да «Өзі де бас қа шау ып, төс ке 
өр ле ген» ақын ай на ла сы ның көп ші лі гі жа ңа ша оқы ту-
ға ба ла ла рын бер гі сі кел ме ді. «Бұ ра та на ха лық қа» өз 
үс тем ді гін ашық жүр гі зе бас та ған орыс қа ден қойып, 
шо қы нып ке туі нен қо рық ты. Сон дық тан да Абай 
«Қыз мет қыл сын, шен ал сын деп бер ме дім» де ген сөз ді 
те гін ай тып отыр ған жоқ. Мі не, Абай өмір сү ріп отыр-
ған за ман ағы мы на іле се бі лу қа жет ті гін, жас ұр пақ ты 
ата-ана ның оқы ту ға бау лып, дұ рыс жол ға сал ға нын, ал 
үл кен дер дің сол ықы ла сын ба ла да тү сі ніп, кеш қал мау 
ке рек ті гін уа ғыз да ды.

Бұл өлең ал ғаш рет 1909 жыл ғы жи нақ та жа рия-
лан ған. Өлең нің шы ғу та ри хы ту ра лы 1945 жы лы 
С.Мұ қа нов тың «Абай – қа зақ хал қы ның ұлы ке мең-
ге рі» ат ты ал ғы сө зі мен жа рық көр ген жи нақ та ғы 
тү сі нік те ме ні кей ін гі жи нақ тар дың бар лы ғы қай талап 
бе ріп ке ле ді. Мұн да «Тұ ра ғұл Абай ұлы ның ай туы 
бо йын ша, Абай дың Әб ді рах ман де ген ба ла сы Тү мен 
қа ла сын да ғы реаль ный учи ли ще де оқып жүр ген де, 
Ма ғауия ны, Күл ба дан де ген қыз ба ла сын Се мей-
де гі қа ла лық учи ли ще де оқы тып жүр ген де жаз ған» 
де ген де рек бе ріл ген. Бі рақ М.Әуе зов құ рас тыр ған 
1957 жыл ғы ака де мия лық жи нақ та бұл өлең ге «Абай АР
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тек өз ба сын ға на әң гі ме етіп отыр ған жоқ, ақын рес ми 
оқу ды сы нап, ал дың ғы қа тар лы Ресей үл гі сі бо йын ша 
ғы лым-бі лім ал деп отыр. Сон дық тан да ақын:

Ба лам ды мед ре се ге біл деп бер дім,
Қыз мет қыл сын, шен ал сын деп бер ме дім, – деп 

жа з ған.
Қа лай бол ған да да ке ңес тік дик та ту ра ның тала бы на 

сай тұ ман да тыл ған көз қа рас бай қа ла ды. Әйткен мен, жас 
оқыр ман, М.Әуе зов тің «Абай тек өз ба сын ға на әң гі ме 
етіп отыр ған жоқ» де ген сө зі не мән бе ре қа рау ке рек.

1. Ақын ның ғы лым-бі лім та қы ры бы на ар на ған қан дай 
шы ғар ма ла рын бі ле сің дер?

2. Ақын өзі сауа тын қай да аш ты?

1. Абай не се беп ті ғы лым-бі лім та қы ры бы на көп өлең дер 
мен қа ра сөз де рін ар на ды?

2. Не лік тен «ғы лым ға кө ңіл бөл се ңіз» де ген өлең жо лы қа-
те бо лып есеп те ле ді?

 «Ғы лым ға кө ңіл бер се ңіз» өле ңі нің маз мұ ны бой ын ша 
бе ріл ген кес те ні тол ты рың дар.

Өлеңненқандайәлеуметтікқо
ғамдықмәселелербайқадым?

Онықайүзінділермен
дәлелдейаламын?

 «Дой бы» әді сі бой ын ша өлең ді тал даң дар. Ол үшін екі 
топ қа бө лі нің дер. Екі оқу шы дой бы тақ та сын да ғы тас-
тар ды сұ рақ тар ға жау ап бе ре оты рып жыл жы та ды. 
Үшін ші оқу шы олар дың жау ап та рын же тіс тік кри те-
рийі бой ын ша ба ға лап, тек се ріп оты ра ды.
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1. Өлең нің идея сы мен маз мұ ны қан дай?
2. Қай сөз дер мен сөз тір кес те рі та қы рып маз мұ нын ай-

қын дай ды?
3. Өлең со ңын да ақын қан дай бай лам ға кел ді?
4. Өлең нің қай жол да ры ерек ше әсер қал дыр ды?

 Қазір ғылым-білімге, жаңалық ашуға ұмтылып жүрген 
жастар көп-ақ. Солар туралы эссе жазыңдар.

 Ақын өмір сүр ген за ман да не се беп ті ба ла оқыт қы сы кел-
ген дер аз бол ды?

3.2Интернаттаоқыпжүр

«Ин тер нат та оқып жүр» (1886 ж.) өле ңі нің де не-
гіз гі та қы ры бы – бі лім алу, ғы лым, өнер үй ре ну, хал-
қы на адал қыз мет ету. Кө ле мі – 77 жол. Өлең 7 бу ын ды 
ша лыс ұй қас үл гі сін де жа зыл ған.

ХІХ ға сыр дың екін ші жар ты сын да қа зақ да ла сын 
тү гел жау лап алу ды аяқ та ған отар шыл пат ша өкі ме-
ті нің қол ас тын да ғы «бұ ра та на ел ге» жа сап отыр ған 
жы мыс қы сая са тын жақ сы тү сін ген Абай «Қыз мет 
қыл ма ояз ға, жан бай жа тып сө ну ге» деп, өзі үміт ет кен 
қа зақ жас та ры на өт кін ші дү ние ге, уа қыт ша бо ла тын 
ман сап қа, жал ған атақ қа қы зық пау ға ке ңес бер ді, одан 
да асыл уа қы тың ды мәң гі лік ке қа ла тын пай да лы іс ке 
жұм сау қа жет ті гін ай тып, ең бек сіз, ықы лас-ын та сыз, 
мих нат сыз на ғыз ғы лым, бі лім нің қол ға түс пей ті нін 
тү сін дір ді. Ең бас ты сы, Абай оқы ған адам ның са на сыз 
бол май тын ды ғы на кө зі жет кен дік тен, оқу-бі лім үй ре-
ну ді ба рын ша уа ғыз да ды жә не оны жұм сау дың, пай-
да ла ну дың жо лын нұс қа ды. Бұл өлең ге Абай орыс сөз-
де рін ті лі жет пе ген дік тен емес, сол уа қыт та ғы орыс ша 

Жинақтау

Бағалау

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



157

оқы ған қа зақ жас та ры на ар нап, әдейі ара лас тыр ған. 
Бұл өлең ді орыс ша тіл біл мей тін адам оқы са, әл бет те 
қи ын ға со ғар еді.

Орыс те ріс айт пай ды,
Жа ман бол деп олар ды.
Қа ны бұ зық өзі ой лар,
Қу ме нен сұм бо лар ды, –

де ген де Абай орыс тың же ке ба сын ал ға са лып тұр ған 
жоқ, бұл жер де оның өнер-ғы лы мын ал ға са лып тұр. 
Сон дық тан да ақын:

Ойын да жоқ бі рі нің
Сал ты ков пен Толс той.
Я тіл маш, я ад во кат,
Бол сам де ген бә рін де ой, –

дей ді.
Абай за ма нын да ты ғы рық тан шы ғу дың бір ден-бір 

жо лы ең ал ды мен отар лау шы ел дің ті лін үй ре ну еді. 
Сон дық тан да ақын ша ри ғат ты үй рен бей тұ рып, «Орыс 
ті лі, жа зуы – Біл сем де ген тала сы», – де ген сөз ді те гін 
ай тып отыр ған жоқ.

Абай да на лы ғы сон да, ол тіл ді ға на бі ліп қою 
емес, мә се ле сол ел дің бас қа дан озық ты ғын, үл гі ала-
тын адам да рын, ар тық ты-кем жақ та рын, ғы лым ның 
са ра сын оқып-үй ре ну ар қы лы «қол дың са ла сын дай» 
оқы ған жас та ры мыз «аз біл ге нін көп сін бей, көп қа зақ-
  қа еп сін бей» жұрт қа па на бо луы ке рек де ген уа ғыз 
ай та ды. «Көп қа зақ қа еп сін се, Кім ге тиер па на сы?» 
де ген де гі «еп сін се» – өзің ша ла сау ат ты бо ла тұ ра, қыр-
да ғы қа зақ қа «өк тем дік жа са ма» де ген ма ғы на да қол-
да ны лып тұр. Өйт ке ні «ғы лым ның са ра сын» мең гер ген 
адам ешуа қыт та жа ман дық қа бас пай ды, ал әді лет сіз дік 
«ша ла сау ат ты дан» туа ды. Бұ ған ХХ ға сыр дың бас 
ке зін де гі өз ге ріс тер за ма нын да дү ние ге кел ген «шо лақ 
бел сен ді лер» об ра зы – та ри хи шын дық.

Мі не, Абай осылайша қа зақ жас та рын дүмбілез 
бо лу дан сақ тан дыр ған. Сон дық тан да Абай «Пай да АР
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ой ла ма, ар ой ла» деп, ең ал ды мен бі лім ді адам дық жол-
ға жұм сау қа жет ті гін, екін ші ден, «Талап қыл ар тық 
бі лу ге» де ген де бас қа жұрт тың ті лін үй рен ген нен кей ін 
одан да асып тү су ге талап қы лып, ту ған хал қы ңа адал 
қыз мет ету ді ама нат та ды. «Ар тық бі лім – кі тап та», 
оны ерін бей оқы саң ға на түй сі ну ге, се зі ну ге, тұ шы ну ға 
бо ла тын ды ғын жә не адам да ғы лым мен ой бол са, кез 
кел ген жер ге ену ге, өзің ді-өзің қор ғау ға бо ла тын ды-
ғын ұғын дыр ды.

1. «Ин тер нат та оқып жүр» өле ңін ин тер нет тен жүк теп 
алың дар.

2. Өлең ді оқып шы ғып, идея сын анық таң дар.
3. Өлең нің та қы ры бын ашу ға қан дай ма қал-мә тел дер қол-

да нар едің дер?

1. Абай за ма нын да не се беп ті ба ла лар ин тер нат та жа тып 
оқы ған?

2. Не лік тен ақын «Орыс те ріс айт пай ды» дей ді?

 Өлең де гі орыс ті лін де қол да ныл ған сөз дер ді ком му ни ка-
тив тік қа р ым-қа ты нас ар қы лы өз пі кір ле рің мен то лық-
ты рың дар.

Өлеңдегіорыстілінде
қолданылғансөздер Өзпікірім

 «Ра ди оға қо ңы рау ша лу» әді сі бой ын ша өлең де кө те-
ріл ген мә се ле лер ту ра лы ра диосұх бат жүр гі зің дер. Төрт 
қо нақ рөл дік кар точ ка алып, сол кар точ ка да ғы дай рөл-
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де рін ой науы ти іс. Мы са лы, ба ла сын оқу ға жі бер ген 
ата-ана, шә кірт, мұ ға лім жә не ақын. 

 Бү гін гі өр ке ни ет за ма ны ның шә кір ті ре тін де ақын ға хат 
жа зың дар.

 Қа зір гі кез де қандай ма ман дықтар жо ға ры сұ ра ныс қа ие? 
Не лік тен?

Сөздік:
Про ще ние – арыз, өті ніш.
Ви но ват – айып ты, кі нә лі.
Зд ра во мыс ля щий – зе рек, әр іс ті а�ыл мен ой лап ше ше тін адам.
Счет – есеп.
Судья – сот.
За ни май ся пря мо той – ту ра  шыл, ба тыл бол де ген ма �ы на да.
Ко рен ной – ежел гі, не гіз гі, т	 ра�  ты. Б	л жер де іс ті� е� орын -
ды сын та бу де ген ма �ы на да.

3.3Ғылымтаппаймақтанба

«Ғы лым тап пай мақ тан ба» (1886 ж.) өле ңін де Абай 
жас тар ды ең бек етіп, оқу оқып, бі лім алу ға ша қы ра 
оты рып, адам де ген ат қа лайық бо лу үшін ең ал ды мен 
жақ сы лық пен жа ман дық тың ара-жі гін ашып көр се те-
ді. Бес асыл іс ке «Талап, Ең бек, Те рең ой, Қа на ғат, Ра-
қым» де ген бес қа си ет ті жат қыз са, бес дұш пан ға «Өсек, 
Өті рік, Мақ тан шақ, Ерін шек, Бе кер мал шаш пақ, яғ ни 
орын сыз ша шы лу ды» жат қы за ды. Бұл – ке ле шек ке 
бағ дар ла ма бо лар лық өлең. Ақын өсие ті, та ғы лы мы, 
тәр бие сі те рең де жа тыр. Абай адам өмір ге кел ген нен 
кей ін өзің ді адам ре тін де ұс тау дың жо лын көр се те 
оты рып, ға лым бо лу мен адам бо лу мә се ле сі нің өза ра 
са бақ тас ты ғын ай қын дай ды. «Ға лым бол май не ме не, 
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Ба ла лық ты қи са ңыз»... «Дү ние де өзі, мал да өзі, Ғы-
лым ға кө ңіл бер се ңіз» дей ді. Ең бі рін ші төр де гі орын-
ға ғы лым-бі лім үй ре ну ді қой ған дық тан, Абай «Мұ ны 
жаз ған кі сі нің, Атын біл ме, сө зін біл» деп өнер-бі лім 
жо лы на өзін ман сұқ ете оты рып, «Сө зі не қа рай кі сі ні 
ал, Кі сі ге қа рап сөз ал ма» де ген ақыл бе ре ді. Со ны мен 
бір ге әр бір же те лі сөз ге құ лақ асып, ғұ ла ма ой ға ба рын-
ша мән бе ру қа жет ті гін, «Жас уа қыт та кө ңіл – гүл» 
бо ла тын дық тан, «Тез үй ре ніп, тез жой ма» деп, өмір лік 
ба ғыт қа жол сіл тей ді. Бұл өлең нің әр бір сө зін де үл кен 
пәл са па бар, ма ғы на бар, маз мұн бар, тә лім-тәр бие бар. 
Сон дық тан әр бір жас осы өлең ді са на лы түр де оқып, өз 
бе ті мен тү сі ну ге ұм ты луы қа жет.

1. Ғы лым де ген не?
2. Өлең нің идея сы қан дай?

1. Абай өзі ға лым бол ма са да не се беп ті ғы лым-бі лім үй ре-
ну ге ша қы ра ды?

2. Не лік тен ақын ғы лым мен ай на лыс қан жан адам де ген 
ат қа лай ық деп есеп тей ді?

 «Қа ра ма-қай шы эле ме нт тер» әді сі бой ын ша бес асыл іс 
пен бес дұш пан ды кес те ге тол ты рың дар.

Бесасыліс Бесдұшпан

 «Ғы лым тап пай мақ тан ба» өле ңін ин тер нет тен жүк теп, 
СD дис кі де гі «Жа сым да ғы лым бар деп ес кер ме дім» өле-
ңі мен са лыс ты рып, «Рөл де гі оқу шы лар» әді сі мен жұ-
мыс іс тең дер.
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1-�а дам: рөл дер ге бө лі нің дер.
 Ба ян дау шы – өлең нің та қы ры бы, идея сы на тал дау 

жа сай ды.
 Сөз тап �ыш – өлең де кез дес кен атау лар ға тү сі нік 

бе ре ді.
 Бей не леу ші-су рет ші – өлең нің  маз мұ ны бой ын ша 

су рет тер са ла ды.
 Дә не кер – өлең мә ті нін қа зір гі өмір мен ұш тас ты ра ды.

2-�а дам: бе ріл ген тап сыр ма лар ды топ ішін де тал қы лаң дар.
3-�а дам: тал қы лан ған тап сыр ма лар дан PowerPoint-та та-

ныс ты ры лым жа сап, қор ғаң дар.

 «Ше ринг» әді сі ар қы лы ой бө лі су. Шең бер бой ымен оты-
рып, жүр гі зу ші бас тап, ке зек пен бар лы ғың да та қы рып 
бой ын ша түй ін ді ой ды қо ры тын ды лаң дар. Идея лар қай-
талан бауы ке рек.

 Ғы лым-бі лім мә се ле сі қа зір гі кез де де өзек ті ме?

Сөздік:
Нәф рәт лі (араб ша) – жиір ке ніш ті де ген сөз.
Ғиб рәт лі (араб ша) – �л гі лі, өне ге лі де ген сөз.
Ғұламаһи Дауани – иранды� �алым М	хамед ибн Асат Жалал-
ладдин ад Дауаниді� (1427–1501) ла�ап аты.

3.4Сегізіншіқарасөзі

«Се гі зін ші қа расө зін де» (1891 ж.) Абай ғы лым, 
бі лім та қы ры бын те рең де те тү се ді. Адал дық, адам-
дық, ақыл, ғы лым, бі лім ді бә рі нен жо ға ры қоя тын 
Абай оқыр ман қау ым ға: «Осы ақыл ды кім үй ре не ді, 
на си хат ты кім тың дай ды?» де ген сау ал тас тай ды. 
Бұ ған жау ап ты та ғы өзі бе ре ді. Абай дың «Се гі зін ші 
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қа ра сө зін де» төрт кей іп кер бар, бі рін ші сі – би-бо лыс-
тар, екін ші сі – бай-ма нап тар, үшін ші сі – ұры-қа ры лар, 
төр тін ші сі – ке дей-кеп шік тер. Ең ал ды мен ақыл үй ре-
ну мен на си хат тың дау ел дің тұт қа сын ұс тап отыр ға 
би-бо лыс тар ға ке рек еке нін, се бе бі олар бас шы бо лып 
сай лан ған да, ел дің сө зін сөй лей міз деп сай лан ға нын 
ай та ды. Бі рақ бұ лар сай ла нып ал ған нан кей ін со ған 
кет кен шы ғын ды тол ты ру үшін ел мүд де сін ұмы тып, 
же ке ба сы ның қа мын ой лап, қо лы ти мей ке те тін ді гін 
жа за ды: «Бі реу – бо лыс, бі реу – би. Олар дың ақыл үй-
ре ней ін, на си хат тың да йын де ген ойы бол са, ол орын ға 
сай ла нып та жүр мес еді. Олар өз де рі де үз дік кі сі міз, 
өз де рі міз бі реу ге үл гі бе ріп, ақыл ай тар лық пыз деп 
сай лан ды. Өз де рі тү зе ліп жет кен, ен ді ел ді тү зер лі гі-ақ 
қал ған. Ол не қы лып тың да сын жә не тың да йын де се де, 
қо лы тие ме? Ба сын да өзін дік жұ мы сы бар: ұлы ғы мыз-
ға жа за лы бо лып қа ла мыз ба, ел де гі бұ за қы ла ры мыз ды 
бүл ді ріп ала мыз ба не ме се хал қы мыз ды бүл ді ріп ала-
мыз ба, яки өзі міз шы ғын дап, шы ғы ны мыз ды тол ты ра 
ал май қа ла мыз ба? – де ген ебі не қа рай бі реу ді же тіл-
тей ін деп, бі реу ді құ тыл тайын де ген бей не ті нің бә рі 
ба сын да, қо лы ти мей ді» – дей ді. «Ұлы ғы мыз ға жа за лы 
бо лып қа ла мыз ба?» деп отыр ған да ғы «ұлық» – отар-
шыл орыс чи нов ник те рі, «ел де гі бұ за қы ла ры мыз ды 
бүл ді ріп ала мыз ба?» де ген де гі «бұ за қы лар» – өзі нің 
ру лас сы бай лас та ры, «хал қы мыз ды бүл ді ріп ала мыз 
ба» де ген де гі «хал қы мыз» – дау ыс бер ген жақ тас та ры, 
ту ған-ту ыс, құ да-жек жат, дос-жа ран да ры. Мі не, осы-
лар мен тіл та быс са, шық қан шы ғын ның ор ны то ла ды. 
Де мек, би-бо лыс тың еке уі не де бә рі бір, бұ лар ға би лік 
же ке бас тың қа мы үшін ға на ке рек. Ал бай лар ға ше? 
Бұ ған Абай бы лай жау ап бе ре ді: «Бай лар, олар өз де рі 
де бір күн бол са да, дәу лет қо нып, дү ние нің жа ры мы 
ба сын да тұр. Өзін де жоқ ты ма лы ме нен са тып ала ды. 
Кө ңіл де рі көк те, көз де рі ас пан да, адал дық, адам дық, 
ақыл, ғы лым, бі лім – еш нәр се мал дан қым бат де мей ді. АР
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Мал бол са, құ дай та ға ла ны да па ра лап ал са бо ла ды 
дей ді. Оның ді ні, құ дайы, хал қы, жұр ты, бі лі мі, ұяты, 
ары, жа қы ны – бә рі мал. Сөз ді қайт іп ұқ сын, ұғайын 
де се де, қо лы тие ме? Ол мал ды суар мақ, той ғыз бақ; 
сау да сын жи ғыз бақ, кү зет тір мек, бақ тыр мақ, ұры-бө-
рі, қыс, су ық-сұ ға нақ – со лар дан сақ тан бақ, со лар дан 
сақ тар лық кі сі тап пақ. Оның бә рін жай ғас ты рып, ая-
ғын алып ке ліп мақ тан ға ор на лас тыр ған ша қа шан? 
Қо лы ти мей ді», – дей ді. Мі не, Абай дың ай ту ын ша, 
ел дің қа мын жеп, адал дық, адам дық, ақыл, ғы лым, 
бі лім ой лау ға би-бо лыс тар си яқ ты бай лар дың да қо лы 
ти мей ді. Өйт ке ні олар дың кө зін шел бас қан. Сон дық-
тан да құ дай ды да са тып ала мыз деп ой лай тын бай лар 
бай лы ғы на мақ та ну үшін ға на әре кет ете тін ді гін көр-
се те ді.

«Ен ді ұры-за лым, сұм-сұр қия өз де рі де тың да май-
ды», – дей ді Абай. Олар адал дық, адам дық, ақыл, ғы-
лым, бі лім жо лын қу са, ұр лық пен ай на лыс пас еді, сұ-
ға нақ бол мас еді, өз де рі сұр қия лық жол ды таң да ған нан 
кей ін олар ға ақыл ай ту дың өзі ар тық де ген ой тас тай ды.

Ал «Он ша-мұн ша қой жүн ді қо ңыр ша лар кү нін де 
кө ре ал май жүр. Ана лар ана дай бо лып тұр ған да, бі лім, 
ғы лым, ақыл ды не қыл сын? Жә не де бі лім, ғы лым ке-
дей ге ке ре гі жоқ тай-ақ: «Біз ді не қы ла сың, ана сөз ді 
ұғар лық тар ға айт !» дей ді. Оның өз ге ме нен ісі жоқ, ана 
ал дын да ғы үшеуін дей бол ған жан ның ойын да еш бір 
қай ғы сы, мұ ңы бол ма са ке рек», – де ген де Абай ке-
дей-кеп шік тер дің де адал дық, адам дық, ақыл, ғы лым, 
бі лім ді «ке ре гі жоқ тай-ақ» деп қа пер сіз тұр ған ды ғы на 
қын жы ла ды. Ақын ның ғы лым, бі лім ту ра лы фи ло со-
фия лық тұ жы ры мы адам ның ар, ұяты на ті ре ле ді.

1. Абай дың қан ша қа ра сө зі бар?
2. Ин тер нет тен Се гі зін ші қа ра сөз ді жүк теп алың дар. Қа ра-

сөз де не ше кей іп кер бар?
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1. Не лік тен Абай қа ра сөз де рі қай за ман да да ма ңы зын 
жой май ды деп са на ла ды? 

2. Не се беп ті Се гі зін ші қа ра сөз де төрт кей іп кер бар?

 Қа ра сөз ді ке зек пен дау ыс тап оқып, бір-бі рің нің оқы-
лым да ры ңа қыс қа ша си пат та ма бе ре оты рып, кес те ні 
тол ты рың дар.

 Тал қы лау шы Мә тін нің та қы ры бын, идея сын, ма ғы-
на сын ай та ды.

 Бел гі леу ші Мә тін маз мұ ны бой ын ша сұ рақ тар 
дай ын дай ды.

 Бай ла ныс ты ру шы Мә тін нің ма ғы на сын өмір мен бай ла ныс-
ты ра ды.

 Топ ше ше ні Мә тін нің маз мұ ны на сәй кес өз ой ын 
ай та ды.

Қо ры тын ды лау шы Мә тін нің құн ды лы ғын ай тып, ба ға 
бе ре ді .

 «Осы ақыл ды кім үй ре не ді, на си хат ты кім тың дай ды де-
ген» Абай сұ ра ғын «Жо лау шы ның қой ын дәп те рі» әді сі 
бой ын ша өмір шын ды ғы мен бай ла ныс ты тал дап кө рің-
дер.

1) Топ қа бө лі ну.
2) Қа ра сөз ден сұ рақ қа жау ап бе ре тін үзін ді лер ді жа зып 

алу.
3) Осы үзін ді лер дің түр лі кә сіп ке әсе рін топ ішін де тал қы-

лау.
4) Өз әсер ле рін жа зу.
5) Ав тор орын ды ғын да жаз ған пі кі рін оқу.

 Қа ра сөз дің идея сы на сай кей іп кер лер жүй есін анық тап, 
та қы рып бой ын ша кей іп кер лер ді сөй ле тің дер. 
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Биболыстар Байманаптар Ұрықарылар Кедейкепшіктер

 Ғы лым-бі лім кім дер ге ке ре гі рек?

3.5Онжетіншіқарасөзі

«Он же тін ші қа ра сө зін де» (1893 ж.) Абай дың адам-
гер ші лік, иман ды лық, адал дық, па ра сат ты лық, ең бек-
қор лық, қайырым ды лық си яқ ты із гі қа си ет тер жайын-
да ғы ой ла ры бұл қа ра сө зін де де ай қын ашы ла ды. Осы 
қа си ет тер дің бар лы ғын Абай ақыл, қай рат, жү рек 
ту ра лы пәл са па лық ой түй ін деу ар қы лы ғы лым ға тө ре-
лік айт қы за ды. «Ақыл, қай рат, жү рек ті бір дей ұс та са» 
ая ғы на бас ұрып, та бы на тын қа си ет ті адам – сол еке нін 
ес кер те ді. Бі рақ үшеуі ала бо лып, ба сы бі рік пе ген жағ-
дай да тым бол ма са жү ре гің ді та за сақ та, құ дай шы лық, 
яғ ни мей ір бан шы лық сон да де ген түй ін жа сай ды. Адам 
ба ла сы өмір ге кел ген де әр түр лі мі нез бен ке ле ді. Егер 
тәр бие сі дұ рыс бол май, те ріс ақыл үй рен се, бо йын да ғы 
қай ра ты на ие бол май, жа ман дық қа бой ал дыр са, бір 
мез гіл жү рек ті тың дау ке рек де ген ой тас тай ды. Өйт ке-
ні ақыл мен қай рат жү ре пай да бо ла ды, қол мен ұс тап, 
көз бен кө ру ге кел мей ді, бұ лар – абст рак ты лы ұғым дар. 
Ал жү рек ті се зі не ала сың, дүр сі лін ес ти сің, су ре тін кө-
ре сің. Жү рек – се нің жа ра ты лыс та ғы қал пың. «Кө зім-
нің қа ра сы» де ген өле ңін де Абай:

«Ақыл сыз би бол мас,
Сәу ле сіз үй бол мас.
Жү рек те оты жоқ,
Адам да ми бол мас», – дей ді.

Сон дық тан осы ісім дұ рыс па, қа те ме деп бір ме зет 
жү рек ті тың дау ке рек, «жү рек ке әмір жүр мей ді» деу – 
бос сөз. «Осы үшеуің ба сың ды қос, бә рін де жү рек ке 
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би лет» де ген сөз ді Абай ғы лым ның ау зы на те гін са лып 
тұр ған жоқ. Оқы ған адам – ақыл ды, оқы ған адам – қай-
ра тын дұ рыс жұм сай ала ды, оқы ған адам жү рек тің әмі-
рі не құ лақ аса ала ды, тың дай ды. Дойыр лық қа, на дан 
на шар лық қа бар май ды. «То лық адам нан» ешуа қыт та 
жау ыз дық шық пай ды. «Ғы лым тап пай мақ танба» де-
ген өле ңін де Абай «Дү ние де өзі, мал да өзі, Ғы лым ға 
кө ңіл бер се ңіз» дей ді емес пе? Мә тін маз мұ ны па ра сат-
пайым ға тұ нып тұр. Абай нұс қа ған жол мен жү ру өмір-
лік ба ғы тың ды бел гі лей ді, адас пай сың, тір ші лік ке 
ұм ты ла сың, өйт ке ні ол – адам зат тың бар лы ғы на ор тақ 
құ бы лыс. Абай ды оқы саң, өмір ден жа за бас пай сың. 
Сон дық тан «Абай ды оқы, та ңыр қа», «Абай ды оқы, 
ерін бе».

1. Он же тін ші қа ра сөз дің маз мұ ны не ту ра лы? Ин тер нет-
тен жүк теп алың дар.

2. Осы қа ра сөз де кей іп кер бар ма?

1. Абай не се беп ті ақыл, қай рат, жү рек ті ай тыс ты рып, ғы-
лым ды тө ре ші етіп қоя ды? 

2. Не лік тен ақын жү рек ке ба сым дық бе ре ді? Жү рек куль ті 
қай ел дің әде бие тін де кез де се ді?

 Био ло гия пә ні нен ал ған бі лім де рің ді ес ке тү сі ріп жә не 
Ин тер нет же лі сі не сүй еніп, жү рек ор га ны ның адам тір-
ші лі гін де гі ма ңы зын зерт тең дер.

 СD дис кі де гі Он төр тін ші сөз ді тың дап, Он же тін ші сөз-
бен са лыс ты рып, ұлт тық құн ды лық тар дың әлем дік та-
қы рып тар мен үн дес ті гін тал даң дар.
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 «Соң ғы сөз ді мен ай тай ын» әді сі мен Он же тін ші сөз ден 
«Мәң гі лік Ел» идея сы мен әлем де гі ада ми құн ды лық-
тар дың бай ла ны сын көр се тіп, та қы рып ты түй ін дең дер.

 Өз де рің ақыл, қай рат, жү рек тің қай сы сы ның айт қа нын 
тың дай сың дар? Не лік тен?

3.6Жиырмабесіншіқарасөзі

«Жи ыр ма бе сін ші қа ра сө зін де» (1894 ж.) Абай 
озық ел дер дің өне рін, ғы лы мын, бі лі мін үй ре ну ке рек 
де ген ақыл ай та ды. Оқы ған жас пен оқы ма ған жас ты 
са лыс ты ра ды. Оқы ған адам жұрт тан асып ке те қой-
ма са да, оқы ма ған нан әл де қай да жақ сы, бас қа ға жем 
бол май, тым бол ма са өз құ қы ғын өзі қор ғай ала тын дә-
ре же ге же те тін бо ла ды, жақ сы мен жа ман ды ажы ра-
та тын бо ла ды. Сон дық тан қа тар құр бы сы нан қал мау 
үшін ба ла ны оқы ту дан мал ая мау ке рек екен ді гін ес-
кер те ді. Бұл жер де «мал» де ген сөз ақ ша ма ғы на сын-
да. Абай за ма нын да сау да-сат тық төрт тү лік мал мен 
жүр гі зіл ген. Бө тен ел дің жақ сы сы нан үй ре ніп, жа-
ма ны нан жи ре ніп, пай да сы на ор тақ бо лу ға үн дей ді. 
«Ба лаң ба ла бол сын де сең, оқыт» де ген өси ет ай та ды. 
Абай дың «Бі лім – орыс та. Дү ние нің кіл ті – орыс та» 
де ген сө зін кең ма ғы на да тү сі ну қа жет. Мұн да Абай 
ру ха ни ер кін дік ке же ту дің жо лын көр се тіп, азат тық-
ты нұс қап тұр. Ол үшін не іс теу ке рек? Өзің ді, елің ді 
жат жұрт тан қор ғау үшін тіл бі лу жет кі лік ті ме? Абай 
оқыр ман ға сұ рақ қоя оты рып, жа уа бын да өзі бе ре ді, 
яғ ни олар да мы ған бас қа ел дің ті лін, оқуын, ғы лы мын 
үй ре ну ар қы лы «дү ние нің ті лін біл ді», сен де со лай 
ет, оқуын, ғы лы мын үй рен де, сен де оны мен тең дә-
ре же де бо лу ға ұм тыл де ген жі гер лі ой ға же тек тей ді. 
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Жал пы Абай шы ғар ма ла рын оқы ған да сол за ман да ғы 
қо ғам дық-әлеу мет тік аху ал ға те рең үңі ліп, шы найы 
та рих ты бі лу қа жет. Сон да Абай ды тү сі не міз. Интер-
неттен оқып кө ріңдер.

Абай «Отыз се гі зін ші» қа ра сө зін де ғы лым ға «ықы-
лас та нып, же ті лу» жо лын да ғы адам ның іш кі ын тық-
ты ғы на ерек ше мән бер се, мұн да сырт қы жағ дай дың 
әсе рі не де тоқ та лып өте ді. Мы са лы, «�ар ны аш кі сі ні� 
кө �і лін де а�ыл, бо йын да ар, �ы лым �а �	 мар лы� �ай-
дан т	р сын?.. Мал тап са, �а рын тоя ды. Онан со�, 
бі лім т� гіл өнер ке рек екен. Со ны �й ре ней ін не ба ла ма 
�й ре тей ін деп ойына жа� сы т� се ді» деп қо ғам дық 
са на ға тұр мыс тың ти гі зе тін әсе рі мен эко но ми ка лық 
ор та ның сая си-әлеу мет тік аху алын аң ғар та ды. «Ашап-
ішу ге мал дың тап шы лы ғы да ағайын ның араз ды ғы 
да әр түр лі пә ле ге, ұр лық, зор лық, қу лық, сұм дық 
се кіл ді нәр се лер ге» үй ір қы лып, бі лім, ғы лым ға үй ір 
қыл май тын ды ғын ай та ды. Ке лер ұр пақ қа зақ қа бас 
бо лып, «жұрт біл ген ді бі ліп» өр ке ни ет ті ел дің «қа та-
ры на қо сы лу дың қа мын жеп, ни ет те ніп үй ре ну ке рек-
ті гін» на си хат тай ды.

1. Жи ыр ма бе сін ші қа ра сөз ді Ин тер нет тен жүк теп алың-
дар. Бұл қа ра сөз дің маз мұ ны не ту ра лы?

2. Абай жи ыр ма бе сін ші қа ра сөз де қан дай са ла лар дың 
пай да сын тү сін ді ре ді?

1. Абай не се беп ті ата-ана лар ды ба ла ла рын оқы ту ға ша қы-
ра ды? 

2. Не лік тен қа зақ тың ба ла сы орыс ша оқу ға ұм ты луы ке-
рек болды?

3. Қа ра сөз де не ге «ақ ша, қа ра жат» де ген сөз дер қол да ныл-
ма ған?
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 «Клас тер» әді сі ар қы лы ру ха ни ер кін адам ту ра лы тұ-
жы рым ды ой ла рың ды тол ты рың дар.

Рухани 
еркіндік

 Абай дың «Орыс ша оқу ке рек, хик мет те, мал да, өнер 
де, ғы лым да – бә рі орыс та тұр. За ра ры нан қа шық бо лу, 
пай да сы на ор тақ бо лу ға ті лін, оқуын, ғы лы мын біл мек 
ке рек. Оның се бе бі олар дү ние нің ті лін біл ді, мұн дай 
бол ды. Сен оның ті лін біл сең, кө кі рек кө зің ашы ла ды» – 
де ген сө зін «Жо лау шы ның қой ын дәп те рі» әді сі бой ын-
ша тал дап кө рің дер. 

1) Топ қа бө лі нің дер.
2) Қарасөзден та қы рып ты аша тын үзін ді лер ді жа зып 

алың дар.
3) Осы үзін ді лер ді ру ха ни құн ды лық пен бай ла ныс ты рып, 

топ ішін де тал даң дар.
4) Өз пі кір ле рің ді жа зың дар.
5) Ав тор орын ды ғын да жаз ған пі кір ле рің ді оқың дар.

 Жи ыр ма бе сін ші қа ра сөз ді «Жа сым да ғы лым бар деп ес-
кер ме дім» де ген өле ңі мен са лыс ты рып, «Талап қыл ар-
тық бі лу ге» та қы ры бын да эс се жа зың дар.

 Орыс ті лін үй ре ну қа зір өзек ті ме?
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ІVТАРАУ
АБАЙҚАРАСӨЗДЕРІНДЕГІ
ТӘЛІМТӘРБИЕМӘСЕЛЕСІ

4.1«Баланыңжақсысы–қызық,
жаманы–күйік»

Ұлт тық әде бие ті міз тұр-
ғы сы нан ал ған да ғақ лия жан-
ры ның ал ғаш қы не гі зін ай-
қын дау, қай ке зең нен бас тау 
ала тын ды ғын дә лел деу үл кен 
із де ніс ті қа жет ете ді. Қа зір гі 
де рек тер бо йын ша ф.ғ.д., про-
фес сор Ай гүл Іс ма қо ва «Поэти-
ка ка за хс кой ху до же ст вен ной 
про зы на ча ла ХХ ве ка» де ген 
ең бе гін де Абай қа ра сөз де рі нің 
жанр лық си па ты на те рең деп 
тал дау қа жет ті гін ай та ке ліп, 
«Ғақ лия ны» оқып отыр ған да, 
Мон тень де, Пас каль да, Грас-
нан да, Ла рош фу ко да, Ниц ше 

де, Шо пен гауер де ерік сіз ес ке тү се тін ді гі, осы ар қы-
лы қа зақ әде бие тін де Абай қа лып тас тыр ған про за лық 
жанр дың ерек ше үл гі сін кө ре тін ді гін жаз ған.

Ал ау дар ма шы-жа зу шы Ге рольд Бель гер «Зем ные 
изб ран ни ки (Ге те и Абай) де ген кі та бын да: «По су ти 
де ла, «Сло ва Абая» – не на зи да ние, а раз мыш ле ния, 
суж де ния, то, что ны не не ред ко обоз на чают сло вом эс-
се – своеоб раз ное из ло же ние сок ро вен ных ис по ве даль-
ных мыс лей, дум. По доб ную ма не ру пись ма Мон тень 
об раз но оха рак те ри зо вал как «бро сать пе ро на ве тер». 

Ақылбай,Абай,Тұрағұл.
1896ж.Семейқ.
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Это фи ло со фс кие очер ки мак си мы и реф лек сии, из ло-
жен ные в неп ри нуж ден ной, изящ ной ма не ре, от ли чаю-
щей ся вдох но вен ным ст роем мыс ли» – деп жа за ды. 
Осы ған ұқ сас пі кір лер бас қа да қа лам гер лер ең бек те рі-
нен ұшы ра са ды. Әсі ре се бел гі лі әде би ет та ну шы ға лым 
Ас лан Жақ сы лы қов Абай қа ра сөз де рін де гі эс се изм 
Мұ хам мед пай ғам бар дың ха дис те рі не жа қын ды ғын 
атап көр се те ді. Бұ дан шы ға тын қо ры тын ды қа зақ эс се 
жан ры ның қа лып та сып, да му ын да да Абай ғақ лия сын 
те рең деп зерт теу дің қа жет ті гі ту ын дай ды.

Абай қа ра сөз де рі не «Өсер ұр пақ, ке лер дәу рен, туар 
та рих қау ымын да Абай ар нап кет кен мұң ды, сыр лы 
бір сә лем осы еді» деп ба ға бер ген М.Әуе зов «Абай 
ең бек те рі нің би ік ны са на сы» де ген ма қа ла сын да ақын 
«жү ре гі нің тү бі не те рең бой лау ды» та быс та ған-ды. 
«Абай жә не Сок рат» (Б.Ғаб дул лин), «Абай жә не 
Ге те» (Г.Бель гер) де ген ма қа ла лар – абай та ну ғы лы-
мы на сү бе лі үлес бо лып қо сыл ған дү ние лер. Ал «Абай 
жә не Мон тень» де ген та қы рып та ар найы зерт теу ге 
сұ ра нып тұр. Се бе бі Абай ғақ лия сы өзің ді-өзің та ну ға 
же тек тей ді. Демек, «мен» жә не «мен» де ген фор му ла 
анық тал ған жағ дай да Абай қа ра сө зі нің би ік дең гейі 
ашыл мақ.

ХVІ ға сыр да эс се нің не гі зін са лу шы фран цуз жа зу-
шы сы Ми шель Мон тень де «Эс се» (1580 жы лы жа зыл-
ған) де ген кі та бын да өзі ту ра лы бы лай деп жа зып ты: 
«Ме нің кі та бым өзім ар қы лы ту ыл ды, сол си яқ ты мен 
өзім кі та бым ар қы лы ту ыл дым. Бұл кі тап өмі рім нің бір 
бө лі гі, ме нің не гіз гі жұ мы сым, ав тор дан ажы ра май тын 
кі тап». Бұл кі тап орыс ті лі не «Опы ты» (Тә жі ри бе лер) 
де ген ат пен ау да ры лып ба сыл ған. Мі не, Мон тень мен 
Абай ды бай ла ныс ты ра тын да осы – «мен» жә не «мен» 
де ген ұғым дар. Өйт ке ні Абай да: «Бұл жас қа кел ген ше 
жақ сы өт кіз дік пе, жа ман өт кіз дік пе, әйт еу ір бір талай 
өмі рі міз ді өт кіз дік: алыс тық, жұ лыс тық, ай тыс тық, 
тар тыс тық – әу ре ші лік ті кө ре-кө ре кел дік. Ен ді жер АР

МА
Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



172

ор та сы жас қа кел дік: қа жы дық, жа лық тық; қы лып 
жүр ген ісі міз дің ба ян сы зын, бай лау сы зын көр дік, бә-
рі қор шы лық еке нін біл дік. Ал, ен ді қал ған өмі рі міз ді 
қайт іп, не қы лып өт кі зе міз? Со ны та ба ал май, өзім де 
қай ран мын...», «Ақы ры ой ла дым: осы ойыма кел ген 
нәр се лер ді қа ғаз ға жа за бе рей ін, ақ қа ғаз бен қа ра сия-
ны ер мек қы лайын, кім де-кім іші нен ке рек ті сөз тап-
са, жа зып ал сын, я оқы сын, ке ре гі жоқ де се, өз сө зім 
өзім ді кі де дім де, ақы ры осы ған бай ла дым, ен ді мұ нан 
бас қа еш бір жұ мы сым жоқ» деп, «Бі рін ші» сө зі нен бас-
тал ған «Қы рық бес қа ра сө зін» ана ли ти ка лық, фи ло со-
фия лық, ди дак ти ка лык, эс се ис тік, пуб ли цис ти ка лық 
т.б. про за ның да муы тұр ғы сы нан тал дау – ке ле шек тің 
жұ мы сы.

Көп те ген сөз дік  пен эн цик ло пе дия  да эс се жан ры-
ның ма ңыз ды бел гі сі – оның та қы ры бы бар, трак тат қа 
қа ра ған да кө ле мі ша �ын жанр де ген анық та ма бе рі ле-
ді. Бұл жанр сұ лу лық, субс тан ция, өмір шын ды ғын 
көр кем су рет тей ке ле, ой қо ры тын ды сын «Мен» де ген 
аяқ тал май тын ой еле гі мен тұ жы рым дай ды. «Мен нің» 
ас та рын да бү кіл әлем, өмір тір ші лі гі су рет те лі не ді. 
«Мен» үш жанр дың тұ тас қан бір лі гі нен тұ ра ды: өмір ба-
ян, күн де лік, кү нә дан та за ру (ис по ведь). Өмір ба ян да ғы 
«мен» өт кен өмір бе ле сін су рет те се, күн де лік те гі «мен» 
осы шақ та ғы өмір ді су рет тей ді. М.Әуе зов «Ес те лік – 
сөз ден со ғыл ған мү сін» де ген екен, ал кү нә дан та за ру – 
бо ла шақ тың кө рі ні сі. Өмір ба ян, күн де лік, кү нә дан 
та за ру си яқ ты осы үш жанр ға тән бел гі лер дің бар лы ғы 
да эс се нің бо йынан та бы ла ды. Мі не, мон тен та ну шы-
лар дың қай-қай сы сы да өз ойын осы пі кір ай на ла сын да 
өр бі те ді. Осы ған сәй кес Абай дың «Қы рық бес қа ра сө зі» 
мен «Бір ау ыз сөз қа зақ  тың қай дан шық қа ны ту ра лы» 
ат ты про за лық шы ғар ма ла ры ар қы лы пуб ли цис ти ка-
лық жанр дың не гі зін сал ға ны мен, оны әр түр лі ас пек ті-
де қа рау қа жет ті гі ту ын дай ды. Өйт ке ні фи ло соф Абай 
не гі зін сал ған «то лық адам ілі мін» ашу ке рек. Бұ ған АР
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10-сы нып та осы мә се ле ні сөз ет кен де, то лы ғы рақ тоқ-
тала мыз. Абай дың «Ата-ана ға көз қуа ныш» өле ңін де гі 
«Сүйер ұлың бол са сен сүй, Сүй сі нер лік бол са ол» деп 
ай тыл ған да на лық ой-пі кір ле рі қа ра сөз де рін де де «Ба-
ла ның жақ сы сы – қы зық, жа ма ны – күй ік» деп жал ға-
са ды. «Жақ сы адам кім?» де ген сұ рақ қа Абай «Әке нің 
ба ла сы – адам ның дұш па ны, адам ның ба ла сы – бауы-
рың» деп жау ап қа тып, «Адам де ген даң қым бар!», 
«Адам зат тың бә рін сүй, бауы рым деп» бү кіл адам зат 
ба ла сы на жар сал са, «Адам ды сүй, Ал ла ның хик ме тін 
сез, Не қы зық бар өмір де онан бас қа», – деп мұ ның бә-
рі не көз же тіп, кө ңіл се не тін ой-бай лам жа сай ды.

Та рау та қы ры бы на ар қау бо лып тұр ған «Ба ла ны� 
жа� сы сы – �ы зы�, жа ма ны – к�й ік» де ген сөз ді Абай 
«Онын шы қа ра сө зін де» айт қан. Ха кім Абай қа ра сөз-
де рін де де ғы лым-бі лім ді ба ла ға жас тайынан бе рі ле тін 
тә лім-тәр бие мә се ле сі мен ұш тас ты ра қа рай ды. «Өзің 
үшін ең бек қыл саң, өзі үшін от та ған хай уан ның бі рі 
бо ла сың, адам шы лық тың қа ры зы үшін ең бек қыл саң, 
ха лық тың сүй ген ұлы бо ла сың», – дей ді.

Ба ла лық тың мі не зін, сы рын біл мей, қа тал дық 
ет кен ата-ана ны Абай үне мі мі неп отыр ған: «Ба ла ға 
ақы лын бұ рын бер мей, ашуын бұ рын бер ген ата дан 
ба ла үл гі ала ал май ды. О да ашу ла на ды», – дей ді.

Ба ла ның бас қа дан ба сы озып, ақыл қо ну үшін 
бі лім, өнер қа жет еке нін, бі рақ со ған же ту жо лын да 
ата-ана ның зор қам қор лы ғы қа жет бо ла тын ды ғын 
анық жет кі зе ді. Абай за ма нын да бір не ше ға сыр ға 
со зыл ған пат ша лық Ре сей им пе рия сы ның отар лау 
сая са ты аяқ та лып, өз де рі «бұ ра та на ел» деп ат қой-
ған қол ас тын да ғы қа ра пайым ха лық ты бас қа ру үшін 
орыс тан ды ру сая са тын жүр гі зе бас та ған. Мұ сыл ман 
ді нін де гі ха лық тың бұ дан сес ке нуі заң ды құ бы лыс 
бо ла тын. Көп ші лі гі ба ла ла рын оқыт қы сы кел ме ді, әрі 
оның қа ра жа ты да оңай бол ма ды. Ал оқу ға ұм тыл ған-
дар дың са на-се зі мі:АР
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Ойын да жоқ бі рі нің
Сал ты ков пен Толс той.
Я тіл маш, я ад во кат,
Бол сам де ген бә рін де ой, – 

де ген си яқ ты бол ды. Сон дық тан Абай «Ин тер нат та 
оқып жүр» де ген өле ңін де: «Қыз мет қыл ма ояз ға, 
Жан бай жа тып сө ну ге» деп үн де ді. Сол тұс та ғы әлеу-
мет тік мә се ле ні за ма ны нан озып түй сін ген Абай 
ха лық ты со дан шы ға тын ту ра жол ға ба ғыт та ды. Ол 
жол – озық ел дер дің өнер, ғы лым, бі лі мін үй ре ну, со ны 
ту ған хал қың ның қа же ті не жа ра та бі лу. Со ны мен бір ге 
Абай көш пен ді лік за ма ны мен бір ге құр дым ға ке тіп 
ба ра жат қан қа зақ  тың жақ сы салт-дәс тү рін «Отыз 
то ғы зын шы қа ра сө зін де» атап көр се те ді. «Жа ңа дан 
үй ре не біл, бі рақ ді нің ді, сал тың ды, дәс тү рің ді, ті лің ді 
жо ғал па, сон да жұрт ты ғы мыз ды сақ тай мыз» де ген ой  
тас тай ды.

«Екін ші қа ра сө зін де» (1890) Абай сол тұс та ғы қа-
зақ қа жақ сы та ныс ха лық тар ды бір-бі рі мен са лыс ты ра 
оты рып, «қа зақ не сі мен мақ та на ды?» де ген ой тас тай-
ды. Осы сұ рақ тө ңі ре гін де ой лан ды ру ға, ұлт са на сын 
ояту ға әре кет жа сай ды. Бір кез де «қа зақ  тың өлі сі нің 
ахи рет ті гін, ті рі сі нің киі мін жет кі зіп» жүр ген сарт 
ағайын дар қа зақ  тан қа лай озып кет ті? «Ба ға на ғы мақ-
тан, ба ға на ғы қу ан ған, күл ген сөз де рі міз қай да?». Бұл 
үшін бір-бі рің ді қу ып қор бол ма, «ша руа қу ып, мал тап, 
өнер үй ре ніп зор бол» де ген өси ет ті ай ту үшін осы қа ра-
сөз ді жа зып отыр. Адам ба ла сы ба қыт ты бо луы үшін, 
оның не нәр се ге бол сын ын та сы мен ықы ла сы ай рық ша 
бо лу қа жет ті гін ба са көр сет кен Абай адал ең бек ті ерек-
ше жо ға ры ба ға лап, ма дақ та ды. «Екін ші сөз дің» өзін 
оқиық:

«Мен ба ла кү нім де ес ту ші едім, біз дің қа зақ сарт ты 
көр се, кү лу ші еді «енең ді ұрайын, кең қол тық, шүл ді-
ре ген тә жік, Ар қа дан үй тө бе сі не са ла мын деп, қа мыс 
арт қан, бұ та дан қо рық қан, көз көр ген де «әке-үке» АР
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де сіп, шы ғып кет се, қы зын боқ тас қан, «сарт-сұрт де-
ген осы» деп. Но ғай ды көр се, оны да боқ тап кү лу ші еді: 
«түйе ден қо рық қан но ғай, ат қа мін се – шар шап, жаяу 
жүр се – де мін ала ды, но ғай де ген ше, но қай де сең ші, 
түк ке ың ғайы кел мей ді, сол дат но ғай, қаш қын но ғай, 
ба шал шік (ұсақ саудагер) но ғай» деп. Орыс қа да кү лу-
ші еді: «ау ыл ды көр се шап қан, жа ман са сыр бас орыс» 
деп. Орыс ойына кел ге нін қы ла ды де ген... не айт са, со-
ған на на ды, «ұзын құ лақ ты тау ып бер деп ті» деп.

Сон да мен ой лау шы едім: ей, құ дай-ай, біз ден бас қа 
ха лық тың бә рі ан тұр ған, жа ман ке ле ді екен, ең тәу ір 
ха лық біз екен біз деп, әл гі ай тыл мыш сөз дер ді бір 
үл кен қы зық кө ріп, қуа нып кү лу ші едім.

Ен ді қа рап тұр сам, сарт тың ек пе ген егі ні жоқ, 
шы ғар ма ған же мі сі жоқ, сау да ге рі нің жүр ме ген же-
рі жоқ, қыл ма ған ше бер лі гі жоқ. Өзі ме нен өзі әу ре 
бо лып, бі рі ме нен бі рі еш бір ша һа ры жау лас пай ды! 
Орыс қа қа ра май тұр ған да қа зақ  тың өлі сі нің ахи рет-
ті гін, ті рі сі нің киі мін сол жет кі зіп тұр ды. Әке ба ла ға 
қи  майтұ ғын ма лың ды кі ре леп сол ай дап ке тіп тұр ды 
ғой. Орыс қа қа ра ған соң да, орыс тың өнер ле рін біз ден 
олар көп үй ре ніп кет ті. Үл кен бай лар да, үл кен мол-
да лар да, еп ті лік, қыр мы зы лық, сы пайы лық – бә рі 
со лар да. Но ғай ға қа ра сам, сол дат тық қа да шы дай ды, 
ке дей лік ке де шы дай ды, қа за ға да шы дай ды, мол да, 
мед ре се сақ тап, дін кү ту ге де шы дай ды. Ең бек қы лып, 
мал та бу дың да жө нін со лар бі ле ді, сал та нат, әсем де 
со лар да. Оның мал ды ла ры на, құл қын та ма ғы мыз 
үшін, бі рі міз жал шы, бі рі міз қош алу шы мыз. Біз дің 
ең байымыз ды: «сә нің шақ шы ая ғың бі лән пы шы ра-
тыр ға қой ған идән тү гіл, шық, са сық ка зақ»,– деп 
үйі нен қу ып шы ға ра ды. Оның бә рі – бі рін-бі рі қу ып 
қор бол май, ша руа қу ып, өнер тау ып, мал тау ып, зор 
бол ған дық әсе рі. Орыс қа ай тар сөз де жоқ, біз құ лы, 
кү ңі құр лы да жоқ пыз. Ба ға на ғы мақ тан, ба ға на ғы 
қу ан ған, күл ген сөз де рі міз қай да?».АР
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1. Абай дың «қа ра сө зі» мен әде би ет те гі «қа ра сөз» ұғы мы-
ның ай ыр ма шы лы ғы бар ма?

2. Ақын ның қай қа ра сө зін де тә лім-тәр бие мә се ле сі сөз бо-
ла ды?

1. Не лік тен Абай қа ра сөз де рін адам зат тың ру ха ни азы ғы 
дей міз? 

2. Не се беп ті ақын қа ра сөз де рі нің кө ле мі әр түр лі?
3. Абай не ге тә лім-тәр бие, бі лім алу мә се ле ле рін өлең де-

рін де де, қа ра сөз де рін де де қоз ғай ды?

 Ин тер нет тен Бі рін ші, Екін ші сөз дер ді жүк теп алың дар. 
Осы қа ра сөз дер дің жа зы лу се бе бін, идея сын анық таң-
дар.

 Ақын қа ра сөз де рі не Мұх тар Әуе зов тің «Өсер ұр пақ, ке-
лер дәу рен, туар та рих қауы мын да Абай ар нап кет кен 
мұң ды, сыр лы бір сә лем осы еді» деп бер ген ба ға сын тал-
дап, «Ер кін ән гі ме» әді сі ар қы лы қа ра сөз дер дің та ри хи 
құн ды лы ғы ту ра лы өз ой ла рың ды 10–15 сөй лем мен жа-
зың дар.

 «Ақы лын бұ рын бер мей, ашуын бұ рын бер ген ата дан 
ба ла үл гі ала ал май ды» де ген Абай сө зін идея ре тін де 
алып, ар гу мен та тив ті эс се жа зың дар.

 Өз де рің ата-ана ла рың үшін қан дай ба ла сың дар? Ата-
ана ла рың қан дай қы лық та ры ңа сүй сі не ді?
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«Онын шы қа ра сө зін де» (1892 ж.) Абай ба ла тәр-
бие сі не үл кен мән бе ре қа ра ды. Сы най оты рып, жол 
көр се те ді. «Ғы лым сыз ахи рет те, дү ние де жоқ» дей 
оты рып, ба ла ны тала бы на қа рай оқу ға, бі лім алу жо-
лы на ба ғыт тау дың ма ңы зын аша ды. Бай лық қа, ман-
сап қа та за лық жол мен же ту ке рек, оны адам шы лық 
іс тер ге жұм сау ке рек, сон да кей ін ке дей ле ніп қал са 
да, «бей не ті, күйігі, ыза сы» бо йын да қал май тын ды-
ғын ай та ды. Ал арам дық пен жи нал ған дү ние күн дер-
дің кү нін де қа лай кел се, со лай ке те тін ді гін ес кер те ді. 
Мі не, осы ның бә рін бі лу үшін ғы лым, бі лім үй ре ну 
қа жет ті гін ай тып отыр.

Осы сө зін де Абай: «Бі реу лер құ дай дан ба ла ті лей ді. 
Ол ба ла ны не қы ла ды? Өл сем ор ным ды бас сын дей ді, 
ар тым нан құ ран оқы сын дей ді, қар тай ған кү нім де асы-
ра сын дей ді. Осы дан бас қа сы бар ма? Ба лам ор ным ды 
бас сын де мек не сөз? Өзің нен қал ған дү ние ие сіз қа лар 
дей сің бе? Қал ған дү ние нің қа мын сен же мек пе едің? 
Өліп ба ра жат қан да өз ге ден қыз ға нып айт қа ның ба? 
Өз ге ге қим айтұ ғын се нің не қыл ған ар тық ша ор ның 
бар еді? Ба ла ның жақ сы сы – қы зық, жа ма ны – күй ік, 
не түр лі бо ла рын бі ліп сұ ра дың? Дү ние де өзің нің көр-
ген қор лы ғың аз бол ды ма? Өзің нің қыл ған ит ті гің аз 
бол ды ма? Ен ді бір ба ла ту ғы зып, оны да ит қы лу ға, 
оған да қор лық көр се ту ге мұн ша не ге құ мар бол дың?

Ар тым нан ба лам құ ран оқы сын де сең, тір лік те 
өзің нің жақ сы лық қыл ған кі сің көп бол са, кім құ ран 
оқы май ды? Егер жа ман шы лық ты көп қыл ған бол саң, 
ба лаң ның оқы ған құ ра ны се ні не ге жет кі зе ді? Тір-
лік те өзі ңе-өзің қыл ма ған іс ті, өл ген соң са ған ба лаң 
кә сіп қы лып бе ре ала ма? Ахи рет үшін ба ла ті ле ге нің – 
ба лам жа сын да өл сін де ге нің. Егер де ер жет сін де сең, 
өзі ер же тіп, ата-ана сын тұ зақ тан құт қа рар лық ба ла 
қа зақ  тан туа ма екен? Он дай ба ла ны сен дей әке, се нің 
елің дей ел асы рап өсір мек пе екен?АР
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Қар тай ған да асы ра сын де сең, о да – бір бос сөз. Әуе-
лі – өзің қа ру ың қай тар лық қар таюға же те мі сің, жоқ 
па? Екін ші – ба лаң мей ірім ді бо лып, асы рар лық бо лып 
туа ма, жоқ па? Үшін ші – ма лың бол са, кім асы ра май-
ды? Ма лың жоқ бол са, қай асы рау то лым ды бо ла ды? 
Ба ла ның мал та бар лық бо ла ры, мал ша шар лық бо-
ла ры – ол да екі талай. Хош, құ дай та ға ла ба ла бер ді, 
оны өзің жақ сы асы рай бі ле сің бе? Біл мей сің. Әу елі өз 
кү нәң ді өзің кө тер ге нің мен тұр май, ба лаң ның кү нә сі-
не та ғы да ор тақ бо ла сың. Әу елі ба лаң ды өзің ал дай-
сың: «Әне, оны бе рем, мі не, мұ ны бе рем» деп. Ба сын да 
ба лаң ды ал да ға ны ңа бір мәз бо ла сың. Со ңы ра ба лаң 
ал дам шы бол са, кім нен кө ре сің? «Боқ та!» деп, бі реу-
ді боқ та тып, «кә пір-қияң қы, осы ған ти мең дер ші!» 
деп, оны ма зат тан ды рып, әб ден тен тек тік ке үй ре тіп 
қойып, са бақ қа бер ген де, мол да ның ең ар за нын із деп, 
хат та ны са бо ла ды деп, қу, сұм бол деп, «пә лен ше нің 
ба ла сы се ні сыр тың нан са тып ке те ді» деп, ті рі жан ға 
сен дір мей жат мі нез қы лып, осы ма бер ген тә лі мің? 
Осы ба ла дан қайыр кү те сің бе? Жә не мал ті лей сің дер, 
не ге ке рек қы лайын деп ті лей сің дер? Әу елі, құ дай дан 
ті лей мі сің? Ті лей сің. Құ дай бер ді, бер ге нін ал май сың. 
Құ дай та ға ла са ған ең бек қы лып мал та бар лық қу ат 
бер ді. Ол қу ат ты адал кә сіп қы лар лық орын ға жұм сай-
мы сың? Жұм са май сың. Ол қу ат ты ор нын тау ып са рып 
қы лар ды бі лер лік ғы лым бер ді, оны оқы май сың. Ол 
ғы лым ды оқы са, ұғар лық ақыл бер ді, қай да жі бер ге-
нің ді кім бі ле ді?.. Ерін бей ең бек қыл са, тү ңіл мей із де-
се, ор нын тау ып іс те се, кім бай бол май ды? Оның са ған 
ке ре гі жоқ. Се ні кі – бі реу  ден қор қы тып ал саң, бі реу ден 
жа лы нып ал саң, бі реу ден ал дап ал саң бол ға ны, із де ге-
нің – сол.

Бұл – құ дай дан ті ле ген емес. Бұл – абы ройын, 
арын са тып, адам жау ла ған дық, ті лен ші лік. Хош, 
сүйт іп жү ріп-ақ мал тап тың, байы дың. Сол мал ды 
са рып қы лып, ғы лым та бу ке рек. Өзің та ба ал ма саң, АР
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ба лаң тап сын. Ғы лым сыз ахи рет те жоқ, дү ние де жоқ. 
Ғы лым сыз оқы ған на маз, тұт қан ора за, қыл ған хаж, 
еш бір ғи ба дат ор ны на бар май ды. Еш бір қа зақ көр-
ме дім, мал ды ит тік пен тап са да, адам шы лық пен жұм-
са ған. Бә рі де ит тік пен та ба ды, ит тік пен айы ры ла ды. 
Бей не ті, күйігі, ыза сы – сол үшеуі нен бас қа еш нәр се 
бо йын да қал май ды. Ба рын да бай мын деп мақ та на ды. 
Жо ғын да «ма ған да бая ғы да мал бі тіп еді» деп мақ та-
на ды. Ке дей бол ған соң, та ғы қайыр шы лық қа тү се ді».

1. Абай дың Онын шы сө зін Ин тер нет тен жүк теп алып, мұ-
қи ят оқып шы ғың дар. 

2. Осы қа ра сөз де гі ақын ның бас ты ұс та ны мы қан дай?

1. Не лік тен Абай Онын шы қа ра сөз де ба ла тәр бие сі не үл кен 
мән бе ре ді? 

2. Ақын мал та бу дың қан дай жол да рын нұс қай ды?

 «Құн ды ой» ст ра те гия сы бой ын ша 5 сөй лем нен тұ ра тын 
«Абай дың Онын шы сө зі – ата-ана ко дек сі»  та қы ры бын-
да құн ды ой ай тың дар.

 Қа ра сөз де ай тыл ған ба ла тәр бие сі ту ра лы ой ды тал дап, 
«Креа тив ті жа зу» әді сі мен өз пі кір ле рің мен то лық ты-
рың дар.

 «Бі лім се бе ті» әді сі мен өз ой ла рың ды жи нақ тап жа зып, 
се бет ке са лың дар: 

1) та қы рып тың ма ңыз ды лы ғы на сы ни пі кір біл ді рің дер;
2) өз де рің ал ған ең ма ңыз ды мә лі мет қан дай? 
3) та қы рып не сі мен құн ды?
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 Онын шы сөз дің қа зір гі за ман тұр ғы сы нан ма ңыз ды лы-
ғы на сы ни тұр ғы дан ба ға бе рің дер.

4.2Онсегізіншіқарасөзі

«Он се гі зін ші қа ра сө зін де» (1893 ж.) Абай «адам 
ба ла сы адам ба ла сы нан не сі мен оза ды?» – де ген мә се-
ле ні ал ға тар та ды. Мұ ны тү сін ді ру үшін Абай ал ды мен 
ки іну мә де ние ті не тоқ тала ды. Ки ім нің ар зан, қым бат-
ты лы ғын да емес, кір сіз, сы пайы, та за жү ру дің кө ңіл ге 
қу ат бі ті ре ті нін тү сін ді ре ді. Кер без дің екі түр лі си па-
ты мен іш кі пси хо ло гия сын аша ке ле: «Те гін де, адам 
ба ла сы адам ба ла сы нан ақыл, ғы лым, ар, мі нез де ген 
нәр се лер мен оз бақ. Онан бас қа нәр се ме нен оз дым ғой 
де мек тің бә рі де – ақы мақ тық» де ген ой түйеді. Бұл 
сөз ді кө ңіл ге то қу үшін мә тін ді оқиық:

«Адам ба ла сы на жыр тық сыз, кір сіз, сы пайы ки ініп, 
һәм ол киі мін был ғап, был жы ра тып ки мей, та за 
ки мек – дұ рыс іс. Лә кин өз дәу ле ті нен ар тық ки ін бек, 
не киі мі ар тық бол ма са да, кө ңі лі не қу ат тұ тып, тым 
ай нал дыр мақ – кер без дің ісі.

Кер без дің екі түр лі қы лы ғы бо ла ды: бі рі бет-пі ші-
нін, мұр тын, мү ше сін, жү рі сін, қас-қа ба ғын қол дан 
тү зе тіп, шын та ғын кө те ріп, қо лын та рақ тап әу ре бол-
мақ. Бі реуі атын, киі мін «ай ран іше рім» деп, со лар дың 
ар қа сын да сы пайы, жұ ғым ды жі гіт атан бақ қа, өзі нен 
іл ге рі лер ге елеу лі бо лып, өзі қа тар да ғы ның ішін күй-
ді ріп, өзі нен кей ін гі лер ге «әт тең, дү ние-ай, осы лар дың 
атын дай ат мі ніп, киі мін дей ки ім ки ген нің не ар ма ны 
бар екен?!» – дейтұ ғын бол мақ қа ой лан бақ. Мұ ның 
бә рі – мас қа ра лық, ақы мақ тық. Мұ ны адам бір ой ла-
ма сын, егер де бір ой ла са, қай та адам бол ма ғы – қи ын 
іс. Кер без де ген ді осын дай кер, кер дең не ме ден бе зің-
дер де ген сөз ге ұқ са та мын. Те гін де, адам ба ла сы адам 
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ба ла сы нан ақыл, ғы лым, ар, мі нез де ген нәр се лер мен 
оз бақ. Онан бас қа нәр се ме нен оз дым ғой де мек тің бә рі 
де – ақы мақ тық». Мі не, Абай «Он се гі зін ші» қа ра сө-
зін де «кер без дік» де ген сөз дің ма ғы на сын ашып бе ре-
ді. Бойын да не өне рі жоқ, не қа бі ле ті жоқ, не екі ау ыз 
сөз дің ба сын қо сып ай та ал май тұ рып, адам ның құр ғақ 
кер дең деуі «мас қа ра лық ты, ақы мақ тық ты» көр се те-
тін ді гін дә лел дей ді. Абай не нәр се ні айт са да, ашы нып, 
адам ның жа ны на ти гі зіп ай та ды. Өйт ке ні Абай за ма ны 
бо дан дық тың за ма ны, бой күйез, сал ғырт бо лу ға жол 
жоқ. За ман ға іле су – сән қу ып, бой тү зеу емес, «ақыл, 
ғы лым, ар, мі нез де», яғ ни «ыс тық қай рат, нұр лы ақыл, 
жы лы жү рек те» тұр ған ды ғын на си хат ете ді.

1. Он се гі зін ші қа ра сөз дің маз мұ ны не ту ра лы?
2. «Кер без» сө зі нің си но ним, ан то ним де рі қан дай?

1. Абай не ге кер без дік ті сы най ды? 
2. Та за, ұқып ты ки іну мен кер без дік тің ай ыр ма шы лы ғы 

не де?

 «Рес ми де бат» тә сі лі мен де бат ұй ым дас ты рың дар.
 Де бат та ғы рөл дер: қа зы лар; жақ тау шы та рап (топ тың 

үш мү ше сі); дат тау шы та рап (топ тың үш мү ше сі).
 Қа зы лар де бат ты қо ры та ды. Олар пі кір талас ты тың дап, 

әр спи кер ге олар дың сөй ле ге ні не (дә лел де рі не) қа лай 
сөй ле ге ні не (ұсы ны луы) жә не бас қа топ тың дә лел де рі не 
қан ша лық ты дұ рыс жау ап бер ген де рі не (те ріс ке шы ға-
ру) қа рай ба ға бе ре ді.

 Жақ тау шы та рап: «Кер без дік, сән қой лық – адам зат қа 
қа жет ті нәр се».

 Дат тау шы та рап: «Кер без дік, сән қой лық – адам зат қа 
қа жет сіз нәр се».
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 «Адам ба ла сы адам ба ла сы нан ақыл, ғы лым, ар, мі нез 
де ген нәр се лер мен оз бақ. Онан бас қа нәр се ме нен оз-
дым ғой де мек тің бә рі де – ақы мақ тық де ген Абай сө зін 
«ПОПС фор му ла сы» әді сі ар қы лы тал даң дар.

 Бі рін ші сөй лем: «Ме нің ой ым ша, ...»
 Екін ші сөй лем: «Се бе бі, мен оны бы лай тү сін ді ре мін...»
 Үшін ші сөй лем: «Оны мен мы на фак ті лер мен, мы сал-

дар мен дә лел дей ала мын...»
 Соң ғы сөй лем: «Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай қо ры-

тын ды ше шім ге кел дім...»

 «За ман ға іле су ...» де ген ой ды аяқ тап жа зың дар.

 Қа зір гі за ман да қан дай адам ды кер без дей міз?

4.3Отызыншықарасөзі

«Оты зын шы қа ра сө зін де» (1895 ж.) Абай мақ тан-
ның та ғы бір тү рін та ба ды. Се бе бі «жи ыр ма бі рін ші 
қа ра сө зін де» Абай: «Аз ба, көп пе, адам ба ла сы бір 
түр лі мақ тан нан аман бол ма ғы – қи ын іс. Сол мақ тан 
де ген нәр се нің мен екі түр лі сін бай қа дым: бі реуі нің 
атын үл кен дік деп атай мын, бі реуін мақ тан шақ тық 
дей мін» –, деп «үл кен дік» пен «мақ тан шақ тық» ту-
ра лы си пат тап жаз са, мұн да бұ ған «қырт мақ тан ды» 
қо са ды. Мы са лы: «Қыр қын мін се қыр ар тыл майтұ ғын 
осы бір «қырт мақ тан» де ген бір мақ тан бар, сол не ге 
ке рек, не ге жа рай ды? Ол ар, ес ті біл мей ді, на мыс ты 
біл мей ді, кең тол ғау, үл кен ой жоқ, не ба лу ан ды ғы 
жоқ, не ба тыр лы ғы жоқ, не адам ды ғы жоқ, не ақыл-
ды лы ғы, ар лы лы ғы жоқ. Мойынын бұ рып қойып: «Өй, 
тә ңі рі-ай, қой шы әрі, кім нен кім ар тық дей сің, кім нің 
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ба сы кім нің қан жы ға сын да жүр, ол ме нің қа за ны ма ас 
са лып бе ріп жүр ме, мен онан сау ын сау ып отыр мын 
ба?» – деп бұл ғақ тап, не ме се: «ая ға ным жа ным ба? Өй, 
ене сін ұрайын, өліп кет пей не ге ке рек? Азар бол са аты-
лып, я осы үшін ай да лып кет сем де көн ге нім-ақ! Әй -
теу ір бір өлім бар ма?» – деп қал шылд айтұ ғын кі сі көп 
қой. Өз де рің кө ріп жүр сің дер, осы айт қан сөз бо йына 
лайық қа зақ көр дің дер ме? Өлім ге шыд айтұ ғын қа зақ 
көр ге нім жоқ, өлім ге шы да май мын де ген де қа зақ көр-
ге нім жоқ, ке ңір де гін ға на көр се те ді-ау: «қиы лып қа на 
қа лайын» деп. Егер осы сөз бо йына лайық кі сі кө рін се, 
ақы лы жоқ бол са да, қай ра ты ме нен-ақ кі сі ай дын ды ра-
тұ ғын адам бол ға ны ғой! Егер шын ай ғай ды көр ген де, 
кі рер же рін та ба алм айтұ ғын да ра қы, жұрт ты осы сө зі-
мен ай дын ды ра мын, «мы на кә пір ден кі сі шо ши тұ ғын 
екен» де гі зіп ай дын ды райын деп ай тып отыр ған құр 
дом быт па сы бо лып, бос қа қо қи ып отыр са, со ны не дей-
міз? Ай, құ дай-ай! Жан ға мыр за лық қы ла тұ ғын, ер дің 
жа да ғай да-ақ серт ке тұр ғыш ты ғы, мал ға мыр за лы ғы, 
дү ние ні бір ти ын есеп көр мейтұ ғын жо ма рт ты ғы – әр-
түр лі бел гі сі бо йын ша тұр мас па еді? «Ұял мас бет ке 
тал мас жақ бе ре ді» деп, көп был жы ра ған ар сыз, ұят-
сыз дың бі рі-да ғы». Де мек, Абай да ра қы лық қа, орын-
сыз мақ тан ға бой ал дыр мау ке рек ті гін үй ре тіп, өзі оған 
жиір ке не қа рай ды. Он дай адам ды «ар сыз, ұят сыз» деп 
есеп теп, оған бір сөз бен «қырт мақ тан» де ген си пат та ма 
бе ре ді. «Ұял мас бет ке тал мас жақ бе ре ді» де ген ау ыр 
cөз. 

1. Оқу лық та ғы Оты зын шы қа ра сөз ді оқып шы ғып, ма ғы-
на сы на қа рай ша ғын мә тін дер ге бө лің дер.

2. Осы қа ра сөз де гі ав тор лық идея ның өмір шын ды ғы мен 
бай ла ны сын ай қын даң дар.

3. Мақ тан шақ тық ту ра лы Абай дың бас қа қай шы ғар ма-
сын да кез де се ді?
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1. Ақын не лік тен мақ тан шақ тық қа қар сы?
2. Қа ра сөз де гі «қырт мақ тан» де ген сөз дің ма ғы на сын тү-

сін ді рің дер.

 Мақ тан шақ тық ту ра лы ма қал-мә тел дер ді жа зып, ма ғы-
на сын тү сін ді рің дер. Ин тер нет же лі сі нен адам бой ын-
да ғы мақ тан шақ тық тың пай да бо лу се бе бін пси хо ло гия 
ғы лы мы қа лай тү сін ді ре ті нін із деп та бың дар. 

 «Тал қы лау кар та сы» әді сі бой ын ша кес те ні тол ты рың-
дар.

Өмірдегімақтануға
болатынжайттар Босмақтаншақтық

 «Он сұ рақ» әді сі ар қы лы ал ған бі лім де рі ңе сүй ене оты-
рып, ой ды жи нақ тап, түй ін түйің дер. Мұ ға лім бір оқу-
шы ны таң дап ала ды жә не оған не гіз гі сөз жа зыл ған сти-
кер ді бе ре ді. Қа ты су шы сы нып қа 10 сұ рақ қоя ала ды, 
оған жау ап не «ИӘ» не «ЖОҚ» деп бе рі ле ді. Оқу шы сол 
ар қы лы бү гін гі са бақ қа қа тыс ты ұғым ды та ба ды.

 Мақ тан шақ тық ты қа лай бой ға да рыт пау ға бо ла ды?

4.4Отызбіріншіқарасөзі

«Отыз бі рін ші қа ра сө зін де» (1895 ж.) Абай: «Ес-
ті ген нәр се ні ұмыт пас тық қа төрт түр лі се беп бар: әуе-
лі – кө кі ре гі бай лау лы бе рік бол мақ ке рек; екін ші – сол 
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нәр се ні ес ті ген де я көр ген де ғиб рәт ла ну ке рек, кө ңіл-
де ніп, тұ шы нып, ын та мен ұғу ке рек; үшін ші – сол нәр-
се ні іші нен бір не ше уа қыт қай та рып ой ла нып, кө ңіл ге 
бе кі ту ке рек; төр тін ші – ой ке се лі нәр се лер ден қа шық 
бо лу ке рек. Егер кез бо лып қал са, са лын бау ке рек. Ой 
ке сел де рі: уайым сыз сал ғырт тық, ойын шы-күл кі шіл-
дік, я бір қай ғы ға са лы ну, я бір нәр се ге құ мар лық пай да 
бо лу се кіл ді. Бұл төрт нәр се – күл лі ақыл мен ғы лым ды 
тоз ды ра тұ ғын нәр се лер», – деп көр сет ті. Абай дың бұл 
пәл са па сы адам ның бү кіл ғұ мы ры на ру ха ни азық бо лу-
ға ке рек.

1. СD дис кі ден Отыз бі рін ші сөз ді тың даң дар. 
2. Ой ке сел де рі не ақын не лер ді жат қы за ды? 

1. Абай осы қа ра сөз де не ні жет кіз гі сі кел ді? 
2. Не лік тен ақын ой ке сел де рі не уай ым сыз сал ғырт тық 

пен ой ын шы-күл кі шіл дік ті жат қы за ды?

 Ин тер нет же лі сі ар қы лы ес те сақ тау қа бі ле ті нің әдіс те-
рін зерт тең дер. Бұл әдіс тер ақын тұ жы ры мы мен сәй кес 
ке ле ме?

 Та қы рып бой ын ша «Борт ты жүк» кес те сін тол ты ру. 
Ал ған бі лім де рі ңе сүй ене оты рып, кес те ні тол ты рың-
дар.

Болжам Жаңаақпарат
Та қы рып бой ын ша бұ рын нан 
не бі ле мін? Бұл ту ра лы не 
бі луім ке рек?

 Бұл ту ра лы ен ді не біл дім? 
Қан дай ма ңыз ды сәт тер ді мен 
ен ді анық та дым?
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 «Ой лан, бі рік, бө ліс!» әді сі ар қы лы Отыз бі рін ші сөз-
ден түй ген ой ла рын жа зың дар (Ой лан). Одан кей ін өз 
идеяла рың ды топ та ғы сы нып тас та рың мен бі рік ті рің дер 
(Бі рік) жә не со ңын да бү кіл сы нып пен идеяла рың ды бө-
лі сің дер (Бө ліс).

 Ақын сө зін бо ла шақ та үл гі қы ла сың дар ма?

4.5Отызтоғызыншықарасөзі

«Отыз тоғызыншы қарасөзіндегі» (1897 ж.). 
Абайдың ата-бабаларымыздың мінезі мен жаңа заман 
өкілдерінің мінезіне берген сипаттамасында: «Рас, 
бұрынғы біздің ата-бабаларымыздың бұл заман-
дағылардан білімі, күтімі, сыпайылығы, тазалығы 
төмен болған. Бірақ бұл замандағылардан артық екі 
мінезі бар екен. Ендігі жұрт ата-бабаларымыздың 
мінді ісін бір-бір леп тастап келеміз, әлгі екі ғана тәуір 
ісін біржола жоғалтып алдық. Осы күнгілер өзге міне-
зге осы өрмелеп ілгері бара жатқанына қарай сол ата-
ларымыздың екі ғана тәуір мінезін жоғалтпай тұрсақ, 
біз де ел қатарына кірер едік. Сол екі мінез жоқ болған 
соң, әлгі үйренген өнеріміздің бәрі де адамшылыққа 
ұқсамайды, шайтандыққа тартып барады. Жұрт-
тықтан кетіп бара жатқанымыздың бір үлкен себебі сол 
көрінеді.

Ол екі мінезі қайсы десең, әуелі – ол заманда ел басы, 
топ басы деген кісілер болады екен. Көш-қонды болса, 
дау-жанжалды болса, билік соларда болады екен. Өзге 
қара жұрт жақсы-жаман өздерінің шаруа сымен жүре 
береді екен. Ол ел басы мен топ басылары қалай қылса, 
қалай бітірсе, халықта оны сынамақ, бірден бірге жүргі-
збек болмайды екен. «Қой асығын қолыңа ал, қолайыңа 
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жақса, сақа қой», «Бас-басыңа би болса, манар тауға 
сыймассың, басалқаңыз бар бол са, жанған отқа күймес-
сің» деп мақал айтып, тілеу қылып, екі тізгін, бір шыл-
бырды бердік саған, берген соң, қайтып бұзылмақ түгіл, 
жетпегеніңді жетілтемін деп, жамандығын жасырып, 
жақсылығын асырамын деп тырысады екен. Оны 
зор тұтып, әулие тұтып, онан соң жақсылары да көп 
азбайды екен. Бәрі өз бауыры, бәрі өз малы болған соң, 
шыныменен жетесінде жоқ болмаса, солардың қамын 
жемей қайтеді? Екінші мінезі – намысқорлық екен. Ат 
аталып, аруақ шақырылған жерде ағайынға өкпе, араз-
дыққа қарамайды екен, жанын салысады екен. «Өзіне 
ар тұтқан жаттан зар тұтады» деп, «Аз араздықты 
қуған көп пайдасын кетірер» деп, «Ағайынның азары 
болса да, безері болмайды», «Алтау ала болса, ауыздағы 
кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі келеді» десіп, «Жол 
қуған қазынаға жолығар, дау қуған пәлеге жолығар» 
десіп. Кәнеки, енді осы екі мінез қайда бар? Бұлар да 
арлылық, намыстылық, табандылықтан келеді. Бұлар-
дан айырылдық. Ендігілердің достығы – пе йіл емес, ал-
дау, дұшпандығы – кейіс емес, не күндестік, не тыныш 
отыра алмағандық», – деп пәлсафалық ой түйеді. Мұн-
да қазақтың ежелден бойына сіңген екі түрлі мінезінің 
жоғалып кеткеніне қынжылады. Оның бірі – «Қой 
асығын қолыңа ал, қолайыңа жақса, сақа қой» деген 
нақыл сөздегі сияқты жасы кіші болса да, ақылы асқан 
адамды құрметтеп, сөзін тыңдауы, айт қан уәжіне бас 
июі, мойындауы; екіншісі – арлылық, намыстылық, 
табандылық. «Аттың жалында, түйенің қомында» 
өскен қазақтың «Ат аталып, аруақ шақырылған жер-
де» ағайын арасындағы өкпе, араздыққа қарамай, бір 
кісідей жанын салуы, жұмған жұдырықтай болып, 
намыс үшін жинала қалуы». Абай ендігілердің до-
стығына секемдене қарайды, «Ол – шын пейіл емес, ал-
дау, дұшпандығы – кейіс емес, не күндестік, не тыныш 
отыра алмағандық» дейді. АР
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1. Отыз то ғы зын шы қа ра сө зді мұ қи ят оқып шы ғың дар. 
2. Бұл қа ра сөз дің идея сы қан дай?

1. Абай дың өмір сүр ген ке зе ңін де қо ғам да ғы сая си-әлеу-
мет тік жағ дай лар қан дай еді? 

2. Не лік тен ақын бұ рын ғы ата-ба ба ла ры мыз дың жақ сы мі-
не зін аң сай ды?

 «Топ тық тер геу» әді сі бой ын ша топ тар ға бө лі ніп, жұ мыс 
іс тең дер.

 «Ба ян дап бе ру ші лер» то бы – қа ра сөз дің маз мұ нын ба ян дай ды.
 «Зерт теу ші лер» то бы – қа ра сөз де гі не гіз гі ой ды зерт тей ді.
 «Сұ рақ құ рас ты ру шы лар» то бы – кей іп кер лер дің об раз дық 

тұл ға сын аша тын сұ рақ тар дай ын дай ды.
 «Жа зу шы лар» то бы – «Ата-ба ба дәс тү рі» та қы ры бы на 

ша ғын эс се жа за ды.
 «Дә не кер ші лер» то бы – қа ра сөз де гі ай тыл ған кі сі мі не-

зін бү гін гі күн мен бай ла ныс ты ра ды.

 Қа ра сөз де гі 3 не гіз гі ой ды тал дап, кес те ні тол ты рың дар.

Адамқандай
болуытиіс?

Бұрынғыныңадам
дарықандайеді?

Абайзамандаста
рыныңкемшілігі?

 Қа ра сөз де кө те ріл ген  мә се ле лер ді ұлт тық мүд де тұр ғы-
сы нан ашып, қо ры тын ды лап жа зың дар.

 Абай қа зір ор та мыз да бол са, адам дар ға қан дай ба ға бе руі 
мүм кін еді?

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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VТАРАУ
АБАЙТАНЫМЫНДАҒЫӘНМЕНКҮЙ

5.1Абайәндерініңтаралуы

Абай – ғұ ла ма ой шыл, да ныш пан ақын ға на емес, қа-
зақ му зы ка өне рін де өш пей тін көр кем қа зы на қал дыр-
ған да рын ды композитор. Бұл са ла да ғы Абай қыз ме ті 
сан алу ан. Ол жай лы М.Әуе зов «Абай өмір бая нын да» 
бы лай деп жа за ды: «Өзі нен ту ған ба ла мен ай на ла сын 
қор ша ған іні ге Абай іс тей тін ұс таз дық бір алу ан. Олар-
дан ақын, біл гір, оқы мыс ты адам дар, ел қай рат кер ле рі 
си яқ ты ере сек аза мат тар өсі ріп, бі лім ді адам дар мен 
дос тас ты рып жү ре ді. Сол тәр биеші лік, ұс таз дық мі нез-
ді үл кен дерге ғана емес, мек теп жа сын да ғы ба ла лар ға 
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да көп іс те ген. Абай дың қо лын да ау лын да өс кен шә-
кірт ба ла лар, жас қыз дар, көп ке лін  де Абай дың ал дын 
кө ріп, көп-көп өсие   т і не қа нып қал ған. Әр қай сы сы ның 
ша ма сы на қа рай, өзін ше ұс таз дық, тәр биеші лік үл гі, 
өр нек та ба ды. Жас ба ла лар ға өлең, тақ пақ тар жат та-
ту, қыз не ме ре ле рі не ер те гі лер айт қы зу, ән сал ғы зу, 
мал шы көр ші лер ге де ер тек, аңыз дар айт қы зып оты ру, 
со ны өзі ел тіп тың дау аса көп бол ған. Абай үйі бөг де қо-
нақ, үл кен кі сі лер жоқ та не ше алу ан қы зық ер мек, ха-
лық сауы ғы ның үйі бо ла ды. Осын дай дағ ды дан ба рып, 
Абай дың до сы Бай ма ғам бет тей ер тек ші лер ысы лып, 
ұс таз кө ріп шы ғып, кей ін Абай айт қан әң гі ме лер ді үл гі 
етіп көп ке та рат қан».

Мі не, Абай ел дің ақын, біл гір, оқы мыс ты адам да ры 
мен ел саң лақ та рын, ән ші-күй ші лер ді ба ла ның қа рым-
қа бі ле ті не қа рай таң дап, та ныс ты рып, ба ғыт тап 
отыр ған. Осын дай өнер қай рат кер ле рі ішін де атақ ты 
Ду лат жы рау, Бір жан сал, Әсет, Бай көк ше, Қу ан дық, 
Кем пір бай, ақын қыз Ажар, Қаз дау ыс ты Қа зы бек пен 
оның шө бе ре сі Ал шын бай би ау лы ның күй ші, ком по-
зи тор ла ры, со ның ішін де шерт пе күй дің ше бе рі Тәт-
тім бет Қа зан ға пұлы т.б. осы әу лет тің сый лы қо на ғы 
бол ған. «Ақыл ды ның сө зін дей ой лы күй ді, Тың да-
ған да кө ңіл дің өсе рі бар» де ген өлең жол да ры Құ нан-
бай дың құ да сы, Діл да ның (Абай дың бәй бі ше сі) ата сы 
Ал шын бай ау лын да ғы құ дан да лы ел дің күй ші-ком по-
зи тор ла ры ның әсе рі деу ге то лық не гіз бар.

Абай қа зақ хал қы ның му зы ка лық мұ ра сы нан нәр 
ала оты рып, өзі де сыр лы да саз ды ән жаз ды. «Абай 
жо лы» ро ма нын да М.Әуе зов: «Мы нау сал қын ле бі 
айық пай ес кен күн шуақ ты көк тем кү нін де Абай жү ре гі 
өз ге ше бір емі ре ніп ке ле ді. Кеу де де талай ыс тық тол-
қын се зім дер сыя ал май сы ғы лыс қан дай... Өлең ән ге 
ора лып ер ке ле ніп ке ле ді... Үзі ле ал май ыр ға ла ды» 
деп жа ңа шы ғар ма туар ал дын да ғы Абай дың ша быт ты 
ша ғын ше бер жет кі зе ді.АР
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Абай та ны мын да ғы ән мен күй де ген де ол ең 
ал ды мен ха лық өне рі нің құ ді ре тін та ны ды жә не қа-
сие ті мен қа ді рін ба ға лай біл ді. Сон дық тан да ақын:

«Ту ған да дү ние есі гін аша ды өлең,
Өлең мен жер қой ны на кі рер де нең...» – де ді.

Бұл – қа зақ  тың ежел ден ке ле жат қан салт-дәс тү-
рін де гі әуез үнін, яғ ни шіл де ха на мен жоқ тау өлең дер ді 
аң ға рт қа ны. Өйт ке ні әрі қа рай:

«Өмір де гі қы зы ғың бә рі өлең мен,
Ой лан саң шы бос қақ пай елең-се лең», –

деп жал ғас ты ра ды. Қа дім за ман дар дан қа лып тас қан 
ғұ рып тық фольклор дың бар лы ғы тақ пақ тап ай тыл-
ма ған, әр қай сы сы ның өзі не тән әуені мен ай ты лу 
ма қа мы бол ған. Мі не, Абай ға сыр лар бойы көш пен-
ді лер ғұр пын да сақ та лып, ша шы рап кет пей, өз за ма-
ны на дей ін үл кен жау ап кер ші лік пен жет кіз ген асыл 
қа зы на сын өте жо ға ры ба ға лап, бір ға на «өлең» де ген 
сөз ге сый ғы зып жі бер ген.

«Жақ сы ән ді тың да саң ой кө зің мен,
Өмір сәу ле көр се тер су дай тұ нық...» –

де ге нін де де жақ сы ән ге ой бі ті ріп, сырт қы дү ние нің 
құ пия сын та ну ға же те лей ді. Сон дай-ақ

«Құ лақ тан кі ріп, бой ды алар,
Жақ сы ән мен тәт ті күй»,–

де ген өле ңін де де ха лық му зы ка сы ның ға ла ма тын 
та ны тып тұр. Бұл жер де қа зақ  тың «тәт ті» деп бір сөз бен 
жет кі зе тін «қант, кәм пи тін» ай тып тұр ған жоқ, бі рақ 
өнер құ ді ре тін со ған те ңеу ар қы лы көз ал дымыз ға елес-
те тіп, ерік сіз там сан ды рып тұр. Осы дан ба рып «жақ сы 
ән мен тәт ті күй дің» ежел гі са ры нын се зін ді ре ді.

Осы си яқ ты «Кө ңіл құ сы құй қыл жыр шар та рап қа», 
«Өз ге ге, кө ңі лім, тояр сың» де ген өлең де рі ар қы лы 
ха лық му зы ка сы ның кө кей ге ой са ла тын эс те ти ка лық 
мә нін аш ты. «Ән ді сүй сең, мен ше сүй» деп өнер ге де ген 
ын тық ты ғы мен ыс тық ықы ла сын зор сүй іс пен ші-
лік пен жет кі зе оты рып, өзі де ән жаз ды.АР
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Абай ды қа зақ қа ға на емес, бү кіл дү ниежү зі не та ны-
ту шы, Абай дың шы найы жа на шы ры М.Әуе зов тің кө зі 
ті рі сін де ақын ның 20 әні но та ға тү сі рі ліп, 1954 жы лы 
же ке кі тап бо лып шық қан. М.Әуе зов «Абай өмір бая-
ны» (1950) ат ты зерт теуін де: «Абай дан қал ған 16–17 ән 
бар. Бұ лар дың кө бі – өзі жаз ған жа ңа ұй қас, жа ңа түр лі 
өлең де рі не ар нал ған ән дер. Мы са лы, «Се гіз аяқ», «Сен 
ме ні не ете сің», «Қор бол ды жа ным» си яқ ты ал ты, же-
ті, се гіз жол ды өлең түр ле рін шы ғар са, со ла рын жұрт 
құ ла ғы на жұ ғым ды, сі ңім ді ету үшін қо сар лық әнін 
де шы ға ра ды. Бұл ісі жа ңа түр лі өлең де рін өте даңқ ты 
қып, көп ші лік ән қып әке те ді. Сол тә різ ді Пуш кин нен 
ау дар ған Татьяна, Оне гин хат та ры на да ар нау лы ән дер 
шы ға ра ды. Қа зақ көп ші лі гі не ән шей ін де ұғым сыз, 
то саң кө рі нер лік орыс жас та ры ның ат та рын, өмі рін, 
се зім де рін мы нау өлең дер ар қы лы аса тү сі нік ті, әсер лі 
жә не даңқ ты етіп жі бе ре ді», – де ген ака де мик-жа зу шы 
сө зін ес те ұс тау қа жет.

1980 жыл дар дан бас тап, Абай ән де рі нің са ны 27-ге 
же тіп, 36 нұс қа сы жұр тшы лық қа та ныл ды. Қа зір гі 
уа қыт та кей бір ән де рі нің бір не ше нұс қа сын қо сып 
есеп те ген де Абай ән де рі нің жал пы са нын 27-ден 40-қа 
жет кі зіп, одан да әрі асы ру бай қа ла ды. Бі рақ мә се ле 
сан қууда емес, мә се ле ән нің мә ні мен маз мұ ны ту ра лы 
бо луы ке рек. Абай ән де рі нің біз дің за ма ны мыз ға дей ін 
же тіп, қа зір де де ха лық тың сүй іп ай та тын әні не ай на лу 
се бе бін із деу ке рек. Біз мұ ны бо ла шақ му зы ка ма ман-
да ры үшін ай тып отыр мыз. Ән нің та би ғи әуез ді лі гі мен 
сөз дің поэти ка лық об раз ды лы ғы ше бер қиюла сып кел-
се, қа зақ про фес сио нал дық му зы ка сы на да та тым ды 
жа ңа лық ке ле ді. По ляк ком по зи то ры В.Огинс кий дің 
бір ға на «По ло нез» шы ғар ма сы мен дү ниежү зі не та ны лу 
се бе бі не мән бе ру ке рек.

Абай дың «Айт тым сә лем, қа лам қас», «Қиыс-
ты рып мақ тай сыз», «Кө зім нің қа ра сы», «Қақ та ған 
ақ кү міс тей кең маң дай лы», «Бі лек тей ар қа сын да АР
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өр ген бұ рым», Бі реу  ден бі реу ар тыл са», «Сен ме ні не 
ете сің», «Сүй сі не ал ма дым, сүй ме дім», «Мен көр дім 
ұзын қайың құ ла ға нын», «Татьяна ның қыр да ғы әні», 
«Жел сіз түн де жа рық ай», «Се гіз аяқ» қа тар лы ән де рі 
ХІХ ға сыр дың ая ғы ХХ ға сыр дың ба сын да бү кіл қа зақ 
са ха ра сы на та рап, ақын-ком по зи тор де ген даң қы ның 
жайылу ына әсер ет ті.

Қа зір гі уа қыт та да Абай та ны мын да ғы ән мен күй 
кең на си хат та лып, ғұ ла ма ой шыл дың өнер ту ра лы айт-
қан әр бір сө зі ха лық тық си пат ал ды. Мұ ны «Жақ сы ән 
мен тәт ті күй» де ген ат пен ұйым дас ты ры ла тын кон-
церт тер ден де кө ру ге бо ла ды.

ХХ ға сыр дың бас ке зін де қа зақ елін ара лап, ха лық 
ән де рі мен күй ле рін но та ға тү сі ру де 1917 жыл ғы қа-
зан төң ке рі сі не дей ін орыс эт ног раф та ры мен му зы ка 
зерт теу ші ле рі қа зақ хал қы ның му зы ка лық мә де ние ті 
ту ра лы құн ды ең бек тер жа зып, ән де рі мен күй ле рін 
но та ға тү сір ген. Бі рақ со лар дың ара сын да Абай ән де рі 
жоқ. Де ген мен Абай ән де рі нің орын дал ған ды ғын дә лел-
дей тін жаз ба де рек тер бар. Мы са лы, А.Т.Се дельни ков 
«Қыр ғыз өл ке сі» де ген очер кін де Абай ды қа зақ поэ зия-
сын да ғы жа ңа ағым ның өкі лі деп атай ды. Оның «Ев ге-
ний Оне гин нен», М.Ю.Лер мон тов өлең де рі нен та ма ша 
ау дар ма лар жа сап, «Се мей өлең ші ле рі нің «Татьяна-
ның ха тын» ән ге қо сып ай тып жүр ген де рі» ту ра лы 
(«Ресей», В.П.Се ме нов ты� ре дак ция ла уын да, 1903, 18 
т., 204-б.) де рек тер кел ті ре ді. Орыс тың Им пе ра тор лық 
Геог ра фия лық қо ға мы Се мей бө лім ше сі жаз ба ла рын да 
(�шін ші ба сы лы мы, 1907, 5–6.) Әділ хан де ген ән ші нің 
«Татьяна ның ха тын» шыр қа ға нын атап өт кен. Сая хат-
шы Д.М.Льво вич осы ән ді Қы зыл тас ау лын да ақын ның 
ау зы нан ес ті ге нін жа за ды («�ыр �ыз да ла сы на са пар», 
Пет рог рад, 1914, 109–6.).

Абай дың му зы ка лық мұ ра сы ның төң ке ріс ке де  -
йін-ақ ха лық ара сы на кең мә лім бол ған ды ғы 1914 жы-
лы 26 қаң тар да Се мей де өт кі зіл ген эт ног ра фия лық АР
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әде би-му зы ка лық кеш тің бағ дар ла ма сы нан да ай қын 
бай қа ла ды. Бұл маз мұ ны жа ғы нан қа зақ жә не орыс 
поэ зия сы ның, му зы ка сы мен фоль кло ры ның бір лес-
кен кон цер ті еді, оның бі рін ші бө лі мін де Абай дың 
ақын дық, ком по зи тор лық жо лы жай лы Н.Құл жа но ва  
ба ян да ма жа сап, «Татьяна ның Оне гин ге жаз ған ха ты», 
«Айт тым сә лем, қа лам қас», «Өл сем ор ным қа ра жер, 
сыз бол май ма?» ән де рін Әл ма ғам бет Қап сә ле мұлы 
орын да ды. 1920–1930 жыл да ры ха лық ағар ту ме ке ме-
ле рі ха лық тың му зы ка лық ту ын ды ла рын жи нап, жа-
зып алу ісін де бір қа тар игі жұ мыс тар ат қар ды.

Кә сіп қой жә не әуес қой  ән ші лер ден Абай дың му зы-
ка лық мұ ра сын жа зып алу дың ал ғаш қы қа дам да ры сол 
жыл дар да бас тал ды. Мы са лы, 1920 жы лы А.Бим боэс 
Абай дың екі әнін (Мұс та фа Нұр ба ев тан «Се гі за яқ», 
Нә зи па Құл жа но ва дан «Татьяна ның Оне гин ге жаз-
ған ха тын») но та ға тү сі ріп ал ды. 1920–1923 жыл да ры 
А.В.За таевич ақын-ком по зи тор дың 8 әнін – Ос ман 
Қа ша ға нов тан «Татьяна ның Оне гин ге жаз ған ха тын», 
Жү сіп бек Ай мау ытов тан «Абай дың әнін», Ес кен дір 
Дайыр ба ев тан «Қор бол ды жа ным», Мұ сыл ман құл 
Әб са лы қов тан «Өз ге ге, кө ңі лім, тояр сың», Сер ға зы 
Там таев тан «Кө зім нің қа ра сы», Кә рім Қаш қын ба ев тан 
«Се гіз аяқ», Шә ріп Ме де тов тан «Абай», Сә бит Мұ қа-
нов тан «Татьяна ның Оне гин ге жаз ған ха тын» но та ға 
тү сір ді. М.Әуе зов За таевич тің «қа зақ ән де рін жи нау да 
зор ең бек сі ңір ге нін» атап көр се тіп жә не но та ға дәл 
тү сі ру ден оның ал ды на шы ға тын адам жоқ еке нін айт-
қан. Бі рақ бұ дан кей ін гі жыл да ры төң ке ріс ке дей ін гі 
ақын дар, әде би ет жә не ғы лым мен өнер қай рат кер ле-
рі не бай ла ныс ты өріс ал ған те ріс сая сат тың сал да ры нан 
кон церт тер де Абай ән де рін орын дау ға тыйым са лын ды.

1931–1938 жыл да ры Абай дың бірде-бір әні қа зақ 
ра ди осы ар қы лы бе ріл ген жоқ. Ақын ның му зы ка лық 
шы ғар ма ла ры ның «Қа зақ тың 500 ән-күйі» жи на ғы на 
ен бей қа луы да сон дық тан. Бі рақ ән ші лер оның ән де рін АР
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мұ қи ят сақ тап қал ған еді. Мы са лы, 1934 жы лы қа зақ -
тың атақ ты ән ші сі Ә.Қа шауба ев қай тыс бо ла ры нан аз 
уа қыт бұ рын өз ұсы ны сы мен Е.Г.Бру си ло вс кий ге Абай-
дың «Бі реу ден бі реу ар тыл са» жә не «Қор бол ды жа-
ным» ән де рін жаз дыр ған. 1925 жы лы Па риж де өт кен 
бү кіл дү ниежү зі лік ән бай қау ын да екін ші орын алып, 
кү міс ме даль ием ден ген атақ ты ән ші Әмі ре Қа шау  баев  -
тың 1930 жыл да ры жа зық сыз жа ла ға ұры нып, жа па 
шек кен ша ғын да Абай дың тап осы екі өле ңі нен кө ңі лі-
не жұ ба ныш із деуі ән ші мен ақын ру хы ның то ғыс қан 
тұ сын бей не лей ді.

1935 жы лы М.Әуе зов тің Абай дың му зы ка лық мұ-
ра сын сақ тап қа лу ға бай ла ныс ты бел сен ді қыз ме ті нің 
нә ти же сін де Се мей де оның ән де рін ал ғаш рет то лық 
жи нап, но та ға тү сі ру қол ға алын ды. Комп ози тор Л.Ха-
ми ди  осы жыл ғы кө кек айын да Әр хам Ыс қа құ лы нан 
ақын ның: «Бі реу ден бі реу ар тыл са», «Жел сіз түн де 
жа рық ай», «Ішім өл ген, сыр тым сау», «Се гіз аяқ», 
«Қор бол ды жа ным», «Сен ме ні не ете сің», «Айт тым сә-
лем, қа лам қас», «Татьяна ның Оне гин ге жаз ған ха ты», 
«Татьяна сө зі», «Кө зім нің қа ра сы», «Сұр ғылт тұ ман 
дым бүр кіп», «Бойы бұл ғаң», «Кө ңіл құ сы құй қыл-
жыр шар та рап қа», «Тә ңі рі қос қан жар едің сен», «Қа-
ра ша да өмір тұр», «Өл сем ор ным қа ра жер, сыз бол май 
ма», «Қа раң ғы түн де тау қал ғып» ән де рін жа зып ал ды. 
Де ген мен бұл шы ғар ма лар ол кез де жа рық кө ре қой ған 
жоқ. Ха ми ди Моск ва кон сер ва то рия сы ның жа нын да-
ғы Та тар опе ра сту дия сы на оқу ға кет ті де, асыл қа зы на 
бо ла шақ ком по зи тор дың же ке ар хи він де қал ды.

1939 жы лы Әуе зов тің ұсы ны сы мен Ал ма ты да Абай 
ән де рі но та ға тү сі ріл ді. Оның тап сы руы мен Л.Ха ми ди 
ән ші Жү сіп бек Еле бе ков тың орын дау ын да «Қа ра ша да 
өмір тұр», «Се гіз аяқ», «Қа раң ғы түн де тау қал ғып», 
«Кө зім нің қа ра сы», М.Әуе зов тен «Мен көр дім ұзын 
қайың құ ла ға нын» ән де рі нің жа ңа нұс қа ла рын жа зып 
ал ды. Сол жы лы Әуе зов тің кө ме гі мен Б.Г.Ер за ко вич АР
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Қу ан Ле ке ров тен, Те мір бо лат Ар ғын ба ев тан, Жү сіп бек 
Еле бе ков тен «Айт тым сә лем, қа лам қас», «Ата-ана ға 
көз қуа ныш», «Бойы бұл ғаң» ән де рі нің бас қа ша түр ле-
рін но та ға тү сір ді.

Ал 1953 жы лы Әуе зов өз орын дау ын да «Сүй сі не ал-
ма дым, сүй ме дім» әнін но та ға тү сі рт ті. Мұ ның ал дын да, 
1948 жы лы Ер за ко вич Се мей об лы сы, Жар ма ау да ны 
«Ок тяб рь дің 15 жыл ды ғы» кол хо зын да тұ ра тын ақын 
Ке сем бек Бай ғұт ди нов тан Абай дың «Қар ға мен Бүр-
кіт» әнін жа зып ал ған бо ла тын. Абай дың му зы ка лық 
мұ ра сын жи нау ға ақын ның Тұ ра ғұл дан ту ған не ме ре 
қы зы Мә кен Мұ ха мет жа но ва да көп үлес қос ты. Ол ата-
сы ның ән де рін ті ке лей өз әке сі мен әке сі нің за ман дас-
та ры нан жә не әже сі Әйге рім нен үй рен ген. 1939 жы лы 
оның орын дау ын да ғы Абай ән де рін ком по зи тор лар 
А.Жұ ба нов пен А.Се рік ба ев жа зып ал ған бо ла тын. 
Бі рақ сол ән дер ден А.Жұ ба нов но та ға тү сір ген «Оне-
гин нің Татьяна ға ха ты нан» бас қа сы сақ тал ма ған.

1984 жы лы ҚР ҰҒА-ның Әде би ет жә не өнер инс ти ту-
ты ның өті ні ші мен Мә кен Абай дың 17 әнін  маг ни то фон 
тас па сы на жаз дыр ды. Мұ ның 11-і ком по зи тор дың 
бұ рын бел гі лі ән де рі нің жа ңа нұс қа сы да, ал тауы: 
«Оне гин нің Татьяна ға жа уа бы», «Оне гин нің өлер де гі 
сө зі», «Жарқ ет пес қа ра көңі лім не қыл са да», «Әб ді-
рах ман ның әй елі Ма ғыш тың жоқ тауы», «Те рек тің 
сыйы», «Есің де бар ма жас кү нің?» ал ғаш рет но та ға 
тү сі ріл ді. Мә кен орын да ған бұл ән дер ді му зы ка зерт-
теу ші сі Қайролла Жүз ба сов жа зып ал ды.

За ман дас та ры ның ес те лік те рі бо йын ша, Абай 
 дом бы ра ны  жақ сы тарт қан жә не өз ән де рін айт қан 
ән ші лер ді сүйе мел деп оты ра тын әде ті бол ған. Мы са-
лы, Қа зақ стан ның ең бек сі ңір ген қай рат ке рі, өнер та-
ну шы Жар қын Шә кә рім 1984 жы лы Абай дың Тұ ра ғұл 
де ген ба ла сы ның қы зы Мә кен Мұ ха мед жа но ва апай ды 
кө зі мен көр ген ді гін, ол 1939 жы лы Мұх тар Әуе зов тің 
ық па лы мен 16 ән жаз дыр ға нын ай та ке ліп: «Ол кез де АР
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Ер за ко вич те бар. Сон да Ах мет Жұ ба нов пен Ла тиф 
Ха ми ди «Абай» опе ра сын жаз ған да не гі зі нен Мә кен 
Мұ ха мед жа но ва ның ән де рі не сүй ен ген... 1914 жы лы 
Абай дың қай тыс бол ға ны на 10 жыл то лу ына орай 
өт кен ес ке алу ке шін де Әл ма ғам бет ақ са қал ән де рін 
орын да ған. Абай дың жа нын да жү ріп, өзі нен үй рен ген 
ті ке лей шә кір ті, үш ішек ті дом бы ра мен айт қан. Жал-
пы, Абай ата мыз дың өзі де үш ішек ті дом бы ра тарт қан 
ғой. Ол кі сі нің ән де рі үш ішек ті дом бы ра ның сүйе мел-
деуі мен ту ға ны – шы ғар күн дей шын дық нәр се», – дей ді 
(«Ай �ын», 30.04.2013).

Ақын бір не ше күй де шы ғар ған. Бір өкі ніш ті сі, 
ком по зи тор дың ел ара сы на та ра ған бұл күй ле рі әлі 
күн ге жи на лып, зерт тел ген жоқ. Абай күй ле рі іші нен 
тек үшеуі ға на бел гі лі. Оның еке уін – «Тор жор ға» мен 
«Май тү нін» 1983 жы лы Уәли Бе ке нов  Ғай са Сар мур-
зин нен, «Абай жел дір ме сін» Шы ғыс Қа зақ стан об лы сы 
Қа тон қа ра ғай  ауы лы ның тұр ғы ны Хам за Дем ші нов тен 
Қ.Жүз ба сов но та ға тү сір ген.

Абай дың му зы ка лық мұ ра сы ке зін де қа ғаз ға тү сі-
ріл мей, тек ау ыз ша, бі реу дің бі реу ден үй ре нуі ар қы лы 
ға на жет кен дік тен, ел ара сын да Абай ән де рі нің әр түр лі 
нұс қа ла ры ұшы ра са ды. Дегенмен Абай ән де рі нің не-
гіз гі әуені өзі нің ал ғаш қы нұс қа сы ның ар қау ын то лық 
сақ тап қал ған. Төң ке ріс ке дей ін гі ке зең де Абай ән де рі 
не гі зі нен өл ке нің сол түс тік жә не шы ғыс ай мақ та ры-
на кө бі рек та рап, одан бер гі уа қыт та Қа зақ стан ның 
бар лық ай мағын ме кен де ген қа лың жұрт тың игі лі гі не 
ай нал ды.

А.В.За таевич өзі но та ға тү сір ген Абай ән де рін 
1925 жы лы «Қа зақ тың мың әні» де ген атақ ты жи на-
ғы на жа рия ла ған. Ол Әмі ре Қа шауба ев си яқ ты дүл дүл 
ән ші лер ді тың да ған дық тан, қа зақ  тың ән ші лік өне рін 
аса жо ға ры ба ға ла ған. 1930 жыл дар дан бас тап, ту-
ра осы жұ мыс ты одан әрі жал ғас тыр ған өнер та ну шы 
ға лым Бо рис Ер за ко вич Абай дың 20-дан ас там әнін АР
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но та ға тү сі ре ді. «Ан то ло гия ка за хс ких на род ных лю-
бов ных пе сен» (1994) кі та бын да ол «1931–1938 жыл да-
ры қа зақ  тың 500-дей әнін жа зып ал ға нын, одан кей ін 
түр лі экс пе ди ция лық са пар лар да жү ріп жаз ған ды ғын, 
мұ ның бә рі бір ай та сал ған нан емес, ті ке лей ән ші, 
күй ші лер дің бір не ше мәр те орын дау ын да но та ға тү сі-
ріл ге нін» жа за ды. Ай та ке ту ке рек, бұл ке зең де Әмі ре 
Қа шауба ев, ән ші Май ра, Мұ хит, Иса Бай зақов, Кү ләш 
Бай сейітова, Қа на бек Бай сейі тов, Ма нар бек Ер жа нов, 
Жү сіп бек Еле бе ков, Ға ри фол ла Құр ман ға лиев, Жа мал 
Ома ро ва, Ди на Нұр пейісо ва, Ша ра Жиен құ ло ва си яқ-
ты талант ие ле рі өмір сүр ді. А.В.За таевич за ма ны нан 
бұ рын өмір сү ріп, өз ау зы нан ән де рі но та ға түс пе ген 
Бір жан сал ды айт па ған ның өзін де ХХ ға сыр дың бас 
ке зін де сал-се рі лер мек те бін жал ғас тыр ған Ақан се рі, 
Ба лу ан Шо лақ, Ес тай, Мә ди, Жаяу Мұ са, Үкі лі Ыбы-
рай т.б. қа зақ  тың ән ші-ком поз тор ла ры ның даң қы 
шық ты. Бұ лар қа зақ  тың атақ ты ком по зи тор ла ры ға на 
емес, өз де рі не дей ін гі өнер саң лақ та ры ның му зы ка сын 
біз дің за ма ны мыз ға жет кі зу ші лер еді. Бұл ке зең, яғ ни 
ХХ ға сыр дың ба сы қа зақ му зы ка сы ның ша рық тау ше-
гі бол ды.

Ұлт тық му зы ка өне рі нің қай на ры нан нәр ал ған 
Абай дың ту ыс та ры мен ха лық өнер паз да ры ның 
ау зы нан Абай ән де рін но та ға тү сір ге ні нің ар қа сын да 
М.Әуе зов тің либ рет то сы на жа зыл ған Ах мет Жұ ба нов 
пен Ла тиф Ха ми ди дің 1944 жы лы «Абай» опе ра сы 
шық ты. Ком по зи тор лар дың бұл ең бе гі қа зақ  тың 
ұлт тық опе ра өне рі не қо сыл ған үл кен та быс бо лып 
са нал ды. Опе ра да олар ұлы ақын ның ба сын да ғы әлеу-
мет тік дра ма ны жан-жақ ты аша ала тын гар мо ния-
лық-по ли фо ния лық ай шық ты ай қын бояу лар ды та ба 
біл ді. Мы са лы, Ай дар мен Ажар дуэті, «Ей, ха лайық, 
ба рым ең сен» деп бас тала тын Абай дың ария сын ком-
по зи тор лар Абай ән де рі нің сти лін де жа зып шық ты. 
Опе ра да Абай ән де рі де мо лы нан орын дал ды.АР
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1954 жы лы «Ғы лым» бас па сы нан 10 мың да на мен 
қа зақ жә не орыс ті лін де шық қан «Абай дың му зы-
ка лық твор чест во сы» ат ты эт ног ра фия лық жи нақ қа 
М.Әуе зов, Ә.Қа шауба ев, Ә.Ыс қа қов, М.Мұ ха меджа-
но ва, Ж.Еле бе ков, Т.Ар ғы нов, Қ.Бай ғұт ди нов, С.Қа-
сы ма нов, Қ.Ле ке ров тер ден жа зып алын ған Абай дың 
20 әні ен гі зіл ген. Кі тап тың ал ғы сө зін му зы ка зерт теу-
ші сі, про фес сор В.П.Дер но ва жаз ды. Ол бұл ән дер ді әр 
жыл да ры но та ға тү сір ген А.Э.Бим боэс, А.В.За таевич, 
Л.А.Ха ми ди, Е.Г.Бру си ло вс кий, Б.Г.Ер за ко вич нұс қа-
ла ры на шо лу жа сап, Абай ән де рі нің ыр ғақ тық, саз дық, 
үн дік ерек ше лік те рі не тал дау жа са ды. Абай дың му зы-
ка лық мұ ра сы ның ке ңес дәу ірін де гі ал ғаш қы зерт теу-
ші ле рі бо лып са на ла тын В.Дер но ва, Б.Г.Ер за ко вич тер 
«Абай дың ән де рі орыс ро ма нс та ры на ұқ сай ды» де ген 
пі кір біл дір ді. Бұл «көш пен ді лер дің жа байы ба ла сы-
ның» дү ниежү зі лік му зы ка мен тай тала са ала тын дай 
шы ғар ма лар жа зу ын бір жа ғы отар лық сая сат тың 
мойын да мауы нан, бір жа ғы жер гі лік ті ха лық му зы ка-
сын же те біл ме ген дік тен ту ын да ған пі кір деп қа рау ке-
рек. Де се де, орыс му зы ка ма ман да ры ның Абай ән де рін 
но та ға тү сі ріп, жанр лық си па тын анық тауы қа жыр лы 
ең бек бо ла тын.

Кей ін му зы ка ма ман да ры Та ли ға Бек хо жи на, 
Әсия Бай ғас қи на си яқ ты зерт теу ші лер Абай дың мұ-
ра сы қа зақ  тың төл ту ын ды сы екен ді гін ғы лы ми тұр-
ғы дан дә лел де ді. Ең бі рін ші Мұх тар Әуе зов Абай дың 
ән де рі нің бір қа та ры, әсі ре се ли ри ка лық шы ғар ма-
ла ры шы ғыс тық са рын ға, бәйіт күй ле рі не ке ле ті нін 
жаз ған. Бұл кей ін нен «Абай та ну дан жа рия лан ба-
ған ма те риал  дар» (1988) ат ты кі та бы на ен гі зіл ген 
«Поэти чес кие ок ру же ние Абая» ат ты ма қа ла сы нан 
анық кө рі не ді.

Оты зын шы жыл дар дың со ңын да Абай дың ту ыс-
та ры Әр хам Кә кі тай ұлы Ыс қа қов пен Мә кен Мұ ха мед-
жа но ва да Абай ән де рін жет кі зу ші ре тін де ай тар лық тай АР
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үлес қос ты. Әсі ре се Әйге рім нен ту ған Тұ ра ғыл дың 
(Тұ раш) кен же қы зы Мә кен Мұ ха мет жа но ва ның орын-
дау ын да ғы Абай ән де рін әр жыл да ры Б.Г.Ер за ко вич, 
А.Ю.Се рік ба ева, Қ.Жүз ба сов си яқ ты му зы ка ма ман-
да ры но та ға тү сі ріп, тас па ға жа зып ал ған. Абай дың 
не ме ре сі Мә кен Мұ ха меджа но ва орын да ған 19 ән 
1986 жы лы Өнер» бас па сы нан шық қан «Айт тым сә лем, 
қа лам қас» жи на ғы на ен гі зіл ген.

1934 жы лы «Қыз Жі бек» опе ра сы мен ашыл ған 
Қа зақ мем ле кет тік опе ра жә не ба лет теат ры на Абай 
есі мі нің бе рі луі жай дан-жай емес. Бұл ұлт тық мә де-
ние ті міз дің асыл қа зы на сы Абай мұ ра сы екен ді гін 
дә лел дей түс ті. 1945 жы лы М.Әуе зов пен Г.Ро шаль дің 
сце на рийі бо йын ша «Абай әні» ат ты то лық мет раж ды 
көр кем фильм тү сі ріл ген. Мұн да Абай рө лін ха лық әр-
ті сі Қа ли бек Қуа ныш ба ев ой на ды. 1949 жы лы 28 жел-
тоқ сан да М.Әуе зов тің «Абай жо лы» ро ма ны не гі зін де 
Ш.Қ.Айма нов пен Я.С.Штейн нің сах на лық қойылы мы 
Қа зақ сах на өне рі та ри хын да про за лық ны ғар ма не гі-
зін де қойыл ған тұң ғыш спек такль бол ды.

Абай ән де рі но та ға түс кен күн нен бас тап, ұлт ас пап-
та ры на, сим фо ния лық ор ке стр ас пап та ры на, ша ғын ан-
са мб ль дер ге (трио, квар тет, квин тет), үл кен ор ке ст рге, 
хор ға жә не же ке дау ыс та фор тепиано лық сүйе мел деу ге 
лайық та лып, ке ңі нен орын да ла бас та ды. 1941 жы лы 
атақ ты ком по зи тор Мұ қан Тө ле ба ев «Кө зім нің қа ра сы» 
әнін те нор дау ыс ты орын дау шы ға, ара лас дау ыс ты хор-
ға жә не фор те пи ано ға ар нап өң де ді. 1954 жы лы ком-
по зи тор, ди ри жер, пианист С.И.Ша бельс кий «Па мя ти 
Абая» ат ты үш бө лім ді трио жаз ды. Трио пар ти ту ра сы-
ның не гіз гі же лі сі не Абай дың «Се гіз аяқ», «Кө зім нің 
қа ра сы», «Мен көр дім ұзын қайың құ ла ға нын», «Қор 
бол ды жа ным» ән де рі нің әуені ар қау бол ған. Бұл ұл ты-
мыз дың өс ке лең өне рі мен өре лі мә де ние ті нің ежел ден 
да мып ке ле жат қан әр түр лі по ли фо ния лық әуез үл гі сін 
ай шық тай түс ті.АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



201

Сон дай-ақ Қа зақ стан ком по зи тор ла ры Абай өлең-
де рі нің сөз де рі не де көп те ген ән жа зып, Абай мұ ра сын 
му зы ка ті лі мен сөй ле те біл ді. Абай мұ ра сы ның те рең 
фи ло со фия сы, гу ма низ мі, ән-жы ры ның би ік эмо-
ция лық об ра зы ком по зи торлар ды ша быт тан ды рып, 
бі раз шы ғар ма ту ды ру ға не гіз бол ды. Мы са лы, Ға зи за 
Жұ ба но ва жә не Сы дық Мұ ха мед жа нов си яқ ты ком-
по зи тор лар өзі нің көп жыл дық шы ғар ма шы лы ғын 
Абай ға ар на ды. Хор жан рын да Ғ.Жұ ба но ва бір не ше 
Абай ән ін осы жанр ға лайық та ды, со ның ішін де «Жел-
сіз түн де жа рық ай» (1976 ж.) ка пел ла, ара лас дау ыс ты 
хор ға (то ны ми ми нор) лайық өң дел ді. Ғ.Жұ ба но ва 
«Абай» те ле филь мі нің му зы ка сын жа зып жүр ген де, 
хор ға ар нал ған бір не ше ән жаз ды, со ны мен бір ге 
ақын ның «Татьяна ның ха ты» әні әй ел дер хо ры на жә не 
«Мен көр дім ұзын қайың құ ла ға нын» әні ер лер хо ры на 
ар на лып өң дел ді.

Сы дық Мұ қа мед жа нов Абай му зы ка сы ның ли ри ка-
лық-фи ло со фия лық маз мұн ды ән де рі не на зар ау да рып, 
осы жол да же міс ті ең бек ет ті. Та би ғат, ма хаб бат, кө ңіл 
күйі бә рі ком по зи тор дың те рең ли ри ка лық талан ты на үн-
дес ке ле ді. Абай мұ ра сы нан ол «Жыл мер зім де рі» (1975 
ж.) ка пел ла-кан тата сын ара лас дау ыс ты хор ға ар нап жаз-
ды. Со ны мен қа тар «Жел сіз түн де жа рық ай» жә не «Жарқ 
ет пес қа ра кө ңі лім не қыл са  да» (1971 ж.) си яқ ты өзі нің 
ға жайып ән де рін жаз ды. Со ны мен бір ге ком по зи тор лар 
Л.Ха ми ди, П.Ве ли ка нов, К.Му син, Н.Мең ді ға лиев,  
А.Ес паев, Н.Ті лен диев, Е.Рах ма диев, Қ.Қо жа мияров, 
А.Мо ло дов, К.Кү міс бе ков, М.Қой шы ба ев, Б.Жұ ба-
ниязов, В.Но ви ков, М.Са ға тов, М.Маң ғы таев, Ж.Дас те-
нов, Ж.Кәр ме нов, І.Жа қа нов, М.Жан бо ла тов, А.Ах мет-
жа нов т.б. Абай өлең де рі не ән, ро манс, хор, дуэт те рін 
шы ға рып, ұлы ақын ның му зы ка лық әле мі не өз үлес те-
рін қос ты.

Сон дай-ақ Абай бей не сі қа зақ  тың күй өне рі жан-
ры нан да мәң гі лік орын теп кен. Қа зақ тың бел гі лі АР
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күй ші-ком по зи тор ла ры Ма ғауия Хам зин «Абай тол-
ғауы» ат ты Абай ән де рі не жа зыл ған ва риация лық күй-
ін, Нұр ғи са Ті лен диев «Абай та би ға ты» де ген при ма 
қо быз бен ор ке ст рге ар нал ған шы ғар ма сын ар на ды, ал 
Қар шы ға Ах ме дия ров «Абай тол ғауы» ат ты дом бы ра ға 
ар нал ған күй ін ақын ның 150 жыл дық тойына тар ту 
ет ті. Бұл – фи ло со фия лық те рең ой ға құ рыл ған Абай 
ән де рі нің әуе нін қам ты ған Ар қа дәс тү рін де гі саз ды 
күй.

ХХІ ға сыр да қа зақ күй өне рі не «жыл құ сын дай жа-
ңа лық» әкел ген қа зақ  тың бір туар ком по зи тор-күй ші сі 
Се кен Тұ рыс бе ков Абай да на лы ғы на тән ті екен ді гін 
«Мен бір жұм бақ адам мын» ро ман сы ар қы лы біл ді ріп, 
«Жақ сы ән ді тың да саң ой кө зің мен, Өмір сәу ле көр се-
тер су дай тұ нық» еке нін жан тер бей тін тәт ті әуез бен 
жет кі зе біл ді. Бұл, ең ал ды мен, дәл қа зір гі уа қыт та да 
Абай мұ ра сы ның қа зақ про фес сио нал дық му зы ка сын-
да ғы әсе рі мен мә нін көр се те ді, әрі ұдайы жұрт шы лық 
жа дын да ғы ха лық тық си па ты мен мәң гі лік ғұ мы рын 
ай ғақ тай ды.

1953 жы лы КСРО ха лық әр ті сі, про фес сор В.Г.Со -
ко лов Абай дың «Кө зім нің қа ра сы» әнін өң деп, оны 
өзі же тек ші лік ет кен Моск ва хо ры ның ре пер туары на 
ен гіз ді. Қа зақ стан ком по зи тор ла ры Абай ән де рі не 
про фес сио нал дық му зы ка жан ры на ың ғай лап әр түр лі 
өң деу жа са ды. 

Жо ға ры да атал ған А.Жұ ба нов пен Л.Ха ми ди дің 
«Абай» опе ра сы ның жа ңа қойылы мы ның тұ сау ке се рі 
2012 жыл дың 21 қыр күйе гін де Май нин ген де (Гер-
ма ния) қойылуы Абай дың му зы ка лық мұ ра сы ның 
мәң гі лік си па тын көр се те ді.

1. Абай қан дай ән дер жаз ған? 
2. Ақын ның ән ту ра лы қан дай на қыл сөз де рін бі ле сің дер?

Білу
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1. Абай ән-күй ді не лік тен үл кен өнер деп та ни ды?
2. Абай дың ай на ла сы на не се беп ті жас тар жи на ла тын бол-

ған? 
3. ХХ ға сыр дың 30-жыл да ры ақын ән де рін орын дау ға не ге 

тый ым са лын ды?

 Ин тер нет же лі сі нен «Жел сіз түн де жа рық ай» әнін тың-
дап, сө зі мен әуені нің үй ле суі не ба ға бе рің дер. Маз мұ ны 
бой ын ша су рет са лың дар.

 Та қы рып бой ын ша тал дау жұ мы сын жа сап, кес те ні тол-
ты рың дар.

Абайәнін
жеткізушілер

Абайдың
музыкалықмұрасын

зерттеушілер

Абайсөзінеән
жазушылар

 «Ән ді сүй сең, мен ше сүй» де ген та қы рып та Абай дың 
ком по зи тор лы ғы ту ра лы эс се жа зың дар.

 Қа зір гі қа зақ му зы ка сы на Абай дың көз қа ра сы мен ба ға бе ріп кө
рің дер.

Сөздік:
ҚР ҰҒА – �а за� стан Рес пуб ли ка сы �лт ты� �ы лым Ака демия сы.

Әдебиет:
1. Ги за тов Б. Абай и му зы ка. – Ал ма ты: Ғы лым, 1995. – 

124 с.
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2. Би се но ва Г. Пе сен ное твор чест во Абая. – Ал ма ты: Дайк-
Пресс, 1995. – 168 с.

5.2«Ұйықтапжатқанжүректіәноятар»

Бел гі лі қа зақ стан дық жа зу шы Ге рольд Бель гер 
«Абай дың әр өле ңі бір кі тап тың жү гін кө те ріп тұр» 
де ген сөз ді те гін ай тып тұр ған жоқ. Ра сын да, тү сін ген 
адам ға Абай дың әр бір өле ңі бір зерт теу дің жү гін ар қа-
ла са, ал әр бір сө зі бір та қы рып тың жү гін кө те ре ді. 
Мы са лы, осы та рау ша да ғы «Ұйық тап жат қан жү рек ті 
ән оя тар» та қы ры бы на на зар ау да райық. Бұл:

«Ұйық тап жат қан жү рек ті ән оя тар,
Оның тәт ті орал ған мә ні оя тар.
Кейі зау ық, кейі мұң дер тін қоз ғап,
Жас ба ла ша кө ңіл ді жақ сы уа тар», – 

де ген шу мақ тың бі рін ші жо лы нан алын ған.
«Ән нің де ес ті сі бар, есе рі бар,
Тың дау шы ның құ ла ғын ке се рі бар.
Ақыл ды ның сө зін дей ой лы күй ді
Тың да ған да кө ңіл дің өсе рі бар», –

деу ме нен бар дү ние ге ой ла на 
сы нап қа рай тын ақын ән 
мен күй ге де шарт тар қоя ды. 
Ес ті ген ән мен күй інің бә рі не 
бас шұл ғи бер мей ді, би ік тал-
ғам, өре лі ой тұр ғы сы нан ба ға 
бе ре ді.

Бір та рау дың жү гін кө те-
ріп тұр ған «Ұйық тап жат қан 
жү рек ті ән оя тар» де ген Абай 
сө зі нің ас та ры те рең де жа тыр. 
Мұ ны М.Әуе зов «Абай жо-
лы» ро ма нын да Шү кі ман нің АбаймузейіндегіқобызАР
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(Әйге рім) сал ған әні нен оя нып кет кен Абай дың ке нет 
түс көр ген дей күй ке шуі ар қы лы нақ ты лы іс-әре кет 
үс тін де ше бер жет кі зе ді. Бұл ән ді 1935 жы лы Ла тиф 
Ха ми ди Абай дың не ме ре ту ысы Әк рам Кә кі тай ұлы 
Ыс қа қов тан жа зып алып, но та ға тү сір ген. Ро ман ға 
ар қау бол ған «Кө ңіл құ сы құй қыл жыр шар та рап қа» 
(1896 ж.) өлеңі 38 жол дан тұ ра ды.

1. Абай ән де рі нің та қы рып та ры қан дай? 
2. Абай ән де рі нің ерек ше лі гі не де?

1. Абай не лік тен ән жа зу ға үл кен мән бе ре ді?
2. Абай не се беп ті «Ән нің де ес ті сі бар, есе рі бар» дей ді? 

 Та қы рып бой ын ша кес те тол ты рың дар.

Абайәндері
Абайәндерінің
өміршеңдігіне
3дәлелкелтір

3дәлелге
3фактікелтір

1.
2.
3.

1.
2.
3.

 Төмендегі өлең жолдарын талдап, қандай 6 өлеңнің ән-
нің жайын білдіретінін та бың дар:

«...Бі лім ді ден ая ман сөз дің май ын,
Ал ты өлең мен біл дір дім ән нің жай ын.
Ез дің ба сы қаң ғыр сын, ер дің кө ңі лі 
Жаң ғыр сын деп ой ла дым айт қан сай ын. 
Кө кі ре гін де оты бар ой лы адам ға 
Бұл сө зім нің су ре ті тұ рар дай ын».
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 «Ашық мик ро фон» әді сі бой ын ша «ұй ық тап жат қан жү-
рек ті оята тын» ән құ ді ре ті ту ра лы ой ла рың ды ашық ай-
тың дар.

 Қа зір гі кез де қан дай ән ді «ес ті ге», қан дай ын «есер ге» 
жат қы зар едің дер?

Сөздік:
Такт – б	л жер де өле� ні� ыр �а �ы ре тін де алын �ан.

Әдебиет:
Абай жо лы: Ро ман-эпо пея. Екін ші кі тап. – Ал ма ты: 

Жа зу шы, 2013. – 432 бет. Т 2. (34–44-б.)

5.3«Құлақтанкіріп,бойдыалар»өлеңі

«Құ лақ тан кі ріп, бой ды алар» де ген өле ңі – Абай-
дың ән мен күй ді жо ға ры ба ға ла ған ды ғын көр се те тін 
шы ғар ма ла ры ның бі рі. 1897 жы лы жа зыл ған бұл өлең-
де М.Ю.Лер мон тов тың «Зву ки» ат ты шы ғар ма сы ның 
са ры ны бар. Лер мон тов та бұл өлең – 20 жол. Абай да 
4 тар мақ ты 7 шу мақ тан тұ ра ды, яғ ни 28 жол. Кей бір 
жер ле рі Лер мон тов сө зі мен қа быс қан ымен, ер кін ой ға 
құ рыл ған тың шы ғар ма. Өлең 7, 8, 9 бу ын ды ша лыс 
ұй қас пен (а, б, а, б) жа зыл ған. Абай дың бұл өле ңі не 
С.Мұ ха мед жа нов пен А.Гурь ев ән-ро ма нс жаз ған.

«Құ лақ тан кі ріп, бой ды алар» өле ңі нің та қы ры бы 
мен идея сы «Өлең – сөз дің пат ша сы, сөз са ра сы», 
«Бі реу дің кі сі сі өл се, қа ра лы ол», «Мен жаз бай мын 
өлең ді ер мек үшін», «Адам ның кей ір кез де рі» си яқ ты 
Абай дың бас қа өлең де рі мен ты ғыз бай ла ныс ты.

Ақын осы өле ңін де «Жақ сы ән мен тәт ті күй дің» 
ма ғы на сы на те рең бой лай оты рып, «Ән ді сүй сең, 
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мен ше сүй» де ген сөз ді мақ та ныш пен ай та ды. Бұл 
ту ра лы әр қи лы пі кір ай ту ға бо ла ды. М.Әуе зов тің 
«Абай жо лы» ро ма ны бо йын ша Абай өмір бая ны на көз 
жү гі рт сең дер, екі жас ты та быс тыр ған ма хаб бат тың 
құ дірет кү ші емес – ән құ ді ре ті. Өнер құ ді ре ті не елі гіп, 
бас иген екі жас кім еді? Олар – Абай мен Әйге рім. Де се 
де еке уі әлеу мет тік те гі тұр ғы сы нан бір-бі рі не тең емес. 
Өйт ке ні Абай – сол кез де гі ең жо ғар ғы ла уа зым ие сі, 
аға сұл тан ның ба ла сы, ал Әйге рім – ке дей жа тақ тың 
қы зы. «Дү ние ой дан шы ға ды, Өзім ді-өзім ұмы тып» 
де ген сөз ді ақын тек ке ай тып тұр ған жоқ. Бұл жер де 
өнер ада мы ның бол мы сы тұр. Осы ны жақ сы тү сін ген 
М.Әуе зов «Абай жо лы» ро ма нын да Абай дың ша быт ты 
ша ғы мен жақ сы му зы ка ға те бі рен ген кө ңіл күй ін 
жан ды су рет пен бір не ше жер де ашып бе ре ді.

1. «Құ лақ тан кі ріп, бой ды алар» өле ңі нің не гіз гі идея сы 
қан дай?

2. Абай ға дей ін му зы ка ға өлең ар на ған қа зақ ақын да ры 
бар ма?

1. Не се беп ті осы ән ге ком по зи тор лар ән-ро манс жаз ған?
2. Абай не се беп ті «Ән ді сүй сең, мен ше сүй» де ген? 

 Ин тер нет тен «Құ лақ тан кі ріп, бой ды алар» өле ңінің 
мәтіні мен ән-ро ма нс ты жүк теп алып, мә ті ні не қа рап 
оты рып, ән ші ге қо сы лып ай тың дар, ән құ ді ре тін ұғы ну-
ға ты ры сың дар.

 Ақын ның ән ге қой ған эс те ти ка лық тала бын, ән нің мін-
де ті не зор ма ңыз бе руін ба лық қаң қа сы – «Фиш боун» 
әді сі бой ын ша тал даң дар.
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 Орын да лу ба ры сы: ба лық қаң қа сы ның ба сы на – шы-
ғар ма ның та қы ры бы, үс тің гі сүй ек те рі не – өлең де гі 
көр кем де гіш құ рал дар дың түр ле рі, ас тың ғы сүй ек те рі-
не – дә лел де рің, құй ры ғы на өлең ті лі жай лы ой ла рың 
қыс қа ша жа зы ла ды. 

 Ән құдіреті туралы «Құлақтан кіріп, бойды алған» та-
қы ры бы на эс се жа зың дар.

 Қа зір гі ән дер дің бар лы ғы бір дей «құ лақ тан кі ріп, бой ды 
ала ма»? 

5.4«Өзгеге,көңілім,тоярсың»өлеңі

«Өз ге ге, кө ңі лім, тояр сың» (1890 ж.) де ген өле ңі де 
Абай дың ән мен күй дің жә не өлең сөз бен поэ зи я  ның қо-
ғам дық мә нін жо ға ры ба ға ла ған шоқ ты ғы би ік шы ғар-
ма ла ры ның бі рі. Өлең 4 тар мақ ты 9 шу мақ тан тұ ра ды. 
Абай «әу елеп, қал қы ған» ән мен «от жа лын боп шал-
қы ған» сөз ді бә рі нен де жо ға ры қоя ды. «Оны айт қан да 
тол ға нып, Іш те гі дерт ті жояр сың» деп адам ды қай ғы-
мұң нан, дерт-дер без ден айық ты ра тын күш өлең сөз дің 
қу атын да жат қан ды ғын ақын те бі ре не жет кі зеді.

Жал пы өнер атау лы ның қай тү рін бол сын (өлең, 
ән мен күй) іш те гі дерт ті жоя тын күш-қуа  тын тың-
дау шы лар да бар жан-тә ні мен се зі не ал са, ықы лас-ын-
та сы мен тың да са, кө ңіл қой са, ба ға лай біл се, со ған 
же те тін са на сы оян са де ген ті лек ай та ды.

1. Өз ге ге, кө ңі лім, тояр сың» өле ңін ин тер нет тен жүк теп 
алың дар.

2. Бұл өлең де не су рет те ле ді?
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1. Абай өле ңін не се беп ті шер тар қа ту ға ар на ған?
2. Не лік тен ақын мың адам ды «на дан» деп атай ды? 

 Ин тер нет тен не ме се тү сін дір ме сөз дік тен «шер тар қа ту» 
де ген ұғым ның ма ғы на сын анық таң дар. Шер тар қа ту 
қа лай жү зе ге асы ры ла ды? Оның адам ға қан дай пай да сы 
бар?

 «Қы зыл тіл», «қа ра кө ңі лім», «хас на дан», «мың на-
дан», «іш те гі дерт» тір кес те рі нің ав тор лық қол да ны-
сын, олар дың қыз ме тін тал дап, тү сін ді рің дер. 

 «Қа зақ тың бас ақы ны – Абай сө зі нің дұ рыс емес, қа те 
ай тыл ған, те ріс ай тыл ған, жұм бақ қы лып, аш пай ай-
тыл ған еш нәр се сі жоқ. ...Оған оқу шы лар тү сін бе се, ол 
Абай дың үз дік іл ге рі ке тіп, оқу шы ла ры ша ңы на іле се 
ал ма ға нын көр се те ді» де ген А.Байт ұр сы нұлы ның сө зін 
пай да ла нып, ал ған бі лім де рің ді жи нақ тап, түй ін дең дер.

 Абай дың «Жү ре гім нің тү бі не те рең бой ла» де ген сө зі нің 
бү гін гі та қы рып қа қа ты сы бар ма?

5.5«Сегізаяқ»өлеңі

«Се гіз аяқ» өле ңі (1889 ж.) – оқ шау тұр ған жа ңа 
ту ын ды. Абай дың қа зақ поэ зия сы на 8 тар мақ ты етіп, 
тың нан қос қан шу мақ өр не гі. Өлең нің өзі се гіз тар-
мақ ты 25 шу мақ тан тұ ра ды. Мұн да ғы бас ты ерек-
ше лік – әр шу мақ тың се гіз жол дан қайыры лу ын да. 
Өлең нің «Се гіз аяқ» ата луы да сол се беп тен. Бұл 
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шы ғар ма ның ыр ғақ тық құ ры лы сы да өз ге ше. Шу мақ 
5 бу ын ды тар мақ тар мен 7–8 бу ын ды тар мақ тар дың 
жүй елі түр де үй ле суі ар қы лы тү зіл ген. Мұн да 4 түр лі 
ды быс үн дес ті гі не не гіз дел ген «а а б в  в б  г г» де ген 
үй ле сім бар.

Өзі не дей ін еш кім тап па ған қи ын ұй қас ты өлең 
тү рі не ар нап Абай ән де шы ғар ған. Бұл ән нің әр жыл-
да ры жа зыл ған се гіз нұс қа сы бар. Ән нің бі рін ші тү рін 
1920 жыл да ры Ақ мо ла об лы сын ара ла ған А.Э.Бим боэс 
ән ші-ақын Мұс та фа Нұр ба ев тан жа зып алып, но та ға 
тү сір ген, екін ші сін 1922 жы лы А.В.За таевич Орын бор 
қа ла сын да Құс тай Мыр за бе ков пен Кә рім Қаш қым ба-
ев тың ай туы бо йын ша но та сын жаз ған. Үшін ші-төр-
тін ші сін ком по зи тор Л.Ха ми ди 1935 жы лы Әр хам 
Кә кі тай ұлы нан жә не 1938 жы лы Жү сіп бек Еле бе-
ков тен жа зып ал са, бе сін ші-ал тын шы сын 1938 жы лы 
му зы ка зерт теу ші сі, про фес сор Б.Г.Ер за ко вич Те мір-
бо лат Ар ғын ба ев тан жә не 1939 жы лы Қу ан Ле ке ров тен 
жа зып алып, но та ға тү сір ген. Ән нің же ті-се гі зін ші 
нұс қа сын 1984 жы лы Мә кен Мұ ха меджа но ва мен Қа ли 
Бай жа нов тың орын дау ын да му зы ка ма ма ны Қай рол ла 
Жүз ба сов но та ға тү сір ген. Бұ лар «Әр ха лық ән де рі» 
(1971), «Айт тым сә лем, қа лам қас» (1986) т.б. Абай 
ән де рі жи на ғы на ен гі зіл ген. Ком по зи тор С.И.Ша-
бельс кий «Абай ды ес ке алу» де ген фор те пи ано лық 
триосы ның бір бө лі мін осы «Се гіз аяқ қа» ар на ған.

«Се гіз аяқ» өле ңі нің шу мақ тық өр не гі қа зақ поэ зия-
сы на жа ңа түр дің ту ып, қа лып та суы на не гіз жа са ды. 
Мә се лен, ХХ ға сыр дың бас ке зін де Ш.Құ дай бер діұлы, 
А.Байт ұр сы нұлы, С.То рай ғы ров осы түр ді пай да лан са, 
1970 жыл да ры бел гі лі са ти рик-ақын Қа жы тай Ілияс -
ұлы «Се гіз аяқ» өл ше мі нің не гі зін де «Өгіз аяқ» де ген 
өлең жа зып, қа зақ па ро дия жан ры на жа ңа ша сер пін 
бер ді.

«Се гіз аяқ» – са ти ра лық өлең. «Қай най ды қа-
ның, Аши ды жа ның, Мі нез де рін көр ген де» деп Абай АР
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қа зақ  тың жа ғым сыз мі нез-құл қын сы най оты рып, 
кем ші лі гін бе ті не ба са оты рып, би ік тұ ғыр ға, өре лі ой-
ға же тек тей ді. Мұн да тұ нып тұр ған әлеу мет тік пәл са па 
бар. Мы са лы: «Тол ғауы тоқ сан қы зыл тіл, Сөй лей мін 
де сең, өзің біл»; «Біл ген ге мар жан, Біл мес ке ар зан»; 
«Көп айт са көн ді, Жұрт айт са бол ды, Әде ті на дан адам-
ның»; «Бой да қай рат, ой да көз, Бол ма ған соң, айт па 
сөз»; «Кө ңіл сіз құ лақ – ой ға олақ»; «Ең бек қыл саң 
ерін бей, Тоя ды қар ның ті лен бей»; «Бі рің ді, қа зақ, 
бі рің дос, Көр ме сең, іс тің бә рі бос»; «Та ма ғы тоқ тық, 
Жұ мы сы жоқ тық, Аз ды рар адам ба ла сын»; «Не ол 
емес, бұл емес, Ме нің де кү нім – күн емес»; «Ғы лым ды 
із деп, Дү ние ні көз деп, Екі жақ қа үңіл дім»; «Жар тас қа 
бар дым, Күн де ай ғай сал дым, Онан да шық ты жаң ғы-
рық»; «Бая ғы жар тас – бір жар тас, Қаңқ етер, түк ті 
бай қа мас»; «Ата дан ал тау, Ана дан төр теу, Жал ғыз дық 
кө рер же рім жоқ»; «Мо ла сын дай бақ сы ның, Жал ғыз 
қал дым – тап шы ным!».

Мі не, осы сөз дер дің көп ші лі гі бү гін гі күн де афо-
ри зм ге ай на лып, ха лық тық си пат алып кет ті. «Се гіз 
аяқ» – Абай дың кө зі ті рі сін де ха лық ара сы на кең 
жайы лып кет кен ән де рі нің бі рі. Сон дық тан да оның 
се гіз түр лі нұс қа сы ның бо луы заң ды лық жә не де 
бұ лар дың бар лы ғын кә сі би ән ші лер мен Абай дың кө зін 
көр ген ту ыс та ры түп нұс қа лық си па тын сақ тай оты-
рып, біз дің за ма ны мыз ға жет кіз ген.

1. Өлең нің ерек ше лі гі не де?
2. Өлең нің идея сы қан дай?

1. «Се гіз аяқ» өле ңі не се беп ті қа зақ поэ зия сы на жа ңа лық 
әкел ген бо лып са на ла ды? 

2. Абай өлең де рі нің сөз де рі не ге афо ри зм ге ай на лып кет-
кен?

Білу

Түсіну

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



212

 «Се гіз аяқ» өле ңі си яқ ты қа зақ әде бие тін де 8 тар мақ тан 
тұ ра тын шы ғар ма бар ма? Зерт теп кө рің дер.

 «Се гіз аяқ» әнін ин тер нет тен жүк тең дер. Өлең ді тың-
дап, «Са ты лай ке шен ді тал дау тех но ло гия сы» бой ын ша 
тал даң дар.

1. Ав то ры. 
2. Та қы рып. 
3. Жанр тү рі. 
4. Идея сы. 
5. Шу мақ. 
6. Тар мақ. 
7. Бу нақ. 
8. Буын. 
9. Те ңеу.
10. Эпи тет.  
11. Ме та фо ра. 

 «Үш сұ рақ» тә сі лі бой ын ша сұ рақ тар ға жау ап бе ріп, та-
қы рып ты қо ры тын ды лаң дар.

1. Абай дың осы өлең ді жа зу дағы мақса ты не де деп ой лай-
сың дар?

2. Абай «Тол ғауы тоқ сан қы зыл тіл» деп не ге айт қан?
3. Өлең не лік тен «Се гіз аяқ» деп атала ды?

1. Пі кір. Ақын ның идея сын бір сөй лем мен жет кі зің-
дер. 

2. Дә лел. Өлең нен үзін ді кел ті ре оты рып өз пі кір ле рің-
ді бір сөй лем мен дә лел дең дер.

3. Мы сал. Пі кір ле рің ді өмір мен бай ла ныс ты рып, мы-
сал кел ті рің дер.

4. �о ры тын ды. Та қы рып бой ын ша қо ры тын ды шы ға-
рың дар.

Қолдану

Талдау

Жинақтау
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 Абай су рет те ген адам дар қа зір кез де се ме? 

Сөздік:
Қылп еткізбей – тап бастырмай, �оз�алтпай, «ба�ып көр» деген 
ма�ынада.
Зәкүншік – закон (за�) �уып, «білгіш» атанба� де ген ма �ы на да.

5.6«Көзімніңқарасы»өлеңі

«Кө зім нің қа ра сы» (1891 ж.) өле ңі ма хаб бат та қы ры-
бы на ар нал ған. Бұл өлең – әні мен қо са, ха лық ара сы на 
ең көп та ра ған әй гі лі өлең де рі-
нің бі рі. М.Әуе зов: «Кө зім нің 
қа ра сы» қа зақ  тың ше шен ті-
лі мен ше бер леп айт қан се зім-
дер ді көр се те ді», – деп жаз ды. 
Өлең де Абай сүй ген қы зы ның 
тән сұ лу лы ғын ға на емес, жан 
сұ лу лы ғын да ше бер су рет-
теп, іш кі се зім де рі мен мі не зін 
ашып көр се те ді. «Кө рік – тә ңір 
дәу ле ті» деп Абай сым бат ты 
адам ға ай рық ша ба ға бе ре ді. 
Сұ лу лық – құ дай дың бер ген 
сыйы, тә ңір дәу ле ті деп ма дақ-
та ған ақын, ал сұ лу ды сүю, қа-
дір леу, қас тер леу – адам зат қа 
тән дү ние, ол пай ғам бар дан 
ке ле жат қан қа дір лі іс еке нін 
дә ріп тей ді.

Өлең 4 тар мақ ты 22 шу-
мақ тан тұ ра ды. Бұл өле ңі не 
Абай ар найы ән шы ғар ған. 
Ән нің төрт түр лі нұс қа сы бар. 

Бағалау
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1922, 1939, 1984 жыл да ры С.Там теев тің, Ж.Еле бе ков-
тің, М.Мұха мед жа но ва ның орын дау ын да но та ға түс кен 
үш нұс қа ның саз иі рім де рі мен ыр ғақ тық өр нек те рін-
де өз ге ше лік тер бол ған мен, бір-бі рі мен са рын дас. Ал 
1935 жы лы Әр хам Кә кі тай ұлы нан жа зы лып алын ған 
Л.Ха ми ди үл гі сі әуен-ыр ға ғы жа ғы нан со ны иі рім дер ге 
құ рыл ған. Бұл ән ді қа зақ стан дық бел гі лі ком по зи тор-
лар Е.Г.Бру си ло в ский, С.Т.Ша бельс кий, М.А.Ско руль-
ский, М.Тө ле ба ев, К.Кү міс беков өз шы ғар ма ла ры на 
ар қау ет кен. Жо ға ры да ғы үш адам ның жаз ды ру ын да ғы 
нұс қа бо йын ша «Кө зім нің қа ра сы» ха лық ара сы на кең 
та ра ған. Әсі ре се Абай дың не ме ре сі Мә кен Мұ ха мед жа-
но ва ның ай туы түп нұс қа ға жа қын са на ла ды.

Сөздік:
Порт рет (фран цуз сө зі – бей не лен ген) – әде би кей іп кер ді� сырт 
кө рі ні сін, кес кін-кей пін, бой-т	л �а сын су рет теу.
Пай ғам бар сүн нә ті – М	 хам мед ті� іс те ген ісі мен айт �ан сө зі. 
Б	л жер де дәс т� рі де ген ма �ы на да.

5.7«Айттымсәлем,қаламқас»өлеңі

«Жігіт сөзі» (1889 ж.) өле ңі де ға шық тық та қы ры-
бы на ар нал ған. «Айттым сәлем, қалам қас» деген атпен 
таралғандықтан, қазір де осылай аталады. Ал ғаш «Жі-
гіт тің қыз ға айт қа ны» де ген ат пен Абай дың 1909 жыл-
ғы Санкт-Пе тер бург тен шық қан өлең дер жи на ғын да 
жа рық кө ре ді. М.Әуе зов құ рас тыр ған жи нақ тан бас тап, 
«Жі гіт сө зі» де ген ат пен жа рия ла нып ке ле ді. Мұн да кір-
шік сіз ма хаб бат се зі мі жі гіт тің сүй ген қы зы на жол да ған 
сә лем ха ты тү рін де ба ян да ла ды. Өлең сүй іс пен ші лік се-
зім ге, бүк пе сіз сыр ға, сар ғай ған са ғы ныш қа то лы. Қа зақ 
ауы лын да өс кен боз ба ла ның ал бырт кө ңі лі, ықы ла сы, 
ын тық ты ғы көр кем тіл мен сон ша ма шы найы жет кі зі ле-
ді. Абай бұл өле ңі не ар найы ән шы ғар ған.АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



215

Ал ғаш рет ән ді 1934 жы лы Б.Г.Ер за ко вич бел гі лі 
ән ші Т.Ар ғын ба ев тан (1887–1940) жа зып алып, но та ға  
тү сір ген. Абай дың қа зір гі уа қыт та ай ты лып жүр ген 
нұс қа сы осы. Бұл ән ді ком по зи тор лар Б.Г.Ер за ко вич, 
Е.Г.Бру си ло вс кий, А.Иса ко ва т.б. өз шы ғар ма ла ры на 
ар қау ет ті.

«Жігіт сөзі» өле ңі 7–8 бу ын ды қа ра өлең ұй қа сы-
мен жа зы лып, әр қай сы сы 4 тар мақ ты 10 шу мақ тан тұ-
ра ды. Ха лық ара сы на бас тап қы үш шу ма ғы бо йын ша 
та рал ған. Біз де сол кең та рал ған нұс қа сы бо йын ша 
ұсы на мыз. Бас қа шу мақ та ры жа рия етіп ай ту ды кө тер-
мей тін дік тен, то лық нұс қа сын әдіс те ме лік нұс қау да 
бе ре міз.

Осы «Жі гіт сө зі» өле-
ңі нен кей ін Абай осы ған 
жау ап ре тін де 1889 жы лы 
4 тар мақ ты 12 шу мақ тан 
тұ ра тын «Қыз сө зі» («Қиыс-
ты рып мақ тай сыз») де ген 
өлең жаз ған. Бұл да «Қыз-
дың жі гіт ке айт қа ны» 
деп ата лып, 1909 жыл ғы 
жи нақ та тұң ғыш жа рия-
лан ды. Өлең ға шық жі гіт ке 
қыз дың қай тар ған жа уа бы 
тү рін де жа зыл ған. Қыз 
да жі гіт си яқ ты өз се зі мін 
бүр ке ле мей, ашық ай та-
ды. Жі гіт «Сіз – �ыр �ау ыл, 
жез �а нат, Аш бе тің ді, бер 
қа рат» де се, қыз: «Сіз – бір с	� �ар», «Сіз – жа лын шо�, 
біз – бір май... Май тұ ра ма шы жы май» де ген си яқ ты 
сөз дер ді ай та ке ле, «Біз – �ыр �ау ыл, сіз – т	й �ын, 
Тоят тай бер, кел де алып» де ген жол дар да ғы ме та фо ра 
тү рін де гі са лыс ты ру лар ар қы лы ха лық поэ зия сын да ғы 
бей не лі сөз дер ді Абай сан құ был та ды.

Серіжігіт
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1. «Кө зім нің қа ра сы» жә не «Жі гіт сө зі» ән де рін Ин тер нет-
тен жүк теп алып, тың даң дар. Со дан соң өз де рің қо сы-
лып ай тың дар. 

2. Өлең дер де не ту ра лы ай ты ла ды?
3. Ма хаб бат ли ри ка сы де ген не?

1. Не се беп ті Абай ды ли рик ақын дей міз?
2. «Жі гіт сө зі» өле ңін не лік тен ха лық ара сын да «Айт тым 

сә лем, қа лам қас» деп атай ды? 

1. «Кө зім нің қа ра сы» өле ңін оқып оты рып, қа зақ қы зы-
ның әде би порт ре тін жа саң дар.

2. «Жі гіт сө зі» өле ңін оқып оты рып, қа зақ жі гі ті нің әде би 
порт ре тін жа саң дар.

 «Кө зім нің қа ра сы» жә не «Жі гіт сө зі» ән де рін са лыс ты-
рың дар. Екі өлең ге ор тақ қан дай үй ле сім ді лік бар?

 «Абай – лирик ақын» де ген та қы рып та әде би эс се жа-
зың дар.

 Абай ән де рі нің өмір шең ді гі не де?

Білу

Түсіну
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VІТАРАУ
ОСЫЖҰРТЕСКЕНДІРДІ

БІЛЕМЕЕКЕН?

Абай дың «Ес кен дір», «Мас ғұт», «Әзім нің әң гі ме сі» 
ат ты төл ту ын ды ла ры мен «Вадим» секілді көркем 
аудармасы қазақ әдебиетінде поэма жанрының жаңа 
ғасырдағы алғашқы шығармалары болып саналады. 
М.Әуезовтің: «Абай жазған 4 поэманың даңқты болатын 
себебі олардың тұтастығы бар, іштей терең байланысы 
бар», – деген пікірінде ғылыми терең түйін жатыр.

Абай ақын дық ке ме лі не ке ліп, талан ты әб ден 
то лыс қан кез де «Ес кен дір» поэма сы мен «Мың бір 
түн» желісі негізінде «Масғұт», «Әзім әңгімесі» деген 
поэмалар жазды. Жи ыны – өз жа ны нан жаз ған үш 
поэма сы бар. Осы шы ғар ма лар дың ішін де гі ең шоқ-
ты ғы биігі, ең елеу лі сі – «Ес кен дір» поэма сы. Ақын 
ойының іш кі қу аты мен су рет кер лік ше бер лі гін де, 
өмір ма те ри алы ның ке сек ті гі мен гу ма нис тік ой-пі-
кір ле рі нің те ре ңі рек та ны та ты ны да – «Ес кен дір» поэ-
ма сы. Шы ғар ма ның не гіз гі та қы ры бы – адам гер ші лік, 
қа на ғат, ра қым шы лық. Идея сы – әді лет пен да на лық ты 
дә ріп теу, аш көз дік тен сақ бо лу, пен де ші лік тен ары лу, 
ол үшін иман ды бо лу, ұя тың мен арың ды сақ тау. Абай 
поэма сы ның кө ле мі ша ғын бол ған мен, маз мұ ны эпи-
ка лық жүк ар қа лап тұр, се бе бі мұн да адам зат ба ла сы на 
ор тақ адам гер ші лік қа си ет пен адам ның би ік мұ ра ты 
ту ра лы ке сек ой ай тыл ған.

Поэма ның бас ты кей іп ке рі Ес кен дір – Шы ғыс 
ел де рі не Ес кен дір Зұл қар найын де ген ат пен та ра са, 
Еуро па ға Алек сандр Ма ке до нс кий де ген ат пен бел гі лі 
бол ған ірі қол бас шы. Ес кен дір жайын да Ба тыс та – 
Ламп рехт, Лам бе ру, Бер нэ, Ша тиль онс кий, Ша-
мис со, ал Ре сей де В.Жу ко вс кий жыр ла ған. Шы ғыс АР
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әде бие тін де Ә.Фир доуси дің «Шахна ма», Ни за ми дің 
«Ес кен дірна ма», Жә ми дің «Ес кен дір да на лы ғы ның 
кі та бы», На уаидың «Ес кен дір дің қор ға ны» дас тан да-
рын да Ес кен дір об ра зын ар дақ тап көр сет кен. Ес кен дір 
Зұл қар найын ха қын да қа си ет ті Құ ран-Кә рім нің Кәһф 
сү ре сі нің 83–97-аят та рын да да ба ян да ла ды. «Ал ла ның 
өзі де рас, сө зі де рас» деп бас тап, «Ал ла мін сіз әу ел ден, 
пай ғам бар хақ» деп өлең жаз ған Абай мұ сыл ман дық 
шы ғыс ғұ ла ма ла ры ның біз ге жет кен мұ ра сы ның бар-
лы ғы мен та ныс бол ған. Бі рақ Абай дың «Ес кен ді рі» 
бұ лар дан мүл де бө лек. Не ге? Поэма ның «Осы жұрт 
Ес кен дір ді бі ле ме екен?» деп бас та лу ын да үл кен сыр 
жат қа нын тү сі ну үшін тө мен де осы та қы рып ты ар найы 
қам ти тын ака де мик Сейіт Қас қа ба сов тың «Ес кен дір» 
поэма сы ның сю жет тік не гі зі» де ген ма қа ла сын да 
«Ес кен дір» поэма сы ның қа зақ ара сын да әп са на, 
хи каят, жыр тү рін де та рап, қос мүй ізі бар Ес кен дір мен 
өл мес су із де ген Ес кен дір жайын да ғы әп са на-хи каят-
тар дың сю жет тік не гі зі Ни за ми дің «Ес кен дірна ма сы» 
мен Раб ғу зи дің «Қис са-сул-ән бия сы нан» та рал ға нын, 
ал Абай дың «Ес кен ді рі» ежел гі дәу ір дің аса құн ды 
жаз ба ес ке рт кі ші – «Тал муд» кі та бы на апа ра ты нын 
ал ға тар та ды.

Ескендірпоэмасыныңсюжеттікнегізі

С.�ас�абасов
«Қа зақ әде би ет та ну ғы лы мын да Абай дың поэма-

ла ры сөз бол ған да, «Ес кен дір» поэма сы ның сю жет тік 
не гі зін Ни за ми дің «Ес кен дірна ма сы на» те ли ді. 
Шы нын да да со лай ма?

 Ни за ми дің шы ғар ма сын да Абай «Ес кен ді рін» 
ес ке тү сі ре тін мы на дай бір сю жет бар: Ес кен дір күн 
шық пай тын жақ та өл мес су бар де ген ді ес тіп, қа раң-
ғы лық же рі не са пар ше ге ді. Ал ға жі бе ріл ген Қы зыр АР
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өл мес су ды тау ып іше ді де, ке тіп қа ла ды, ал Ес кен дір 
Қы зыр кел ме ген соң ке рі қай та ды. Қайт қан жол да оған 
пе ріш те жо лы ғып, кіш кен тай ға на тас бе ре ді де: – «Сен 
әлем ді жау лап ал дың, бі рақ се нің миың әлі тол ған 
жоқ. Мы на тас тың құ нын біл, бү кіл жа һан нан осы ның 
сал ма ғы на тең, тас тап. Се нің нәп сің ді тек сол тас қа на 
тыяды!» – дей ді. Зұл мат тан шық қан нан кей ін Ес кен дір 
жа ңа ғы пе ріш те бер ген тас ты есі не тү сі ріп, оның сал-
ма ғын өл ше мек бо ла ды да, та ра зы ал ды рып, оның бір 
жа ғы на кіш кен тай тас ты, екін ші жа ғы на қан ша ма 
үл кен тас ты қой са да, пе ріш те бер ген тас ба са бе ре ді. 
Осы кез де алыс тан кө рін ген Қы зыр та разы ның екін ші 
жа ғы на бір уыс то пы рақ сал деп ақыл бе ре ді. Сөйт се, 
пе ріш те бер ген кіш кен тай тас пен бір уыс то пы рақ тың 
сал ма ғы бір дей бо лып шы ға ды. Со дан Ес кен дір өзі нің 
кө зін то пы рақ қа на тол ты ра ты нын тү сі не ді.

Ал ен ді бә рі міз ге та ныс «Ес кен дір» поэма сы ның 
сю же ті бас қа ша ғой?! Он да Ес кен дір дің күн шық-
пай тын жақ қа са па ры жоқ. Оның ор ны на Ес кен дір дің 
жау гер ші лік пен жү ріп, шөл да ла ға ду шар бол ға ны 
ай ты ла ды. Сон дай-ақ Абай да еш қан дай Қы зыр да, 
пе ріш те де жоқ, өл мес су ту ра лы да, кіш кен тай тас 
жай лы да ай тыл май ды. Осы ған қо са ай та тын та ғы бір 
нәр се – Ни за ми дің біз ба ян да ған сю же тін де қо сым ша 
ер те гі мен мы сал дар кез де се ді.

Абай да бас қа ша, еш бір ар тық де таль жоқ, оның 
ба ян да ға ны – Ес кен дір дің ба сы нан кеш кен бір ға на 
оқи ға: Ес кен дір қа лың қол мен ке ле жа тып, шөл да ла да 
бір бұ лақ қа тап бо ла ды. Бұ лақ тың ба сы на өр леп, қақ-
па ға ке ле ді де, жау лап ал мақ ни ет пен қақ па ны ашу ға 
бұйыра ды. Кү зет ші оған адам ның бас сүйе гін бе ре ді. 
Оның мә ні сін пат ша ның жа нын да ғы Арис то тель тү сін-
ді ріп бе ре ді.

Мі не, осы бір ға на оқи ға ны Абай еш бір қос па сыз, 
жи нақ ты түр де ба ян дап бе ре ді. Оның үс ті не «Ес кен дір» 
поэма сын да оқи ға ның бол ған же рі (әде мі бұ лақ тың АР
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ба сын да ғы қақ па ның ал ды), кей іп кер лер (Ес кен дір, 
кү зет ші, Арис то тель), олар дың әң гі ме сі мен өл ше ген 
зат та ры (бас сүй ек, ал тын-жи һаз, қа ру-жа рақ) т.б. 
ком по не нт тер Ни за ми дің «Ес кен дірна ма сын да» жоқ. 
Де мек, бұ дан шы ға тын қо ры тын ды: Абай өз поэма-
сы ның сю же тін Ни за ми ден ал ма ған. Ни за ми дің 
«Ес кен дірна ма сын» бі ле тұ ра ол өз ойын, көз қа ра сын 
біл ді ру үшін Ба тыс пен Шы ғыс қа кең та ра ған Ес кен дір 
бей не сі мен ол ту ра лы шы ғар ма лар ды бас қа ша пай-
да ла ну ға ты ры сып, бас қа ма те ри ал дар із де ген жә не 
со лар дың іші нен өзі не ке ре гін тап қан. Ол қан дай ма те-
ри ал дар? Ен ді осы ған кө шейік.

Қа зақ фоль кло ры мен жаз ба әде бие ті нің құ ра мын да 
Шы ғыс тан кел ген бір талай дас тан, ер те гі, мы сал, әп са-
на-хи каят бар еке ні мә лім. Со лар дың бі рі – Ес кен дір 
жайын да ғы әп са на лар мен хи каят тар, қис са лар. Ер те де 
қа зақ ара сы на кең та ра ған Ес кен дір ту ра лы шы ғар-
ма лар жанр жа ғы нан да, сю жет жа ғы нан да әр түр лі 
бо лып ке ле ді. Бі рі – әп са на ға жа та тын әң гі ме лер. 
Олар дың сю же ті мы на дай: Ес кен дір пат ша ның ба сын да 
мүй із бар. Сол мүй ізін еш кім ге көр сет пеу ге ты ры сып, 
ша шын ал ған адам дар ды тү гел өл ті ріп отыр ған. Сон-
дай шаш та раз дар дың іші нен бі реуі ті рі қа ла ды. Күн-
дер дің бір кү нін де бі ле тін құ пия сын жа сы ра ал май, ол 
құ дық қа ба рып: «Ес кен дір дің мүй ізі бар!» – деп ай қай-
лай ды. Құ дық тан қа мыс өсіп шы ға ды. Ол қа мыс тан бір 
қой шы сы быз ғы жа сап, ой най ды. Сөйт се, сы быз ғы дан 
шық қан ды быс: «Ес кен дір дің мүй ізі бар!» – де ген ән 
бо лып, Ес кен дір пат ша ның құ пия сы ел ге жа рия ла нып 
ке те ді.

Қа зақ ара сы на та ра ған Ес кен дір жай лы шы ғар ма-
лар дың екін ші то бы хи каят қа жа та ды да, оның сю же-
ті тө мен де гі ше бо лып ке ле ді: Ес кен дір өзі нің Қы зыр 
жә не Ілияс де ген жол дас та рын ер тіп, Зұл мат қа өл мес 
су ды із дей ке ле ді. Бі рақ ол су ды ал ға қа рай озып кет-
кен Қы зыр мен Ілияс тау ып іше ді де, со ңы нан Ес кен дір АР
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ке ліп жет кен де, ол су ғайып бо лып ке те ді не ме се ол су-
ды қар ға лар ішіп қоя ды. Ал үшін ші топтағы шы ғар ма-
лар мы на сю жет ке құ рыл ған: Ес кен дір пат ша жо рық та 
(жол да) ке ле жа тып, ке ре мет бұ лақ қа тап бо ла ды. Бұ-
лақ ты бой лай жү ріп, ол жұ мақ тың қақ па сы на же те ді. 
Пат ша қақ па ны аш деп бұйыра ды, бі рақ қақ па ны еш-
кім аш пай ды. Оған қақ па ның ар ғы жа ғы нан ора мал ға 
түйіл ген адам ның бас сүйе гін (кей де бір дор ба ұн мен 
қо са) тас тай ды. Оның мә ні сін тү сін бе ген Ес кен дір ашу 
ша қы ра ды. Сол кез де әмір ші нің қа сын да ғы Қы зыр (да-
ныш пан) бас сүй ек ті та ра зы ға сал ды рып, өл ше те ді. Бас 
сүй ек ті еш нәр се ба са ал май ды. Сол уа қыт та таң дан ған 
пат ша ға да ныш пан: «Адам ның кө зі дү ние ге той май ды, 
тек то пы рақ қа на ба са ала ды!» – деп, бір уыс то пы рақ ты 
сүй ек тің кө зі не са ла ды. Сол сәт те та ра зы ның бас сүй ек 
тұр ған жа ғы кө те рі ле ді де, бұл мы сал дан ғиб рат ал ған 
Ес кен дір пат ша жа һан гер лік райынан қай та ды.

Мі не, бұ рын ғы уа қыт та қа зақ ара сы на та ра ған 
Ес кен дір жайын да ғы әң гі ме лер дің сю же ті осы лай 
бо лып ке ле ді. Ал ғаш қы екі сю жет, яғ ни мүй із ді 
Ес кен дір мен өл мес су із де ген Ес кен дір ту ра лы әп са-
на-хи каят тар Абай дың поэма сы на не гіз бол ма ға ны 
кө рі ніп тұр. Бұл екі сю жет Шы ғыс пен Ба тыс ел де рі нің 
бә рі не дер лік та ра ған. Қа зақ елі не олар Ни за ми дің 
«Ес кен дірна ма сы» мен Раб ғу зи дің «Қис са-сул-ән бия-
сы нан» кел ген. Оның та ри хы бы лай.

Бел гі лі ға лым Е.Э.Бер тельс тің дә лел деуін ше, 
Ес кен дір ту ра лы ал ғаш қы аңыз дар мен әң гі ме лер оның 
өз сар баз да ры ның ара сын да ту ған. Ол әң гі ме лер ді көп-
ші лік ке та рат қан да – осы сар баз дар.

Кей ін нен бұл аңыз дар жи нақ та лып, топ тас ты-
ры лып, бел гі лі «Алек санд рия» шы ғар ма сы на ай на-
ла ды. «Алек санд рия» көп те ген тіл  ге ау да ры лып, 
Шы ғыс ха лық та ры на да жайыла ды. Шы ғыс та бұл 
шы ғар ма бөл шек те ніп, бір ел ден екін ші ел ге ауы са 
оты рып, олар дың ау ыз әде бие ті не, кі тап та ры на, АР
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жыл на ма ла ры на ене ді. Сөз жоқ, мұн дай жағ дай да 
аңыз-ән гі ме лер дің өз де рі де, тіп ті Ес кен дір дің өз 
об ра зы да көп өз ге ріс ке ұшы рай ды. Мә се лен, грек-
тер ден си рия лық тар ға кел ген Ес кен дір қос мүй із ді 
бо лып бей не ле не ді де, «Зұл қар найын» деп атала ды. 
Со дан ба рып, оған ерек ше күш, ай бын, тіп ті ежел гі 
Еги пет те гі жа ну ар бас ты құ дай лар мен пат ша лар ға тән 
қа си ет та ны ла ды. Се бе бі, Шы ғыс ха лық та ры ның ер те 
за ман ғы тү сі ні гі бо йын ша, адам ға біт кен мүй із – ерек ше 
ба қыт ты лық тың, аса бір ерек ше лік тің ай ға ғы есеп-
ті. Мұн дай тү сі нік қа зақ  тар да да сақ тал ған. Мә се лен, 
қа зақ ті лін де «Кә не, шық қан мүй ізің?» – де ген тір кес 
«ар тық шы лы ғың қай сы?» – де ген ма ғы на да қол да ны-
ла ды.

Де мек, си рия лық тар дың Ес кен дір ге қос мүй із 
та ңу се бе бі оны ерек ше адам деп бі луін де деп ұға мыз. 
Ес кен дір қос мүй із ді де ген аңыз бас қа ел дер ге де же те-
ді. Мә се лен, б.з. де  йін гі II–I ға сыр лар да са сан иран-
да ры ның аңы зын да да Ес кен дір дің мүй ізі бар. Жә не 
Ес кен дір дің өзі, олар ша ахе ме нид тер дің, яғ ни са сан 
иран да ры ның ар ғы ата сы деп жыр ла на ды. Олар ша 
Ес кен дір – Иран ның заң ды пат ша ла ры ның бі рі, ал 
са сан иран дық та ры ның кей ін гі пат ша ла ры – Ес кен-
дір дің тұ қы мы. Ес кен дір осы се беп  тен де са сан иран-
дық та ры ның «Ху дайна ма» деп атала тын пат ша лық 
ше жі ре ле рі не ене ді. Са сан дық тар дың бұл әң гі ме ле рі 
араб Ди на ва ри дің «Ал-Ах ба рат-ти вал» ат ты жыл на-
ма сы нан да орын ал ған. Оның үс ті не си рия лық тар дың 
Ес кен дір Зұл қар найын ту ра лы аңыз да ры араб тар дың 
құ ра ны на да кір гі зіл ген. Ес кен дір ді құ ран нан көр ген 
мұ сыл ман дар кей ін нен оны Мұ хам мед ке дей ін өмір 
сүр ген пай ғам бар лар дың қа та ры на қо са ды да, Таф-
сир ге де кір гі зе ді.

X ға сыр да араб тар да Ес кен дір ту ра лы та ғы бір 
әң гі ме пай да бо ла ды. Ол – Та ба ри дің әң гі ме сі. Бұл 
әң гі ме де тұң ғыш рет «өл мес» су ды із де ген Ес кен дір АР
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Зұл қар найын ды кө ре міз. Е.Э.Бер тельс тің ойын ша, 
Та ба ри дің бұл әң гі ме сі са сан дық тар дың жо ға ры да 
атал ған «Хұ дайна ма сы нан» алын ған. Зұл қар найын 
ту ра лы аңыз дар араб тар дан пар сы лар ға жет кен. Оны 
біз X ға сыр да жа зыл ған екі кі тап тан кө ре міз. Бі рі – 
Ба ла ми дің жыл на ма сы. Бұл ең бек – Та ба ри әң гі ме сі нің 
ау дар ма сы. Бі рақ Ба ла ми өз ау дар ма сын Құ ран ның, 
Таф сир дің жә не Ха дис тің хи кая-аңыз да ры мен то лық-
тыр ған. Мы са лы, Ба ла ми дің жыл на ма сы нан Құ ран да 
кел ті рі ле тін Ес кен дір те мір қақ па со ғып тоқ тат қан 
Я´жүз Мә´жүз елі ту ра лы әң гі ме ні кез дес ті ре міз.

Екін ші кі тап – Фир доуси дің «Шахна ма сы». Фир-
доуси өзі нен бұ рын ғы әң гі ме лер дің бә рін жи нап, бір 
поэма жа са ған. Оның су рет теуін ше, Ес кен дір көп те ген 
жо рық  жа са ған Иран пат ша ла ры ның бі рі. X–XI ға сыр-
лар да Ес кен дір ту ра лы аңыз дар түр кі ха лық та ры на 
да ке ліп же те ді. Дә лел ре тін де Мах муд Қаш ға ри дің 
кі та бы нан мы на дай бір мы сал кел ті рейік. «Тұт мач» 
де ген сөз дің ма ғы на сын тү сін ді ре ке ле, М.Қаш ға ри 
бы лай деп жа за ды: «Ес кен дір Зұл мат тан шық қан да, 
адам дар дың азы ғы тау сы лып қа ла ды. Аш тық тан 
қо рық қан адам дар оған «біз ні тұт ма ач» – де ген. Сон да 
Ес кен дір бі лім паз да ры мен ке ңе се ді, ал олар бір та ғам 
да яр лай ды. Сол та ғам ды со дан «тұт мач» деп ата сып 
кет кен». М.Қаш ға ри дің «Зұл мат тан шық қан да» де ген 
сөз де рі не қа ра ған да, Ес кен дір дің «өл мес» су ды із де ге ні 
ту ра лы әң гі ме түр кі ха лық та ры на X–XI ға сыр лар дың 
өзін де-ақ бел гі лі бол ған ға ұқ сай ды.

Ес кен дір ту ра лы аңыз-әң гі ме лер дің бұ рын ғы дан да 
кең та ра уы на әсер ет кен – әзер бай жан ақы ны Ни за ми. 
Өзі нің «Ес кен дірна ма сын» жа зу да Ни за ми өзі не де -
йін гі екі нұс қа ны пай да лан ған. Бі рін ші сі – Ди на ва ри, 
Та ба ри жә не Фир доуси шы ғар ма ла ры, яғ ни иран дық тар 
мен араб тар дың әң гі ме ле рі. Екін ші сі – Тур ту ши мен 
Га за ли дің ді ни жи нақ та ры нан та ра ған рум дық тар дың 
әң гі ме ле рі. Ни за ми өз поэма сын да бы лай деп ес кер ту АР
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жа сай ды: рум дық тар дың әң гі ме ле рін де «Әбіл хаят» 
суын іш кен жал ғыз Қы зыр емес, оның жа нын да Ілияс 
бол ған», – дей ді.

 Ни за ми тұң ғыш рет мүй ізі бар Ес кен дір мен өл мес 
су ды із де ген Ес кен дір жайын да ғы әң гі ме лер ді қа тар 
пай да ла нып, өзі нің «Ес кен дірна ма сы на» Қы зыр мен 
бір ге Ілияс ты да кір гі зе ді. Сөйт іп, ол бұ рын ғы аңыз дар 
мен әп са на-хи каят тар ды ке ңей те тү се ді. Ес кен дір 
ту ра лы әң гі ме лер ор та ға сыр лар да түр кі ха лық та ры 
ара сы на, оның бі рі – қа зақ қа да та ра ған. Ни за ми, 
Науаи шы ғар ма ла рын айт пай-ақ, Мах муд Қаш ға ри дің 
кі та бын да ғы әң гі ме лер ге қа ра ған да түр кі тілдес ха лық  
Ес кен дір ді қа тал, жау гер адам деп біл ген. Сон дық тан 
да бұл елдер ара сын да Ес кен дір дің қа тал ды ғын көр се-
те тін – мүй ізі бар пат ша ның кү нә сіз шаш та раз дар ды 
өл тір ге ні жө нін де гі әп са на кең та ра ған.

Де мек, Ес кен дір дің мүй ізі ту ра лы сю жет ке 
құ рыл ған қа зақ әң гі ме ле рі нің төр кі ні – Ни за ми дің 
«Ес кен дір на ма сы».

Ес кен дір ту ра лы әп са на-хи каят тар дың екін ші бір 
сю же ті нің не гі зі мен шы ғу төр кі нін ашу да кө ңіл ау да-
рар лық шы ғар ма лар дың бі рі – XIV ға сыр да жа зыл ған 
Раб ғу зи дің «Қис са-сул-ән бия» кі та бы. Бұл кі тап ес кі 
аңыз дар дың, Фир доуси мен Ни за ми шы ғар ма ла-
ры ның, Құ ран мен Таф сир дің үзін ді ле рі нен құ рал ған. 
Құр үзін ді ға на емес, олар ға қи ял-ға жайып ер те гі лер 
де ара лас қан. Осы кі тап та «Ғай ныл-хаят» (Әбіл хаят») 
суын із де ген Ес кен дір мен Қы зыр ту ра лы хи каят ты 
кез дес ті ре міз. Біз дің ойымыз ша, Ес кен дір ту ра лы 
қа зақ әң гі ме ле рі нің екін ші сю же ті, яғ ни «өл мес су ды» 
із де ген Ес кен дір, Қы зыр, Ілияс ту ра лы хи каят тар осы 
«Қис са-сул-ән бия дан» алын ған. Оған дә лел: бі рін-
ші ден, бұл сю жет ке құ рыл ған хи каят тар кө бі не се хат 
та ни тын, ді ни кі тап тар ды көп оқы ған адам дар дан 
жа зы лып алын ған, ал «Қис са-сул-ән бия» – пай ғам-
бар лар ту ра лы ба ян дай тын ді ни кі тап; екін ші ден, АР
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қос мүй із ді Ес кен дір мен оның шаш та ра зы ту ра лы 
әп са на лар да ол қа тал пат ша, қан құ мар адам ре тін де 
көр се тіл се, «Әбіл хаят» суын із де ген Ес кен дір ту ра лы 
хи каят тар да ол екі дү ние ні (о дү ние мен бұл дү ние) 
бір дей би ле ген пай ғам бар ре тін де бей не ле не ді. Осы 
ер те гі лер ді ай тып бер ген адам дар да «Зұл қар найын» 
де ген сөз ді «Қос мүй із» емес, «екі дү ние ні би ле ген» деп 
тү сін ді ре ді. Де мек, екін ші сю жет тің төр кі ні – «Қис са-
сул-ән бия». Бұл кі тап ты тек хат та ни тын адам дар ға на 
оқи тын бол ған дық тан, оның ішін де гі әң гі ме де бұ қа ра 
ха лық қа кең та ра ма ған.

Со ны мен, ер те де қа зақ ара сын да ай ты лып кел ген 
қос мүй ізі бар Ес кен дір мен өл мес су із де ген Ес кен дір 
жайын да ғы әп са на-хи каят тар дың сю жет тік не гі зі екі 
кі тап бол ға ны анық тал ды. Бі рі – Ни за ми дің «Ес кен-
дірна ма сы» да, екін ші сі Раб ғу зи дің «Қис са-сул-ән-
бия сы». Ал жо ға ры да айт қан үшін ші, яғ ни, жұ мақ қа 
тап бо лып, сый ға адам ның бас сүйе гін ал ған Ес кен дір 
ту ра лы ба ян дай тын сю жет тің та ри хы қан дай де ген 
са  уал ға кел сек, ол ежел гі дәу ір дің аса құн ды жаз ба 
ес ке рт кіш те рі нің бі рі – «Тал муд» кі та бы на апа ра ды. 
Дә лі рек айт қан да, оның «Ага да» деп атала тын бө лі-
мін де кез де се ді. «Ага да» – біз дің эра мыз дан бұ рын ғы 
V–IV ға сыр лар дан бас тап ау ыз ша ай ты лып кел ген 
алу ан түр лі мы сал  мен әң гі ме  , ер те гі  мен әп са на ның біз-
дің жыл са нау ымыз дың ІІІ–V ға сыр ла рын да жа зы лып 
алы нып, «Тал муд қа» ен гі зіл ген шы ғар ма лар дан 
тұ ра тын жи нақ. Тал муд тың осы бө лі мін де Ес кен дір 
ту ра лы бір не ше мы сал-әң гі ме бар. Со ның бі рін де ол 
Аф ри ка дан қай тып ке ле жа тып, мы на дай жағ дай ға 
ду шар бо ла ды. Са лыс ты ру ға же ңіл бо лу үшін әң гі-
ме ні орыс ті лін де то лық бе рейік: «На об рат ном пу ти 
ос тано вил ся Алек сандр для обе да близ од но го ручья. 
По дан ную ему со ле ную мак рель (ба лық. С.Қ.) царь 
на чал об ма ки вать в во ду ручья – и ры ба по лу ча ла уди-
ви тель но приятный за пах. – Это до ка зы вает, – ска зал АР
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Алек сандр, – что ру чей этот те чет из рая. По мыв ли цо 
свое в во де ручья, Алек сандр нап ра вил ся по ис то кам 
его и до шел до врат рая. – От во ри те! – воск лик нул 
Алек сандр. – Вра та эти – Гос под ни, пра вед ни ки вхо дят 
че рез них, – ус лы шал он в от вет. – Но я царь, и я зна-
ме нит, – ска зал Алек сандр, – дай те же мне ка кую- ни-
будь вещь на па мять. Да ли ему че реп ную кос ть. При дя 
в свое царс тво, Алек сандр по ло жил на од ну ча шу ве сов 
эту кос ть, а на дру гую все се реб ро и зо ло то, быв шее при 
нем. Пе ре ве ши ва ла кос ть. – Что зна чит это? – сп ро сил 
Алек сандр у муд ре цов. – Эта кос ть, – от ве ти ли муд-
ре цы, – ор би та че ло ве чес ко го гла за, не на сыт но го в жад-
нос ти своей. – Чем вы это до ка же те? – Возь ми горс ть 
зем ли и про сыпь кос ть. Царь сде лал так, – и зо ло то 
тот час пе ре ве си ло кос ть». (Ага да, Ска за ния, из ре че ния 
Тал му да и Мид ра шей. 1910, 1-бө лім, 177–178-бет тер. 
Жал пы Тал муд тың орыс ша ау дар ма сы XIX ға сыр да 
жа рық көр ген).

Кө ріп отыр ға ны мыз: бұл әң гі ме – то лы ғы мен Абай 
«Ес кен ді рі нің» же лі сі. Тіп ті кей бір эпи зод тар мен 
де таль дар ға шей ін дәл ме-дәл ке ле ді. Олар – Ес кен дір дің 
бұ лақ қа кез де суі, су ға са лын ған кеп кен ба лық тың иі сі 
мен дә мі нің өз ге руі. Бұ лақ ты бой ла ған Ес кен дір дің 
жұ мақ қақ па сы на ке луі, пат ша ның ашу ша қы рып, 
қақ па кү зет ші сі мен сөй ле суі, одан бел гі бо лар лық бір 
нәр се сұ ра уы. Қақ па ның ар жа ғы нан көз сүйе гі нің 
тү суі, ол сүй ек ті ал тын, кү міс пен өл шеуі.

Со ны мен «Ес кен дір» мен Тал муд әң гі ме сі нің же лі сі 
бір дей бо лып шық ты. Ен ді гі туа тын сұ рақ тар: Абай бұл 
сю жет ті қай дан жә не қа лай ал ды? Әл де ол Тал муд ты 
оқы ды ма? Не бол ма са Абай мен Тал муд тың ара сын да 
дә не кер кө пір бар ма? Ен ді осы мә се ле ні қа рас ты райық.

Жал пы адам зат мә де ние ті нің та ри хы на көз жү  -
гірт сек, кө не дәу ір де жа зыл ған Тал муд пен Биб лия ның, 
Риг ве да мен Пан ча та нт ра ның көп те ген мифі, әң гі мес і, 
мы сал ы жә не әп са на-хи каяты қа дім за ман да да, ор та АР
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ға сыр лар да да, кей ін гі уа қыт та да алу ан түр лі шы ғар-
ма лар да пай да ла ныл ға нын кө ре міз. Сон дай әң гі ме-
лер дің бі рі – жұ мақ қа ба рып күш көр сет кі сі кел ген, 
бі рақ оған кі ре ал май қайт қан Ес кен дір жай лы хи каят. 
Осы хи каят тың сю же ті кей де сәл өз гер ген түр де, кей де 
сол күй ін де әр за ман ав тор ла ры ның шы ғар ма ла рын да 
кез де се ді. Ай та лық, Ес кен дір дің бейіш ке бар ға ны 
жайын да ан ти ка дәу ірін де ту ған «Алек сандр ту ра лы 
ро ман да» да ай ты ла ды. Тек он да бұл сю жет ке тән жұ-
мақ тың қақ па сы, оның кү зет ші сі, Ес кен дір дің кү зет-
ші мен әң гі ме сі, қу бас ты алуы, оны өл шеуі жоқ. Бі рақ 
мұн да бейіш бар, ол мо тив өл мес су із де ген Ес кен дір 
ту ра лы сю жет пен бі рік ті ріл ген.

Зұл мат та ке ле жат қан Ес кен дір ге адам кел бет ті 
құс тар кез де сіп, оған ас пан нан тіл қа та ды да: «Сен 
ке ле жат қан өл ке, Ес кен дір, құ дай дың же рі. Ке рі қайт , 
ба қыт сыз би ша ра! Ба қыт ты пі ра дар лар дың елін де сен 
жү ре ал май сың! Ей, адам, ке рі қайт  та, өзі ңе тие сі лі 
жер мен жүр!» – де ді. Ес кен дір құл дық ұрып, дау ыс тың 
айт қа ны на кө не ді.

Ор та ға сыр лар да бұл сю жет ті не міс тің атақ ты ақы-
ны Ламп рехт (XII ғ.) өзі нің «Алек сандр» де ген шы-
ғар ма сын да өте ке ңей тіп пай да лан ған. Мұн да жұ мақ 
то лық су рет те ле ді: ол қақ па сы жоқ би ік қа быр ға мен 
қор шал ған, қа быр ға ның сыр тын да су тол ты рыл ған 
те рең ор. Жа сы үл кен ке ңес ші лер Ес кен дір ге жұ мақ-
ты ша бу ға бол май ды де ге ні не қа ра май, ол «ақы мақ 
адам дар дың сө зі не» еріп, бір не ше сар ба зын қайық қа 
мін гі зіп, олар ға қа быр ға ны ай на лып өтіп, жұ мақ тың 
есі гін та бу ды жә не оның тұр ғын да ры нан са лық алу ды 
бұйыра ды. Алай да, есік жоқ бо лып шы ға ды. Бі рақ бір 
кіш ке не те ре зе ашы лып, оның ар ғы жа ғы нан бір қа рия 
олар ға не ке рек еке нін сұ рай ды. Ол Ес кен дір ту ра лы 
еш те ңе де біл мей тін, тіп ті оның есі мін ес тіп те көр ме-
ген бо лып шы ға ды да, сар баз дар ға: «Ес кен дір жұ мақ-
тың тұр ғын да ры – пе ріш те лер ден еш қан дай са лық ала АР
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ал май ды! Ес кен дір тым ас қақ та ма сын. Ол да ет пен сү -
йек тен тұ ра тын адам. Мә, мы на тас ты ме нен сә лем де ме 
ре тін де апа рып бе рің дер!» – деп жау ап бе ре ді.

Сар баз дар тас ты Ес кен дір ге әкеп бе ре ді. Мұн дай 
тас ты ол бұ рын көр ме ген. Елі не кел ген соң Ес кен дір 
да ныш пан да рын жиып, тас тың жө нін сұ рай ды. Бі рақ 
тас тың сы рын, оны жұ мақ та ғы шал дың не ге бер ге нін 
еш кім ше ше ал ма ды. Ең со нын да бір ке мең гер ев рей 
(сю жет тің Тал муд тан алын ға ны осы дан да кө рі не ді) 
та ра зы әкел ді ре ді, со дан соң әл гі тас ты та ра зы ның бір 
жа ғы на, ал екін ші жа ғы на ал тын мен не ше түр лі гау-
һар тас тар ды са ла ды. Сөйт се кіш кен тай тас ба са бе ре ді. 
Бір уа қыт та да пыш пан шал әл гі тас тың үс ті не бір уыс 
то пы рақ тө ге са ла ды, сол кез де та ра зы ның бұл жа ғы 
жо ға ры кө те рі ле ді.

«Бұл тас, – дей ді ке мең гер, – адам ның кө зі. Оны 
ал тын да, гау һар да той ды ра ал май ды. Тек оған құм 
құйыл ған да ға на ол ты ныш тық та ба ды».

Осы оқи ға Ес кен дір ге қат ты әсер ете ді де, ол өзі нің 
бұ рын ғы іс те рі не өкі ніп, жау гер ші лік ті қоя ды, сөйт іп 
одан кей ін он екі жыл бойы ел ді ты ныш бас қа ра ды. 
Не міс ақы ны Ламп рехт өз поэма сын Ес кен дір дің өлі-
мі мен аяқ тап, со ңын да «бұл өмір – фә ни, бә рі жал-
ған», – де ген пі кір ай та ды: «Ес кен дір он екі жыл дай 
ға на ел бас қар ды, кей ін оған қас та ры у бе ріп өл тір ді. 
Сөйт іп, оның сон ша лық ты көп жау лап ал ған дү ние-
сі нен еш те ңе де қал ған жоқ. Оған тек ая дай ға на жер 
бұйыр ды. Он дай жер ді жа рық дү ние ге кел ген әр бір 
ке дей ала ала ды!» – деп та мам дай ды Ламп рехт.

Ламп рехт тің «Алек сандр» поэма сын да біз қа рас-
ты рып отыр ған сю жет Тал муд та ғы дан сәл өз гер тіл ген. 
Шы ғыс клас сик те рін де гі дей мұн да да бас сүй ек тің 
ор ны на кіш кен тай тас бей не ле не ді ( Ни за ми де де 
со лай, бі рақ он да жұ мақ жоқ). Ал Қы зыр дың ор нын да 
ев рей дің ке мең гер ша лы жүр. Бұл Тал муд тың идея сы, 
оны Ламп рехт сақ та ған.АР
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Іл ге рі де айт қа ны мыз дай, осы Ес кен дір дің жұ мақ қа 
ба рып, қу бас алып қайт қа ны жай лы сю жет жа ңа за-
ман да да көр кем әде би ет те пай да ла ныл ған. Мә се лен, 
XIX ға сыр да ғы не міс ро ман ти ка лық әде бие ті нің көр-
нек ті өкі лі бол ған фран цуз Аль берт фон Ша мис со 
(1781–1838) тал дап отыр ған сю жет ті Тал муд тан алып, 
сол бо йын ша «Sage von Alexander (nасһ dem Talmud), 
яғ ни «Ес кен дір ту ра лы аңыз (Тал муд бо йын ша)» де ген 
кө лем ді өлең жаз ған. Мұн да Тал муд тың сю же ті то лық 
сақ тал ған, бі рақ бір ша ма ке ңей тіл ген. Жә не өлең нің 
ба сын да ав тор өзі нің ес кі мұ ра ға, кө не аңыз дар мен 
әң гі ме ге құ мар еке нін ай та ды. Бұл тү сі нік ті, өйт ке ні 
Ша мис со ақын дық жол ды ро ман тик ре тін де бас та ған. 
Ал ро ман тик тер фольклор ға, ежел гі за ман әде бие ті мен 
мә де ние ті не аса қат ты кө ңіл бө ліп, олар ды дә ріп те ген, 
жыр ла ған, сөйт іп, өз де рі нің идеяла ры на, ой-пі кір ле-
рі не пай да лан ған.

Мі не, Ша мис со ның осы «Ес кен дір ту ра лы аңы-
зын» атақ ты орыс ақы ны В.А.Жу ко вс кий (1783–1852) 
1844 жы лы ер кін ау да рып, «Моск ви тя нин» жур на-
лы ның 1845 жыл ғы № I са нын да жа рия лай ды. Жу ко-
вс кий де  орыс әде бие тін де гі ро ман тизм нің бас тау шы сы 
бол ған. Сол се беп ті ол да кө не та рих пен мә де ни ет ке, 
ежел гі ел дер әде бие ті не ай рық ша мән бе ріп, олар ды өз 
шы ғар ма шы лы ғы ның өзе гі ет кен. Бұ ған дә лел ре тін де 
Жу ко вс кий дің «Ма хаб ха ра та ны», «Одис сеяны», «Шах-
на ма ны» ау дар ға нын айт сақ та жет кі лік ті. Де мек, 
Б.А.Жу ко вс кий дің не міс ро ман ти гі Ша мис со шы ғар-
ма шы лы ғы нан орын ал ған Тал муд тық әң гі ме ні оқып, 
өзін ше жыр ла уы – кез дей соқ емес (өз шы ғар ма сын ол 
«Две по вес ти» деп атап ты да, оны «Моск ви тя нин» жур-
на лын шы ға ру шы ға ба ғыш тап ты).

Бұл өлең-әң гі ме де Ес кен дір шөл да ла ның ар ғы 
жа ғын да жат қан ел ге жо рық қа шы ға ды. Шөл деп, шар-
шап ке ле жа тып, олар бір үл кен өзен ге тап бо ла ды. Су 
ішіп, ты ны ғып ал ған соң, Ес кен дір өзен нің ға жайып АР
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жер ден шы ғып жат қа нын се зіп, қа лың қо лын өзен ді 
бой лай алып жө не ле ді. Кел се, жұ мақ екен, бі рақ 
оның қақ па сы пат ша ға ашыл май ды. Бейіш тің кү зет-
ші сі оны тоқ та тып, жұ мақ қа жол жоқ еке нін ай та ды. 
«Мен жер бе тін де гі пат ша лар дың пат ша сы мын. Мен – 
Ес кен дір мін!» – де ген әмір ші ге кү зет ші: «Сен си яқ ты 
тойым сыз то нау шы лар ға жұ мақ жа бық!» – деп жау ап 
бе ре ді.

Кі ре ал ма сын біл ген Ес кен дір: «Бұл жер ге ті рі жан 
аяқ бас қан емес, Ес кен дір жұ мақ тың қақ па сы ның 
ал дын да бол ға нын жер жү зі бі ле тін дей ма ған бір бел гі 
бер!» – де ді. «Мә, са ған бел гі, лайым осы бел гі се нің 
са наң ды оят сын!» – деп, кү зет ші бір сүй ек бе ре ді. 
Ес кен дір сүй ек ті алып, ке рі қай та ды. Жол да өзі нің 
ке мең гер ле рін ша қы рып, сүй ек тің мә ні сін сұ рай ды. 
Ақыл гөй дің бі рі: «Ей, Фи лип тің ұлы! Мұ ны жай ға на 
сүй ек деп ұқ па. Тү сі не біл сең, мұн да көп сыр бар!» – 
деп, та ра зы әкел ді ре ді де, бір жа ғы на әл гі сүй ек ті, 
екін ші жа ғы на тол ты рып ал тын са ла ды. Сүй ек ба сып 
ке те ді. Таң қал ған Ес кен дір та ғы сон ша ал тын сал ғы-
за ды, со дан кей ін өзі нің ал тын нан жа сал ған аса тая ғын, 
тә жін, тіп ті бол ма ған соң бо лат қы лы шын са ла ды. 
Бә рі бір сүй ек ба сып ке те бе ре ді.

Ес кен дір мұ ның сы рын сұ рай ды: «Нен дей күш бұл 
жер де та би ғат тың за ңын бұ зып тұр?» – дей ді. Сон да бір 
да ныш пан: «Ол күш – бір уыс қа на то пы рақ!» – деп, 
сүй ек ке то пы рақ ты құя са ла ды. Та ра зы ның жа ңа ғы 
ба сы жо ға ры кө те рі ле ді. Сон да ке мең гер ақыл шы 
Ес кен дір ге бұл – адам ның бас сүйе гі еке нін, оның 
дү ние ге той май ты нын ай та ды. Сәл ой ла нып қал ған 
Ес кен дір бұл сөз ді бас қа ша ұға ды да, «өмір қыс қа, сон-
дық тан уа қыт ты құр жі бер меу ке рек!» – деп, әс ке рін 
Үн діс тан ға жо рық қа алып ке те ді.

Ша мис со ның шы ғар ма сын ер кін ау дар ған В.Жу ков-
с кий түп нұс қа ның сю же тін то лық сақ та ған, ал Ес кен-
дір ді су рет теу де сәл ау ыт қы ған, оның пси хо ло гия лық АР
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се зі мін те рең де те көр сет кен, пат ша ның то  йым сыз-
ды ғын аша түс кен. Со ны мен бір ге ау дар ма шы түп нұс-
қа да ғы ав тор лық тол ғау ды алып тас та ған, со ның ар қа-
сын да шы ғар ма ға эпи ка лық си пат бер ген. Оқи ға ның 
да муы на пай да сы ти мей тін Ес кен дір дің пе ріш те мен 
әң гі ме сі, одан соң дос та ры на айт қан сө зі, сон дай-ақ 
ав тор дың аңыз ға құ мар лы ғы жайын да ғы ұзақ кі ріс пе сі 
ау да рыл ма ған. Бі рақ одан ау дар ма ұтыл ма ған, ке рі-
сін ше Жу ко вс кий дің өле ңі оқи ға лы, сю же ті ши рақ, 
эпи ка лық шы ғар ма бо лып шық қан.

Сөйт іп, Ес кен дір дің жұ мақ қа ба рып, қу бас 
алып қайт қа ны ту ра лы ежел гі Тал муд та ғы сю жет 
XIX ға сыр да орыс әде бие ті не кел ген.

Жу ко вс кий дің мәтіні бо йын ша, Алек сандр Ма ке-
дон  с кий ақыл гөй дің көз сүйе гі ту ра лы сөз де рін ес ті ген 
соң да бө тен ел ге де ген ша бу ыл да рын тоқ тат пай, 
ке рі сін ше, «өмір қыс қа, бә рі не үл ге ру ке рек», – деп, 
ен ді Үндістанды жау лау ға ат та на ды. Ел дер ді қы рып, 
қан да рын су дай ағы зып, же ңіс ке жет кен сайын өр ше-
ле не тү се ді. Ең со ңын да: – «Той мас жау гер ді бір уыс 
қа на то пы рақ тоқ тат ты», – деп аяқ тай ды Жу ко вс кий 
шы ғар ма сын.

Абай да, ке рі сін ше, Ес кен дір «қо лын алып, жұр-
ты на қай та кө ше ді». Оқи ға осы мен аяқ тала ды. Одан 
әрі қа рай Абай на қыл, ғиб рат ай та ды. Мұ ның өзі – 16 
жол. Ақын ның бұл сөз де рі оның ғақ лия ла ры мен, 
фи ло со фия лық жә не ағар ту шы лық көз қа рас та ры мен 
ұш та сып жа тыр.

Абай поэма сын да атап ке те тін та ғы бір өз ге ріс 
бар. Поэма ның ба сын да шөл ара лап жүр ген Ес кен дір, 
Жу ко вс кий өле ңін де гі дей, үл кен өзен ге емес, кіш ке не 
ға на бұ лақ қа кез де се ді. Осы жер де Жу ко вс кий де жоқ, 
бі рақ жо ға ры да атал ған, Тал муд та кез де се тін бір эпи-
зод бар. Ол – кеп кен ба лық ту ра лы.

Тал муд та: «Ос тано вил ся Алек сандр для обе да близ 
од но го ручья. По дан ную ему со ле ную мак рель царь АР
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на чал об ма ки вать в во ду ручья – и ры ба по лу чи ла уди-
ви тель ный за пах».

Абай да: 
«Бар са, бір сыл дыр қақ қан мөл дір бұ лақ,
Тас па дай бей не арық тан шық қан құ лап.
Тү се са ла Ес кен дір бас ты қой ды,
Іш се, суы өз ге ше тәт ті тым-ақ!
Кеп кен ба лық кел тірт ті сон да тұ рып,
Сол су ға ба лық ты ал ды бір жу ды рып.
Исі, дә мі өз ге ше бо лып кет ті».

Абай дың сю жет ке ен гіз ген ен ді бір өз ге рі сі – 
поэма ның ба сын да Ес кен дір дің аты-жө нін, әке сін, 
тұр ған же рі мен пат ша лы ғын көр се туі жә не Ес кен-
дір дің ұс та зы Арис то тель ді ен гі зуі. Бұл өз ге ріс, сөз 
жоқ, ақын ның Алек сандр Ма ке до нс кий ту ра лы 
та ри хи ең бек тер мен та ныс ты ғы ның куәсі. Со ны мен, 
«Ес кен дір» поэма сы ның сю жет тік не гі зі кө не за-
ман ның ес ке рт кі ші Тал муд та ғы мы сал-әң гі ме еке ні не 
кө зі міз жет ті. Тал муд тың әң гі ме сі нің сю же ті Ба тыс 
Еуро па ар қы лы орыс әде бие ті не, одан Абай ға жет кен. 
Абай Жу ко вс кий өле ңін, Тал муд тың өзін, сон дай-ақ 
Ма ке до ния мен Ес кен дір ге қа тыс ты та ри хи ең бек-
тер ді шы ғар ма шы лық түр де пай да лан ған. Ал бү кіл 
Шы ғыс қа та ра ған Ес кен дір дің өл мес су із де ге ні ту ра лы 
жә не мүй ізін көр ген шаш та раз дар ды өл ті ріп отыр ға ны 
жай лы сю жет тер ді ал май, Абай не се беп ті осы жұ-
мақ қа ба рып, қу бас алып қайт қан Ес кен дір ха қын да ғы 
сю жет ті пай да лан ған. Мі не, бұл ар найы қа рас ты ру ды 
қа жет ете тін са  уал. Осы мен бір ге зерт те лу ге ти іс ті нәр-
се нің бі рі – Абай дың Ес кен дір бей не сін Шы ғыс клас-
сик те рі нен бас қа ша бей не леуі. Мә се лен, Фир доуси, 
Ни за ми, Науаи, Жәми лер де Ес кен дір Иран елі нің же ті 
ата сы нан бе рі пат ша бо лып ке ле жат қан ұлы әрі әділ 
әмір ші сі бо лып су рет те ле ді. Сон дай-ақ, Ба тыс Еуро па 
ав тор ла рын да да оны дә ріп теу бар. Алай да бұ лар дың 
бә рін бір ма қа ла кө ле мін де ше шу мүм кін емес жә не бұл АР
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ма қа ла да он дай мақ сат қойыл ған да жоқ. Біз дің көз де-
ге ні міз – жа ңа ма те ри ал дар мен із де ніс тер дің не гі зін де 
Абай дың «Ес кен дір» поэма сы ның сю жет тік түп-төр-
кі нін та бу еді. Осы ті лек ті орын дау ба ры сын да та ғы 
бір кө зі міз жет кен нәр се – Абай дың на ғыз ұлы лар ға 
лайық диапа зо ны. Ол ор та ға сыр лар да ғы Шы ғыс тың 
да, Ба тыс тың да ұлы клас сик те рін бі лу мен бір ге кө не 
дәу ір дің жаз ба ес ке рт кіш те рін жә не жа ңа за ман да ғы 
аса көр нек ті ақын-жа зу шы лар дың шы ғар ма шы лы ғын, 
бү кіл бол мы сын жақ сы та ны ған. Олай бол са Абай дың 
Ес кен дір об ра зы на ба руы кез дей соқ нәр се емес.

Шы ғыс та Фир доуси, Ни за ми, Жә ми, Науаи, Ба тыс-
та Ламп рехт, Лам бе ру, Бер нэ, Ша тиль онс кий, Ша мис-
со, ал Ре сей де Жу ко вс кий жыр ла ған Ес кен дір Абай ды 
да қы зық тыр ған. Сөйт іп, ол «Ес кен дір» поэма сын жа-
зып, әлем дік «Ес кен дірна ма ға» өзін дік үлес қос қан».

1. Абай дың қан дай поэма ла рын бі ле сің дер?
2. «Ес кен дір» поэма сы ның сю же ті қай дан алын ған?
3. Поэма ның идея сы қан дай?

1. Абай Алек сандр Ма ке до нс кий ді не ге Ес кен дір Зұл қар-
най ын деп ал ған?

2. Ес кен дір Зұл қар най ын не се беп ті поэма ға ар қау бол ған?

 «Аяқ тал ма ған сөй лем» әді сі ар қы лы топ пен шы ғар ма-
дан дә лел ді үзін ді кел ті ре оты рып, сөй лем дер ді жал ғас-
ты рып, тұ жы рым ды ой ла рың ды ай тың дар.

1. Поэма со ңын да ғы: «Аз-ақ сөз айт тым, біт ті бұл әң гі ме, 
Мұ ны бір өз ге сөз дің бі рі де ме» деп бас тала тын Абай-
дың өси ет сө зін «Жақ сы бол саң, жа рық ты кім көр мей ді,  
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Өз ба ғаң ды өзің нен кім сұ рай ды?!» деп аяқ тала тын жо-
лға дей ін ке зек пен бір не ше рет қай талап оқып, тал даң-
дар. Ақын по зи ция сын, мақ са тын тү сін ді рің дер.

2. Ин тер нет тен Ыбы рай Ал тын са рин нің мәң гі лік өмір ді 
аң сап, ши па лы су із де ген Ес кен дір ту ра лы «Бә рі міз бір 
адам ның ба ла сы мыз» ат ты өле ңін оқып, оның «Ес кен-
дір» поэма сы мен қан дай үн дес ті гі бар еке нін тал даң дар.  

1. Поэма ту ра лы әде би эс се жа зу ды жос пар лау үшін ал-
дымен «БКТЗО» кес те сін тол ты рың дар.

Б Поэма ту ра лы не бі ле мін?
К Не ні біл гім ке ле ді?
Т Кө бі рек ақ па рат ты қай дан та ба мын?
З Не ні зер де леуім ке рек?
О Одан әрі не іс теуім ке рек?

2. Кес те ні тол тыр ған нан кей ін, ой ла рың ды жи нақ тап, әде-
би эс се жазыңдар.

 Ес кен дір дің тәуба сы на ке ліп, рай ынан қайт уы на не се-
беп бол ды?

Әдебиет:
1. Әуе зов М. Абай та ну дә ріс те рі. – Ал ма ты: Рауан, 1994. – 

160 б. / Абай та ну (лек ция). Абай дың поэма ла ры. Шығ. 
елу том дық то лық жи на ғы. Т. 42. Ал ма ты: « Дәу ір», 
«Жі бек жо лы», 2014. – 134 б.

2. Қас қа ба сов С. Ес кен дір» поэма сы ның сю жет тік не гі зі. / 
Кі тап та: Абай та ғы лы мы (Құр.: Н.Ғаб дул лин, пі кір жаз-
ған С.Ақа таев). – Ал ма ты: Жа зу шы, 1986.
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Қорытынды

Абай та ну – ұлы ақын ның өмі рі мен шы ғар ма-
шы лы ғын, да ныш пан дық ой ла рын, қо ғам дық-сая си 
қыз ме тін, эс те ти ка лық және діни көз қа рас та рын, 
иман ды лық мұ рат та рын, өмір мен өлім жайын да ғы 
пәл са па ла рын, то лық адам ту ра лы тұ жы рым да рын, 
отар шыл дық идеоло гия ға көз қа ра сын, өлең сөз ге қос-
қан жа ңа лық та рын, ау дар ма шы лық қа бі ле тін, саз-
гер лік мұ ра сын, ақын дық мек те бін жә не абай та ну шы-
лар ды қам ти тын ір ге лі ілім.

Қа зақ әде би ет та ну ғы лы мы ның, дә лі рек айт қан да 
қа зақ әде бие ті та ри хы ның үл кен бір са ла сы на ай нал ған 
абай та ну дың жүз жыл дан ас там та ри хы бар.

Абай та ну та ри хын жаз ған ға лым М.Мыр зах ме тұлы 
оны үш ке зең ге бө ле ді: Бiрiншi, яғ ни абай та ну дың 
ал ғаш қы дәуiрi рес ми түр де бас па сөз бетiнде 1889 жыл-
дан бас та лып 1934 жыл мен аяқ тала ды. Екiншi, 1934 
жыл мен 1961 жыл ара лы ғын да ғы абай та ну дың Мұх-
тар Әуе зов бас та ған со ны та ным дар дың за ма ны мен аяқ-
тала ды. Үшiншi, 1961 жыл дан кейiнгi Абай мұ ра сын 
те рең дей та нып зерт теу дәуiрiмен жал ға са ды. Демек, 
«Ұлы ақын мұ ра сы жо лын дағы абай та ну» мен «Абай-
та ну дың та ри хы» деп атала тын екi ғы лы ми ар на ның 
пай да бо лу ын көр се тедi.

Абай та ну шы ға лым ның екін ші ке зең ді М.Әуе зов тің 
қай тыс бол ған 1961 жыл мен аяқ тап, үшiншi ке зең ді 
Абай ды те рең деп та ну дәуiрiмен жал ғас ты руы жай-
дан-жай емес. Мұ ның бә рі – «ине мен құ дық қаз ған дай» 
ұзақ із де ніс тің нә ти же сі. Қа зір гі абай та ну та ри хы на 
көз жі бер сек, бұ ған та ғы бір не ше ке зең қо сы луы ке рек 
си яқ ты. Біз дің ше, үшін ші ке зең ді Абай мұ ра сы ның 
«1960–1980 жыл дар дар да ғы та ны луы» деп атап, төр-
тін ші ке зең ді абай та ну шы лар ең бе гі мен бай ла ныс ты ру 
ке рек. Мә се лен, « Тәу ел сіз дік ке зең де гі Зә ки Ах ме тов, 
Қайым Мұ ха мед ха нов, Ме кем тас Мыр зах ме тұлы, АР
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ең бек те рін де гі Абай мұ ра сы ның та ны луы» не ме се 
«Абай мұ ра сы жә не тәу ел сіз дік та ным» деп алып, 
абай та ну шы лар ды жақ ша ның іші не алу ға бо ла ды. 
Се бе бі бұл үш ға лым Абай мұ ра сы на үш жа ғы нан кел-
ді. З.Ах ме тов Абай мен Мұх тар поэти ка сын, Қ.Мұ ха-
медха нов Абай дың ақын дық мек те бін жә не Абай текс-
то ло гия сын, М.Мыр зах ме тұлы Абай дың то лық адам 
тұ жы рым да ма сын тұң ғыш рет ғы лы ми тұр ғы дан кең 
кө лем де жүй елеп бер ді. Сон дық тан да бо ла шақ зерт теу-
ші лер абай та ну да ғы қи лы та рих тың қы рық қат па ры на 
кез бол ған да, шын дық ты осы атал ған ға лым дар дың 
ең бек те рі нен із деу ке рек.

ХХ ға сыр дың бас ке зін де гі Алаш арыс та ры Абай ды 
қа зақ хал қы ның ру ха ни кө се мі ре тін де мойын дап қа-
на жоқ, «Абай ды қа зақ ба ла сы те гіс та нып, те гіс бі лу 
ке рек» де ген мін дет ті ал ға тарт ты. Бі рақ 1917 жыл дан 
кей ін гі төң ке ріс тер за ма нын да қо ғам дық фор ма ция-
ның өз ге ріп, ке ңес дик та ту ра сы ның ор науы, Алаш 
зия лы ла ры ның тү гел ге жу ық мерт бо луы жә не әде  -
биет ті со циалис тік реа лизм әді сі мен тал дау Абай мұ-
ра сын та ну да көп қи ын дық  пен ке ре ғар пі кір  дің орын 
алу ына се беп бол ды. Ел ба сы на зұл мат төн ген сол бір 
қи ын-қыс тау ке зең нің өзін де ХХ ға сыр дың ал пы сын-
шы жыл да ры на дей ін өмір сүр ген қа зақ зия лы ла ры 
жан ая мас жан кеш ті лік пен абай та ну пә ні нің не гі зін 
қа лап, бағ дар ла ма сын құ рас ты рып, қа зақ әде би ет та ну 
ғы лы мы ның бір са ла сы ре тін де қа лып тас ты рып кет ті. 
Бұл қа тар да ең бек ет кен қа лам гер лер ту ра лы осы оқу-
лық та тү гел ге жу ық атау ға ты рыс тық.

Елі міз дің тәу ел сіз дік ар на сы на түс кен нен ке  йін гі 
ке зе ңін де Абай дың шы ғар ма шы лық мұ ра сын зерт теу 
бар лық са ла да жа ңа ша қа рас ты ры ла бас та ды. Ең ал ды-
мен ашыл ған ақ таң дақ тар ақи қа ты мен бір ге Абай ды 
қа зақ қа ал ғаш та ныт қан дар анық тал ды.
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