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

Абайтану. Том ХІҮ. Абай (Ибраһим) Құнанбаев. Монография / Авторлар ұжымы. – Алматы, 2012. 
Қазақ тілінде. 

Ұжымдық монографияның бірінші кітабы «Абай институтының хабаршысының» 2012 жылғы 
ІІІ номерінде жарияланған болатын. Бұл жолы сол монографияның екінші кітабы ұсынылып отыр. 
Монографияның екінші кітабында Абай (Ибраһим) Құнанбайұлының шығармашылығын қазіргі 
заманның талаптарына сай зерттеудің басты нәтижелері көрініс тапқан. Онда Абайдың поэзиялық және 
прозалық шығармалары негізінде адамға тән бес асыл қасиет, уақыт тұғырнамасы, көркемдік мәселелері 
пайымдалады. Абай өлеңдерін аударудың қазіргі жайы мен міндеттері, Абайдың шығармашылық бай-
ланыстары қарастырылады. Сонымен қатар Абай шығармашылығы туралы хабарлар мен сұхбаттар 
берілді. Зерттеу жұмысы Абай институтының абайтану саласындағы ғылыми-зерттеулерді үйлестіру 
бағдарламасы аясында орындалған. Авторлар ұжымы заман талаптарына сай жаңа білім өндірген. 
Монографияның екінші кітабын жазуға Ж. Дәдебаев («Бес асыл іс»), З. Бисенғали («Абайдың 
қарасөздерінің көркемдік ерекшелігі»), Б. Майтанов («Абай және уақыт тұғырнамасы»), С. Негимов 
(«Айқын Нұрқатов - абайтанушы»), А. Көпбасарова («Абай өлеңдерін орыс тіліне аударудағы ізденістер 
мен іркілістер»), М. Қожақанова («Образ және образдылық: түпнұсқа мен аударма»), А. Сейітова 
(«Абай, Сағди, Хафиз поэзиясындағы ұқсас ой-сарындар»), Палтөре («Абай шығармаларындағы 
Алланың көркемдік есімдері»), Ә. Жапарова («Абай сусындаған үш бұлақ») қатысқан.

Кітап абайтанушыларға, магистранттар мен докторанттарға, ғылыми көпшілікке арналған.  

@ Абай институты
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Бірінші бөлім

Бірінші тарау. БЕС АСЫЛ ІС

1. Талап
 
Адамның дүние есігін жылап ашуы мен жы-

лап жабуы оның өз еркінде болмағаны сияқты, 
бұл екі ортада адам болмақ, адам болып қалмақ 
та оның өз қолындағы нәрсе емес. Өйткені, 
Абай дың пайымдауынша, адам баласын замана 
өсіреді, кімде-кім жаман болса, ол үшін оның 
замандасының бәрі айыпты [1,183]. Сөйте тұра 
дүние есігін ашқан адамның адам боларлық 
қалыбы, адам болуға асықтығы болмаса, оны 
ешкім адам қатарына зорлап қоса алмайды. Абай 
адам боларлық қалыбы, адам болуға негізі бар 
талапты ерге адам болудың жолын көрсетіп, үлгі 
ұсынуды өзіне парыз санайды. Осы ретте ақын 
бес асыл істі арнайы атап көрсетеді:

Талап, еңбек, терең ой,
 Қанағат, рақым, ойлап қой –
 Бес асыл іс, көнсеңіз [2, 65].

Зерттеушілердің бірқатары адам болу үшін 
қажетті бес асыл іс туралы ойдың шығу төркінін 
Ғұламаһи Дауаниден таратып айтады. Дауанидың 
атын Абайдың өзі де атайды. Солай дегенмен 
бұл ойлардың түп төркінін Дауаниға немесе 
басқа бір ғұламаға апарып телу дұрыс бола ал-
майды. Өйткені бұл ойлардың түп негізі әріден, 
Аристотельдің «Этикасынан», әл-Фарабидің 
әлеуметтік-этикалық трактаттарынан, әһли 
кітаптардан басталады. Ал әһли кітаптардан, 
Аристотель, әл-Фарабиден бері айтылып келе 
жатқан осы ойларды ақындық пайыммен сара-
лау мен даралауға, жүйеге түсіруге, сөйтіп көптің 
пайдасына жаратуға келгенде, Абайдың еңбегі 
зор, орны  бөлек.

Халық даналығы: «Талапты ерге нұр жа-

уар», – дейді. Осы даналық сөзді Абай толық 
қабылдайды және өз ойының өзегіне айналдыра-
ды. Халықта: «Ізденген жетер мұратқа», - деген 
де бар. Абайдың талаптану, талып қылу, іздену 
туралы ойларының желісінде халық даналығынан 
туған осы қағиданың да сарыны бар. Бұл жер-
де «нұр», «мұрат» ұғымдары адамның өмірі 
үшін маңызды игіліктермен тікелей байланыс-
ты түсініктерді білдіреді. Адам баласы өзі мен 
өзгелер үшін игілікті іс істесе, сол ісінің басы та-
лаптан, талап қылып ізденуден басталады. Кісінің 
көңілінде әлдебір игілікті іс істеуге талабы бол-
маса, ешқандай игілікті іс істелмейді. 

Сондықтан Абай: «Адамның ең жаманы - та-
лапсыз», - деп айтады. Талап - барлық игі істің 
негізі. Адам болам деген кісінің адам болу жолына 
түспекке талабы болу керек. Талап нақты іске бас-
тауы керек. Ол істің нәтижесі ізгі, игілікті болуы 
керек. Талаптылық, әр түрлі өнер, мінез, жақсы 
қылық  бозбала үшін аса керекті қасиеттердің қа-
та рына жатады [2, 59]. Талаптылық, тілемек, қа-
ла мақ  ұғымдары өзара тектес. Бұлар Жаратқан-
ның қасиетті сипаттарының бірі Ирадамен (қалау, 
қаламақ) сәйкес келеді.

Абай адам болмақты қалаған жастың сол 
қалаған ісіне жетуге талпынып іс қылуын, та-
лаптануын және оның жолдары мен түрлерін 
білуін басты міндет ретінде пайымдайды. Ақын 
талаптың бірнеше түрін көрсетеді және соған 
қарай талаптанаушылар да әр түрі болатынына 
назар аударады. Біреу мал табуға талаптанады. 
Екінші біреу қажы атануды ниет етеді. Үшінші 
біреу батыр атанбақ. Қу, сұм атануға талап 
қылатындар да болады. Талап қылушылардың 
бір парасы жамандық пен жақсылықты айыра ал-
майды, енді біреулерінің «арын сатып, ант ұрып 



Абай институтының хабаршысы.  №4 (16). 20126

іздегені бір семіз ат, аяғы бір табақ ас» болады. 
«Еңбегі жоқ, еппенен мал табам деп, сендіре ал-
май, сене алмай, сенделетін» [2, 203]  талапкерлер 
де осы топтан шығады. Бұған қарағанда, талап өзі 
талпынған нәрсенің, істің ізгілігіне байланысты 
ғана игі болады.  

Абай адам болмақ жолын таңдап алған, 
адам болмаққа талап қылған жастар талаптың, 
талаптанудың шарттарын білуге тиіс деп есептейді 
және оларды топтап көрсетіп, әрқайсысына тісті 
сипаттама береді. 

Талап қылу үшін, әуелі көңілдің тыныштығын 
[1, 207] cақтау шарт. Көңілге талап салатын - 
осы тыныштық. Көңілдің тыныштығы бұзылған 
жағдайда, кісі бір маңызды, игі нәрсеге та-
лап қылып, белін бекем буа алмайды. Көңілдің 
тыныштығына жету үшін кісі мынадай істерден 
аулақ болу қажет: а) адамның адамдығын бұзатын 
жамандықтан; ә) өзін өзі өзгешелікпен артық 
көрсетпектен; б) біреуге қастық қылмақтан; в) 
біреуді қор тұтпақтан; г) біреуді кемітпектен. 
Аталған істердің адамшылыққа жат болатын 
себептері, белгілері де анықталады: өзін өзі 
өзгешелікпен артық көрсетпек адамдықтың 
нұрын, гүлін бұзады; біреуге қастық қылмақ, 
біреуді қор тұтпақ, біреуді кемітпек  дұшпандық 
шақырады [1, 207].

Бұлардың әрқайсысының құрамдас бөліктері 
болады. Мысалы, адамның өзін-өзі өзгешелікпен 
артық көрсетпегінің бір түрін ақын мақтаншылық 
деп көрсетеді және мақтаншылықтың берне-
ше түріне сипаттама береді [1, 156-157]. Ақын 
адамның адамдығын бұзатын, күллі адам бала-
сын қор қылатын жамандықтарды жинақтап, үш 
түрге бөледі: а) надандық; еріншектік; залымдық 
[1, 207]. 

Кісі осы істерден қашық болса, оның көңілі 
де тыныштық табады, орнында болады. Көңілі 
алаң болған, көңілінің тыныштығы бұзылған, 
көңілі орнында болмаған адам алдындағы асын 
да жайланып отырып іше алмайды. Көңілдің ты-
ныш болуы, орнында болуы адамды игі, ізгі істер 
жасауға талпындырады.

Көңілі тыныштық тапқан кісі білім, ғылым 
үйренбекке талап қылатын болса, әуелі, білім, 
ғылымның өзіне ғана құмар, ынтық болып, бір 
ғана білмектіктің өзін игілік деп санауы шарт. 
Егер кісінің көңілі өзге нәрседе, мысалы, мал не-
месе шен-шекпен табуда болса, ал білім, ғылымды 
соған себеп қана қылмақ үшін үйренсе, ондай 
білім игілікті бола алмайды. Екіншіден, ғылым, 
білім үйренуге талап еткен адамның анық, ақиқат 
мақсаты болуы керек: кісі білуді, білмекті мақсат 
етіп талап қылуы шарт. Егер білуге талап қылған 
кісінің мақсаты мақтан, біреуден озу, біреуді 

жеңу болса, онда ондай мақсат кісінің көңілін 
тазартпайды, бұзады. Осыдан сақ болу керек. 
Үшіншіден, егер кісі белгілі бір істің ізгілігіне, 
ақиқатына иждиһатымен көз жеткізсе, соны 
тұтып, содан айрылмауы шарт. Төртіншіден, 
кісі білімі мен ғылымын көбейтудің екі құралын 
ұдайы зорайту жолында болуы керек. Ол екі 
қарудың бірі - пікірленбек (білмек), екіншісі - 
білгенді ұмытпастық. Бесінші шартта ақын ақыл 
кеселі деген мынадай төрт нәрсе барын көрсетеді: 
уайымсыз салғырттық; ойыншы-күлкішілдік; 
қайғыға салыну; құмарлыққа салыну. Ақын осы 
төртеуін күллі ақыл мен ғылымды тоздыра-
тын кесел деп біледі. Бұлардың ішінде уайым-
сыз салғырттықтан бек сақ болуды ғибрат етеді. 
Уайымсыз салғырттық, ақын ойынша, - «әуелі - 
құданың, екінші - халықтың, үшінші - дәулеттің, 
төртінші - ғибраттың, бесінші - ақылдың, ардың 
- бәрінің дұшпаны» [1, 176].  Алтыншы шарт 
ғылымды, ақылды сақтайтын сауыт туралы. Оның 
аты - мінез. «Сол мінез бұзылмасын!.. Қылам 
дегенін қыларлық, тұрам дегенінде тұрарлық 
мінезде азғырылмайтын ақылды, арды сақтарлық 
беріктігі, қайраты бар болсын? Бұл бір ақыл үшін, 
ар үшін болсын!»[1, 176].

Талап айналасында сипатталған алты шарт 
пен олармен шектес құбылыстардың әрқайсысы 
өзара бір-бірімен сабақтас, байланысты. Мұндай 
байланыс, сабақтастық негізінде пайда болатын 
тұтастық (талап) оның күрделілігін білдіреді. 
Осы тұрғыдан келгенде, Абайдың талап туралы 
қағидалары өз алдына бір іргелі жүйені түзеді. 
Екінші жағанан, талап айналасындағы осы 
ұғымдар, түсініктер, қағидалар жүйесінің өзінде 
әлем данышпандарының еңбектерінде көрініс 
таппаған толықтық пен тұтастық бар.   

Ақын талап қылушылардың тобынан білуді 
таңдап, білуге талаптанушыларды жеке бөліп ала-
ды, солардың талабын оң көреді, қалғандарының 
терістігін, баянсыздығын ескeртеді. Талаптың ма-
хаббаттан шығатыны, ал махаббаттың адамның 
адамдығы екендігі, оның ақыл, ғылымнан өне-
тіні, ғылым, білімді қалаудың, білуге талап 
қылудың кісінің көкірегін аршып, тазартуға бас-
тайтыны туралы қағида ұсынады. «Қашан бір 
бала ғылым, білімді махаббатпенен көксерлік 
болса, сонда ғана оның аты адам болады» [1, 
185-186], - деп, танымдық, тағылымдық маңызы 
үлкен қорытынды жасайды. Кісінің талап қылып 
істемек болған ісінің жақсылығына, нәтижесінің 
ізгілігі мен игілігіне көзі жетіп тұруы шарт. Талап 
қылып істемек болған ісінің ізгілігіне, игілігіне 
көз жеткізбеу, білімсіз талаптану адамды жарға 
жығуы, бәлеге ұшыратуы мүмкін. Одан аман 
болмақ үшін әр нәрсенің, әр істің алды-артын 
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байқарлық, жақсылықты жамандықтан, ізгілікті 
зұлымдықтан айырарлық білім, ғылым керек. 
Сондықтан білімге, хақиқатты, шынды білуге та-
лаптану аса маңызды.

Абай білімге, білуге талап қылудың өмірлік 
маңызын жоғары бағалай отырып, «адамның 
талап қылып ізденер қарызды ісінің алды дос 
көбейтпек» екенін даралап көрсетеді. Ақынның 
дос көбейтпек туралы қағидасы бойынша, 
«дос көбейтпектің табылмағы» кісінің «өзінің 
өзгелерге қолынан келгенше достық мақамында 
болмақ». Кісінің «кімге достығы болса, достық 
достық шақырады» [1, 206]. Достық пен 
дұшпандық - адамның адамға істер ісінің қарама-
қарсы екі шегін білдіретін ұғымдар. Өмірдің 
мәні, адамның адамшылығының алды кісінің 
«өзінің өзгелерге қолынан келгенше достық» іс 
қылуынан көрінеді. Мұның өзі де махаббаттан 
бастау алады. Сөйтіп білімге, білуге талаптану да, 
дос көбейтпекке талаптану да махаббаттан өніп-
өседі. Абайдың танымында махаббаттан, кісінің 
өзіне тілеген жақсылықты басқаларға да болса 
игі демегінен туған талап әрқашан жақсы, ізгі, 
игілікті іске бастайды. 

Дүниенің азатын, тозатын, таусылатын 
нәрселерін қалап, тек қана соларға жету үшін 
іс қылуға талаптануда, бар өмірін тек осы жол-
да сарп етуде опа жоқ. Ақын адам болам деген 
жастарға ондай арзанға алданбай, «талаппен 
ұшып, талпынып, шартарапты көздеуге» [2, 201] 
кеңес береді. Талаппен ұшу, талпыну, шартарапты 
көздеу секілді істердің әрбірінің терең мәні бар. 
Бұл жерде ақын ойын бейнелі түрде, метафоралық 
мағынада айтқан. Халықтың дәстүрлі мәдениеті 
тұрғысынан алып қарағанда, олар түгелдей 
қыран құстың қылықтарын елестетеді. Саятшы 
қолындағы қыран құсының томағасын алып, 
ұшырғанда, қыран осындай әрекет жасайды: та-
лаппен ұшады; талпынады; шартарапты көздейді. 
Осы әрекеттері арқылы ол алыс-жақынды тұтас 
шолады, керегін күйкентай сияқты ұясының 
қасынан, іннің басынан емес, шартарапты көздеп 
табады. Ақын адам болам деген жастың да үйдің 
іргесінде қалып қоймай, алысқа, биікке талпы-
нып, керегін шартарапты көздеп табуын насихат 
етеді.

«Пайда ойлама, ар ойла, Талап қыл артық 
білуге» [2, 74], - дейді Абай. Ақын талаптың 
махаббаттан шығатынын айтады дедік. Бұлар 
пікір, ой ғана емес, бұлар – Абайдың адам тура-
лы іліміндегі біртұтас қағидалар жүйесінің басты 
тіректері. Қағидалар жүйесінің мәні адам болам 
деген кісінің талабының махаббаттан шығуы, 
ақылға сай, ардың гүлін ашатын игілікті іске бас-

тауы, ақылға қайшы, арға жат істен аулақ болуы 
туралы тағылымды таным аясында ашылады.

Абай адам болам деген кісінің асық болатын 
«бес асыл ісінің» ішінде талапты бірінші атай-
ды. Әңгіме бес асыл нәрсенің қайсысын бірінші 
атауда емес, олардың әрқайсысының «бес асыл 
іс» тобында атқаратын қызметінің мәнінде. «Бес 
асылдың» басы, бастаушысы - талап. Талап жоқ 
жерде өнер үйрену де, білім табу да, еңбек ету 
де жоқ, талапсыз ешқандай асыл нәрсеге қол 
жеткізіп болмайды. Абайдың ілімінде талапқа 
осы тұрғыдан толық сипаттама беріледі. Оның өзі 
талаппен негіздес, сабақтас бірнеше әлеуметтік-
этикалық ұғымдармен байланыста жүзеге аса-
ды. Ақын а) талаптың мағынасын, мәнін аша-
ды; ә) талаптың маңызын аңдатады; б) талап 
пен талап қылушылардың түрлерін көрсетеді;  
в) талаптанудың шарттарын анықтайды; г) та лап-
танудың мақсатын талдап, таразылап баяндай-
ды. Оның үстіне осы жүйеде сипатталған кейбір 
ұғымдардың өзін саралап көрсетеді. Мысалы, 
ақын  кісінің білімі мен ғылымын көбейтуінің екі 
құралының бірі білгенді ұмытпастық десе, осы 
құралдың қуатын зорайтудың мынадай шартта-
рын қоса көрсетеді: а) көкірегі байлаулы берік 
болмақ; ә) белгілі бір нәрсені естігенде немесе 
көргенде ғибратлану, көңілденіп, тұщынып, ын-
тамен ұғу; б) ұққанын іштей бірнеше қайтара 
ішінен ойланып, көңілге бекіту; в) ой кеселді 
нәрселерден қашық болу [1, 173-174]. Бұдан ары 
қарай аталған ой кеселдерінің түрлері көрсетіледі. 
Осының бәрі ақын ілімінде талаптың жай ғана 
ұғым емес, біртұтас іргелі әлеуметтік-этикалық 
категория деңгейінде пайымдалғанын көрсетеді. 

Ғылым мен білімнің, әдебиет пен өнердің 
бүгінгі жетістіктері биігінен қарағанда, Абайдың 
талап туралы ойлары мен пікірлерінің, талдау-
лары мен байыптауларының толықтығы, дәлел-
ділігі, қай заман үшін де өмірлік маңызының 
жоғарылығы белгілі болады. Ғылым мен білім та-
рихында талап жайында мұншалық терең, толық 
негізделген ойлар мен толғаныстар, қағидалар 
жүйесі Абайға дейін де, Абайдан кейін де болған 
емес. Талап туралы ойлар мен пікірлердің, 
қағидалар жүйесінің мұндай толықтығы мен 
тұтастығы Абай ғұламаһи деп отырған Дауанидан 
да табылмайды.

2. Еңбек

Абай шығармашылығындағы еңбек тақырыбы 
жайында аз айтылған жоқ. Әдебиеттану, 
мәдениеттану, педагогика мен философия және 
басқа салалардағы зерттеушілердің еңбектерінде 
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бұл мәселе түрлі қырынан қарастырылғаны рас. 
Ауыз толтырып айтарлық нәтижелер де жоқ емес. 
Алайда бұл салада «әлі күнге дейін ашылмай 
жатқан сырлар бар ма екен?» деп алаңдаушылық 
білдіру орынды. Өйткені еңбек Абайдың ақындық 
танымында тақырып қана емес. Еңбек Абайдың 
ілімінде әлеуметтік категория түрінде пайымда-
лады.

Абайдың еңбек туралы қағидаларының 
біразын бақшадағы балаларға дейін жатқа айта-
ды. Солардың бірі мынадай:

 Еңбек қылсаң ерінбей,
Тояды қарның тіленбей [2, 118].

Әрине, еңбек қылу туралы, қарынның тоюы 
туралы жастың түсінігі бір басқа, қарттың түсінігі 
бір басқа. Осында еңбек ұғымымен тығыз байла-
нысты бірнеше жанама ұғым бар: а) ерінбеу; ә) 
тіленбеу; б) қарынның тоюы. Еңбек етудің салда-
ры - қарынның тоюы. Ерінбеу еңбек етудің сыны 
мен сипатын білдіреді. Ерінбеу ұғымына қарама-
қарсы ұғым - еріншектік. Ерінбеудің орнын 
еріншектік басқан жағдайда, еңбектің өнбегі бол-
майды. Тіленбеу қарынның тоюының сыны мен 
сипатын білдіреді. Еңбектің өнбегі үшін ерінбеу 
қаншалықты маңызды болса, қарынның тоюы 
үшін тіленбей еңбек ету де соншалықты мәнді. 

Бүгінгі заман адамдары үшін «тіленбей қарын 
тойғызу» ұғымын лайықты қабылдау қиынға түсуі 
ғажап емес. Ілгеріде айтылған «арын сатып, ант 
ұрып іздегені бір семіз ат, аяғы бір табақ ас» бола-
тын тілемсектер, «еңбегі жоқ, еппенен мал табам 
деп, сендіре алмай, сене алмай, сенделетіндер» 
бейнесі бүгінгі жұрт үшін бейтаныс. Ал Абай 
заманында бұлардың қатары бұзылмай тұрғаны 
анық. Cоны көргенде, ақын көңіліне мынадай 
сыр түйген: «қазақ тыныштық үшін, әділет үшін 
қам жемейді екен, ол малды қалайша табуды 
білмейді екен, бар білгені малдыларды алдап, 
мақтап алмақ екен, бермесе оныменен жауласпақ 
екен, егер малды болса, әкесін жаулауды да ұят 
көрмейді екен. Әйтеуір ұрлық, қулық-сұмдық, 
тіленшілік, соған ұқсаған қылықтың қайсысын 
болса да қылып мал тапса, жазалы демесек ке-
рек екен» [1, 136]. Ақын сөзінің шынайы, нақты 
мазмұны осындай шындық құбылыстар сыры 
деңгейінде, ақынның сөзін тарихи кезеңнің нақты 
бейнелері, нақты оқиғалары аясында түсіну 
жағдайында анықталады. Екіншіден, ақынның 
осы сөзін бүгінгі жағдайлармен шектес, бейнелі, 
астарлы мағынада қабылдап, ұғымдар деңгейінде 
пікір түюге болады. Мұндай жағдайда ерінбей 
еңбек ету туралы түсінік өзгеріссіз қалады да, 
қарынның тіленбей тоюы астарлы, образды 
мағынаға ие болады. Одан тек қана қарын тойды-

ру туралы емес, жалпы игілікке қол жеткізу тура-
лы түсініктің мәнісі табылады.

Ақын адал еңбек етпей, ұрлық, қулық қылдым 
деп көлбек қағып жүргендердің арамдықтан 
жамандық көрмей қалмайтыны [2, 44] туралы 
тұжырымына да үлкен мағына сыйғызады. Не 
ғылым іздемей, не еңбек етпей, ең болмаса мал 
баға алмай кетіп бара жатқан жұртының [2, 219] 
күйіне көзі түскенде, амалсыз күйінеді. Көңілдері 
көкте, көздері аспанда жүрген байлардың 
«адалдық, ақыл, ғылым, білім – ешнәрсе мал-
дан қымбат демейтін» қалпын көріп күйзеледі. 
Бұлардың «діні, құдайы, халқы, жұрты, ұяты, 
ары, жақыны» [1, 140-141] - бәрінен малды артық 
көруі жанды жандырып, көкіректі күйдіргендей 
жамандық еді. Жамандық тамырының мұншалық 
тереңге кету себебін ақын әркімнің «төрт аяқты 
малды көбейтеміннен басқа ойының жоқты-
ғынан» көреді, «егін, сауда, өнер, ғылым секілді 
нәрселерге салынса, бұлай болмасына» [1, 
130] көз жеткізгендей болады. Сөйтіп отырып, 
халқына «жан аямай кәсіп қылуды», «егіннің 
ебін, сауданың тегін үйренуді» [2, 118-119], арды 
сатпай, еңбекті сатуды [2, 249], еңбек жоқ, хара-
кет жоқ, тамақ аңдып тентіремей, қаруының ба-
рында қайрат қылып, жалға жүруді, жат жерге 
кетіп, мал тауып келуді насихат етеді [2, 220-221], 
«тыныш жатып, көзін сатып, біреуден тіленбей, 
жанын қарманып, адал еңбекпен мал іздемек - ол 
арлы адамның ісі» [1, 171] екендігі туралы қағида 
ұсынады.

Тәуекелсіз, талапсыз мал табылмас,
Еңбек қылмас еріншек адам болмас.
Есек к... жусаң да, мал тауып кел,
Қолға жұқпас, еш адам кеміте алмас [2, 221],-

деп, ашылып, арылып айтып, айналасын адал 
еңбектің қандайы да абыройлы болатынына, адал 
еңбекпен, маңдай термен тапқан малдың игілігі, 
берекесі болатынына ұйытады. Еңбек қылмай 
тапқан малдың дәулет болмайтыны [2, 221] жай-
ында жаңа қағидасын қалыптастырады. 

Еңбек күнкөрістің көзі екені анық. «Еңбек 
етсең емерсің», - деген даналық сөзде тіршілік 
философиясының іргелі қағидасы жатыр. 
Абайдың еңбек туралы қағидаларының маңызы 
мен мәні бұдан әлдеқайда биік, терең. Абай 
ілімінде еңбектің әлеуметтік маңызы қарын 
тойғызуда емес. Адамның өзінің қарнын тойғызу 
үшін еткен еңбегі мен өзгелерге де пайдасы тиетін 
еңбегі арасында айырмашылық бар. 

Қара сөздерінің бірінде ақын мынадай ерек-
ше тұжырым жасайды: «Өзің үшін еңбек қылсаң, 
өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың. 
Адамшылықтың қарызы үшін еңбек қылсаң, 



Абай институтының хабаршысы. №4 (16). 2012 9

Алланың сүйген құлының бірі боласың» [1, 
183]. Бұл сөздің мағынасы зор, мәні терең, 
тағылымдық маңызы үлкен. «Мал үшін тілін 
безеп, жанын жалдап», «біреуді алдап, біреуді 
арбап», «қайыршылық қылып» [2, 90] жүрген не-
месе есігінің алдына шығып, қай үйден қарын 
тойғызарын көздеп тұрған жан үшін бұл тұжы-
рымның шарттарын қабылдау оңайға түспейді. 
Бірақ айдай анық шындықтың жарығы кімнің де 
болса көз алдында нұрдай саулап төгіліп тұрады. 
Одан өз сөзінен басқа сөзді ұқпайтын, ұғуға талап 
та қылмайтын, «ақыл сөзге ынтасыз» жұрттың өзі 
де асыл ойдың жылт еткен бір жарқылын көрмей 
қалмаса керек. Көзі ашық, көкірегі ояу, талапты 
жан бұл сөздің мәні мен мәнісін ұғып, одан өзі 
үшін игілік таппақ. 

Ақын еңбек туралы қағидаларының жүйесін 
өз тұсындағы қазақ баласы үшін мағынасы 
алыс таңғажайып жаңа ұғымдармен байытты: 
а) адамның адал еңбек қылуы; ә) адамның өзі 
үшін еңбек қылуы; б) адамның адамшылықтың 
қарызы үшін еңбек қылуы. Еңбегін сатпай, арын 
сатып жүргендерге адал еңбек қылуды насихат 
етіп келген ақын енді еңбек еткендердің өзінің 
алдында жоғарыда көрсетілгендей екі жол барын 
көрсетеді және олардың әрқайсысының мәнісін 
ашып түсіндіреді.  

Абайдың еңбек туралы қағидаларын жеке-
жеке алып пайымдамай, оларды өзара бірлікте, 
сабақтастықта қарастырған абзал. Ақын ел адам-
дарын қулық саумақтан, көз сүзіп, тіленіп, адам 
саумақтан тоқтатып, олардың бетін адал еңбекке 
бұруды көздейді. Онда да кісінің өзі үшін, қу 
құлқын үшін емес, адамшылықтың қарызы 
үшін, өзінің ғана емес, айналасына, көпке пай-
дасы тиетін еңбек қылуын игілікті деп біледі. 
Ақынның: «Қулық саумақ, көз сүзіп, тіленіп, адам 
саумақ - өнерсіз иттің ісі. Әуел құдайға сыйынып, 
екінші өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау, еңбек 
қылсаң, қара жер де береді, құр тастамайды» [1, 
135], - деуінде еңбек туралы терең мағыналы әрі 
жаңа, әлеуметтік маңызы зор пікір бар. Ақынның: 
«Егер мал керек болса, қолөнер үйренбек керек. 
Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Алдау қоспай 
адал еңбегін сатқан қолөнерлі - қазақтың әулиесі 
сол» [1, 176], «Өнер өзі де мал, өнерді үйренбек - өзі 
де ихсан. Бірақ ол өнер ғадаләттан шықпасын»[1, 
204-205], - деген ойлары мен жоғарыда берілген 
пікірі өзара тоғысып, еңбек туралы қағидалар 
желісі кемелдене түседі. Осындағы әр ойдың 
өзегі қанатты сөзбен өрілген. «Мал жұтайды, өнер 
жұтамайды», - деген сөз қанатты ғана емес, қалың 
жұрттың көңіліне жақын, көкейіне қонымды, ила-
нымды. Бірақ өнер үйрену бір күннің немесе бір 
айдың жұмысы емес, оны үйрену жылдар бойы-

на созылады. Сондықтан өнер үйрену әркімнің 
қолынан келмейді, қолының ебі, бойының икемі 
бар, ерінбеген жанның ғана қолынан келеді. Ақын 
үйренуші жайын ғана айтып қоймай, үйретуші 
еңбегін де дәріптейді. «Ұстаздық қылған 
жалықпас үйретуден балаға» [2, 206], - деп, білім, 
өнер, кәсіп үйретушінің еңбегінің қиындығы мен 
қадірін қатар көрсетеді. Ақынның еңбек туралы 
осы ойлары, қағидалары мына өлең жолдарында 
тағы бір маңызды мағынамен толысады: 

Түбінде баянды еңбек - егін салған,
Жасынан оқу оқып, білім алған.
Би болған, болыс болған өнер емес,
Еңбектің бұдан өзге бәрі жалған [1, 313].

Талаптан бастау алған еңбек қайратпен, 
ақылмен, біліммен ұштасады. Әуелдегі еңбек 
қылу туралы іргелі ой кәсіптің бірнеше саласын 
қамтиды: а) мал бағу; ә) қолөнер үйрену; б) егін 
салу; в) сауда жасау; г) оқу оқып, білім алу; д) 
ұстаздық қылу.  

Ақын мал тапқысы келген кісінің мал 
табуының жолдарын да, тапқан малын жұмсау 
жайын да терең пайымдап, олардың жақсысы мен 
жаманын анықтап береді. Еңбексіз мал таппақ 
жанның әлеуметтік бейнесін жасайды. Оның ба-
сты сипаттары мынадай: а) құдайдан мал тілейді; 
ә) құдай берсе, алмайды.

Құдайынан мал тілеп жүрген адамның тілегі 
қабыл болды, Құдай берді, бірақ әлгі мал сұрап, 
тіленіп жүрген неме Құдайдың берген малын ал-
мады. Осындай да адам болады екен: мал тілейді 
екен, берсе алмайды екен. Ақын бейнесін жасап 
отырған адамының қандай адам екені оның осы 
сипатынан толық белгілі болады. Бірақ Құдайдың 
әлгі адамға бергенінің мәнісін түсіну үшін ақын 
ойының тереңіне үңілу керек. Сонда Құдайдың 
адамға бергені мынадай болып шығады:  а) еңбек 
қылып, мал табарлық қуат берді; ә) ол қуатты ор-
нын тауып сарып қыларды білерлік ғылым берді; 
б) ол ғылымды ұғарлық ақыл берді. Құдайдың 
осы бергендерін пендесі алмады: а) еңбек 
қылып, мал табу үшін берген қуатын халал кәсіп 
қыларлық орынға жұмсамады; ә) ол қуатты ор-
нын тауып жұмсауды білерлікке берген ғылымды 
оқымады; б) ғылымды ұғу үшін берген ақылды 
керек қылмады [1, 144]. Сөйте тұра ол мал тап-
пай қалмайды: а) біреуден қорқытып алады; ә) 
біреуден алдап алады; б) біреуден ұрлап алады; в) 
біреуден жалынып сұрап алады, т.б.   

 Кісіні еңбек қылып, мал табуға ұйытқанда, 
Абай оның мал тауып, мыңғырған бай болу-
ын мақсат етпейді, тапқан малдың өзінен-өзі  
игілік емес, игілікке жетудің құралы екені ту-
ралы тұжырым жасайды. Мал тауып, байыған 
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адамның «сол малды сарып қылып, ғылым табуы 
керектігін» [1, 144] насихат етеді. Бұл тұжы рым-
ның өмірлік маңызы зор, әлеуметтік мәні терең.

Дүние де өзі, мал да өзі,
Ғылымға көңіл бөлсеңіз [2, 66], -

деп, адам баласының еңбегін жұмсап, малын са-
рып етіп тапқан білімі мен ғылымы ғана игілік 
болатыны жайында әлеуметтік мағынасы үлкен 
ой қорытады. 

Ақын өз заманындағы қазақ қоғамы үшін  ба-
янды, игілікті болатын еңбек түрлерін жүйелеп 
келіп: 

Өзіңе сен, өзіңді алып шығар,
Еңбегің мен ақылың екі жақтап [2, 267],-

деп, еңбек пен ақылдың маңызын даралап 
көрсетеді, әлеумет өмірінде адал еңбек етудің 
кісі бойындағы күш-қуатқа ғана емес, ғылым мен 
ақылға да тәуелді екені жайында ғылыми маңызы 
үлкен қағида қалыптастырды. Адал еңбектің 
мәні, оның салалары, еңбектің пайдасы, еңбек 
етудегі мақсат жайында берілген сипаттамалар, 
анықтамалар, ойлар мен пікірлер, қағидалар 
толықтығымен, өмірлік, танымдық қызметінің 
игіліктілігімен маңызды. 

3. Терең ой
 
Абай адам болсам деген талабы бар жастарға 

насихат еткен бес асыл істің қатарына терең ойды 
қосады. Талап, еңбек жайы өмірден көргені, 
білгені бар адамның бәріне, белгілі дәрежеде, 
түсінікті. Ой, терең ой туралы мұны айту қиын. 
Өйткені ойды, терең ойды қолмен ұстап, көзбен 
көріп тұрғандай сипаттау мүмкін емес. Оның 
үстіне ойды, терең ойды ойлаудан, ойлану-
дан тыс танып, білуге болмайды. Ал ойлау, ой-
лану өте күрделі, көп деңгейлі. Оны процесс 
түрінде құрамдас бөліктерге, жүйелі сатыларға, 
деңгейлерге бөліп, жіктеу, сөйтіп оның лайықты 
үлгісін жасау жолындағы ізденістер көп сала-
лы. Бірақ мұның нақты, қолданбалы нәтижесіне 
қол жеткізу қиын. Өйткені кез келген дерексіз 
құбылыстардың қозғалысының қолдан жасалған 
үлгісін тану мен таныту оны деректі, эмпирикалық 
мәліметтермен сабақтас парықтауды талап етеді. 
Мұндай міндетті шешудің жолы ғылымда бүгінге 
дейін толық анықталып болған жоқ. Сондықтан 
Абайдың терең ой туралы қағидасының терең 
мәнін көрнекі түсіну де, көрнекі түсіндіру де оңай 
емес. Әйтсе де ойды ойлаумен сабақтас пайым-
дау, ойды ойлаудың элементі деп, ойлауды ой-
лар ағыны деп қабылдаудың артықшылығы жоқ. 

Абайдың терең ой туралы қағидасының мәні осы 
арнада біршама түсінікті болмақ.

Әл-Фараби ойлауды адамның ақыл-парасат 
күшінен таратады.  Адамның ойлауына, пай-
ымдауына, ұғынуына, жақсы қылық пен жаман 
қылықты айыруы осы күш арқылы жүзеге аса-
ды. Бұл күш екіге бөлінеді: а) практикалық күш; 
ә) теориялық күш. Практикалық күш те екіге 
бөлінеді: а) кәсіптік; ә) ойлау күші. Ойлау күші 
адам бір нәрсені жасағысы келгенде, жасауға 
талаптанғанда, оны жасауға болатынын немесе 
болмайтынын, егер жасауға болса, онда қалай 
жасауға болатынын білуге, ойша елестетуге 
көмектеседі[3, 194-195].

Әл-Фарабидің «ойлау күші» мен Абайдың 
«терең ойы» арасында қайшылық жоқ. Салы-
стырып қарағанда, «ойлау күшінің» де, «терең 
ойдың» да мәні бірдей. Айырмашылық мазмұнда 
емес, пішінде. Әл-Фарабидің ойы нақты, ғылыми-
ақпараттық стильде жазылған, ал Абай ойы 
бейнелі, образды айтылған. Екінші жағынан, Абай 
өзінің ойларын өзі танып, білген өмір тәжірибесі 
негізінде таратады. Сөйте тұра әлемдік ақыл-ой 
қорында жинақталған ғылыми пікірлерден алшақ 
кетпейді.    

Егер адамның алдына ойлау, ойлану туралы 
міндет қойылатын болса, онда ол не туралы ойлау, 
не жайында ойлану керектігі хақында ойланар 
еді. Бұл жерде оның қалайда ойлануы қажеттігі, 
қалайда ойланатыны туралы сенімді болу қиын. 
Өйткені ойлаудың пәні анықталып, ойлауға де-
ген қажеттілік тумайынша кісі ойлануға талап 
қылмайды. Оның ойлауы, ойлануы оның ой-
лау, ойлану туралы  сұранысынан туатын та-
лабына тәуелді. Егер кісінің ойлауға, ойлануға 
сұранысы, соған сәйкес талабы, ықыласы болма-
са, онда ол ойламайды, ойлана алмайды. Екінші 
жағынан, адамның ойланғысы келгенімен, 
ойлауға, ойлануға талабы болғанымен, ойлауға, 
ойлануға шамасы келмеуі ықтимал. Адамның 
алдында ойлауды, ойлануды талап ететін белгілі 
бір өмірлік мәні бар мәселе тұрғанның өзінде ол 
ойдың желісін ұстай алмауы, ойдың түбіне жете 
алмауы мүмкін. Ой ойлаған адамның белгілі бір 
ойға тоқтауы үлкен жауапкершілікті талап етеді. 
Өйткені ой - істер істің басы. Нақты істің бәрі 
де ойдан, ойлаудан басталады. Кісі істер ісінің 
бас-аяғын, жөн-жобасын, пайдасы мен зиянын 
алдынала ойға салып, анықтап алмаса, істің аяғы 
насырға шабуы мүмкін. Тіпті сөздің өзін аңдап 
айту керек. «Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі», - 
деген халық даналығының өзінде Абайдың «терең 
ой» туралы ұғымын тереңірек түсінуге септігін 
тигізетін ғибрат жатыр. Сөйтіп, терең ой, терең 
ойлау белгілі бір мақсаттың, оған жету үшін жаса-
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латын істің, ол істі жасауға қажетті құралдардың, 
амалдардың болмысындағы пайдалы, игілікті, 
ізгі белгілерді анықтауға бағытталады және осы 
белгілер неғұрлым толық анықталса, ой мен ой-
лау да соғұрлым кемел, терең болмақ. Терең ой-
дан туған түпкі мақсат пайдалы, игілікті, ізгі бола-
тын болса, оған жету үшін жасалатын іс те, ол істі 
жасауға қажетті құралдар, амалдар да пайдалы, 
игілікті, ізгі болуы шарт. Пайдалы, игілікті, ізгі 
мақсатқа зиянды, баянсыз, зарарлы жолмен жету 
мүмкін емес. Абай терең ой ұғымын ізгі мақсатты 
көздейтін ізгі, игілікті ой туралы түсінікпен бай-
ланысты ұсынады. Жамандықты көздейтін ой 
терең бола алмайды. 

Абайдың адам болам деген жан асық бо-
латын бес асыл істің қатарына терең ойды 
қосуында өмір құбылыстарының мәнін толық 
таныған ойшылдық бар. Ойшылдық философия-
мен астасып жатады. Ақын көз алдындағы ел-
жұртына «терең ойдың телміріп соңына еру» [2, 
225] туралы насихат айтқанда, тыңдаушыларын 
ойшылдардың қатарына тарту туралы ойдан 
аулақ. Ақынның насихаты бойынша, терең ой 
адам баласына «көрген-білгенін әділет пен ақылға 
сынатып» [2, 256-257], солардың дегенін істеу 
үшін керек. Мұндай іске бару үшін кісінің «өзінде 
ой», «ойда көз» [2, 117] болуы шарт. Сонда ғана 
адам ақ пен қараны, адал мен арамды, жақсы мен 
жаманды айыра алмақ. 

Кісінің өзінде ой, ойында көз болуы туралы 
қағидасын ақын екі түрлі образ-бейне арқылы 
негіздейді. Оның бірі - «өзінде ой», «ойында көз» 
бар адамның бейнесі. Екіншісі - «өзінде ой жоқ», 
«ойында көз жоқ» адамның бейнесі. Біріншінің 
ерекшелігі - көрген-білгенін әділет пен ақылға 
сынатады, терең ой, терең ғылым іздейді, терең 
ойдың соңына ереді. Бұлар - адамдықтың 
белгілері. Екіншінің ерекшелігі біріншінің ерек-
шеліктеріне қарама-қарсы сипаттарымен белгілі 
болады: көрген-білгенін сынатуға бойынан әділет 
пен ақыл таппайды, әділет пен ақыл табайын 
демейді, терең ойдың соңына ермейді, терең ой, 
терең ғылым іздемейді. 

Кісінің терең ойдың соңына еріп, көрген-
білгенін әділет пен ақылға сынату мүмкіншілігі 
оның кісілігінің белгілі бір деңгейінде пай-
да болады. Кісілігі кәмәлет таппаған, өзінде 
ой жоқ, ойында көз жоқ жан мұндай деңгейге 
көтерілмейді. Кісінің өзінде ой, ойында көз бол-
мауы  -  надандықтың белгісі [2, 165]. «Қас на-
дан нені ұға алсын» [2, 152]. Надандық - білім-
ғылымның жоқтығы [1, 207]. Осы қағидалардың 
тоғысынан ақын айтып отырған «терең ой», 
«ой көзі» [2, 117], «көкірек көзі» [2, 115]  білім 
іздеумен, «терең ғылым іздеумен» [2, 91] ашы-

латыны туралы пікірдің желісі тартылады. Білім 
іздеп, ғылым тапқан адамның «терең ойдың 
соңына еруі», «сөз ұғар көкірегі көзді болуы», 
«көрген-білгенін әділет пен ақылға сынатуы» 
«хақиқат сүйіп, шынды білмекке» құмартумен, 
өмір құбылыстарының мәнін ұғумен, пайымда-
умен, сараптаумен сабақтас жүзеге асады. Ақын 
кісінің «көрген-білгенін әділет пен ақылға сына-
туы» туралы іргелі пікірлерін бірде нақты, бірде 
бейнелі баяндай отырып, терең ойдың тегін де 
әділеттен, махаббаттан таратады. «Ақыл өссе, ол 
түпсіз терең жақсылық сүймектікбірлән өсер» [1, 
206], - деген қағида терең ойдың, ақылдың өсуінің 
әлеуметтік-этикалық өзегімен ақын ілімінің кең 
өрісіне шығады.

Ақын «көзінен басқа ойы жоқ», «бойын-
да қайрат, ойында көз болмайтын» жандардың 
келбетін астарлы, бейнелі көркемдік суреттеу 
құралдары арқылы сипаттаған. Адам баласы 
«көзбенен көріп, құлақпен естіп, қолмен ұстап, 
тілмен татып, мұрынмен иіскеп, тыстағы дүниеден 
хабар алады» [1, 219]. Дүниеден мұндай хабар ал-
майынша, кісінің дүние шындығын білмегі мүмкін 
болмайды. Ал «кімде-кім сырттан естіп білу, көріп 
білу секілді нәрселерді көбейтіп алса, ол - көп 
жиғаны бар адам» [1, 219]. Сыртқы дүние туралы 
көзбен көріп, құлақпен естіп, қолмен ұстап, тілмен 
татып, мұрынмен иіскеп көп білім жинаған жақсы. 
Бірақ ақын: «Сыртын танып іс бітпес, сырын 
көрмей» [2, 126], - деп, жал қыдан жалпыға ауысып, 
жаңа бір қағида қалып тастырады. Адам көргенінен 
көз жазбай, естігеніне еріп, қолмен ұстағанынан 
айрылмай, тілмен татқанына мәз болып, мұрнына 
келген иісті іздеп жүре беретін болса, оның хай-
уаннан айырмашылығы болмайды. «Құр көзбенен 
көрген біздің хайуан малдан неміз артық?» [1, 139]. 
Адам баласы сыртқы дүниеден осы бес түрлі жан 
қуаты арқылы білгендері мен сезгендерін «әділет 
пен ақылға сынатып», «орындысын, орынсызын - 
бәрін де бағанағы жиған нәрселерінен есеп қы лып, 
қарап табатын» [1, 220] жағдайда ғана ақылды деу-
ге лайықты болады. Сонда ғана адам туралы, оның 
көкірегіндегі «ой көзі» [2, 117], «көкірек көзі» [2, 
115], терең ойы туралы айтуға болады.

Ойда көздің болуы, «терең ой, терең ғылым» 
іздеу кісінің сыртқы бес сезім арқылы көргенін, 
естігенін, білгенін ұғуына, тануына, пайымдауы-
на, бағалауына, ақырында белгілі бір пікір түюіне, 
сеніміне негіз болады. Құбылыстың «сырты» мен 
«сырын» дұрыс ұғу, шын тану, толық пайымдау, 
әділ бағалау, дұрыс пікір түю, дұрыс сенімге жету 
- терең ойдың, ақылдың ісі. Терең ойдың соңына 
ермейінше, көрген-білгенін әділет пен ақылға 
сынат пайынша кісі ешнәрсені дұрыс ұқпайды, 
шын танымайды, толық пайымдамайды, әділ 
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бағала май ды, дұрыс пікір түймейді, дұрыс 
сенімге жетпейді. 

4. Қанағат

Қанағат туралы халықтың дәстүрлі 
мәдениеті, дәстүрлі дүниетанымы арнасын-
да қалыптасқан түсініктердің мәнісін білудің 
маңызы зор. Әдетте қанағат жайында ой айту, 
пікір білдіру қиынға соқпайды. Тіршілік фи-
лософиясы шегіндегі ойлар мен пікірлердің 
бәрі бір түсінікке негізделеді. Ол мына үлгіде 
түйінделген: «Қанағат қарын тойғызар, қанағат 
қылмаған жалғыз атын сойғызар». Халықтың 
дәстүрлі тұрмыс-тіршілігінен хабары бар жан 
үшін бұл сөздің мәні түсінікті. Ал халықтың 
дәстүрлі тұрмыс-тіршілігінен хабары жоқ адам 
бұл сөздің мәнін жете білмейді. Бұл жерде мы-
наны ескеруге тура келеді: адам барға қанағат 
етеді. Жоққа қанағат ету туралы түсінік жоқ. Кісі 
жоққа қанағат етпейді, жоққа шыдайды, төзеді. 
Сондықтан қанағат ұғымының мәнісі шыдау, төзу 
ұғымдарының мәнісінен бөлек. «Қанағат қарын 
тойғызар» дегеннен қанағат етсең, ішпей-жемей 
тоясың деген түсінік тумайды. Екінші жағынан, 
бар екен деп тойғанына қарамай ішіп-жей беру, 
ала беру бар. Кісінің өзі тойса да, көзі тоймайты-
ны осындай жағдайға байланысты айтылған. Бұл - 
қанағат қылмағандықтың белгісі. Мұндай күйдің 
көп тараған бір көрінісі Абайдың «Ескендір» поэ-
масында адамның көз сүйегі түрінде берілген: 
тірі сінде кісінің көзі ешнәрсеге тоймайды, өл-
генде құйылған бір уыс құмға тояды. 

Адам баласы дүниеде бір нәрсеге қызықпай, 
бір нәрсені қажет етпей тұра алмайды. Оның 
тіршіліктегі барлық ісі осындай қызығушылықтан, 
қажеттіліктен туады. Адамның қажеттіліктері, 
сұраныстары алуан түрлі. Олар адамның ойына, 
сезіміне, мінезіне әсер етпей қоймайды. Ақылды 
адам ойы мен сезімінде, мінезінде белгілі бір 
қажеттіліктің, сұраныстың әсерінен туған күйдің 
жөнін, мәнісін білуге тырысады. Көңілде пайда 
болған күйге сай іс қылудың алды-артын, салда-
рын сарапқа салады. Сарапқа салу барысында әр 
нәрсенің өлшемін, жақсы мен жаманның, ақ пен 
қараның арасын білу және сол білгеніне сай әділ 
шешім жасау, әділетті іс қылу - адамшылықтың 
белгісі. Қанағат адамның осындай болмысынан 
туады. Ынсапсыз, қанағатсыз адам жақсы мен 
жаманның, ақ пен қараның арасын ажыратып 
жатпайды [2, 73].

Адамның алуан түрлі сұраныстарын, қажетті-
лік терін адамзат қоғамының бүкіл өткен тари-
хы, өзінің өмір сүрген ортасы қалыптастырады. 
Олардың біреуін қанағаттандырып, екіншісін 

қанағаттандырмау қиын. Олардың сұраныстары 
мен қажеттіліктерін толық қанағаттандыру да 
ақылға сыймайды. Сұраныс, қажеттілік ақылға 
сай, ақылға сыйымды болуы шарт. Адам баласын 
сонда ғана қанағат табады.

Қанағат - адал еңбекпен тапқанға қанағат. Ұр-
лық пен, алдаумен, қулықпен тапқанға қанағат 
жүрмейді. 

Жұрт жүр ғой арамдықты еп көрем деп,
Тоқтау айтқан кісіні шет көрем деп.
Бар ма екен жай жүрген жан қанағатпен,
Құдайдың өз бергенін жеп көрем деп [2, 47], -

дейді Абай. Арамдықты еп көру, тоқтау айтқан 
кісіні шет көру қанағаттың жоқтығынан туады. 
Адал еңбегімен тапқанына қанағат еткен адам 
ұрлыққа, алдауға, қулыққа бармайды, олардан 
қашық болады. 

Кісінің адал еңбегімен, маңдай терімен 
тапқанын ішіп-жеуінде, жұмсауында, пайдала-
нуында шама болуы шарт. Осы шаманы білу 
және сақтау қанағатқа жеткізеді. Осы шаманы 
білу мен сақтау үшін де, қанағат ету үшін де 
көңілдің тыныштығы [1, 207] керек. Қанағатқа 
негіз болатын - көңілдің тыныштығы. Көңілдің 
тыныштығы үшін кісі, жоғарыда талапқа қатысты 
көрсетілгендей, үш түрлі істен аулақ болу қажет: 
а) адамның адамдығын бұзатын жамандықтан; 
ә) өзін өзі өзгешелікпен артық көрсетпектен; 
б) біреуге қастық қылмақтан, біреуді қор 
тұтпақтан, кемітпектен. Бұлар - нәпсіден ту-
атын құмарлықтардың түрлері. Нәпсіден ту-
атын құмарлықтарға бой алдырған адам 
адамшылықтан шықпай, жамандыққа ұрынбай 
қалмайды. Нәпсіден туатын құмарлықтарға бой 
алдырмаудың жолы – әр нәрсенің өлшеуін білу, 
қанағат ету, ынсапты болу.

Абайдың ілімі бойынша, «әрбір жақсы 
нәрсенің өлшеуі бар, өлшеуінен асса, жарамай-
ды. Өлшеуін білмек - бір үлкен іс... Ішпек, жемек, 
кимек, күлмек, құщпақ, сүймек, мал жимақ, ман-
сап іздемек, айлалы болмақ, алданбастық - бұл 
нәрселердің бәрінің де өлшеуі бар. Өлшеуінен 
асырса, боғы шығады» [1,  222]. 

Әрнәрсенің өлшеуі жайында әл-Фараби 
бірқатар ойлар айтқан. Екінші ұстаз игілікті 
әрекеттерді екі қарама-қарсы шектің арасындағы 
ұнамды істер деп біледі. Мысалы, мырзалық – 
сараңдық пен ысырапшылықтың аралығы [3, 
202-203]. «Ойланбақ жақсы», - дейді Абай. Бірақ 
ойланбақтың өлшеуін білмеу кісіні «ойын байлай 
алмай, қияли болып кету» [1, 222] сияқты күйге 
душар етеді. Білім іздеуде, білім алуда кісі ұдайы 
оқи беретін болса, тыңдай беретін болса, бірақ 
сол оқу мен тыңдау арқылы алған білімін өзінің, 
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айналасының пайдасына жаратпаса, игілігіне 
пайдаланбаса, онда оны білімді, біледі деуге 
болмайды. Не нәрсенің болса да өлшеуін білуде 
үлкен мән бар. Халық: «Ас - адамның арқауы», 
- дейді. Шын сөз. Мүлде ештеңе ішіп-жемеу 
ашығуға әкеліп соғады. Бұл жақсы емес. Ал асты 
артық ішіп-жеу құстырады. Бұл да жақсы емес. 
Мүлде ештеңе ішіп-жемеу мен артық ішіп-жеу - 
бір нәрсенің екі шеткі өлшемі. Олардың ортаңғы 
өлшемін ұстау қанағатқа жеткізеді. Оны білу үшін 
де білім керек. Әр нәрсенің өлшеуін біліп, соған 
ақылы жетіп тұрып шектен шығу, «өлшеуінен 
асыру» «ақылдының сөзін ұғып аларлық жүректе 
жігер, қайрат, байлаулылықтың жоқтығынан» [1, 
149] болады. Қанағатты ақылдың дегенін ұғып 
аларлық жүректегі жігер, қайрат, байлаулылық 
сақтап, қорғайды. 

Адам болам деген жан үшін қанағаттың 
мәнісін білу, оны өзінің, айналасының игілігіне, 
пайдасына жұмсау ізгі қасиет болып табылады. 
Абай көрсеткен «ішпек, жемек, кимек, күлмек, 
құщпақ, сүймек, мал жимақ, мансап іздемек, 
айлалы болмақ, алданбастық» сияқты істердің 
өлшеуін білу, солардың бәрінде қанағатты 
сақтайтын өлшем мен мөлшерден шықпау - 
адамның адамшылығының белгісі. Сараңдық, 
қомағайлық, ашкөздік секілді тәннің, нәпсінің 
құмарлықтарына  ерік бермей, тежеу салу,  тоқтам 
табу, оның өлшемі мен мөлшерін білу, соған орай 
қанағат ету адамды жаманшылықтан қашық, 
жақсылыққа асық қылады, «адамға нұр болады» 
[1, 207].  

Абай ілімінің жүйесінде қанағат - адам 
баласының асыл байлығы, рухани қымбат 
құндылығы. Қанағат адамның жанын, арын, абы-
ройын, адамшылығын сақтайды.   

Абай қанағатты адамзат баласының асыл қа-
сиеттерінің бірі ретінде сипаттай отырып, оның 
шығу тегін, бастау көзін көрсетеді. Ақын ілімі бо-
йынша, қанағат, ынсап – ғадалеттен, ғадалет – ма-
хаббаттан. «Махаббат - әуел адамның адамдығы, 
ғақыл, ғылым деген нәрселербірлән» [1, 185].

Айтылған жайлар Абайдың ілімінде 
қанағаттың лайықты орны барын, оны басқа 
ешнәрсемен, ешқандай ұғыммен, қасиетпен 
ауыстыруға, алмастыруға болмайтынын көрсе-
теді. Оның мәнін білу, мәнісін ұғу Абай ілімінің 
жүйесін дұрыс тануға септігін тигізеді.  

5. Рақым

Рақым, қайырым, мейірім, шапағат, жана шыр-
лық - өзара  тектес ұғымдар. Белгілі бір жағдайға, 
ахуалға байланысты олардың бәрін емес, біреуін 
ғана айту лайықты болуы мүмкін. Мысалы, ай-

ыпты біреудің айыбын кешіру - рақымдылықтың, 
қайырымдылықтың белгісі. Ал біреудің өзінің 
баласын жақсы көруі - мейірімділіктің белгісі. 
Осы айтылған жайлар рақым, қайырым, мейірім, 
шапағат ұғымдарының тегі бір болғанмен, 
әрқайсысының тиісті жағдайлар сипаты-
на лайықты мағыналық реңктері болатынын 
көрсетеді. Дегенмен бұл сөздер мағыналас, бір 
тектес ұғымдарды білдіреді.

Халықтың байырғы дүниетанымы бойынша, 
жақсылыққа асық, жамандықтан қашық адам 
қайырымды, рақымды адам деп аталады [4, 20-
21]. Ал жақсылыққа асық, жамандықтан қашық 
болу рақымдылықты ғана емес, білімді, ақылды 
болуды талап етеді. Жақсылық пен жамандықтың 
арасын айыруға білімі, ақылы жетпеген адамды 
жамандықтан қашық болады, жақсылыққа асық 
болады деп айтудың жөні жоқ.

Талап, қанағат, ұстамдылық, батылдық, 
жомарттық, әділдік сияқты рақым (жанашырлық, 
қайырымдылық, шапағат) да жанның талпыны-
сынан, ұмтылысынан туады. Адамның барша ізгі 
қасиеттерінің көзі сияқты рақымдылықтың да 
көзі бір шама әр адамның бойында әуелден бо-
лады. Адам талап қылып, шын ниетімен өзінің 
бойында бір шама негізі бар ізгі қасиеттердің, 
солардың ішінде рақымдылықтың да көзін ашу, 
«оған рауаж беріп гүлдендірмек, кәмәлатқа 
жеткізбек жеһәтінде болмақ» [1, 187-198].

Кісі алдымен өзіне қайырымды, рақымды бо-
луы тиіс. Тілге абай болудың, тек қана жақсы сөз 
айтудың өзі - кісінің өзіне жасаған рақымының, 
қайырымының көрінісі. Негізінде, рақым, 
қайырым деген - кісінің өзіне, айналасына, 
жұртына сөзімен де, ісімен де жақсылық жасауы.

 Әл-Фараби қайырымдылықты екіге бөледі: 
а) интеллектуалдық; ә) этикалық [3, 195]. 
Рақымдылық адам жанында ізгі, адамшылық 
қасиеттерден туатын жақсы «әрекеттердің белгілі 
бір уақыт бойына көп рет қайталануы нәтижесінде 
пайда болып, тұрақтайды» [3, 196].

Адам бойындағы рақымдылықтың пайда бо-
луы, қалыптасуы, тұрақтауы туралы әл-Фараби 
мен Абайдың ойларында ортақ негіз бар. Әл-
Фараби секілді Абай да рақымдылықты адамның 
іс-әрекеттерінің мөлшеріне, күшіне, мақсатына, 
кімге жұмсалуына, мезгілдік және мекендік 
шегіне қарай сипаттайды. Соның бәрінің бастау-
ында ғылым мен білім, халықтың байырғы руха-
ни мәдениеті, дәстүрлі дүниетанымы тұрады. 

Рақымдылықтың талаптан, қанағаттан 
өзгешелігі болады. Талапты, қанағатты болған 
жақсы. Бірақ талап та, қанағат та теріске, 
кемшілікті нәрсеге тартпай тұрмайды. Оларды 
терістен, кемшілікті істен тоқтатып, жақсы жолға, 
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ізгі бағытқа күштеп салатын жан қуаттары бола-
ды. Рақымдылыққа қатысты оны айтуға болмай-
ды. Рақымдылық кісінің өз еркінен, өз тілегінен, 
шын ықыласы мен ынтасынан, махаббаттан 
туа ды. Рақымның тууы басқа күштің демеуіне, 
қолдауына, күштеуіне мұқтаж емес. Ойдың, 
ұғымның, көңілдің қалыптасқан бір күйі, қасиет 
түрінде де, заттанған, нақтыланған іс-әрекет 
түрінде де рақым өзінің ізгі қалпын өзгертпейді, 
ешкімді жасытпайды, ешкімді өкіндірмейді. 

Мазлұмға жаның ашып, ішің күйсін,
Харакет қыл, пайдасы көпке тисін [2, 266], –

дейді Абай.

Ғадаләт пен мархамат көп азығы,
Қайда көрсең, болып бақ соған көмек [2, 266], –

дейтіні және бар.
Өлең жолдарында рақымға ділгір, рақымды-

лыққа мұқтаж адамдардың, көптің жайы көрініс 
тапқан. Адамның рақымына, рақымдылығына 
біреу мұқтаж болғанда, біреу мұқтаж болмайды. 
Ра қымды болу, рақымдылық жасау бар да, кімге 
ра қымды болу, кімге рақымдылық жасауды білу 
бар. 

Ақын өлеңіне берілген түсініктемеде «маз-
лұмға» сөзінің мағынасы «зұлымдыққа ұшыра-
ған адам» деп беріледі. Мәтін астарынан «зұлым-
дыққа ұшыраған адам» емес, қорғансыз, күні 
қараң көп туралы мағына туады. Ақын жеке 
адамға болса да, көпке болса да жанның ашу-
ын, солардың қиын халі үшін іштің күюін 
метафоралық қолданыстағы сөздер арқылы 
берген. Жанның ашуынан да, іштің күюінен де 
рақым, рақымдылық, рақым ету туралы ой туа-
ды. Сонымен қатар көпке пайдасы тиетін харакет 
қылуда да рақым, рақымдылық бары байқалады. 
Екінші үзіндідегі «мархамат» сөзі «рақым» деген 
мағынаны береді. Көпке керегі, көптің мұқтажы, 
көптің қажеті әділеттілік пен рақымдылық екені, 
сондықтан көптің көзі түскен адамның сол көпке 
әділетті, рақымды болмағы туралы ойда терең 
мән бар. Адамның бір адамға, жақынына ғана 
рақымды болмай, көп үшін жаны ашып, іші күйіп, 
көпке рақым қылу туралы қағидада Абайдың 
өзіне тән таным ерекшелігі, ойлау даралығы бар. 
Екіншіден, бұл қағиданы Абай басқа біреудің 
айтуынан таратпайды, халықтың дәстүрлі 
дүниетанымына сүйенеді, өзінің «жүрегінің 
түбіне терең бойлап», «терең ойдың телміріп 
соңына еру» арқылы тапқан ілімінің өзегінен өріп 
шығарады.   

Абай рақымды, мейірбандылықты, әрбір адам 
баласын өз бауырым демекті, өзіне ойлағандай 

ойды өзгелерге де болса игі еді демекті бір 
негізден таратады. Рақым, мейірім, шапағат – 
адамның адамшылығына лайықты қасиеттер. 
Адам баласы «ғадаләт, шапағаттан босанбауы» 
қажет. Егер адам баласы ғадаләт, шапағаттан бо-
санса, онда одан «иман да, адамдық та, Һәммасы 
босанады» [1, 197]. Ал әрбір адам баласын өз ба-
уырым демек, өзіне ойлағандай ойды өзгелерге 
де болса игі еді демек рақымд, мейірім, шапағат 
секілді асыл қасиеттерден туатын іске, әрекетке 
ұласады. Аталған асыл қасиет туралы ұғым 
дерексіз, жалпы болғанда, соның дегені бойынша 
болған деректі, нақты, затты іс-әрекеттен оның 
өз бейнесі көрінеді. Дерексіз, жалпы ұғымның 
мәнісі деректі, нақты, затты іс-әрекет арқылы 
ашылады.

Рақымның мәнін жете білудің екінші бір жолы 
- оны қарама-қарсы мәндегі ұғымдармен салысты-
рып пайымдау. Абай мұндай ұғымдар қатарында 
зорлық пен залымдықты атайды. Адамшылық 
жолындағы адам зорлық, залымдық іске бар-
майды. Зорлық пен залымдық - рақымдылыққа, 
мейірбандылыққа, әрбір адам баласын өз бауы-
рым демекке, өзіне ойлағандай ойды өзгелерге 
де болса игі еді демекке дұшпан. Рақымдылық, 
қайырымдылық, мейірбандылық ғадаләттен, ма-
хаббаттан шығады. Адамның адамдығының негізі 
махаббаттан, мұның өзі «ғақыл, ғылым деген 
нәрселербірлән» [1, 185]. Осылайша рақымдылық, 
мейірбандылық ғақылмен, ғылыммен байланы-
сты болады. «Бұл ақыл, ғылым екісі де өзін зорға 
қисабламақты, залымдықты, адам өзіндей адам-
ды алдамақты жек көреді. Һәр екісі де мархамат-
ты, шапағатты болмақтықты айтып бұйырды, бұл 
рақым болса керек» [1, 198].

Айтылған жайлардан кісінің өзін зор тұтпауы, 
залымдықтан қашық болуы, өзіндей адам-
ды алдамақты жек көруі, адамға мархаматты, 
шапағатты болмағы оның рақымдылығының 
белгісі екені белгілі болады.   

Абайдың ілімінде адам боламын деген 
жанның асық болатын бес асыл ісінің қатарында 
рақымның сипаты да, орны да ерекше. Абайдың 
ілімінде ғадаләт - барша ізгіліктің анасы. Рақым - 
ізгі қасиет. Сондықтан ол да ғадаләттен шығады. 
Алдыңғы төрт асыл іске рақым қосылғанда, бұл 
бесеуі біртұтас кемел қасиетке айналады. Адам-
ның жақсылық, ізгілік жолында іс қы лып, тура 
жолдағылардың тобында болуы осы бес қасиеттің 
тұтастығынан пайда болатын кемел дікте.

Абай бес асыл қасиеттің мәнін тиісті 
деңгейлер бойынша жан-жақты сараптайды. Әр 
қасиеттің өзін белгілі бір бүтін құбылыс ретінде 
танып, оның құрамдас бөліктерін, онымен шектес 
құбылыстардың қырларын және олардың өзара 
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қарым-қатынасын, байланыстарын анықтайды. Ал 
бес асыл қасиеттің өзін бірбүтін күрделі құбылыс 
ретінде жинақтауға келгенде, олардың өзара 
қарам-қатынасындағы, байланыстарындағы, 
тұта суындағы заңдылықтардың жүйесін ашады. 
Мұның өзі жекелеген қасиеттердің тиісті бір қыр-
ларын, белгілерін салыстырмай, олардың тек-
тес, негіздес мағынасы мен мәнін тану негізінде 
жүзеге асады. Ақырында шығармашылық ойлау 
үдерісінің түпкі сатысында белгілі бір тұтастық 
ретінде жинақталған құбылыстың мағынасы мен 
мәні жалпы құбылыстарға ортақ бір негізге келіп 
қосылады.     

Адамға тән бес асыл қасиет (талап, еңбек, 
терең ой, қанағат, рақым) әділеттен өніп-өседі, 

әділетт - махаббаттан. Абай ілімінің парадигма-
сын анықтауда бұл жүйенің маңызы зор. 
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Монографияда «Жүсіп-Зылиха»  дастанына өзек болған
көне сюжеттердің шығу төркіні мен зерттелу жайы,

дастанның жанрлық сипаты, образдар жүйесі, бейнелеу
амалдарына қатысты мәселелері қарастырылады. Дастан

нұсқаларындағы дәстүрлі тақырыптардың Әли
шығармаларына ықпал әсері ашылды.

Кітап маман-филологтарға, жоғары оқу орындарының
оқытушылары мен студенттеріне, сонымен бірге жалп

жыр сүйер қауымға арналады.
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Екінші тарау. АБАЙДЫҢ ҚАРАСӨЗДЕРІНІҢ  
КӨРКЕМДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

1. Қарасөздер туралы сөз

XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдың басы 
қазақ прозасы тарихындағы ерекше кезең. Бұл 
кездегi проза тарихи уақиғалар мен белгiлi әулеттер, 
қоғам қайраткерлерi, батырлар мен билер өмiрiн 
баяндайтын шежiреден нақты мақсатты авторлық 
идея, ой, көзқарасты бiлдiретiн, қоғамдық өмiр 
шындығын суреттейтiн көркем прозаға қарай 
ойысады. Халық прозасын қағазга түсiру, 
тарихи-шежiрелiк сипатты шығармалар орнына, 
публицистикалық, дидактикалық, ағартушылық 
мақсаты молдау көркем шығармалар келе баста-
ды. Абай қарасөздерi осы тарихи ортада дүниеге 
келдi. Оның сол кездегi дәстүрлi қазақ проза-
сымен, кiтаби түркi, дiни әдебиетпен, мерзiмдi 
баспасөз бетiнде («Түркiстан уалаятының газетi», 
«Дала уалаятының газетi», т.б.) жарияланған 
шығармалармен үндестiгi сондықтан.

Абай қарасөздерi бүгiнге дейiн талай зерт-
теулердiң объектiсiне айналды. Оның мазмұ-
нындағы педагогикалық, психологиялык, 
филосо фия лық, дiни дүниетанымдық ой-пiкiрлер 
бағы тында замана ресми идеологиясы мүмкiндiк 
берген деңгейде пiкiрлер айтылды. М. Әуезов, 
С. Мұқанов, Қ. Жұмалиев, Б. Кенжебаев, Ә. 
Қоңыратбаев, Т. Тәжiбаев, Қ. Бейсембиев, Ө. 
Жиреншин, Б. Шалабаев, М. Сильченко, Қ. 
Өмiрәлиев, Қ. Мұхамбетқанов, X. Сүйiншәлиев, 3. 
Ахметов, 3. Қабдолов,  С. Қирабаев, Р. Бердiбаев, 
Т. Кәкiшев, А. Машанов, Р. Нұрғалиев,  Ш. Елеуке-
нов, М. Мырзахметов, Д. Досжанов, Қ. Салғарин, 
Ғ. Есiмов, т.б. еңбектерiнде Абай қарасөздерiнiң 
жанры, көтерген тақырыптары мен шығарма 
мазмұны, идеясы туралы талай ойлар бар. Әрине, 
бұл еңбектердiң бiразы кеңес үкiметi идеология-
сына тәуелдi болғанын есте ұстау керек.

Абай қарасөздерiн әдеби айналымға енгiзуде, 
зерттеуде М. Әуезов еңбектерiнiң орны айырықша 
болмақ.

ҚС (бұдан былай қарасөздер осы қысқартуда 
(ҚС) берiледi) аңғарылатын дүниетаным мен ай-
тылатын ой-пiкiрлер, қолданылатын көркемдiк 
жүйе идеологияға суарылған, «саяси қырағы» 
сыншылар мен зерттеушiлердi кезiнде қатты 
үркiттi. ҚС түрлi дау-дамайлардың объектiсiне 
айналды. Әсiресе олар қырқыншы, елуiншi 
жылдарда мықтап өршiдi. Неше түрлi кереғар 
пiкiрлер айтылып оның Абайға қатысына шүбә 
келтiруге дейiн барды Осы таластардың ушықпай 

толас тауына М. Әуезов ерекше ықпал еттi. Бұл 
бағыттағы айтыстар ауық-ауық бой көрсетiп 
отырғанымен, М. Әуезовтiң мына пiкiрiне 
тоқтаған: «Абайдын, осы қарасөздер дейтiн 
мұралары көркем прозаның өзiне бөлек бiр алуа-
ны боп қалыптанады. Бұлар сюжеттi шығармалар 
емес. Бұрынғы жазушылар қолданған ертегi, ме-
муар да емес. Стиль, мазмұн жағынан алғанда, 
осы шығармалар, Абайдын, өзi айтқан, бiр алу-
ан көркем сөздiң түрi. Кейде бұлар сыншылдық, 
ойшылдық және көбiне адамгершiлiк, мораль 
мәселелерiне арналған өсиет, толғау тәрiздi». 

ҚС зерттеуге баратын бағыт пен оның 
жұмбақтау тұстарын, құпияларын ашатын кiлт 
те осы пiкiрлерден басталуға тиiс. Бiрiншiден, 
ҚС көркем проза, онын, бiр түрi. Екiншiден, онда 
дәстүрлi прозадан өзгешелiктер мол.

Әрине, бұл пiкiрдiң жалпылық сипаты да 
көрiнiп тұр. Мұны кезiнде ҚС туралы арнайы 
монография жариялаған X. Сүйiншәлиев те 
ашып көрсетiп, «Бiздiңше, өзiндiк жанр» деген 
тұр, «Абайлық проза» деген қалыптасқан проза 
әдебиет тарихында жоқ

 Сондай-ақ Абай сөзiнiң бәрi өсиет толғау да 
емес. Олар алуан түрлi болып келедi. Және Абай 
қолданған проза түрiнiң бiркелкiсi әдебиетте 
ертеден белгiлi, бар түрлер деген ой айтады. 
Бұл пiкiрлердiң бiразын ҚС белгiлi бiр жанр-
да жазылған шығармалар емес екенiн кезiнде 
М. Әуезовтiң өзi де айтқан. Сондықтан да «осы 
шығармалар Абайдың өзi тапқан бiр алуан 
көркем сөздiң түрi» деген пiкiрдi шартты тұрде 
ғана қабылдаған абзал.

Сол кездегi қоғамдық санаға идеологиялық 
қысым, саяси әлеуметтiк жағдай бұдан өзге 
пiкiрлердi айтуға мүмкiндiк бермейтiн. М. Әуезов 
әр жылдарда, әр мақсатта жазған шығарма ла-
рында ҚС байланысты түрлi-түрлi, тiптi қай-
шылықты пiкiрлер де айтады. Бұдан талай қуғын-
сүргiн көрген қаламгердiң мазмұны мен түрi 
коммунистiк идеологияға жақпайтын, қатпар 
қабаттары мол, мәнi терең шығармалар туралы өзi 
айтпаса болмайтын шындықтарды астарлы түрде, 
абайлай жеткiзуге ұмтылғанын аңғару қиын емес.

Осы пiкiрлердiң кейбiр үзiндiлерiн келтiрелiк: 
«Қарасөздер тереңдiгi жағынан да көп өлең 
сөздерiнен тайызырақ, сәл ғана шындықтардың 
ой-өрiсiн байқатқандай болады» (20-т., 221-бет); 
«... қарасөздердегi өмiр, қоғам туралы пiкiрлерi 
өлеңге ауысады» 
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«1891 жылдан соң өлеңмен айтпақ болған 
сөздерiнiң талайын қарасөз үлгiсiне айнал-
дырып жiберген. Кей уақыттарда бiрталай 
өлеңдерiн сол қарасөзде айтқан пiкiрлерiнен 
шыгарып өлең қылып кеткенi де бар»; «Қоғам 
мен жеке адам арасындағы қарым қатынасты 
айтуы өлеңнен гөрi қарасөздерiнде үлкен орын 
алады. Бұл әлеуметтiк тақырыбының iшiндегi 
ең үлкенi» (М. Әуезов). «Абайдың «Ғакқлия» 
аталған  қарасөзі де барлық құрылыс қалпымен 
, шебер шешен тілімен және өлеңдеріндегі ой 
толғауының  көпшілігінің тереңдеп, еселеп өсіріп 
жеткізуімен, біздің әдебиеттегі тағы бір соны 
қызықтың, жаңалықтың бірі болған. Бұнда да 
сыншыл, ойшыл көрінеді. Орыс әдебиетіндегі 
Лев Толстойдың кейбір толғау үлгілеріндей, 
бірақ қазақ халқының өз тіршілігінедгі күнделік 
болмысынан туған аса бір алғыр, жүйрік және 
кейде соншалық ащы мысқылы зор, кейде өте 
шешен орамы мол бір тың өнер көрініп отыра-
ды. Сондықтан да Абайдың өз заманында осы 
қарасөздерді әдейі бөлек жаздырып ап, ерекше 
қызығып оқитын қазақ оқушылары көп болған» 
тағы басқалар 

М. Әуезовтiң ҚС қатысты еңбектерiн қатар-
қатар тұтастай қарастырар болсақ, болашақ зерт-
теулерге негiз боларлық талай ойлар айтылып, 
бағыт-бағдар көрсетiледi.

ҚС қатысты зерттеулер арасында 1956 жылы 
жарық көрген X. Сүйiншәлиевтiң «Абайдың 
қарасөздерi» аталатын монографиясының 
орны ерекше. Оның кезiндегi идеологияға 
тәуелдi методологиялық бағдарынан, объ-
ект күрделiлiгiнен туындайтын кемшiлiктерi 
бар. Алайда, Абай ҚС осы еңбекте алғаш рет 
жүйелi түрде талданады, тақырыптық, жанрлық, 
көркемдiк белгiлерiне қарай топтастырылады, 
поэтикасы сөз болады.  Оны зерттеудiң қазақ 
әдебиетi, абайтану үшiн маңызы айтылып, басты 
проблемалары көрсетiледi. Мысалы:

- ҚС жазылу жылдарын (хронологиясын)  анық-
тау маңызы;

- Текстологиялық жұмыстар қажетi.
- ҚС поэтикасына зерттеудiн, қажетi, т. б.
Бұл проблемалар әлi де тиiстi деңгейде қоз-

ғалған жоқ. Оның түрлi объективтi, субъективтi 
себептерi бар.

Күнi кешеге дейiн «жат ойлы» шығармаларға 
тыйым салынган заманда ҚС зерттеуге тәуекел 
жасау оңай еместi. Оның мазмұнындағы «жат, 
қауiптi, дiн туралы» ойлар, құрылымындағы 
күрделiлiк, жанрлық сипатының жұмбақтығы, 
көркемдiгiнiң өзгелiгi, тiлiндегi ерекшелiктер, т.б. 
талай талапкерлердi үркiттi. Бүгiнде коммунистiк 
идеология қалғанмен, бұл қиындық,  шығарма 

поэтикасые талдау, әлi де зерттеушiлер алдында 
тұр. Өйткенi, ҚС зерттеуге екiнiң бiрi бара алмасы 
анық. Оның iшiндегi ең iрiсiн айтар болсақ, Абай 
ҚС зерттеушi оның шығармаларының тереңiне 
бойлаумен қатар, Абай сусындаған қайнарларды 
да бiлуге тиiстi. Оның М. Әуезов санап көрсеткен 
бiрер мәселесiнің өзінде үлкен мән бар.

Бұлар Абайды тану үшiн М. Әуезов көрсеткен 
аса қажеттi бағыттардың бiрерi ғана.

Сонымен ҚС болмысы қандай? 
Алдымен, ҚС - көркем шығарма, оның 

iшiнде прозаның бiр түрi. Бiр кездерде ҚС 
көркем әдебиетке қатысына шүбә келтiрушiлер 
де болған. Қазiр бұл бақытта дау жоқ, алай-
да күдiк сейiлдi деп айтута  болмайды. Енде-
ше оның көркем мазмұны мен түрiн, көркемдiк 
жүйесiн, құрылымын, ерекше қасиеттерiн ашып, 
көрсететiн зерттеулер қажет.

Абайдың қарасөздерi бұрқ ете қалған әсер, 
сезiм, ой, қиял тасқынынан дiр ете қалған ақын 
жүрегiнiң дiрiл кестесi гана емес, ол – ұзақ 
толғаныстан, тебiренiстен көтерiлген толассыз ой 
ағынының өрнектерi. Ол туған халқы басындағы 
хал жайды көрiп, оны өзгеден кем болмауға, 
өркениетке, мәдениетке, ғылымға шақырған ұлы 
тұлғаның өсиетi, жан айқайы!

ҚС негiзiнде сыншыл реалистiк әдiспен қатар 
ағартушылық реализмнiң де қолданылғанын 
дәлелдей алады. 

ҚС қазақ қоғамы дамуына кедергi болып 
отырған мiнез-құлық, салт-сана, құбылыстарды 
сынаумен қатар, одан құтылудың қажеттiгiн ай-
тып жол көрсетедi, ақыл насихат айтады. Мы-
салы, оқудың қажетi, ғылым, бiлiмге қатысты 
сөздер негiзiнен ағартушылық мақсатта жазылған 
шығармалар.

XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдың басын-
да Қазақстанның экономикалық, саяси әлеуметтiк 
өмiрiнде, қоғамдық санада беллетристиканың 
өркендеуiне, дамуына ерекше объективтi жағдай 
қалыптасты. Сауаттылық деңгейiнiн, артуы, 
қазақ тiлiнде баспа, мерзiмдi баспасөз iсiнiң 
қалыптасуы, публицистиканың үштала баста-
уы, саяси-қоғамдық, ғылыми-көпшiлiк стиль-
де жазылған шығармалардың көбеюi, әлемдiк 
әдебиет үлгiлерiнiң халық арасына тарала баста-
уы, халық прозасының қағазға түсуi, т.б. проза 
жанрының дамуына қолайлы әсер еттi. 

ҚС туралы әңгiмелерде оған дейiн де, кейiн де 
қазақ әдебиетiнде ондай түр, үлгi болған жоқ деген 
пiкiрлер көбiрек айтылды. Бұл қолда бар дерек-
термен үйлеспейдi. Абай нәр алған қайнарларды, 
оның кейбiр сөздерiнен айқын аңғаруға болады. 
Ол туралы сәл кейiнiрек тоқталамыз.

Абай әлемдiк прозаның озық үлгiлерiмен 
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жақсы таныс болған. Шығыстық аңыз, әңгiме, 
қисса, халықтық роман, батыс, орыс қаламгер-
лерiнiң сан түрлi жанрдағы шығармалары, 
iрi романдары Абай қолынан өткен. Ғибраты 
мол, уақиғасы қызықтарын төңiрегiндегiлерге 
әңгiмелеп, ел арасына таратып отырған. Алай-
да Абай қазақ әдебиетiнде проза жанрын 
қалыптастырайын, оның жанрларын үштайын 
дегендi мақсат еткен жоқ. Әйтпесе, ол мақсатын 
өзге жолдармен-ақ iске асырар едi. Аударма, 
халық прозасын, шығыстық сюжеттердi стильге 
түсiру, т.б.

Абайдың қарасөзге келуi қоғамдық өмiрдiң 
дамуы мен замана проблемаларының суреткерге 
әсерiнен талантты тұлғаның шығармашылығы 
белгiлi жагдайда прозаға ұласады. «Қайта берірек 
келгенде (90 жылдар ішінде. - З.Б.) ел ішіндегі 
оқушының барлығы да Абай сөздерін молдаларға 
ақша беріп жаздырып көшіріп алып жүргенде, 
ең алдымен қара сөзді тілейтін.Үйда отырып 
оқығанда да өлеңін қойып, ылғи ғана қара сөзір 
оқып, соған көп ынтығатын. ...91 жылдан соң 
өлеңмен айтпақ болған сөздерінің  талайын қара 
сөз үгітіне айналдырып жіберген» (Әуезов М.)

Өлеңде ойды өлшемге, ырғаққа, үйқасқа, 
үндестiк өрнегiне сүйрейтiн заңдылық бар. 
Оны аттап өту мүмкiн емес. Бұл зандылық – 
қаламгер ойын өзiне тәуелдi ететiн үлкен күш. 
Өлең заңдылығы мен табиғатын жете бiлген 
Абай ой-толғаныстарын еркiн жеткiзу барысын-
да осы прозаға келдi. Дәлiрек айтсақ ҚС Абайдың 
халыққа жеткiзуге тырысқан ой-пiкiрлерiнен 
келiп туындайды. Мысалы, отыз сегiзiншi сөзге 
өзек болған ой, мақсатты өлеңмен ұғынықты 
жеткiзуге болар едi. Ендеше өлеңге өзге талап-
тар қойған Абайдың ой-сезiмiн, толқу-тебiренiсiн 
еркiн жеткiзетiн үлгi - қарасөздi таңдауы, прозаға 
келуi - шығармашылық қажеттiлiк.

Абай қара сөздерiне шығармашылығының 
әбден кемелiне келген кезiнде кiрiседi. Бұл - 1890 
жылдардан кейiнгi кезең. Осы кезден бастап Абай 
шығармашылық қызметпен бiрыңғай, мақсатты 
түрде айналысады. «Абай  халқының қамын 
ойлаған  адам болғандықтан қандай қиындық  
болса да елiне деген еңбектен қол үзбеген.

 Ол Қарасөздер жазуды 1891 жылдан бастай-
ды, – деп жазады М. Әуезов, - Абайдың қарасөзi 
әдебиеттiк жанрдың қайсысына жататынын айту 
қиын. Бұл қарасөздiң iшкi мазмұнына, ақынның 
ой, арманына құлақ салсаң, өлеңдегi оймен 
ұшта-сып жатқандығы байқалады. Абай – өз 
еңбегi халыққа жетсе екен деген адам, сондықтан 
айтылған ой көңiлiне қонбаса, қарасөзбен 
айтқан пайда келтiрер мен екен дегендi ойлай-
ды. Абайда айырықша философиялық система 

болмағанымен, философиялық ойлар болған. 
Табиғат, жаратылыс туралы емес, адамгершiлiк, 
қоғам жайында қатты сынға айналдырып ай-
тады. Бұл қазақ халқының болмыс тарихынан, 
шаруашылық жайынан, тәрбиеден, адамгершiлiк 
жайынан айтылған өсиеттер. Көпшiлiгiн өзi 
танысқан грек философтарының үлгiсiмен айтқан 
(Әуезов М.) 

Абай қарасөздерi iрi тұлға шығармашылы-
ғының iшкi қажеттiлiгiнен туған құбылыс. Абай-
ды проза жанрын өркендету жолында арнайы 
iздендi дегеннiң қисыны жоқ. Сол тәрiздi қаламгер 
ой-толганыстарын әсерлi жеткiзу үшiн көркем 
пiшiннiң мүмкiндiгiн, түрлi тәсiлдердi әдейi пай-
даланды деп те айтуға болмайды. Жазу барысын-
да проза жанрының заңдылықтарына жолықты. 
Оны игеру барысында нақты үлгiге келдi. Болма-
са өзiн ойға бөлеген қолына қалам алуға түрткi 
болған шығарма үлгiлерiне үндестiк танытты, 
олармен диалогке барады. Мысалы, дiн, мораль, 
этика, т.б. тақырыптар туралы сөз қозғағанда сол 
салаға қатысты лексиканы, ұғым, терминдердi 
сақтауға тырысады, оны халыққа түсiнiктi тiлде 
баяндайды. Жоғарыда аталған iлiмдер туралы 
қазақ қоғамында «кiтаби түркiлiк» тiлде жазылған 
талай шығармалар болған.

Қара сөздерiнен европа, орыс әдебиетi 
әсерi де сезiледi.  Осыған қарап тiкелей соның 
әсерiмен, үлгiсiмен жазылды деген де пiкiрлер 
болды. Абай кейбiр этикалық, эстетикалық, дiни, 
философиялық категориялар туралы ойларды 
әлемдiк әдебиет, орыс ғұламалары еңбектерiнен 
ала отыра өзiнше еркiн жазады. Сондықтан да бұл 
әсер, ықпалдың  шығыс әдебиеттеріне  қарағанда 
аздау екені кеңес заманында да айтылды. «В Абае 
знаки, привнесенные Востоком, перевалируют 
основательнее, чем знаки, привнесенные Запа-
дом. Когда он приходит к Западу, за шиной его 
служит опорой, разумом воспринятое мусульман-
ство, Восток» (Әуезов М.). 

Абай дiн, исламиятқа қатысты сөздерде дiни 
лексиканы, құран, аят сүрелерiн пайдалана-
ды. Бұл әдейi қолданылып отырған әдiс тәрiздi, 
Абай дiн тақырыбына жазылған өлендерiнде 
де кiтаби-түркiлiк, дiни лексиканы қолданады. 
Бұл шығармалар композиция, тiлдiк құрылымы 
жағынан да Абайдың өзге шығармаларынан 
бөлектенедi. Мұның өзi Абай дүниетанымындағы 
өзгерiстерден де хабар бередi.

Қара сөздерден халық прозасының әсерiн 
кiтаби түркi, дiни шығармалар лексикасын 
көрмеу қиын. Кейбiр сөйлемдер құрамы, көлемi 
бағытында да дәстүрлi әдебиет кiтаби стиль 
үлгiсi бар. Ол, әсiресе, исламият тақырыбындағы 
шығармаларда мүлде көбейедi. Ендi Абай 
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шығармаларынан байқалатын осы үлгiлерге бiрер 
мысал келтiрейiк.

1. Халық прозасы: «Қайрат, ақыл, жүрек 
үшеуi таласып келiп    гылымға жүгiнiптi. Қайрат 
айтыпты: Ей, ғылым, өзiң де бiлесiң,    дүниеде 
ешнәрсе менсiз кәмелетке жетпейтұғынын...».

Ақын айтыпты: Не дүниеге, не ахиретке не 
пайдалы болса, не залалды болса, бiлетұғын мен, 
сенiң сөзiңдi ұғатұғын - мен.

Онан соң жүрек айтыпты: Мен - адамның 
денесiнiң патшасымын, қан менен тарайды, жан 
менде мекен қылады, менсiз тiршiлiк жоқ (...).

Бұл көптеген халықтар әдебиетiне таныс сю-
жет. Абай оны өз мақсатына орай  стильге түсiріп, 
өзгерте пайдаланады.  Шығармадағы халық 
прозасының  әуені,  түрi дау туғызбайды.

2.  Кiтаби түркiде жазылған дiн, исламият 
тақырыбын қозгайтын үлгi. «Иман-деген – алла 
табарака уатағаланың шәриксiз (тең келмейтiн, 
бiрдей келмейтiн, 3. Б.), ғайыпсыз, бiрлiгiне, 
барлығына уа неге һәр бiзге пайғамбарымыз 
саллалаһү ғаллейһи уәссәләм арқылы жiберген, 
жарлығына, бiлдiргенiне мойынсұнып, инанмақ» 
(Он үшiншi сөз). Бұл бағытта жазылган түркiлiк 
кiтаптар мен әдебиеттi он жетiншi жылға дейiнгi 
қазақы мектептердiң көбiнен кездестiруге бола-
ды. Сөздер арасында кiтап – тастих аталған отыз 
сегiзiншi сөздiң орны бөлек.

3. XIX ғасыр соңындағы мерзiмдi баспасөз 
бетiндегi әдеби-публицистикалық шығармалар. 
«Қазақтардың бұрыннан қалған мақалы бар: 
«арам iске ант iшпе, айраңдай жұғар» деген. 
Бұл өсиет мақалдан бiлiнедi, бұрынғы заманда-
гы бiздiң қазақтар жан бергенге қаншалық на-
зарын салып қарайтұғыны, мұным растығына 
қаншалық ықылас қоятұғыны. Бұл себептен 
қазақтар бiр-бiрiмен ұрысқанда жан бергеннiң 
қатты екенiн бiлiп, «ант ұрған» яки «ант соққан» 
деп ұрсады, яғни жалған iске жан берген соң 
құдай тағаланың қаһары тиген дегенге  ұқсас бо-
лады (А. Құрманбаев). 

«Әр жұмыс бiлiмдi керек қылады. Қашан 
жүмыстың қалай iстеуiн бiлсең жылдамырақ, һәм 
артық та қылып iстеп бiтiресiң. Бiлiм бәрiне де 
үйретедi. Бәрiне де болысады.

Шаруаға да һәм болысады. Егер де адамдардың 
ақылы бойынша шаруа қылсаң, шаруаның ақыры 
қайырлы болып һәм көбiрек пайда келтiредi». 

«Бұрынғы етiп кеткен шаман заманынан 
бiздiң қазақ халқының ойлаған ойында, ғұмы-
рында әр түрлi рәсiм қалды. Кәрiп болып жүрген 
уақытта бiздiң қазақтар көп құдайлар бар, бұ-
лардың бастығы тәңiрiсi деген деп бiлушi едi» (О. 
Әлжанов). Жоғарыдағы үзiндiлер мен ҚС поэти-
касының арасындағы жақындық, үндестiк айқын.

Шығыс, Батыс, Түркi тiлдi орта ғасырлық 
әдебиетiмiздегi осы стильдегi сөздердiң бiр алуа-
ны кезiнде Батыс Европа, Грек әдебиетiндегi эссе 
жанрының қалыптасып дамуына белгiлi дәрежеде 
ықпал еттi. Осы әсер сипатын, ықпалды бүгiнгi 
әдеби терминологияда азианизмдер деп атайды.

Абай оқып пайдаланған «Қисса сұл Әнбиә», 
«Бабыр нама», «Шыңғыс наме», Абылғазы жазба-
лары, Науаи шығармалары, т.б. көркемдiк жүйесi, 
соларда байқалатын дидактикалық үлгiдегі асқар 
ойлар сiлемi Абайға да әсер еттi. Сол тәрiздi 
құран, тефсирлер, мерзiмдi баспасөз бетiндегi 
материалдар, мақалалар түрлi түркi, татар, дiни 
кiтаптар да, Абай медреседе оқып пайдаланған,  
қара сөздерiнде iз қалдырғаны анық.

Абай ҚС белгiлi бiр жанр аясында, соның 
үлгiсiне сүйене отырып жазылған шығармалар 
емес. Мысалы, «Ғақлият-тастих» болмаса «кiтап-
тастих» аталатын отыз сегiзiншi сөз, «Сократ 
хакiм сөзi» (27), «Бiраз сөз қазақтың түбi қайдан 
шыққаны туралы» (46), мақал-мәтелдерi мен 
нақыл сөздерi (37) топтастырылатын сөздер 
түрлi жанр үлгiсiндегi шығармалар. Оның үстiне 
Абайдың исламият пен оның ұғым, қағидаларын 
түсiндiре жазатын шығармаларының өзiндiк 
стиль үлгiсi бар.

Бiрақ осы алуан үлгiнi бiрiктiретiн де әлде 
не бар. Ол – бұл шығармалардың қарасөзбен 
жазылуын былай қойғанда, бiрден аңғарылатын 
авторлық контекст, мақсат (Сыздықова Р. Абай 
өлеңдерiнiң синтаксистiк құрылысы, А., 1970). 
Осы шығармалардың бәрi түрлi объективтi, 
субъективтi жағдайларда жазылса да бiр 
мақсатты мұрат тұтады. Ол Абай қозғап отырған 
замана келелi мәселелерiнiң баршасынан бастап 
философиялық адами тақырыптардың, тiптi 
мақал-мәтел мен афоризмдердi пайдаланудың 
өзiнен де көрiнетiн ұлы тұлғаның ой-тебiренiстерi, 
жан, сезiм сырлары. Қаламгер неге көңiл аударса 
да өз кезiндегi қазақ елi мәселелерiмен, қатынаста 
алып, ой елегiнен өткiзе, тебiрене толқи жазады. 
Шығармашылық процесс үстiндегi автор сезiмiнiң 
шығарма мазмұнына әсер етуi көркемдiк сипат 
беруi, ҚС поэтикасына даралық дарытады. Мыса-
лы, кейбiр сөздерiнде өмiрден, ортасынан, тiптi, 
оқу-бiлiм қажетiнен де күмәнданғандай пiкiрлер 
айтады. Бұрын Абай поэзиясының өзегi болған 
ойларға да ендi өзге бағытта келу кездеседi.

Мұның бәрi түрлi объективтi-субъективтi 
жағдайлар арасында еңбектенген Абай дүние-

таны мындағы өзгерiстерден хабар бередi.
Абай ҚС тоқсаныншы жылдардан бастап 

жазды. Бұл – Абай шығармашылығының әбден 
кемелденген кезi. Оның дүниетанымы мен саяси 
әлеуметтiк көзқарастарында бiраз өзгерiстердiң 
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болатын шағы. Ендi Абай адам өмiрi, зама-
на, қазақ қоғамы тiрлiгi мен өз өмiрi, мақсаты, 
патша үкiметiнiң қазақ даласындағы саясаты 
туралы шындап ойлана бастайды. Қорлықта 
отырып надандығынан көнбiс тiрлiк кешкен 
халқына жаны ашиды. Оны шығармашылығы 
арқылы оятпақ болады. Бiрақ селт ете қоймаған 
елдi, халықты көрiп қапаланады, көңiлi қалады. 
Ақылдың азабын тартады. «Бұлай болғанда 
ақымақтық, қайғысыздық та бiр ганибет екен деп 
ойлаймын» деп жазады жиырма бiрiншi сөзiнде. 
Алайда, Абай гуманизмi мен философиясының 
мәнi, мазмұны бұл емес екенi көпке мәлiм. Бұл 
«мыңмен жалғыз алысқан» гуманистiң шаршаған, 
қиналған бiр шағында айтқан сөзi. Ендеше осын-
дай сәтте жазылған Абай сөздерiнде торығу да, 
түңiлу де, «ащы сия, улы тiл» де кездеседi. Сол 
тәрiздi, өз тiрлiгi мен әрекетiне разы болмай қапа 
болатын сәттерi де аз емес.

Өз заманына сай Шығыс, Батыс әдебиетi мен 
мәдениетiнiң, қоғамдық ғылымдарының небiр 
қайнарларынан нәр татқан Абайдың философ, 
ағартушы, демократ, ақын Абайдың, қазақтың 
жерiнде момын, надан халқын да қаусата қанап 
жатқан Ресей заңсыздығы мен зорлығын көрмеуi, 
ол туралы мүлде ойланбауы, жазбауы мүмкiн 
емес. Соңғы кездерде бұл бағытта да мақалалар 
жарық көре бастады.

Қазақ елiн басқарудың кейбiр заң, ережелерiн 
шығаруға, жазуға Абайдың өзi де қатысқан. Оның 
кейбiр баптарын жазып, көбiн редакциялаған. Мы-
салы, 1886 жылғы Қара-молла съезi шешiмдерiне 
орай заң, ереже жасалғанда Абай қатысқан. Осы 
ереже 1886 жылы Қазанда басылып та шыққан 
(Өмiрәлиев Қ.).

Саяси сипаты мол осы шығармашылық 
кезiнде қазаққа болсын деп ойламайтын Ресей 
империясының «тышқан-мысық» ойыны тәрiздi 
ойын Абайдың бiлмеуi мұмкiн емес.

Абай өзiнiң үшiншi сөзiнде осы кезде 
туған ой-идеяларын пайдаланады. «Осы қазақ 
халқының осындай бұзықшылыққа тартып, 
жылдан-жылға төмендеп бара жатқанын көрген 
соң, менiң ойыма келедi: халықтың болыстыққа 
сайлаймын деген кiсiсi пәлен қадiрлi орысша 
образование алған кiсi болсын. Егер де орта-
ларында ондай кiсi жоқ болса, яки бар болса 
да, сайламаса, уездный начальник пенен воен-
ный губернатордың назначениесiмен» болады 
десе, бұл халыққа бек пайдалы болар едi. Оның 
себебi: әуелi қызметқұмар қазақ балаларына об-
разование беруге «ол да – пайдалы iс, екiншi – 
ңазначениемен болған болыстар халыққа мiндеттi 
болмас едi, ұлықтарға мiндеттi болар едi» (Абай). 
Осы жылдары оның жеке басында да трагедиялық 

жайлар көп өтедi. Абайды соңғы жылдары ел 
iшiндегi ұсақ-түйек iстерден құтқарып, барша 
шаруашылық жұмыстарды мойнына ала бастаған 
азамат iнiсi Оспан Оразбаймен тартысқа түседi. 
Көп кешiкпей дүниеден өтедi (1892 жылы). 1895 
жылы үлкен үмiт күткен баласы Әбдiрахман 
қайтыс болады. Мұқыр болысында өткен сайлау 
кезiнде Абайға өшiккен атқамiнерлер оған қол 
жұмсайды. Осы жылдардан бастап патша үкiметi 
де Абай үстiнен түскен шағым қағаздарды жинап, 
оны маңынан саққұлақтар тауып, тор құрып тер-
геуге ала бастайды.

Абайдың қазақ даласындағы орыс саясатын 
ұғуы, содан барып шығысқа, дiнге көңiл қоюы дәл 
осы тұстан бастап мақсатты сипат алады. Оған 
басқа да себептер қосылады. Абайдың Батыс Еу-
ропа философиясы мен мәдениетiне негiз болған  
ШЫҒЫС мәдениетi, дiн тарихы туралы түрлi 
кiтаптарды оқуы оның батысын қайта шығысқа 
бұрады (Салғарин Қ.). Осылардың бәрi тоғыса 
келгенде гуманистiк идеяларды уағыздаған Батыс, 
Орыс мәдениетi, тұрмыс тiршiлiгiне мән берген 
Абай дүниетанымындагы күйзелiстi, торығуды 
туғызады. Абай өмiрiнiң соңына таман жазылган 
шығармалар мен ҚС өзегiндегi торығу әуендерiн 
осыларды еске алғанда гана ұғуға болады. Бұл 
жерде оқушыға ҚС өлшеусiз көмек көрсетедi.

ҚС түрлi жанрларда, үлгiде жазылса да онда 
автор көп пайдаланатын тәсiл бар. Ол – индукция, 
жалпы қорытынды, ойды бiрте-бiрте тарата ба-
яндау. Ақын кәбiне байсалды байымдау арқылы 
қол жеткен ойдан, түйiн-тезистен  бастайды. 
Оны таңдаудың да өзiндiк ерекшелiгi байқалады. 
Түйiн-тезис әдетте теру, екшеу, саралау, талдау, 
байымдау қорытындысы, «тоқсан ауыз сөздiң 
тобықтай түйiнi» – қозғалған тақырып пен 
көтерiлген проблемалар ойлантқан сұрақтар жа-
уабы тәрiздi – негiзгi ой ретiнде берiлсе, ҚС-де 
кейде сәл өзгешелеу де алынады. Абай тезистерi 
кейде проблемдi-сұраулы сипатта кездеседi. ҚС 
өзегiндегi ойлардың динамикалық сипаты мол, 
«ол ақиқат шындықты» айтудан гөрi ойлануға, 
толғанысқа, оқушымен диалогке құрылады. 
Осының өзi ҚС поэтикасының ерекшелiгiне апа-
рады. Кей сездердiң сұрақпен басталып, сұрақпен 
аяқталуында осывдай сыр бар.

Абай ҚС басында берiлетiн түйiндi ойды 
жүйесiне орай талдай отыра, тарам-тарам жiкке 
бөледi, жауабы дайын тұрғандай түрлi сұрақтар 
қояды, сол арқылы талдайды. Мысалы, бiрiншi, 
үшiншi, төртiншi, жетiншi, он бесiншi, т.б. сөздер. 
Бұл бөлiктерде, бiр қарағанда, дербестiк мол бола-
тын тәрiздi. Ал, үңiле қарағанда, мүлде олай емес. 
Осы үздiк-үзiк бөлiктерге жан бiтiретiн, оларды 
тұтастыққа жеткiзетiн күш – шығарма басында 
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берiлетiн түйiн – тезисте. Осы жеке бөлiктердiң 
қолданылу ыңғайы, олардың арасындағы 
бағынысты байланыс, шығарма композиция-
сы басты ойды талдау барысындагы автордың 
шығармашылық процесi үстiндегi тебiренiс, 
толғанысына, сезiм ағынына тәуелдi. Бұл ағым 
эстетикалық объект бөлiктерiнiң бiрiнде тоқтап, 
тұрақтап қалмайды екiншiсiне етiп, (алғашқы 
бөлiктегi модель үлгiнi сақтай отыра) басты 
ойды өзге қырынан айқындай түседi. Мысалға 
Абайдың бiрiншi сөзiн алайық. Сөздегi негiзгi ой 
– түйiн-тезис, толғаныс сипатты сұраумен баста-
лады. Шығарма ой-мақсат жүйесiне орай негiзгi 
үш бөлiктен тұрады:

Бiрiншi бөлiкте, өмiрдiң талай қырын көрген 
парасатты адамның бұрынғы тiрлiгiнiң әрекетi 
мен мақсатының баянсызын байқаған күйзелiсi 
берiледi. Бiрақ ол өмiрден түңiлу, күйреу, траге-
диялық сипатта емес. Таңдану күйiндегi сәттi ба-
яндау, (бiр қызығы суреттеу емес, баяндау) арқылы 
берiледi. Ендi қалған өмiрдi қалай өткiзбек?

Екiншi бөлiкте осы ойларға, қорытындыға 
әкел ген өмiрiне, қылған қызметiнiң түрлерiне 
баға бередi. Бұл ойлану, бағалау нәтижесi экспрес-
сивтi, эмоционалды үлгiде берiледi. Абай жауабы 
дайын, төлқымайтындай. Тiптi, оқу, бiлiм, тура-
лы да ақын идеясына мүлде кереғар көзқарасы  
көрсетiледi.

Үшiншi бөлiкте қаламгер осы толғаныс 
қорытындысында келген шешiмiн айтады. Ол да 
тебiренiс, толғаныс үлгiсiнде. 

Осы түрдегi ҚС архитектоникасын құрайтын 
тәсiлдiң басты ұйтқысы, арқауы шығарма басын-
да берiлетiн түйiн-тезис екенiн жоғарыда айттық. 
Шығарма композициясы сондықтан да ойға, оны 
талдау барысындағы авторлық сезiм ағымына 
тәуелдi.

ҚС композициясының эстетикалық объект 
ерекшелiгiнен туындайтын өзгешелiктердiң мол 
болуы сондықтан. ҚС қатысты алда тұрған үлкен 
мiндеттердiң бiрi осы бағытты жан-жақты зерт-
теу болмақ.

2. Қарасөздердің жанры, түрі, көркемдігі

Абайдың қарасөздерi. Бұл атау алғашында 
Абайдың бiр топ шығармаларына поэзиядан өзге 
жанрда – қарасөзбен жазылғандықтан берiлген. 
Оның шығарма жанрына қатысы шартты ғана едi. 
Кейiн келе-келе «бұл Абайдың өзiне ғана тән, өзi 
ойдап тапқан, демек, өзге қаламгерлерде кезде-
спеген дара жанр» деген тәрiздi пiкiрлер көтерiлдi. 
Бұл ойлануды кажет етедi. Егер, шынында да, 
«дара жанр» болса, оның құрылымы мен поэти-
касында тек соған ғана тән тұрақты белгiлердiң 

болуы керек. Ал қарасөздер құрамында (струк-
турасында)  проза жанрының алуан түр үлгiлерi 
кездеседi. Мұны ҚС жанрын анықтауға талпынған 
зерттеушiлердiң бәрi де айтқан.

Абай не жазып отырса да, оқушыға түсiнiктi 
болуды есте ұстағаны мәлiм. ҚС оқуға ауыр, 
түсiнiксiздеу тiркестерге кездескенде оның 
адресаты (арналған оқушысы бар) бар деген 
пiкiрлердiң растығына көзiң жеткендей болады. 
Мысалы, дiни, кiтаби-түркi тiлдi мол қолданған 
шығармалар мұсылманша сауатты, исламият 
пен дiн философиясына ықыласты адамдарға 
арналған. Шәкiрттерi мен көпшiлiкке жазған 
шығармалар стилi мүлде басқа.

ҚС тереңiне бойлау үшiн дайындық керек. 
Бұл шығармалар, негiзiнен, «сөз түзелдi, тында-
ушым, сен де түзел» дегендей диалогке бара ала-
тын оқырманға  арналады. Бұл жерде оқырман  
деген сездi шартты ұққан жен. Өйткенi ҚС кез 
келген адам оқып, тұшынып түсiне алады десек, 
қателесетiн тәрiздiмiз. Бүгiнгiнi былай қойғанда, 
Абай қарасөздері  XX ғасыр басындағы қоғамдық-
саяси, ғылыми-көпшiлiк, көркем әдебиет аясында 
да оқшау, өзгеше көрiнедi. Оны бiрден ұғына оқып 
кету киын. Абай шығармалары туралы кезiнде А. 
Байтұрсынов былай деген: «Оқып қарасам, басқа 
ақындардың сөзiндей емес, олардың сөздерiнен 
басқалығы сонша әуелгi кезде жатырқап, көпке 
дейiн тосырқап отырасың. Сөзi аз, мағынасы 
көп, терең. Бұрын естiмеген адамға шапшаң 
оқып шықсаң, азына түсiнiп, көбiнiң мағынасына 
жете алмай қаласың. Кей сөздерiн ойланып, 
дағдыланған адамдар  болмаса, мың қайыра 
оқыса да түсiне алмайды.                                      

...Бiрақ ол ауырлық (түсiнуге ауырлық. – 3. Б.) 
Абайдың айта алмағанынан болған кемшiлiк емес, 
оқушылардың түсiнерлiк дөрежеге жете  алмаған-
дығынан болатын кемшiлiк. Олай болғанда айып 
жазушыда емес, оқушыда.                                                                                                     

Не нәрсе жайын жазса да Абай түбiрiн, та-
мырын, iшкi сырын, қасиетiн қармай жазады. 
Нәрсенiң сырын, қасиетiн бiлiп жазған соң, 
сөзiнiң бәрi де халыққа тiрелiп, оқушылардың 
бiлiмiне сын, сынақ болып табылады.

Оқушы сөздi сынаса, сөз оқушыларды да 
сынайды, Абай сөзi заманындағы ақындардың 
сөзiнен оқшау, олардың сөзiнен үздiк, артық. Ол 
оқшаулық, артықтық басқа ақындардан Абайдың 
жалғыз сөзiнде ғана емес, өзiнде де болған» 
(Байтұрсынов А.). Қарасөздер  өзегiндегi мазмұн 
мен астарлы идеялық-эмоциялық баға бiраз 
зейiн мен зерденi, әсіресе, оқушымен диалог-
ты қажет ететiнi анық. Мысалы, жиырма жетi, 
отыз сегiз, қырық үшiншi т. б. сөздер. Көптеген 
сөздердiң өзiнде Абай тақырыпқа өрiлген ойлар-
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ды тарқатып, оқушымен, өзiмен-өзi диалогке ба-
рып отырады. Мысалы, екiншi, үшiншi, төртiншi 
т. б, сөздер.

Қаламгер оқушыға қаншалықты түсiнiктi 
жазуға ұмтылса да тым қара-байырлыққа, жалаң 
насихат пен үгiтке - жаландыққа бармайды.

Қарасөздер өзiне дейiнгi қазақ әдебиетiнде 
бар үлгiлермен үндеседi, бiрақ әуенi өзге. 
Философиялық, дидактикалық, дiни, кiтаби-
түркi лексикасы мен грамматикасын – абстракты 
шешендiк пен тарихи-шежiрелiк сипаты мол тiл 
оралымдарын замана, қоғам, адам проблемала-
рын көркем бейнелей алатын нақтылығы мол об-
разды түрге түсiредi.

Абай  қарасөздерiнiң поэтикалық принцип-
терiн анықтау үшiн архи-тектоникасын құрайтын 
элементтердiң жасалу әдiстерi мен тәсiлдерiне, 
байланысу жолдарына қарау керек.

Абай кезiндегi қазақ әдебиетiнде, негiзiнен, 
үш түрлi стиль болды: жоғары стиль – кiтаби-
түркi, дiни этикеттi, дәстүрлi әдебиет стилi; 
орта стиль – мерзiмдi баспасөз және ағартушы 
демократтардың дидактикалық, насихаттық 
мақсатта жазған шығармалары; төменгi стиль 
– ауыз екi таралған фольклорлық шығармалар 
стилi.

ҚС шалқыған шешендiк те, әдейi әлемiштеу 
де, тақ-тұқ жұпынылық та жоқ. Абай айшықты сөз 
кестелерiн, эпитет, теңеу, метафораларды үйiп-
төгiп пайдаланбай-ақ, ұшталған әдiс, жұмбақ 
тәсiлсiз қазақ қоғамындағы түрлi әлеуметтiк 
типтер мiнез-құлқын, iс-әрекетiн аса шебер 
бейнелейдi. Әсiресе ұры, қу, жылпос, надан т. б. 
бейнелеуде олардың ойлары мен сөздерiн шебер 
пайдаланады. Осы мақсатта қаламгер жоғарыда 
аталған үш стильдi де ҚС поэтикасында жемiстi 
қолданады.

«Абайдың поэзиялық мұрасын қоса, – деп 
жазады М. Әуезов, Абайдың қазақ әдеби тiлiн 
қалыптастырудағы ролi туралы пiкiрлерiнде, 
– қарасөздерi беретiн әр заманда бағасы жой-
ылмайтын бiр үлкен қымбат казына бар. Ол 
осы қара сөздi жазған тiлi. Өлең сөзiнде өзiнiң 
барлық шеберлiгi, жаңалығы, көркемдiк таланты 
бойынша қазақ тiлiнiң сапасын әдебиет тiлiнiң 
дережесiне көтерген ұлы тарихтық еңбегi қандай 
болса, қарасөздерiнiң тiлiмен де Абай еңбектi 
бiздiң мәдениет тарихымызға мол сiңiрдi».

Абайдың қазақ әдеби тiлiн қалыптастырудағы 
ролi өлшеусiз. Оның шығармашылығында ХҮIII-
ХIХ ғасырларда Орта Азия мен Қазақстанға кең 
таралған кiтаби-түркi мен дәстүрлi қазақ әдеби 
тiлi, ауыз әдебиетi үлгiлерi жаңа қолданыста 
жарқырай көрiнедi. 

Бүгiнгi оқушыға түрi де, тiлi де бейтаныстау 

көрiнетiн сөйлемдер Абай     кезiндегi зиялы 
қауымға жақсы таныс әдеби үлгiде жазылған.

ҚС поэтикасына елiктеп, соның дәстүрiмен 
шығарма жазушылар да болған. Мысалы, 
Шәкәрiмнiң прозалық шығармалары мен А. 
Жандыбаевтың «Жас ғұмырым, яки жастыққа 
ғафлат» аталатын шығармасы.

ҚС поэтикасын анықтау оңай емес. Оның 
көркем шығарма екенi бүгiнгi таңда дау туғызбаса 
да, кезiнде күдiктенушiлер болған. Мұның басты 
себебi қарасөздердiң түрлi ғылымдар мәселелерiн 
де қозғайтын әмбебап сипатында. Мысалы, ди-
дактика мен педагогика, мораль мен этика, пу-
блицистика мен эссе, ғылыми мақала мен та-
рихи очерк, дiн-исламият пен философиялық 
тақырыптарды қозғайды. Сондықтан да оның 
поэтикасы көркем мазмұн мен архитектоника, 
оның түрлi құрылымдық бөлiктерiнiң компози-
циясы арасындағы үйлесiм, үндестiкте. Ендеше, 
осы бөлiктердiң   көркем мәтiнде (текст) атқарар 
қызметi, олардың өзара байланысы мен бiр-бiрiне 
бағыныштылығы зерттелуге тиiс.

Абай не жазса да, қандай ой, құбылыс тура-
лы толғанса да оған өз қатысын, әсерiн, бағасын 
бiлдiредi. Шығармашылық процесс үстiндегi 
бойын билеген сезiмдер толқыны да аз роль 
атқармайды. Өйткенi автор эстетикалық ны-
санды жәй ғана әңгiмелеп отырған жоқ, оған 
қатысын, бағалауын сезiмiне орай бейнелеп отыр. 
Замана жаңалығын көрмеген туған халқының 
көруге, бiлуге, ұғуға, түсiнуге мүлде тырыспаған 
аңқаулығына бiрде жаны ашыса, бiрде ызалана-
ды. Бiрде ақыл айтса, бiрде мысқыл кекесiнге 
кешедi, ашына сөйлейдi.

ҚС синтаксисiне келер болсақ, оның сол 
кездегi мерзiмдi баспасөз бетiндегi көзтаныс 
жанрларға (синтаксисiне) ұқсайтынын жоққа 
шығаруға болмайды. Мысалы, публицистикалық 
сипаты мол үшiншi, отыз үшiншi, жиырма 
бесiншi сөздер, тарихи очерк үлгiсiндегi қырық 
алтыншы, халық прозасы үлгiсiндегi он жетi, отыз 
бесiншi т. б. сөздер. Осы  үлгiдегi шығармаларды 
«Түркiстан уалаятының газетiнен» бастап өзге де 
жарық көрген мерзiмдi баспасөз туындыларынан, 
жарияланған жинақтардан көптеп кездестiруге 
болады. Алайда, ҚС iшiнде тiлдiк, синтаксистiк 
тұрғыда бұлардан бөлектенетiндерi де бар. Мы-
салы, педагогикалық, этикалық, моральдық, 
дiн, философиялық шығармалар. Мұның басты 
ерекшелiгi – авторлық интенцияны дәл бейнеле-
уге қабiлеттi көркем тiл, композиция, шығарма 
архитектоникасында. Осылардан туындайтын 
көркем мазмұнда.

Сондықтан да Абай ҚС жанрлық ерекшелiгiн 
бiлу үшiн сол кезеңдегi жанрлар жүйесiн ғана 
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емес, Абай мұрасының сол кез әдеби контексiндегi 
өзiндiк ерекшелiгiн де жете бiлу қажет.                                                      

«Тегiнде сонау Әлiшер Науаиден тартып, XVI 
ғасырға дейiнгi түрiкше жазылған (тiлдiк айы-
рымдары барлығын ескермегенде) әдебиеттердiң 
iшiндегi көптен көбiне тен грамматикалық 
формалардың Абай шығармаларына да тәндiгiн, 
бұлар арасындағы сабақтастықтың барлығын 
мойындағанымыз сияқты, осы әдебиеттерге тән 
сөйлемдiк жүйенiң де Абай шығармаларына 
тәндiгiн мойындау керек», - деп жазады белгiлi 
ғалым Қ.Өмiрөлиев. Ендеше, ондағы пiшiндiк, 
жанрлық сөйкестiктердi елiктеу емес үндестiк, 
шығармашылық диалогқа бару деп ұғуға болады.             

Абай шығармаларындағы Еуропа, орыс 
әдебиетiнiң әсерi асыра бағаланып келдi. Бұл әсер 
табиғаты соңғы жырдарда зерттеле бастады. Осы 
әсердiң өңi мен себептерiн қарасөздерге үңiле 
қарау арқылы байқауға болады.

Өмiрiнiң соңғы жылдарында Абайдың негiзгi 
бағыты - Еуропа, орыс әдебиетi емес, Шығыс. 
Алайда, бұл жерде ақын Батыстан мүдде қол 
үзген екен деген пiкiр туындамауға тиiс. Абай 
одан алғандарының бәрiн ендi Шығыстық негiз 
арқылы ой елегiнен өткiзiп, екшеп алады, өзiнше 
пайдаланады. Мысалы, Абайдың дәстүрлi про-
за тiлiн халық тiлiне жақындатқаны белгiлi. 
Осы мақсатта ол батыстық (орыс әдебиетi тiлi 
де) күрделi әдiс, үлгiлердi түркiлiк, шығыстық 
негiздерге жақындата пайдаланады. Бұл тек 
қана халыққа түсiнiктi болсын деген талап-
тiлектен туындамауға тиiс, оның негiзiнде 
түркiлiк, шығыстық табиғаты, дәстүрi мол қазақ 
әдебиетiнiң өзiндiк ерекшелiгi (дамуының) 
болуға тиiс.

Әдеби тiл аса күрделi тiл. Ол өзге тiл ықпалына 
бiрден ұшырамайды. Оған өте ұзақ уақыт ке-
рек. Абай заманындағы қазақ әдеби  тiлiндегi 
Батыс, орыс әдебиетiнiң ықпалын сондықтан да 
тым асыра бағалауды реттейтiн кез келдi. XIX, 
XX ғасырларда қазақ әдебиетi, әдеби тiлi өмiрдi 
бейнелеудiң замана талабына сай, жаңа үлгiлерiне 
тез көтерiлсе, ол қоғамдық сана дамуының iшкi 
заңдылықтарына да тәуелдi.

Әдеби тiл халық тiлiне де мүлде қосылып 
кете алмайтыны тәрiздi, Абай да өз заманының 
дәстүрлi әдеби тiлiнен қол үзiп кете алмайды. 
Мысалға, Абай ҚС iшiндегi ең қысқаларының бiрi 
он екiншi сөздi алайық. «Кiмде-кiм жақсы дүр, 
жаман дүр ғибадат қылып жүрсе, оны ғибадаттан 
тиюға аузымыз бармайды, әйтеуiр жақсылыққа 
қылған ниеттiң жамандығы жоқ қой деймiз. Ләкин 
сондай адамдар ғалымды ғибадатқа ғылымы жет-
песе де, қылса керек. Бiрақ оның екi шарты бар, 
соны бiлсе керек, Әуелi - иманның иғгиқатын 

(нану, сену. - 3. Б.) махкамлемек (берiк, мықты, 
сенiмдi. - 3. Б.) керек, екiншi – үйренiп жеткен-
ше осы да болады ғой демей, үйрене берсе керек. 
Кiмде-кiм үйренiп жетпей жатып, үйренгенiн 
қойса, оны құдай ұрды, ғибадаты ғибадат бол-
майды. Уа ләкин, кiмде-кiм иман неше нәрсе 
бiрлән кәмеләт табатұғынан уа неше жерден 
бұзылатығынын бiлмей басына шалма орап, 
бiрадар атын көтерiп, рузашыл, намазшыл болып 
жүргенi көңiлге қылаң бермей тұрып, жыртысын 
салғанға ұқсайды. Күзетшiсiз, ескерусiз иман 
тұрмайды, ықыласымен өзiн-өзi андый шын дiни 
шыншылдай жаны ашып тұрмаса салғырттың 
иманы бар деп болмайды» (Абай).

Сөйлем iшiндегi   «дур»,   «гибадат»,   «ләкин»,   
«кәмеләт»,   «уа», шалма «, «рузашыл « тәрiздi 
архаизмдердi, бүгiнгi оқушыға тосындау кейбiр 
сөздердi былай қойғанда Абай замандастарына 
да тегiс таныс емес иғтиқатын «, «махкамлемек 
«деген сөздер бар. Сол тәрiздi «гибадат қылу «, 
толымды гибадат»,   «гибадатқа гылымы жету»,   
«иманның  игтиқатын махкамлемек»,   «иманның 
кәмеләт табуы» т. б. тәрiздi күрделi ұғымдарды   
бiлдiретiн тiркестердi түсiну үшiн де белгiлi 
дәрежеде мұсылманша сауаттылық керек.

«...көңiлге қылаң бермей тұрып, жартысын 
салғанға ұқсайды», «күзетшiсiз, ескерусiз иман 
тұрмайды», «ықыласымен өзiн аңдып» т. б. 
тiркестер, негiзiнде, соңғы екi сөйлем түгелдей) 
көркем образ, метафораларға толы.

Сөйлемдер құрылымына көз тоқтата қараған 
адам бұл сөздiң XX ғасыр оңындағы дiни, кiтаби-
түркi мен дәстүрлi халық әдебиетiнiң сөйлеу тiлi 
негiзiнде құрылғанын бiрден аңғарады.     

ҚС бiрден байқалатын үлгi - шешендiк сөз 
үлгiсi. Абай қаршадайынын бастап бұл өнердiң 
небiр дүлдүлдерi сайысқа түскен дау, айтыс, 
тартыстарды көрiп өскен. Есейе келе өзi де ай-
тулы шешендердiң бiрiне айналды. Өнерiн ел 
басқару iсiне де қолданады. ҚС шешендiк өнер 
поэтикасының көп қолданылуы сондықтан. Ортаға 
күрделi ойды тастау, оны ұғуға жеңiлдету үшiн ой, 
мақсаты, мазмұны айқын жiктерге бөлу, болмаса 
жауабы дайын, дау туғызбайтындай сұрақтарға 
жүйелеу. Сол арқылы сөзiн тыңдаушыға мойын-
дату. Мысалы, бiрiншi, екiншi, үшiншi, төртiншi 
т. б. сөздер құралымын қараңыз.

Абай ҚС поэтикасы туралы айтқанда басты 
назар бұл сөздердегi тiлдiк элементтердiң ор-
наласуы мен қарым-қатынасқа түсуiнiң өзiндiк 
ерекшелiктерiнде болуға тиiс. Мысалы, ойды 
жеткiзуде образды тiркестер, сөйлемдер ка-
лай пайдаланылады. Осы қолданыстан қандай 
авторлық мақсат аңғарылады. Оған авторлық 
идея, эмоциялық талғам қатыса ма?
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Оның шығарма мазмұнындағы ролi қандай? 
Мысалы, он алтыншы сөз мәтiнiн толық келтiрiп, 
шығарма поэтикасын толық аңғарту үшiн, қысқа, 
көлемi шағын сөздi әдейi таңдап алып отырмыз 
(«Қазақ құлшылығым құдайға лайықты болсын 
деп қам жемейдi. Тек жұрт қылғанды  қылып 
жығылып тұрса болғаны. «Саудагер несиесiн жия 
келгенде, «тапқаным осы, бiттiм деп, алсаң – ал, 
әйтпесе саған бола жерден мал қазамын ба?» 
– дейтұғыны болушы едi ғой. Құдай тағаланы 
дәл сол саудагердей қыламын дейдi. Тiлiн 
жаттықтырып, дiнiн тазартып, ойланып, үйренiп 
әлек болмайды. «Бiлгенiм осы, ендi қартайғанда, 
қайдан үйрене аламын» дейдi. «Оқымадың де-
месе болад тағы, тiлiмнiң келмегенi қайтушы 
ед» дейдi. Оның тiлi өзге жұрттан бөлек жараты-
лып па?» Осындағы бiрiншi, екiншi сөйлемдердi 
алайық. Негiзгi ой «құлшылықтың құдайға 
лайықты болуы», әйтеуiр «жұрт қылғанды 
қылу» емес. Алайда, оған қам жеп, дiнiн тазар-
тып, тiлiн жатгықтырып жатқан қазақ жоқ. Оған 
жұрт қылғанды қылса жетiп жатқандай. Автор 
қазақтың осы әрекетiн, оның тұрмысындағы өзге 
бiр әрекетпен салыстырады. «Саудагер несиесiн 
жия келгенде, «тапқаным осы, бiттiм деп, алсаң 
- ал, әйтпесе саған бола жерден мал қазамын 
ба?» дейтұғыны болушы едi ғой. Құдай тағаланы 
дәл сол саудагердей қыламын дейдi». Қазақтың 
дiнге қатысын көрсететiн қазақы ойын бередi». 
Бiлгенiм осы, ендi қартайғанда қайдан үйрене 
аламын... Оқымадың демесе болад тағы, тiлiмнiң 
келмегенiн қайтушы ед». Қаламгер кейiпкер сөзi 
арқылы тек қана мазмұнды жеткiзiп тұрған жоқ. 
Сөздер астарында оның сенiмге деген құлқы 
да көрiнiп тұр. Соңғы сұраулы сөйлемде «оның 
тiлi өзге жұрттан бөлекше жаратылып па?» осы 
құбылысқа автордың идея-эмоциялық бағасы 
(түсiнбеу) берiледi.

ҚС көркем проза бiрлiктерiмен өлшеуге да 
болады. Алайда, оның бәрiнен характер, сюжет 
үлгiлерiн iздеудiң қажетi жоқ. Автор ойының 
көркем мазмұнға айналу тәсiлдерiне тоқталса 
да жетiп жатыр. Осы процеске автор сезiмi мен 
бағасының мол араласуы кейбiр типологиялык 
жайларды көрсетедi.

Абай шығармаларының көркемдiгi оның 
өзегiндегi парасатты ой, перзенттiк сезiм, азамат-
тық пафос пен көркем мазмұн, түр үндестiгiнде. 
Оның шығармаларының поэтикалық бiтiмi осы-
дан туындайды. ҚС өзегiндегi ой-тебiренiстердi 
автор мүлде еркiн жазады. Белгiлi бiр тұр, пiшiн, 
стильге жалтақтамайды. Бұдан, мүлде өзiнше 
кетедi, деген пiкiр де туындамауға тиiс.

Абай өлеңдерiнiң мазмұнға сай еркiн үлгiге 
ұмтылу тәжiрибесi аз кездеспейдi.

ҚС үлкен тобы исламият, шариғат қағидалары 
мен таным, дидактика мәселелерiне арналады. 
Мысалы, ғибадат (12), Иман (13), кiтаб - тастих 
(38), бала оқыту (25), ақыл (15), еске сақтау (31), 
талап (32), (44), жан қуаты – тән қуаты (43) т.б.

Қарасөздер тәрiздi түбегейлi танымдық ой-
толғамдарын тереңiне тартатын шығармалар 
тиiстi ұғым категорияларды бейнелейтiн сөз, сөз 
тiркестерiн, тиiстi терминдердi керек етедi. Ал 
XIX ғасыр соңында, әсiресе, саяси, қоғамдық, 
әлеуметтiк, моральдық, этикалық категорияларға 
айналған ұғымдарға тиiстi терминдер аз болатын. 
Дәстүрлi қазақ прозасының этикеттi түрi, кiтаби-
түркiлiк тiлi, оның лексикасы мен синтаксисi, 
ауыз әдебиетi туындыларының стильге түскен 
үлгiлерi, мерзiмдi баспасөзде жарық көрген 
публицистикалық мақалаларда қолданылатын 
бейнелеу құралдары ҚС мақсатын өтей алмайтын 
едi. Онда қозғалатын тақырыптарға қатысты ка-
тегория, ұғымдарды бейнелеу үшiн Абай соны сөз 
тiркестерiн пайдаланады және мейлiнше көркем, 
бейнелi түсiндiредi. Мысалы, жан сыры, жан 
қуаты, жан құмары, жан жарығы, жан тамағы, 
жан тұрағы, тән қуаты, тән азығы, тән құмары, 
жанының жибили қуаты, алланы танымақтық, 
өзiн танымақтық, дүниенi танымақтық, хақиқат 
жолы т. б. Мысалы, Абайдың ең қысқа төрт, 
бес қарасөзiндегi күрделi ұғымдарды ұқтыру 
бағытында пайдаланатын сөз тiркестерiне үңiлiп 
көрелiк.

Он екiншi сөз: ғибадат қылу, толымды ғибадат, 
ғибадатқа ғылымы жету, иманның иғтиқатын 
(нану, сену) махкамлемек (берiк, мықты сенiмдi), 
иманның кәмелет табуы, күзетшiсiз, ескерусiз 
иман. Он алтыншы сөз: құлшылықтың құдайға 
лайықты болуы, дiнiн тазарту; Он тоғызыншы сөз: 
салғырттанып есту, ұғайын деп тұшыну; Жиырма 
төртiншi сөз: жұрт тану, өнердi өрiстету. Қырық 
бесiншi сөз: ғаделет, махаббат құдайға лайық, 
алланың хикметi, адамшылықтың алды т. б. Осы 
тiркестердiң қайсысы да қоғамдық сана үшiн 
жаңа ұғымдарды бiлдiретiн тiркестер едi. Абай 
поэзиясының тiлi мен қазақ әдеби тiлi арасындағы 
байланыс, өзара ықпал бiршама зерттелдi. Алай-
да, қоғамдық ғылымдар мен көркем проза  байла-
ныс, оны қалыптастырудағы Абай ролi жеткiлiктi 
деңгейде зерттелдi деп айтуға болмайды.

Кез келген елдiң  қоғамдық санасының жоғары 
сатыға көтерiлуiнiң куәсi оның қоғамдық, көркем  
әдебиетiнде ғылыми, эстетикалық ұғымдар 
жүйесiнiң, терминологияның қалыптасуы. Мұны 
қазақ қоғамдық санасында Абай есiмiне қатысты 
ғана айтуға болады. Психология, мораль, этика, 
эстетика, дидактика т. б. ғылымдарға қатысты 
терминдiк ұғымдарды - терең толғамды категори-
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ялык ұғымдарды - бейнелеуде Абай тыңнан   жол 
салды. Адамның iшкi жан дүниесi, рухани өмiрi, 
сыртқы болмыс,    жаратылыс, адамзат, қоғам 
т. б. қатысты қоғамдық сана үшiн аса қажеттi 
ұғымдарды Абай қазақ тiлiмен жеткiзедi, олардың 
тереңдiгi мен мағынасына нұқсан келтiрмейдi.                                                                                 

ҚС қоғамдық ғылымдар терминдерiнiң 
бастауы, әсiресе, маңыздысы оның жасалу 
принциптерiн, жолын, моделiн көрсеттi.

Қоғамдық санада замана қажетiне орай 
күрделi  ұғымдарды, құбылыстарды жеткiзетiн 
термин, тiркестер қажеттiлiгi әр кез пайда бо-
лады. Абайдан бұрын да, кезiнде де қазақ 
қаламгерлерiнiң талайы бұл қажетгiлiкпен бетте-
скен. Алайда, олардың бiрде-бiрi Абай деңгейiне 
көтерiле алған жоқ. Бұл қажеттiлiктi олар араб, 
парсы, татар, орыс тiлiндегi терминдердi қаз 
қалпында қолдану, болмаса аударып алу арқылы 
шештi. Осы тәсiлдi Абай да қолданды. 

Сондықтан да ҚС тiлiндегi өзге стиль бей-
нелеу құралдарының кездесуiн талғамсыздық, 
ұқыпсыздық ретiнде қарауға мүлде болмайды. 
Өйткенi осы сөздерiнде Абай қазақ әдеби тiлiн, 
қоғамдық-саяси әдебиет, ғылым тiлiн биiкке 
көтердi. Оның лексикасы мен синтаксисiнiң 
жаңа үлгiсiн қалыптастырды. Дiнге, исламиятқа 
қатысты шығармаларында кiтаби-түркi 
құрылымдарын, оның әлемiштенген лексикасын 
байқап көредi, ретiне қарай пайдаланды. Тебiренiс 
пен толғаныс сезiмдi еркiн баяндау үлгiсiн, әдiс, 
тәсiлдерiн қалыптастырды. Ұғуға ауыр, түсiнiксiз 
ұғымдарды жеткiзудi қолға алды. Осындай ша-
ралар арқасында қоғамдық-саяси әдебиет тiлiнiң 
бұрын халыққа түсiнiксiздеу терминдерi, қабыл-
дауға қиын ұғымдары бiртiндеп орныға бастады.

Абай қоғамдық ғылымдарға қатысты талай 
терминдердiң бiразын өзiне жақсы таныс шығыс 
ғұламаларының еңбектерi мен дiни әдебиеттен, ба-
тыс ойшылдарының шығармаларынан  алып қана 
қойған жоқ, сондай-ақ қазақ тiлi мүмкiндiгiн де 
пайдаланды. Шығыс, Орта Азия, дiни әдебиеттен 
ауысқандарын жоғарыда айттық. Орыс тiлiнен 
енгендерi: партия, уголовный, дознание, канди-
дат, образование, уездной начальник, военный гу-
бернатор, назначения, старшина, посредник, икра 
(балық уылдырығы. - 3.Б.), миллион, машина, 
фабрика, подвижной элемент, сила притягатель-
ная однородного, впечатлительность сердца. Бұл 
сөздерге қарап отырсақ, олардың бiразы қазақ 
тiлiне бұрын енген: партия, старшын, миллион, 
машина, фабрика т. б.

 ҚС көптеген терминдер заң, құқыққа қатысты 
ұғымдарды бiлдiру үшiн алынса, бiразы - саяси-
әкiмшiлiк құрылысына, өндiрiс, ғылым жай-
ларына қатысты терминдер. Осындағы кейбiр 

сөздердiң орысша баламасы Абай кезiнде де 
белгiлi болған, мысалы «образование», алайда, 
Абай  оны орыс тiлiңдегi үлгiсiн пайдаланады.

Абайдың қазақ сөйлемi жүйесiндегi «бөтен» 
сөздерге аса сақтықпен қарағаны, ойланып, 
толғанып қолданғаны белгiлi. Алайда, ҚС бұл 
принципке басқашалау келедi. Басты себеп 
эстетикалық объект ерекшелiгiнде болса керек. 
Академик   Қ. Жұмалиев атап көрсеткендей, Абай 
шығармаларындағы араб, парсы сөздерiнiң жал-
пы саны 374 болса, оның 262 қара-сөздерiнде 
кездеседi екен. Ендеше, мұның өзi де бұл 
қолданыстардың мақсатты сипатынан хабар 
бередi. Аңғара қараған зерттеушi оның, негiзiнен, 
категориялық, терминдiк ұғымдарды бейнелейтiн 
сөздер екенiн байкайды. Араб, парсы, түркiден ен-
ген сөздер, негiзiнен, дiнге қатысты шығармаларда 
көп қолданылады.

ҚС поэтикасының ерекше сипат алуы 
негiзiнен дiнге қатысты сөздерiнде. Исламият, дiн 
туралы жаза отырып, оның терминдерiн пайда-
ланбау мүмкiн емес. Онда кездесетiн көпшiлiкке 
түсiнiксiз ұғымдарды талдау, үзiндiлер келтiре 
отыра тәптiштей түсiну, Абай ойларының образ-
ды сипаты осы күрделi түрге әкеледi. Мысалы, 
публицистика мен көркем прозада жазған казак 
қаламгерлерi кiтаби-түркi, татар тiлi ықпалы бар 
үлгiдсн ұзай алмады. Олар ауызекi тiл негiзiнде 
бiрер мақала, материалдар жазып, халық про-
засы үлгiлерiн стильге түсiре жариялап отыр-
ды. Алайда, бұл шығармаларда ҚС байқалатын 
мазмұндық тереңдiк те, эстетикалық көркемдiк 
те жоқ. Халық прозасын стильге түсiру арқылы 
сюжеттi шығармалар жарияласа, сюжетсiз мате-
риалдарды жсткiзуде баяндауды, дидактикалық 
үлгiнi ұстанады. Көркем прозаға тән қажеттi 
компоненттердiң эстетикалық қызметi көп 
жағдайларда қаламгерлер назарынан тыс қалып 
отырды.

Мұның объективтi себептерi бар. Қазақ қалам-
герлерi көркем прозамен, коғамдық әдебиет, 
ғылыми шығармашылықпен бiрыңғай айналыс-
паған. Қоғам өмiрiнде белең ала бастаған келелi 
тақырып, проблемаларға мақала жазу барысын-
да мерзiмдi баспасөз бен ауызекi әңгiмеде халық 
прозасында қалыптасқан үлгiлерiнен ұзамаған.

Абай қарасөздерiнде философиялық, 
моральдық, этикалық, педагогикалық, дiни 
тақырыптарға толғаныс процесi үстiндегi ба-
сты ойға өрiлген сезiм өрнектерi де шебер 
бейнеленедi. Мысалы, «Бұл жасқа келгенше 
жақсы өткiздiк пе, жаман өткiздiк пе, әйтеуiр 
бiрталай өмiрiмiздi өткiздiк, алыстық, жүлыстық, 
айтыстық, тартыстық, әурешiлiктi көре-көре 
келдiк. Ендi осы жер ортасы жасқа келдiк: 
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қажыдық, жалықтық, қылып жүрген iсiмiздiң 
бәрiнiң баянсызын, байлаусызын көрдiк, бәрi 
қоршылық екенiн бiлдiк. Ендi қалған өмiрiмiздi 
қайтiп, не қылып еткiземiз. Соны таба алмай өзiм 
де қайранмын» (Бiрiншi сөз).

Нақты эстстикалық объектiге қатысты ой-пi-
кiрдi жеткiзу, жазу процесiндегi, толғаныс үстiн дегi 
автор эмоциясын жеткiзу – қарасөз поэти касының 
басты элементтерiнiң бiрi екенiн айтгық. Жоғарыда 
жазғанымыздай, қоғамдық санаға қатысты түрлi 
ұғым, категорияларды түсiн дiруге арналған 
сөздергс, дәйектемелерге көр кем дiк сипат дарыта-
тын да осы автор эмоциясы, эстети калық объектiге 
идеялық, эмоциялық баға. Кей сез дердiң көркем 
шығармаға қатысы да осы идея лық-эмоциялық 
бағадан, оның образды сипатынан туындайды. 
Шығармашылық үстiндегi психи касында жылт 
ете қалған әр әсердi қаламгер дыбыс, сөз, сөйлем 
арқылы көркем бейнелейдi. Мо  ральдық, этикалық, 
педагогикалық, дiни тақы рып тағы  сөздерге 
көркемдiк сипат осылай дариды.

Абай ҚС бiр тақырыпқа әлденеше оралып оты-
рады. Әсiресе, моральдық, этика, дiн тақырыбына. 
Демек, қаламгер осы тақырыптар бойынша 
үзiлiссiз ой, толғаныс үстiнде болған. Оны үнемi 
жаңа қырына  көрiп, астарларын ақтарған, те-
рендеткен, жаңа сырларын аша түскен. Мысалы, 
күлкi, қайғы, бiрлiк тақырыптарында бiрiнен-
бiрiне өтетiн ой сабақтастық байқалса, «Сократ 
хакiм сөзi» мен «Кiтап-тастих» араларында иде-
ялык байланыс бар.                                                         

Көптеген сөздерiнде Абай мақал-мәтелдердi, 
нақыл сөздердi пайдаланады. Аз сөзбен көп 
мағына беруi әрi халыққа түсiнiктi, әсерлi болу-
ын,  бейнелi, эмоциялы табиғатын Абай шебер 
пайдаланады. Оларды мақсат-мүддесiне орай 
тандай ала отыра мұнда көркем түрде образды 
жинақталған философиялы ой-пiкiрлердi тал-
дайды. Мысалы, «бiрлiк пен тiрлiкке» қатысты 
мақалдарды талдайтын алтыншы сөз.

Отыз жетiншi сөзде Абай мақал-мәтелдерi 
белек берiледi. Бұл, Абайдың ойлануға болашақ 
шығармаларында пайдалануға дайындаған ма-
териалдары ма, болмаса табан астында тауып 
айтқан ұшқыр ойлары ма, әйтеуiр терең ойлардың 
көркем кестесi.

Абайдың шешендiк сұрау үлгiсiнде берiлген 
қырқыншы сөзi де осындай ойларға жетелейдi. 
Төңiрегiндегi ақылға сыймайтын (парадокстi) 
сипатты мiнез-қылықты, iс-әрекеттi сұрай арнау 
арқылы даралай, айшықтай, айқындай көрсетедi.

ҚС бiразында осы сұрай арнаудың шешендiк 
сұрақ терiздi үлгiлерiн Абай көп пайдаланады. 
Мысалы, «Осы ақылды кiм үйренедi, насихатты 
кiм тындайды» (8), «Осы мен өзiм – қазақпын, 

қазақты жақсы көрем бе, әлде жек көрем бе?» (9), 
«Бiреулер құдайдан бала тiлейдi, ол баланы не 
қылады?» (10), «Осы елдiң үнем қылып жүргенi 
немене?» (11), «Тiрi адамның жүректен аяулы 
жерi бар ма?» (14) т. б.

Абай қарасөздерiнiң поэтикасы автордың 
мақсаты мен идеясына тура қатысты. Енде-
ше, кiлт бiрiншi сөзiнде бар тәрiздi. Көптеген 
зерттеушiлер солай қабылдайды да: «Ақыры ой-
ладым: осы ойыма келген нәрселердi қағазға жаза 
берейiн, ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын, 
кiмде-кiм iшiнен керектi сөз тапса, жазып алсын 
я оқысын, керегi жоқ десе, өз сөзiм өзiмдiкi дедiм 
де ақыры осыған байландым, ендi бұдан басқа 
ешбiр жұмысым жоқ».

Бұған сүйенсек ҚС автордың жеке күнделi-
гiндегi жазбалары тәрiздi. Назарын аударып, ойға 
батырған, толғантқан мәселелердi жазып, өзiнше 
ой корытып, талдап отырады. Күмәнданады, 
толқыйды, қиналады, шамырқанады. Өзiмен-өзi 
сырласып заман мен адам өмiрiнiң келелi сұрақ-
тарына жауап iздейдi. Мысалы, бiрiншi, екiншi, 
үшiншi, төртiншi, бесiншi, тоғызыншы т.б. сөздер. 
Бұлардың бiразы жанрлық сипаты жағынан эссе-
ге келiңкiрейдi (Өзге жанрларға тән құрылымдық, 
мағыналық белгiлерi бар сөздердi қоспағанда. 
Олар туралы жоғарыда бiраз айтылды).

Эссе жанры бағзы замандардан белгiлi болса 
да ХIХ-ХХ ғасырларда қоғам қайраткерлерi, жа-
зушы, философтар, ғылым мен қоғамдық сана-
дағы жаңалықтарды көпшiлiкке жеткiзу үшiн 
осы жанрды аса көп пайдаланады, Эссе – ав-
тор дың эстетикалық объектiге субъективтi көз-
ка  ра сын, әсерiн жеткiзетiн, тым терендiк пен 
ақи қатты мақсат қылмайтын, еркiн композиция-
да жазылатын, шағын прозалық шығарма. Сон-
дықтан да ол – жаңа сөз. Әдетте, бұл жанрда 
философиялық тарихи, әдеби сын, ғылыми-көп-
шiлiктiк, беллетристикалық сипат мол болады. 
Эссе образдылық, афористiк және ауызекi сөй-
леу тiлi лексикасын, мәнерiн сақтайды. Бұл жанр 
автордың дара дүние танымына, жеке көзқа ра-
сына сүйенедi, соны алға тартады, соны жеткiзедi.

Эссе жанрында А. Пушкин, Гейне, Дидро, 
Гердер, Достоевский т. б. жазған  шығармаларды 
Абац көңіл қоя  оқыған.

Ішкi монолог тәрiздi, қаламгердің өзіне 
бағытталған болмаса парасатты адаммен сырласу 
үлгісінде жазылған сөздер, өзiне ойтүрткi болған 
мәселерді  талдай әңгімелеу, кейбір маңызды 
мәселелерді  диалог тәрiздi жазу ҚС поэтиксының 
күрделi сипатын туғызған. Осыдан барып оның 
шығармаларының адресаты да көркемдiкке аз 
әсер етпейтiнiн байқауға болады, Төменде бiз 
олардың негiзгiлерiн атап көрсетемiз:
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- Оқырмандарға тiкелей арналатын шығарма-
лар. Мысалы, «Ей, мұсылмандар!» (28), «Ей, жү-
ре  гiмнiң қуаты, перзенттерiм» (38), «Зинһар, сен -
дерден бiр сұрайын деп жүрген iсiм бар» (40) т. б.

- Шәкiрттерiне, оқу, өнер, ғылым жолын қуған 
жастарға, дiн негiздерiн, шариғат қағидаларын, 
құран хадистерiн, исламият пәлсапасын бiлгiсi 
келген жандарға арналғандары. Мысалы, он то-
ғыз, отыз бiр, отыз екi, қырық үш, қырық төрт т. б.

Ерекшелiк бұлардың әрқайсының ой-мұрат 
мазмұнында ғана емес, көркемдiк кестесiнде бар.

Эстетикалық объект таңдауда және оны 
көркем мазмұнға айналдыруда, идеялық эмоция-
лық бағалауда Абай жемiстi пайдаланған бiрер 
әдiстер бар.

Тақырып ретiнде сол кездерi қазақ қоғамында 
таныла бастаған, белең алған бiр құбылыс алы-
нады. Ол өзге елдердегi құбылыстармен, авторға 
мәлiм дерек мәлiметтермен салыстырылады. 
Идея - эмоциялық тұрғыда бағаланады. Мысалы, 
екiншi сөз - қазақ өзге халықтар тiрлiгiне күледi; 
үшiншi сөз - қазақ бiр-бiрiне каскүнем, дау көп, 
тыныштық жоқ, мұны тоқтату үшiн оқыған 
адамдарды билiкке тағайындау қажеттi; жиыр-
ма төртiншi сөз - жер бетiнде екi мың миллион-
нан артық халық бар ... үш миллионнан халқы 
артық қала бар, дүниенiң басы-аяғын үш айналып 
көрген кiсi толып жатыр ...бiз не көрдiк?; Жиырма 
бесiншi сөз- балаларды оқытқан жақсы. Түркiлiк 
оқу, орысша оқу; отыз үшiншi сөз - мал керек бол-
са қолөнер үйренбек керек; отыз сегiзiншi сөз - 
кiтап-тастих; отыз тоғызыншы сөз - бұрынғы ба-
лалар жақсы мiнезiн ұмыттық т. б.

Жалпы адами проблемалар, этика, мораль, 
психологиялық проблемалары қозғалады. Оның 
қазақ қоғамындағы көрiнiс түрлерi бейнеленедi, 
талдау жасалады. Мысалы, бесiншi сөз - күлкi, 
алтыншы сөз - бiрлiк, он сегiзiншi сөз - кербездiк, 
он тоғызыншы сөз - естелiк, жиырмасыншы сөз  
жалығу, жиырма бiрiншi сөз - мақтан т. б.

Абай ҚС қазақ қоғамы алдындағы келелi про-
блемаларды қозғайды, оған автор идея-эмоциясын 
көркем бейнеледi. Абай өзi таңдап алып отырған  
тақырыпты  жүйесiне  орай түрлi  бөлiктерге 
бөледi де соларды ұтымды қылу барысында  эпи-
тет, теңеу, метафораларды үйiп-төгiп қолданбай-
ақ әсерлi нәтижеге жетедi. Мiне, осы эстетикалық 
объект құрамындағы  түрлi бөлiктер сипаты, 
өзара үйлесiмi орналасуы  Абай қарасөздерiнiң 
поэтикасына әкеледi.

Эстетикалық объект құрамындағы бөлiктер 
өзара үндесе, тұтаса келе көркем мазмұнды жан-
жақты ашып қана қоймайды, соған қатысты Абай 
ой сезімдерін де жеткізеді. Бір есте болатын 
жай, өз ойларын, қатысын  бейнелеуде Абай өз 

пікірлерін даусыз аксиома, ақиқат түрінде емес, 
жеке өзінің ой-толғанысы, тебіренісі ретінде 
жеткізеді.

ҚС көркем мазмұнда  автордың  эстетикалық  
объектiге идеялық-эмоциялық бағасы және 
Абайдың азаматтық, гуманистiк пiкiрлерi де аз 
роль атқармайды. Сондықтан да бұл әсерлер 
тұтаса келе шығармаға дара мазмұн бередi.

Көркем туындыға айналған эстетикалық объ-
ект бөлiктерiнiң әр-қайсысындағы авторлык ой, 
эмоция өзгерiс үстiнде бейнеленедi. Осы әсерлер 
авторлық дүниетаным, эстетикалық көзқарас 
елегi мен көрiгiнен өтiп, алғашқы болмысы-
нан өзге бiр түрге түрленедi. Осы процесте ол 
қаншама өзгерiске ұшыраса да басты объектiмен 
көркем мазмұнға сәулесiн түсiрiп, айқындайды.

Абай қарасөздер арқылы өз сезiмiн жеткiзудi, 
оған назар аударуды мақсат кылған емес. Онда 
байқалатын сыр, тебiренiс, сезiм өрнектерi 
творчестволық процесс үстiнде лүп ете қалған 
сезiм ағынымен үндестікте бейнеленеді. Оның 
образды сипатта берiлуi, әрi ҚС поэтикасында ба-
сты роль атқаруы  негiзгi ерекшелiгi болып табы-
лады. Автордың тебiренiс үстiнде ағылып жатқан 
ойларға, соларды жетелеп жүрген құбылыстарға 
деген бағасы, қинаулы. ашуы, кекесiн-мысқылға 
келуi, толас табуы, ойға шомуы т. б.оқырманға 
жетуі ҚС  поэтикасының басты ерекшеліктерінің 
бірі.

Демек, Абайда алдын ала белгiлi ақиқат-
аксиома сипатты шындыққа ұмтылу жоқ. Мыса-
лы, тiптi оқу, өнер туралы ойларына күмәндану 
да бар.

Мысалы, бiрiншi сөзде. Бұл Абайдың өз 
заманындағы ағартушьшық, демократтык, 
дидакти калық ағымдағы тұстастарынан басты 
айырмашылығы. Осы айырмашылық ҚС дара по-
этикасын туғызады. Ал ҚС көлемiнiң шағындығы 
мен құрылым, тiлiнiң қүрделідігі артында адам-
зат қоғамына қатысты iрi ойларды көтере бiлген 
Абай қарасөздерiнiң көркемдiк жүйесi жатыр. 

3. Қарасөздердің сырлы сипаты

Абай қара сөздерi негiзiнен сюжетсiз 
шығармалар екенi белгiлi. Сондықтан да онда 
келiстi тұтастық пен көркемдiкке жеткiзiп 
тұрған композициядағы шеберлiк. Нақты сөз 
құрамында дербестiк сипаты бар әр бөлiктiң ой 
мен мазмұнды ашудағы кызметi, орны әртүрлi. 
Олардың орналасу, байланысу композициясы т.б. 
автор эмоциясына да қатысты. Оның себептерi 
ретiнде түрлi фактiлердi көрсетуге болады. Мы-
салы: автор қолына қалам алып жазуға отырған 
кездегi оның төңiрегi, объективтi, субъективтi 
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жағдайлар ҚС  көркемдiгiне, идея-эмоциялық 
бағаға, көркем мазмұнға да әсер етедi. Алайда 
шығарманың көркем мазмұнын жасау үшiн бiр 
типтi шығармашылық қызметте автор ойлан-
бай қолданатын (автоматты деңгейде) әдiс пен 
стильдiң болатыны да жоқ емес. Үңiле қараған 
зерттеушi оның құрамындағы осы көзтаныс 
үлгiнi жаңылмай-ақ табар едi. Кейде авторға 
қозғау салған уақиға мен сыртқы әсердiң (белгiлi 
бiр әдебиеттiң де) жаңа көркем мазмұнға тиiстi 
дәрежеде үлгi болуы мүмкiн. Сондықтан да 
Абай ҚС шағын жанрларда жазылса да оның 
кейбiр топтарына тән стильдi, бiрлiктi, бiр пафос 
пен мақсатты, одан туындайтын композицияны 
көруге болады.

ҚС-дiң бiр ғана жанрда жазылған шығармалар    
екенiн   оны зерттеушiлердiң бәрi де көрсетедi. 
Мысалы, Абайдың мақал-мәтелдерi мен нақыл 
сөздерi тiзбесi тәрiздi берiлген отыз жетiншi сөз, 
шешендiқ сұрау үлгiсiнде құралған қырқыншы 
сөз, мақал-мәтелдер мазмұның талдауға арналған 
алтыншы, жиырма тоғызыншы сөздер, халық 
прозасын (дiни аңыз, ертегi) мақсатқа орай стиль-
ге түсiре қолдану- он жетiншi, отыз бесiнше 
сөздер, аударма немесе нәзиралық шығарма -жи-
ырма жетiншi сөз, тафсирлiк тастихтық үлгiде 
берiлетiн отыз сегiзiншi сөз, тарихи мақала 
қырық алтыншы сөз, оқу мен таным шарттарын 
түсiндiретiн дидактика, ғылыми мақала сипатты 
он тоғызыншы, отыз бiрiншi, отыз екiншi, қырық 
төртiншi, публицистикалық стильдегi үшiншi, 
отыз үшiншi т.б. сөздер. ҚС-де бiр сөз iшiнде  
түрлi жанрға тен элементтердiң кездесуiнiң  
табиғилығы сонша оларды ажырату өте қиын. 
Мысалы, бесiншi сөздiң тақырыбы-қайғы. Ал 
осы тақырыпты ашу, қозғау мақсатында Абай 
қазақ мақал-мәтелдерiн үйiп, төгiп пайдалана-
тыны соншалық, бiр қарағанда осы сөз қайғы 
қырыбына арналған мақал-мәтелдердi   талдауға   
арналып отырған жоқ па деп қаласың.  Сол тәрiздi, 
отыз сегiзiншi сөзде де мақал-мәтелдер, нақыл 
сөздердiң көп қолданылатыны соншалық, кейде 
олар жеке тiзбе тәрiздi қатар-қатар келтiрiледi 
(1). Бұл сөзде таным мен дидактика, философия 
мен исламият шарттарын, ұғым категорияларын 
талдайтын ғылыми мақала, публицистикалық 
стиль де кездеседi. Абай қырық алтыншы сөзiнде 
де мақал-мәтелдердi тарихи дерек,  (жер, су, 
ел, адам атаулары сақталған), ұлт психология-
сын, дүниеге көзқаасын мораль,  этика таным 
туралы түсiнiктерiн, философиясын жеткiзетiн 
шығармалар ретiнде пайдаланады. Абай  олар-
ды өзi тандап отырған тақырыпқа тән ұғым, 
ой-пiкiр негiзi ретiнде алады, сол тәсiл арқылы 
көпсөздiлiктен құтылады (2).

Абай ҚС-нiң құрылысы туралы ойланғанда 
есте болатын бiрнеше жайлар бар. Бұл шығар-
малардың көбi көтерiп отырған проблемаларын 
қозғаумен ғана шектеледi.

Сондықтан олардың эскиздiк, эсселiк сипа-
тын да жоққа шығаруға болмайды. Алайда бұл 
автордың әдейi қолданып отырған тәсiлi болуы 
да мүмкiн. ҚС-де кейбiр мотив пен тақырыпт 
желiсiнiң бiр сөзден бiр сөзге етiп түйiндi ой-
лардың тарқатыла баяндалып отыратыны белгiлi. 
Мысалы, исламият, таным, өнер, ғылым т.б.

Бұл шығармалардың жазылу жылдарын 
анықтаудың маңызы өте зор. Қазiргi реттiк саны 
1933 жылғы М.Әуезов қолданған қалпында 
жалғасып келедi. Мұнда да ойланатын жайлар 
бар. Мысалы, сөздердiң орын тәртiбiнiң белгiлi 
бiр шартқа негiзделмеуi, кей сөздердiн бiрiктiрiлiп 
бiр сөз тәрiздi берiлуi, кейде ажыратылуы (он 
тоғыз, отыз бiрiншi сөздер) т.б. (3).

ҚС-дiң идеялық мазмұнына ойлана қараған 
зерттеушi оның түрлi жағдайларда жазылғанын 
да аңғара алады. Бiрi бұрқ еткен сөзiм әсер 
жетегiнде ағылған ойды бейнелесе, екiншiлерi 
- ұзақ тынымсыз, тебiренiстi ой, толғаныс 
нәтижесi. Отыз сегiзiншi ҚС-де қозғалатын 
көптеген мәселелер бар. Әсiресе, дiн, исламият 
философиясы, таным туралы түсiнiк, этика, мо-
раль, қоғам, адамзат т.б. Бұл сөздер бiрер күннiң 
туындысы емес. Сөздiң құрылымы мен компози-
циясында оқшаулау тұрған бөлiктер де кездеседi. 
Мысалы, шығарма соңына таман берiлетiн мақал-
мәтел, нақыл сөздер тiзбесi соңындағы намаз оқу 
рәсiмiн үйретуге бағышталған бөлiктер т.б.

ҚС композициясын құрайтын бөлiктерде 
түрлi әлеуметтiк топтардың ой-мақсаты мен iс-
әрекетiн суреттеуде көркем әдебиет құралдары 
аса дәлдiкпен шебер пайдаланылады. Мысалға, 
бесiншi сөздi алайық. Тақырып-қайғы. Адам 
атаулыға тән психикалық күй. Шығарма негiзiне 
осы күйдiң қазақы түрi, қазақ қоғамындағы 
бiр ғана көрiнiсi алынады. Түйiн-тезис, қазақ 
қайғысы-мал. Негiзгi ойды жеткiзуде Абай 
қазақ арасындағы тақырыпқа қатысты мақал-
мәтелдердi пайдаланады. Оларды топтай, қатар-
қатар тiзбелей алады. Оны осы сөз құрамында бiр 
ғана бөлшек тәрiздi тұтастыққа қолданады. Бұл 
өте қиын тәсiл. Өйткенi бiр тақырыпты қозғайтын 
мақал-мәтелдердiң әркайсысында алуан түрдiң 
ойдың, астардың болары анық.

Ендi осы сөз құрылымының түрлi бөлiктерiне 
көз жiберiп көрелiк. ҚС-дiң көбiне тән әдiстi 
мұнда да ұшыратамыз. Шығарма басында осы 
психикалық күй-қайғы көрiнiсiнiң типологиясы 
образды бейнеленедi. Көкiрек торлаған қайғы 
кiсiнiң өзiне де билетпей, бойды шымырлатып, 
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буынды құртып, көзден жас болып ағады. «Абай 
нақты жағдайда қазақ аузынан сөз болып ағатын 
пiкiрлердi мақал-мәтелдер арқылы бередi. «Ә, 
Құдай, жас баладай қайғысыз қыла гөр» деп тiлек 
тiлегенiн өзiм көрдiм. Осындағы қайғы «көзден 
жас болып ағады», «я, тiлден сөз болып  ағады» - 
деген бейнелi тiркестер қазақ әдеби тiлiнде Абайға 
дейiн кездеспеген аса бейнелi метафоралық 
қолданыстар. Ендi автор осы көрiнiске, тiлек 
тiлеп отырған адам қылығына талдау жасайды. 
Өз эмоциясын бiр сөзбен жеткiзу арқылы қазақ 
қайғысының бөлек түрiн аңғартады. «Онысы - 
жас баладан гөрi өзi естi болып, ескермес нәрсесi 
жоқсып, қайғылы кiсi болғансығаны». Автор 
моральдiк реңкi бар қосымшалар арқылы сөзi 
мен iсiнiң арасындағы алшақтығы мол әлеуметтiк 
типтер сыртқы көрiнiсiнiң жалғандығын, оның 
ниетiнiң шындықтан мүлде шалғай жатқандығын 
аңғартады. Шығарма көркем мазмұнына авторлық 
кекесiн қосылады. Қазақ қайғысы - тыныштық, 
ғылым, бiлiм, әдiлет емес - мал. Мал табу жолын-
да қазақ әдiлет iздеп, еңбектенiп басын катырып  
жатпайды, жол, әрекет те талғамайды. Жауласу, 
ұрлық, қулық, сұмдық, т.б. қазақ қоғамында бар 
пiкiр-ниеттiң, ақтамақ болатын идеологияның 
тұрпайылығын әшкерелейдi. «Өзiңде жоқ болса, 
әкең де жат», «Мал - адамның бауыр етi», «Қарның 
ашса, қаралы үйге шап» т.б. Сөз соңындағы - 
бұлардың жас баланың ақылынан несi артық? - 
деген сұраққа талдау жасай отыра, қасиеттi мал 
деп ұққан әлеуметтiк топтың ар-ұяттан безген 
сұрқия құлкын оқушы санасына әсерлi жеткiзедi.

ҚС композициясында жиi қолданылатын 
құрылымдық бiр әдiс бар. Абай көптеген 
шығармаларының басында-ақ қолына қалам 
алғызған, ойға бастап тебiренткен тақырып 
төңiрегiндегi шығармасын бiрден сұрақпен ба-
стайды не болмаса, «тоқсан ауыз сөздiң тобықтай 
түйiнi» тәрiздi салмақты ойдан бастайды. 
Бiртiндеп осындағы ойлар мең өзiн ойлантқан 
сұрақтар желiсiн тарқата отыра оған жауап iздейдi, 
ойлары мен пайымдауларының негiзiне тартады. 
Мысалы, (жақша iшiндегi сандар сөздер ретiн 
көрсетедi) «Осы ақылды кiм үйренедi насихатты 
кiм тындайды? (8), «Мен өзiм- қазақпын. Қазақты 
жақсы көрем бе, жек көрем бе?» (9), «Бiреулер 
құдайдан бала тiлейдi. Ол баланы не қылады?» 
(10), «Осы елдiң үнем қылып жүргенi немене?» 
(11), «Тiрi адамның жүректен аяулы жерi бола ма? 
(14), «Қырқын мiнсе, қыр артылмайтұғын осы 
бiр «қырт мақтан» деген бiр мақтан бар, сол неге 
керек, неге жарайды? (30), «Зинһар, сендерден 
бiр сұрайын деп жүргең iсiм бар» (40). Бұл сөз 
түгелдей сұраққа арнала құрылған оның мазмұны 
мен поэтикасында өзге мақсат, тәсiл бар), т.б.

Ендi осы тәсiлдiң құрылымына тоқталайық. 
Сегiзiншi сөз сұрақпең басталады. «Осы ақылды 
кiм үйренедi, насихатты кiм тыңдайды?» Бұл 
автор толғанысының объектiсi - тақырып. Бiр 
қарағанда жауап онша алыста емес те тәрiздi. 
Ақылды кiм тыңдамайды?! Алайда мәселе 
басқада. Бұл сұрақта шешендiк толғам, ойлыны 
тоқтататын астар бар. Қазақ қоғамындағы әлеу-
меттiк топтардың тақырыпқа қатысты пiкiрiн 
олардың iс-әрекет, мiнез-құлықтарымен қабат тас-
тыра баяндау арқылы мiнез-құлықтарын ашады.

Бiрiншi топ - болыс, билер: «Олардың ақыл 
үйренейiн, насихат тындайын деген ойы болса, 
ол орынға сайланып та жүрмес едi. Олар өзi де 
озық кiсiмiз , өзiмiз бiреуге үлгi берiп ақыл ай-
тамыз деп сайланады. Өздерi түзелiп жеткен соң, 
ендi ел-елдi түзерлiгi-ақ қалған».

Екiншi топ - байлар. Өзiнде жоқты малме-
нен сатып алады... оның дiнi, құдайы, халқы, 
жұрты, бiлiм-ұяты, ары, жақыны, бәрi - мал. 
«Бар ой, пиғылы, әрекетi соған қатысты, соның 
артында болған соң өзгеге қолы тимейдi». Текст 
астарындағы кекесiндi аңғармау мүмкiн емес.

Үшiншi топ - ұры-залым, сұм-сұрқия өзi де 
тыңдамайды. Әдiлет, адалдық аулынан алыс 
қылықтың иелерiне лайық баға-тұжырым осы.

Төртiншi топ - «онша-мұнша қой жүндi 
қоңыршылар күнiн де көре алмай жүр. Оның 
өзгемен iсi жоқ, ана алдыңғы үшеуiндей болған 
жанның ойында ешбiр қайғысы, мұңы болмаса 
керек», - деп қана ойлайды.

Ойлана қарағанда қазақ қоғамында ақыл-
насихат айтуға болатын да, сөз тыңдайтын да 
топтар, адамдар баршылық. Иманды дiн иелерi 
мен қазақ зиялыларын былай қойғанда оқушы 
жастар мен Абай шәкiрттерiнiң өзi қаншама! 
Абай оларды тiптi атамайды да, неге? Енде-
ше сөз объектiсiн тандап алуда ақыл тында-
уды тiптi қажет деп те таппайтын топтарды, 
қазақ коғамының iлгерi жылжуына кедергi 
боп отырған топтарды әдейi алып отыр. Абай 
мақсаты - ақыл айту емес, акылды қажет деп 
таппайтын топтар тiрлiгi мен iс-әрекетiн сынау, 
көрсету, жай көрсету ғана емес, кекесiнге орай 
бейнелеу. Алдынғы екi топқа қатысты Абай 
олардың ақыл тыңдауға уақыты жоқтығын айта-
ды. Сондағы олардың қулықтары мен тiрлiгiнiң 
түрiне қараңыз: Би болыстар: «басында өзiндiк 
жұмысы бар: ұлығымызға жазалы боп қаламыз 
ба, яки елдегi бұзақыларымызды бүлдiрiп ала-
мыз ба,  яки халықтарымызды бүлдi рiп ала-
мыз ба, яки өзiмiз шығындап шығыны мызды 
толтыра алмай қаламыз ба?». Абай олардың 
басындағы жүйесiз, кереғар ойларын, бейнелеу 
арқылы орнымнан түсiп қаламын ба, ұлыққа жа-
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зып қаламын ба, шығындап қалам ба деп зәресi-
берекетi  кеткен жандардың көркем бейнесiн 
жасайды. Байлар: «олар бiр күн болса да, дәулет 
қонып, дуниенiң жарымы басында тұр. Өзiнде 
жоқты малыменен сатып  алады. Көңiлдерi 
көкте, көздерi аспанда, адалдық, арамдық, ақыл, 
ғылым, бiлiм - ешнәрсе малдан қымбат демейдi. 
Мал болса құдай тағаланы да паралап алса бола-
ды» дейдi. Оның дiнi, халқы, жұрты, бiлiм-ұяты, 
ары, жақыны, бәрi-мал. Келтiрiлген үзiндiде 
Абай қазақ арасындағы әлеуметтiк бiр топты 
тура мiнездеп қана тұрған жоқ, оның бiр сәттiк 
бейне сiн суреттеу арқылы оған құбылмалы бояу-
лар да косып отыр («көздерi көкте, көңiлдерi 
аспанда»).

Осы дербестiгi мол тәрiздi бөлiктердiң бiрiн 
алып тастағанда шығарманың көркем мазмұнына 
да, автордың идеясы мен мақсатына да нұқсан 
келерi анық. Шығармада аталатын әлеуметтiк 
топтардың қарабас қамынан өзгенi ойламайтын, 
бүгiнгiден әрiнi көрмейтiн, өзгенi көрем деп тал-
пынбайтын пиғылы, тiрлiгi ирониялық сипат-
та көркем бейнеленедi. Осы сөзде бейнеленетiн 
типтердiң iс-әрекетi, мiнез-құлкы Абай поэзия-
сында да көркем суреттелетiнiн айта кету керек.

Абай өлеңдерiнде еркiндiкке ұмтылса, қара 
сөздерiнде белгiлi ырғақ, ұйқастарды сақтай 
жазуға тырысатыны бар. Бұл сiрә, Абайдың 
ақындық табиғатынан, сөйлеу, ойлау мәнерiндегi 
шешендiктен болса керек. Мысал үшiн бiз Абай-
дың бiрнеше сөздерiн iшкi ырғақ пен ұйқас тарын 
сақтай отыра өлендiк өрнекке түсiрiп көрелiк.

Бiрiншi сөз
Бұл жасқа келгенше        
жақсы өткiздiк пе,                                                                         
жаман өткiздiк пе,                       
Әйтеуiр 
бiрталай  өмiрiмiздi өткiздiк:                      
алыстық,                        
жұлыстық,
айтыстық,
тартыстық -
әурешiлiктi көре келдiк.
Енді жер ортасы жасқа келдік:
қажыдық,
жалықтық;
қылып жүрген ісіміздің бәрінің 
баянсызын,
байлаусызын көрдік,
бәрінің қоршылық екенін білдік.

Үзiндiде тақырыпты ашу үшiн автор таңдап 
отырған бөлiктердегі (блок) ой-толға ныс жүйесi-
нiң көркем мазмұнға ұласар тұсын дағы iшкi, 

сыртқы үндестiк пен ырғақты аңғармау мүмкiн 
емес. Құран, Орхон-Енесей жазбаларын дағы ішкі 
ырғақтар да осы поэтиканы еске салады.

Екiншi  сөз
Мен бала күнiмде естушi едiм: 
(естiген  сөзі  келтірiледi)
Бiздiң қазақ сартты көрсе күлушi едi 
(сөзi берiледi)
Ноғайды көрсе күлушi едi 
(сөзi берiледi) 
Орысқа да күлушi едi 
(сөзi берiледi) 

Үзіндіде, бұл сөздердің де белгілі бір ықғақ, 
ұйқас, модельдермен берілгенін оңай байқауға 
болады.

Үшiншi сөз
Қазақтың бiрiнiң бiрiне қаскүнем болмағының, 
бiрiнiң тiлеуiн бiрi тiлемейтұғынының, 
рас сөзi аз болатұғынының, 
қызметке таласқыш болатұғынының, 
өздерiнiң жалқау болатұғынының 
себебi неде? 
Һәмма ғаламға белгiлi данышпандар  

әлдеқашан байқаған: 
әрбiр жалқау кiсi қорқақ, қайратсыз тартады; 
әрбiр қайратсыз қорқақ, мақтанғыш келедi; 
әрбiр мақтаншақ қорқақ, ақылсыз, надан 

келедi; 
әрбiр ақылсыз надан, арсыз келедi; 
әрбiр арсыз жалқаудан  
сұрамсақ, 
өзi тойымсыз, 
тыйымсыз, 
өнерсiз, 
ешкiмге достығы жоқ жандар шығады.

Абай қара сөздерiнiң бәрi болмағанымен, көбi 
осындай iшкi үндестiк, үйлесiм-ырғаққа құрыл-
ған. Бiз мысалға алған сөздердегi сөйлемдердiң 
поэтикалық қасиетi сыртқы ырғақ, iшкi ұйқас 
әсерiмен де ерекше күшейедi. Ендi осы сөздердегi 
образды тiркестерге көңiл аударалық.

Осы тәрiздi өз тiрлiгiнен өзгенi жөндi, дұрыс-
ау деп ойлап та көрмейтiн қазақ ой-пiкiрi осы 
үлгiде, менсiнбеу, кемсiту әуенiнде берiледi. 

Абай қара сөздерiне терендей үңiлген пара-
сатты оқырман оның ой өзегi, өрнегiн құрайтын 
поэтикалық өрiмдермен қатар, ғұлама тұлғаның 
сезім,  сырларына жолығады. Ал оның бейне-
леу тәсiлдерi мен сөз  сырларында қас қағым 
сәтте құлпырып, құбыла  ойнап тұрған сәулелi 
сезiм нұрын көркем бейнелей алған шеберлiк 
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құдiретiнiң бары анық. Абай қара сөздерiне 
қатысты ендiгi зәру мәселенiң бiрi - осы сәулелер 
нұрына, спектрiне, шұғыласына талдау жасау, 
оның поэтикасының өiндiк сырын, құпиясын, 
өрнектерiн бүгiнгi әдебиеттану ғылымы  
жетiстiктерi тұрғысынан әдiс-тәсiлдердi қолдана 
отыра, терендей зерттеу 
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Үшінші тарау. АБАЙ ЖӘНЕ УАҚЫТ ТҰҒЫРНАМАСЫ

1. Уақыт
 
Уақыт пен кеңістік ұғымының ауқымы шексіз. 

Екеуі − Сиам егізіндей ажырымайтын субстан-
циялар. Оларды қайсыбір сәттерде ғана шартты 
түрде арнайы қарастыруға болады. Алайда та-
мырлас арналар алшақтап кете алмайды.

Көркем әдебиет – уақыт пен кеңістіктің шағын 
моделі. Оны дүниеге әкелу үшін де мекеншақ 
(хронотоп) өлшемі керек, оның мазмұндық құры-
лымы да әр алуан мекеншақ қатынастарына не гіз-
делмек. Шығарманы қабылдау кезеңдері де мекен-
шақ ерекшеліктерімен сабақтас. Тегі, уақыт және 
кеңістіктің перцептуалдық бейнесін әдебиет ме-
кен шақ тағандарына табан тіреп тұрып сомдайды.

Абай философиясының ең басты бағаналы 
терегі – Уақыт (әрине, кеңістік ұғымы өзінен-өзі 
сана астарында тұрмақ). Әдепкіде ақын мұндай 
объективті табиғи құбылысқа мән бермесе де ке-
рек. Уақыт – ананың құрсағында жүріп, уақыттың 
түйткіл мәселелерін шешемін деп ойлау – өзіңді 
айнасыз көрудің мүмкін еместігіндей қиын нәрсе. 
Әйтсе де, Абай өмір сүру уақыттың сыңарына ай-
налу екенін біледі. Оның туындылары – ой-сана 
мекеншағының мәтін арқылы тұрақтылық табуға 
ұмтылысы.

Абайдың «Жасымда ғылым бар деп 
ескермедім» өлеңінде ақын алғаш рет уақытты 
жанама кейіпкер етіп алады. Мұнда тарихи, 
әлеуметтік, даралық уақыт өкініш сезіміне бай-
ланысты психологиялық уақыттың түрлі атри-
буттары боп көрінеді, кеңістік детальдарын 
түзеді. Қазақ елінің тұрмыс жағдайы мен әлемдік 
өркениет арасындағы қайшылық лирикалық 
кейіпкер дүнетанымындағы қозғалыс заматы-
мен ішкі драматизм тудырады. Ментальдық 
ілгерілеудің жекелік қасиеті мен ұлттық тұйық-
тыққа тән жалпылық нышан тағы да қарама-
қарсылық күйден айнымауы рефлексологиялық 
мезет кернеуін арттырады. Ақын үшін алдыңғы 
буынның олқылығын толтыруға тиіс ұрпақ 
болашағы да қауіпсіз емес. Ол кертартпа орта 
мен ізгілікті мұрат арасындағы кереғарлықты 
сезініп, қам жейді. Лирикалық қаһарман негізгі 
тұтқа идеясын меже қылып ұсынғанмен, өзінің 
жекелік қасиеттері, қоғамдық орта мінезімен 
келіспеушілік тәрізді сарындарға көшуімен 
тақырып әртараптылығы жағынан бұл жолы 
да, басқа туындыларында да толғау жанрына 
хас ерекшелікті аңғартады. Бұл тәсіл баяндау 
уақытының еркіндігін оятады. Абай дидактика-
лық үлгідегі жыраулар поэзиясының мекеншақ 

жағынан тым тәуелсіз болмысын бойына 
сіңіре отырып, әлеуметтік және психологиялық 
мекеншақ аясында бұрынғы дәріптеу мен таңыр-
қау әсеріне қатысты қабылдау аясымен тұтастық 
шегін бұзады да, осы төңіректегі драматизм, ли-
ризм элементтерін ұштай түсу арқылы эмоци-
оналды полифония қалыптастыру нәтижесінде 
жаңа поэзия, модернистік дүниесезіну дәстүрін 
дүниеге әкеледі. Оны реалистік поэзия деу аз. 
Өйткені реализмнен жыраулық, ақын, сал, сері 
поэзиясы да құралақан еместін. Сыншылдық 
пафос тарихи-әлеуметтік себептерден гөрі 
жеке адамның өзіне байланысты әшкерелеу ин-
тенциясына құрылуымен де өзгеше. Аса биік 
ерлік, даналық сапалар емес, азаматтық құқық 
жағынан таршылық жағдайдағы мүлде басқа ру-
хани құндылықтар эмблематикасын алға тарта-
ды. Ұлттық идея ежелгідей майдан даласындағы 
батырлық пен ел билеушілерін мадақтаудан ірге 
айырып, жатаған қалыптағы, бірақ орыс мәдениеті 
түрінде көрініс берген жаһандану үрдісін 
мақұлдау арқылы мазмұндық аясына жаңалық 
енгізеді. Абай тарихи-әлеуметтік мекеншақты 
психология-лық мекеншақпен тығыз араластыру 
нәтижесінде соны сипаттағы ілгерішіл ұлттық 
мұрат субстратын назарға ұсынады. Қоғамдық 
уақыт мәселелерін өзіне қатысты бағамдап 
отырған ақын негізгі оқу, ғылым тақырыбын 
қоя тұрып, жеке қасиеттері мен қоршаған орта 
арасындағы толық келісім жоқтығына орай жан 
назасына көшеді:

Өзім де басқа шауып, төске өрледім,
Қазақта қара сөзге дес бермедім.
Еңбегіңді білерлік еш адам жоқ,
Түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім [1, 22 б.].

Дара басының қасиетін ұлықтау жырау, 
жыршы, айтыс ақындарында кездесетін. Бірақ 
ондай қабілет, мінез ерекшеліктері ешқандай 
дау-дамайсыз, диалогтық қатынасқа түспей баян-
далатын. Ал Абай толғаныстары міндетті түрде 
екінші бір қарама-қарсы ұйғарымдар симулякрын 
көзге елестетіп, сол тұрғыдағы ой-пікір әсерімен 
қатты есептесуге құрылады. Ой-толғамдар логи-
касы әріден тамыр-ласқанмен, баяндау уақыты 
мөлшерінде терең қабысып та жатпайды. Олар 
– жүйелі нұсқа-дағы монолог емес, сана ағымы 
түріндегі тебіреністер. Сана ағымы модернистік 
әде-биетке тән құбылыс. Баяндау уақыты әр алу-
ан байлам, пайым мекеншағына тосқауыл қойып, 
кідіріс тапқыза алмайды.

Осындай эволюциялық қадам айшықтарын 
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түсінген М.О.Әуезов: «Азамат ақынның зор иде-
ясын бастаған өлең сол «Жасымда ғылым бар 
деп» болса, енді осыған жалғас 1886 жылы туған 
толып жатқан тың өлеңді көреміз. Тегінде 1886, 
1889, 1896 жылдар Абайдың ақындық, ойшылдық 
еңбектерінің ең жемісі мол, өнімді жылдары бо-
лады. 1886 жылы Абай он сегіз өлең жазған» [2, 
110 б.], – дейді. Ғұлама ғалым Абай «Қартайдық, 
қайғы ойладық, ұйқы сергек», «Қартайдық, қайғы 
ойладық, ұлғайды арман» өлеңдерін жазғанда 
қырық бір жаста ғана екенін ескертеді. Алғашқы 
аталған шығармада уақыт кескіні философиялық 
бейнеге айналатын тұстар көп. Ақын бірден-
ақ психологиялық жағдаяттардың әлеуметтік 
мекеншақ аясындағы себептерін ашып көрсете 
бастайды:

Қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек.
Ашуың ашыған у, ойың кермек.
Мұңдасарға кісі жоқ, сөзді ұғарлық,
Кім көңілді көтеріп, болады ермек [1, 23 б.].

Метафоралық ойлау жүйесіне құрылған, ас-
сонанс, аллитерациялық өлшемдер сөздердің 
вокалдық қуатын арттыратын, риторикалық сұрау 
арқылы шешендік сөйлеу үрдісін стилистикалық-
эмфатикалық амал ретінде пайдаланатын өлеңде 
тағы да лирикалық тұлғаға қатысты шарт-
ты түрдегі пікір қайшылығы төбе көрсетеді. 
Ол «Жасымда ғылым бар деп ескермедімде» 
білім тапшылығының қорлығына назаланса, 
ендігі жерде өзінің үлкен ойшылдығын жоққа 
шығармайды. Білім мен ақыл барлық уақытта 
бірдей егіз емес сияқты. Ал Абай ыңғайында 
алсақ, ұлы шайырды дүние жүзі тарихы мен 
әдебиет, дінінен мағлұматы олқы деу қиын. Автор 
әдепкіде жорта кішірейіп сөйлейді немесе өзінде 
бардан да ірі қайнарға ұмтылады, әйтпесе жалпы 
қазақ қауымына ортақ сауатсыздық зардабына на-
лиды. Жеке тұлға мен қоғамдық орта арасындағы 
зияткерлік, рухани теңдестіктің адалығы тарихи 
мекеншақ пен даралық мекеншақ арасындағы 
қиғаштық межелерін тым алшақтатып жібереді. 
Абайдың тағы бір жаңалығы – өз уақытынан 
асып, болашақ уақытпен сырласуын поэтикалық 
стиль доминантасына айналдырғанын тайға 
таңба басқандай анық білдіруі. Ол эмоционал-
ды әсірелеу тәсілін де ой жігерін жану үшін 
қолданады. Бір адам хакім сөзін елемейтін бол-
са, бұл өлең тыңдалмас та, бүгінге жетпес те 
еді. Ұлы ақынның соншалық асқақ, тәкаппар 
сөз орамдарындағы біраз жұртты сынай тұрып, 
менсінбеушілік әуенін қарапайым халық 
кешіріммен қарау орнына, табынып қарсы алады. 
Демек, Абай сөзінің магиясы күшті. Ол негізінен 
ақын жанының нәзіктігі, басқа субъектілердің 

өмірлік уайым, қасіретіне ортақтастық көңілін 
бүкпелемей, ащы да болса, шынайы жария-
лай білуінде. Адалдық пен талант, сезімталдық, 
мейірімділік Абай поэзиясын омыртқасына 
отырғызып жүзетін алып кит тәрізді. Бұл жерде 
сан мен сапа ұғымының арасындағы тартыс орын 
алған. Ақын екі көрсеткіштен де тоят таппаған. 
Ол осы мезеттегі, бәлкім, бұрынғы әрі дағдылы 
мекеншақ аясындағы ахуалды келер шақ түріндегі 
сөйлем түзілімдері бойынша баяндау арқылы 
стилистикалық политопизм бедерін елестетеді. 
Сар далада «Ақылдың азабын» кешетін ақынның 
үміт, сенім туралы түсінігі де бұлыңғыр. Модер-
нистік әдебиеттегідей айналасынан түңілу, 
жақсыдан күдер үзу мотиві үзеңгі теуіп шыға 
келетіндей. Абай бүкіл философиясының алтын 
қазығы іспетті аса терең ойдың тұңғиығын екінші 
шумақта-ақ жайып салады:

Жас қартаймақ,жоқ – тумақ, туған – өлмек,
Тағдыр жоқ өткен өмір қайта келмек.
Басқан із, көрген қызық артта қалмақ,
Бір Құдайдан басқаның бәрі өзгермек  [1, 23-б.].

Келер шақ етістік үлгісіне ұйқас толым-
дылығымен экспрессивті екпін дарытатын 
үзіндідегі алғашқы жолда уақыт тізбектері 
логикалық ыңғайда ауысып келгенімен, адам 
өміріне байланысты мезгіл ырғағы сағат тілін алға 
жылжытып отырған. Абай күллі саналы жанды 
таң қалдыратын биологиялық өріс айналымының 
пайда болу, даму, шегіне жету, яғни көзден кету 
түрінде өзгеше кейіпте қайта оралу фактісін Құран 
Кәрім қағидаларымен бірлікте жырға қосады. 
Алла тағала мәлім еткен құпия ақиқатты Абай өз 
жүрегінің көрігінен өткізіп барып, баршаға  аян 
етеді. Әрине, өлең құдіреті рухани-танымдық 
құндылығы шексіз мифопоэтикалық шындық-ты 
өмір салтына лайық жоралғы, ғұрып машығына 
қосу талабымен көгеріп, көркейе түскен.

Тұрақтылықтың да, қозғалыстың да кепілі 
Абай үшін – Құдай. Уақыт пен кеңістіктің ба-
стауын Жаратушыдан іздейді. Өйткені ғалам 
сырын басқаша ұғындыру мүмкін емес. Дүниені 
танып, білудің шекарасынан асуды жөн санамай-
тын ақынның идеалистік көзқарасы Ислам ілімін 
терең меңгеру нәти-жесін аңғартпақ.

Алашқа іші жау боп, сырты күлмек,
Жақынын тіріде аңдып, өлсе өкірмек.
Бір-екі жолы болған кісі көрсе,
Құдай сүйіп жаратқан осы демек [1, 24-б.]

«Көп пен дүрмекке» сүйенетін надан адамға 
тиесілі мінез-құлық типологиясы психологиялық 
нанымдылықпен қамтылады. «Іші», «сырты» – 
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мекендік ұғымдар. Жеке тұлғаның жан дүниесі 
мен бет-пішін қимылдарының арасындағы 
кереғар сурет белгілі бір социум-ның алдамшы, 
жалған дүниетанымын әйгілейді. Бұлар – өзіне-
өзі сенімсіз пенделер. Неғұрлым күші, байлығы, 
айласы мол пасықтарды ұнатқаннан емес, 
қорыққаннан сыйлайды. Сонысымен қауіпті. 
Олардың туған-туысына байланысты идеологе-
мада ұзақ мерзімдегі опасыз көңіл мен шектеулі 
заматтағы шамалы өкініш ақиқат қақпасының ал-
дында қақтығысқа түседі.

Ел бұзылса, табады шайтан өрнек,
Періште төменшіктеп, қайғы жемек.
Өзімнің иттігімнен болды демей,
Жеңді ғой деп шайтанға болар көмек. [1, 24-б.] .

Абай реалды-тұрмыстық уақыт пен діни-
мистикалық мекеншақтың қабаттасып келу 
сәтін де сахара тұрғынының өмір жайлы 
түсінігіне сай бейнелейді. Мұндағы оппозиция: 
періште мен шайтан. Бұл эмблематикалар қоғам 
ішіндегі іріткі мен бірліктің трансценденттік 
себебін қарастырумен сабақтас. Жер бетіндегі 
қара ниеттілер діни-мифологиялық уақыт пен 
кеңістік шындығының өзін көзі байлаулы алдам-
шы мекеншақ үшін бағдаршам қылуға тырыса-
ды. Оған төрелік айтатын – ақынның даралық 
мекеншағындағы мейлінше әділ, шыншыл, тура-
шыл мұрат пен парасат үстемдігі.

Абайдың өмір туралы толғамдарының бәрі 
дерлік алдағы іс-әрекет нобайын болжау түрінде 
құрылуға бейім:

Өлсем, орным – қара жер сыз болмай ма,
Өткір тіл – бір ұялшақ қыз болмай ма.
Махаббат, ғазауатпен майдандасқан,
Қайран менің жүрегім мұз болмай ма! [1, 226-б.] 

Сұрай арнау формасын таңдаған әйгілі 
жырдың затты-бейнелілік сипаты зор. Әсіресе 
ай-қындау мен алмастырудың көркемдік-
эстетика-лық палитрасы бай. Барлық сұрауға 
жауап дайын. Әйтсе де осы тәсілдің ойындық 
табиғаты шығармадағы қайғылы атмосфераны 
өткір динамизммен суреттеуге қосар үлесі мол. 
Мекендік өлшемдер өзгеріссіз қатқан қалып 
ретінде жанды әлемнің айқын антиподы боп, «қ», 
«а», «ж» дыбыстарының басқа тіркестерде жаңа 
семантикалық бітіммен қайталанып отыруы ой, 
екпін ырғағын ширықтырып жібереді. Суықтық, 
үнсіздік, қараңғылық референттері уақыт пен 
кеңістіктің адам санасы арқылы қабылданатын 
екі полюсі арасындағы ымырасыз суреттер 
қоюлығымен психологизм мазмұнын аша түседі. 
Қорқыныш, үрей, шарасыздық, тәуекел эмоция-
сы тіршіліктің шідерсіздігі жайлы модернистік 

эстетикаға тән жатсыну философиясымен 
тамыр ластық табады. Экзистенциалдық сарын 
«аяғын шалыс басқан» «асау жүрек» концептінің 
предикативтік сипаттары негізінде қоғамдық 
ортаға лайық сұрықсыздық пен парықсыздықтың 
астарлы суретін имплицитті түрде елестету 
негізінде нанымдылыққа иеленеді. «Махаббат», 
«ғазауат» – жүрек кеңістігіндегі ұғымдар. Сон-
да жүрек сан алуан, тіпті мүлде кереғар сезім, 
қайшылықтардың мекені. Ал қайшылықтардың 
таласы – өмір денотаты. Өмір шектеулі. Уақыт 
шексіз. Адам өлімімен бірге уақыттың бір 
бөлшегі ғана құрдымға кетеді. Демек, оны ұстап 
тұрғандай материал-ды сауыт – жүрек те мәңгілік 
мекеншақ аясында физиологиялық мәнін жоя-
ды. «Соқтықпалы, соқпақсыз жерде өстім» де-
генде Абай рухани мекеншақ пен тартысқа толы 
тіршілікті астарлы мағынада қамтитын табиғи 
ландшафт көріністерінің жан драмасын ашуға 
қатысты эмоционалдық аурасын бейнелейді. 
Аллитерациялық құбылыстардың да қызметі 
мол. «Жүректің» «түбі» перпендикулярлық ор-
наласым түзуін елестететін бейнелі тіркес. Ол 
семантикалық мәннің уақыт пен кеңістік жағынан 
неғұрлым сандық сипаты көп қырларын сапалық 
өлшемге айналдыру үшін жұмсайтын зияткерлік, 
психологиялық қажы-рын бедерлейді.

Біз Абайдың тікелей өмір, өлім, табиғат, 
тән, рухқа байланысты атақты шығармаларына 
кейінірек арнайы тоқталуға тиіспіз. Ал мына 
туындының мәтінін толық келтірейік:

Жапырағы қуарған ескі үмітпен,
Қиял қып, өмір сүріп, бос жүріппін.
Жыбыр қағып, көңілді тыншытпайды
Қашанғы өтіп кеткен бұлдыр көп күн.
Ол дәурен өмір емес, бір көрген түс,
Ойға тойма, қызықты қиялдан күс.
Қарашы, өз бойыңда түгел ме екен
Ыстық жүрек, өң-шырай, қуат пен күш?
Төңкеріліп құбылған жұрт – бір сағым,
Шынға шыдап, қоса алмас ынтымағын.
Көптің аузын күзетсең, күн көрмейсің,
Өзіңді өзің күзет, кел, шырағым! [1, 242-б.] 

Абай бұған дейін алдағы көріксіз жағдаятты 
оймен болжап бейнелеуге тырысып көрсе, енді 
өткен шақтың көмескі кескінін тағы да жады 
кеңістігінде жан бітіріп көруге ынта қояды. Бүгінгі 
уақыт ертеректегі бірталай жылдың кадрларын 
жинақтап, сомдап, екшелген өмір суреттерін ғана 
бері сүйреп әкеледі. «Қиялға» байланысты кон-
тексте уақыт тым ілгерілеп кетіп, кейін шегінгенін 
аңғару қиын емес. Бірақ ол уақыт әлеуметтік-
рухани шындықтың жеке тұлға үшін өкінішті 
әсерін жеткізе алуымен бағалы. Себебі уақыттың 
тізбегінде кездейсоқ түйіндер жоқ. Бәрі де тірі 
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нүктелер. Адам үшін оның басталуы мен аяқталуы 
белгісіз. Алайда өмір жолының әр кезеңі көңіл 
мекен шағындағы қоғамдық ұстаным, мұраттар 
безбе ніне тартылғанда, сан түрлі көзқарас, толға-
ныс сипатына бағдар береді. Ақын жанын жабық-
ты ратын – асыл армандардың орындалмауы. Жеке 
адам мен ортаның ортақ ымыраға келе алмауы 
терең драматизмге азық тауып береді. «Төң керіліп 
құбылған жұрт – бір сағым» әлеу меттік мекен-
шақ пен табиғи мекеншақтың сырт ұқсас тығын 
нәзік пайымдаудан туған шебер метафора. Ұлттық 
мінез-машықтың керітартпа, жерқорақ, тұйықтық 
әлпеттері аса жоғары ар-ождан өлшемдеріне жауап 
бере алмайды. «Шынға шыдап, қоса алмас ынты-
мағын» дейтіндей қауымның өзара сүйіспен ші-
лікті қадірлей білмеуі ұлттық мәртебе беріктігіне 
сенімсіздіктен шығатын ахуал. Ұлттық намыс 
Абай идеялары арқылы күн көріп жатыр. Кеңістік 
суретіндегі бұл – дырлық уақыт аясындағы мінез-
құлық өзгерістерінің жылдам дығын ұнамсыз 
ықыласпен нариза күйде суреттеуге әдемі фон 
болған. Сағымға жақындау да, оны қолмен ұстау 
да мүмкін емес. Ол – бар да жоқ мате рия. Абай 
өзін ортадан биік санап, адасса, мұңаймас еді. 
Әйтсе де, «ақылдың азабы» тәңірлік өркениет 
ұстанымдарын орнықтыруға жан салады. Бұл 
ретте ол тағы да жалғыздық кешеді. С.Къер кегор 
айтатын этикалық, эстетикалық, діни экзистен ция 
сатыларына көтеріле алмаған социум ұлы шайыр 
жырларының трагедиялық мотивіне желі тартады.

Абай шығармалары тарихи-әлеуметтік тұрғы-
да кемшін соғатын қазақ қоғамы кеңіс-тігіндегі 
түрлі нанымсыз уәждерге қарсы әлемдік уақыт 
асқақ мұраттарының үстемдік жүргізе алаты-
нын өнер құдіреті арқылы дәлелдеп берді. Уақыт 
пен кеңістік түрлерінің адам жан дүниесімен 
тығыз тамырластығын көрсетті. Тән мен рухтың 
мекеншақ аясындағы күресінде екінші субстан-
цияның жеңісін мойындады әрі осы ақиқатты 
көңіліне медет тұтты. Өйткені тірі жан иесі уақыт 
пен кеңістіктен тыс еш нәрсе бола алмайтынын 
ақын бар болмысымен түсінді. Сондықтан Абай 
поэзиясындағы ең басты қаһарман Уақыт екені 
баршаға белгілі саналса керек.

2. Абай тұлғасының ерекшелігі

Әлемде кіші халықтар жоқ, ұлы әдебиеттің 
барлығы – көбімізге мәлім бір ақиқат. Белгілі бір 
ұлттың арман-мүддесі, барша рухани өмірі, қуа-
нышы мен қасіреті әдебиет арқылы көрініс табады. 
Әдебиет – сол халықтың ар-ұжданы, өр кениетті 
адамзат алдындағы сән-тұлғасы, тарих тың қатал 
сынынан қаймықпай өтетін киелі мұрасы.

Орыстар үшін Пушкин, өзбектер үшін Науаи, 
итальяндықтар үшін Данте қандай қасиетті санал-

са, Абай есімі жер жүзіндегі түбі бір, түгел қазақ 
үшін Алатаудай асқақ, Шыңғыстаудай құдіретті! 
Ол – жалпы адамға тән қымбат ақиқатты өз елінің 
тыныс-тіршілігінен тауып, күлте-жалын келістіре 
жырлай білген шын мәніндегі ұлттық ақын, тізе 
қағыстырар теңдесін кезіктіре берместей терең 
ойшыл. 

Абай орыс әдебиеті үшін «алтын ғасыр» сана-
латын XIX ғасырдың екінші жартысында (1845-
1904) ғұмыр кешті. Әлемдік көлемдегі көркем 
ой мен философиялық танымның үздік үлгісін 
ақын орыс әдебиеті мен орыс тілі арқылы танып 
білді. Төл әдебиетіміз бен шығыс шайырларының 
озық дәстүрін еркін меңгерген Абай Батыс 
елдерінің мәдениетінен сусындауға құмартты. 
Еуропа суреткерлерінің тәкаппар даналығы мен 
жазу өнеріндегі «кестенің бізіндей» сан қиыр 
өрнектерден тағылым алуға бар бейілін аудар-
ды. Ұлы қаламгер өзінен бұрынғы таланты тау 
суындай тасыған әйгілі жыраулар мен айтыс 
өлеңнің теңселе басқан дүлдүлдеріне бейтаныс 
асудың қиясына шығып, топшысы берік қанатқа 
қайыспас, таймас тұғыр іздеген еді. Қыр елінде 
оқыған, сауатты, тілге де, ойға да жүйрік ақындар 
бар болатын. Бірақ талғампаз тағдыр қазақ 
жырының мұзарт шыңына Абайды ғана көтерді. 
Демократ ақын, сырлы-күйлі сазгер, философ, пе-
дагог, психолог Абайдың аса бай шығармашылық 
мұрасын тауыса талдау мүмкін емес. Алайда оның 
қазіргі қазақ жазба әдебиетінің негізін қалап, 
лирикалық өлеңдері мен эпикалық поэмаларын-
да реализм қайнарының көзін ашып, көмейін 
кеңіткені, бұл туындыларда дидактикалық са-
рын өзгеше сергек философиялық ұйғарыммен, 
белгілі сюжеттік арналар жаңа композиция, тың 
идеялық тұғырнамалармен біте қайнасып, тұтас 
жонданып жатқанын атап айту шарт. Абай «қара 
сөздері» философия мен психология, эстетика 
мен педагогика ғылымдарына қадірлі олжа қосты. 
Абай сонымен бірге ұлттық әдебиетіміздегі про-
за жанрына ауыздық салып, оны жүген-құрыққа 
үйретті. Абай өз өлеңдеріне арнап әуен түзді, 
ол әуен әдеттегі таныс мақамнан басқаша күйге 
бейім болды. Өйткені Абай сазынан алыс әлемнің 
сан сала даусына тән ырғақ, нақыш байқалды. 
Ол жұрттың бәрінен бұрын Гете, Гейне, Пуш-
кин, Лермонтов, Крылов жырларын қазақ тілінде 
сөйлетті. Олар неміс, орыс боп кекірейіп тұрмады, 
қазақтың елтірі тымағын киіп, кең күпісіне ора-
нып шыға келді. Бірақ ұлттық түр-кескінінен 
айырылған жоқ. 

Абай қазақ өлеңінің құрылымына түбірлі 
өзгерістер енгізді. Жаңа ырғақ, ұйқас, буын, 
сөз орамдары қиысын тауып, дүниеге келді. 
Ата қазақтың силлабикалық өлеңі тотықұстай 
түрленіп, салқын самал жұтқандай тың кейіппен 



Абай институтының хабаршысы.  №4 (16). 201236

жұтынып шықты, ерекше тартымды әуезділік та-
нытты. Соңғы кезде Абай есіміне сабақ-тастырып, 
қазақ әдебиетіндегі қайта өрлеу дәуірі туралы 
сөз естіле бастағаны мәлім. Бұл – ең алдымен, 
ақын жырларының мазмұнына қатысты пікір. 
Замандастарының сөзіне қарасақ, Абай жазған, 
сызғанын қайта көшіріп, үзбей жинастырып 
жүрмеген. Айналасындағы дос-жар ағайын ести 
сала, жаттап алатын болған. Ой орманындағы 
дара данышпан үшін поэзия бұл дүниенің күрмеуі 
қиын, шешуі жоқ күрделі мәселелерін толғайтын 
жан күйігі іспетті еді. Абайға дейін де небір күміс 
көмей, жез таңдай ақын-жыраулар қамкөңіл елдің 
мұңын мұңдап, батыр ұлдың, ақылды ханның 
ұлағатын асыра дәріптеумен халыққа жаққан. Қыр 
баласына әйгілі қатыгез де әділ, парасатты аға 
сұлтан Құнанбайдың отбасында дүниеге келген 
Абай мансап қумай, өнер мен ғылымның көшіне 
ілесіп, алыс қиырларды қиялмен шарлауға ынта 
қойды. Соңғы уақытта белгілі болып отыр: Абай 
би болғаны, болыс болғаны бар, 18 жыл бойына 
дала жұртына «қара қылды қақ жарған» әкімнің 
жүгін арқалапты. 

Ауыл молдасынан хат танып, орыстың ба-
стауыш мектебінде тіл сындырған болашақ 
ақын қатал әкенің қалауымен оқуын жалғастыра 
алмағаны аян. Айналасына беделі зор, құдайшыл, 
табанды, қайсар Құнанбай үміт күтер баласын 
буыны қатпай жатып, ру-рудың арасындағы тай-
талас күрес сырын ұға беруге бейімдейді. Бұл 
міндетті қайратты жас қаласа да, қаламаса да, 
белі қайыспай көтере білген.

Абай қайнаған өмірдің асау дариясына 
қайық салды. Бір кезде жер айдалып келген по-
ляк ұлтының өкілі А.Янушкевич қазақ халқының 
100 жылдан соң ең өркениетті елдер қатарынан 
табыларына сенім білдіріп, көріпкелдік жасаған 
ғой. Абай сол халықтың нақсүйеріне айнал-
ды. Ұлы ақын өз шығармаларында сахара 
жұртының шаруашылық, әлеуметтік, тұрмыс-
салт және іс-әрекет, мінез-қылығын мақтаудан 
гөрі надандық қамытынан арылмаған ағайынның 
жалқаулығы мен көрсеқызарлығын, екіжүзділігі 
мен сөзшеңдігін сынға алады. Көп ішіндегі азған 
қауымның алдамшы харекетін ақын келеке қылып 
күлмейді, жүрегінен зар төгіп, запыран қайғысын 
ақтара сөйлейді. Абайдың өткір кекесінін, бетке 
шыжғырып айтар сарказмін біз бүгін жалпы адам 
баласына тән кенеуі мол игілікті сарыла іздеуден 
туған толғаныстар ретінде қабылдаймыз. Абай 
«қалың елі, қазағының» сүріне басқан қадамына 
жаны ауырып, ақыл мен жүрек зеңгірінен күйзеле 
жыр төгеді. Мұндай биікке ол халық қасіретіне 
ортақтас дархан көңіл, қуатты рух пен құнарлы 
ойдың құдіреті арқылы қол жеткізген. Дәл осындай 
асқақ тұғырдан Күлтегін, Тоныкөк сияқты қайран 

ер, дана басшы туралы мәңгі өлмес жыр қалдырған, 
туырлықтай ту ұстаған батыр бабалар ғана тіл қатар 
еді. Күллі қазақты қандас туыс, бауыр санауға жан 
қуаты жеткен алып тұлғалар ғана ағайынның асы-
лы мен жасық істерін ашына тұрып, бетке баса 
алады. Ол ұлтын сүймегендік бола ма? Абай өзі 
ғана емес, жеке назарға алынған жағдайдағы  за-
мандастары мен Сіз және Бізді де қапалы сезімнің 
жетегіне ілестіріп алады. Өйткені Сіз бен Біз – 
екінші дауыспыз. Біз – реніш, өкпеміз. Біз сезім 
ғана емес, оны жіті аңғарып, әділ таразылаушымыз. 
Біз – Абайдың жақтасы, қолдаушысымыз. Ақынды 
жабырқатқан жай тура біздің де көңіл-күйіміз 
сияқты. Әлдекімдерге кінә тағатындаймыз.

Абай психолог есебінде объективті һәм 
субъективті байқау, пайымдау, индукция, дедук-
ция, силлогизм, интроспекция, ретроспекция 
тәсілдерін жете меңгерген. Оның шығармала-
рындағы өзге әріптестерінен өзгешелік – әдетте 
көзге түсе бермейтін, қарама-қайшылығы мол 
әрі қымбат жан сырының нәзік сезімталдықпен 
суреттелуі. Бұл дүниежүзі әдебиетінің озық 
үлгісін етене бойға сіңірумен сабақтас қадам. 
Ол өнеге ой-пікірдің турашылдығы, толғану 
барысындағы кілт бұрылыстар, сол дәуірдегі 
қазақ поэзиясы үшін дағдыға айналмаған қасиет: 
сезімнің шектен тыс шынайылығы мен айрықша 
батыл сөз орамдарынан байқалады. 

Абай әлеуметтік әділетті жақтайды, ел 
арасын дағы қырғиқабақ тартыс пен зорлық-
зомбылықты әшкерелеп сынайды. Халқының 
жарқын болашағын аңсаған ақын өз қандастарын 
әлем мәдениетінен сусындап, білім алуға үндейді, 
әркімге есесі кеткен қаратабан жарлыны өмірден 
алар үлесін тануға жетелеп, жігерін жаниды. 

Қоғамдық-философиялық, адамгершілік 
тақы рыбына арналған өлеңдерінде ақын аққан 
селден, сілкінген жерден қорықпайтындай 
ғажап реалист. Сол кез үшін жан түршігердей 
шындықты көлгірсімей, ақтара айтуға келгенде 
ол ешкімнің қас-қабағына қарамайды, өзім жаман 
көрінем бе деп қиналмайды:

Дос – асықтың болмайды бөтендігі,
Қосылған босаспайды жүрек жігі.
Біздің доспыз, асықпыз дегеніміз – 
Жалғандықтан жасалған көңіл жүгі.
Сеніскен досым да жоқ, асығым да,
Ақыры өлең қылдым жасыдым да.
Көрмеген көп дүние көл көрінді,
Кірлемеген көңілдің ашығында  [1,53], –

деп, Абай алдымен қиялдағы мұрат тұтар үлгінің 
асыл бейнесіне қарама-қарсы шындықтың 
қара жүзін байқайды да, шарасыз халде ауыр 
күрсінеді. Байқасақ, Абай өмірді Тәңірдің сыйы 
тұтып, білім іздеу мен лайықты тұрмыс құруды, 
оған жан сарайындағы тазалықпен жетуді кісілік 
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деп таниды. Құран сөзімен үндес табиғи әрі 
қарапайым қағиданың поэтикалық көрінісі. Бұл 
– Абайдың кез келген бауырына ұсынар ақыл-
кеңесі. Ал осындай көңіл қайшылығын барша 
адам сезіне ме? Сезінсе, жүрегіне жүк салып, 
сана сергелдеңіне түсе ме?! Мұндай парасат 
биігіне шыққан ағайынның бәрі «кермек» «ойын» 
өлеңнің қиын өрнегінен өткізе ала ма?

Абай үшін Шығыс пен Батыстың әдеби 
дәстүрлері ғана емес, әлемдегі діни ағымдар 
да жат көрінген жоқ. Ислам қағидаларын қатты 
қастерлейтін ол көне түркілердің Тәңірге табыну 
ырым-салтын да ардақ тұтады. Алайда ақынның 
дінбұзар дүмше молдаларды аяусыз шенейтінін 
ұмытпау керек. Абай поэзиясындағы шындық 
іздеп, көңілі жұбаныш таппай егілетін қасіретті 
жанның бейнесі діни сарындармен терең та-
мырлас. Ағартушы-демократ ғұламаны кешегі 
ер мінез көшпенділердің бүгінгі қараңғы лығы 
мен қайрансыздығы қапаланды-рады. Қан дас 
бауырларының қолында билігі бар әркімнің жете-
гінде кеткен талайсыз тағдыры толған ды рады. 

Абай поэзиясы – ұлы мейірімгердің руха-
ни қажеттілігінен туған, қансыраған қайғылы 
жүрегінің шежіресі. Қайрат-жігер, нұрлы 
ақылға толы бұл жырларда қазақ халқының 
дүниетанымдық, психологиялық ерекшеліктері 
қаратүнек бояуларға ғана малынып көрінбейді, 
жалпыадамдық игіліктерге ұмтылыс үстінде 
бейнеленеді. Көркем сөздің сандалкері торығу 
бұлтын серпіп тастап, бәріне тәкаппар парасат 
бигігінен көз салатыны бар:

Қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек,
Ашуың  –  ашыған у, ойың – кермек.
Мұңдасарға кісі жоқ, сөзді ұғарлық,
Кім көңілді көтеріп болады ермек?
Жас – қартаймақ, жоқ – тумақ, туған  өлмек,
Тағдыр жоқ өткен өмір қайта келмек.
Басқан із, көрген қызық артта қалмақ,
Бір Құдайдан басқаның бәрі өзгермек [1,23].  

Жер басқан жұмырбасты пенде әлемнің 
қайталанбас сәттерін алғаш сезген күннен бастап 
өмір сүріп келе жатқан философиялық мәселеге 
Абай ғылым назарымен баға беретіндей. Өйткені 
ол Дарвин, Спенсер, Декарт, Бэкон еңбектерімен 
кеңінен таныс. Ақ жүзін кір шалған нәзік мұң ба? 
Ғажап табиғаттың қатыгез үкімін сезінуден туған 
күрсініс пе? Осынау жұмбағы мол күрделі тірші-
ліктің алып толқындарымен алыса жүріп, Абай:

Өлсе, өлер табиғат, адам өлмес,
Ол бірақ қайтып келіп, ойнап-күлмес.
«Мені» мен «менікінің» айырылғанын
«Өлді» деп ат қойыпты өңкей білмес.
Көп адам дүниеге бой алдырған.
Бой алдырып, аяғын көп шалдырған.

Өлді деуге сыя ма, айтыңдаршы,
Өлмейтұғын артына сөз қалдырған [1,178], –

деп тағы бір алуан толғанысқа кетеді. Абайдың 
уақыт туралы тұғырнамасы жара-тылыс құры-
лы мынан мол хабардар адамға тән ойға, 
әлеумет тік, физиологиялық заңдылықтар сы-
рын анық тануға негізделген. Тағдыр ұғымы 
философиялық деңгейге көтеріледі. Бар пейіл-
ынтасымен бір Аллаға сыйынатын хакім адам 
дүниетанымындағы ең басты сауалға айқын жа-
уап тапқандай.

Ұлы Абай жаратылыстың мойын бұрғызбас 
қатал қағидасын мойындай тұрып, қайғының қара 
тұманын шақыру себебін өзі де білмейтіндей. 
Сұңғыла санаткер біртұтам шолақ өмірді мәңгілік 
көріп, әдеттегі жабайы инстинктінің құшағынан 
шықпай, аз-кем құштарлық уысында қалатын, 
жамандықты ұмытпайтын, жақсылыққа жуыт-
пайтын сұм-сұрқия пенделердің жетесіздігіне на-
заланады. Абай санасының астарындағы ырықсыз 
сәт деп адамның шетсіз, шексіз әлем алдындағы 
дәрменсіз бишаралығына дағдару сезімін ата-
са болар еді. Ақын мұңы мен қасіретінің сырт 
себептерінен басқа, көзге көрінбес, қыл қобызша 
сарнаған ішкі эмоциялық арқауы да осы, бір кел-
ген жарық дүниенің жалт бергіш опасыздығынан 
туған ба екен? Қорқыт бабаның зарын Абай неге 
бастан кешпесін. Асан атаның арманын Абай неге 
бауырына баспасын. Адам емес пе! Бір еменнің 
бұта, тамырлары емес пе! Абай жырларындағы 
уайым, арман сарынының түбірі ұлттық поэтика-
лық, фәлсапалық сана бастауларынан көз алады. 
Сатира, сыншылдық – трагедиялық жағдайдың 
ашынған көрінісі ғана.

Сағаттың шықылдағы емес ермек,
Һәмиша өмір етпек, ол білдірмек.
Бір минут бір кісінің өміріне ұқсас,
Өтті, өлді, тағдыр жоқ қайта келмек.
Сағаттың өзі ұры шықылдаған,
Өмірді білдірмеген, күнде ұрлаған.
Тиянақ жоқ, тұрлау жоқ, келді, кетті.
Қайта айналмас, бұрылмас, бұлдыр заман  –

деп дала кемеңгері неге торығады? Ой да та-
ныс, кейбір сөздер де қайталанады. Тағы да 
«тағдыр» бас тұлға. Тапқыр метафора сағаттың 
қызметіне байланысты өрістейді. Ақын зымы-ран 
уақыттың тасбақа қимылынан қарама-қайшылық 
байқағанмен, тұтас үйлесім заңды-лығын бар-
лайды. Ол адам үшін тиімді емес. Уақыттың 
қымбаттылығы сонда, ел-жұртына, тұрмыс-
салтқа өкпелі Абай, қайсар Абай өзіне жат 
«бұлдыр заман» елесін жанары мен көкірегінен 
қуғысы жоқ. Абай жырларының тақырыптық 
аясы кең. Өмірдегі тарихи-әлеуметтік, құқық, 
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мораль мәселелері философиялық тереңдік, ащы 
мысқыл тілімен суреттеледі.

Сырттансынбақ, қусынбақ, өршілденбек,
Сыбырменен топ жинап бөлек-бөлек.
Арамдықпен бар ма екен жаннан аспақ,
Өзімен-өзі бір күн болмай ма әлек?

Қолдан келе бере ме жұрт меңгермек?
Адалдық, арамдықты кім теңгермек?!
Мақтан үшін қайратсыз болыс болмақ,
Иттей қор боп, өзіне сөз келтірмек  [1,24], –

дегенде Абай баяғы ауылдағы жинақталған 
шындық суреттерін өткір де сергек кестелейді. 
Жалған даңғазалық, аяғы көрінген қулық қана 
емес, «жұмысы жоқ, қолы бостықтан» сенделген 
бозбала жастың өнерсіз, кәсіпсіз, арзан тірлігіне 
де күйіне назалану бар. 

«Махаббатсыз дүние бос, хайуанға оны 
қосыңдар» деп түсінетін ақынның көңіл-күй лири-
касы қалыптасқан дәстүрден аттап, классикалық 
дәрежедегі үздік өрнектермен көмкерілген. Табиғат 
туралы өлеңдеріндегі оқыстан табылған жүйрік 
теңеу, кейіптеу, психологиялық егіздеу мысалдары 
өзгеше әсерлі. Айналамыздағы сұлу дүниеге жан 
бітіп, әсем де мәнді қозғалыс, қимылға көшеді.

«Ескендір» поэмасында ақын атақты 
жиһангер, қолбасшы Александр Македонский 
тұлғасын жаңаша пайымдаған. Македонский 
бейнесі аңыз сілеміне оранған мұнарлы кейіпте 
көрінбейді. Абай әйгілі жауынгер әміршінің шек-
тен тыс менмендігін, адам қанын селдей ағызған 
жыртқыш қасиетін реалистік тұрғыда суреттейді. 
Жидебай баурайында ғұмыр кешкен ұлы ой-
шыл болмыстың таусылмас жұмбақ сырлары 
туралы философиялық, этикалық, эстетикалық, 
психологиялық тұжырымдарын «қара сөз» 
түріндегі трактаттар арқылы жеткізеді. Ол 
пікірлер қазіргі таңда да өзінің жоғары ғылыми-
көркем сапасын жоғалтқан жоқ. Шығармаларын 
Абай аударған Пушкин мен Лермонтов қыран 
көктегі құдіретті тұлғасынан бір мысқал  
айныған емес. Өкінішке орай, Абай біз білетін 
таңғажайып, асқақ кейпін таба алмайды. Әрине, 
бұл тұста тәржіма ісіндегі ерекшеліктерді, әр 
халықтың өзгеше дара поэтикалық ойлау жүйесін 
толық қамту қиын міндет екенін ескерту қажет. 
Ақын стилінің терең мағынасы мен күрделі 
бейнелілігі, ол жазған өлеңдердегі құбылту, 
айшықтау амалдарының әсемдігі мен мәнділігі, 
тосын сұлулығы, фольклорлық үлгілермен жан-
ды жарасымы, жалпы Абай поэзиясының кеуделі 
эстетикалық мәдениеті – бүгінгі қазақ әдебиеті 
үшін де қайталанбас құбылыс, алынбас асқар.

Текті тұқымнан шыққан, сый-құрметке 
малынған Абай әділдік пен адалдық жолында 

дала ақсүйектерімен арадағы қимастай қызық 
қарым-қатынасын үзеді. «Атаның ұлы болма, 
Адамның ұлы бол», «Біріңді, қазақ, бірің дос, 
Көрмесең, істің бәрі бос» дейді ғазиз Абай. Ақын 
жырларындағы ұлттық тұрмыс көрініс-терінен 
өріс алатын поэтикалық, дидактикалық ой-
толғаныстар жалпыхалықтық мазмұнға толы. Абай 
дүниетанымында тарихи сипат мол. Абай өмір 
құбылыстарына диалектикалық биіктен қарайды. 

Орыс қоғамындағы озық философиялық 
көзқарастың әсер-ықпалын бастан өткерген Абай 
«сегіз қырлы, бір сырлы» тұтас тұлға ретінде 
қалыптасады. Бұл халыққа деген шынайы ма-
хаббат нәтижесінде Татьяна мен Онегин, мұңды 
тәкаппар Лермонтов жырлары қазақ елінің ру-
хани өмірінен қастерлі орынға ие болды. Абай 
ауылында дүниежүзілік өркениетті құдірет 
тұтумен тамырлас аса ізгілікті әдеби мектеп пай-
да болғаны мәлім. Абайдың рухани мұрагері, не-
мере бауыры, тамаша ақын әрі философ Шәкәрім 
Құдайбердіұлы Толстоймен хат жазысып тұрады, 
сонау қияндағы Ясная Полянаға барып қайтады. 

Қаласаңыз да, қаламасаңыз да, көпке аян 
бір жұтаң шындық бар: неге екені белгісіз, ел-
ден иығы үстем даналар әр кезде оқшау қалып, 
жалғыздың күйін кешеді. Абай да «моласындай 
бақсының» жеке күңіренген сәттерден ада емес. 
Абай ХХ ғасырдың басында көз жұмды. 

М.Әуезов айтқандай, «Ұлы кеуденің ыстық 
демі тоқталды. Шөл даланы жарып аққан дари-
ядай игілік өмір үзілді». Ал оның ауқымы кең, 
аспан аялы идеялары, кескекті тілі, айшықты 
суреттері, туған халқы өрге сүйреген өршіл ар-
маны қазір де тірі. Біздің санамыз қайсыбір 
шақтарда сол ойлармен бірге тербеледі. Біз Абай-
ды мақтан тұтамыз. Өйткені қайта оянған, өз 
перзентінің арман-мұңын, дана ақылын дұрыс 
түсінген, өсер өрісі зор әрбір ұлт алыс көкжиекке 
қажырлы үмітпен көз салады.

Көркем сөздің зергері, ыстық жүрегіне 
Абай есімімен серт жазып кеткен ұлы Мұхтар 
Әуезов ақын шығармаларының ерен көркемдігі 
мен ұлттық сипатын айта келіп: «Қазақтың 
жаңа мәдениетінің негізін салушы, қазақтың 
классикалық поэзиясының шұғылалы шыңы – 
Абайдың азбас-тозбас даңқының ең ірі айғағы, 
міне, осында» [2,39], – деп әулиедей ақиқатты 
тебірене жариялаған еді. Біз ол ойларға, Абайдың 
ұлылығына әрдайым бас иеміз.
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Біліктілік өнегесі, сыншылдық, ойшылдық 
дәрежесі, таным-пайым өресі, пікір айту 
мәдениеті айрықша Айқын Нұрқатов, шын 
мәнісінде, көрнекті әдебиет тарихшысы, білімдар 
сыншысы және пайымдау қабілет-қарымы 
тегеурінді теоретигі еді. Ол айтулы Абайтанушы, 
білгір Әуезовтанушы да. Бұл орайда айта кет-
кен дұрыс болар, ол - академик-жазушы Мұхтар 
Әуезовтің әйгілі шәкірті. Ажал¬-аждаһаның 
қанды тырнағына 37-жасқа қараған шағында 
іліксе де, ол жайында ұлт тарихындағы ұлы 
Шоқан, Абайдың перзенті Әбдірахман, суырылып 
озған сұңқар табиғатты Сұлтанмахмұт, мемлекет 
қайраткері, әмбебап дарын Смағұл Садуақасұлы 
тағдырлас жемісі мол мәуелі керемет дарақ, тай-
палмалы дарабоз деу лайық.

Артықша жаратылған зерек зейінді Айқын 
Нұрқатовтың шығармашылық өмірбаянына зер-
делей үңілсек, болаттай серпінді, екпінді берекелі 
ой-толғаныстары, сымға тартқан күмістей 
сыңғыр қаққан тілі, сонымен қатар оқығыштығы, 
тоқығыштығы, қорытқыштығы көңіл сүйсіндіреді. 
Оның ХІХ-ХХ ғасырлардағы қазақ әдебиетіне, 
ұлт баспасөзі мен журналистикасының тарихы-
на, орыстың классикалық әдебиетіне, сондай-ақ 
әдебиеттану ғылымының теориялық қағида-
қисындарына жетіктігі қызықтырады.

Айқын Нұрқатов әдебиеттану ғылымында 
жарқын із қалдырған шалқар шабытты шамшырақ 
тұлға. Оның қаламынан «Абайдың ақындық 
дәстүрі», «Идея және образ», «Мұхтар Әуезов 
творчествосы», «Жалғасқан дәстүр» дейтін 
сүйекті зерттеулер туындады.

Әсіресе, ұлт мәдениеті тарихындағы Абай 
құбы лысы – Айқын Нұрқатовтың «Абайдың 
ақын дық дәстүрі» атты еңбегінде ұшан-теңіз 
әдеби-мәдени және тарихи деректер негізінде 
ғылыми-теориялық тұжырымдар өрбіткен. Адам-
заттың заманауи көркемдік мүлігі іспетті Абай дың 
ақындық даралығы мен даналығының тағы лымдық, 
танымдық көріністері, үлгілі, өне гелі жаңашылдық, 
бастамашылдық қырлары, дәстүр сабақтары 
шынайылықпен терең, әсерлі баяндалған.

Айқын Нұрқатов Абайдың ақындық дәстүрле-
рінің табиғатын талдап түсіндіру мақсатында 
«дәуірінің ұлы азаматы, қайраткері», «білімдары, 
ойшылы», «қазақтың жаңа әдебиетінің, жазба 
әдебиетінің негізін салушы, бастаушы», «тұтас 
бір дәуірдің» теңдессіз ұйтқысы «өз халқының 
ілгері ұмтылған талабы, ой-арманын қалай 
бейнеледі? Ұлттық мәдениетті дамыта түсуге 
оның сіңірген еңбегі қанша? Өз халқының ру-

хани қазынасын ол қаншалықты молықтырды? 
Оның шығармашылығының дәуірге, халықтың 
тарихи тағдырына тигізген әсері қандай?» дейтін 
көкейкесті мәселелерді қарбыта қозғайды, 
мейлінше түбір-тамырынан толғайды. Заманның 
шындығы мен сырын, халықтың жайын, «бейуа-
қыт тың бар трагедиялық күйін, қаралы, кеселді 
көріністерін, дара-дара адам бейнелерін, айқын 
типтерді, тіпті дәуірдің типтерін, тұтас заман 
келбетін» үздік шеберлікпен, «қыран көреген-
дікпен» толғаған Абайдың ұлттық-көркемдік 
игілік тері «халықтың ой-санасының көрінісі» әрі 
халықтың эстетикалық-философия лық дүние-
танымына жойқын, қуатты ағын қосатын құрал 
екендігін біліктілікпен салмақтап саралайды. 
«Ұлы ақынның поэзиясы – деп жазады Айқын 
Нұрқатов – өзінің сан-салалы қырымен, терең-
дігімен және полифониясымен құнды».

Айқын Нұрқатов Абайдың суреткерлік 
өнегесін, «алыптығы мен ұлылығын» ақындық 
айналасы, әдеби мектебімен, қазақтың ХІХ ғасыр 
басындағы әдебиетімен сабақтастыра зерделейді. 
Қазақтың байырғы ауыз әдебиетінің көркемдік 
тәжірибелерін жоққа шығармағанын қадап айта-
ды. Абайдың ақындық дәстүрлері оның жаңа шыл-
дығымен төркіндестігі, түптеп келгенде, «дәстүр 
мен жаңашылдық – шығармашылық, эстетикалық 
және тарихи категория» екендігін және Абай 
дәстүрлерінің «өзімен тұстас және кейінгі қазақ 
поэзиясында дамуы, орнығуы, өсіп өрбуі туралы 
мәселені» әр дәуірдегі жанды әдеби үдеріспен 
бірлік-тұтастықта қарастырады. Ақынның 
тұңғиық ойлары, тұнық іңкәр сезім дері, биік па-
расаты, кемеңгерлік ғибраты, терең гума низмі, 
ұлттық рухы, көркемдік келісімі қандай десеңізші!

Әдебиет зерттеушісі Айқын Нұрқатов 
Абайдың әлеуметтік-саяси, философиялық, 
пейзаждық, сатиралық, ғашықтық лирика-
сын, ғақлияларын, «Біраз сөз қазақтың қайдан 
шыққаны туралы» дейтін тарихи еңбегін талдау 
барысындағы дәйекті негіздемелерінің ғылыми-
теориялық мәні ерекше. Қазақ поэзиясы тари-
хында Абай лирикалық поэзияны классикалық 
дәрежеге жеткізгенін құлшыныспен дәлелдейді. 
Бұл орайда ол «Аттың сыны», «Адамның кейбір 
кездері», «Бір сұлу қыз тұрыпты ханның қолында», 
«Асқа, тойға баратұғын», «Өлең – сөздің патшасы, 
сөз сарасы», «Желсіз түнде жарық ай», «Тоты құс 
түсті көбелек» және т.с.с. өлеңдердің көркемдік 
әлеміне үңіледі. Суреткерлік зертханасының 
құпиясын тұспалдап түсіндіреді. Абай поэзиясы-
на әуезділік, сыршылдық, ойшылдық, күйлілік, 

Төртінші тарау. АЙҚЫН НҰРҚАТОВ – АБАЙТАНУШЫ
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көркемдік, ұлттық бояу-нақыш, «ғажайып жанды 
суреттер» тән екенін көрсетеді. 

А.Нұрқатов Әбдірахман жайындағы өлеңдер 
шоғырын мұқият зерделейді. Мұнда Абай 
Әбдірахманның «рухани кейпін, интеллектуалдық 
бейнесін», «ірі-ірі сөздерді түйдек-түйдегімен қиыс-
тыра отырып суреттейді». Сөйтіп, «қазақ жасы ның, 
жаңа адамының образын жасады». Зерт теу шінің 
көрсетуінше, Абайдың лирикалық қаһар маны – әрі 
күрескер, әрі ақыл-ой иесі. Мысалы:

Күн артынан күн туар,
Бір күн дамыл еткізбес.
Ой артынан ой қуар,
Желге мінсең жеткізбес.

Мұнда бейне бір «өрелі ой, аталы ой әрі ша-
бытты, қанатты ой» салтанат құрған.

Я болмаса «Сенбе жұртқа, тұрса да қанша мақ-
тап» өлеңін адамды заңғар биік құлшынды ра тын 
«қуат жыры, демеу жыры» деген түйін жасайды.

Сондай-ақ халық тағдыры мен заман 
талқысын толқыта толғаған «Сегіз аяқ» махаббат 
әнұранындай «Жарқ етпес қара көңілім нағылса 
да», рух мәңгілігі, ақыл-ойдың шұғыласы 
турасындағы «Өлсе өлер табиғат, адам өлмес», 
«Өлсем, орным – қара жер сыз болмай ма?» 
өлеңдерінде ақынның «бүтін болмысы, бүтін 
тұлғасы» қызыл тілдің «бар толғауын, бар бояу-
ын таба білгендіктіктен» жарқын көрініс тапқан. 
Палитрасындағы бояулар реңкі, «қатпар-қатпар 
күрделі ойлардың қиюын тауып жеткізуі», 
бейнелілік қуаты, шығармашылық тәжірибесі 
таңғаларлық. Задында, Айқын Нұрқатов Абай 
поэзиясының рухын осылайша сұңғылалықпен 
сезініп, ғұламалық зердемен қабылдап, төгілтіп 
сөйлейді. Айқынның аталы пікірлері өркендемпаз, 
алға басымпаз қасиетімен қадірлі.

«Сөйтіп, ақын жалпы адам баласының, оның 
рухы мен ақыл-ойы жемісінің, - деп көрсетеді 
Айқын Нұрқатов, - мәңгі жасайтындығы тура-
лы тақырыпқа ауысады». Бұл ретте ол «Өлсем, 
орным – қара жер сыз болмай ма?» өлеңіне ой 
көзімен бақылау жасап, «оның болашақ ұрпаққа 
арнап тіл қатуы, сондай-ақ өз жанының да бар 
түкпірі, тереңі мен тұнығы еді» деп пайымдайды.

Абай поэзиясында сатиралық сарындар 
мейлінше қуатты. Қоғам өміріндегі әділетсіз-
дік тердің, адам бойындағы қайшылықтардың 
сыр-сипатын түбірлеп түсінеді. «Өзі мысқылдап 
отырған құбылыстың ішкі мәніне тереңдеп үңіледі 
және сол кеселдің туындап жатқан төркінін тап 
басып, дәл табады, өзінің ызалы тілінің зілі мен 
кәрін соған қадайды». Бұл орайда «Абыралыға», 
«Сабырсыз, арсыз, еріншек», «Болыс болдым, 
мінекей», «Мәз болады болысың», «Дүтбайға», 
«Көзінен басқа ойы жоқ» тәрізді әлеуметтік мәні 

зор өлеңдеріндегі сатиралық, әшкерелеушілік па-
фосын айрықша атайды.

Сыншылдық көзқарасы, ой-пікірі оқшау, 
үздік ақынның тапқырлығы соншалықты, осы-
нау «құралды кімге қарсы және қалай жұмсаудың 
жолдары мен тәсілдерін тапты». Суреткерлік 
қолтаңбасы, көркемдікті қабылдау қабілеті, 
шығармашылық тәжірибесі кемел Абайдың 
орыстың ұлы сатирашысы Салтыков-Щедриннен 
үлгі-өнеге алғаны тағы бар.

Зерттеуші Абайдың поэзиялық мұраларының 
ішінде поэма жанрын өркендетуге қосқан үлесіне 
талдау жүргізеді. Ақынның «Масғұт» поэма-
сы мен И.С.Тургеневтің «Восточная легенда» 
дейтін хикаятының негізі бір екенін анықтаған. 
Мүрсейіттің 1907 жылғы қолжазбасында Абай 
Тургенев шығармашылығымен таныс екендігі 
айтылған-ды.

Абайдың «Ескендір» поэмасы Әзірбайжан 
халқының ұлы шайыры Низамидің «Ескендір-
нама» дастанымен (20000 жол) үндес. Негізінде, 
ол Шығыстың жеті жұлдызының өнернамасымен 
етене жақын болған-ды.

Айқын Нұрқатов «Абай өзінің ойшылдығын, 
білімдарлығын «Қара сөздерінде» де мол 
аңғартып отырады» дейді. Ғалым пікірінше: 
«Замана жайы, халықтың тағдыры мен тіршілік 
күйлері, ел мінезін түзеудің, оны жарық пен про-
гресске бастаудың жолдары, адамның рухы мен 
санасының өзгеруі, халықтардың өзара байланысы 
мен қарым-қатынасы, оның мәдениеті мен рухани 
қазынасының жайы, адамға адамгершілік тәрбие 
беру мәселелері, со кездегі қазақ қоғамының, 
сахара өмірінің қым-қуыт шындығы – Абайдың 
«Қара сөздерінің» негізгі тақырыптары».

Тоқетері, мұнда қоғамдық-публицистикалық, 
философиялық-моралистік, сатиралық-
әшкерелеушілік, патриоттық ой-толғаныстар 
өрбіткенін көрсетеді. Сонымен қатар адамзат 
тарихындағы ақыл-ой шамшырақтары Сократ, 
Платон, Аристотель, Гомер, Софокл, Фалес, Гер-
мес жайын жақсы білгенін ойға оралтады. 

Абайдың А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, 
И.А.Крылов сынды ұлы ақындардың суреткерлік 
тәжірибесіне, көркемдік әлеміне, сұлулық туралы 
ойларына иек артқанын жан-жақты, терең, толық 
баяндайды.

Оқымыстының «Абайдың ақындық дәстүрі» 
монографиясына тарихилық пен деректілік тән. 
Дереккөздерді мұқият, тиянақты пайдалана-
ды. Әдеби-зерттеу әдістерінің басты шартта-
рын қапысыз сақтайды. Әдебиет тарихшысы 
А.Нұрқатов Семей облыстық Статистикалық 
коми теті хатшысының 1882 жылы 6 шілдеде орыс-
тың Императорлық географиялық қоғамы ның Ба-
тыс Сібір бөліміне жолдаған хатын келтірген:
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«…К крайнему моему сожалению, я не могу 
оказать содействие отделу в сборе местных кир-
гизских сказок и легенд как по незнанию киргиз-
ского языка, так по недостатку времени. Полагаю, 
что в этом отношении для отдела мог бы быть по-
лезен Ибрагим Кунанбаевич Ускенбаев (управи-
тель Мокурской волости Семипалатинского уез-
да), весьма развитой киргиз, умеющий при том 
писать по русский достаточно связно.

Секретарь Микоклин» (ГАОО. Ф.86 д. 11, 
л.102, св. 2).

Поэзиялық бейнелеу, көркем суреттеу, ой 
асылын, сөз асылын шынайы шеберлікпен мінсіз 
келістіру, үйлестіру – мазмұн мен түрдің бірегей 
біртұтастығынан туындайды. Абай поэзиясы 
– көркемдік ойлау тарихындағы тұтас бір тари-
хи дәуір, ұлы құбылыс. Сондықтан да Айқын 
Нұрқатовтың мына бір лала, дара лебіздеріне 
зейін аударайықшы:

● Абай поэзиясы өзінің халықтығымен, 
қарапайымдылығымен құнды. Бұл – нағыз дана-
лық пен ұласып жатқан қарапайымдылық.

● Абай поэзиясы өзінің айқындығымен, 
шыншылдығымен бағалы.

● Абай өлеңдері музыкалық үйлесімділігі мен, 
әуезділігімен ерекшеленеді.

● Абай поэзиясының ең бір қуатты қасиеті – 
оның бейнелілігі. Ол өзінің ақындық құдіретімен 
небір дерексіз сезімдер мен түйсіктерді жанды 
күйге түсіріп бере алады.

Әдебиеттанушы А.Нұрқатов Абайдың 
ақындық мектебін, ұстаздық еңбегін яғни Абай 
тұсындағы ақындар шығармашылығын, атап ай-
тар болсақ, Б.Айтқожаұлы, Тайыр Жомартбаев, 
Ақылбай, Мағауия, Халиолла, Кәкітай, әншілер 
Мұхаметжан Майбасаров, Әлмағамбет Сексен-
баев, Мұқа Әділханов, ертекші Баймағамбет, 
жыршы Бейсенбай сынды нешеме алуан өрелі 
өнерпаздар болған. 

Ақындық-әншілікті, композиторлықты, жыр-
шылықты, әңгімешілдікті, шежірешілдікті ту 
ғып ұстаған өнерлі, өнегелі ортаның ортасында: 
«Мұқа асқан скрипкашылығына, зор үнді ән ші-
лігіне қоса ақын да болған. Оған Абайдың, Ақыл-
бай мен Мағауияның зор ықпалы тиген. Ол «Дунай 
толқындарын» скрипкада тамылжы тып тартатын 
болған. Соған арнап өлең де шы ғарған...» - деп, ой 
түйеді Абайтанушы Айқын Нұр қатов. Мұқаның 
болмысына Абайдың компо зи торлық өнері, «аталы 
ойларының» рухы әсер еткен. 

Ғалымның Абайдың немересі Әубәкірдің 
сатирашылдық қабілетіне, уытты жырларына ден 
қойып, ол жөнінде Әрхам Ысқақовтың есте лігіндегі 
айғақтарды ортаға салады. Бұл деректер Абайдың 
ақындық, ұстаздық тағылымынан сыр шертеді. 
Әсіресе, Абайдан даналық дәрістерін ұғып-ұйып 

қабылдаған, шығармашылық дәстүрін да мытқан 
Ақылбай мен Мағауияның, Әріп пен Әсет тің поэма 
жанры мен лирикалық поэзиядағы жаңа шылдық 
қырларын, көркемдік келісімін сөз етеді. 

А.Нұрқатов Ақылбайдың «Дағыстан» 
мен «Зұлыс», Мағауияның «Медғат-Қасым» 
мен «Еңлік-Кебек», Әсеттің «Салиха-Сәмен» 
поэмаларының көркемдік әлеміндегі, компо зи-
циялық құрылысындағы жаңалықты құбылыс-
тарды, романтикалық көріністерді, әсерлі, көркем 
суреттерді жаңғырта, түрлендіре жетілдіргенін, 
романтизм бағытын енгізгенін, «оқиғалы, 
қызықты дастан туғызғанын» ғылыми-теориялық 
тұрғыдан бажайлап түсіндіреді.

«Абай поэзиясының дәстүрлері туралы 
мәселе – сайып келгенде, қазақ поэзиясының 
тағдыры мен болашағы туралы мәселе еді» деген 
түйінді тұжырымына адалдық танытып, Айқын 
Нұрқатов Абайдың шығармашылық өмірбаянын 
ыждаһатпен тексереді. Ақын шығармаларының 
жариялану тарихына, мысалы, «Жаздыгүн шілде 
болғанда» Көкбай ақын атынан жарық көргенін 
(1889 жыл, №7,  17 ақпан), «Болыс болдым, міне-
кей», «Күлембайға» («Дала уалаятының газеті», 
1889 жыл, №12, 24 наурыз), «Аттың сыны», 
«Қансонарда» (Қисса Кнәз білән Зағифа. Қазан, 
1897 жыл) өлеңдерінің қайда, қашан жариялан-
ғанын нақтылы көрсетіп отырады.

Және де Зейнелғабиден ибн әл-Жауһари әл-
Омскауи 1909 жылы Уфада бастырған «Наси хат-
Қазақия» кітабында «Тобықты Ыбырай марқұм-
ның өлеңдерінен» деген топтамасында Абайдың 
өлеңдері берілген.

Сондай-ақ «қызғылықты бір дерек» Д.М.Льво-
вич тің «По киргизской степи» (Петроград, 1914, 
с.46) дейтін еңбегінде бар екен. Ол Торғай уезін 
аралағанда Қарасу ауылының әншісі Нұрғожа 
Ыбырай Алтынсариннің табиғат лирикасы жай-
ында және Нұрпейістің үйінде қарт жыршы Абы-
лай Қарабатыровты тыңдағанда мынадай ой жібін 
сабақтайды:

«...Домбыра тартып, өлең айтқанына айран 
асыр қалғанымды айттым Абылайға. Содан соң 
тағы да бір ән салып беріңіз, көңілдірек біреуін 
айтыңыз деп қолқаладым... Ол көп бәлсінген жоқ. 
Домбырасының құлақ күйін келтіріп ап, ескекте-
те қағып-қағып жіберді де, шырқап ала жөнелді. 
Алғашқы ән сияқты мынаның да әуені шерлі екен. 
Ал сөзі ше... Сөзі қандай тамаша еді, шіркін... 
Расымды айтайын, алғашқыда өз құлағыма өзім 
сенбедім... Кәрі қазақ өзге бірдеңе емес, Татьянаның 
Онегинге арнаған хатын әндетіп айтқанын көз 
алдарыңызға елестетіп көріңіздерші...»

Айқын Нұрқатовтың өжеттігі дейсіз бе, 
ұлт мәдениетіне жанашырлығы дейсіз бе, 
әдеби-мәдени және тарихи деректерді Ахмет 
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Байтұрсынұлы ұйымдастырған «Қазақ» газетін-
дегі материалдарды Кеңес дәуірінің өзінде ұста-
лықпен пайдаланған деуге болады. Мәселен, 
«Қазақ» газетінің 1914 жылғы 30 наурызындағы 
№56 санында Мұхтар Саматовтың «Потанин до-
кладынан» дейтін оқшау сөзінен үзінді келтірген:

«Расында да қазақ халқы әнші келеді. Дауыс-
тары таза, ашық болады. Әншілер өнерін халыққа 
аса шебер көрсетеді. Әнші болған жерге кәрісі бар, 
жасы бар жиналмаған жан қалмайды. Сондықтан 
да, менің ойлауымша, қазақ арасында ең әуелі 
ән-сырнай өнері гүлденбек. Енді бір елу жылдан 
кейін қазақ әнші-сырнайшы әртістері патшалық 
театрдың сахнасына да шығуға жарайды».

1913-1914 жылдарда Абай мен Ыбырай Ал-
тынсарин мұрасы хақында әдеби-музыкалық кеш-
тер өткен. Соның бірі – 1914 жылы 26 қаңтарда 
Семейдегі «Халық үйінде» ұйымдастырылған. 
Ұйытқысы Нәзипа Құлжанова Абай турасында 
екі тілде баяндама жасаған. Әнші Әлмағамбет 
Абай аудармаларын орындаған.

Сонан соң 1915 жылдың 13 ақпанында 
Семейдің «Приказчик клубында» Абай мен 
Ыбырай Алтынсарин шығармашылығы жай-
ында әдеби кеш өтеді. «Айқап» журналы (1915 
жыл, №5, 77-бет) Абай мен Ыбырайды ұлт 
тарихындағы ұлы тұлғалар ретінде бағалаған. 
«Кеште Біржан мен Сараның, Жанақ пен Баланың 
айтыстарынан көрініс беріледі, Н.Құлжанова 
Ыбырай өлеңдерін оқиды, Әлмағамбет тағы да 
Абай әндерін айтады. Кештің басқа бөлімдері де 
қызық болып өтеді. Оған Қаныш Сәтбаев, Тайыр 
Жомартбаев, Қайықбай деген бала әнші, Ыбы-
рай Алтынсариннің баласы – Ғабділхамит және 
басқалар қатынасады» - деп батыл жазады Айқын 
Нұрқатов («Айқап», 1915 жыл, №5, 77-79 беттер).

Абайдың «Желсіз түнде жарық ай» атты 
өлеңін орыс тіліне Нәзипа Құлжанова тәржімалап, 
«Сибирский студент» журналына (1915, №3-4) 
бастырған.

Айқын Нұрқатов «Қазақтың жалғызы» Абай 
жөніндегі Джордж Кеннанның, А.Е.Алекто-
ровтың, А.Н.Белослюдовтың, А.Н.Седельни ков-
тың, Ахмет Байтұрсыновтың, Міржақып Дулатов-
тың, Н.Рамазановтың ой-пікірлерін таразылап 
салмақтайды. 

Америка журналисі, жиһангезі Джордж 
Кеннан 1880 жылдарда Абай еліне келіп, Леон-
тьевпен әңгімелескенде Абайдың Бокль, Милль 
және Дрэпер трактаттарын оқитынын естиді. 
«Иә, иә, алғаш рет кездестіргенімде ол индукция 
мен дедукцияның айырмасын түсіндіріп беруді 
қолқалап, мені айран-асыр қалдырды. Кейін 
мен оның ағылшын философтарын тереңдеп 
оқып жүргенін, ал мен айтқан авторлардың 

шығармаларын орысшаға аударылғанынан оқып 
шыққанын білдім.

– Сонда сіз ол оқығанының бәрін түсінді деп 
ойлайсыз ба? – деп сұрады студент.

– Дрэпердің «Еуропадағы өркениет тарихы» 
бойынша мен одан екі кеш бойы сұрап бақтым. 
Ашып айтуға тиіспін: оның білімі тіпті көп екен». 
(Джордж Кеннан. Сибирь и ссылка. Пер. с англ. 
С-Петербург, 1906, с.101-102).

Білгір зерттеуші Абай мұрасын танып тал-
дауда Сұлтанмахмұт Торайғыровтың, Сәбит 
Дөнентаевтың, қайраткер, санаткер Нәзипа 
Құлжанованың (Абайды қазақ әдебиетінің ата-
сы деп білген), сонымен бірге ұлттық ояну, 
өнер-білімге құлшыну, әйел теңдігі тақырыбын 
қозғаған, халықтық, реалистік, демократтық 
бағыттағы Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, Мақыш 
Қалтаев, Ғұмар Қарашев, Мұхамеджан Сералин, 
Спандияр Көбеев, Нұржан Наушабаев, Бекет 
Өтетілеуов, Әкірам Ғалимов, Бернияз Күлеев, 
Шәңгерей Бөкеев тәрізді ақын-жазушылардың 
мұрасын ынтызарлықпен саралайды.

Атап өтерлік жәйт, Абай мен Сұлтанмахмұттың 
рухани үндестігін, көркемдік бояу-нақыштардың, 
суреткерлік палитрасының байлығы, ойлау 
жүйесі, Абай поэзиясымен тамырластығын және 
өзгешелігін әділ байқаған.

«Тегі, Сұлтанмахмұттың ақындық тілі – мей-
лінше шабытты тіл, шыншыл тіл» және оған 
«ро  мантикалық өршіл сипат» тән екенін егжей-
тег жейлі ұғындырады. Абай мен Сұлтанмахмұт дү-
ние танымы бойынша, «ақын – қоғам мінін тү зеу ші, 
адамгершілік қоғам іздеуші, әділет жыршысы».

Әуезовтің әйгілі шәкірті Айқын Нұрқатов 
Сұлтанмахмұттың Лермонтов, Некрасов, Блок 
сияқты ақындар поэзиясының полифонизмін, 
көркемдік-стилистикалық ерекшеліктерін, ру-
хын, сарынын бойына сіңірген.

Сайып келгенде, ол Абай поэзиясының эв-
фониясын, стилистикасын, музыкалық архи-
тектоникасын, образдық-метафоралық жүйесін, 
қарама-қарсы күрделі ассоциациясын, лирикалық 
тұлғаның интеллектуалдық дәрежесін, ішкі 
мәнін, поэзиялық фразеологиясын, негізгі сөздік 
қорын дұрыс пайымдаған, лайықты қорытынды 
шығарған. Абайдың ақындық, ағартушылық, 
қайраткерлік, санаткерлік еңбегі мен қызметін 
ұлт мәдениеті тарихындағы тұтас дәуір екендігін 
ұшан-теңіз әдеби-мәдени, тарихи деректер 
негізінде дәлелдеген.

Академик Серік Қирабаев Айқын Нұрқатов-
тың «Абайдың ақындық дәстүрі» атты зерттеуі 
«ғылымның елеулі табысы саналуға лайық», 
«қазақ әдебиеттану ғылымында тың сөз» деуі 
ақиқаттығымен бағалы.
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Абайдың заман, адам жайлы көзқарастары 
жүйесінде оның өнер туралы пікірлерінің ала-
тын орны ерекше. «Өлең – сөздің патшасы, сөз 
сараcы», «Біреудің кісісі өлсе, қаралы - ол», 
«Білімдіден шыққан сөз», «Мен жазбаймын 
өлеңді ермек үшін», «Өзгеге, көңлім, тоярсың», 
«Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа», «Адамның 
кейбір кездері», «Құлақтан кіріп, бойды алар» 
және басқа өлеңдерінде ақын адам өміріндегі 
өнердің, өлеңнің атқаратын қызметін көрсете оты-
рып, өзінің этикалық және эстетикалық тұрғысын 
жаңа биіктен, үлкен адамгершілік таным биігінен 
ұсынады. Аталған өлеңдерді орыс тіліне ауда-
ру барысында ақынның осындай пікірлерінің 
көрініс табу деңгейі, автордың ақындық танымы 
мен талғамының берілу дәрежесі ерекше байып-
тауды талап етеді. «Өлең - сөздің патшасы, сөз са-
расы» өлеңінің бірнеше аудармасы бар. Олардың 
ішіндегі бастылары - В. Звягинцеваның, Вс. 
Рождественскийдің, Ә. Қодардың аудармалары. 
В.Звягинцеваның аудармасына көңіл бөлейік:

Поэзия - властитель языка,
Из камня чудо высекает гений.
Теплеет сердце, если речь легка,
И слух ласкает красота речений [133, 77].

Нақты, дәлме-дәл аударма талаптары 
тұрғысынан бағалағанда, аудармада түпнұсқа 
биігіне жете алмаған бірқатар олқылықтар бары 
көзге түседі. Басқаны айтпағанда, алғашқы 
тармақтың өзінде аттап өтуге болмайтын жайлар 
жеткілікті. «Өлең - сөздің патшасы, сөз сарасы», 
- деген тармақта ақын өлеңнің екі түрлі образын, 
екі түрлі белгісін көрсетеді: а) сөздің патшасы; ә) 

сөз сарасы. Өлең сөздің табиғатын ашатын, өлең 
туралы өз танымының ерекшелігін білдіретін  
тәсілдерді,    құралдарды іздегенде, ақын бірін-
бірі толықтырып, байытып тұратын, сөйтіп бір 
құбылыстың мәнін, айрықша қасиетін неғұрлым 
толық танытуға қызмет ететін осы екі образды 
таңдап алып, оларды қатар пайдаланған. Осының 
өзінде де ер данасының қиыннан қиыстырған 
талант даралығы, талғам биіктігі жатыр. Аудар-
ма туралы мұны айту қиын. Түпнұсқаны оқып, 
ақын танымымен терең таныспаған кісі үшін 
аударма да үлкен ақындық жетістік қатарында 
көрінетінін жоққа шығаруға болмайды. Ал аудар-
маны түпнұсқаның ақындық табиғатымен салы-
стырып қарағанда, аударманың осындай бірқатар 
кемшіліктері ашылады. Ақын бір құбылыстың 
қасиетін қатар, бірінен бірін күшейтіп, байытып 
жеткізетін екі түрлі, бірақ өзара тектес екі бей-
нелеу құралын, екі образды егіз пайдалануды 
бекер таңдамаған. Сол арқылы ол өзі суреттеу 
пәні етіп алып отырған құбылыстың мазмұнын, 
мәнін толық, келісті дәрежеде ашуға мүмкіншілік 
тапқан. Осы толықтық, осы келістілік аударма-
дан табылмайды. «Поэзия - властитель языка» 
тармағы тым жалаң, тым жұтаң болып шыққан 
Оның үстіне осы тіркестің өзінде құлаққа тосын, 
түпнұсқа мазмұнымен үйлесе бермейтін, ұғымға 
ауыр шұбалыңқылық бар. Ақынның ұғымында, 
оның эстетикалық танымында сөз үлкен мәнге 
ие. Ақын танымына баққанда, сөз сылдыраған 
дыбыс тасқыны емес, сөз - өнер. Басқаша айтсақ, 
ақын бұл жерде сөз өнері туралы ой толғап отыр. 
Сөз өнерінің басқа баламасы ретінде тіл өнері 
тіркесін пайдалануға болады. Екі жағдайда да 
әңгіме тек өнер, сөз өнері жайында ғана болмақ. 

Екінші бөлім

Бірінші тарау. АБАЙ ӨЛЕҢДЕРІН ОРЫС ТІЛІНЕ АУДАРУДАҒЫ
ІЗДЕНІСТЕР МЕН ІРКІЛІСТЕР
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Ақын «өлең» деген сөзді «өлең сөз», «поэзиялық 
шығарма» деген мағынада қолданады [9,153]. 
Аудармашы ұсынып отырған аударма жолынан 
мұндай сапалық ерекшелікті табу оңай емес. 
Аудармашы ұсынып отырған «тіл тәңірісі» (вла-
ститель языка) тіркесінен сөз өнері туралы ойды 
тану мүмкін болмай қалған. Вс.Рождественский 
ұсынған «Стих - это вождь средь слов, ценнейший 
их убор» [133,54], - тармағынан да ақынның сөз 
өнері туралы ойының тереңдігі мен туралығын 
ұштастыру қиын. Екі аудармашының еңбегінен де 
Абайдың ақындық табиғатына тән, оның таланты 
мен талғамына, эстетикалық тұрғысына лайықты 
биіктік пен кеңдікті, мазмұн байлығы мен ұғым 
тереңдігін табу және тану мүмкін емес секілді 
көрінеді. Екі аудармада да ақын ойы мен тіліне тән 
келісім, сұлу үйлесім қарабайырланып, көркемдік 
кесте кедейленіп шыққан, соның нәтижесінде 
ақынның өлең туралы эстетикалық көзқарасы да 
өз байлығымен толық көрініс таппаған.

Айтылған жайлар Абай өлеңінің бір ғана 
тармағы айналасында туған ойларды қамтиды. Бір 
тармақ деңгейінде мұндай пікір түю асығыстық 
секілді көрінуі де ғажап емес. Дегенмен біздің 
бұл ойларымыз осы бір тармақ өлең аясында 
ғана айтылды және осы бір тармақ өлеңге ғана 
қатысты. Осы ойымызды Ә.Қодардың аударма-
сына қатысты да айтуға болады. Ә.Қодардың: 
«Поэзия - слов благороднейших царь» [134,28], - 
деуі де жоғарыда берілген аудармалардан алшақ 
кетпейді. М.Сильченконың: «Песня - царь слова, 
отбор слов» [4,84-85], - дегені де түпнұсқа мәнін 
дүрыс жеткізе алып тұрған жоқ.

В.Звягинцева түпнұсқаның екінші тармағын 
едәуір сәтті аударғандай көрінеді. Деген-
мен бірінші және екінші тармақ арасындағы 
сабақтастық, байланыс желісі аудармада үзіліп 
қалған. Түпнұсқада екінші тармақ та түгелдей 
әуелгі құбылыстың (өлең) қасиеттерін ашуға 
қызмет етеді. Аудармада бұлай болмай, екінші 
тармақ бірінші тармаққа қатыссыз, өзінше бір 
жеке дара ойды білдіріп тұр. Бұған қарағанда, 
Вс.Рождественский бұл байланысты дүрыс 
сақтай білген: Талантливый поэт слагает речь в 
узор [3,54]. Өлеңнің кейінгі екі тармағында ақын 
өлең сөзге қояр шартын, талабын ұсынады:

Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп,
Теп-тегіс жұмыр келсін айналасы [131,83].

Аудармада ақын қойып, ұсынып отырған 
бұл шарттардың табиғаты өзгеріп, шарт, талап, 
тұрғы қарапайым сипаттамаға айналады. Оның 
үстіне «тілге жеңіл», «жүрекке жылы», «теп-
тегіс жұмыр» - түгелдей ауыспалы мағынада 
қолданылған бейнелі, образды сөздердің 

қатарына жатады. Аудармашылар ауыспалы, 
бейнелі мағынада айтылып, қолданылып тұрған 
осы көркемдік бейнелеу құралдарының орыс 
тіліндегі баламаларын таппай, оларды тікелей, 
сөзбе-сөз аударып шыққан. Вс.Рождественский 
де  В.Звягинцева ұстанған тәртіптен алыстай ал-
май, сөзбе-сөз аударма деңгейінде былай дейді:

Где все слова ровны, густы, округлены,
Легки для языка, ласкают слух и взор [136,54].

Аудармадағы «ровны», «густы», «округлены» 
секілді бейнелеу құралдары өлең сөздің қасиетін, 
оған қойылатын эстетикалық талаптарды, шарт-
тарды білдіре алмайды. Мұндай шарттар мен 
талаптарды басқа емес, Абай айтып отыр, бұдан 
Абайдың эстетикалық биік танымы, тұрғысы 
көрінеді деу тіпті орынсыз. Мұның өзі, айна-
лып келгенде, аудармашылардың түпнұсқаның 
бейнелі, образды болмысын сөзбе-сөз, дәлме-
дәл аудару нәтижесінде орын алып отырған 
кемшіліктер болып табылады. «Өлең - сөздің 
патшасы, сөз сарасы» өлеңінде ақын «өлең ге 
көркемдіктің шартын қойып, эстетикалық жаңа 
норма жариялайды... Абай ақындықтың, соның 
ішінде өз ақындығының жаңа платформасын жа-
риялайды. Бұл жерде Абайдың толғаулы ойы... 
философиялық биікке өрлейді» [7, 129-130].

Ақынның:

Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы,
Ол - ақынның білімсіз бишарасы [131,89], -

деуінде осындай мән бар. Ақын өлең сөздің ара-
сында артык, бөтен, бөгде сөздің болмауын талап 
етеді. Сөз арасының бөтен сөзбен былғануын 
ақынның білімсіздігінен деп білу де Абайдың 
эстетикалық танымына тән ерекшеліктердің ба-
сты бір қырын ашады.

Өлеңге әркімнің-ақ бар таласы,
Сонда да солардың бар таңдамасы.
Іші алтын, сырты күміс сөз жақсысын
Қазақтың келістірер қай баласы [131,90], -

деп отырғанда да ақын үлкен талабын, ақындық 
тұрғысы мен ақындық өнерге қоятын басты шар-
тын ашық айтып отыр. Өлеңді әркім жазғанмен, 
ақын болу бір басқа екенін, ақынның да ақыны ба-
рын айта келіп, ақын туралы ұғым қалыптастыру, 
одан соң ақындық өнер туындысының мазмұны 
мен түрі, іші мен сырты жайында биік талап, берік 
тұрғы таныту Абайдың ақындық даралығын, 
эстетикалық тұрғысын, басты шығармашылық 
қағидаларын танытады. Аудармашы ақынның 
осы бағыттағы ойлары мен қағидаларын, әдеби-
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эстетикалық нысаналарын биік көркемдік 
деңгейде жеткізуге күш салады. Ақынның негізгі 
ойлары аудармада көрініс тапқандығында сөз 
жоқ. Жоғарыда аттары аталған аудармашылардың 
қай-қайсысы да ақын ойын, ақын өлеңінің 
мазмұнын толық жеткізуге тырысады. Олардың 
кей тұстарда сөзбе-сөз, дәлме-дәл аудару талапта-
рын сақтағысы келіп, сол бағытта еңбектенуі де 
осы мақсаттан туып жатқан болса керек.

В.Звягинцева ақынның өлеңнің мазмұны 
мен түрі туралы ойлары берілген жоғарыдағы 
шумақты былай аударады:

К стихам стремятся смертные равно,
Но лишь избранника венчают славой,
Того, чьей мысли золотой дано
Блистать стиха серебряной оправой [133,77].

Түпнұсқа мазмұны аудармада белгілі дәрежеде 
ғана көрініс гапқан. Алғашқы екі тармақта ақын 
ойының ұзын-ырғасы сақталған болса, кейінгі 
екі тармақта ақын ойы өзгеріп, басқаша мазмұн, 
басқаша түрге ие болады. Мұнда түпнұсқадағы 
«іші ілтын, сырты күміс» сөз жақсысы туралы 
ойдан ешқандай нышан қалмаған. Абай бұл жол-
дар арқылы өлеңнің мазмұны мен пішіні туралы 
өз заманынан озып тұрған іргелі эстетикалық ой 
айтқаны туралы жоғарыда көрсетілді. Сол ой, 
өлеңнің мазмұны мен пішініне қатысты айтылған 
іргелі ой, мына аудармада күңгірт тартып, сейіліп 
кеткен. Мұндағы өлеңнің «іші алтын» болуы тура-
лы ойды тура мағынада қабылдау ретсіз. Сондай-
ақ «сырты күміс» ұғымы жайында да осыны айту 
дұрыс. Өлеңнің «іші» мен «сырты» астарлы, ау-
ыспалы мағынадағы бейнелі сөздер екені өзінен-
өзі түсінікті. Олардың шын мағынасы мазмұн мен 
пішін ұғымына сай келетіні де айтылды. Алтын 
мен күміс сөздерінің беретін мағынасы жайында 
да осы бағытта, осы аяда байлам жасаған дұрыс. 
Өлең «жиегінің күмісше жарқырауы» («бли-
стать серебряной оправой»), В.Адерхин айтып 
отырғандай [22] үлкен көркемдік жетістік емес. 
А.С.Қалмырзаев та аударма мен түпнұсқа ара-
сын тап басып тани алмаған [108,46]. Аударма-
шы бұл бағытта жаңсақ шешім жасағандықтан, 
ақынның өлең сөздің табиғаты туралы тұрғысы, 
«ақындыққа, ақындық қана емес, жалпы 
көркемөнерге эстетикалық көзқарасы айқын 
көрінетін» [126,40] ойлары аудармада ашылмаған 
қалпы қала береді.

Л.Руст жасаған аудармада да ақын ойы 
шашыраңқы және едәуір өзгертулерге ұшырап 
берілген:

Стихи - жемчужины меж слов, - в них блеск владык,
Творить из хаоса миры мудрец привык:

Да веселят они сердца, да нежат слух,
Да будет ими упоен и горд язык [139, 21].

Ақын ойы шашыраңқы, нақтылығынан 
ажырап, жалпы сипат алғанына қарамастан, ау-
дармада түпнұсқа мазмұны белгілі дәрежеде 
ашылғаны анық. Аударма өзге тілдің көркемдік 
бейнелеу құралдары арқылы жасалғандықтан, 
оның жүйесі де, көркемдік әлемі де сол тілдің 
заңдылықтары аясында қызмет ететінінде сөз 
жоқ. Сондықтан аудармашының шығармашылық 
еңбегін бағалауда аса абай болған жөн. Әйтсе де 
аударма мен түпнұсқа табиғатын өзара салысты-
ра таразылағанда, түпнұсқадағы «тілге жеңіл, 
жүрекке жылы тиіп» тұрған көркемдік кесте ау-
дармада өз деңгейінде көрініс таба алмағаны 
белгілі болады. Аудармашы түпнұсқа мазмұнына  
қанша жақын  келгенмен,   аударманың көркемдік 
дәрежесі мен түпнұсқаның көркемдік деңгейі ара-
сында айтарлықтай айырмашылық бар: аударма 
түпнұсқа табиғатына тән көркемдік-эстетикалық 
тұтастық пен тереңдік деңгейіне көтеріле алмаған.

Аудармашы ақынның өлең сөзге, ақындық 
өнерге, оның мазмұны мен пішініне қоятын та-
лабын беруде де түпнұсқаның жалпы мазмұнын 
сақтайды да, оны нақтылауға, айқындауға келген-
де, тағы да тиісті биіктен табыла алмай жатады:

Заложена любовь к стиху в нас исстари,
Но все же избранничества сан лишь тем дари,
Кто слово льет, что серебро горит извне,
А золото чистейший сплав таит внутри [139, 21].

Аудармашы ақын өлеңінің мазмұнын дәл бе-
руге ұмтылып, түпнұсқаға барынша жақын, адал 
болуды мақсат тұтқанмен, ақын ойын дәл жеткізе 
алмаған. Әсіресе ақынның өлеңнің сырты мен 
іші, мазмұны мен пішіні жайлы айтқан бағалы 
ойы анық, айқын ашылуы қажет еді. Бірақ аудар-
машы бұл ойдың жарығын толық аша алмаған. 
Түпнұсқада сөздің жақсысы туралы ойдың 
маңызы жоғары. Ақынның өлең сөзге қояр ба-
сты эстетикалық шартының мәні де осы тармақта 
түйінделген. Ақын сөздің жақсы болмағын екі 
шарттың сақталуымен түсіндіреді: а) іші алтын 
болуы шарт; ә) сырты күміс болуы шарт. Бұлар 
жайында ілгеріде де айтылды. Бұл жерде ақын 
ойының мағыналық құрылымына назар аударған 
орынды. Өлең мәтінінде ақынның өлең сөзге, 
сөздің жақсысына қойып отырған осы екі талабы, 
екі шарты сол сөздің, «сөз жақсысының» алдында 
келіп, эпитет қызметін атқарып тұр. Екі шарттың 
бірін айтып, екіншісін айтпаған жағдайда, 
құбылыстың ерекше қасиеттері толық ашылмай, 
ақынның талабы,  шарты жартыкеш сипат алған 
болар еді. Екінші жағынан, шумақтың соңғы   
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тармағындағы бұл ойды тікелей жалғастырып 
тұр. Мағыналық тұрғыдан алғанда, олардың ара-
сында дербестік бары анық көзге түседі. Әуелгі 
тармақ сөз жақсысы туралы болса, кейінгі тармақ 
сол сөз жақсысын келістірер шебер туралы. Бұл 
жерде ақынның «қазақтың келістірер қай бала-
сы» деген сұраулы ыңғайда айтып отырған ойы 
өлеңнің алғашқы шумағының екінші тармағында 
берілген «қиыннан қиыстырар ер данасы» де-
ген оймен тікелей үндеседі және осы ойды еске 
түсіреді. Аудармада өлең құрылымында сақталған 
мұндай мағыналық сабақтастық пен үйлестік  
көзге  шалынбайды. Сондай-ақ айтылған жайлар-
дан ақынның екі түрлі құбылыс туралы ой жүйесі 
танылады. Оның бірі - ақындық өнер, екіншісі 
- ақындық тұлға. Аударма мен түпнұсқаның 
көркемдік деңгейі арасында айтарлықтай 
айырмашылық бар: аударма түпнұсқа табиғатына 
тән көркемдік-эстетикалық тұтастық пен тереңдік 
деңгейіне көтеріле алмаған.

Аудармашы ақынның өлең сөзге, ақындық 
өнерге, оның мазмұны мен пішініне қоятын та-
лабын беруде де түпнұсқаның жалпы мазмұнын 
сақтайды да, оны нақтылауға, айқындауға келген-
де, тағы да тиісті биіктен табыла алмай жатады:

Заложена любовь к стиху в нас исстари,
Но все же избранничества сан лишь тем дари,
Кто слово льет, что серебро горит извне,
А золото чистейший сплав таит внутри [139, 21].

Аудармашы ақын өлеңінің мазмұнын дәл бе-
руге ұмтылып, түпнұсқаға барынша жақын, адал 
болуды мақсат тұтқанмен, ақын ойын дәл жеткізе 
алмаған. Әсіресе ақынның өлеңнің сырты мен 
іші, мазмұны мен пішіні жайлы айтқан бағалы 
ойы анық, айқын ашылуы қажет еді. Бірақ аудар-
машы бүл ойдың жарығын толық аша алмаған. 
Түпнұсқада сөздің жақсысы туралы ойдың 
маңызы жоғары. Ақынның өлең сөзге қояр ба-
сты эстетикалық шартының мәні де осы тармақта 
түйінделген. Ақын сөздің жақсы болмағын екі 
шарттың сақталуымен түсіндіреді: а) іші алтын 
болуы шарт; ә) сырты күміс болуы шарт. Бұлар 
жайында ілгеріде де айтылды. Бұл жерде ақын 
ойының мағыналық құрылымына назар аударған 
орынды. Өлең мәтінінде ақынның өлең сөзге, 
сөздің жақсысына қойып отырған осы екі талабы, 
екі шарты сол сөздің, «сөз жақсысының» алдын-
да келіп, эпитет қызметін атқарады. Екі шарттың 
бірін айтып, екіншісін айтпаған жағдайда, 
құбылыстың ерекше қасиеттері толық ашылмай, 
ақынның талабы, шарты жартыкеш сипат алған 
болар еді. Екінші жағынан, шумақтың соңғы 
тармағындағы бұл ойды тікелей жалғастырып 
тұр. Мағыналық тұрғыдан алғанда, олардың ара-

сында дербестік бары анық көзге түседі. Әуелгі 
тармақ сөз жақсысы туралы болса, кейінгі тармақ 
сол сөз жақсысын келістірер шебер туралы. Бұл 
жерде ақынның «қазақтың келістірер қай бала-
сы» деген сұраулы ыңғайда айтып отырған ойы 
өлеңнің алғашқы шумағының екінші тармағында 
берілген «қиыннан қиыстырар ер данасы» де-
ген оймен тікелей үндеседі және осы ойды еске 
түсіреді. Аудармада өлең құрылымында сақталған 
мұндай мағыналық сабақтастық пен үйлестік 
көзге шалынбайды. Сондай-ақ айтылған жайлар-
дан ақынның екі түрлі құбылыс туралы ой жүйесі 
танылады. Оның бірі - ақындық өнер, екіншісі 
- ақындық тұлға. Түпнұсқада бұл ұғымдардың 
арасы анық жіктеліп, олар туралы әр ой нақты 
синтаксистік жүйе арқылы берілетін болса, ау-
дармада бұл ұғымдар өзара бір-бірімен араласып, 
тұтасып кетеді әрі олар туралы ойлардың ара жігі 
мағыналық тұрғыдан да, синтаксистік тұрғыдан 
да ашық ажыратылмай тұрады. Мұның өзі ау-
дармада түпнұсқаның құрылымдық жүйесіндегі 
өзара тығыз байланысты, ол байланыстың 
ерекшелігін, қызметін мағыналық жағынан да, 
түр жағынан да өзгертіп, бұзуға алып келген. 
Әйтсе де аудармашы еңбегінде ақын өлеңінің 
мазмұны мен мағынасын ашар көркемдік қуатты 
мүлде жоққа шығаруға болмайды. Бұл аударма 
Абай өлеңін орыс тіліне аударудағы, ақынның 
әдеби-эстетикалық көзқарасын жеткізу ісіндегі 
бір саты, белес болып бағалануға лайықты. Осы 
орайда Вс.Рождественскийдің аудармасына көңіл 
бөлген дүрыс:

Пусть каждый борется, чтоб стих создать живой,
И пусть избранников он радует собой.
Но редко может кто составить звонкий стих,
На вид - серебряный, по сути - золотой [136,54].

Аударма түпнұсқаның мазмұнын белгілі 
дәрежеде жеткізіп түр. Оны жоққа шығармау ке-
рек. Бірақ сөз арасында артық, бөгде сөздер ба-
рын да байқамауға болмайды. Сол сөздердің өлең 
мазмұнын толық ашуға кедергі келтіріп тұрғаны 
да көзге түсіп түр. Алайда Вс.Рождественскийдің 
аудармасы басқа аудармалардан әлдеқайда шы-
райлы әрі түпнұсқаның мазмұнын да толығырақ, 
айқынырақ жеткізеді. Ә.Қодардың аудармасы да 
Вс.Рождественскийдің аудармасымен теңесе ал-
майды:

Любой себя числит умельцем стиха,
Поэзия часто к их зову глуха.
Стихов дорогих без наружного блеска,
Никто не сложил из казахов пока [134, 28].

Жекелеген сөздердің, жекелеген ойлардың 
түпнұсқаға сай келмейтіні рас. Ақынның 
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эстетика  лық көзқарасының түйіні соңғы екі 
тармақта, оның ішінде бастапқысында жатыр. 
Ә.Қодардың аудармасына бақсақ, сөз жақсысы 
дегеніміз - «сырты жылтырақ емес қымбат өлең». 
Бұл тармақты аудармашы Абайдың «Іші алтын, 
сырты күміс сөз жақсысы» тармағының аударма-
сы ретінде ұсынады. Аудармада ақын анық, ашық 
айтып отырған мазмұн мен пішінге қойылатын 
талаптар мүлде жойылып кеткен. Онда мазмұнға 
қатысты ой да,  пішінге қатысты талап та көрініс 
таппаған. Мұның өзі, айналып келгенде, ау-
дармада ақынның эстетикалық көзқарасының 
бұрмаланғанына, дұрыс ашылмағанына, дұрыс 
жеткізілмегеніне айғақ болады.

Вс. Рождественский Абайдың өлеңнің 
мазмұны мен пішініне қатысты ойларын тікелей 
аударған. Аудармашы да ақын ізімен өлеңнің ішін 
алтын, сыртын күміс деп отыр. Бұл үшін оны 
айыптаудың қажеті жоқ. Аударма тура, сөзбе-сөз 
болса да, түпнұқаның мазмұнын, ақынның басты 
ойын анық жеткізіп тұр. Ә.Қодар бұлай етпейді. 
Ол Вс.Рождественский секілді тікелей, сөзбе-сөз 
аударуға бармай, ақын ойын өзінше жеткізуге тал-
пынады. Бұл ретте ол еркін аударма өлшемдеріне 
сүйенгенімен, түпнұсқаның мазмұнын, ақынның 
эстетикалық көзқарасын анық ашып бере 
алмаған. Вс.Рождественскийдің аудармасы 
Л.Рустың аудармасымен салыстырғанда да са-
палы: мағыналық жағынан да, құрылым жүйе 
жағынан да түпнұсқа табиғатына жақын.

Абайдың әдеби-эстетиткалық көзқарасы, та-
нымы аясында «Біреудің кісісі өлсе, қаралы - ол» 
өлеңінде түйінделген пікірлердің маңызы жоғары.

Туғанда дүние есігін ашады өлең,
Өлеңмен жер қойнына кірер денең.
Өмірдегі қызығың бәрі өлеңмен,
Ойлансаңшы бос қақпай елең-селең [131, 93], -

деген жолдарда адам өміріндегі өлеңнің алатын 
орны, атқаратын қызметі жоғары бағаланады. 
Мұнда жалаң насихат жатқан жоқ, онда үлкен 
ғибрат боларлық танымдық мән бар. Сондықтан 
бұл жерде де ақын өлеңінің мазмұндық жүйесінің, 
ақынның өлең өнері туралы тұрғысы мен 
көзқарасының аудармада бұрмаланбай берілуінің 
маңызы зор. П.Карабан осы өлең жолдарын бы-
лай аударған:

Двери в мир открыла песня для тебя.
Песня провожает в землю прах, скорбя.
Песня - вечный спутник радости земли.
Так внимай ей чутко и цени, любя [133, 80].

Ақын «өлең ұғымын «өлең сөз» және «ән 
өлең» деген екі мағынада қатар қолданады» 
[9, 154]. Сондықтан аудармада бұл екі мағына-

да қолданылатын сөздің «песня» болып 
берілуінде жаңсақтық жоқ десе болады. Нақты 
салыстыруларға барған жағдайда, аудармада басы 
артық, түпнүсқада жоқ мағынаны білдіретін же-
келеген сөздерге орын берілгені байқалады. Мы-
салы, бірінші тармақтың мазмұнындағы «дүние 
есігін ашады өлең» тіркестері беретін мазмұн 
толық күйінде аудармадан да табылады. Ал 
«туғанда» сөзі аудармашының назарынан тыс 
қалады. Бірақ ол өз тарапынан «сен үшін» (для 
тебя) деген сөзді қосады. Бұл сөз «туғанда» сөзінің 
тікелей аудармасы емес. Бірақ іргелес тұрған 
басқа сөздердің беретін мағынасымен үндесе 
келгенде, одан «туғанда» сөзі беретін түсініктің 
дәл өзі болмаса да, елесі ойға оралғандай бола-
ды. Екінші тармақтың аудармасында «қайғырып» 
(скорбя) сөзінің басы артық. Екінші жағынан, 
түпнұсқада ақын жер қойнына «кірер денең» деп, 
өз сөзінің кімге бағытталып отырғанын анық, 
нақты көрсетеді. Аудармада мұндай нақтылық 
жоқ, сөз әйтеуір біреудің «денесі» туралы болып 
отырғандай әсер қалады. Келесі тармақтардың 
аудармасында да осындай жекелеген сөз, жеке-
леген түсінік деңгейінде жіберілген олқылықтар, 
лексикалық сипаттағы өзгешеліктер бар. Соған 
қарамастан аудармада ақын өлеңінің негізгі 
мазмұны толық және сәтті ашылған деуге негіз 
жеткілікті. Ең бастысы, аудармашы ақынның 
өлең туралы, өлеңнің адам өміріндегі орны, 
маңызы туралы тұрғысын, көзқарасын дүрыс және 
тура жеткізген. Оның аудармашылық еңбегінің 
бағалылығы да осында. Сондай-ақ түр жағынан 
алып қарағанда да аударманың көркемдік сапасына 
қояр үлкен сын болмауға тиісті. Өйткені түпнұсқа 
мазмұнын жеткізуші тілдік бейнелеу құралдары 
мен өлеңнің ырғақ, ұйқас жүйесіндегі көркемдік 
айшықтың қызметі келісті. Ең бастысы, аудармада 
түпнұсқа мәтіннің мәні (контекст) толық берілген 
және мұның өзі аударма тіліне, оның бейнелеу 
құралдарына тән мазмұн мен мағынаны өз еркімен 
билеп-төстеп, тиісті көркемдік сапаға ие еткен.

«Сегіз аяқ» өлеңінің табиғаты өзгеше, 
қүрылым жүйесі де, мазмүны да басқадай бол-
ганмен, ақын бүл өлеңінде де тіл өнері туралы 
көзқарасын кең толғаған.

Алыстан сермеп,
Жүректен тербеп,
Шымырлап бойға жайылган,
Қиуадан шауып,
Қисынын тауып,
Тағыны жетіп қайырған.
Толғауы тоқсан қызыл тіл,
Сөйлеймін десең, өзің біл [131, 117], -

деген жолдардағы негізгі ойдың бәрі тілге, қызыл 
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тілге, басқаша айтқанда, сөз өнеріне қатысты ай-
тылып отыр. Осы берілген сегіз тармақ сипаттама 
ойдың алғашқы алты тармағы тұтастай «толғауы 
тоқсан қызыл тілдің» басты қасиеттерін айқындап 
тұрған күрделі, тұтасқан эпитет қызметін 
атқарады. Оны түзуші әр суреттің маңызы өте 
жоғары. Өйткені олардың әрқайсысында ақынның 
қызыл тілге беріп отырған бағасы, сипаттама-
сы бар. Бұдан кейінгі сегіз тармақтың бастапқы 
алты тармағы тағы да тура осындай жүйеде 
берілген және осындай қызмет атқарады. Өлең 
табиғатындағы, оның мағыналық жүйесіндегі 
осындай өлшемдер, ақындық, сөз өнері, тіл өнері 
туралы пікірлер әр аудармашының тарапынан әр 
қалай және әр түрлі көркемдік дәрежеде аудары-
лады. Өлеңнің бірнеше аудармасы бар. Солардың 
ішінде кең таралғаны - Л.Озеровтың аудармасы. 
Алғашқы сегіз жолдың аудармасын Л. Озеров бы 
лай жасаған:

Издали зовет, 
От души идет,
Заставляет нас трепетать;
Он всего острей,
Он всего быстрей,
Может к месту лань приковать.
Многоликий гибкий язык,
Ты в устах народа велик! [133,100].

Өлеңнің түпнұсқасы мен аудармасын, ал-
дымен, синтаксистік-стилистикалық тұрғыдан 
өзара салыстырып байқайық. Түпнұсқадағы 
алғашқы үш тармақ топтасып келіп, бір күрделі 
ойды түйіндейді. Мұндағы негізгі, жетекші, 
тиянақты ой үшінші тармақта түйінделген. 
Алыстан сермеу де, жүректен тербеу де шы-
мырлап бойға жайылудың амалы, сыны ретінде 
көрініс тапқан. Басқаша айтқанда, бастапқы 
екі тармақта берілген ой үшінші тармақтағы 
оқиғаның, құбылыстың қимыл-сынын, амалын, 
образын білдіреді. Сондықтан да алғашқы екі 
тармақтыи әрқайсысы тілдік тұрғыдан толық 
тиянақталмайды және толық ойды да білдірмейді. 
Бұл екі тармақтағы ой екі тармақ болып өріле 
келіп, үшінші тармаққа ұласады да, сондағы түр 
мен мағынаны айшықтай отырып тиянақталады. 
Үшінші тармақтан тыс тұрып бұл екі тармақ 
түр жағынан да, мазмұн жағынан да белгілі 
ойды білдіре алмайды. Үш тармақ арасындағы 
мағыналық және құрылымдық байланыс сипаты 
осындай. Бұл арада алғашқы екі тармақ мазмұн 
жағынан да, түр жағынан да үшінші тармақпен 
тікелей, әрқайсысы өз тарапынан, дербес, жары-
са байланыса алады. Абайдың шығармаларына 
тән стилистикалық тұтастық және синтаксистік 
жүйе, дыбыстық байлығы, синтаксистік 
құрылымдардың келістілігі, тілге жеңіл, жүрекке 

жылы тиюі [7, 308] секілді ерекшеліктер, «Сегіз 
аяқтан» да табылады. Аудармада түпнұсқаның 
мазмұны мен құрылым жүйесіне тән мұндай 
стильдік ерекшелік сақталмаған. Аудармада сөз 
болып отырған үш тармақтың әрқайсысы өз ал-
дына бір бөлек тұрған ойды және әр бөлек, дер-
бес жағдайдағы түрді, құрылым-жүйені таныта-
ды. Олардың арасында бірінен екіншіеіне сатылы 
түрде сабақтасып жатқан ой да, тілдік түр де 
жоқ. Аударманың және түпнүсқаның келесі үш 
тармағы туралы да осыны айтуға тура келеді. 
Түпнұсқа табиғатына тән ерекшелік бұл жерде 
де бұзылған. Бастапқы үш тармақ пен кейінгі үш 
тармақта өрілген ойлар өзара тең дәрежеде бай-
ланыса келіп, соңғы екі тармақтағы құбылыстың 
арнасында тоғысады. Ол - толғауы тоқсан қызыл 
тіл. Сонда бұған дейінгі алты тармақта айтылған 
ойлар мен бейнелеу үлгілері, сурет пен суреттілік 
түгелдей осы құбылыстың, толғауы тоқсан қызыл 
тілдің образына айналып кетеді. Бұл туралы 
ілгеріде де айтылды. Ал аударманың мағыналық 
және құрылымдық жүйесіне байыптап қарағанда, 
одан мұндай жүйені де, байланысты да табуға 
болмай қалады. Түпнұсқа табиғатына тән мұндай 
ішкі және сыртқы жарасымдардың тұтастығын, 
ақын ойының тұтасқан сұлу жүйесін аудармада 
жеткізбеу, жеткізе алмау - Абайды орыс тілінде 
тану мен таныту ісіндегі үлкен кемшілік. Өйткені 
аударма үшін түпнұсқаның мазмұнын жеткізумен 
бірге сол мазмұнның құрылым жүйесін, ақын 
ойының өрілу ерекшелігін айқындап көрсету де 
аса маңызды. Ақынның тіл өнері туралы айтып 
отырған ойының бағалылығы да осы жүйе арна-
сында ашылады.

Тілдік тұрғыдан, аударманың көркемдік 
бейнелеу құралдарының сипаты мен қызметі 
тұрғысынан келгенде де аударма айтарлықтай 
суреттілігімен, бейнелілігімен ерекшеленбейді. 
Тіпті аудармашының тілі тым қарабайыр, ауызекі 
тіл өлшемдері аясында қалып қойғандай көрінеді. 
Бұған түпнұсқаның тілінің ұлттық бейнелілігі, 
образдылығы арнасынан туындап жатқан 
қиындықтар себеп болғаны анық. Түпнұсқадағы 
«алыстан сермеу», «жүректен тербеу», «шымыр-
лап бойға жайылу», «қиуадан шабу», «қисынын 
табу», «тағыны жетіп қайыру», - осылардың бәрі 
түгелдей бейнелі, тура емес, бұрма мағынада 
қолданылып тұрған сөздердің қатарына жата-
ды. Өлең, осылайша, бірыңғай бұрма мағыналы 
сөздердің поэтикалық қызметімен ерекшеленеді. 
«Абайдағы тұтастық, түгелдік, гармония оны 
шалағайлыққа жібермеген. Абай - ойшыл ақын, 
өлеңін пікір кернеп тұр. Оның сезімі - ойшыл' 
сезім. Бірақ оның ойы да сезімшіл ой. Сондықтан 
Абай өлеңінің мазмұны түрін көрсетіп тұрады 
да, түрі мазмұнын көрсетіп тұрады» [95, 292]. 
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Қ.Жұбановтың бұл пікірінде үлкен шындық 
бар. Ақын өлеңдеріне тән мұндай тұтастықты, 
түгелдік пен гармонияны аудармаға дарыту 
өте қиын. «Сегіз аяқ» мәтініндегі жоғарыда 
көрсетілген сөздердің әрқайсысы   мен олардың 
өзара байланысында осындай келісім бар. 
Р.Сыздықова Қ.Жұбанов пен З.Ахметовтің ойла-
рын дамыта отырып, «Сегіз аяқтың» құрылымы 
туралы былай деп жазады: «Өлеңнің әрбір 
шумағы тезис пен антитезистен тұрады, яғни 
алдыңғы алты тармақ кіріспе тәрізде берілген те-
зис болып келеді де, соңғы екі тармақ қорытынды  
ретінде берілген афористік сентенция  болады. 
8 аяқтың 6 тармағы көбінесе өз ішінен екіге жа-
рылып, синтаксистік әрі мағыналық параллел-
дер құрайды» [96, 93]. Бұл пікір Абай өлеңінің 
синтаксистік-мағыналық құрылымына тән 
ерекшеліктерді білдіреді. Сонымен қатар мына 
жайды да ескеру қажет: ақын өлеңінің осы 
қүрылым-жүйесі үлкен көркемдік-эстетикалық 
қызмет атқарады. Өлеңнің поэтикалық табиғатын 
ашатын, ондағы мазмұн мен түрдің жарасымын 
түзетін композициялық тұтастық осы құрылым 
ерекшелігінен туындайды. Мұндай құрылымды, 
оны түзуші тілдік құралдарды орыс тіліне ауда-
ру қиын болғанмен, олардың түпнұсқа желісінде 
атқарып тұрған қызметін, көркемдік-эстетикалық 
мәнін аудармаға көшіру талантты деген ақынның   
қолынан да келе бермейді. Бұл аудармашының 
талантының төмендігінен емес, Абайдың 
ақындық даралығының, оның ұлттық ойлау 
мәнерінің соншалық айқындығынан туып жатқан 
қиындық болса керек. Талданып отырған сегіз 
тармақтың ішіндегі ең тілге жеңілі - «толғауы 
тоқсан қызыл тіл». Аудармада осының өзін ауда-
рып беру үлкен қиыншылық келтіреді. «Толғауы 
тоқсан» тіркесін қалай аударуға болады? Тікелей 
аудару мүмкін емес. Ең дұрысы – баламасын табу. 
Бірақ аудармашы орыс тілінен оның баламасын 
таба алмайды. Қиналған аудармашы түпнұсқа 
тіліндегі мұндай ұлттық бояуы бар суретті тіркес 
беретін ойды сипаттап қана жеткізуге мәжбүр 
болады. Соның нәтижесінде «толғауы тоқсан 
қызыл тіл» секілді көрікті де ажарлы, суретті, 
әсерлі тармақ аудармада азып-тозып кеткен-
дей  болып /многоликий гибкий язык/,  әсерсіз, 
әлжуаз көрінеді. Бұл арада «толғауы тоқсан» 
сөздерін аудару жайын айтпай-ақ, «қызыл тіл» 
ұғымын аударма тілінде қалай беруге болаты-
ны да үлкен ізденісті талап етеді. «Қызыл тіл» 
аудармадағы «гибкий язык» дегенге сәйкес келе 
алмайды. Түпнұсқа беретін ұғымның мәні мен 
эстетикалық, көркемдік қызметін бұл тектес ау-
дарма жеткізе алмайды. Ал мұндай сөздердің то-
бын тікелей,  сөзбе-сөз аудару мазмұнды бұзады. 
Сөйтіп, аталған сипаттағы сөздерді, жалпы осы 

өлеңді аударуда белгілі болатын жайлар мына-
дай: а) ұлттық бояуы қанық, ауыспалы мағынада 
қолданылып тұрған сөздердің қалың қатарын 
орыс тіліне тікелей аударуға аудармашылардың 
мүмкіншілігі болмаған; ә) олардың аударма 
тіліндегі баламасын тауып қолдануға да қол жет-
пеген; б) олардың мағынасын сипаттап жеткізу 
түпнұсқаның көркемдік, эстетикалық болмы-
сын, ақынның шығармашылық стилін, ойлау 
даралығын, ақындық көзқарасын аудармада өз 
дәрежесінде беруді қамтамасыз ете алмаған. 
Ә.Қодардың аудармасында да ақынның ой жүйесі, 
өлеңнің құрылымы өзгеріп, басқаша беріледі.

Зазываешь, далек,
Одаряешь, глубок,
Избавляя от боли и мук,
Зная в чем уязвим,
Словом верным своим,
Возвращающий неука в круг,
Мой стогласый, певучий язык,
Говори, раз уж так ты привык [134, 99], -

секілді  өлең  жолдарын Абайдың  «Сегіз  аяқ»  
атты  өлеңінің аудармасы ретінде қабылдау өте 
қиын. Л.Озеров ақын өлеңінің тіліне тән суретті 
сөздерді дәл аудара алмағанмен, олардың беретін 
мағынасын сипаттау тәсілі арқылы болса да дұрыс 
жеткізуші еді. Ә.Қодар ақын өлеңінің мағынасын 
сипаттап беру, сипаттап аудару дәрежесіне де 
көтерілмей, өзінше толғап кетеді. Берілген сегіз 
тармақтың бәрі дерлік түпнұсқа мазмұнын дәл си-
паттап бере алмайды. Аудармада Абайдың «Алы-
стан сермеп, Жүректен тербеп, Шымырлап бойға 
жайылған» секілді өлең тармақтарының бір де 
бірі   лайықты дәрежеде аударылмаған. «Шымыр-
лап бойға жайылған» тармағын «Избавляя от боли 
и мук» деп аудару ешқандай әдеби өлшем талап-
тарына сай келмейді, аударма ісінің ережелеріне 
де мүлде жат көрінеді.  Аудармашының қайдағы 
ауруды («боли»), қайдағы азапты («мук») айтып 
отырғаны ешкімге де түсініксіз. Ауырып, азап 
шегіп жатқан адамды өлең жазып жібереді деген 
ойды Абай қашан айтыпты... Абайдың айтпаған 
ойын айтты деп көрсету аудармашыға абырой 
әпермейді. Бұл, ашығын айтқанда, Абайдың 
өлеңін, оның авторлық құқығын тәркілеуге алып 
келетін үлкен ойсыздық, аудармашылық әдепсіздік 
қатарына жатады. «Қиуадан шауып, Қисынын та-
уып» жолдарын «Зная в чем уязвим,  Словом вер-
ным своим» деп аударуға бола ма? Қисын қайда, 
қиуа қайда? Шабу қайда, табу қайда? Абай не 
дейді, аудармашы не дейді? Ақындық таланты 
төмен болғанда, түпнұсқаның мәнін, оның тілінің 
суреттілігін терең танып, жүрекпен ұғып, бойын 
шымырлатып қабылдамаған жағдайда, Абайды 
ешқандай аудармашы аудара алмайды. Жоғарыда 
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берілген аударма Абайдың тілін де, ойын да, 
ақындық даралығын да танымаған, тани алмаған 
кісінің қолынан шыққандай әсер қалдырады.

«Сегіз аяқ» - нағыз ақындық таланттан, шы-
найы шабыттан туған келісті поэтикалық туын-
ды. Мазмұн мен түрдің терең үйлескен келісті 
үлгісі болғандықтан, онда ақындық өнердің, шы-
найы сөз өнерінің көркемдік-эстетикалық қуаты 
барынша толық көрініс тапқан [9,355]. Аудар-
мада өлеңнің ырғақ жүйесі, үйқас тәртібі дүрыс 
берілгенмен, түпнұсқаның мазмұны, мағына 
тереңдігі, көркемдік қасиеті жете ашылмай жата-
тыны туралы З.Ахметовтің пікірі [9,34] ғылыми 
тұрғыда барынша дәлелді, және ақиқат шындықты 
танытады. Бұл пікірді тек Л.Озеров аудармасына 
қатысты емес, Державин, Ә.Қодар аудармаларына 
байланысты да қайталап айту артық емес.

Аудармашы - шығармашылық тұлға. Ол 
- өз дәуірінің, өз туған әдебиетінің өкілі. Сон-
дық тан оның аудармасында оның өз үні, өз 
дәуірінің мазмұны мен мәнін ол тек өзінше 
қабылдайды, өзінше байымдайды. Бұл оның 
құқы ғана емес, міндеті десе болғандай. Олай 
болмаған жағдайда, аудармашының бәрі біздің 
талабымызға орай, түпнұсқаның мазмұны мен 
мәнін бір ізбен, бір жүйемен, бір тәртіппен ау-
дарар болса, онда оның шығармалылық тұлға 
ретіндегі даралығынан ештеңе де қалмас еді. Әр 
түрлі аудармашылардың белгілі бір шығарманы 
аудару барысындағы еңбектерінде де ешқандай 
ерекшелік қалмас еді. Түпнұсқа мен аударманың 
тіліндегі айырмашылық, тілдердің жүйесіндегі 
өзгешелік, тілдік бейнелеу құралдарының 
эстетикалық қызметтеріндегі айырмашылық ау-
дармашыдан түпнұсқаның қайсыбір маңызды 
құрамдас бөлігін, деталін өзгертуді, алмастыруды 
немесе басқаша баяндауды талап етеді. Соның 
өзінде аудармашының түпнұсқадан алыс кетіп, 
автордың ойын өзінше толғап, оның ақындық ны-
санасын бұрмалап, түпнұсқамен жарысып жаңа 
туынды жасауына ерік берілмейді. Аудармашы 
өз еңбегінде өзінің шығармашылық ерекшелігін, 
творчестволық мәнері мен машығын  сақтай  оты-
рып, түпнұсқа  авторының даралығын да, ақындық 
нысанасын да көрсете білуі шарт. Сонымен қатар 
түпнұсқаның ұлттық сипаты, ұлт әдебиеті мен 
мәдениеті арнасындағы ерекшелігі, маңызы мен 
мәні, эстетикалық нысанасы аудармада сол аудар-
ма тілінің заңдылықтарына сай көрініс табуының 
атқаратын қызметі де жоғары. Аудармашылар 
ақынның ақындық нысанасын жеткізу барысын-
да бірқатар кемшіліктер жіберген. Олардың ба-
сты сипаттары мынадай:

а) түпнұсқаның мазмұнын жете түсінбеу 
нәтижесінде туған мазмұн мен мағынадағы 
алшақтық; ә) түпнұсқадағы ақынның өзекті 

ойын, көркемдік-эстетикалық нысанасын та-
нытатын ұғымдардың мәнін жете танымаудан 
туған алшақтықтар; б) ақынның нысаналы ойын, 
дүниетанымын танытатын ұғымдар жүйесін 
бұзып, түпнұсқаның мағынасын әлсіретіп жеткізу; 
в) ақынның өзекті ойын басқа оймен алмастырып, 
шығарманың поэтикалық қасиетін арзандату, т.б.

Аталған олқылықтар тобын жүйелеу шарт-
ты. Бірақ осылардың бәрі де, айналып келгенде, 
түпнұсқаның мазмұнын, ақынның шығарма шылық 
нысанасын аудармада бере білудің оңай еместігін, 
ал оны аудармада жеткізбеудің, аударма мәтінінде 
бере білмеудің үлкен кемшілік екендігін аңғартады. 
Бұл арада жекелеген сөздердің аударылуындағы 
алшақтықтар туралы сөз болып отырған жоқ. 
Белгілі маңызы бар, ақынның ойлауының, эстетика-
лық нысанасының, дүниетанымының даралығын, 
ұлттық сипатын танытатын тұтастай ұғымдардың 
аударылу сапасы туралы әңгіме болып отыр. Бұл 
секілді ұғымдардың жүйесі шығарманын мазмұнын   
ғана емес, мәнін де түзеді. Автордың ақындық 
нысанасының идеялық-эстетикалық құндылығы 
осы секілді ұғымдар жүйесін түзетін мән мен 
мағына ерекшелігінде. Мұндай мән мен мағына 
ерекшелігін сақтай алмаған аударманың сапасы 
да жақсы бола алмайды. Аудармашының   щығар-
машылық тұлғасына тән басты ерекшелік оның 
қиялының қанаттылығында. Қанатты қиял жоқ 
жерде, аудармашы шығармашылығында шырай да 
болмайды. Бірақ қиялдаудың да, қанатты қиялдың 
да орны болуға тиісті. Қиялда шек, қиялдауда шека-
ра болмайынша, аударма мен түпнұсқа арасындағы 
бірлік пен тұтастық сақтал майды. Аудармашы 
түпнұсқа негізінде  қанша қиял дап, шығармашылық 
қиялға қанша ерік бергенмен, сол түпнұсқаға қайта 
айналып соғуы шарт. Аудармашының қиялының 
шарықтап шығар биігі де, қайта оралар түғыры да 
түпнұсқа, ондағы ақындық нысана   болып табыла-
ды. Түпнұсқадан, автордың ақындық нысанасынан 
көз жазып кеткен шығармашылық қиялдан жақсы 
аударма тумайды. Осы орайда чех ғалымы Иржи 
Левыйдың аудармашыларға қоятын мынадай тала-
бын еске алған дұрыс сияқты. Ғалымның пікірінше, 
аударма шылардың көпшілігі «түпнүсқаның мәтіні 
– аударма ның мәтіні» жүйесі бойынша еңбектенеді. 
Мұны бұдан гөрі ұтымды мына жүйеге ауыстырған 
дұрыс: «түпнұсқа мәтіні – түпнұсқада суреттелген 
өмір қүбылыстарының  тобы – аударманың мәтіні»   
[53,   63].

Чех ғалымының айтып отырғаны аударма тео-
риясы үшін жаңалық емес. Қазақ әдебиет та нуын да 
да аударма теориясы мен тәжірибесі сала сын дағы 
зерттеу еңбектерде бұл туралы аз айтылып жүрген 
жоқ. Аударма сәттілігі үшін түп нұсқаның мазмұнын, 
автордың ақындық нысана сын жете білу ғана емес, 
оған негіз болған өмір құбылыстарының тобын 
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зерттеушілік зердемен таразылау, байқап, байымдау 
туралы ойлар бұрын да айтылған. Иржи Левыйдың 
пікірінің құн дылығы осы ойларды нақты принцип 
деңгейіне көтеріп ұсынғандығында. Бір ескеретін 
жағдай - аудармашының бәрі бірдей түпнұсқаның 
мәті нін, мазмұнын, автордың ақындық нысана-
сын жете ұғумен қатар, оларға негіз болған өмір 
құбылыс та рының сыры мен сипатын жете зерттеп, 
зерделей бермейді. Бұл да оңай шаруа емес. Бұл 
аударма шыдан тек аудармашылықты, ақындықты 
ғана емес, ыждағатты зерттеушілікті талап етеді. 
Ал аудармашылардың көпшілігі ақын-аударма-
шы болғанмен, зерттеуші-ақын-аудармашы бола 
бермейді. Бұған талант қана емес, инемен құдық 
қазғандай ауыр еңбек пен уақыт қажет. Аударма-
шыларда басқа қасиет толық болғанмен, уақыт 
бола бермеуі мүмкін. Жоғарыда көрсетілген жай-
лар, аудармашылардың шығармашылық еңбекте-
ріндегі олқылықтар, түпнұсқа мен аударма ара сын-
дағы сәйкессіздіктер, негізінен, осындай уа қыт  тың 
жетіспеушілігінен, аудармашылардың зерт  теу шілік 
еңбегінің терең, тиянақты сапаға иелене алмау-
ынан туындап жатады. Әйтпесе аталған аудар-
машылардың қай-қайсысының да ақын дық та-
ланты, аудармашылық ынтасы ешкімнен кем емес.

Жоғарыда түпнұсқа мен аударма арасындағы 
сәйкестік пен алшақтық жайы тек мазмұн-
мағына арнасында ғана сарапталды. Бұл жерде 
нақты, тура мағыналы сөздердің тура мағынада 
аударылуы, тармақ беретін мағынаның аудар-
мада мүмкіндігінше дәл берілуі, тармақ, шумақ, 
тұтастай өлең мазмұнын, ақынның өмірлік 
тұрғысын, ақындық биік нысанасын танытатын, 
эстетикалық көзқарастарының негізін аңғартатын 
тұжырымды ойлардың берілу дәрежесі жай-
ында сөз болды. Әрине, аударма өз қалпында, 
түпнұсқадан тыс тұрып та белгілі көркемдік-
эстетикалық, танымдық қызмет атқаратынында 
сөз жоқ. Ақынның ойын ақынның өз ақындық 
қуаты деңгейінде бейнелі жеткізу аудрамашы 
үшін мүмкін еместігінде сөз жоқ. Бейнелілік, 
образдылық сыры мен сымбатын аударуда ау-
дармашыдан ешқандай биік талап өлшемдерін 
талап етпей, тек мазмұн-мағына деңгейінде 
ой қозғағанның өзінде, аудармада түпнұсқа 
мазмұнының кейде өрескел бұрмаланатыны, кей-
де орынсыз өзгеріске ұшырайтыны белгілі бо-
лады. Бұл өзгерістер мен бұрмалаулар Абайдың 
ақындық өнері туралы халық санасында, абайта-
ну ғылымында қалыптасқан биік ұғымнан төмен 
түсініктің орын алуына мұрындық болуы ғажап 
емес. Сондықтан Абайдың ақындық даналығына 
лайықсыз аударманың болмыс-бітімін сын-
шыл оймен байымдаудың әлеуметтік, ғылыми 
маңызы жоғары. Әдеби шығарманың өзге тілге 
аударылғаннан кейінгі аударма қалпындағы 

көркемдік сапасы мен әлеуметтік қызметі 
түпнұсқадан тыс бағалануға тиісті емес. Ау-
дарма шығарманы оқырман өзінше қабылдап, 
оның көркемдік-эстетикалық мәнін түпнұсқадан 
тыс, өзінше өлшеп-пішіп, өзінше бағалауына 
ерікті. Алайда аудармашы түпнұсқадан 
ауытқып, өз оқырманының қолына автордың ба-
сты ойын, өмірлік маңызы жоғары пікірлерін, 
шығармашылық нысанасын өзгертіп жеткізетін 
болса, онда бұл оқырманды адастыруға, түпнұсқа 
туынды туралы мүлде бөлек, ақиқатқа жанаспай-
тын түсініктің пайда болуына алып келеді.
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Көркем шығарманың да, көркем аударманың 
да басты бірлігі - образ. Бірақ образ көркем 
аударманың басты бірлігі дегенде, ол бұл қасиетке 
түпнұсқа түріндегі көркем шығарманың басты 
бірлігі деп отырған образға сәйкес келсе ғана ие 
болады. Өйткені  образ ең алдымен эстетиканың 
категориясы, ол өмір шындығының бейнесін 
жасаудың өнерге тән тәсілдерін сипаттайды. Об-
раз және образдылық өнер мен көркем әдебиеттегі 
негізгі ұғымдар болып табылады, дегенмен де әлі 
күнге дейін бұл терминдердің нақты анықтамасы 
жоқ. Көбінесе “сөздік”, “тілдік” және “көркем” 
образдар ұғымдары шатасып араласып жүреді. 
И.Ф.Волковтың пікірінше “көркем образ - көркем 
мазмұнды, яғни шындық болмысқа тән көркемдік 
сипатты көрсететін бейнелеу құралдарының 
жүйесі” [1, 75]. Аудармадағы көркем образ ту-
ралы айтқанда, осы бейнелеу құралдарының 
аудармадағы лайықты көркемдік сипаты және 
көркемдік қызметі туралы сөз қозғауға тура 
келеді. Образдылық сөзден пайда болады. Адам 
өзінің ойын сөз арқылы жеткізеді. Әдебиетте 
сөздің көмегімен заттар мен құбылыстардың 
болмысы ашылады. Сөз конвенционалды белгі, 
ол өзі сипаттайтын затқа ұқсамайды. Сөздегі су-
реттер дерексіз болып келеді және олар арқылы 
автор оқырманның қиялымен байланыс орна-
тады. Әдебиетте бейнелеп көрсетеді, дегенмен 
сол бейнені қолмен ұстап, көзбен көре алмай-
мыз. Бірақ солай бола тұра, сөздік-көркем об-
раздар қиялдағы шындықтың суретіне сәйкес 
анықталады. Әдеби туындының мұндай жағын  
сөздік пластика деп атайды. Сөз өнері туынды-
ларында көбіне  көзге көрінген заттың өзі емес, 
сол затқа деген субъективті көзқарас көрсетіледі. 
Аудармашы өзінің аудармасында лайықты сөздер 
арқылы осы көзқарасты, ұғымды өз деңгейінде 
бере білуі шарт. Сондай-ақ, образдылықтың 
“пластикалық емес” түрлері де бар: лирикалық 
кейіпкердің, баяндаушының психологиялық ой-
лары [2, 96]. 

Образ әртекті құбылыстарды бірбүтінге ай-
налдырып, бірін екіншісіне ауыстырып, біреуі 
арқылы екіншісін көрсетеді. Образ белгілі 
бір ұғымды қабылдауды жеңілдетіп неме-
се қиындатып, белгіліні белгісізбен, белгісізді 
белгілімен түсіндіре алады. Образдың мақсаты 
сөз арқылы заттың табиғатын өзгерту, толықтыру, 
байыту, жәй затты күрделіге, күрделіні жәй 
затқа айналдырып, екі полюстің арасында ең 

жоғарғы мағыналық және көркемдік  қуатқа қол 
жеткізу, болмыстың әрқилы көріністерінің өзара 
тығыз тоғысуын анықтау. Образда заттық және 
мағыналық қатарлар, сөздік бейнелеу мен оның 
астарындағы ой тоғысады. Аудармашы сөзді 
жалаң, жадағай, басқаша айтқанда, сөзбе-сөз ау-
дармай, оның осындай мағыналық қырларын, 
ішкі табиғатын жете білуге міндетті. 

Образдың түпнұсқадағы және акдармадағы 
мәнін тереңірек түсіну үшін  оларды “бірнеше 
қабықшалармен қоршалған ядро түріндегі  белгілі 
бір құрылымдық модель” деп қарастырып көрейік. 
Ядро шығарманың тақырыбы мен идеясын 
қамтиды.  Сыртқы қабықшада шығарма ның жаса-
луына негіз болатын материал бар. Шығарманың 
құрылымдық қатпарлары шығармадағы рухани 
ақпаратты жеткізуде көркемдік мәнге ие болады. 
Шығарманың мәнерлілігін арттыру үшін сыртқы 
қабықша мен ядроны байланыстыру қажет, бұл 
өз кезегінде екі аралық қабықшаны түзеді. Бұл 
қабықшалар құрылымның ішкі және сыртқы 
формасы болып табылады. Ішкі форманы об-
раздар жүйесі құрайды. Сыртқы форма тілдік 
тіннің құрылымы түрінде нақтыланады. Бұл фор-
ма мәтіннің астарындағы  көркем ақпараттың 
оқырманға жетуіне ықпал етіп,  мәтіннің 
дыбыстық жағынан жандануына да септігін 
тигізеді. Мұны білу және сол білгенін өзінің 
еңбегінің барлық сатыларында ескеріп, орнымен 
пайдалану аудармашыдан үлкен филологиялық 
білімді талап етеді.

Образ жасауда сөз астары үлкен роль 
атқарады. Сөз астары сөз деңгейінде ғана емес, 
мәтін деңгейінде ашылады. Сөздің мәтінде ашы-
латын астарлы, жасырын мағынасы, айналып 
келгенде, мәтін астары болып шығады. Әдетте 
мәтін астары психологиялық сипаттаманың 
құралы болып табылады, сондай-ақ мәтін астары 
заттың, құбылыстың елесін де тудырады. Осы-
дан келіп сөз арқылы шеті көрінген образ мәтін 
астарында күрделі біртұтас образдық құрылым 
түрінде анықталады. Мұның кейбір терең мәнін 
әдебиеттану мен тіл білімінің мамандарының өзі 
анық ажырата алмауы мүмкін, ондай жағдайда 
түпнұсқа туындының имплицитті образдық 
құрылымын мүлде тани алмауы ғажап емес. Оны 
тану образдық құрылымды білдіретін сөз, мәтін 
деңгейіндегі тілідік бірліктердің мәнісін білудің 
негізін олар арқылы туатын елестің суретін (оқиға, 
іс, жағдай) синтездік игеру, шығармашылық 

Екінші тарау. ОБРАЗ ЖӘНЕ ОБРАЗДЫЛЫҚ:  
ТҮПНҰСҚА МЕН АУДАРМА
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нысанға эмоционалдық қарым-қатынас, потен-
циалды әсерлі күш құрайды. Л.И.Тимофеевтің 
пікірінше “образ – адам өмірінің қиялдан туған 
және эстетикалық мағынасы бар нақты және 
жалпыланған  суреті” [3,60]. Ғалым өмірдің 
образды көрінісінің екі маңызды белгісіне 
тоқталады. Біріншісі, образда ғылымдағыдай 
өмір құбылыстарының ең сипатты белгілерін 
анықтайтын  жалпылау болады. Екіншіден, 
бұл құбылыстар өздеріне тән ерекшеліктерін 
сақтай отырып нақты бір формада көрінеді. 
Л.И.Тимофеевтің пікірінше көркем бейнелеудің 
пәні - адам және оның табиғатпен, қоғаммен 
байланысы. Жазушы өзінің шығармасында 
өмір құбылыстарының барлық күрделілігімен, 
шындығымен суреттейді, бірақ олар адам 
өмірінде нақты көрінетін болғандықтан жазушы 
өзінің тарапынан белгілі бір өзгертулер енгізеді. 
Оның танымының пәні – шындық өмір, бейнеле-
ну пәні – адамның жеке тұлға ретінде шындыққа 
деген күрделі және сан қырлы қатынасы. 

Әдебиет адамды қайталанбас тұлға ретінде 
оның  психологиялық, физикалық ерекшелік-
терімен, сөйлеу мәнерімен, әлеуметтік, тұр-
мыстық, табиғи жағдайымен бейнелей отырып, 
өмір үдерісін түгелімен қамтып, адамның мінез 
құлқының қалыптасуы мен дамуын анықтайды. 

Образ - адам өмірінің суреті. Өмірді образ 
арқылы суреттеу –адам өмірінің суретін салу 
(адамдардың іс-әрекеті, күйзелісі). Образ - адам 
өмірінің суреті болса, суретші адаммен байланы-
сты барлық нәрсені сол суретте көрсетуі тиіс.

Л.И.Тимофеевтің пікірінше “образ” ұғымы 
характер ұғымына қарағанда  кең, себебі  образда 
адам өмір сүретін  бүкіл заттық әлемнің көрінісі 
бар, дегенмен характерді бейнелемей тұрып об-
раз да тумайды [3, 38]. 

«Образды» анықтайтын белгілі бір өлшемді 
іздегенде, образдық жүйенің сатылы түрде өсіп 
отыратын  градациясын байқауға болады. Атап 
айтқанда,  нақты мәннен дерексіз, жинақтаушы 
мәнге қарай өрлеу үдерісін көруге болады. 
Мұндай жағдайда өсу-өрлеудің  үш сатысын 
анықтауға болады: образ-индикатор (сөздің 
тікелей, негізгі мағынасы); образ-троп (ауыспа-
лы мағына); образ-символ (жекелеген ауыспалы 
мағыналар негізінде жинақталған ортақ мағына).

Бірінші сатыда образ көбінесе «сөздің ішкі 
формасының тірілуі» (А.А. Потебня) нәтижесінде 
пайда болады.  Бұл мәнді көрсетуші образ-инди-
катор.

Екінші сатыда қайта пайымдау жүзеге аса-
ды. Бұл кезде метафоралану негізінде туындай-
тын троптар жүйесі бөлініп шығады. Ең соңында 
әдеттегі қолдану дәстүрінен көрінетін контекст 

шегінен асып кететін образ-символдар айқындала 
бастайды.

В.В. Виноградовтың «Сөздегі образ және 
сөз арқылы көрінетін образ» формуласына 
сүйенетін болсақ, әдеби туындыдағы образ және 
образдылық мәселесінің екі қыры бар екенін 
көреміз. Образ контекстен тыс алынған жеке 
сөзде, сол сөздің өзінде болуы мүмкін. Деген-
мен де образ бен образдылықты түсіну үшін 
Потебняның ілімі өз маңызын жойған жоқ. 
Әсіресе оның сөз қалыптаса бастаған кездегі 
үш бөлшегі туралы пайымдауларының ерек-
ше мәні бар. Бұл бөлшектер төмендегідей: 1) 
дыбыстардың тұтастығы (мәннің сыртқы белгісі), 
2) түсінік (мәннің ішкі белгісі), 3) мәннің өзі. 
Алғашқы және үшінші бөлшектер үнемі болады, 
ал екінші – түсінік – кейде пайда болып, кейде 
жоғалуы да мүмкін

Біздіңше, көркем шығармадағы сөздің мәні 
ешқашан оның тікелей номинативті-заттық 
мәнімен шектелмейді. Сөздің негізгі мәні жаңа, 
басқа мәндермен ұлғая береді, эмпирикалық 
факті типтік жинақтауға дейін өседі. Көркем 
шығармада қажетсіз, уәжделмеген сөз болма-
уы тиіс. Сөздерді таңдау сөз арқылы шындықты 
айту және көрсету тәсілімен тығыз байланысты. 
Шығарманың бүкіл контексінде өзара ықпалдаса 
отырып сөздер мен айтылымдар әртүрлі қосымша 
мәндік реңктерге ие болады.

Көркем образ – реципиентке эмоционалды 
әсер беру мақсатында тілдік құралдар мен тілдік 
образдылықтың көмегімен стилистикалық тәсіл 
шеңберінде іске қосылатын шындықты авторлық 
бейнелеудің нәтижесі. Көркем образдың мына-
дай сипаттары бар: 1) тұтастық; 2) таным және 
шығармашылық үдерісінде шынайы болмыстан 
идеалды болмысқа қарай үнемі  ішкі қозғалыста 
болуы; 3) коммуникативтілік –образ тек автор 
мен адресаттың арасындағы диалогтың барысын-
да іске асады; 4) пайымдаулардың көпмәнділігі; 
5) импликативтілік – мәннің мәтінде имплицитті 
түрде өсіп-өну қабілеті; 6) субъективтілік – об-
разда объективті нысанмен қатар, мүмкін бола-
тын, болжанатын, яғни субъективті, эмоциональ-
ды астар да болады. Образдың міндетті бөлшегі 
экспрессивтілік, эмотивті және  эмоциональдық 
баға болып табылады.

Көркем образдың типологиялық жүйесінде 
украиндық ғалымдар И. Ковалик – М. Коцю-
бинскаяның мегаобраз, макрообраз және микро-
образ туралы теориясы ерекшеленеді.

Мегаобраз (гр. megas - зор) әдеби шығарманың 
өзіне тікелей қатысты, шығарманың толық мәтіні 
мегаобраз ретінде қабылданады. Ол өзіндік 
эстетикалық құндылығымен ерекшеленеді және 
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әдебиет теоретиктері оны жоғары тектік және 
бөлінбейтін мөлшер-шама деп есептейді.

Макрообраз (гр. macros – кең, ұзын) өмірді 
көркем бейнелеу жүйесін оның түрлік және 
тектік сегменттерінде (жеке бөліктер, суреттер) 
ұйымдастырады. Макрообраздың құрылымы 
өзара байланысқан біртекті микрообраздардан 
құралады.

Микрообраз (гр. micros- кіші) ең кіші мәтіндік 
өлшеммен ерекшеленеді, бұл образдық ойлаудың 
өлшем бірлігі, обективті шындықтың шағын 
бөлігі көркемдік тұрғыдан қайта туындайды. Ми-
крообраз жеке фразалық сөз, сөйлем, абзац болуы 
да мүмкін (Жауын. Түн. Күз.) 

Эпикалық шығарма (мегаобраз) бірнеше ма-
крообраздардан тұрады. Өлең мәтінінде макроо-
браз бірнеше микрообраздан құралып, керісінше, 
бір микрообразда мегаобразға тең болуы да 
мүмкін. И. Ковалика – М. Коцюбинскаяның кон-
цепциясына сәйкес, сөздік–көркем образдар ара-
сында қарапайым (бір фразалы, кеңеймеген)  және 
күрделі (кеңейтілген) микрообраздар болады.

Сонымен, көркем мәтіннің барлық мағыналық 
және эстетикалық ақпараты образда жинақталады, 
сондықтан образға ену үшін алдымен образдың 
өзін іздеп табу керек. 

Гегель:  “көркем образ біздің көз алдымызға 
абстрактылы мәнді емес,  оның нақты өзін 
көрсетеді”– деген пікір айтады [22, 221].

В.Г.Белинскийдің пікірінше:  “өнер  дегеніміз 
образды ойлаудың жемісі. Позитивистер үшін 
көркем образ - эстетикалық ләззат сыйлайтын  
идеяларды  көрнекі түрде көрсету жолы”[21, 136]. 

Образдылық туралы сөз болғанда  “ішкі фор-
ма” деген түсінікке тоқталып өтпеске болмайды. 
Ішкі форма туралы алғаш рет В.Гумбольдт айтқан 
болатын. “Тілдің ішкі формасы дүниетаным 
ерекшеліктерін сипаттайтын ұғымдар жүйесі 
және ол сыртқы формамен бейнеленеді. Мұнда 
мәселе екі ұлттың дүниетанымы туралы болып 
отыр.Тілдің ішкі формасын дүниені сезіну деп 
түсінемін” [4, 80].  В.Гумбольдтің теориясын 
А.А Потебня жалғастырады. Ол сөздің ішкі және 
сыртқы формалары туралы теорияны ұсынады. 
Сөздің ішкі формасы - ой мазмұнының санаға 
қарым-қатынасы: ол адамға өз ойының  қалай 
берілетінің көрсетеді. Сондықтан бір  тілдің 
ішінде  бір затты сипаттау үшін бірнеше сөз 
жұмсалып немесе керісінше  бірнеше затты бір 
сөзбен ғана беріп отырады [5, 114]. Г.О.Винокур 
сөздің ішкі формасы туралы А.А.Потебнянын 
зерттеуін жалғастырып: “көркем сөздің мәні ерек-
ше дыбыстық формасы бар белгілі бір мазмұн 
ерекше  дыбыстық сипаты жоқ басқа  мазмұн фор-
масы бола алады” – деген пікір айтады [6, 390].

Сөзде шындық өмір бар, суреткер оны екінші 
рет қайта жасайды. Әдеби шығарманың мәнмәті-
нінде сөз сөздікте жоқ көркемдік көп мағыналыққа 
ие болады. Көркем сөздің образдылығы сөй-
леу құбылыстарын (экспрессивтілік, троп) 
пайда ланғанға байланысты емес, сол сөйлеу 
құбылыстарды пайдаланудың принципіне, си-
патына байланысты. И.Ф.Волковтың сипаттама-
сына  сүйене отырып, “көркем образға” мына-
дай анықтама береміз: “Көркем образ - көркем 
форманың басты бірлігі, көркем мазмұнды жүзеге 
асыратын нақты сезімдік құралдардың жүйесі, 
яғни өнер туындысында сөздік және көркемдік 
композициялық тәсілдердің көмегімен пайда 
болатын  ақиқат шындықтың көркем тұрғыда  
игерілген сипаты. Образдың екі маңызды бөлшегі 
бар: заттық және мәндік, айтылған сөз және 
астары және олардың өзара қатынасы. Осылай-
ша образдардың мынадай үш түрлі классифи-
кациясы пайда болады: заттық, жалпы мәндік, 
құрылымдық [7, 253].  

Образдың заттылығы  бірнеше қабаттарға 
бөлінеді. Бірінші қабатқа эстетикалық ұсақ 
бірліктер, образ-детальдар жатады. Образ 
детальдардың көлемі әртүрлі. Олар құбылысты  
бір сөзбен немесе құбылыс ауқымды болса 
бірнеше сөзбен  кеңінен суреттейді. Мысалы, 
пейзаж, портрет, интерьер. Бұл айтылғандардың 
ерекше қасиетіне – статикалық, сипаттамалық, 
фрагменттік қасиеттерді жатқызуға болады.  Осы-
дан кейін шығарманың екінші образды қабаты  
пайда болады. Бұл барлық заттық құбылыстарды  
біріктіретін  мақсатты әрекетке ие фабулалы қабат 
ішкі және сыртқы қимыл образдарынан  тұрады. 
Мұнда көркем шығармадағы  динамикалық сәттер 
- әрекет, көңіл күй, талпыныс қамтылады. Үшінші 
қабат әрекеттерге құрылатын қақтығыстар, колли-
зия, жағдаяттар пайда болатын шығарманың  зат-
тан тыс концептуалды қабаты, мұнда жазушының 
болмысты қалай ұғынып, қабылдайтындығы та-
нылады.

Характерлер мен жағдайлар образдарының 
байланысы нәтижесінде тағдыр мен әлемнің тұтас 
образы пайда болады: бұл жалпы болмыстың об-
разы, оны суреткер  өзінше түсінеді және  көреді. 

Мәндік жиынтығына қарай (смысловой обоб-
щенность) образдар дара, сипатты, типтік, образ 
мотивтер, топос, архетип болып бөлінеді.

Дара және дараландырылған образдар сурет-
кердің өзіндік қиялынан туындайды. Мұндай об-
раздар өздерінің қайталанбайтындығымен және 
сонылығымен ерекшеленеді.

Сипатты образ қоғамдық-тарихи өмірдің 
заңдылықтарын ашып, сол орта мен кезеңде орын 
алған әдет- ғұрып пен дәстүрді суреттейді.
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Типтілік бұл сипаттылықтың  ең  жоғарғы 
деңгейі. Сол кезеңнің нақты тарихи, әлеуметтік 
ерекшеліктерін суреттеп шегіне жеткеннен 
кейін, адам болмысының тұрақты және өмірлік  
қасиеттерін ашып, жалпы адамзатқа тән белгі-
лерді   сипаттайды. 

Жоғарыда көрсетілген образдың түрлері  
(дара, типтік) бір нақты шығарманың шеңберінде 
бір автордың шығармашылық туындысы болып 
табылады.

Образдың келесі түрлері (мотив,топос, ар-
хетип) “бейнеленген” нақты тарихи мазмұны 
бойынша  емес, шартты, мәдени қалыптасқан 
және бекітілген форма негізінде жинақталады. 
Сондықтан олар бір нақты шығарманың 
шеңберінен шығатын өзіндік қолданыстың 
тұрақтылығымен сипатталады. 

Мотив бір немесе бірнеше автордың шығар-
ма ларында қайталанатын образ. Мотив жазу-
шының немесе бүкіл көркемдік бағыттың 
шығармашылық құштарлығын көрсетеді.

Топос бір кезеңнің немесе бір ұлттың  тұтас 
мәдениетіне тән образ. Мысалы, әр әдебиетте 
жаздың немесе қыстың топосы болады.

Образ - архетип мифология мен өнерде және 
олардың тарихи дамуының барлық сатыларында 
көрінетін адам қиялының тұрақты “сызбасын” 
немесе “формуласын” сипаттайды. Бүкіл көркем 
әдебиетті оның мифологиялық бастауынан осы 
заманға дейінгі аралықты қамтитын архетип-
тер  жазушыдан жазушыға берілетін сюжет пен 
жағдайдың тұрақты қорын жасайды. 

Образдар пәндік, мәндік, сөзбен берілген, 
астарлысияқты құрылымына қарай  “автоло-
гиялық” және “металогиялық” болып бөлінеді. 
Автологиялық образдың өзіндік мәні жоғары бо-
лады, ал металогиялықта мұнда бөлшек бүтіннен, 
заттық руханидан, үлкен кішіден сияқты  сөзбен 
берілген образ астарлыдан ерекшеленеді. Бұларға 
образдар – троптардың аллегориялық және сим-
волдық түрлері жатады. Аллегориялық және 
символдық образдарда астарлы образдың нақты 
сөзбен берілгеннен  айырмашылығы жоқ, бірақ 
өзінің жалпылығымен, дерексіздік деңгейімен ба-
сым түседі. 

Кез келген көркем образдың антропоцентритті 
сипаты болатыны белгілі. Көркем әлемдегі 
құбылыстар  болмашы және кездейсоқ детальдар, 
заттар адамды мінездеудің тәсілі, көрінісі болып 
табылады.   

А.Б.Есин образға мынадай анықтама береді: 
“образ көркем шығармада суреттелген әлем, яғни  
суретшінің ақиқат өмірге тән көріністі салуы: 
заттар, табиғат, әрекеттер, күйзелістер және т.б” 
Ғалым образдарды портрет, пейзаж, заттар әлемі 

деген түрлерге бөледі және бұл образдардың 
барлығын көркем деталь деп атайды. Көркем 
деталь - ірі образдың блогына жинақталатын 
кішігірім жеке мәнерлеу мен бейнелеулерден 
тұрады. Мұндай ірі образ  өз кезегінде оданда 
ірі – адамның тұтас образына қосылады [8, 75]. 
Осылайша көркем образдың антропоцентритті 
сипаты барын байқауға болады. Көркем образдың 
абсолюттік антропоцентритті сипаты туралы 
түсінікке қосымша  ауызша көркем шығармада 
дараландырылған және дараландырылмаған об-
раздарды бөліп қарастыруға болады. Адам, жа-
нуар, табиғат, заттар образы, (заттық, нысандық 
әлемнің образы), сезім образы, ауызша-сөйлеу-
образы, образ детальдар және т.б.

Көркем образ туралы түсінікті қорыта кел-
генде образ - вербалды құралдардың  және көр-
кемдік композициялық тәсілдердің көмегімен жа-
салған эстетикалық мәні бар,  тұрмыстың  нақты 
және жалпыланған суреті. Образдар классифика-
цияларының негізгі типтерін мынадай үлгіде 
топтастырамыз: нысандық образдар (образ де-
тальдар, сыртқы және ішкі образдар, характерлер 
мен жағдайлар образы, шығарма кейіпкерлерінің 
образдары), жалпыланған  мәндік (дара, типтік, 
образ мотив, топос, архетип) және құрылымдық 
(автологиялық және металогиялық). Көркем об-
раз өзіндік мазмұны бар автордың әдеби тілдің 
байлығын қолдануының нәтижесінде пайда бола-
тын көркемдік бүтіннің бөлшегі немесе элементі.  

Метафоралық семантика бірнеше өзара бай-
ланысты бөлшектерден тұрады: сөздің бастапқы 
мағынасы, салғастыру нәтижесінде туындай-
тын болатын образ және метафораны пайымдау 
нәтижесінде пайда болатын жаңа ұғымдық мазмұн. 
Осыған байланысты метафораның семантикалық 
қосқырлылығы, екіұдайлығы туралы айта аламыз, 
демек метафора көпфункционалды болып табы-
лады, сондықтан оны аудару кезінде қиындыққа 
тап боламыз.

Көпфункционалдылық деп номинативті және 
прагматикалық функцияның  бір мезгілде жүзеге 
асуын түсінеміз. Метафораның номинативті 
функция семантикалық ақпаратты беру 
арқылы іске асады, метафораның образдылығы  
прагматикалық функция арқылы беріледі.

Зерттеушілер образдылық категориясының 
эмоционалды-бағалауыштық (сөздегі оң және 
теріс сипаттама), эстетикалық (сол тілдің 
эстетикалық сапасы туралы ақпаратты беретін 
ақпарат),экспрессивті (мәнерлілікті күшейтетін) 
бөлшектерін көрсетеді. Дегенмен де, көркем ту-
ындыда бұл бөлшектер көбіне бір-біріне ажы-
рамай, тығыз астасып, бірін бірі толықтырып 
отыратындығын есте ұстау керек.
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Номинативті және прагматикалық функци-
ядан басқа, метафора  стиль құрушы және оны-
мен тығыз байланысты жанр құрушы және мәтін 
құрушы функция атқарады. Стиль құрушы функ-
ция ретінде жазушының және әдеби туындының 
жеке стилінің қалыптасуына метафораның 
қатысуын айтуға болады. Метафораның жанр 
құрушы функциясы қандай да бір метафорасы бар 
мәтінді нақты бір жанрға жатқызуға мүмкіндік 
береді.

Метафораның мәтін құраушы қасиетіне оның 
уәжделгендігі, кеңейтілгендігі, яғни, түсіндірілу 
және жалғасып отыратын қабілеті жатады. Оның 
құрамына кіретін қарапайым метафоралар өзара 
байланысқан, бірін-бірі толықтырады, әдетте 
негізгі, тірек сөзбен берілетін образдың уәжделуін 
күшейте түседі. Көркем шығарма тілінің 
метафоралық деңгейі автордың жеке мақсатына 
туындайды. Ерекше метафорист жазушылар бар, 
керісінше бұл тропты артық қолдануға қарсы жа-
зушылар да бар.

Осылайша, жазушының жеке стилінің 
маңызды құрамдас бөлігі бола отырып, метафо-
ра автордың қоршаған шындыққа субъективті 
қарым-қатынасын білдіреді, кейіпкерлерді 
сипаттауға қызмет етеді, демек метафоралық 
қолданыстағы сөздерді аудару аудармашыдан 
үлкен жауапкершілікті талап етеді..

Лингвистикалық талдау нәтижесіне сүйен-
ген ғалымдардың айтуынша, аудармашылар 
метафоралардың тек жартысын ғана метафо-
ра мен аударады – қалғаны тілдің нейтралды 
құралдарымен беріледі [9,307]. Толық эквива-
лентті сәйкестіктің пайызы көркем шығарманың 
өзіне, метафораның типіне, аудармашының 
шеберлігіне, басқа да факторларға тәуелді, де-
генмен де метафораның аудару кезінде үлкен 
қиындық тудыратыны күмәнсіз.

Метафораны аудару кезінде қиындық ту-
дыратын себептің бірі, оның семантикалық 
құрылымының күрделілігі болып табылады. 
Сондықтан, бастапқы мәтіндегі метафора мен 
оның аударма мәтіндегі сәйкестігін, оның семан-
ти калық құрылымы анықталғаннан кейін салыс-
тырған жөн. 

Аудармадағы метафора аудармашының 
қалауынан ғана тумайды, түпнұсқаға сай пайда 
болады. Аудармашы түпнұсқада жоқ метафора-
ны аудармаға алып келе алмайды, өз жанынан 
көркемдік бейнелеу құралдарын жасауға оның 
еркі жоқ. Алайда мұндай талапқа жауап беру оңай 
емес. Түпнұсқадағы метафора аудармада теңеуге 
айналып кетуі немесе теңеудің метафораға айна-
лып кетуі тәжірибеде аз кездеспейді. Түпнұсқа 
мен аударманың сәйкес бірліктерін салыстырып 

қарастырғанда, мұндай жағдайлардың неше түрі 
кездеседі. 

Аталған жайларды салыстырып қарастыр-
ғанда, бар сәйкестіктерді баламалық принципінің 
негізінде екі топқа бөлуге болады: 

1. Құрылымдық баламалы сәйкестік;
2. Құрылымдық баламалы сәйкестік емес;
Құрылымдық баламалы сәйкестікке 

төмендегідей ерекшеліктер жатады:
-  метафораларды метафорамен аудару;   
-  аудармадағы ақпараттың мазмұны түпнұсқа-

дағы ақпараттың мазмұнымен бірдей болуы;
- аудармадағы метафораның түпнұсқадағы 

метафорамен салыстырғанда көлемді ақпаратты 
қамтуы;

Құрылымдық баламалы емес сәйкестіктің 
ерекшеліктері метафораны бейтарап тілдік 
құралдармен немесе образбен аударумен сипатта-
лады. Мұндай жағдай түпнұсқадағы метафоралық 
құрылым мен прагматиканың жоғалуына, ал бұл 
өз кезегінде  образдың жойылуына алып келеді.  

И.Р.Гальперин метафорадан “екі түрлі түсі-
нік тің белгілерінің ұқсастықтарына негіздел ген 
заттық логикалық мағына мен контекстуалды 
мағынаның байланысын” көреді [10, 460].

Метафора мәдениетке тән бірлік. Аса маңызды 
мәдени мағынасы бар концептілер метафораны 
түзеді. Метафора әмбебапты болуына байланы-
сты оны бір тілден екінші тілге аудару оңай емес. 
Соңғы уақытта ғалымдар метафоралық образдың 
ерекшелігін сақтау мәселесін қарастырып жүр. 
М.Морозов жанды образдар (image-bearing 
expressions) мен көнерген образдар (fossils) 
арасындағы айырмашылықты ашып алудың 
қажеттілігіне тоқталады. Ол жанды образды ау-
дармада қайта жасап, көнерген образды мән 
арқылы жеткізетінімізді айтады. М.Морозов 
«метафора бірлігінің ережесін» сақтап, аудар-
мада метафораның элементтері тек ауыспалы 
мағынасы жағынан ғана емес тура мағынасымен 
де бір-бірімен байланысуларының қажеттілігіне 
назар аударады. Бұл ереже аудармашының 
қабылдаушының тілінде нақты лексикалық 
тіркестерді  табуына және ол тіркестер рецепи-
ентке таныс болуына сонымен қатар тіркестердің  
метафораның мағынасына жаңа ассоциация-
ларды тудырмауына бағытталған. Авторлық 
образдылықты аудармада жеткізудің өзіндік 
қиындықтары бар. Мұнда аудармашыға образдың 
сипатын және оның нақты мәнмәтіндегі рөлін 
анықтап алған жөн. Анықтағаннан кейін аудар-
мада түпнұсқадағы образды сақтап немесе оны 
басқа образбен алмастыруға  болатындығын ше-
шуге болады. 

Әдетте, жәй метафораны аудармада сақтауға 
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болады, ал авторлық теңеулерді аудармада жеткізу 
үшін образды ауыстыруға тура келеді. Метафо-
ра мағына теориясы бойынша  қарастырылады. 
Бір тілде айтылған нәрсені басқа тілде жеткізуге 
болады, бірақ айтылған нәрсенің реципиенттің 
тілінде мағынасы болуы керек [12, 124].

Ю. Найда аударма дегенімізді  аударма тілінде 
түпұсқаға жақын баламаны жасау деп түсінеді. 
Сондай ақ ғалым баламалылықты формальды 
және динамикалық деп қарастырады. Метафо-
раны аудару кезіндегі баламалықты сақтау үшін 
келесі факторларды ескерген дұрыс: мәдениет, 
метафораны аудару ережесі, мәтін түрлері. 

Н.Ньюмарктің пікірінше метафораның ау-
дарылуы алдыменен оның қандай мәтінде 
қолданылғанына байланысты. Мәтіннің екі 
түрі бар: ақпаратты мәтін, мұнда лексикаланған 
метафоралардың функционалды қуаты жоқ 
сондықтан олар аударудың жоғары деңгейіне ие. 
Екіншісі экспрессивті мәтін, мұнда метафора 
үлкен ақпаратты қуатқа  және аударудың төменгі 
деңгейіне ие болып контекстуалды, семантикалық, 
прагматикалық ақпараттарды жеткізеді.  

Мәдениет факторының метафораның мәніне 
әсер етуінен аудармада қиындықтар туындай-
ды. Түпнұсқадағы метафораны аудару деңгейі 
төмендегідей жағдайларға байланысты: 1)
метафораның құрамындағы белгілі бір мәдени 
тәжірибе мен семантикалық ассоциацияларға 
байланысты; 2) әрбір нақты жағдайда  “сәйкес 
келу” деңгейіне тәуелді бола тұрып, рецепиенттің 
тіліне тән  емес туындаудың болуы немесе болма-
уына байланысты.

Метафораны аудару барысында төмендегі 
ережелердің бірінің сақталуын ескерген жөн: 

- түпнұсқадағы  метафоралық образдарды 
аудармада  сақтау, бірақ аударма тіліндегі оқыр-
мандар үшін  шынайы метафоралық образ болуы 
қажет;  

- метафораны басқа метафорамен алмастыру;
- метафораны теңеумен аудару;
- метафора  аударма тілінде түсінікті болу үшін  

қосымша түсініктеме мәлімет беріп метафоралық 
образды сақтау;

- метафораны аудармада өзгертіп беру [11, 68].
Метафораны аудару когнитивистердің болжа-

уынша екі түрлі жағдайға негізделеді:
- Егер екі тілде де метафораның бір жерден 

екіншісіне ұлғайту бірдей болса, тілдердің ара-
сында «концептуалды ілгерілеу» болмайды. 

- Егер екі тілде  метафораның бір жерден екін-
шісіне ұлғайту екі түрлі болса, тілдердің арасын-
да «концептуалды ілгерілеу» болады.

Аталған жағдайлар шеңберінде метафора-
ны аудару оның өзге тілдердегі метафоралармен 

қаншалықты ұқсас немесе қаңдай деңгейде «мә-
дени алшақтығы» бар екенің анықтауға болады. 

Авторлық метафораны мәтінде аудару аудар-
машының келесі әдістерді қолдануына бай-
ланысты: 1) Мәтіндегі семантикалық және 
ұлттық-өзгеше бағыттылықты ескере отырып 
метафоралық бірлікті аудару; 2)метафоралық 
бірлікті теңеумен аудару; 3)метафоралық бірліктің 
номинативті мәнін түсіндіру;

Бастапқы метафораны түрліше өзгерту  
қажеттілігі тілдік ерекшеліктердің талап етуі нен 
ғана емес, метафоралық  сөз орамының қолданы-
латын аймақтағы әлеуметтік-мәдени нұсқау лар-
дың ерекшеліктеріне байланысты.

Метафоралық образдылық мұнда шарттылық 
емес образдылықтың деңгейі басымдық таны-
тып, оқиғадағы басты ақпарат сурет арқылы 
бейнеленеді. Абайдың “Өлсем, орным қара жер 
сыз болмай ма?” өлеңіндегі “өткір тіл – ұялшақ 
қыз”, “жүрек-мұз” метафоралық образдардың 
астары терең. Қарама-қарсы мағынадан басқа 
мұнда көптеген авторлық идеялар жасырынған. 
Аудармашы осы семантикалық бояулардың 
бәрін ескеруі тиіс. Сондай ақ бұл өлең шумағы 
риторикалық сұрақ формасында құрылған. Бұл 
форманың да өз қызметі бар. Ақын өз ойын өзі 
дәлелдеп, өз сұрауына өзі жауап беретіндей. 

Өлсем, орным қара жер сыз болмай ма?
Өткір тіл бір ұялшақ қыз болмай ма?
Махаббат, ғадауат пен майдандасқан,
Қайран менің жүрегім мұз болмай ма? [13, 22]

Ю.Кузнецов тармақты мынадай үлгіде аудара-
ды:

Когда я умру, то с землей смешается прах.
Умолкнет мой острый язык,
Словно дева в слезах.
И бедное сердце, любя, ненавидя и мучась.
Растает, как льдинка у Господа в теплых руках  

[19, 148]

Түпнұсқада көркем мәтіннің антропология-
лық, психологиялық, концептуалды, формальды 
мәндік аспектілері  көрініс тапқан. Аудармада 
түпнұсқаның психологиялық және концептуал-
ды аспектілері ашылмай қалған. Түпнұсқаның 
алғашқы тармағындағы сұраулы форма аударма-
да жоқ. Аудармашы сұраулы сөйлемнің орнына  
хабарлы сөйлем жасаған. Түпнұсқада ақын өзінің 
ойын әдейі жұмбақтап, астарлап жеткізеді және 
сол  ойының  басты түйінін шешуді оқырманның 
өзіне қалдырады. Яғни  түпнұсқадағы сұраулы 
белгі бекерден орын алып тұрған жоқ. Бұл 
жағдайды аудармашы ескермеген. Ал кері аудар-
мадан екінші тармақтан “өткір тілім жым-жырт 
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болады, жылаған қыз сияқты” деген мағына туады. 
Түпнұсқада тілдің ұялшақ қыз сияқты болуы емес, 
тілдің ұялшақ қызға айналуы  туралы ақпарат бар. 
Аудармашы теңеу әдісін қолданып  түпнұсқаның 
мазмұнына көлеңке түсірген. “Жылауық қыз” 
бен “ұялшақ қыз” екеуінің айырмашылығы бар. 
Аудармашының түпнұсқадағы ақынның бер-
ген  образын өзгертуі дұрыс емес. Орыс тілінде 
“ұялшақ” сөзінің баламасын табу қиын емес, 
сондықтан аудармашының бұл еркіндігі орынсыз. 
Өлеңнің басты мазмұны үшінші және төртінші 
тармақтарда берілген. Өлең өлім немесе өлімнен 
кейінгі жағдай туралы емес, ақынның жүрегі,  сол 
жүректің  тартқан азабы  туралы болып отыр. 
Аудармашы осы жағдайларға назар аудармаған. 
Тармақтарды қазақ тіліне кері аударсақ:  “Байғұс 
жүрегім, жақсы көріп, жек көріп және қиналып, 
Құдайдың жылы қолында мұз сияқты ериді” деген 
мағына шығады. Түпнұсқадағы “Қайран” сөзінің 
эмоциясы күшті. Ақынның көңіл-күйі, сезімі, 
қайғысы, жағдайы осының барлығы ақынның бір 
ғана сөзіне сыйып тұр. Сондықтан аудармадағы 
“байғұс” сөзін “қайран” сөзіне сәйкес  балама 
деп қабылдай алмаймыз. Түпнұсқада ақынның 
ойы “махаббат, ғадауат пен майдандасқан” нақты 
берілген. Аудармашының не себепті “любя, не-
навидя и мучась” деп көсемшеге айналдырғаны 
түсініксіз, мұныменен аудармашы өлеңнің тек 
мазмұнын ғана емес, интонациясын да бұзған. 
Түпнұсқада “жақсы көру, жек көру, қиналу” тура-
лы ұғым жоқ. 

Төртінші тармақта аудармашы “Құдай”  де-
ген жаңа образды қосқан. Бұл түпнұсқада жоқ. 
Сондықтан да артық образ. Сонымен қатар өлеңді 
көркемдей түсу үшін аудармашы “жылы” эпитетін 
қосқан тәрізді. Аудармашының өзінің тарапынан 
қосқан  жаңа сөздердің барлығы да  түпнұсқаның 
мазмұнына кері әсерін тигізген. Түпнұсқада 
ой жүректің  мұз болуы туралы болса, аударма-
да керісінше ол жүрек мұз сияқты ериді, яғни 
түпнұсқа мен аудармадағы ой бір-біріне қарама-
қарсы келген. Түпнұсқада “жүрек” әлі мұз болған 
жоқ, мұз болатындығы немесе болмайтындығы 
туралы ойды ақын оқырманның еншісіне 
қалдырған. Ал аудармада жүректің еритіндігі 
айтылады.  Аудармашының жаңа сөздер қосып, 
шамадан тыс еркіндікке баруынан түпнұсқадағы 
мән, мағына, мазмұн жоғалып  ақынның емес, 
аудармашының өзінің қаламынан туған туындыға 
айналған. Метафоралық образдар сол қалпында 
сақталғанымен, бүкіл мән мазмұны өзгерген.

А.Кодардың аудармасына назар аударайық: 

Не в земле ли сырой обрету я приют, умерев?
Не станет ли нрав мой скромнее стыдливейших дев?

Мое сердце, в котором боролись любовь и вражда,
Не станет ли льдом, где не властны ни радость, 

ни гнев?!. [15,59]

А.Кодар түпнұсқаның жалпы мазмұнын 
жеткізе алған. Дегенмен де, екінші тармақта 
“өткір тіл” деген образды метафораның бір бөлігін 
қарапайым түрде  “нрав” деп берген. Мұны ау-
дармашы білмей жасады дей алмаймыз, бірақ 
біздің талдауымызда образды метафоралардың 
аудармада қалай берілгендігі туралы сөз болып 
отырғандықтан мұндай кішігірім қателіктерге 
тоқталмай өтпеуімізге болмайды. Сондықтан да, 
бұны қателік деп ұғамыз. Түпнұсқаның мазмұны 
төртінші тармақта өзгеріске ұшыраған. “Не ста-
нет ли льдом, где не властны ни радость, ни 
гнев?!.” деп ақынның “қайран жүрегін” аударма-
шы  не қуаныш, не ашу өктем жүргізбейтін мұзға 
айналдырады. Аудармашы  жүректің сипатын (не 
ашу, не қуаныш өктем жүргізбейтін мұзды жүрек) 
мұздың сипатына айналдырған. Бірақ ақынның 
айтпақ ойы жүректің қасиеті туралы емес, махаб-
бат пен ғадауаттың күресінен  шыдай алмай мұзға 
айналған жүрек туралы болып отыр. 

Ю.Нейманның аудармасы:

Когда умру, не стану ль я землей?
Язык мой дерзкий –девушкой немой?
Бездушным льдом- пылающее сердце,
Что за любовь боролось с жизнью злой?.. [16, 138]

Ю.Нейман ақынның ойын жете түсінбеген. 
Бірінші тармақтың  қазақ тіліндегі кері аударма-
сынан «өлген кезімде жер болмаймын ба?» деген 
мағынаны көреміз. Тармақтың аудармасы орыс 
тілінде де құлаққа оғаш естіледі. Көркем тіл түгілі 
ауызекі сөйлеу  тілінде орыс тілділердің «не ста-
ну ль я землей” деп сөйлей қоймасы анық. Бұл 
қателік аудармашының  ақын өлеңінің мазмұнына  
терең үңіліп, аудармаға жеткілікті дәрежеде 
күш салмауында деп түсінеміз. Аудармашының 
екінші тармақта «ұялшақ қызды» «мылқау қыз» 
етіп қоюымен келісу қиын. «Ұялшақ» ақынның 
қолданып отырған «өткір тілінің» екінші бөлігі 
деуімізге болады. Ақынның қай өлеңін алып 
қарасақ та бір-біріне қарама қарсы ұғымдарды 
қатар алып отырады. Бұл өлеңдегі «өткір» және 
«ұялшақ» ақынның өзіндік сөз қолданысының 
ерекшелігі болғандықтан аудармашының 
«ұялшақ» сөзіне басқа баламаны қарастырудың 
қажеті жоқ болатын. Аудармашы үшінші тармақта 
«жүрек, мұз» сөздеріне «пылающее, бездушное» 
эпитеттерін қосып  тармақты ұлғайтқан. Деген-
мен ақынның «қайран жүрегі» мен «пылающее 
сердце» екеуінің мағынасы екі бөлек. Аудармашы 
түпнұсқадағы сұраулы тармақтардың орнын ауы-
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стырып, нәтижесінде өлеңнің мағынасының жой-
ылуына алып келген. Ақын «махаббат ғадауатпен 
майдандасқаны» жөнінде сұрамайды. Сол 
майдандасқаны үшін жүрегінің мұз болатындығы 
немесе болмайтындығы жөнінде сұрақ тастай-
ды. Аудармашы болса: «қаңдай махаббат қатал 
өмірмен күрескен» деп сұраулы сөйлем жасай-
ды. Аудармадағы «злая жизнь»  ақынның айтып 
отырған «ғадауатының» баламасы емес. Шумақты 
оқып отырғанда оқырманның назары алдымен  
«махаббат» және «ғадауат» сөздеріне түседі. Бұл 
сөздер түпнұсқада  қалай әсерлі болса, аудармада 
да сондай әсер қалдыратындай баламасын  табу 
қажет. Дегенмен де, бұл нұсқада ақын өлеңінің 
мән-мазмұны біршама сақталған деуге болады.

М.Дудиннің аудармасы:

Умру. И стану вновь землей,
И мой язык насмешкой злой
Не тронет ледяным коварством
Сердец, обиженных судьбой [17, 95]

М.Дудин бірінші тармақта ақынның  сұраулы 
сөйлеммен берген аяқталмаған ойын екіге 
бөліп “Өлемін. Қайтадан жер боламын” деп 
ойды аяқтап тастайды. Осындағы «вновь» сөзі 
түпнұсқада жоқ ойды  қосып тұр. Аудармашы 
мұнда адамзаттың топырақтан жаралғандығын 
сол топыраққа қайта оралатындығы туралы 
меңзеп тұрғаны белгілі, бірақ түпнұсқада жоқ ой 
аудармада көрініс тапқанымен одан аударманың 
сапасы артып кеткен жоқ. Екінші тармақта 
түпнұсқадағы “ұялшақ қыз” деген метафоралық 
образды “ызалы күлкі” деп өзгертіп жіберген. Бұл 
тармақта аудармашы “өткір тіл” және “ұялшақ 
қыз” деген екі маңызды ұғымды қалдырып кеткен. 
Нәтижесінде түпнұсқадағы эмоциялық мазмұн  
жоғалған.Соңғы екі тармақты кері аударғанда 
мынадай мағынаны көреміз: “тағдырына өкпелі 
жүректерге, мұздай жауыздығымен тимейді”. 
Түпнұсқа мен аудармада мән, мағына, мазмұн 
деңгейінде сәйкестік жоқ. Түпнұсқада  жүрек 
жалғыз, ол ақынның жүрегі. Аудармада  
жүректер болып, онымен қоймай тағдырына 
өкпелі жүректер болып шыға келген. Жалпы ау-
дармашы жәй сөзді эпитетпен беруге белсенділік 
танытқан, оны келесі тармақтан да байқауға бо-
лады. Түпнұсқадағы “ғадауатты” аудармашы  
мұздай жауыздық деп береді. Түпнұсқада “мұз” 
бөлек бірлік ол жүрекке қатысты қолданылған, 
яғни оның ғадауат сөзімен қатар тұруының 
мәнісі жоқ. Аудармашы түпнұсқаның қарапайым 
субьективті мәнін түсінбеген. Махаббат пен 
ғадауаттың майдандасуы туралы тақырыптық 
желі жоқ.

Д.Роттенбергтің аудармасы: 

Is not the cold damp earth to enclose my clay when it dies?
Will not my fearless tongue become like a timid maid?
Will not my heart be frozen, turned into lifeless ice,
My heart, that fought against vice and the biddings 

of love obeyed? [18,157]

Бірінші тармақты қазақ тіліне кері аудара-
тын болсақ: “Өлгенде менің ылғал топырағымды 
суық дымқыл жер жаппайдыма?”   деген мағына 
туады. Ағылшын тілінің түсіндірме сөздігінде 
“clay”- ыдыс (кесе, тәрелке) жасау үшін пеште 
қыздырылған ылғалды топырақ деген анықтама 
берілген [23, 242]. Аудармашы бұны неге 
қолданғаны белгісіз.  Д.Роттенберг түпнұсқаны 
орыс тілінен аударғандығы белгілі,дегенмен ау-
дармашы «прах» сөзіне баламаны дұрыс алмаған. 
Екінші тармақты қазақ тіліне кері аударсақ мы-
надай болады: “менің батыл тілім ұялшақ қыз 
сияқты болмай ма?” Аударма түпнұсқадағы ойды 
жеткізген. Аудармашы  “өткір тілді” “батыл тіл” 
деп береді, және сол батыл тілді  ұялшақ қызға 
теңейді, дегенмен аудармашының теңеу әдісін 
пайдалануы түпнұсқаның мазмұнына аса зиянын 
тигізіп тұрған жоқ. Д.Роттенберг түпнұсқаны 
ағылшын тіліне  Ә.Қодардың аудармасынан 
аударған, себебі махаббат пен ғадауаттың күресі 
туралы тек Ә.Қодардың ғана аудармасында 
бар. Д.Роттенберг түпнұсқаның үшінші және 
төртінші тармақтарындағы ойды бере алған. 
Соңғы тармақтардың қазақ тіліндегі кері аудар-
масы былай болады: “Зұлымдық пен махаббатқа 
бағынудың  әмірімен күрескен менің жүрегім, 
Қатып жансыз мұзға айналмай ма? Түпнұсқада 
нақты айтылған ойға “махаббат пен ғадауат 
майдандасқан” Д.Роттенбергтің   “бағыну және 
әмір” сияқты   сөздерді не себептен  қосқаны 
түсініксіз. Мұздың жаны жоқ екені  белгілі нәрсе 
оны аудармада “жансыз мұз” деп эпитет түрінде 
берудің қажеті жоқ. Д.Роттенберг өлеңнің жалпы 
мазмұнын бере алған.

Р.Маккейннің аудармасы:

When I die, will not the damp earth become my resting 
place?

My sharp tongue will become silent with shame, like 
a girl’s.

My poor heart, where love and anger fought,
Will it not, poor thing, be turned into an ice block? 

[19,262]

Р.Маккейн Д. Роттенбергкке қарағанда жеке-
леген бірліктердің, тірек ұғымдардың ағылшын 
тіліндегі баламасын дәл беруге тырысқан. Екінші 
тармақтың қазақ тіліндегі кері аудармасы мына-
дай болады: “менің өткір тілім қыздыкіндей үнсіз 
және ұялшақ болады.” Аудармашы мұнда өткір 
тілді қыздың тілімен салыстырып отыр. Жалпы 
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осы тармақты орыс, ағылшын тілдеріне аударған 
аудармашылар тілді қызға теңеп немесе қыздың 
тілімен салыстырып ақынның айтайын деген 
түпкі ойын түсінбеген. Соңғы тармақтарды қазақ 
тіліне кері аударғанда мынадай мағына береді: 

Махаббат пен ашу күрескен менің байғұс жүрегім, 
Мұзға айналмай ма менің байғұсым?

Түпнұсқадағы “қайран” сөзін “байғұс” деп екі 
рет қайталап берген. Аудармашы өлеңнің эмоци-
ясын күшейту үшін әдейі қайталап отыр, бірақ 
“бедное” сөзін қанша жерден қайталағанымен  
ақынның “қайран” деген қолданысындай әсер 
қалдырмайды. Ақын бұл сөзге өз жүрегіне деген 
аянышты ғана емес, құрметін де сыйдырған. 

Метафора - Абайдың ең көп қолданатын 
тәсілінің бірі. Абайдың метафоралары кейде 
терең ой, кейде нәзік сезім, кейде көңіл күйін 
беруге лайықталынады. Метафоралық тіркеспен 
құрылған өлеңнің ерекшелігі  оның ой мен 
сезімге бірдей әсер етуінде. Абайдың осындай ой 
мен сезімге толы метафоралық тәсілмен өрілген 
өлеңдерінің көркемдік эстетикалық  қуатын аудар-
мада жеткізуаудармашыдан үлкен еңбекті және 
ақындық талант пен шығармашылық шеберлікті 
талап етеді. Абайдың өлеңдері жанрлық 
ерекшеліктеріне қарай әртүрлі көркемдік бей-
нелеу құралдарының қызметімен ерекшеленеді.  
Ақынның көркемдік бейнелеу құралдары күрделі, 
ұлттық реңі бай, сондықтан аудармада олардың 
осындай ерекшеліктерін  сақтау үшін аударма-
шы біраз тер төгуі қажет. Төменде келтірілген 
екі тармақта ақын халқына насихат етіп айтқан 
ойы мен сөзінің тыңдаушысып таппағанына 
күйінеді. Тыңдаушысын таппай, кері қайтқан 
ойын көштен адасып, ұлып жұртқа қайтқан 
күшіктің күйімен салыстырып суреттейді. Бұл 
жерде салыстырудың, теңеудің құрылымы бары 
рас. Бірақ біздің айтпағымыз теңеу тәсілі тура-
лы емес, ақын суреттеуіндегі ойдың образының 
метафоралығы жайында. Ақын метафоралық об-
раз жасаудың озық үлгісін  көрсетеді:

Адасқан күшік секілді
Ұлып жұртқа қайтқан ой [13,51]

М.Дудин бұл тармақтарды былай аударады:

Мысль моя, как щенок шелудивый,
На забытом кочевье скулит [17,15] 

Бұл тармақтары орыс тіліне бұлайша сөзбе-сөз 
аударуға болмайды. Тармақтардың сөзбе-сөз ау-
дармасы орыс тілді оқырмандарға оның мазмұнын 
түсінуге  қиындық тудырады. Дегенмен, аударма-
шы сөзбе-сөз аударды дегеннің өзінде өрескел 

кемшіліктер жіберген. Түпнұсқада “адасқан”, 
“қайтқан” сөздерінің мазмұны мен мағынасы кең. 
Аудармада осы сөздер түсіп қалған. “Адасқан” 
сөзі күшіктің мүшкіл  жағдайын білдіреді, аудар-
машы  болса бұл сөзді алып тастап, онын орнына 
күшіктің сыртқы көрінісін “қотыр” сипаттағанды 
жөн көрген. Күшіктің ұлығаны қыңсылаумен 
алмастырылған. “Қайтқан ой” деп ақын өзінің 
ойының, сөзінің тыңдаушысына жетпегенін ай-
тып отыр. Өлеңнің мазмұны күшіктің емес, ойдың 
адасқан күшік секілді қайтып келуінде. Аудар-
машы ақынның түпкі ойын түсінбеген. Соның 
нәтижесінде ақынның образды ойы, мағынасы 
терең және көрікті сөзі аудармадан ажарын 
жоғалтып, шырайы бұзылып көрінеді.  

М.Дудиннің аудармасын қазақ тіліне кері 
аударсақ мынадай мағына туады: «Менің ойым 
қотыр күшік сияқты,  ұмыт қалған жайлауда 
қыңсылайды». Күшік ұлымайды, қыңсылай тын-
дығы белгілі. Бірақ ақынның күшікті ұлытып 
отырғаны бекер емес. Ақын образының ар жа-
ғында ұлуға қатысты басқаша түсінік бар. Әдетте, 
бөрі ұлиды. Демек, аудармашы осы «ұлиды» 
сөзіне ерекше назар аударғаны жөн еді. 

Ю.Нейманның аудармасына назар аударайық:

И,как заброшенный щенок,
Душа моя скулит [16,144]

Ю.Нейманның аудармасын қазақ тіліне кері 
аударатын болсақ мынадай мағына шығады: 
“Иесіз қалған (қаңғырған) күшік секілді, менің 
көңілім мазасызданады(қыңсылайды)”.Өлеңнің 
мазмұны бұрмаланған. Түпнұсқадағы басты 
ұғым “ой” аудармада жоқ. Аудармада өлеңнің 
мағынасы “жұртқа қайтқан ой” туралы емес, 
“ақынның  мазасызданған көңілі” туралы болып 
шыққан. Түпнұсқада жоқ ұғымды (“көңіл”) аудар-
машы өз жанынан қосып,  түпнұсқадағы образ-
ды сөздерді (“жұрт”, “ой”) аудармада қалдырып 
кетіп, түпнұсқаның идеясын жойып жіберген.    

Ақын “Лай суға май бітпес қой өткенге” деген 
өлеңінде адам өмірінің көрінісін төмендегідей 
етіп сипаттайды:

Өмір жолы - тар соқпақ, бір иген жақ,
Иілтіп екі басын ұстаған хақ.
Имек жолда тыянақ, тегістік жоқ,
Құлап кетпе, тура шық, көзіңе бақ [14,160].

Ә.Қодардың аудармасы:

Путь жизни – тропа, что не знает конца.
Конец и начало ее – у Творца.
Тропа все петляет, так будь осторожен,
Пройди, не теряя пути и лица [15, 45].
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Түпнұсқадағы «тар соқпақ» деген метафо-
раны аудармашы  «тропа»  деген сөзбен береді. 
Ақын мұнда соқпақ жол деп отырған жоқ, өмір 
жолын тар соқпақ деп бейнелеген. Бұл жерде өмір 
туралы негізгі ұғым «тар соқпақ» сөзі беретін 
ұғыммен сипатталады. Аудармашының беретін 
ұғымы басқа. Бір ұғымды білдіретін образды 
сөздің мағынасына қатысты ақын сөзі мен аудар-
ма арасында осындай үлкен айырмашылық бары 
байқалады. Ақын өмір жолын иген жақ секілді 
көреді. Бірінші тармақтың аудармасы  “өмір 
жолы -  соқпақ, ол соңын білмейді (соңы жоқ)” 
деген мағынаны береді.  Түпнұсқадағы « иген 
жақ»  өмірдің маңызды белгісін білдіретін ұғым 
еді, бірақ аудармашы оны аудармаған. «Иген жақ» 
және «тар соқпақ» екі ұғымның орнына аудар-
машы «тропа» деген бір ұғымды пайдаланады. 
Бірақ «тропа» иілмейді. Жақтың иілуінде үлкен 
мән бар. Ақын өмірдің көрінісін бейнесін «иілген 
жақ» түрінде сипаттауы бекер емес. Адамның 
өмір жолын бастауы жақтың бір басына түсуінен 
басталады да, өмір жолын аяқтауы иілген жақтың 
екінші басынан шығуына сәйкес келеді. Ау-
дармашы үшінші тармақтың грамматикалық 
құрылысын өзгерткен. Онда  «тиянақ жоқ», 
«тегістік жоқ» ұғымдарын аудармашы “петляет” 
деген етістікпен беруді дұрыс көрген. Дегенмен, 
түпнұсқадағы жолда тегістік, тиянақтың жоқ бо-
луы мен аудармадағы «тропаның» «бұраңдауы» 
арасанда мазмұндық алшақтық болмағанмен, 
көркемдік, стильдік парапарлық жоқ. “Көзіңе 
бақ” - фразеологиялық тіркес. Бұл тіркестің орыс 
тілінде сәйкес баламасы бар. Аудармашының 
берген баламасы “не теряя лица” орыстың көркем 
тілінде қолданылмайды. Орынсыз қолданылған 
тіркес шумақтың мазмұнына кері әсерін тигізген. 

М.Дудиннің аудармасы:

Пусть жизни узкая тропа изогнута, как лук,
Ее начало и конец не выпускай из рук,
Мир жизни собственной замкнув 
В единой жизни круг [17,70].

М.Дудиннің алдыңғы екі тармағының аудар-
масынан  “өмірдің жіңішке жалғыз аяқ жолы садақ 
сияқты иілгенімен, оның басы мен соңын қолдан 
шығарма” деген мағына шығады. “Пусть” сөзі 
аудармада мағыналық жағынан да, мазмұндық 
жағынан да орын таппай тұрғаны көрініп тұр. 
Түпнұсқада ақынның өмір құбылыстарын та-
нуы мен бағалауы бір басқа, аудармашының өмір 
құбылысын тануы мен бағалауы бір басқа болып 
шыққан. Осы жерде мына жайға назар аударған 
дұрыс болар деп ойлаймыз. Аудармадағы «Пусть» 
сөзі қате жазылғанға ұқсайды. Оның үстіне ау-
дармашы «пусть жизни» деген сөз тіркесін әдейі 

таңдап алған деуге негіз жоқ. Біздіңше, мұның 
дұрысы «путь жизни» болу керек. “Иілтіп екі ба-
сын ұстаған Хақ” деген тармақта астарлы мағына 
жоқ, ақын ойы нақты, тура. Аудармашының  
жақтың екі басын адам баласына ұстатып қоюы 
- қателік. Аудармашы түпнұсқадағы образды 
басқа образбен өзгерткен. Аудармашы мұнымен 
түпнұсқаның тақырыбы мен идеясының 
тұтастығын жойған, ақынның дүниетанымын 
тани алмаған. Түпнұсқаның үшінші және төртінші 
тармақтарындағы образдар, олардың құрылымы 
түгелімен жойылған. Аудармашы өзінің жанынан 
басқа тармақтарды қосқан.

Вс.Рождественскийдің аудармасы:

Путь жизни – узкая тропа иль напряженный лук.
Пока ты жив, его аллах не выпустит из рук.
Запомни твердо: правды нет в извилистом пути.
Не поскользнись, идя в полет, вернее целься, друг! 

[16,121].

Вс.Рождественский бірінші тармақта “на-
пряженный” деген эпитетті қосқан. Аударманың 
екінші тармағындағы “пока ты жив” түпнұсқада 
жоқ жаңа ой. Ақын тірі кезінде  немесе өлгеннен 
кейін  деп ойын  нақтыламаған. Түспнұсқадағы 
эксплицитті мағына  имплицитке айналған. Ау-
дармада жақтың иілуі мен оның  екі басы  туралы  
ақпарат жоқ. Үшінші төртінші тармақтарда аудар-
машы ақыл айтып түпнұсқадан тіптен ауытқып 
кеткен. Мұндай қателік аудармашының өлеңнің ту-
уына негіз болған өмір құбылыстарының сипатын 
жете танымағандығынан деп түсінеміз. Аударма-
шы ақынның ойлау даралығын, шығармашылық 
тұрғысы мен нысанасын түсінбеген. Дегенмен 
аталмыш өлеңнің тілі қарапайым, нақты болса 
да аудармашының тура жолдан сүрінуінен  Абай 
өлеңдерін аударудың оңай еместігін көреміз.

Аллегориялық образ. Аллегориялық құрылы-
мы жағынан метафоралыққа ұқсас. Мұнда “көркем 
сурет” белгілі бір нәрсемен немесе  мәтіндегі 
кейіпкермен  байланыста болады. Аллегорияда 
автор ойын астарлап жеткізеді. Аллегориялық 
образ ертегілерде, өтірік өлеңдерде көптеп 
кездеседі. Абайдың өлеңдерінде де аллегориялық 
образдар жоқ емес. Мысалы:

Естілер де ісіне қуанбай жүр,
Ел азды деп надандар мұңаймай жүр.
Ала жылан, аш бақа күпілдектер,
Кісі екен деп ұлықтан ұялмай жүр [14.51].

Осы шумақты П.Карабан мынадай үлгіде ау-
дарады:

Судья презирает свой сан и закон.
К злодеям, к ворам снисходителен он, -
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И множится зло, расцветая вокруг,
И нет преступленьям преград и препон [17, 106].

Аудармашы сөздің мағынасына бойламай, 
өзінің тарапынан үлкен өзгерістер енгізген. 
Ақын шығармасының көркемдік мәнін, образдық 
және құрылымдық жүйесін, ақынның ойлау 
ерекшеліктерін, мәнерін танымаған. Аудар-
машы өлеңнің  денотативті, сигнификативті 
мағыналарын аша алмаған. П. Карабанның ау-
дармасынан трансформацияның төрт түрін де 
(қосу, алу, өзгерту, орын ауыстыру) көруімізге 
болады. Аударманы  ақынның шығармасы 
деу қиын. П.Карабан ақынның тіліне, ойлау 
дүниесіне мұқият зер салмаған. Түпнұсқа мен 
аударманың сәйкес келмеуінен аудармашы тілді 
жақсы білмейді деуге негіз бар.  «Қазақ тілінің 
түсіндірме сөздігінде»: «Ала жылан, аш бақа 
- бір бірімен араз өш» деген анықтама берілген 
[10, 36]. Демек, бұл тұрақты тіркес деуге болады. 
Аудармашы “злодей”, “вор” деген образдарды 
жанынан қосқан. Түпнұсқада  “Ала жылан, аш 
бақа” образдың қызметін атқарып тұрған жоқ, 
адамдардың арасындағы қарым-қатынасты сипат-
тап тұр. Аудармада аллегориялық образдардың 
екеуі де жойылған.

Көркем шығарманы аудару үдерісінде 
аудармашыға сөздікке, анықтамалық сөздікке, 
түсіндірме сөздікке жүгіну аздық етеді. Аудар-
машы сонымен қатар ассоциациялар сөздігімен  
жұмыс жасауы қажет. Ассоциация сөздігінің 
басқа сөздіктерден айырмашылығы ол жеке 
дайын кітап емес. Ассоциация (associare-
жеткізу) аудармашының  жылдар бойы жинаған 
тәжірибесі мен қажырлы еңбегі арқылы келеді. 
Аудармашы тармақ пен шумақты емес, ав-
тор поэзиясының магнит өрісін аударуы ке-
рек. Магнит өрісі бірден көрінбейді. Магнит 
өрісі түпнұсқаның астарынан орын алады, сол 
түпнұсқаның астарындағы автор ойының мәнін 
ашу аудармашының міндеті. Аудармада сөздің 
мәнімен бірге ондағы жасырылған ассоциативті 
ресурстар берілуі тиіс. Шығармашылық үдерістің 
мұндай түрі өте маңызды және көп тер төгуді 
қажет етеді. Түпнұсқаны қолына алған сәттен 
аудармашы біріншіден түпнұсқадағы  барлық об-
раздар тізбегін құрайтын стимул сөздер мен маг-
нит сөздерді анықтайды. Анықталған сөздердің 
арасында семантикалық байланыс орнатылып, 
ассоциативтік кеңістік пайда болады. Аударма-
шы үшін түпнұсқадағы сөздердің ассоциативтік 
байланысын анықтау маңызды, себебі аудар-
мада түпнұсқаның магниттік ассоциативтік 
байланысының дәл берілуі аудармашы еңбегінің 
жемісі болып табылады. Абайдың “ Айттым сәлем, 

қалам қас” деп басталатын өлеңінде “қалам қас” 
сөзі оқырманның көз алдына бірнеше ассоциаци-
яларды алып келуі мүмкін. Мысалы: ”сұлу қыз, 
жіңішке  қас, қыз баланың есімі”. Аудармада осы 
ассоциацияларды дұрыс жеткізу аудармашының 
тәжірибесіне байланысты. Берілген тармақты 
орыс тіліне П.Шубин мынадай үлгіде аударады: 
“Шлю, тонкобровая, привет! Ақын қыз баланың 
бойындағы шексіз сұлулықты бір ғана “қаламқас” 
сөзімен жеткізеді. Әдемі қаламмен сызғандай 
жіңішке де ұқыпты қастың бейнесі қазақтар 
үшін “қаламқас” деген сөзбен беріледі. Орысша 
“тонкобровая”, ағылшынша “slender brows” де-
ген баламалар негізгі мағынасын жеткізгенімен, 
эмоциялық образды сипатын толық аша алмай-
ды. Керемет суретті әрі мазмұнды образдың тек 
бір ғана қыры аударылған. Дегенмен, Б.Шубин 
түпнұсқаның мағынасын жеткізе алған. Ағылшын 
тіліне О.Шартсе мынадай үлгіде аударады. “I 
hail your slender brows, your eyes!” Тармақты 
ағылшын тіліне кері аударатын болсақ мынадай 
мағына туады. “Мен сіздің жіңішке қастарынызға, 
сіздің көздерінізге сәлем айтамын!”. Аудармашы 
қаспен бірге көзге де сәлем жолдап түпнұсқадағы 
тармақты ұлғайтып жіберген. О.Шартсе ағылшын 
тіліне    Б.Шубинның орыс тіліндегі нұсқасынан 
аударған. Себебі, Б.Шубин аудармада  леп 
белгіні пайдаланса, түпнұсқада жоқ леп белгі  
О.Шартсенің  де аудармасында орын алған. 

Образ бен ассоциация арасындағы байланыс 
констатациясы өте маңызды. Бұл екі ұғымды орыс 
ғалымы А.А.Потебня алып келді. Өзінің 1862 ж 
шыққан “Ой және тіл” деген кітабында ғалым 
образды ментальды әрекетті тіл арқылы ұғынуға 
күш салады. А.А.Потебня “ой мазмұнының 
сана сезіммен байланысы” сияқты сөздің ішкі 
мазмұнының болатындығын  және ол  адамның 
өзінің ойын көрсетіп тұратындығын айтады. 
Ғалым алғаш рет образды мағынаның компоненті 
ғана емес, тілдің басқа бірліктерімен байланысқа 
түсетін жеке бірлік деп қарастырды. Бірақ Потеб-
ня образдылықты сөздің қасиеті (ішкі формасы) 
ретінде танып, тек сөздің деңгейінде зерттейді. 

А.Ф.Лосевтің тілдің “ағымдық қосқабатты-
лығы” (“текучий двуплановость”)  деп отырғаны 
тілдің оймен, ойдың шындық болмыспен тығыз 
байланыста болатындығын айтады. Бұл жерден 
зерттеушінің басты назары мәтінде емес, тілде 
екендігін көруге болады. Зерттеушінің пікірі 
поэтикалық образдылық пен көркем сурет ара-
сында үйлесімдіктің болатындығын білдіреді. 
Осы жерден образдылыққа сурет өнеріне тән төрт 
түрлі сипаттаманы беруге болады. Біріншіден 
суретші көпөлшемді болмысты екіөлшемді жазық 
кенепке қалай сыйдырса, мәтін авторы да тілдік 
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құралдардың көмегімен болмысты суреттейді. 
Екіншіден А.Ф.Лосевтің пікірінше “образдылық” 
бұл сурет сияқты алдыменен көзбен көру арқылы 
қабылданады, ал көріністі бақылау кезінде көзге 
көрінбейтін ассоциациялар екінші дәрежедегі 
рөльді атқарады. Үшіншіден  образдылықтың 
басты қасиеті оның бейнелілігі. А.Ф.Лосевтің 
пікірінен образды тілдік бірліктер көркемдік 
күшке ие деген ой түюге болады. Төртіншіден 
тілдік образ өнер туындысы сияқты өзіндік мәні 
бар сипатқа ие [20, 19].
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Үшінші бөлім

Бірінші тарау. АБАЙ, САҒДИ, ХАФИЗ:   
ҰҚСАС ОЙ-САРЫНДАР 

1. Абай мен Сағди
    
Абайдың балаң кезінде медет сұраған 

ақындарының ішінде шираздық Сағди 
есімі де құрметпен аталады. Тәжік ғалымы 
У.Мирсоидов “Абай және тәжік әдебиеті” атты 
мақаласында: “Шығыс сюжеті мен тақырыбын 
творчестволықпен меңгере отырып, ол ұлттық 
көркемдіктің кілтін тапты. Бұл жолда ол балауса 
балалық көзқарастан, зиялы ойлы көзқарас саты-
сына  өтті. Фирдауси мен Сағдиді тани отырып, 
адам ұлылығы мен жасампаздығын, үйлесімділігін 
таныды. Әлеуметтік әділетсіздік пен теңсіздікті 
танып-білуде де, бағалауда, адамгершілік ой-
тұжырымдарының қалыптасуында Фирдауси 
мен Сағдидің әсері мол болды. Ұлы Абай өзінің 
ағартушылық қызметінде ол идеяларға жаңаша 
мән берді” [1, 114-б.] деп  таратып айтады. 

Сағди өзінің басқа классиктерден дара проза-
сы мен поэзиясы арқылы парсы тілін шарықтау 
шегіне жеткізді, шешендіктің озық үлгісін та-
нытты. Сағдидің ақындық даңқының аумақтық 
ауқымының кең екендігін өзі көзі тірісінде-ақ 
көрегенділікпен жеткізген: “Жеті ел” бүгінде, 
Сағди сөзінсіз жиылыс жасамайды [2, 7-б.]. 
Ертедегі жағрафиятанушылардың пікірі бойын-
ша “жеті ел” құрамына шартты түрде төмендегі 
мемлекеттер кірген екен: Үндістан, Эфиопия, 
Мысыр, Сирия, Рум, Осман, Шын елі мен Иран.

Сағди өмірінің көп бөлігін туған жер-
ден жырақта, жиһан кезумен өткізеді. Сағди 
поэзиясының антологиясын зерттеушілер 
ақынның төрткүл дүниені шарлап шыққанына 
күмән келтірмейді. Ақынды Мысырға, Эфио-
пияға, тіпті Еуропға дейін сапар шекті дейді. 
Жиһанкез ақын өмірдің ащы-тұщысын молынан 

тартып, талай ел жұртпен танысып, өзінің туған 
жері Ширазға оралады. Ақын өмірден көрген-
білгені мен көңіліне түйгендерімен оқырманымен 
бөліскісі келгенін “Бустанды” жазу себебі деген 
бөлімде түсіндіреді:

Төрткүл әлемді шарлап,
Әртүрлі адамдармен кездестім.
Әр аймақтың дәмін татып,
Әр қырманнан масақ жидым [2, 161-б.].

Сондықтан да ақынның адамгершілікке толы 
сыршыл жырларынсыз әлемнің түкпір-түкпірінде 
ешқандай отырыстың сәні болмайтыны да 
түсінікті жағдай.

 Сағди ең алғаш рет парсы поэзиясында 
ғана емес, сонымен бірге әлемдік әдебиетте 
“адамгершілік”, “адамшылық” ұғымын қалыптас-
тырып былайша жеткізген: 

Адам перзенттері бір дененің мүшесі
Өйткені (олар) бір негізден жаратылған
Бір күні бір мүше ауруға шалдықса
Басқа мүшелердің де берекесі кетеді.
Басқалардың қайғысын бөліспеген сенің
Атыңды адам деп атауға болмайды [2, 27-б.]

Сағдидің бұл өлеңі Біріккен Ұлттар Ұйымының 
ғимаратының маңдайшасында адамгершілік 
ұраны ретінде жазулы тұр. Шығыстанушы ғалым 
И.Али-Заде бауырмал парсы шайырының осы 
өлеңі хақында: “Разбирая смысл этих строк, мож-
но заметить, что более 100 лет назад до рождения 
Томаса Мора Саади  выдвинул утопическую идею 
равенства всех людей и рас” [3, с,121] деген пікір 
білдіреді.

Осы ретте академик Н.И.Конрадтың жалпы 
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адамгершіліктік идея тұрғысындағы тұжыры-
мының мәні де өте құнды: “Идея гуманизма есть 
высшая по своей общественной значимости эти-
ческая категория. Она всегда была высшим кри-
терием настоящего человеческого прогресса” [4, 
с.485]. 

Абайдың да адамгершілік тақырыбына 
жазылған өлеңдері арқылы әлемдік адамгершілік, 
адамтану іліміне қомақты үлес қосқаны анық. 
“Алланың өзі де рас, сөзі де рас” өлеңінде 
ақын: “Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп” де-
ген сөздері арқылы Адам баласын ұлтына, түр-
түсіне, тегіне, жүзіне бөле-жармай, барлығына 
бірдей сүйіспеншілікпен, мейіріммен қарау керек 
екендігін, олардың барлығының тең екендігін 
адамгершілік тұрғыдан байыптайды. Енді бірде 
Абай “Әкесінің баласы – адамның дұшпаны. 
Адамның баласы – бауырың” [5, 188-б.] деп тағы 
да адамгершіліктің ақ байрағын жоғары көтереді. 

Абайдың Шығысқа қатысын зерттеген 
абайтанушы ғалым М.Мырзахметұлы Шығыс 
классиктерімен Абайдың шығармашылық бай-
ланысы әсіресе ақын жазған дидактикалық 
сарындағы өлеңдерінен ерекше байқалатынын, 
Абай өлеңдеріндегі Шығыстан келген ой ортақтас-
тығы мен өлең өрнегіндегі соны үлгілердің де 
біршама сезілетінін атап айтады [6, 163-б.]. 
Бірақ бұл мәселені зерттеуші аңдату ретінде ғана 
атап өтіп, өз ойын тереңдетіп жатпайды, және 
де, аталған белгілердің, әсіресе, дидактикалық 
сарынның Абайдың нақты қай шығармасынан 
көрініс беретінін ашып айтпайды.

Дидактикалық дастанды белгілі түркітанушы 
ғалым А. Егеубаев “ақылман дастан” деп атап, бұл 
дастанның Шығыс әдебиетінде, Шығыс өрке ние-
тінде ежелден белгілі ағым екендігіне, ондай жанр-
дың арабтарға, үнділерге, парсыларға ықы лым за-
маннан мәлім екендігіне тоқталады [7, 35-б.]. 

Парсы әдебиеті классиктерінің дидактикалық 
жанрда шығарма жазған ақындарының ішінен 
шираздық Сағдиды ерекше атап өткен лазым. 
Оның “Бустан” және “Гүлстан” дастандарының 
әсерін Абай шығармаларынан байқау қиын емес. 

Сағди һижра жыл санағы бойынша 655 жылы 
(1247 ж.) ұзақ саяхаттан Ширазға орала салы-
сымен “Бустанды” аяқтайды. “Бустанның” ескі 
нұсқалардағы аты – “Сағди наме”. 

“Бустан” – он тараудан тұратын, “мотақариб” 
уәзіні үлгісінде жырланған дидактикалық жанр-
дағы дастан.

Әрбір тарау бірнеше хикаядан, ақынның ша-
ғын философиялық-дидактикалық шегіністерінен 
тұрады. Поэмада әңгіме мен мысалдарға негізгі 
орын берілгенімен, олар ақынның әңгімеге кіріс-
педе не сол әңгіменің мазмұнында айтылатын 

түйін-пікірін нақтылай түсетін көмекшілік роль 
атқарады.

М.Әуезов қазақ әдебиеті мен туысқан 
халықтардың көркем өнерінің алып адым, қауырт 
қарқынмен көктеп-көгеріп, дамуын, гүлденуін 
Сағдидің осы “Бустанымен” салыстырып, 
шығарманы аса жоғары бағалаған: “Баяғыда фар-
сы елінің ұлы ақыны Саһади (Сағди) өзінің асыл 
диванын “Бустан” – “Жемісті бақ” деп атаған. 

Аударылып, жарыққа шыққан көркем ау-
дармамен қатар қазақ әдебиетінің алуан сала-
сы мәуелеген барлық гүлін жайып, әртүрлі тіл 
үйіретін, шырын уызды, жемісі мол бақ тәріздес 
халық “Бустаны” – халық игілігі” [8]. 

Сағди “Гүлстанды” һижра жыл санағы бойын-
ша 656 жылдың (1248 ж.) көктемінде аяқтайды. 
“Гүлстан” кіріспеден, 8 тараудан, қорытындыдан 
тұратын, ұйқасқа құрылған прозалық  шығарма.

Ирандық белгілі ақын, ғалым Баһар Сағдидің 
“Гүлстанда” қолданған баяндау әдісін “мансур 
өлең” яғни қара сөзбен өрілген “ақ өлең” деп 
атаған. 

Сағди бұл шығармада діни құндылықтарға 
негізделген мінез-құлық тәрбиесін басты ныса-
наға алғанын  былайша тұжырымдайды:

Мақсатымыз насихат болған, айттық,
Басқасын Құдайға тапсырдық та кеттік [2, 22-б.].

М.Әуезов Абайдың қол артқан үш қазынасы 
жайлы ойын таратқанда мынадай тұжырым жа-
сайды: “... өткен дәуірдің әрбір шығармасына сын 
көзімен қарап, ең жақсыларын ғана іріктеп алды, 
өзінің идеялық-көркем шығармаларын, поэзия-
сын осылармен байыта отырып, оған жаңа түр, 
жаңа мазмұн берді” [9, 160-б.].

Абай Шығыс мәдениеті мен әдебиетінен нәр 
алғанда да бәрін бірдей қабылдамай, тек өзіне 
қажетін таңдап, сұрыптап, шығармашылық ой-
көрігінен өткізіп барып қана өз кәдесіне жаратқан.

Абай өлеңдерінен Сағди шығармаларымен 
тақырып, мазмұн, ой ортақтастығын кездестіреміз. 
Егер, Рудаки дәуіріндегі ақындардың шығарма-
ларында Жаратушыға мадақ айту жоқтың қасы 
болса, Фердоуси дәуірінен кейінгі парсы шайыр-
ларына тән әдіс, ол – шығармаларын әу бастан 
Жаратушы хақ Тағаланы дәріптеп, мадақ айту-
мен бастайтындықтары. Абайдың Алла Тағаланы 
мадақтайтын өлеңдері мен Сағдидің жаратқан 
Аллаға бас ию, Аллаға алғыс айту, Аллаға 
мойынұсыну сияқты жырларының мазмұндас 
екендігін көруімізге болады. Абай былай деп 
толғайды: 

Махаббатпен жаратқан адамзатты,
Сен де сүй ол Алланы жаннан тәтті [5, 112-б.].
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Алланың Адамды (ғ.с.) жаратқысы келгенде 
Жебірейіл, Мекәйіл, Исрафил, Әзірейіл сынды 
періштелерін жерден бір уыс топырақ алып келу-
ге жұмсағаны, олардың арасынан тек Әзірейілдің 
ғана батылы жетіп топырақты алып келуі, одан 
Алланың осы күнгі Адам баласының бітіміндей 
етіп, адамды махаббатпен сұлу етіп жаратуы, өз 
демімен әлгі денеге жан бітіруі прозалық діни 
әңгімелерден белгілі. Адамды таққа отырғызып, 
жомарттық жасауы, оған періштелерді тағзым 
еткізуі де  Алла Тағаланың Адамға деген ұлы 
махаббатын білдірсе керек. Абай сондай Алланы 
“сен де сүй” деп келіп: Алланың өзі де рас, сөзі 
де рас, Рас сөз ешуақытта жалған болмас» [5, 111-
б.], деп Алланың барлығын, оның қасиетті кітабы 
Құран Кәрімдегі аят-хадистердің растығын 
куәләндыра түседі:

Алла мінсіз әуелден, пайғамбар хақ,
Мүмін болсаң үйреніп сен де ұқсап бақ [5, 113-б.].

Ал енді Сағди өлеңдеріне жүгінейік. Сағди 
“Бустан” кітабының алғы сөзінен-ақ Жаратқан 
Алланың атымен сөйлейді:

Жан берген Алланың атымен,
Тіл берген сөз хакімінің атымен.
Жомарт,  қамқор Жаратқан –
Кеңпейіл, әрі кешірімді [2, 157-б.].

Әрине, Сағди мен Абай Алла Тағаланы 
сөз еткенде, шығармаларынан әр ақынның 
өзіндік ойы мен дүниетанымдық көзқарастары 
байқалады. Сондай-ақ Алла туралы тақырыптың 
ұсынылу дәстүрі де екі бөлек. Мәселен, Сағди 
Шығыс әдебиетінде қалыптасқан Аллаға мадақ 
(тауһид), пайғамбарға мадақ (нат), сахабаларға 
мадақ (манақып), патша не әмірлерге мадақ 
(мадһ) дәстүріне жүгінеді. Сондықтан “Бустан” 
шығармасының кіріспесінде Алланы, Мұхаммед 
(с.ғ.с.) пайғамбарды, сахабалар Әбубәкір, Омар, 
Осман, Әли Әзіретті, одан кейін өз дәуірінің әмірі 
Атабек Әбубәкір Сад ибн Зангиды мадақ жыр-
ларына арқау етеді. Бұл – жалпы ортағасырлық 
Шығыс әдебиетінде қалыптасқан үрдіс. Оның 
басты себебі ислам дінін, тарихын дәріптеу бол-
са, екінші себебі күнкөрістің көзі болған әмір не 
патша сарайының ілтипатына бөленіп, ақынның 
нәпақасын айыру үшін ұстанатын тәсілі болған. 
Сағди антологиясын зерттеушілер ақынның 
“Сағди” деген “тахаллос” – бүркеншік есімді ел 
билеушісі Атабек Әбубәкір Саад ибн Зангидің 
есімінен алған деп есептейді.

Шығыс поэзиясындағы исламды дәріптеу 
мақсатындағы мадақ дәстүрі қазақтың ауыз 
әдебиетінің жыр-дастандарына тақырып болған-

мен, әмірлер мен патшаны мадақтау дәстүрі ен-
ген жоқ. Бұл қазақ әдебиетінің шығыстық әдеби 
үлгілерінің барлығын бірдей емес, қоғамдық 
қажеттілікке лайықтап қана пайдаланып 
отырғанын көрсетеді.

Ал Абай шығармашылығына келер болсақ, 
ол Шығыс әдебиетінің мадақтау дәстүрін дәлдеп 
орындамаса да, Аллаға иман келтіріп, исламдық 
дүниетанымға сәйкес жырлайды.

Шығармаларының өн бойы ақыл, насихатқа 
толы болғандықтан, Сағди парсы әдебиеті 
әлемінде мінез-құлық тәрбиешісі, тәлімгер 
ретінде кең танымал. Ұстаз Сағди “Бустанның” 
тәрбие туралы тарауында бала тәліміне баса на-
зар аударады:

Артыңда атың қалсын десең,
Ұлыңды ақыл мен білімге баулы.
Мәдениеті мен білімі жеткілікті болмаса,
Сен өлген соң артыңда ешкім қалмайды.
Қолыңда Қарун сияқты қазынаң болса да,
Балаңды еңбекке баулы.
Бар байлығыңа арқа сүйеме.
Нығметтен айырылып қалуың ықтимал.
Дорбадағы алтының босап қалар,
Ал қолөнер дорбасы түгесілмес [2, 309-б.]

Сағдидың жоғарыда мысал болған өлең жол-
дарында Қарун есімі басты кейіпкер болып ата-
лады. Қазақ әдебиетіндегі Қарымбай деген атпен 
танымал кейіпкер қазақ ауыз әдебиетіне Шығыс 
әдебиетінен енген. Қарун – қазірет Мұсаның за-
манында өмір сүрген сараң адамның есімі. Рауаят 
бойынша алғашында Қарун сіңірі шыққан кедей 
болған екен. Содан ол Шығыста кең тараған ал-
химия ілімінің құпиясын Мұса пайғамбардан 
үйреніп, байлыққа кенеліпті.

Алхимия – жалған ілім, көзбояушылық. 
Ертедегі алхимиктер осы жалған ілімнің 
көмегімен мысты алтынға айналдыруға бола-
ды деп ойлаған. Абайдың “Әзім әңгімесіндегі” 
шалдың Әзімге алдап, үйретпек болған өнері осы 
алхимия болатын:

Химия ғылымын білуші ем, үйретер ем,
Мысты алтын жасаушы ем, алдамаймын [5, 141-б.].

Сөйтіп, әлгі Қарунның қолы байлыққа жет-
кен кезде, бар қазынасының оннан бір бөлігін 
Мұса пайғамбарға беруге ризашылық танытпаған 
деседі. Кейін Қарун Мұса пайғамбардың 
қарғысына ұшырап, жер сілкініп, жер қақ айыры-
лып, оны бар байлығымен жұтып қойыпты-мыс. 
Қарун есімінің жағымсыз мағынада: ашкөздік, 
сараңдық, есепсіз байлықты баяндағанда пайда-
ланылатыны да осы себептен. Қазірет Мұсаның 
қарғысы мен ашу-ызасынан Қарунның қазынасы 
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әлі күнге дейін жердің түбіне батып бара жатыр 
деген аңыз бар. Дәл осындай рауаятты қазақтың 
ағартушы-зиялысы Ы.Алтынсариннің “Жаратты 
неше алуан жұрт бір Құдайым” деген өлеңінен 
кездестіреміз:

Ұмытпа бай болдым деп бір Құдайды,
Жер жұтқан қайырсыздан Қарынбайды [10, 31-б.], –

деп Ыбырай Шығыста кең тараған рауаятты анық 
келтіреді.

Қарун жайлы қасиетті Құран Кәрімнің “Қасас” 
сүресінде де жазылған: “Рас Қарұн, Мұсаның 
(ғ.с.) елінен еді де, оларға қарсы келді. Сондай-
ақ оған кілттерін күшті бір топ әрең көтеретін 
қазыналар берген едік. Ақыр оны да, үйін де жер-
ге жұтқыздық. Алладан өзге оған жәрдем етер бір 
топ болмады әрі оған көмек етілмеді. Бұл атақты 
Қарұн бай, Мұсаның (ғ.с.) жақыны, асқан сараң, 
мың да бір зекет бер десе бермей Мұсаны (ғ.с.) 
ел алдында қорлау үшін жала жапсырып, көп 
ренжітеді ” [11,  394-395- б.]. 

Шығыс халықтары шығармаларында Қарун 
кейіпкердің жағымсыз сипатта кең танымал 
болуының басты себебі ол жайлы Құран Кәрімде 
сөз болуымен де тығыз байланысты. 

Ескілік, артта қалушылық, надандық, жәһил-
дікке жаны қас, жаңашыл ақын Абай көкіре гінде 
оты бар ойлы жастарды жаңалыққа ұмтылуға, 
оның негізі – білім-ғылымға көңіл бөлу 
мәселесіне зор мән берді. Артық білуге, талап-
тануға шақырды.

“Инсан-е камел” яғни “толық адам” деген 
ұғымды шығармашылығының алтын арқауына 
айналдырған қазақтың ұлы ақыны кәмілдікке 
жетудің бір қыры – ғылым-білім, парасат-
та жатқандығын біліп, сол жайлы ойларды өз 
шығар ма шылығының басты нысанасына айнал-
дырды. Абайдың осы тақырыпқа жазған шығар-
маларының ішінде “Ғылым таппай мақтанба”, 
“Интернатта оқып жүр”, “Жасымда ғылым бар 
деп ескермедім” атты өлеңдері – шоқтығы биік 
туындылар. Ғылым жолының бұралаңы мол қиын 
екендігін, еңбек етіп, тер төкпей ғылымға жетудің 
мүмкін еместігін Абай “Интернатта оқып жүр” 
өлеңінде былайша жеткізеді: 

Иждиһатсыз, михнатсыз,
Табылмас ғылым сарасы [5, 69-б.].

“Ғылым таппай мақтанба” атты өлеңінде бұл 
тақырыпты әрі қарай дамыта түседі, тіпті:

Дүние де өзі, мал да өзі,
Ғылымға көңіл бөлсеңіз [5, 71-б.]

деп құлашын кеңге сермеп, ғылым жолына түскен 
адамның болашағының айқын, жолының сара 
болатындығына баса назар аударады.

Ұрпақ тәрбиесі – ұлтымыздың болашағының 
кепілі. Бала тәрбиелеу, оған білім беру Абай 
шығармашылығының өзегін құрайды. Абай 
өзінің перзенттері Ақылбай, Әбдірахман, 
Мағауияның оқу оқып, білімді адам болуын 
мұрат етті. Абайдың Ділдәдан туған үлкен ба-
ласы Ақылбай (1863-1904) бойына әртүрлі өнер 
дарыған домбырашы, күйші, сазгер болған. Оның 
“Ақылбай әні” атты әсем музыкалық шығармасы 
осы күнге дейін айтылып жүр. Ақылбай – көлемі 
шағын жеке өлеңдерімен қатар “Қисса Жүсіп”, 
“Зұлыс” атты поэмалардың да авторы. Абайдың 
болашағынан көп үміт күткен, Ділдәдан туған 
екінші баласы – Әбдірахман (1868-1895) Семей 
қаласындағы орыс мектебінде оқыды. Түмендегі 
реальное училищені бітіріп, Петербургтағы Ми-
хайлов артиллерия училищесінде де білім ала-
ды. Ал Абайдың 25 жасында туған сүйікті бала-
сы Мағауия (Мағаш) – (1870-1904) жастайынан 
оқуға, өнер үйренуге ынталанып өскен, талант-
ты ақын болған. Өлеңдерімен қатар “Медғат-
Қасым”, “Еңлік-Кебек” поэмаларын жазған [5]. 
Міне, сондықтан да қазақ ақыны адамгершілік 
идеяларын көбінесе өзінің тәрбиелік, ұстаздық 
кәдесіне пайдалануға тырысып:

Адамның бір қызығы – бала деген,
Баланы оқытуды жек көрмедім,
Баламды медресеге біл деп бердім,
Қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім 

[5, 47-б.], - 

дейді. 
Абай тағы жиырма бесінші қара сөзінде “Ба-

лаларды оқытқан да жақсы, бірақ құлшылық 
қыларлық қана, түркі танырлық қана таза оқытса 
болады. Оның үшін бұл жер даролхәрап, мұнда 
әуелі мал табу керек, онан соң араб, парсы керек” 
[5, 109-б.] деп Шығыс тілдерін оқытудың қажет 
екендігіне мән береді. 

Абай толық адам болу үшін білімді болып қана 
қоймай, өнерлі болуға да шақырады. Еңбектің де 
бұл мұратқа жетуде шешуші роль атқаратынына 
көп мән береді. Өнер мен еңбек мәселесін бөле-
жармай, сабақтастыра қарастырады:

Әуелі өнер ізделік қолдан келсе,
Ең болмаса еңбекпен мал табалық [5, 62-б.].
Еңбек қылсаң ерінбей,
Тояды қарның тіленбей [5, 111-б.].

Ақын түсінігінде өнер мен еңбек ұғымдары 
егіз. Екеуі астасып, іштей қабысып, бірін-бірі 
толықтырып жатады. Екеуінің түп-тамыры, түбі 
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бір. Қара сөздерінде де ақын осы ойды өрбітіп: 
“Егер де мал керек болса, қолөнер үйренбек 
керек”. “Мал жұтайды, өнер жұтамайды” де-
ген қанатты сөздер айтады. Ақын бұдан бы-
лай болыстықтың, би болудың өнер емес 
екендігін, мұндай мансаптардың күнінің өтіп 
бара жатқандығын, есесіне оқу оқып, білім алу 
керектігіне баса назар аударады:

Түбінде баянды еңбек егін салған,
Жасынан оқу оқып, білім алған. 
Би болған, болыс болған өнер емес,
Еңбектің бұдан өзге бәрі жалған [5, 123-б.].

Парсы ақыны Сағди “Бустан” шығармасында 
адамды ғайбаттап, артынан сөз етуді, өсек тасу, 
күншілдік сияқты адам бойындағы жағымсыз 
қылықтарды сынайды: “Сыртымнан ғайбат-
тауды білгенде, Бетіме де айта біл” [2, 304-б.]; 
“Қабырға жанында көп ғайбат сөз айтпа, Ар  
жағында біреудің тұрмасына кім кепіл [2, 296-
б.]?”. “Екі адамның арасындағы жанжал отпен 
пара-пар, Ал бақытсыз өсекші – тезек теруші”  
[2, 306-б.]. 

Мұндай ойлар Абайда да көптеп кездеседі:

Өсек, өтірік, мақтаншақ
Еріншек, бекер мал шашпақ,
Бес дұшпаның білсеңіз [5, 71-б.].
Өтірік, өсек, мақтанға
Ағып тұрған бейне су [5, 82-б.].
Өтірік пен өсекке
Бәйге атындай аңқылдар [5, 86-б.]

Сонау Адам Атаның перзентері – Қабылдың 
туған бауыры Әбілден әйелін қызғанып, көре 
алмастықпен өлтіріп, жер бетінде алғашқы қан 
төгуінен басталған күншілдік Абайдың өзі ғұмыр 
кешкен дәуірдегі бақталастық, барымта, жер дауы, 
жесір дауының да басты себебі болған еді. Тіпті 
осы күнге дейін қоғамымызда белең алып келе 
жатқан келеңсіз қылықтар мен адам бойындағы 
жаман әдеттердің себебі де осы күншілдік, 
қызғаншақтық, алауыздық сияқты адам бала-
сын айналсоқтап жүрген жағымсыз қылықтар 
екендігін данышпан Абай көрегенділікпен “Са-
бырсыз, арсыз, еріншек” өлеңінде одан әрі 
сабақтай түседі:

Сабырсыз, арсыз, еріншек,
Көрсеқызар, жалмауыз.
Сорлы қазақ сол үшін
Алты бақан, ала ауыз.
Өзін-өзі күндейді,
Жақынын жалған міндейді,
Ол – арсыздық белгісі [5, 80-б.].

Абай күншілдік жайлы жай ғана айтып 

қоймайды, оқырманын мұндай жаман әдеттен 
бойын аулақ салуға шақырады:

Күншілдіксіз тату бол шын көңілмен,
Қиянатшыл болмақты естен кеткіз [5, 64-б.]!

Нағыз ер-азаматтың бойына сырға беріктіктің 
тән екендігін, құпиясын кім-көрінгенге айта 
бермейтінін де Абай қалыс қалдырмайды:

Сүйікті ер білген сырын сыртқа жаймас,
Артыңнан бір ауыз сөз айтып күлмес [5, 64-б.].

Күншілдік жайлы Сағди былайша толғайды: 
«Егер де ол өзінің күншілдігі үшін тозақ оты-
на жіберілсе, Сен өсекшіл қылығыңмен оны 
соңынан қуа жетесің [2, 302-б.]

Абай сол кезеңдегі өз халқының бойындағы 
жат мінезді сынайды:

Терең ой, терең ғылым іздемейді,
Өтірік пен өсекті жүндей сабап [5, 89-б.].
Ақылы бар кісіні
Ғайбаттайды, даттайды [5, 82-б.].

Абайдың әлеуметтік теңсіздік, әділетсіздік, 
озбырлық, екіжүзділік, жауыздық сияқты сол 
кездегі қазақ қоғамында орын алған келеңсіз 
құбылыстарды сынап, елдің бетке ұстарлары мен 
билеушілерін әділетке, жақсылыққа үндеуі – оның 
шығармашылығының Сағди шығармаларымен 
өзектестігінің тағы бірі қыры. Сағдидің де басқа 
парсы ақындары шығармашылығынан көзге 
түсер ерекшелігі – оның өз заманындағы  пат-
шалар мен шаһтарды, әміршілерді таңқаларлық 
батылдықпен әділетке, ізгілікке шақыруы, 
оларға бұл дүниенің өткінші екендігін, мал 
мен байлықтың жуса кететін қолдың кіріндей 
жалғандығын өлеңдері арқылы сабақ боларлық 
деңгейде жеткізуі иран әдебиетінде ғана емес, со-
нымен қатар әлем әдебиетінде де сол дәуір үшін 
қараңғылықтан шығуға жол нұсқаған жарық 
шамшырақ іспеттес еді.

Сағдидің “Гүлстан” шығармасынан қоғам 
келбетінің анық көрініс тапқандығы хақында 
чех ғалымы Ян Рипка да зерттеулерінде атап 
көрсеткен: “Гулистан ” – это поистине зеркало 
социальных отношений эпохи, отразившее все 
специфические достоинства и недостатки иран-
ца” [3, с.241]. 

Сағдидің азат ойлы, ештеңеден тайсал-
май өз пікірін ашық жеткізе алатындығы 
шығармашылығынан анық аңғарылады:

Екінің бірі тайсалмастан шындықты айта алмас,

Сағдиді еркін сөйлететін құралы – сөз [2, 10-б.]. 
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Сағди шығармашылығында қоғамдық шын-
дық тың айтылуына байланысты жырларының 
жасампаздық сипатқа ие болғандығын қазақ 
ғалымы Р.Бердібаев төмендегідей түсіндіреді: 
“Өз заманына лайық жүйеде болса да, Сағди ел, 
халықтың, маңызын жоғары бағалайды. Оның 
шығармаларының ғасырлар бойында әлемге 
әйгілі болып келе жатуы да терең шындықтарды 
айта білуіне байланысты” [12, 66-б.].

Ал ақын Абай сол дәуірдегі қазақ қоғамында 
белең алған келеңсіз құбылыстарды “Сегіз аяқ”, 
“Қалың елім, қазағым, қайран жұртым”, “Бо-
лыс болдым, мінеки” т.б өлеңдерінде асқан 
шыншылдықпен жырға қосып, жағымсыз 
құбылыстарды бірде сынай, енді бірде мысқылдай 
отырып, оқырманға өз ойын, өз сөзін жеткізеді. 

Абайдың “Қалың елім, қазағым, қайран 
жұртым” өлеңінінде заман келбетінің көрініс 
тапқанын абайтанушы ғалым Ж.Ысмағұлов бы-
лайша пайымдайды: “Абайдың заман бейнесін, 
елдің тіршілік болмысын, халықтың мінез-
құлқын аз сөзбен бір жерге шоғырландырып, 
мейлінше ширыға жазған шымыр шығармасы 
– “Қалың елім, қазағым, қайран жұртым”. Бұл 
өзге көп өлеңдеріндегі айтылған ойларының 
түп қазығындай бағдарламалық мәні бар, 
іргелі туынды. Өзінің көп жылдық өмір 
тәжірибесін таразыға тартып, салмақтап келіп,  
көзімен көрген жарамсыз жайлардан, ел 
өмірінде, адамдар қарым-қатынасында әбден 
орын теуіп қалған теріс мінездерден безініп, 
жерінген ел ағасы ақынның күйініп айтқан жан 
күйзелісі бар бұл өлеңде. Ұзақ толғаныстардан 
кейін амалы құрып торыққан адамның, ақыл- 
санасында қорытылып, жан-жүрегінен жарып 
шыққан шерлі мұңы естіледі бұл өлеңнен” [13, 
Б.27-28].

Абай оқып, үлгі тұтқан Шығыс пен Батыстың, 
орыстың классик ақындары сынды қазақ 
әдебиетінде классикалық үлгінің негізін салып, 
әдеби дәстүр үрдісін қалыптастырды.

Әдебиет теоретигі В.М.Жирмунскийдің 
жалпы классик ақынның мақсат-міндеті жайлы 
тұжы рымы озық туындылары арқылы класси-
калық дәрежеге көтерілген Абай мен Сағдиға да 
тән: “Классический поэт имеет перед собой за-
дание объективное: создать прекрасное произве-
дение искусства, законченное и совершенное, са-
модовлеющий мир, подчиненный своим особым 
законам. Как искусный зодчий, он строит здание; 
важно, чтобы здание держалось, подчиненное 
законам равновесия; если здание укрепилось по 

законам художественного равновесия, цель поэта 
достигнута, он создал произведение искусства, 
прекрасное и совершенное” [14, с.134]. 

Қорыта айтқанда, Абай мен Сағдидің әдеби 
мұрасынан көрініс беретін ұқсастықтардың 
төмендегі белгілерден байқалатынын анықтадық: 
біріншіден, екі ақынның шығармашылығынан 
дүние жүзілік классик ақын-жазушылардың 
шығармаларына тән әлемдік көзқарастың көрініс 
тебуі; екіншіден, олардың әдеби мұраларының 
өміршеңдігі, тіпті мәңгіліктілігі, олардың қай 
ғасырда болмасын әр ұрпаққа түсінікті болуы; 
үшіншіден, шығармаларының өн бойының  
насихат пен өнеге-нақылға толы болуы; төртін-
шіден, екі ақынның шығармаларының да адам-
гершілік рухта жазылуы, сол себепті екеуінің де 
әдебиет әлемінде ақылман Ұстаз ретінде танымал 
болуы.
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2. Абай мен Хафиз

“Кәміл инсан” (لماکلا ناسنا) – “толық адам” 
түсінігі Абайдың шығармашылығында әр 
қырынан жан-жақты қарастырылады. Ақын:

Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста,
Сонда толық боласың елден ерек. 
Үш-ақ нәрсе – адамның қасиеті:
Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек,-

деп кемелділікке ақыл, қайрат, жүректі тең ұста-
ғанда ғана жетуге болатынын айтады. Осы үше-
уінің бірлікте болғанын қалаған ақын он жетінші 
қара сөзінде: “Осы үшеуің басыңды қос, бәрін де 
жүрекке билет” деп жүректі басты орынға қояды. 
Ал  он төртінші қара сөзінде Абай оқушысына: 
“Тірі адамның жүректен аяулы жері бола ма?” 
деген сауал қойып, он жетінші сөзінде жүректің 
атынан оның адам денесінің патшасы, жанның 
тұрақ еткен мекені, тіршіліктің көзі екендігін ай-
тады. Жүрек өзінің соғуын тоқтатып, қызуынан 
айрылса, дененің басқа мүшелерінің қауқарсыз 
күйге түсетіндігін ақын былайша жеткізеді:

Жүректен қызу, қызба кете қалса,
Өзге тәннен еш қызық іс табылмас.

Лүп-лүп соққан жүрек – тіршілік иесінің 
ғұмырының жалғасын тауып, әлі дәм-тұзының 
таусылмағанының белгісі. Жүрек адам ағзасында 
ең басты қызмет атқаруымен қатар ауыспа-
лы мағынасында адам баласының ішкі жан 
дүниесінің, рухани сезімінің айнасы болып 
есептелінеді. Абайтанушы ғалым Ж.Ысмағұлов: 
“Адам көкірегі – сезімнің ұясы. Оны бірінен соң 
бірін туындатып, бірімен-бірін шарпыстырып, 
бірін тұтандырып, бірін тұншықтырып жататын 
майдан алаңы – жүрек” [1, 127-б.] деп, жүректің 
анатомиялық мағынасынан гөрі екінші ауыспа-
лы мағынасының қызметіне көбірек мән береді. 
Рухани сезім айнасы арқылы адам ақиқатты 
танып, болмысты түсінуге мүмкіндік алады. 
Абайдың өзі: “Жүректің көзі ашылса, Хақтың 
түсер сәулесі” деп жырлағанындай, мейірім, 
адамгершілік, махаббат сияқты биік сезімдердің 
жүрек көзі арқылы ақиқатқа жол ашатыны сөзсіз. 

Әлем мойындаған парсы әдебиетінің Ру-
даки, Фердоуси дәуірінің ақындары ақылды 
дәріптесе, Низами, Хафиз, Руми, Жәми сын-
ды ақындар жүректі шешуші орынға қойып, 
оның қадір-қасиетін асқақтатып, мәртебесін 
жоғары көтеріп, өз жырларында жеріне жеткізе 
жырлаған. Қазақтың біртуар ақыны Абай да өз 
шығармашылығында жүрекке екпін түсіріп, оны 
әр қырынан сипаттап, өрнектеген.

С.Дәуітов Абайдың 1892 жылы жазылған 
“Жүрегім, ойбай, соқпа енді!” өлеңін талдай келе 
мынадай пікір айтады: “Абайдың бұл туындысы-
нан жүректі Шығыс классиктерімен тең дәрежеде 
жырлай алғандығын, тіпті кейбір тұстарда асып 
кеткендігін көруге болады” [2, 259-б.].

Қазақ ақыны адамның сол жақ кеудесінде ор-
наласып, басқа дене мүшелеріне қан тасымалдау 
қызметін атқаратын, көлемі жұдырықтай жүректің 
анатомиялық қасиетін  ғашықтық жырларына 
арқау етпегені белгілі. Сондықтан Ұстаз Абай 
шығармаларындағы жүрек сөзінің мағынасының 
қандай екендігін, ақынның оны қай қырынан, 
қандай қасиеті жағынан қарастырғанын зерделеп 
көрейік. 

Абай шығармашылығын қарастыру бары-
сында ақынның жүрек тақырыбын адамгершілік, 
махаббат сияқты адам баласына Жаратушы тара-
пынан сыйға берілген биік сезімдер тұрғысынан 
жырлағандығын байқаймыз. Осы тұрғыда 
Абайдың Шығыс әдебиеті, мәдениетімен бай-
ланысын көп зерттеген абайтанушы ғалым 
М.Мырзах мет ұлының пікірі көңіл аударарлық: 
“Қазақ әдебиетінің сан ғасырларға созылған та-
рихында бірде-бір қазақ ақыны жүректің адам 
өмірінен алатын орны мен атқарар қызметін 
соншалықты жан-жақты терең мағынада, фило-
софиялық, гуманистік астар беріп, оны ақындық 
тіл өнерінде құлпырта ойнатып, Абайша толғай 
алған емес. Абайдың жүрек жайындағы танымда-
ры арнайы зерттеуді қажет етеді” [3, 104-б.]. 

Расында да Абайдың шығармашылығына зер 
салып, ақыл көзімен қарасақ, өлеңдерінің өн бойы 
жүрек сөзімен, сезіммен өріліп, астасып жатыр. 
Абайдың жүректі әспеттеп, оны басқалардан 
жоғары қойып жырлайтын өлеңдерінің тізімі 
өте ұзақ. Осы ретте Абай өзінің қанша өлеңінде 
жүрек сөзін пайдаланып, шығармасына арқау 
еткен деп сұрағанша, Абайдың қай өлеңінде 
жүрек сөзі кездеспейді екен деп сұраған орынды 
болар. Абай жүрек тақырыбына “Жүрегім, 
ойбай, соқпа енді”, “Жүректе қайрат болмаса”, 
“Ауру жүрек ақырын соғады жай”, “Жүрегім 
менің қырық жамау”, “Жүрегім, нені сезесің?”, 
“Жүрек – теңіз, қызықтың бәрі – асыл тас”, 
“Әуелде бір суық мұз ақыл зерек”, “Жастықтың 
оты қайдасың?” атты өлеңдерінде ой қозғайды. 
Сонымен қатар “Білімдіден шыққан сөз”, 
“Ем таба алмай, от жалындай...”, “Кейде есер 
көңіл құрғырың”, “Көзі нен басқа ойы жоқ”, 
“Көзімнің қарасы”, “Жастық тың оты жалындап”, 
“Қызарып, сұрланып”, “Талай сөз бұдан бұрын 
көп айтқанмын”, “Малға достың мұңы жоқ 
малдан басқа”, “Көңіл құсы құйқыл жыр шар-
тарапқа”, “Адамның кейбір кездері”, “Қуаты 
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оттай бұрқырап”, “Сұм дүние тонап жатыр, ісің 
бар ма?”, “Есіңде бар ма жас күнің”, “Домбыраға 
қол соқпа”, “Ойға түстім, толғандым” және т.б. 
өлеңдерінде сөзінің әлқиссасын жүректен бастап, 
негізгі айтайын деген ойына көшеді.

Ақын бірде жүрекпен қатарлас құрбы, досы-
мен сырласқандай әңгіме-дүкен құрып, сұхбат-
тасып, оған басу айтады:

Жүрегім, нені сезесің,
Сенен басқа жан жоқ па?
Дүниені, көңілім, кезесің,
Тиянақ жоқ па, қой тоқта!

Абай шығармашылығындағы жүрек – жай 
жүрек емес: “Сүйек жасыған соң жай таба алмаған 
жүрек”, “Мұңмен шыққан, оралған тәтті күйге 
қозғалатын; адамның үш қасиетінің бірі – жылы 
жүрек”, “Тұла бойды жылытқан ыстық жүрек”, 
“Терең сайда жолығатын қыздың асыл жүрегі”, 
“Хаққа бастайтын; бар тамырды қуалайтын сөзді 
сезген ынталы жүрек”,  “Аяғын шалыс басқан 
асау жүрек”, “...Долы қол, улы сия, ащы тілмен 
бірге не жазып кетсе  жайы сол, ызалы жүрек”, 
“Жомарт жау жүрек”, “Қиянат-шыл дүниеден 
қырық жамау болған жүрек”, “Суынбаған жалын 
жүрек”, “Жастықтың оты жалындап, жай таба 
алмай жанып жатқан, саусағын жайып, көкке 
ұмтылған жас жүрек”, “Қатты соқтығатын сор-
лы жүрек”, “Сенісерге жан таба алмай сенделген 
ит жүрек”, “Махаббат, ғадауатпен майдандасқан 
қайран жүрек”, “Үннің тәтті оралған әні оята-
тын ұйықтап жатқан жүрек”, “Үрпиген жүрек”, 
“Шошыған жүрек”, “Күйген жүрек”, ал енді бірде 
“Шаршап, кеудеде тулай алмай, ақырын, жай 
соғып жатқан ауру жүрек”....

Абай өлеңдерінде жүректің әр қырын, сезімнің 
сан қатпарын ашып көрсету үшін алуан түрлі эпи-
теттер мен метафораларды пайда-ланып, қазақ 
поэзиясының тілін өрістетіп, оны шеберліктің 
шыңына шығарды. Абайдың жүрекке қатысты 
қолданған теңдессіз теңеулері қазақ поэзиясында 
даралығымен, жаңалығымен ерекшеленеді.

Кейде ақынның жүрек деп толғаған бейнесі 
адамның дене мүшесі емес, жеке бір тұлғаның өзі 
сияқты. Жеке тұлға дегенде де жай адам емес, ақын 
Абайдың өзінің басынан кешкен ғұмырнамасы 
осы жүрек бейнесі арқылы көрініс тапқандай. 
Жастық ғұмырдың жалын атқан ыстығы мен 
жасы ұлғайған кездегі суығынан бастап, өмірдің 
ащы-тұщысын молы-нан татып, қоғамдағы 
келеңсіздіктерге, өз халқының надандығы мен 
артта қалғандығына жаны күйзелген ақынның 
жан тебіренісін сипаттайтын ақынның жүрегі 
– ақынның өзінің лирикалық бейнесіне келеді. 
Ақынның қамығып:

Жүрегім менің қырық жамау,
Қиянатшыл дүниеден.
Қайтып аман қалсын сау,
Қайтқаннан соң әрнеден! -

деп айтқан ішкі күрсінісі мен күңіренісі осы ойы-
мызды нақтылай түскендей. 

Біздің ойымыз абайтанушы ғалым З.Ахме-
тов тің пікірімен дәйектеле түседі: “Абай шығар-
маларында алдымен мейлінше мол, әр қырынан 
көрінетін, әрине, ақынның өз бейнесі, өз тұлғасы. 
Лирик ақын қоғам өмірінің шынды ғын өз көңіл-
күйін білдіру арқылы танытады. Ақынның өз 
тұлға бейнесі оны тебіренткен ой-сезімдерден ай-
тылып, баян-далып отырған өмірдегі алуан түрлі 
жағдайларға, қоғамдық мәселелерге, әр түрлі 
адамдардың іс-әрекеттеріне оның қатынасынан, 
берген бағасынан айқындала түсіп, жан-жақты 
толық көрініс табады“ [4, 240-б.].

Шығыс ақындарының ішінде Хафиз, Руми, 
Жәми сияқты парсы ақындары жүрек бейнесін 
биік көтеріп жырлағандығы мәлім. Әсіресе, пар-
сы ақындарының ішінде әлем әдебиетінде өзіндік 
орыны бар, неміс ақыны Гетені табындырған 
Шамс-ад-дин Мұхаммад ибн Мұхаммед қожа Ха-
физ – ғашықтықты, махаббатты, сүюді жырлаған 
ақын. Қазақ оқырманын Хафиздың сыршыл 
ғазалдарымен таныстырған – Әбіраш Жәмішев 
[5, Б.147-187]. 

Иранның орталық қалаларынан бастау алып, 
Хоросан аумағынан шеткері дамыған, хижра 
жыл санағы бойынша жетінші ғасырда басталып, 
сегізінші, тоғызыншы ғасырларда жалғасқан 
парсы әдебиетінің екінші стилі Арақи деп ата-
лады. Бұл стильдің көрнекті өкілдері – Сағди, 
Моулави, Хафиз. Аталмыш стильге тән басты 
ерекшеліктер: шығармаларында араб сөздері мо-
лынан ұшырасады; тұспал, емеурін, жұмбақтап 
айту, сыртқы мағынаға емес, ішкі мағынаға 
көбірек мән беру басым; өлең түрі – ғазал; 
тақырыбы – сопылық, ғашықтық, философиялық, 
мінез-құлық қағидалары.

 Осы стильдің белді мүшесі Хафиздің махаб-
бат, ғашықтық тақырыбына жазған ғазалдарының 
деңгейі басқа ақындар туынды-  ларының бәрінен 
жоғары. Оның ғазалдары парсы тілінде жазылған 
ғазалдар ішіндегі ең кемеліне келген ғазал деп са-
налады.

Ғазал – VII ғасырда араб әдебиетінде пайда 
болған, аа ба ва га схемасы бойынша ұйқасатын, 
көбінесе ғашықтық, махаббат тақырыбында жа-
зылатын лирикалық өлең түрі. Ғазал бәйіттерінің 
саны кем дегенде жетеу болып, көп дегенде он 
бестен аспауы керек. XI ғасырдан бастап, соңғы 
бәйітте ақынның бүркеншік атын (тахаллос) жазу 
үрдіске айналды. 
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Хафиз ғазалдарының негізгі тақырыбы – ма-
хаббат жайлы ирандық белгілі ғалым Абдулхо-
сейн Зарринкуб өзінің “Махаббат, қай махаббат?” 
атты ғылыми мақаласында нақты көзқарасын 
білдіреді: “Еш күмәнсіз, Хафиздің лирикалық 
ғазалдарындағы ақын ойларының анық көзге 
түсер қыры – махаббат тақырыбы. Оның басқа 
ой-толғамдарының бәрі де осы тақырыппен 
тығыз байланысты” [6, 10-б.]. 

Келесі ирандық ғалым Кавус Хасанли Хафиз 
ғазалдарының ғашықтық тақырыбына қатысты 
ойларын былайша пайымдайды: “Хафиз махаб-
бат сезімін мейірімді Алланың адамға аспаннан 
тарту еткен сыйы деп түсінеді. 

Ақын түсінігінде адамның тұғыры ғашықтық 
сезімін түйсіне алуының арқасында Алланың 
жаратылыстарының бәрінен, тіпті періштеден де 
жоғары” [7, 114-б.]:

Ей, шарапшы, періште махаббаттың не екенін білмейді, 
Бокал алып, алқызыл суды  
Адамның топырағына сеп.  
Фереште ешқ на данад ке чист, ей сақи 
یست ای ساقی فرشته عشق نداند که چ   
Хаһ джам о голоби бе хак-е  
Адам бе риз  

خواه جام و گالبی به خاک آدم   
بریز   

 
Хафиз ғазалдары адамдарға бақыт сыйлай-

ды. Ғашық жан – бақытты жан. Ғашықтықты 
сезінбеген, түйсінбеген, басынан өткермеген 
адамның махаббат жайлы жыр жаза алмасы 
белгілі. Парсы ақыны Хафиз өзінің ғазалдарында 
ғашық, оның ғашық екендігінен тіпті “қарауыл 
да, Сүлейменнің уәзірі Асаф та хабардар”:

Хафиздің ғашық екенін, қарауыл біледі, 
Және Сүлейменнің уәзірі Асаф та хабардар. 
Мохтасеб миданад ке Хафез ашеқ аст 
که حافظ عاشق است می داند  ,  محتسب  
Ва Асаф малек-е Сүлейман низ һам. 

و آصف مالک سلیمان نیز هم   
 

Хафиз ғазалдарының сөздігін зерттеушілердің 
пікірі бойынша, “мохтасеб”, “қарауыл” – 
Мұхаммед Мобарез ад-дин әмірдің лақап аты 
екен. Ол он үш жыл көлемінде Ширазда билік етіп, 
елдің тыныштығы мен азаттығының кепілі болған  
Джамал ад-дин Әбу Ысқақ (758 хижра жылы 
қайтыс болған) шейхті қаланың дарбазасындағы 
дарға асып, елдің берекесін кетірген. Асаф – 
Сүлеймен патшаның ақылдылығымен даңқы 
шыққан уәзірі. 

Енді бірде Хафиз, керісінше, өз сырының, 
сезімінің ашылатына қауіп білдіріп, қынжылыс 
танытқандай болады:

Жүрек тулап, ырыққа көнбей барады, 
О, шіркін, құпия сырым әшкере болады-ау...  
Дел миравад зе даст-ам, саһебделан хода ра, 

می رود ز دستم صاحب دالن  خدا را    
Дарда ке раз-е пенһан хаһад шод ашкара 
  دردا که راز پنهان خواهد شد آشکا  

 
Парсы ақынының шығармашылығындағы 

мұндай екі жақты ұстанымының сыры неде 
екен деген сұраққа жауап іздегенде, ирандық 
ғалым Мансур Паймард  Азза-ед-дин 
Насафидің (1300 жылы дүниеден өткен) 
“Инсан ал-камел” (انسان الکامل) – “Толық адам” 
шығармасындағы адам баласы ғашықтық 
сезімін басынан өткеру керектігін, бірақ оны 
сыртқа шығармай ішінде сақтау қажеттігі 
жайлы айтқан мына бір пікірін дәлел ретінде 
алдыға тартады: 
 “Әй, дәруіш, ғашық болып көрмеген адам 
пәк болмайды, ешқашан пәктікке жетпейді. Егер 
ғашық адам өз сезімін әшкере етсе былғанышқа 
айналып, пәктігін жоғалтады. Өйткені, ол көз 
арқылы жүрегіне жеткен отты тілі арқылы сыртқа 
шығарып, күйген жүректі орта жолда қалдырады. 
Бұдан кейін әлгі жүрек не бұл дүниеде де, не арғы 
дүниеде де ештеңеге жарамайды” [8, 39-б.]. 

“Бұл өмірдің қызығы махаббатпен”, “Ма-
хаббат – өмір көркі, рас”, ”Махаббатсыз дүние – 
бос” деп жырлаған қазақтың бас ақыны Абайдың 
шығармашылығын қарастыра келе, оның да Хафиз 
сынды Адам баласының бойына сыйға берілген 
ең қасиетті сезім – ғашықтықты жүрегімен терең 
түйсініп, жүрекпен байла-ныстыра, кең көлемде 
жазғанын көреміз. Басқаша жазу мүмкін емес. 
Өйткені, махаббат – тікелей жүректің ісі:

Кейде есер көңіл құрғырың
Махаббат іздеп талпынар.
Ішем деп бейнет сусынын,
Асау жүрек алқынар.
Ет жүрек өртенді,
От боп жанып,
Жалын шалып,
Ішіме.
Иттей қормын,
Зармын,
Сен үздің ғой бұл желкемді.
Біздердей ғашық көп,
Қайсысы саған дөп?
Жөндеп те айтпадым,
Жүрегім лүпілдеп.

Махаббат, ғашықтық тақырыбы – қазақ 
әдебиетінде сонау ауыз әдебиетіндегі “Қозы 
Көрпеш-Баян сұлу”, “Қыз Жібек”, кейінгі 
ақындар шығармаларындағы “Еңлік-Кебек”, 
“Сұлушаш” сияқты ғашықтық дастандардан 
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бастау алып, бертіндегі “Қамар сұлу”, “Құра-
лай”, “Ақбөпе” сияқты шығармалармен ұштас-
қан, сан ғасырлар тоғысында жырланып, жа-
сап келе жатқан байырғы тақырып. Ғашық-тық 
дастандардың негізгі тақырыбы – екі жастың 
бақытқа жету жолындағы күресі, қайғы-қасіреті, 
махаббаты. 

Ал Абайға дейін өзіміздің төл әдебиеті-
мізде ғашықтық тақырыбына арналған көлемі 
шағын өлеңдер сирек еді. Бұл тақырып белгілі 
бір ақынның жеке-дара шығармашылық жазу 
нысанасына ілінбеген болатын. Оның да өзіндік 
себептері бар. Ең алдымен қазақтың ұлттық 
табиғи мінез-құлқы мен әдет-ғұрпында жатыр. 
“Қызға қырық үйден тыйым” дейтін қазақ қыз 
бен жігіт арасындағы сүйіспеншілік, махаббат 
сезімдерін өлеңге қоспақ түгілі, ашып айтпайтын 
да еді. Ал ақынның өлеңдері тыңдаушыға арналып 
шығарылатындықтан, олар ел арасына тез тарап 
кететін болған. Өз қызына біреудің ғашық болып 
өлең шығарғанын естіген ата-ана ыңғайсыз күйге 
душар болмақ. Жастардың өз сезімдерін жалпақ 
жұртқа жарияламау себептерінің бірі осында. 
Бұрынғы заманның жастары сүйіспеншілікті ау-
ызша ашық айтуға ұялып, өз сезімдерін тұмшалап, 
сүйген адамдарына тұспалдап жеткізетін. Сүйген 
жастардың бір-біріне қосылып, бақытты бо-
луы да некен-саяқ жағдай еді. Жаңашыл ақын 
Абайдың өзі “Өлсем орным қара жер сыз болмай 
ма?” өлеңінде: 

Өлең шіркін – өсекші, жұртқа жаяр,
Сырымды тоқтатайын, айта бермей.

деп, көп ашыла бергісі келмей, сырғақсып, сыр 
сақтаған сыңай білдіреді. Бірақ ақын адами ма-
хаббат, ғашықтық тақырыбын сөз еткенде өзінің 
ішкі сыры, жан дүниесіндегі құпиясы жайын-
да оқушысымен ой бөлісуден қысылмайды, 
керісінше, ақтарыла, ағынан жарыла жырлайды: 

Шын ғашық мен саған,
Кейіп жүрсем,
Сені көрсем,
Ләм-мим деп
Бір сөз айтар
Хал жоқ,
Еріп кетер бой сол заман.

Осындай жағдайларды назарға алсақ, 
қазақтың жазба әдебиетінің негізін салушы 
Абай шығармашылығындағы ғашықтық, махаб-
бат лирикасы сонылығымен, жаңалығы-мен 
ерекшеленеді. Абайдың махаббат лирикасы – 
кез келген алдыңғы қатарлы елдің әдебиетімен 
бәсекелесіп, сынға түсе алатын, классикалық 
деңгейге көтеріле жырланған бірегей, қолтума ту-

ындылар. Ақынның өзінің ғашықтық лирика-сы-
на жазылған шығармалары-ның ішіндегі кейбір 
өлеңдеріне ән шығарып, қазақтың байтақ дала-
сын пәк сезім –махаббатпен тербетіп, ән сүйер 
қауымның жүрегін баурауы да сол заман үшін 
жаңалық еді.

Абай балаң кезінде Шығыс ақындарына 
еліктеп, сұлу қыздың  жамалын “Иузі – рәушан, 
көзі – гәуһар” өлеңінде суреттеп бастап, “Әлиф 
дек ай иүзіңе ғибрат еттім” өлеңінде араб 
әліппесінің әріптік ретімен жалғастырып, кейін 
есейген кезінде ғашықтық, іңкәрлік тақырыбын 
“Қор болды жаным”, “Сен мені не етесің?”, 
“Айттым сәлем, қалам қас” өлеңдерімен қоры-
тындылайды. Ақын “Иүзі – рәушан, көзі – 
гәуһар” өлеңінде араб-парсы өлең үлгісі – аруз-
ды (Аруз – өлең өлшемі. Аруз – өлеңнің уәзінін 
зерттейді, яғни уәзіннің пайда болуының се-
беп-салдарын, оның дұрыс, бұрыстығын және 
өлең сөзге тән кейбір әдістерді қарастырады. Ал 
уәзін – өлең буынындағы ерекше үйлесімділік 
пен жүйе, сол жүйенің нәтижесінен туындаған 
ырғақ. Уәзін өлеңге сұлулық сыйлайды) пайдала-
нып, жас сұлудың ай жүзін араб-парсы сөздерін 
қосып, парсы әдебиетінде жиі кездесетін “маһ су-
рат”, “роушан рохсар”, “чешман-е гауһар” сияқты 
теңеулерге ұқсас сипаттайды:

Иүзі – рәушан, көзі – гәуһар,
Ләғилдек бет үші әхмар.
Тамағы қардан әм биһтар,
Қашың құдірет, қоли шигә.

“Рәушан” – жарық; “гәуһар” – бағалы тас; “биһ-
тар” – артық; “раһбар” – көсем, жол нұсқау шы.

Осы өлеңде кездесетін “шигә” сөзіне 
парсының “шик” әдемі, сұлу деген мағынасын 
білдіреді деген жаңсақ түсініктеме берілген. 
Шынтуайтында, “шикарный” деген мағынаға ие, 
түбірі француз тілінен алынған “шик” сөзінің өзі 
парсы тіліне бертін енген кірме сөз. Сондықтан 
Абайдың өлеңінде кездесетін бұл сөздің түбірін 
парсыдан алған деуге еш негіз жоқ. Сонымен 
қатар осы өлеңде Абайдың парсы әдебиетімен 
жақсы таныс болғандығын рас-тайтын Сүлеймен, 
Жәмшид, Ескендір сияқты әдеби кейіпкерлер 
есімдері де кездеседі:

Сүләйман, Ямшид, Искандәр,
Ала алмас барша мүлкигә.

Сүлеймен – тегі исрайлдық, мықты патша 
болған. Ол Алла тарапынан пайғамбарлыққа 
таңдалған. Аңыз бойынша, Алла оған желді 
бағындырыпты, ол жан-жануардың тілін 
түсінген-мыс. Сүлеймен патшаның “азам” (Ұлы – 
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Алланың эпитеті) деп аталатын, соның көмегімен 
адамдарға, жын-перілерге, жабайы хайуанаттарға, 
құстарға билік жүргізетін сақинасы болған. 
“Сүлеймен патшалығы”, “Сүлейменнің ұлы-
лығы”, “Сүлейменнің сақинасы” деген ұғымдар 
парсы әдебиетінде көптеп кездеседі. 

Жәмшид – Иранның ұлттық дастандарындағы 
Пишдадиан (есімі аңызға толы Һушанг патшадан 
бастау алатын Иранның алғашқы патшаларының 
әулеті) әулетінің төртінші патшасы. Ол 
ирандықтар үшін көптеген әдет-ғұрыптың негізін 
қалаушы деп есептелінеді. “Шаһнаме” дастаны-
на сүйенсек, Жәмшид жеті жүз жыл патшалық 
құрған, Наурыз мейрамын тойлауды да жолға 
қойған. Бүкіл әлемді көре алатын “джам-е джам” 
деген тостағаны болыпты-мыс. Ең соңында 
Шаһнаме кейіпкері – Заххак Жәмшидті жеңіп, 
тәжі мен тағына ие болады. 

Ескендір – қасиетті Құранда есімі келтірілетін 
Ескендір Зұлқарнайын. Өмірі мен жасаған 
жорықтары әлем әдебиетінде ұлы туындыларға 
арқау болған даңқты қолбасшы А.Македонскийді 
Шығыста осы есіммен байланыстырып, екі 
тұлғаны біреу деп таныған тұжырым қалыптасқан. 
Ескендір – Фердоуси, Низами, Деһлеви, Жәми 
шығармаларының кейіпкері. 

Абай жас сұлуға есімдері аталған патшалардың 
қанша мықты, орасан байлық, мал-мүлік  иелері 
болғандарына қарамастан, олар “сені ала алмас” 
дейді.

Парсы ақыны Хафиз ғашықтық жасам-
паз ғазалдары арқылы сүйе білуді, сүйікті бо-
луды үйретеді, өмірден түңілген жандардың 
үміт отын жалғап, жүректеріне сенім ұялатады, 
адасқандарға шырақ жағып, жол көрсетеді. Ал 
махаббат, сүйіспеншілік, мейірім, адамгершілік 
сияқты Адам баласының бойына тән ұлы 
қасиеттердің сезім ошағы – жүрек. Хафиздің 
сөздік қорын қарастыру барысында көзіміздің 
жеткені, ақын махаббат, ғашықтықты жырға 
қосқанда сүйіспеншілікке қатысты мей – шарап; 
иар – жар, дос; ешқ – махаббат; чешм – көз; золф 
– бұрым сияқты сөздерді жиі пайдаланған. Ал 
осы сөздердің ешқайсысын жеке-дара сезімнің 
айнасы – жүрексіз көз алдыңызға елестету, тіпті 
елестетпек тұрмақ, олар жайлы ойлау мүмкін 
емес. Сондықтан да Хафиз өз ғазалдарында ма-
хаббатты, ғашықтықты жырлағанда, осы сөздерге 
тірек етіп “жүрек” сөзін жиі қолданады. “Жүрек” 
сөзі (парсыша – “дел”) Хафиздің бес жүзге жуық, 
нақтырақ айтсақ, 495 ғазалының өзегі, негізі десе 
болғандай.

Ирандық ғалым Мансур Паймард “Жүрек 
– Хафиз өлеңдерінің мағыналық негізі” атты 
мақаласында Хафиздың диванында “дел» – жүрек 

сөзі және жүрекпен келетін сөз тіркесі 607 рет, ал 
осы сөздің араб тілінен енген синонимі “ғалб” 15 
рет қолданылған деп есептейді [9, 56-б.]. Әрине, 
ақын шығармасында “ғалб” сөзі аллегориялық 
астармен құбылтылған түрде  басқа  жерлерде де 
көптеп кездеседі. 

Хафиз ғазалдарында да  жүрек алуан түрлі 
эпитеттер арқылы берілген: “дел-е азарде – 
қиналған жүрек”, “дел-е сангин – тас жүрек”, 
“дел-е ғамзаде – қапалы жүрек”, “дел-е саргаш-
те – сергелдең жүрек”, “дел-е мескин – міскін 
жүрек”, “дел-е сауда заде – ғашық жүрек”, “дел-е 
маджруһ – жаралы жүрек”,  “дел-е заиф – әлсіз 
жүрек”  және т.б. 

Сөйтіп, Хафиз да ғазалдарында Абай сияқты 
жүрекпен тілдеседі, сырласады: 

 
Ей, жүрек, жастық дәурен өтті, 
қызықтан пайда таппадың. 
Есіңде болсын, қартайғанда жас кездегі 
қызық ұят пен жаманатқа қалдырады.  

 
Ей, дел шабаб рафт о начиди голи зе ейш, 
 ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش
Пиране сар бекон һонари нанг-о нам ра. 
 پیرانه سر بکن هنری ننگ و نام را 
 
Сүйгенім үшін жүрегім мен дінімді де 
жоғалттым, 
“Аулақ жүр” деді ол маған, сен есіңді жоғалттың. 
Дел о динам шод о делбар бе маламат бархаст 

دینم شد و دلبربه مالمت بر خواس دل و  
Гофт ба ма манешин каз то саламат бархаст.  
 گفت با ما منشین کز تو سالمت بر خواست
 
 Хафиз ғазалдары бір-біріне қарама-қарсы 

ұғымдар мен түсініктерге толы, сондықтан 
ақын ойы оқырман үшін одан әрі күрделене 
түседі. Мәселен, ақын “Сүйгенім үшін жүрегім 
мен дінімді де жоғалттым” деп, сүйіктісінің 
сұлулығына тәнті болып, жүрек тізгінінен айы-
рылып, ғашықтық жолында дінін де жоғалтады. 
Құлай сүйгеніне қарамастан, сүйіктісінен сөгіс 
те естиді. Сүйіктісі жүрегінен, дінінен ажыраған 
жанды  ессіз адамға  балайды. Одан бойын аулақ 
сала бастайды. Демек, жүрек пен дін – адамзаттың 
адами амандығының екі тірегі. Жүрек пен діннен 
безгендер ғашықтыққа да жарамайды.

Хафиз ғазалдарындағы жүрек тақы-рыбының 
қазақ ақыны Абай шығар-машылығындағы 
жүректі әспеттеу, мадақ-тауымен астарлас, 
өзектес екендігі – әдеби сабақтастықтың тағы 
да бір көрінісі.  Парсы ақыны өзінің ғазалдары 
арқылы жер бетіндегі жұмыр басты пенде мен 
Жаратушы арасындағы дәнекер, көпір бола білді.

Сопылардың ұғымында ғашықтық – Алла мен 
адам арасын байланыстырушы сезім. Ғашықтық 
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сезімнің арқасында Алла мен адам арасындағы 
алшақтық жойылады.

Хафиздің жаны сопыларға жақын болғанымен 
ол дәруіштердің мекенін қоныс етпеген. Ол 
шариғат ғылымдары саласының білгірі болған. 

Ғұламалардың түсінігі бойынша махаббаттың 
екі түрі болады екен: адамның Аллаға деген 
илаһи махаббаты және жігіт пен қыз, ер мен әйел 
арасындағы қарапайым адами (табиғи) махаббат. 
Хафиз махаббаттың екі түрін де терең жырлаған. 
Оның ғазалдарында илаһи махаббаттың адами ма-
хаббатпен араласып кеткендігі соншама, олардың 
ара-жігін ашып, ажырату өте қиын. Әйтсе де ха-
физтанушы ғалымдар Хафиз ғазалдарын мазмұны 
жағынан бірнеше топқа бөліп қарастырады: 1. 
сопылық; 2. сопылық емес.

Сопылардың түсінігінде Алланың жама-
лы, Алланың дидары бәрінен артық. Сұлулық 
жағынан Аллаға тең келер ешкім жоқ. Сондықтан 
Хафиз сопылық ғазалдарында оқушысын әр 
нәрседен хабардар болып, бақытты өмір сүргісі 
келсе, “Сұлулық сұлтанына” яғни Аллаға ғашық 
болуға, оған жетуге жол табуға үндейді:

Ей, жүрек!  
Махаббат пен мастықтан бір сәт те ада болма, 
Илаһи мағрифат жолында дүниеуи қызықтан бас 
тарт.  
Ей, дел мабаш иек дам хали зе ешқ о масти 
 ی دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی 
Ва ангаһ бероу ке расти аз нисти о һасти 

که راستی از نیستی و هستی.  و آن گاه برو  
Ғашық бол, әйтпегенде дәм-тұзың таусылар күні, 
Жаратушының “ғашық бол” дегеніне мән 
бермегеніңді түсінесің. 
Ашеқ шоу, ар на рузи кар-е джаһан сар айад  
 عاشق شو ار نه روزی کار جهان به سر آید 
Наханде нақш-е мақсуд аз каргаһ-е һасти 
 خوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. 
 
Ирантанушы ғалым И.Жеменей Хафиз шығар-

ма шылығындағы илаһи махаббат жайлы: “Хафиз 
Аллаға ынтызар, сол машұққа жетуге құмар. Ол 
күндіз-түні шарқ ұрып, тынбайды, тіпті жүрегін 
де аямайды. Сопылық дәстүрмен Хафиз ғашық 
жүрегін көбелек пен шамға теңейді. Көбелекте 
көз жоқ, өзі келіп шамға ұрынып, күйіп өледі. 
Ақын сондай көзсіз ғашықтықтан күйіп өлуге де 
даяр” [10, 51-б.], – дейді.

Ал сопылық емес ғазалдарында Шығыс шай-
ыры жер бетіндегі әйел мен ер адам арасындағы 
адами, табиғи сүйіспеншілікті жырлайды: 

 
Еске түсіп қартайғанда махаббатым жас кезгі, 
Сақтап жүрген жүректегі сырым ашылды. 
Пиране сарам ешқ-е джавани бе сар офтад 
 سرم عشق جوانی به سر افتاد \پیرانه
Ван раз ке дар дел бенеһофтам бе дар офтад. 

به در افتاد  وان راز که در دل بنهفتم  
Хафиздің де ғашық жүрегі  шишадай нәзік, әлсіз:  
Тас жүрекпен соншама көңілімді қалдырдың, 
Мөлдір, нәзік шыныдай жүрегі бар Хафиздың. 
Чера һами шекани джан-е ман зе сангдели, 
 چرا همی شکنی جان من ز سنگدلی
Дел заиф ке башад бе назуки чу зоджадж 
  دل ضعیف که باشد به نازوکی چو زجاج 
 
 

 
Еске түсіп қартайғанда махаббатым жас кезгі, 
Сақтап жүрген жүректегі сырым ашылды. 
Пиране сарам ешқ-е джавани бе сар офтад 
 سرم عشق جوانی به سر افتاد \پیرانه
Ван раз ке дар дел бенеһофтам бе дар офтад. 

به در افتاد  وان راز که در دل بنهفتم  
Хафиздің де ғашық жүрегі  шишадай нәзік, әлсіз:  
Тас жүрекпен соншама көңілімді қалдырдың, 
Мөлдір, нәзік шыныдай жүрегі бар Хафиздың. 
Чера һами шекани джан-е ман зе сангдели, 
 چرا همی شکنی جان من ز سنگدلی
Дел заиф ке башад бе назуки чу зоджадж 
  دل ضعیف که باشد به نازوکی چو زجاج 
 
 Абайдың шығармашылығын парсы әдебие-

тімен салыстыра, салғастыра зерттеу барысын-
да аңдағанымыз, ол – ақынның махаббат лири-
касының Шығыс әдебиетіндегі ғашықтық 
тақы рыбымен үндестікте, сабақтастықта  жырла-
натындығы. Әйтсе де, қазақ ақынының өлеңде-
рінде махаббаттың адами махаббат үлгісі 
басымырақ түсіп жатады. Абай табиғи сезім – ма-
хаббат, ғашықтықты Шығыс ақындары, әсіресе 
Хафиз шығар-маларындағыдай тұспалдамай, 
жұмбақтамай, емеурінсіз, анық, ашық, шынайы 
күйінде жырлайды. Мәселен, төмендегі өлеңінен 
ақын сөзінің ет пен сүйектен жаратылған нақты 
әйел затына қарата айтылғаны анық көрінеді:

Сағындым сені,
Көрмедім деп көп заман.
Адам деп мені,
Салмадың сен хат маған.
Жай таба алмай жүрек,
Жасыған соң сүйек.

Абай илаһи махаббат түрі анық көрініс беретін 
“Алланың өзі де рас, сөзі де рас” өлеңінде:

Махаббатпен жаратқан адамзатты,
Сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті.
Күні-түні ойымда бір-ақ Тәңірі,
Өзіне құмар қылған оның әмірі,-

деп оқырманын Жаратушыны өзінің жанынан 
да артық жақсы көруге, сүюге шақырады. Ақын 
“Алла деген сөз жеңіл” деген өлеңінде Алланы 
жүрекпен жақсы көруге үндейді:

Алла деген сөз жеңіл,
Аллаға ауыз жол емес.
Ынталы жүрек, шын көңіл,
Өзгесі Хаққа қол емес.
Дененің барша қуаты,
Өнерге салар бар күшін.
Жүректің ақыл суаты,
Махаббат қылса Тәңірі үшін.

Абай адами махаббат пен илаһи махаббатты 
біріктіріп:

Адамды сүй, Алланың хикметін сүй,
Не қызық бар өмірде онан басқа,-

деп, өмірдің махаббатсыз қызық емес екендігіне 
баса назар аударып, “Махаббатсыз дүние – бос” 
деген ойын қайталайды. 

Абай оқушысын нағыз ғашықтық сезімінің 
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қандай болатынымен, оның сипаттарымен таны-
стыра кетеді:

Ғашықтық келсе жеңер бойыңды алып,
Жүдетер безгек ауру сықылданып,
Тұла бой тоңар, суыр үміт үзсе,
Дәмеленсе өртенер күйіп-жанып,-

деп пәк сезім – ғашықтықтың дертпен тең 
екендігін баса айтады. Абай бұл өлеңде бірінші 
жақтан, өзінің атынан сөйлейді:

“Сенен артық жан жоқ”, – деп ғашық болдым,
Мен не болсам, болайын, сен аман бол!

Сопылар адамның ішкі әлемін жеті бөлікке 
бөледі екен: мінез, нәпсі, жүрек, рух, сыр, жан, 
ішкі ғайып дүние. Жүрек – нәпсі мен рухтың ор-
тасында орналасқан. Жүрек нәпсімен неғұрлым 
жақынырақ байланысып, екеуінің байланысы 
соғұрлым нығайған кезде адамның рухани күші 
әлсірей бастайды, сөйтіп ол нәпсінің құлына ай-
налады. Нәпсі дегеніміз – ұйқы, күлкі, құмарлық, 
байлық, атақ-даңққа ұмтылу және т.б. Сопы өзінің 
болмысындағы мұндай құбылыстармен дайым 
күресумен болады. Ақыр соңында, сопы үлкен 
шыдам-дылықпен өзін-өзі тәрбиелеу арқылы 
және Алланың жәрдемімен нәпсінің бұғауын 
үзіп, рухпен табысып, кемелділікке жетеді. 

Ғашықтық, құмарлық пен ол екі жол,
Құмарлық бір нәпсі үшін болады сол, - 

деп Абай нағыз ғашықтықтық пен шынайы 
махаббаттың өткінші сезім – құмарлықтан айыр-
масын ашып көрсетеді. Ақын тағы бірде:

Ысытқан, суытқан,
Бойыңды бір көңіл.
Дүниені ұмытқан
Құмарың тозар, біл, -

деп нәпсі үшін болатын құмарлықтың уақыт өте 
келе басылатынын да айтып кетеді. Ақын “есті 
адам болсаң, әйел затын  сыртқы сұлулығына 
бола жақсы көрме, нәпсінің құлына айналма” де-
ген ой айтады: 

Біреуді көркі бар деп жақсы көрме,
Лапылдақ, көрсе қызар нәпсіге ерме.

Абайдың нәпсіні тыю, құмарлыққа салын-
бау, сезімді шектен шығармай жүгендеп ұстау 
жайлы ойлары “Сап, сап, көңілім, сап көңілім” 
өлеңінде анық көрініс тапқан. Зерттеушілердің 
соңғы еңбектерінен мәлім болғандай, бұл өлеңді 
Абай жас кезінде Сүйіндік қызы Тоғжанға арнап 
жазған көрінеді. Ақын “әл-қуаты құрып, ауру 
да емес сау да емес бір күйге”, яғни нәпсінің 
азғыруына түссе де сол заманның жастарын-
дай түн қатып, қызды ауылды аңдымай, сезімін 
ырықтап тілхатқа жүгінеді: “Көңіл аулап, сөз ай-

тар, арадағы тілхатым”. Осыдан-ақ ақынның ерік-
жігері мықты адам екенін байқаймыз.

Енді бірде ақын жасының  ұлғайып, қызық, 
думанның келмеске кеткеніне өкініш білдіріп, та-
усылады:

Құдай-ау, қайда сол жылдар, 
Махаббат, қызық, мол жылдар.
Ақырын-ақырын жылыстап,
Алыстап кетті-ау құрғырлар.

Қорыта айтқанда, адамдардың жандүние 
әлеміндегі сан алуан сезім құбылыстарын 
лирикалық-психологиялық сарынмен жырлаған 
классикалық поэзия жырлары өнердің 
эстетикалық ықпалдылығын таныта түседі. Осы 
ретте А.Бушминнің “При изучении историко-
литературной преемственности  важно найти не 
просто отдельные элементы сходства, а то, что в 
какой-либо мере характеризует общность творче-
ских замыслов, единство или близость идейно-
эстетических принципов” [12, с.117] деген ойы 
дәлелдене түскендей.

Қарама-қарсылықтар қатарласқан тіршілік 
қозғалысының көркем шындықпен жырлануы 
арқылы мәңгілік тоқтамайтын поэтикалық үн-
дестіктер дәстүрі де айқындалады. Поэтикалық 
үндестік – көркемдік ойлауға тән ортақ ерекшелік.

Әдебиеттер

1.Ысмағұлов Ж. Абай: Ақындық тағылымы. – 
Алматы:  Ғылым, 1994. – 280 б.

2.Абай. Энциклопедия. – Алматы: Атамұра,  
1995. –  720 б.

3.Мырзахметұлы М. Абай және шығыс. – Ал-
маты: Қазақстан, 1994, -208 б. 

4.Ахметов З. Поэзия шыңы – даналық. – Аста-
на: Фолиант, 2002. – 408 б. 

5.Шығыс жұлдыздары. Құрастырған Қ. 
Жұмағалиев. Алматы: Жазушы. – 1973. 237 б. 

6.Хафиз пажуһи. Дафтар-е доввом // Бе куше-
ше Куруш Камали Сарвестани// – Шираз: Марка-
зе Хафизшенаси, 1384. – 237 с. 

7.Кавус Хасанли. Чешме-йе хуршид. Шираз: 
Ентешарат-е ноуид-е Шираз, 1385. – 248 с.

8.Саде-йе бесиар нақш (Дастан невисан ва 
шаеран-е емруз Хафез ра чегуне ми бинанд?) // 
Кавус Хасанли // Шираз: Шеркате ентешарат-е 
елми ва фарһанги. 1384. – 265 с.

9.Хафиз пажуһи. Дафтар-е һаштом // Бе 
кушеш-е Джалил Сазегар Нежад. – Шираз: Мар-
казе Хафизшенаси, 1384. – 261 б.

10.А.Бушмин. Преемственность в развитий 
литературы. – Ленинград: Художественная лите-
ратура, 1978. – 224 с.



Абай институтының хабаршысы. №4 (16). 2012 77

Екінші тарау. АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ  
АЛЛАНЫҢ КӨРКЕМ ЕСІМДЕРІ

Құран аяттарында: «Алла Одан басқа ешбір 
тəңір жоқ. Ең көркем есімдер Оған тəн» [13, 
Таһа, 8-аят], «Ол сондай Алла, одан басқа ешбір 
тəңір жоқ. Ол – Патша; өте пəк, есен-амандық 
беруші. Қорғаушы тым үстем. Аса өктем, өте 
зор. Алла олардың (серік қосушылардың) қосқан 
серiктерiнен пəк. Ол Алла – жаратушы, жоқтан 
бар етуші, бейнелеуші. Оның көркем есiмдерi 
бар...» [13, Хашыр, 23-24-аяттар], –делінген. 
Сондай-ақ: (Уа, Мұхаммед! Сен) Оларға: «Алла» 
деп дұға жасаңдар яки «Рахман» деп дұға жасаң-
дар. Қайсысымен атасаңдар да ең көркем есімдер 
Оған тəн» деп айт» [13, Исра, 110-аят], «Ең көр-
кем есімдер Аллаға тəн. Оған сол атаулармен 
(көркем есімдермен) жалбарыныңдар», [13, 
Ағраф, 180-аят] – деген мағынада аяттар бар. 
Жалпы осы көркем есімдердің саны туралы 
Мұхаммед пайғамбардың хадистерінің бірінде: 
«Алланың тоқсан тоғыз, бірі кем жүз есімі 
бар...» [Хадис: Бұхари, Дағуат-6047], – деп айтыл-
ған. Мұхаммед пайғамбар көзі тірісінде Құранда 
айтылған аяттарға сай Алланың көркем есімдері 
мен сипаттарын атай отырып, оған дұға-тілек 
жасаудың үлгілерін күллі мұсылман жамағатына 
үлгі-өнеге еткен. Осы үрдіс бойынша қазіргі кезде 
еліміздегі мешіт имамдары, діни қызметкерлер 
түрлі құлшылық рəсімдері орындалған соң немесе 
орындау кезінде пайғамбар үйреткендей етіп, 
Алланың көркем есімдерін атап, оған дұға-тілек 
жасауды əдетке айналдырған.          

Хакім Абай да өз заманында: «...Рахман, 
Рахим, Ғафур, Уадуд, Хафиз, Сəттар, Раззақ, 
Нафиғ, Уəкил, Латиф...» [1,192], – деп  Алла 
тағаланың көркем есімдерінің кейбірін атап, 
олардың мəн-мағынасын біліп, кəміл үйренуді өз 
шығармаларының бірінде (отыз сегізінші қара 
сөзінде) өсиет етеді. Осы көркем есімдердің ең 
басында Алла  арабша [  َُهللا ] (Аллаһ) атауы 
тұрады. Бұл атау – Құдай тағаланың жеке 
(жалқы) есімі. Құлшылық етуге лайық, ғибадат 
етілуші Ие, Тек, Бір Тəңір мағынасында. Құран 
дүниетанымы бойынша бұл есім бір жаратушы-
дан басқа ешкімге айтылмайды. Алла сөзінің 
араб тіліндегі шығу этимологиясы жайлы араб 
тіл білімі ғалымдары бірнеше пікірді алға 
тартады. Олардың ішінде ең көп мақұлданғаны 
Алла атауының араб тіліндегі «əлəһə – ялəһу – 
илəһəтəн» (  َااِلَھَةً  -يَأْلَهُ  -اَلَه  ) деген «құлшылық ету» 
мағынасындағы етістіктің түбірінен «əл-Илəһу» 
( ااَِللَهُ   ) үлгісінде жасалып, жиі қолданылғандық-
тан «əл» артиклінен кейін келген кəсралы əлиф 

(транскрипциядағы «и» əрпі) түсіп қалу арқылы 
лəм əрпі лəмге қосып, бір рет жазылып үстіне 
тəшдид (шəдда) белгісі қойылу арқылы оқы-
лады. Сондай-ақ жаратқанды ұлықтау мақсатын-
да лəм əрпі жуан оқылып, нəтижесінде «Аллаһ»  
 үлгісіндегі сөз шыққан  делінеді [2,32]. (Сөз [ َهللاُ  ]
соңындағы «һ» əрпі қазақ тілінің орфографиялық 
ережелері бойынша хатқа түскенде жазылмай 
«Алла» үлгісінде қолданылып жүр...). Бұл сөздің 
қазақша мағынасы «бүкіл əлемді жаратушы, 
құлшылық етуге ең лайықты ие» дегенді біл-
діреді. Қазақ əдеби тілінің сөздігінде Алла сө-
зіне: «18 мың Ғаламды, Қиямет-Қайымды жара-
тушы Құдай, асқан құдірет иесі» [3,424], – деген 
анықтама берілген. Бұл сөз Құранда сөйлем 
ішіндегі орнына қарай əртүрлі (мысалы, атау, 
ілік, табыс септіктерінде) кездесіп, жалпы саны 
бір дерек бойынша 2697 рет, [4,47] ал екінші бір 
дерек бойынша 2724 рет кездеседі делінеді [14].  

Осы Алла атауы Абай шығармаларында да 
жиі қолданыс тапқан. Ақынның: «Алланың өзі де 
рас, сөзі де рас...», «Алла деген сөз жеңіл, // 
Аллаға ауыз қол емес...», «Алла мінсіз əуелден, 
пайғамбар хақ, // Мүмин болсаң үйреніп,, сен де 
ұқсап бақ. // Құран рас, Алланың сөзідүр ол, // 
Тəуиліне жетерлік ғылымың шақ.// Алланың, 
пайғамбардың жолындамыз,... Алла ішімді 
айтқызбай біледі ойла,..», «Алланың рахматын, 
// Жар тұтып əрнеге...» деген сияқты тағы басқа 
көптеген өлең жолдарында, қара сөздерінде 
тіпті, орыс тілінен аударған аудармаларында да 
көрініс тапқан. Абай тілі сөздігіне жүгінсек, 
Алла сөзі Абай шығармасында 133 рет кездеседі 
[5,40]. Бір ескеретін жайт Құранда Алла есімі 
Құдай тағаланың барлық көркем есімдерін 
қамтиды. Ешбір атауға синоним ретінде қолда-
нылмайды. Көптік жалғауын қабыл етпейтін 
жеке, дара есім ретінде қарастырылады. Ал Абай 
шығармаларында: «Патша құдай, сыйындым, // 
Тура баста өзіңе...», «О да құдай пендесі, // 
Түспей кетер деймісің. Тəңірінің құрған 
тезіне?!», «Я, Құдай, бере гөр // Тілеген тілек-
ті...», «Шын жүрек елжіреп, // Алладан тілей-
мін...», – деген сияқты үлгілерде Алла атауы 
«Тəңір», «Құдай» сөздерімен синоним ретінде 
қолданылуымен ерекшеленеді. Абай тілін 
зерттеген ғалым Р.Сыздықова: «...қазақтың ис-
ламға дейінгі жалпы түріктік тəңрі-сі бар ма, 
парсының құдай-ы, арабтың алла-сы, ... бар ма – 
барлығы да бұл кезде актив сөздер. Абай да 
оларды жатсынбай синонимдік қатар түзіп 
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пайдаланады...» [6,72], – деген. Негізі Құран 
дүниетанымында жаратқанның Алла деген 
есіміне «Тəңір», «Құдай» сөздері синоним бола 
алмайды. Себебі, бұлар Алла атауының семанти-
касын, мəн-мағынасын толық қамти алмайды. 
Бұл туралы Құран аяттарына қазақша мағына 
мен түсінік беріп аударған Халифа Алтай да 
өзінің «Хұтпалар» атты еңбегінде: «...Жаратқан, 
жасаған «Алла»: түрікше «Тəңір», парсыша 
«Худа», қазақша «Құдай» деп аталады. Бірақ – 
тəңір, худа, құдай деген сөздер «Алла» деген 
атаудың орнын толтырмайды. Жетпей қалады...» 
[7,9], – деген. Дегенмен қазіргі ауызекі сөйлеу 
тілінде, тіпті, қазақ əдеби тілінде «Тəңір – Құдай 
– Алла» сөздері бірінің орнына бірі қолданыла 
беретіні белгілі. Мысалы, Бұхар жыраудың: «Ей, 
айтшы, Алланы айт, Аты жақсы Құдайды айт. 
Төрт шадияр Мұстафа, Мұсқап ашқан ғалымды 
айт. Тəңірім сөзі бұрқанды айт. Кəлім Алла 
Құранды айт, Тəңірім салса аузыңа, Жан 
жолдасың иманды айт», «Құдайды білмес 
бинамаз», «Қарсы болма Аллаға», «Бірінші тілек 
тілеңіз, бір Аллаға жазбасқа...» [8,10-15], – 
сондай-ақ Шал ақынның: «Жігіттер, ғибадат 
қыл, маған нансаң, Намаз оқы, Алланы ойыңа 
алсаң, Жарлығы екі болмас хақ Құдайым, 
жанында серігі жоқ тақ Құдайым, Жанымды 
алсаң, Құдая, иманмен ал, Шайтанның қаза-
сынан қақ, Құдайым...» [9,155], – деп толғанғаны 
сияқты, т.б. Негізі осы сияқты мысалдарды 
қазақтың көптеген ақын-жазушыларының 
шығармаларынан кездестіруге болады. Бұл 
дегеніміз Құрандағы Алла сөзінің «тəңір – 
құдай» сөздерімен семантикалық байланысқа 
түсіп, қазақ тілі ұғымында құрылысы əртүрлі 
болғанымен мəн-мағынасы бір болып кеткен 
сөздер деуге болады. 

Мұнан басқа айтарлықтай жаңалық Абай 
тілінде кездесетін Алла атауына көптік жалға-
уының жалғануы. Нақтырақ айтқанда, Абайдың 
отыз сегізінші қара сөзі деп аталып жүрген 
шығармасында Абай Алла тағаланы танымақтық 
оның көркем есімдері мен сипаттары арқылы 
болатындығын аңғарта келе араб тіліндегі 
«Əмəнту биллаһи кəма һуə би əсмəəиһи уа 
сифатиһи» яғни, «Мен Аллаға оның көркем 
есімдері мен сипаттарында баян етілгендей 
етіп оны танып, оған иман келтірдім», – 
дегенді түсіндіргенде «...Ол есім Аллалар һəмма 
ол Алла тағаланың фиғыл ғазимлəрінің аттары, 
олардың мағынасын біл һəм сегіз сифат 
затиялары не деген сөз, кəміл үйрен» [1,187], – 
дейді. Осында «...Ол есім Аллалар...» – деп, Алла 
сөзіне көптік жалғауын жалғайды. Əрине бұл 
Құран дүниетанымы бойынша мүлде қабылдан-
байтын мəселе. Араб əріптерімен жазылған 
Мүрсейіт қолжазбасында да: «اول اسم هللا الر», яғни 

«Ол есім Аллалар» үлгісінде кездеседі екен. 
Сондықтан мұны баспа тарапынан жіберілген 
яки текстологиялық кемшілік дей алмадық.  

Егер біз Абай сөз етіп отырған имандылыққа 
қатысты айтқан мəселесіне үңілсек, ақынның 
араб тіліндегі «Əмəнту биллаһи кəма һуə би 
əсмəəиһи уа сифатиһи» тіркесінің қазақша 
баламасын айтып жатпай-ақ, «...би əсмəəиһи 
яғни, есімдерімен» дегенді «...Ол есім Аллалар...» 
деп түсіндіріп, яғни, «ол есім Алланың аттары, 
көркем есімдері» деген мағынаны бір ауыз 
сөзбен жеткізіп, Алланың көркем есімдерінің 
қайсысын айтсаң да бір Алланы меңзеген 
боласың дегенін аңғарамыз. Абай «...Ол есім 
Аллалар...» деуі арқылы бұрын-соңды болмаған 
тіркесті қолданады. Ақынның Құран 
дүниетанымына жат мұндай үлгіні қолдануы сол 
кездегі қарапайым халыққа түсінікті болсын 
деген мақсатта айтқан болу керек деген жорамал 
жасаймыз. Бұған ақынның өз шығармаларында 
имандылық жайын сөз еткенде ең алдымен, Алла 
тағаланы дұрыс танып-білуге, оған жасалатын 
тағат-құлшылықтың дұрыс болуын, сөз бен іс 
арасында алшақтықтың болмауын басты тақы-
рып етіп көтеретіндігі дəлел. Абай өз өлең-
дерінің бірінде: «Алла деген сөз жеңіл, // Аллаға 
ауыз қол емес // Ынталы жүрек, шын көңіл, // 
Өзгесі хаққа жол емес...», – деуі де осының бір 
айғағы болса керек. Қорыта айтқанда, Абай 
тілінде Алла сөзі «Тəңір», «Құдай» сөздерімен 
синонимдік қатар түзіп қолданылса, екіншіден, 
оған көптік жалғауы жалғану арқылы да бір рет 
қолданыс тапқан. Мұның алғашқысын яғни, 
Алла сөзін «Тəңір», «Құдай» сөздерімен 
синоним ретінде қолдануды Абай өзіне 
дейінгілерден алған деген пікірді қолдасақ, 
екінші Алла сөзіне көптік жалғауын жалғап 
«Алла + лар» деп қолдануы ақынның өзі тапқан 
тəсіл. Негізі бұл тəсіл Құран тіліне түбегейлі 
жат. Бұл тəсіл Құран тілінің, қазіргі классикалық 
араб тілінің грамматикалық ереже-қағидаларына 
қайшы болғанымен, Абай айтқан ойдың Құран 
дүниетанымына еш қайшылығы жоқ. Себебі, 
Абай Алла сөзіне көптік жалғауын жалғау 
арқылы жаратқанды бірден көп деп тануға емес, 
керісінше «...Ол есім Аллалар...» – деп ең көркем 
есімдер тек Аллаға тəн дегенді ұқтырады. 
Сондықтан мұсылман адам дұға-тілек жасағанда 
сол есімдердің қай қайсысын атаса да бір 
Алланы меңзеген болады. Бірақ бұл атаулардың 
мəн-мағынасын біл, Алланың сегіз затия 
сипатының не екендігін кəміл үйрен дейді. 
Осылайша Абай Алланы оның көркем есімдері 
мен сипаттары арқылы саналы түрде дұрыс 
тануға шақырады. Бұл айтылғандар Құран ұста-
нымдарына еш қайшы келмейді, керісінше 
құпталады.  



Абай институтының хабаршысы. №4 (16). 2012 79

Орайы келгенде айта кететін жайттың тағы 
бірі, Абай Алла сөзін Алла тағала, Алла 
табарака уа тағала үлгісінде сондай-ақ кейде 
осы сөзге синоним ретінде құдай сөзін 
пайдаланып: Құдай тағала, Құдай табарака уа 
тағала деген тіркестерді құрап пайдаланған. 
Осындағы тағала сөзі арабша таъала [ تعالى ] сөзі 
екені анық. Бұл сөздің қазақша ұғымы аса жоға-
ры, ұлы мəртебелі дегенді білдіреді. Біз Абай 
тілі сөздігіне үңілгенде: «Тағала: алла тағала 
(63)...», ал «құдай тағала – жаратушы құдірет 
(33)» [5,479], деп Абай шығармаларындағы саны 
көрсетілген екен. Дегенмен, өз бетімізше қайта 
санақ жүргізіп, қарағанымызда Абай қара 
сөздерінде Алла тағала үлгісіндегі тіркес 33 рет, 
ал Құдай тағала үлгісінде 36 рет, сондай-ақ 
Алла табарака уа тағала үлгісінде 3 рет, Құдай 
табарака уа тағала үлгісінде де 3 рет 
кездесетіндігін анықтадық. Қалай десек те, Абай 
тілінде Алла сөзі жай ғана айтылып қоймай, 
жаратқанға ізеттілік пен оған деген құрметті 
аңғартатын тағала сөзімен қоса берілгені дау 
туғызбайды. Бұл сөз жоғарыда саны көрсетілген-
дей құдай тағала үлгісінде де аз қолданылмаған. 
Осы тіркестерді қазақшалағанда аса жоғары, 
ұлы мəртебелі Алла деген мағынадағы сөз 
тіркесі шығады. Жалпы мұсылман жұртшылығы 
Алланы осылай дəріптеуді Құран аяттарына 
негіздейді. Құранда тағала сөзі 14 рет 
қайталанады екен [16].  Жаратқанның осы Алла 
атауынан кейінгі кезекті алатын Рахман арабша [ 
ْحَمنُ  ِحيمُ  ] əр-Рахман» жəне Рахим арабша» [ اَلرَّ  [ اَلرَّ
«əр-Рахим» деген есімдер. Бұл екі есім де араб 
тіліндегі  « ً َوَرْحَمةً َوَمْرَحمةً  –رِحمهُ   ً َوُرْحما يْرَحمهُ  َرْحما » 
(мейірімділік, қамқорлық етті) деген мағынаны 
білдіретін етістіктен өрбиді. Нақтырақ айтқанда, 
«əр-Рахман» [  ُْحَمن  (аса қамқор, өте мейірімді) [ اَلرَّ
жəне «əр-Рахим» [  ُِحيم  ,ерекше Мейірімді) [ اَلرَّ
Рақымды) сөздері рақымшылық, мейірімділік, 
қамқорлық ету мағынасындағы «əр-Рахмəту» [ 
ْحَمةُ   сөзінен туындаған араб тіліндегі [ اَلرَّ
асыртпалы, күшейтпелі шырай болатын сөздер. 
Рахман сөзі Рахим сөзінен күштірек əрі 
мағынасы ауқымды атау. Бұл атау Құран дүние-
танымы бойынша Алланың осы дүниедегі 
мейірімі мен қамқорлығының жалпылығын аң-
ғартады. Құранда: (Уа, Мұхаммед! Сен) Оларға: 
«Алла» деп дұға жасаңдар, яки «Рахман» деп 
дұға жасаңдар...» деп айт» [13, Исра, 110-аят], – 
деп бұйыруы да Рахман сөзінің мағынасының 
жалпылығының дəлелі. Бұл есім тек Аллаға ғана 
лайық ат екендігі айтылады. Ал Рахим сөзінің 
ауқымы тар, мағынасы шектеулі, сондықтан бұл 
сөз қазақ тіліне ерекше мейірімді деп 
аударылады. Түйіндеп айтқанда, Алланың 
«Рахман» есімі барша жаратылыс атаулыға 
бiрдей рақым етудi аңғартса, «Рахим» атауы тек 

мүмiн-мұсылмандарға ғана мейiрiм ететiнiн 
бiлдiредi. Бұл айтылғанға Құрандағы: «Ол 
мүмiндерге мейiрiмдi» [13, Ахзаб, 43-аят], – 
деген аят дəлел бола алады.  

Алланың өте мейірімді, аса қамқор деген 
мағынадағы «əр-Рахман» есімі Құран аятта-
рында 57 рет қайталады [4,466]. Тіпті, Құранда 
«Əр-Рахман» деп аталатын 78 аяттан тұратын 
сүре де бар. Ал енді өте рақымды, ерекше 
мейірімді деген мағынадағы «əр-Рахим» атауы 
Құранда əл артиклімен 34 рет, əл артиклінсіз 61 
рет, сондай-ақ табыс септігінде «Рахиимəн» 
[ ً  үлгісінде 20 рет, жалпы бəрін қоса [ رحيما
санағанда 115 рет қайталанады екен [4,465]. Бұл 
екі есім де Құран дүниетанымында Алланың ең 
негізгі көркем есімдері саналады. Алланың осы 
Рахман жəне Рахим атты көркем есімдері Абай 
шығармаларында бір-екі жерде сол 
Құрандағыдай арабша қалпында кездессе, енді 
бірде сөздің түбірі саналатын «əр-Рахмəту» [ 
ْحَمةُ   сондай-ақ ,(Рахмат, рахмет яғни, рақмет) [ اَلرَّ
Рақым, рақымдылық үлгісінде көрініс табады.  
Мысалы, Абай: «Алланың рахматын // Жар 
тұтып əрнеге, // Əр Рахман ол атын Үйреткен 
жүмлеге» –десе, енді бірде: «...Зар қылып 
тілеймін // Рахметін Алланың, // Елжіреп 
жылаймын, // Көңілін аш пенденің // Сыйхатын 
қалқама, // Бере гөр, я, Рахим! // Тілегім – бұл 
ғана, Қайғымды қыл шағын...», – дейді. Міне, 
осы өлең жолдарында Алланың Рахман жəне 
Рахим есімдері арабша аталады. Абайдың: «Əр 
Рахман ол атын Үйреткен жүмлеге» деген өлең 
жолдарының діни астары бар. Себебі, Мұхаммед 
пайғамбардың хадистердің бірінде: «Алла 
тағала мейірімділікті жүз бөлікке бөлді. Сөй-
тіп, оның тоқсан тоғыз бөлігін өзінде ұстап 
қалып, тек бір бөлігін ғана жер бетіне түсірді. 
Осы жер бетіне түсірілген бөліктің шарапаты-
нан барша жаратылыс иесі бірі-біріне мейірім-
ділік етеді. Тіпті, жануар да өз төліне зияны 
тимесін деп тұяғын мұқияттап көтереді» [Ха-
дис: Муслим], – деп баяндайды. Дəл осы мəтінге 
жақын тағы бір хадис нұсқасында: «Расында 
Алла тағала жүз мейірімділікке ие. Оның бір 
бөлігін ғана жындар мен адамзатқа, жан-
жануарлар мен шыбын-шіркейлерге түсірді. 
Міне, сондықтан олар осы бір бөлік бойынша 
бірі-біріне сүйіспеншілік, мейірімділік таныта-
ды. Бірі-біріне рақымшылдық, жанашырлық 
етеді. Осы (жерге түсірілген) бір ғана бөлік 
бойынша жыртқыштың өзі баласына мейірімін 
төгіп, сүйіспеншілікпен қарайды. Ал мейірімді-
ліктің, рақымдылықтың тоқсан тоғыз бөлігін 
Алла өзінде алып қалған. Онымен Қиямет күні 
пенделеріне рақымшылық етеді» [Хадис: Мус-
лим], – деп түсіндіреді. Абай ақынның «Əр Рах-
ман ол атын // Үйреткен жүмлеге» деген өлең 
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жолдары осы пайғамбар хадистеріне негізделсе 
керек. Себебі, осындағы «жүмлеге» деген сөз 
араб сөзі қазақша аударғанда «баршаға, бүкіл 
жаратылыс атаулыға» деген мағынаны білді-
реді. Осылайша Абай жоғарыда айтылған хадис-
тің мəн-мағынасын, түпкі өзегін бір тармақ 
өлеңмен керемет жеткізе білген. Осы сияқты 
«...Сыйхатын қалқама, // Бере гөр, я, Рахим!» – 
деп, енді бірде Алланың Рахим есімін атайды. 
Мұнда да діни астар жатыр. Негізі бұл өлең жол-
дары ақынның «...Болашағынан үлкен үміт күт-
кен ұлы Əбдірахман науқастанып жатқанда бір 
құдайға жалбарыну, ұлының дертіне шипа, жа-
нына саулық тілеу мазмұнына құрылған» [10, 
81]. Осы өлең жолындағы «сыйхат» сөзі арабтың 
денсаулық деген мағынаны білдіретін – «əс-
сыххату» [  ِةُ الص حَّ  ] сөзі. Абай осы өлең жолында: 
«Уа, ерекше мейірімді Алла! Ұлымның 
денсаулығын бере гөр» дегенді айтқан. Енді 
неліктен Абай Рахман сөзін емес, Рахим сөзін 
айтып, Аллаға жалбарынды десек, мұның 
жауабын осы Рахим сөзінің мағынасынан 
табамыз. Себебі, жоғарыда айтып өткендей, 
Рахим сөзінің мағынасы тар, мұсылмандарға 
ғана ерекше, аса мейірімді деген мағынада 
қолданылады. Бұған дəлел ретінде Құрандағы 
«Ол мүмiндерге мейiрiмдi» [13, Ахзаб сүресі, 43-
аят], – деген аятты келтірген едік. Тағы бір айта 
кететін жайт пендеге денсаулық беретін, дертіне 
шипа дарытатын да бір Алла деген ұғым Құран 
дүниетанымына саяды. Құранда Ибраһим 
пайғамбар: «...Ол, қашан ауырсам, маған шипа 
береді» [13, Шұғара, 80-аят], – дейді. Мұнан 
басқа: «Құраннан біз мүміндерге шипа əрі 
рахмет түсіреміз» [13, Исра, 82-аят], «...Ол 
Құран иман келтіргендерге бір тура жол əрі 
шипа де», – деген мағынадағы аяттар да 
кездеседі. Сондай-ақ Абайдың: «...Көңілін аш 
пенденің...» деген өлең жолдары Құрандағы 
«...иман келтірген қауымның көңілдерін ашсын» 
[13, Тəубе, 14-аят] деген аяттың мəн-мағы-
насымен астарласып жатыр. Мұхаммед пайғам-
бардың хадистерінде де науқастанып қалған 
кісінің көңілін сұрап барып, оған:  َّأَْسأَُل هللاَ اْلَعِظيَم َرب
-Саған ұлы Аршының Раб» اْلَعْرِش اْلَعِظيِم أَْن يَْشفِيكَ 
бысы аса ұлы Алладан шипа тілеймін» деп ай-
туға бұйырған. Сондай-ақ пайғамбардың: Егер 
отбасы мүшелерінің бірі науқастанып қалған 
болса, оның хал-жағдайын сұрап, «Уа, адамдар-
дың раббысы – Алла! Мына дертті кетіре гөр. 
Сен шипа берушісің шипа бере гөр. Тек сенің ши-
паңнан басқа ешбір шипа жоқ. Толық еміңді 
бере гөр» [Хадис: Муслим], – деп жаратқанға 
жалбарынғаны бізге жеткен. Бұл да Абай дүние-
танымынына əсер еткен болуы мүмкін. Деген-
мен, Абай Алланың Рахман жəне Рахим есімде-
рін айтып, дұға-тілекті өлең жолына төгіп, өз бе-

тінше Жаратқанға жалбарынады. Молдалар мен 
қожа-ишандар тіліндегі жаттандыны айтпайды. 

Мұнан басқа осы екі сөздің түбірінен өрбитін 
қайырым, мейірім, шапағат мағынасындағы 
«Рақым, Рахым», «Рахмат, Рахмет» сөздері де 
Абай шығармаларында «Алланың рахматын // 
Жар тұтып əрнеге...», «...Рахметіне Алланың 
көңіл сенер...», «Тəңрім рақым еткені-ай!...», 
«Көкке бақтым «Алла» деп, // Тамаша етіп 
құдіретін. Рахматы оның онда көп...» деген 
сияқты үлгілерде тіркес құрап, Алланың Рахман 
жəне Рахим есімдерінің мəн-мағынасын береді. 

Тағы бір атап өтетін мəселе ол Абайдың 1869 
жылы Ділдəдан туған ұлы Əбдірахман есімімен 
байланысты болмақ. Себебі, осы атау Алланың 
біз сөз етіп отырған Рахман есімімен аталған. 
Нақтырақ айтқанда, Əбдірахман арабтың абд 
ْحمن ] əр-Рахман (құл) [عبد]  ,аса мейірімді) [ الرَّ
қамқор Ие) деген сөздерінен тіркесіп жасалған. 
Араб тіліндегі абд [ عبد  ] сөзінің алғашқы əрпі  
«айн»  [  атты дауыссыз дыбыс қазақ тілінде [  ع
болмағандықтан бұл əріп қазақ тіліне кейде «ғ» 
кейде «ə» дыбыстарымен алмастыралады.  
Арабтың Абдурахман [ ْحمن   عبد الرَّ  ] дегенін қазақ-
тың Ғабдурахман, Əбдірахман дейтіні сондық-
тан. Бұл атаудың қазақшасы «Аса мейірімді 
иенің құлы» дегенді білдіреді. Ал енді Абай неге 
ұлының атын Əбдірахман деп қойған дегенге 
келсек, мұның да өзіндік діни астары бар деуге 
болады. Себебі, ислам дүниетанымы бойынша 
балаға қойылатын аттардың ең абзалы Алланың 
құлы дегенді білдіретін құрамында абд [عبد] 
(құл) сөзі бар Мұхаммед пайғамбардың 
сүннетімен дəлелденген игі-көркем есімдердің 
бірі болғаны құпталады. Осындай құпталған 
есімдердің ішіндегі ең абзалы Абдулла [عبد هللا] 
(Алланың құлы, пендесі) мен Абдурахман [ عبد
ْحمن  (Раханның, аса мейірімді иенің құлы) [الرَّ
деген есімдер. Бұл туралы Мұхаммед 
пайғамбардың хадистерінің бірінде: «Расында 
сендердің аттарыңның ішіндегі Аллаға ең 
қатты ұнайтыны – Абдуллаһ мен Абдур-
Рахман» [Хадис: Муслим жəне Дауд], – деген. 
Осы сияқты тағы бір хадисте: «Ұлыңды 
Əбдірахман деп ата!» [  عبد الرحمن: سم ابنك  ] деп 
пайғамбардың бір кісіге кеңес бергені айтылады. 
Міне, осы хадистерден хабардан болғандықтан 
Абай да ұлын Əбдірахман деп атаған болса 
керек деген ой түйеміз. Абай осы ұлынан көп 
үміт күткен, бірақ ол науқастанып жүріп 1895 
жылы ажалы жетіп дүниеден озады. Бұл қаза 
Абайды қатты есеңгіретеді. Бұл туралы 
М.Əуезов та: «...Оспанның өлімінен соң Абайды 
қатты күйіндірген өлімнің бірі осы болады. Бұл 
баласы Абайдай əке өмірінің жалғыз бір үлкен 
жұбанышы еді. Соның мұратына жете алмай, 
ерте өлгені артында қалған əкесін қатты қайғыға 
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салған» [11, 302], – дейді. Абай ұлы Əбдірахман 
науқастанып жатқанда оған: «Я, құдай бере гөр // 
Тілеген тілекті...», «Алланың рахматын // Жар 
тұтып əрнеге...» деп хат жолдаса, Кəкітай 
атынан: «Тілім, саған айтайын...», «Көзімнің 
нұрысың...» деп басталатын хат-өлеңдер жазған. 
Ал дүние салғанда: «Арғы атасы қажы еді...», 
«Кешегі өткен ер Əбіш...», «Тұла бойың ұят, ар 
едің...», «Жиырма жеті жасында...», 
«Талаптың мініп тұлтарын...», «Орынсызды 
айтпаған...» деп жоқтаса, Əбірахманның əйелі 
Мағышқа:  «Жылағанды тоқтатып...» деп 
басталатын жұбату өлеңін айтты. Сондай-ақ: 
«Бермеген құлға қайтесің...» деген өлеңінде: 
«...Өмірін берген құдайым // Ажалын да беріп-
ті... // Оспанды алған бұл өлім, // Тəубе қылсақ 
керек-ті...» деп Алланың ісіне пенделікпен қар-
сы келсек, тəубе етейік, жаратқаннан кешірім сұ-
райық дей отырып, «...Қажыны алған бұл өлім // 
Сабыр қылсақ керек-ті» деп өз əкесі Құнанбай 
қажының да дүние салғанын есіне алып, өзін де, 
өзгені де сабырға шақыра білді. Пенделікке 
салынып, мұсылманшылыққа қайшы келетінді 
мүлде айтпайды. Түйіндеп айтқанда, Абайдың 
Алла туралы, өмір мен өлім жайындағы дүние-
танымы, діни көзқарасының біразы осы Əбдірах-
манға арнаған хат-өлең, жоқтауларынан көрініс 
табады деуге болады. Біз сөз етіп отырған 
Алланың Рахман жəне Рахим есімдері де ақын-
ның Əбірахман науқастанып жатқанда оның 
дертіне шипа, деніне саулық тілеп, жаратқанға 
жалбарынып айтқандары. Бұл – ақынның жастық 
шағындағы шығысқа еліктеулері іспетті емес, 
өзіндік дүниетанымы қалыптасқан, айтқан 
сөздерінің тамыры тереңнен тартқан, даналық 
деңгейге жеткен шағы. М.Əуезов ақынның осы 
кездерін: «...əрине, бұл уақыттарда Абай терең, 
даналықпен толғайтын ақынның өзі болған...» 
[11, 302], – деп баға бере білген. Негізінде 
ақынның Оспанның, Əбдірахманның өліміне 
арнап айтқандары Абайдың ішкі жан дүниесінен 
сыр шертетін, Құран дүниетаны мен қарым-
қатынасын айқындай түсетін, сəуле-жарық 
беретін тұстар. 

Міне, осылайша қорыта келгенде, өз тарапы-
мыздан Абай шығармаларында ең жиі қолданыс 
тапқан Жаратқан Иенің Алла, Рахман жəне 
Рахим есімдеріне лексика-семантикалық талдау 
жасауға тырыстық. Талдау барысында Абай 
дүниетанымы қасиетті Құран, ислам дүниета-
нымымен астарласып, біте-қайнасып жатқанды-
ғына тағы да көз жеткіздік. 
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1. Абай сусындаған үш бұлақ

Ұлтымыздың ұлы перзенті Абай Құнан-
баевтың терең ойлары мен асыл сөздері – 
халқымыздың баға жетпес мұрасы. Абай – 
қазақтың шыңы. Абай ұлы ақын, қазақ халқының 
маңдайына біткен жарық жұлдызы, компози-
тор, аудармашы, философ, ағартушы, қазақтың 
реалистік жаңа жазба әдебиетінің негізін қалаушы, 
саяси қайраткер. Ахмет Байтұрсыновтың сөзінен 
келтірер болсақ, «Қазақтың бас ақыны. Онан 
асқан бұрынғы - соңғы заманда қазақ даласын-
да біз білетін ақын болған жоқ». Абай ақындық 
шығар-маларында өз халқының әлеуметтік, 
қоғамдық, моральдық, мәдени мәселелерін арқау 
етеді. Терең ой және адамгершілік пен ізеттілікке 
толы өлеңдері езгі мен надандыққа қарсы күреске 
шақырады. Туған халқын сүйіп, оны қасіреттен 
құтқаруды армандаған Абай халқын оятып, 
береке-бірлікке, ынтымақтыққа шақырды. Туған 
халқы да перзентін сүйіп, үлкен ықыласқа бөледі. 
Мағыналы да мәнді өлеңдерін жатқа айтып, 
көздің қарашығындай сақтайды. Қара сөздерінің 
философиясы – тіпті тереңде жатыр. Шынында, 
Абайдың әр сөзі – маңызды, салмақты, қасиетті. 
Абай өлеңдері бай философиялық, даналық 
қасиетке ие. 

Абай ең алдымен қазақтың ұшан-теңіз ауыз 
әдебиетінен сусындап, батырлар жыры мен 
ғашықтық жырларын сүйіп оқыды. Абай қазақ 
өлең үлгісін жаңаша тұрғыдан байыта түсті. 
Сондықтан да Абайды қазақ жазба әдебиетінің 
негізін қалаушы деп әбден айтуға болады. Ақын 
сүйіп оқыған үш үлкен қайнар көз: 1. Халық ауыз 
әдебиеті. 2. Шығыс әдебиеті. 3. Орыс әдебиеті, 
оның арғы жағында Батыс Еуропа әдебиеті. Абай 
жас-тайынан оқудан қол үзбейді, қазақтың мәде-

ниетін, араб, парсы, шағатай тілдерін үйренеді. 
Шығыс әдебиетінің алыптары Низами, Хожа 
Хафиз, Науаи, Физули т. б. ақындарының өлеңін 
жаттап өседі. Ойшыл-ақын ежелгі заман фило-
софтары Сократ, Платон, Аристотель, сонымен 
қатар, Шығыстың ұлы ойшылы әл-Фараби мұра-
ларымен де жақсы таныс болды. Кейін ол орыс 
әдебиеті мен тілін өздігінен үйреніп, орыстың 
ұлы ойшылдары Пушкин, Гоголь, Лермонтов, 
Щедрин, Некрасов т. б. шығармаларымен таныса-
ды. Сонымен бірге ағылшын ғалымы Дарвиннің, 
ағылшын жазушысы Шекспирдің шығар-маларын 
да оқиды. Ол Ч. Дарвиннің даму тео¬риясы мен 
анатомиялық ілім негіздерін оқыды. Абайдың 
жаратылыстану ғылымындағы білімінің кеңеюі-
не орыстың материалистік психологиясы, оның 
ішінде И.М.Сеченов пен К.Д.Ушинский еңбек-
тері орасан роль атқарды. Осыдан болар, ақын-
ның дүниетанымы - кең, білімі – түпсіз терең, 
ойы - ұшқыр, тілі – бай әрі көркем. 

Абай сусындаған рухани көздің бірі ана 
сүтімен дарыған халық ауыз әдебиеті бол-
са, келесі бір өшпес қазына – ол Шығыс 
қалам¬герлерінің туындылары. Ұлттық және 
Шығыс-тық бұлақтан нәр алған Абай үшін 
ендігі бей¬таныс әлем орыс әдебиеті болды, 
сол арқылы ақын Батыс әдебиетімен де таныс 
болды. Белгілі ғалымдардың еңбектеріне сүйе-
нер болсақ, қазақтың ұлы сөз зергері Абай орыс 
классик¬терінен Пушкин, Лермонтов, Толстой, 
Салты-ков-Щедрин т.б. шығар-маларын терең 
үңіліп, танысқан. Орыс тілі, орыс классикалық 
әдебиеті арқылы Абай Ба-тыс әдебиетімен су-
сындап, Гете, Байрон шығармаларын аударған. 
Абайдың еркін аудармалары арқылы «Татьянаның 
әні» қазақ оқырманына жетті, Лермонтовтың 
«Теректің сыйы», «Қанжар» сияқты терең сыр-

Төртінші бөлім

ХАБАРЛАР. СҰХБАТТАР
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лы өлең-дері халқымыздың арасына кең тарады. 
Қазақ оқырманы Абай арқылы орыс классикалық 
туындыларымен, Батыс Еуропа әдебиетінің тама-
ша үлгілерімен таныс болды. 

Абай жастайынан кітапқа жақын болатын. 
Туған жері Семейдегі қоғамдық кітапхананың 
тұрақты оқырманы болды. Сол кітапхана 
сөрелеріндегі Спенсер, Тэйлор, Дрепер, Уоллэс, 
Милль, Шекспир, Гете, Шиллер, Гейне, Байрон 
шығармалары мен орыс әдебиеті классиктерінің 
шығармаларына ерекше тәнті болған Абай, Батыс 
және орыс жазушыларынан көп нәрсе үйренді. 
Бұл классиктердің әрқайсысы – қаламгердің ой-
өрісін кеңейтіп, дүниеге көз-қарасын қалыптас-
тырды, әлемді танудың өзіндік көпірлері болды. 

Қ.Мұхамедхановтың айтуынша, Семейдің 
қоғамдық кітапханасы – сол уақыттағы Сібір 
кітапханаларының ішіндегі ең бай кітап орны бол-
ды. Бастапқы кездері кітапхана қорында 274 дана 
кітап болып, 130 оқырманға қызмет көрсеткен. 
Министрлер Кабинетінің қаулысы шешімімен 
1992 жылы Семейдің қоғамдық кітапханасына 
ұлы ақынның есімі берілді. Бұдан бұрын 
кітапхана Николай Васильевич Гогольдің атында 
болатын. Кітапхана 1883 жылы революционер-
демократтардың көмегі-мен ашылған болатын. 
Ең алғашқы рет Абай оның есігін шамамен 100 
жыл бұрын ашқан еді. Абай – сол замандағы 
қазақ оқырмандарының алғашқысы болатын, ал 
Семей қоғамдық кітапханасы – Қазақстан Рес-
публикасындағы ең көне кітапханалардың бірі. 

Абай Құнанбаев жиі оқыған кітаптар: Пушкин 
А.С. Сочинения. СПБ., 1887; Толстой Л.Н. Сочи-
нения. М., 1889; Уэвелль В. История индуктив-
ных наук. СПБ., 1867; Сочинения Платона. СПБ., 
1863; Байрон Сочинения. СПБ., 1884; Херасков 
М. Эпические творения. ч.1.-М., 1786; ч.2. 1787; 
Кантемир А.Д. Сочинения. СПБ., 1868; Спенсер 
Г. Основания психологии. СПБ., 1876 Даль В.И. 
Сочинения. 1883; Беккер К. Всемирная история. 
СПБ., 1846; Карамзин Н.М. История государ-
ства Российского. СПБ., 1845; Илиада Гомера. 
Аударған Гнедич Н. СПБ., 1829, тағы басқалары. 

Қазақтың төл перзенті, бас ақынына үлкен 
әсер қалдырып, үлкен мағлұмат берген Амери-
каның Нью-Йорк университетінің про¬фессоры 
Джон Уильям Дрепер болған. Оның сол кездер-
де орыс тіліне аударылған, Ресейдің жоғары 
оқу орындарының студенттері оқулық ретінде 
қолданып жүрген «Европаның ақыл-ойының 
даму тарихы» (1869 ж.) деген екі томдық еңбегі 
мен «Католицизм мен ғылы-мның арасындағы 
қатынас тарихы» (1876 ж.) атты кітабы Евге-
ний Петрович Михаэлис арқылы Абайға жетеді. 
Михаэлистің өзі Абай¬ға бұл кітапты берген 

көрінеді. Ақынның өзі досы Михаэлисті есіне 
алғанда «Дүниеге көзімді ашқан кісі - Михаэлис» 
дейтіні де осыдан болар. Қаламгердің Дреперді 
оқығанына Әлихан Бөкейхановтан бастап кейінгі 
абайтану-шылардың барлығы назар аударады. 
Асылында, Абайдың американдық тарихшы, 
дәрігер, химик, физик, фотосуретші Дрэперді 
оқуы оның ой-өрісін жаңа бір сатыға көтерді. 
Оның кітаптарының әр тарауын оқыған сайын, 
бұрын білмеген тарихи деректерге ұшырасып, 
өзінің таным саясын кеңейте түсті.

Абай мен әлем әдебиетінің арасындағы бай-
ланысты ерекше зерттеген М.Әуезов, оның мына 
еңбектері сөзімізге дәлел бола алады: «Абай дың 
мәдени-идеялық ізденістері», «Абай-дың ұлт-
шылдығы мен реализм «, «Орыс реализм дәстүрі 
мен революцияға дейінгі қазақ әдебиеті». Қазақ 
әдебиетінің классигі Абайдың шығармашылығын 
жан-жақты талдаған М.Әуезов былай дейді: 
«Дана ақын шығармашы лығы мынадай үш алып-
тан сусындайды. Бұның алғашқысы – ежелгі қазақ 
әдебиеті. Екінші бұлақ – Шығыс сөз зергерлерінің 
тап-тырмас туындылары. Үшінші қазық – бұл 
орыс әдебиеті, ал оның арғы жағында көл-көсір 
батысеуропалық мәдениет жатыр...». Абай, әсі-
ресе, орыс әде биетіне деген ықыласы ерекше 
болатын. Орыс досы Михаэлис арқылы Абай 
С.С.Гросс, А.Л.Леонтьев, Н.И.Долгополовтармен 
танысады. Ақынның орыс достары, пікірлестері 
туралы М. О. Әуезов былай деп айтқан болатын: 
«Абайға әсер еткен дүниелер көп... бірақ Абай 
деген сол әсерлердің жиынтығы емес, бәрінен 
қорытылған асылы, жаңа бітім, тың тұлға». Абай: 
«Менің көзімді дүниеге ашқан Михаэлис» - деп 
оны аузынан тастамаған. Абай тәлім алған үшінші 
қайнар көз – орыс мәдениеті. Орыс мәдениеті 
арқылы қол жеткізген батыс елдері мәдениетімен, 
Абай осы Михаэлистің ақыл-кеңесі бойын-
ша көркем әдебиет, сын, философия, табиғат 
ғалымдары, әр алуан тарихтық кітаптармен 
жақын танысты. Сол кез дерден бастап Абай, 
белгілі абай-танушылар зерт теулеріне қарағанда, 
орыстың атақты ақын жазушыларынан: Пуш-
кин, Лер¬монтов, Толстой, Салтыков-Щедрин, 
Некрасов; сыншыл ойшыл демократ-тардан: Бе-
линский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов; 
Европа ақындарынан: Гете, Байрон; философтар-
дан: Спенсер, Спиноза, Льюис, Дарвин, Дрепер 
сияқты жазушыларды оқыған.

Сол кезеңде неміс ақыны Фридрих Шиллердің 
есімі зиялы орыс қауымы арасында үлкен бедел-
ге ие болды. Неміс ақыны шығар¬маларын Абай 
орыс тілінде оқыды. Шиллер өлеңдерінің ең 
алғашқы қазақ тіліндегі аударма нұсқасының аты 
«Бесіктегі сәби» өлеңі.
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Абай өз шығармаларында еуропалық және 
пушкиндік мектептерден нәр алғанын, олар-
ды терең түсінгендігін көрсетті. Біздің түсінуі-
мізше, әлем әдебиеті дегеніміз – жоғарғы сапалы 
шығармалардың үйлесімі. 

Қазақ әдебиеті де аталмыш алтын қордың 
бір бөлігі. Өйткені Ыбырай Алтынсарин, Абай 
Құнанбаев, Шәкәрім Құдайбердиев, Мұхтар 
Әуэзов, Сәкен Сейфуллин, Ілияс Есенберлин 
сияқты ұлы ойшылдар мен ақын-жазушыларды 
біз тек қазақ ұлдары деп атай алмаймыз. 

Ақынға үлкен ықпал еткен, үлгі көрсеткен 
замандас ақындар, би-шешендердің орны 
айрықша. Әсіресе, бала Абай ұнатқан Бұхар жы-
рау, Шортанбай, Дулат, Сабырбай, Жанақ, Шөже, 
Балта, Байкөкше, Қуандық қыз, Бодау жырау, 
Мұрынбай жырау, Біржан сал Абайдың ақындық 
ортасының қалыптасуына әсер еткен. Ұлттық ру-
хани қазынаны бойына сіңірген қаламгер, кейін 
шығыс, батыс үлгілерін еркін меңгеру арқылы 
бүкіл халықтық, жалпы адам¬заттық, әлемдік 
ақын ста¬тусына дейін көтерілді. Абай арқылы 
да қазақ халқы бүкіл әлемге танылды. Мұндай 
ұлдары бар қазақ халқы, сөзсіз, бақытты халық. 

Абай тек әлем әдебиеті, орыс әдебие-тінің 
құнды шығармаларын оқып қана қойған жоқ, 
ол аталмыш шығармаларды қазақ оқырманына 
да таныстырды. Абайдың қаламынан туған 
тәржімалар арқылы Европа, орыс ақын-жазушы-
ларының әдеби туындылары қазақша сөйлей 
бастады. Абай орыс әдебиетін 1882 жылдан ба-
стап аударған. Лермонтовтың «Бородино» атты 
өлеңі мен «Вадим» атты әңгімесі, Пушкиннің 
«Онегині», Крыловтың мысалдары, «Теректің 
сыйы», «Тұтқын», «Татьянаның Онегинге», 
«Онегиннің Татьянаға» жазған хаттары, «Қараңғы 
түнде тау қалғып», «Қанжар» (Кинжал), «Жалғыз 
жалау жалтылдап» өлеңдері, Байронның «Көңілім 
менің қараңғы, бол-бол ақыл» шығармасы және 
тағы басқалары. 

Абайдың 27-ші қара сөзінде кейіпкер-лердің 
бірі былай дейді, бұл көзқарас арқылы ақын 
өзінің де ой-пікірін көрсетпей қоймайды: «Го-
мерге бәйітшілігі себепті, Софоклге трагедиясы 
себепті, яғни біреудің сыйпатына түспектік, Зевк-

сиске суретшілігі себепті таңырқаймын». Енді бір 
өлеңінде адам ғұмырының қысқалығын сипат-
тай отырып, барлық адамның өмірінің шектеулі 
екендігін айтып, қаламгер адамның батыл, са-
бырлы, төзімді, әрі шыдамды болуы керектігін 
айтады. Дәл осы ретте, ол Сократ және оның 
шәкірті Платон есімдерін келтіреді. Абайдың 
көптеген өлеңдерінде терең философиялық ойла-
ры, табиғатқа, таным, ақыл жайлы толғаныстары 
көрініс тапқан: «Өлсе өлер табиғат, адам өлмес», 
«Көк тұман алдыңдағы келер заман» т. б.

Қазақ халқының біртуар ақыны Абай 
Құнанбаевтың шығармашылығы – үлкен қазы¬на, 
асыл мұра, теңдесі жоқ дүние. Оның зерек 
ойы, тапқырлығы мен білгірлігін тек мұхиттың 
тереңдігімен салыстыруға болатын шығар. Май-
талман суреткер, тамаша лирик, көркемсөз шебері, 
ойшыл ақын. Әсіресе, ақынның Аллаһ жайлы, 
имандылық толғаныстары, дін туралы ойлары 
– өте тартымды. Ақын шығармашы¬лығында 
өзі өмір сүрген тарихи дәуірдің тұтас бейнесі 
көрініс тапты. Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың 
сөзімен айтар болсақ, «Поэзияда, музыкада, 
қоғамдық – азаттық ой-пікір саласында өлмес-
өшпес шығармалар берген Абай қазақ халқының 
өткен замандағы өмірін зерттеуші біздің ұрпаққа 
таңғажайып тұлға болып көрінеді. Ол өз халқының 
ғасырлар бойғы мәдениетінің таң¬даулы нәрін 
алды және бұл қазынаны орыстың және Батыс 
Европа мәдениетінің игі әсерімен молықтырды. 
Абай лебі, Абай үні, Абай ты¬нысы - заман тыны-
сы, халық үні. Бүгін ол үн біздің де үнге қосылып, 
жаңғырып, жаңа өріс алып тұр».

Алдамшы қысқа өмірді дұрыс кешуге 
баулыған, айналаңдағы адамдарды құрметтеп, 
қошемет пен ілтипат көрсетуге үндеген кемең-
гер ақын поэзиясының ең басты негізі -адам. 
Қаламгер суреттеп кеткен толық адам өнерлі, 
білімді, еңбекқор, адал, әділ, жылы жү-ректі, 
ыстық қайратты ғылым жолына түскен іздемпаз 
болуы қажет. Дәл ақынның өзі сияқты. Ол үнемі 
ізденіс үстінде жүрді. Бұған дәлел – ақын сүйіп 
оқыған үш алып, үш бұлақ.

Әсемжан Жапарова

2. Адам болам десеңіз...

З.Шілдебайұлы. Абайдың  адам туралы 
айтқан ойларының мағынасы бай. Ақынның адам-
ды Алланың махаббатпен  жаратқаны жайындағы 
ойларында керемет сырлар бар. Бірақ Абай адам-
ды Алла махаббатпен жаратқан екен деп қарап 
отырмайды.

Адам – бір боқ көтерген боқтың қабы, – дейді. 
Сіз бұған қалай қарайсыз? 

Ж.Дәдебаев. Дұрыс қараймын.
З.Шілдебайұлы. Дұрыс қарағанда, неге дұ-

рыс қарайтыныңызды таратып айтып бересіз бе?
Ж.Дәдебаев. Абайдың шығармашылығы 

тұтасымен адам туралы: адамның жаны мен тәні, 
ісі мен сөзі, іші мен тысы жайында. «Ар мен 
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ұят ойланбай, тәнін асырап, Ертеңі жоқ, бүгінге 
болған құмар» секілді сара сөздер осы арнада 
туған. Осы екі тармақтағы ұғымдарға назар ау-
дарып көріңізші: «ар мен ұят ойланбау»; «тәнін 
асырау»; «ертеңі жоқ»; «бүгінге болған құмар». 
Бәрі де тәннің құмарынан туатын амалдардың 
ұғымын білдіреді. Әрқайсысы өзмен сабақтас, 
ыңғайлас, сондай-ақ қарама-қарсы сипаттағы 
құбылыстармен байланысты. Ол байланыстар әр 
түрлі. Мысалы, ар мен ұят жайына көңіл бөлетін 
болсақ, Абай бұл туралы өзекті ойлардың желісін 
таратып айтады. Қара сөздерінің бірі толығымен 
ұят жайына арналған. Ұят турасында ақынның 
өлеңдерінде де жеткілікті айтылған. Ардың мәнін 
ақынның Құран аяттары, Пайғамбар хадистері 
негізінде ашатыны да бар. Тән жайында айтылған 
ойлардың тереңіне бойлау да оңай емес. 

Тәннің құмар болатын нәрселері - өтпелі 
өмірдің соқпалы қызықтары: байлық; билік; 
ішіп-жемек; ойнап-күлмек, т.б. Абайдың сөзінің 
төркіні: «Дүние - боқ, оны қуған -  ит»,- деген 
халық даналығымен де үндеседі. Мына жер-
де ақын сөзін тәннің дегенінен шыға алмайтын, 
тәннің құлына айналған адамға  қатысты айтып 
отыр деген орынды. «Тәннен жан артық еді, 
тәнді жанға бас ұрғызса керек еді. Жоқ, біз олай 
қылмадық, ұзақтай шулап, қарғадай барқылдап, 
ауылдағы боқтықтан ұзамадық»,- дегенде, Абай 
осыны өкінішпен, ызамен айтқан. 

Абайдың ақындық танымы мен суреткерлік 
ұстанымына қарағанда, адам жүректің, ақылдың 
дегенін орындамай, тәннің тілегіне еріп кет-
се, онда оның хайуаннан айырмашылығының 
болмағаны. Бұл жайында Абайдың алдындағы 
Аристотель, әл-Фараби, Ибн Сина секілді 
Шығыс даналары да іргелі ойлар айтқан. Шығыс 
халықтарының тәмсілдері мен хикаяларында да 
салмақты ғибраттар аз емес. Әйтсе де Абайдың 
сөзінің жөні бөлек. Бұл жерде тілдің көркемдеу 
құралдырының қызметі жайында айтудың да 
артықшылығы жоқ. Бүтін мен бөлшектің өзара 
шектес тұруының өзі тілдің бейнелеу құралдарын 
осындай тәсілмен пайдалануға негіз болады. 
Жалпының орнына жалқының, бүтіннің орны-
на бөлшектің немесе шектес тұрған нәрселердің 
бірінің орнына екіншісінің қолданылуы 
поэтикалық тәсілдердің бірі екені жайында өте 
ерте замандардан бері айтылып келе жатқаны 
рас. Егерде поэтикалық тәсіл жайын емес, зат-
ты мазмұн мен нақты мағына жайын айтатын 
болсақ, онда бұл сөзді осы айтылған қалпында 
қабылдауымыз керек. Мұны айтқанда, Абай 
көз алдындағы адамның бойынан іздегенін тап-

пай, көргенін, көзіне түскенін ғана айтып отыр. 
Сондықтан ақынның сөзінің  шындыққа қатысы 
туралы екіұшты ойлау орынсыз. Ақын тура 
шындықтың өзін айтқан, бейнелі түрде айтқан.  
Адамның адамдығы ішінде де, сыртында да емес, 
рухында. Рух дегенде, Абай айтқан жан, жүрек, 
ақыл туралы ұғымдарды негізге алып отырмын.

З.Шілдебайұлы. Осы өлеңнің екінші жолын-
да айтылған ойды да көп адам өзіне емес, өзгеге 
қатысты айтылғандай көреді. Осындағы:

Боқтан сасық боласың өлсең тағы... –  
деген сөздің арғы тегі мен кейінгі шегін қалай ме-
желеуге болар еді?

Ж.Дәдебаев. Адамның тіршілігіндегі жағ-
дайы әлгідей болғанда, оның өлгеннен кейінгі 
жайының мынадай болуында ешқандай 
артықшылық жоқ. Абай бұл жерде де тек қана 
шындықты айтқан. Ол жалпыға да, жалқыға да 
ортақ. Өзін адам санап жүргендердің бәрінің аяғы 
осылай бітеді. Ақынның сөзіне қарсы шығып: 
«Жоқ, мен ондай емеспін, мұның маған қатысы 
жоқ»,- дегендер болса, олар қателеседі. Ес жиып, 
етегін жапқан адам мұндайда сақтанады. Жарату-
шы адамдардың тіршіліктегі амалдары негізінде: 
«Тозаққа бармайтын адам жоқ»,- деген. Мұның 
мәнісі Абайдың осы екі тармағында тұр. Адамның 
бұдан аман құтылуына оның тіршілікте ақыл, 
қайрат, жүрегін бірдей ұстап жасаған игілікті, са-
уапты, ізгі істері мен сөздері ғана себепкер бола 
алмақ.  

Өлеңнің келесі екі тармағында тіршілікте 
әлгідей, өлгеннен кейін мынадай болатын адам-
дардың бір-бірімен: «Менімен сен тең бе?»- деп 
мақтанатыны айтылады. Тірісінде анау, өлісінде 
мынау болатын адамның бұлайша мақтануы 
ақылға еш қонбайтыны рас. Мұның өзі адам-
нан шықты дегенге ақыл абыржып, ар ұялатыны 
анық. Бірақ адам өзінен өзі қашып кете алмайды.

З.Шілдебайұлы. Ақынның осы екі тармақ-
тағы мазмұнды кейінгі жолда мақтанмен сабақ-
тас жалғастыруына қарағанда, мақтану, мақтау 
дегеннің өзі де жақсы болмай тұрған сияқты ғой.

Ж.Дәдебаев. Оныңыз рас. Абай кісіні шын 
мақтағанға, көптің көңілі толып, шын ниетпен 
мақтағанына қарсы емес. Пайда табуды көздеп, 
өтірік мақтағанға, біреудің біреуден өзінің әлде 
бір жері артық екенін айтып мақтанғанына қарсы. 
«Басына һәм өзіне өзгешелік бермек - адам ұлын 
бір бұзатын іс»,- деген Абай. «Өзгеше боламын 
демектің түбі мақтан» болмақ. Ал кісінің өзін 
өзгелерден артық санауы, өзінен-өзі пісіп-кебуі, 
тұмсығын көкке көтеруі, мал-жанының көптігін 
айтып мақтануы, мансабының буы буынына 
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түсіп мардымсуы, ақылмансуы, өзгелерді қор 
тұтуы адамды аздыратын, адамшылықтан ада-
стыратын жаман қылықтардың қатарына жатады. 
Кісі бойында мұндай қылықтардың белең алуы 
тек қана ақылсыздықтан болмайды. Абайдың 
тұжырымдауынша, адам баласының «көбі 
ақылсыздығынан азбайды, ақылдының сөзін ұғып 
аларлық жүректе жігер, қайрат, байлаулылықтың 
жоқтығынан азады». Ақыл болғанмен, жүректе 
ақылдың дегенін ұғып, қабыл аларлық қайрат 
жоқ жерде адамшылық та тұрмайды. Адам ақыл, 
қайрат, жүрек үшеуін бірдей ұстағанда ғана 
әр нәрсенің өлшеуін білмек, сонда ғана оның 
адамшылығы толық болмақ. Бұл жоқ жерде 
білім де, ғылым да болмайды. Білім, ғылым жоқ 
жерді надандық қараңғылығы басады. Надандық 
ерін шектікпен, залымдықпен ұялас. Абай бұл 
үшеуінің адам баласын «хайуан хисабына 
қосатынын» айтады.

З.Шілдебайұлы. Мақтау, мақтану дегеннің 
кейде біреуге жарасып тұрғандай көрінетіні де 
бар ғой. Сіз кісінің мақтанғанына мүлде қарсысыз 
ба?

Ж.Дәдебаев. Мақтанудың ондай да түрі бо-
латын шығар. Абайдың жүйелеуінше, мақтанның 
екі түрі бар: үлкендік және мақтаншақтық. 
Мақтаншақтардың үш түрі болады. Олардың 
біреуі - надан, надан да болса, адам. Екіншісінің 
надандығы толық, адамдығы толық емес. 
Үшіншісі - наданның наданы, адам емес. Мақтан-
ның аяғы осылай бітеді. 

З.Шілдебайұлы. Осы түсініктердің мәнісін 
ашып айтсаңыз қайтеді. Мысалы, Абай көрсетіп 
отырған мақтаншақтың үш түрін анықтаудың 
өлшемдері бар ма?

Ж.Дәдебаев. Абай әр нәрсенің өлшеуі барын 
айтады: «Ішпек, жемек, кимек, күлмек, көңіл 
көтермек, құшпақ, сүймек, мал жимақ, ман-
сап іздемек, айлалы болмақ, алданбастық - бұл 
нәрселердің бәрінің де өлшеуі бар. Өлшеуінен 
асырса, боғы шығады». 

Әрбір нәрсенің артықтығы мен кемдігін біліп, 
оның тең ортасын ұстаудың маңызы зор. Бірақ 
оны білу де, ұстау да оңай емес. Артық дегеннің 
де, кем дегеннің де дәл өлшерлік таразысы жоқ. 
Сондықтан артық пен кем де, орта мөлшер де 
әрқашан бір деңгейде бола бермейді. 

Әрбір заттың, құбылыстың үш өлшемі бо-
лады: а) басы; ә) ортасы; б) аяғы. Аристотель-
ден бермен қарай бұл өлшем сөз өнері шегіндегі 
құбылыстарға да қатысты айтылып келеді. Әл-
Фараби осы өлшемге сүйене отырып, адамның 
жақсы және жаман қасиеттерін ажыратады. Мы-

салы, жомарттық жайына келгенде, ғұлама оның 
өлшемін табудың мынадай екі шегін көрсетеді: а) 
сараңдық; ә) ысырапшылдық. Дүниедегі шектен 
тыс үнемшілдік сараңдыққа әкеліп соқса, шектен 
тыс артық жұмсау ысырапшылыққа, «бекер мал 
шашпаққа» ұрындырады. Бұлардың шамасын бі-
ліп, өлшеуін сақтау жомарттық болып табылады. 

Абай өзінің заманы мен заманының адамы-
на сын айтқанда, осындай шамадан, осындай 
өлшемнен асып, шектен шығып кетуден туған 
кемшіліктерді сынайды. Ал енді осы қағиданың 
Абайдың қолдануындағы жүйесіне келетін 
болсақ, мынадай ұстаным шығады: әр нәрсенің 
екі шегі болады. Мысалы, Абай айтып отырған 
«ойланбақ» сөзі беретін мағынаның екі шегінің 
бірі - ойсыздық, екінші шегі - қиялилық. Кісі 
ойланбақты қойып, ойсыздыққа ойысар болса, 
онда жұрт оны «ақымақ» деуі мүмкін. Бұл жақсы 
емес. Егер кісі ойланбақтан бір мезет басын бо-
сата алмай, ойдың тереңіне бойлай алмай, «ойын 
байлай алмай» кетсе, онда жұрт оны «қияли» деуі 
мүмкін. Бұл да жақсы емес. Абай айтқан «ішпек, 
жемектің» жайы да осылай: «ішпек, жемекке» 
шектен тыс берілу тойымсыздыққа, қомағайлыққа 
алып келеді, ал «ішпек, жемектен» тыйылу 
ашығуға, қайраттың қайтуына, адам организмінің 
азып-тозуына алып келеді. Екеуі де жақсы емес. 
Кісі мұның өлшеуін «ішіп-жемекке» қанағатты 
болу жолымен ғана таппақ. Кісі адамгершілік сапа 
өлшемдерінің бір шегіне немесе екінші шегіне 
қарай ауытқып кетуден сақтанып, олардың ор-
тасын ұстауы шарт. Әрнәрсенің өлшеуін білудің 
мұндай әдіснамалық жолдарын Абайдың ал-
дында өткен Аристотель, әл-Фараби, Ибн Сина 
көрсетіп кеткен. Абай солардың әдіснамалық 
қағидаларын өз заманының құбылыстарының 
өлшеуін табуға негіз еткен. Мақтаншақтың 
Абай көрсеткен үш түрінің мәнісін осы әдіснама 
жүйесінде анықтауға болады. «Адам» мен «на-
дан» ұғымдарын қатар алып отырғанда, Абай 
надандыққа «білім-ғылымның жоқтығы» деп 
анықтама береді. Олай болған жағдайда, адамдық 
адамның бойында «білім-ғылымның» болу 
деңгейіне сәйкес анықталуға тиіс. Кісінің бойында 
білім-ғылымның болуы адамдықтың көрсеткіші 
болса, кісінің бойында білім-ғылымның жоқтығы 
- надандықтың көрсеткіші. Адамның көкірек 
көзіне қонатын білім-ғылымның мөлшері де 
өлшемді: толық; толық емес; жоқ. Ақын наданның 
үш түрінің өлшемін «жоқтан» шығарады. 

З.Шілдебайұлы. Құбылыстардың, адам 
бойын  дағы қасиеттердің өлшемін білудің басқа-
дай жолдары да болуы мүмкін емес пе?
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Ж.Дәдебаев. Мүмкін. Көпті көргендерден 
қалған мынадай сөз бар: адам баласы жарық 
дүниеге дәрет жолынан екі рет шығып келген-
нен кейін мақтанға салынуына, көкірек керуіне, 
менмендік көрсетуіне болмайды. Мұны біздің 
бала кезімізде ауылдың ақсақалдары айтушы 
еді. Кейін білдік, бұл бұрыннан келе жатқан сөз 
екен. Негізі, жарық дүниеге әлгіндей жолдар-
дан өтіп келген, оның үстінде ішінде боқ тұрған 
адам мақтанып, өзін өзгеден артық көріп, көкірек 
көтермесе де болғандай екен... Кісі өз бойындағы 
қасиеттердің өлшеуін білуге болмыстағы шектес 
құбылыстарды осылай шендестіріп, содан ғибрат 
алу, білім табу жолымен де жететінге ұқсайды.

З.Шілдебайұлы. Сіздің әңгімеңізді тыңдаған 
сайын, өзіме де, дүниеге де көңілім салқын тар-
тып бара жатқандай бір әсердің құрсауынан шыға 
алмай бұлқынып тұрған сияқтымын. Көңілім 
жайланар ма екен, тағы бір әңгіме айтып берсеңіз 
қайтеді?

Ж.Дәдебаев. Айтып берейін. Әзірет Әліден 
қалған дейтін мынадай бір сөз бар: «Шындығында, 
бұ дүние дегеніміз - мынадай алты нәрсе: тамақ, 
сусын, киім-кешек...» Сіздің көңіліңізді мүлде 
суытып алмас үшін, осы үшеуімен шектелейін. 
Дүниеде адамның жейтін тамағының тәттісі бал 
болса, оның өзі шыбынның артынан шығады 
екен. Адамның ішетін сусынының алды су болса, 
оның халал не харам екені ажыратылмайды екен. 
Адамның киетін киімінің алды жібектен болады 
екен де, жібектің өзі құрттың артынан шығады 
екен... Міне, тәнін асыраған адам өмірін осылар 
үшін сарп етеді екен. Осы айтылғандардың бәрі 
адамзат баласының табиғатына ортақ. Оның үстіне 
мұның бәрін  байырғылар өздерінен кейінгілерге 
ой салу үшін айтқан. Адамның бірінің біріне 
көкірек көтермеуіне, біріне бірінің асықпын 
деп мақтанбауына, бір-біріне рақымды болуы-
на бұлардың да әсері бар... Ескіден келе жатқан 
осындай әңгімелерден кейін, Абайдың адам ту-
ралы жаңағыдай сөздерінің халықтың дәстүрлі 
мәдениетіне негізделген терең көзқарастан 
туғаны жайлы ойдың төбесі көрінгендей болады.    

З.Шілдебайұлы. Бұрынғылардан сөз қалма-
ған-ау. Жаңағыларға бой алдырып қойған 
жандардың ниеті де дұрыс болмайтын шығар. 
Надандық та осылай туатын сияқты. Наданның 
белгілері ретінде білушілер мыналарды көрсеткен  
екен: қатыгездік; менмендік; өзі білмеу; ақ пен 
қараны, адал мен харамды айырмау; білгеннің 
ақылын алмау; өзі білмейтін нәрсе жайында 
сөйлеу; өзі білетін нәрсе жайын айтатын жерде 
айтпау, т.б. Наданның осы және басқа белгілері 

жайында Абай да келістіріп айтқан ғой. Абай 
адамның надан болмайтын, тіршілікте «боқ бол-
майтын», өлген соң «боқтан сасық болмайтын» 
емін көрсетпеді ме екен?     

Ж.Дәдебаев. Мұның емін руханият сала-
сындағы тарихи ұлы тұлғалардың біразы айтқан. 
Абай да айтты. Бірақ Абайдың айтуы оның өзіне 
дейінгі тарихи ұлы тұлғалардың айтуынан ерек-
ше: терең, арналы. Солардың қатарынан адамның 
тірісінде «боқ болмауына», өлген соң «боқтан 
сасық болмауына» септігін тигізетін амалдар ту-
ралы Абай негіздеген ұстанымдардың бірнешеуін 
ғана атап өтейін. 

Бірінші. «Бұлардың емі халлақыңа махаб-
бат, халық ғаламға шапқат, қайратты, тұрлаулы, 
ғадаләт ісінің алды-артын байқарлық білім, 
ғылым» екендігі туралы қағида. Білімнің, ғылым-
ның жоқтығы -  надандық. Ол туралы өзіңіз жаңа 
жақсы айттыңыз. Адам баласы ғылым, білімді 
махаббатпен көксерлік болса ғана оның аты адам 
болады.

Екінші. «Әуел құдайға сыйынып, екінші өз 
қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау, еңбек қылсаң, 
қара жер де береді, құр тастамайды»,- дейді Абай. 
Жұмысы жоқтық адамды аздырады. Адамның 
адам қалпынан азбауының жолы еңбекте. Бұл 
қағиданы қулық сауып, көз сүзіп жүргендерді, 
тіленіп, адам сауып жүргендерді теріс бетінен, 
иттік істерінен қайтарып, түземек үшін айтылған 
ақыл десе болады. 

Үшінші. Абай адам болам деген жанның бес 
нәрседен қашық, бес нәрсеге асық болуын ғибрат 
етеді. Алғашқы бесеу: өсек, өтірік, мақтаншақ, 
еріншек, бекер мал шашпақ. Кейінгі бесеу: та-
лап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым. Адамның 
дүниеде «боқ болмайтын», өлген соң «боқтан 
сасық болмайтын» бір жолы осында: алғашқы бе-
сеуден қашық, кейінгі бесеуге асық болуында. 

Төртінші. Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұстау. 
Бесінші. Адам болудың, болғанда толық адам 

болудың жолын Абай  Құдайдың жолымен бай-
ланыстырады. «Құдай тағаланың жолы деген 
жол ниһаятсыз (шексіз) болады. Оның ниһаятына 
ешкім жетпейді. Бірақ сол жолға жүруді өзіне 
шарт қылып кім қадам басты, ол таза мұсылман, 
толық адам делінеді», - дейді Абай.

Абай айтып отырған осы қағидалардың арғы 
негізі Құранға, Аристотельге, әл-Фарабиге, Ибн 
Синаға барып тіреледі, олар біздің заманымыз 
үшін де маңызды. 

З.Шілдебайұлы. Осы мәселелер қазіргі абай-
тану ғылымында арнайы зерттеле ме екен?

Ж.Дәдебаев. Бұл мәселелер қазіргі абайтану 



Абай институтының хабаршысы.  №4 (16). 201288

ғылымында зерттелуде. Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті жанындағы Абай 
ғылыми-зерттеу институтында бұл бағытта едәуір 
жаңа ғылыми нәтижелерге қол жетті. Абайдың 
адам мен заман туралы концепциясын зерттеуде 
айтарлықтай жетістіктер бар. Солардың негізінде 
«Абайтану. Абай институтының еңбектері» 
атты көптомдық сериялық басылымның жобасы 
жасалды. 2015 жылға дейін осы көптомдықтың 
алғашқы он томын шығару көзделеді. Оның 
бес томы қазіргі зерттеу нәтижелері негізінде, 
бес томы унниверситетте бұған дейін жасалған 
жұмыстардың негізінде. 

Абайтану ғылым және оқу пәні ретінде әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 
туып, қалыптасты, қазір өз дамуының жаңа саты-
сына өтті. Университеттің ғалымдары мен ғалым 
ұстаздарының ғылыми зерттеу еңбектерінің 
нәтижесінде жасалған осы интеллектуалдық бай 
қазынаны жаңағыдай көптомдық түрінде толық 
жинақтап, ел игілігіне айналдыру біздің рухани 
өміріміздегі елеулі жетістік болары анық. Мұндай 
бай қазынаны Абайдың «қалың елінің» игілігіне 
пайдаланудың әлеуметтік маңызы зор.

З.Шілдебайұлы. Бұл бір игілікті болайын деп 
тұрған іс екен. Ал енді осы іске қолдау да керек 
қой. Оны қолдауға тиістілер қолдамай, мұндай 
көптомдықтардың қажеті жоқтығын айтып, бұра 
тартпас па екен?

Ж.Дәдебаев. Бәрі де болуы мүмкін. Қазір 
жұрттың көбі әлем деңгейінде ойлауға құлшынуда. 
Әлемдік ауқымда ойлап, әлемдік ауқымда іс 
қылмаққа ұмтылудың нәтижесінде қазақтың, 
елдің өз бойындағы асыл қазыналарына көзі 
түспейтін көзқамандар пайда болды. Қазақтың 
өз аумағындағы, қазақ білімі мен ғылымының 
өз қажеттіліктері деңгейіндегі іргелі игілікті 
мәселелердің өзін әлемдік кеңістікте қарауға 
ұмтылатын болдық. Мысалы, Абайдың адам мен 
заман туралы концепциясын зерттеу мақсатында 
жасалған ғылыми жобаның сапасына әлдебір ма-
мандар сараптама жүргізуі таңқаларлық нәрсе 
емес. Мұндай құлшыныстар мен ұмтылыстар 
ағынында абайтануға көз салуға, көңіл аударуға 
біреудің мұршасы, біреудің уақыты, енді біреудің 
ақылы жетпей қалуы да мүмкін. Бірақ бір нәрсенің 
басы ашық: абайтану ғылымы, абайтану ғылымы 
саласындағы  зерттеу нәтижелері басқаларға 
емес, қазақтың өзіне керек, ел-жұртқа керек. Елге 
керек, халыққа керек қазына қараусыз қалмайды. 

З.Шілдебайұлы. Осы көптомдық серияда 
тек әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универ-
ситетінде жасалған зерттеу нәтижелері ғана 

қамтыла ма, жоқ басқа мекемелерде жасалған 
еңбектерге де орын табыла ма?

Ж.Дәдебаев. Бұл жерде біздің мақсатымызды 
жүзеге асырудың екі деңгейі бар. Оның бірінде әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 
орындалған жұмыстар қамтылады. Көптомдық 
серия жолға қойылғаннан кейін, жобаның екінші 
кезеңі басталады. Екінші кезеңде белгіленген 
міндеттерді республикалық аумақта жүзеге асыру 
көзделеді.

З.Шілдебайұлы. Осы жұмыстарды орын дау-
ға, зерттеу жұмыстарын жүргізуге мемлекеттік 
бюд жеттен арнайы қаржы бөліну мүмкіншілігі 
қандай?

Ж.Дәдебаев. Абай институты үйлестіріп 
отырған бірнеше ғылыми-зерттеу жобасы 
бар. Олардың біразы мемлекеттік бюджеттен 
қаржыландырылады. Ал абайтану саласындағы 
арнайы жоба («Абай және қазіргі заман») 
зерттеуші мамандардың жеке шығармашылық 
сұраныстары, бастамашылық ұсыныстары 
негізінде орындалуда. Бір ерекше атап өтетін 
нәрсе бар. Ол - осы жобаны орындаушылардың 
ешқайсысының қаржы мәселесін көтермеуі, 
бәрінің де Абайдың шығармашалығын қаржысыз 
зерттеуге ықыласты болуы.

З.Шілдебайұлы. Жоба бойынша орындалған 
зерттеу жұмыстарының нәтижелерін жария-
лау мүмкіншіліктерін кеңейту мәселесіне қалай 
қарайсыз?

Ж.Дәдебаев. Ондай ой бар. Ғылыми зерттеу 
нәтижелерін көптің игілігіне ұсынудың жолда-
рын іздестірудеміз. Жоба бойынша орындалған 
зерттеу жұмыстарының нәтижелері әзірге «Абай 
институтының хабаршысы» журналында, «Абай 
институты» сайтында жарияланып келеді. 

З.Шілдебайұлы. Жақсы екен. Ал енді осы 
аталған журнал мен сайтты шығару мен ұстаудың 
өзіне де қыруар қаржы керек екені анық. Оны 
қаржыландырудың көздерін табудың да маңызы 
үлкен емес пе?

Ж.Дәдебаев. Әрине, оған сөз бар ма. Журнал 
мен сайт өз қызметін бастағалы көп болған жоқ. 
Қазір қалыптасу үстінде. Сапа мәселесіне ерек-
ше талап қойып отырмыз. Үстіміздегі жылдың 
аяғына қарай журнал да, сайт та өз дамуының 
жаңа деңгейіне көтеріледі деген сеніміміз бар. 

З.Шілдебайұлы. Осы еңбектердің негізінде 
жоғары оқу орындарының студенттеріне арнап 
жаңа лекциялар курсын жасауға қалай қарайсыз? 

Ж.Дәдебаев. Бұл жайында ойландық. Зерттеу 
нәтижелері негізінде «Абайтану» атты он бес лек-
циядан тұратын инновациялық лекциялар курсын 
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дайындау үстіндеміз. Бұл курс жеке кітап болып 
та шығады, бейнелекциялар түрінде де дайын-
далады. Курс мазмұнының өзегі Абайдың адам 
мен заман туралы концепциясы, ілімі негізінде 
түзілмек. 

З.Шілдебайұлы. Абайдың толық адам тура-
лы қағидасы жайында зерттеу жүргізіп, лекция 
оқи бастадық деп жүрген мамандарды білемін. 
Абайдың толық адамы туралы арнайы лекциялар 
курсын дайындауға қалай қарайсыз?

Ж.Дәдебаев. Абайдың толық адам тура-
лы қағидасын біздің зерттеушілеріміз Абайдың 
адам мен заман туралы концепциясы аясынан 
тыс, жеке-дара құбылыс ретінде қарастырмайды. 
Толық адам қағидасы - Абайдың адам мен за-
ман туралы іргелі концепциясының, ақындық 
дүниетанымының бір бұтағы, басқаша айтсақ, 
бүтіннің бөлшегі ғана. Халықтың дәстүрлі 
мәдениетінің бұл концепцияға негіз болған 
бірнеше категориялары қатарында ақынның 
толық адам туралы көзқарасы да пайымдалады. 
Біз дайындап жатқан оқу пәнінің «Абайтану» 
деп аталуының осындай мәнісі бар, лекциялар 
курсының мазмұны да осы бағытта анықталады. 
Оның үстіне «Абайтану» оқу пәні ретінде біздің 
университетте туды, соның негізінде М.Әуезовтің 
Абайдың өмірі мен шығармашылығы туралы 
монографиялық зерттеуі жазылды, «Абай жолы» 
дүниеге келді. Ал Абайдың толық адамы туралы 
арнайы лекциялар курсын дайындау мәселесіне 
келетін болсақ, ол жайында ойлану керек. Егерде 
бір мамандар ондай лекциялар курсын дайындап, 
оны білім алушыларға оқып жататын болса, оның 
да жөні бар. Бұл жерде біздің зерттеуші маманда-
рымыз Абайдың толық адам туралы Сіз бен біз 

жоғарыда көрсеткен қағидасын еске алады. Ол 
қағиданы осы жерде қайталап айтсақ, артық бол-
мас деп ойлаймын:

«Құдай тағаланың жолы деген жол ниһаятсыз 
(шексіз) болады. Оның ниһаятына ешкім жет-
пейді. Бірақ сол жолға жүруді өзіне шарт қылып 
кім қадам басты, ол таза мұсылман, толық адам 
делінеді».

Көріп отырсыз, осы қағидасында Абай толық 
адамға нақты анықтама берген, толық адам 
болудың шартын көрсеткен. Осы шартты, оны  
түзген құрамдас талаптарды, оларды орындаудың 
жолдарын терең зерттемейінше Абайдың қандай 
адамды толық адам дейтінін білемін деу, жастарға 
арнап толық адам туралы лекциялар курсын 
оқимын деу асығыстық болады. Өйткені бұл - өте 
күрделі мәселе. Ондай іргелі мәселені теология, 
дінтану саласындағы көрнекті ғалымдар зерт-
теп, соның нәтижесінде «Дінтану», «Теология» 
мамандықтары бойынша оқитын студенттерге 
арналған лекциялар курсын дайындауы мүмкін. 
Сонымен қатар мынаған көңіл бөлу дұрыс: 
толық адам дегенге аспандағы айды жерден тау-
ып алғандай болып дүрлігудің жөні жоқ. Толық 
адам концепциясы исламтануда әуелден бар. Ис-
ламтануда толық адам болмысы туралы іргелі 
монографиялық зерттеулер де аз емес.

З.Шілдебайұлы. Алдымен адам болып алсақ 
жарар еді...

Ж.Дәдебаев. Иә, дұрыс айттыңыз.
З.Шілдебайұлы. Әңгімеңіз үшін рахмет.

Сұхбат материалдарын басуға дайындаған 
Мәдина Қожақанова,  

Абай институтының докторанты. 

3. Абай институтында  
Абай шығармашылығын зерттеудің  

қазіргі ахуалы туралы

Абай институты 2009 жылы наурыз ай-
ында құрылды. Институт үшін филология 
факультетінен бір аудитория бөлінді. Ол әрі 
институттың жұмыс орны әрі аудитория ретінде 
пайдалынылып келеді. Институтқа сол жылы 
бір компьтер және факс берілді. Институттың 
қаржылай ресурсының қалыптасуында 2011 
жылдан бастап оң өзгеріс болды. Университет 
ректоры Ғ.М.Мұтанов 2011 жылдың қаңтар ай-
ынан бастап институттың айлық жалақы қорын 
жүз мың теңге көлемінде белгіледі. Қазіргі шақта 
институтта осы қор шегінде үш штаттық бірлік 
бар: институттың директоры; жетекші ғылыми 

қызметкер; кіші ғылыми қызметкер. Ғылыми 
жобалар саны – 4. Институт жанында мынадай 
ғылыми-ақпараттық құралдар жұмыс істейді: 
а) «Абай институтының хабаршысы» журналы 
(екі айда бір рет шығады); ә) Абай институты 
веб-сайты. Бірінші аталған ғылыми-ақпараттық 
құралдың («Абай институтының хабаршысы» 
журналы) жұмысын институттың штатындағы 
қызметкерлер жүргізеді. Кейінгі ақпараттық 
құралдың жұмысын филология факультетінде 
Абайдың шығармашылық мұрасын зерттеумен, 
насихаттаумен айналысатын белгілі ғалым-
зерттеушілер, мамандар, оқытушы-профессорлар 
жүргізеді.

Институттың мақсаты зерттеу, оқыту, на-
сихаттау жолымен білімді сақтау, жасау 
және тарату бағытындағы ғылыми, ғылыми-
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ұйымдастырушылық жұмыстар жүргізу болып 
бекітілді. Бекітілген мақсатқа сай институт өз 
міндеттерін мына бағыттар бойынша анықтады:

● ғылым дамуының маңызды бағыттарында 
жаңа білім жасаудың, жаңа технологияларды 
игерудің, ғылыми мектептерді қалыптастыру 
мен дамытудың негізі ретінде іргелі зерттеулерді 
басымдықпен дамыту; 

● Абайдың шығармашылық мұрасын 
әдебиеттану, тіл білімі, мәдениеттану, тарих, 
педагогика, заң, философия, әлеуметтану, сая-
саттану ғылымдарының тоғысында зерттеудің 
теориялық және әдістемелік негіздерін жасау; 

● тиісті бағыттар бойынша мемлекетаралық 
және халықаралық ғылыми бағдарламаларға 
қатысу;

● бастамашылық ғылыми-зерттеулерді үйлес-
тіру және жүргізу, т.б.

Институттың мақсаты мен міндеттері 
негізінде жұмыстың мынадай түрлері таңдалып 
алынды:

◙ ғылыми-зерттеу, шығармашылық, аударма-
шылық, ғылыми-әдістемелік жұмыстар жүргізу;

◙ ғылыми және ғылыми-әдістемелік 
зерттеулердің нәтижелерін жариялау және оқу 
үдерісіне енгізу;

◙ ғылыми, әдістемелік және консалтингтік 
қызмет көрсету;

◙ мәтіндерді филологиялық сараптау және 
бағалау;

◙ ғылыми еңбектердің тақырыптық жинағын, 
конференциялар мен симпозиумдар материалда-
рын шығару;

◙ институттың зияткерлік қызметінің 
өнімдерін коммерциализациялау, т.б. 

Есеп беріліп отырған кезеңде институт өз 
жұмыстарын мынадай төрт ғылыми-зерттеу жо-
басы бойынша жүргізді:

– Ұлттық идея және оның қазақ әдебиетінде 
көне дәуірден бүгінгі күнге дейін көркем бейне-
ленуі (2009). 

– Абай институтының ғылыми-ақпараттық ре-
сурстарын жасау, маман кадрларын қалыптастыру 
(2009-2013). 

– Мәдениетаралық байланыстар және әдеби 
компаративистика (2010-2014) 

– Абай және қазіргі заман (2011-2015) 
Бұл жобалардың алғашқысы («Ұлттық идея 

және оның қазақ әдебиетінде көне дәуірден бүгінгі 
күнге дейін көркем бейнеленуі») мемлекеттік 
бюджеттен қаржыландырылды. Қалған үш жоба 
бойынша белгіленген жұмыс  орындаушылардың 
бастамашылығы негізінде атқарылуда. Енді осы 
жобалардың әрқайсысы бойынша қол жеткен 
нәтижелерге назар аударайық.

1. «Ұлттық идея және оның қазақ әдебие-
тіндегі ежелгі дәуірден бүгінге дейінгі аралықта 
көркем бейнеленуі» (Республикалық бюджет-
тен қаржыландырылатын қолданбалы зерттеу-
лер 2009) жобасы бойынша әрқайсысы 13 ба-
спа табақ болатын екі монографиялық зерттеу 
жазылып бітті және 2010 жылы жоба қаржысы 
есебінен жарыққа шықты: Дәдебаев Ж. Тақырып 
және идея. Зерттеу. - Алматы: Қазақ университеті, 
2010; Әбдиманұлы Ө. Қазақ әдебиетіндегі ұлттық 
рух. Зерттеу. - Алматы: «Қазақ университеті», 
2010. Зерттеу нәтижелері негізінде бұлардан 
басқа оннан астам мақалалар жарық көрді, 
төрт халықаралық конференцияда баяндама-
лар жасалды, олар конференция материалдары 
жинақтарында жарияланды. 

2. «Институттың ғылыми-ақпараттық ре-
сурстарын, маман кадрларын қалыптастыру» 
(2009-2013) жобасы бойынша мынадай нақты 
нәтижелерге қол жетті:

– дәстүрлі халықаралық ғылыми конференци-
ялар (6 конференция) мен республикалық радио-
конференциялар өткізу  үрдісі қалыптасты;

– абайтану ғылымына байырғы ғалымдар тар-
тылды, жас зерттеушілер тобы жасақталды, ма-
мандар қалыптаса бастады;

– зерттеу нәтижелері бойынша “Абайтану. 
Абай институтының еңбектері” атты көптомдық 
(сериялық) басылымның жобасы жасалды (2012-
2015).

– ғылыми-ақпараттық және әдеби жур-
нал ашылды, ISSN Халықаралық орталығында 
тіркелді, халықаралық номер берілді (ЮНЕСКО, 
Франция, Париж); 

– ғылыми-ақпараттық және әдеби веб-сайт 
ашылды, оған Абайдың шығармалары мен ол ту-
ралы еңбектер орналастырылды;

3. «Мәдениетаралық байланыстар және әдеби 
компаративистика» жобасы (2010-2014) бой-
ынша жүргізілген зерттеулердің нәтижелері 2 
халықаралық ғылыми конференцияда баяндалды 
және 3 кітап болып жарық көрді:

– Дәдебаев Ж. Көркем аударма және әдеби 
компаративистика. Оқу құралы.- (Алматы: Қазақ 
университеті, 2011.-181 бет).

– Мәдениетаралық байланыстар және әдеби 
компаративистика. Монография.- (Бишкек: 2011,-
244бет). 

– Аударматану мен әдеби компаративисти-
каның өзекті мәселелері. Халықаралық кон-
ференция материалдары.- (Алматы: Қазақ 
университеті,2011.-300 бет).

Жоба Қырғыз Республикасы Ұлттық ғылым 
академиясының Ш. Айтматов атындағы тіл және 
әдебиет институтымен бірлікте, ынтымақтастықта 
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жасалды. Жобаға басқа мемлекеттерден де орын-
даушылар тарту көзделген (Қытай, Түркие, т.б.). 
Жоба аясында орындалған зерттеу нәтижелерін 
жылына екі халықаралық ғылыми конферен-
цияда талқылап, сараптан өткізу көзделеді 
(бірін - Қырғыз Республикасында, екіншісін - 
Қазақстанда).

4. «Абай және қазіргі заман» (2011-2015) жоба-
сы бойынша орындалған жұмыстардың мазмұны 
бірыңғай сипатымен ерекшеленеді. Ол ерекшелік 
орындалған жұмыстардың бәрінің Абайдың өмірі 
мен шығармашылығына қатысты болуында. Бұл 
ретте Абайдың өмірі мен шығармашылығына 
қатысты орындалған жұмыстардың мынадай ба-
сты нәтижелері бар:

– Халықаралық ғылыми конференция -  2
– Республикалық радиоконференция (40 ми-

нут тық)  - 1                
– Абай шығармашылығы туралы зерттеу 

мақалалар   - 46                 
– Абай институтының хабаршысы (жалпы 

көлемі- 120 баспа табақ 200-ден астам мақала)   - 
10 нөмері 

– Ұжымдық монография (баспаға дайындал-
ды, 15 б.т.), журналдық нұсқасы 12,5 б.т. болып 
жарық көрді                       - 1                                           

– Абайдың өмірі мен шығармашылығы тура-
лы еңбектердің алфавиттік көрсеткіші (15 б. т.) 
жасалды және веб-сайтқа салуға дайындалды 

– Абайдың шығармалары, Абай туралы 
таңдамалы еңбектер веб-сайтқа салу үшін қазақ, 
орыс, ағылшын тілдерінде дайындалды. 

Жоба аясында «Абайтану. Абай институтының 
еңбектері» атты көптомдық серия,  «Абайтану» 
атты инновациялық оқу пәні дайындалуда. 

Абай институтының шығармашылық ұжымы 
институттың интеллектуалдық ресурстарын жа-
сау мен байытудың тиімді жолдарының бірі 
ретін де тұрақты түрде жұмыс жасайтын рес-
публикалық және халықаралық ғылыми конфе-
ренциялар жүйесін қалыптастыруды көздейді. 
Соған сәйкес 2012 жылға бірнеше конференция 
іріктелініп алынды. Олардың ішінде «Ыстықкөл 
форумы: Ш.Т. Айтматов және әлем әдебиеті» де-
ген тақырыпта өтетін халықаралық ғылыми кон-
ференция Қырғыз Республикасы ҰҒА Ш. Айтма-
тов атындағы тіл және әдебиет инсти тутының 
ұсынысымен жаңадан енгізілді. Қалған конфе-
ренциялар бұрыннан жұмыс жасап келеді.

Ұсынылған көрсеткіштер тек қана Абай 
институтында және Абай институтының жо-
балары аясында орындалған жұмыстардың 
нәтижелерін сипаттайды. Институттың штаттағы 
қызметкерлерінің, шығармашылық ұжым 

мүшелерінің басқа мекемелердің ғылыми жобала-
ры шегінде жасаған жұмыстарының нәтижелері 
бұл жерде көрсетілмеді.

Берілген сандық және сапалық көрсеткіш-
тердің негізінде мынадай пікір түюге болады: 

Абай институты бастамашылық ғылыми жо-
балар негізінде зерттеу жұмыстарын жүргізетін 
шығармашылық ұжымы бар, ғылыми-зерттеу 
нәтижелерін жариялайтын ғылыми-ақпараттық 
құралы (журналы) бар, өзінің ғылыми-зерттеу 
жұмыстарының нәтижелерін, Абайдың шығарма-
лары мен ол туралы таңдамалы еңбектерді сақ-
тайтын, көпшілікке ұсынатын, насихаттайтын 
қуатты ақпараттық құралы - веб-сайты - бар 
ғылыми-зерттеу орталығы ретінде пайда болды 
және қалыптасу үстінде. Мұны нақты нәтиже 
және оның біздің рухани әлемімізде қандай да бір 
игілікті құндылығы бар деп білсек, оған фило-
логия факультетінің ғалым-зерттеуші, оқытушы-
профессорларының пайым, парасат байлығы  
белсенділігі, бастамашылдығы нәтижесінде 
жеткенімізді айту парыз. Мұндай шығармашылық 
бастама, парасат байлығы нәтижесінде қол жет-
кен құндылықтан нақты материалдық, қаржылай 
пайда түспейді, ал рухани тұрғыдан келгенде, 
оның бағасына жету оңай емес. 

Алдағы уақытта институт ресурстарын жоға ры-
да сипатталған бағыттардың әрқайсысы бойын ша 
дамытудың маңызы үлкен. Солардың ішін де мына 
міндеттерді қалайда іс жүзіне асыру көзделеді: 

▪ 2011-2015 жылдары әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінде “Абайтану” 
ғылымы саласында орындалған зерттеулердің 
коптомдығының І-Х томдарын жариялау:

а) бес томын қазіргі кезеңдегі зерттеулер 
нәтижелері негізінде

б) бес томын қазіргі кезеңге дейін жасалған 
жұмыстар негізінде

▪ инновациялық “Абайтану” курсын қазақ 
тілінде орыс, ағылшын, қытай тілдеріндегі аудар-
маларымен дайындау жұмыстарын аяқтау (3 кре-
дит):

а) лекциялар курсының кітабы
ә) лекциялар курсының электронды нұсқасы
б) лекциялар курсының бейненұсқасы
▪ Абай институтының веб-сайтын жетілдіру 

саласындағы жұмыстардың бірінші кезеңін толық 
аяқтау

▪ институттың халықаралық байланыста рын, 
шетелдердегі қазақ диаспорасының шығарма-
шылық топтарымен, ұйымдарымен байланысын 
қалыптастыру

▪ Институттың қаржы ресурстарының жаңа 
көздерін табу.
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4. Абай институтының конференциялары

 «Абай және қазіргі заман»:  
    бірінші конференция

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті жанындағы Абай ғылыми-зерттеу 
институтында «Абай және қазіргі заман» деген 
тақырыпта ғылыми-теориялық конференция бо-
лып өтті (май, 2010 жыл).  Конференцияда Абайды 
танудың қазіргі замандағы маңызы мен мәні, ба-
сты даму бағыттары мен өзекті мәселелері, олар-
ды шешудің жолдары, күтілетін нәтижелердің 
қоғамдық сананы байытуға, адам капиталының 
бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, еліміздің өсуі 
мен өркендеуіне қосатын үлесі туралы іргелі ой-
лар, келелі кеңестер талқыланды.

Филология ғылымдарының докторы, әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
филология факультетінің деканы, профессор 
Қансейіт Әбдезұлы абайтану саласында соңғы 
жылдары қол жеткен ғылыми нәтижелерге, 
олардың теориялық деңгейлері мен практикалық 
маңызына терең талдау жасап, абайтанудың ал-
тын бесігі болған Қазақ ұлттық университетінде 
қоғамдық және гуманитарлық ғылым салаларын-
да соны серпілістер, тың толғаныстар, заман та-
лабына сай жаңару мен жаңғыру барын көрсетті.  
Университеттің филология, тарих, философия 
және саясаттану, шығыстану факультеттеріндегі 
шығармашылық ізденістердің тереңдігі мен 
іргелілігіне көңіл аударды. Осы істердің баста-
ушысы, қозғаушысы әрі үйлестірушісі болып 
отырған Абай ғылыми-зерттеу институтының бір 
жыл көлемінде атқарған жұмыстары жайындағы 
ойларын ортаға салды. Баяндамашы «Абай 
институтының хабаршысы» ғылыми-ақпараттық 
журналының бірінші томының жарық көруі 
еліміздің мәдени өміріндегі елеулі оқиға екеніне 
ерекше мән берді. Абай институтының хабаршы-
сы Абай институтының ғылыми жұмыстарының 
нәтижелерін насихаттап қана қоймай, абайта-
нушы ғалым мамандарды дайындауға, абайтану 
ғылымының дамуына отандық, аймақтық және 
әлемдік масштабтарда қозғау салатынына сенім 
білдірді.

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің Абайтану ғылыми-зерттеу 
орталығының директоры, конференцияда «абай-
тану дың   бүгінгі ұшар биігі» деп аталған көрнекті 
ғалым Мекемтас Мырзахметұлы Абайды тану 
мен білудің қазіргі замандағы жаңа асуларына 
көз салды. Абайдың ақындық дүниетанымының 
тамыр тартқан тереңдерін, әсіресе Абай мен 

шығыс арақатынасындағы бүгінге дейін ашы-
лып болмаған байланыстардың саяси, әлеуметтік, 
философиялық тереңдерінде бүгінгі және келер 
ұрпақтарымыз үшін өлшеусіз маңызды рухани 
құндылықтар қазынасы жатқанына, оларды аршып 
алып, елдің игілігіне жаратудың қазіргі заманның 
басты міндеті екеніне назар аударды. Осы орай-
да Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде  
нақты іс-шаралардың кешенді жүйесі жасалғанын, 
Абай ғылыми-зерттеу орталығында жоғары оқу 
орындарының студенттері үшін «Абайтану» 
пәннінің баңдарламасы, оқулығы, оқу құралы 
дайындалғанын, бұл пәннің университеттің 
барлық факультеттерінде оқытылатынын, ендігі 
тұста осы тәжірибені Қазақстанның жоғары оқу 
орындарының бәрінде өндіріске енгізу бағытында 
жұмыстар жүргізіліп жатқанын баян етті. Со-
нымен қатар ғалым абайтану пәнін орта мектеп 
бағдарламаларына енгізудің тәрбиелік, танымдық 
тағлымы туралы да бағалы пікірлер ұсынды.

Белгілі ғалымдар Бақытжан Майтанов, 
Өмірхан Әбдиманұлы, Қайрат Ахмедьяров, 
Темірхан Тебегенов, Қанипаш Мәдібай, Әнуар 
Тарақ, Құныпия Алпысбаев, Б.Шалабай, Зи-
нол Бисенғали, Мүбарак Үмбетаев, Жобал 
Шойымбет, Алма Түсіпова, Әмір Молдабе-
ков, Жақан Молдабеков, жас ғалымдар Ләйлә 
Мұсалы, Ермек Адаева, Пазыл Бисенба-
ев, Мәдина Қожақанова абайтанудың қазіргі 
замандағы көкейкесті мәселелері жайындағы 
ойларын ортаға салды. Қырғызстан Ұлттық 
ғылым академиясы Ш.Айтматов атындағы тіл 
және әдебиет институтының директоры Аб-
дылдажан Ақматалиевтің, Қытай Халық Ре-
спубликасы Іле педагогикалық институтының 
кафедра меңгерушісі Срайыл Ысқақұлының 
баяндамаларын конференцияға қатысушы 
ғалымдар интерақпараттық тәртіпте қабылдады. 
Қазақ ұлттық университетінің магистрант-
тары Венера, Айнұр, Индира, Дана, Шынар 
конференцияға қатысушыларды Абай институты-
ның вебсайтындағы қазақ, орыс, ағылшын 
тілде ріндегі ақпараттық мәліметтермен, Абай-
дың шығармаларының орналасу ретімен 
(өлеңдері, поэмалары, қара сөздері) таныстырды. 
Конференцияның соңында Абай ғылыми-зерттеу 
институтының директоры, «Абай институтының 
хабаршысы» журналының бас редакторы  
Жанғара Дәдебаев сөз сөйлеп, конференцияға 
қатысушы ғалым-ұстаздарға шығармашылық та-
быс тіледі. 

Индира Әзімбаева, 
Абай институтының докторанты
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«Абай және қазіргі заман»:  
екінші конференция

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универ-
ситеті жанындағы Абай ғылыми-зерттеу институ-
тында «Абай және қазіргі заман» атты халықаралық 
ғылыми конференция болып өтті (май, 2011 
жыл). Конференция жұмысына абайтану сала-
сында зерттеу еңбектер жазып жүрген үлкен ма-
мандар мен жас ғалымдар, докторанттар мен ма-
гистранттар қатысты. Университеттің филология 
факультетінің деканы, филология ғылымдарының 
докторы, Қазақстан Республикасы жоғары мектебі 
ҰҒА, халықаралық Ш.Айтматов академиясының 
академигі, Қазақстан Республикасының мәдениет 
қайраткері, профессор Қ.Әбдезұлы кіріспе сөз 
сөйлеп, конференцияның осы атпен жыл сайын 
өтетін дәстүрлі сипаты барын, оған тек абай-
тану ғылымы саласында маманданған белгілі 
қайраткерлер мен жас ғалымдар қатысатынын 
атап өтті. Конференцияда Абай атындағы Қазақ 
ұлттық педагогикалық университеті Абайта-
ну ғылыми орталығының директоры, көрнекті 
абайтанушы ғалым, профессор Мекемтас Мыр-
захметов бастаған бір топ абаайтанушы маман-
дар бүгінгі күн үшін аса өзекті деген ғылыми 
мәселелер жайын қозғады, абайтану ғылымында 
өздері қол жеткізген табыстардың ғылыми 
мәніне назар аударды. Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті жанындағы Абай 
ғылыми-зерттеу институтының қызметкерлері 
Абайдың шығармашылығын зерттеу бағытында 
жасалған жұмыстардың соңғы екі жыл 
көлеміндегі нәтижелері негізінде дайындалған 
монографияның мазмұны мен мәніне назар аудар-
ды. Университет ғалымдарының абайтану сала-
сында әр жылдары жасаған жұмыстары әзірге он 
том болып дайындалғаны, олардың бәрі «Абай-
тану. Абай институтының ғылыми еңбектері» 
атты көптомдық серия бойынша жарияланатыны 
туралы мәлімет конференцияға қатысушыларды 
елең еткізді. Абайтану саласында басқа ғылыми 
орталықтарда, жоғары оқу орындарында 
орындалған, орындалып жатқан жұмыстардың 
нәтижелерін осы серия аясында топтастыру 
жайында айтылған пікірлер айналасында ой-
ласулар болды. Қырғызстан ҰҒА академигі, 
Қырғыз Республикасы ҰҒА Ш.Айтматов 
атындағы тіл және әдебиет институтының ди-
ректоры, профессор Абдылдажан Ақматалиев 
Абай шығармаларының қырғыз тіліне ауда-
рылуы, қырғыз әдебиетіне әсері, қырғыз бен 
қазақ әдеби байланыстары мәселелерінің қазіргі 
шақта үлкен әлеуметтік мәні барына, бұл орайда 

қырғыз ғалымдары арнайы ізденіс жұмыстарын 
жүргізіп отырғанына көңіл бөлді. Профессор Ис-
лам Жеменей Абай Шығысқа қатысы мәселесін 
көтерді, Абай институтының жұмыс жоспары 
бойынша Абай шығармаларын парсы тіліндегі 
екінші, неғұрлым жетілген, көркем аударма-
сын жасау үстіндегі қиындықтарға тоқталды. 
Түркие Республикасы Ходжатеппе (Анкрадағы) 
мемлекеттік университетінің профессоры Озкүн 
Чабаноғлы   түрікқазақ әдеби байланыстарын 
Абай шығармаларын түрік тіліне қайта ауда-
ру және зерттеу арқылы нығайтудың көкейкесті 
мәселелерін көтерді, жиналған мамандарды 
Абайдың шығармасының түркі тіліне өзі аударған 
үлгілерімен таныстырды. Конференцияда Абай 
шығармаларының өзге елдерде қабылдануы мен 
бағалануы, ақын шығармаларын әлем халықтары 
тілдеріне аудару ісіне ықпал жасаудың, бағыт 
берудің қажеттігі, Абай шығармашылығын түрлі 
деңгейлерде салыстырмалы зерттеудің міндеттері, 
Абайдың антропологизмі, психопоэтикасы және 
басқа көкейкесті мәселелер пайымдалды. Абай 
институтының халықаралық ғылыми-зерттеу 
жобасы қазақ-түрік, қазақ-парсы әдеби байланы-
стары бойынша жаңа баптармен толықтырылды. 
Конференцияда жасалған баяндамалар «Абай 
институтының хабаршысы» журналында 
жариялауға ұсынылды. Абай институтының ди-
ректоры, профессор Ж.Дәдебаев қорытынды 
сөзінде конференция жұмысының нәтижелі, 
жоғары деңгейде өткені туралы ой тұжырды. 

Мәдина Қожақанова,
Абай институтының докторанты

 
«Абай және қазіргі заман»:  

үшінші конференция

2012 жылы 17 сәуірде әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті жанындағы Абай 
ғылыми-зерттеу институты базасында Ау-
дарма теориясы мен әдіснамасы кафедра-
сы мен Қазақ әдебиеті және әдебиет теория-
сы кафедрасының бірлесіп ұйымдастыруымен 
“Абай және қазіргі заман» деген тақырыпта 
халықаралық ғылыми-теориялық конферен-
ция (үшінші) болып өтті. Конференцияда абай-
тану ғылымының өзекті мәселелері бойынша 
жүргізілген зерттеу жұмыстарының нәтижелері 
талқыланды. Конференцияны профессор 
Ә.Тарақов кіріспе сөз сөйлеп ашты. Профессор 
Ж.Дәдебаев конференцияға қатысушыларды 
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Абай институтының вебсайтының мазмұнымен 
таныстырды. Вебсайтқа жайғастырылған Абай 
шы ғармалары мен абайтану саласындағы зерттеу-
лердің байлығы мен жүйелілігіне конференцияға 
қатысушылардың көңілі толды. 

Профессор Ө.Әбдиманұлы университет 
ұстаздары мен ғалымдарының абайтану ғылымы 
бойынша жүргізген зерттеулерінің нәтижелі-
лігіне, жинақталған және Абай институтының 
ғылыми-ақпараттық журналы мен вебсайтын-
да жарияланған еңбектердің жалпы көлемі 
мен сапасына жоғары баға берді. Профессор 
А.Нұралиев (Тәжікстан) онлайн шегінде Абай 
шығармашылығы және қазақ-тәжік әдеби байла-
ныстары туралы келелі ойлар айтты. 

Профессор А.Ісімақова Абай институтының 
ғылыми-зерттеулерінің  ғылыми және тәжірибелік 
маңызына, Абай шығармашылығын зерттеудің 
жаңа деңгейлеріне, басты нәтижелерге көңіл 
бөлді, Абай институты мен қазақ диаспорасы 
арасындағы байланыстарды нығайтудың мүмкін-
шіліктері туралы нақты ұсыныстар жасады. 

Профессор А.Хижазидің (Мысыр) Абайдың 
араб әлемінде танылуы мен пайымдалуы мәселесі 
жайында араб тілінде жасаған баяндамасы 
абайтанудың мәдениетаралық өрісін кеңейтудің 
жаңа бағыттарына жол сілтеді. Докторант 
Ы.Палтөре осы мәселенің жаңа қырларын ашып, 
Абай шығармаларын араб тіліне аударудағы 
ізденістер мен іркілістер жайына тоқталды.  

Профессорлар З.Бисенғали, З.Сейітжанов, 
А.Жақсылықов, Т.Есембеков, Ж.Тілепов және 
тағы басқа зерттеушілер абайтану мәселелері 
бойынша өз зерттеулерінің басты нәтижелерін 
ортаға салды. Конференцияға қатысушылар 
Абай институтында орындалған ғылыми-зерттеу 
жұмыстар нәтижелерінің «Абайтану» деген 
атпен көптомдық сериялық басылым түрінде 
дайындалғанын гуманитарлық ғылым саласында 
қол жеткен елеулі жетістік ретінде бағалады. 

Ерхан Кәрібозов, 
филология ғылымдарының кандидаты, 

доцент

АБАЙ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ИСТИТУТЫНЫҢ ЖАҢА КІТАПТАРЫ

Есембеков Т.У. 
 Көркем мәтін поэтикасы: оқу құралы. – Алматы:  

Қазақ университеті, 2012. – 228 бет.
ISNB 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. 
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Ұлттың ұлы мұраты ел болашағы жайлы, 
Алаш азаматтары мен дарынды жастардың өзек 
жарды пікірі «Ой дода» хабарында. 

Е. Анықбай. Ассалаумағалейкум, құрметті 
радио тыңдаушы қауым. Ой дода хабарының бү-
гінгі санын «Абайға көрқарас» атты радиокон-
фе ренцияға арнап отырмыз. Микрафон алдында 
журналист Ерболат Айтбайұлы. Радиоконферен-
ция Қазақ радиосы мен әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті жанындағы Абай ғылы-
ми-зерттеу институты бірлесіп жасаған жобасы 
бойынша өтіп отыр. Конференцияға қатысушы-
лар: Абай ғылыми-зерттеу институтының дирек-
торы, ф.ғ.д., профессор Жанғара Дәдебаев, қазақ 
әдебиеті кафедрасының меңгерушісі ф.ғ.д., про-
фессор Өмірхан Әбдіманұлы, аударма теория-
сы мен әдіснамасы кафедрасының меңгерушісі, 
ф.ғ.д., профессор Әнуар Тарақ, ф.ғ.д., профес-
сор Зейнол-Қабден Бисенғали, ф.ғ.д., профес-
сор Жұмат Тілепов, ф.ғ.д., профессор Қанипаш 
Мәдібай, ф.ғ.к., доцент Жолдас Мәмбетов, ф.ғ.к. 
доцент Ерхан Кәрібозов. Радиоконференцияны 
жүргізуші, жоба авторы журналист Еділ Анықбай. 

Қадірменді радио тыңдаушы қауым. Бүгінгі 
студиямызға құрметті қонақтар, хош келдіңіздер. 
Конференция тақырыбы ауқымды, терең, 
мағынасы үлкен. Абайды біз осы уақытқа дейін 
әртүрлі көзқараста қарап келгеніміз рас. Мысалға 
Мырзатай Жолдасбековтің «Абайша күйіп, Абай-
ша сүю» деген сөзін негізге алатын болсақ, біз осы 
көзқарасты күнделікті өмірімізге пайдалана алып 
жүрміз бе деген ой туады. Тәуелсіздігімізге жиыр-
ма жыл толды. Күнделікті халықтың, қарапайым 
көпшіліктің арасында Абайдан алатынымызды әлі 
алып болған жоқ сияқтымыз деген пікір бар. Сол 
себептен Қазақ ұлттық университетінің Абай ин-
ститутымен біріге отырып Қазақ радиосы осын-
дай іс-шара өткізіп отырған жайы бар. Абайды біз 
тани алып жүрміз бе, Абайға деген көзқарасымыз 
қандай? Осы бағыттағы ойларды бір ізге салып, 
бір негізде жүргіземіз деген ойдамыз. 

Ж. Дәдебаев. Қазақ радиосының осындай ра-
диоконференция ұйымдастыруы, оның тақырыбы 
етіп «Абайға көзқарас» деп үлкен мәселені көтеруі 
- баршамыз үшін игілікті іс. Мұның игілігін ел, 
жұрт, халық көреді ғой деп ойлаймын. 

Біздің халқымыз Абайға әрқашанда оң 
көзқараста болған. Ахмет Байтұрсынұлынан бері 
қарай бірнеше буын Абай туралы өз ойларын айт-
ты, бүгінгі буын оны жалғастырып келе жатыр. 

Осы ойлардың өзегінің баршасы Абайға деген, 
Абайдың шығармашылығына деген, Абайдың 
әдеби мұрасына, ойларына, мұраттарына деген оң 
мазмұнымен ерекшеленеді. Енді Абайға қөзқарас, 
әсіресе, қазіргі шақта, тәуелсіздігімізге жиырма 
жыл толып отырған шақта, қалай және қандай 
дейтін болсақ, онда, әрине, ойлануымызға тура 
келеді. Осы тұста мен Абайдың 150 жылдығында 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Абай 
туралы сөз» деген тақырыпта жасаған баяндама-
сына назар аударғым келіп отыр. Бүгінгі күннің 
деңгейінен қарағанда, ғылыми зерттеулер бір 
төбе де, біз айтып отырған «Абай туралы сөздің», 
Елбасының Абай туралы сөзінің мәні бір төбе. 
Оның бүгінгі тыныс-тіршілігіміз үшін маңызы 
өте зор. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінде, университеттің жанындағы 
Абай ғылыми-зерттеу институтында Елбасы 
баяндамасы аясында кейінгі  бірнеше жылдар 
бойы осы  бағытта бірқатар зерттеу жұмыстары 
жүргізілді. Ол жұмыстардың әдіснамалық негізі 
жаңағы баяндамаға, мемлекет басшысының Абай 
туралы сөзінде айтылған қағидаларға негізделді. 
Осы ретте қазір үш том ғылыми зерттеу еңбек  
басуға дайын тұр. Оның басын 2012 жылы ба-
стаймыз. Бірінші томынан бастап екінші, үшінші 
томын биыл 2012 жылы шығарып үлгерсек деп 
отырмыз. Осы конференцияға келіп отырған аза-
маттар, ғалымдар - баршасы сол еңбекті жасап, 
жұмыстарын жалғастырып жатқан адамдар.

Абайға деген көзқарастың ғылымдағы, біздің 
саяси-мәдени өміріміздегі бағыты Елбасы баян-
дамасында анықталды, ол біздің еңбектерімізге 
әдіснамалық негіз болды. Абай туралы зерт-
теу жұмыстарын ары қарай жалғастыруда осы 
ғалымдарымыздан көп нәрсені күтеміз. Ел сол 
жұмыстардың нәтижесін қолына ұстар, зерт-
теу еңбектерімізді елге жеткізерміз деген ой-
ымыз бар. Кітап, электронды басылым, мына 
өзіміздің конференцияларымыз бар – міне, осын-
дай тәсілдер, осындай жолдар арқылы Абайдың 
дүниеге көзқарасын өмірге көзқарасын, еліне, 
жұртына деген сүйіспеншілігін, құрметін, біздің 
бүгініміз үшін аса маңызды құнды ұстаным бо-
лып табылатұғын тұрғыларын халыққа жеткізуге 
де, насихаттауға да осы отырған ғалымдарымыз 
ат салысады ғой деген ойлаймын.

Ө. Әбдіманұлы. Жалпы алғанда, Абайды 
тану әр заманның еркінде. Шынын айтқанда, 
Абай дан кейінгі кезеңде Абайға деген көзқарас 
сан өзгеріп, сан түрленіп келді. Мысалға алатын 

АБАЙҒА КӨЗҚАРАС
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болсақ,  Абайды ә дегенде тану ХІХ ғасырдың 
аяғы на қарай, ХХ ғасырдың басында тіптен биік-
теп кетті дейміз. Сол кездегі Абайды ұлттың 
ақыны ретінде, ұлттың ой санасының кәдімгі 
бетке ұстары ретінде, ұттық танымның негізі 
ретін де тереңнен түсініп, өздерінің жүрегіндегі, 
көкі регіндегі, ойындағы, ізденісіндегі негізі бар 
нәрселерді сезінген ғалымдар, қайраткерлер 
Абайды шын мәніндегі таза ұлттық тұлға ретінде 
түсінді деп білемін. Ахмет Байтұрсынов, Әлихан 
Бөкейханов Абайдың даналығын керемет та-
нып білді. Және соны түсіндіруге негіз қалады. 
Кеңестік өкімет орнағаннан кейінгі, яғни 18 
жыл дан бастап 28 жылға дейінгі аралықтағы 
көзқарас тіптен өзгеше болды. Сол қоғамдық 
сана Абай сияқты ұлы тұлғаларға, мысалы, орыс-
тың Пушкинін алыңыз, басқаша көзқарас қа-
лып тастырды. Соның есебінен барып біз Абай-
ды басқаша тани бастадық. Тәуелсіздік алған 
тұстан бастап біз Абайға басқаша түсінікпен 
қарап жатырмыз. Мысалы, кеңестік кезеңде біз 
Абайды атеист қылып шығарсақ, қазіргі кезде ол 
кісінің шынында да діни ілімді терең білген адам 
екендігін, діни танымы өте зор адам екендігін 
танып жатырмыз. Осы жағдайларға байланысты 
айтайын дегенім – Абайға деген көзқарас, ең ал-
дымен, адамның білімі мен білігіне байланысты. 
Абайды біз қанша Абай, Абай деп айтқанмен, айта 
бергеннен ештеңе шықпайды. Біз соның поэзия-
сын, айталық, ақындығын өзіміздің жүрегімізбен 
ұғуымыз керек. Абайды ұлттық руханияты мыз-
дың ұлы тұлғасы ретінде ұғуымыз керек.

Е. Анықбай. Абайды зерттеп жатырмыз, ғы-
лыми тұрғыда қарастырып жатырмыз. Жаңа бір 
сөзімізде айтып кеттік қой, зерттеулерімізді кі-
таби, ғылыми тұрғыда ғана жүргізіп жатқан сияқ-
тымыз деп. Абайға деген қарапайым көпшілік тің 
көзқарасы қандай деп ойлайсыз? Солар қан ша-
лықты түсінді Абайды. 

Ө. Әдіманұлы. Абай туралы әуелі, менің түсі-
нігімде, Әлихан Бөкейханов, Кәкітай Ысқақ ұлы 
жазды. Бұлар Абайдың шыққан ортасы, Абай-
дың ақындығының белгілері, сипаты жайында ой 
айтты. Ал Абайды Абай ретінде, ақын ретінде, 
қоғамымыздағы ұлы руханияттық тұлға ретінде 
таныған да, танытқан да – Ахмет  Байтұрсынұлы. 
Мысалы, сол кісінің 1913 жылы Қазақ газетінің 
39-41 нөмірінде бірнеше бөлікпен мақаласы 
жарияланды. «Абай қазақтың бас ақыны» де-
ген. Сонда мынадай ой айтылды: «Абай сөздері 
жалпы адам түсінігіне ауыр екендігі рас, біріқ 
ол ауырлық Абайдың айта алмағаннан болған 
кемшілік емес, оқушылардың түсінерлік дәрежеге 
жете алмағаннан болған кемшілік». Сондықтан 
кез келген адам, кез келген орта Абайды түсінеді, 

Абайды қабылдай алады деп айта алмаймын. 
Мен ғалымдарды айтып отырған жоқпын, жалпы 
адамдарды айтып отыр мын. Абайды ақылгөйлік 
тұрғыдан емес, Абайды кәдімгі данышпандық, 
кемеңгерлік тұрғыдан түсінуіміз керек. Абай-
ды Шәкәрімнен артық Абай ды түсінген адам 
жоқ. Шәкірімнің былай деп айтатыны бар: «Кім 
жалғыз - дүниеде есті жал ғыз, Болмаған соң 
мұңдасар бір сыңары. Жал тақтап жалғыз Абай 
өткен жоқ па, Табылды ма қазақта соның пары». 

Сонда кім жалғыз? Абайдың өзі айтады ғой: 
«Қартайдық, қайғы ойладық, ұлғайды арман», 
«Қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек» деген 
өлеңдерінде. Шәкірім айтып отырған не нәрсе? 
Ол керемет данышпан, соншалықты биікке көте-
рілген адам болғандықтан, жалғыз өтеді. Ортасы 
түсіне алмайды. Абайды біз қазір де түсіне алып 
жатқан жоқпыз. 

З. Бисенғали. Абай адамның рухани сана-
сын дағы мұхит тәрізді. Сондықтан есті адамның 
өзінің Абайды қабылдауында бір сатылар бола-
ды. Мысалы, сіз орта мектепті үздік бітірсеңіз 
де, ақылыңыз кемел болса да, Абайды тануыңыз 
белгілі деңгейде шектеулі болады. Жиырма 
беске келгенде, ол күйіңіз өзгереді, қырыққа 
келгеніңізде және өзгереді, алпысқа келген-
де де солай. Біздің өзіміздің де Абайға деген 
көзқарасымыз бөлек. Бүгінгі таңдағы қоғамдық 
сана жағдайына келетін болсақ, бүгінгі заманда 
қоғамдық сана өте күрделі жағдайда қалыптасып 
келеді деп айтуға болады. Өйткені жалпы қазақ 
қоғамының өзі бірнеше тілді болып бөлінеді: 
қазақшаны жақсы білетіндер бар, шала білетіндер 
бар, оның үстіне үш тұғырлы тіл деп, қазақ, орыс 
тіліне ағылшын тілін қосып жатырмыз. Енді 
қалай дегенде де, адамды заман билейді дегендей, 
адам күнделікті іс қамына бұрылыңқырап тұрған 
осындай сәттерде Абай тәрізді ғұлама адамның 
жалпы дүниетанымын, поэтикасын түсінеміз, 
тез арада ұғамыз деген бекер әурешілік деп ой-
лаймын. Бұл күй жалғасады. Бұдан бір ғасыр 
өтсе де, тап осындай  конференция өтетін болса, 
оған күмәндануға болмайды, өйткені Абай айтқан 
ғой: «Мен бір жұмбақ адаммын оны да ойла», - 
деп. Ол бекер айтылған нәрсе емес, сондықтан 
Абайдың айтып отырған ақыл ойларында, 
Абайдың кемеңгерлігінде болсын, Абайдың ең 
бір күрделі поэтикасы болсын, солардың бәрінде 
толып жатқан жұмбақтар бар. Сол Абайды бір 
кісідей білетін Тәкен Әлімқұлов өзінің моногра-
фиясын  «Жұмбақ жан» деген. Ол неге жұмбақ 
жан деп отыр? Ол Абайды білген сайын тереңдей 
береді, тереңдей береді. Оның ар жағында ғұлама 
бір ойлар жатыр. Мен ойлаймын: бүгінгі таңда 
«мынау менмін» деген қазақтардың Абайға деген 
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көзқарасы өзгеше болу керек. Ең алдымен, алды-
мызда бірінші тұрған мәселе – осы  көзқарасты 
өзгерту керек. Абайға деген көзқарасымыз өзге 
болу керек. Шынында, міне, өзгеріп келе жатыр, 
бірақ дегенмен де жалпы бұқаралық сипатқа 
көшуіміз керек, сонда ғана біз Абайға жақындай 
түсетін боламыз. Содан кейін Абайды жалпы 
қазақстандықтарға таныстыру керек, орыстарға 
таныстыру керек. Басқалардың жалпы қазақтың 
руханиятына көзқарастары ойдағыдай деп айтал-
маймын. Әлі де күрделі осы осы мәселені  шешу 
үшін қазақтың ең бір ғұлама ақыны Абайдың 
дүниетанымындағы, ақындығындағы осындай бір 
өзгеше өрнектерді көрсету керек. Ғұлама ақынды 
көрсету керек. Соны танығаннан кейін ғана жал-
пы жұрттың қазақтың рухани қазынасына деген 
көзқарасының өзгеруі мүмкін деп ойлаймын. 

Ә. Тарақ. Біз Абайдың ұлы тұлға, керемет 
ақын деп әлемге айқанымызбен, таныта алмай 
келе жатқанымыз - оның көркем шығармалары. 
Оның ғажап мұраларының деңгейін әлемдік 
деңгейге жеткізе алмай тұрып, біз Абайды қанша 
ұлы дегенмен, ол өз дәрежесінде айтылған сөз 
болмайды. Өйткені әлем жұртшылығы Гетені, 
Пушкинді калай таныған сияқты Абайдың атын 
емес, Абайды керемет ғажайып мұраларымен тану 
керек. Осы тұрғыдан келгенде, біз көп жұмыс жа-
сауымыз керек. Мысалы, Абайдың шығармалары 
кезінде басқа тілдерге кеңестік идеология саяса-
тымен аударылды. Жүз отызға жуық аудармашы-
лар болған екен, осылардың барлығы Абайдың 
өз кезінде көркем аударма өнерін өз заманында 
биік, озық деңгейге көтергенін сезіне алмады. Біз 
ақын поэзиясын басқа тілдерге аударуды өзінің 
деңгейіне жете алмайтын таланты жоқ адамдарға 
бердік. Сол кездегі қазақ әдебиетінің жанашыры, 
біздің үлкен классигіміз Мұхтар Әуезовпен бірге 
шығармашылық қарым-қатынаста болған Леонид 
Соболев Абайдың шығармаларын орыс тіліне ау-
даратын екі аудармашы барын айтқан. Біріншісі 
- Остап Румер. Ол - жиырма алты тілді білетін, 
шығыс тілінің білгірі, көне  санскрит, араб тілін 
білетін, шығыс әдебиетін білетін мықты аудар-
машы. Мұхаң Абайды аударуға осыны тартқан 
екен. Екіншісі - атақты Нобель сыйлығының ла-
уреаты, ағылшын тілінен талай шығармаларды 
орысша аударған талантты ақын, классик жа-
зушы Борис Пастернак. Міне, сол кездің өзінде 
біздің үлкен тұлғаларымыз, сталиндік жазалау 
ма, әлде басқа саяси шаралардан ба, сол екі та-
лантты тұлғаны ұстай алмаған. Содан кейінгі кез-
де Абайдың шығармаларын аудару басты міндет 
болған. Сол міндетті атқару кезінде жолма-жол 
аударуға тілді негізінде білетін аудармашы-
лар болған жоқ. Абайдың шығармалары өзге 

жұртқа ұлттық мағынасында, философиялық 
терең ойымен, эстетикалық мұраттарымен, діни 
исламдық ойларымен жете алған жоқ. Абайдың 
даналығының сырын жас ұрпаққа жеткізу - бар-
лы ғымыздың жұмысымыз. Ең бастысы, бұл әде-
биетті оқытудан басталады. Ал ары қарай  Абай-
дың шығармаларын талдау жұмысы тұр. Бұл 
үл кен ғұлама ғалымдардың, үлкен педагогтардың 
ой ластыра атқаратын ортақ жұмысы деп ойлай-
мын.

Қ. Мәдібаева. Мен осы сұрақ төңірегінде 
кеңірек айтқым келіп отыр. Міржақып Дула-
тов айтады ғой, уақыт озған сайын, заман өткен 
сайын келер ұрпақ Абайға жақындай түсер деп. 
Бірақ өкінішке орай біз Абайдан біршама алыстап 
кеткендейміз. Жалпы жұртшылықтың Абайды та-
нуы дейтін мәселеге мен таяуда бір үлкен қария 
адамның, 88 жастағы, өзінің көп жасағандағы 
көргендерінен бір түйіп жазған сөзіне көңіл ау-
дардым. Соның алты класты ғана бітірген сауа-
ты шамалы ағайын бар екен. Сол кісі балаларды 
жанына айнала жинап алып, үйінде он үш бала 
болған екен, «Келіңдер, Абайды оқиық» деп, 
Абайдың әр өлеңін түсіндіріп отырған. «Сабыр-
сыз, арсыз, еріншекті» оқып, «мынау сен» деп, 
«Сегіз аяқты» оқып, «мынау сенсің» деп, әр 
баланың мінез-құлықтарына қарай айтады екен. 
Бұл жай өмірдің сәті ғой.  

Бізде қазір Абайды оқу, Абайды білсем, та-
нысам деген құштарлық азайғаны рас. Қай мәнде 
де. Өмірхан Әбдіманұлы айтып өтті, Абайтану 
ғылымына шолу жасап. Абайтану ғылымының 
тарихында да толып жатқан күрделі өзекті 
мәселелер бар. Қазіргі кезең биігінен қарасақ 
Абай біздің рухани тұғырымыз. Абаймен табысып 
отыруымыз керек, бірге болуымыз керек. Ол – 
қажеттілік. Өзіміздің ұлт ретінде, өзіміздің ұлттық 
болмысымызды сақтап, мына жаһанданудың 
түрлі күрделі бағыттары айқындалып отырған 
әлемде Абайды оқу әр уақытта да керек. Абай 
- сарқылмайтын рухани бұлақ. Бірақ Абайта-
ну тарихында қазіргі кезде, рухани тұрғыдан 
келгеннің өзінде, ғылыми мәнде айқындап ала-
тын көп дүниелер бар. Тағы бір ескеретін нәрсе, 
20-жылдары Алаш зиялылары  өте көп, мықты-
мықты мәселелер айтты деп ойлаймыз. Көпшілігі 
рухани игілігімізге, айналымға қосылып жатыр. 
Қезінде, бір деректерден оқыдым, мысалы, Таш-
кентте қазақ зиялылары жиналған бір үйірмеде 
Абайдың, Ыбырайдың шығармашылығы туралы 
баяндама жасап отырады екен. Мырзағали Есбо-
лов деген адам «Ыбырайдың өмірі мен қызметі» 
немесе «Мағжан Жұмабаев Абай туралы» деген 
баяндама жасап, олар «Ақжол» газетінде ба-
сылып тұрған. Сондай беймәлім қалып қалған 
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дүниелер өз алдына, бізге жеткен дүниелердің 
ар жағын саралап қарап, Абайдың ақиқатын 
ашуға ғылымда бет бұру керек. Содан кейін ба-
рып мектеп оқулықтарына нәтижелері ену керек. 
Қазіргі мектеп оқулықтарына. Студенттер белгілі 
дәрежеде, шүкір, жоғары мектепте таңдау бойын-
ша  курстар, арнаулы курстар деген бар, белгілі 
дәрежеде Абайтану ғылымының қазіргі жеткен 
нәтижелері мен тарихымен,  жалпы Абайдың 
ақындық әлемімен таныс, біледі Абайды. 

Ж. Тілепов. Абай өте күрделі тұлға, Абай - 
ұлттың ұстазы. Абайды осы әрідегі Кәкітайдан, 
Ахметтен, я болмаса Мыржақыптан және сол 
заманның адамдарынан бастап сол кездегі қоғам 
қайраткерлері болған Тұрар Рысқұлов бар, Жа-
лау Мыңбаев бар, Сейітқали Меңдешов бар, 
Нұрай Жандосов бар - солардың барлығы өзінің  
үйіндегі атасынан естімеген, я естісе де, түсінбей 
жүрген әңгімелерін Абайды оқу арқылы өздерін 
мөлшерлеп отырған деп ойлау керек. Қазірде де 
солай. Абай сол кездегі мөлшермен есептеген-
де, ол - энциклопедиялық білімі бар үлкен ғалым 
және үлкен ғұлама ақын, осының барлығы бір 
адамның бойында тоғысқан.  Шығармашылық 
тұлғаның туындылары, ең алдымен оның өзінің 
замандастарына арнап жазылады, замандаста-
рына қарап айтылады. Ұлтты тәрбиелеу, адамды 
тәрбиелеу тұлғаның өзінің замандасына қаратып 
айтылған шығармадан, замандасына бағыштап 
жазылған шығармаларынан басталады. Оны 
ұлттың игеруі - басқаша деңгейдегі жай. Ал енді 
сол заманынан озып келіп, келесі заманға ауы-
сып, сөйтіп барып ұлтпен бірге жасасатын тұлға, 
ол - әлгінде айтқанымыздай, ұлттың ұстазы бо-
латын адамдардың ғана еншісіне, маңдайына 
жазылған бақыт. Абайды жаңа энциклопедиялық 
білімдегі тұлға деп отырмыз. Александар Маке-
донский - бүкіл мынау Еуропаның да, Шығыстың 

да барлық адамдарының назары ауған, сол 
замандағы қасиетті кітаптарға есімі түскен адам. 
Ал енді соны Низами де, Әлішер Науаи де, басқа 
адамдар да осыны жазған кезде өз тұсында мына 
Ескендірді білмей жазған ешнәрсесі жоқ. Бірақ 
Абай соны жазған кезде, олардан гөрі басқаша 
кетеді. «Осы жұрт  Ескендірді біле ме екен? Маке-
дония шаһары - оған мекен. Филипп патша бала-
сы, ер көңілді, қызуқанды, мақтаншақ адам екен», 
- деп басталатыны сол ана қызғаншақ адам екен 
дейтіні соны дәлелдеуі керек. Бұл - әлгі  бес нәрсеге 
асық бол, бес нәрседен қашық бол дейтін сөз ғой, 
сондағы мағынада айтылатын әңгіме. Абайдың 
осы  тақырыпқа барып отырған себебі, аналар-
ды біліп қана қоймайды. Ол аналарды Ескендірге 
қатысты айтқан кезде, сол арқылы жұрттың на-
зарын аудару, ықыласын аударуды көздейді. 
Қанша мың жерден атақ даңқымыз дәуірлеп 
тұрса да, өзіңіздің нәпсіңізге ие бола алмаса-
ныз, қызғаншақтық, я болмаса мақтан сүйгіштік 
- осылардың барлығын ақылға бағындыра алма-
саныз, онда сіздің баяғы айтып жүргендерініздің 
барлығы - бос әңгіме деген сөз. Енді осы Абайды 
танып, халық біліп жүр ме? Қаншалықты таны-
ды? Мектептестер таныды ма? Мектептегі бала-
лар таныды ма?  Жоғары оқу орнындағы, жоғары 
мектептегі балалар таныды ма? Техникалық білім 
алатын біздің инженерлеріміз - осылар таныды 
ма? Бұл мәселе - үлкен мәселе. Осының барлығы 
мектептен басталуы керек. Бұның асықтығы 
жоқ. Жоғары оқу орындарының барлығында да 
Абайдың өзін, Абайдың алдындағы ақындарды, 
кейінгі ақындарды қаншалықты деңгейде болса 
да, қанша кредиттік көлемде болса да оқыту ке-
рек. Сонда ғана  Абайды ұғынамыз. 

Басуға дайындаған 
Индира Азимбаева
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АБАЙ ИНСТИТУТЫ

Жалпы мәліметтер
Абай институты әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің жанынан 2009 жылы 24 
наурызда ашылды.
Абай институты қызметінің негізгі пәні әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласында 
іргелі және басым бағыттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу болып табылады.
Институт мақсаты - зерттеу, оқыту, насихаттау жолымен білімді сақтау, жасау және тарату 
бағытындағы ғылыми, ғылыми-ұйымдастырушылық жұмыстарды үйлестіру.
Негізгі міндеттер 

•	 ғылым дамуының маңызды бағыттарында жаңа білім жасаудың, жаңа технологияларды 
игерудің, ғылыми мектептерді қалыптастыру мен дамытудың негізі ретінде іргелі 
зерттеулерді басымдықпен дамыту; 

•	 гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар саласында қаржыландырылатын ғылыми 
зерттеулерге қатысу; 

•	 тиісті бағыттар бойынша мемлекетаралық және халықаралық ғылыми бағдарламаларға 
қатысу; 

•	 бастамашылдық ғылыми зерттеулерді үйлестіру және жүргізу; 
•	 ғылым мен білімнің ең жаңа жетістіктері негізінде жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

бағдарламалары бойынша ғылыми-педагогикалық кадрлар мен мамандар дайындау; 
•	 Абайдың шығармашылық мұрасын әдебиеттану, тіл білімі, мәдениеттану, тарих, 

педагогика, юриспруденция, философия, әлеуметтану, саясаттану ғылымдарының 
тоғысында зерттеудің теориялық және әдістемелік негіздерін жасау; 

•	 қазақ әдебиеті теориясы мен тарихының ежелгі дәуірден қазіргі күнге дейінгі өзекті 
мәселелерін Абайдың эстетикалық, этикалық, философиялық көзқарастары тұрғысынан 
бағамдау; 

•	 Абай шығармашылығының алыс және жақын шетелдерде қабылдану мәселелерін 
пайымдау; 

•	 қазіргі заманғы қазақ әдеби тілінің теориясы мен тарихын саралау; 
•	 әдеби аударма мен аударматану, әдеби компаративистика теориясы мен практикасы 

мәселелерін зерттеу; 
•	 қазақ әдебиетінің, әдеби шығармашылық үдерісінің теориясы мен тарихының өзекті 

мәселелерін әлем әдебиеті аясында қарастыру;  
Жұмыстың негізгі түрлері 

•	 ғылыми-зерттеу, шығармашылық, аудармашылық, ғылыми-әдістемелік жұмыстарын 
жүргізу; 

•	 ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың нәтижелерін оқу үдерісіне енгізу; 
•	 жоғары оқу орнынан кейінгі білім мамандарын дайындау; 
•	 ғылыми өнім нәтижелерін жариялау және іс жүзінде қолдану; 
•	 ғылыми, әдістемелік және консалтингтік қызмет көрсету; 
•	 ғылыми еңбектердің тақырыптық жинағын, конференциялар мен сьездер, симпозиумдар 

материалдарын шығару; 
•	 ғылыми еңбектерді, көркем, сондай-ақ аударма мәтіндерді редакциялау және баспаға ұсыну; 
•	 мәтіндерді филологиялық сараптау және бағалау; 
•	 семинарлар, мәжілістер, көрмелер, жәрмеңкелер өткізу; 
•	 Институттың зияткерлік қызметінің өнімдерін коммерциализациялау; 
•	 ғылыми, шығармашылық, аудармашылық, білім беру қызметінің теориясы мен 

практикасы саласында мамандардың біліктілігін арттыру, қайта дайындау; 
•	 ғылыми зерттеулер мақсатына сәйкес заңнамада тыйым салынбаған өзге де жұмыстарды 

атқару. 
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          АБАЙ ИНСТИТУТЫНДА АТҚАРЫЛАТЫН АҚЫЛЫ ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

 Электронды мұрағат материалдары

•	 зерттеулер
•	 оқулықтар
•	 оқу құралдары 
•	 жинақтар 
•	 мақалалар
•	 көркем шығармалар

Абай институтының конференциялары

•	 Абай және қазіргі заман 
•	 Аударматану мен әдеби компаративистиканың өзекті мәселелері 
•	 М.Әуезов және әлем әдебиеті
•	 Ш.Айтматов және әлем әдебиеті (Халықаралық Айтматов академиясымен бірге)
•	 З.Қабдолов оқулары 

Абай институтының семинарлары

Жоғары оқу орындарының оқытушылары үшін (екі күндік): 
•	 оқытудың инновациялық технологиялары 
•	 оқу сапасы: басқару, ұдайы жақсарту 
•	 білім алушылардың өздігінше орындайтын жұмыстарын ұйымдастырудың инновациялық 

әдістері 
•	 таңдау пәндері: инновациялық мазмұн, инновациялық әдіс, инновациялық құралдар 
•	 білім алушылардың білімін бақылау мен бағалаудың инновациялық жүйесі 
•	 магистрлердің зерттеу практикасын ұйымдастырудың инновациялық-әдістемелік негіздері 

Әдебиет оқытушылары үшін (екі күндік):
•	 Абайдың шығармашылық мұрасын зерттеу мен оқыту (мастер-класс)
•	 көркем мәтін поэтикасын оқып-үйренудің негіздері (мастер-класс)
•	 жазушының шығармашылық лабораториясы (мастер-класс)

Шетел жоғары оқу орындарының оқытушылары үшін:
•	 қазақ әдебиеті (1 апталық)
•	 қазақ тілі (1 апталық)

Абай институтының конкурстары

•	 бейнеочерктер конкурсы
•	 деректі бейнефильмдер конкурсы
•	 телехабарлар конкурсы 
•	 бейнедәрістер конкурсы
•	 көркем  аударма конкурсы 

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