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Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жанындағы
Абай ғылыми-зерттеу институты баспаға дайындаған және ұсынған

Абайтану. Том ХІV. Абай (Ибраһим) Құнанбаев. Монография / Авторлар ұжымы. – Алматы, 2012. Қазақ 
тілінде. Көлемі 10 б.т.

Ұжымдық монографияда Абай (Ибраһим) Құнанбайұлының шығармашылығын қазіргі заманның 
талаптарына сай зерттеудің басты нәтижелері көрініс тапқан. Онда Абайдың әдеби мұрасы абайтану 
тарихы, Абайдың антропологизмі, Абай шығармашылығының мезгілдік және мекендік парадигмасы, 
тарихи шындық және шығармашылық қиял, мән мен мағына поэтикасы секілді бірнеше іргелі ғылы ми 
мәселелер бойынша пайымдалады. Зерттеу жұмысы Абай институтының абайтану саласын дағы ғы-
лыми-зерттеулерді үйлестіру бағдарламасы аясында орындалған. Авторлар ұжымы заман талап тарына 
сай жаңа білім өндірген.

Кітап абайтанушыларға, магистранттар мен докторанттарға, ғылыми көпшілікке арналған.  

© Абай институты, 2012
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КІРІСПЕ

Монография – әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті жанындағы Абай ғылыми-
зерттеу институтының абайтану ғылымы 
саласындағы ғылыми-зерттеулерді үйлестіру 
бағдарламасына сай орындалған жұмыстардың 
нәтижесі. Бұл жолы монографияның бірінші 
кітабы жарияланып отыр.

Монографияның «Абайтану. ХІҮ том...» деп 
басталуының өзіндік себебі бар. Абай институ-
тында абайтану саласында жазылған еңбектер 
түгелдей жиналыпп, жинақталыпп, институттың 
вебсайтында «Абайтану» атты көп томдық се-
рия түрінде жариялауға дайындады. Олардың 
біразы институттың хабаршысында жарық көрді. 
2013 жылы осы көптомдық серияның алғашқы 
он бес томын жариялау көзделеді. Журналдық 
нұсқада жарияланып отырған монография сол 
көптомдық «Абайтану» сериясының он төртінші 
томы болмақшы. Әзірге монографияның бірінші 
кітабы жарияланып отыр. Алдаға уақытта оның 
екінші кітабы да жарияланатын болады.

Монографияның бірінші кітабы мынадай 
бөлімдерден тұрады: Абайтану тарихының 
мәселелері; Абайдың антропологизмі; Абайдың 
көркемдік дәстүрлерінің мезгілдік және мекендік 
парадигмасы. «Абайтану тарихының мәселелері» 
деп аталатын бірінші бөлім екі тараудан тұрады. 
Бірінші тарауда абайтану тарихының жалпы 
мәселелері қарастырылған. Тарауды жазған 
– Т. Кәкішев. Тарауда абайтану ғылымының 
тууы мен қалыптасуының маңызды мәселелері 
қарастырылып, ғылыми және практикалық 
маңызы бар ғылыми ойлар, пікірлер негізделген. 
Екінші тарау «Абайтанудың қазіргі ахуалы» 
деп аталады. Тарауды жазған – Е. Кәрбозов. 
Тарауда абайтанудың қазіргі ахуалы Абай ин-
ститутында 2011-2012 жылдары орындалған 
зерттеу жұмыстарының нәтижелері шегінде 
пайымдалған.

Абайтану ғылымында мынадай екі саланың 
басы ашық. Бірінші саланың зерттеу пәні – 

Абайдың өмірі мен шығармашылығы. Екінші 
саланың зерттеу пәні – Абайдың өмірі мен 
шығармашылығы туралы жазылған еңбектер. 
«Абайтану тарихы», «Абайтану тарихының 
мәселелері» дегенде, осы екі саланың екіншісі 
туралы сөз болады. Монографияның бірінші 
бөлімі тұтастай осы кейінгі саланың өзекті деген 
мәселелеріне арналған.

Монографияның екінші бөлімі «Абайдың 
антропологизмі» деп аталады. Ол төрт тара-
удан тұрады. «Адам болмысы» деп аталатын 
бірінші тарауды философия ғылымдарының 
докторлары, профессорлар Ж. Молдабеков пен  
Н. Бәйтеноав жазған. Онда Абайдың адамта-
ну дағы тереңдігі, тұлғалық болмысы, филосо-
фиясының антропологиялық бастаулары пай-
ымдалады, ақын дүниетанымының баюына 
әсер еткен «халқымыздың бай мәдени мұрасы, 
Шығыс мәдениеті, соның ішінде араб, парсы, 
түрік халықтарының мәдениеті, Батыс және орыс 
мәдениеттері», сонымен қатар Конфуций фило-
софиясы туралы сөз болады. «Жан мен тән» деп 
аталатын екінші тараудың авторы – Ж.Дәдебаев. 
Абайдың адам туралы ілімінде жан мен тән тура-
лы ойлардың алатын орны үлкен. Адамзат ақыл-
ойының даму тарихында бұл мәселе туралы пікір 
айтқан ғұламалар аз емес. Ол қатарда Абайдың 
өз орны бар. Тарауда Абайдың жан мен тән 
жайын пайымдаудағы өзіне тән ерекшеліктері, 
шығармашылық ойлаудағы даралығы, ақындық 
шеберлігінің мінсіз табиғаты, көркемдік 
танымының тереңдігі, дүниеге көзқарасының 
саралығы көрсетіледі.

Үшінші тарау Абайдың ақындық тұлғасы, 
оны түсіну туралы. Тарауды филология ғылым-
дарының докторлары, профессорлар С. Неги-
мов, Б. Омарұлы мен А. Шәріп жазған. Авторлар 
Абайдың ақындық тұлғасын тану, оны түсіну 
бағытындағы ізденістерінде рухани тәуелсіздік 
идеясын ұстанады. Соған орай әр ойшылдың 
пікірін еркінше пайдаланады, әрі еркін қолданады. 
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Тарауда зар заман поэзиясының өзегіндегі ой-
пікірлер мен Абай ойларының тәуелсіздік идеясы-
мен сабақтас қырлары байыпталады. Авторлардың 
пікірінше, «ел азды», «жер азды», «ұрпақ азды», 
«табиғат тозды» тұжырымдары аспан асты, жер 
үстіндегі жақсының бәрі құрып бітті, бұзылып-
бүлінді, төгіліп-таусылды дегенді білдірмейді, 
жамандық белең алғанда, жалпыхалықтық да-
был көтерудің өлеңмен өрілген түрі болып та-
былады. Мұның өзі, екінші жағынан, бодандық 
бұғауындағы елдің санасын сілкінтуге, азаттыққа 
ұмтылдыруға үндеген жыр түріндегі жанайқай 
екендігі туралы тұжырым жасалады. Тарау ав-
торлары Абайды өзгелермен салыстыра, жары-
стыра отырып, оның танымының өзгеше қырын 
тануға, таныстыруға күш салады. Соңғы бөлім 
«Абай және Шығыс», «Абай және Батыс» деген 
екі тараудан тұрады. Абайдың Шығысқа қатысы, 
ақынның шығыс әдебиетінен нәр алғаны жайын-
да абайтану ғылымында айтып та, жазып та жүр. 
Тараудың авторы И.Жеменей бұл мәселені өзінше 
пайымдайды. Автордың пікірінше, жағрафиялық, 
философиялық тұрғыдан алғанда, «шығыс» сөзі 
– аумағы кең ұғым. Жағрафиялық аумағының 
кеңдігіне қарай ол қиыр, орта және таяу шығыс 
деп үш аймаққа бөлінеді. Әр аймақтардағы 
елдердің әрқайсысының кәсібі, салты, дәстүрлі 
дүниетанымы, тіршілік философиясы әр басқа. 
Қытай, Үндістан, Жапония, Иран, Араб, Түркі 
жұртының философиялық мектептерінде 
осы аймақтардың рухани құндылықтары 
жинақталған. Сонымен қатар мына бір жайға көңіл 
аударуға тура келеді. Ол – ислам философиясы, 
дүниетанымы аты мұсылман үмметке ортақ және 
жалпыадамзаттық рухани құндылықтар қорын 
қалыптастырып келе жатқаны. Тарау авторы қазақ 
әдебиетінің шығыстық сыры осы исламдық мек-
теп аясында араб, парсы әдебиетімен ұштасып, 
астасып жатыр деп санайды. Шығыстанушы 
ғалым Абайдың қазақ халқының күйреген сая-
си жүйесі мен жаңа саяси жүйесі арасына алтын 
көпір болып қаланғаны, көшпелі руханиятын 
отырықшы руханиятпен сәтті жалғастырғаны, 
шығыстық қымбат қазынасын батыстық 
өркениетпен ұштастырғаны, исламдық тазалықты 
кертартпа ұғымдардан аршып алып, халқының 
игілігіне жаратқаны туралы маңызды ойлар мен 
пікірлер, тұжырымдар негіздейді. Сонымен қатар 
ғалым Абайдың өз тарихының тереңдегі тамыр-
ларынан, жаһандық ислам дүниетанымынан су-

сындап, қазақ халқының жарқын келе шегіне, 
ой-сана сының оянуына қызмет еткеніне, терең 
ойларымен қазақ халқының тарихи сана-
сының, рухани қазынасының әлемдік деңгейге 
көтерілуіне мүмкіндік туғызғанына назар ауда-
рады. Екінші тарау, атынан көрініп тұрғандай, 
Абайдың Батысқа қатысы, Батыс әдебиетімен, 
мәдениетімен байланыстары туралы. 

 Тарау авторлары Ә.Тарақ, М.Қожақанова 
зерттеліп отырған мәселеге үлкен дайындықпен 
және жауапкершілікпен келген. Тарау, негізінен, 
Абайдың аудармашылық өнерінің асқан биіктігі 
хақында. Оның өзінде де сөз ақынның бар ау-
дармалары емес, бір ғана аудармасы туралы: 
«Қараңғы түнде тау қалғып». Авторлар өз тал-
дауларында Гетенің өлеңінің орыс тіліндегі 
аудармаларының бастыларын, ал қазақ тіліндегі 
аудармаларының бәрін толық қамтыған. 
Соңғыларының қатарында Гетенің өлеңінің 
поэтикалық аудармаларымен қатар қазақ, орыс 
тілдеріне жолма-жол аудармалары да, абайдың 
аудармасының жолма-жол орыс және неміс тіліне 
тікелей кері аудармалары да ғылыми айналымға 
енгізілген. Соның нәтижесінде Гетенің аталған 
өлеңін қазақ тіліне аударудағы Абайдың теңдессіз 
ақындық шеберлігінің бұған дейін белгісіз болып 
келген жаңа, жарқын қыры ашылады.

 Кітаптың соңғы бөлімінде Абай 
шығармаларының өмірлік негізі және мән мен 
мағына поэтикасы қарастырылады. «Ескендір» 
поэмасы және тарихи шындық» тарауында ақын 
поэмасына арқау болған шындық құбылыстар си-
паты ашылады, ақын пайдаланған дерек көздері 
анықталады, ақынның шығармашылық ойлау 
ерекшеліктері, көркемдік шешім жайы сара-
ланады. Тарау авторы Ж.Тілеповтің пікірінше, 
Абайдың бұл тараптағы творчестволық ерлігі 
Ескендірдің барша жорықтары мен мақсатының 
мәнін ақиқат кейіпте көрсеткендігінде. Бөлімнің 
екінші тарауы «Сегіз аяқ»: мән мен мағына по-
этикасы» деп аталады. Тарауды жазған автор 
Ж.Дәдебаев абайтанудың қазіргі кезеңінде «Сегіз 
аяқтың» мазмұнын, тақырыбы мен идеясын 
түзуші факторлар жүйесінің өзегінде бүркеулі, 
жасырын жатқан, тілдік бірліктердің лексикалық, 
грамматикалық мағыналарынан тыс тұрған 
біртұтас образдар қызметінен туындайтын мәннің 
сыны мен сырын сараптау Абайдың ақындық 
даналығын жаңа қырынан және жаңа деңгейде 
тануға мүмкіндік беретініне назар аударады.
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Әдеби мұраны игеру мәселесін әңгімелеген 
уақытта оны тек ауыз әдебиеті үлгілерімен ғана 
шектеп қоюға болмайды. Өйткені ол жалпы әдеби 
мұраның мәнді бір саласы ғана. Біздің ғылыми-
сыншылық ойымыздың өркендеу барысында же-
ке ақын-жазушылардың, тарихта аты қалған да-
рындардың творчествосына назар көп аударылды.

Әдеби мұраның екінші бір мәнді тармағы – 
жеке дарындар творчествосы жөнінде айтылған 
пікірлерді, әрбір ақын-жазушы жайындағы 
еңбектер мен мақалаларды тізе берудің, кімнің не 
айтқанын келтіре берудің ғылыми жөн-жосығы 
болмайтынын ескеріп, сыни-ғылыми ойдың 
эволюциясын Абай творчествосы төңірегінен 
көрсеткен абзал. Өйткені Абай – қазақтың жаңа 
жазба әдебиетінің негізін қалаушы және идеялық-
творчестволық мәнді мәселелерді көтеруге, 
екінші жағынан, қазақтың сыншылық ой-пікірін 
өсіруге, өскен өресін танып-білуге жағдай жа-
сайтын ұлы дарын. Шын үлкен талант қана өрелі 
ойларды, салиқалы пікірлерді туғыза алатыны 
әдебиеттің бұлжымас заңы.

Абайдың творчествосы жайында совет за-
манында айтылған ой-пікірдің эволюция-
сын сын жанрының қалыптасуы тұрғысынан 
қарардан бұрын осы мәселеге тікелей қатысы 
бар кейбір еңбектерді айтып өткен жөн. 1945 
жылы Абайдың туғанына 100 жыл толуына бай-
ланысты көптеген еңбектер жазылды, солардың 
ішінде Е.Ысмайыловтың «Абайды зерттеу жай-
ында» деген тақырыпта арнайы баяндамасы 
тыңдалды. Осы мәнді еңбекте, яғни Абайтану 
ілімінің қалыптасуы қарсаңында, Абай творче-
ствосы төңірегіндегі сыншылық, ой-пікірлерді 

а) революцияға дейінгі кезең, ә) революциядан 
кейінгі алғашқы 10 жыл (1917-1933), б) Абай-
ды ғылыми жолмен зерттеудің басы (1934-1945) 
деп, үш кезеңге бөле қарайды да, әрбір кезеңнің 
ерекшеліктерін негізінен дұрыс көрсетеді. 1959 
жылы М. Сильченконың «Абай шығармаларының 
жариялану және зерттелу жайы» деген мақала-
сында 1945 жылдан бері жазылған ғылыми зерт-
теу және сыни еңбектерге шолу жасалған.

 Абайтану ілімінің өркендеу барысы оны ар-
найы зерттеу қажеттігін тудырды. 1964 жылы 
Мекемтас Мырзахметов «Абай Құнанбаевтың 
әдеби мұрасын зерттеу туралы» кандидаттық дис-
сертация жазып, жалпы Абайтанудың қалыптасу 
процесін Е.Ысмайылов белгілеген кезеңдер 
негізінде едәуір тереңдете зерттеді.

 Диссертацияның екінші тарауы Абай жай-
ында 1918-1940 жылдар арасында жазылған сын, 
ғылыми еңбектерге арналып, бұл дәуірді іштей 
үш кезеңге бөліп қа райды. Автордың сыншылық, 
ғылымдық ой-пікірлер эволюциясын жинақтай 
баяндау талабын құптағанмен, Абай творчество-
сы жөнінде жазылғандарды 1918-1925, 1927-
1936, 1936-1940 жылдарға бөле қараудың ғылыми 
дәлелі жеткіліксіз екені және едәуір мәнді 
еңбектер мен сыншылық ойлар ілтипатқа алын-
бай қалғаны байқалады.

 Совет дәуірінде Абайтану ілімі негізінің 
қалануын, қазақ әдебиеттануының жеке отау 
болу процесін басқаша кезеңдеу қажет. Бұл арада 
1918-1940 жылдарды үш кезеңге бөлудің ғылыми 
дәлелдемесі жетіспей жатса, Е.Ысмайыловтың 
1934-1945 жылдарды: «Абайды ғылыми жолмен 
зерттеудің басы», – деп көрсетуінің негізінен 

Бірінші бөлім. АБАйтАну тАРИХы

Бірінші тарау. АБАЙТАНУ ТАРИХЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ
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дұрыстығын мойындай отырып, осы кезеңнің 
өзін басқаша атау керектігін айтпасқа болмай-
ды. Біздіңше, 1917-1945 жылдарды Абайтанудың 
үлкен бір дәуірі деп қарап, оны іштей екі кезеңге 
бөлген жөн сияқты.

Әдеби мұраны игерудің барысы тұрғысынан 
да, сонымен қатар, сыншылық ой-пікірдің 
эволюциясы тұрғысынан да бірінші кезеңді 
1917-1933 жыл аралығымен белгі леген дұрыс, 
өйткені осы кезеңде Абай творчествосын та-
ну-танымау мәселесі айқын шешілді. Абай 
шығармаларының 1933 жылғы жинағы алғашқы 
кезеңнің қорытындысы болды. Демек, Абай 
шығармалары айтыс-тартыс, «ішке тарту, сыртқа 
тебу» дәуірінен өтіп, халық кітапханасынан орын 
алды. Алайда Абай творчествосының шын мәні, 
тарихи орны әлі анықталмай, келешек кезеңнің 
ауқымына ауысты.

1934 жылы Абайдың қайтыс болуына 30 
жыл толуын атап өту жөнінде Қазақ АССР-ның 
Орталық Атқару Комитетінің указы шыққа ны-
ның, 1945 жылы ұлы ақынның туғанына 100 
жыл толуының ұлттық көркем сөз мерекесі 
ретінде тойлануының тек әлеуметтік тұрғыдан 
ғана емес, ғылыми эстетикалық тұрғыдан мәні 
зор. Бұл кезеңді шартты түрде Абайтану ілімінің 
дайындық дәуірі деп атаса да болғандай. Өйткені 
Абай творчествосының мәні мен маңызына, 
эстетикалық қуат-қауқарына, саяси-әлеуметтік 
және қоғамдық көзқарасының қыры мен сыры-
на жан-жақты барлау жасалды. Ал бұдан кейін 
жазылған күрделі де мәнді еңбектер Абайтану 
ілімінің қалыптасу дәуірін айқындайды.

Қазақ әдебиеттану ғылымында өз алдына отау 
тіккен Абайтану ілімінің қалыптасу жолдарын 
осындай үш үлкен дәуірге жіктеп қарау тарихи 
шындықтарды мол қамтуға және әдеби-ғылыми 
ойымыздың өсу кезеңдерін айқынырақ байқауға 
мүмкіндік береді.

Абайдың творчестволық тұлғасын – қазақ 
халқының ұлы ақыны, ойшылы деп тану дәуірі 
(1917-1945), сөз жоқ, Октябрь революциясына 
дейінгі кезеңнен түбірлі айырмашылығы бар. 
Революцияға дейінгі кезеңде Абай даңқының 
жайылу, елге танымал болу, қанат қомдап келе 
жатқан сынға арқау болу жайы көбірек әңгіме 
болса, енді ол сәбиліктен өтіп, ғылыми өңірге қол 
соза бастадық.

Абайды тану-танымау мәселесі әлеуметтік 
талқыға түскен дәуірдің өзін іштей бірнеше 
өзек-салаға бөлуге болғандай. Бірінші өзек – 
Абай мұрасын жинау, жариялау. 1909 жылғы 
жинақпен шектеліп қал май, қазақ зиялылары 

Абайдың шығармаларын, Абай өміріне қатысы 
бар деректерді жинау мәселесіне айрықша на-
зар аударды. Бұл процесс 1933 жылғы жинақтан 
кейін де толастай қойған жоқ.

«Сана», «Таң», «Әдебиет майданы» журнал-
дары мен «Ақ жол», «Қазақ тілі» газеттерінде 
Абайдың бұрын баспасөз бетін көрмеген өлеңдері 
басылып, қалың оқушы қауымға ұсынылуы бір 
болса, екінші жағынан, Абай шығармаларының 
жинақтарын шығару процесі де жүріп жатты.

1917 жылы Самат Нұржанов «Абай термесі» 
деген жинақ шығарғанымен, Абай шығармаларын 
жариялау мәселесі 1921 жылдан бастап қана 
жүйелі арнаға түсе бастады. Абай жинағын 
шығару жөніндегі ұсыныстарда дәйектілік 
жетіспеген соң, 1909 жылғы кітапты қайтадан 
жария лау қажет деп табылып, оған алғысөз 
жазу міндеті Нәзір Төреқұловқа тапсырылды. 
Түркістан республикасының халық ағарту ко-
миссариаты жанындағы Қазақ ғылым комис-
сиясы 1922 жылғы 15 февральдағы қаулысында 
Абайдың өмірбаянын жазып, шығармаларына 
сын берген уақытта қазақтың жазба әдебиетінің 
атасы екендігін дәлелдей айтуға назар аудару 
қажеттігін ескертті.

Комиссияның 10 сентябрьдегі мәжілісінде 
Әбубәкір Диваев Абайдың қолжазбасы Н.Төре-
құловтың қолында жатқанын, алғы сөзі әлі 
жазылмағанын өкіне хабарлап, осы басылымның 
мән-жайына қысқаша түсіндірме беру керек деп 
ұсыныс жасады. Осындай ыждағатпен 1921 жылы 
Қазанда, 1923 жылы Ташкентте Абай өлеңдерінің 
жинақтары шықты.

Қазақстан Оқу комиссариаты 1925 жылы 
Абай шығармаларының толық жинағын баспаға 
дайындауды Мұхтар Әуезовке тапсырды. 1927 
жылы жинақтың алғашқы варианты жасалып, 
Оқу комиссариатының ғылым және ме тодика 
советінің талқылауына ұсынылды. Оны екі күнде 
оқып, пікір айту Сайдалинге, ал, ол үлгере алмай-
мын десе, Майлинге тапсыру қажеттігі ескерілді. 
Советтің 29 августағы мәжілісінде Сайдалиннің 
рецензиясы талқыға түсіп, жинақты баспаға тап-
сыру жөнінде ұсыныс қабылданды. Рецензияда 
айтылған ескертпелерді тиянақтап қарау, жөндеу 
М.Әуезовке тапсырылды. Ертеден-ақ қолға 
алынған игілікті істің нақты шешімін тапқаны – 
1933 жыл. Жинаққа үлкен кіріспе жазған – Ілияс 
Жансүгіров.

Осыдан кейін Абай өлеңдерінің жинағы 
үнемі басылып тұрды. 1939-1940 жылдары Абай 
шығармаларының толық жинағы екі том болып 
жарияланды. Тап осындай жағдай Сұлтанмахмұт 
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Торайғыров шығармаларының жинағын жария-
лау кезінде де болды.

Демек, тарихқа аты белгілі ұлы дарындардың 
жинағын шығару ісінің талай қиындықтар мен 
уақыт талқысына түсуінің өзін әшейінгі бір 
ұқыпсыздық деп қана қарауға болмайды. Олардың 
шығармаларын жариялау-жарияламау мәселелері 
тек творчестволық жағынан ғана емес, саяси 
мәселелермен сабақ тасып жатты да, халыққа 
ұсынар мұраның мән-маңызына айрықша назар 
аудартты.

Абайды мойындау-мойындамау процесінің 
алғашқы бе лесі – оның шығармаларын жариялау 
ісі осындай кезеңдік көңіл-ауанмен сабақтасып 
жатса, Абай творчествосының негізгі мәселелерін 
саралау, эстетикалық арналарын, көзқарасын, 
дүниетанымын айқындау және ақындық 
кемеңгерлігін тану асулы белес болғаны тарихқа 
мәлім.

Екінші өзек-арна – Абай кімнің ақыны, оның 
көзқарасы қандай деген проблема 20-жылда-
ры әшейінгі мәселе емес еді. Бұл өзекті проб-
леманы оңтайлы шешіп алуға буржуазияшыл 
ұлтшылдардың қырсығы көп тиді. Октябрь 
қарсаңында басталған айғай-шу, яғни Абайды 
қайткен күнде ұлтшылдық әдебиеттің басы ету-
ге талаптану Совет өкіметі орнағаннан кейін де 
толастамады. Абайдың дүниетанымын тұмандата 
көрсету үшін оның ата-тегін, өзінің іс-қылығын 
әдейі бұрмалай, дәріптей даурықты. Осының бәрі 
совет әдебиетінің өкілдерін қатты алаңдатты, 
кейде ашына жазуға мәжбүр етті. Бұл мәселенің 
объективтік жағы болса, енді кейбір дарындар 
өздерінің білім өресі, таным деңгейінен қарап, 
кем сілтеп алғаны да жоқ емес. Осы жайды анық 
көрсету үшін көптеген ақын-жазушылардың ой-
пікірін келтіріп жатпай-ақ, қазақ совет әдебиетінің 
негізін қаласқан үлкен дарын Сәбит Мұқанов 
көзқара сының эволюциясын баяндаған абзал. 
Өйткені оның ой-пікірлері сол кездегі сыншылық 
көзқарастың өсіп-өркендеу жолдарынан анық ха-
бар бере алады.

1923 жылы «Қара тақтаға жазылып жүр-
мең дер, шешендер» деген мақаласында кейбір 
ұлт шылдарды Абаймен салыстырғандарға 
қарсы шы ғып, өз ойын білдірді. Әдебиет 
майданындағы айтыс-тартыстар күшейген кезде 
Сәбит Мұқанов 1928 жылы «Әркім өзінше ой-
лайды» деген мақаласында жоғарыдағы ойын 
енді ашық тұжырымдады. «Пушкин де, Абай да 
орыс пен қазақ әдебиетін бастап жаратқандар 
емес, түйінін түйіп қорытқандар. Қазақтың 
әріден келе жатқан жақсылы-жаманды әдебиеті 

болды, сол әдебиет те сарқылып келіп Абай за-
манында бір қазық қағылды. Осының кезеңіне 
Абай кез келген соң даяр таяқтың иесі, даяр 
тоқпақтың ұрушысы, даяр қазықтың қағушысы 
болды да жүре берді.

Абай – байшыл табының ақыны. Абай 
өлеңдерінің жалпы сарыны екі түрге бөлінеді: 
біреуі – ескішілдерді сөгіп, олардың надандығына, 
бақ құмарлығына кею, екіншісі – елді өнерге, 
оқуға шақырған. Бұл екеуі де жаңашыл 
байшылдықтың өркендеуге бет алған кезінде 
басталатын жұмыстар. Абай – қиялшыл. Оңдап 
зерттеген кісіге байшылдың, ұлтшылдықтың түп 
қазығы – Абай.

Абай кедейге көріне қарсы жазған жоқ.
Абай – жаңашыл. Осынысында дау жоқ. Өз 

заманында пайдалы адам болды. Әлі де пайда-
сы бар, онысында да дау жоқ. Бірақ ол өнерге 
ұмтылған, қазақтың ақсүйектіктен жаңалыққа 
ұмтылған жаңашыл байының тілегінен туған. 
Абайды орынсыз көтеретіндер бар, ол дұрыс 
емес» [1], – деген кезеңдік ойларда Абайдың 
ақындығын тану, мойындау процесі ақынның ата-
тегінің құрбандығына шалынады.

30-жылдардың бас кезінен С.Мұқа новтың 
көзқарасында әдеби мұраны, әсіресе, Абайдың 
творчествосын тану мәселесінде өзгеріс пай-
да бола бастады. Енді мәселенің бәрін әрбір 
шығарманың туған дәуіріне, әрбір дарынның 
өскен ортасына бейімдей бермей, тарихи нақты 
бағалау қажет екендігін ескерді.

«Блокшылдықтан демьяншылдыққа» деген 
мақаласында осы жаңаша түсініктің алғашқы 
қарлығаштары көріне бастады. Мәселен, жал-
пы әдеби мұра жайында айтқанда: «пролетари-
ат жазушылары өздерінен бұрын өткен ақсүйек 
байлардың жазушыларының табысымен толық 
пайдала нады. Олардан түр үйренеді, мазмұнды 
өрбітудің әдісін үйренеді. Онда дау жоқ», – деп 
ой түйіп, Абай жайында тұжырым жасады: 
«Қазақтың ұлт әдебиетіне күшті негіз салған 
Абай Пушкин мен Лермон товтың үлгісімен 
жүрді». Философия жағынан Абайға толық әсер 
еткен адам – Толстой [2] екенін айту Абайдың 
идеялық-эстетикалық арқауын анықтаудың 
жемісті өңірін меңзейді. Әлі де зерттей түсу 
қажеттігін аңғартады.

«ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті» атты 1932 
жылы шыққан кітабында, Қазақстан жазушы-
ларының бірінші съезінде қазақ поэзиясы туралы 
жасаған баяндамасында (1934 жылы) бұрынғы 
тұжырымдардың сарқыншақтары сыздықтап 
көрінгенін бай қаймыз. Осындай ой-пікір эволю-
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циялары 1937 жылы Сәбит Мұқановқа «Абай – 
халық ақыны» деген мәнді мақаланы жаздырды. 
Мұның жетілдірілген, ғылыми жағынан толыққан 
және Абай жаңашылдығының сырын жарқырата 
ашқан варианты Абай шығармаларының бірінші 
томына 1939 жылы жазған алғы сөзі болды.

Сыншылдық ой-пікір эволюциясын айқын 
таныту үшін Абай творчествосы жайында жазыл-
ғандарға, эстетикалық проблемаларға молырақ 
тоқталу қажет. Сонда ғана бүгінгі Абайтанудың 
арғы бастауларында талай пікір-тұжырымдар 
айты лып, бәрі жинала келе кең арналы ілімге 
құйғанын, қазақ әдебиеттануының өнімді бір са-
ласы боп қалыптасқанын дәлелдей аламыз.

Абай шығармаларын жинау, жариялау және 
дүниетанымын бағдарлау процестерімен қатар, 
Абайдың қазақ әдебиетіндегі тарихи орнын 
анықтау мәселесі үзеңгі қағыса сахнаға шықты. 
Бұл салада да артық-кем пікірлер айтылғанмен, 
аздан көпке, саяздан тереңге, жақыннан алысқа 
көз салу тенденциясы байқалып жатты.

Абай – қазақтың жазба әдебиетінің негізін 
қалаушы деген ең негізгі концепция Октябрь рево-
люциясына дейін, тіпті, Абайдың көзі тірісінде де 
айтылған болатын. Абай творчествосын идеялық 
жағынан мойындау-мойындамау мәселесі күн 
тәртібіне қойылғанда, осы негізгі тұжырым 
додаға түсіп, оның мән-мағынасын ашу қажет 
болды. Абайтану ілімінің алғашқы бастауында, 
яғни 1918-33 жылдар ішінде идеялық тұрғыдан 
талай пікірлер айтыл ғанмен, ешкім де Абайдың 
ақындығына, жаңашылдығына, өнерпаздығына 
шек келтірген емес.

Совет заманында шыға бастаған газет-жур-
налдардың бетінде Абай аты аталмай қалған кез 
аз. 1922 жылы 29 октябрьде Самат Нұржанов 
Павлодардың «Красный пахарь» газетінде: «Қазақ 
ақындарының көш басында данышпан адам – 
Абай (Ибраһим) Құнанбаев тұр. Ақындық талан-
ты мен ақыл-парасаты оны тамаша ақындардың 
катарына қосып отыр. Қазақтар оны айрықша 
қадірлейді, өз поэзиясын тудырушы, философ, 
қазақ ақындарының ұстазы санайды» [3], – деп 
жазды.

Абай мұрасын жинау, оның творчес-
твосының мәнін түсіну жайынан болсын, 
Абайдың қазақ, әдебиеті тарихындағы орнын 
айкындауда болсын, көп еңбек сіңірген Мұхтар 
Әуезовтің алғашқы пікірлеріне айрықша назар 
аударған жөн. Өйт кені ол Абай ұлылығының 
сырын жыға түсініп, ғылыми қомақты пікір 
айта білді. «Қазақ әдебиетінің қазіргі дәуірі» 
деген мақаласында: «Абай – қазақтағы суретті 

сұлу сөздің атасы, терең сырлы, кең мағыналы 
кестелі өлеңнің атасы. Қазақ өлеңіне үлгі, өрнек 
берген, түрін көбейтіп, қалпын молайтқан Абай. 
Ол қазақтың ішінен оқушы тапқан. Әдебиетке, 
өлең-жырға бұрыннан орнаған теріс пікір, 
теріс ұғымның бәрін жоғалтып, жұрттың ойын 
тәрбиелеген.

Бұдан соңғы бір үлкен қызметі – қырдағы 
қалың қазаққа мәдениеттің есігін ашқан. Орыстың 
Пушкин, Лер монтов, Крыловтарын қазаққа ау-
дарушы – Абай. Абай – здо ровый реализмнің 
ақыны, соның негізін салушы» [5], – деп тауып, 
Абай творчествосының еңбір айшықты сипатта-
рын айқындаған. Абайдың жаңашылдығын және 
орыс әдебиетімен байланысын дәл бағдарлау ол 
кезеңдегі сыншылық ойдың бір үлкен көрінісі 
болумен қатар, екінші жағынан, Абай творче-
ствосын танудың ең бір көрнекті арна ларын 
көрсетумен пара-пар еді. Әрине, бұл анықтамада 
Абайдың бар тұлғасы толық көрінбеген, өзекті 
мәселелердің өнікті салаларына ғана назар 
аударылған.

Алайда: «Бұл күнге шейін қазақтың жазба 
әдебиеті жайынан сөз жазушылардың көбі біздің 
жазба әдебиетіміздің басы Абайдан басталады 
деп есептейді. Бұл пікір суретті (художествен-
ная литература) ретінен қарағанда дұрыс болса 
да, әдебиет тарихының ретінен қарасақ, үлкен 
адасқандық болар», – деген пікірге тоқтала кету 
қажет.

Бұл пікірге ойлана қараған жөн. Ғылыми 
деректердің 20-жылдардағы өресі алысқа көз 
салуға мүмкіндік бермегеніне қарамастан, М. 
Әуезов өнікті болжам айта білген деп табуымыз 
керек, ал оны дәлелдеу жағына келгенде, онша 
көп ғылымдық ыждаһат жасамай, жаңсақтыққа 
ұрынған.

Ақындар айтысы, жалпы айтыс өнері: «бір 
жағынан ауызша әдебиетке кірсе, бір жағынан 
жартылап келіп жаз ба әдебиетке кіреді. Біздің 
айтыстар – сол эпистолярлық ро ман түріндегі 
өлеңдер. Сондықтан жазба әдебиетінің басы-
на бұл өлеңдер кіруі тиіс. Одан бері де жаз-
ба әдебиеттің өз міндетін ұға бастаған, қазақ 
тұрмысындағы кем-кетікті қолға ала бастағаны 
да Абайдан бұрын басталады», – де ген уақытта 
М. Әуезов әдебиет тарихын әріден тартпай, бергі 
қол созым жерден бастайды. Наурызбай мен 
Тілеуқабақ қызының, Біржан мен Сараның айты-
сын ғана дәлел етеді.

Айтысты эпистолярлық романға балау-
ында белгілі шарттылық та бар. Алма-кезек 
жазысқан хаттар негізінде жазылатын шығарма 
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мен қолма-қол айтыста суырып салып айтыла-
тын өлеңдердің мән-мағынасына, көркемдік фор-
масына бір өңірден қарауға болмайтыны тағы 
белгілі. Айтыстың түп төркіні, бар табиғаты ауыз 
әдебиетінде жатқанын аңғару қажет еді. М.Әуезов 
бұл пікірін кейінгі еңбектерінде ары жаңғыртпай, 
айтысты фольклордың үлкен де сүбелі бір жан-
ры деп табады. «XVIII ғасырдың соңғы жары-
мынан бастап, XIX-XX ғасырдағы айтыстар 
және Совет дәуіріндегі айтыстар -жазылып алған 
түрлерінің, үлгілерінің өздеріне қарағанда да 
қазақ фольклорының мол саласының бірі», – де-
ген тұжырымды пікір айтып, алғашқы кездегі ой-
ынан ат құйрығын кеседі.

Алайда осы ойын әрі қарай дамытқан уа-
қытта: «Абайдың алдындағы адамдар деп Шор-
танбай, Алтынсарин, Нармамбеттерді алу ке-
рек. Бұл адамдардың кейбірінің Абайдан жас 
болғандығын есеп қылуға болмайды. Шынында 
да Абай дың қазақтың жаңа жазба әдебиетінің, 
классикалық әдебиетінің негізін қалаушысы бо-
луы оған дейінгі көркемдік дамуды жоққа сай-
майды, қайта, казақтың көне жазба әдебиеті 
болғандығына назар аудартады. Демек, қазақ 
даласының маңғол шапқыншылығына дейінгі 
тарихи және мәдени дамуын санаттан шығарып 
тастауға еш болмайды. Абай төңірегінен өрбіген 
ойлар осы тақылеттес талай өнімді арналарға жол 
салып, болжал айтқызған болатын.

Татар ғалымы Әбдірахман Сағдидың 1923 
жылы «Ақ жол» газетінде «Абай» деген атпен 
бірнеше мақаласы жарияланды. Ол «Келешек 
дүниесінде тіл, әдебиет және олардың өсу жол-
дары» деген 1926 жылғы жинағына енді [5]. Осы 
еңбек жайында Есмағамбет Ысмайылов мына-
дай пікір айтқан: «Абай туралы ең алғаш елеулі 
пікір айтқан адам Орта Азия университетінің 
профессоры Әбдірахман Сағди болды. Сағди 
Абайдың шығармаларын дүние жүзілік классик 
ақындармен салыстыра отырып, Абайдың қазақ 
әдебиеті тарихында маңызы ерекше зор екенін, 
Абайды дүние-жүзілік данышпан жазушылардың 
қатарына қойып бағалау қажет екенін айтады. 
Бірақ Сағди мақаласының негізгі бір методоло-
гиялық қатесі болды. Ол Абайды қоғамдық-
әлеуметтік өміріне байланысырып қара-мады 
және көбінесе Абайды татар, шығыс ақындарына 
салыстырып отырды. Абайдың орыс әдебиетімен 
байланысын жете аш-пады» [6].

1925 жылы «Еңбекші қазақ» газеті мен 
«Лениншіл жас» журналында Бейсенбай 
Кенжебаевтың «Абай» атты мақаласы жария-
ланды. Бұл мақала Москвада оқып жатқан қазақ 

студенттерінің әдебиет үйір месінің арнаулы 
тапсырмасы бойынша жазылған. Мұны атап 
көрсетудің бір мәнді жағы бар. Қазақтың мерзімді 
баспасөзін қарап отырған уақытта, Москвада 
оқып жатқан студенттердің пікірі айрықша ілти-
патқа алынып отырғандығын көреміз. Олар дың 
ой-пікірлері кей кезде шешуші сипат алғанын 
да байқаймыз. Мәселен, «Қазақ әдебиетіндегі 
орынды һәм орынсыз сындар», «Ешкімнің 
қолжаулығы бола алмаймыз», «Көркем әдебиет 
туралы Мәскеудегі қазақ оқушыларының пікірі» 
деген көлемді де мәнді мақалаларға әлеу меттік 
жұртшылық та, әдеби қауым да назар аударғаны 
тарихи шындық. Демек, Б.Кенжебаевтың 
«Әдебиет үйірмесінің тапсырмасы» бойын-
ша жазған мақаласын да осындай коллективтік 
пікірдің бір сілемі деп бағалаған жөн.

Ұжымның тапсырмасымен жазылып, кейіннен 
құптау тапқан осы мақала ең алдымен екі мәселеге 
жауап берген. Әрине, эстетикалық дәлелдеуі 
мен танымында балаңдық, қалыптаспағандық 
аңғарылып, ой аңғарын ажарлы жеткізу жағынан 
жетім сіздігі байқалғанмен де, Абай «шын ақын 
ба, ақын болса қандай? Ол кімнің ақыны, ұстаған 
жолы, көздеген бағыты қандай?» деген түбегейлі 
мәселелерге оралымды да орнықты жауап береді. 
Бірінші: «Абай – өте ақын кісі, бұған өлеңдерінің 
суреттері, ұйқасымдары, ойына келгенді 
қиналмай толқытып, түйдектеп шығаратындығы 
дәлел. Осымен бірге, Абай – сыршыл ақын» 
[7], – деген тұжырымды Абайдың қазақ поэзия-
сына қосқан жаңашылдығымен дәлелдемекке 
ұмтылған. Мұның өзі сыншылық ойдың қай 
өңірге көз сала бастағанының бір көрінісі еді.

Екінші сауалға: «Абай көшпелі дәуірдегі 
әдебиеттің өкілі болғандықтан, сатираның бар 
қуатымен пайдаланды, өйткені Абай бұрынғы 
өткен заманның қайта орал-майтынын білген. Ескі 
әдет-мінездің халыққа зиянды екенін та ғы білген. 
Сонан соң олардың бәрін кекетіп, жаңа заманға 
халық ты үйретуге тырысқан», – деп негізінен 
алғанда, түтіні дұрыс қорытынды жасаған. 
Мұндай пікір ол кезде көпшіліктің көкейіне 
қона қоймаған, әрі-беріден соң тыңнан айтылған 
ой екенін ескермеске тағы болмайды. Өйткені 
біреулер Абайды аспанға көтеріп, ұлтшылдықтың 
атасы етіп жатқанда, оған қарсылар Абай 
творчествосының шын мәнмағынасын әділ та-
разыдан өткізе алмай жатқан кезде Москва 
студенттерінің ұйғарымымен осын дай пікір 
айтудың өзі құптарлық құбылыс. Өйткені зи-
ялы жастар талқысынан өткен мақала: «Абай 
қазақтың жазба әдебиетін бастады, соған 
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негіз салды. Сондықтан Абай – қазақ жаз ба 
әдебиетінің ағасы. Бұл орын Абайға үлкендік 
те, кішілік те қылмайды. Абай өлеңдерін қарап 
келіп шығаратын қорытындымыз: Абай – халық 
ақыны» [8], – деген тұжырымның 20-жылдардың 
орта шенінде жасалғанының қазақ әдебиет сыны 
үшін үлкен мәні барлығын аңғармасқа болмайды.

ҚазАПП съезінде (1932 жылы) жасалған 
баяндамада тұрпайы социологизмнің дауылы 
көтеріліп, бірқыдыру әдеби-мәдени мұраларды, 
Абай творчествосын да сыртқа тепкен кезіміз жоқ 
емес. «Әдебиет энциклопедиясына» байшыл-
ұлтшыл ақын-жазушылар туралы мақалалар орын-
сыз жазылды дегенде, «қара тізімнің» ең басынан 
Абай орын алған болатын. Әрқилы мақалаларда 
Абайдың аты тағы да әр саққа жүгіртілгенін тізе 
бермей, осы көңіл-сыңайдың кейбір шындығын 
аңғартатын Ілияс Жансүгіровтің 1933 жылы Абай 
шығармаларының жинағына жазған кіріспесіне 
арнайы тоқтаған жөн. Өйткені мұнда көзеңдік ой-
пікірдің, ҚазАПП сынының табы әбден айқын. 
Сонымен бірге, бұл мақала Абайды танудың 
алғашқы кезеңін дегі, яғни 1917-1933 жылдар 
аралығындағы ой эволюциясының нақты бір 
көрсеткіші бола алады.

Сондай-ақ, әдебиеттану ғылымына РАПП, 
ҚазАПП-тың жасаған ықпалын да айта кет-
кен орынды. Өйткені Ілияс Жансүгіровтің Абай 
жайындағы осы социологиялық еңбегінің бір 
тармағы, тіпті, әрі-беріден соң, негізгі арқауы 
РАПП, ҚазАПП ұстанған идеялық-эстетикалық 
талап-тілектен өрбігенін айқын көреміз.

20-жылдары, әсіресе, оның екінші жар-
тысында «Пле ханов ортодокциясы үшін» 
деген ұран көтерілді. Оның негізгі талабы 
көркемдік дамудың себебін қоғам тіршілігінен, 
әлеуметтік-экономикалық өмірден іздеу ке-
рек, көркем шығарманы соның ыңғайына қарай 
талдау керек деген ойдан тармақтанды да, 
әдебиеттің, көркемөнердің өзіндік өсіп-өркендеу 
заңдылықтарын теріске сайды. Осы бағытты қатаң 
ұстаған В. М. Фриче: «Көркем шығармаларды 
жасаудың айла-амалдары материалдық байлықты 
өндірудің заңдарына бағынады», – деген бола-
тын. Классицизмді сентиментализмнің алма-
стыруын, сентиментализмді романтизм-нің, ал, 
романтизмді реализмнің алмастыруын өндірістік 
карым-қатынасқа, қоғамдық формацияға байла-
нысты қарайды да, өнерді өзіндік ерекшеліктен 
жұрдай қылып шығарады. Сондықтан адамды 
адам қанау дәуірінде жасалған әдеби-мәдени 
мұра ның бағасы өте төмен, одан алар үлгі-
өнеге жоққа тән, өйткені олар қанаушы таптың, 

халықты езіп-қанап отырғандардың шашпауын 
көтерді, даңқын шығарды деген ойға шыр-малып, 
дөрекі социологизмнің етек алуына «теориялық» 
негіз дайындады.

Совет әдебиет сыны мен әдебиеттануының 
басып өткен өткелдерін проф. С.Машинский 
«Жолдар мен бұралаңдар. Совет әдебиет 
ғылы мының тарихынан» деген еңбегінде ар-
найы зерттей келіп: «Тұрпайы социологиялық 
құйын 30-жылдардың бірінші жартысында со-
вет әдебиеттануының едәуір бөлегін қамтыды. 
Классиктер, өнер саласындағы қайраткерлердің 
барлығы дерлік арнайы «өңдеуден» өтті. Өткен 
заманның ұлы шығармалары буржуазияның не 
дворянствоның, не әралуан әлеуметтік жік тердің 
«психологиясын» жырлаушылар деп табыл-
ды. Пушкин – «I Николайдың малайы», Гоголь 
– «феодалдық идеологияны қайтадан қалпына 
келтіруге жанталасқандардың өкілі» деп жари-
яланды. Тұрпайы социологтар псевдомаркстік 
сөздерді жамылғы етіп, классиктердің көркем ту-
ындыларына әділетсіз зорлық жасады» [9, 69-73], 
– деген пікірлері қазақ әдебиетінің сын-зерттеу 
саласына да арнап айтылғандай.

Ілияс Жансүгіровтің Абай жинағына жазған 
кіріспесінің негізгі мақсаты – кемеңгер Абайдың 
дүниетанымын айқындау болғанымен, артық 
сілтеп жіберген. Ілияс Жансүгіровтің бұл еңбегі, 
негізінен алғанда, бірінен бірі туындап жатқан екі 
мәселенің сырын ашуды көздеген. Біріншісі – Абай 
заманы, екіншісі – осы заман идеологиясының 
Абай дүниетанымын қалыптастыруға жасаған 
ықпалы. Қазақ халкының тарихы, сондай-ақ 
әдебиетінің тарихы жасалмай жатқан кезде 
және ескі идеология мен жаңа идеологияның 
арасындағы идеялық-творчестволық күрестің 
сілемі әлі де болса сезіліп жатқан кезде Абайдың 
өмір сүрген заманын ұзақ сонарлы зерттеудің 
ешқандай әбестігі жоқ. Осыны терең де толғамды 
айтамын деген игі тілек әрқашан өрелі биіктен та-
была бермеген.

Абайдың ақындығына келгенде, Ілияс біраз 
көсіліп, бұрынғы ой-пікірлерде кездеспейтін 
өңірлерге көз салады. Өйткені ақынды ақын-
ның түсінуі, оның сырын ашуы бірқыдыру 
құнарлы ойларды сабақтатқан. Алайда алдағы 
социологиялық ой ағыны тартына сөйлетіп, 
емеурін мен ғана білдірткен кезі де жоқ, емес. 
«Алтынсарыұлы Ыбырай, Уәлиханұлы Шоқан, 
Құнанбайұлы Абай – осылар біртұтас, бір 
бағыттас адамдар» [10] екенін айту сол кезеңнің 
өзінде жаңа ойдың қарлығашы еді. Тек Абаймен 
болып, Ыбырай мен Шоқан көбіне ауызға алын-
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бай, ал, әлдеқалай айтыла қалса, беттері теріске 
бұрылып, талай атақты арқалап шыға келетін. 
Үшеуін бір сарындас, бір бағыттас етудің өзі сын 
үшін өнікті де құнарлы ой екенін аңғармасқа бол-
майды.

Қазақ әдебиеттануының туа бастау және 
сынның қалыптасу дәуірінде ақын-жазушьның 
шығармасында қамтылған өмір шындығының әр 
саласына, тақырып аумағына ойлана көз жіберу-
дің өзі ұнамды құбылыс. Оны Ілияс «Абай 
пікірлері» деген тарауда өмірден көрген-түйгенін 
жүйелеудің өзі, әрі-беріден соң, қазақ халқының 
мінез-құлқындағы кесір-кесапаттардың бәрін 
түйдектеп, бір арнаға салудың өзі сыншылдық 
ойдың өрісі кеңігендігін де, сонымен қатар, айтар 
ойдың молайғандығын да анық танытады.

Ал, сол тақырыптық аумақтың өзі қай үлгі-
өнеге, қай тұрғыда көретіндігіне, яғни поэзияның 
ішкі жанр, түрімен нақышталатындығына назар 
аудару – эстетикалық талап-талғамның өскендігін 
аңғартатын құбылыс. Абай лирикасының ішкі 
дүниесіне, сезім байлығына біраз бойлап алған 
автор: «Абай бұлардың үстіне, шебер суретші 
(художник), өлеңмен Абай салған суреттер мінсіз, 
көрікті, ер-тұрманы түгел», өмір шындығы «жан-
ды тұлғасымен тұтас түрекеледі» [10], – деген 
байқауларын ортаға жайып салады. Өйткені бұл 
ой аңғарында тек әдебиетшілерде ғана кезде сетін 
байқағыштық емес, өзінің практи калық ісінен, 
тәжірибесінен туатын шын дық бар. Ал, мұның 
өзі сын жанрының қалыптасуы үшін айрықша 
ілтипатқа алынатын эстетикалық құбылыстар, 
жылт етіп көрініп, көбіне қолға ұстата қоймайтын 
ерекшеліктер.

Осының бәрін Ілияс тезис түрінде айтқан 
уақытта, әлі ешкімнің сыншылық ойы баяндай 
қоймаған салаға ауады да, өзінің социологиялық, 
тұрғыдан тұжырымдағанда-рына қарсы шыға-
тын, өз ойындағы қайшылықтардың бәрін жеңіл-
дететін үлкен бір проблемаға ауысады. Ол: 
«Өлеңді өнер деп бағалаған Абай, сол өлеңді ке-
стелеп жасауға қызмет етті. Өлеңнің өнер екенін 
көрсетті. Қазақта да мынадай өлең, мынадай сөз 
өнерінің үлгілері, өнегелері болады деп, өнер 
белгісін калдырды. Абайды жазба әдебиеттің, 
сырлы әдебиеттің басы дейтініміздің бір жағы 
осында» [10], – деп көңілге ұялар, ғылымға ой са-
лар пікір тұжырымдайды.

Ал, жазба әдебиеттің басы деп санауға іңкәр 
етіп отырған оның тек жаңашылдығы, қазақ өлең 
құрылысына кіргізген жаңалықтары ғана емес, со-
нымен қатар, «Абайдың жалпы өлеңінің дені сау, 
тілі таза. Абайдың өлеңі таудан тасыған бұлақтай 

сарқырап жатса, сөздері сол бұлақтың түрлі та-
сындай жарқырап жатады», Абайдың тарихи зор 
еңбегі «тіл өнерін жасап, қазақтың жабайы тілі-
нен үлгілі, өнер, әдебиет тілін жасағандығы», – 
деп дұрыс та перспективалы қорытынды жасай-
ды.

Осындай ірі тұжырымды барынша дәлелдей 
түсу үшін Абайдың қазақ өлеңіне 14 түрлі өлең 
өрнегін қосқанын жалпылай айтады: «Абай – 
өлең түрін жасауға қызмет еткен жазушы. Абай 
– бұрынғы қазақтағы өлең, жырлардың өлшеу, 
үлгілерін кеңі тудің үстіне, араб, парсы, шағатай, 
орыс өлеңдерінің үлгісін кіргізіп, қазақ әдебиетін 
жаңалаған адам». Оның шығармаларынан, өлеңнің 
әуез ырғағынан күйлі, ырғақты, сорғалап келетін 
талай өлеңдерді тауып, «Абайдың жыры ырғақ, 
музыка дыбысы, құрылысы жағынан төгіліп 
келеді. Өлең ұйқасындағы етістіктердің сайдың 
тасындай ірі қимылды, қозғалысты көрсетудегі 
жандылығы», «дыбыс ұйқастығы, әуен сәйкестігі 
(аллите рация) ақындық шеберліктің, талант 
қуаттылығының, өлең көркемділігінің белгісі» 
[10], – деп айрықша қадірлейді.

Сонымен, Ілияс Жансүгіровтің Абай жинағына 
жазған алғы сөзі ұлы дарынның ерекшелігін 
бірқыдыру аңғарған, кезеңдік эстетикалық, талап-
талғамның ауыр жүктерін көтерген еңбек болды. 
Осындай еңбектердің дүниеге келуі арқасында 
Абайды дұрыс тануға жаңа кілт, жаңаша 
көзқарас табу, яғни маркстік-лениндік ілімнің 
қағидаларын басшылыққа алып, нақты жүзеге 
асыру қажеттігі аңғарылып, мәнді сыншылық-
ғылымдық ой-пікірге үлкен арна дайындалды. 
Көптеген мақалалар мен еңбектердің осындай 
ерекшелігі де, қате-кемшілігі де Абайтанудың 
алғашқы кезеңінің 1917-1933 жылдарға тұспа-
тұс келетіндігін, сыншылық ой эволюциясы соны 
арна тауып, ғылыми процеске ұласа бастағанын 
танытты.

Әрине, Абайдың өмір сүрген дәуірінің жай-
күйін, әлеуметтік ой-пікірінің жаңа арна табуын, 
кезең идеологиясының Абай шығармаларына 
жасаған әсерін айту айрықша мәнді болғанмен, 
оның творчествосын жан-жақты тануға аздық жа-
сайды. Қазақтың XIX ғасырдағы қоғамдық тари-
хына Абай өмірбаянын, ақындық болмысын жа-
настыра қарау қажеттігін туғызады. Бұл міндетті 
М. Әуезовтің осы жинаққа жазған «Абайдың 
туысы және өмірі» атты ғұмырнамалық еңбегі 
атқаруға тиіс болды.

Осы ғұмырнаманы әңгімелеген уақытта, бір 
жағдайды айта кеткен жөн. 1909 жылғы Кәкітай 
жазған Абай өмірбаяны 1933 жылға дейін ұлы 
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ақын жөніндегі ақпар-мәліметтің негізі боп 
келген-ді. Бұл екі аралықта жазылған мақалалар, 
айтылған ой-пікірлер Абайдың өмірбаянын жасау-
ды мақсат етпеген. М. Әуезовтің «Абайдың туысы 
және өмірі» атты еңбегі – қазақ әдебиеттануында 
Абайдың ғылыми ғұмырнамасын жасауға та-
лаптанған күрделі қадам. Әдетте, көп зерттеу-
шілер ақын-жазушының өмір жолын қуа баян-
дап, одан кейін идеялық-тақырыптық, қауқары 
жетсе, эстетикалық талдаулар жасайды. Ал, 
М.Әуезов осы үш саланы жіктемей, тұтастыра, 
бір-біріне байланыстыра отырып ой өрбіткен. 
Осы әдісті 1933 жылғы өмірбаянда алғаш 
рет қолданып, кейінгі редакцияларында [11] 
жетілдіре қомақтандырып отырған. Абайта-
ну ілімінің салалана өркендеп кетуіне осы әдіс 
өзінің игі әсерін тигізген. Мәселен, 1889 жыл 
«Абайдың барлық ақындық, қызметінің ішіндегі 
ең өнімді, ең жемісті жылы болады. 89-жылы 25 
шамалы өлең жазылады. Бұл сөздерінің ішінде 
бұрынғыша елінің өзі көрген кемшілік-міндерін 
қатал сыншы, үлкен ұстаз тілімен сынап, тексеру 
бар, сонымен қатар, махаббат жайындағы сөздер, 
табиғат суреттері, бас қайғысы да бар. Одан соң 
Пушкиннің «Онегинінен» аударма жасайды.

Осы жылдан бастап Абайдың білімі мен 
өсиетіне құмар болған ел ішінің көзі ашық жаста-
рына Абайдың ауылы үлкен білгіштің медресесі 
сияқты болады. Абай – ұстаз да, сөз ұғынатын 
ынталы, талапты жастардың бәрі – шәкірт», – де-
ген үзіндіге көз салсақ, Абайдың әлеуметтік ісі 
мен творчестволық өмірі қоян-қолтық араласып 
жатады да, одан мәнді қорытынды жасай алатын 
білгірлікті байқаймыз.

М. Әуезов жазған осы ғұмырнама бұрынғы 
деректерге көп мағлұмат, оқиғалар, фактілер 
қосып, творчестволық өмірдің қат-қабат сырла-
рын ақтарып барып, жаңа бір дүниеге айналып 
кетеді де, Абайды тану ісіне үлкен олжа қосады.

Абайдың тарихи өмірі мен творчествосының 
ой аңғарын әбден жыға түсінген М.Әуезовтің 
Абай біреу емес, екеу деп тұжырым жасауы сол 
кез үшін де, жалпы Абайтану үшін де үлкен 
жаңалық еді.

Абайдың өз заманымен алысып, оны жаңа 
жолға салғысы келгенін және тың сүрлеумен 
жүруге талаптанғанын дәлелдей айта келіп: «40 
жастан асқан соңғы Абай бізге бір Абай емес, екі 
Абай болып кетеді. Біреуі – өмірге үйлескісі кел-
мей, заманнан, ортасынан озып шығып, сыншы, 
ұстаз ақылшы, ақын, данышпан болуға айналған 
Абай да, екіншісі – күндегі өмірдің бетімен елдің 
сөзін ұстап, бұрынғыша партия тартыстың, билік 

әкімшіліктің жолындағы ру басы, ел меңгерушісі 
Абай.

Абайдың өз ішінде осындай екі тарау жол 
шығады. Бір жүрек екіге бөлініп, жыртылып ай-
рылады. Заманнан ақыл-сезімі артып, басы озған 
жалғыздық трагедиясы (қайғысы) туады. Соның 
қайғылы сыны сыртқа шығаратын бір жол болу 
керек. Абайдың сыртқы өмірі жеміссіз, ажарсыз, 
мағынасыз болса, соған өз ішінде толып жатқан 
қарсылық бар. Ойына жиналған ұлы зар, үлкен 
мұң, көп арман бар. Осының бәрін сыртқы көзге 
көрсетіп, іштегі арман мен өкінішке аз тыныс, 
аз ғана ем болатып нәрсе ақындық болады. Со-
нымен 1884-1886 жылдан бері қарай Абайдың 
ақындығы басталады» [11], – деп жасаған 
тұжырымы М. Әуезовтің Абайға арнаған бар 
еңбегінің лейтмотиві екенін көреміз. Бұл пікірдің 
арғы бастауы Ф.Энгельстің Гете, Лениннің 
Л.Н.Толстой туралы айтқан ойларынан нәр алды, 
ғылыми-эстети калық тұрғыдан Абайды тану 
процесін айқындай түсетін мәнді қорытынды, 
қазақ әдебиеті тарихында бұрын ешкім айтпаған 
жаңа пікір болды.

1933 жылғы ғұмырнамада айрықша айқын-
дықпен тұжырымдалған күрделі проблеманың 
бірі – реализм. Мұның шет-жағасын М. Әуезов 
1923 жылы «Қазақ әдебиетінің қазіргі жайы» тура-
лы мақаласында: «Абайдан бастал ған реализмнің 
сарыны казақ әдебиетінің осы күнге дейін жол 
болып келе жатыр» [4], – деген болатын. Басқа 
авторлар Абай реализміне назар аударғанмен, 
М.Әуезовтей көп зерттеген және ғылыми дәл, 
өнікті пікір айтқандар аз.

М. Әуезовтің «Абайдың туысы және өмірі» де-
ген еңбегінде соны ой аңғарып іздеп, суыртпақтап 
шығара беретін тарихи дерек те, ғылыми ой-пікір 
де бірқыдыру мол. Әйтсе де, методологиялық 
желі жетіспегендіктен, бұл ке-зеңде Абайдың бар 
болмысы екі жақты бағаланып, әрқилы ой-пікір 
туғызып жүргенімен, оның творчествосы – та-
рихи мұра, сондықтан одан іргені аулақ салма-
уымыз керек де ген тұжырымға ойысты. Тайыр 
Жароковтың «Қазақстан» баспасы атынан жазған 
дәйектемесінде: «Пролетариат тілегінде өсіп келе 
жатқан жұртшылығымызды Абайдың көркем 
шығармаларымен таныстыруды теріс көрмедік. 
Сөз ұйқастыруы, тілінің жеңіл орайлығы, көр-
кемдігі, алған тақырыбын бөтен сөзбен былық-
тыр маушылығы, жазу техникасының шеберлігі 
жағынан әлде де пайдалануға болады.

Абайдың бұл жинағы шыққанда, кейбір обы-
ватель ұлтшыл-байшылдар: «Абайдың толық 
жинағы шықты», «Абай – жалпы қазақтың 
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қамқоры», – деп, өшіп баратқан тап әлде де 
таптық қару еткісі келер, бірақта ондайларға 
Маркс, Ленин қисынымен большевиктік жауап 
беру әрбір комму нист, комсомол, одақ, мүшесі 
және колхозшы жастардың міндеті», – деп ескер-
ту жасауы біраз шындықтың бетін ашып, Абайта-
ну ісінің әлі де шығар белдері, асар асулары бар 
екенінен хабар береді.

Абайтану ілімінің дайындық дәуірінің екінші 
кезеңі 1934-1945 жылдардың арасын қамтиды 
дегенбіз. Бұл кезең ерекшелігін Е. Ысмайылов 
«Абайды ғылыми жолмен зерттеудің басы» ден 
тапқан болатын.

ВКП(б) Орталық Комитетінің 1932 жылғы 
23 апрельдегі «Көркем әдебиет ұйымдарын 
кай-та құру туралы» қаулысының игі ықпалы 
мұра мәселесін ғылыми негізде зерттеуге 
мүмкіндік берді. Жалпы идеялық арнадан өрбіген 
эстетикалық таным-білім М.Горький бастаған 
СССР Жазушылар одағының ұйымдастыру 
комитетінің ісінде өнікті арна тауып, 1934 жылы 
әуелі республикаларда, соңынан бүкілодақтық 
көлемде өткізілген жазушылар съезінде дөрекі 
социологизмге мықтап соққы берілді, бүгінгі 
көркемдік ізденіс-барлауларға да, сондай-ақ, 
мұраны дұрыс игеру жайына да әсерлі ықпал етті.

М. Горькийдің ауыз әдебиеті туралы айтқан 
ой-пікірлерінің бәрі де әдеби мұраның дәстүрінен 
жатсынбай, үлгі-өнеге алу, ұлы дарындардың 
ұлан-ғайыр өнерпаздық еңбектерінің 
классикалық сипатын айқындау, эстетикалық 
мәні, адамгершілік ғибраты мол екендігін ашық 
айту сыншылық-ғалымдық ой-пікірлерді өрелі 
де жемісті өріске бағыттады. Көп мәселеге 
жаңаша қарауға, жаңа тұжырым-қорытынды 
жасауға игі әсер етті. Кеше ғана дворян жазу-
шысы деп танылған Пушкин де, пессимист, 
уайым шыл деген Лермонтов та, толып жатқан 
атақ-ярлық таңылған ақын-жазушылардың бәрі 
де тарихи шындық, деңгейінен қайта қаралып, 
қайсыбірінің мүшелді мерекелері өткізіле ба-
стады. А.С.Пушкиннің қаза болуының 100 
жылдығы айрықша сән-салтанатпен өтуі дөрекі 
социологизмнің күлін көкке ұшырудың көрінісі 
болды. Одақтық көлемдегі, үлгі-өнегесі мол 
орыс мәдениеті мен ғылымындағы жаңалықтың 
барлығы да ұлт мәдениеті мен әдебиетіне, әсіресе, 
қазақтың жаңашыл қауымына игі ықпал жасады. 
Оны ең алғаш сезген, жаңаша түсінік-танымның 
құшағына енген әдеби мұра – Абай творчествосы.

Қазақстан Жазушылар одағының және 
әдебиетшіл-мәдениетшіл қауымның кезеңдік 
ынта-тілегі Қазақстан Орталық Атқару Комите-

тінің қазақтың классик ақыны Құнанбайұлы 
Абайдың өлгеніне 30 жыл толғанын өткізу ту-
ралы 1934 жылдың декабрінде алған қаулысына 
ұласты. Абай енді жеке ақын-жазушының, сын-
шы, ғалым ның «уысынан» шығып, қоғамдық 
қамқор лыққа бөленді, үлкен әлеуметтік арна тап-
ты. Міне, осы жағдайдың өзі Абайтану ілімінің 
дайындық дәуіріндегі екінші кезеңнің, яғни 1934-
1945 жылдарда ғылыми жолмен тану кезеңінің 
басы болатындығына айғақты дәлел.

Әдетте, әдеби өмірдегі үлкен оқиғаларды, 
жаңа тыныс, соны өзгеріс, ізденісті белгілі бір 
қаулы-қарарға сабақтастырған уақытта, олардың 
мән-мағынасына, ғылыми-эстетикалық арна-
сына көз саламыз. Коммунистік партияның 
қамқорлығы әрқашан өміршең, келешегі мол игі 
іске бастайтынын жадымыздан шығармаймыз. 
Демек, Абай творчествосы енді үлкен мұрат 
деңгейінен бағалануы, зерттелуі қажет екені 
айқындалды. Абай бұдан былайғы жерде ұлы да-
рын ғана емес, бір халықтың мақтанына айналуға 
тиісті болды. Осындай мақсат-міндетті дұрыс 
ұққанда ғана қазақтың сыншылық-ғалымдық ойы 
өркен жая алатыны, өзінің эстетикалық мұраты 
мен жанрлық сипатын таба алатыны айқындалды.

1934 жылы «урналының 11 және 12 сан-
дары тұтастырылып, алғашқы бетінен ақырғы 
мұқабасына дейін түгел Абайға арналды. Абай 
творчествосын ғылыми жолмен жан-жақты 
зерттеудің алғашқы қарлығашы осыдан басталып, 
талай соны өңірлерге көз тасталды. Журналдың 
«Абай» атты кіріспе мақаласында қандай 
еңбектер жарияланып отырғанын айта келіп: 
«Бұл мақалалардың ішінде әртүрлі көзқарастар 
бар. Бәрі де Абай – үлкен талантты мастер дегенді 
дәлелдейді. Бұл жолдастардың әрқайсысы Абай-
ды әр жағынан тексеріп, Абай туралы үлкен зерт-
теу жұмысын істеп отыр.

Әрине, Абайдың қырық жыл жазған өлеңдерін 
бір журналдың бетінде түгел зерттеп бітіруге 
болмайды. Сөйтсе де, жоғарғы айтқан жолда-
стар Абай туралы осы уақытқа шейін болып кел-
ген сынау, зерттеу жұмысын әлдеқайда жоғарғы 
дәрежеге көтеріп отыр» [12], – делінген болатын.

Журналдағы материалдардың бағыт-
бағдарына және қорытқан ойларына қарағанда, 
бірден көзге ұрар үш саланы байқаймыз. Бірінші, 
өнеге алған арналары және Абай поэзиясының 
қазақ әдебиетіндегі орны мен ерекшелігі; екінші, 
Абайдың дүниетанымын тексерудің жай-күйі; 
үшінші, қоғамдық сананың басқа салаларына 
Абайдың қосқан үлестері. Бұларды әңгімелеген 
уақытта да бұрын сөз болмаған жаңалықты ой-
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пікірлерді мүмкіндігінше жүйелеп айту жағын 
қадағалап отырмақпыз, өйткені осы кезден ба-
стап Абай жайындағы мақала, еңбектер дің саны 
молая түскені, ғылыми зерттеулер туа бастағаны 
және де қорытылған пікірлерді жүйелі-жүйесіз 
қайталаушылар кездескенін естен шығармау ке-
рек.

Сонымен, Абайдың творчестволық арнала-
рын тану, оны ғылыми тұрғыдан баяндау, Абай 
поэзиясының сыр-сипатын айқындау мәселесіне 
оралғанда, алдымен М.Әуезов тің «Абай 
ақындығының айналасы» деген мақаласында 
Абайтану ілімінің туу, қалыптасу барысында 
бірде құпталып, бірде талас-тартыс тудырған 
екі мәселе бірінші рет кең көлемде ғылыми 
тұрғыдан баяндалды. Автор бұл проблемалардың 
шешуін бірден табамын деген игі тілектен гөрі, 
оларды шын зерттеу арнасынан өткізу, ой салу 
мақсатымен жазған. Ол мәселелер – Абайдың 
Шығыс және Батыс әдебиеттерінен алған үлгі-
өнегелері, ықпал-әсері, екінші – Абайдың ақын-
дық мектебі, оның мәні.

Шығыс және Батыс әдебиеттерінің Абай  
творчествосына жасаған ықпалдарын айтар-
дан бұрын, қазақтың өз топырағындағы рухани 
байлықты сөз етпейтінін, ол арнайы зерттеуді 
талап ететін ең үлкен мәселе екендігін ескерт-
кен автор Абай творчествосын өзенге теңейді. 
Көл-көсір ағып жатқан өзеннің арнасы – қазақ 
әдебиетінің бай мұрасы мен дәстүрі болса, өзеннің 
екі жағасы – Шығыс пен Ба тыс әдебиеттері деп 
біледі. Осы екі жағаның көрік-келбеті Абай твор-
чествосын қалай ажарландырды деген мәселені 
автор әуелі Шығыстан бастайды. Абайдың алғаш 
қолына алған кітабы, бойына сіңірген наным-
сенімі, көрген-білгені Шығысқа байланысты 
болды. Тінтіне ізденіп, жан-жаққа көз тастаған 
дарынды, Шығыстың дінінен бұрын, поэзиясы 
өз иіріміне тартып, алғаш ақындық сезімі ояна 
бастаған жас талап Физули, Науаи, Сағди, Фир-
доуси, Хафиздердеи медет тіледі, қолын соларға 
созды. Сондықтан өзінің алғашқы лебізінде 
«юзи раушан, кози гауһар-ды» ауызға алып, 
«Әліпбимен» сабақтастырды. М. Әуезов: «Бұл 
кез Абайдың шағатай поэзиясына таза еліктеу 
ретінде ілеспек бол ған талабын көрсетеді. Онда 
тақырып, тіл, ырғақ, кейде ұйқас және теңеу, 
салыстыру суреттерінің (көзи гауһар сияқты) 
бәрі де өз төркіні кім екенін танытып тұр... 
Балалық күннің еліктеу үлгісін тастағанмен, 
өмірінің ақырына шейін Абай осы жағадан 
қол үзбеді. Абай ақындығының ішінде Шығыс 
арқауы ұзыннан ұзақ тартылған желідей болып 

созыла келіп, ең ақыры 1902 жылы жазылған 
«Алланың өзі де рас, сөзі де распен» аяқталды. 
1902 жыл – Абай өлеңінің сарқып кеп тоқтаған 
жылы» [11], – деп ой түйеді. «Бұл аралықта  
«Масғұт» пен «Ескендір», «Әзім әңгімесі» 
сияқты Шығыс сілемінен туған шығармалары 
1889 жылы, ал, «Қор болды жаным», «Көзімнің 
қарасы» 1891 жылы жазылып, Шығыс желісі 
үзілмей келе жатқандығын көрсетеді» [12], – деп 
баяндады.

Шығыс әдебиетінің үлгі-өрнектері жайын-
дағы мәселені әзірге қоя тұрғанда, осы тұжы-
рымнан өрбіген екі мәселеге тоқтай кетейік. 
Бірінші – Абай Шығыс әдебиетімен «қай уақытқа 
дейін жолдас» болды деген мәселе. Бұл жөнін-
дегі әрқилы ой-пікір әлі бір тиянаққа жеткен 
жоқ. Осы журналда жарияланған мақаласында  
Құдайберген Жұбанов: «1864 жылдан кейінгі 
Абайдан шағатай ықпалын іздеу – бос арам тер 
болып шығады» [12, 36], – дегенін еске тұтқан 
күннің өзінде, бұл мәселені кейінгі зерттеу-
лер айқындап, ашып берді дей алмаймыз. Күні 
бүгінге шейін Абайдың Шығыпен байланысын 
арнайы зерттеген көлемді еңбек аз. Бұған белгілі 
себеп те жоқ емес. Міне, осыдан екінші мәселе 
тармақтанады.

Жұртқа мәлім, М. Әуезовтің Абай творчество-
сының бір арнасы, өзінше айтқанда, «жағасы» 
– Шығыс әдебиеті мен мәдениеті болды деген 
тұжырымы көп уақытқа дейін үлкен дау-дамай 
туғызып, тіпті, саяси мән-мағына берілген кезі 
көпшіліктің есінде. М.Әуезов Абай творчоство-
сынан Шығыс әдебиетіне қатысты нені көріп еді, 
оны қалай түсіндіріп еді дегенге оралар шақта: 
«Абайда Батыстан кірген белгіден гөрі, Шығыс 
белгісі басымырақ, нақтырақ. Батысқа келгенде, 
ол арқасын Шығысқа, ақылмен қорытып алған 
мұсылмандыққа нық, тіреп алып келді» [12, 15; 
11], – деген тұжырым шындықтан гөрі, сәл өсіре 
айтылғанын байқаймыз. Дау айтушылардың бәрі 
де осы тұжырымға табан тіреп, дәлелдей сөйлеген-
ді. М.Әуезов өзінің кейінгі зерттеулерінде бұл 
мәселенің негізгі идеясынан жалт бермей, Абайға 
Шығыстың классикалық поэзиясының ықпалы 
болды деген жалпы пікірді айтқанмен де, Батыс, 
әсіресе, орыс әдебиетінің үлгі-өнегелерін терең 
баяндаған болатын.

Енді мақаланың творчестволық, ой ағынына 
назар аударсақ, М.Әуезов Шығыс әсерін екі 
салаға жіктейді. Бірінші – Шығыс әдебиетінің 
идеялық ықпалы. Абай фанатик те, схоластик 
те емес. «Шығыс жағасынан алған нәрдің бәрін 
Абай өз ақылымен, сыншы, ойшыл ақылымен, 
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бірақ, әрине, санашылдық (идеалистік – Т. К.) 
жолмен өзінше қорытып алады. Бұған кірген 
бұйымдардың басы ислам діні, онан соң Шығыс 
поэзиясы және мұсылман ғылымының ілгері-
соңғы ғұлама философтарының сөздері бола-
ды» [11; 12, 14], – деген пікір болса, екіншісі 
– поэзияның нақты түр-үлгісі. Бұған «Қазақ 
әдебиетінің көлеміндегі ғаруз әсерін тексеру 
және соның бір жағын Абайға да тірей тексеру 
әдебиетшілердің алдындағы бірден-бір сыни про-
блема» [12, 12], – деп білді де, өзі біраз тереңдеп 
барды.

Осы мәселені түсінудің кейбір сілемдері 
Құдайберген Жұбановтың мақаласында да көрініп, 
Шығыс поэзиясының үлгі-өрнегі деген проблема 
алғаш рет көрнекті әңгімеге арқау болған. Жа-
сыратыны жоқ, қазір қазақ әдебиеттану ғылымы 
қарыштап өркендеп отыр деп қуана айтсақ та, 
осы проблема, яғни Шығыстың поэтикалық үлгі-
өрнек-терін талдау, түсіндіру мәселесі бізде әлі 
ақтаңдақ күйде.

Өз қазанында өзі пісіп шыққан «таза» 
әдебиетті тарих білмейді. Демек, Абайдың Шығыс 
жағасына қол созып, үлгі-өрнек алуын сөкеттеуге 
болмайды. Араб, парсы поэзиясының негізгі 
үлгісі – ғарузға, яғни дауысты дыбыстардың 
ұзыны мен қысқасы кезектесіп, алмасып келіп 
отыратын өлең жүйесіне еліктеп өлең жазғаны 
шындык. М.Әуезов те, Қ.Жұбанов та бұл салада 
бірқыдыру өнімді ой өрбіткен болатын.

Батыс, әсіресе, орыс әдебиетінің Абайға 
жасаған ықпал-әсерін баяндаған уақытта, 
М.Әуезов: «Абай көбінесе өз іргесін бермеуге 
тырысады. Тың жаңалықтың барлығын талғап-
талғап қана ала алады. Бірақ, барған сайын 
икемделіп, сыпталып, сырт буындығынан ары-
ла береді. Рацио налшы, жаңашыл Абай пішіні 
айқындалып ашыла береді. Өз ішін бермеймін 
деп жүрсе де, ақын көп жанасу арқылы бірқатар 
жаңғырып, түлей бастайды» [12, 15-17], – деген 
уақытта, «Шығысым – Батыс, Батысым – Шығыс» 
болып кетті деген Абайдың «Ішкі дүниесінің 
барлығы бірдей қопарыла өзгеріп кетпегенін» де 
[12, 17] еске салады. Бұл ой «Шығыс жоралғысы 
Абайда басымырақ» деген түйіннен туған.

Орыс әдебиетінің әсеріне келгенде, автор 
Абайға Чернышевскийдің күрескерлігі дарымай-
ды, оны «көз салып құнттамайды. Пушкин, Лер-
монтовтар, Крыловтар сарынына бой ұра береді» 
[11; 12, 16], – деген ойды өрбітіп, таратып алып 
кетеді.

Бұл мәселе, яғни Абай орыс әдебиетінен 
нені алды, қайсысын жаратты, өз бойына не да-

рытты деген жайлар бұрынғы еңбектерде де 
біраз айтылған, сондықтан М.Әуезовтің өзіне 
тән білгірлікпен тұжырымдаған ойларына ғана 
тоқталған жөн.

Абай – қазақтың Пушкині деген тезиске  
М. Әуезов өзінің өрнегін қосқан. Абай өзін Пуш-
киннен кем санамай, тең санағандай болып, «олай 
айтпай, былай айтса нетер еді» деген кісіше, аз 
ғана бойкүйездікпен бұрылады» [11; 12, 16], – де-
ген ойын «Евгений Онегинді» аудару процесінен 
өрбітеді. Татьяна мен Онегиннің хаттарын мүлде 
басқаша, жаңа мағына бере аударады, «қаймақ 
едің көңілімде, бізге қаспақ болды жем» деп, 
«бірталай қошқар мүйіз салады», қазақ ұғымына 
жақындатады, ал, Пушкин күлкі қып тастап кет-
кен Онегинді Абай қолтығынан сүйеп тұрғызып, 
қолына мылтық ұстатып» [11; 12, 16], өзін-өзіне 
атқызады. Бұл мүлде басқаша шешім, демек, ол 
Пушкинмен бой теңестіреді. Абай осы мінезін 
И.Крыловқа да өзгертпейді, «өзі айтып жүрген 
қазақы өсиет өлеңдеріне мынаны қосымша ғана 
қып ұсынады» [11; 12, 17].

Замана талқысынан, ел игілігіндегі көп талас-
тартыстан әбден қажыған, Лермонтовпен мұңдас, 
сарындас екенін байқаған ұлы ақын «Лермон-
товтан әрі аударады, әрі үлгі алып, күйіне күй 
қосады. Лермонтов сөзін өз сөзіндей нашаланып, 
мейірленіп, өмірене жыр қылады да, өзінікі мен 
оныкі нің шекарасын жойып, «мал басын» арала-
стыра қосып, «еншілес» боп кеткендей болады... 
Мұны маңдана, талмаурай сүйеді. Лермонтов жы-
рымен туысып, бірге жасасқандай болады» [12, 
17], – деп ой түйген автор Абай шығармаларының 
түріне, жыр жаңалықтарына көз тастайды. Ең 
алдымен, көңіл-күй, махаббат лирикаларының 
«батыстану» жайына көбірек назар аударады. 
Шығыс ақындарынша сүйдім, күйдімді бірден 
айтып, көзін гауһар, жаным жараланды деп жат-
пай, тұс палдап айту, қалғанын өзің ұға бер деген-
дей сыңай таныту, оның өзін табиғат көрінісімен 
қабыстыра, ұластыра жеткізу жайын әңгімелейді. 
Абайдың табиғат лирикаларында жаңалық мол 
екеніне, ақын дықты үлкен өнер деп табуының 
эстетикалық арналарына назар аударады.

Осындай мәнді арналардан нәр алып, өнеге 
көрген, соның арқасында құлашы кеңіген ұлы 
дарынның үлгісі жоқ боп шықса, онда ерен еңбек 
зая болар еді. Осыны анық аңғарған М. Әуезов 
өзінің осы мақаласында «шәкіртсіз ұстаз тұл» 
дегенді үлкен проблемаға айналдырады. Сөйтіп, 
мақаладағы өрбітілген екінші өзекті мәселені – 
«Абай мектебі» проблемасын орынды көтеріп, 
өзінің ой-пікірін ашық айтады. М.Әуезов: «Бұл 



Абай институтының хабаршысы.  №3 (15). 201218

мәселеде біз Абай ақынның төңкеріс алдын-
да не төңкерістен бергі ақындарға еткен әсерін 
айтпаймыз. Ол айрықша ұзақ талдауды керек 
етеді» [12, 20], – деп ескерту жасап, тікелей Абай 
шапанының астында өскендерге тоқталады. 
Өзінің осы концепциясын теориялық қисынмен 
нығыздай түсу үшін «әдеби мек теп деген 
ақынның өзі алған түр, өзі жырлаған тақырыпты 
ғана тебіндей беру емес. Сол басшы ақын берген 
екпін-бағыт, негізгі күйлерінің бетімен тың жол 
іздей өсуде. Ұстаз ақынның өзі айтуға үлгер меген 
немесе заманында әдейі айтқысы келмеген жай-
ларды тереңдетіп үңгіп, бір-талай өріске апарып 
тастау» екенін тұжырымдай баяндады. Бұл пікір 
де үлкен әңгімеге арқау болды. Қазақ ССР Ғылым 
академиясының Тіл және әдебиет институты 
мен Қазақстан Жазушылар одағы 1951 жылы 
үлкен дискуссия өткізуі Қ.Мұхамет хановтың осы 
мәселені арнайы зерттеуі – ойландырарлық жай.

Сонымен, М.Әуезовтің 1934 жылғы «Абай 
ақындығының айналасы» атты мақаласы өзінің 
проблемалығымен көзге түсіп, көптеген тың да 
соны мәселелерге барлау жасап, Абайтануды 
ғылыми негізде өрбітуге мұрындық бола білген 
айрықша құнды еңбек деп білеміз. Осы пробле-
маларды шешісуге және Абай кемеңгер лігінің ар-
насын кеңейтуге үлкен үлес қосқан Құдайберген 
Жұбановтың «Абай – қазақ әдебиетінің классигі» 
атты тамаша құнды еңбегінде талай мәнді проб-
лемаларға назар аударылғанын көрсете кеткен 
абзал. Аяқталмай қалған осы еңбек Қ. Жұбанов -
тың «Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер» жина ғында 
кайтадан 1966 жылы жарияланды [13].

Ең алдымен, осы мақаланың тақырыбына 
көз салған жөн. «Классик» деген не, ондай 
құрметке кім ие болуы ке рек деген мәселеге 
Қ.Жұбанов оңтайлы жауап іздеп, мәнді пікірлер 
айта білгеп. Абайды казақ әдебиетінің классигі 
деген тезисті алғаш рет айтқан автор өз еңбегін 
үш тарауға – «Еленбеген ерекшелік», «Абай және 
шағатай әдебиеті», «Абай және халық әдебиеті» 
деген айтары көп, аңғартары мол сүбелі-сүбелі 
проблемаларға бөледі.

«Еленбеген ерекшелік» тарауын: «Қазақ әде-
биетінің тарихындағы Абайдың ұстайтын ор-
нын босағаға қарай ысырмалаушылар, оған да 
місе тұтпай, табалдырықтан шығарып тастау-
шылар, менің байқауымда, даусыз бір жайды 
ескермей жүр: ол – өз тұсында жалғыз қазақ 
қана емес, басқа көршілес елдерден де Абайдың  
әдебиеттегі үздіктігі», – деп бастап, әлі күнге 
дейін ешкімнің елемей келе жатқан мәселесіне 
назар аударады.

«Абайдың әдебиеттегі үздіктігін» дәлелдеу 
үшін түркі тілді әдебиеттердің тари хына шолу 
жасайды. Өзбек, түрікмен, қырғыз, қарақалпақ 
елдері «Күншығыс ис лам мәдениетінің кірлі 
көрпесін қалың жамылып, Батыс ауасынан әлі 
тыныс ала қойған жоқ еді» [13, 286], мұндай жай-
күй осман түріктеріне де тән екенін айта келіп, 
түрікменнің Махтұмқұлысы, башқұрттың Шайх-
заде Бабичі, татардың Шағабуддин Мәржаниі 
мен Хаюм Насириі, азербай жанның Мырза Фа-
тали Ахундовымен салыстырған уақытта, үлкен 
білімдарлық диапазон танытып қана қоймай, 
автор жүйелі пікір өрбітіп, негізгі ойын былай 
тұжырымдайды: «Абайды көрші елдердегі за-
мандастарымен салыстырғанда, Мырза Фата-
лиден басқа ешкім де теңдесе алмай шығады. 
Ұлт тіліне, әдебиетіне сіңірген еңбегін, ақындық 
күшін алғанда, Абай бәрінен де озат шығады. 
Өйткені ол кезде таза халық тілімен жазып тұрып, 
ол жазғаны классик әдебиет үлгісімен шығар ған 
ол елдерде адам болған жоқ. Абайдың бірқатар 
сыншылар ескермей жүрген бір оқшаулығы осы» 
[13, 290].

Осы еңбектің екінші тарауы – «Абай және 
шағатай әдебиеті» деп аталады да, «Абайдың 
алды жоқ емес, жоққа жуық. Өйткені Абайдың 
алдында да әдебиет болулы» [13, 290], – деген 
уақытта, оның екі түрлі екенін, біріншісі – «ем-
шек сүтімен қатар құлағына кіріп, сүйегіне 
сіңген» ауыз әдебиеті, екіншісі – қожа-молдалы  
Құнанбай аулына ала бөтен таныс шағатай 
әдебиеті екенін, «Абайдан бұрынғы қазақ әдебиеті 
бұл екеуінің шаранасынан шығып көрмегендігін» 
[13, 290] баяндайды да, екінші салаға – шағатай 
әдебиеті мен Абайдың байланысына айрықша на-
зар аударады.

Шағатай әдебиетінің мәні қандай еді деген-
ге келгенде, Қ.Жұбанов оның тек мистицизмі 
мен «нәпісқұмарлығына» көңіл бөліп, осыдан 
аулақ болуға үндейді. Сондықтан Абайда тек үш 
өлең ғана шағатай әдебиеті үлгісімен жазылған, 
«Абай мұны 13-19 жастарында ғана жылты-
ратып тағынып, сонан кейін суынып, тастап 
кеткен» [13, 291], 1864 жылғы «Әліп-биден» 
кейін «Шығыс жұртына қонуды тоқтатқан. 
Бұдан соңғы Абай өлеңдерінен шағатай үлгісін 
іздеу, меніңше, құр арам тер болу» [13, 296] 
сияқты пікірі Абай творчествосындағы Шығыс 
сілемі жөніндегі мәселенің идеялық-көркемдік 
мотивтерінен гөрі, өлеңдік түріне тікелей байла-
ныстырыла айтылған. М.Әуезовтің концепция-
сына Қ.Жұбанов көзқарасының қабыс пайтыны 
байқалады. Қайткен күнде де, Абайды Шығыстан 
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ертерек бөліп алу ниеті авторға мынадай 
тұжырымды қорытынды жасатады:

«Сонымен, 1864 жылдан кейінгі Абай-
дан шағатай ықпалын іздеу – бос арамтер. 
Өйткені: 1) Шағатай әдебиетінің негізгі бағыты 
– мистицизм; Абайда бұл жоқ. 2) Шағатай 
әдебиетінің тілі араб, парсымен шұбарланған 
шұбар тіл; Абайда бұл, машықтау үшін бол-
маса, ұшырамайды. 3) Шағатай әдебиетінде 
өлең өлшеуі – араб, парсының ғаруз өлшеуі. 
Абай мұны ерте тастаған. 4) Абай сияқты төрт 
аяғы тең жорға ақын шағатайдың ғарузына 
сүйсінген болса, жазып алып сүйсінбей, басқа 
да бір қасиеттерін қосып ала жүрген болар 
еді; Абайдың еш қылуасында олармен әдеби 
оты өрелі жанатын қылық жоқ. Абай Шығыс 
үлгісін көрмей, білмей аман кеткен ақын емес, 
белшесінен кешіп барып, батпағына аунап ба-
рып, одан шығып, тастап кеткен ақын» [13, 296]. 
Осы ойлардан Абайды шағатай әдебиетінен 
арашалап қалу ниеті айқын байқалады. Кейінгі 
кездегі әңгімелерді былай қойғанда, журналдың 
бір санында қарама-қарсы екі пікірдің айтылуы, 
оқушы ойын әр өңірге жетектеуі тегін емес. 
Сондықтан да Абай және Шығыс әдебиеті деген 
проблема – әлі де жете, түбегейлі зерттелетін 
үлкен де күрделі, кезек күттірмейтін проблема.

Қ.Жұбанов осы тарауда талай соны, тың бай-
қаулар жасап, ғаруздың заңдылықта рына іштей 
еніп, ғылымдық диапазонын танытқан. Абайдың 
еліктеу дәуірін дәлелдеуге талаптанғанда: «ша-
ғатай әдебиеті Абай өлеңінің поэтикалык, тех-
никасына да шалығын тигізгендігін мойындағы-
мыз келеді» [13, 294], – дейді. Абайдың ақындық 
қуаты, кемеңгер ойшылдығы жеңіп, тұтас гар-
мония жасаған, «сондық-тан, Абай өлеңінің 
мазмұны түрін көрсетіп тұрады, түрі мазмұнын 
көрсетіп тұрады. Абайдың тілінің сөздігі (лек-
сикасы), грам-матикасы, Абай өлеңінің өлшеуі, 
ырғағы, ұйқасы, Абай суретінің бейнесі – бәрі 
бірге қосылып та, жеке тұрып та негізгі тақы-
рыптық күйіне билеп тұрады. Оның сөздері тек 
бермек ұғымын жеткізерлік амал болып, поэтика-
сы өлең қалыбына сиярлық қана бо лып қоймайды, 
бірі олай, бірі бұлай да кетпейді, солардың 
әрқайсысы, үлкен сим-фония оркестріндегі жеке 
музыка аспап-тары сияқты, өздері бір-бір күй 
тартып тұрады да, бәрі қосылып негізгі күйді 
шығарады, тақырып соның бәріне дирижер бо-
лып тұрады» [13, 295]. Абай поэзиясының сырын 
жыға ұққандықты танытатын мұндай бақылаулар 
мен сүбелі ойлар осы еңбектің әр саласынан жиі 
кездеседі.

«Абайға сүтпен кіріп, сүйегіне сіңген әдебиет 
үлгісінің бірі – халық әдебиеті» [13, 296] екеніне 
осы мақалада арнайы назар аударылған. «Шам 
жарығы түбіне түспейді» дегендей, бұған дейінгі 
мақалаларда Абайдың қазақ әдебиетінен алған 
үлгі-нұсқалары арнайы әңгімеленбей, сөз ара-
сында ғана айтылып қана келгенін ескертсек, 
автордың ауыз әдебиеті мен Абайдың байланысын 
ашу талабын айрықша құптаған жөн. Абайдың 
жаңа эстетикалық норма жасағанын, қазақ өлеңіне 
зор өзгеріс енгізгенін айтқанда, көбіне Батысқа, 
әсіресе, орыс әдебиетіне бағыштай береміз де, 
Шығыс әдебиетінің әсерін желе-жорта, ал, қазақ 
әдебиеті әлі фольклорлық қалыпта, көркемдік 
шеберліктің шырқау биігіне көтерілмеген, шын-
туайттап келгенде, қазақ әдебиеті өзіне өзі үлгі-
өрнек бола алмайды деген теріс түсінікті тілге 
тиек етіп шыға келетінбіз. Сөйтіп, Абайды, тіпті, 
ұлттық поэзияның топырағынан алшақтатып 
әкетуге дайын тұратынбыз. Соның салдарынан 
болу керек, Абайға дейін қара өлең мен жыр ғана 
болған, Абай жаңа өлең өрнектерін жасады деп, 
өлеңнің сыртқы құрылысына ғана назар ауда рып, 
қазақ өлеңінің негізгі жүйесіне, дәстүр сабақ-
тастығына көңіл бөлінбей келе жатқан болатын.

Қ.Жұбанов осы еңбегінде Абай халық 
әдебиетінің «қызығына ерте тояттап, ескірген 
даналығын көп ұзамай-ақ өзіне мұра санау-
дан қалған. Халық әдебиетінің заман таптап 
даңғылданған көне жолы Абайға тарлық ет-
кен», сондықтан ол «көр-жерді өлең қылған» 
ақындардан және Шығыстан өзгеше жол іздеп, 
«Байрон мен Гетенің, Пушкин мен Лермонтовтың 
етегінен ұстайды. Классик әдебиет дөңіне 
шығып, артына қарағанда» [13, 296], жамау-жас-
қаулы Шортанбай, Дулат өлеңдері, сөздің қасын 
түзеймін деп кезін шығарған ел ақындарының 
жырынан безіп, Абайдың «тіл ұстартып, өнер 
шашпақ» болғаны жайлы ой түйіп, осының 
өзін «күні бүгінге шейін құнын жоғалтпаған 
артықшы-лықтарының бірі» деп табады. Халық 
әдебиетіндегі басы «артық сөздер» мен қыстыр-
малардың жайын білгірлікпен баяндайды.

«Қазақтың халық әдебиеті де сахна әдебиеті 
болатын, көпшіліктің тыңдауына бейімделген 
шығарма болатын. Тыңдалатын шығарма ма ғы-
наның артық қоюлығын көтермейді. Ондай болса, 
тыңдаушының миын шаршатады. Сондықтан 
халық шығармасында шығарманың тақырыбына 
қатысты сөздердің аралығында тың даушының 
миына гимнастика болғандай «басы артық» 
сөздер енгізілетін. Ауыз әдебиетте мұндай 
қыстырма әңгіменің үш түрлі пайдасы бар.
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1) Тақырыптан тыс әңгіме болғандықтан, 
тың дамасаң да, түсінбесең де, әңгіменің ұзын-
ырғасын ұғуға кемшілік қылмайды. Сонымен ол 
тыңдаушыға демалыс болады. 2) Тақырыптан тыс 
әңгіме болғандықтан, тыңдаушының зейінін ау-
дарып, миға гимнастика болады. 3) Тақырыптан 
тыс әңгіменің өзі бір шетімен тақырыпқа байла-
нысып жатса әрі логика, образ жағынан дұрыс 
құрылса, тыңдаушыны күнілгері даярлап, негізгі 
тақырыпты жақсы, жанды түрде түсінуге себеп 
болады. Ауыз әдебиеті үлгісінде бұл – таптыр-
майтын әдіс. Бірақ жазба әдебиетте мұндайлар 
мағынаны сұйылтып әкетеді. Сондықтан мұнда 
ұзақ қыстырма әңгімеге орын қалмайды. Мұнда 
оның орнын сөздің образдылығы ұстайды» [13, 
299-300], – деген ойларының өнікті екені және 
творчество психологиясын, оның ішкі сарай-
ын жыға түсініп, індете, қазбалай айта білгенін 
көреміз.

Қ.Жұбанов Абайдың образ жасау жолындағы 
ізденістерін халық әдебиетімен бауырластырып, 
өскен арнаның көне болғанымен де, құнарлы 
екенін танытуға талаптанған. «Қысқасы, 
Абайдың образ қолданудағы өзгешелігі: әуелі – 
қатесіз анық таныс бейнені алады, екінші – об-
разы ескі, өлі қалыбында қалмай, жанданып 
кетеді, үшінші – ескі образды өсіріп, жаңартып 
жалғап әкетеді. Оның ескі таныс образ алуы 
тек таныс жағымен тартып, жуықтатып алып 
келгеннен кейін басқа жаққа бұрып жіберейін 
деген сияқты. Ескі әдебиет мұрасын Абайдың 
пайдалануының бәрі осылай. Ол ескіні де, өз за-
манын да дәріптемейді. Ескі образды алғанда, оны 
сүйдіру үшін емес, ескіні бұзып, жаңа қылып, со-
нымен жаңаны ұғындыру үшін алады. Абайдың 
әдебиет, мәдениет істеріне қолы тиіп кетсе, ол 
тек сүртіп, шаңын кетіріп шықпайды, өзінше 
бұзып, өзінше түзеп, өз қолының ізін қалдырады. 
Өлеңнің ырғағы да, ұйқасы да, буыны да, әні де, 
тақырыбы да, сөз төсегі де, суреті де Абайдың 
қолынан өткенде бұрын көрмеген жаңа нәрсе бо-
лып шығады. Абайдың арқасында XIX ғасырда 
қазақтың әдебиеті өзінің атам заманғы «азалы 
аң көрпесін сілкіп тастап», Европаның классик 
әдебиетінің қалыбына түседі, сөйте тұра, қазақ 
әдебиеті болушылығын да бұзбайды» [13, 303], – 
деген тұжырымды ойлар түйеді.

Ғылыми дәлелдемелері мен эстетикалық 
бақылаулары мол автор өз пікірін түйіп тастап 
отыруға, сол айтылған ой-пікір негізінде үлкен 
корытынды (обобщение) жасауға ұмтылатын 
ғалымдық стилін әрқашан танытып отырады. 
Шығыс пен қазақ, әдебиеттерінің болмысын 

жыға таныған Қ.Жұбанов Абайдың классик ақын 
екендігін ішкі процестермен түсіндіріп: «Абай 
біздің жазба әдебиетіміздің атасы болғанда 
өлеңін, қара сөздерін тек қағазға жазғандығымен 
ғана емес, жазба әдебиет пен ауыз әдебиеттің 
осы айырмашылығын ашқандығымен ата-
сы болады. Қазақ әдебиетін ауыз әдебиеті 
дәрежесінен шығарып, неше мың жылдай 
көнігіп, етке, қанға сіңіп болған ескі ауыз әдебиет 
дағдысынан құтқарған адам – Абай» [13, 300], 
– деген қорытындысына еріксіз қол қойғызады. 
Қ.Жұбановтың бұл еңбегі әлі толық танылып, 
оның мән-мағынасына айрықша назар аудары-
ла қойған жоқ. «Е, Абай жөнінде кім не демеді» 
сыңайымен келе жатырмыз. Екіншіден, Абайды 
ғылыми жолмен танудың алғашқы кезінде осын-
дай ой-пікірлер дің айтылғаны зор табыс болса, 
үшіншіден, казақтың эстетикалық ой-пікірінің 
өсу, жетілу жолдарын, яғни сынның өз алдына 
жеке жанр болып қалып тасып келе жатқан дығын, 
әдебиеттанудың алғашқы қарлығаштары ұша 
бастағанын көрсету мақсатын көздедік.

«Әдебиет майданы» журналының Абайға 
арналған осы санында Қ.Жұбановтың еңбегінен 
кейін Ілияс Жансүгіровтің «Абайдың сөз 
өрнегі» [10] деген макаласы жарияланған. Бұл 
тың, соны еңбек емес, I.Жансүгіровтің Абай 
шығармаларының толық жинағына арнап 1932 
жылы жазған алғы сөзінің акырғы тарауы.

Абай творчествосының эстетикалық кадір-
қасиетін ашу, өзге әдебиеттермен байланыс-
ықпалдардың сырына үңілу, Абай ақындығы ның 
мәнін түсіну саласындағы үйірлі материал-
дардың ішінен Есмағамбет Ысмайылов пен  
Зейін Шашкин жазған «Абайдың поэтикасы» [6] 
деген мәнді еңбекке назар аударған жөн. Өйткені 
Абай творчествосын шын ғылыми жолмен 
игерудің айқын көрінісі болуымен бірге, осы 
құнды зерттеу бұл уақытқа дейін жалпы долбар-
ланып, нақты әңгімеленбей келген проблемаға 
оңтайлы барлау жа сайды, түйінді ой-пікір-
лер айтады. Сонсын, жалғыз Абай поэзиясы 
ғана емес, жалпы қазақ әдебиетінің поэти касы  
бұрын-соңды арнайы сөз болмағанын ескер-
сек, бұл тұңғыш еңбектің қадір-қасиеті еселене 
түседі.

Авторлар Абай поэтикасын үш жүйеге бөле 
қараған. Әуелі – Абайдың қазақ өле-ңіне қосқан 
жаңа өрнектеріне, екінші – көркемдік амалда-
рына, үшінші – Абай өлеңінің дыбыстық, яғни 
әуендік жүйелеріне назар аударған.

Сол кездегі сынның аңғарымен бұл авторлар 
таза эстетикалық категорияларға, талдау-ана-
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лизге идеялық мұнарадан қарауыл қоя отырып 
барғанын да көреміз.

«Абай – қазақ поэзиясының сөзсіз бір биік 
асқар белі. Қазақ поэзиясын тұйықтан шығарып, 
шын, мәнді поэзияның есігін ашты. Әдебиет та-
рихымызда поэзияның айқын жолдарын салды. 
Ол жол қазіргі әдебиетімізде де сайрап жатыр» 
[6], – деп жалпы поэзияның даму сатыларына көз 
салады, орыс поэзиясына Пушкин жасаған өзгеріс 
қандай болса, Абай қазақ поэзиясына соншалық 
өзгеріс жасады, «шын көркем поэзияға жол ашты. 
Абайға дейін қазақтың бай ауыз әдебиеті, тілі 
өріс ала алмай, тұйыққа тіреліп тұрса, Абай ол 
тұйықты жазды. Өзінің поэзиясына жаңадан өріс 
іздеді, қанаты талмайтын жазыққа құлаш ұрды. 
Ол шыңнан аспанға өрмелеген соң, жазықтан 
шыңға өрмеледі. Жазықтан поэзияға сара жол 
салып аспандады. Сондықтан Абай, қазақтың 
нағыз көркем поэзиясының басы десе дұрыс бо-
лар еді» [6]. Осындай жалпы ой-пікірлерден кейін 
Абайдың өлең өрнектеріне, өздері аңғарған жаңа 
түрлерге талдау жасаған.

Абайға дейінгі қазақ, поэзиясындағы өлең 
түрлері 11 буынды қара өлең мен жыр екенін 
жалпылай айтады да, осы екеуін қосқанда, Абай 
жаңадан 16 түр шығарды деп, әрбір жаңа өрнекке 
мағыналық тұрғы дан да, эстетикалық тұрғыдан 
да, кей кезде статистикалық деректер тұрғысынан 
да дәлелдер келтіреді.

Мақаланың мазмұнын, талдау-анализдерін 
баяндардан бұрын, бір мәселеге, яғни Абай қазақ 
поэзиясына қанша жаңа өлең өрнегін енгізді 
дегенге азырақ тоқтай кеткен абзал. Бұрынғы 
мақалаларда Абай жаңашыл ақын, сондықтан 
ол қазақ өлеңіне көп жаңа түр қосты деген жал-
пылама пікір айтылса, Ілияс Жансүгіров Абай 
жинағына жазған алғы сөзінде Абай 14 жаңа өлең 
өрнегін жасады деген ойын нақты мысал дармен 
дәлелдемей айтса, осы журналда жарияланған 
мақаласында: «Абайда ескілі-жаңалы 11 өлең 
өлшеуі бар» [12, 49], – дейді, бірақ оны тарамдап, 
жүйелеп талдамайды. Қазақ әдебиеттануында 
Абай енгізген өлең түрлерін алғаш нақты 
талдаған – Е.Ысмайылов пен 3. Шашкин. Бұдан 
кейін С.Мұқанов «Абай – халық ақыны» деген 
1937 жылғы принципті еңбегінде 15 түрді атап 
көрсетсе, «Жарқын жұлдыздар» монографиясын-
да оны 20-ға жеткізген. М.Әуезов бұл мәселеге ар-
найы назар сала қоймаған. Ал, Қажым Жұмалиев: 
«Абай ең алдымен 8 буынды және 6 буынды жаңа 
екі түр кіргізді. Бұның екеуі де Абайға дейінгі 
әдебиетімізде жоқ еді. Үшінші, «аралас буын-
ды» өлең құрылы сының жаңа түрлері», – деп, 

С.Мұқанов пен Е.Ысмайыловтың өлең түрлерін 
жіктеуіне қосылмайды. «Абайдың кіргізген 
жаңалығы он бес пе, он алты ма, әлде онан да көп 
пе, ол мәселені ашық калдырып, жалпы алғанда, 
Абайдың өлең құрылысына үлкен өзгеріс 
кіргізгендігін ғана айтамыз» [14, 349], – деп өте 
бір қажетті де керекті мәселені орағытып өткен. 
Зәки Ахметов те «Қазақ өлеңінің құрылысы» 
атты еңбегінде осы жолмен кеткен.

Тегінде, бұл мәселе – әлі де болса арнайы 
зерттелуге тиісті айрықша қажетті проблема. 
Абай енгізген жаңалықтың бәрі де тек жал-
пы идеялық-көркемдік тұрғысынан ғана емес, 
қажетті жағдайда стуруктуралық тұр ғысынан да 
қаралуға тиіс. Әдебиеттанудағы структурализм 
әдісінің жетістігін, оңтайлы жақтарын пайдала-
нып, осы мәселені тиянақты шешіп алу қажет-ақ.

Сонымен, Е.Ысмайылов пен Шашкиннің Абай 
поэтикасына алғашқы рет жасаған нақты талда-
уына оралғанда, 20-30 жылдар да әдебиеттану 
саласында жиі қол данған зерттеу тәсілдеріне 
ден қойған жас авторлар орыс әдебиеттануынан 
бірқыдыру өнеге алған. Олар поэтикалық, 
туындының жан сырын ұғып, ішкі процесін 
түсінуге талап танған. Оған осы мәнді еңбекте 
дәлелдер көп. Абайдың «Жаз» деген өлеңіне 
жасаған талдау осының айқын көрінісі.

«Абайға дейінгі халық әдебиетінде де, 
Абайдың жыр үлгісімен жазылған өленде рінде 
де «Жаздай» шебер жазылғаны жоқ. Бұл өлеңде 
Абай сөзді ойнатып, ырғаққа билетіп, дауыс 
толқындары да бірыңғай шығып, ұйқастарында 
ешбір олқылық білінбейді, жорға аттың 
жүрісіндей тайпалады да отырады... Басынан 
аяғына дейін жолдың әр тармағы 8 буыннан не 
аспайды, не кемімейді. Абай өлеңдерінің ішіндегі 
көте-ріңкі, серпінді рухпен жазылған шаттық 
жағдайы өлеңнің мағынасынан ғана емес, ырғақ, 
дауыс толқыны, ұйқасымының өзінен көрініп 
отыратын өлең. Сондықтан «Жазды» өз алды-
на бір түр етіп алдық» [6], – деп осы өлеңді сөз 
қолдануы жағынан талдауға салады. Сондай-ақ, 
Абайдың атақты «Сегіз аяғына» келгенде, автор-
лар өлеңнің түрін мазмұнына тәуелдейді.

«Қайғылы сарын күйі жүректен шалқып 
шығып, қалқып, сорғалап, аспанға өрлеп 
барып, қайта жайылып, бәсеңдейді. Күйдің 
пернесі қайтадан тартылғандай дауыс толқыны 
бір көтеріліп, өрлеп, өрістей, тағы басылып, 
тынғандай болады. Бірақ жаңғы рық күй 
тынбастан іле-шала іркілген түйдек толқын 
бір шарпып, жарға ұрылғандай шаңқ етіп, беті 
қайтады, жаралы болған жан тәрізді өзін мойын  
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ұсындырып, әлсіреп, әлі бітіп барып тоқтайды. 
Өлеңнің ырғағы, дыбыс толқыны (әні өз алдына 
және бар) «Сегіз аяқтың» осы сарын күйіп  
күшейте түседі: тағы ырғақ пен мазмұнның ән 
күйіне бірлігі келіп шығады» [6], – деп тапқан 
авторлар «өлеңнің түрі мазмұнына тәуелді 
болмақ» тәрізді ой айта отырып, осы «Сегіз 
аяқ» үлгісімен Бейімбет жазған «Жаңартты 
қазір жырды ауыл» өлеңіне талдау жасайды. 
«Қайғылы күй кестесі шаттық әуенді шығармаға 
орайласпайды, түр мен мазмұн екі айырылып, 
қабыспай тұр» [6] деп табады.

Осындай эстетикалық таным-білікпен жас ав-
торлар Абайдың Шығыс әдебиетінен алғандарына, 
ғаруз үлгісімен жазылғандарына тоқтай келіп, 
шыққан тегі ғаруз болғанымен, «Жүрегі – айна, 
көңілі ояу» өлеңінің қазақ өлеңінің ырғағына түсу 
жайына назар аударады: «Абай поэзиясының түр 
өрнектері, ырғақ, сарын күйлері қазақтың ауыз 
әдебиетіне негізделіп жату мен қабат, араб, пар-
сы, шағатай, орыс әдебиеттерімен де араласып 
жатыр. Солардан үйренгендігі, солардың өлең 
түрлерін (әсіресе, орыстан) қазақ жағдайында 
өзінше жасай білгендігін көріп отырмыз. Абай 
өлеңдеріндегі өлшеудің көбі әлі әдебиетімізде 
қолданбағандығын, тіпті, өзі де кей бір түрлерді 
жетілтпей кеткендігін көреміз. 16 өлең түрінің 
бастапқы екеуінен басқасы – Абайдың кіргізген 
жаңалықтары. Абай өлеңдерінің ең қиын, ең 
оңай мөлшер, өлшеулері де қазақтың бұрынғы 
халық әдебиетінде бар үлгі мен Шығыс, 
орыс әдебиеттерінен алынған» [6]. Мұндай 
тұжырымдарының мәнділігін бай-қамасқа бол-
майды.

Ал, «Абайдың көріктеу заңы» деген тарауда 
авторлар «Абай поэзиясының ең басым, күшті 
жағы теңеуде» [6] жатқандығын айтып, бейне-
леу (метафора), кейіптеу, айқындау, әсірелеу, 
түйдектеу, арнауға тоқтайды да, «Дауыс ырғағы 
туралы» тарауда дыбыс қуалап отыру (аллите-
рация), эпифора мен анафора сияқты бірқыдыру 
көркемдік тәсілдерінен білгір байқаулар, орын-
ды түйіндер жасап отырады. Мәселен, «Абайдың 
«Күз» деген өлеңінің дыбыстары жаратылыстың 
кейбір құбылыстарын келтіріп тұрады. Күздің 
қоңыр салқын желінің ысқырып, ызыңдап, да-
мыл алмай, құбылып тұратындығын Абай бір 
жағынан дыбыс естілуімен көрсеткен. Абайға 
«Күзді» жазғанда «с», «з» дыбыстары келуінің 
өзі де кездейсоқ емес. «Күзде» не бәрі 24 жол 
бар. Сол жолдарда 38 «с», 8 «з» дыбысы бар» 
сынды бақылаулар бұл еңбектің эстетикалық 
талдауы жағынан бірқыдыру биікке көтеріліп, 

Абай поэтикасының мәнді арналарын дұрыс 
көре білгендігіне дәлел бола алады. Абайдан 
үйренушілердің есінде жүрсін деп бұл автор-
лар Абай өлеңдерінен үш мін көреді: «Абайдың 
негізгі бір кемшілігі – көп өлеңнің ырғағы әнге 
келмейді» [6], – дейді. Оны 1932 жылы Ілияс та 
айтқан болатын. Бұл жаңа пікір емес, ондай ой 
1914, 1926 жылдары А.Байтұрсынов еңбегінде 
айтылған-ды. Осы жайға 3.Ахметов әдейі назар 
аударып: «Халық поэзиясының үлгісімен Абай 
өз өлеңдерін әнмен сүйемелдеп айтуға әрқашан 
бағыш тай бермеген. Ол ол ма, қазақ, поэзиясында 
тақпақтап айтылатын, оқылатын өлеңнің дәстүрін 
жасауға саналы түрде талпынды, ондағы көздеген 
мақсаты осы өлең түрінің жаңа мүмкіндіктерін 
бар қуатымен таныту еді», – деген ғылыми пікір 
тұжырымдаған.

Мұнымен қатар, авторлар Абайдың екінші 
кемшілігі – «кейбір өлеңдерін бастап қана 
қойып, аяқтамай кеткендігі бар, үшінші – құрғақ, 
үгіт түрінде келетін ди дактикалық өлеңдері де 
кездеседі», – деп білген, бірақ мұның ешқайсысы 
да Абайдан үлгі-өнеге алуға кедергі жасай ал-
майды, жаңа жағдайға лайықтап ала білу керек, 
сондықтан одан «түрді, түрдің кестелерін, об-
раздарын өзінің идеясына бағындырып, алған 
тақырыбын өрнектеп беретіндігін үйрену керек. 
Өлеңнің ырғағы, сөз екпіндері, сыртқы құрылысы 
мағынасыз қалай болса солай қолдана салатын 
нәрсе емес. Онда да мағына, онда да идея, пікір 
бар. Абай сияқты классик, мастер, шебер, ше-
шен, ұста ақын өз дәуірін қалай суреттеді, қалай 
көрсетті, соны көрсетуде тілді қалай жұмсады, 
қалай пайдаланды, міне, осы шеберлік жағынан 
үйреніп, дәуірімізді, Отанымызды осылай сурет-
тей білу керек» [6], – деген тұжырымдары өзінің 
эстетикалық сауаттылығымен, ой ағынының 
мәнділігімен көрінуі – қазақтың сыншылдық 
ойының биік белге көтеріліп келе жатқанын 
аңғартатын белгілер.

Абай творчествосының мән-маңызын аңғару 
тобындағы көп еңбектің бірі – М.С.Сильченконың 
«Абайдың реализмі» деген мақаласы. Алайда осы 
мақалада «Абай мәселесі», «Абайдың дүниеге 
көзқарасы», «Абай поэзиясы» деген тарау атта-
ры аңғартқандай, жалпылай ой топшылау ба-
сым. Рас, автор сыншыл реализм деген терминді 
қолданған, бірақ оның сыр-сипаты Абай творче-
ствосынан өрбімей, сырттай қисындалған. Абай 
реализмін зерттеу қажет деген пікірді нақты 
дәлелдеп көрсетпеген. Осы күрделі мәселе 
М.Әуезовтің «Орыс реализмінің дәстүрі және 
революцияға дейінгі қазақ әдебиеті», «Абайдың 
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халықтығы мен реализмі» деген еңбектерінде 
ғылыми шешімін тапқан.

Сонымен, М. Әуезов, I. Жансүгіров, Қ. 
Жұба нов, Е. Ысмайылов пен З. Шашкиннің, М. 
Силь чен коның «Әдебиет майданы» журналын-
да жарияланған еңбектері Абай ақындығының 
қыры мен сырын ашуға, Абай поэзиясының 
қазақ әдебиетіне қосқан жаңалығын саралауға, 
көркемдік шеберліктің биік сатысына көтерілерде 
қандай мәнді арналардан үлгі-өнеге алғандығын 
танып-білуге мүмкіндік берді. Екінші жағынан, 
қазақтың әдеби сынының алымы молайып, ты-
нысы кеңігендігін, ғылыми арнамен өркендеуге 
мүмкіндігі мол екендігін, жанр ретінде қалып-
тасып келе жатқандығын танытты. Проблема-
лы сын мақалалардың, ғылыми ізденістердің 
бәрі де қазақ әдебиеттануының өркен жаюына 
қолайлы жағдай туғандығын, ал, сынды өзінің 
профессионалдық арнасына айналдыратын 
білімді жас дарындар жасағы бар екенін көрсетіп 
берді.

«Әдебиет майданы» журналының осы ар-
найы санында жарияланған материалдардың 
енді бір мол саласы – Абай заманын, ұлы 
ақынның дүниеге көзқарасын анықтау мәселесіне 
арналған. Әзімбай Лекеровтің «Абай және оның 
дәуірі», Әмина Мәметованың «Абай – кезеңнің 
дана ақыны» деген мақалаларының идеялық-
творчестволық өрістері, негізінен алғанда, 
бұдан да бұрын талай әңгіме, айтыс-тартыс 
объектісі болған жайларға аударылғанмен, әр 
автордың ой түйіндеуі, пікір қорытуы әр алуан. 
Сондықтан олардың негізгі ой-пікірлерін топта-
стыра қарастырған абзал. Бұл авторлар ең негізгі 
мәселе – Абай өмір сүрген заманның сыр-сипаты 
әлі зерттелген жоқ. Абай жөніндегі дау-дамайдың 
барлығы да осы түбегейлі мәселеден өрбіп жатыр. 
Абай заманын әркім әрқилы талдайды, сондықтан 
өз заманының бел баласы болған Абайды әркім 
өзінше бағалайды деген ойды айтқан.

Ә. Лекеров Абай творчествосындағы әлеумет-
тік сарындарды талдай келіп: «Абай қай мәселе 
болсын, қоғам құрылысы, жұртшылық, ел би-
леу, дін – бәрін әкеліп өзінің негізгі көзқарасы 
– ағартушылыққа бағындырады, барлық 
мәселеге сол көзбен қарайды» [12, 62], – деп та-
уып, Абайдың ағартушылығын үлкен ғылыми 
концепцияға айналдырады, дәлелдей баяндай-
ды. Бұл пікір кейіннен толықтырылып, «Абай – 
ағартушы-демократ» деген тұжырымды Сәбит 
Мұқанов жасағаны әмбеге аян.

«Әдебиет майданы» журналында жария лан-
ған материалдардың үшінші тобы – Абайдың 

қоғамдық сананың әр саласы жайында айтқан 
ой-пікірлерінің мәнін ашу. Оған бір мысал – 
Шарафи Әлжановтың «Абайдың педагогика 
туралы көзқарасы» деген мақаласы. Кейін бұл 
салада көптеген еңбектер жазылғаны белгілі. 
Ш.Әлжанов: «Кейбіреулер айтады – Абай тек 
болғаны жазушы, ақын, онда философия, психоло-
гия, педагогика туралы көзқарас жоқ. Осы соңғы 
пікір дұрыс па? Жоқ, дұрыс емес» [12, 23]. Абай 
сегіз қырлы дегенімен, автордың социологиялық 
қайшылыққа ұрына бергенін де байқаймыз. 
Мәселен: «Абай ғылымды, мәдениетті, прогресті 
жаңа көзбен көре алмады. Абайдың «ғылымы» 
ескіліктен, дінмен, құдаймен шумақтасып, шата-
сып жатыр» [12, 25], – дегендері автордың ниетіне 
тұсау сала берген.

Сонымен, Абайды ғылыми тұрғыдан танып, 
зерттеудің алғашқы қадамы осы «Әдебиет май-
даны» журналының ақынға арналған санынан 
басталды деп білуіміз керек. Мұнда Абайдың 
дүниетанымы, өнеге алған арналары, заманы, 
творчествосы, жаңашылдығы, поэтикасы арнайы 
әңгіме арқауына айналып, алғашқы ғылыми мәнді 
барлаулар жасалды, жаңа да соны концепциялар 
тұжырымдалды. Ол материалдардың көпшілігі 
Абайтану проблематикасын қайткенде де көбейте 
түсу үшін емес, шешіп алынуы айрықша кажетті 
түбегейлі мәселелерге арналды. Сыншылық пікір 
мен ғылымдық ойлар ажыраспас тұтастық тауып, 
қазақтың әдебиет сыны жанр ретінде бірдыдыру 
эстетикалық-көркемдік биіктерге көтерілуге 
даярлығы бар екендігін айқын танытты. Бір ғана 
1934 жылдың ішінде Абай жайында жиырмаға 
тарта мақалалардың жазылуы, сентябрь айында 
Абайдың мұрасына арналған дискуссияның сәтті 
өтуі, жалпы ынта-тілектің Абай творчествосын 
жан-жақты біліп, тануға аууы, сонымен қатар, 
эстетикалық талдау жүйесіне кешегі күннің 
салқыны тиіп, инерция бойынша айтылған ой-
пікірлердің кездесуі де қазақ әдебиет сынының 
өсу, өркендеу процесінің құнарлы екендігіне 
айқын дәлел бола алады.

Абайдың қайтыс болуына 30 жыл толуын атап 
өту жөніндегі үкімет қаулысынан қанаттанған 
сыншылық-ғылымдық ой-пікірлер көзі ашылған 
бұлақтай мөлдіреп ақты. Кейінгі жылдарда ең аз 
дегенде он-он бестен, ал, 1940 жылы 150-ге тар-
та мақала, зерттеу, дәйектеме мен жарнамалар 
жазылғанын айтар болсақ, жаңадан іргесі қалана 
бастаған Абайтану ілімі әдебиеттану ғылымымен 
үзеңгі қағысып, «үрдіс өсіп келе жатқан және 
қазақ әдебиетінің өзге тарауларын тануымыздан 
гөрі, өнімдірек өскелеңдеп келе жатқан ғылым  
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тарауы екенін» [15, 275] анық танытты. Сон-
дықтан біз алғашқы кезеңдей емес, енді Абай 
творчествосын игеру мәселесіне өзіндік үлесін 
қосқан кесек те күрделі еңбектерге қысқаша 
шолу жасасақ та жеткілікті деп есептейміз. Ай-
тылар ой, дәлелденер пікір, әр проблемадан өрбіп 
шығатын ішкі мәселелердің бәрін түгелдей, ішіне 
кіре жазу бұл еңбектің міндетіне жатпайды.

Қалыптасу дәуірін өткеріп келе жатқан казақ 
әдебиеттану ғылымында Ғаббас Тоғжановтың 
«Абай» атты 1935 жылы шыққан зерттеуі бар. 
Абай творчествосының бар проблематика-
сын әңгімелеген, көбіне оңтайлы жауап берген 
ғылыми эстетикалық еңбек емес, социологиялық 
арқауы басым монографиялық очерк. Ол Абай 
лирикасына тоқтаған уақытта: «Оның бір ұшы 
қазақтың ескі әдебиетінде, енді бір ұшы орыстың 
Пушкин, Лермонтовтарында жатыр. Абай екеуін 
де қоса білді. Абай лирикасында жеке адамның 
мұңы мен әлеумет тілегі араласып жатады. Абай 
қарабасын сол көп үшін, жұрт үшін жылатады, 
өлеңмен өлердегі сырын айтады. Абай сыры – 
жүрек, сезім, сананы түгел аралайды. Адамның 
ішіне кіреді, жанын қозғайды. Бұл жағынан 
карағанда, терең сырлы ішкі сырды қопаратын 
лирика қазақта Абайдан басталды деуге болады» 
[16, 136], – деген бақылаулар жасайды.

Абай творчествосы жайында 30-жылдардың 
бірінші жартысында жазылған зерттеулер мен 
мақалаларда бірқыдыру өнімді ізденістер бол-
ды. Осы кезеңнің ерекшелігін Сәбит Мұқанов 
1937 жылғы «Әдебиет майданы» журналында 
жарияланған, кейіннен Абай шығармаларының 
бірінші томына 1939 жылы алғы сөз ретінде 
жазылған «Абай – халық ақыны» атты ғылыми-
эстетикалық жағынан айрықша мәнді еңбегімен 
айқындап, Абайдың жеке басын, оның асыл твор-
чествосын дау-дамай, айтыс-тартыстың додасы-
нан шығарып алды.

Абайдың заманы, дүниетанымы, ақындығы, 
жаңашылдығы сияқты күрделі де мәнді 
мәселелердің бәрі де күн тәртібіне қойылып, 
идеялық-көркемдік шешімін таба бастаған 
уақытта, ендігі жазылар еңбектер құр баяндауға 
негізделмей, түйінді жинақтауларға көшуге тиісті 
еді. Міне, осыны С.Мұқанов кезең талабын еске-
ре отырып жүзеге асырды. Абай творчествосын 
әңгімелегенде, бұрынғыдай ұзақ сонар дәлелдер 
келтіріп, тарихи-әдеби шолу жасау қажеттігі анох-
ронизмге айнала бастады. С.Мұқанов «Абай – 
халық ақыны» деген ең негізгі концепцияны жан-
жақты дәлелдеп шықты. «Абай ру қамын емес, 
жалпы қазақ халқының қамын ойлаған, бақытын 

көксеген, қазақ шаруасын мәдени жолға түсіруді, 
қазақтың әлеуметтік тұрмысындағы теңсіздікті 
жоюды, қазақтың ұлт мәдениетін, ұлт әдебиетін 
өсіруді арман еткен, ұлттың самосознаниесі күшті 
қазақ халқының бірінші ұлы ақыны», – деген ең 
негізгі пікірді тұжырымдауы 1937-1939 жылдар-
да үлкен ерлік қана емес, ғылыми-эстетикалық 
жаңалық болатын. Ал бұл қорытынды пікір 
Абайды ғылыми жолмен тану бағытында 
жазылған барлық еңбектерден, мақалалардан 
өнетін, өсіп шығатын, бірақ, сол уақытқа дейін 
ешкім тұжырымдап айтпаған түйінді қоры-
тынды болды. Осындай концепция жасау үшін  
С.Мұқанов өзінің 1937 жылы «Әдебиет май-
даны» журналындағы мақаласының негізгі 
арқауын мүлде өзгертіп, жаңаша баяндауына тура 
келгендігін көреміз.

Абай сынды халық ақыны қалай өсіп-жетілді, 
ақындық дарыны қалай қалып-тасты, кімнен 
үлгі-өнеге алды деген мәселені осы тұжырымға 
тәуелдей баяндады. Өйткені бұған дейінгі 
еңбектер тарихи-әдеби деректерді баяндай оты-
рып қорытынды шығаруды көздесе, бұл еңбек 
Абай төңірегінде осыған дейін айтылған ой-
пікірлердің бәрін ескере отырып, әуелі негізгі 
қорытынды жасап алып, соны социологиялық-
эстетикалық тұрғыдан дәлелдеп көрсетуді 
мақсат еткен. Мұндай синтездік еңбек зерттеу-
лер – объектінің сыр-құпиясы бірқыдыру ашы-
лып, даңғыл түсе бастаған шақта пайда болатын 
құбылыс.

С. Мұқанов Абайдың халық ақыны екенін ай-
қын дәлелдегеннен кейін, оның дүниетанымы, 
көзқарасы жайында өнімді ойға тізгін беріп, 
ағартушы-демократ деген терминді алғаш 
ұсынды.

Абай революциялық ой-пікірге, яғни қоғамды 
күрес жолымен жөнге салу, өзгерту идеясын 
уағыздамағанымен, таптар қайшылығын көре 
білді, еңбектің мәнін ұқты, саяси теңсіздікті 
көрді, болысты, старшынды сынады, әйелдердің 
азаматтық правосын қорғады, бірақ осының 
бәрін революциялық тұрғыдан емес, ағартушы-
демократтық позициядан көрді деп дұрыс ой 
түйеді. Осы концепция әдебиеттанудан бекем 
орын алып, өнімді (табысты) ізденістер жасатуда.

Осы идеялық мәселелердің бәріне оңтайлы 
жауап тауып, үлкен тұжырымдар жасағаннан 
кейін, автор енді творчестволық салаға, әсіресе, 
Абайдың қазақ жазба әдебиетінің негізін 
қалаудағы ерен жаңашылдығына барынша көп 
назар аударады.

Абай қазақ поэзиясына 15 жаңа түр кіргізді 
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деп, оны нақты-нақты мысалдармен дәлелдейді. 
Е.Ысмайылов пеп 3.Шашкиннің «Абай поэтика-
сы» деген еңбегінің методологиялық тәсілін сыртқа 
теппегенмен, мүлде жаңаша ой толғайды. Абай 
жасаған жаңа өлең өрнектерінің сырт құрылысына 
емес, ішкі тынысына баса назар аударады. Осы-
ған байланысты үш түрлі ескерту жасауды қажет 
деп тапты. «Бірінші, бұл жаңалықтарды табарда 
Абай негізінде Европа әдебиетіне сүйенгенмен, 
олардан аударды деуге болмайды», оның көп түрі 
қазақ поэзиясының бесігіне бөленген, екінші, 
орыс өлеңінің құрылысы тоникалық болса, Абай 
силлабикалық өлеңнің жүйесін қатты қолданады, 
үшінші, көп өлеңін әнге лайықтап шығарған, 
өзінің жаңа өрнегін қалыптастыру үшін әдейі 17 
ән шығарады, жаңа әуенді музыканы поэзия жар-
шысына айналдырады. Өз өлеңіне жаңа мазмұн, 
жаңа ырғақ, жаңа үйлес, жаңа түр ізденіп, оны 
көп еңбек сіңіру арқылы тауып, қазақ поэзия-
сын бұрынғыдан жоғары сатыға көтерген Абай 
осы ізденудің арқасында өлеңдерінің көркемдігін 
жаңаша құрып, көркемдіктің жаңа түрлерін, жаңа 
образдарды, жаңа теңеулерді көп тапқан ақын», 
– деген тұжырымды Абайдың көңіл-күй, табиғат 
лирикасына сабақтастырып жібереді.

Табиғат лирикасы көбіне профессионалдық 
поэзияның мәнді көрсеткіші екенін ескерте оты-
рып, қазақ поэзиясының теңеу объектісінің өзгере 
бастағанын орынды байқаймыз. Абайға дейінгі 
өлең-жырда поэтикалық теңеулер көбіне малға, 
жануарға байланысты еді, енді табиғат сазы ене 
бастады, табиғат құбылысымен көңіл-күй сырын 
ашу заңды жүйеге айналды, «Абай табиғаттың 
шын, ақиқат көркем бейнесін көз алдыңа алып 
келеді. Табиғаттың құбылыстарын Абай табиғат 
үшін ғана емес, адамның өмірімен байланыстыра, 
адамға бейне қыла жырлайды».

Сонымен, С. Мұқановтың «Абай – халық 
ақыны» деген ғылыми-эстетикалық жағынан 
толымды да дәлелді қорытындысы біздің 
әдебиеттануда әбден қалыптасып, Абайдың твор-
чествосы туралы эстетикалық жаңаша талдау 
жасауға бағыт сілтеді.

Абай жөніндегі ой-пікірлердің жетіле толы-
суы, өрелі өркендеуі барысында Абайдың ғылыми 
ғұмырнамасын жасау мәселесі күн тәртібіне 
нақты қойылды. Мұны негізінен М.Әуезов 
атқарып шықты, ерен еңбек сіңірді, ұлы Абайды 
әлемге танытты.

Абайдың өмірбаяны әлі толық емес, қомақ-
тандыру шарт, әсіресе, Абайдан қалған қолжаз-
баның сақталмауы мүмкін емес, талай көшірмелер 
болған, солардың соңына жарық алып түсу, 

Абайдың орыс достары туралы деректерді 
іздестіру, Семей, Омбы архивтерін ақтару жай-
лы ойлар айтылды. Міне, осы жай Абайдың екі 
томдығын 1939-1940 жылдары шығару кезінде 
қатты ескерілді. Мұхтар Әуезов пен Өтебай 
Тұрман жанов екеуі Алматы, Семей архивтерін 
ақтарып, Мүрсейіт қолжазбасының жаңа вари-
анттарын тапқан. Ірілі-уақты деректік дүниелер, 
естеліктер жинаған. Осының бәрі-бәрі Абайдың 
толық жинағының II томдығында жарияланған. 
Сол материалдардың бәрі де М. Әуезовтің 
қолымен жазылғанын Қазақ, ССР Ғылым акаде-
миясының Орталық ғылыми кітапханасының си-
рек кітаптар қорында «1913» деген рет санымен 
сақталып тұрған қол жазба-кітаптан анық көреміз. 
Солай бола тұрса да, М.Әуезовтің өзінің «Абай 
(Ибраһим Қүнанбайұлы» атты классикалық 
монографиясында әлі де болса: «Абайдың 
өмірбаянын зерттеп, толықтырып жазу жұмысы 
жетер өресіне жетіп, аяқталған жоқ», – дегені 
әшейінгі кішіпейілдік қана емес. Демек, Абайды 
ғылыми жолмен тануға үлкен септігін тигізетін 
осындай еңбектердің кезеңдік мәнін ғана емес, 
жалпы тарихтық орнын айқындау шарт.

1945 жылы Абайдың туғанына 100 жыл то-
луы бүкіл халықтық мерекеге айналды. Мерекеге 
арналып шыққан Абай шығармаларының толық 
жинағына С.Мұқанов «Абай – қазақ халқының да-
нышпан ақыны» деген алғы сөз жазуы, М.Әуезов 
пен Б.Кенжебаевтың «Абай – қазақ халқының ұлы 
ақыны» деген кітапша шығаруы, Қ.Жұмалиев, 
Е.ЬІсмайылов, Ә.Қоңыратбаев, Қ.Мұхаметха-
нов, Т.Нұртазин, Т.Тәжібаев, М.Сильченко, 
Ә.Тәжібаев сықылды ғалымдардың, қоғам қай-
раткерлерінің, ақын-жазушылардың 300-ден 
астам мақала жариялауы Абайдың жазба әдебиет 
негізін қалаудағы еңбегін ғана айтып қоймай, 
бүкіл қазақ қоғамындағы, мәдениет тарихындағы 
ор нын айқындап берді. Соның арқасында қазақ 
әдебиеттану ғылымында Абайтану ілімінің өз ал-
дына отау тігуіне жағдай жасалды.

Бұдан кейін, яғни қазақ әдебиеттануы-
ның қалыптасу дәуірінде бұл салада ізденіс-
барлаулардың барынша өркендей түскені әмбеге 
аян. Өз алдына ілім саласына айналғанда, оның 
тарихын, басып өткен жолын М.Мырзахметов 
арнайы қарастырғанын ескеріп, Абайды ғылыми 
жолмен зерттеудің өнікті де жемісті арнамен 
дамыған шағын танимыз.

Сонымен, мәдени-әдеби мұраны маркстік-
лениндік ме тодология негізінде игерудің арқа-
сында қазақтың сыншылдық-ғылымдық ой-пікірі 
осындай асуларды асып, толыса бастағанын 
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көреміз. Абайтанудың жеке бір ілім саласы-
на айналу процесі – бүкіл қазақ әдебиеттану 
ғылымының үлкен жеңісі.

Абайтанудың алғашқы кезеңі ұзақ сонар 
баяндалуының бір себебі – Абай жайындағы 
ғылыми-сыншылық ой-пікірдің эволюциясын 
көрсету мақсатынан туса, екінші жағынан, жеке 
ақын-жазушылардың творчествосын игеру ісі тап 
осындай болмағанымен, осыған ұқсас процесті 
басынан өткергенін аңғарту еді. Бұл жөнінен 
Сұлтанмахмұт Торайғыров төңірегінде болған 
әңгімелерді баяндап жатудың қажеті шамалы. 
1932 жылы С.Мұқановтың «Сұлтанмахмұт қандай 
ақын?» деген алғы сөзі мен «XX ғасырдағы қазақ 
әдебиеті» кітабындағы арнайы тарауды, одан 
кейін жарияланған еңбектерді талдау қажетсіз 
қайталауға ұрындырары анық. Сол сияқты, Ма-
хамбет Өтемісов, Мұрат Мөңкеұлы, Ыбырай 
Алтынсарин, Ақансері Қорамсаұлы, Ығылман 
Шөреков, бертінгі Бай мағамбет Ізтөлин мен Шол-
пан Иманбаевалар жайында жазылған мақалалар, 
олардың шығармаларын жариялау қаншалықты 
мәнді екенін ескергенмен, олардың да тану, та-
нылу процестері Абай творчествосының өткел-
деріне ұқсас болуы айдан анық. 
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Абайтану мәселесі жылдар бойына зерттеу-
шілер назарынан тыс қалған емес. Қазақ әдебиеті 
туралы сөз қозғаған зерттеуші, ғалым, ақын, жа-
зушылар сөзінің біссімілләсін Абай шығарма-
шылығынан бастайтыны көзі қарақты оқырман 
қауымға әбден таныс. 

Еліміз тәуелсіздік алған жылдардан бастап 
Абай шығармашылығына жаңа көзқараспен 
пікір айтыла бастады. Қ.Мұқамбетқанов, 
М.Мыр захметов, З.Ахметов, т.б. Абай шығарма-
шылығының қыр-сыры төңірегінде түрлі 
бағытта келелі зерттеулер жүргізгені белгілі. 
Тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдары Абай 
шығармашылығының кеңес үкіметі кезінде тыйым 
салынған тұстары жаңа көзқараспен зерделенуде. 
М.Әуезов бастаған зерттеушілер шоғыры жылдар 
бойы жабулы кү йінде қалған Абайдың ақындық 
айналасы деген мәселе төңірегінде шәкірттері, 
балалары Шәкәрім, Ақылбай, Әріп, өзімен 
үзеңгілес жүрген Байкөкше шығармашылықтары 
туралы да кеңінен зерттеу қолға алынып жатқаны 
қуантарлық жайт. 

Абайтану ғылымының бүгінгі дамуының 
өзекті мәселелері аз емес. Бұл іске әл-Фараби 
атын дағы Қазақ ұлттық университеті жанынан 
құрылған Абай ғылыми-зерттеу институты өз 
үлесін қосуда. «Абай институтының хабаршы-
сының» әр санында Абайдың әдеби мұрасы ту-
ралы келелі зерттеулер жариялана бастағаны 
айтарлықтай жетістік екені рас. Ал абайтану 
саласында жарық көрген зерттеу еңбектерді 
жинақтап, Абай институтының вебсайтына 
жайғастыру көпшілік үшін аса игілікті болды.

«Абай институтының хабаршысы» журна-
лында жарияланған Абай туралы еңбектердің 
авторларының көбі – әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің ғалымдары. Олардың 
көтерген мәселелері әр түрлі. Т. Кәкішев, Ж. 
Дәдебаев, А. Жақсылықов, Ә. Тарақ, З. Бисенғали, 
Қ. Мәдібаева, Ж. Тілепов, А. Темірболатова, 
Н. Жұбанышбеков, С. Сейітжанов және басқа 
ғалымдардың аталған журналда жарық көрген 
зерттеу еңбектері жинақталып, ұжымдық екі 
монография түрінде баспаға дайындалды. Бұл 
қазіргі абайтану ғылымының үлкен жетістігі деп 
айтуға лайықты еңбек екені анық. 

Б. Майтановтың «Абай институтының хабар-
шысының» 2010 жылғы №1 санында жария-

ланған «Абай тұлғасының ерекшелігі» атты 
ойтолғамында Абайдың психологтық қыры әдемі 
ашылып, объективті және субъективті байқау, 
пайымдау, индукция, дедукция, силлогизм, ин-
троспекция, ретроспекция тәсілдерін жете 
меңгергені, оның өзге әріптестерінен өзгешелігі 
– көзге түсе бермейтін, қарама-қайшылығы мол 
жан сырының нәзік сезімталдықпен суреттей 
білетіні туралы тұшымды тұжырым жасалған. 

Тұрсынбек Кәкішев журналдың осы жылғы 
№2 санында жарияланған «Абай өнері – өсер 
сынға өрелі өрнек» атты мақаласында Абай 
шығармашылығы төңкеріске дейін де біраз 
жазылғанына баса назар аударады. Ғалым Абай 
өлеңдерінің шет тілінде жарық көрген кітаптарда 
аталып, орыс зерттеушілерінің назарын аударғаны 
туралы көптеген мәліметтерді келтіре отырып 
дәйектейді. Т.Кәкішев келтірген деректерге 
сүйенсек Абайдың ақындығы туралы 1889 
жылы Лондонда шыққан Джордж Кеннанның 
«Сібір және жер аудару» деген кітапта аталса, 
А.Алекторов «Дала уалаяты» газетінде Абайдың 
«Күлембайға» деген өлеңін талдайды. 1903 жылы 
«Россия. Полное географическое описание нашего 
отечества. Настольная и дорожная книга для 
русских людей» деген еңбекте А.Н.Седельников 
Абайдың Пушкиннің «Евгений Онегинін», 
«Татьянаның хатын» және Лермонтовтың 
шығармаларын аударғанына айрықша тоқталады. 
Т.Кәкішев А.Н.Седельниковке сол кезде 
Ә.Бөкейхановтың кеңесі болғанын айтады. 
Абай атының кеңінен таралуы мен даңқының 
асқақтауы оның қайтыс болғанына он жыл болған 
1914 жыл болғаны айтылады. Сонымен қатар 
Абай шығармашылығы «Шора» журналында, 
«Айқап» журналында, башқұрт ақыны Шахизада 
Бабичтің, татардың классик жазушысы Ибраһим 
Ғалимжановтың, қазақтың тұңғыш журналисі 
Нәзипа Құлжанованың, Нух Рамазановтың,  
Ахмет Байтұрсыновтың мақалаларында кеңі-
нен сөз болғанын түрлі деректермен дәлелдеп 
көрсетеді.

Абай өлеңдерімен қоса қара сөздері де 
көптеген зерттеу еңбектерге өзек болғаны белгілі. 
Ақын қара сөздерін кезінде М.Әуезов жазылу 
кезеңін шамалап, жіктеп көрсетсе, Б.Кенжебаев 
қара сөз жанрлары туралы біршама пайымда-
улар жасап, ақынның қай қара сөзінде ғибрат, 

Екінші тарау. АБАЙТАНУДЫҢ ҚАЗІРГІ АХУАЛЫ
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ғақлия, қай сөзінде нақыл сөздер бар екенін айта 
келіп, Абай қара сөздерін: «сын, сықақ, сюжетсіз 
жазылған көркем әңгіме, басқаша айтқанда, 
көркем проза, көркем публицистика, эссе-жаз-
ба», – дейді [1. 143 б.]. Абай қара сөздеріне 
ғалымдар Х. Сүйіншәлиев, М. Мырзахметов,  
Ғ. Есімдер өздерінің түрлі пайымдауларымен 
қалам тербегенінен оқырман қауым хабардар. 
Профессор Қ. Мәдібаева Абай инcтитутының 
хабаршысының көрсетілген санында аталған 
ғалымдардың жанрға бөлген тұжырымдарынан 
мысалдар келтіре отырып, Абай қара сөздерінің 
жанрлық қырларына біршама тоқталған. М. 
Әуезов, Б. Кенжебаев, Х. Сүйіншәлиевтердің 
Абай қара сөздерін жіктеген тұжырымдарына 
өз тарапынан баға береді. Абайдың дін жайлы 
толғаныстарын тереңірек бағамдаған Қ. Мәдібаева 
абайтану мәселесіне өзіндік көзқарасымен 
келгенін айта кету ләзім. Профессор З. Бисенғали 
ақын қара сөздерінің кеңестік кезеңде көптеген 
дау-дамайға түскенін айтады. «Бөтен сөзбен 
былғанса сөз арасы, ол – ақынның білімсіз биша-
расы» деп толғаған ұлы ақынның қара сөздеріндегі 
түсініксіз үлгінің астарын ашады. Сонымен 
қатар М. Әуезовтің ақын қара сөздерін «Абай 
жолы» эпопеясында қолданғаны туралы баян 
етеді. Ө.Әбдиманұлы Абай мен Алаш ақындары 
арасындағы сабақтастықтығ дәстүр жалғастығын 
терең зерттеді. Абай мен Шәкәрім, Абай мен А. 
Байтұрсынов, Абай мен Сұлтанмахмұт, Абай мен 
Мағжан араларындағы мазмұн мен түр үндестігі, 
дәстүр мен жаңашылдық мәселелері төңірегінде 
автор маңызды тұжырымдар жасайды. 

З. Сейітжановтың зерттеу мақаласында Ақыт 
Үлімжіұлының Абайдан өнеге алғанын, Ақыттың 
Абай Құнанбайұлын ұстаз тұтқанын ақынның 
өз өлеңінен мысал келтіріп, дәйектей түседі. 
Екі алып ақынның сөз өнеріне келгенде рухани 
байланыста болғаны мақалада салыстырылған 
шумақтардан аңғарылады. 

Ж. Дәдебаев Абайдың Пушкиннен, Лер-
монтовтан жасаған аудармалары мен Абай 
шығармаларының орыс тіліндегі аудармасы ара-
сындағы ара қатынас туралы дәлелді тұжы рым-
дар айтады. Абай шығармаларын аудару мәсе-
лесіне тоқталып, ақын өлеңдерін аудару үшін 
Абай деңгейіндегі кемелденген тұлға дәрежесіне 
жету керектігін баса айтады. Сонымен қатар Абай 
өз аудармасында түпнұсқа мәтіннің мағынасына 
қандай жауапкершілікпен қараса, ақын өлеңдерін 
аударған аудармашылардан сондай адалдықты, 
шеберлікті талап етеді. Абай өлеңдерін орыс 
тіліне аударған аудармашылар – М. Дудин, Ю. 

Нейман, Е. Курдаков, Ю. Кузнецовтардың ақын 
ойын дұрыс, толық жеткізе алмағанын, «өмір 
құбылыстарын пайымдауда ақындық кемелдіктің 
классикалық үлгісін қалыптастырған» ұлы ақын 
поэзиясындағы терең философиялық, келелі 
ой, келісті сурет орыс оқырманына жет пе ге нін 
айтады. Сонымен қатар оның себебін де түсін-
діре кетеді. Абайдың ақындық дүниетаны мында 
өз орны бар әр ұғымның өзгеруі, бірінің мәнін 
екіншіге телінуі ақынның философиялық көзқа-
ра сын ғана емес, ақындық дүниетанымы мен шы-
ғар машылық ұстанымын да бұрмалауға әкеліп 
со ғатынын түпнұсқа мен аударма мәтіндерін са-
лыстырулар арқылы дәлелдейді. Абайдың «ақыл 
мен жүрек» жайында жазылған өлеңдері тура-
сында ғалым: «Абайдың философиялық көзқара-
сының өзегін өретін пікірлер мен тұжырымдар 
жүйесінде ақыл мен жүрек хақындағы ойлардың 
орны бөлек. Оларды басқаша, бұрып, бұрмалап 
түсіндіру ақынның ойлау жүйесіне, танымы-
на, көзқарасына, даналық тұлғасына көлеңке 
түсірумен пара-пар болмақ», – дейді де, ұлы, 
ойшыл кемеңгердің «ақыл, жүрек» хақындағы 
өлеңдерінің терең мағыналы құндылығына ау-
дармада селкеу түскенін ашып айтады [2. 8 б.]. 
Абай шығармалары қазақтың тіршілік, өмір 
құбылыстарымен біте қайнасып жатқандықтан 
оны аудару, оның «сырты күміс, іші алтын» сөз 
кестесін тану, пайымдау, бағалау, оны басқа тілге 
Абайша жеткізу аудармашыдан көп ізденісті, бі-
лім мен білікті талап етеді. Ж. Дәдебаев абайтану 
ғылымы мен Абай өлеңдерін аудару жауап кер-
шілігі жөнінде: «Қазақ әдебиеттануында Абай-
дың ақындық даналығын зерттеу мен зерделеудің 
өз тарихы бар. Бұл бағытта жасалған жұ мыстар аз 
емес. Абайтану ғылымының өзі жеке сала болып 
қалыптасты. Алайда Абайдың ақын дық өнерінің 
шегі мен шетіне жету қандай қиын болса, абай-
тануда да шет пен шек болуы мүмкін емес. Абай-
тану – үнемі даму, кемелдену үстіндегі ғылым. 
Абайдың шығармашылық мұра  сын, даналық 
тағылымын зерттеу мен зерделеу осындай көп 
қырлы, көп деңгейлі, күрделі құ былыс болғанда, 
оны аудармашылардың тану дең  гейіне қойылатын 
талаптар да үлкен екені дау сыз. Сондықтан Абай-
ды, алдымен, тану қиын, сонан кейін аудару 
қиын», – дейді [2. 8 б.]. Абайтану ғылымының бір 
саласы болып табылатын Абай өлеңдерінің аудар-
масы төңірегінде осындай біршама пікірлердің 
астарында Абайды әлі де терең зерттеу мен 
зерделеудің қажет екені белгілі болады.

Абай өлеңдерінің мәнін тереңдететін жеке-
леген пікірлердің оның шығармашылығындағы 
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орнын, айтпақ ойын терең философиялық әсерде 
беру үшін қолдану ерекшелігін көрсететін зерт-
теулер аз жазылмады деуге болады. Соның 
бірі адамның жақсылық, жамандықтарының 
себеп  кері ретінде ақын шығармашылығындағы 
жүрек қызметі туралы талай жерде айтылып 
та, жазылып та жүргенін жоғарыда айтқан 
болатын быз. М. Әуезовтен бастап белгілі 
абай танушы ғалымдар, Қ. Мұхамедханов, М. 
Мыр зах метұлы, Ж. Ысмағұлов, С. Дәуітов,  
Ғ. Есімдердің, т.б. зерттеулерінде Абайдың 
«жүрек» сөзін өлеңдерінде қандай мақсатта қол-
данады деген мәселе төңірегінде ұдайы сарап-
талып келеді. А.Сейітованың мақаласында Абай 
мен Хафиз, Сағди шығармашылықтарының руха-
ни үндестігінің себебі неде деген сұраққа жауап 
іздейді. Абай мен Хафиз шығармашылықтарының 
бір арнада тоғысу себебі, екеуінде де «жүрек», 
«махаббат» сөздерінің көп кездесетіні сөз етіледі. 
Басқа ғалымдар секілді зерттеуші А.Сейітова 
да Абайдың өлеңдеріндегі араб, парсы тілінен 
алынған сөздердің мәніне терең бойлап, ақынның 
шығыстық әдебиетке әбден қанық екенін, 
Абай мен Хафиз, Сағди шығармаларының бір-
бірімен үндесіп жатқанын бірнеше дәйектер 
келтіре отырып дәлелдеуге тырысады. Абай 
шығармашылығына өзінің төл әдебиетінен кейін 
үлкен белеске жетуіне шығыс әдебиетінің әсері 
мол екенін бірнеше рет дәлелденген еді. Абай 
шығыс әдебиетінен сусындап, шығыстың жеті 
жұлдызынан үлгі алып өзінің шығармашылық ай-
дынын кеңейтті. Абай ақындық әлеуетін көтеріп, 
поэзия әлеміне шығандатқан күш алдымен өзінің 
төл әдебиеті, онан кейін шығыс әдебиеті мен ев-
ропа әдебиеті екені туралы бұрында жазылып 
келе жатқан пікірге тәуелсіздік жылдарында соны 
көзқарас қалыптасты.

Абайдың өлеңдері жазылып, халыққа 
таралғаннан бастап-ақ абайтану ғылымының 
іргетасы қаланған болатын. Содан бері ол ғылым 
тек даму, жетілу үстінде. Тек кеңестік кезеңде 
алаш зиялыларының Абай шығармашылығы ту-
ралы жазған мақалалары авторларымен бірге 
әдебиет сахнасынан біраз жылдар шеттетілген 
болатын. Алайда «орнында бар оңалар» демекші 
«1905 жылы Әлихан Бөкейханның зерттеуінен 
басталып, 1924 жылғы «Ақжолдағы» Абай ту-
ралы жазылған редакциялық мақалаға дейінгі 
екі аралықтағы – 20 жылдық мерзімдегі ав-
торларымен бірге репрессияға ұшыраған 
бұл ғылыми мұратек тәуелсіз әдебиеттану 
ғылымының еншісіне бұйырған» болатын. [3. 6 
б.]. Осы аралықтағы алаш ғалымдарының абай-

тану ғылымына қомақ ты үлес болып қосылатын 
мақалалар жинағын абайтанушы М. Мырзах-
метов 1993 жылы «Абайды оқы, таңырқа» ат-
пен шығарды. Ғалым А.Ісімақова осы еңбектегі: 
Ә.Бөкейханов «Абай (Ибраһим) Құнанбаев», Дж 
Кеннан «Абайдың орыс достары», «Ибраһим ибн 
Құнанбаев»; «Зейнелғабден ибн Әміре», «Әдебиет 
қазақия яки қазақтардың тіл өнері»; К.Ысқақұлы 
«Абай (Ибраһим) Құнанбайұлының өмір»; 
«Александр Белослюдов», «Белослюдовтың 
қолжазбасынан», Н. Төреқұлов «Әдебиетімізге 
көз салу», Т. Шонанов «Абай кітабын бастыру 
керек», Б. Күлеев «Абай кітабы басылатын бол-
ды», Ж. Аймауытов, М.Әуезов «Абайдың өнері 
һәм қызметі», М. Әуезов «Абай – әдебиеттің бас-
шысы», І. Жансүгіров «Абай кітабы», Ғ. Сағди 
«Абай», М. Жұмабаев «Алтын хакім Абай ға», 
«Түсініктемелер», т.б. мақалалардың тек тәуел-
сіздік тұсында тұңғыш жарияланған мәтін дер 
екенін айтады.

Қазіргі заманғы абайтану ғылымына сүбелі 
үлес болып қосылған еңбек – зерттеуші-ғалым, 
ақын Тұрсынжан Шапайдың «Шын жүрек – бір 
жүрек» атты (Алматы: «Жазушы», 2000 жыл) 
кітабы болып табылады. Бұл кітапты Абай 
шығармаларын зерттеу мен зерделеуде абай-
тану ғылымына өзіндік тосындығымен келген 
еңбек деуге болады. Ақынның шығармашылық 
келбетін, өлеңдегі Абай мен өмірдегі Абайдың 
ара-қатысын тереңнен толғап, ақындық һәм 
ғалымдық көзқараспен шынайы дара тұлғасын 
ашуға тырысқаны көрініп-ақ тұр. Ғалым: 
«Өлеңдегі Абай – Абайдың өзі үшін де өмірде жете 
алмайтын, орта, қоғам барда, жетілмеген адам 
барда ешқашан жеткізбейтін Идеял», – дейді [4. 
11 б.]. Ғалым Г. Пірәлиева Тұрсынжан Шапайдың 
зерттеу еңбегінің әр тарауына жоғары баға бере 
келіп: «тақырыптары ғылыми монографияларға, 
диссертациялық жұмыстарға тән тірескен 
ғылымилық байқалмағанымен оны тереңдей 
танып, ішкі табиғатымен Абайды да, өлеңді 
де өзінің өзегінен өткізе білген білімпаздықты 
байқайсыз. Өзінің зерттегелі отырған нысанасы-
на өлердей ғашық әрі оны терең танып білетін 
кәсіби маман екенін танытады», – дейді [4. 10 б.]. 

Т. Шапайдың зерттеу еңбегінің тағы бір 
жаңалығы «Абайдың Қиясбайын» – дәстүршіл 
ақын ретінде көрсетуі. Зерттеу еңбекте логикаға 
қисынсыз ойды қиыстырып әкеліп, мағынасыз 
күлкі тудыратын өлең шығаратын ақын 
Қиясбайдың Абайдай данышпаннан өзіндік 
бағасын алғанын, сол жанрды қалыптастырудағы 
еңбегін атап өтеді. Қиясбайдың өлеңі туралы 



Абай институтының хабаршысы.  №3 (15). 201230

әдебиетші-ғалым: «Қиясбай жырларының ба-
сты қасиеті – қисынсыздығы. Логикадан мақұ-
рымдығы... Қарапайым да қанша қисық, оғаш бол-
са да, көркемдеу құралдары, бейнелеу жүйесі сол 
ішкі логикаға бағынғанда, қисынсыздан міндетті 
түрде мағына туады, мән пайда болады. Қиясбай 
өлеңдерінен шығатын мән-мағына, идея – күлкі», 
– деп, оның «қазақтың күлкі мәдениетіндегі ерек-
ше тұлға» екенін әйгілейді [4. 13 б.].

Абай өлеңдерінің дені Алла Тағала, 
Құран кәрім туралы, қазақ халқының исламға 
көзқарасы жайлы болып келеді. Алла Тағаланың 
адамның ойына сәуле түсіріп, «бір-бірінен 
байлықпен емес, ақылымен оздырғанда» оған 
үлкен жауапкершілік жүктегенін Абай данышпан 
жүрегімен сезген болатын. Ол Алла Тағаланың 
қалауымен білген-түйгеніңді жан-жағыңа 
түсіндіру міндеті еді. Алған біліміңді басқаларға 
тарату міндеті туралы Құран кәрімнің үшінші 
сүресінің білім туралы аятында тайға таңба 
басқандай анық сөз етілген: «...оны адамдарға 
түсіндіріңдер, жасырмаңдар» [Құран 3:187]. 
Адамның білген білімін өзгелерден жасырып 
қалуының, жұрттың игілігіне пайдаланбауының 
ауыртпалығы, жауапкершілігі болады [Құран 
2:146; 283]. Абай бұл міндетті мінсіз атқарды. 
Абайдың бұл қыры да кеңестік кезеңде әр жер-
де тиіп-қашып сөз етілгенмен жабулы қазан 
күйінде аса көп қозғалмаған тақырып бола-
тын. Тек тәуелсіздік алған жылдардан бастап 
абайтанушылар ақынның дін тақырыбындағы 
өлеңдерін ашық тарқата талдай бастады. 

Ж. Дәдебаев Абайдың өлеңдерін Құран 
сүре лерімен, пайғамбар хадистерімен салы-
стыра, салғастыра отырып, әдемі талдап өткен. 
Пайғамбар хадистерінің бірінде: «Кісі жамандық 
көрсе, оны қолымен түзесін, оған әлі келме-
се, сөзімен түзесін, оған әлі келмесе, жүрегімен 
түзесін» [Бухари], -делінген. Бұл хадистегі 
айтылғандарды орындауда адамның мүмкіншілігі 
жөнінде ғалым: «Жамандықты қолмен түзеу 
үшін кісіде белгілі аумақта шексіз билік бо-
луы керек. Башқаша айтқанда, жамандықты 
қолмен түзеуге қолында шексіз билігі бар 
әкімнің ғана мүмкіншілігі болмақ. Жамандықты 
сөзбен түзеу хакімдердің құзіретіндегі іс екен. 
Ал жамандықты жүрегімен түзеу қатардағы 
иманды жандарға тән болса керек», – дей келе: 
«Абай осы шарттарды келістіріп баяндап қана 
қоймайды, оларды өзінің әлінің келгенінше 
орындайды. Сөзімен де, жүрегімен де. Қолымен 
түзеуге мүмкіншілігі шектеулі болды. Ақын 
шығармаларындағы білімсіздікке, надандыққа 

қарсы бағытталған сыншылдық ұстанымның 
негізінде, елін кемелдікке, толықтыққа шақырған 
асыл адамгершілік мұратының негізінде Құран 
аяттарындағы ақиқаттармен қатар Пайғамбар 
хадисіндегі осы қағидат жатыр деп білу орын-
ды» [5. 4 б.]. Абайдың өлеңдері мен қара сөздері 
Құран аяттарымен, Пайғамбар хадистерімен 
сабақтасып жатқанын ислам руханиятынан хаба-
ры бар кісі жазбай танитыны анық. Тіпті Құран 
аяттары мен Пайғамбар хадистерін тәпсірлеп 
жатқан тәрізді. Ж.Дәдебаев «Абай және Құран» 
атты мақаласында осы мәселеге көңіл бөледі. 

Абай не жазса да «алыстан сермеп, жүректі 
тербеп», сөздің сөлін терең тамырдан тартып, 
оң-солын түгел қамтып, жүректің түбіндегі ой 
мәйегін айтуға тырысады. Және де әр сөзін Құран 
сөзімен, Пайғамбар хадистерімен түйіндеп оты-
рады. Сондықтан «Абай сөздері жалпы адамның 
түсінуіне ауыр екені рас. Бірақ ол ауырлық 
Абайдың айта алмағанынан емес, оқушылардың 
түсінерлік дәрежеге жете алмағанынан болатын 
кемшілік. Олай болғанда айып жазушыда емес, 
оқушыда» [8. 69 б.] 

Абай халқының жүрек көзін ашу үшін көп 
ізденді, Құранды ақтарды, халқыма керекті 
не аламын деп шығысты шарлады (шығыс 
жұлдыздарының еңбектерін қарады), орысты ау-
дарды, тағы да сол ұлы мақсат үдесінен шығуға 
бар күш-жігерін салды. 

Ақынның аудармашылық қыры да келелі 
зерттеуді талап ететін қомақты сала. Аударма-
шы өзінің жанына жақын шығарманы яки өзін 
тебірентіп, көңіл көкжиегін кеңейткен шы ғар-
маларды аударатыны көзі қарақты оқыр ман 
қауымға белгілі. Әйтпесе аударма сапалы болып 
шығуы неғайбыл. Абай да аударма жасағанда 
кез келген шығарманы аудара салмай, көңілі нен 
шыққан әрі қазақ халқының жүрегіне жақын-
дайды деген өлеңдерді ғана аударғанын байқай-
мыз. Ақынның шығармашылығымен қоса, аудар-
машылық қызметі туралы да біршама пікірлер 
бір арнаға саяды. Абай аудармаларына көптеген 
зерттеушілер жоғары баға беріп, ақынның ау-
дарматану ғылымына қосқан қомақты үлесін 
атап өткен. М.Дулатов Абайдың аудармасы жай-
лы: «Мейлінше мол еңбектенумен орыс тілін 
үйреніп, орыс әдебиетіне еркін жетіліп, достасып 
алды. Лермонтовқа үндес... Өлеңдері есіткеннің 
жүрегін жігерлендірерліктей табиғи болып, 
шығармаларының асыл негізі Лермонтов іңкәр 
болып, орыс әдебиетінің гүл шоқтарын өз тілінде 
сайратқан», – десе [9. 91 б.], Ә. Бөкейханов Лер-
монтовты, Пушкинді және Крыловтың көптеген 
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мысалдарын шеберлікпен аударғанын айтады. 
Демек, Абайдың аудармашылық шеберлігіне баға 
беру Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Дулатов-
тардан бастау алып, бүгінге дейін зерттеу ныса-
ны болып келеді. Абайтану ғылымының негізін 
салушылардың бірі және бірегейі, ұлы жазушы 
М.Әуезов ақын аудармасы туралы: «Көп өнерінің 
бірі – Абай керемет переводшы болған. Переводқа 
шеберлігі мынадан білінеді: кейбір өлеңдерін 
қазақ тіліне аударғандары өзінің тән өлеңінен 
артық деуге болады. Кейбір өлеңдерді, мысалы: 
«Қараңғы түнде тау қалғып», «Тұтқындағы ба-
тыр», «Кинжал», «Жолға шықтым бір жым-жырт» 
қалыбынан, мағынасынан һеш аудармай перевод 
еткен. Кей жерлерде сөздің мағынасынан ғана 
алып, қазақтың ұғымына ыңғайлап сырт пішінін 
өзгерткен. Абайдың ақындығының еркіндігі сол, 
кейбір переводты өз өлеңінен асырып, түрлеп 
жіберген. Мысалы: «Теректің сыйы», «Онегиннің 
хатын» Пушкиннің геройынан өзгертіп, тілін 
сұлулап перевод қылған», – деп тұщымды пікір 
айтады [10. 68 б.]. Ойы ұшқыр, алымды, қиялы 
шалымды, сөйлер сөзге келгенде шешен де көсем 
Абайға сегіз қырлы, бір сырлы деп баға беріп, сол 
қырының бірі аудармашылық шеберлігін жеке 
атап өтеді. Қазақтың жазба әдебиетінің, оның 
ішін де аударматануының басында Ыбырай мен 
Абай тұр ғандықтан, аударматану ғылымын сөз 
еткен қай ғалым болмасын Абайдан аттап өте ал-
масы хақ.

Абай неміс классигі Гетенің «Жолаушының 
түнгі жырын» Лермонтов аудармасынан туған 
халқына қазақ тілінде жеткізді. Лермонтовтың 
немесе Абай осы шығарманы Гетенің сезім 
әлемі өзінің ішкі сезім толқыныстарымен 
үйлескендіктен аударған секілді. Сондықтан ау-
дарма түпнұсқаға жақын. Осы бір өлең айнала-
сында үш ұлы ақынның ой мен сезім үндестігін 
профессор Ә. Тарақ әдемі тарқатып айқындайды. 
Ақын, шебер аудармашы Лермонтов аударма-
сын Гете нұсқасынан озық десе, Ә.Тарақ: «Абай 
аудармасындағы Гете өлеңі тіпті түпнұсқадан 
асып түскен. Аудармашы мөлдіреген лириканың 
тұнып тұрған сырын сезім сұлулығымен аста-
стырып, жіберген. Екінші жағынан ұлттық өлең 
өлшеміне түсіріп, өзіндік өрнегін берген, ырғағын 
айшықтап, әуезді әнге айналдырған» [11. 15 б.], 

– деп, ақынның аударматану ғылымына қосқан 
өлшеусіз еңбегін жоғары бағалайды.

Қорыта келе Абайтану ғылымы еліміз тәуел-
сіздік ал ған жылдары ғана коммунистік идеоло-
гия ұстанған қатаң қағидалардың тар шең бері-
нен шығып, ой еркіндігі мен сөз еркіндігінің 
арқасында жаңа бір белеске көтерілді. Оған 
тәуелсіздік жылдарында жарық көрген ғылыми 
зерттеулер дәлел бола алады. Соның бір айғағы 
ретінде Абай институтының хабаршысында 
жарияланған мақалаларды атауға болады. 
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1. Абайдың адамтануы

Абайтану – Абай мұрасының төте жолы, 
адам мен дүние мәселесіне барып тірелетін фи-
лософиялық көзқарас. Кең мағынада абай та ну-
дың «өз заманындағы қоғамдық мәселелерге, 
ақындық, көркемдік, эстетикалық мәселелерге, 
тәрбиелік, ұстаздық, педагогикалық мәселелерге, 
әсіресе адам мен адамгершілік, ұждан, мораль 
философиясына төтелей қатынасы бар». М. 
Әуезов ескерткен Абайдың осындай мұралары әр 
қырынан талдануда. Десек те, абайтануды өмірдің 
ұлы ақиқатымен ұштастырарлық ізденістер үнемі 
жаңарып тұрмаса әрі абайтанудағы ақиқатты әр 
қауымның құлағына құйып, санасына сіңірмесе, 
онда ұлттық мәдениетте жалғастық баяулап, 
дәстүріміздің тұтастығына нұқсан келмек.

Абай шығармасы арқылы қазақ халқының  
XIX ғ. екінші жартысындағы тағдыры мен тауқы-
метін терең, толығырақ тани аламыз. Абай жыр-
лаған қоғамдық-әлеуметтік орта өзгеше. Бірақ 
оның адамгершілік ақиқатын көрсетудегі шебер-
лігі әрқашан маңызды. Өйткені өзінің көзқарасы, 
дүниетанымы, мақсат-мүддесі жағынан Абай бұл 
ортадан мүлде басқа.

Қазіргі зерттеушілер Абайды жаңа ортаның 
үлкен азаматы, ақылгөй данасы, тәлімгер ұстазы 
ретінде көрсетуге аса назар аударуда. Егеменді 
елге мұндай тұлғаның бейнесін жасау, жаңа орта 
тұлғасы қалай қалыптасатынын көрсету – үлкен 
мәселе, өрнек, үлгі. Тұлғалар қашанда болмасын 
көптеген буындардың замандасы әрі тіректері.

Абай тұлғасымен табысу. Абай – өз заманы-
ның ұлы түлғасы. Тұлға ұмтылысы халық тағ-

дыры түйыққа тірелгенде көш бастайды, тың 
бастамаға себепкер болады. Осы ретте тұлғасы 
бар ел тиянақтылыққа ұмтылады, туралықты ка-
лайды.

XIX ғ. қазақ халқының тағдырын, рухани 
байлығын отар саясаты мен іштей жіктелу, қазақ 
мемлекетінің жойылуы мен халық санасындағы 
мемлекеттік ойлау жүйесінің өшуін азғындатты, 
алалады. Заман тапшылығында, болмыс тарты-
сында және ішкі рухани қайшылықта көпшілік 
әбден жалтаққа ұшырады, бағдарынан ауытқып, 
бос сенделуге ұрынды. Елдің тіршілік тынысы 
тарылды, халық ынтымағы шайқалды. Дүрбелеңі 
әрқалай осындай кезде халық жарасымдылығы 
мен жасампаздығын демейтін табан тірескен, 
белді төрешіл іс-әрекетке мұқтаждық көбейді. 
Елдің ойымен де, беделімен де топтастыратын 
зерделі тұлғаларға деген үміт пен сенім көп 
көңілінен орын алды. Қазақ сахарасында XIX ғ. 
идеясы мен ізденіс шоқтығы биік жұлдыздардың 
caп құрғандығы да осыдан шығар.

Абайдың азаматтық көзқарасы мен идеялық 
бағдарламасына ықпал еткен нысаналар аз емес. 
Ол халық болмысын адамның кісілігімен, қабілет-
қасиетімен, құдіретімен, тағдырымен түсінісуге 
күш салды. Бір жағы, халқының өмірін, өнерін, 
бірлестік рухын ізгілік-әлеуметтік өлшеммен 
саралады. Көңілі құлазыған көпті көрген Абай 
«соқтықпалы соқпақсыз жерде» ерте есейді. Cop 
заманның зор қыспағында және арпалысы мол 
мақсатта тез ширады.

Абай ұлылығы – оның тұлғалық даралы ғын-
да, өмірге деген рухани-әлеуметтік жауапкерші лі-
гінде, адам болмысында үлкен қозғалыс тудырар 

Екінші бөлім. АБАйДың АнтРоПоЛогИзмІ

Бірінші тарау. АДАМ БОЛМЫСЫ
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өнерінде. Ал ұлылық жаңару жетістігінде еке ні 
мәлім. Әйтсе де жаңару ұмтылыс серпілісінен  
басталатынын ескерген абзал. Онсыз тарихтың 
да, тұлғаның да тағылымын түсіну екіталай.

Ақын өмір сүрген дәуір – қазақ өзін-өзі ұғынуға 
ұмтылса да өз тағдырын өзі айқындау мүмкін-
дігіне қолы жетпей, әрі-сәрі абдырап қалған кез. 
Жалпы Ресейде, сондай-ақ қазақ жерінде – үлкен 
алыс-жұлыстар, ірі араздық пен партиялардың 
табан тіресінің асқынған кезі. Бұл әлеуметтік 
жіктелу мен мүліктік теңсіздік ел билеудегі сая-
сатты, дін таратудағы харекетті тұғырықта тұн-
шық тырды. Халқымыз бағдарын таңдау құқы-
ғынан айырылып, жұртымыз өз елінің шынайы 
қожайыны екендігін сезіне бермеді. Оның үстіне, 
заман тозғанда, тарылғанда елдің ұсқыны кетті, 
рухани жұтаңдық пен рухани тәуелділік тамыр-
лай түсті. «Елдегі еркек босқа селтек құрып елін 
қармады. Елде жақсы қалмады». Аумалы-төкпелі 
заманда «ел билеген адам жоқ, ел билей алмаған 
билер жоқ». Елі бұзық табанымен тозды, құр 
жүгіріп тарпылды. Өзінен шыққан жақсылар ке-
сепатты түзей алмай зорықты, борышын түгел 
бере алмай көп пысыққа молықты, көрінгенге 
обықты.

He керек, аққа тартқан, жөнге қайтқан, ақыл 
айтқан өлең де жоқ. «Бір кісі мыңға, жөн кісі 
сұмға әлі жетер заман жоқ». Мұндай қағынған 
кезде ел жоғын, халық жоғын, адам жоғын іздес-
тірушілер некен-саяқ қана болды, дарындылар-
ды елеп, көзге алушылар шамаланды, зиялы-
лар жаманға жүзін сарғайтты. Себебі адам 
болмысын күштілердің сөзіне бас изейтіндер де, 
әлсіздердің бейшара үнін салғырт тыңдайтындар 
да босаңсытты, екіжүзділік тұсады. Екі қасиет 
те орнықсыз шала ұғымнан мағына тапқызды, 
теріс пиғылға жығылды, жақындарды жау етті. 
Ел азаматын, пенде елін аңдыған кез туды. Осын-
дай көмексіз қалған кезде қан бұзылды, көмекей 
тарылды. Ұрпақ өзгерсе де қазақ даласындағы 
әділетсіздік әлсіремеді. Тіпті дөрекі тұл мен кер-
тартпа қатыгез уақыт өз талабын көлденең тарт-
ты: «Замана замандасқа жағын дейді, тағдырға 
көн, бүгінге бағын дейді». Сайып келгенде, зары 
тиылмас сорлылар бар әділетсіздікке, ақталмаған 
үміт азабына іштей тұншығып көндікті. Әйтеуір, 
жарқын сезімге емес, мылқау дүниеде көрген 
қоқысқа, калдыққа көмілді. Ел бұзылса, шайтан 
өрнек табадының керісі келді.

Таршылық пен тапшылықта налыс пен үміт 
қатар тайталасты, бірде адасқан арман ұлғайды. 
Жүрегін запыран кернеген көңілі ашықтарда 
ұлыстың ұлы мұратын аңсар, ұлтты, салт-дәстүрді 
мархабаттар сезім оянды.

Абай тұлғасы қазақтың әлжуаздықтан ары-
лып, жетексіз дүниенің ыңғай-ырқына сабылып, 
дөрекі қылықтарға бірде ұрынып, бірде бұрылып, 
діңкесі жұқаланғанда қалыптасты, ондағы 
әлеуметтік тартыс пен үлкен мақсатқа икемдейтін 
ығы-жығы дүмпуде қатайды, ішқұса болып 
жүргендерді алаңдатты. Тұлғалар болса, адал 
қасиетті, адалдықпен хақиғатқа жол бастауды 
бойдан жоғалта қоймады. Абай тұлғасы – жан мен 
тән саулығының, зерде мен парасат шоқтығының 
зәулім бейнесі, тәңір берген, салт-дәстүрге илен-
ген қабілет-қасиеттердің тұтастығы. Тұлғаның 
тірегі – рух пен ерік, ырқы – сана мен сенімге 
серік, шешімі – жетістік пен үмітке берік. Бәрі – 
өркениеттің нышандары. Абайдың көздегені де 
осы өркениет талабынан туындағандай. Дәлірек 
айтсақ, қазақ қауымының өзіне адамгершілік 
жолын салу, еркіндікке бойлаған қуатын дөп 
көрсету, ел-жұртты топтастыратын тәсілдермен 
табыстыру – Абай сана-сезімін сомдаған ірі-ірі 
ұйытқылар десек, онымыз артықшылық емес 
шығар.

Абай тұлғасы – еңбек пен ерлікте, ұмтылыс 
пен төзімділікте жол тапқан, елдің де, намыстың 
да жүгін артқан нардың беделі. Өзін-өзі көр се-
тетін, өзгеге танытатын мығым күш, адам дық ты 
сыйлатқызатын, халықпен сиыстыратын, қауым-
дықты қолдайтын үлгі-өнеге. Абай кел беті жүрек 
жырында, адам жарасымдылығына Же те лейтін 
сүйіспеншілікте, ынтымақ-ықыласқа жа қын дат-
қы затын кең пейіл үмітте марқайды. Ол қа за ғы-
ның жан азабын толғады, еті тірі алаштың ті ліне, 
діліне қуат берем деп арпалысты. Тектіні, ес ті ні, 
ерлерді, өнерпазды топтап, тыным таппады.

Абай тұлғасы пендешілік пен тобырға 
қарсы күресте адамды жатсындыратын қаулаған 
қылықтармен тіресуде шынықты. Бұл күресте 
әркім өзінше жеңіске жетті. Күресушілер өзі үй-
реніп тұйықталған нәпсінің құлы, әлжуаздық тың 
тұтқыны болып қалатынына, ал жаңа талапқа 
әлсіз тобыр тіршілікке жат көзбен алаңдап, далан-
даудан өктемдікке ауытқитынына күдіктенбеді. 
Абай ақ жолға жанын садаға еткендей.

Абай – ыстық жүрек, қайсар ерік, терең па-
расат теңдігін тапқан ерекше тұлға. Абай қасиеті 
ел құдіретше сенгенде әрі кенгенде тұтанды, ту-
раланды, ал болмысы қазақ халқының үш бірдей 
өлшемінде – тартыста, шегіністе, шабуылда 
шынықты. Әлгі тартыс, шегініс, шабуыл қазақ 
әрекетінде үш бірдей күшті – жағымды, теріс – 
жағымсыз және бейтарап күшті қалыптастырды. 
Қазақ бойындағы және Абай мінезіндегі осы 
үш бірдей күштің арасалмағы бір-біріне сәйкес 
келе бермеді. Жанды жаралар опасыздар мен 
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данғазаларға қаны қарайған Абайда әр күштің 
анағұрлым белсенді, айқын, қарқынды болғаны 
даусыз. Қарқын тұрмыстағы сырты бүтін, іші түтін 
қарекеттен ғана қуат алған жоқ. Оның қозғаушы 
күші – ішкі рухани қайшылықта. Осыдан Абай-
индивид пен Абай тұлғаның қалыптасуы, дамуы 
бірде қабаттасты, бірде кезектесті, біртіндеп ру-
хани күштің үстемдігі орнады. Дұшпаннан көрген 
қорлығы жүрегіне сары су ұялатты. Дегенмен 
барлық жағдай да мінез-құлықтағы бір қалыпты 
жоймады. Өз ары мен парызының алдындағы 
жауапкершілікті ұмытпады.

Айтпағымыз, заман тынысы – Абай тыны-
сы. Абай көк пен жердің кереметін көкірегіне 
құндақтағанша, жаратылыспен жақындасар жол-
ды мерейлегенше көп есітерлік өз сөзін айтқан 
жоқ. Жасынан алғыр, ойдан жырақ өссе де, 
халық өнерін ұйып тыңдаса да, ол көпке не ай-
тарын ұққанша өлең жазуға асықпағаны мәлім. 
Жастық шақтағы өзімен-өзі болған, ғұмырының 
сақтық қорын жинаған кезі Абайдың жайлы, 
жұғымды уақыты еді. Бірақ есерсоқтардан етек 
бастыны көп көрген, ерге ерік бермеген не оған 
ермеген жұртты көрген жас Абай ерте оянды, әр 
саққа ой жүгіртті. Іштей жүдеген жұрт шындық 
тәркіне ермеді, ал парасатты ой ерікке тыныштық 
бермеді. Әнтектік пен әпендінің әңгірінен 
көңіл әркез қамықты, жанына қайғы батты. Сол 
бұлыңғырда «заман түзелмей, адам түзелмейді» 
деген тоқтамға келді. Тоқтам деңгейінен өзін-өзі 
іздеді, берекесіз болмысқа басын батыл бұрды. 
Бірақ үлкен үмітке үлкен сүйеніш керек еді.

Абайдың басынан қанағаттанарлық жағымды 
да, қиналтарлық теріс те қарекеттер кезеңі өтті. 
Өмірінде қарама-қарсы күштердің шатысуына 
әлденеше себептер ұйытқы болды. Былықтың ба-
стамасын Абай бірде қазақтың ат жалындай үкілі 
шағын тобы мен кейде көптің аражік тұңғиығынан 
көрсе, енді бірде қазақтың ескі өмір салты мен ол 
туралы дәрменсіз ойдың алшақтығынан тапты. 
Дәрменсіздікті жіктелген заманның берекесіздігі 
үйді, ол білімсіздікте әрдайым күйді. Қазақ 
дүниесіндегі білместіктен заман түзелмейді деген 
солақайлық көңілді қожыратты. Шалағайлыкта 
келісімсіз көз қарастың кереғарлығы күшейді. 
Өйткені жіктелген заман үш бағытта бүлінді, 
іркіліп кездейсоқтыққа ілінді.

Заттарды мүлікше иемденуге бейімделген 
қазақ адамның қарым-қатынастарын заттық қаты-
нас тарға балады әрі тұрмыс-салттың әлеуметтік 
деңгейін мүліктік байлықпен бағалауды дағдыға 
айналдырды. Оның үстіне адам денесін «менікі» 
деп, өз меншігіндегі мүліктердің өлшем құнымен 
бағалады. Заттық мазмұндағы «менікі» рухани-

әлеуметтік келбетті – «мені» ығыстырды. Ақыры, 
бағытын таппаған, әруақты аттаған, үлкен 
мұратқа ұмтыла қоймаған тобыр қауымдық 
ұйымның қадірін қандық, жерлестік белгімен 
шектеді. Тұқым қуалаушылық пен биологиялық 
фактор рулық қатынастың негізін құрастырды, 
өркениетті үйір-үйірге келтеледі.

Тарихтың осы әлеуметтік дерттерін бір-
бірінен бөлежара қарау жөнсіз. Әйтсе де, адам 
дене қозғалысы мен дене еңбегіне берілген 
кезде бірде заттық қатынасты қоғамдық 
қатынасқа ұластырады, бірде эмоционалды ой-
лану қызметіне бейтарап қарап, кейде ойлану 
қабілетін саналы емес, инстинкті мінез-құлыққа 
бағындырады. Адамның дене құрылымы, денелік 
қозғалу қабілеті оның психикалық өміріне 
біржақты басым ықпал етеді.

Көргенге қызығу, әуесқойлық ұғымды 
талдауға ырық бермейді. Талайлар орта оқиғасын 
ішкі асаулыққа біржақты көндіріп бақты. Байқаған 
адам біледі, сезіне білген дәл қабылдайды де-
ген қағида бар. Ол желіккендердің бәріне бірдей 
телінсе, мұндайда ескі өмір ескерусіз қалады да, 
адам болмысы туралы бірсарындылық орнығады, 
сайып келгенде, өмірлік ой жүдеулігі жойылады. 
Мұның бәрі де, Абай айтпақшы, егінге, саудаға, 
өнерге, ғылымға күрме мен кедергі, іштегі кедергі 
көзқарас тарлығына бейімдейді, өзі тәуелді ұлық-
болыстарға бас июге мәжбүр етеді.

Оның үстіне дүние мен нәпсіге бой ұрғандар 
– сүрінумен аяғын көп шалдырғандар. Нәпсіге 
аптыққандар шынның жүзін араздықтан көре ал-
майды, жақсы, тиімді сәттерді уыстан шығарады. 
Ал ес-дерті мен жан-сезімі қиналған жайда «бір 
күндік өмірін бар малына сатып алмақ» бетінен 
қайтпайды. Еліктеп ерегесушілік делебені 
қоздырады, тек ой мен істі оздыра алмайды. Он-
сыз елдік көңіл жайлауына қонбайды, елдіктің 
тозу себеп-заңдылықтарын түсіндіру қиындайды, 
ойға келмейді.

Жұрттық, қауымдық сана мүліктік қатынастың 
шеңберінен шықпайды. Тыныс тарыққан кезде 
«дүниеге дос ақиретке бірдей болмас. Екеуі тап 
бірдей орныға алмас» деген Абай сөзінің ақтығына 
күдіктенуші табылмас. Тыныс тарылғанда «сұм 
дүние тонап жатыр.Ісің бар ма, баяғы күш, баяғы 
түсің бар ма?» деген Абай сұрағы есіңе түседі. 
Өйткені зорлық, сұмдық, пасықтық жұрт жігерін 
жасытқаны бар емес пе!?

Бұл, бір жағы, парыз бен қарызды айқындауға 
демеулік, бір жағы, өмірден өзін іздеудің, 
өзгеге қарсы қоюдың бастамасы. Екеуінің де 
алғышарттары қилы-қилы. Солардың қатарында 
табиғаттағы заттық ұқсастықтан рухани, ішкі 
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тұтастыққа өту мәселесі немесе өтеуге мұрша 
бермейтін өкінішті орағыта білу. Мысалы, туған 
жер, туған ел қадірі адамның асқақ ой, ыстық 
жүрек, қайсар жігер қуатында шымырланса, 
тура шындық пен тумалық сезім адам бойында 
жүпталмақ. Онда әлеуметтік-психикалық өлшем – 
«Менді» дараламақ. Содан «менікі» деген мүліктік 
бағдар «мен» деген әлеуметтік талғам мен талдау 
барысында толастайды. «Менікі» тек оқиғалық, 
біртекті заттық өлшеммен ғана анықталады. 
Мұндай сыңаржақтылық адам қызметін келте 
бағалайды. Соны дәл түсінген Абай: «Өлсе өлер 
табиғат, адам өлмес. Ол бірақ қайтып келіп, ойнап-
күлмес. «Мені» мен «менікінің» айырылғанын, 
«Өлді» деп ат қойыпты өңкей білмес», – дейді. 
Абай үшін «Мен» өлмейді. Өйткені ол – рухы 
өрлейтін, өнерсізге ермейтін, біртума азаматтық. 
Жүрек санасын қозғайтын, көңіл рахаты мен па-
расаттан озбайтын күй. «Мен» мақтан мінездің 
жұлыны емес немесе кейіптің, оқшау көрінісі ғана 
емес, адам ғұмырының әлеуметтік әрекет-ісінің 
шоқтығы. Оның негізі – адал еңбек, ақ жүрек, 
арлы ақыл. Онда – кісінің қайраты мен айбаты, 
таңдаған жолдың дұрыс бағдары. Осыны ескер-
ген Абай: «Өмір жолы – тар соқпақ, бір иген жақ. 
Иілтіп, екі басын ұстаған хақ. Имек жолда тиянақ, 
тегістік жоқ. Құлап кетпе, тура шық, көзіңе бақ» 
деп өмірден түйгенін ағынан жарыла айтады. Бұл 
құбыжық талаптан сақтанудың амалындай.

 «Мен» адамның өзінен жақсылы-жаманды 
қайрат-күш алады, ортадан қорған не қорлық та-
бады. «Иә, адам баласын заман өсіреді, кімде-кім 
жаман болса замандасының бәрі виноват». Абай 
замандастар кінәлі дегенде, талантты танымаған, 
ақыл-парасат дарымаған, арын сатқан, жалтақ 
харекетсіз билігін немесе бассыз, басқарусыз 
қалған тобырды айтады. Тобыр – кісімсінген 
білімсіз көп, сөз танырлық кісісі тым аз-ақ. 
«Мал үшін тілін безеп, жанын жалдап, мал сұрап 
біреуді алдап, біреуді арбап» күнін көруші жат 
мінезділер. Соңғылар не керек, «терең ой, терең 
ғылым іздемейді. Өтірік пен өсекті жүндей са-
бап», әйтеуір дөрекі сөзбен ісін, бөтен идеямен 
ойын қақтайды. Елін танымай, жеке үйін ғана 
танығандар өз шаруасын да ұқпады. Абайдың 
сескенгені де, сақтанғаны да – осы. Өйткені то-
бырдан үміт, уағда күткендер көп нәрседен ғапіл, 
бос қалды. Топырлағандардың қысымы мен 
кегіне ұшырағандар бірде қазымырлыққа салы-
нып, қолындағысының қадірін білмеді. Жиі-жиі 
ұшқалақтыққа ұшырады. Бірде көзін май басып 
ілгері ұмтылмады, ұмтылғанды көре алмады. 
Қайтсе де көзінің ұшынан ақыл құрастырмақ 
пиғылдан қайтпады. Ондайда «жақсылық ұзақ 

тұрмайды, жамандық әркез тозбайды» деген 
даналық ұмыт қалады. Қалай болғанда да, өзіне 
келер ұят өздігінен сұранып тұрады.

Абай қайраты – әулие тұтарлық қасиет. 
Адамның мінез-құлқы мен әлеуметтік айтыс-
тартыстың, қиюы кеткен кезеңде «түзетпек 
едім заманды, өзімді тым-ақ зор тұтып» деген 
үмітінен көп уақыт жұбаныш тапты. Жұбанышты 
тобырдың жаратылысынан емес, ағартушылық 
дәстүрден іздестірді. Алғашқыда білімдінің жолы 
тар, өз көзін жоғалтуға әлсіздік жар. Мүлікке 
құныққан керенаудың сүйреуінде күйзелді елі 
мен ары. Қиянатшылдың кекірігіне көндіккендер 
ескі әдетіне қарысып сөзге ермеді, қорадағыдан 
арғыны көрмеді. Ондай надандарды «жұртым 
деуге арлымын, өзге жұрттан ұялып» дейді жар-
лы Абай. Жаны жабырқаулы Абай өз рөлімен 
беттесіп, белдесе алмай, күштілердің иықтауынан 
ажарын тоздырды. Оны қажытқан иықтылар 
ғана емес, жауапсыз қалған сұрақтар, шешімін 
таппаған мәселелер. Расында, азаматының 
қорланғанына көндіккен дүрмек топқа не айтып, 
қандай үміт арту тұрарлық? Сондай-ақ менмен 
тобырдың дүрлігіне тартылса да, оның миқұлақ 
қылықтарына көндіге алмады. Күтпеген қысым 
халыққа күш берді, қорланғандар кегіне ерді. 
Ағаттыққа деген ұмтылыс бостандық идеясы-
на үйлеспеді. Жаны ашымасты көргенде жүрек 
сыздайды, «бір қайғыны ойласаң, жүз қайғыны 
қозғайды», деп күйзелісін білдірді. Абай рухын-
да күйзеліс пен үміт шегіністе күрмелді, тарты-
ста түрленді. Елдегі тобырдың жұғымсыздығы 
ердің белінен тартты, көпшіл жұрттың 
жағымды қылықтары мен салттары қазақ рухын 
көтермеледі. Тобырдың басты апатынан құтылу 
– көкейкесті міндет, ал зерделі көпшіл адам-
ды қалыптастыру – түбегейлі жауапты меже. 
Абай тобырға қарсы амалды, көпшілдікке лайық 
қамалды пайдалы қайырымнан – ағартушылық 
істен, демократиялық жаңарудан тапты. 
Қайырымды пайда дегеніміз – тектінің нұсқасын 
танып сыйласу, көңіл қаруын сайлау, көптің 
қамын ойлау, оның мүддесіне орай қызмет ету.

Абайдың түсінігінше, қиындығын біреу 
көтеріп, қызығын бөтен көретін заманда тәрбиеге 
көнетін жалпы тобыр емес, жеке адам, оның 
жалқы қасиеттері. Осыны ұққан сәт пен жағдайда, 
адам түзелмей, заман түзелмейді, өзін-өзі 
өзгерту жолдары іріктелінбейді деген тұжырым 
дүниетанымын жаңартты. Оның кепілдігі – то-
бырдан тұлғаға өту, жалаң жалпыдан жекелікті 
жинақтау, мінез шірігінен рух шыңына көтерілу. 
Бұл тоқтауды тасыр ұқпас, көңіл көзі ұғар, оған 
ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұстағандар тұрар.
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Абай сенімі осында. Сенімді өмірде сергіту 
үшін не керек? Ақыл керек, мінез керек, іс ке-
рек, адамшылықты сақтайтын ұят-намыс керек, 
көңіл күйді өсірер жүрек тәрбиесі керек. Барға 
ынсап, жарастыққа қанағат керек, тәрбиешіге 
бостандық, ұмтылушыға бапкер керек. «Керек» 
– мінез-құлық пен өмір-салттың жаңа бағытына 
үміткер ұмтылыс. Ол – адам мұратының, 
халық мүддесінің, туған ел ертеңінің басты 
бағдарламасы.

Қазіргі өтпелі кезеңде өмірдің осындай 
тіректерінің нарқын түсіріп алғандаймыз. Ескінің 
сарқыншағында бір-бірімен іліккен, шағылысқан 
зұлматтар – адамды адамдықтан алшақтататын 
үлкен дерт. Іріткіден алдымен жүрек ауырады. 
Ал қатыгез жүректе шын пейіл болмайтыны бар. 
Қатаң жүрек ешкімді ақпейіл деп мақтамайды. 
Тек «ауру жүрек ақырын соғады жай, өз дертін 
тығып ішке, білдіре алмай». Оның көрсетері 
«ызалы жүрек, долы қол, улы сия, ащы тіл». 
Мұндай берекесіз күй адал жүргеннің «өмірін 
бүлдірмеген, күнде ұрламаған», тіпті наза-
рын жұбанышсыз тоздырған, ажарын қайғыдан 
аздырған. Оның ақыры әйгілі – іштей құсаланған 
жан аяқты шалыс басады, кәсіпқордан түңіледі, 
жанбай жатып сөнеді.

Өмір тіректерін жүрек ісі сақтайды, жү ректі 
кісі иемденеді. Өйткені «рақымдылық, мейірбан-
дылық, әрбір түрлі адам баласын өз бауырым 
деп іш тарту» – жүрек ісі. Ал «көнгіш, уағдаға 
тұрғыш, бойын жаманшылықтан тез жиып 
алғыш, көштің соңынан итше ере бермей, әділетті 
ақыл мойындаған нәрсеге, қиын да болса мойын-
дау» – жүректі кісінің, қайсарлы жанның әрекеті. 
Бұл – Абай ұғымы.

Сайып келгенде, шын жүрек – күллі адамға 
ортақ. Себебі ол миды оятар көңіл көзі, ынта 
мен ырысқа қайырымды, махаббатқа толы, 
сөз бен сезімді жақындатар алып күш. Жүрек 
ыстығы адалдық пен адамдықты жатсынбай-
ды, татулықпен тілдестіреді, тіл тапқызады. 
Иә, Абай – жүректі. Күрмеуі көп күрделі іске, 
сұрары көп жауапты әрекетке төзімділік тап-
ты. Осы есеп нүктелерінен адамтанудың, 
қазақтанудың өлшемдерін айқындады. Өлшемнің 
есебі адамның өздігінен түзелуінен басталмақ. 
Содан болар, Абай Сократтың «өзіңді өзің 
таны» қағидасынан қалт кетпеді. Өз қадірін өзі 
білмеген, сөздің парқын қош етпей, бос етеді. 
Адам өзін қадірлеу үшін өзін билейтін, өзгеге 
көмектесе алатын бостандыққа қол жеткізуі 
шарт. Мұндай бостандық адамды тоздырмайтын 
сара да, дана жол. Бостандықта «адамзат тірлікті 
дәулет деп білмек, ақыл таппақ, мал таппақ, адал 

жүрмек», адам даналықты құндылықтың жоғары 
түрі деп қабылдайды. Даналық – бостандықтағы 
тұлғаларға тән, тынымсыз тірлік. Ол – руха-
ни түсіністік, рухани-әлеуметтік беріктестік, 
әлеуметтік-мәдени жетістік, шығармашылық 
келбеттің құралы. Қысқасы, даналық – өнерді 
өркендетпек, өркениетті өмірлік мәселемен 
ұштастыратын қабілет-қасиет шоқтығы, адам 
өмірін марқайтатын өзара мүдделіліктің алпыс 
екі тамыры.

Абай тұлғасы – оның даналығында. Абай 
даналығы – жүрек үнінде, парасатты сөзінде, 
сүйіспеншілік үмітінде; қарсыласынан асып 
түсетін білімдарлық, сезімталдық, еріктілік 
икемділігінде; қазақты қор қылатын кесел-
дерден сақтандыратын талап, махаббат, ұғым 
сияқты рухтың ең мықты қайнар көзінде, қуат 
аймағында; тұтастық пен тыныштықты туралай-
тын, татулықты тәрбиелейтін тоқтамында; шығыс 
пен батыс мәдениетін үйлестіретін шеберлігінде.

Абайдың білім туралы айтқаны көп, қилы-
қилы. Дегенмен ойының тоғысар нұсқасы 
ескерулі. Білімнің ерекшелігі неде?

Білім – көрген-есіткеннің мән-жайын білу, 
танымақ нәрсенің бағытын түсіну, әрекетті жүзеге 
асырудың тәсілдерін табу әрі тарату.

Білім – құбылысты тану, адамның өзін таны-
ту, адамды тіршілікпен табыстыратын тәсілдерге 
үйрену және оларды меңгеруге үйрету. Білім – 
«қайрат пен ақыл, мұнсыз барар едің, қай жаққа?».

Ақыл – парасат пен табиғат жарасымды-
лығынан, қимыл мен іс-әрекет үйлесімділігінен 
ұшқырланса, бұл тұрар шындық, үйренер үлгі. 
Білім – ақыл ісі, ғылымды көбейтудің құралы, өнер 
қажеті. Ақыл ісі – дүниедегі пайдалы мен залал-
ды білетұғын, сөзін ұғатұғын қасиет. Әр нәрсенің 
өлшеуін білу – үлкен іс, құлды бағдар, ескерулі 
өнеге. Осы бағыттағы Абай түсінігі шығыс пен 
батыс ойшылдарының көзқарасымен үндес. Абай 
ойлары мынадай тұжырымдардың жалғасындай: 
«Білім дегеніміз – күш, күш дегеніміз – білім» (Ф. 
Бэкон), «Білім – мақсат емес, қару» (Л. Толстой), 
«Тек білімді ғана жарықтың түнекті қуаты секілді, 
надандықты құртады» (Ежелгі үнді нақылы), 
«Білім мен даналық – адам көркі» (Ә. Науаи).

Адамды ойлай білуге үйрету, Т. Эдисон 
айтпақшы, өркениеттің аса маңызды міндеті. 
Бұл – ақылдының үлкен арманы мен ардағы. Тек 
ол үшін «білгенге жол бос, болсайшы қол бос, 
талаптың дәмін татуға» дерлік жағдай мен талап 
болса демекпіз. Талаптыны ақылменен таныр. 
Ақылы бар кісіге «иман парыз, әрбір иманы бар 
кісіге ғибадат парыз екен» [28-сөз].

Білім – ғылым үшін, парыз, намыс үшін 
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керек. «Ғылымды іздеп, дүниені көздеп, екі 
жаққа үңіл. Қайырылып өзіңе, көп ізде жөнін». 
Ғылымның міндеті – тапқанын терең талдау, 
толық сипаттылықты қазақтанудың түңлігіне 
көтермек болды. Ойы сайрап, білгені жетіп тұрса 
да, дегеніне дәрмені жетпеді, болмысы аяғынан 
тартты. Абай білімі өмірдің сала саласынан арқау 
тауып, ойын болашаққа ұзартса да, Абай болмы-
сы қаптаған қазақшылықтың былығынан кеудесін 
көтере алмады. Жасы келген сайын Абайдың ру-
хани дамуы мен әлеуметтік рөлінің қайшылығы 
анағұрлым шиеленісті. Қордалы мәселелердің 
шешімі табылмай немесе ол тыңдаушысын 
таппаған сайын, Абай амалсыздан өзінің, 
өзінің ғана емес, сауатсыз халқының әлсіздігін 
мойындауға мәжбүр болды.

«Адам деген даңқым бар» деп шабыттанып, 
«Атымды адам қойған соң, қайтіп надан болай-
ын?» деген берік сеніммен өмір тартысына бір 
кезде батыл енген Абай, «соқтықпалы, соқпақсыз 
жерде өсіп, мыңмен жалғыз алысып» қажиды, 
үміті бек тарылады. Тұлғалардың жаны – жұмбақ, 
дүниесі – алуан қырлы. Оның үстіне, Абай иде-
ясын жүйелі түрде жүзеге асыратын әлеуметтік 
күш, ортақ маңызды мүдде пісіп-жетілмеген еді. 
Осы шындықты толық түсінбесе де, Абай оның 
түп-тамырын өзінше пайымдады. «Халқым на-
дан болған соң, қайда барып оңайын» деп бір 
күңіренсе, енді бірде «Таппадым көмек өзіме, көп 
наданмен адасып» деп, сүйенетін де, сүйсінетін де 
тіректің табылмағанына қатты налиды. Үмітінен 
үзілген өмір тұлсыз қалды.

2. Абай философиясының  
антропология лық бастаулары

Абай (Ибраһим) Кұнанбаев (10.08.1845 
– 06.07.1904) – қазақтың ұлы ақыны, фило-
соф, ойшыл, қоғам қайраткері, қазақ жазба 
әдебиетінің негізін қалаушы, либералдық ислам 
өкілі. Абай шығармашылығында философиялық 
ой толғаныстарға толы көптеген өлеңдерімен 
қатар ерекше орын алатын 45 ойы аяқталған 
фрагменттен, нақыл сөзден тұратын «Қара 
сөз» атты шығармасын атап өтуіміз қажет. 
Оның дүниетанымдық және философиялық ой-
толғаныстарында өте көптеген мәселелерге көңіл 
бөлінген. Бүгінгі күнге дейін Абай мұрасының 
толық зерттеліп болмағанына қарамастан, кезінде 
М. Әуезов белгілеп берген Абай зерттеулерінің 
тәрбиелік, ұстаздық, ұждан, мораль философи-
ясы, әсіресе адам мен адамгершілік мәселелері 
– оның рухани мұрасының кең ауқымдылығын, 
тереңділігін көрсетеді. Абайдың осы ой-

толғаулары мен философиялық ізденістерінде 
адам мәселесі орталық орын алады. Абай 
адам мәселесін жан-жақты философиялық, 
биологиялық, психологиялық, эстетикалық 
және этикалық тұрғыдан қарастырады. Абайдың 
бүкіл философиясының квинтэссенциясы, 
негізгі принципі ретінде “Адам бол!” деген ой 
тұжырымын алуға болады. Абай өзінің бүкіл бол-
мысын, білімі мен өмірлік тәжірбиесін, поэзия 
мен прозасын, бүкіл ой-толғанысы мен филосо-
фиясын адам бойында кісілік пен адамгершілікті, 
білімділік пен парасаттылықты, әділеттілік пен 
қайратты, елдің қамын, бүкіл адамзат қамын 
ойлайтын, дүниеге әлем тұрғысынан қарайтын 
Азамат адамды тәрбиелеуге жұмсады. Абайдың 
пікірі бойынша адамгершілік нормалары мен 
принциптерін күнделікті өмір сүру тәсіліне 
айналдырған адамды ғана нағыз адам деп есепте-
уге болады, сондықтан: “Адам болам десеңіз, оған 
қайғы жесеңіз... Бес нәрседен қашық бол. (Бес 
дұшпан – Өсек, Өтірік, Мақтаншақ, Еріншек, Бе-
кер мал шашпақ) Бес нәрсеге асық бол (Бес асыл 
іс – Талап, Еңбек, Терең ой, Қанағат, Рақым)”. 
Адам үшін оның өміріне мән беріп тұрған негізгі 
нәрсе – өз бойындағы адамилықты жоймау, бүкіл 
өмір бойында адамға лайықты өмір сүру. Осы 
дүниеге адам болып келгендіктен, осы дүниеден 
де адам болып кету керек. Адамның адамдық 
қасиетін өмір сүру барысында жоғалтып алмау 
бұл да адамның ең алдымен өз алдында, басқа 
адамдар алдындағы жауапкершілігі, ол адам та-
рапынан белгілі бір ерік-жігерді, қайратты қажет 
етеді.

 Абай философиясының негізгі ерекшелігі ең 
алдымен адам мәселесін философияның негізгі 
мәселесі ретінде алып қалыптастырады. Абу Хай-
ян ат-Таухиди айтқандай адам адам үшін мәселеге 
айналды. Бұл, әрине Абай философиясына 
антропологиялық сипат береді, бірақ Абайдың 
философиялық антопологиясының өзіндік сипа-
ты бар ерекше философиялық ілім, жүйе болып 
табылады. Профессор О.А. Сегізбаев Абайдың 
антропологиялық философиясын Фейербахтың 
философиялық жүйесімен салыстыра отырып, 
екеуінің де философиясының ең басты мәселесі 
адам болғанымен, арасында ұқсастықпен қатар 
сапалық айырмашылық бар екендігі туралы ой-
тұжырымға келеді. Л. Фейербах “Гегель фило-
софиясына сын” деген еңбегінде: «Табиғат 
асқазанның жай ғана шеберханасын жасап қойған 
жоқ, сонымен қатар ми сарайын орнатты, ол тіл 
ғана берген жоқ, дыбыстардың үйлесімділігін 
есту үшін құлақ, жарық көру үшін көз берді» [1, 
128], – деп айтса, Абай отыз сегізінші сөзінде 
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Алла: “...Адам баласын құрт, құс, өзге хайуанат-
тар сипатында жаратпай, бұл гүзәл сипатты беріп, 
екі аяққа бастырып, басын жоғары тұрғызып, 
дүниені көздерлік қылып өзге хайуандар секілді 
тамақты өз басымен алғызбай, ыңғайлы екі қолды 
басқа қызмет еттіріп, ауызына қолы ас бергенде, не 
ішіп не жегенін білмей қалмасын деп, иісін алып 
ләззаттанғандай қылып ауыз үстіне мұрынды 
қойып, оның үстіне тазалығын байқарлық екі 
көз беріп, ол көздерге нәзіктен, зарардан қорғап 
тұрарлық қабақ беріп, ол қабақтарды ашып жауып 
тұрғанда қажалмасын деп кірпік жасап, маңдай 
тері тура көзге ақпасын деп, қаға беруге қас беріп, 
оның жүзіне көрік қылып, бірінің қолынан кел-
местей істі көптесіп бітірмекке, біреуі ойы, біреуі 
ұқтыраралық тіліне сөз беріп жаратты” [2, 87], 
– дейді. Бірақ Фейербах адам табиғи құбылыс 
болғандықтан, оның адамгершілік, әдептілік 
сипаты оның табиғи мінімен анықталады деп 
есептегендіктен оның антропологиялық фило-
софиясы адамнан Құдайға өтеді. Ал хакім Абай 
үшін адамды жаратқан Құдай болғандықтан, 
адамның бойындағы адамдық табиғатпен емес, 
Аллаға деген сеніммен, махаббатпен анықталады. 
Сондықтан Абайдың философиялық антрополо-
гиясы Құдайдан адамға өтеді. 

 Абайдың философиялық антропологиясының 
келесі өзіндік ерекшелігі дүниежүзілік философи-
яда, әсіресе Шығыс философиясында кең тараған 
“әмбебап адам”, “жан-жақты жетілген адам” 
ілімінің көптеген нұсқаларының ішінде (герме-
тизм мен гностицизмдегі Антропос, Каббаладағы 
Адам Кадмон, маздаизм мен зоростризмдегі Гей-
омарт, Ежелгі Үндінің діни философиясындағы 
Пуруша, Ежелгі Қытай философиясындағы шэн 
жэнь, соның ішіндегі Конфуцийдің әлеуметтік 
идеал болып табылатын цзюнь-цзы, арабтілдік 
мұсылман Шығыс философиясындағы әл-инсан 
әл-кәмил және ортаазиялық жәуанмәртілік 
ілімдер) өзіндік орны бар. Абай адам мен кісі 
мәселесін жан-жақты, ауқымды қарастыру 
арқылы, өзінің кісілік философиясы арқылы 
жан-жақты жетілген “толық адам” тұжырымын 
негіздеді. “Толық адам” ілімі тұрғысынан 
Абайдың өзінің қаншама “толық”, жан-жақты 
жетілген адам екендігіне тағы да көзіміз жетеді. 
Абайдың “толық адам” тұжырымында басқа 
философиялық жүйелермен сабақтастық, 
байланыстылық бар екендігін байқауға болады. 
Мұның өзі оның қаншама жан-жақты білімді, 
парасатты философ екендігіне көз жеткізеді. 
Мысалы, ортағасырлық Шығыс мұсылман 
философиясының ірі өкілдерінің бірі әл-
Газалидің пікірі бойынша, Құранда айтылғандай, 

адам Алланың көшірмесі, оның көмескі бейнесі. 
Адам да Алла сияқты көреді, естиді... Абайдың 
“Қара сөздерінің” 38-сөзінде де осы жайлы ай-
тылады: “... Алла Тағалаға ұқсай алам ба деп, 
надандық бірлән ол сөзден жиіркенбе, ұқсамақ 
– дәл бірдейлік дағуасы бірлән емес, соның 
соңында болмақ. Оның үшін Алла тағаланың си-
паттары: “Хаят (тіршілік), Ғылым, Құдірет (күш), 
Басар (көру), Сәміг (есту), Ирада (тілеу, қалау), 
Кәләм (сөздер), Тәкин (болу). 

Бұл сегізінен Алла тағалағыдай кәмәлат 
– гәзәмат (жетісу, үлкен) бірлән болмаса да, 
пендесінде де әр бірінен өз халінше бар қылып 
жаратыпты” [2, 82-83]. Абайдың пікірінше Аллаға 
тән негізгі сегіз қасиет бар: тіршілік, ғылым, 
күш, көру, есту, тілек тілеу, сөз, бар болу. Осы 
қаситеттер адамға да тән, бірақ олар Алланың 
бойындағыдай жетілмеген. Егер бұл қасиеттер 
адамда да жетілген күйінде болса, онда Алла мен 
адамның арасында айрмашылық болмас еді. 

Дәстүрлі қалыптасқан көзқарас бойынша 
Абайдың дүниетанымдық және философиялық 
көзқарастарының қалыптасуына халқымыздың 
бай-мәдени мұрасы, Шығыс мәдениеті, соның 
ішінде араб, парсы, түрік халықтарының 
мәдениеті, Батыс және орыс мәдениеттері 
үлкен әсер етті. Бірақ, сонымен қатар Абай 
дүниетанымына Қытай философиясының, ең 
алдымен Конфуций философиясының әсері бол-
ды деп айтуға болады. Бұл ең алдымен Абайдың 
“толық адам” ілімімен Конфуцийдің әлеуметтік 
идеал болып табылатын цзюнь-цзы ілімімен өзара 
байланыстылығын, сабақтастығын байқауға бо-
лады. Конфуций кезінде Шығыс философиясын-
да кең тараған “жан-жақты жетілген адам” ілімі 
шеңберінде – цзюнь-цзы “парасатты ер” ілімін 
негіздеді. Оның пікірі бойынша парасатты ер деп 
білімді, парасатты, адамгершілігі мол, өзінің жеке 
басының мүддесін қоғамдық мүддеге бағындыра 
білген, өзі үшін емес ел, халық үшін өмір сүретін, 
өзінің бар болмысын соған арнаған адамды ай-
тады. Парасатты ерге қойылатын талаптардың 
жоғарылығы соншама тіпті оған жету, оған сәйкес 
келу өте қиын. Конфуцийдің пікірі бойынша 
жоғарғы моральды цзюнь-цзы екі негізгі талапқа 
сәйкес келуі керек: 1) адамгершілік – жэнь; 2) па-
рыз сезімі – «и». Конфуций адамгершілікті өте 
кең түсінеді, ол адамдарға деген сүйіспеншілік, 
қайырымдылық, ұстамдылық, әділеттілік және 
т.б. Бірақ, нағыз цзюнь-цзы болу үшін тек қана 
адамгершілік қаситеттің болуы жеткіліксіз. 
Ол үшін тағы да бір маңызды қасиет – парыз 
сезімі (и) болу керек. Парыз сезімі есепке емес, 
білімге және жоғарғы адамгершілік прициптеріне 
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негізделуі керек. Конфуцийдің айтуы бойын-
ша парыз сезімі білімге талпыну, оқу деген 
мағынаны да білдіреді. Сонымен, шын цзюнь-
цзы – байлыққа, материалдық пайдаға селқос 
қарап, өз өмірін жоғарғы идеалға, адамдарға 
қызмет етіп, ақиқатты, шындықты іздеуге ар-
найды. Конфуцийдің пікірі бойынша, адам жас 
кезінде құмарлықтан, ер жеткенде ұрыс-керістен, 
жанжалдан, қартайғанда сараңдылықтан аулақ 
болу керек деп есептейді. 

Абайдың пікірінше жәуанмәрт, яғни жан-
жақты жетілген толық адамға үш негізгі қасиет: 
шындық, ізгілік, даналық тән болуы керек. 
Осыған байланысты 38-сөзінде Абай былай деп 
жазады: “Енді біздің бастағы тагриф (тану) бой-
ынша құдай тағала ғылымды, рақымды, ғадаләтті 
құдіретті етті. Сенде бұл ғылым, рақым, ғадаләт 
үш сипат бірлән сипаттанбақ: ижтиһадің (та-
лап) шарт еттің, мұсылман болдың, һәм толық 
инсаниятың (адамгершілік) бар болады. Белгілі 
жәуәнмәрттілік үш хаслат (сипат) бірлән болар 
деген сиддық (шындық), кәрәм (ізгілік), ғақыл 
(даналық) – бұл үшіндән сиддық, ғадаләт бо-
лар. Кәрәм шафағат болар, ғақыл мағлұм дүр, 
ғылымның бір аты екендігі, бұлар әр адамның 
бойында Алла табарақа уатағала тәхмин (шама, 
шамамен) бар қылып жаратқан. Бірақ оған рауаж 
(реттеу, пайдаға асыру) беріп гүлдендірмек, бәлки 
адам өз халінше кәмәләтқа жеткізбек, жеһәтінде 
болмақ” [2, 91].

Сонымен, шындықты Абай әділеттілік, 
ізгілікті қайырымдылық, мейірімділік деп, ал 
даналықты ғылымның бір аты деп түсіндіреді. 
Әділеттілік – жақсылықтың анасы, ар-ұждан да 
әділеттілікке негізделеді. Ешуақытта әділеттілік 
сезімдеріңді жоғалтпай, жақсылық жасаудан 
шаршамандар деп үйретеді ұлы ойшыл, себебі 
әділетсіз иман да, адамгершілік те болуы емес. 
Ғылым мен даналық та адам бойында жақсылық 
пен адалдық қаситеттердің болуын үйретеді, яғни 
қайырымдылық қасиеттерін тәрбиелейді. Абай 
бұл қасиет барлық адамдардың бойында бар деп 
айтады. Бірақ аз төмен дәрежеде, сондықтан әрбір 
адамның парызы, яғни толық адам болу үшін 
осы қасиеттерді жетілдіру қажет және де оларды 
өз бойында сақтап, тек қана игі, жақсы істерге 
жұмсалу керек.

Конфуций өзінің философиясында цзюнь-
цзымен қатар “сяо-жэнь” (“кішкентай адам”, 
“арам, жаман адам” деген мағынада) мәселесіне 
де көңіл бөлді. Конфуцийдің айтуы бойынша 
“жақсы адам парыз туралы ойласа, жаман адам 
өзінің пайдасын ойлайды”.

Бұл мәселе Абай философиясында пенде 

мәселесі арқылы сабақтастық тапты. Абай адам 
мен пенде мәселесін дүние мен жалған атты 
қарама-қарсы түсініктер арқылы ашуға тырысты. 
Егер де дүние – мәңгілік болса, жалған – уақытша, 
өткінші. Адам – осы дүниенің, мәңгіліктің ту-
ындысы болса, пенде – жалғанның, немесе 
күнделікті тіршіліктің көрінісі. Сондықтан адам, 
оның бар болмысы ең алдымен адамгершілік, 
ізгілік, қайырымдылық, ақиқат сияқты при-
циптерге негізделсе, пенде күнделікті күн көріс 
шеңберінен шыға алмайды. Абайдың пікірінше 
тіршілікте ар сақтау да, жан сақтау да бар. Әрине, 
Абай өзінің адамгершілік философия тұрғысынан 
ар сақтауды жан сақтаудан жоғары қояды. 
Адамның адамагершілігі, адамдық қасиетін 
жоғары ұстануы, оның жан сақтауында емес, 
арын сақтауында. Абай: “Ант ішіп күнде берген 
жаны құрсын, Арын сатып тіленген малы құрсын, 
Қысқа күнде қырық жерге қойма қойып, Қу 
тілмен құлық сауған зақы құрсын” деп, немесе: 
“Қу өмір жолдас болмас, әлі-ақ өтер, Өз күлкіңе 
өзің қарық болма бекер, Ұятың мен арыңды малға 
сатып, Ұятсыз да иман жоқ, түпке жетер”, “Аби-
ыр қайда, ар қайда? Өз басына не пайда?” деп, ар, 
ұят, намыс ұғымдарына ерекше терең мән беріп, 
адамның адам болуындағы, жан-жақты жетілген 
адам болып қалыптасуындағы олардың рөлін 
ерекше жоғары бағалайды. Абай осы ұғымдарға 
бір жақты қарамай оларды күрделі философиялық 
этикалық категориялар ретінде қарап, жан-жақты 
талдау жасайды. Мысалы, 36-сөзінде ұят катего-
риясына философия тұрғысынан талдау жасай-
ды, бір жағынан ұят – надандықтың ұяты: “Жас 
бала сөз айтудан ұялған сияқты, жақсы адамның 
алдында жазықсыз-ақ әншейін барып жолығудан 
ұялған секілді. Не шариғатқа теріс, не ақылға 
теріс жазығы жоқ болса да, надандықтан бой-
ын терістендіріп, шешілмегендік қылып, ұялмас 
нәрседен ұялған ұялу – ақымақтық, жамандық”. 
Мұндай ұят адамға қажет емес, ол адамның 
жетіліп, дамуына кедергі болатын, кері әсер 
ететін ұят. Шын ұят болады, ол “шариғатқа теріс я 
ақылға теріс, я абиұрлы бойға теріс бір іс себепті 
болады. Мұндай ұят екі түрлі болады. Біреуі – он-
дай қылық өзіңнен шықпай-ақ, бір бөтен адамнан 
шыққанын көргенде, сен ұялып кетесің. Мұның 
себебі, сол ұят істі қылған адамды есіркегендіктен 
болады...

Біреуі сонда ұят, шариғатқа теріс, я ақылға, 
я абиұрлы бойға теріс, я адамшылыққа кесел 
қылық, қатеден, яки нәпсіге еріп ғапылдықтан 
өз бойыңнан шыққандығынан болады. Мұндай 
ұят қылық қылғандығынды бөтен кісі білмесе 
де, өз ақылың, өз нысабың өзіңді сөккен соң, 
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іштен ұят келіп, өзіңе жаза тартырады. Кірерге 
жер таба алмай, кісі бетіне қарай алмай, бір түрлі 
қысымға түсесің. Мұндай ұяты күшті адам-
дар ұйқыдан, тамақтан қалатұғыны да бар, хат-
та өзін-өзі өлтіретұғын кісілер де болады. Ұят 
деген адамның өз бойындағы адамшылығы, 
иттігіңді ішіңнен өз мойныңа салып, сөгіп 
қылған қысымның аты. Ол уақытта тілге сөз де 
түспейді, көңілге ой да түспейді. Көзіңнің жасын, 
мұрныңның суын сүртіп алуға да қолың тимейді, 
бір ит боласың. Көзің кісі бетіне қарамақ түгілі, 
ешнәрсені көрмейді. Мұндай қылыққа жетіп 
ұялған адамға өкпесі бар кісі кешпесе, яки оның 
үстіне тағы аямай өртендіріп сөз айтқан кісінің 
өзінің де адамшылығы жоқ десе болар” [2, 76] . 
Ұяттың бұл түрі, ар, намысы бар адамдарға тән, ол 
адам бойында адамшылық қаситеті тәрбиелегуде 
орны ерекше. Абай 14-сөзінде: “Ар мен ұятқа 
терістіктен сілкініп, бойын жиып ала алмаған кісі, 
үнемі жаманшылыққа, мақтанға салынып, өз бой-
ын өзі бір тексермей кеткен кісі, тәуір түгіл, әуелі 
адам ба өзі?” деп осы мәселе бойынша өзінің ой 
толғанысын білдіреді. 

Ал пенде мәселесіне келетін болсақ, ол 
Абайдың айтуынша өз басында еркі жоқ, 
барлығына тәуелді – байқұс. Пенденің бүкіл өмір 
болмысы жан сақтауға бағытталған, оның алды-
на қойған тілек, мақсаты – мал табу, тамақ пен 
киім, мансап пен атақ. Пенде жеке басының қамы 
үшін, жан сақтау үшін арын сатуға дейін бара-
ды. Аяқтап келгенде пенденің өмірлік мақсаты 
– мал табу, тамақ пен жан сақтау үшін арын 
сатуға дейін барады. Пенденің өмірлік мақсаты – 
өзінің қара басының қамы ғана. 38-сөзінде Абай 
айтқандай, пенденің “толық адам” болуына Алла 
ерік берген. Бірақ, адам әруақытта да Алланың 
берген еркін дұрыс пайдалана алмаған, көп 
жағдайда пендешілік жасап, шайтанның торына 
түсіп отырған. Абай “мұңлы шайтан құдайдың 
қуған жаны, – деп шайтан дүниетанымына зер 
салған. Професор Ғарифолла Есімнің пікірі бой-
ынша, ақынды қызықтырған шайтанның бейнесі 
емес, оның мұңға батуы, ал оған кінәлі адам: 
“Дүниеге мұң әкелген Адам, оған дейін әлемде 
мұң болмапты. Сонда да адамның болмысын-
да тек адам шындық сияқты ірі қасиеттерден 
ғана емес, өзгеге мұң әкелген, қайғы әкелген 
“шайтандықтың да болғаны. Шайтан деген 
ұғым адамға дейін болмаған. Демек, дүниеге 
ізгілікті де, зұлымдылықты да әкелген – адам” 
[3, 95]. Сонымен, Абай үшін адам болмысы ішкі 
қайшылықтарға толы күрделі құбылыс.

Абайдың данышпандылығы, ұлылығы, көре-
гендігі, оның сол кездегі көтерген мәселе лер-

дің бүгінгі күн үшін де өзекті, өзінің маңыз-
дылығын жоймағандығынан да көруге болады. 
Абайдың философиялық ой-толғаныстары тек 
оған дейін өмір сүрген Батыс және Шығыс 
фило софтарының ойымен сабақтасып қана жат-
қан жоқ. Сонымен қатар, бүгінгі заманның ірі 
ойшылдарының философиялық ізденістерінен 
де байланыстылық, сабақтастылық бар екенін 
байқауға болады. Мысалы, Абайдың адам зат-
тарды өзіне құл етсе, пенде заттың құлы деген 
ойы, жалпы пенде туралы ой-толғаныстары 
Франк фурт мектебінің өкілі Герберт Маркузенің 
“бірөлшемді адам” идеясымен сабақтасып жа-
тыр. Г.Маркузе өзінің “Бірөлшемді адам” атты 
еңбегінде индустриалдық қоғамның орнауы сол 
қоғамның әлеуметтік таптық құрылымының 
өзгеруіне алып келеді, жаңа, өзгерген жағдайда 
пролетариат – маңызды әлеуметтік тап болу-
дан қалады, себебі индустриалдық өркениеттің 
құлы пролетариат емес, тұтынушы болып табы-
лады деген идеяны ұсынады. “Индустриалдық 
қоғам” дегеніміз Г.Маркузенің пікірі бойын-
ша “тұтынушылар қоғамы”, ол қоғамның ада-
мы өзінің революциялық-сыншыл қасиеттерін 
жоғалтып бір өлшемді адамға айналады. 
Бір өлшемді адамда тек қана экономикалық, 
әлеуметтік, саяси жүріс-тұрыстың белгілі бір типі 
қалыптасып қоймайды, оның бүкіл психологиясы 
да өзгереді. Бір өлшемді адамның бүкіл өмір бол-
мысы бір нәрсеге – тұтынуға ғана бағытталған.

Абай өзінің көптеген өлеңдері мен “қара 
сөздерінде” пендеге тән әдепсіздік, әділетсіздік, 
надандық, арсыздық, пара және пәлеқорлық, 
мақтаншақтық, менмендік, арамдық және т.б. 
теріс қасиеттері туралы жиіркенішпен, ренішпен 
айтса, жан-жақты жетілген толық адамға тән 
адамгершілік, ізгілік, шыншылдық, білімділік, 
әдептілік пен әділеттілік, қайраттылық пен 
төзімділік, имандылық сияқты көптеген қасиет-
теріне жан-жақты талдау жасап, адамның өз 
бойында осы қасиеттерді бар мүмкіндігінше 
жетілдіру қажеттігін айтады. Неғұрлым тұжы-
рым далған түрінде Абай осы ойын 38-сөзінде 
жалғастырады: «... Құдай тағаланың жолы де-
ген жол ниһаятсыз (өлшеусіз) болады. Оның 
ниһаятына ешкім жетпейді. Бірақ сол жолға 
жүруді өзіне шарт қылып, кім қадам басты, ол таза 
мұсылман, толық адам делінеді. Дүниеде түпкі 
мақсатың өз пайдаңа болса, өзің ниһаятылысың, 
ол жол құдайдың жолы емес. Ғаламнан жиыл-
сын, маған құйылсын, отырған орныма ағып 
келе берсін деген ол деген ынсап? Не түрлі бол-
са да, я дүниеңнен, я малыңнан гадаләт, шапағат 
секілді біреулерге жақсылық тигізбек мақсатың 
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болса, ол жол – құдайдың жолы. Ол – ниһаятсыз 
жол, сол ниһаятсыз жолға аяғыңды берік бастың 
ниһаятсыз құдайға тақырып хасил (жақындық 
табу) болып хас (нағыз) езгу құлдарынан болмақ 
үміті бар, өзге жолда не үміт бар?...

Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе 
бар. Сонан қашпақ керек: әуелі – надандық, екінші 
– еріншектік, үшінші зұлымдық деп білесің. 

Надандық – білім-ғылымның жоқтығы, 
дүниеден еш нәрсені оларсыз біліп болмайды. 

Білімсіздік хайуандық болады.
Еріншектік – күллі дүниедегі өнердің дұш-

паны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, 
кедей лік – бәрі осыдан шығады.

Залымдық – адам баласының дұшпаны. Адам 
баласына дұшпан болса, адамнан бөлінді, бір 
жыртқыш хайуан хисабына қосылады.

Бұлардың емі халқына махаббат, халық 
ғаламға шапқат, қайратты тұрлаулы, ғадаләт 
ісінің алды-артын байқарлық білімі, ғылымы бол-
сын» [2, 98-100].

Абай философиясының негізгі мақсат мүддесі 
– әр пендені адам ету, оны пенделік жолдан 
құтқару. Абайдың пікірі бойынша адамның кісі 
ретінде қалыптасуында орта және тәрбие өте 
үлкен рөл атқарады. 

Адамдар табиғаты жағынан тең, бәрі де туа-
ды, өледі, барлығына да киім, тамақ керек, бәрі 
де қуанады, қайғырады. Олар туғаннан жаман 
не жақсы болып тумайды. 19-сөзінде: “Адам 
ата-анадан туғанда есті болмайды: естіп, көріп, 
ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы, жаман-
ды таниды-дағы, сондайдан білгені, көргені көп 
болған адам білімді болады. Естілердің айтқан 
сөзін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір 
естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден 
естіп білген жақсы нәрселерін ескерсе, жаман 
дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, соны 
адам десе болады” [2, 42] дейді. Абай адамда 
кісілік қасиетінің қалыптасуында ортаның, ең 
алдымен қоғам, уақыт пен дәуірдің ерекше рөл 
ойнайтындығына ерекше назар аударады. Егер де 
адамдар әдепсіз болса, оған сол өздері өмір сүріп 
отырған дәуір кінәлі деп есептеді, себебі адам 
баласын заман өсіреді. Кімде-кім жаман болса 
замандасының бәрі кінәлі. 

Абай тәрбие мәселесіне де көп көңіл бөлді, 
себебі ол адам бойында кісіліктің қалыптасуына 
әсер ететін өте маңызды факторлардың бірі бо-
лып табылады. Осы мәселеге байланысты он 
бесінші сөзінде Абай былай деп жазады: “Егер де 
есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде 
бір мәртебе, болмаса жұмасында бір, ең болмаса 
айында бір, өзіңнен өзің есеп ал! Сол алдыңғы 

есеп алғаннан кейін бергі өміріңді қалай өткіздің 
екен, не білімге, не ахиретке, не дүниеге жарамды, 
күнінде өзің өкінбестей қылықпен өткізіппісің? 
Жоқ болмаса, не қылып өткізгеніңді өзің де 
білмей қалыппысың?” [2, 36].

Адамның кісілік кейпінің қалыптасуында 
оның сырт пішіні емес, ішкі дүниесінің жетілуі, 
тәрбиелеуі неғұрлым маңызды болып табыла-
ды. Осыған байланысты Абай былай деп жаза-
ды: “Кейбіреулердің бар өнері, мақсаты киімін 
түземек, жүріс-тұрысын түзетпек болады да, 
мұнысын өзінше бір дәулет деп біледі”. Ал толық 
адам өзінше ең алдымен өзінің рухани жетілуін 
ойлау керек. Оның жолдары басқаша: “әуелгісі 
– әрбір жаманшылықтың жағасында тұрып 
адамның адамдығын бұзатын жаманшылықтан 
бойын жимақтық, бұл адамға нұр болады.

Екінші – өзін-өзі өзгешелік пен артық 
көрсетпек адамдықтың нұрын, гүлін бұзады.

Үшіншісі – қастық қылмақ, қор тұтпақ, 
кемітпек. Олар дұшпандық шақырады. 

 Һәм өзі өзгеше боламын демектің түбі – мақтан. 
Әрбір мақтан біреуден асамын деген күншілікті 
бітіреді де, күншілік күншілікті қозғайды. Бұл үш 
түрлі істің жоқтығы, адамның көңіліне тыныштық 
береді. Әрбір көңіл тыныштығы көңілге та-
лап салады” [2, 99-100]. Осы ойды Абайдың он 
сегізінші сөзінде де кездестіреміз: “Адам бала-
сына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, һәм ол 
киімін былғап, былжыратып кимей, таза кимек – 
дұрыс іс. Ләкин өз дәулетінен артық киінбек, не 
киімі артық болмаса да көңіліне қуат тұтып, тым 
айналдырмақ – кербездің ісі.

... Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, 
ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан 
басқа нәрселерменен оздым ғой демектің бәрі 
де ақымақтық” [2, 41] деп ойын түйіндеді. Абай 
адамның жақсы не жаман болуы құдайдан емес, 
тәрбиеден деп есептейді. 

Осы мәселелердің жоғарғы бір көрінісі 
ретінде Абай “мен” мен “менікі” деген күрделі 
фило софиялық мәселені шешуге тырысады. Абай 
осы ойын өте терең де әдемі өлең шумағы арқылы 
жеткізеді:

 Өлсе өлер табиғат, адам өлмес,
 Ол бірақ қайтіп келіп, ойнап-күлмес.
 Мені мен менікінің айырылғанын
 Өлді деп ат қойыпты өңкей білмес...
 Өлді деуге сия ма, ойлаңдаршы,
 Өлмейтұғын артында сөз қалдырған [4, 225].

“Мен” мен “менікінің” ара қатынасы тура-
лы ертеден әртүрлі діндер мен философиялық 
жүйелерде қарастырылып жүрген өте көне және 
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ауқымды философиялық мәселелердің бірі. 
Абай философиясының өзекті мәселесі-адам, 
адамилық, адамгершілік мәселелері болған-
дық тан, Абай да “мен” мен “менікінің” күрделі 
қарым-қатынасына философиялық талдау жасап, 
оған өзіндік түсініктеме береді.

Абай осы мәселеге байланысты былай деп жа-
зады:

 Ақыл мен жан – “мен” өзім, тән – “менікі”,
“Мен” мен “менікінің” мағынасы екі:
“Мен” өлмекке тағдыр жоқ әуел бастан, 
“Менікі”өлсе өлсін, оған бекі!

“Мен” – жан, рух болып табылса, “менікі” – 
тән, адам денесі. “Менікі”, яғни адамның тәні, 
денесі өлгеннен кейін, Абайдың пікірінше “мен”, 
яғни рух, жан ешуақытта өлмес емес.

“Мен” әр адамның рухы, оның адамгершілік 
қасиеті, ал “менікі” – еңбекпен жасалған, артта 
қалған дүние – мүлкі. Материалдық дүние өткінші, 
ал руханилық – мәңгі. Руханилық адам бойындағы 
адамилыққа байланысты болса, материалдық дү-
ние – пендешілікке тән. Сондықтан Абай: “менікі” 
өлсе өлсін, оған қайғырма, өзіңнің өзіңнен кейінгі 
ұрпаққа қандай рухани мұра қалдыра алатын-
дығыңды ойлан, бір сөзбен айтқанда пенде емес, 
азамат, адам бол деп үйретеді. Осы жерде ескерте 
кету керек, Абай мәңгілік мәселесін діни тұрғыдан 
емес, әл-Фараби сияқты жақсы істер мен ойдың 
жалпы философиялық, әлеуметтік мағы насын да 
қарастырады. Адамның адам болып, жан-жақты 
жетілуі тұрғысынан қарастырады. Әрине, бұдан 
Абай Құдайды, Алланы мойындамады деген қате 
көзқарас тумауы керек. Абай адам мәселесі бойын-
ша өзінің жалпы философиялық ой-тол ғаныстарын 
діни эстетикалық жақтарымен де толық тырады, 
мұның бәрі Абайдың толық адам ілімі нің қанша 
ауқымды, жан-жақты екендігін көресетеді.

Абай: 

 Алла ішімді айтқызбай біледі ойла, 
 Пендесіне қастық пен кінә қойма.
 Распен таласпа мүмин болсаң
 Ойла, айттым, адамдық атын жойма! –

дейді. Абай шығармашылығында “рас” – болмыс 
деген мағынаны білдіреді. “Рас” не деген сұраққа 
Абай: ол Алланың өзі және сөзі деп жауап береді. 
Алла – шындық, шындықты мойындау, Алланы 
мойындау деген сөз. Абайдың “распен таласпа...” 
деуі, Алла сөзіне күмәнданба деген мағынаны 
береді және де Алла жолына түскен адам ғана 
адамдықты жоймайды, себебі адамилық Алла 
мен адамның арақатынасынан туатын қасиет.

Алла шексіз, оны танып білуге ұмтылған адам 
өзін-өзі шексіз жетілдіріп отыруы керек, Алланы 
тануы – адамның өзін-өзі тануы. Абай үшін нағыз 
мұсылман болу – адамның адамдық атын жойма-
уымен тең [5, 71-72]. 

Абай жан-жақты жетілген адам идеясын “ма-
хаббат философиясымен” байланыстырады [5, 
77]. Абай Алланы сүюге шақырғанда адамның 
өзін-өзі танып, тазару мақсаты тұрғысынан ай-
тады. Себебі, өзін-өзі танитын адам өзгеге бөгде 
көзқараспен қарауы, басқаға жаманшылық ойла-
уы мүмкін емес. Абай махаббатты адамды жарам-
сыз қылықтарынан арылтатын, тазартатын күш 
деп қарайды.

Абай кейбір мәселелерді шешуге байланысты 
суфизм позициясында тұрғанымен, суфизмнің 
кейбір идеяларын мойындағанымен, оның фило-
софиясы аскетизмге емес, прагматизмге, өмірмен 
байланысқан философия болып табылады. Ал 
кейбір мәселелерді қарастырғанда суфизмді тек 
қана мойындамай қоймай, оған қарсы шығады. 
Бұл ең алдымен Абайдың жан-жақты жетілген 
толық адам ілімінде айқын байқалады. Абай осы 
ілімге арналған 38-сөзде былай деп жазады: “яғни 
пенделіктің кәмәләты әулиелік бірлән болатұғын 
болса, күллі адам тәркі дүние болып һу деп 
тариқатқа (дін жолы) кірсе, дүние ойран болса ке-
рек. Бұлай болғанда малды кім бағады, дұшпанды 
кім тоқтатады, киімді кім тоқиды, астықты кім 
егеді, дүниедегі Алланы пенделері үшін жаратқан 
қазыналарын кім іздейді?

Екінші – бұл жолдағылар қор болып, дүниеде 
жоқ болып кету де хаупі бар. Уа кәпірлерге жем 
болып кетуде, қайсы бір сабырсыз жолынан тай-
ып, сабырмен бір қарар тұрамын дегені болып 
кетселер де керек. 

Егер де бұл жол жарым-жартыларына ғана ай-
тылған болса, жарым-жарты рас дүниеде бола ма? 
Рас болса, һәммәга бірдей рас болсын, ала ла ған 
рас бола ма? Һәм ғадаләт бола ма? Олай бол ған  да 
ол жұртта ғұмыр жоқ болса керек. Ғұмыр өзі – ха-
қиқат. Қай жерде ғұмыр жоқ болса, онда кәмә ләт 
жоқ” [2, 92-93]. Абай адамның өзін-өзі жетіл ді-
руінде тақуалыққа (аскетизмге) негізделген тари-
қат жолында түсуі дұрыс емес деп есептейді. Егер 
адамдар осы жолға түссе, “дүние ойран” болар еді. 
Абайдың пікірінше, өмір – ең жоғарғы ақиқат.

Абай өзінің 17-сөзінде “толық адам” ілімін 
толықтыра түсіп, адам қасиеттілер қатарына 
қосылу үшін оған үш нәрсе тән болу керек деп 
есептейді, олар: қайрат, ақыл, жүрек. Себебі 
адамға күш-қуат беретін оның өзінің қайраты. 
Қайрат-жігерсіз адам жамандық жолына түспек. 
Абай былай дейді:
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Жүректе қайрат болмаса, 
Ұйықтаған ойды кім түртпек?
Ақылға сәуле қонбаса,
Айуанша жүріп күнелтпек. 

Ақыл – адам болмысын, оның іс-әрекетін 
басқарады, адамның жануарлардан айырма шы-
лығы оның ақылының болуында:

Малда да бар жан мен тән, 
Ақыл, сезім болмаса.
Тіршіліктің иесі сән, 
Тереңге бет қоймаса?!

Ақылдың ерекшелігі – амал да, айла да, жақсы 
да, жаман да ақылға негізделеді. Ал жүректің 
орны ерекше, ол ақылдың “Жаманшылық айтқа-
ны на ермейді. Ермек түгілі жиреніп, үйден қуып 
шығады.”

Қайраттың да еркіне көнбейді: “орынды іске 
күшіңді аятпайды. Орынсыз жерге қолыңды бо-
сатпайды”. Үшеуі қосылып, бәрін жүрекке би-
леткен кезде ғана адам жан-жақты жетілген 
то лық адам, ең қасиетті адам бола алады деп 
есеп тейді ұлы ақын: “Осы үшеудің бір кісіде ме-

нің айтқанымдай табылсаңдар, табаныңның то-
пырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол” [2, 40]. 

 Абайтың “толық адам” ілімі – адам, адами-
лық, адамгершілік принциптеріне негізделген. 
Абайдың осы мәселені өзінің терең мағыналы 
фило софиялық жүйесінің орталық, өзекті мә-
селе ретінде алуы оның өз халқының бойында 
адамилықты дамыту, тәрбиелеу, адамның өмі рі-
нің соңына дейін өзінің адамдық қалпын сақтай 
алуы, бір сөзбен айтқанда “адам болуын” тілеген 
ой-толғанысының, жүрек қобалжуының нәтижесі 
деп қарау керек.
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Абайдың шығармашылығында адам баласы 
дүние алдында түрлі қырынан суреттеледі. Олар-
ды мінездің, жан мен тәннің, ақыл мен сезімнің 
қатысына қарай мынадай жұп ұғымдарға сай 
сипаттауға болады: ақылды немесе надан, 
рақымды немесе зұлым, әділетті немесе қарау, ба-
тыл немесе қорқақ, жомарт немесе сараң, еңбекқор 
немесе еріншек, адал немесе арам, еркін немесе 
кіріптар, т.б. Осы сипаттардың мағыналық негізін 
құрайтын әрбір жұп ұғымдардың алғышқысы 
жақсы, жағымды мәнімен, ал екіншісі жаман, 
жағымсыз мәнімен ерекшеленеді. Соған байла-
нысты осы жұп ұғымдардың алғашқы сыңарлары 
жақсы, жағымды қасиеттерді білдіреді де, кейінгі 
сыңарлары жаман, жағымсыз құлықтарды 
білдіреді. Жұп ұғымдардың алдыңғы сыңарлары 
жан құмарынан туса, кейінгі сыңарлары тәннің 
құмарынан туады. Абайдың адам туралы 
ілімінің негізін құрайтын осы құбылыстардың 
әрқайсысын танып, таразылаудың маңызы үлкен. 
Ал оларды жалпыландырып, жинақтап, екі салаға 
бөлгенде, әңгіме желісі жан мен тән арасынан 
тартылады. 

Адамзат қоғамының тарихында қол жеткен 
ғылым мен білім түгелдей жан мен тән жайын-
да десек, артық емес. Соған қарамастан не тән 
жайында, не жан жайында түпкілікті, толық 
шешілген бір де бір іргелі мәселе жоқ. Абай келер 
ұрпаққа ғұзыр айтып, өзін жұмбақ жан, жұмбақ 
адам ретінде таныстырады. Адамзаттың басқа 
балаларын былай қойғанда, Абайдың жұмбақ жа-
нын да жете түсініп болмағанымыз рас. Адамның 
жанын түсіну, әрине, оңай емес. Тәнді танып білу 
жанды түсініп білуден оңай секілді болып көрінуі 
мүмкін. Шындығында тәнді тану жанды білуден 
қиын болмаса, оңай емес. Тән өз мүмкіншілігін 
толық ашып болмаған, қойнында жан баласы 
танып білмеген бір алапат күш жатқан жұмбақ 
сияқты. Жанның жұмбағын танып, білу бар-
ша адам баласы үшін игілікті болуы мүмкін. 
Ал тәннің жұмбағын танып, білу керісінше 
нәтиже беруі де ғажап емес. Абайдың ақындық 
антропологизмінің арнасы осы бағытта жаңа бір 
қырынан ашылады. 

Адамның тіршіліктегі істерін пайымдап, 
бағалай отырып, ақын адам болмысы, адам 
өмірінің мәні туралы терең ойлардың жүйесін 

ұсынады. Оның мәнісі мына тұжырымға келіп 
саяды: «үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық 
қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек» [1, 249]. 
Осы үшеуін бірдей ұстағанда ғана адам толық 
болмақ. Абайдың осы тұжырымының негізінде 
қайрат, ақыл, жүрек үшеуінің бірлігі адамның 
толықтығының, кемелдігінің өлшеміне сәйкес 
келетіні туралы пікір түюге болады. А.Машанов 
мұны «Абайдың үшкілі» ретінде пайымдап, 
нәтижесінде: «Абай үшкілі – даналық үшкіл» [2, 
121], – деген қорытындыға келеді. Бұл абайтану 
ғылымындағы теориялық тұжырымдар қорына 
қосылған ерекше және құнды қорытынды еді. 

Абай көрсетіп отырған үш қасиет – «ыстық 
қайрат», «нұрлы ақыл», «жылы жүрек» – адам 
өмі рінде ешуақытта азбайтын, арзан да  май-
тын мәңгілік құндылықтар. Ақын шығармашы-
лығында өмір құбылыстары, адам болмысы осы 
қасиеттерге байланысты бағаланады. Ақын адам 
баласының осы үш қасиетті бірдей ардақ тұтып, 
өз болмысының ажарына айналдыра алғанда 
қандай күйде болатынын, оларға қол жеткізе ал-
май, олардан шет қалғанда қандай күйге түсетінін 
өз заманының нақты шындық құбылыстары 
негізінде үлкен реалистік қуатпен көрсетеді. 

Адамның адамшылығын танытатын үш 
қасиеттің әрқайсысын ғылымның көзімен пай-
ымдауда Абай кемел ойдың желісін тарта-
ды. Ақылсыз ешнәрсе табылмайды. Жаратқан 
тәңіріні танытатын да ақыл, екі дүниенің жайын 
білетін де ақыл. Оның қыры көп, амал мен айла 
да сонда. Жақсының да, жаманның да сүйенетіні 
– сол. Қайраттың қаруы көп, күші мол, қаруына 
қарай қаттылығы да жетерлік, пайдасы да, зала-
лы да бар, кейде жақсылықты берік ұстаса, кейде 
жамандықты берік ұстайды. Жүрек жақсылыққа 
елжіреп, ериді, жамандықтан жиреніп, тулайды, 
әділет, нысап, ұят, рақым, мейірбaншылық – бәрі 
содан шығады. Ақылдың айтқан жақсылығына 
жаны-діні құмар болады, жаманшылығына 
ермейді. Жүрек қайратты да еркіне жібермейді: 
орынды іске күшін аятпайды, орынсыз іске қолын 
босатпайды [3, 153]. 

Абайдың антропологизмінің берік негізін 
ақыл, қайрат, жүрек туралы қағидалардың осын-
дай толық, бірбүтін жүйесі түзеді. 

Ақын өзінің шығармашылығында жан мен 
тән мәселесін өзіне дейінгі данышпандардың 
тұжырымдары мен қағидалары жүйесіне сай 

Екінші тарау. ЖАН МЕН ТӘН
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саралай отырып, ақындық ойын өз заманының 
нақты әлеуметтік шындықтары негізінде 
жинақтайды. Мұның өзі ақынның жан мен тән 
туралы ойлары мен пікірлерінде, поэтикалық 
шешімдерінде өз заманының нақты шындықтары 
мен жалпы адамзат қоғамына тән мәңгілік ру-
хани құндылықтардың өзара кірігіп, бірегей 
эстетикалық құбылыс ретінде тұтасуына алып 
келді. 

Жанның ақиқаты немесе жүректің сыры, 
жан немесе жүрек дегенімізде жалғанда жайнап 
тұрған кереметтермен салыстырып сипаттайтын-
дай немесе анықтайтындай нақты белгі, затты 
нышан болмайды. Платонның, Аристотельдің, 
әл-Фарабидің, Ибн Синаның жан туралы 
зерттеулерінде бұл жайында аз айтылмаған. Алла 
тағала Адамның тәнін топырақтан жасағанда, 
оған пәрменімен өзінің рухынан үрлеп жан 
салған. Жанды тәннен артық, тәннің әміршісі 
етіп жаратқан [4, 516]. Тән тозып, топыраққа 
айналғанда, жан өлмейді. Жан Алла тағаладан: 
«Өзіңнің Раббыңа оралатын бол» [Құран 89:28], – 
деген пәрмен алған. Жанның тәннен ажырағаннан 
кейінгі жолы әлем данышпандарының еңбекте-
рінде ерте замандардың өзінде терең зерттеліп, 
маңызды ғылыми тұжырымдар мен қағидалар 
қалыптасқан.

Абайдың: «Мекен берген, халық қылған ол лә 
мәкан, Түп иесін көксемей бола ма екен? Және 
оған қайтпақсың, оны ойламай, Өзге мақсат 
ақылға тола ма екен?», «Өмір жолы тар соқпақ, 
бір иген жақ, Иілтіп екі басын ұстаған хақ» [1, 
224], – деп айтқан сөздерінде үлкен мән бар. Жан 
түп иесін көксемей тұра алмайды. Оның себептері 
туралы жантану саласында жинақталған пікірлер, 
пайымдаулар аз емес. Түп иесіне қайтатынын 
ойлаған жан өзге дүниәуи тіршіліктегі мақсаттарға 
құлай берілмейтіні әлем әдебиетінің классикалық 
үлгілерінің қорындағы көркем шығармаларда 
пайымдалған. Сөз өнерінің тарихында, адам-
тану тарихында мұндай құбылыстар, жанның 
мұндай қасиеттері түрлі кезеңдердің әлеуметтік 
ұстанымдарына сай пайымдалды, пайымдалу 
үстінде. Абай осы құбылыстардың ақиқат мәнін 
дүниәуи тіршіліктің түбіне бойлап, ақылға салып 
таныған. «Екі түрлі нәрсе ғой сыр мен сымбат» 
[1, 59], «Ақыл мен жан – мен өзім, тән – менікі, 
«Мені» мен «менікінің» мағынасы – екі...» [1, 
265-266], – деуінің мәні осында. 

Берілген үзінділерде ақынның ойы екі түрлі 
тәсілде көрініс тапқан: нақты және бейнелі. 
Бейнелісі – «Өмір жолы – тар соқпақ, бір иген 
жақ, Иілтіп екі басын ұстаған хақ». Байырғы 
авторлардың айтуынша, дүниеде иілгендердің 

мінсізі, иілген түрінің өзі оның мінсіздігі, 
айрықша артық қасиеті болатын зат біреу ғана 
екен. Ол – жақ, садақ. 

 Адамның өмір жолының тар соқпақ, иілген 
жақ кейпінде суреттелуінде, жақтың екі басын 
иілтіп жаратқан хақтың ұстап тұруында жасы-
рын, астарлы мағына бар. Жаратқанның адам-
ды, турасын айтсақ, адамның жанын осы иілген 
жақтың бір басына салып жіберіп, оны екінші 
басынан тосып алатыны, адамға берген жанын 
өзінің қайтып алуы туралы түсінік осы мағынадан 
туады. Қалған үзінділердегі ойлар нақты, затты 
қалыпта түйінделген. Ақынның айтып отырғаны 
Құранның сөзіндей екені рас. Ал жан тура-
лы арғы дәуір ғұламаларының еңбектеріне на-
зар аударғанда, Абай айтқандай, тәннің жерге 
(топыраққа) оралатыны, жанның Жаратушыға 
оралатыны туралы таным желілері көзге түседі. 
«Мені» мен «менікінің» айрылғанын / «Өлді» деп 
ат қойыпты өңкей білмес» [1, 225], – деген өлең 
жолдарында да терең мән бар. Оның тереңіне 
телміріп қарағанда, Абайдың ұсынып отырған 
пікірінің Платон, Аристотель, әл-Фараби, Ибн 
Сина қағидаларымен сабақтасып жатқаны белгілі 
болады. Платон өлім дегенді жанның тәннен ажы-
рауы деп түсіндіреді [5, 22]. Абайдың пікірі де 
осы жайында, бірақ ақын жанның тәннен ажыра-
уын өлім деп түсінгендерге сын айтады. Абайдың 
ақындық танымы бойынша, адамның «мені» – 
ақыл мен жан. Адамның адамдығы да ақыл мен 
жанда. Сондықтан «Мен» өлмекке тағдыр жоқ 
әуел бастан» [1, 265]. Осы пікірге сүйеніп, Абай 
келесі бір тұжырымды негіздейді: : «Өлсе өлер 
табиғат, адам өлмес» [1, 225]. Адамның «мені», 
анықтап айтсақ, ақылы мен жаны өлмейді. «Өлді» 
деген түсінік ақыл мен жанға, «менге» лайықты 
емес. Бұл – Абайдың Платоннан, Аристотельден, 
әл-Фарабиден, Ибн Синадан бөлек, өзінше түйген 
поэтикалық ойы. Адамның адамдығын ақыл мен 
жаннан тауып, ақыл мен жанның өлмейтіні тура-
лы түсініктен адамның өлмейтіні туралы ой түю, 
содан келіп адамның «түп иесін көксемей бол-
майтынын», «оны ойламай өзге мақсаттың ақылға 
толмайтынын» ескерту адамзат тарихында, біздің 
білуімізше, Абайдың ғана қолынан келді. 

 Аристотель «Жан туралы» зерттеуінде өзіне 
дейінгі және өз тұсындағы данышпандардың 
ойларын сараптай келіп, жан туралы білімді 
білім біткеннің басына шығарады. Осы 
сарындағы ой Аристотельден Абайға дейін 
жасаған ғұламалардың, солардың ішінде түркі 
даналарының шығармаларында да көрініс 
тапқан. Олай болса, жан туралы білімді діни не-
месе ғылыми деп бөлектеу орынды бола алмай-
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ды. Жан мен тән туралы діни, азаматтық, жалпы 
адамзаттық білім мен Абайдың білдіріп отырған 
көзқарасы арасында алшақтық жоқ. Сондықтан 
Абайдың ақыл мен жан, жан мен тән жайындағы 
пікірлерінің төркінін бір жақты түсінуге және 
түсіндіруге болмайды. Біздіңше, ақынның 
жан мен тән туралы көзқарасы жалпы дүние 
жаратылғалы бері жинақталған жалпы ілім мен 
ғылымның құндылықтарына негізделген.

 Платон дүниеден өткен адамдардың 
әдеттеріне, құлқына байланысты олардың 
жандары да түрлі кейіпке түсетінін Сократқа 
айтқызады. Тіршілікте тәннің лас, былғаныш, 
кеселді тілектерін қанағаттандыру үшін қызмет 
еткен жанның өзі де ластанады, былғанады, ке-
сел табады және тәннен ажырағаннан кейін де 
айналшақтап одан қара үзіп кете алмайды. Дүниеде 
«ар мен ұят ойланбай, тәнін асыраған», «ертеңі 
жоқ, бүгінге құмар болған» [1, 297], есепсіз ішіп-
жеген, нәпсісін тыя алмаған адамдардың жандары 
тәндері жатқан мүрде маңында есектің, доңыздың 
және солар тектес жануарлардың кейпінде 
жүреді, ал тіршілікте әділетсіз, мансапқор, ұры-
қары болғандардың жандары қасқыр, қаршыға, 
кезқұйрық секілді жыртқыш, қорқау хайуанаттар 
кейпін табады екен. Олардың жандары қиямет 
қайым күні тәндерімен қайта табысқанша осы 
күйде болатынға ұқсайды [5, 48]. Әл-Фарабидің 
пікірінше, мұндай адамдардың «жандары 
материяға байланған бойда қалады да, матери-
ядан арылып шығарлықтай дәрежеге көтеріліп 
жетілмейді, сөйтіп соңында материя опат болу-
мен бірге олар да опат болады» [6, 141]. Абайдың 
«ертеңі жоқ» деп сипаттап отырған адамдары 
-осындай адамдар.

 Әл-Фараби айтқан осы ой түрлі жазба 
ескерткіштер арқылы біздің заманымызға дейін 
жетті. Әбу Хамид Мұхаммед әл-Ғазали ат-Туси 
адамның табиғи мінездерін төрт түрге бөліп си-
паттайды. Оның бірі малдың мінездері сипатында 
танылады: ішіп-жеу; ұйқтау; тұқымдану. Екінші 
түрі жыртқыш аңдардың тілектері, іс-әрекеттері 
сипатында көрінеді: жарып кету; қырып кету; 
алып кету; шауып кету; ішіп қою; жеп қою. 
Үшіншісі шайтанның тілектері сипатында ашы-
лады: мен-мендік; аярлық; зұлымдық. Төртінші 
түрі Жаратқанның ұлы қасиеттерін ардақтайтын 
періштелердің қасиеттері түрінде белгілі болады 
[7]. Осындай ойларды Руми де терең толғаған. 
«Адамның тәні жыртқыштар өріп жүрген қалың 
жыныс іспетті, – дейді ол. – Біздің тәнімізде 
мыңдаған қасқырлар, мыңдаған доңыздар болады, 
бойымызда мыңдаған таза және лас, тамаша және 
оңбаған қасиеттер бар. Егерде осы қасиеттердің 

бірі үстемдік алатын болса, онда біз соның 
ырқында боламыз... Адам бірде шайтанға, бірде 
періштеге, енді бірде хайуанға айналады» [8, 1416-
1426]. Әл-Жилани ‘әбд әл-Қадыр (1077 – 1166) 
адамзаттың төрт түрлі типін көрестеді: бірінші 
типтегі адамдарда жүрек те, тіл де болмайды; 
екінші типтегілерде тіл бар да, жүрек жоқ; үшінші 
типтегілерде жүрек бар да, тіл жоқ; төртінші 
типтегі адамдар Жаратушы сарайының ұлылары 
деуге лайықты. Жүрексіз, тілсіз жандардың 
Жаратқан үшін ешқандай мәні жоқ. Күнакар, 
ақымақ, өркөкірек-көркөкірек дегендер – осылар. 
Білімді жандардың оларға ақиқат жолын нұсқауы 
парыз. Әли Әбутәліпұлына пайғамбарымыз бы-
лай деген: «Егер сенің нұсқауың арқылы бір 
адамды Алла тағала ақиқат жолына түсірсе, онда 
бұл сен үшін күн астындағы игілік біткеннің 
бәрінен де игілікті». Тілі бар, жүрегі жоқ жандар 
ақылдың сөзін айтқанда, құстай сайрайды, ал сол 
айтқанын орындауға келгенде, теріс айналады. 
Олар тілімен әділет жолына шақырғанмен, өздері 
әділеттен алыс тұрады. Тілінен май тамызған 
мұндай екіжүзділерден кісінің аулақ болғаны аб-
зал. Әділет жолындағылар – жүрегі бар, тілі жоқ 
жандар. Дүниедегі бар жақсылық, бар игілік со-
лармен бірге [9, 86-87]. Пайғамбардың: «Құдайға 
құлшылықтың он бөлімі бар, солардың тоғызы 
тілсіз орындалады» [9, 87], – деген сөзі осы 
топтағы жандардың мінезін білдіреді. Мінезі 
періштелердің қасиеттері іспеттілер хақында 
Пайғамбар: «Өзі білім тапқан, өзгеге де білім 
берген және білген жолынан таймаған жандар 
Жаратқанның жайындағы жайсаңдар болып та-
былады» [9, 87], – депті. Алла өзінің білім нұрын 
осылардың жүрегіне құйған және өзгелерге 
ашпаған құпияларын осыларға ғана ашқан деседі.

 Абайдың шығармашылығында адам болам 
деген жанның асыл істерінің басы – білім табу, 
игілікті еңбек ету, тапқан білімін өзгеге де беру, 
өзі жеткен игілікке өзгелердің де жетуін тілеу. 
Сонымен қатар ақын: «Жүрегіңе сүңгі де, түбін 
көзде, Содан тапқан шын асыл, тастай көрме» 
[1,], – деп насихат береді. «Жүрегімнің түбіне 
терең бойла» [1,], – дегенде де көздегені бар. 
Солардың мәні білу, адамның өзін-өзі тануы ту-
ралы ойға алып келеді. Кісінің өз парқын білуі 
ешбір жоғалмайтын түпкілікті білім болып та-
былады, ал ешбір жоғалмайтын түпкілікті білім 
дегеніміз – кәміл білім [10, zzz232]. Мұндай 
ұстаным Абайдың алдындағы сопылық әдебиет 
өкілдерінің бірінде де болмаған еді. Ақын осы 
тұрғысына сай өмірлік маңызы зор қағида 
ұсынады: а) түзу жолдағыларды шатастырмау; ә) 
қисық жолдағыларды түзету. Осы қағидасынан 
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түзу жолдағыларды шатастырушы кісі және 
қисық жолдағыны түзетуші кісі туралы пікір 
түйеді. Бұл пікір образды түрде былай беріледі: 
«Жүз тура жолдағыларды шатастырған кісі бір 
қисық жолдағы кісіні түзеткен кісіден садаға 
кетсін!» [3,175].

Адам атаның дүниеге келу тарихы тиісті 
әдебиеттерде баяндалған. Адам болмысының 
айрықша жаратылысы, адам өмірінің мәні жай-
ын пайымдаған өткен дәуір ойшылдарының 
еңбектерінде де құнды ойлар айтылды. Шығыстан 
шыққан үш ғұлама, үш ұлы ұстаз Аристотельдің, 
әл-Фарабидің, Ибн Синаның осы саладағы 
ойларының тарихи және теориялық маңызы бүгінгі 
күнде де өте жоғары. Әл-Ғазали, әл-Жилани, Руми 
ұсынған пікірлердің негізі осы ғұламалардың 
ғылыми қағидаларында. Аристотельдің ілімі – 
әл-Фарабиге, әл-Фарабидың ілімі Ибн Синаға 
қандай ықпал етсе, Ибн Синаның идеялары 
оның өзінен кейінгі бірнеше ғасырдың мәдениет 
қайраткерлерінің көзқарасының қалыптасуына, 
дамуына сондай әсер етті. Бұл, өз кезегінде, пар-
сы әдебиеті мен мәдениетінде әл-Ғазалиға (1058-
1111) жол көрсетсе, ол әл-Жиланиға (1077-1166), 
Сухравардиға (1167 жылы өмірден өткен), Руми-
ге (1207 – 1273) бағыт сілтеді. Жалаледдин Руми 
осы идеяны дамыта отырып, ақындық өнердің 
шырқау биігіне көтерілді. Ислам мәдениетінде 
Құран кәрім мен Пайғамбардың хадистерінен 
кейін айрықша үлкен сұранысқа Румидің даналық 
толғамдары ие болды [11, 9]. Парсы әдебиетінің 
ірі өкілдері Румидің «Маснави-йи Ма‘нави» по-
эмасын «парсы тіліндегі құрандай» көрді [12, 13]. 
Аристотельден бермен қарай үзілмей келе жатқан 
осы дәстүрлі қағидалар жүйесі Абай «ғұламаһи 
Дауани» деп атаған Жалал ад-Дин Дауани (1426-
27 – 1502-03), Ж.Баласағұн (ХІ), А.Йассауи 
(ХІІ-ХІІІ), А.Йүгінеки (ХІІ-ХІІІ), М.Хорезми 
(ХІҮ), сондай-ақ Низами, Науаи, Әбдірахмaн 
Жәми, Сағди, Хафиз шығармашылығы арқылы 
жалғасады.

Аттары аталған ғұлама ақындардың ойларын-
да үндес желілер көп. Негізгі қағидаларға кел-
генде, оларда бастапқы негіздің ортақ екендігі 
аңғарылады. Оның мәнісі адам өзінің ішіне өзі 
үңіліп, өзіне өзі зейін қойса, түрлі мінездерінің 
тегін, сырын білуге ұмтылып, соған тағат етсе, 
адамшылық осыдан басталады дегенге келіп са-
яды. Түрге келгенде, олардың бірінің сөзі нақты 
да затты болса, екіншісінің сөзі бейнелі, астарлы.

Әдеби шығармашылықтың өзекті ерекшелік-
теріне келгенде, Абай бұлардың біріне де ұқса-
майды: шығармашылық ойлауы дара; шығар-
машылық шеберлігі мінсіз; ақындық танымы 

терең; дүниеге көзқарасы биік. Абайдың шығар-
машылық тұрғысы бойынша, жаратылыс сырын 
танығысы келген, ақиқатты білгісі, әділетті сезгісі 
келген адамның баласы өзінің сыртқы бітімі мен 
ішкі болмысының екі түрлі нәрсе екеніне көз 
жеткізуі шарт. Адамның сыртқы бітімі – тән, 
ішкі болмысы – жан. Жан ұғымының аты қазаққа 
әуелден таныс. Шығыс халықтарының «нәпсі» 
(нафсы), «рух» деп жүргені, «діл» (жүрек) не-
месе «жан» дейтіні – бәрі, айналап келгенде, бір 
ұғымды, бір түсінікті білдіреді. Соған қарамастан 
жан туралы бір ауыз сөзбен анықтама беру 
қиын. Жанды от дегендер де, жылу дегендер де, 
қозғалыс, қозғалыс көзі дегендер де болды. Де-
мокрит жан мен ақылды бір деп білді. Платон 
жаннан тыс ақылдың да, ақылдылықтың да бо-
луы мүмкін еместігіне нұсқайды [4, 40]. Оның 
пікірінше, жан тәннен бұрын жаратылған және 
кемелдігі жағынан тәннен артық, тәннің қожасы 
һәм әміршісі – сол [4, 516]. Аристотель тәннің 
әміршісі һәм қожайыны жан екендігін айта оты-
рып, жан аффектілерінің падишасы ақыл екендігі 
жайында пікір түйді [13, 384]. Жан дегеніміз, 
Аристотельдің анықтамасы бойынша, табиғи 
органикалық тәннің әуелгі (аяқталған) жүзеге 
асуы (энтелехия). Сондықтан, кендір мен оның 
бетіндегі суреттің бір екендігі туралы сұрақ 
қоюдың орынсыздығы сияқты, жан мен тәннің 
біртұтастығы туралы сұрақ қоюдың жөні жоқ... 
Аристотельдің ойы терең. Біз немен сезінсек, не-
мен ойлансақ, немен өмір сүрсек, жан дегеніміздің 
сол екенін, ал оның материя да емес, субстрат та 
емес, әлдеқандай ұғым әрі форма екенін жазады 
ғұлама. Ұстаздың пікірінше, материя дегеніміз 
мүмкіншілік болса, форма – соның жүзеге асуы. 
Жаны барлар осы екі негізден тұрады. Бірақ 
жүзеге асушы тән емес, жан. Сондықтан адамның 
болмысында жанның тән бола алмайтыны, 
тәннен тыс та бола алмайтыны туралы айтушы-
лар дұрыс айтады. Ақиқатында, жан тек білгілі 
бір тәнге ғана тән, бірақ тән емес. Осы ойларының 
негізінде Аристотель жан дегеніміздің жүзеге 
асуға мүмкіншілігі бардың жүзеге асуы және 
пайымдалуы екендігі туралы тұжырымға келеді 
[14, 309-315]. Ғұламаның «парасатты (ақылды) 
жан» және «парасатсыз (ақылсыз) жан» [13, 150-
151, 252-253], жанның ақиқатты тану қабілеттері, 
қасиеттері (түйсіну, елестету, ойлау немесе 
түйсік, пікір, білім, ақыл) [13, 253], ақиқатты 
тану немесе теріске шығарудың бес түрлі жолы 
(өнер, ғылым, тәжірибе, даналық, ақыл) жай-
лы қағидалары [13, 255] Абайдың жан мен тән 
туралы ойларының тегін тануға негіз болады. 
Әл-Фараби денелер мен акциденциялардың бол-
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мысына себепкер бастаманың алты сатысы ба-
рын көрсетіп, солардың ішінде әрекетшіл ақыл-
парасаттың – үшінші сатыда, жанның төртінші 
сатыда тұратынын көрсетеді. Әрекетшіл ақыл-
парасат тән емес, дене емес, тәнде емес, денеде 
де емес. Ал жан тәнде, денеде болады, бірақ өзі 
тән, дене емес. Ғұлама «адал рух», «қасиетті рух» 
және басқа осындай атаулармен «әрекетшіл ақыл-
парасатты» атағанды жөн көреді [6, 49]. Берілген 
сипаттамалардан жан мен тәннің арақатынасы, 
жанның қабілеттері, қасиеттері, «парасатты 
(ақылды) және парасатсыз (ақылсыз)» бөліктері, 
олардың әрқайсысының іштей бірнеше бөлікке 
бөлінетіні туралы мәліметтер алуға бола-
ды. Абайдың жан мен тән туралы ойлары осы 
қағидалармен тектес. 

Абайдың жан мен тән туралы ойлары 
Платонның, Аристотельдің, әл-Фарабидің 
жоғарыдағы ойларымен тамырлас. Абай да жан 
мен ақылды екі бөліп қарайды: «Адам ұғылы 
екі нәрсебірлән: бірі – тән, бірі – жан» [3, 219]. 
«Ақыл мен жан – мен өзім» [1, 265], «малда да 
бар жан мен тән, ақыл, сезім болмаса» [1, 282], 
– дегенде, жан мен тәннің, ақыл мен сезімнің 
даралығына көңіл аударады. Бұл жанның тән 
бола алмайтыны, тәннен тыс та бола алмайтыны, 
ақиқатында, жан тек білгілі бір тәнге ғана тән, 
бірақ тән емес екендігі туралы Аристотель мен 
әл-Фарабидің қағидаларымен мейлінше сәйкес. 
Абайдың жан мен тән, адамның адами мәні, жүрек 
сыры, жан шындығы, ақыл жарығы жайындағы 
түсініктері мен қағидаларының түпкі негізі осы 
арнадан табылады. Сонымен қатар Абайдың 
жан мен тән және жан мен ақыл, сезім туралы 
ойларының жігіне назар аудару қажет. Абайдың 
пайымдауында құрамдас үш түрлі болмыстың 
өзара тұтасқан мынадай бірлігінің үлгісі көрініс 
береді: тән↔жан↔ақыл мен сезім. Тән – адам 
болмысының төменгі, материалдық негізі. Ол 
малда да бар. Ақыл мен сезім адамға тән. Ақыл – 
даналықтың, сезім – махаббаттың бастауы. Жан, 
бір жағынан, тәннің құмарына бұрылса, екінші 
жағынан, ақыл мен сезімнің сүйгеніне ұмтылады. 
Жан мен тән құмарлығының шегін білу, шамасын 
ұстау – ақылдың ісі.

Жоғарыда Платонның «Федон» атты еңбегінде 
жан мен тән, олардың арақатынасы, жанның 
тәннен ажырағаннан кейінгі жолы, хайуандар 
кейпін табуы жайында айтқан ойларына назар 
аудардық [5, 45-50]. Аристотель «Жан туралы» 
еңбегінде жан, белгілі бес сезім, ақыл болмысы ай-
наласында іргелі зерттеу жүргізген. Ал «Ритори-
касында» адамдардың жас деңгейлеріне (жастық, 
жігіттік, қарттық), тегіне (текті), әлеуметтік 

жағдайларына (бай, би) қарай қалыптасатын 
мінез-құлықтарына сипаттама береді. Олардың 
қатарында Абай оң көрген қасиеттер де, теріс деп 
білген мінез-құлықтар да бар. «Никомах этика-
сы» атты еңбегінде Аристотель жанның қалпына 
сәйкес «хайуан сипатты» адамдар болатынын 
көрсетеді, адамның өмір салтын үш түрге бөледі 
де, оның төменгісін «хайуанша күнелту» деп си-
паттайды [13, 193]. «Саясат» атты еңбегінде де 
ол жанның тәнге бағынышты күйіне осы бағытта 
баға береді [13, 385]. Ғұламаның басқалардан 
жасырып, Александр Македонский үшін арнайы 
жазған «Құпиялардан құпия» атты еңбегінде 
айтылған ақыл сөздердің желісі де маңызды 
[15, 7]. Әл-Фараби «Бақыт жолын сілтеу» атты 
еңбегінде мынадай пікір айтады: «Ақыл-естің 
тілегенін жасауға парасаты және батылдығы 
жететін есті адамдар болады. Мұндай адамдарды 
біз әдетте, өзінің лайығынша, ерікті адам деп атай-
мыз, ал енді өз бойында осы екі қасиет жоқ адам-
дарды хайуан тәріздес адамдар деп атаймыз, ал 
тек ақыл-есі ғана жетіп, батылы бармайтындарды 
жаратылысынан құл адамдар дейміз» [6, 29]. Жан 
мен тәннің осы секілді мәселелері Фрэнсис Бэкон 
(1561-1626), Рене Декарт (1596-1650), Блез Па-
скаль (1623-1662), Бенедикт Спиноза (1632-1677) 
еңбектерінде сипатталды. Б.Паскаль адамның 
ұлылығын оның ойлау қабілетімен байланысты 
түсіндірді. Жан мен тәннің Бенедикт Спинозаның 
«Этика» және басқа еңбектерінде көрініс тапқан 
сырлары мен сипаттарында да терең мән бар. 
Абайдың тән сипаты, жан құмарлығы, ақыл мен 
сезім қасиеттері туралы әлеуметтік-этикалық 
ойлары, философиялық көзқарастары Ба-
тыс пен Шығыстың жоғарыда аттары аталған 
ойшылдарының қағидаларымен үндеседі және 
өз заманының болмысына лайықты негізделеді. 
Осы ойлардың маңызы Абай шығармаларының 
өзегінде жаңа мағынамен толысып, жаңаша 
жинақталады. Мысалы, Абайдың өз заманының 
адамдары туралы: «көбі ақылсыздығынан аз-
байды, ақылдының сөзін ұғып аларлық жүректе 
жігер, қайрат, байлаулықтың жоғынан азады» [3, 
149], – деген пікірі аталған ғұламалардың ойлары-
мен негіздес. Олар ақылдың тілегенін жасауға па-
расаты және ерік күші жететін немесе жетпейтін 
адамдар жайында айтса, Абай «ақылдының 
сөзін ұғып аларлық жүрегінде жігер, қайрат, 
байлаулық» бар немесе жоқ адамдар хақында 
айтады. Таным тектес, ой, пікір, тұжырым, баға 
мәндес. Ал оларды негіздеудің, тұжырымдаудың 
жолдары басқаша.

Данышпандардың – Платонның, Аристотель-
дің, әл-Фарабидің, Ибн Синаның, Ф.Бэконның, 
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Р.Декарттың, Б.Паскаль, Б.Спинозаның, Абайдың 
– белгілі бір құбылыс туралы көзқарастарының 
негізі тектес. Айырмашылық ойда, пікірде 
емес, сол ойды, пікірді негіздеудегі кемелдік 
деңгейлерінде, тәсілдер мен құралдардың 
ерекшеліктерінде. Егер ой айтудағы, пікір түюдегі 
кемелдік дегенімізді белгілі құбылыстың мәні 
туралы ойлардың толық, негізді, келісті күйімен 
сабақтас анықтайтын болсақ, Абай ақиқатты тану 
мен танытудың, түсіну мен түсіндірудің, баяндау 
мен бейнелеудің биігінде осы қасиеттерімен да-
раланады. 

Әл-Фараби «Азаматтық саясат» зерттеуінде, 
Аристотель айтқандай, «мал тәріздес», «жабайы 
аң тәріздес» және «жыртқыш хайуан тәріздес» [6, 
149-150] адамдар табиғатын сипаттайды. Аристо-
тель мен әл-Фарабидің осы ойлары мен Абайдың 
«Ақылға сәуле қонбаса, Хайуанша жүріп 
күнелтпек», «Көкіректе сәуле жоқ... Құр көзбенен 
көрген біздің хайуан малдан неміз артық?» 
деуінің арасында алшақтық жоқ. Аристотель мен 
әл-Фарабидің «хайуан сипатты», «құл», «хайуан 
тәріздес», «мал тәріздес», «жабайы аң тәріздес» 
және «жыртқыш хайуан тәріздес» деп мінездеген 
адамдар мен Абай «хайуанша жүріп күнелтпек», 
«малдан неміз артық» деп сипаттаған адамдардың 
мінез-құлықтары арасында да сәйкестік бар. 
Абай: «Адамшылықтың алды – махаббат, ғаделет 
сезім» [3, 225], – дейді. «Махаббатсыз, дүниедос» 
жандарды хайуанға қосуды дұрыс деп біледі [1, 
154], адамның адамдығының негізі махаббат, сүю 
сезімінде екені туралы тұжырым жасайды.

Түрлі дәуірдің түрлі данышпандарының 
ой-пікірлері мен Құран аяттарында келтірілген 
«хайуандар тәрізді» [Құран 7:179; 47:12] адам-
дар хақындағы сипаттаулар арасында қарама-
қайшылық жоқ. Әрине, бұл жерде осы қағидалар 
жүйесінің бастау көзін өмірдің шындығынан 
іздеген дұрыс. Ой, ұғым, түсінік, тұжырым, баға 
бірдей болса, оларға негіз болған шындық та 
біртектес екені анық. Кезінде Абай Сократтың, Пла-
тонның, Аристотельдің, Ксенефонттың, әл-Фа-
рабидің, Ибн Синаның, Ф.Бэконның, Р.Декарттың, 
Б.Паскальдің, Б.Спинозаның ебектерімен та-
ныс болмады деп айту ретсіз. Өйткені Абайдың 
дүниетанымында, ойлау табиғатында Сократтың, 
Платон мен Ксенефонттың, Аристотель мен 
әл-Фарабидің, Ибн Синаның, Ф.Бэконның, 
Р.Декарттың, Б.Паскальдің, Б.Спинозаның 
қағидаларымен де, әһли кітаптармен (Тәурат, 
Зәбүр, Библия, Құран) де үндесіп, үйлесіп жатқан 
мазмұн мен мән бар. Оның түпкі төркіні тектес, 
негіздес өмір құбылыстарын, ақиқат сырын тану 
мен бағалаудағы шынайылықта. 

Дүниәуи тіршіліктің қызығы адамды Адам 
ата заманынан бері баурап келе жатқаны, оған 
«көп адамның бой алдырғаны», «аяғын көп 
шалдырғаны» Аристотель мен әл-Фарабидің де, 
Абайдың да шығармашылық еңбектеріне негіз 
болған шындық құбылыстардың қатарына жата-
ды. Екінші жағынан, Абай қай заман, қай дәуір 
үшін де ортақ болып табылатын осы шындық 
құбылыстар туралы адамзат тарихының ұзақ 
жолында сұрыпталған, сараланған ойлардың 
жүйесімен таныс болған. Ақынның жан мен тән 
туралы қағидалары, ақындық танымы, азаматтық 
көзқарысы осы екі сала, екі арна құбылыстардың 
тұтастығына негізделеді. 

Абай жан мен тән туралы өз заманы түбіне бой-
лап жете алмаған терең ойлардың жүйесін жаса-
ды. Ол ойлардың ғылыми маңызы мен мәні бүгінгі 
заман үшін де үлкен. Ақынның жан қуаттары, 
ақыл мен қайраттың (жігер, байлаулылық) 
«қосылуы» хақындағы тұжырымдарының антик 
дәуірден өзіне дейін жинақталған ойлар өзегімен 
қатар өрілуі оның әлеуметтік ойының кемелдігін, 
ғылыми танымының тереңдігін білдіреді.

2

Құран кәрімнің жоғарыда көрсетілген 
«Ағраф» сүресінде бір адамдарға қатысты мы-
надай сөз айтылады: «Олардың жүректері бар, 
алайда олар онымен түсінбейді. Көздері бар, 
онымен көрмейді. Және олардың құлақтары бар, 
ол арқылы естімейді» [Құран 7:179]. Ақиқатын 
айтқанда, олардың «көздері соқыр емес, 
көкіректеріндегі жүректері соқыр» [Құран 22:46]. 
Ал бұ дүниеде «көкіректеріндегі жүректері 
соқыр» болғандар «ақыретте де соқыр» [Құран 
17:72] болады. Абайдың тыңдаушыларының көбі 
осындай «ұғымсыз» [1, 150] болды: «өз сөзінен 
басқа сөзді ұқпай, аузымен орақ орды» [1, 50]. 
Айтушы мен тыңдаушының бір парасына терең 
мінездеме бере отырып, ақын: «Сөзді ұғар осы 
күнде кісі бар ма?» [1, 64], – деп торығады. «Көп 
топта сөз танырлық кісі де аз-ақ, Ондай жерде сөз 
айтып болма мазақ» [1, 94], – деп, тоқтам таба-
ды, өзгеге де кеңес береді. «Көңілім қайтты до-
стан да, дұшпаннан да» өлеңінде осы жай жалпы 
жұрттың міні деңгейінде жинақталады:

 Ендігі жұрттың сөзі – ұрлық-қарлық,
 Саналы жан көрмедім сөзді ұғарлық.
 Осы күнде, осы елде дәнеме жоқ,
 Мейір қанып, мәз болып қуанарлық [1, 53].

Құран кәрімде айтылған: «Сөзді түсінуге 
жанаспайтын сол елге не болды?» [Құран 4:79], 
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– секілді сұрақ Абайдың да алдынан шыққан. 
Жұртының жайын көріп, көңілі қалғанмен, 
ақын алдына қойған мақсатынан көз жазбайды. 
«Мақсұтым тіл ұстартып, өнер шашпақ, Наданның 
көзін жойып, көңлін ашпақ» [1, 94], – дейді. Алла 
тағала адамдарға аяттарын оқитын, оларды та-
зартатын және оларға Құранды әрі үкімдерін, 
сондай-ақ білмегендерін үйрететін елші жіберген 
[Құран 2:151]. Абайдың ұстанған жолы Алланың 
Пайғамбарына көрсеткен осы жолымен қанаттас, 
мақсаты да осы жолмен бағыттас: ақын «жеке 
адамдарды жаманшылықтарынан арылтып, 
қауым-қоғамын, бар халқын түзетіп өзгертпек 
болады» [16, 182]. Ақын көне дәуірден өзіне 
дейінгі данышпан ғұламалардың, хәкімдердің 
қағидаларына, Құран кәрімге, Пайғамбардың 
хадистеріне сүйене отырып, білімсіздерге білім 
беруді, білмегендерге өзінің білгендерін үйретуді 
парыз санады. Бұл үлкен мақсат еді. Ақын асыл 
уақытын осы мақсат жолына сарп етті. Сол жол-
да адамдарға жақсылық, игілік істеуге бекінді. 
Әуелде надандарды менсінбей, ақылсыз деп қор 
тұтып, заманды түзетпек болғанмен, көппен 
бетпе-бет келгенде, өзіне көмек болар қара тап-
пайды. «Көнбеді ешкім сөзіме, Әдетіне қарысып» 
[1, 176], – деп, қажыған қалпынан хабар береді. 
Осы жай, осы ахуалды терең бойлап танығанда, 
оның өнер көзін, өшер негізін, себептері мен сал-
дарларын сарапқа салғанда, ақынның білімге, 
ақылға ден қоятыны белгілі болады. Тілеуі, өмірі 
алдында тұрған жастарға: «Дүние де өзі, мал 
да өзі, Ғылымға көңіл берсеңіз» [1, 66], – деген 
сенімін білдірді. Өзі өмірін арнап тапқан білімнің 
игілігін басқалардың да көргенін мақұл көреді, 
білгенін білмегендермен бөліскенге асық болады. 
Алайда «оның мақсат-мұратына өзгелердікі тұс 
келмейді. Тұс келмеген соң, оның бәрі де мұның 
жолына керме, кедергі болып, қалаған жөнімен 
жүргізбейді» [17, 297] екен, надан жұрт білімді де, 
білімді адамды да өзіне жат, дұшпан көреді екен. 
Ертедегі шығыс даналарының пайымдауларына 
қарағанда, дүниеде білімділер аз да, білімсіздер 
көп болған сыңайлы. Осындай жағдайда білімпаз 
адамның білімсіз надандардың ортасында жалғыз 
қалуынан, сөйтіп олардың қоғамына қарсы жасар 
лажының таусылуынан, ақырында наданның ісін 
көргенде, «бетті басып, қатты сасудан», сөйтіп 
«тұра қашудан» артық аянышты ешнәрсе жоқ екен 
[2, 193; 17, 322]. Осы ойдың бір сілемі Абайдың 
«Сократқа у ішкізген, Иоанна Аркті отқа өртеген, 
Ғайсаны дарға асқан, Пайғамбарымызды түйенің 
жемтігіне көмген көп» туралы сөзінен табылады 
[3, 183]. «Өзің жалғыз, надан көп, Ұқтырасың 
сен не деп, Әулекі, арсыз елге енді?» [1, 151], 

«Мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма!» [1, 280], 
«Өзі ермей, ерік бермей, жұрт қор етті» [1, 281], 
– секілді жолдарда ақын осы шындықтың жеке өз 
басындағы ауыртпалығына мегзейді.

Ақын надандықтың шығу себебін тәннің 
құмарлығынан, жанның тәнге бағынышты 
болған күйінен көреді. Мұндай күй жүректе 
ақылдың дегенін ұғып аларлық жігер, қайрат, 
байлаулылықтың жоқтығынан тумақ. Ондай 
күйдегі адамда ұлы мақсат, үлкен іс болмайды, 
ондай күйдегі адам «ұсақ тілеу, ептеуден ары 
аспайды» [17, 297]. Пайғамбардың айтуынша, 
Алла ақылды алдына шақырып алып, оған былай 
деген екен: «Мен өзім үшін сенен қадірлі ешнәрсе 
жасамадым. Сен арқылы сыйлаймын, сен арқылы 
айыптаймын, сен арқылы марапаттаймын, сен 
арқылы жазалаймын» [7, 295-296]. Кісінің ниеті 
оң, пиғылы дұрыс болғанмен, ақылы толыспаса, 
оның иманы кемелденбейді. Кемел иман кемел 
ақылға ғана тұрақтайды. Ақыл білім нұрының 
қуатымен кемелденеді. 

Абайдың «Ақылға сәуле қонбаса» [1, 282], 
«көкіректе сәуле жоқ» [3, 139], «сәулесі бар 
жігіттер» [1, 64], «сәулең болса кеудеңде» [1, 
124], «көңлінің көзі ашық» [1, 126], «жүректің 
көзі ашылса» [1, 165], «көкірегінде оты бар» 
[1, 152] және басқа осылар секілді сөздерінің 
мағынасы ақылға қатысты ашылады. Ақынның 
«сәуле», «жүректің көзі», «көңілінің көзі» деп 
отырғаны білімнің жарығы, білімнің көзі деген-
ге келіп саяды. Білімнің жарығы, білімнің көзі 
туралы ойлардың тарихы тереңде [18]. Алла 
нұрын түсірмеген адамның көкірегінде сәуле 
болмайды [Құран 24:40]. Алла тағала жұртқа: 
«Аллаға, Елшісіне және Біз түсірген нұрға 
иман келтіріңдер» [Құран 64:8], – деп айтуды 
өзінің Пайғамбарына тапсырған. Алла «иман 
келтіргендерді кейітпейді, олардың нұрлары ал-
дарында, оң жақтарында жүреді» [Құран 66:8]. 
Осы ретте жүректегі нұр мен иман, Құран өзара 
шектес, тіпті біртұтас екендігі туралы ой туады. 
Ал иман немесе нұр – Жаратқанның адамға бер-
ген ақылына түсіретін (білімінің) сәулесі. «Алла 
қалаған кісісін өз нұрына бөлейді» [Құран 24:35; 
43:52]. Нұрдың сырына бұдан да гөрі тереңірек 
үңілген жағдайда, нұр дегеніміз Алланың өзі бо-
лып шығады: «Алла – көктер мен жердің нұры» 
[Құран 24:35]. Олай болғанда, адамның бой-
ында кемел ақылдан, Алла «ақылға қондырған 
сәуледен», нұрдан ардақты ешнәрсе жоқ. Егерде 
ақыл бетін ашып, жүзін көрсететін болса, онда 
оның жарығының қасында, Румидің айтуынша, 
күндіз қараңғы түндей болып көрінер еді. Ал 
егерде надандық бетін ашып, кейпін көрсетер 
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болса, онда оның қараңғылығының қасында 
көзге түртсе көргісіз түн-түнектің өзі жап-жарық 
болып көрінер еді [8, 2181]. Ақылдың қасиетін 
Абай да осындай мағынада бағалайды. Абай ай-
тып отырған «сәуле», «жүрек көзі», «көңіл көзі» 
екі дүниенің шындығын тануға, Алла жаратқан 
ғажайыптардың жүзін көріп, сырын білуге, 
«Алланың хикметін сезуге» мүмкіншілік береді. 
Ал надандық түскен жер қайта оңалмайды. Ол 
жерге ақылдың дәнін егу бекер [19, 2260-1270]. 
Қожа Ахмет Йасауидің он бесінші хикметінде 
надандықтың ауыртпалығы сипатталады. Йасауи 
онда: «Жер астына қашып кірдім надандардан» 
[20, 241], – дейді. Абай Румидің де, Йасауидің 
де ой сарынымен үндес пікір айтады. Бірақ 
дүниеден түңіліп, жерге кіріп кетпейді, іздеген 
жарығы халқының келер күнінде, өсер өркенінде 
екеніне иланады. 

Румидің аңыздауында Иса Пайғамбар бір 
сұрапыл зұлым күштен қашқандай тауға қарай безіп 
бара жатса керек. Әлдебіреу қуып жетіп: «Ұшқан 
құстай осынша қатты жүгіріп бара жатқаның не?» 
– деп сұрайды. Иса Пайғамбар оған жауап беру-
ге мұршасы болмай, одан сайын қатты жүгіреді. 
Әлгі кісі де қабаттаса жүгі ріп, жаңағы сұрағын 
қайталайды. Қашып келе жатқан Иса Пайғамбар 
оған бұрылып қара мастан, былай деп жауап 
береді: «Наданнан қашып келемін. Мені тоқтата 
көрме!» Әлгі кісі сұраудан танбайды: «Соқырдың 
көзін ашқан, керең нің құлағын ашқан сен емессің 
бе?» Иса Пай ғам бар қашып бара жатып, соқырдың 
көзін ашқан, кереңнің құлағын ашқан өзі екенін 
айтады. Арттан жүгіріп келе жатқан кісі тағы 
сұрақ қояды: «Өліп жатқан адамды тірілтіп, аң 
көрген арыс тандай орнынан ырғытып тұрғызған 
да сен ғой?» Иса Пайғамбар бұған да: «Иә, мен», 
– деп жауап береді. Сұрақтарына қанағаттанарлық 
жауап алған кісі: «О, Жаратқанның елшісі! Осын-
ша ғажайып құдірет иесі бола тұрып, наданнан 
қорқып қашып бара жатқаның қалай?» – деп, таңда-
нысын білдіреді. Сонда Иса Пайғамбар қашып 
бара жатуының мәнісін былай түсіндірген екен: 
«Жа ратқанның маған сеніп тапсырған қасиетті 
сөздерін соқырға оқып бердім, оның көрмес көзі 
көрер болды. Сол сөздерді мен кереңге оқыдым, 
оның естімес құлағы естір болды. Тау мен тасқа да 
сол сөздерді оқыдым, тау мен тас өзгеріп, гүлмайса 
жазыққа айналды. Мен осы сөздерді өліге оқыдым, 
өлі тіріліп, орнынан тұрды. Жаратқанның осы 
қасиетті сөздерін мен надан адамға бір емес, мың 
қайтара оқып бердім, бірақ одан ешқандай қайыр 
болмады. Наданнан қашып бара жатуымның 
себебі осындай» [8, 1170-1186]. 

Румидің ойы терең, ұсынып отырған ғибраты 

зор. Осы ой, осы сарынның Абайда да қылаң бер-
гендей болатыны бар. Абай да алдындағы «бойы 
бұлғаң, сөзі жылмаң» адамның надандығына 
«ем таба алмай», «кеудесі қайғыға толғанда», 
«бетін басып, қатты сасады», «жалмажан тұра 
қашады» [1:148,193]. Ақынның мұнысы Иса 
Пайғамбардан алған үлгісі емес, Румиге көз тігіп 
отырып тапқаны да емес, Йасауиге ілескені де 
емес. Қалыптасқан белгілі бір жағдайда даныш-
пан жандардың бәрі де осындай іс істемек. Ру-
хани әлемі бай, адамгершілік болмысы толық, 
ақылы кемел адамның «ақылына сәуле түспеген» 
наданнан осылай безінбеске лажы жоқ. 

Абайдың наданнан түңілуі, оның істеген ісін 
көргенде, «бетті басуы», «қатты сасуы», «жалма-
жан тұра қашуы» айтуға жеңіл болғанмен, түскен 
жеріне ауыр. Өйткені ақын қайда қашса да, на-
даннан құтыла алмады: қайда барса да, алдынан 
надан шықты, қайда қараса да, көргені надан 
болды... Адам бойындағы мұндай күйдің себебін 
ақын жан мен тәннің құмары, жан мен тәннің 
арақатынасы туралы ойларында ашады.

«Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен 
туады. Біреуі – ішсем, жесем, ұйықтасам деп 
тұрады. Бұлар – тәннің құмары, бұлар болмаса, 
тән жанға қонақ үй бола алмайды һәм өзі өспейді, 
қуат таппайды. Біреуі білсем екен демеклік... 
Мұның бәрі – жан құмары, білсем екен, көрсем 
екен, үйренсем екен деген» [3, 138]. Абайдың 
осы ойының арғы сарындары Аристотельден 
[14, 321], әл-Фарабиден шығады. Жанның ба-
сты бөліктері мен күштері (қабілеттері) бесеу: 
нәрлендіруші (қоректендіргіш) күш; түйсіндіруші 
(сезімдік) күш; елес етуші (қиялдау) күш, 
ұмтылушы (талпынғыш) күш; ақыл-парасат (ой-
лау) күші [6, 191]. Адам баласының бойына «ең 
алдымен бітетін нәрсе – күш [яғни қабілет], ол 
осы күш арқылы қоректенеді» [10, 283]. Абайдың 
«тәннің құмары» ретінде сипаттап отырғаны әл-
Фарабидің осы «нәрлендіргіш, қоректендіргіш 
күшіне» сәйкес келеді. Қоректену, өсу жас балаға 
ғана емес, жанды құбылыстардың бәріне ортақ. 
Жанның бұл қасиеті эмбриондарда да болады. Бұл 
– жанның ақыл-парасатсыз қоректенуші бөлігі 
[6, 150]. Абайдың «тән құмары» туралы сипат-
тамасы Аристотельдің пікірімен де сабақтасып 
жатыр. Абайдың «жан құмары» қатарында 
көрсететін қабілеттер әл-Фараби мен Аристо-
тель көрсететін жан қабілеттерінің сипаттарымен 
үндеседі [10, 283]. Аристотель жанның ақыл-
парасатсыз бөлігінің екінші бір қырын көрсетеді. 
Бұл тоқтамсыз, тежеусіз, ұстамсыз, ынсапсыз 
адамдардың жанына тән. Адам дене мүшелерінің 
бірін, мысалы, паралич салдарынан кем болып 
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қалған аяғын, алға басамын десе, кемтар аяқ 
оның дегеніне көнбей, кері кетеді. Осы секілді 
күй тоқтамсыз, ұстамсыз, ынсапсыз адамдардың 
жанында да болады: олар да әлде бір талпынғыш 
күштің жетегінде кетіп, ақылдың дегеніне кері 
іс қылады. Тәннің әрекеті дегеніміз осы күштен 
туады. Тоқтамды, ұстамды, ынсапты адамдарда 
тәннің әрекетін туғызушы мұндай күштің тал-
пынысы ақылға бағынады, ал сабырлы, қайратты 
адамдарда мұндай талпыныс ақылдың дегеніне 
өз еркімен бағынады. Жанның ақыл-парасатсыз 
бөлігі осындай екі қырлы: қоректендіргіш (рас-
тительная) және талпынғыш (стремящаяся) [13, 
151; 10, 286-287]. 

Аристотель жанның ақыл-парасатты бөлігін 
де екі қырынан көрсеткенді қолайлы көреді: 
а) ғылыми (теориялық) ; ә) пайымдаушы 
(ойлаушылық) [13, 253]. Ақыл-парасат күші, 
әл-Фарабидің көрсетуінше, адамның ойлауы-
на, пайымдауына, ғылым мен өнерді ұғынуына, 
жақсы қылық пен жаман қылықты айыруына 
көмектеседі және а) практикалық, ә) теориялық 
болып екіге бөлінеді. Практикалық күш те екіге 
бөлінеді: а) кәсіптік және ә) ойлаушылық [6, 194]. 
Жанның ақыл-парасатты күшінің «теориялық 
бөлігінің ізгілігі – теориялық ақыл-парасат, білім 
және даналық», ал практикалық «бөлігінің ізгілігі 
– практикалық ақыл-парасат, естілік, зеректік, 
көзқарастың артықшылығы және пікірдің 
дұрыстығы» [6, 218-219].

 Айтылған жайлардан жанның тек білгілі 
бір тәнге тән екендігі, бірақ тән емес екендігі, 
жанның ақыл-парасатты, ақыл-парасатсыз 
бөліктері және күштері (қабілеттері) анықталады. 
Ақыл-парасаттың тән де, жан да еместігі, бірақ 
жаннан тыс та еместігі туралы ой негізделеді. 
«Жан қуатымен жиған нәрсенің аты ақыл, ғылым 
еді ғой» [3, 222], – дейді Абай. «Адам ата-ана-
дан туғанда есті болмайды» [3, 155]. Абай айтып 
отырған «жан қуаты» мен әл-Фараби сипаттайтын 
«жан жүйесінің күштері» арасында айырмашылық 
жоқ. Абай да, әл-Фараби де ақылдың, парасаттың 
қалыптасуы, дамуы, кемелденуі жанның 
қуаттары, күштері (қабілеттері) арқылы жүзеге 
асатыны туралы тұжырымды ұсынады. Әрідегі 
Аристотельдің пікірі де осындай. Абайдың: 
«Тәннен жан артық еді, тәнді жанға бас ұрғызса 
керек еді. Жоқ, біз олай қылмадық, ұзақтай шу-
лап, қарғадай барқылдап, ауылдағы боқтықтан 
ұзамадық. Жан бізді жас күнімізде билеп 
жүр екен. Ержеткен соң, күш енген соң, оған 
билетпедік. Жанды тәнге бас ұрғыздық, ешнәрсеге 
көңілменен қарамадық, көзбен қарамадық, көңіл 
айтып тұрса, сенбедік...» [3, 139], – дегенінде 

тәннің басы ашық, мағынасы анық сипатталған. 
Жан ұғымының мәнінде жан туралы да, ақыл ту-
ралы да мағына бар. Сөйтіп, Абайдың «жанды 
тәнге бас ұрғызу» сөзінің мазмұнында Аристо-
тель мен әл-Фарабидің жанның ақыл-парасатсыз 
бөлігінің, талпынғыш күшінің ақылдың дегеніне 
көнбеуі, бой бермеуі туралы тұжырымдарымен 
біртектес ой жатыр деп білуімізге тура келеді. 
Әл-Фарабидің ақыл-естің тілегенін жасауға па-
расаты және батылдығы жететін есті адамдар 
болатыны туралы жоғарыдағы ойының өзегі 
[6, 29] Абайдың мына сөзінде бейнелі, суретті 
қалыпта көрініс тапқан. «Бірақ пендесінде ақыл 
– хұкімші, қайрат, қуат қызмет қылушы еді» [3, 
191], – дейді Абай. Бұл да Аристотельден бері 
үзілмей жалғасып келе жатқан терең танымның 
көрінісі. Ақынның дүниәуи тіршіліктің шын сы-
рын, адамның адамшылық қасиетін тануы мен 
бағалауы осы ұстанымға негізделеді.

 Абайдың көрсетуінше, жанның қуаттары 
«әуелде кішкене ғана болады. Ескеріп баққан 
адам үлкейтіп, ұлғайтып, ол қуаттарды зорайта-
ды. Ескерусіз қалса, ол қуаттың қайсысы болса да 
жоғалады, тіпті жоғалмаса да, аз-маз нәрсе бол-
маса, үлкен ешнәрсеге жарамайтын болады... Жан 
қуатыменен адам хасил қылған өнерлері де күнде 
тексерсең, күнде асады. Көп заман тексермесең, 
тауып алған өнеріңнің жоғалғандығын және 
өзіңнің ол мезгілдегіден бір басқа адам болып 
кеткеніңді білмей қаласың... Онан соң көп за-
ман өтсе, сол өнерді сақтайтұғын қуаттың өзі де 
жоғалады. Одан соң қайта кәсіп қылуға болмай-
ды» [3, 220-221]. 

 Ақынның ғибрат етіп айтып отырған 
ойларының өмірлік тәжірибелер сабағынан 
шығатынын оның заманындағы ақыл-парасаты 
бар азаматтардың түйсінуі, түсінуі анық. Дерт-
тен таза, сау жанның ақыл-парасатты күшінің 
практикалық бөлегінің ізгілігі практикалық 
ақыл-парасат, естілік, зеректік, көзқарастың 
дұрыстығы арқылы көрініс табатыны туралы 
жоғарыда айтылды. Ақынның сөзі практикалық 
ақыл-парасаты бар, есті, зерек, көзқарасы 
дұрыс адамның өмір-тәжірибесінен шығады 
және, жоқ дегенде, осындай деңгейдегі адам-
дар үшін ұғымды. Адам жанының қуаттарын, 
ақиқатты тану, танылған жайды сараптау ба-
рысында Абай адамның «жан қуатымен хасил 
қылған өнерлері» толығымен өмірдің шындық 
құбылыстары, өмірлік тәжірибе, «практикалық 
ақыл-парасат» негізінде жүзеге асатынын 
аңғартады. Бұдан Абайдың шығармашылық 
дүниетанымының тереңдігі, байлығы көзге 
түседі. Сонымен қатар осы ойлардың жүйесі 
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Аристотельдің, әл-Фарабидің жан қуаттары тура-
лы тұжырымдарымен, қағидаларымен мейлінше 
өзектес, үндес. Жан қуаттарының әуелде кішкене 
болатыны, жетілу, кемелдену процестерінен 
өтетіні немесе өтпейтіні жайында Аристотель де, 
әл-Фараби де өз еңбектерінде жеткілікті айтқан. 
Адам жанында «аса тамаша және өте-мөте абзал 
қасиеттер болуы мүмкін, бірақ оларды елеусіз 
қалдырып, арнаулы амалдармен ол қасиетті да-
мытпаса, тиісті нәрселермен баулымаса, осының 
нәтижесінде уақытын өткізіп алса, онда ол 
қасиетті жойып алуға болады... Жанның бір 
қасиеттері ең пәс амалдармен тәрбиеленіп, соның 
нәтижесінде өте абзал әрекеттер құрып кетіп, пәс, 
пасық әрекеттер пайда болуы мүмкін» [6,129]. 
Абайдың жоғарыда көрсетілген ойларын әл-
Фарабидің осы ойларымен салыстырып қарайтын 
болсақ, екі данышпанның белгілі бір тектес 
құбылыстарды тануы, пайымдауы, түсінуі және 
ой қорытуы арасында қайшылықтың жоқтығы 
белгілі болады. Әл-Фараби құбылыстың мәні 
шегінде нақты ой айтады, Абай осы мәнді бай-
ытып, өрісін кеңейтіп баяндайды. Құбылыстың 
мәні, мағынасы екі ғұламада бірдей. Тұжырымда, 
қағидада өзгешелік жоқ, баяндау, сипаттау 
стилінде ғана айырмашылық бар. 

Аристотельдің жан қуаттары, әл-Фарабидің 
адам жанының бөліктері мен күштері 
(қабілеттері) туралы тұтасқан қағидалары мен 
Абайдың жан қуаты туралы ойларының тегі бір. 
Жан қуаттарының (күштерінің, қабілеттерінің) 
қатарынан Абай үш артық қуатты даралап 
көрсетеді. Адам бойынан сол үшеуі жоғалатын 
болса, адам адам болудан қалады, адамшылықтан 
шығады, хайуан болады [3, 221]. Осы үш қаутты 
Абай орысша атайды: а) «подвижной элемент»; ә) 
«сила притягательная однородного»; б) «впечат-
лительность сердца» [3, 221].

Абайдың көрсетілген жан қуаттарының адам-
затта болатыны, егер адамзат осы үш қуаттан 
айрылатын болса, онда ол «адамшылықтан 
шығатыны, хайуан болатыны» жайындағы ой-
ында үлкен мән бар. Бұл жерде ақын жанның 
ақыл-парасатты бөлегі туралы ғана айтып отыр 
деуіміздің жөні жоқ. Ақыл-парасатты жануарға 
мынадай күштер тән: ақыл-парасат күші; талпы-
ну күші; қиялдау күші; түйсік күші [6, 51]. Осы 
күштердің ішінде бірнешеуі ақыл-парасатсыз 
жануарларда да болады: қиялдау күші; түйсік 
күші, талпыну күші [6, 53-54]. Әрине, «адамды 
адам еткен – ақыл-парасат күші» [6, 57]. Ақыл-
парасат күші а) практикалық ақыл-парасат күші, 
ә) теориялық ақыл-парасат күші болып екіге 
бөлінгенде, өз кезегінде практикалық күш те 

а) кәсіптік және ә) ойлаушылық болып екіге 
бөлінетіні ілгеріде көрсетілді [6, 194]. Сонымен 
қатар ақыл-парасаттың мынадай деңгейлеріне 
де назар аудару қажет: потенциалды ақыл-
парасат; шын ақыл-парасат; әрекетшыл ақыл-
парасат [6, 58-60]. Негізінде, Абай жан жүйесін 
әл-Фарабише немесе Аристотельше барынша 
жіктеп, оның құрамдас бөліктерін, күштерін, 
қабілеттерін, қуаттарын түгел сипаттауды мақсат 
етпеген. Қалай дегенмен де Абай көрсетіп 
отырған үш қуатты осы «ақыл-парасат күшінің» 
шегінде іздеуге тура келеді деген ұғым тумауға 
тиісті. Ақыл-парасатты жануарға тән күштердің 
(ақыл-парасат күші; талпыну күші; қиялдау күші; 
түйсік күші) ішінде ақыл-парасатсыз жануарда да 
болатын күштердің (талпыну күші; қиялдау күші; 
түйсік күші) біреуі әлде бір адамда жоғалса, ол 
адам адамшылықтан шықпай қалмайды. Олай 
болса, Абай көрсетіп отырған үш қуатты ақыл-
парасат күші шегіндегі қуат түрлері (практикалық 
ақыл-парасат күші, теориялық ақыл-парасат 
күші) тобынан ғана емес, ақыл-парасатты жану-
арда болатын күштердің тобынан (ақыл-парасат 
күші, талпыну күші, қиялдау күші, түйсік күші) 
іздеген дұрыс.

Абай басқалардан «артық» деп білген үш 
қуаттың біріншісіне («подвижной элемент») мы-
надай сипаттама береді: «Не көрдің, не есіттің, 
әрнешік білдің, соны тездікпен ұғып, ұққандық-
пенен тұрмай, арты қайдан шығады, алды 
қайда барады, сол екі жағына ақылды жіберіп 
қарамаққа тез қозғап жібереді» [3, 221]. Осындағы 
мәліметтердің мағынасына ой жүгірткенде, мына-
дай жай анықталады: а) түйсік күшінің (сезімдік 
күш) немесе қиялдау күшінің қызметі туралы 
сөз болып отырған жоқ, бірақ түйсік күшінің 
(сезімдік күштің) немесе қиялдау күшінің қызме-
тінен туатын нәтиже туралы мәлімет (білім) бар: 
«көрдің, есіттің, әрнешік білдің»; ә) ақыл ту-
ралы да сөз болып отырған жоқ, бірақ «ақылды 
жібе ріп қарамаққа тез қозғап жібереді». Сөйтіп, 
әңгі ме түйсік күші, қиялдау күші, ақыл күші ту-
ралы емес. Ақыл-парасатты жануарда болатын 
жан күштерінің үшеуі туралы осылай дегенде, 
сараптау аясында басқа бір ғана күш қалады:  
а) талпыну күші. Біздің пайымдауымызша, Абай 
сипаттаған жан қуаттарының алғашқысы талпы-
ну күшіне сәйкес келеді. «Жүректе қайрат бол-
маса, Ұйқтаған ойды кім түртпек?» [1, 282], –  
дегенде, ақын жоғарыда көрсетілген «ақылды 
жіберіп қарамаққа тез қозғап жіберетіні» тура-
лы ойын түрлендіріп жеткізген. Адамның бес 
сезім, тіпті қиял дау, ойлау күші арқылы «көрген, 
естіген, әрнешік білген», «ұққан», аңғарылған 
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нәрсені біл сем деген тілегін осы күш туғызады 
[10, 286-287]. 

Үш қуаттың екіншісінің мәнін анықтау да оңай 
емес. Бірінші күш шегінде талпыну күші адам-
ның «көрген, естіген, әрнешік білген», «ұққан», 
аңғарылған нәрсені білсем деген тілегін туғызған 
болса, екінші күштің қызметі аясында сол тілек 
белгілі дәрежеде жүзеге асады: білгісі келген 
нәрселерге ұқсаған нәрселер тексеріледі, «түгел 
ұқсаған ба, яки бір ғана жерден ұқсағандары 
бар ма? Әрнешік сол іске бір келіскен жері бар 
нәрселердің бәрін ойлап, білгенін тексеріп, 
білмегенін сұрап, оқып, бөтеннен хабарланып» [3, 
221] біледі. Енді осы сипаттаманы әл-Фарабидің 
қиялдау күші туралы сипаттамасымен салы-
стырып көрейік. Қиялдау күші «түйсік біткенді 
өзара біріктіреді немесе әралуан үйлесімдер мен 
жіктерге бөледі: біреулері – жалған, біреулері – 
ақиқат. Сонымен қатар бұл күш пайымдалатын 
нәрсеге ынтыққан талапты демеуші болады...» 
[10, 284]. Бұл жерде сыртқы нәрселердің әсерімен 
қоректендіргіш сезімдік күштерде сол күштер 
арқылы қабылданатын заттардың образдары 
пайда болатыны, сонан соң бес сезім арқылы 
көңілге тоқылатын алуан түрлі түйсіктер қиялдау 
күшіндегі образдар түрінде бейнеленетіні, 
түйсіктер жоғалғаннан кейін де бұл образдардың 
қиялдау күшінде сақталып қалатыны туралы 
ойлардың [10, 301] желісінен қол үзбеудің маңызы 
зор. Салыстырудан екі автордың сипаттаула-
рында сәйкес келетін нышандар, белгілер бары 
байқалады. Алайда Абай сипаттап отырған жан 
қуаты қиялдау күші деп айтуға негіз жеткіліксіз. 
Өйткені Абай сипаттап отырған жан қуаты ая-
сында адам өзі қол жеткізуді мақсат еткен игілікті 
пайымдау, тану үдерісі басталады. Бұл ойлау 
күшінің арқасында жүзеге асады. Жанның тал-
пыну күші ойлау күшіне де, қиялдау күшіне де, 
түйсік күшіне де қызмет етеді. Талпыну күшінсіз 
ойлау, қиялдау, түйсік күштері өздігінше, дер-
бес әрекет ете алмайды [10, 309]. Ойлау күшінің 
әрекеті аясында аталған күштер де болады. Ал 
енді осы үш қуаттың орыс тіліндегі атаулары 
ақынның шығармашылық дүниетанымындағы 
тірек ұғымдарды білдіретін «ақыл», «қайрат», 
«жүрек» сөздерінің мағынасынан туатын мәнге 
сәйкес келеді.

Адам өзі қол жеткізуді мақсат еткен игілік 
жанның ойлаушы күші (қуаты, қабілеті) 
арқылы танылады (а). «Ойлау күші бір затты 
жасағымыз келгенде, оны жасауға бола ма, жоқ 
па, егер жасауға болса, бұл істі қалай орындауға 
тиісті болатынымызды білуімізге, оны ойша 
елестетуімізге көмектеседі» [6, 195]. Сонда адам 

сол игілікке жетуге жанның талпынғыш күші 
(қуаты, қабілеті) арқылы ден қояды (ә). Жинақтап 
айтқанда, қиял мен сезімнің көмегімен мақсат 
еткен игілікке жету үшін істелетін іс ойлау күші 
арқылы анықталады (а). Ойлау күші арқылы 
анықталған осы игілікті істің істелуіне жанның 
талпынғыш күші (қуаты, қабілеті) көмектеседі 
(ә). Сөйтіп, жанның қозғаушы күші дегеніміз осы 
екі күштің (қабілеттің) үйлесімі болып табылады 
[14, 367]. Осылай болғанда ғана адамзат әрекеті 
жақсы болмақ. Алайда нақты іс-әрекет арқылы 
қол жеткізуге болатын игілік алдамшы, игілік 
емес, басқа бірдеңе болып шығуы да мүмкін [14, 
368]. Ондай жағдайда адам (жанның ойлау күші 
(қуаты, қабілеті) арқылы) тиісті игілікті өмірлік 
мақсат ретінде танымайды немесе тани тұра оған 
селсоқ қарап, «ақыл-естің тілегенін жасауға пара-
саты және батылдығы», ерік-жігері, қайраты же-
тетпей қалады, сөйтіп басқа бірдеңені таңдайды 
(а). Адам сол бір басқа бірдеңеге жетуге жанның 
талпынғыш күшінің қайратын жұмсайды (ә). 
Адам зат әрекетінің жаман немесе сұмпайы бол-
мағы осыдан [10, 308-310]. Мұндай жағдайда 
«абсо люттік зұлымдық орын алады» [6, 125]. 
Тән нің құмарлығы жанның ойлау күшіне бой бер-
мей, өз дегенін істеп кеткенде, осындай күй пайда 
болады. 

Адам баласы тәннің құштарлығының жете-
гінде кетпей, жанды аман сақтап қалуға күш са-
луы керек. Ол үшін дүниеде тән құштарлығын 
туғызған нәрселерді жоқ қылып, жойып жіберудің 
қажеті жоқ, құштар тілекке ие болу керек. 
Құштар тілекті, қалауды тәннің қызықтарынан 
айырып алып, жан үшін игілікті іске бұру қажет. 
Аристотельдің, әл-Фарабидің, Абайдың ойлары 
осы арнада тоғысады.

Сезіммен немесе қиялмен, болмаса ойлау-
шы күшпен аңғарылған, танылған нәрсеге тал-
пыну немесе талпынбау талпынғыш күштің 
құзіретінде [14, 368; 10, 286-287]. Жанның ой-
лаушы күшінің белгілі бір тілекті қабылдауы 
мен теріске шығаруы талпынғыш күштің оны 
орындауға талпынуы мен теріске шығаруына 
сәйкес келеді. Осы айтылған жайлардан 
Абайдың: «Жанды тәнге бас ұрғыздық, ешнәрсеге 
көңілменен қарамадық, көзбен қарамадық, көңіл 
айтып тұрса, сенбедік...» – деген сөзінің төркінін 
тануға болады. Сонымен бірге ақынның: «...мен 
айтқан үш қуаттың ішінде екеуі, яғни «сила при-
тягательная однородного» бірлән «подвижной 
элемент» – бұл екеуі қосылып тұра тұрған нәрсе, 
күллі пайда да бұлардан шығады, уа күллі зарар 
да бұлардан шығады» [3, 222], – деуінің негізі де 
анықтала түседі. Абайдың «ешнәрсеге көңілмен 
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қарамау», «көңіл айтып тұрса сенбеу», «көзбен 
қарамау» дегенінің мәнісі Аристотель мен әл-
Фарабидің адамның бір нәрсені бір мақсатпен 
істерде оны жанның ойлаушы күші арқылы 
игілік, жақсылық ретінде танығаны немесе тани 
алмай, игілік, жақсылық ретінде игілік емес, 
жақсылық емес басқа бірдеңені қабылдағаны, 
ойлаушы күш қабылдаған игілікті немесе 
игілікті емес мақсатты орындауға талпынғыш 
күштің көмектесетіні немесе көмектеспейтіні 
туралы ойымен үндеседі. Егер ойлау күшінің 
игілік ретінде ізгілікті емес, залалды бірдеңеге 
жетуді өзіне мақсат қылып қоюы мен 
талпынғыш күштің талпынысы сәйкес келетін 
болса, онда ойдың дегені жалған, ал талпыныс 
залалды болып табылмақ. Адамның өзі жеткісі 
келетін мақсаттар туралы дұрыс түсінігі барына 
қарамастан, пайымдауы теріс болса және осы 
теріс пайымдауының салдарынан оған мақсатқа 
жеткізбейтін нәрсе жеткізетіндей, ал мақсатқа 
жеткізетін нәрсе жеткізбейтіндей көрінсе, 
онда бұл ақымақтық болады [6, 229-230]. Осы-
лай болған жағдайда «күллі зарар да бұлардан 
шығады» [3, 222-223]. 

 Пайымдалған жайлардың негізінде жанның 
ойлаушы және талпынғыш күштерінің Абай 
сипаттаған үш күштің алғашқы екеуіне сәйкес 
келетіні аңғарылады. Осылайша Аристотель, 
әл-Фараби және Абай қағидалары арасындағы 
тектестік айқындала түседі. Абай Аристотельдің 
қағидасының желісін үзбей, әл-Фарабидің 
пікірлерін де сырт қалдырмай, өз ойын заманының 
шындығына сай жарасымды өріп шығады. 

Абай: «Пайда, залалды айыратұғын қуаттың 
аты ақыл еді ғой. Бір ақыл қуатыбірлән мұны 
тоқтатуға болмайды» [3, 223], – дейді. Пікір 
анық, нақты. Абай, жоғарыда көрсетілгендей, 
Аристотель мен әл-Фараби қағидаларына сай ой 
түйеді. Талпынушы күштің ойлау күшіне қарсы 
әрекет ете алатынының немесе ойлаушы күштің 
игілікті тілекті мақсат ретінде таңдамауының, 
оған қарама-қарсы басқа бірдеңені игілікті деп 
тануының жайы Аристотель мен әл-Фараби 
еңбектерінде дәлелді, толық сипатталған [14, 368; 
10, 286-287]. Осы ойдың сілемі ағылшын ойшы-
лы Ф.Бэконның (1561-1626) қағидаларында да 
болды. Оның анықтауынша, ақыл әлдебірдеңені 
өзіндегі қалыптасқан білім, ұстаным шегінде 
игілікті деп танитын болса, онда ол осы та-
нымына қайшы келетін басқа, тіпті бірденбір  
игілікті, ізгі, дұрыс деген нәрсені де қабыл-
дамайды, қабылдағысы келмейді немесе оның 
ізгілігін, игіліктілігін теріске шығарады [21, 
21]. Абайдың «бір ақылдың қуатымен мұны 

тоқтатуға болмайды» деуі оның өзінің алдын-
дағы данышпандардың талпынушы күш пен 
ойлау күшінің арақатынасы туралы осындай 
тұжырымдарымен үндесіп жатыр. Талпынушы 
күштің көмегінсіз потенциалды ақыл-парасат 
шегіндегі ойлаушы күш өзі таныған, қабыл 
көрген тілекті орындауға өздігінше әрекет ете ал-
майды. Жанның талпынғыш күші мен ойлаушы 
күші белгілі бір мақсат жолында қосылғанда ғана 
қозғаушы күш пайда болады.

Талпынғыш күш пен ойлау күші, жалпыланған 
жағдайда, Абай айтып отырған қайрат пен ақылға 
сәйкес келеді. Ақыл мен қайраттың ойлау күші 
мен талпынғыш күшке қатысы жалпының 
жалқыға немесе тектің түрге қатысы секілді. 
Ақыл мен қайрат неғұрлым толық, кемел болса, 
олардың талпынғыш күш пен ойлау күшін билеп-
төстеуі де соғұрлым еркін болады. Потенциал-
ды ақыл-парасат жетіліп, шын ақыл-парасатқа 
айналады, шын ақыл-парасат жетіліп, әрекетшіл 
ақыл-парасаттың дәрежесіне жақындайды [6, 58-
59]. Кемелдік әрекетшіл ақыл-парасат дәрежесіне 
жақындаудан пайда болмақ.

Егерде ойлау күшінің игілікті тілегі мен 
талпынғыш күштің талпынысы сәйкес келетін 
болса, онда ойдың дегені шынайы, ал талпыныс 
ізгі болып табылады [13, 253]. Игілікті тілек және 
оған талпынудағы мақсат – тоят табу. Бұл жерде 
тоят, әл-Фараби ұстанымына сай сипаттағанда, 
бақытқа жету ұғымына сәйкес келеді. Бірақ мұның 
өзі де игілікті болуы шарт. Тояттау, бақытқа жету 
адамды қуанышқа, рахат күйге бөлейтін болса, 
игілік ізгі болмысымен сипатталады. Ізгі бол-
май игілік жоқ. «Әрбір жақсы нәрсенің өлшеуі 
бар, өлшеуінен асса, жарамайды» [3, 222], – 
дейді Абай. Игіліктің де өлшеуі бар. Бұл өлшеу 
келісімнен, жарасымнан шығады. Игіліктің 
ізгілігі осы келісім мен жарасымға негізделеді. 
Бұлардың бәрінің таразысы – әділеттілік. Абай 
бар ізгіліктің анасы әділеттілік деп біледі [3, 196]. 
Не нәрсе шынайы, ақиқат болса, әділет дегеніміз 
де сол. Не нәрсе ақиқатқа, шынайыға талпын-
дыратын болса, ізгі дегеніміз де сол. Шынды 
жалғаннан, ізгілікті зұлымдықтан, жақсыны жа-
маннан ажыратып тану ақылдың құзіретінде. 
«Ақыл – хұкімші, қайрат, қуат – қызмет қылушы» 
[3, 191]. Ақылдың кемелдігі неғұрлым толық бол-
са, қайрат, қуаттың қызмет қылушы әрекеті де 
соғұрлым игілікті болмақ.

Абай жан мен тән туралы, адамның адамшы-
лы ғының өлшемі туралы өз заманы түбіне бойлап 
жете алмаған терең ойлардың жүйесін жасады. 
Ол ойлардың ғылыми маңызы мен мәні бүгінгі 
заман үшін де үлкен. Ақынның адам болмысын 
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өз заманының әлеуметтік шындықтарымен бай-
ланысты пайымдауынан туған қағидаларының 
жал пы адамзаттық құндылыққа айналуы, жан 
қуат тары, ақыл мен қайраттың (жігер, байлау лы-
лық) «қосылуы», ақыл, қайрат, жүректің бірлігі 
хақындағы тұжырымдарының антик дәуірден 
өзі не дейін жинақталған ойлар өзегімен қатар 
өрі луі оның шығармашылық ойлауы мен ойының 
ке мел дігін, ғылыми танымының тереңдігін 
білдіреді.
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Үшінші тарау. АБАЙДЫҢ АҚЫНДЫҚ ТҰЛҒАСЫ

Абайды түсіну

Абайдың сөзінің астарын ұғу үшін ең алды-
мен сол Абайдың жан дүниесіндегі запыран-
ды, сезімнің буырқасынын өз жүрегіңнен өткізе 
білуің керек. Жетеміз жетер, не жетпес, тіпті 
ол біздің мақсатымыз да емес. Мұрат – Абайды 
түсіну. Сондықтан да Сіз өзіңізге өзіңіз: «Жер ор-
тасы жасқа келдік: қажыдық, жалықтық, қылып 
жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік, 
бәрі қоршылық екенін білдік. Ал, енді қалған 
өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз?» – деп 
Абай қойған сұрақты қойыңыз.

Және сол ұлы Абай:

Қайғылы қартаң біздей шал,
Қарай берсең қайда жоқ?
Есер, есірік болмасаң,
Тіршіліктен пайда жоқ, –

деп мына жалғаннан соншама неге түңіліп кетті?
«Жүрегін қырық жамау еткен» тіршіліктің 

мұқтаждығы ма, жоқ «етек бастылықты көп 
көргендігінен» бе? «Жүрегім, ойбай, соқпа енді», 
– деп күйінуінің сыры не?

 Күйінсе – Абай күйінді, ал сенің соған нең 
күйіп кетті? – дерсіз. Оның мәнісі: XIX ғасырда 
орыс қоғамын еркін ойымен, тентек мінезімен 
тітіркенткен П.Я.Чаадаевтің: «Мен өз отанымның 
басына әңгір таяқ орнатуға дайынмын, оны 
түңілдіруге де дайынмын, тіпті қорлауға да дай-
ынмын, тек оны алдап көрмесем екен деп жанта-
ласам», – деген сөзінің астарында жатыр. Дәл осы 
«жасынан түсін билеп, сыр бермеген» Чаадаевті 
«Евгений Онегин» романының әдеби кейіпкері 
етіп алғанда, Пушкиннің ойын Абай терең түсініп, 
шерлі серіні жанына жақын санаған. Жоғарыдағы: 
«Есер, есірік болмасаң, тіршіліктен пайда 
жоқ», – деуінің бір жаңғырығы осы Чаадаевтің 
тағдырымен сабақтасады. Онегин образы арқылы 
Абай Чаадаевті сүйген. Оны сүйіндіріп отырған 
қасиеті – ыстық отаншылдығы, турашыл, жанып-
күйген мінезі. Сондықтан да Абайды да жаның 
күймей, ысынып-суынып отырмай, онымен бірге 
назаланбай «суық ақылмен» оқу мүмкін емес.

Себебі: Абай да «жүрегіне кір жасырмаған» 
ақын.

Ашығын айтайық, егерде ертеңгі күнімізді 
қайтып өткізетініңізді білсеңіз, не қалай өтері 
«пайғамбардың хатына жазылғандай» анық бол-
са, онда құдай тілеуіңізді берсін, өтінемін, көз 

отыңызды бұдан әрі қарықтырмай, оқуды осы 
арадан үзіп тастаңыз. Болашағыңызды біліп 
тұрып, оған бүгін талдау жасау:

 «Елім туралы сөз қозғағанда мен сіздердің 
жүректеріңізге тілімнің тікенін қадауға мәжбүр 
болдым: бірақта мен тек қана шындықты айттым, 
алайда соның өзі толық шындык, емес болатын», 
– деп орыстың ерекше ойшылы П.Я. Чаадаев 
айтқандай, өзіңіздің жаныңызды көру өз тәніңізді 
өзіңіз мүшелеумен бірдей.

 Ал, Абай – шындық үшін ешкімді де аямай-
тын өте қатал сыншы.

 Тәңірім ондай азаптың бетін аулақ қылсын 
сізден. Тек іздегеніңізді таппасаңыз, мұратыңызға 
жетпесеңіз, жалғаннан жалықсаңыз, мәңгіліктің 
де, бақилықтың да баянсыздығына көзіңіз жетіп, 
көңіліңіз сенсе ғана іштегі шеріңіз еріп, ойыңызға 
өт құйылса ғана Абайдың «іші толған у мен дерт» 
жан дүниесін түсіну сапарына аттаныңыз. Ол 
Сіздің өзіңіздің таным сапарыңыз болады.

Абай арқылы өзіңізді танысаңыз – мұратқа 
жеткеніңіз. Өйткені: «Еркін ой дегеніміздің 
өзі ойлау жүйесінің бір түрі болып табыла-
ды. Еркіндігінінің шегі бар деп немесе шетсіз-
шексіз әлем деп ойлайсың ба, бәрібір, әйтеуір, 
түйсігіңді қозғалысқа келтіретін бір себептің бар 
екенін мойындайсың: сондықтан да сен мұны 
бостандықтың басы деп емес, шарттылықтың 
бастамасы деп қарауың керек», – деп Спиноза 
айтқандай, бұл да өзіңіздің ойлау жүйеңізді сы-
найтын бір себеп деп қараңыз.

Біз ешкімнің санасына салмақ салмаймыз. 
Пікірімізді мойындауды міндет етпейміз. Дұрыс-
бұрыс, ақиқат-жалған, бұрын айтты, кейін айтты 
демейміз. Керісінше салыстырмайтын нәрсені са-
лыстырамыз. Түзу жолмен әркім жүреді. Жүрсін. 
Біз ілгері аттау үшін теріс бағытты таңдалық. 
Өйткені, Жер – Жұмыр, Жалған – Жалғыз, 
Шындық – біреу. Бетіңді құбылаға беріп жүрсең 
де, не тура соған теріс бағытпен жүрсең де – Мек-
кеге барасың. Басқа барар жерің жоқ. «Дүние шыр 
айналып қазығын табады» дегеннің мағынасы 
сол. Әрине, біздің жолымыз – таным жолы бо-
луы керек. Танымға таптаурын із жараспайды. 
Әлеуметтік зерттеу, даналардың ойын жарысты-
ру әдебиет тануда келмеске кеткен тәсіл дегенді 
естіп жүрміз. Бірақ ол әдісті қай қазақ жазушысы 
пайдаланды? Ешкім. Ендеше бізде де бір із қалуы 
керек қой. Ол да таным жолы емес пе! Тарихи 
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ойлау жүйесінің тамыршысы В.О.Ключевский: 
«Адамның ығына жығылмайтын кісілердің екі 
түрі бар: 1) Өзгенің сөзінен өзінің пікірін таба-
тындар. 2) Өзінің сөзінде өзгенің пікірін қайталап 
алатындар» – деп ой еңбегімен айналысатындар-
ды екіге бөлген екен.

Тура осы сөзді оқыңыздар да бізді көз 
алдыңызға келтіріңіздер. Жатқа да, жақынға да жек 
көрінішті көрінейін деген ниет жоқ. Бірақ Абайды 
өзгелермен салыстыра, жарыстыра отырып, оның 
танымының өзгеше қырын таныстырғым келеді. 
Таптауырыннан бас тарттық. Оның үстіне зама-
нымыз да соған мүмкіндік беріп тұр. Кім біледі... 
Ендеше, сіз бен бізге өзгелер таныған Абайдың 
керегі жоқ, өзіміз тапқан Абайымыз қымбат.

«Барлық неміс ақындарының ішінен мен 
тек Гетеге ғана қарыздармын: ол менің мұқым 
ықылас-ниетімді өзіне аударып алды да, кей-
де түңілдірді, кейде жұбатып шабыттандырды, 
кейде өзінің соңынан ертіп әкетеді, кейде тура 
өзімен пікір таластыруға шақырады», – деп Но-
бель сыйлығының иесі Герман Гессе айтқандай, 
осы бізді қазақ ретінде түңілдіретін, қуат беретін, 
немесе шапалақпен тартып жіберетін Абайдан 
басқа кіміміз бар?

Ендеше, есептен есесін жібермейтін епті-
лердің дәуірінің төлі емеспіз бе, біз мұны Зер-
де мен Зейіннің «ойыны» деп қарайық. Абай: 
«Ойлы адамға қызық жоқ бұл жалғанда», – деп 
неге түңіледі? Бұрынғы, Кешегі, Бүгінгі дүниені 
салыстырайық та Абайдың бетін бері қаратуға 
тырысайық. Табатын пайдамыз – Шындық бол-
сын. Таным Шындығы. Біз ара ағайын ретінде 
үшінші жақтан сөйлейік. Және жас мөлшеріміз 
алпыс төрттің бер жағында, қырықтың ар жағын-
да деп шамалайық. Себебі тіршіліктің көкпары-
нан қайтпаған, дүние додасында жүрген жас 
қайраттың бетінен қақпайық. Онсыз да үміті 
көлең келене бастаған, жалғанның жазығынан 
өтіп жарына тақаған жандардың үрейін алмайық. 
Көңіл деріне де келмесін, ондай күн бізді де күтіп 
тұрғаны хақ.

Бұған келістік делік. Ал, жалғанның жалған-
дығы туралы, яғни, Абайдың түңіліп өтуінің 
себебін ашатын әңгімені неден бастаймыз? Дүние-
нің баянсыздығынан ба? Жоқ, бұған көз жеткізу 
үшін адам қалған қызықтың бәрінен жалығып 
үлгеруі керек қой. Адамның қызығы бала емес 
пе? Бала адамды жарық дүниемен жалғап тұрған 
тамыр. Тамырды ерте кеспейік. Және Абай бала 
тәрбиесін – ел тәрбиесі деп қараған. Оған жету 
үшін де біраз жол қажет. О, таптық! Бала мен 
Дананың жанын бірдей арбайтын билік бар емес 
пе! Абайдың өзі де: «Бұл жасқа келгенше жақсы 

өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай 
өмірімізді өткіздік: алыстық, жұлыстық, айты-
стык, тартыстық», – дегенде сол билікті мегзеп 
отыр ғой.

Абайды – Абай еткен де, ұлылардың ойы на 
тамыздық болатын да сол билік емес пе. Дананың 
өз заманына деген көзқарасын анықтайтын 
тез – өзі өмір сүрген қоғамы. Жаратылыс тану 
ғылымын кім білсін, ал қоғамдык сана іліміндегі 
ұлылардың ұлылығын өз дәуірі туғызады. 
В.О.Ключевскийдің: «Егер мен Петр I мен Ека-
терина ІІ арасындағы екі дәуірдің табанды 
түрде дайындауының нәтижесінде Пушкиннің 
ақындық таланты дүниеге келді десем – асырып 
айтқандыққа жатпайды. Біздің тарихымыздың 
бүкіл бір ғасыры орыс көркем опының осындай 
данасын өмірге әкелу үшін орыс өмірін мәпелеп-
ақ бакты», – деуі сондықтан. Ал, Абайды ту-
дыру үшін қазақ халқы Абайға дейінгі барлық 
тағдырын тарих таразысына салды. Абайды 
өзінің «соқтықпалы соқпақсыз» заманы тудырды. 
Заманының тізгіні Билікте болды.

Биліктің тізгіні қолына бір тимеген адам 
Өмірден қалай жалыға қойсын. Абайға ақылы 
тоқтау айта алмаған. Себебі:

 Өзім де басқа шауып, төске өрледім,
 Қазақта қара сөзге дес бермедім! -

деп тегін айтып отырған жоқ және «Өзім деген 
қазақтың бәрін көрген».

Кезінде «екі тізгін, бір шылбырды» қатар 
ұстаған. Бірақ Биліктің де мағынасыздығына көзі 
жеткен соң, жерініп шыға келген. Жүрегі запы 
болған Абай үшін билік: ақылы – албырт, жүрегі 
– шайлықпаған, қайратты, күшті кезінде аңдамай 
уыстап алған шоқ, «емдеусіз дерттің» бірі болды. 
Сондықтан да: «Ел бағу? Жоқ. Елге бағым жоқ. 
Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не 
албырттықтан көңілі басылмаған жастар бағамын 
демесе, бізді құдай сақтасын!» – деп зәрезап бо-
лып, бетін басады. Құдай бізді де ондай дерттен 
сақтасын дейік. «Бағусыз дертке ұшырап» неміз 
бар?!

Шындығында да біз Ұлы Биліктің дәмін 
татқамыз жоқ, соның өзі де жақсы-ау. Абайдың ай-
туынша Билік пен Байлық құмарыңды – құнығуға 
айналдырып, құныққанның үстіне құнықтыра 
беретін апиын сияқты пәле көрінеді. Баға – анау, 
жалақы – мынау, бізге енді сол байлығы құрғыр 
да қонбас, білем. Сырымды сезіп, барымды 
біліп қалады дейтін түгіміз жоқ. Ендеше ниет – 
таза, сезім – ақ. Абайша айтқанда, «пиғылымыз 
қалыс». Дүниеде бір шындықтың бар екеніне 
«иланып сенеміз» (Абай).
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Жә, бәрі дұрыс, бірақ осыншама азапты өз 
басымызға сатып алудың мақсаты не? Не үшін? 
Бізсіз де Абайды жұрт біледі және одан асы-
рып ештеңе айта алмайсың. Абай сияқты біздің 
миқабымыз – Ақылдың қоры емес. Иә, дәл осы-
лай бірімізді-біріміз қайрап біраз уақыт қаржасуға 
болар еді. Бірақ... бұл түңілу де, шүйлігу де емес. 
Сіздерді Абайдың «құлақ күйіне» түсіру, сәл де 
болса үйреншікті қалыпта ойлап тақыстанып 
қалған түсінігімізді «жібіту» еді.

 Біз үшін Биліктің Әлеуметтік астары және 
бар. Өйткені Билік тәуелділік пен тәуелсіздікті 
тудырады. Ол бір адамның екінші адамға, бір 
ұлттың екінші ұлтқа деген қарым-қатынасынан 
туып жатыр ма, бәрі бір. Еркіндікті сүйіп, ен да-
ланы кезген қазақ ұлты, әрбір қазақ үшін рухани 
тәуелсіздіктің құны – өмір мен өлім арасындағы 
айырмашылықпен пара-пар өлшенеді. Осы соңғы 
250 жыл ішінде тәуелсіздіктің осы бір түрі қазақ 
ұлтының жанын жегідей жеп, іштен кеміріп 
бітті. Өмірі түрме тұрғызып көрмеген ұлт үшін 
рухани тәуелділік оның рухын жансебіл күйге 
ұшыратты. Соның бірі және рухани тәуелділікті 
қатты сезінген тұлға – Абай. Дәл осы айтылған 
көңіл күйі мен философиялық ойлар Абайдың 
жанын жеген, жүрегін шымшыған жайлар.  
П.Я. Чаадаевтың: «Құлдыққа құлдық ұрған ұлт 
– қасіретті ұлт. Ол халық құл болу үшін жара-
тылған» деген пікірінің қазақ еліне қаратылмағаны 
және оның тарихи шындыққа жатпайтыны аян. 
Бірақ, тәуелділік психологиясы ұлтымыздың 
бойына сіңбеді деп ешкім де жалған намыс ете 
қоймас. Мұны Абай да жанға батыра айтқан. 
Мүмкін біздің әдейі еліктіре баяндаған сөзіміздің 
желісін шыжымдап отырып аңғармай қалуыңыз 
ықтимал. Онда қайтадан бір саралаңызшы. 
Өмірдің мәні, Мәңгілік Ұғым, Мықты Билік, 
Ұлттық Мақтаныш, Ұлттық Сана, Таза Пиғыл, 
Әділ Заң, Толық Адам, Жан Бостандығы, Рухани 
Тәуелсіздік, Тәуелсіз Ой, Қайырымды Байлық, Ел 
Тәрбиесі іспетті ұғымдардың елесін байқарсыз. 
Және сол ұғымдарды біз Абайдың түсінігімен 
жүлгелей жаздық. Тек сөз бен сөйлем басқа, ой 
мен пікір Абайдың өзінікі. Ал, Абайдың ойы 
тұңғиық. Оның әр сөзіне арнайы зерттеу жазса да 
асылық етпейді.

Өйткені, ол біздің Ұлтымыздың Дүниеге 
атын таратқан қайталанбайтын Данамыз. Біз сол 
Абай арқылы Әлем халқының алдында өзіміздің 
Ұлт ретінде өмір сүруге қақымыз бар екендігін 
дәлелдедік. Рабиндранат Тагордың:

«Әр халық өзінің тағдыр-тауқыметін әлем ал-
дында айта алатын болуы керек. Егер ол халық 
төрткүл дүние үшін рухани ештеңе бере алмаса, 

онда мұны ұлттық, қасіретті қылмыс деп бағалау 
қажет, бұл өлімнен де сорақы жай және оны исі 
адамзат ешқашанда кешірмейді. Әр ұлт өзінің 
ең асыл қасиеттерін адамзатың ортақ, қазынаға 
айналдыруы тиіс... Өзінің ғана жеке мүддесін 
жеңіп, оны сыртқа шығару арқылы бұл халық, 
өзінің рухани мәдениетінің салтанатына бүкіл 
адамзатты шақыра алады», – деп жазғаны дүние 
жүзіне кеңінеп тарап кетіп еді.

Біз мұндай әлемдік Сананың салтанаты-
на Абай арқылы қатысып отырмыз. Яғни, қазақ 
ұлтының дүние жүзілік Парасат майданына 
шығарған ұлы Тұлғасы – Абай. Өзгелерге таны-
ту арқылы өз мәдениетіміздің үлгісін өзгелерге 
ұсынамыз. Сол Абайдың асыл ойын өзге түгіл 
өзіміз терең түсіне алдық деп айта аламыз ба? Әлі 
де Абайды бір жақты, қасаң тартқан қағидалар 
арқылы танып келеміз. Ондай жеңіл-желпі тәсілге 
Абай көне қоймайды. Тек қана «толық адам» де-
ген ұғымның әзін таратып беру үшін Шығыс 
пен Батыс философтарының барлық еңбектерін 
қопарып шығып барып ой түюге тура келеді. 
Абайды түсініп оқу үшін сыдыра көз жүгірту не 
жалаң жаттап алу жеткіліксіз, оның «жүрегінің 
түбіне терең бойлау» шарт.

 Абай – ұлттық ар-ожданымыз. Әрбір қазақтың 
жүрегінде өзінің Абайының бейнесі сақталуы 
тиіс. Сондықтан да Сізді білмеймін, өз басым, 
кәсібім «ой сауып», «сөз қуу» болғандықтан 
да, дүние ойшылдарының ойы мен пікірлерінің 
Абайдың ойымен тоғысып жатқан тұстарын 
көшіріп алып, екеуін қатар қойып салыстыру-
ды біраз жылдан бері машық етіп ем. Салы-
стырмайтын нәрсені салыстырамыз дегеннің 
астарындағы емеурін осы еді. Мүмкін бұл пі кір ді  
қабылдамас сыздар. Бірақ тентек ойшыл  
П.Я. Чаадаевтің: «Сіз идеяның өкілі ретіндегі 
уәкілдіктен дәметесіз бе: оданша өзіңізге төл 
идея тауып алуға тырысыңыз, бәрінен дұрысы 
сол», – деген пікірін сізге де қарата айтамыз. Ал 
біздің идеямыз – рухани тәуелсіздік. Сол үшін әр 
ойшылдың пікірін еркімізше пайдаландық, әрі 
еркін қолдандық. Кейде сенің түсіндіруіңнен гөрі 
дәл айтылған дананың пікірі әлдеқайда тиімдірек 
және жеке талдауды сол саланың мамандарына 
қалдырдық. Сондай-ақ Абайдың көзқарастары 
кейде жаңсақ түсіндіріліп келеді. Соның бірі – 
рухани тәуелсіздік, жан бостандығы, бодандық 
деген ұғымдар. Міне, осы бағытта ой сабақтасақ 
деп едік. Абайдың өзі:

«Кімде-кім ішінен керекті сөз тапса – жа-
зып алсын, я оқысын; керегі жоқ, десе, өз сөзім 
өзімдікі», – демей ме?

Сол сияқты, сөз – бізден, зейін – сіздерден.
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ұлтты ұлықтау

Отаршылдық дәуірінде ғұмыр кешкен жыр 
жүйріктері заманның тозғанын, адамның азғанын 
бар бояуын қалыңдатып, сүмірейте суреттеу 
арқылы қазақтың намысын жануды, іс-әрекетіне 
қозғау салуды мақсат тұтты. Бұл өлең-толғаулар 
ұлттық сезімді оятты, адасқақ кезеңде халықтың 
дұрыс бағдар алуына жол ашты, ел аузынан 
түспейтін, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан бағалы 
дүниеге айналды. Ұлтын сүйген қайраткерлер 
шоғырының қалыптасуына, олардың ар-намысы 
биік болуына рухани құндылықтардың әсері мол 
десек, зар заман әдебиеті де халықтың танымын 
кеңейтіп, бағыт-бағдар сілтеу міндетін атқаратын 
осындай шерлі де шынайы шығармалардан 
құралады. Сондықтан да зар заман ақындары 
атанған топ өкілдерінің өлеңдерін тек пессимистік 
көңіл-күй ауқымында ғана қарастыруға бол-
майды. Зар заман поэзиясының өзегіндегі ой-
пікірлер тәуелсіздік идеясымен сабақтас. «Ел 
азды», «жер азды», «ұрпақ азды», «табиғат тоз-
ды» тұжырымдары – аспан асты, жер үстіндегі 
дүниенің бәрі түгел құрып бітті, бұзылып-бүлінді, 
төгіліп-таусылды деген сөз емес, жалпыхалықтық 
дабыл көтерудің өлеңмен өрілген түрі. Бұл – 
бодандық бұғауындағы елдің санасын сілкінтуге, 
азаттыққа ұмтылдыруға үндеген жыр түріндегі 
жанайқай.

Заманның оңы сол, солы оң болып өзгергенін, 
асылдың азғанын, құнсыздың бағасы артқанын 
ақындар алуан түрлі көркемдік әдістер арқылы 
бейнелеп жеткізеді. Зар заман поэзиясында осы 
ойды білдіру үшін аң-құсты, жан-жануарды 
мысал етіп алған өлеңдер баршылық. Дулат 
Бабатайұлы дәуір құбылыстарының алмасуын 
былайша тұспалдайды:

 Ителгі туып сұңқардан,
 Жабы туып тұлпардан...

   ***
 Қой зор болып түйеден,
 Құлын зор боп биеден.

   ***
 Қызғыштың даусы көбейді,
 Көлден аққу сырылып.

Мұндай тәсіл Албан Асан Барманбекұлы 
(Албан Асан) өлеңдерінде де көп қолданылады. 
Бұлардың бірқатары «тұлпардың қор болуы» 
ұғымымен сабақтас тіркестер. Мәселен: «Тұлпар 
түсті белестен, Жақсылар қалды кеңес тен», 
«Тұлпарлар болып шор аяқ», «Жабыдан туған 
жаман тай, Бәйгіден озған кер болды», «Тұл-
парлардан есек озды, Ақылманнан есер озды», 

«Есек, қашыр бәйге алды»... Текті мен тексіздің, 
асыл мен арзанның орын алмастыруын Дулат 
аққуды ығыстырған қызғыш бейнесіне баламалап 
көрсетсе, Албан Асан да құс түрінде кейіптелген 
образды мол пайдаланды: «Құзғын-құмай таққа 
қонып, Сауысқан-қарға баққа қонып», «Жылжып 
аққан шалшыққа, Қалықтап барып қаз қонды», 
«Ақсұңқарлар қаз іліп, Жапалақты жемдеді», 
«Аяқ астын шұқыды, Қарайтын сұңқар қырымға» 
т.б. Осы келтірілген мысалдардың бәрі зар 
заман ның қайғысын ақындар тұғырдан түскен 
тұлпарлық және қанаты қырқылған сұңқарлық 
ұғымдары арқылы айтқанына дәлел болмақ. Дулат 
жырындағы сұңқардан туған ителгі, тұлпардан 
туған жабы – заманның да, адамның да, дәстүрдің 
де бұзылып-бүлінуінің мән-мағынасын толық та-
нытып тұр.

Қоғамның азып-тозуын кейде иттік іс-әрекет 
арқылы түсіндіретін Дулат «Үй күшіктей үреді, 
Отының басын айналып», – деп образды ой 
айтып, болмыстың құлдырау сипатын шебер 
аңғартса, Албан Асан астарлы ұғымды білдіру 
үшін бұралқы күшікті тілге тиек етеді:

 Бұралқы күшік құтырып,
 Қораны баққан сақ болды.

Дулаттың: «Қамқа, торғын бөз болды, Саф 
алтының жез болды», – дегені Асанның өлеңінде 
қайта жаңғырды. Сапалық азғындаудың көр-
сеткіші – жез бен бөз, құндылықтың бейнесі – 
мата мен алтын кеше мен бүгінді салыстырып-
саралаудың өлшемі ретінде қарастырылды. 
«Алтын-күміс асылдар, Мысы шығып, жез  
болды, Оқа, жібек тауарлар, Орауыш, мата бөз 
болды» – екі ақынның ой үндестігінің тағы бір 
мысалы.

Шортанбай Қанайұлынан кейінгі ақындардың 
шығармашылығында тектіліктің тозуы мотиві 
«Әуелгі барлар жоқ болды, Сондай барлар 
тоқ болды» тұжырымының қалыбына салып 
шендестіру арқылы дамығаны анық. Шортан-
бай өз үлгісі бойынша: «Жөн білмеген жаман-
дар, Ел билеген бек болды», – деп күйінсе, 
Мұрат Мөңкеұлы: «Қоңсыдан туған би бол-
ды, Бұл секілді күй болды», – деп әлеуметтік 
кеселдің түбін қазбалайды. Осы сарынды Кердері 
Әбубәкір: «Қараның ұлы хан болды, Құлдан туған 
паң болды», –деп жалғастырады. Қоңсы мен 
құлдан туған замана адамының ағайынын Албан 
Асан да түстеп таниды: «Күңнен туған түзеліп, 
Сөз бастағыш ер болды». Тегінде, бұл мотив 
Асан шығармашылығында кеңінен көрініс тапты. 
Дәуір құбылыстары жоғарыда аталған үлгімен, 
түрліше тіркестермен бейнеленді:
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 Әуелгі жақсы жаман болды,
 Ақ бидайлар сабан болды.

   ***
 Есігін екеу ашпаған,
 Есектер елге бек болды.

   ***
 Тал жібектей жүн болды,
 Оймақ ауыз, ақ білек,
 Билердің қызы күң болды.

   ***
 Өзен судан бұлақ озды,
 Серкелерден лақ озды.

Бұлар – «зор болу» мен «қор болу», «озу» 
мен «тозу» ұғымдарын өзара шендестіру 
мәніндегі астарлы ой-өрнектер. Дәуірдің 
сапалық өзгерістері, заманның кері кету бағыты 
бағалының құнсыздануы, кеңдіктің тарылуы, 
ауқымның кішіреюі сипатындағы түсініктермен 
айқындалса, осыны нықтай түсетін тексіздіктің 
төрге шығуы, жаманшылықтың етек жаюы 
хақындағы тұжырым-түйіндер түрлі сөз-
образдарға өзек болды. Дулат айтқандай, «Тай 
туып, тайлақ қайыған, Тоқты қоздап байыған» 
қазақ қоғамының бұрынғы несібе дарып, өсіп-
өнген берекелі күйін Әбубәкір енді «Балдағы 
алтын, құрыш болат, Балалар ойнар тас болды», 
– деп суреттеді. Дәстүрлі ұғым бойынша құрыш 
болаттың «балдағынан қанға боялмай», бала-
шағаның ермегіне айналғаны – жауға қарсы тұрар 
қайрат-жігердің кемігенінің, бойға-күш, жанға-
қуат беретін рухтың әлсірегендігінің белгісі. Ал 
Дулаттың «Болатың босап, болды бор» дегенінің 
әсері тіпті бөлек. Болаттың бордай езілуі – ел аху-
алын мүжіліп-кетілу, тозып-құнсыздану мағына-
сымен үйлесетін бейнелі тіркестер арқылы 
аңғартудың үлгісі. Мұндай тұспал-топшылауларға 
негіз болған қоғамның жағдайы: 

 Сортаң жерге қақ тұрып,
 Су ішуге келмейтін,
 Сараң байға бақ тұрып,
 Қолынан қайыр бермейтін,
 Қортиғандар бек болды.-

деп астарлаусыз-ақ ажарлы, бояусыз-ақ бейнелі 
көрсетілсе, сол төрге озғандардың тұрпаты «то-
пырыш», «топас», «күшіген» ұғымдарына телініп, 
әжуа түрінде кейіптелді. Сондай-ақ Әбубәкір 
де тектіліктің тозуын бірде «Не жаманның ба-
ласы, Ханнан туған секілді», – деп, өз мәнінде 
эмоциялық әсер арқылы білдірсе, енді бірде: 
«Үй ағашқа жарамас, Қысық біткен тал озды», 
–деп меңзеу үлгісімен ой айтады. Шортанбай 
түзген «қор болу» мен «зор» болу етістігіне та-

бан тірейтін салыстырмалы тіркестен ауытқымай, 
сол үрдісті тиянақтаған Әбубәкір: «Асыл заттар 
қор болды, Мықтыға нашар зор болды», – деп 
түйіндейді. Албан Асан бұдан образды түрде бы-
лайша ой қорытты: 

 Жұрт иесі кеткен соң,
 Етек барып жең болды.

Бұл шығармалар өз ұлтына жаны ашитын 
ақындардың қайраткерлік тұлғасын да танытады. 
Олар отаршылдықтың ұлттық болмыс-бітімге 
әсерін жан-жақты саралап көрсетті, елді билеп-
төстеудің амал-айласының сырын ашып, халық 
ішінде қоғамдық пікір орнықтырды, түйткілі 
көп нәрселерге жұрттың көзін жеткізді. Зар за-
ман жырлары отаршылдықтың бүкіл саяси әдіс-
тәсілдерін әшкерелейді, мақсат-мүддесін толық 
аңғартады, қазақты күйреп-күйзелуге ұшыратқан 
қайғылы шежіреге қанықтырады. Күші тең 
емес жауды ығыстыру ниетімен бас көтерген 
қозғалыстардың жеңіліп-жаншылуынан сабақ 
алған ақындар рухани қарсылықты алдыңғы ке-
зекке қойды, ұлттың азат болу идеясын елдің са-
насына сіңірді.

Абайдың «жазуы» мен «айтуы»
 
Руханияттың ұлы реформаторы Абай Құнан-

байұлы қазақ қоғамына соны сападағы, тың та-
раптағы дүниетанымдық жаңалықтарын енгізіп, 
ұлт ментальдігінің дәстүрлі де дағдылы сипатта-
рын қайта таразылайтын түбегейлі төңкеріс жаса-
ды. Оның бір қыры ақын мен жұртшылық арасын 
жалғаған үйреншікті үрдістерге көзқарасынан 
белгі береді.

Осы орайда Абай өз лирикасында сөз ұғу 
(«Сөзді ұғар осы күнде кісі бар ма?»; «Мұндасарға 
кісі жоқ сөзді ұғарлық»; «Осы елде бозбала жоқ 
сөзді ұғарлық»; «Сөзімді ұғар елім жоқ», т.б.) және 
сөз тану («Қабыл көрсе сөзімді, Кім таныса, сол 
алсын»; «Бұл жұрттың сөз танымас бір парасы»; 
«Көп топта сөз танырлық кісі де аз-ақ»; «Әттең, 
дүние-ай, сөз таныр кісі болса») тіркестеріне 
біршама жүгінеді. Алғашқысы ақын сөзді – өнеге, 
өсиет реңкінде жұмсайтын тұстарда көбірек 
қолданылса, кейінгісі сөзді – өлең, өнер рәуішінде 
кәдеге жарататын жерлерде молырақ пайдаланы-
лады. Әрине, бұл да қатып қалған бөлініс емес; 
себебі өлең мәтіндерінде сөзді ұғу мен сөзді тану 
ұғымдары кейде талғамның (эстетиканың), кейде 
тәрбиенің (этиканың) өлшемдері ретінде орында-
ры ауысып отырады.

Абай алдымен дара ақындық декларация-
сын жариялайды. «Сонымен қатар өзінің ендігі 
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сөзі қоғамды, халықты түзейтін үлкен күш деп 
түсінеді, – дейді М.Әуезов. – Өсиет өлең халық 
дертінің, тарих қайшылықтарының бәрін емдеп, 
тазартатын өзгеше құрал деп біледі». 

Суреткер Абай халықты түзеп-тәрбиелеу 
мәселесіне табан тіреген тұста оны өзінің 
теңдессіз жасампаздық табысымен – эстетикалық 
тың принципімен, төңкерісті платформасымен 
біте қайнастырады: 

 Сөз түзелді, тыңдаушы сен де түзел, 
 Сендерге де келейін енді аяңдап. 

Абай аудиториясының басым бөлігі – қағазға 
түскенді көзбен түйсініп, көкірекке түюші 
емес, ауызша айтылғанды құлақпен қабылдау 
дағдысындағы қауым. Сондықтан ақын әрі 
жазуға, (жазып отырса да) әрі айтуға мәжбүр. 
Мысалы, ол «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін» 
атты өлеңінде:

  
 Көкірегі сезімді, тілі орамды, 
 Жаздым үлгі жастарға бермек үшін, – 

деп әуелгі әңгімесін оқырманға бағыштап келеді 
де, әрі қарай күтпеген жерден тыңдаушыға бет 
бұрады: 

 ...Шу дегенде құлағың тосаңсиды, 
 Өскен соң мұндай сөзді бұрын көрмей. 
 Таң қаламын алдыңғы айтқанды ұқпай, 
 Және айта бер дейді жұрт тыным бермей. 

сөз айттым «Әзірет Әлі», 
«айдаһарсыз»... 

 Ұлы ақынның лексиконында жазу мен айту 
сөздерінің образдық өрістерінің осылайша ортақ 
семантикалық, синонимдік қатарда тоғысып-
табысып жатулары – ғажайып қызық құбылыс. 

Асылы, Абайға қатысты алғандағы «ақын» 
және «тобыр» проблемасы белгілі бір дәрежеде 
«айтушы» мен «тыңдаушы» арасындағы қарым-
қатынаспен тезге тартылмақ. 

М.Әуезов ақынның «Қартайдық, қайғы 
ойладық, ұйқы сергек», «Қартайдық, қайрат 
қайтты, ұлғайды арман» өлеңдеріндегі 
құлақкүйдің «қартайдық» деген сыр-сарынмен 
сабақтаса келтірілуінің астарын былай ашады: 
«Бұрынғы ақылшының көбі – кәріден, атадан, 
ақсақалдан шығады деп түсініп қалған көпшілікке 
өзін де солайша, жақсы етіп, тоқтаған, ой түскен, 
ел мұңшысы есебінде танытпақ боп, әдейі солай-
ша бастайды. Болмаса, өз басының қажыры мен 
өнеріне қарасақ, ол жылдарда (бұл шығармалар 

1886 жылы жазылған – А.Ш.) өсіп, дами бастаған 
анық шабытты ақынның шалқып жанған жалы-
нын сеземіз. Ол жалын – ел жайына қарап оты-
рып ызаланып, ширыға түсіп, күйінген ердің 
көкірегіндегі ашулы жалын болады. Ал үлкен са-
надан туған қатты ашу мен қызулы жалын екеуі 
де кәрілік нышаны емес». 

Бұлардан басқа, Абайдың, «Бір дәурен кемді 
күнге – бозбалалық» (1886), «Келдік талай жерге 
енді» (1890), «Менсінбеуші ем наданды» (1891), 
«Қайғы шығар ілімнен» (1891) атты өлеңдерінде 
де өзін қарттың орнына қойып сөйлейтіндігін 
байқауға болады. 

 Әйтеуір ақсақалдар айтпады деп, 
 Жүрмесін деп, азғана сөз шығардық. 

 Айтып-айтып өтті қарт, 
 Көнбеді жұрт, не ылажы? 

 Қайғылы, қартаң біздей шал, 
 Қарай берсең, қайда жоқ? 

Талас жоқ, ақынның кемеңгер, көреген 
«айтушы-қарттың» кейпіне кіруі – ағартушылық 
арманын жүзеге асыру амалының, кенже қалған 
көпке өлеңмен өрнектелген өнеге, өсиетін тура 
жеткізу тәсілінің бір түрі. 

Сондай-ақ, Абай «әдемі қартайған» абыз 
ақсақалдың тұлғасын «жат қораны күзеткен», 
«итше індет тілеген», «басалқа сөзі жоқ», «қозғау 
салып қоздырғыш» кезбе шалдың сүйкімсіз, са-
насыз образына қарсы қояды. 

Бүгінгіден бойы түршігіп, болашаққа бағдар 
түзеген ұстаз ақынның насихат-нақыл, үгіт-
үлгі сөздерінің басты бөлігі қоғамның тәрбие 
тұрғысынан икемге келгіш, илеуге көнгіш жігі 
– жастарға арналады. Онда да сүйегі қатайып, 
сезімі қасаңданып, шын түзелуден шығыңқы-
рап кеткен «қу борбай, сымпыс шолақтарды»  
мінеп-мінездегені болмаса, оларға ақыл шы ғын-
дамайды. 

«Айтушы-қарттың» жастар жағындағы бірін-
ші «тыңдаушысы» – ел ішіндегі әлі де аптығы 
басылмаған, «көкірегі зор, уайымы жоқ» бозба-
лалар. «Бір дәурен кемді күнге – бозбалалық» 
(1886), «Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат» 
(1886) өлеңдерінің ерекшеліктері сол, мұнда ав-
тор жастарды тіршілік тәжірибесіне (дос пен 
жар таңдау, өнер іздеу, мал табу, т.б.), қылық 
пен құлықтың дұрыстығына (есі барлық, бір 
сөзділік, талаптылық, татулық, сұхбаттастық, сы-
рын сыртқа жаймау, т.б.) үйретеді. Бозбала шаққа 
тән салдуарлық, әсем салдық, сәнқойлық, қызды 
ауылға қырындау, даңғойлық... – бәрі алдамшы, 
алмағайып нәрселер, босқа уақыт ұтқызушылық 
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(«Қартаймастай көрмелік, ойланалық»). 
Абай ұғымында күлкінің өзі – қарабайыр 
психофизиологиялық құбылыс емес, әлеуметтік-
философиялық категория. Сол себепті, «күлкі – 
қымбат», «күлкі өзі бір мастық», жастық шақтағы 
«бір күлгенің – бір қаралық». Олай болса, «күлкіні 
онша күйлемеу» абзал. 

 Ақын «Төртінші сөзінде» күлкінің мән-
мағына-мазмұнын жан-жақты саралаған. Оның 
ойынша, «күлкіге салынған кісі не шаруадан, 
не ақылдан, не бір ұят келерлік істен құр, ғафил 
көп өткізіп отырса керек». Әрине, ұдайы күлкісіз 
күн кешіруге жан шыдамайды; оның да өз орны 
бар. Абайдың осы орайда айтатыны: «Және әрбір 
жаман кісінің қылығына күлсең, оған рахатта-
нып күлме, ыза болғаныңнан күл; ызалы күлкі 
– өзі де бір қайғы. Ал уайым мен қайғы – «ер 
қорғаны, есі барлық». Бірақ уайым мен қайғыға 
«қамалып қалмақ» – тағы да жөн емес; «ол өзі 
де – бір антұрғандық». Сондықтан әуелі күлкіні 
уайымға жығып берсең, соңынан уайымды келесі 
құтқарушы күш – «орынды харекетпен азайту» 
қажет. «Күлкі – уайым – еңбек» байланысының 
сыры осында. 

Ендеше, Абайдың сұхбаттастыққа іздейтіні – 
«бояма күлкіден» таза, «арзан, жалған күлмейтін, 
шын күлерлік ер». 

«Айтушы-қарттың» жастар тарапындағы 
екінші «тыңдаушысы» – білім бұлағына бас қой-
ған, ғылымға талпынып ғибраттанған «жаңа өс-
пірім, көк өрім», «тілеуі, өмірі алдындағы» қазақ 
баласы. Бұл ретте ақынның 1886 жылы жазыл ған 
«Интернатта оқып жүр», «Ғылым таппай мақ-
танба» шығармалары бірін-бірі толық тырып тұр. 

Алғашқы – «Интернатта оқып жүр» өлеңінде 
«шариғатқа шала», тырысса – орыс тілінде 
«прошение» жазарлық қана шамасы бар, істің 
ақ пен қарасын бақпайтын «ынсапсыз», «қаны 
бұзық», «көңілінде санасы жоқ» шәкірттердің 
сықпыт-сиқы сынала сипатталады. «Балам за-
кон білді деп» далақпайлана қуанған ата-ана да 
бір түйреліп өтеді. Ал ақынды әлгі балалардың 
болашағы шошытады. Өйткені олардың оқу 
оқығанда жететін жері – «я тілмаш, я адво-
кат» болып, отаршылдардың сойылын соғатын 
атқамінерге айналу. Ойшыл «Бұл іске кім вино-
ват – //Я Семейдің қаласы?// Я қазақтың аласы?» 
деген дилемманың арсында қалады. 

Өлеңнің екінші бөлігінде Абай тікелей 
ақыл айтуға көшеді; мұнда ол сөзі сіңімді, 
өнегесі өтімді болу үшін әдейі «шалақазақ» 
шәкірттердің «шүлдір-шатпақ» – өздеріне жақын 
«терминдерімен» тұздықтап сөйлеуді таңдаған 
секілді. Мысалы: 

 Военный қызмет іздеме, 
 Оқалы киім киюге. 

Бұл – балаларды өз жұртына қару жұм-
сайтын қанқұйлы болып шығудан алдын-ала 
сақтандырғаны. 

 Қызмет қылма оязға, 
 Жанбай жатып сөнуге. 

Бұл – елге залалыңды, зияныңды тигізбеу 
үшін патшалық кеңсесінен жырақ жүр деп кеңес 
бергені. 

 Олардың орнына: «Алыс та болса, іздеп тап, // 
Кореннойға кіруге», – дейді ақын. Біздіңше, корен-
ной русизмі бұл арада «өз елің», «туған жұртың, 
тұрғылықты жерің» деген мәністі меңзейді; сон-
да одан «қиналсаң да, халқыңа қызмет қылып», 
«счетың тура» келетін бейтараптықтың жолы 
бар; ол қалса, өз бетіңмен «занимайся прямотой» 
дейтін тәуекелдің тарабы да жоқ емес дейді. 

«Интернатта оқып жүр» өлеңімен ақынның 
«Жиырма бесінші сөзіндегі» идеялар сабақтасып 
жатыр.

Ертең қызмет жолын қуатын шәкірттерге 
Абай жоғарыдағыдай тағылымын табыстаса, 
екінші – «Ғылым таппай мақтанба» атты өлеңінде 
ол алдымен өскелең ұрпаққа «бес дұшпан» (өсек, 
өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ), 
«бес асыл» (талап, еңбек, терең ой, қанағат, 
рақым) не екендігін тарқатып түсіндірген соң , 
«дүние де өзі, мал да өзі» – ғылымның жолына 
түскен жастарға арнауын айтады. «Ғалым болмай 
немене, // Балалықты қисаңыз?» деп, ақын шын 
ғалымдықтың шарттарын санамалап шығады, 
олар: жамандықтан жирену, жақсылықтан үйрену, 
білгендердің сөзіне махаббатпен еру, кез келген 
іске «ақыл – мизанды» өлшеу қылу, надандарға 
бой бермеу, көп орында көріне айтпау, сөзге ер-
меу, т.с.с. Өлең: 

 Мұны жазған, білген құл –
 Ғұламаһи Дауани, 
 Солай депті ол шыншыл.
 Сөзін оқы және ойла, 
 Тез үйреніп, тез жойма, 
 Жас уақытта көңіл – гүл, – 

деген жолдармен аяқталады. 
Байқаған боларсыздар, Абай өзін қарттың 

орнына қойып сөйлегені секілді, тағы да бір 
тиімді көркемдік-дидактикалық тәсілді тау-
ып отыр. Біріншіден, оқушы (тыңдаушы) қазақ 
ақынының Ғұламаһи Дауани деген данышпанның 
еңбектерімен таныстығын ескереді. Екіншіден, өз 
насихатын жұртқа «біз айта береміз ғой, баяғыда 
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өткен бір атақты ғұлама былай деген екен» де-
ген кішік жолмен ұйытып барып ұғындырудың 
әсері әдеттегі құр үгіт, құрғақ үндеуден әлдеқайда 
мықты шығатыны мәлім. Әйтпесе, осы өлеңіндегі 
ойлы оралымдарды, тартымды тіркестерді Абай 
өзі жүгінетін Ғұламаһи Дауанидан тұп-тура, 
сөзбе-сөз, қаз-қалпынша алып пайдаланбағаны 
аян. Үшіншіден, ұстаз ақын шәкірттерді алдыңғы 
өлеңінде орыстың ұлы жазушылары Салты-
ков пен Толстойды білуге бағыттағанындай,  
ендігі кезекте Ғұламаһи Дауани сияқты 
Шығыстың ірі философын да танып-түстеу тала-
бына шақырады. 

Жастар жайын тереңдете жырлаған Абай 
бұдан былай да аталмыш тақырыпқа арасында сан 
айналып соғып, оның аясына кіретін мәселелерді 
таным-тәжірибесіне қарай кеңейте суреттеп, 
көркейте сипаттап отыруын толастатпайды. Мы-
салы, «Заман ақыр жастары» (1891), «Жас өспі-
рім замандас қапа қылды» (1891) өлеңдерінде 
ақынның зәрлі де зарлы сыншылдығының сыр-
лары таңбаланса, «Жастықтың оты жалындап» 
(1891), «Әсемпаз болма әрнеге» (1894), «Қуан-
баң дар жастыққа» (1901) туындыларында ағар ту-
шылық арнадағы сарындар жалғаса жаңғы рады. 

Жастық – болашақтың болжамды бейнесі. 
Данышпан ақын өз өлеңдерінде «ақыл – жүрек 
– қайрат» триадасы жарасым тапқан жанның 
келбетін көксеп, оның кемел тұлғасын келешектің 
төрінен көрді. Ол мезгілсіз қыршынынан қиылған 
перзенті Әбдірахманға арнаған жоқтау жырла-
рында («Арғы атасы қажы еді», «Тұла бойың 
ұят-ар еді», «Жиыр ма жеті жасында», «Талаптың 
мініп тұлпарын», «Бермеген құлға қайтесің?», 
«Жылағанды тоқта тып», «Айналайын құдай-ау») 
«жаңа жылдың басшысы» болатын адамның иде-
алын сомдады. 

Абай өз замандастарының арасынан – «жал-
ғыз-жарым болмаса анда-санда» – аңсарын дағы 
жақсыны, арманындағы жайсаңды жолықтыра 
алған жоқ. «Соқтықпалы, соқпақсыз» жерде өсіп, 
елден «етекбастыны көп көрген» кемеңгердің 
жалғыз жүріп алысқан «мың»-ының құрамын 

қараңыз: «әбілет басқан елерме», «сабырсыз, ар-
сыз, еріншек, көрсеқызар, жалмауыз», «күлкішіл 
кердең надан», «сәнқой, даңғой, ойнасшы, 
керім-кербез», «көзінен басқа ойы жоқ», «сыпы-
ра елірме, сұрқия, көп пияншік», т.с.с Осындай 
азғын ортада «айтушы» мен «тыңдаушы» про-
блемасын, сондай-ақ бұзылған жұртты түзету 
талабын ақынның пайдасына шешіп берерлік 
шарттар шала, шикі күйде еді. Сондықтан оның 
өлеңдерінен торығу, түңілу сарындарының ұдайы 
ұшырасып отыруы таңданыс туғызбайды:

 ...Тыңдаушымды ұғымсыз
 Қылып тәңірім берген-ді.
 Осы жасқа келгенше, 
 Өршеленіп өлгенше, 
 Таба алмадық бір адам
 Біздің сөзге ергенді.

 ...Түзетпек едім заманды, 
 Өзімді тым-ақ зор тұтып. 

 Таппадым көмек өзіме, 
 Көп наданмен алысып.
 Көнбеді ешкім сөзіме, 
 Әдетіне қарысып.

Тірлік кешкен тұсынан ойы озып, ұғымы 
ұзап кеткен даналардың талайының тағдыр-
теперішінен таныс жалғыздық тауқыметі Абайды 
да айналып өтпегені айқын. Мұндай сипаттағы 
мұң оның бүкіл шығармашылығының бітім-
болмысынан кейде ашық, кейде астыртын түрде 
сезіліп тұрады. Мейлі, «достан да, дұшпаннан 
да» қалған көңілі қайғы құшсын, мейлі «қатын-
баланың қонағы» сияқты қораға қамалсын, мейлі, 
«ойлы адамға» бұл жалғанда «қызық» жоқ екенін 
ашына айтсын, тіпті орыс қауымындағы «артық 
адамның» образы – Онегиннің аузына: «Бұл 
заманның қашқыны деп, Мен ғаріпті есіңе ал», – 
деген сөз салсын, – қайткенде де бұлардың арғы 
жағынан ақынның өзінің – дүниеден суынып, 
дүрмектен сырттаған «қаны қара, жаны жара» 
кісінің трагедиялық тұлғасы оқшаулана мен 
мұндалайды. 
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Абай шығармаларын оқыған ғалымдар 
ақынның шығыс әдебиетінен нәр алғанын ай-
тып та, жазып та жүр. Бірақ «шығыс» сөзі 
жағрафиялық, философиялық тұрғыдан алғанда, 
аумағы кең ұғым. Жағрафиялық территория-
сының кеңдігіне қарай оны қиыр, орта және 
таяу шығыс деп үш аймаққа бөледі. Ал бұл 
елдердің философиялық дүниетанымы әр басқа. 
Оған Қытай, Үндістан, Жапония, Иран, Араб, 
Түркі жұртының философиялық мектептері жа-
тады. Сонымен қатар ұлттардың ерекшелігіне 
қарамастан, Ислам философиясы, дүниетанымы 
аты мұсылман үмметке ортақ философиялық 
мектепті қалыптастырып келеді. Қазақ әдебие-
тінің шығыстық сыры осы исламдық мектеп ая-
сында араб, парсы әдебиетімен ұштасып, астасып 
жатыр. Оның да белгілі дәрежеде тарихи-саяси, 
ғылыми-мәдени себептері бар. Біз бұл сырдың 
тым тереңіне бармай-ақ түркі, парсы және араб 
елдерінің мәдени-әдеби байланыстарын орта 
ғасырлардан қарастырсақ та көп жайттың мәніне 
қанық боламыз. Қазақ тарихы мен мәдениетіне 
қатысты шығыс беттерін парақтау үшін ис-
лам тарихына шолу жасағанымыз жөн болады. 
Өйткені ислам тарихы арқылы жалпы оқырман 
ислам дүниесіне жақындай түседі. Ислам тари-
хында Мұхаммед (с.ғ.с) пайғамбар қайтыс болған 
соң, сахабалар кеңесінде (ижмаһ) Әбубәкір 
(с.ғ.с) пайғамбардың орынбасары ретінде 

мұсылмандардың тұңғыш халифасы болып 
тағайындалды. (632-634) Әбубәкірдің қазасынан 
кейін екінші халифа Омар (ғ.с), (634-644), үшінші 
халифа Осман (с.ғ.с), (644-656), төртінші хали-
фа Әли (ғ.с) (656-661) болып сайланды. Аталған 
төрт халифа «Рашедин халифалар» (турашыл 
халифалар) атауымен Ислам тарихында таныл-
ды. Олардың заманында сол дәуірдің екі ірі им-
периясы – Иран мен Рим күйреп, Ислам дінінің 
негізгі саяси, философиялық іргесі қаланды. Ұлы 
төрт халифасын қолдап, қуаттаған мұсылман 
жамағаты «сұнни», ал, олардың арасынан тек қана 
Әлидің (с.ғ.с) халифалық мансабын мойындап, 
қалғандарын мойындамаған топқа «шийт» (шиға, 
яғни Әлиді жақтаушылар) жамағаты делінді. Сол 
кезден мұсылмандар екі мәзһаб ретінде тарих ба-
рысында қалыптаса бастап, кейін саяси негіздері 
қаланды. Шийт ағымының саяси негіздері XV 
ғасырда Иранның Әзірбайжан өлкесінен шыққан 
Шейх Сафиеддин әулеттері тарапынан Иранның 
ресми мәзһабы ретінде жарияланды. Сол кезден 
күні бүгінге дейін сұнни мен шийттер арасындағы 
саяси дүниетанымдық айырма екі жақтың қанды 
қақтығыстарына себеп болып жалғасып келе жа-
тыр. Осы орайда ескеретін жайт, XV ғасырға дейін 
барлық мұсылман елдері: Түркістан, Иран, Араб 
жұрты мемлекеттері сұнни мәзһабты мұсылман 
болатын. Шейх Сафи әулеттері Иран жұртында 
«шийттікті» ресми мәзһабы деп жариялаған соң, 
сұнни мұсылмандарды қанға бөледі. Олардың 
тірі қалғандары үрейден амалсыз шийттікті 

Үшінші бөлім. АБАй ШыҒАРмАШыЛыҒының
мЕзгІЛДІК ЖӘнЕ  

мЕКЕнДІК ПАРАДИгмАсы

Бірінші тарау. АБАЙ ЖӘНЕ ШЫҒЫС
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қабылдады. Сондықтан XV ғасырға дейін түркі, 
парсы, араб мұсылмандары сұнни мәзһабында 
болғандары үшін бір-бірімен өте жақын қатынаста 
болды. Бұл тарихи тәжірибелер дін мен мәзһаб бір 
болса, елдер арасында ынтымақ зор болатынын 
айғақтайды. Мәселен, сол заманның әлемге таны-
мал болған Хафиз, Сағди, шейх Аттар, маулана 
Руми, Жәми, Жүсіп Хамадани, тағы басқалары 
сұнни мәзһабында болғандары үшін түркінің Қ. 
Йасауи, Ж. Баласағұн, М. Қашғари, Нәқшбәнд, 
Атаи, Науаи сынды ақын, ғалымдарымен ортақ 
исламдық дүниетанымда тоқайласты. Ислам 
елдерінің рухани мүддесі бір болды. Міне, осы 
ақиқат тұрғысынан Орталық Азияда XV ғасырға 
дейігі кезеңде түркі, парсы, араб халықтары мен 
оқымысты зиялы қауымының ынтымақтаса ислам 
дінінің өркендеуіне аянбай қызмет жасағанын са-
ралаймыз. 

Аталған төрт (Әбубәкір, Омар, Осман, Әли) 
халифаның билік құрған кезеңі өзіндік сипатымен 
ислам тарихында бедерленеді. Өйткені олардан 
кейінгі ислам халифатында исламияттың рухани 
белестерімен бірге саясилану қыры да бой көрсете 
бастады. Саяси билік идеологияның қоғамда аса 
маңызды рөл атқаратындығын жақсы біледі. Сол 
үшін олар қашанда мемлекеттік идеологияға 
әрі мемлекет ішіндегі идеологиялық ағымдарға 
аса мән береді. Әрі идеологиялық топтарды 
мұқият бақылап отырады. Cол үшін «дін» 
өзінің рухани тазалыққа ағартушылық қайнар 
рөлімен бірге елдердің саяси ынтымақтаcуына 
да үлкен үлес қосып келе жатқандығы жасырын 
емес. Міне, осылай ислам тарихының бастапқы 
«рашедин халифалар» (632-661) дәуірінен 
кейін мұсылмандар халифатынан жаңа саяси 
ағымдар шыға бастады. Олардың алғашқысы 
Моавие әулеттері болған. Олар 661-750 жылдары 
Ұммиие халифатын құрды. Олардың дәуірінде 
Түркістанға да бірнеше рет жорық жасалды. 
Мәселен, батыс Түркістандағы түркештер араб 
әскеріне тойтарыс беріп жатты. Бірақ араб 
халифаты түркі даласын толықтай өзінің билік 
шеңберіне ала алған жоқ. Тек қана Моавие 
ибн Әбусофиян құрған Ұммиие династиясы 
халифатының соңғы халифасы II Мәрван Иранның 
батыс аймағында ирандық сардар Әбумүслим 
Хорасанимен соғысқанда, шайқас майданында 
оның қолынан қаза тапқан соң, халифат тізгіні 
Абдолла Сәффаһтың қолына тиді. Сөйтіп, ол 
ирандықтардың әскери және саяси көмегінің 
арқасында Аббаси халифатының негізін қалады. 
Аббасилер Ұммиие халифаты құлаған 750 
жылдан бастап 1258 жылға дейін ислам әлеміне 

билік құрды. Олар өз кезегінде Орталық Азияның 
ислам дініне бет бұруына байланысты үлкен 
үлес қосты. Өйткені Аббас халифаты түркілердің 
сұрауы бойынша оларға қытай қосынына қарсы 
шайқасуға келісті. Сөйтіп, мұсылман әскери 
күші мен түрік әскері бірлесіп, Қытайдың Таң 
империясының жаулаушы армиясына қарсы 
751 жылы Атлақ қаласы түбінде кескілескен 
шайқаста арабтар мен түрік қосыны қытай 
әскерін күйретіп, ұлы жеңіске қол жеткізді. Сол 
уақыттан бастап түрік халықтары ислам дініне 
ерекше ықыласпен әрі сенімді көңілмен бет бұра 
бастады. Әсіресе, қарахандықтар (840-1212) 
билік құрған кезеңде, ислам дінін мемлекеттің 
ресми діні етіп жариялаған соң, ислам діні түркі 
даласында өркендеп, гүлдене бастады. Соның 
арқасында ислам қағидалары түркі мәдениеті 
мен әдебиетінің өзегіне айналды.

Екінші жағынан ислам дінінің саяси рөлі 
Орталық Азияда арта түсті. Атлақ шайқасында араб 
әскерінің қатарында хорасандық парсылардың 
барынша көп болуы алдағы уақытта түрік, араб, 
парсылардың саяси-мәдени кеңістігіне елеулі 
әсер етті. Үштіктің мәдени өрісіне парсы тілі 
мен әдебиетінің тікелей араласуына Саманилер 
билігінің негізін қалаған Исмайылдан (849-907 
ж.) бастап Самани әулеттерінің Мауароннәһрдегі 
саяси билігі (892-1005 ж.) ықпал жасады. Сондай-
ақ Шаһ Исмайыл Саманның 893 жылы Тараз 
қаласын жаулап алуы да Таразды Орталық Азияда 
исламдық орталыққа айналдырды. Өйткені 
Саман әулеттері ислам дінінің кеңінен өрістеуіне 
аса зор мән берді. Әрі Самандар парсы тілі мен 
мәдениетіне ерекше көңіл бөлді. Саманилердің 
саяси ұстанымы жойылып бара жатқан 
парсы тілінің қайта жандануына негіз болды.  
Өйткені араб халифаты VII ғ. Екінші жартысынан 
ІХ ғ. екінші жартысына дейін Иран жерінде екі 
ғасырға жуық саяси-мәдени үстемдік құрып, 
парсы тілінің Иран жеріндегі қолданыс аясын 
тарылтып жіберген-ді. Парсылардың тілі мен 
ұлттық рухы әлсіреп, ұлттық болмысына ауыр 
күн туған сол дәуірде саманидтердің саяси 
сахнаға шығуы Иранның ұлтжанды ақында-
рына шабыт беріп, парсы тілінде шығармалар  
жазуларына мол мүмкіндік тудырды. Солардың 
арасынан Әбілқасым Фирдауси (941-1011) 
«Шаһнаме» дастанын жырлап, парсы тілі-
нің Иран жұртына, тіпті түрік халықтарының  
арасына кеңінен таралуына жол ашты. Шайыр 
«Шаһнаме» шығармасын қандай мақсатта жыр-
ланғанын өлең жолдарына арқау етіп, былай 
дейді: 
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Отыз жылдай тауқымет шегіп, 
ана тілімді тірілттім,
Сол арқылы парсыларды 
өз тіліне жүгінттім.
Замананың желі менен бораны да 
жоя алмас,
Әсем, зәулім сарайды мен 
сөзден салып, құбылттым.

Міне, Мауароннәһр мен Хорасан кеңістігінде 
саманидтер билік құрған кезде түркі даласы ис-
лам дінінің әсерінен араб тілі мен әдебиетін 
қабылдаған-ды. Ал Саман әулеттерінің са-
яси үстемдігінен парсы тілі де түріктердің 
тілі мен мәдениетіне етене жақын араласып 
кетті. Парсылардың ұлттық санасының оя-
нуы өз кезегінде түрік халықтарының түркілік 
санасының оянуына септігін тигізді. Мәселен, ХІ 
ғасыр шамасында жазылған «Қорқыт ата кітабы» 
атты шығарманың оқиғаларынан түріктердің Ал-
тай, Орта Азия, Жетісу, Сыр бойы, Сары дала – 
«Қыпшақ даласы», Персия, Кавказ, т.б. кең – байтақ 
аумаққа билік жүргізіп отырғанын байқаймыз. 
Бірақ түркі тіліне мемлекеттік мәртебе беруді 
ойланбаған-ды. Соның салдарынан олар түркілер 
билік құрған өлкелерде өзге мәдениеттердің 
ықпалында ассимиляцияға ұшырап отырған. 
Иран елінің ұлттық санасы саяси билік пен зи-
ялылар арасындағы үйлесімділіктің арқасында 
оянып, бой көтергені қараханидтердің дұрыс 
саяси бағыт қабылдануына оң әсер етті. Содан 
қараханидтер дәуірінде ислам дінімен бірге түркі 
тілі түркілік сананың екі тірегі болып қаланды. 
Соның нәтижесінде Жүсіп Баласағұн «Құтты 
білік» туындысын, Махмұд Қашғари «Диуани 
лұғат ат-түрік» атты еңбегін, Қожа Ахмет Йаса-
уи «Хикмет» атты шығармасын түркі тілінде жа-
зып шықты. Түркі тілінде жазылған бұл туынды-
лар түркі тілі мен мәдениетінің қайта жанданып, 
өрлеуіне жол ашты. Сонымен қатар аталған ав-
торлар өз еңбектерінде ислам дінін дәріптеп, ис-
лам қағидаларын түркі оқырмандарына үйретуді 
мақсат етті. Соның арқасында түрік халықтары 
бір дін, бір мәзһаб төңірегінде топтасты. Түркінің 
дін бірлігіне самани билігі де елеулі үлес қосты. 
Өйткені самани әулеттері парсы тілді болғанымен 
діни ұстанымда сұнни ханафи мәзһәбда болды. 
Сонымен бірге парсы тілді ақындар да сұнни 
мәзһабында болғандықтан, сол бағытта түркілерді 
қуаттап отырды. Мәселен, Рудаки, Хафиз Шира-
зи, Сағди Ширази, Шейх Аттар Нишабури, Хожа 
Әнсари, Маулана Руми, Әбдірахман Жами сияқты 
әйгілі ақындар түркінің исламдық идеологиясына 
орасан әсерін тигізді.

 Самани билігі Х ғасырда түркілердің саяси 

үстемдігі жүре бастағанда әлсірей түсті. Әсіресе 
Жетісу мен Қашғар өлкелерінде қарахандардың 
билігі (942-1123) күшейіп, артынша Ғазна мен Хо-
расанда Ғазнауи патшалығы (962-1183) ны ғайды, 
ал Хорезмшаһтың билігі Хорезмнен бастап Иран 
жеріне дейін жүріп жатты. Осын дай саяси жағдайда 
самани билігі аталған елдер дің даму екпініне шы-
дас бере алмайтыны анық болды. Бір жағынан, 
Арал теңізінің шығыс және сол түстігінде Оғыз 
бірлестігінің билік етіп жат қан  дығы түркілердің, 
бөлек-бөлек болса да, Тұ ран даласына толық 
билігін жүргізе алатынын көрсетті.

Шығыс Түркістан, Ташкент, Исфиджаб, Фер-
ғана, Самарқан, Бұхара, Чағаниян, Хотан уәлаят-
тарын өз билігіне алған қарахандар 1008 жылы 
ғазнауилермен Балх маңында соғысты, саяси 
билікке қол жеткізген селжұқтармен (1040-1157) 
қақтығысты. Мәселен, селжұқ билеушісі Мәлік 
Шаһ (1072-1092) Бұхара, Самарқан, Өзкент 
сықылды шаһарларда өзінің саяси билігін орна-
тып, қарахандарға ауыр соққы береді. Сондай-ақ 
1130 жылы тағы бір селжұқ билеушісі Сұлтан 
Санжар (1118-1157) Самарқанды жаулап алды. 
Сөйтіп селжұқтар қарахандарға қарсы жаңа 
бір әскери-саяси күш ретінде бой көрсетті. 
Сондықтан қарахандықтар мүлдем жойылып кет-
песе де, саяси қуаты әлсірей бастағаны байқалды. 
Көпке ұзамай 1137 жылы қарахандар шығыс 
жақтан келген қарақытайлықтардың қысымына 
түсті. Бұл жаңа саяси күш Батыс Түркістанның 
ішкі істеріне араласа бастады. Оған, әрине, 
Қарахан билігінің ішкі алауыздықтары себеп 
болды. Селжұқтардың тарихи миссиясы тек қана 
Орталық Азияның кеңістігімен шектеліп қалған 
жоқ. Олар 1071 жылы Византияның әскери күшін 
Иранның Мәлазгерд мекенінде тас-талқанын 
шығарып, жойып жіберді. Соның арқасында 
Орталық Азиядағы түріктер Византияның, яғни 
Кіші Азияның билігін қолға алуға мүмкіндік 
алды. Бұл тарихи жаңа бастама кейін 1299 жылы 
ислам әлемі халифатының тізгіні түркілердің 
қолына өтуіне негіз қалады. Өйткені сол жылы 
Осман 1923 жылға дейін созылған Осман 
әулетінің халифатын құрып, ислам дүниесіне 
елеулі үлес қосты. Жоғарыда атап көрсеткендей, 
түркі хандары ата-баба топырағында саяси 
билігін жүргізе білсе де, өздерінің шенқұмарлық 
нәпсісінен шыға алмай таққа таласып, бірін-бірі 
жойып жіберіп отырды. Бірақ та саяси тартыс 
қаншама өршіп тұрса да, мәдени өмір ерекше 
қарқынмен XV ғасырдың табалдырығына дейін 
өз өрлеуін жалғастырып келді. Әдебиеттегі 
Әлішер Науаилар мен Әбдірахман Жәмилер, 
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сәулет өнерінде Қожа Ахмет Йасауи мен Тәжі 
Маһәл кесенелері түркі санасының биік өрісін 
көрсетеді. Шынтуайтына келгенде, сол кезеңдері 
мәдениет пен әдебиетте тонның ішкі бауындай 
исламдық дүниетанымның арнасында парсы мен 
түркі ақындары, өнер иелері, ғұлама ғалымдары 
бірге болды. Олар исламның өркендеуіне, 
халықтарының бақытты өмір сүре білуіне атса-
лысты, яғни араб, парсы, түрік халықтарының 
арасында ортақ ислам мәдениетін құру процесі 
де жүріп жатты. Сол дәуірде түрік халықтарының 
түркілік санасы оянған болатын. Қорқыт ата, 
Жүсіп Баласағұн, Махмұд Қашғари, Ахмет 
Йасауидің шығармалары соған дәлел. Әсіресе 
Махмұд Қашғари түрік халықтарының исламнан 
бұрынғы өлең түрінің үлгілерін ұсынды. Мыса-
лы, Алып Ер Тоңа туралы жоқтау өлеңін:

 Алып Ер Тоңа өлді ме,
 Жалған дүние қалды ма?
 Заман өшін алды ма,
 Енді жүрек жыртылар... –

деп оқығанда, түркілердің саяси тарихы мен 
әдебиетінің түп-тамыры тереңде жатқанын лез-
де аңғарылады. Әсіресе, аталған төрт тағанға 
зер салып қарағанда, қазақ әдебиеті ежелгі 
түркі әдебиетінің нағыз мұрагері екеніне көз 
жеткізесіз. Бұл тоқтамға қанық болу үшін қазақ 
халқының ұлы шайырлары Д. Бабатайұлы мен 
А. Құнанбайұлының төрттаған үлгілеріне назар 
салсақ та жеткілікті. Абай өлеңінің:

 Әбілет басқан елер ме,
 Сөзге жуық келер ме?
 Түзу сөзге сенер ме,
 Түзелмесін білген ер, –

деген шумағының өрнегі Алып Ер Тоңаның 
жоқтау жырының өрнегімен ұқсас, бірін-бірі 
қайталап тұрғандай әсер қалдырады. 

Орта ғасырларда түркі даласы, анығырақ 
айтқанда, қыпшақ-қазақ даласы саяси билік 
арасындағы талас-тартыстарға қарамастан, ис-
лам өркениетіне өзінің қомақты үлесін қоса 
білді. Өйткені Иран мен түркі елінде саяси 
қақтығыстардың қаншама зардабы мол болса да 
ислам елдерінің ғалымдары мен ақындарының 
арасындағы білім алмасулары мен рухани қарым-
қатынастарының емін-еркін күйде болуының 
арқасында ислам өркениетінің Х-ХІІ ғасырлары 
Алтын дәуірі болып, тарих қойнауында өшпес 
рухани-ғылыми мұра қалдырды. Яғни, бұл кезең 
ислам әлеміндегі қайта өрлеу дәуірі болған-ды. 
«Шығыстану ғылымында көп заман бойында ре-

нессанс тек батыстық, сол үшін буржуазиялық 
құбылыс болды дейтін сарын болды. Біз үшін ХІV 
ғасырдағы Италия ренессансынан 500 жыл бұрын 
туған шығыс, әсіресе, Орта Азия ренессансының 
мәні зор». Мәселен, Тұран жерінде Түркістан, 
Тараз, Баласағұн, Бұхара, Самарқан, Иранда 
Исфаһан, Нишабур, Рей, Араб өлкелерінде Бағдат, 
Шам және Мысырдағы жоғары оқу орындарының, 
медреселерінің есігі үш елдің талапты дарын 
иелеріне айқара ашық болған. Соның шарапаты-
нан әлемдік математика ғылымына елеулі үлес 
қосқан математик – Мұхаммед ибн Мұса ибн 
Шәкір, Абдолла Хорезми (770-850), Түркістанда 
дүниеге келіп, Араб елінде фәни дүниемен 
қоштасқан, ислам философиясының негізін 
қалаушы, Аристотельдің логикасын айқындаушы, 
Ислам мен Батыстың дүниетанымына нақты үлес 
қосқан біртуар ғалым – Әбу Нәсір әл-Фараби 
(870-940), Түркістан топырағында туылып, пар-
сы жұртында жерленген, күні бүгінге дейін оның 
еңбектері ғылыми ортаның сұранысына ие болып 
келе жатқан Әбу Әли ибн Сина (980-1037), тарих, 
математика, астрономия, жағрафия, топография, 
физика, медицина, геология, минерология, т.б. 
ғылым салаларында қалам тартқан энциклопе-
дист ғалым Әбу Райхан Әл-Бируни (973-1048/50), 
дәрігер, математик, астроном, философ, әдебиетші 
Әбу Бәкір Мұхаммед ибн Зәкәрия ибн Яһия 
Рази (865-925/35) сынды ойшыл ғалымдардың 
зерттеулері бүгінгі заманның ғылыми-
техникалық және гуманитарлық ғылымының 
асқақтай өркендеуіне негіз болды. Сөйтіп, ис-
лам әлемінің ортақ мақтанышына әрі адамзат 
рухының мөлдір бұлағына айналды. Сондықтан 
оларды ислам әлеміндегі «Алтын дәуірдің 
жемісі» деуімізге әбден болады. Шын мәнінде, 
Орта ғасырларда иран, араб, түркі әдебиеті ислам 
дінінің, дүниетанымының негізінде бір-бірімен 
тығыз байланыста болды. Сол себептен түркі, 
парсы, араб тілдерінде бірдей сөйлей алатын да, 
жаза алатын да хандар мен ғалымдар көп болды. 
Сол дәуірде үш тілді меңгеріп, оларды араласты-
ра сөйлеген бұл дәстүрді Ибн Батута «Алуан тіл» 
деп атаған. Ал, үш тілде жазылған шығарманы 
«Ләмаат» (түрлі-түсті) деген. Бұл тұста мынаны 
айтқан жөн: ирандықтар мен түрік халықтары 
көрші болғандықтан, тікелей қарым-қатынас жа-
сады да, араб әдебиеті мен мәдениеті көбіне-көп 
парсы ғалымдары дәнекерлігімен түркі зиялыла-
рына жетіп жатты. 

Түркі тілі әскери, қайсарлық тіл болып 
саналғандықтан, түркі хандары мен әмірлері 
билік құрған дәуірде парсы тілін кеңсе тілі 
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ретінде пайдаланды. Содан парсы тілінің 
жанжақты өріс алуына мүмкіндік туды. Араб 
тілі ислам дінінің арқасында түркі билеушілері 
арқылы Үндістан мен Орта Азия әрі Осман 
империясының аумағында едәуір дамыды. Сөйтіп, 
орта ғасырларда парсы мен түркі тілінде ислам 
идеологиясының негізінде көптеген тарихи әдеби 
еңбектер жазылды. Олардың мәдени ықпалдастық 
нәтижелерінің мықты болғандығы соншалық, 
Шыңғыс хан (1155-1227) бастаған жойқын ша-
буылдар да Орталық Азияда үштіктің өріс алған 
әдебиеті мен мәдениетінің жалынды ошағын 
біржолата өшіріп тастай алмады. Үш тілдің 
қайсысы болмасын, бір-бірінің тарихи өмірін жа-
зып қалдырды. Оған айқын дәлел – Шыңғыс хан 
заманынан бастап моңғол тарихымен қатар түрік 
халықтарының тарихын баяндайтын Ата Мәлік 
Жовейнидің «Тарих-и-Жаһангошай» (1259), 
Һамдолла Мұстуфидің «Тарих-е-Гозиде»(1330), 
Рашидеддин Фәзлолланың «Жәми-ат – Тауа-
рих»(1372), Әмір Темір дәуірінің тарихын ба-
яндайтын Шарафеддин Әли Иәздидің «Зафар-
нама» (1425), т.б. ғылыми, тарихи еңбектер 
парсы тілінде жазылғаны. Монғолдар мен Әмір 
Темір, Шибан әулеттері билік еткен заманда да 
үштіктің тілі мен мәдениеті бір-бірінен аражігін 
үзбестен өмір сүргенін тарихи деректерден көре 
аламыз. Сол себептен болар, тараздық ғалым 
Шейх Ахмет Құдайдад Тарази түркі, парсы, 
араб әдебиеті теориясы хақында 1436-37 жыл-
дары «Фонун әл-бәлағе» (Көркем сөз өнері) 
атты еңбегін жазды. Онда Шейх Ахмет Тара-
зи түріктердің жазба әдебиетін аруз өлшемі 
мен ұйқасы негізінде қарастырды. Демек, ХV 
ғасырда үштіктің әдеби шығармаларының фор-
масы, яғни пішіні бір-біріне тиісінше жақындай 
түскен-ді. Бірақ бұл уәзіндік өлшеммен жырлау 
түркі әдебиетінде араб-парсының тілдік және 
әдеби ықпалынан қалыптасқандығын мойындау 
керек. Бұл ахуалдан, яғни араб-парсының тілдік 
және әдеби ықпалынан оқшауланып, ежелгі 
түрік халықтарының тілі мен шығармашылық 
ерекшелігін бүгінгі ұрпаққа барынша таза 
күйінде жеткізе алған – қазақ халқы. Оның өзіндік 
құпиясы – бағы мен соры мол болған көшпелі 
өмір. Түрік әдебиетін отырықшы аймақтарда 
араб-парсы әдебиетінің аруздық өлшемдері бой-
ынша қалыптастырған – Зәһиреддин Мұхаммед 
Бабыр (1483-1530), Әлішер Науаи (1441-1501) 
Сәккаки, Лүтфи, Атаи сынды ақындар. Бірақ 
қазақ әдебиеті түркінің поэзиялық ежелгі форма-
сын сақтап қалды.

Шынтуайтына келгенде, парсы мен түрік 

халықтарының тарихи-саяси, мәдени дүниесі бір-
бірімен тонның ішкі бауындай байланысып жа-
тыр. Сондықтан олардың тарихын, саяси ахуалын, 
мәдени құндылықтарын бір-бірінен ажыратып, 
жекелеп зерттеу мүмкін емес. Өйткені Орталық 
Азияның рухани әлемінде Иранның Хамадан 
қаласының маңында туған Жүсіп Хамаданның 
(1048-1140) ағартушылық мектебі үлкен ықпал 
етті. Ол Бағдат қаласында білім алды. Түркістан 
кеңістігінде түркі, парсы тілдерінде шәкірттер 
тәрбиеледі. Ал Түркістан топырағында туып, 
Мысыр мен Иранның Табриз қаласында оқып 
жетілгеннен кейін, ата жұртына қайтып оралған 
Нәжмеддин Кобраның да (1145-1221) түркі, 
иран, араб тілдері мен мәдениетіне, исламдық 
дүниетанымға қосқан үлесі айтарлықтай бол-
ды. Аталған екі тұлға мәдени-рухани өміріміздің 
ортақ қазынасы іспеттес деп білсек, саяси 
тарихтың беттерінде түркінің жеңімпаз сардар-
лары мың жылға жуық Иран елін биледі. Иран 
елін билеген түрік халықтарының әулеттері: 
Ғәзнәвилер (962-1194), Хорезмшахтықтар (1097-
1231), Жалайыр әулеті (1340-1433), Әмір Темір 
әулеттері (1370-1506), Қарақойлылар (1408-
1420), Аққойлылар (1468-1514), Сәфәви әулеті 
(1502-1736), Афшарлар (1736-1804), Қажарлар 
(1795-1907) еді. Есесіне парсытілдес Саман 
әулеттерінің Мауароннәһрді билеген (892-1005) 
кезеңі әрі Исмаил ибн Саманидың 893 жылы 
Тараз қаласын жаулап алғаны өлкеде парсы 
мәдениеті мен тілінің ықпалының өшпес ізін 
қалдырды. Ежелден аты шыққан Тараз қаласы 
ислам әлемінің мәдени-ғылыми кеңістігінде 
ерекше орынға ие болды. Тараздан шыққан 
Шейх Ахмет Құдадад Тарази, Махмұд Бин Әли 
ат-Тарази, Әбу Таһир ат-Тарази, Шамс Тара-
зи сынды ғалымдардың шыққаны осыған дәлел 
бола алады. Әрі парсы жазбаларынан ирандық 
ақындардың жыр шумақтарына Тараздың ару-
ларын, шеберлерінің жасаған садағын, еңселі 
атты жауынгерін, Тараздан шыққан сәнді киімін, 
көрікті шеберханаларын, Тараздың арғымағын, 
тағы да басқа сүйікті жандарын өзек еткені 
түркі мен парсы жұртының тарихи байланысы 
тереңде жатқанын көрсетеді. Мұның барлығы да 
Тараз шаһары ислам әлемінде мәдени-ғылыми 
сипаттағы орталықтың бірі болғанын дәлелдей 
түседі. Жалпы осындай ықпалдастықтың сал-
дарынан ортағасырлық кезеңде көптеген түркі 
сөздері парсы тіліне енді, керісінше көптеген 
парсы сөздерін түркілер қабылдады. Сонымен 
қатар көптеген ортақ сөздерге де тоқайласты. 
Мәселен, қазірдің өзінде түркінің «аға» мен 
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«ханым» деген екі сөзі парсылардың күнделікті 
тіршілігінде кеңінен қолданылып келе жатыр. 
Есесіне қазақ тілінде парсының «мырза-әмір 
текті» (мыр – «әмір» сөзінің қысқартылған түрі, за 
– «зада» сөзінің қысқартылған түрі, «туған» деген 
мағынада), яғни «әмірзада» сөзінің қолданылуы 
екі елдің терең мәдени ықпалдастығын көрсетеді. 
Сондай-ақ, тәжіктердің тілінде де, қазақ тілінде де 
көптеген ортақ сөздер қазірге дейін қолданылып 
келе жатыр. Садреддин Айнидің (1878-1954) 
«Естеліктер» кітабынан алынған сөздерді мы-
сал етіп келтірейік: бөлек, өгей, химше (қамшы), 
руимал (орамал), хуржин (қоржын), таңге, құда, 
майда, ақсақал, бай, саудагер, кембағал, көрпе, 
қорғашим (қорғасын), ябан (жапан), йамақ (жа-
мау), қожайын, йәнге (жеңге), ай, той. Тіпті «той» 
және «тойдан кейін» деп аталатын екі тарауы-
на қарап той сөзі қалыпты қолданыстағы сөзге 
айналғаны халықтық салттың екі ел арасында 
қаншалықты жақын екендігінен хабар береді. 
Ал парсы және қазақ тілдерінде ортақ сөздер 
мыңдап саналады. Оның көпшілігі діни қиссалар, 
діни ағартушылыққа арналған шығармаларда ис-
лам дініне қатысты ортақ терминдер, мұсылман 
елдерінің ортақ рухани қазынасы болып 
есептеледі. Мәселен, Құдай, пайғамбар, періште, 
рух, намаз, ораза, құрбан айт, сахаба, имам, 
мешіт, тақуа, жәннат, ібіліс, шайтан, тозақ, жын 
сынды сөздер мұсылмандардың дүниетанымына, 
өмірлік философиясына, психологиялық ахуалы-
на әсер етері хақ. Тіпті «крест» сөзінің баламасы 
ретінде енгізілген парсының «шармых» – қазақша 
айтқанда «төрт шеге» сөз тіркесі де қазақ тіліне 
кіріп үлгерді. Осы сияқты тағы бірталай сөздер 
мұсылман елдерінің дін бірлігіне негіз болды. 
Соның арқасында олардың арасында рухани-
мәдени байланыстар нығая түсті.

 Түрік халықтарының парсы тілі мен әдебиеті, 
жалпы алғанда, мәдениетімен байланысы тек 
қана Орталық Азия түріктерімен шектелмей, 
Иран жерінде әрі Шығыс Түркістанда, Ана-
долыда да тоқайласып жатты. Парсы тілінің 
жан-жаққа кеңінен қанат жаюына Үндістанда 
Зәһиреддин Бабыр үлес қосты. Анадолы, яғни 
қазіргі Түркия жерінде Осман империясы (1299-
1922ж.) билігінің шарықтау шағы кезінде, ХVІ-
ХVІІ ғ. аралығында, парсы тілі мен әдебиетінің 
дамуына дәнекер болды. Сондықтан түркі 
халықтарымен парсы, арабтардың тілдік, тари-
хи-саяси, тарихи-мәдениет бағыттарда ортақ 
құндылықтарының көбейе түсуі ислам діні ортақ 
дін болғандығынан еді. Шығыс Түркістанда 
да Саид ханның хандығы кезінде араб, парсы 

елдерінің классикалық әдеби туындылары түрік-
ұйғыр тіліне аударылып, ислам мәдениетінің 
ортақ тұстары арта түсті. Османлы ғалымдары да 
белгілі дәрежеде Иран поэзиясының әлемдік ру-
ханият сарайына енуіне алтын қақпа болды. Олай 
дейтініміз, 1389 жылы Хафиз көз жұмған күннің 
ертеңіне Шираз халқы ұлы ақынмен қоштасса 
да, оның рухы жылт етіп ұшқындай бастап, 
әлемнің рухани кеңістігіне сәулесін шаша бастай-
ды. Бұл алғашқы кезде ауыздан – ауызға ілігіп, 
біртіндеп кең қанат жая бастаса, келе-келе Ос-
ман империясының билік құруы кезінде аталмыш 
империяның аймақтарында екі тілді, озық ойлы, 
шығыс «бұлағының» кәусар дәмінен сусындаған 
зерттеуші ғалымдар Хафиз ғазалдарына шарх 
(«түсінік») жазып, әлем жұртшылығына ұсынған. 
Хафизтану саласындағы елеулі әрі бағалы 
еңбектер – «шархтар». Бұл тәсілдер мұсылман 
елдерінің ғылымында еңбектерге түсінік жазу 
дәстүрге айналған әрі ғылыми танымның ерекше 
жолы болып есептелген. Қасиетті кітап «Құранға» 
байланысты жазылған тәпсірлер көп. Ислам 
ғалымдары тәпсірді исламтану ғылымының 
ауқымды арнасының бірі ретінде бағалап отыр. 
Белгілі философ әл-Фараби де Платонның, 
Аристотельдің еңбектеріне түсінік жазған. 
«Шарх» кез келген еңбекке байланысты жазы-
ла бермейді. Ол әдебиет не ғылым саласындағы 
құнды да қажетті, көпшілік сұранысына ие болған 
туындыға ғана арнайы жазылады. Хафиз «Диуа-
нына» шарх жазған алғашқы ғалымдар түріктер 
болды. Соның ішінде Хафиз өлеңдерін жат өлең 
жолдарынан тазартып, әуелгі қалпына келтіруде 
түрік ғалымы Суди елеулі еңбек етті. Оның 
жасаған редакциясы кейінірек Хафиз өлеңдерінің 
канондық мәтіні ретінде Еуропа тілдеріндегі 
басылымдарға негіз болды.

Судидің Хафиз туындыларының басты 
ерекшелігін дөп басып беруі зерттеушілердің 
назарын аударып, ілтипатына ие болды. Түрік 
тілінде хафизтану саласына жазылған Сорури 
мен Шәмһи шархтары өзіндік салмағы бар та-
нымал еңбек болса, Суди қаламынан шыққан 
түсінік толыққанды еңбек болып табылады. 
Қазір Хафизге арналған ағылшын, француз 
және түрік тіліндегі зерттеулердің көбі Суди 
шархына сүйенеді. Оның негізгі сыры Судидің 
ақын қолданысындағы сөздердің лексикалық 
мағынасына тоқталып, халық тіліне барын-
ша жақындатуында, яғни оның шархтары 
қарапайым, оқырман қабылдауына жеңіл бол-
ды. Соның арқасында еуропалық елдер арасын-
да кеңінен тарады. Ортағасырлық мұсылман 
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мәдениетіне тән сипаттардың бірі қолжазба 
кітаптың кеңінен таралуы. Мамандардың ша-
малап есептеулері бойынша, бір уақытта болған 
араб қолжазбаларының ғана жалпы саны бес 
миллионға жуық, ал қазір дүние жүзінде алты жүз 
отыз мыңға жуық араб қолжазбасы бары айты-
лып жүр. Біздің заманымызға дейін жеткен парсы 
қолжазбаларының жалпы саны екі жүз мыңнан кем 
емес. Ал ортағасырлық түркі қолжазбаларының 
саны ондаған мыңға жетеді. Мұның өзі түрік 
халықтары мен араб-парсы елдерінің орта 
ғасырда саяси-мәдени байланыстарының тамы-
ры тереңде болғанын айғақтайды. Мауароннәһр 
мен Хорасанда мұсылмандар оңды нәтижелерге 
қол жеткізді. Саяси күштердің саяси билікке 
таласудағы қақтығыстары да ислам қоғамындағы 
демократиялық теңдік және мәдени-ғылыми 
ізденістерге кедергі бола алмады. ХІІ-ХV ғасырлар 
аралығында ислам дінінің арқасында түркі, пар-
сы, араб елдері арасында мықты рухани – мәдени 
байланыс орнықты. Үштіктің ғалымдары үш 
елдің ғылыми орталық шаһарларында білім алуға, 
білімін жетілдіруге және ұстаздар алмастыруға 
мүмкіндіктері мол болды. Екіншіден, араб, пар-
сы, түркі тілдерінде үш елдің мәдениеті, тарихы, 
әдебиеті жайында көптеген еңбектер жазылды. 
Сол жазба еңбектер батыс ғалымдарының зерттеу 
еңбектері арқылы әлемдік адамзат өркениетіне 
өзіндік үлесін қосты.

Ежелгі Иранның Ахемени әулетінен шыққан 
ұлы Дарий патша (б.з.б. 521-486 ж.) мемлекеттің 
баянды болуында тіл мен діннің бір болуы 
керектігін ұрпағына өсиет етіп кеткен. Ал тілі 
мен діні бір болмаған елдердің ділі де түрленіп, 
алауыздыққа жол ашатыны анық. Бұған мысал 
ретінде түрік халықтарының да ортағасырлық 
тарихынан ұйғыр халқының ілгерідегі буддизм-
ге, зорастризмге, несториянға, даосизмге сеніп, 
діни нанымдағы алауыздықтарға барып, бірін-
бірі жеккөріп, ұзақ уақыт бойына бір-бірімен 
қырғиқабақ күн кешкен немесе дін үшін қырқысып 
отырған жайларын айта аламыз. Ұйғыр халқының 
түрлі діни ағымдағы өкілдерінің өзара тартысы 
да ел ынтымағына дін факторының қаншалықты 
ықпалы бар екендігін дәлелдей түседі. Сондай-ақ 
жайнап гүлденген Ливан мемлекетінің түрлі діни 
ағымдар мен секталардың көбейіп кетуі салдары-
нан қаншалықты зардап шегіп жатқанын айтсақ 
болады. Көп дінді елдің ынтымағын бұзу пейілі 
отаршыл күштерге қиынға соқпайтыны да айқын. 
Бір елдегі діни ағымдардың, жасанды діндер мен 
секталардың саны мен белсенділігі артқан сайын 
сол елдің алауыздығы өрши түседі.

Йасауийа, Кобрауийа, Нәқшбандийа тариқат-
та рының арқасында түркі елі исламдық сенімдегі 
тұтастыққа қол жеткізе білді. Соның игі 
нәтижелерінің салдарынан қазіргі уақытқа дейін 
түркі әлемінде діни секталық алауыздық туында-
май, рухани ынтымақтастықпен өмір сүріп келе 
жатыр. Дәл осы тұрғыдан, яғни түрік халықтарын 
ислам дінінің сұнни ханафия мәзһабына тұтастай 
баули білгендері үшін Йасауи, Кобра, Нақшбанд 
сынды ұлы мұсылман сопыларды құрмет тұтып, 
олардың салған ынтымақ жолын алауыздыққа 
алып баратын діни секталардың қарқынды 
ағымынан қорғап қалу қазіргі және ертеңгі 
ұрпақтың міндеті болмақ.

Түркі тілінің халық арасында кеңінен қанат 
жайып, өріс алуына Жүсіп Баласағұн, Махмұд 
Қашғари, Қожа Ахмет Йасауи сынды ойшыл-
дар көп үлес қосқанымен, саяси биліктегілер 
түркі тіліне елдердің ынтымақ тірегі болуы 
үшін өзіндік мемлекеттік концепциясын жа-
сай алмады. Бұл, өз кезегінде кеңестік дәуірде 
жасалған жоспарлы түрдегі саяси шабуылдардан 
қорғана алмағандықтан, қазіргі түркі тілдерінің 
бір-бірінен алшақтауына алып келді. Өйткені 
шағатай тілі барлық түрік халықтарының ортақ 
әдеби тілі ретінде кеңес дәуірі басталғанша 
қолданылғанымен, мемлекеттік концепциясы 
жасалмағандықтан, түрік халықтарының ортақ 
ынтымақ тірегі болып қала алмады. Мұсылмандар 
арасына ислам діні сүнни мәзһәбінің таралуы-
на парсы және түркі халықтарының ақындары, 
сопылары мен ғалымдары елеулі үлес қосты. 
Мәселен, ирандық шейх Жүсіп Хамадани сүнни 
мәзһәбінің Ханафия фиқһын ұстанған ұлы 
сопылардың бірі-тін. 940 жылы Сұлтан Сатұқ 
Бұғра хан өз мемлекетінің дінін ресми түрде ис-
лам діні деп жария етсе де, исламияттың алға 
жылжып өрістеуі өте баяу болатын. Қожа Ахмет 
Йасауи мен оның ізбасарларының тынымсыз 
күресінің арқасында түркі әлемі ислам дінінің 
сүнни мәзһәбіна бір ауыздан бекінді. Сүнни 
мәзһәбі үшін түркі мен парсы ақындары мен 
ғалымдары Жүсіп Хамадани, Қожа Ахмет Йаса-
уи, Нәжмеддин Кобра, Нәқшбәнд, Әлішер Нау-
аи, Әбдірахман Жәми, Абдолла Әнсари, Шейх 
Аттар, тағы басқа ислам дүниесіне әйгілі сопы-
лар тарапынан ғасырларға созылған күрестің 
үздіксіз жүргізілгендігінің арқасында түркі, 
парсы, араб халықтарының арасында исламның 
сүнни мәзһабі орнықты. Бұл саяси тұрғыдан 
да ел ынтымағының кепілі болған-ды. Ислам 
дүниесінің ғалымдары исламиятқа деген іңкәрлік 
түйсікпен бәрінің ортақ мүддеге ойысуына негіз 
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болды. Соның арқасында IX – XV аралығы 
мұсылман елдері үшін, саяси қайшылықтарға 
қарамастан, өрлеу дәуірі болды. XV ғасыр 
шеңберінде ислам әлемінің ресми түрде екі 
мәзһабға (сұнни, шийт) бөлінуі ислам елдерінің 
трагедиясына айналды. Бұл түйін қазіргі уақытқа 
дейін өз шешімін таппай, дертке ауысып бара 
жатқандай. Оның үстіне исламға қарсы топтар 
мұсылман елдерінің ішкі қайшылықтарын одан 
әрі тереңдетуге бар күшін жұмсап келеді.

Исламның өрлеу дәуірінің тарихына қанық, 
исламның рухани биіктігіне көзі жеткен Абай, 
ислам әлемінде пайда болған IX-XV ғасырлар 
аралығындағы рухани-мәдени қайнардан сусын-
даған данаға, ислам дүниесінің ойшыл ақынына 
айналды. Сол үшін де Абай – шығыстың ислам-
дық кеңістігінің рухани перзенті. Абайды тану 
қазақты танумен бірге, исламды һәм түркі, араб, 
парсы елдерінің мәдениеті мен әдебиетін тану 
іспеттес. Сондай-ақ Абай жолымен Шәкәрім, 
Мәшһүр Жүсіп, Тұрмағамбет сынды ойшыл 
ақындарымыздың шығармаларын исламдық 
дүниетаным арқылы зерделеу қазақтың 1260 
жылдық соңғы рухани белесін бедерлей түседі. 
Ғасырлардан келе жатқан тарихи белестеріміз елді 
бірлік пен ынтымаққа жетелейтін шамшырақтай 
сәуле шашып, нұрлы әлемге шақырып тұрғандай 
болып көрінеді. Өйткені Абай сияқты ұлы ой-
шылдар ел тарихына тереңдеп үңілу арқылы 
елдің мыңдаған жыл бойында жинаған рухани 
қуатынан нәр алып, қоғам өмірінің жаңа белесін 
терең бейнелеген шығармалары елінің баянды 
өмір сүруінің басты рухани негіздерінің бірі бо-
лып табылады. Сондықтан әр халықтың тарихын, 
мәдениетін, рухани құндылықтарын дұрыс пай-
ымдау, сақтау, дамыту әр кезеңдегі әр ұрпақтың 
міндеті болып қала бермек.

2

Абай қазақ халқының күйреген саяси жүйесі 
мен жаңа саяси жүйесі арасына алтын көпір 
болып қаланды. Көшпелі руханиятын отырықшы 
руханиятпен сәтті жалғастырды. Шығыстық 
қымбат қазынасын батыстық өркениетпен 
ұштастырды. Исламдық тазалықты кертартпа 
ұғым дардан аршып алды. Өз тарихының терең-
дегі тамыр ларынан, жаһандық ислам дүние-
танымынан сусындап, қазақ халқының жарқын 
келе шегіне, ой-сана сының оянуына жанған шам-
шырақ болды. Терең ойларымен қазақ халқы ның 
тарихи сана сының, рухани қазынасының әлемдік 
деңгейге көтерілуіне мүмкіндік туғызды. Алаш 

қайрат керлерінің рухани бұлағы бола білді. Бір 
өзі ұлттық саяси элита, ұлттық буржуазиялық 
элита, ұлттық зиялы элита рөлін атқарды. 
Оның ең жарқын айғағы Абайдың өмір жолы, 
сөздік қоры әлі де болса қазақ халқын алға 
жетелейтінінде. Сон дықтан не нәрсе Абайды 
жылатты? Не нәрсе Абайдың жанын от болып 
күйдірді? Содан қазақ аулақ болса, Алланың 
берген нығметіне шүкіршілік жасағаны болар 
еді. Өткен тарихымызды жырлап, жылап өткен 
Абайдың да о дүниеде рухы шаттанар еді. Абай 
«жалпы халық арасында рет білген кісілердің 
жоқтығынан ел жүдеп-жадап, кім болса соның 
аузына қарап, жөнін біле алмай аңырайып» [1, 
24] жүрген кезеңде тарих сана-сында пайда 
болды. Оның саналық сәулесі отаршыл саяси 
күштерді қазақтың сана қуа-тымен санасуға 
мәжбүр етті. Қазақ хандығы құрдымға кеткен 
шақта жаңа саяси жүйенің идеясына бастама 
болды. Өйткені бір халық-тың бір тұлғасы құтқа 
айналса, атырабын дағыларға сәулесін шашып, 
оларға нәр бере алатын қуатқа ие бола алады. 
Алла сүйген халқына рухани сәулесінен үлес 
беру үшін рухани қуаты мол жандардың дүниеге 
келуіне жағдай жасайды. Содан болар, шоғырлы 
жұлдыздар – Ахмет Байтұрсынұлы, Шәкәрім 
Құдайбердіұлы, Әлихан Бөкейхан, Міржақып 
Дулат, Халел Досмұхаммед, Мағжан Жұмабай, 
Тұрар Рысқұл сынды көрнекті қайраткерлер  
қазақ даласының саяси-рухани сардарлары 
болды. Олар Абайдай алып бәйтеректің тамы-
рынан нәр алып, қанат жайған бұтақтары мен 
жапырақтарына айналды. Абайдың рухани 
бұлағынан сусын дады.

Абайдың тарихи кезеңнің екі ұшты саяси 
дәуірінде өмір сүргені әл-Фараби бабасының 
тағдырымен ұқсас. Себебі әл-Фараби түр-кілер-
дің исламиятты енді-енді мойындап, жаңа саяси 
жүйеге ауысып жатқанда өмір сүрді, әлем кеңіс-
тігінде жаңа ой жүйесінің қалып-тасуына негіз 
қалады.

Абай шығыстық һәм батыстық дүние таным 
бұлақтарынан нәр алып, Әбу Насыр әл-Фарабидің 
(870-940) білім мен ғылым мектебін қайталады. 
Абайдың шығысы әл-Фарабидің мектебі болды. 
Ол сол рухани кеңістіктен нәр алды. Бұл жөнінде 
профессор Мекемтас Мырзахметұлы «Әбу На-
сыр әл-Фараби мен Абай пікіріндегі кейбір 
сабақтастықтардың болмысына назар ауда рып, 
пікір сарабына салғанда, алдымен, әрине, қазақ 
жерінің ұлы екі ойшылының көзқарастары мен 
танымын-дағы ұқсас жақтары бөлекше сөз 
етілмек. Абай шығармаларындағы ой желісінің 
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нәр алар рухани көздерін өзі сілтеп отырған 
тура және жанама деректермен салыстыра оты-
рып аша алсақ қана, көздеген мақсатқа біршама 
жақын дай түспекпіз. Бұл іспеттес жанама де-
ректер көзінің біріне ұлы ғұлама әл-Фараби мен 
Абай мұраларындағы ой желісінде орын алған 
пікір сабақтастығын да жатқызар едік» [2, 93], – 
деп жазды.

Абай өлеңінің мынадай бір шумағын оқы-
ғанда, онда кейбір қателер бардай болып көрінеді:

 Ақылға сыймас ол Алла,
 Тағрипқа тілім қысқа аһ!
 Барлығына шүбәсіз,
 Неге мәужүт ол куә [3, 98-99]. 

Сонымен қатар Абай және әл-Фараби ара-
сында ой сабақтастығы бар ма екен деген 
пікірге келдік. Өйткені кітапта «неге мәужүт ол 
куә» деп берілген. Меніңше, «куә» сөзі дұрыс 
емес. Шындығында, «қуа» болу керек. Сон-
дық тан шумақтағы «куә» сөзін «қуа» сөзі-
мен алмастырсақ, Абайдың шумағындағы 
бел гісіз ұғым түсінікті философиялық оймен 
сабақтасады. Сөйтіп, мәтіннің көшірмедегі қа-
телігі дұрысталып, қалпына келеді: 

 Ақылға сыймас ол Алла,
 Тағрипқа тілім қысқа аһ!
 Барлығына шүбәсіз,
 Неге мәужүт ол қуа.

Абайдың «Мен бір жұмбақ адаммын, оны да 
ойла» деуінің астарында жатқан ой, меніңше, өте 
маңызды, өзекті. Ақын ислам фи-лософиясын 
терең білді, бірақ сол кезеңнің құбылмалы саяси-
қоғамдық, мә дени-әлеу-меттік ахуалына орай 
исламдық дүние-танымын әрі қарай кеңінен 
таратып айтуға ыңғайы болмағандығын сезді. 
Сондықтан ислам ілімінің негізгі ой-өрісінің 
терминдерін, жалпы ислами дүниетанымын си-
паттап айтуды қанағат тұтты. Әрісін келешек 
ұрпаққа аманат етті. Сөйтіп, қазақ ғылымында 
қазақтың дүниетанымының, діни-ислами 
болмысының зерттелуі замана талабына сай 
өміршең екенін «жұмбақтап» айтты. Демек, 
бұл да болса Абай жұмбағының бір қыры еді. 
Өйткені Абайдың ұғымында Алланы ақылмен 
ұға алмаймыз. Сондықтан да Алланы тілге алып 
түсіндіру мүмкін емес-ті. Кейінгі өлең жолында 
«барлығына шү бәсіз, неге мәужүт ол қуа» дейді. 
Демек, ақыл Алланың адамзатқа сый-лаған тар-
туы бола тұра, Алланы толық ұға білмесе де, 
оның болғаны, атқара алатұғын кейбір міндеттері 
бар екенін аңғартады. Мұны не дейміз? Ол 

не? Ол – ақылдың пайымдағыш, ұға алатұғын 
қуаты. Әлемінің аясын түсінуіміз үшін ақыл 
күшінің шеңберін тануға тиіспіз деп үндейді 
Абай. Ақылдың қуаттылығы оның қай сатыда 
тұрғандығында екендігін Абай «Неге мәужүт 
ол қуа?» деп ымдайды. Бұл жолдағы кілт «қуә» 
сөзін қолымызға беріп отыр. «Қуа» – қуат сөзінің 
көпше түрі. Яғни қуаттар, күштер. Абайдың өлең 
жолын қарапайым тілмен айтар болсақ, мынадай 
болады: «Неге ол күштер бар?» «Қандай міндетті 
атқаруға мұршасы бар?» 

 Абайдың мұндағы «қуа» сөзі филосо-фиялық 
термин ретінде әл-Фараби пәл сапа сында бар. 
Міне, осыдан барып, абай танушы әйгілі ғалым 
Мекемтас Мырзахметұлының: «әл-Фараби мен 
Абай шығар маларындағы пікір сабақтастығын, 
ақын шы ғармашылығы нәр тартқан рухани 
көздерінің түп-төркіндерін іздегенде, біздіңше, 
алды мен, екі ұлы ойшыл айтатын «жан қуаты» 
немесе Абайдың өз сөзімен атасақ, оның «өзін 
танымақтық» жөніндегі көзқарасына айрықша 
назар аудару қажет болады» [2, 93], – деп жазған 
пайымдауына тоқтау керек. Өйткені «жан қуаты» 
– ауқымы кең, адам жанының күрделі болмысы-
на жауап бере алатын күш. Бір сөзбен айтқанда, 
ақылдың адам жанын ұғынарда құбылып кететіні 
бар. Меніңше, Абай Алланы өз биігінде ұға ал-
майтын ақылдың өзі жәй күш емес екендігін 
айтпақ болды. Әйтпесе, ақыл адамның сонша-
ма құбылмалы күрделі «жан дүниесін» қалайша 
ұқпақ? Міне, бұл «күшті» түсінуге жалпы ақыл 
сөзі жеткілікті бол мағандықтан, оның перде 
сыртында жасы рын тұрған ауқымды бағытқа 
тарай алатұғын «қуа» сөзін өлең жолына өзек 
етеді. Поэзия дәс түріндегі шумақтың соңғы 
жолы, ақынның ой қорытудағы «соңғы соққысы» 
іспеттенеді. Абай төрттік шу мағының бірінші жо-
лында: «Ақылға сыймас ол Алла», – деп, өлеңде 
нені мақсат тұтқанын көрсете білген. Әрине, Абай 
адам Алланы ақылына сыйдыра алмайды дегенді 
меңзейді. Сонымен қатар Абай соңғы соққысын 
соңғы өлең жолында түйіндеді. Онда «қуа» 
сөзімен адам бойындағы сан-алуан күштерге на-
зар аударуға жетелейді. Өйткені қуаның ауқымы 
ақылдан кеңірек. Анығырақ айтқанда, ақыл 
қуаның бір тармағы болып саналады. Бұның 
бәрін Әбу Насыр әл-Фараби философиясынан 
таба аламыз. 

Араб ғалымы Һәна-әл-Фахури, Хәлел-әл-
Жәр «Философия тарихы Ислам әлемінде» атты 
еңбегінде әл-Фарабидің «қуа» сөзінің филосо-
фиялық категориясын түсіндірген. Әл-Фараби 
әуелі нәпсіні бақилық және фанилық тұрғыдан 
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үш топқа бөледі. «Бірінші тобы – бақытты 
таныған әрі оған жетуді мақсат етіп күрескен 
жандар. Бұл топ – мәңгілік бақытқа бөленгендер. 
Екінші тобы – бақытты таныған, бірақ одан 
қашқақтап жүргендер. Бұлар – мәңгілік жауыз-
дыққа оранғандар. Үшінші тобы – бақытты 
тани алмағандар. Олар – су сындай алатын 
ақыл мәртебесіне жете алма ғандар. Бұлар – 
әлі де болса ма териалға (тән) мұқтаж жандар. 
Бұлар тәннің жойылуымен біржолата жойылып 
кететіндер. Осыдан кейін адамзаттың нәпсісін әл-
Фараби толық сипат-тайды: «Хайуандық нәпсісі  
ағзаның арқасында өз міндеттерін атқарады. 
Бірақ адамда одан да басқа ақыл деп аталатын 
қуат бар. Ақыл өз міндетін орындауға ағзаға 
тәуелді емес. Нәпсі қуаты тамақтану, тәрбиелену, 
туу бағытында өздеріне көмекші қызметшілері 
бар. Ақыл қуаты заһирлық сезімдер мен 
жасырын сезім дерден тұрады. Мәселен, қиялдау, 
уайымдау, есте сақтау, ойлау қуаттары, шахуат 
пен қаһарлану қуаттары ағзаға қозғау бола алса, 
кейбір қуаттар түрткі бола алатын қуатқа ие емес. 
Бұл қуаттардың жұмыс істеу мүмкіндігі тек қана 
құрал арқылы іске асатын болған-дықтан, нәпсі 
қуатының қатарында – тәжіри белік ақыл болып 
есептеледі. Сондық тан нәпсінің кейбір қуаты 
қозғаушы қуат болса, кейбірі ұғымтал қуатқа 
жатады.

А) Қозғаушы қуат екі топқа бөлінеді: 1 – өну 
қуаты. Бұл қуат өсімдік, жануар, адам арасын-
да ортақ қуат болып табылады. Оның көздеген 
мақсаты тірі жанды қорғау және одан әрі өсіп-
өнуін қамтамасыз ету. Сондық тан тағамдану, 
тәрбиелену, өну қуаттары осы топқа жатады. 2 – 
шабыт қуаты. Бұндағы қуат адамның бір нәрсеге 
ынтық болуға не месе бір нәрседен аулақ болуға, 
сүюге немесе жиір кенуге, таңдауға немесе бір 
нәрседен бас тартуға түрткі болады. Махаббат пен 
кек, дос тық пен жауластық, үрей мен тыныштық, 
ыза мен ризалық, шахуат пен жанашырлық тағы 
басқа нәпсіден туындайтын қуат көзі болып та-
былады. «Талап осы қуаттан нәр алады. Өйткені 
талаптану қалау мен шабыт арқылы ұғынылады. 
Бір нәрсеге ұмтылу не одан бас тарту кейде сезім 
арқылы, кейде қиялдау арқылы, кейде сананың 
қуаты ар қылы жүзеге асып жатса, қалау мен ша-
быт оның негізгі себептері болғандығынан», –
дейді.

Б) Ұғымтал қуат – үш қабатта қарас-
тырылады. 1 – сезімтал қуат. Ол бес сезім 
мүшесінен тұрады. Бірақ ішкі сезімнің ұға ала-
тындарын хауастың (сезімтал қуат) ұға алуға 
шамасы жетпейді. Өйткені: «ішкі дүние-ні 

сезе алу нәпсінің міндеті, ал сезімтал қуат (ха-
уас) тек сыртқы құбы лыстарды сезеді», – дейді 
әл-Фараби. 2 – қиял дау қуаты. Бұл қуат пайда 
болған сезімдер ғайып болып кеткеннен кейін 
олардың бейнесін сақтайды. Кейбірін басқа да 
бейнелермен аралас-тырады. Сондай-ақ, кейбір 
бейнені басқа лардан бөліп алады. Ұйқыда не 
өңінде ара ластыру не бөлу процес тері осы қуат 
арқылы іске асады. Кейбір жаңа бейне шындыққа 
жанасып жатса, кейбірі жалған болып шығады. 
Сонымен қатар пай далы-зиянды ләззат пен 
азапқа бөлейтін ұғым-дар осы қуаттың болуынан 
сезіледі. Бірақ ах-лақтың жақсы не жаман екенін 
ажырата алмайды.

Қиялдау қуаты жануарларда күмән қуаты 
іспеттес. Онда сезім мүшесінде сезім дер ұғы-
нықты сатыға көтеріле қоймаса да жануар-
лар өзіне тиісті іс-әрекетті түсініп, оған қарсы 
шара қолданады. Мәселен, қой қасқырдың 
қастығын осы қуат арқылы түсі ніп, одан қашады. 
Осы күмән қуаты адамға тән «ойлану қуаты» 
деңгейінде көрініс таба ды. Сондықтан қиялдағы 
бейнелер бір-бірімен араласып, олардың тәні – 
жануар, басы – адам мақұлықта бейнеленеді [4, 
122-128]. 3 – сөйлеу-баяндау қуаты. Бұл қуат 
арқылы ақылға тән ұғымдар пайда болады. Осы 
қуат арқылы көрік пен көріксіздік, жақсы мен 
жамандықтың ара-жігі айқындалады. Осы қуат 
арқылы өнер, ғылымға қол жеткізе аламыз. әл-
Фараби Аристотельден кейін сөйлеу қуатында екі 
түрлі қуат бар екенін анықтады. Бірі – теориялық 
қуат. Бұл қуат арқылы адам «тануға» қол 
жеткізеді, екін шісі – тәжірибелік қуат – онда адам 
түрлі техникалық, бұйымдық материалдарды 
өңдеу шеберліктеріне қол жеткізе алады» [5: 425, 
426, 427]. Меніңше, «қуа» сөзінің түйіні ислам 
философиясының, оның ішінде Әл-Фарабидің 
дүниетанымымен ұштасып жатыр. Абай-танушы 
ғалым Мекемтас Мырзахмет-ұлының: «Адамзат 
тарихында ғылыми ойдың үздіксіз даму бары-
сында «өзін танымақтық» немесе «жан қуаты» 
туралы ойлардың қалып тасу жол-дарын танып, 
білу күрделі проблемаға ай налып, о бастан-ақ 
қарама-қарсы көзқарастар өріс алды. Адамның 
«өзін танымақтық» жө ніндегі ілімнің бастапқы 
қа дамы көне дүние философтарынан бас талса 
да, оны өз зама нында ғылыми жүйеге түсіріп, 
қалып тастырған әл-Фараби еңбегі ерекше көзге 
тү седі. Соңыра бұл жолды ғылым саң-лақтары 
Ибн Сина, Ибн-Бажа, Ә.Науаи, Ғуламаһи Да-
уани, Жүсіп Қарабағилар жалғастырған. 
Адамның «өзін танымақтығы» жөніндегі Абай 
шығармаларындағы мол таратылған пікір лердің 
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түп-төркіні осы ға лымдар еңбегіндегі ойға барып 
ұштасады» [2, 93], – деп жазғаны да Абай ойының 
түйінін әл-Фараби сынды ұлы ойшылдардың ой-
ымен ұштасып жатқан дығында екенін айқындай 
түседі. 
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Гетенің «Ночная песнь странника» – 
«Жолаушының түнгі жыры» 1780 жылы 7 
қыркүйекте түнде Ильменау маңайындағы Ки-
хельхан тауының басындағы ағаш үй қабырғасына 
қарындашпен жазылған.

М.Лермонтов аудармасымен:

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

деген поэтикалық көркем жолдармен берілген 
лирикада түнгі тыныштықтағы тамаша табиғат 
мезеті философиямен астастырылған. Сұлу да 
сырлы, ой-сезіммен үндескен ғажайып лирика. 
Гетенің сегіз жолдық кішкене жауһарында «бар 
табиғат, күллі әлем сыйып тұр» – деп бағалайды 
Гете шығармашылығын зерттеуші А.Аникст. 
Абай аудармасы төл туындыдай көңілде жатта-
лып, шымырлап бойға енді. Абай әні болып тәтті 
әуеніне жан-жүректі ұйытты.

 Қараңғы түнге тау қалғып,
 Шаң шығармас жол дағы, 
 Ұйқыға кетер балбырап,
 Сыбдырламас жапырақ.
 Даланы жым-жырт дел-сал ғып
 Тыншығарсың сен дағы,
 Түн басады салбырап
 Сабыр қылсаң азырақ.

1890 жылы Абай Лермонтов поэзиясын 
құштарлықпен аударды. Тамаша тәржімаланған 
туындылар шоғырында «Қараңғы түнде тау 
қалғып» атты философиялық лирика да әсем 
әуезімен көңілді баурап, жүректі әлдилеп әкетті. 
Абай Гете өлеңінің поэтикалық ырғағын, сөзін, 
әдемі әуезін, ішкі ойының терең мәнін көңіл 
көрегендігімен дәл жеткізе білді. Гете ақын, ой-
шыл ғана емес, суретші, ал Абай болса талантына 
ақын, философ, композитор. 

Гете табиғатты сан түрлі бояулармен, 
кескіндеумен бірге, сол сезімді жүрек сәулесімен 
нұрландырып, керемет жырға айналдырса, Абай 
сонау алыс елдегі классик ақынның бір ғасыр 

бұрын жазылған лири-касынан рухани нәр, та-
маша әсер алып, поэзиясындағы рухты жүрек 
лүпілін, көңіл тебіренісін қазақ оқырмандарының 
көкейіне шуақтандырды. Сыршыл сезімнен туған 
сұлу әуезді өлеңнің ырғақ-интонациясына, фило-
софиялық ой әлеміне бойлап ұлттық поэзия-
мызға әдемі үйлестірді.

Гете поэзия туралы пайымдауында: «Әлем 
қаншалықты ұлы және бай, өмір қаншалықты көп 
қырлы. Менің өлеңдерімнің бәрі жағдайдан туған. 
Олар шындықтан шабыт алған, соған негізделген, 
соған құштарланған», – депті.

Лермонтов аудармасын біреулер еркін ау-
дарма, екінші біреулер Гете поэзиясына еліктеу 
түрінде жазылған десе де, Б.Эйханбаум мен 
В.Брюсов тура аударма деген ой айтады. Әрине, 
бұл ешқандай еліктеу де, бейімдеу де емес. Гете 
лирикасының ақындық құштарлықпен, ша-
бытпен аударылған орысша нұсқасы. Гетенің 
өлеңін қаншама аудармашы қайта аударуға тал-
пынғанмен, М.Ю.Лермонтовтан аса алмаған. 
Ал, Абай болса, Лермонтовтан асып түсті. Лер-
монтовтың сурет салғаны, музыкаға құштарлығы 
жырдың ойы мен тілін әуезділікке жеткізуге 
мүмкіндік берсе, Абай көркем тілмен сурет са-
лып, әдемі әуезбен мәңгілік әнге айналдырды. Та-
лант кереметтілігі осында!

М.Құрмановтың немісшеден жасаған өлеңнің 
жолма-жол аудармасы:

 Барлық шыңдардың басында
 Тыныштық
 Ағаштардың басында
 Болар болмас
 Леп байқалады,
 Ормандағы құстардың үні өшкен
 Тек сабыр ет, сәлден кейін
 Сен де тыншығарсың.

«Зер салып үңіле қараған адам тіпті неміс 
тілін білмегеннің өзінде жырдың байсалдылығы 
мен жатықтығын, әсем де көркем әуезін сезіне 
алады», – дейді аудармашы. Өлеңнің қалай 
туғаны туралы Гетенің жолсерігінің пікірі 
тебіреністі сезімге толы: «Ол бөлмеге енді де: 
Мен баяғыда қылшылдаған жас кезімде, осын-
да болған едім. Қабырғасына қарындашпен өлең 
жазған болатынмын. Сол өлең өшпесе, сақталса 
игі еді. Жазылған уақытына қарап бір оқысам – 
деді. Өлең қаз-қалпында сақталған екен. Тебірене 
оқып шықты. Екі бетін ыстық жас жуып кетті. 

Екінші тарау. АБАЙ ЖӘНЕ БАТЫС
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Бір кезде дірілдеген дауыспен: Иә! Тыншығарсың 
сен-дағы, сабыр етсең азырақ! – деді де біраз 
үнсіз қалды».

Тауды балбырап ұйқыға кетті деп бейнелеу – 
бала шағынан табиғаттың сұлулығын жүрегіммен 
сезінген ақынның тапқырлығы. Алайда желмен 
сабдырлаған жапырақ үніне, сыңғырлаған бұлақ 
тіліне үйренген көңіл оның тыншып қалуына 
алаңдайды. Түннің салбырап басуы да жан 
тыныштығы, рахаты емес. Думанды да дүбірлі 
тірліктің байқатпай келмеске кетуі іспетті. Ақын 
өмір қызығы мен қуанышынан түбі бір тыншып 
тынарын, тірліктің ақыры да таянып келетіндігін 
түнгі табиғаттағы өзінің ойымен аңдатады.

Жалпы ұлы ақындардың дүниетанымы, өмірге 
көзқарасы ұқсас болады. Мысалы, америка ның 
ұлы ақыны У.Уитменде «Ты отдохнешь в мо-
гильной тишини» деген жол бар: Әдетте, Уит-
мен Гетеден алмағаны белгілі. Бірақ ақындық 
қиял, тебірену, ойлау жүйесінде кейде осындай 
үйлесімділік ұшырасады. Бұл – табиғи заңдылық.

Үш тілді керемет меңгерген, аудармашы әрі 
аударма зерттеуші Г.Бельгер Гете өлеңінің неміс 
тіліндегі түпнұсқасымен қоса оның жолма-жол 
аудармасын да берген.

«Жолаушының түнгі жыры» Лермонтов-
ты өзінің ғажайыптылығымен қалай тамсантса, 
Абайды да таңдандырған. Лирика қазақ даласын 
шарлап кеткен аударманың озық үлгісі.

Лириканың алғашқы нұсқасы Гетенің 27 жа-
сында жазылған. Екінші өлең 4 жылдан кейін 
дүниеге келді. Гете өзінің жастық шағымен 
қоштасып, махаббат сезімі шарпыған жалынды 
жылдарын артта қалдырады. Ғашықтың дер-
тінен жапа шеккен ақынның қаяу көңілі достары-
нан да қол үздіреді. Жалғыздықты сезінген Гете 
енді жанына тыныштық тіледі. Аруларға деген 
сүйіспеншілігінен жан дүниесіне жара салған 
көңілі қаяу еді. Жабырқау жүзіне Тәңірден ме-
дет іздеді. Жанын жұбан-дырар жыр ғана. Сол 
жыр жан тыныштығын іздеген ақын сырын 
сыртқа, жұртқа жайды. Клауэрдің Гетенің дәл осы 
шағындағы салған мүсіні отыз жасар ақынның 
әбден шаршап, қалжырап, жабығып, беттері 
әжімделіп, уайым мен мұң басқан келбет-кескінін 
бейнелеген. «Қапырық күннен кейінгі түннің 
қандай тыныш, жанға жайлы сезімі Гетенің осы-
нау шағын пьесасында еседі. Біздің ақындарымыз 
соны керемет жеткізген», – деп В.Б.Белинский де 
терең пайымдаған.

Сонау б.д.д. 340-278 жылдары өмір сүрген 
Қытай классигі Цюй Юанның «Горному духу» 
(«Тау рухы») өлеңін алып қарайық. Қытай тілінен 
аударған Г.Днепрова. 

 Как одиноко.
 Стою я на вершине горной!
 Вниз уплывают облако,
 Кружась, клубятся,
 Все глубже сумерки,
 Ночная тьма сменяет день
 Восточный ветер поднимается,
 И боги посылают дождь.
 Останься, милый, 
 Меня печаль томит.
 К закату годы клоняется,
 О кто же меня заставит зацсвести?! 

Гете лирикасымен салыстырып көрсеңіз, 
жыр мазмұны мен ақындардың сезімі, ойы, мұңы 
ұқсас. Цюй жалғыздықтан жапа шеккен шағында 
сүйіктісінің қасында болуын аңсап, тілсіз 
табиғатпен сырласып мұңдасса, Гете сүйкімді 
аруынан айырылып, ұлының қолында тұрмақ 
болғанда, тәкаппар келін бұл тілегін қабылдамай, 
жанын жаралайды. Ақын тау басына шығып, 
биіктен айналаға қарап отырып, тыныш, тынық 
табиғатта өзімен-өзі іштей сырласқан. Әрине, Гете 
қытай классигі лирикасын оқымаған, білмеген. 
Демек, өзені күркіреп, орман-тоғайы сыңсыған 
тау табиғаты ақындарды ғажап көркімен ғана 
тамсандырмаған, оларға әр сәтімен ой салған, 
толған-дырған, тебіренткен.

Өткен дәуірде өмір сүрген тағы бір қытай 
ақыны Фань Чжун-минь «Өткен туралы естелік!» 
атты өлеңінде күннің батып, ымырт түсуіне 
қатысты көңіл-күйін: 

 Лучи подстали
 По горной вершине.
 Вот спряталось солнце,
 С ним радость ушла.
 Сливается небо,
 С водой темно-синей.
 Тоско одиночества,
 Нету печальней, – 

деп сипаттаған. Байқап қарасақ, ақындардың 
жалғыздықты, жанын мазалаған уайым-мұңды 
тек тау табиғатымен бөлісетін тәрізді. Өзенге 
қарап ой тұнытып, шыңға қарап қиял шарықтатып, 
батқан күн сәулесіне көз тігіп, көңіл босататындай 
көрінеді. Ақынның жан дүниесіндегі мазасыздық, 
өмірдің өткінші мезеттерінің қайталанбастығы 
әр батқан күн, түскен қараңғылықпен күшейе 
түсетіндей. Жабырқаған ақын жаны бір сәт 
табиғаттың әр көрнісімен, әр сәтімен сырласып, 
сұхбаттасып, дауа, шипасын тапса керек.

Жаны жабырқаған жалғыздықты түнмен 
бөліскен ақын оны өзінің жансезімімен, көңіл-
күйімен үндестіреді. Табиғаттың жайшылықта 
адам байқай бермейтін кереметтілігі мен 
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сұлулығы да оған басқаша ой көзімен қарағанда 
жаңа қырын, тосын құбылысын анық байқатады. 
Ақындар жандүниесіндегі мазасыздықты, сезім 
арпалысын бірде сүйікті аруымен бөліссе, енді 
бірде оны қою қараңғы түннен немесе айлы 
түнмен астастырады. Табиғатты тамашалаған 
алаң көңіл лирикасында өзінің сезім сипатын, 
жандүние толғанысын, тебіренісін қоса жеткізеді.

«Негізінен алғанда, Гете де, Лермонтов пен 
Абай да тұтасымен – жалпы тыныштық күйі, ты-
ным рухы интонация, ырғақ, әуез құбылысымен 
ғана емес, семантикалық аясында шу, дабыр, 
дыбыс мағынасы жоқ үнсіз сөздермен де... 
түнгі тыныштық дүниесі «дыбыссыз» бейне-
лермен берілген» деп пайымдай келе, белгілі 
сыншы, ғалым Тұрсынжан Шапай «Шын жүрек 
бір жүрек» зерттеуінде Лермонтовтың түні мен 
тыныштығы бояуы әбден кепкен полотнодай 
біржола орнығып, тұрлау тапқан көрініс. Өлеңде 
бейнеленген табиғат тынымын өзекті пенденің 
әйтеуір бір өлетін ақиқатына меңзеу деп жорисың. 
Лермонтовтағы «отдохнешь» пен Абайдағы 
«тыншығарсында» сол бейнелі бір терең трагизм 
жатқандай, – деп қорытындылайды. 

В.Брюсов, И.Анненский, Ю.Александров ау-
дармаларын салыстыра сараласақ, ақындардың 
философиялық түйінді өз түсінігімен жеткізгенін 
пайымдаймыз.

В.Брюсов:

 Подожди только: скоро, 
 Уснешь и ты.

 И.Анненский: 

 О, подожди! Мгновенье 
 Тишь и тебя ... возьмет

 Ю.Александров: 

 К отдохновенью 
 Все ближе ты.

«Аудармаларда идеальдық дәлдік, сәйкестік 
жоқ. «Мгновенье –Тишь и тебя» Гете өлеңінің 
философиялық ойын жеткізе алмайды. Ау-
дармашы М.Лермонтов пен Абайдай Гетенің 
сезім әлемін түсіне алмаған. Оны түсіну үшін 
де талант деңгейімен бірдей болуы керек. Бұл 
екі ұлы классиктің айырықша таланттылығын 
айғақтайды. Ал Лермонтов Гетеден тек қана 
тақырыпты, идеяны, миниатюра негізін алған 
да, өзінің көңіл көкжиегінен ақындық рухты 
жеткізуге ұмтылған. Ақындар бір-бірін нәзік, 
сезімталдықпен түсінген!» деп тамсанады  
Г. Бельгер. 

Алғашқы шумақта Лермонтов «вершины 
спят» деп бір ғана етістік қолданса, Абайда «кетер-
ден» басқа, «наступает» – «түн басады» етістігінің 
қосарлана берілуі аударманы әрлендірген. Сол 
сияқты етістік формалы қалғып, дел-сал ғып, бал-
бырап көсемшелері толықтырып тұр. Етістік пен 
етістік формаларының мұндай әр алуандығы әрі 
молдығымен Абай түннің қозғалысын, жақын-
дауын, қараңғылық басып келе жатқанын сурет-
теу де қолданған. Баяу, жайлап төніп келе жатқан 
түн Абайға жанды тіршілік көзіне айналған Гете 
мен Лермонтовтан мұны түнгі сурет сипатында 
сезінесің, ал Абайда басқаша.

«Өлеңнің ішкі композициялық құрылымында 
теңдестірілген табиғат пен адам атымен өзінің 
онтологиялық мағынасында тең емес. Табиғаттың 
мәңгілігінің жанында адам өмірі – қас-қағым ғана. 
Мәңгілікпен шендестірілген қас-қағым жоққа тән. 
Осының бәрі өлең интонациясымен, дыбыстың 
бейне, әуендермен тұтасып, поэтикалық сугге-
стия (көркемдік әртүрлі тәсілдермен мәтіннен тыс 
астыртын мағыналарды сездіру, меңзеу) тудырған. 
Абайда бұл «тыншығарсың» етістігімен тіпті 
күшейе түскен» деген Т.Шапайдың дәлелдеуі 
Абай аудармасының түпнұсқасымен үндестігін, 
сәйкестігін анық байқатады. Ең бастысы Абай 
Гете лирикасының мағынасын, ойын терең түсіне 
келіп, жыр ырғағын, интонациясын, әуезін аудар-
ма бойына сіңірген. Егер М.Лермонтов аударма-
сына әлемнің әр елінен 90 композитор ән жазса, 
соның ең басында Абай талассыз тұрады.

Ақын, шебер аудармашы К.Заболоцкий 
«Лермонтовтың «Қараңғы түнде тау қалғып» 
жыры Гете нұсқасынан озық. Бұл ешқашан ере-
жеге сыймас ерекше жағдай» деген екен кезінде. 
Біз айтар едік, Абай аудармасындағы Гете өлеңі 
тіпті түпнұсқадан да асып түскен. Аудармашы 
мөлдіреген лириканың тұнып тұрған сырын сезім 
сұлулығымен астастырып жіберген. 

Екінші жағынан ұлттық өлең өлшеміне түсі-
ріп, өзіндік өрнегін берген ырғағын айшықтап, 
әуезді әнге айналдырған. Ол осынау тың бейне-
леу, ой тереңдігімен, сараланған сөзбен салын-
ған суретті ғажайып лирикадан Б.Пастернак түп-
нұсқасына қарағанда М.Лермонтов аудар ма  сы нан 
ерекше ләззат алғанын айтса, М.Әуезов Абай 
аудармасына айрықша құмарт қан, қызыққан. 
Талантты аудармашы әрі зерттеуші Абай 
аудармасын саралап, талдап, «Қазақ әдебиеті-
нің өркендеуі үшін Абайдың шығармашылық 
жұ мысының зор маңызы болды» – деп 
қорытындылайды.

Абай аудармасы Лермонтов мәтініне жақын-
дағанымен, Лермонтовтық образды жаңаша пай-
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ымдап, өзіндік тұжырымдауымен ұтымды. «Түнді 
Лермонтовша суреттей келіп, ол «қазақ түнін, 
қазақ даласының түнін» поэзиясында көр-ді де 
сезінді», – деген Г.Бельгер дәл аңғарған. Гетенің 
керемет көркем лирикасын «Таулы шыңдар» де-
ген тақырыппен М.Әлімбаев та аударған:

 Мақпалдай қара түндерде,
 Маужырап таулар мүлгиді.
 Тым-тырыс, бей-жай қыр-белде
 Қоңыржай мұнар сырғиды.
 Бұрқ етпес шаң да жолдағы,
 Желпінбес жасыл шалғында. 
 Аялдай тұрсаң болғаны.
 Тыныстар күнің алдыңда.

Әрине, М.Әлімбаев неміс тіліндегі түпнұ-
сқадан емес, Лермонтов мәтінінен тәржімалаған. 
Музағаң лириканың ырғақ, интонациясы, 
әуезінен гөрі, ойына жақындауды мақсат еткен. 
Нәтижесінде Лермонтовтың қосымша өлеңі бо-
лып шыққан. 

Ал Абай аудармасындағы «Таулы шыңдар» 
гетелік түпнұсқаға рухани жақын. Лирикадағы 
ырғақ, интонация, ақындық ой-сезімді терең 
түйсініп жеткізген. Ақынның жандүниесінің 
тереңіне бойлап, оны өзінің көңіл күйімен 
үйлестірген Абай шеберлігі шексіз. Ұлыны ұлы 
жүрегімен ұғынған. Мұны мөлдір сезімнен, шы-
найы көңілден туған әдемі лириканың әсерлі де 
әсем аудармасынан айқын аңғарамыз. Бұл – нағыз 
биік классикалық аударма үлгісі. 

2

Поэзия тілі – образды тіл. Поэзия аудармашысы 
сөздің мән мағынасын, дыбысталуын, аударма 
бірліктерінің образдылығын, синтаксистік және 
стилистикалық құрылымын дұрыс бере білуі 
тиіс. Ол түпнұсқаның мағынасы мен мәнін, 
образдылығын, эстетикалық әсерін лайықты 
жеткізуі шарт. Поэзия аудармашысы түпнұсқаны 
мүмкіндігінше дәл жеткізу үшін өзінің ана тілінде 
тура түпнұсқадағыдай эмоционалды әсері бар 
күрделі және жанды байланысты орнатуы қажет. 
Сонымен бірге аудармашы автордың поэтикалық 
даралығын жоғалтпай, интонациясын, ырғағын, 
ұйқасын, тіл ерекшелігін сақтай отырып аударуы 
керек. З.Ахметов: «Поэзиялық шығармада ойдың, 
сезімнің мағыналылығымен қоса бейнелілігінің, 
көркемділігінің мәні зор. Әр сөздің мазмұны –
мағынасымен бірге ырғақ-әуезділігі де оқушыға 
үлкен әсер етеді. Сөз өнеріне, әдеби шығармаға 
тән ойдан шығару, әсірелеу, көркемдік шартты-
лық та поэзияда өзінше сипат алатын» [1,216], 

– дейді. Осының бәрі поэзия шығармаларын 
аударудың оңай емес екенін білдіреді. Гете 
сияқты ұлы тұлғаның шығармаларының аудар-
масы адамзаттың рухани мәдениетін байыта 
түсе тіндігі, оқырмандарымыздың дүниеге көзқа-
расын кеңейтіп, эстетикалық сана сезімін терең-
дететіні мәлім. Абай Гетенің «Жолаушының 
түнгі жыры» шығармасын қазақ тілінде сөйлетуі 
кездейсоқ емес. Абай Гетенің өзіне табиғаты 
жақын, өзінің жан дүниесімен рухани үндесетін 
шығармасын аударды. Аударманы Абайдың өз 
шығармаларынан ажырату қиын, аударма төл 
туындыдай әсер қалдырады. Бұл туралы біздің 
жазушы, аудармашыларымыз дұрыс айтты. Абай 
тек данышпан ақын ғана емес, сонымен қатар 
аударманың қыр-сырын терең меңгерген шебер 
аудармашы. Абай Гетенің өленің қарапайым 
аудармашы секілді емес, нағыз суреткер 
ақын сияқты аударады. Абай аудармасына 
сын айтудың өзі қиын. Аудармаға қойылатын 
талаптар мен міндеттерді Абай жоғары ақындық 
шеберлік биігінде орындаған. Біз үшін Абайдың 
аудармалары – поэтикалық мәтінді үздік 
аударудың үлгісі. 

Гетенің «Wanderer’s Nachtlied» өлеңінің 
алғашқы шумағы сегіз тармақтан тұрады:

 Über allen Gipfeln
 Ist Ruh,
 In allen Wipfeln
 Spürest du
 Kaum einen Hauch;
 Die Vögelein schweigen im Walde.
 Warte nur balde
 Ruhest du auch.

Б.Момышұлы Гетенің осы өлеңін түпнұсқадан 
орыс тіліне жолма-жол былай аударған:

 Над вершинами покой,
 В листвах не услышишь шороха.
 Птички безмолвно молчат в лесу.
 Подожди немного,
 Скоро отдохнешь и ты [3, 111].

Гетенің «Wanderer’s Nachtlied» өлеңінің 
орыс тіліне жолма-жол аудармасын Г.Бельгер 
Б.Момышұлынан кейін мынадай үлгіде жасайды. 

 Над всеми вершинами
 Есть покой.
 В каждой верхушке (макушке дерева)
 Чувствуешь ты
 Едва дуновение.
 Птички молчат в лесу.
 Подожди только, скоро
 Отдохнешь ты тоже [2, 105].
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 Б.Момышұлы түпнұсқадағы сегіз жолды 
бес тармақпен береді. Г.Бельгер түпнұсқанын 
тармақ санын толық сақтайды. Түпнұсқадағы 
«всеми» (allen), «есть» (іst) деген бірліктер 
Б.Момышұлының жолма-жол аудармасын-
да қалдырылып кеткен. Түпнұсқаның келесі 
тармақтары «в каждой верхушке» (In allen 
Wipfeln),«чувствуешь ты» (Spürest du), «едва 
дуновение» (Kaum einen Hauch) аудармада 
берілмеген. Бұл тармақтардың орнына аудар-
машы түпнұсқада жоқ «в листвах не услышишь 
шороха» деген бір тармақты қолданады. Деген-
мен бұл тармақ түпнұсқадағы тармақтардың 
мағынасын дәл бермейді, мәтін бірліктерінің 
лексикалық мағынасын сақтамаған. Түпнұсқада 
ағаштың ұшар биігінен леп сезілетіндігі ту-
ралы ой бар. Б.Момышұлының аудармасында 
керісінше жапырақтардың сыбдыры естілмейді, 
яғни ешқандай қимыл жоқ. Түпнұсқадағы «чув-
ствуешь» (Spürest) дегенді «услышешь» сөзімен 
алмастырған. Бірақ «чувствуешь» пен «услы-
шешь» сөздері бір-біріне балама емес. Оның 
үстіне түпнұсқадағы «чувствуешь» (Spürest) 
сөзінің нақты лексикалық мағынасының 
қосымша эмоциялық реңкі бар. Түпнұсқадағы 
«ағаш» (wipfeln) деген жалпы ұғым аудармада 
«жапырақ» деп нақтыланған. «Птички безмолв-
но молчат в лесу» дегенде «безмолвно» эпитетін 
аудармашы өз тарапынан қосқан. Б.Момышұлы 
түпнұсқаның мазмұнын сақтаған, бірақ пішінін 
өзгерткен. Б.Момышұлы өлеңнің сөзін емес, 
ойын жеткізуді басты міндет етіп қойған. Ау-
дармада жеке сөздердің, сөйлемнің мағынасын 
емес, толық мәтіннің мағынасын жеткізудің 
маңыздылығы туралы талапты Б.Момышұлы өз 
аудармасында сәтті орындаған. Б.Момышұлы 
аудармада жеке сөздердің емес, жалпы өлеңнің 
мағынасын беріп, ықшамды етіп аударады. 

 Г. Бельгердің аудармасының түпнұсқаға 
сәйкестілігінің деңгейі жоғары. Бельгер өзінің 
тарапынан еркіндікке бармай, түпнұсқаны сөзбе-
сөз аударған. Бірақ аудармашы түпнұсқаның 
ырғақ, интонациясына жете мән бермеген.

 Б.Момышұлы мен Г.Бельгердің Гете өлеңін 
орыс тіліне жолма-жол аударуының практикалық 
маңызы бар. Олардың жолма-жол аудармалары мен 
М.Ю. Лермонтовтың, Абайдың поэтикалық аудар-
маларын салыстырып талдау аудармашылардың 
әрқайсысының шығармашылық шеберліктерін 
тануға мүмкіншілік береді. Сонымен қатар 
түпнұсқаның көркемдік ерекшеліктерін дұрыс 
бағалауға негіз болады. 

 М.Ю Лермонтов өлеңді неміс тілінен мына-
дай үлгіде аударады: 

 Горные вершины 
 Спят во тьме ночной;
 Тихие долины
 Полны свежей мглой;
 Не пылит дорога,
 Не дрожат листы...
 Подожди немного,
 Отдохнешь и ты [2, 105].

 Лермонтов аударма мәтінге түпнұсқада жоқ 
жаңа сөз, образ, тіркестерді қосқан. Ол өлеңнің 
сөзін емес, мәнін, әуенін, стилін аударады. Соны-
мен қатар Лермонтовтың аудармасында нақтылық 
басым. Гете «над всеми вершинами» деп жалпы 
түрде алса, Лермонтов «горные вершины» деп 
нақтылайды. Гете «шыңдарда тыныштық» (Über 
allen Gipfeln, Ist Ruh), дейді, ал Лермонтов «таулы 
шыңдарды түн түнегінде ұйқыға батырады» (Гор-
ные вершины, Спят во тьме ночной). Түпнұсқада 
мезгіл суреті нақты көрінбейді. Аудармашы 
мұнда да «түн» деп нақтылауды ұйғарған. «Ти-
хие долины» – аудармашының өзінің тарапынан 
жасаған образы. Гетеде оқиғанын мекенін білдіріп 
тұрған бірлік «орман», аудармада бұл бірліктің 
орнына «долина» сөзі алынған. Бірақ орман мен 
алқап – екеуі екі түрлі объект. Түн пейзажын 
тереңінен суреттеу үшін «свежая мгла», «ночная 
тьма» деген көркемдік детальдарды өз тарапы-
нан қосады. Өлеңде пейзаждың көрінісін әсерлі 
ете түсу үшін өзінің тарапынан «не пылит доро-
га, не дрожат листы» деген тармақтарды қатар 
қолданады. Түпнұсқада мұндай өлі тыныштық 
жоқ. Бұл тармақтар өлеңнің мазмұнын өзгерткен. 
Гетенің өлеңінде керісінше қимыл, қозғалыс 
бар. Сондықтан Лермонтовтың жапырақтарды 
қимылсыз, қозғалыссыз етуі түпнұсқаның 
мазмұнына әсер еткен. Гете жолдан шаң 
шықпайды демейді, оны да Лермонтов өз тарапы-
нан қосқан.

Көрсетілген ауытқуларға қарамастан,  
М.Ю Лермонтов өз аудармасында Гете өлеңінің 
рухын, поэтикалық мәнін асқан шеберлік-
пен бере білген. Абай Гетенің осы өлеңін  
М.Ю. Лермонтовтың аудармасынан мынадай 
үлгіде аударады:

 
 Қараңғы түнде тау қалғып,
 Ұйқыға кетер балбырап.
 Даланы жым-жырт, дел-сал қып
 Түн басады салбырап.
 Шаң шығармас жол-дағы,
 Сілкіне алмас жапырақ,
 Тыншығарсың сен-дағы
 Сабыр қылсаң азырақ [2, 110].
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Абай аударманың әр екі тармағында 
біршама толық аяқталған ойды білдіреді. Әр 
екі тармақ сабақтас құрмалас сөйлем үлгісінде 
құрастырылған. Г.Бельгердің кері аудармасын-
да осы жүйе толық сақталған. Б.Момышұлының 
кері аудармасында сабақтас құрмалас сөйлемдер 
М.Ю. Лермонтовтың аудармасындағыдай сала-
лас құрмалас үлгісінде беріледі. Әрине, Абайдың 
аудармасының поэтикалық қуаты түпнұсқаның 
көркемдік сапасын мейлінше толық жеткізеді. 
Бірақ осы толық болмысты орыс тілді оқырман 
үшін лайықты сипаттап беру оңай емес. Бұл ретте 
Абайдың аудармасын орыс тіліне жолма-жол кері 
аударуға тура келеді. Г.Бельгер мен Бауыржан 
Момышұлы осы міндетті ойдағыдай шешкенін 
атап өту қажет. Екі аудармашы да Абайдың 
мәтінінің мазмұнын дұрыс жеткізе білген. 
Ал Абай мәтінінің мағыналық-құрылымдық, 
семантикалық-синтаксистік бітімін беруге кел-
генде, Г.Бельгер барынша дәлдік көрсетеді. 
Г.Бельгер Абай аудармасының семантикалық-
синтаксистік табиғатын сақтайтын болса, 
Б.Момышұлы Абайдың аудармасының мазмұнын 
М.Ю. Лермонтов үлгісіне сай беруді дұрыс көрген 
сияқты.

 Біздіңше, Г.Бельгер мен Б.Момышұлының 
екеуінің де кері аудармасы Абайдың аудармасының 
сапасын, оның түпнұсқаға сәйкестігінің деңгейін 
байқауға үлкен септігін тигізеді. 

 Г.Бельгер Абайдың аудармасын мынадай 
үлгіде жолма-жол кері тәржімалайды:

 Темной ночью горы, дремля,
 Уходят в сон,
 Разнежившись (разомлев).
 Степь тихую разморив
 (обессилев),
 Накрывает ночь, нависая.
 Не пылит дорога,
 Не вздрагивают листья.
 Отдохнешь и ты, 
 Если проявишь немного
 спокойствия.

 Б.Момышұлы Абай аудармасын жолма – жол 
кері былай тәржімалайды:

 В темную ночь горы дремлют,
 Ко сну уходят блаженно.
 В степи тихо, тишине внемлят,
 Ночь опускается легким покрывалом.
 Не пылит дорога.
 Не может встряхнуться листва.
 Успокоишься и ты, 
 Если наберешься немножко терпенья 

 Абай аудармада «қалғу», «балбырау», «сал-

бырау» сөздерін өз жанынан қосқан. Абайдың өз 
жанынан қосқан өзгертулері мен сөз қосулары ау-
дармада өлеңнің көркемдік рухын беруге қызмет 
етеді. Лермонтовта таулар түн түнегінде ұйықтап 
жатса, Абайда әлі ұйықтаған жоқ, таулар балбы-
рап жатыр. «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде»: 
«Түн – тәуліктің кешкі уақыттан таңертеңгілікке 
дейінгі аралығы» деген анықтама берілген. Бірақ 
осы түн образын әр автор түрліше қабылдайды. 
Гетеде түн суық, үрейлі, қорқынышты. Гете түн 
деген сөзді тура мағынасында емес, «мгла , мрак, 
тьма, глухой лес» сияқты сөздермен білдіреді. 
Бұдан түн туралы емес, түнек, түн түнек туралы 
ұғым туады. Гетенің «Орман патшасы», «Сыған 
өлеңі» деген өлеңдеріндегі «Кто скачет, кто мчит-
ся под хладною мглой?», «В тумане текучем, 
в глубокий снег, В глухом лесу, в полуночный 
мрак» деген жолдардан дәл осындай эмоциялық 
күй байқалады. Гете түн образы арқылы бойын 
билеп тұрған қорқыныш, үрейін, көңіл күйін, 
сезімін жеткізеді.

 М.Ю.Лермонтовта түн қою және тіршіліктің 
бәрі қалың ұйқыда, айнала түгел түн құшағында 
тыныштық тауып, дамыл алып жатқанда, 
лирикалық кейіпкер ғана ұйқысыз, жалғызсырап, 
тынши алмай жүргендей сезіледі. Оның бой-
ында жалғыздық пен бірге қорқыныш сезімі 
де бар. М.Ю.Лермонтов өзінің шығармасының 
тақырыбы, идеясы Гетенің шығармасымен 
ұқсас болғандықтан аударады, бірақ Гетеде 
тек «тыныштық» және тыныш тапқысы кел-
ген көңіл сазы туралы айтылады. Лермонтов 
«тыныштықты» «ұйқы» деп өзінің тақырыбына 
жақын етіп ауыстырады. Гете мен Лермонтов 
үшін түн образы қорқыныш сезімін тудырса, 
Абайда түн мүлде басқа. Абай үшін түн образы 
ерекше сезімге толы, тіршілік иелерін ешқандай 
уайым, қайғы, үрейсіз тәтті ұйқыға батыра-
ды. Абай аударған өлеңде романтикалық сипат 
сезіледі. Мұны Абайдың өзінің «Желсіз түнде 
жарық ай» өлеңінен де көруге болады. Абай 
Гетенің өлеңін жаңаша романтикалық стильге 
салуы автордың түпнұсқаны интерпретация-
лай білу шеберлігін танытады. Біздіңше, Абай 
түпнұсқаның сабырлылық пен тыныштықты 
аңсау идеясын өте терең, әрі көркем тілмен 
жеткізген, ерекше романтикалық бояумен бер-
ген, өз оқырмандарының қабылдауына жеңіл әрі 
әсерлі эпитет, метафоралармен өрнектеген. Ақын 
тәржімасының ең ұтымды жағы – прагматикалық 
тұрғыдан аса құндылығы – қабылдаушының ой 
танымына бейімділігі, жақындығы. Осы тұрғыдан 
қарағанда, Абайдың аудармасын түпнұсқаға пара-
пар деп қабылдау дұрыс.
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М.Ю. Лермонтов алғашқы төрт шумақта бір 
ғана «вершины спят» етістігін қолданса, ал Абай 
«кетер», «түн басады» етістіктерін және «дел-
сал ғып», «балбырап», «қалғып» көсемшелерін 
пайдаланған. Етістік пен етістік формаларының 
Абай өлеңінде бұлай көптеп кездесуі аудармадағы 
түн суретіне жан бітіріп, оны әрлендіріп, әсерлі 
ете түскен. Абай түннін бата бастаған сәтін, оның 
жақындауын, айналаны қараңғылық басып келе 
жатқандығын жайлы қозғалыста көрсетіп, даланың 
әсем түнін оқырманның көз алдына әкеледі. «Ти-
хие долины» сөзбе-сөз аударатын болсақ «ты-
ныш алқап» болады. Оны Абайдың «долинаны» 
сөзбе-сөз аудармай «дала» деп беруі орынды. 
Себебі «дала» сөзінің мағыналық өрісі «алқапқа» 
қарағанда кең. Аудармадағы «жым-жырт», «дел-
сал» эмоционалды-экспрессивті бірліктер өлеңді 
әрлендіре түскен. М.Ю.Лермонтовтың «полны 
свежей мглой» деген тармағында «мгла» сөзінің 
нақты қай мағынада («мұнар, тұман, қараңғы») 
қолданылып тұрғандығын ажыратудың өзі 
қиын. М.Ю.Лермонтовтың «свежий» сөзінің 
қолданылуынан енді қоюланып келе жатқан түн 
туралы айтылып тұрғандай сезіледі. Абай бұл 
тармақтың мағынасын жеткізуде қателеспей, 
тілге жеңіл, түсінікті түрде «түн басады салбы-
рап» деп аударады. М.Ю.Лермонтовтың «от-
дохнешь и ты» тармағын Абай «тыншығарсың 
сен-дағы» деген үлгіде аударады. Қазақ әдеби 
тілінде «тынығу» деген сөз бар, мұндағы 
«тыншығу» – Абайдың өз тарапынан өзгертіп, 
енгізген сөзі. Абай өлеңді осындай детальдер 
арқылы өз халқының рухына мейлінше жақын 
етіп аударды. Ақын жүрегін толқытып толғантқан 
нәрсе – далада енді ғана қоюланып келе жатқан 
түннің тыныштығы. Т.Әлімқұлов: «аударма  
шығарманың әрпін емес, рухын жеткізуге 
тиіс, сөзді аудармау керек, ой-пікірді аудару 
керек, автор интонациясын, тіл, образ, стиль  
ерекшеліктерін сақтау шарт, аударма мейлінше 
жатық болсын» [5, 110], – деген пікір айта-
ды. Аталған талаптардың негізінде Абайдың 
аудармада қолданған осындай әдіс-тәсілдері 
жатқандығы сезіледі. Аударма өнерінің шебері  
М.Т.Цицерон өзінің аударма туралы ойла-
рында түпнұсқаны сөзбе-сөз емес, сөздердің 
мағыналарын, бейнелілігін, көркемдік-эстети-
калық қуатын сақтап аударудың қажет тілігін 
айтқан [3, 58]. Әрине, аударма – әркімге беріле 
бермейтін өнер. Аударма өнерін үйренемін де-
ген кісіде таза, шыншыл, пәк, ынталы, ыстық 
жүрегі болуы керек. Аудармада әр сөз түпнұсқа 
тіліндегідей толық, мәнерлі, жан дүниемізді 

қозғап, жүректен өтіп, содан шығып тұратындай 
болуы шарт. Аударманың мәнерлілігі мен 
айқындығына жету үшін алдымен, мәтіннің мәнін 
жеткізе білу керек [7, 6]. М.Лютердің аудармаға 
қойған осы талаптары Абайдың аудармасында 
сақталған және нағыз аудармашы бойында болуы 
тиіс қасиеттердің барлығы да Абайдан табылады. 
Түрлі дәуірде өмір сүрген М.Т. Цицерон, М.Лютер 
және Абайдың аударма туралы ұстанымдары мен 
ойлары бір арнадан шығады. 

 Г.Бельгер мен Б.Момышұлының жолма-
жол кері аудармасын салыстырып қарайтын 
болсақ, біздіңше Абайдың аудармасына 
Б.Момышұлының жолма-жол аудармасы жақын. 
Г.Бельгердің аудармасының алғашқы төрт 
шумағы есімшелі және көсемшелі оралымнан 
құралған. Өлеңді көсемшелі немесе есімшелі 
оралымнан құруға болмайды, олар өлеңнің 
ырғағын бұзады. Г.Бельгер Абай өлеңінің стилін 
сақтау үшін грамматикалық ерекшеліктерін 
өзгертпей сол қалпында аударуға тырысқан. 
Орыс тілі мен қазақ тілінің синтаксистік 
құрылымы бірдей емес екені белгілі. Сол се-
бептен Г.Бельгердің аудармасында түпнұсқаның 
әуені, интонациясы жоғалған. Г.Бельгер аудар-
мада Абай өлеңіндегі сөздердің дәл балама-
сын қолданады, ал Б.Момышұлының аударма-
сында өзгертулер, жанынан сөз қосулар бар. 
Б. Момышұлы өзгертулер мен жанынан сөз 
қосуларды Абайдың өлеңіндегі көркемділікті, 
бейнелілікті сақтап, белгілі дәрежеде аударма-
да жеткізу үшін жасаған. Г.Бельгер төртінші 
тармақты «накрывает ночь, нависая» деп сөзбе-
сөз дәл аударған. Бірақ Б.Момышұлы «ночь 
опускается легким покрывалом» деп аудармада 
метафоралық тіркесті қолданған. М.Ю. Лер-
монтов түпнұсқаның табиғатын ашып, ондағы 
әуенді, ырғақты, интонацияны, мағынаны орыс 
тіліне сәтті жеткізе білген. 

М.Ю Лермонтов Гетеден тақырыпты, иде-
яны алып аударған болса, Абай Лермонтовтың 
тақырыбын байытып, оқырманның көз алдына 
нағыз қазақ даласының түнін алып келеді. Абай 
өлеңіндегі түн – тауларға жан бітіп қалғып, бал-
бырап, ұйқыға батып бара жатқан түн. Абай 
түнінің ерекшелігі – М.Ю. Лермонтовтағы жан-
сыз табиғатқа жан бітуінде. Абай өлеңіндегі 
табиғаттың тылсым қасиетін оның әсем 
көрінісімен ұштастырып шебер суреттеу 
Абай аудармасын М.Ю.Лермонтовтың орыс-
ша нұсқасынан асырып түсіреді. Аударманың 
түпнұсқа деңгейінен асып түсуі сирек кездесетін 
құбылыс.



Абай институтының хабаршысы. №3 (15). 2012 83

Әдебиеттер

1. Ахметов З. Поэзия шыңы – даналық. Зерт-
теу. – Алматы, 2009.

2. Бельгер Г. Лики слова. – Алматы: Білім, 
1996.

3. Дәдебаев Ж. Әдеби компаративисти-
ка және көркем аударма. – Алматы: Қазақ 
университеті, 2011.

4. Көркем аударманың кейбір теориялық 

мәселелері. Мақалалар жинағы. – Алматы, 1957.
5. Әлімқұлов Т. Жұмбақ жан. Зерттеулер 

мен мақалалар. – Алматы: Жазушы, 1978.
6.  Тарақ Ә. Абай – Гете – Лермонтов: ой мен 

сезім үндестігі // Абай институтының хабаршы-
сы. – 2010. – №5. – 13-16б.

7.  М.Лютер. Письмо о переводе
8.  Бархударов Л. С. Язык и перевод (Воп-

росы общей и частной теории перевода). – М., 
1975.

АБАЙ ИНСТИТУТЫНЫҢ ЖАҢА КІТАПТАРЫ

Есембеков Т.О. 
Көркем мәтін поэтикасы: оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2012.-228 бет.

ISBN 978-601-247-686-6

Оқу құралы  көркем мәтін поэтикасын әдеби-сын дискурс тұрғысынан қарастыруға арналған. Мұнда мәтін 
және болмыс, мәтін және автор, оқырман және мәтін арасындағы поэтикалық байланыстар сөз болды. 

Сондай –ақ поэтикалық аударманың негіздеріне де назар аударылған. 
Оқу құралы филология мамандықтары бойынша білім алатын студенттерге, магистранттарға арналған 

дәрістерден тұрады. 

АБАЙ ИНСТИТУТЫНЫҢ ЖАҢА КІТАПТАРЫ 
 

 
 

Есембеков Т.О.  
Көркем мәтін поэтикасы: оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2012.-228 бет. 

ISBN 978-601-247-686-6 
 

Оқу құралы  көркем мәтін поэтикасын әдеби-сын дискурс тұрғысынан қарастыруға арналған. Мұнда мәтін 
және болмыс, мәтін және автор, оқырман және мәтін арасындағы поэтикалық байланыстар сөз болды. 

Сондай –ақ поэтикалық аударманың негіздеріне де назар аударылған.  
Оқу құралы филология мамандықтары бойынша білім алатын студенттерге, магистранттарға арналған 

дәрістерден тұрады.  
 



Абай институтының хабаршысы.  №3 (15). 201284

Сандаған ғасырлар бойы батыс пен шығыстың 
талай елінде Ескендірдің жорық жолын дәріптеген 
көптеген туындылар дүниеге келді. Тек бір ғана 
шығыс елдерінің өзінде Балами, Фирдоуси, Ни-
зами, Науаи, Жәми сияқты таланттардың негізгі 
шығармалары Александрдың жорық жолдарын 
уағыздауға арналған. Оның сыртында халық 
атымен айтылатын көптеген аңыздар қаншама! 
Ежелгі римдік тарихшы Ф. Аррианнан бастап 
бірсыпыра тарихшылар Ескендір Зұлқарнайын 
патшаның өмір тарихын ыждаһаттылықпен хатқа 
түсірген (Арриан, Поход Александра. М. Л, 1962). 
Демек, Александр хақындағы әдеби шығармалар 
да, тарихи еңбектер де, фольклорлық туындылар 
да аз емес. Ал мұның барлығын өзара салысты-
ра, Александрдың шынайы өмірі қандай еді, ол 
жайлы жазылған көркем шығармаларда сол өмір 
қалай берілген, егер бұрмаланса, оған не себеп 
болған, оның автор ұстанған мақсатқа қатынасы 
қандай деген мәселелердің өзі сандаған күрделі 
зерттеулердің объектісіне айналды. Міне, бұл 
мәселені алғаш рет советтік ғылымда көрнекті 
шығыс зерттеушісі Е.Э. Бертельс қолға алып, 1948 
жылы «Александр хақындағы роман және оның 
шығыстағы басты версиялары» деген тақырыпта 
монография жазды. 

Автор мұнда шығыс қаламгерлерінің батыс-
тық Александриада туралы еңбектерімен, араб 
шығысы елдерінің аңыздары, діни шығармалары-
мен өзара іштей жалғастығы сырына ерек-
ше назар аударған. Ал мұның өзі 1972 жылы  
Е.А. Костюхиннің «Әдебиет және фольклор дәс-

тү ріндегі Александр Македонский» атты еңбегі-
нің дүниеге келуіне себепкер болды. Аталмыш 
жұмыстың Е.Э. Бертельс зертеуінен негізгі ерек-
ше лігі – мұнда Александр атына байланысты сақ-
тал ған дүниежүзі халықтарының фольклорлық 
туын дылары барынша кеңінен қаралады. Сол ар-
қылы бұл тақырыптардың фольклорлық дәстүр-
дегі негізгі өзгешеліктері мен тақырыбы жағынан 
өзара үндестік себептері айқындалады. Сондай-
ақ, автор мұнда қазақ әдебиетінің классигі Абай 
Құнанбаевтың «Ескендір» поэмасындағы Ескендір 
тақырыбының жырлану ерекшеліктеріне барынша 
байыпты тоқталады. Осы мәселеге өзіне дейін қа лам 
тартқан М. Әуезов, Ы. Дүйсенбаев, М.С. Силь чен ко 
еңбектеріне де тиісті мөлшерде назар аударады.

Аталмыш поэма онан кейін бірсыпыра зерт-
теушілер еңбектерінде арнайы сөз болады (Ахме-
тов З.А. Современное развитие и традиции казах-
ской литературы. Алма-Ата, 1978, с.73-78; Сатпаева 
Ш.К. Казахская литература и восток. Алма-Ата, 
1982, c. 103-120; Қасқабасов С. Қазақтың халық 
прозасы. Алматы, 1984, 162-173 беттер). Бұлардың 
қайсысы да, негізінен Абай шығармасындағы 
Ескендірдің «құдайға бастайтын қақпаның» 
күзетшісінен алған көз сүйегі сюжетінің түп 
төркінін анықтауға ерекше тоқталады.

Қазіргі таңда бұл сюжеттің ақын шығармасына 
қайдан келгені жайында мынадай болжамдар бар:

1) Академик М. Әуезов пен Қазақ ССР 
Ғылым академиясының корреспондент мүшесі 
Ы. Дүйсенбаев аталмыш сюжет Низамидің 
«Ескендірнамасынан» келген деп есептейді;

төртінші бөлім. АБАй ШыҒАРмАЛАРының 
ӨмІРЛІК нЕгІзІ ЖӘнЕ мӘн мЕн   

мАҒынА ПоЭтИКАсы

Бірінші тарау. «ЕСКЕНДІР» ПОЭМАСЫ ЖӘНЕ  
ТАРИХИ ШЫНДЫҚ
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2) Академик М.С. Сильченко Абай поэ-
масындағы эпизод пен Науаидың «Ескендір 
қорғаны» арасында ұқсастық бар деп ойлайды;

3) Е.А. Костюхин 1895 жылы «Киргизская 
степная газетада» шыққан Ескендір жайлы қазақ 
арасындағы аңызды пайдаланған деген болжам 
айтады;

4) Академик З. Ахметов Абай поэмасын В.А. 
Жуковскийдің осы тақырыпқа жазған повесімен 
рухтас деп есептейді;

5) Белгілі фольклорист ғалым С. Қасқабасов 
Абай пайдаланған осы сюжеттің түп төркіні 
«Қиссасул-анбиядан» тарайды деген пікір айта-
ды.

Әлбетте, бұл болжамдардың қай-қайсысының 
да тиянақты пікірлер екеніне дау жоқ. Ақынның 
ең алдымен шығыс классиктерін, оның ішінде 
аталмыш эпизодты игеру жағынан басқа автор-
лардан өзіне бір табан жақын тұрған Низами 
шығармасын жақсы білгені күмәнсіз. Бірақ ол 
осы поэманы жазу барысында Низамимен ғана 
шектеліп қалмаған. Тіптен ол аталмыш эпизодта 
баққұмарлықтың символы ретінде пайдаланылған 
көз сүйегі жайлы штрихтың ертедегі еврейлер 
аңызы туралы талмудқа енген көшпелі көне 
сюжет екенін білуі де ғажап емес. Өйткені, И. 
Оршанскийдің 1866 жылы жарық көрген «Алек-
сандр Македонский жайлы Талмуд аңыздарын» 
поэманы жазар тұсқа дейін өзі оқуы да, немесе 
сол шамаларда Семей жаққа жер аударылып кел-
ген зиялы саяси тұтқындардан естуі де мүмкін 
болатын.

 Бұл орайда академик З. Ахметовтің аталған 
еңбегінде Абай поэмасы болмашы бір деталь-
дары болмаса, негізінен В.А. Жуковскийдің 
аталмыш тақырыпқа жазған повесімен сәйкес 
келетінін айта келіп, орыс ақынының белгілі 
шығармасын білгені күмәнсіз деген қорытындысы 
ойландырарлық пікір. Өйткені Абай – Ескендір 
тақырыбын былай қойғанда, орыс әдебиетінің 
ұлы классигі Пушкинді зердесін сала оқыған, көп 
аударған кісі. Ал В.А. Жуковскийді Пушкиннің 
өзі ұстаз санаған. Ұлы сыншы В.Г. Белинский 
сөзімен айтқанда: «Жуковскийдің орыс поэзи-
ясы үшін тарихи маңызы орасан. Жуковскийсіз 
Пушкин болмаған болар еді». (Белинский В.Г. 
Полн.соб, соч. Т.7 1955, с.221). Демек Абайдың 
Пушкинді жете білуге тырысуының өзі-ақ оны Жу-
ковский шығармаларымен таныстырмай қоймасы 
сөзсіз. Оның үстіне Жуковский – өткен ғасырдың 
бірінші жартысында (1849) Фирдоусидің 
«Шахнамесінің» «Рүстем мен Зораб» бөлімін 
орыс тіліне тұңғыш аударған адам. Россияның 
барша тынысын, рухын жете меңгеруді мақсұт 

еткен қазақ ойшылына В.А. Жуковский бүтін бір 
халықтың рухани кеніші секілді көрінері сөзсіз. 
Олай болса, сан түрлі әдеби, тарихи, фольклорлық 
мұраларды зердесінен өткізе жүріп, «Ескендір» 
жайлы поэма жазған Абай ақынның Жуковскийді 
білуі де, аталмыш сюжетті айшықтау үстінде 
оны назарында ұстауы да мүмкін. Бірақ, ол В.А. 
Жуковскийдегі есімі аталмайтын дана кісіні 
ақиқатқа барынша жақындатып, Аристотельдің 
Ескендірді тәрбиелегенін (Әйгілі гректер. Плу-
тарх шығармасы бойынша жасалған өмірнама. 
Алматы, 1977, 226-бет) білетінін анық аңғартады. 
Сөйтіп, осы эпизодтың ауқымында да, Ескендірдің 
тегін, ержеткен шағын, қолбасшылық құлқы мен 
жорық жолдарын тарихи ақиқатқа сай көрсете 
отырып, өзіне дейінгі талай ақындардан бұл та-
рапта озық тұрғанын танытады. Белгілі ғалым 
Ш. Сәтбаеваның пікірінше, Абай Ескендірдің 
қаталап шөлдеп келе жатып «сылдыр қаққан 
мөлдір бұлақ» сәулесін көріп, одан әрмен «қақпа» 
күзетшісімен жолығатын фантазиялық сюжетінің 
өзінде де тарихтан жырақ кетпеген. Өйткені, ерте 
дүние тарихшылары баян еткен Александрдың 
Яксарттан (Сырдария) әрі сапарында шыжғырған 
аптап пен шөлге тап болып, қатты ауыратын 
сәттеріне сәйкес келетін біраз жайлар ақын 
шығармасының осы тұсында көрініс тапқан  
(Сатпаева Ш. Казахская литература и восток. 
1982, с. 114).

Сондай-ақ, Абайдың «Осы жұрт Ескендірді 
біле ме екен?» деп барып, «Македония шаһары 
оған мекен. Филипп патша баласы ер көңілді, 
мақтан сүйгіш, қызғаншақ адам екен» де-
ген сөздері де Ескендір тарихшыларының 
еңбектерімен бір жерден шығады. Оның маке-
дониялық патша Филипп ІІ-нің баласы екені де, 
кішкентайынан мақтан сүйгіш, жүректі және аса 
тәкаппар болғаны да рас. (Әйгілі гректер... 1977, 
224-б). Абай одан әрмен Ескендірдің халін: 

 Филип өлді. Ескендір патша болды,
 Жасы әрең жиырма бірге толды.
 Өз жұрты аз көрініп көршілерге
 Көз алартып қарады оңды-солды.
 Сұмдықпен әскер жиып қаруланды,
 Жақын жерге жау болды, тұра аттанды.
 Көп елді күтінбеген қырды, жойды,
 Ханды өлтіріп, қаласын тартып алды, -

деген жолдармен баяндайды. Бұл да ақиқаттан 
алшақ емес. Филипп өліп, Ескендір таққа 
отырғанда не бәрі жиырма жаста ғана болған 
екен. Оның таққа отыра сала, көршілеріне 
қырғындай тиюі де – тарихи шындық. Көп ұзамай 
есімін бүкіл әлемге мәшһүр еткен Дари ІІІ мен 
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айқасының өзі осындай «көп елді» тізе бүктірген 
атышулы жорықтарының жалғасы болатын. 
(Әйгілі гректер... 1977, 229-251 беттер).

Міне, осы жайлардың ұзын ырғасын Абай 
ақын әлгіндей жолдармен баяндайды да, оның 
жорықтағы табыстары арта түскен сайын, 
аранының ашылып, күллі әлемді жеке билемек 
болған ниетін былайша хабарлайды:

 Ескендір елде алмаған хан қоймайды,
 Алған сайын көңілі бір тоймайды.
 Араны барған сайын қатты ашылып,
 Жердің жүзін алуға ой ойлады.
 

Бұл да шындық. Персияны тізе бүктіргеннен 
кейін ол бүкіл әлемді бағындыруды арман-
дай бастаған (Әйгілі гректер... 1977, 252 бет). 
Міне, бұлар – ақынның Ескендір жайлы тарихи 
мәліметтерді жетік білетінін көрсететін тұстар. 
Бұл арқылы Абай Е.Э. Бертельс айтқан: «Шығыс 
халықтары үшін Александр жорықтарының 
шынайы мақсаты айқын болмайтын. Олар 
Александрдың грек республикаларын ойрандап, 
азаматтарын боданға айналдырып, бостандықтың 
орнына қатал езгі орнатқан, шығыс елдеріне 
жасаған жорықтарының тонауға ұласып, орасан 
зор мәдени мұраларының опат болғандығына 
мән бермейді. Сонан келіп нағыз Александрдың 
өзі аңыздар тұманымен тұмшаланып тез 
ұмытылды» дейтін (Бертельс Е.Э. аталған 
еңбегі, 4-бет) шығыстық үрдістен Ескендірді 
өзге кейіпте түсініп, оның жорықтарының 
түпкі мақсатын тарихи шындық тұрғысынан 
баян етеді. Ақынның бірінші сөзін «Осы жұрт 
Ескендірді біле ме екен?» деп бастауы – осының 
кепілі. Осы арқылы-ақ ол шығыстық үрдістерден 
Ескендірді басқаша тұрғыда «уағыздайтынын» 
аңғартады. Сондықтан да Абайдың бұл тараптағы 
творчестволық ерлігі – аталмыш тарихи тұлғаның 
барша жорықтары мен мақсатының мәнін ақиқат 
кейіпте көрсеткендігінде. Осы тұрғыда «шы-
найы Александрдың кейбір қасиеттерін қалпына 

келтіруде... аталмыш поэма, сөзсіз, елеулі 
роль атқарады», – деп, Ш. Сәтбаева орынды 
көрсеткен. Бұл Абай поэмасының тарихилығы 
жайлы сөз болғанда баса көрсетілуге тиісті 
ерекшелігі. Сондай-ақ, Абай ұлы ағартушы 
ретінде осы туындысында Александр сынды 
қолбасшының барша тарихын, оған байланысты 
аңызды өмірдегі зұлымдық пен адамгершілік ту-
ралы үлкен ойын айту үшін пайдаланады. Оның 
ойы барынша әсерлі, барынша терең. Өмірдегі 
мақтаншақтық, даңғойлық, нысапсыздық секілді 
мерезді қасиеттерді Ескендір басына жинақтай 
көрсетіп, оқырманын сондай қасиеттерден 
безіндіруге үндейді. Ақын пікірінде, осылардан 
арылмаған адам – өзін қаншама ақыл, ерліктің, 
шексіз биліктің иесімен деп түсінсе де, төңірегі 
солай деп бағаласа да, оның шамасы белгілі, ол 
«есер» адам. Сондықтан да Абай оқырманына 
бағыштаған негізгі ойын:

 Аз-ақ сөз айттым, бітті бұл әңгіме,
 Мұны бір өзге сөздің бірі деме.
 Қарның тойса, қайғырма мақтан үшін,
 Тоймас көзің толар деп қайғы жеме, – 

деген сөздермен бітіреді.
Бұл сөздер – қазақ ақынының «Ғылым 

таппай мақтанба» өлеңіндегі адамгершілікке 
үндейтін насихаттарымен тамырлас. Бірақ, по-
эма сюжетінің оқырманын «бес асыл іс», «бес 
дұшпан» туралы өлеңге қарағанда көбірек ойлан-
тары хақ. Абай соны тереңнен ойлап, тап басқан, 
сондықтан да осындай әрекетке барған. Оған 
жоғарыда келтірілген бір шумақ дәлел. Онда 
«тоймас көз» сюжетінің не үшін әңгіме болғанын 
және оның «өзге сөздің бірі» емес, мағынасы 
терең әңгіме екенін айқын аңғартады. Сөйтіп, 
ерте дүние билеушісі Ескендір жайында Абай 
игерген тарихи материалдар мен фантастикалық 
сюжет ақынның оқырманына жоғарыда айтқан 
пікірлерді жеткізу үшін, сол арқылы ғибрат алуға 
үндеу үшін қызмет еткені анық. 
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«Сегіз аяқ» [1] – бүтін бітім. Жүйелі бүтіндік. 
Абайтану ғылымында «Сегіз аяқ» хақында 
айтылған ойлардың маңызы зор. «Сегіз аяқтың» 
«ұлы ақынның жазушылық еңбегінің орта 
тұсында туған үлкен бір белгідей әрі мол, әрі бар 
жағынан көркем келісті шыққан, зор шығарма» 
[2, 143] екендігі туралы М.Әуезов берген биік 
баға бүгінге дейін аласарған емес. Академик 
З.Ахметов «Сегіз аяқтың» мазмұнына да, пішініне 
де терең бойлап пікір түйеді. Ғалым өлең өзегінен 
«өмірді көрегендікпен тани білу, шындық пен 
әділеттілікті сарыла іздеу, халықты «түзу жолға», 
мәдени, прогрестік даму жолына, шығуға 
бағыттау сияқты аса маңызды идеялар айқын 
танылатынынa» [3, 57] көз жеткізеді, ал әнмен 
айтылғанда оны «басталуы бар, шарықтау шегі 
бар, аяқталуы бар симфониялық поэма түріндегі 
шығарма» [3, 223], – деп біледі. C.Мұқанов [4], 
Қ.Жұмалиев [5], Ж.Ысмағұлов [6] еңбектерінде 
негізделген ойлардың маңызы үлкен. 

Абайтанудың қазіргі кезеңінде «Сегіз аяқтың» 
мазмұнын, тақырыбы мен идеясын түзуші фактор-
лар жүйесінің өзегінде бүркеулі, жасырын жатқан, 
тілдік бірліктердің лексикалық, грамматикалық 
мағыналарынан тыс тұрған біртұтас образдар 
қызметінен туындайтын мәннің сыны мен сы-
рын сараптау Абайдың ақындық даналығын жаңа 
қырынан және жаңа деңгейде тануға мүмкіндік 
береді.

Өнер туындыларының жүйесінде жасы-
рын мәннің болатыны туралы ой әу бастан бар. 
Бұл ой көркем әдебиетке, әдеби шығармаға 
тікелей қатысты. Суреткердің белгілі өмір 
құбылыстары туралы айтқысы келген ойын өз 
шығармасында түгел, шашау шығармай баяндау 
мүмкіншілігі шектеулі. Өйткені өмірдің шындық 
құбылыстарының қыры да, сыры да мол. Сурет-
кер өмірдің шындық құбылыстарын қанша толық 
суреттеуге ұмтылғанмен, көптеген жайлардың 
шығарма желісінен тыс қалатыны анық. Ал 
шығарма жүйесінде көрініс тапқан шындық 
құбылыстар және оларды қабылдаудан туатын 
әсер мен түсінік шығарма желісінен тыс қалған 
жайларға мегзейтін сәттер де болады. Ондай 
жайлардың мәнін ұғу, түсіну – қабылдаушының 
санасының тереңінде ғана өтетін өте күрделі, 
сөйте тұра нәзік шығармашылық процесс. 
Бүгінгі заманғы эстетикалық қабылдау теория-
сы, көркем рецепция мен герменевтика үшін өнер 

туындысының жасырын, имплицитті мәнін ғана 
емес, анық мағынасы мен ашық мазмұнын дұрыс 
тану мен жете түсінудің өзі мейлінше өзекті, 
көкейкесті мәселелердің қатарына жатады.

Өнер туындысын қабылдау (тану, білу, 
түсіну) теориялық тұрғыда алғаш Аристотель 
еңбектерінде пайымдалғаны белгілі. Содан 
бергі дәуірлерде бұл салада неше түрлі теори-
ялар, бағыттар өріс алды. Қазақ әдебиеттану 
ғылымында да құнды теориялық ойлар қоры 
жинақталды. Алайда өнер туындысының жасы-
рын мағынасы мен мәні қазақ әдебиеттануында 
белгілі бір кезеңнің әдебиеті, белгілі бір автордың 
шығармашылығы немесе белгілі бір көркем 
шығарма негізінде эстетикалық қабылдау те-
ориясы, көркем рецепция мен герменевтика 
қағидалары тұрғысынан арнайы қарастырылған 
емес. 

Әдебиеттану дегеніміздің өзі әдебиетті тану, 
түсіну, бағалау (қабылдау) және сол танылған 
нәрсені баяндау екенінде сөз жоқ. Ал көркем 
әдебиет немесе нақты әдеби шығарманың бүтін 
жүйесіндегі немесе сол бүтіннің бір бөлшегіндегі 
жасырын, бүркеулі мәнді тану мен түсінудің жөні 
бөлек. Бұл жерде, әрине, бүтіндік ұғымының 
мәнісі төрт құбыласы түгел кемелдікпен байла-
нысты анықталады. Айтылған жайлардан «Сегіз 
аяқтың» әдебиеттану ғылымында пайымда-
луы мен бағалануының қазіргі деңгейінде әлі 
де қарастырылмаған, қарастырылса да толық 
шешімін таппаған бірқатар мәселелер бары 
белгілі болады. Ақын шығармасы мәтінінің микро 
– және макроқұрылымдық бірліктері, олардың 
мәні, өзара байланысу жолдары, тұтастығы, 
даралығы осындай мәселелердің қатарына жа-
тады. Осы тұрғыдан қарағанда, «Сегіз аяқтың» 
бар аяғы емес, бір аяғының мәнін пайымдаудың 
өзінде тереңге бойлаудың қиындығы анық 
байқалады. Ондағы әр тармақ өлеңнің тереңдегі 
мәніне мегзейтін әрі сол мәннің мәнісін ашатын 
ұғымның тірегі қызметін атқарады.

«Сегіз аяқтың» мағыналық-құрылымдық 
жүйесіндегі жалқы және жалпы, нақты және 
образды құбылыстар мен ұғымдардың арақа-
тынасын, олардың өзара байланыстарын пай-
ымдау ақын шығармаларының мағыналық бол-
мысын тануға бастайды. Ақын шығармаcының 
мағыналық болмысын тану оны құрамдас бө лік-
терге ажыратып, даралауды, сөйтіп әр бөліктің 

Екінші тарау. «СЕГІЗ АЯҚ»: МӘН МЕН МАҒЫНА ПОЭТИКАСЫ
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мағынасын, мазмұнын, мәнін анықтауды талап 
етеді. Алайда олардың өзара байланыстарының, 
өзара қатынастарының сырын ашпайынша, 
тұтас шығарманың мәні мен мәнісін білу қиын. 
Өлеңдегі сөздің, сөз тіркестерінің, тармақ тар-
дың нақты және жасырын мағынасын аңғару 
өлеңнің поэтикалық мағынасын танудың психо-
лингвистикалық, психопоэтикалық мәселелері-
мен тығыз байланысты. Ал сөз, сөз тіркесі, тармақ 
деңгейінде жасалған образ бен образдылықтың 
мағынасын тану өте күрделі, oны нақты анықтау 
өте қиын. Олардың бірқатарын тілдің бейне-
леу құралдарының тобында (троп, фигура, т.б.) 
қабылдап, қарастыру мүмкін емес. Өйткені 
олар белгілі бір құбылыстың нақты мағынасын 
білдірмейді, күрделі образды, образды бейнені 
білдіреді. Оның құрамдас бөліктерінің аясындағы 
жалпы мен жалқы, деректі мен дерексіз, тура 
және бұрма мағыналық қатарлардың өзара 
қатынасы, жанасуы мен қиысуы, қабысуы мен 
матасуы, ақырында көркемдік заңдылықтарына 
сай жинақталуы нәтижесінде пайда болған об-
разды ұғым сыры оны қабылдау деңгейінде, 
яғни қабылдаушының санасында ғана біршама 
айқындалады. Алайда оны қабылдаушының, 
пайымдаушының санасындағы бейнелі ұғым 
ретінде тілдік құралдармен нақты түсіндіру 
бағытындағы ізденістер нәтижесі әрдайым 
ойдағыдай болып шықпайды. Мұндай жағдайда 
белгілі бір құбылыстың мағынасынан тілдік 
құралдар арқылы айқын жеткізуге болмайтын мән 
тудыру жолындағы автордың ойлау қызметінің 
сатылары мен кезеңдерін, тетіктерін сараптауға 
тура келеді. 

Ақын «Сегіз аяғында» өмір құбылыстарын 
қапысыз танып, терең ашып көрсетумен шек-
телмей, оларға өз бағасын да әділ айтады. 
Өмірдің шындық құбылыстарын көру, қабылдау, 
білу, түсіну және пайымдау арасындағы сабақ-
тастықтар сан салалы. Көрген жайды білу, 
білген жайды түсіну, түсінген нәрсені пайым-
дау – шығармашылық еңбек үдерісінің өзара 
тығыз бірліктегі сатылары. Ал пайымдау мен 
бағалау арасындағы сабақтастық шығармашылық 
ойлаудың нәтижелілігін қамтамасыз етеді. Пай-
ымдау мен бағалау да, олардың арасындағы 
сабақтастық та көрегендік пен білімпаздыққа, 
тәжірибеге, шығармашылық құзіреттілікке 
тәуелді. Абайдың шығармашылық еңбегінің 
жүйе сінде өмірлік тәжірибенің, таным байлы-
ғының, көрегендік пен білімпаздықтың орны 
айрықша зор. Көргені мен білгенінің мәнін 
түсінудің де, оны белгілі бір дүниетаным тұр-
ғысынан талдап пайымдау мен бағалаудың, 

көркемдік жинақтаудың да жөні бөлек. Ақынның 
көркемдік ойлауының осы сатыларының бәрі 
де келісті. Қабылдау, пайымдау мен бағалау, 
жинақтау мен даралау тығыз байланысты және 
белгілі бір дүниетаным жүйесінде ғана олардың 
көркемдік қызметіне, мәні мен мағынасына терең 
бойлауға болады. Осындай тереңдіктегі ақындық 
танымнан туған көркемдік құбылысты ғылыми 
тұрғыда пайымдау мен бағалау ол туралы жалпы 
ой айтудан әлдеқайда биік. 

Белгілі бір шығарманы белгілі деңгейде 
қабылдау, ол жайында сөз айту, пікір білдіру, 
мазмұн мен пішін жарастығына сипаттама беру 
әркімнің де қолынан келуі мүмкін. Ал әдеби 
шығарма туралы, оның мазмұны мен мәнінің 
тереңіне бойлап сөз айтудың, пікір білдірудің 
ғылыми пайымдау деңгейіне көтерілетіні де бар, 
көтеріле алмайтыны да бар. Пікір білдіру, сөз айту 
тиянақты талдауға, талдаудан кейінгі жинақтауға 
негізделмеген болса, онда одан пайымдаудың 
ізі де табылмайды. Пайымдау талдауға, бағалау 
жинақтауға негізделгенде ғана ой негізді, пікір 
дәлелді бола алмақ. Талдау, жинақтау, пайымдау, 
бағалау дегеніміздің өзі мәнге негізделеді. Мәннің 
тереңіне бойламайынша, талдау да, жинақтау да, 
пайымдау да, бағалау да үстірт болып шығады. 
Абайдың шығармашылығына осы тұрғыдан кел-
ген дұрыс. Ақын шығармаларының мағыналық 
бірліктері мен мәнінің тұтастығынан туындайтын 
поэтикалық жүйе осыны талап етеді.

 Мағына, мазмұн – тіл білімінде ғана емес, 
гуманитарлық ғылым салаларының бәрінде де 
ұдайы зерттеліп келе жатқан күрделі де іргелі 
құбылыстардың бірі. Тура мағына, бұрма мағына, 
ауыспалы мағына, астарлы мағына, жасырын 
мағына, көп мағына, негізгі мағына, қосалқы 
мағына, эстетикалық мағына, көркемдік мағына 
жайында әдебиеттану ғылымында да аз айтылған 
жоқ. Мағынаны қабылдау, түсіну, пайымдау 
процестері аясындағы ізденістер де кең қанат 
жайып келеді. Әдеби шығарманың мазмұны, 
оның құрамдас бөліктері жайында іргелі ойлар 
қоры бары рас. Алайда әдеби шығарма мәтінінің, 
оның бірліктерінің мағынасы, мазмұны, мәні ай-
наласында анықталмаған мәселелер аз емес.

 Абайдың көркемдік әлемінде көрініс тапқан 
құбылыстардың мағынасы, мазмұны, мәні көп 
қатпарлы, көбінесе, жасырынулы болып келеді. 
Мұның өзі ақын шығармаларының онтология-
лық қырларының көптігін білдіреді. Ал әдеби 
шығарманың онтологиялық көпқырлылығы 
оның мағыналық-құрылымдық жүйесінің бүтін-
дігінен, кемелдігінен туындап жатады. Оны 
табу, анықтау, түсіну, пайымдау, бағалау оңай 
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емес. Көркем әдебиет әлеміндегі астарлы, ауы-
спалы, символдық мағынаны танып, білу қиын 
болғанда, жасырынулы, бүркемелі мәнді табу мен 
тану – қиынның қиыны. Өйткені мұның жолда-
ры, әдістері мен тәсілдері, ілгеріде айтылғандай, 
теориялық деңгейде жеткілікті негізделген 
емес. Соған орай әр зерттеуші, әр оқырман, әр 
қабылдаушы әдебиет, әдеби шығарма әлеміндегі 
нақты ашық мәнді де, жасырын мәнді де өзінше, 
өз дүниетанымы деңгейінде пайымдайды. Сол 
себепті көп жағдайларда шығарма мәтінінің не-
месе оның белгілі бір мағыналық-құрылымдық 
бірлігінің нақты мазмұны, астарлы мағынасы 
ашылғанмен, жасырын мәні айқындалмаған күйі 
қала береді. 

Тыңдаушыларына, оқушыларына ұсынып 
отырған мағынаның ашық, анық және жа-
сырын бөліктерінің арасалмағын ақынның 
өзі мөлшерлейтінінде сөз жоқ. Бұл жерде 
тыңдаушылардың, оқушылардың қабылдау, 
түсіну деңгейлері ескерілетінін есте ұстаған 
дұрыс. Екінші жағынан, ақынның сөздерінің, 
ойларының мағынасы мен мәні оның өз 
тұсындағы тыңдаушыларына мейлінше түсінікті 
болуы ғажап емес. Сонымен бірге Абайдың сөзі 
де, ойы да терең мағыналы. Оны әр тыңдаушы, 
әр оқушы өзінше ғана қабылдап, өзінше ғана 
түсінеді. Тіпті бір тыңдаушының немесе бір 
оқушының өзі оны өмірінің түрлі жағдайында, 
түрлі кезінде түрліше түсінуі мүмкін. Осы ретте 
ақын айтып отырған сөздің де, бейнелеп отырған 
суреттің де мағынасы мен мәні қабылдаушының 
санасында сан құбылып, бір мағынадан екінші 
мағына, бір мәннен басқа бір мән туындап тарала 
беретініне көз жеткізуге болады. 

Екі сөзден тұратын «Алыстан сермеп» тар-
мағының мазмұны мен мағынасы, мәні ара-
сында үлкен айырмашылық бар. Тармақтың 
тілдік бірліктерінің лексикалық, грамматикалық 
мағыналарын білу оның мазмұнын түсінудің, 
мәнін паймымдаудың жеткілікті кепілі бола ал-
майды. Жалпы, Абай шығармаларының тілдік 
бірліктерінің жалпы не жалқы мағынасынан 
поэтикалық мағынада ашылатын мән әлдеқайда 
көрнекті. Сондықтан ақын шығармаларының 
көркемдік жүйесіндегі образды құрылым 
арқылы ашылатын поэтикалық ойдың маңызы 
өлшеусіз жоғары. Бұл жерде жасырынулы мәннің 
құрылымдық бірліктерінің өзара, сондай-ақ шен-
дес, шектес, тектес құбылыстармен арақатынасы 
арқылы ашылатын образ бен образдылықтың 
атқаратын қызметі айрықша мәнді. 

Абайдың «Сегіз аяғында» сөздің образды-
лығы, мағыналық-құрылымдық бірліктің образ-

дылығы, жасырын мәннің образдылығы, жасы-
рын мағыналық-құрылымның образдылығы, өлең 
мәтінінің образдылығы және осылардың өзара 
байланыстары, бірлігі мен тұтастығы секілді 
мәселелерді бір-бірінен бөле-жармай, өзара бай-
ланыста қарастыру шарт. Сөз нысаны болып 
отырған мән, оның образдылығы көпдеңгейлі: 
тиісті мазмұнды белгілі дәрежеде толықтырады, 
жетілдіреді, кей тұстарда берілген мазмұнмен тең 
дәрежедегі құбылыс деңгейіне дейін көтеріледі, 
сөйтіп мәтіннің белгілі бір бірлігінің нақты 
мазмұнымен жарыса өріледі, енді бірде мазмұнға 
қайшы келіп жатады, мазмұнмен тең түсетін 
жағдайлар да болады. Сонымен қатар мәннің 
мәтін жүйесіндегі тілдік бірліктердің мағынасы 
мегзейтін образ арқылы ғана анықталатын сыр-
лары да болады. Сондықтан ақынның «Сегіз 
аяғының» әр шумаған, әр сегіз аяқты біртұтас 
көркемдік жүйе ретінде пайымдауға тура келеді. 
Рас, зерттеуші де, оқырман да, қабылдаушы 
да мазмұн мен мағынаны қатар, егіз, тұтасқан 
күйінде қабылдайды. Алайда мазмұн әр сегіз 
аяқтың тармақтарындағы сөздердің лексикалық, 
грамматикалық, стилистикалық қызметінен туа-
тын мағыналарынан түзіледі. «Алыстан» сөзінің 
лексикалық, грамматикалық мағынасы әркімге де 
түсінікті: белгілі бір нәрсенің атын білдіреді. Сөз 
және сол сөз атын білдіретін нәрсе, зат, құбылыс 
арасындағы қатынас сипатынан мағына туады. 
Қарапайым қабылдаушы үшін оны түсіндірудің 
қажеті жоқ. Ал зейін қойып қарағысы келген адам 
«алыстан» сөзінен алдымен «қашықтық» ұғымын 
табар еді. Көп жағдайда зерттеушілер де осы 
түсінікпен шектелуді жеткілікті деп біледі. Бұл 
түсінік белгілі бір құбылыстың сыртқы, нақты 
негізін ғана білдіреді. 

Тыңдаушы немесе оқушы белгілі бір тілдік 
бірлік атын білдіретін белгілі бір нәрсенің, 
құбылыстың мағынасын оның сыртқы, нақты 
негізімен байланыстыратыны анық. Түсінік 
осылай туады. Мұның маңызы зор. Бірақ осы 
түсінікпен шектеліп қалған жағдайда құбылыстың 
ішкі шынайы мәні ашылмаған күйі қала бер-
мек. «Алыстан» сөзінің өлең тармағындағы, 
өлең мәтінінің белгілі бір бірлігіндегі нақты 
мағынасының негізінде ондағы поэтикалық мәнді 
тап басып, нақты көрсету мүмкін емес. «Сермеу» 
туралы да осыны айтуға болады. 

Өлең жолындағы «сермеу» сөзіне қатысты 
қабылдаушының ойында іс-қимылдың бірнеше 
сұлбасы елес береді: «қол сермеу», «құлаш сер-
меу», «аяқ сермеу», «семсер сермеу», «сойыл 
сермеу», «қанат сермеу», т.б. Осы елесте белгілі 
бір мағына бар сияқты болып көрінеді. Бірақ осы 
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мағынаны анық түсіну мүмкін емес. Өйткені одан 
сөздің лексикалық, грамматикалық мағынасынан 
басқа белгілі бір нақты, бағыты анық, бағдары 
айқын мағына табылмайды. Бір-бірімен жөн-
жосықсыз араласып, бағдарсыз ағып жатқан 
елестер ғана бар. Хаос. Сөздің лексикалық, 
грамматикалық мағынасында да елес бар, бірақ 
оған сәйкес анық мән жоқ. Мағынаның елесі 
табылғандай болғанмен, оған лайықты анық мән 
табу қиын. Бұл жерде, әрине, белгілі бір мәнге 
міндетті түрде белгілі бір мағынаның сәйкес 
келуі керектігі туралы ой тумауға тиісті. Сонымен 
қатар белгілі бір мағына белгілі бір мәнді ғана 
білдіретіні туралы ойдан да аулақ болған дұрыс. 
Белгілі бір мағынаның бір емес, бірнеше мәнді 
білдіруі тілде, сөз өнерінде ежелден бар. Белгілі 
бір мәнді жеткізудің, білдірудің тілдік құралдары 
да түрліше.

Берілген кеңістік шегінде көрсетілген «сер-
меу» түрлерінің әрқайсысы белгілі бір нақты 
құбылыстың (іс-қимылдың) атын білдіреді. 
«Сегіз аяқтағы» «сермеудің» мәні бұлардың 
бірінің де мағынасымен жақындаспайды. Бел-
гілі бір қимылдың атауы ретінде көрсетілген 
«сермеу» түрлерінің мағынасы белгілі бір 
дәрежеде түсінікті сияқты. Бірақ осы мағына 
қандай заттың, құбылыстың қандай қызметін, 
қимылын білдіріп тұрғанын анықтау оңай 
емес. Қимылдың атауының мағынасы мен мәні 
арасындағы қатынастың табиғатын білу де қиын. 
Осы жерде Г.Фрегенің белгілі бір мәннің белгілі 
бір мағынаға қатыстылығына көз жеткізудің 
мүмкін еместігі туралы пікірі ойға оралады [7, 
27]. Неміс ғалымының белгілі атаудың мәнін 
түсінуге болғанмен, атаудың пәні туралы ештеңе 
білмеуіміз мүмкін екендігі туралы ойында да 
негіз бар сияқты [7, 28]. 

Тілдік бірліктер деңгейінде жоғарыда тізіл-
ген «сермеулердің» бәрін ой таразысының бір 
басына, өлең тармағындағы «алыстан сермеуді» 
екінші басына тартқанда да ақынның «сер ме-
уінің» мағынасын ашар, оған балама болар дерлік 
ұғымға жету қиын. Тілдік бірліктерді, олардың 
лексикалық, грамматикалық мағыналарын са-
раптап келгенде, ақынның «сермеуінің» бір емес, 
бірнеше мағынасы барын топшылап бағамдауға 
болғанмен, оны дәл анықтауға, нақтылауға 
мүмкіншілік жоқ. Соған орай ақын ойының мәнін 
түсіну де оңайға соқпайды. 

«Сегіз аяқтағы» «сермеудің» де, «алыстан 
сермеудің» де иесі – тіл, кәдімгі сөйлейтін қызыл 
тіл. Тіл «сермейді», тіпті «алыстан сермейді» 
дегенді нақты шындық құбылыстар аясында 
түсіну де, түсіндіру де қиын. Оның үстіне тілдің 

нені «сермейтінін» анықтаудың мүмкіншілігі де 
жоққа тән. Сөз де, ой да мінсіз. Солай дегенмен 
де айтылмай, ашылмай қалған әлде бірдеңе бар 
сияқты сезіледі. Оның өзі де сөздің мағынасынан 
емес, ақынның сол мағынаға өзінің тарапы-
нан берген субъективтік мәнінен туындайтын 
секілді. Сондақтан ақынның осы сөзіне қандай 
мағына бергенін, одан қандай мән тапқанын 
білу қиынға түседі. Біз іздеп отырған, білгіміз, 
түсінгіміз келіп отырған мән мен мағынаға 
қатысты ештеңе айтылмағандай. Ақынның тілі 
«алыстан сермеп, жүректен тербеп» тұрғанына 
қарамастан, осы ретте тіпті «үнсіз». Сөздің 
мәні осы «үнсіздікте» тұрғандай болатыны да 
рас. Осы жерде Хайдеггердің «тілдің үнсіздікке 
негізделетіні» [8] туралы қағидасында да қисын 
барын аңғаруға болады. Расында, ақынның 
сөзінің мәні сөз арқылы белгілі болатын заттың, 
оның сынының, қимылының сипатында емес, 
сөздің пәні мен нысанында да емес. Ақын сөзінің 
мәні субъективті, ол ақынның ақыл-ой әлемінде, 
Бердяев айтқандай, «рухта» [9, гл.1]. Осы 
пікірлердің негізі әл-Фарабидің: «Ақыл-парасат 
күшінде алынатын ақылмен пайымдалушы 
мәндердің бейнелері материядағы формалардан 
бәрінен де алыс жатады: ...олардың ақыл-парасат 
күшіндегі болмысының материядағы форманың 
болмысымен ұқсастығы өте аз болады» [10, 
61], – деген қағидасына келіп саяды. Екінші 
ұстаз көрсетіп отырған «ақылмен пайымдалу-
шы мәндердің бейнелері» қатарында халықтың 
дәстүрлі дүниетанымы, мәдениеті категориялары 
үлгілерінің «бейнелері» де бар.

 Халықтың дәстүрлі мәдениеті әдеби 
шығармада тілдік бірліктердің қызметі арқылы 
көрініс табады. Ал ұлттық тілдің қорынан тиісті 
бірліктерді, лайықты баяндау және бейнелеу 
құралдарын таңдап, талғап алу мен қолданудың 
ұстанымдары тілдік емес, мәдени-әлеуметтік 
құбылыстардың қатарына жатады. Мәнді  
мәдени-әлеуметтік құбылыстар деңгейіндегі 
қарым-қатынас тілдік қарам-қатынастан биік 
тұрады. Өйткені мәнді мәдени-әлеуметтік, әл-
Фарабише айтқанда, «ақылмен пайымдалу-
шы мәндердің бейнелері» деңгейіндегі қарам-
қатынас тілдік қарам-қатынастан тыс жүзеге 
асады. Абайдың «алыстан сермеуі» негізіндегі 
мән де мәтіннің тілдік бірліктерінен тыс тұрған 
бейнелерді, образдарды пайымдау арқылы таны-
лады. Халықтың дәстүрлі мәдениетінің катего-
риялары аясындағы әдет, салт, ұғым, мінез, көз-
қарас деңгейлерінде, сондай-ақ тілсіз ұғысу дың  
түрлі құралдары мен жолдары арқылы  
көрініске, суретке, образға айналған ахуал, 
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жағдай лардың мәнісін пайымдаудан осындай 
тұжырым туады.

Қалай дегенде де «сермеу» мен «алыстан 
сермеудің» мәні мен мағынасын затты форма-
лардан, олардың затты мағыналарынан емес, 
«сөйлеу» қызметімен шектес, бірақ нақты тілдік 
құралдардан тыс, «ақылмен пайымдалушы 
мәндердің бейнелерінен» іздеу қажеттігі туады. 
Сөйтіп құбылыстың атауы↔мағынасы↔мәні 
арасындағы қатынастың сипатын ақыл-парасат 
күшімен парықтауға тура келеді. 

«Сермеудің» тура емес, метафоралық қаты-
наста қолданылуы, бұрма мағынасы негізінде 
деректі, нақты құбылыстың емес, дерексіз құбы-
лыстың образы, метаобраз жасалған, метао-
браздан метамағына туған. Өлеңнің бір тармағы 
деңгейінің өзінде өзара шектес, сабақтас, бай-
ланысты мән мен мағынаның тұтас бір жүйесі 
бар. Оны түзуші бірліктердің табиғаты да 
күрделі, түрліше және түрлі ғылым салалары 
аясында ғана анықталуы мүмкін. Сондықтан 
ақын сөзінің мәні мен мағынасы бір немесе 
бірнеше ғылым шегінде емес, әл-Фарабидің 
ілгеріде көрсетілген теориясына [10, 61] бақсақ, 
метағылым шегінде ғана белгілі болмақ. Оны 
көңіл көзімен айқын көруге, оймен нақтылауға 
болмайды. Абай өлеңінің онтологиялық табиғаты 
ілгеріде көрсетілген бірліктердің байланыстары, 
арақатынастары негізінде туатын поэтикалық 
мәннің осындай жасырын, айтылмаған, 
жұмбақ сырымен ерекшеленеді. Ал жасырын 
мән, жұмбақ сыр зерттеушінің, оқырманның, 
аудармашының белгілі мазмұнды қабылдауы мен 
пайымдауындағы ассоциациялық, рефлексивті 
реңктегі ойлау қызметі нәтижесінде ғана біршама 
белгілі болады. Мұндай ойлау субъективті емес, 
интерсубъективті. Интерсубъективті ойлау пән-
дерінің сипаты мен мәні әр қабылдаушы мен әр 
пайымдаушының рухани таным байлығының 
деңгейі мен дәрежесіне сәйкес, санасын-
да ғана сәулеленеді. Осы тұрғыдан келгенде, 
мазмұн, мағына, мән арасындағы алшақтықты, 
поэтикалық мәннің жасырын, жұмбақ сырын 
қабылдаушы мен пайымдаушы өздерінің түсіне 
білу мүмкіншіліктері шегінде ғана екшей алмақ. 
Соған орай әр қабылдаушының пайымдауын-
да, түсінігінде субъективтік сипат басым болып 
келеді. Ал түсінген жайды лайықты пайымдау 
мен бағалау тұтас талдау әдісін талап етеді. Оның 
тереңіне бойлай алмаған адам ғылыми жүйеде 
ойлай алмайды. Ғылыми жүйеде құбылысты са-
ралап талдаудағы мақсат, ұстаным қандай анық 
болса, оның ішкі сыны мен сыртқы сипатын, 

олардың өзара байланыстарын анықтау, сөйтіп 
белгілі болған жайларды өзара тығыз бірлікте 
пайымдау сондай негізді болмақ.

«Сегіз аяқты» орыс тіліне аударушылардың 
бірі (Озеров) оның бірінші тармағын «Издали зо-
вет» деп аударады. Мұны аударма ғана емес, өлең 
жолын аудармашының қабылдауы, түсінуі деп 
білгеніміз жөн. Осыны қазақ тіліне кері аударатын 
болсақ, одан «алыстан шақырады» деген мағына 
шығады. Аластан шақырудың жұртшылыққа 
белгілі екі түрлі жолы бар: а) алыстан айқайлап 
шақыру; ә) алыстан қол бұлғап шақыру. Аударма-
шы «алыстан сермеп» пен «алыстан қол бұлғау» 
арасындағы айырмашылықты аңғармай, оларды 
бір-біріне балама бірліктер ретінде қабылдағанға 
ұқсайды. Алыстан қол бұлғаудан «алыстан қол 
бұлғап шақыру» туралы мағына туатыны рас. Бұл 
ойды тілдік құрал арқылы емес, «тілсіз тілдесу 
құралы» арқылы туған деп білген парыз. Бірақ 
«Алыстан сермеп» бір басқа да, «алыстан қол 
бұлғап» бір басқа. «Алыстан қол бұлғау» белгісі 
шақыру мағынасын білдіреді. Ал «алыстан қол 
сермеу» бұған кері мағынаны білдіреді. Олардың 
арасында ешқандай мағыналық жақындық болуы 
мүмкін емес. Осы реттен келгенде, аудармашының 
өлеңдегі «алыстан сермеу» сөзінің мағынасын 
«алыстан қол бұлғау» мағынасында жаңсақ 
қабылдағаны белгілі болады. Соның нәтижесінде 
ақын сөзіндегі мағына да, мән де бұзылған. 
Әйтсе де бұл зерттеушінің немесе оқырманның, 
не болмаса аудармашының дайындығының тө-
мендігінен, шектеулілігінен ғана емес, ақынның 
сөзі мен ойының кемел поэтикалық табиғатынан 
туындайтын ерекшеліктермен де сабақтасып жа-
тыр. 

«Алыстан сермеуде» бір емес, бірнеше 
құбылыстың сұлбасы, бір емес, бірнеше 
мағынаның сілемі, бірнеше мән қатары бірдей 
көрініс тапқан. Солардың қатарында «алы-
стан орағыту», «алыстан парлау», «алыстан 
құйылу» мағыналарымен ұштасып жатқан мән 
бар. Біздіңше, «алыстан сермеудің» мәнісін осы 
бағыттан іздеу дұрыс болмақ. 

«Сегіз аяқтың» мәтін түзуші мағыналық-
құрылымдық бірлігін тұтас алып қарайық:

Алыстан сермеп,
Жүректен тербеп,
 Шымырлап бойға жайылған,
Қиуадан шауып, 
Қисынын тауып,
 Тағыны жетіп қайырған,
Толғауы тоқсан қызыл тіл,
Сөйлеймін десең, өзің біл [1, 117].
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Мағыналық-құрылымдық бірліктегі істің, 
қимылдың иесі – тіл. Бірақ істі, қимылды 
білдіретін сөздердің бәрі тілдің белгілі бір сипат-
тарын, сынын көзге елестетеді. Тілдік бірліктердің 
пішінін, нақты мағынасын қумай, семантикалық-
синтаксистік қызметін негізге алғанда, олардың 
бәрі «тілдің» сынын сипаттайды, оның ерек-
ше қырларын анықтайды. Ал енді соның өзін 
іштей мағыналық-құрылымдық жаратылыста-
рына қарай саралайтын болсақ, істі, қимылды 
білдіретін тілдік бірліктердің, олар арқылы елес 
беретін болмыстағы шындық құбылыстардың 
өзара байланыстарында көпқырлылық, көп са-
тылы қатынастар қатпары бары байқалады. 
Алғашқы үш тармақтың үшіншісі білдіретін іс, 
қимыл белгілі бір басымдыққа, тұрлаулы сипатқа 
ие екені, ал әуелгі екі тармақтағы іс, қимыл жа-
рыса келіп, осы басым, тұрлаулы сипаты бар іс, 
қимылдың орындалу амалын, қимыл-сынын 
білдіретіні, оны пысықтап тұрғаны белгілі бо-
лады. Келесі үш тармақтың лингвопоэтикалық 
құрылымы да осындай. Әр үш тармақта көрініс 
тапқан мазмұн мен мағына қатар жарысып келіп, 
«тілдің» ерекше қасиеттерін бедерлейді. Ал енді 
әр үш тармақтың алдыңғы екеуінің әрқайсысы 
әр үшінші тармақтың мағыналық-құрылымдық 
болмысымен тікелей байланысады. Солай бола 
тұра сегіз аяқ шумақтың алдыңғы алтауы бірдей 
«тілмен», логикалық мазмұны жағынан, жеке-
жеке тікелей байланысқа түсуге қабілетті: алы-
стан сермейтін де тіл; жүректен тербейтін де тіл; 
шымырлап бойға жайылатын да тіл, т.б. Әр үш 
тармақтың өзі де өзіндік тұтасқан мағыналық-
құрылымдық жүйесімен іс-қимылдың, сын-
сипаттың иесімен, яғни, «тілмен» тікелей 
байланысқа түсе алады. Осының бәрі «Сегіз 
аяқтың» поэтикалық құрылымының айрықша 
табиғатын танытады. Құрылым жүйесі осынша 
әмбебап, сан қырлы болып келгенде, шумақтағы 
әр тармақтың, әр суреттің мәні терең жасырыну-
лы күйде қала береді. Тілдің «алыстан сермеуі, 
жүректен тербеуі, шымырлап бойға жайылғаны...» 
– бәрі де жұмбақ. Бәрінің де мәні судағы балық 
сияқты: бейнесін, елесін көру қиын болмағанмен, 
ұстау оңай емес. Олардың дәстүрлі мәдениет 
кеңістігіндегі өзара қатынастары нәтижесінде 
пайда болатын көпқырлы мағыналық бірліктердің 
тұтастығынан күрделі метафоралық мағына ту-
ады. Құрылымдық-мағыналық бірліктер, осы-
лайша, көп қырлы, көп сатылы, көп қатпарлы 
көркемдік мағынаның полифониялық жүйесіне 
айналады. Біз іздеп отырған мән осылардың 
тұтастығы нәтижесінде елес беретін образды 
құрылым сипаты арқылы ашылады. 

Алдыңғы үш тармақтағы іс-қимылдар то-
бынан кейінгі үш тармақтағы іс-қимылдардың 
қатары қалың, тығыз, серпінді. Алдыңғы 
жағдайдағы «сермеу», «тербеу», «бойға жай-
ылу» секілді қимыл-қозалыстарда «тілдің», 
анығырақ айтқанда, сөйлеушінің сөз арқылы 
тыңдаушының ішкі әлемінде туғызған күйінің 
«әдептен озбаған», сырлы, сазды қалпы сезіледі. 
Мұның қайбір қырлары сөз өнерінің, әсіресе, 
шешендік өнердің табиғаты туралы теориялық 
қағидалар аясында анықталады. Осы тұста 
Аристотельдің, М.Т.Цицеронның, әл-Фарабидің, 
А.Байтұрсыновтың шешендік өнердің саты-
лары, кезеңдері [тыңдаушының ықыласын ау-
дару (ұсынба), ойын толқыту (толқытпа), бой-
ын қыздыру (қыздырма), балқыту (балқытпа)] 
, т.б. туралы айтқан пікірлерін еске алу артық 
емес [11, 26-30]. Абай айтып отырған «алы-
стан сермеу», «жүректен тербеу», «шымырлап 
бойға жайылу» тіл өнері қызметінің осы саты-
ларына сай тыңдаушының ішкі күйінің өзгеру 
кезеңдерінің сипатын білдіреді. Осы кезеңдерге 
сай шешеннің сөзінің тыңдаушыларына әсер 
ету процесі, тыңдаушының шешен сөзін 
қабылдау процесі үстінде көрініс беретін катар-
сис (Аристотель) Абай айтып отырған «алыстан 
сермеудің», «жүректен тербеудің», «шымырлап 
бойға жайылудың» нәтижесі екені туралы ой 
туады. Ақынның «қызыл тілінің» бір қыры осы 
бағыттан ашылады: «қызыл тілдің» (тіл өнерінің) 
тыңдаушыларының ойы мен сезіміне көркемдік-
эстетикалық әсері процесс күйінде көрініс та-
бады. «Алыстан сермеу», «жүректен тербеу», 
«шымырлап бойға жайылу» осы күрделі процесс 
түріндегі көріністің образын, оның құрылымдық 
жүйесін білдіреді.

Кейінгі образды құрылымның сипаты 
басқаша. Онда қимыл, іс өз қарқынының, өз 
екпінінің шырқау шегінен көрінгендей болады. 
Алайда бұл жерде де қимылдың, істің қарқынын, 
екпінін сезуге болғанмен, оның мәніне, мәнісіне 
жету қиын. Тілдің «қиуадан шабуы» дегеннен 
қандай мағына ұғуға болады, ол мағынаны қалай 
сипаттаған дұрыс – оны ешкім дәл түсіндіріп 
бере алмайды. Тілдің «қисынын табуы» жайында 
да осыны айтуға болады. Ал енді тілдің «тағыны 
жетіп қайыруы» қазіргі қазақтардың көбісіне 
түсініксіз. Бұлардың астарындағы мағынаны 
түсіну, сөйтіп ақынның ұсынар ойының мәнін ұғу 
үшін қазақ халқының байырғы дүниетанымын, 
дәстүрлі мәдениетін, соған орай ойлау, ой 
толғау дәстүрін, тұрмыс-салты мен әдет-ғұрпын, 
кәсібіне байланысты ұстанымдарын түгел білуге 
тура келеді. 
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«Қиуадан шауып, қисынын тауып, тағыны 
жетіп қайырған» дегенде, халықтың Абай 
тұсындағы мәдениетінен хабары бар адамның 
көз алдына тұтас бір сурет келуі мүмкін. Оның 
құрамдас бөліктері мынадай болып елестемек: 
қашқан тағы; оны қайыру үшін қуа шапқан 
қуғыншы; қуғыншының ептілігі, айлашылдығы 
(қиуадан шабады; қисынын табады). Халықтың 
байырғы тұрмыс-тіршілігінде «қашаған қуу», 
«қашаған қайыру» деген болған. Жылқы баққан 
халық мұны жақсы біледі. Көп жылқының 
ішінде мойнына құрық салдырмайтын, құрық 
салудан, бұғалық тастаудан қашып, әккі болған 
қашағандары болады. Өзіне бір қауіп сезе 
қалғанда, олар үйірінен безе қашып, тағыша 
шығандап кетеді. Ондай қашағанды қуудың да өз 
тәсілдері болған. Артына түсе қуған қуғыншы, 
астындағы аты асқан жүйрік болмаса, оған жете 
алмаған. Халықтың дәстүрлі тұрмыс-тіршілігінде 
«тағыны қуу» сөзі түз тағыларымен де байла-
нысты айтылады. Екі жағдайда да қашушы бар, 
екі жағдайда да қуғыншы бар. Жүйрікке мінген 
қуғыншы қашқан хайуанды (қашағанды немесе 
түз тағысын) қуа шапқанда, жолсыз, жөнсіз шаба 
бермейді, ақылға, айлаға жүгінеді. Тағының арты-
нан тікелей немесе қыя қуу бар, алыстан орағыту 
да болады. Қашқан тағының бет бағдарын, жер 
жағдайын аңғарған айласы асық қуғыншы алы-
стан орағытады, тікелей емес, қыялап та шабады. 
Қашқан тағы мұндайда қуғыншының өзінің бір 
қапталынан қалай сап ете қалғанын байқамай да 
қалады. Тағыны осындай амал-айламен қисынын 
тауып қайыру ертеден бар. Біздің ойымызша, 
ақынның «қиуадан шауып, қисынын тауып, 
тағыны жетіп қайырған» деген образды сөзіне 
халықтың тұрмыс-тіршілігіндегі осы көрініс 
негіз болған.

Ақын халықтың тұрмыс-тіршілігіндегі екі 
жүйріктің бірінің екіншісінен өнер оздырған, айла 
арттырған, ақыл асырған қисыншыл болмысының 
образын таңдап алып, тіл өнерінің құдіретін соны-
мен шендестіреді, сол арқылы тілдің, сөз өнерінің 
барынша асыл қасиетін, сөйлеушінің тыңдаушыға 
эстетикалық әсерінің қуатын бейнелі суреттейді, 
құбылыстың сыртқы суреті мен ішкі мағынасын 
одан тыс тұрған басқа бір бүтін көріністің, 
жағдайдың, ахуалдың тұтасқан образы арқылы 
ұсынады. Нәтижесінде ойдың суреттілігі, сөздің 
көркемдігі, мазмұн мен пішіннің «тас бұлақтың 
суындай өңкей келісіммен жарасуы» мейлінше 
келісті, керемет шығармашылық үлгінің түзілуіне 
алып келеді. Бұл шығарманың мәтінінен (тек-
стен, контекстен, подтекстен) тумайды, мәтін 
жүйесіндегі образ бен образдылықтың дәстүрлі 

мәдениет кеңістігіндегі өзара және шектес, шен-
дес, тектес құбылыстармен тоғысуы нәтижесінде 
оқушының, қабылдаушының ойында пай-
да болатын поэтикалық түсініктен туады. Бұл 
өмір шындығының мәтін жүйесіндегі көрінісі 
емес, өмір шындығын көркемдік жинақтау 
мен даралаудағы ақындық ойлаудың, ақындық 
шеберлік пен тамаша көркемдіктің өзегінен өніп 
шығатын поэтикалық мәннің үлгісі болып табы-
лады. 

 Белгілі көркемдік бейнелеу құралы арқылы 
туатын образдың мағынасы нұсқайтын мәннің 
белгісіздігі өлеңнің авторының, айтушысының 
ішкі күйі мен тыңдаушысының ішкі күйі 
арасындағы тебіреністі хәлді бір арнаға түсіріп, 
олардың өзара жарасымын арттыра түседі. 
Әрине, айтушы өз сөзінің тыңдаушыға әсерін 
сезбей, білмей сөйлемейді. Өлең сөздегі мазмұн 
байлығы, логикалық жүйенің қуаты, эмоциялық 
күй тыңдаушыға әсер етпей қоймайды. Шығарма 
өзегіндегі эмоциялық күй, тебіреністі хәл 
неғұрлым шынайы, неғұрлым терең болса, оның 
тыңдаушыға әсері де соғұрлым қуатты болып 
шығады. Бұл өз кезегінде өлең сөздің айрықша 
бейнелі бүтін жүйесіндегі мән мен мағынаны 
пайымдаудың өрісін кеңейте түседі. Өлең өзегінде 
жасырын жататын мән мен мағына осындай 
айрықша және күрделі бүтін жүйенің көркемдік 
қызметі нәтижесінде пайда болады. 

Аталған жүйені түзуші құбылыстарды, 
шартты түрде, сандық және сапалық деп екіге 
бөлуге болады. Сандық көрсеткіштер тілдік 
бірліктерден тұрады. Сапалық көрсеткіштер 
мазмұндық бірліктерден тұрады. Олардың 
әрқайсысының табиғатын жете білудің 
қажеттігі даусыз. Бірақ сандық көрсеткіштерді 
білу сапалық көрсеткіштердің мәнін білудің 
алғышарттарының бірі қызметін ғана атқарады. 
Ал сапалық көрсеткіштердің сырын білу сандық 
көрсеткіштердің мәнін жете тануға мүмкіндік 
береді. Сондықтан сандық көрсеткіштердің 
мазмұнын, сапалық көрсеткіштердің пішінін 
өзара бірлікте танып, білудің маңызы зор. 
Өйткені өлең өріміндегі жасырын мәннің өзі осы 
көрсеткіштердің өзара бірлігі мен тұтастығының 
қызметі нәтижесінде туатын образ, көрініс, 
оқиға суреті, ахуал арқылы танылмақ. Келісті 
көркемдікке жетудің бір жолы осындай.

Әл-Фараби «тамаша көркемдікке ие болу» 
өнердің екі мақсатының бірі екендігін көрсетеді. 
Ғұламаның пікірінше, «тек тамаша көркемдікке 
жетуді мақсат ететін өнер философия немесе, 
абсолюттік мағынада айтқанда, даналық деп ата-
лады» [10, 35]. Абай өзінің ақындық өнерінде 
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«тамаша көркемдікке жетуді мақсат» еткен және 
адамзат мүмкіншілігі шегінде сол «тамаша 
көркемдікке» толық жеткен. Соған орай Абайдың 
ақындық өнерін – даналық өнер, Абайдың 
ақындық танымын даналық таным деген дұрыс 
болмақ. Ақынның даналық танымындағы әр 
сөздің, әр мағынаның қиюын тауып, қисынын 
келтіріп түсіндіру «тағыны жетіп қайырудан» 
қиын болмаса, оңай емес. Ақынның «қиуадан» 
сөзінің мағынасын аудармашылардың «Хивадан» 
деп жүргені осындай қиындықтарға байланысты. 

 «Сегіз аяқтың» келесі өлеңі (шумағы) де тіл 
туралы. Бірінші өлеңде (шумақта) тіл «сөйлеймін 
десе, өзі біледі». Оған мұндай ерік беріп отырған 
– ақынның лирикалық «мені». Өлең (шумақ) 
тілдің осындай еркімен, еркіндігімен түйінделеді. 
Осы қалпында өзінше толық, мазмұн мен түрдің 
келісімінен кемістік табылмайды. Өлеңнің туу-
ына негіз болған шындық құбылыс, одан туған 
эмоциялық күй өз алдына дербес тұтастығымен 
ерекшеленеді. Анығырақ айтқанда, өлең (шумақ) 
«тілдің сөйлеуін» қолдаған, қалаған эмоциялық 
реңкпен аяқталады. Ақындық ой толық 
тиянақталған. Басқа мағыналық құрылымдық 
бірлікке тәуелді, бағыныңқы емес.

 Екінші өлеңнің (шумақтың) түйінінде әуелгі 
өлеңнің (шумақтың) түйініндегі эмоциялық 
мәнге тәуелсіз, мүлде басқа күйдің сарыны бар. 
Тілдің алдыңғы өлеңде (шумақта) көрініс тапқан 
еркіндігі мына жерде негізге алынбайды. 

Қиналма бекер, тіл мен жақ,
Көңілсіз құлақ – ойға олақ [1, 117],-

дегенде, ақын бастапқы тақырыптық сазға 
қайшы басқа сазға ауысады. Алғашқы өлеңнің 
(шумақтың) түйінді ойының мағынасы мен кейінгі 
өлеңнің (шумақтың) түйінді ойының мағынасы 
екі түрлі, бір-біріне бағынышты да емес, бірінен 
бірі басыңқы да емес. Араларында сабақтастық, 
ыңғайластық, себеп-салдарлық қатынас жоқ. 
Бірін-бірі жоққа шығарғандай қарама-қайшылық 
бар. Қарама-қайшылықтардың арасында да 
сабақтастық, тұтастық болатыны рас. Бірақ мына 
қарама-қайшылықтардың болмысынан ондай 
тұтастық көзге түспейді. Осының негізінде мына-
дай пікір өріліп шығады: «Сегіз аяқтың» алғашқы 
екі өлеңіндегі ( шумағындағы) екі түрлі түйінді 
ой ақынның бір тақырып, бір құбылыс туралы 
екі түрлі толғанысты күйінен туған. Мұндай екі 
түрлі күй ақынның ақындық толғанысына негіз, 
шығармашылық ой өзегінің тууына себеп болған 
шындық құбылыстардың сарындарының да екі 
түрлі екендігін аңғартады.

 Екінші өлең (шумақ) жүйесіндегі көңіл күйдің 

туу себебін білдіретін -шындық құбылыстың 
мәні тыңдаушының болмысымен байланысты 
белгілі болады. Алдыңғы жағдайда «қызыл 
тілдің» қасиеті немесе сөйлеушінің шешендігі 
туралы ғана айтылса, ендігі тұста тыңдаушы 
тұлғасы бой көтереді. Алдыңғы өлеңде сөйлеуші 
немесе «қызыл тіл» теңдессіз келісті, керемет 
болғанда, кейінгі өлеңде тыңдаушы сөздің не 
сәнін, не мәнін ұқпайтын, адам айтса нанғысыз 
надан болып шығады. Осылайша, қиыннан 
қиыстырып сөйлейтін ер данасы, «толғауы тоқсан 
қызыл тіл» және «соқыр, мылқау» тыңдаушы 
арақатынасында «надан» тақырыбы туады:

Басында ми жоқ,
Өзінде ой жоқ,
 Күлкішіл, кердең наданның.
Көп айтса, көнді,
Жұрт айтса, болды,
 Әдеті надан адамның.
Бойда қайрат, ойда көз
Болмаған соң, айтпа сөз [1, 117].

 Басында ми, өзінде ой болмайтын адам жоқ. 
Жан болған соң, әркімде-ақ азды-көпті ми бар, 
адам болған соң, әркімде-ақ жақсылы-жаманды 
ой бар. Ақынның жоқтап отырған «миы» 
мен «ойы» басқа. Мидың жоқтығы да, ойдың 
жоқтығы да образды. Олардың мағынасы да, мәні 
де көп қырлы. Сөйлеушінің асыл сөзін ұғу үшін 
тыңдаушының «бойында қайрат», «ойында көз» 
болуы да толығымен астарлы, ауыспалы мағынада 
айтылып тұр. Тыңдаушыдан табылмай отырған 
«ми» мен «ой», «бойдағы қайрат», «ойдағы көз» 
жайын парықтағанда, осы шартты мағыналар 
жүйесінен туатын мәннің поэтикалық қызметіне 
сүйенген абзал. Ақынның өзі сипаттап отырған 
тыңдаушысын бір сөзбен «надан» деп білуінің 
себебі де осы жаймен сабақтас анықталады. 

 «Теңіздің сыры тамшыдан танылады», – деген 
ойды білдіреді қазақ халқының даналығы. Осы 
ойды жинақтап, жалпыландырғанда, бүтіннің 
мәні бөлшектен танылатыны туралы теңдессіз 
терең қағида алдымыздан шығады. Тамшыдан 
теңіздің сырын тану, теңіздің сырынан тамшының 
мәнін білу туралы осы ойда үлкен философиялық 
концепция бар десек, артық емес. Мағынаны, 
мәнді тану, түсіну туралы герменевтикалық 
теорияның арғы-бергі тарихындағы өзекті 
қағидалардың өзегі қазақ халқының осы бір 
даналық тұжырымының аясына сыйып кетеді. 
«Сегіз аяқтың» әр сегіз аяқ шумағы – өз алдына 
бүтін, біртұтас құбылыс. Бұдан да гөрі түсінікті 
айтқанда, «Сегіз аяқтың» әр сегіз шумағы – бір 
өлең. «Сегіз аяқтың» мағыналық-құрылымдық 
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сипатының осы ерекшелігі оның бір өлең емес, 
мазмұны тектес, пішіні бір, бірақ әрқайсысының 
өзіне лайықты болмыс-бітімі анық, толық бір топ 
өлеңдердің циклы деп бағалауға болар еді. 

 Мағыналық-құрылымдық бірлік пен тұтастық, 
тақырыпшалар мен тақырыптың, сөз бен образ-
сөздің нақты мағынасы мен шартты мағынасы, 
ашық мағынасы мен жасырын мағынасы, жалқы 
мағынасы мен жалпы мағынасы арасындағы көп 
қырлы байланыстардың байлығы сегіз тармақтан 
тұратын әр өлеңнің көркемдік мәнінің әдеттегі 
түсініктен әлдеқайда тереңдігін білдіреді. Осы 
айтылған жайларды негізге алғанда, Абайдың 
белгілі бір поэтикалық ойын танып, білу, түсіну 
үшін, оның шығармашылық мұрасын, тарихи 
және мәдени ортасын түгел білуге тура келеді. 
Бұған «Сегіз аяқ» құрамындағы өлеңдердің 
әрқайсысын жеке алып қарастырғанда да көз 
жеткізуге болады.

Жартасқа бардым,
Күнде айғай салдым.
Онан да шықты жаңғырық.
Естісем үнін,
Білсем деп жөнін,
Көп іздедім қаңғырып.
Баяғы жартас бір жартас,   
Қаңқ етер, түкті байқамас [1, 122].

 Ақын жартастың образын жасаған. Образдан 
тіршіліктегі қарапайым, тұрмыстық сипаттағы 
көрініс елес береді. Сегіз жол өлеңнің мазмұны 
толық, пішіні жарасымды. Ой аяқталған. 
Мағынасы анық. Түсінікті. Бірақ лайықты білімі, 
«бойында қайраты», «ойында көзі» бар тыңдаушы 
немесе оқушы ақынның айтпағы басқа екенін 
сезбей қалмайды. Шығарманы түсіну барысын-
да мұның маңызы зор. Ақынның шығармасын 
қабылдаудың осы деңгейінде мынадай жай-
лар анықталады: а) берілген сегіз жол өлеңнің 
мағынасы өмірдің нақты шындық құбылыстарына 
сай ашылады; ә) нақты шындық құбылыстарға 
сай ашылатын мағынаға лайықты мән белгісіз; 
б) ақынның айтқысы келген ойы затты шындық 
оқиғаларға сай ашылатын мағынадан басқа; в) 
ақынның айтқысы келген ойы жасырынулы. 

Жасырынулы ойды анықтаудың, ақынның 
жасырған жұмбағын шешудің төрт түрлі 
деңгейін көрсетуге болады. Бірінші – берілген 
сегіз жол өлеңнің өз деңгейі. Оны, жоғарыда 
айтылғандай, «теңіздің сырын танытатын там-
шы», бүтіннің бөлшегі деңгейінде сипаттауға 
болады. Бұл деңгейде өлең жұмбақ өлең сипа-
тында қабылданады. Оның шешуін, мағынасын, 
мәнін әр тыңдаушы немесе оқушы өзінше шешіп, 

өзінше түсінеді. Екінші деңгей – осы сегіз жол 
өлеңді «Сегіз аяқтың» мағыналық, құрылымдық 
тұтастығы аясында қабылдау. Үшінші деңгей – 
оны ақынның бүтін шығармашылығы аясында 
пайымдау. Осының бірі бөлшекті бүтіннің аясын-
да пайымдау дегенді білдіреді. Бүтіннің сырын 
білмей, бөлшектің мәнін ұғу мүмкін болмайтыны 
сияқты, бөлшектің мәнін ұқпайынша, бүтіннің 
сырын тану да мүмкін емес. Әуелдегі жасырын 
мағына, бүркеулі мән берілген жолдарды ақынның 
бүтіндей шығармашылығы жүйесінде неме-
се тұтастай «Сегіз аяқтың» өз деңгейінде алып 
қарағанда ашылады: жартастың мәні, айқайдың 
мәні, жаңғырықтың мәні – бәрі де осы тұрғыда ғана 
танылады. Осы деңгейдің болмысына ден қойған 
жағдайда, ондағы бөлшектердің, бөлшектер мен 
бүтіннің арасындағы байланыстардың бәрі де 
логикалық қисындар негізінде жүзеге асатыны 
белгілі болады. Ал осы бүтіннің бөлшектерінің 
сипатына назар аударғанда, олардың тілдік 
бірліктер ғана емес, күрделі, тұтасқан образдар, 
образды көріністер, қат-қабат мағыналар, мәндер 
жүйесі екені туралы ұғым туады. Төртінші 
деңгей осы сегіз аяқ өлеңдегі жасырынулы ойдың 
жұмбағын ақынның дүниетанымы, мәдени орта-
сы аясында пайымдаумен анықталады. Мұның 
мәнісін Құран кәрімнің аяттары негізінде түсінуге 
болады: «Дыбыстағанда, үнді, айғайды ғана 
естіп, түсінбейтін біреу тәрізді; саңырау, сақау 
және соқыр. Сонда олар еш нәрсені аңғармайды» 
[Құран: 2:171], «Олардың жүректері бар, алай-
да олар онымен түсінбейді. Көздері бар, оны-
мен көрмейді. Және олардың құлақтары бар, 
ол арқылы естімейді» [Құран: 7:179], «Олар-
ды тура жолға шақырсаңдар, олар естімейді. 
Олардың саған қарағанын көресің. Бірақ олар 
сені көрмейді» [Құран: 7:198]. Осы аяттардағы 
сурет пен ақын суреттеп отырған жартастың 
бейнесі арасында айырмашылық жоқ десек, 
оның ешқандай артықшылығы да жоқ. Себебі 
жартас та саңырау, сақау, соқыр, ешнәрсені 
аңғармайды, байқамайды. Құран аяттарында 
құбылыстың аты мен заты белгілі, нақты, тура 
мағынада сипатталған. «Сегіз аяқта» осы нақты, 
затты құбылыс дерексізденіп (абстракцияла-
нып), ешнәрсені байқамайтын жартас түрінде 
жұмбақталады. Ақынның жартасының архетипі, 
осылайша, Құраннан табылады. «Сегіз аяқта» 
көрнекті бейнеленген жартастың жұмбақ сы-
рын Құран негізінде ғана толық шешуге болады. 
Ақынның көркемдік ойы мен ойлауының, ақын 
шығармасындағы мән мен мағына поэтикасының 
көп қырлы, терең сырлы болмысының бір көрінісі 
осы деңгейде ашылады. 
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 Ақынның «Сегіз аяғындағы» мән мен мағына 
поэтикасы жалпы мен жалқы, бүтін мен бөлшек 
арасындағы байланыстар сырын ашу мен танудың 
нәтижесінде туатын образды тұтастық арқылы 
түсінікті болмақ. 
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Аннотация. Қарастырылған мәселелер. Абай тану тарихы. Адам болмысы. Жан мен тән. Ақын дық 
тұлға. Абай және Шығыс. Абай және Батыс. Поэма және тарихи шындық. Мән мен мағына.

 Тірек сөздер: Абайтану, адам, жан, тән, Шығыс, Батыс, мағына.

***

Аннотация. Рассматриваемые вопросы. История абаеведения. Бытие человека. Душа и плоть. По-
этическая личность. Абай и Восток. Абай и Запад. Поэма и историческая истина. Суть и смысл.

Ключевые слова: Абаеведение, человек, душа, плоть, Восток, Запад, смысл.
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Abstract. The issues dealt. History of Abai studies. The human’s existence. Soul and body. Poetic personality. 
Abai and East. Abai and West. Poem and historical truth. The essence and meaning.

Keywords: Abai studies, human, soul, body, East, West, meaning.




