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1. Өтірік

Өтірік пен шынның арасын халық өзінің 
өмірлік тәжірибесіне сүйеніп анықтаған: «Өтірік 
пен шынның арасы төрт-ақ елі: құлақпен естіген 
- өтірік, көзбен көрген - шын». Белгілі бір даулы 
нәрсенің анығына жету үшін, ілгерідегі билер, 
басқадай айғақ болмаған жағдайда, осы қағидаға 
сүйенген. Шынға көз жеткізу үшін, шындықтың 
өзіне ғана сүйенуге тура келеді,  басқа бір құралға 
не амал-айлаға сүйенуге болмайды. Шынға 
шынның өзі арқылы ғана көз жеткізуге болады. 
Шын құбылыстың, заттың, нәрсенің белгілі бір си-
патымен немесе қасиетімен толық сәйкес келеді. 
Ал өтірік ешбір құбылыстың, заттың, нәрсенің 
белгілі бір сипатымен немесе қасиетімен еш 
уақытта сәйкес келмейді. Өмірдегі құбылыстың, 

заттың, нәрсенің өзімен немесе белгілі бір си-
патымен немесе қасиетімен еш уақытта сәйкес 
келмейтін сөзді өтірік сөз дейміз. Өтірік сөз 
әрқашанда біреуді алдап, аранға түсіріп, сол 
арқылы пайда табу мақсатынан туады. Мұндай 
мақсатқа жету үшін айтылған өтіріктің екі қырлы 
салдары болады: а) өтірікті айтушының пайда та-
буы; ә) өтірікке сеніп, алданғанның жапа шегуі. 
Бұлар адамның «әрбір түрлі адам баласын өз бау-
ырым деп, өзіне ойлағандай ойды оларға да бол-
са игі демек» [2, 148] ниетінің жоқтығынан туды. 
Адамның «әрбір түрлі адам баласын өз бауырым 
деп, өзіне ойлағандай ойды оларға да болса игі 
демек» [2, 148] ниетінің жоқтығы – әділетсіздік. 

Сөз – ақылдың  дегенін білдіретін құрал. Егер 
де ақыл өзінің осы құралын шындықты айтуға 
жұмсамай, өтірікті айтуға жұмсайтын болса, онда 
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бұл – ақылда байлаулылықтың жоқтығының 
белгісі. Ал ақылда байлаулылықтың болмауы – 
адамның адамшылығына жат, қарама-қарсы күй. 
Адам мұндай күйін өзіне жат тұтпай қалмайды.      

Шынға шыдау, шындықтан таймау дүние 
қуған жан үшін қай заманда да оңай болмаған. 
Абайдың: «Арсыз болмай атақ жоқ, Алдамшы 
болмай бақ қайда?» – деуінің негізінде де «пай-
даны қуып алқынып, өзгені әсте сөз демес» [1, 
201-202] өтірікші мен өсекшінің, қу мен сұмның 
және солардың заманының шындығы жатыр. 
«Өтірікке тұшынып» [1, 151], «шынға шыдап 
ынтымағын қоса алмайтын» [1, 298], «ішімен 
жау болып, сыртымен құрмет қылатын» [1, 184] 
«іші залым, сырты абыз» [1, 185] жандардың іші 
мен тысының арасындағы қайшылық, қарама-
қарсылық шегінде өтіріктің сипаты, өтірікшінің 
бейнесі белгілі болады. «Сүйсе жалған, сүймесе 
аянбаған» [1, 297] туысқан, дос деген жандардың 
табиғатындағы екіұштылық та толық ашылады. 

Кісі бойындағы осы кемшіліктер дәстүрлі 
қазақ қоғамында халықтың әдет заңымен, дүние-
танымымен, қоғамдық санасымен сыйыса алмай-
тын, адамзатты бұзатын бұзақы қылықтар еді. 
«Тау мен тасты жел бұзар, адамзатты сөз бұзар», 
– деген халық даналығында көрсетілген «адам-
затты бұзатын сөз» – осындай бұзақы, өтірік, 
өсек сөз. 

Абайдың тұсында бұзақының аты пысық бол-
ды, бұзақылықтың аты пысықтық болды, бұзақы 
болу мен бұзақылық жасау мақтанға айналды.  

Пысық кім деп сұрасаң –
Қалаға шапса дем алмай,
Өтірік арыз көп берсе,
Көргендерден ұялмай,
Сыбырдан басқа сыры жоқ,
Шаруаға қыры жоқ,
Өтірік, өсек, мақтанға
Ағып тұрса бейне су [1, 81], –

деген өлең жолдарында пысық адамның ісі 
сипатталған. «Пысық» сөзі беретін ұғымның әу 
бастағы мағынасы жағымсыз болмаған. Өз ор-
тасында ерінбей еңбек етіп, істің жөнін біліп, 
жігін тауып, тіпті қиынның да қисынын таба 
білген адамды пысық деп атау бұрыннан бар. 
Абайдың заманында «пысық» ұғымы өзгерді. 
Сөйтіп пысықтық «шаруаға қыры жоқ», адал 
еңбек етпей, қулық пен сұмдық жолына білегін 
сыбанып түскен, өтірік, өсек, мақтанға судай 
аққан қу мен сұмның ісіне қатысты айтылатын 
болды. Бұл іс «харекеті – әрекет», «рас сөзі жоқ», 
«шынның бетін жалған мақтанмен» бояушы ар-
сыз, алдамшы қулар мен сұмдар үшін атақпен, 
бақпен бірдей болды [1, 82]. Байлық та, ақыл 

да, абырой да мақтан емес, арыз бере білу, ал-
дай білу мақтан болды [2, 218]. «Пысықтықтың 
белгісі арыз беру» болды [1, 62]. Ел ішінде 
қулығымен, сұмдығымен, пысықтығымен атаққа 
ілініп, көзге түсіп жүргендердің ісінен «Арсыз 
болмай атақ жоқ» [1, 124] деген тұжырым туды. 
Өтірігімен, алдамшылығымен, арсыздығымен, 
қулығымен, сұмдығымен, пысықтығымен атаққа 
ілініп, көзге түсіп, құрметке ие боп, пайда тауып 
жүргендердің ісін пайымдаудан «Алдамшы бол-
май бақ қайда?» [1, 124]  деген түсінік шықты. 
«Қазақтың шын сөзге нанбай, құлақ та қоймай, 
тыңдауға қолы да тимей, пәлелі сөзге, өтірікке 
сүттей ұйып, бар шаруасы судай ақса да, соны 
әбден естіп ұқпай кетпейтұғыны» [2, 47] мінезге 
айналды. Өтіріктің өтірік екеніне көзі жетіп 
тұрса да, соған сүйсініп, қызығып құлақ қоятын, 
соны іздеп жүріп тыңдайтын және соған мәз бо-
лып тарайтын жұрттың қарасы көбейді. 

Пысықтың қалаға шауып, өтірік арыз көп 
беруінің мақсаты бар. Ол – пайда табу, мал 
алу. Оны табарында, аларында өтірік айтпасқа, 
алдамасқа шара жоқ [1, 249]. Өтірік айту, жала 
жабу еңбек етпей мал табудың жолына айнал-
ды. Сондықтан пысық елдегі жақсы адамдардың 
бәрінің үстінен бекер, өтірік «шапты, талады» 
деген қылмысты іс көрсетіп, арыз береді. Оған 
тергеу шығарады. Мұнымен тоқтап қалмай, 
көрмегенін көрдім деуші жалған айғақ болушы-
ларды да дайындап қояды. Пысықтың өтірігінен 
елдегі жақсы адамдардың басына қауіп, қатер 
төнеді [2, 131-132], өтірікші мақсатына осы 
амалмен жетеді.

Өлеңнің: «Сыбырдан басқа сыры жоқ», – 
деген жолының мағынасы терең. Адамдардың 
оңашаланып, құпия жиналып, өзара сыбыр-
ласып сөйлеуінің тарихы, мәнісі өте әріде жа-
тыр. Құпия жиналушылардың, сыбырдың 
және сыбырласушылардың жайы Құранда 
баяндалған. Сыбырлап сөйлесушілер өз сөздерін 
басқа ешкімнің естімеуін, өз ойларын басқа 
ешкімнің сезіп, білмеуін мақсат етеді. Рауаятта 
сыбырласуға, қас қағысуға, көз қысысуға тыйым 
салынған. Соған қарамастан бұзықтар «күнәда, 
дұшпандықта... сыбырласады» [Құран: 58:8]. 
«Сыбырдан басқа сыры жоқ» дегеннің түпкі 
мағынасын осы бағытта пайымдаған абзал. 

Аулаққа шықпай,
Сыбырлап бұқпай,
Мейірленбес еш сөзге [1, 118], –

секілді өлең жолдарының өзегінде де ашылмаған 
ойлардың сілемі бар. Құпия жиналыс, аулаққа 
шығу, тіпті аулаққа шыққан соң да бұғып, сыбыр-
лап сөйлесу ниеті дұрыс адамдардың ісі емес екені 
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анық. Олар жақсылық жайын сөйлесті деп айту 
негізсіз. Жақсылық жайын, адамшылық жайын, 
көп үшін игілікті шындық жайды сөйлеушілерге 
көптен бой тасалап, аулаққа шығып, бұғып, 
сыбырласудың қажеттігі жоқ. Ал аулаққа шығып, 
бұғып, сыбырлап сөйлесуде өтірік те, өсек те, 
күнә мен дұшпандық, зұлымдық та, біреуді ал-
дау, біреуді арбау жайы да болуы мүмкін. Құпия 
жиналыс тура жолдағы адамдардың ісі емес 
[Құран: 58:10]. 

Өтірікті өнер көргендерге ортақ мінез-
құлықтың тағы бір қыры мынадай болды:

Алашқа іші жау боп, сырты күлмек,
Жақынын тіріде аңдып, өлсе өкірмек [1, 45].

Алашқа ішінің жау болуы – өтірікшінің 
шыны, ішкі болмысы. Күлкі, кісіге жылы жүз 
танытып, күліп қарамақтық – сыртқы белгі. 
«Сыртқа қасиет бітпейді» [2, 206]. Шын мен 
өтіріктің басы бір жерде қосыла алмайды. 
«Өтіріктің құйрығы бір-ақ тұтам», – деген халық. 
Аулаққа шығып, бұғып, жасырынып сөйлесудегі 
«сыр мен сыбыр» [Құран: 9:78] ашылмай, 
естілмей қалмақ емес. Шын тұрған жерде 
өтірікке орын жоқ. Өтірік өктемдік жүргізген 
жерде шындықтың шырылдаған үні естілмейді. 
Ал кісінің басқа бір кісіге ішінен жау бола тұрып 
сыртынан жылы жүз көрсетіп, күліп қарауы 
– оның жалғаншылығының, екіжүзділігінің 
көрінісі. Іштегі жаулық ниет – шын, сырттағы 
достық күлкі – өтірік. Егерде біреу басқа біреуге 
деген ішкі жаулығын жасырмай, сыртына да 
ашық шығарып тұрса, онда оны зұлым деп 
айтуға болғанмен, өтірікші, екіжүзді деп айтуға 
болмас еді. Бірақ Абай бейнесін жасап отырған 
адам кісіге ішінен жаулық тілесе де, онысын сыр-
тына ашық шығармай, күлкімен бүркемелейді. 
Оның да мәнісі бар: ол кісіге жаулығын күлкімен 
бүркемелей жүріп, өтірік жанашыр бола жүріп,  
қисыны келгенде оны алдап соғуды, сөйтіп пай-
да табуды көздейді. Малға достың малдан басқа 
мұңы болмайтын қалпы осылай қалыптасады: 
дүниедостықтан – өтірік,  өтіріктен – екіжүзділік, 
екіжүзділіктен зұлымдық туады. Өтірікші ісінің 
көрнекі мысалын И. Крыловтың «Қарға мен 
түлкісінен» көруге болады. Абай оны қазақ 
тіліне аударғанда, онда суреттелген шындық пен 
қазақ өмірінің шындығы арасында сәйкестік ба-
рын ескерген. 

Пысықтың жақынын тіріде аңдудағы мақ сат 
та анық: жақынының малынан пайда табу, жа-
қынына дұшпандық жасау. Ал енді оның әлгі өзі 
аңдып жүрген жақыны өле қалса, өкіріп жылау-
ында да сыр болуы мүмкін. Бола қалған жағдайда, 

ол да пайда ойлаудан әрі аспақ емес. Сондықтан 
жақынын тіріде аңдуы оның шындығы болса, 
жақыны өлсе, қайғыруы, өкіріп жылауы – өті-
рік. Оның осы өтірігінен де пайда тапқысы келе-
тінінде сөз жоқ. Бұл – өтіріктің ең бір жек сұ рын 
түрі әрі екіжүзділіктің, зұлымдықтың көрінісі.

Ақын өтірікпен шектес бірнеше құлықтың 
бетін ашады: алдау; екіжүзділік; жалақорлық; 
пәлеқорлық; қулық; пысықтық, т.б. Бұлармен 
сабақтас өтірік мақтау, жалған даттау да бар. 
Осылардың бәрі пайда табу туралы бір ғана 
мақсаттан туады. Ал енді өтіріктен түсетін пай-
да өтірікшінің өнеріне байланысты бірнеше 
түрлі болады. Өтірікшінің арын сатып, ант ұрып 
іздеген пайдасының алды бір семіз ат болса, аяғы 
– бір табақ ет [1, 203]. Осы үшін біреулер өзінің 
өтірігіне өзгені сендіре алмай, өзгенің өтірігіне 
өзі сене алмай, сендемемен күн өткізеді, «татуды 
араз, жақынды жат» [1, 279] қылады. 

Атаны бала аңдиды, aғаны – іні,
Ит қорлық немене екен сүйткен күні?
Арын сатқан мал үшін антұрғанның
Айтқан сөзі құрысын, шыққан үні [1, 47].

Мал үшін атасын аңдыған баланың, ағасын 
аңдыған інінің күнін ит қорлық түрінде сипат-
тауда ащы шындық бар. Ақын айтып отырған 
«ит қорлық» оқуға жеңіл, түсінуге оңай сезіледі, 
сондықтан оның тереңіне бойлауға әркім бара 
бермейді. Оның мәнісіне көз жүгірткен адам 
ақынның осы сөзінде ауыр салмақ жатқанын 
аңғарады. Адамның бойындағы антұрғандық 
қы лықтардың ең ауырын, ең сұмпайысын ақын 
осы сөзбен жеткізеді. Зорлық бар жерде қорлық 
болмай тұрмайды. Бірақ адамзаттың көре тін 
қорлығының сипаты бір басқа да, иттің көре тін 
қорлығының сипаты бір басқа. Қорлық зор лық-
тан туады дедік. Ит өзіне зорлық жасамайды, 
соған орай ол өзіне өзі қорлық та көрсетпейді. 
Ит пен салыстырғанда, адамның жайы өзгеше. 
Оның өзінің пайдасы үшін біреуге жасаған зор-
лы ғы өзге үшін ғана емес, өзі үшін де қорлық 
бол мақ: жай қорлық емес, ит қорлық; өзі үшін 
де, өзгелер үшін де игілігі, баяны жоқ іс. Ал 
адам ның өзі таңдап тапқан, сүйсініп істеген 
ісінің не өзі үшін, не өзгелер үшін игілікті 
бол ма уы, баянсыздығы, «ит қорлық» болып 
шығуы оның бойында адамшылық нышанының  
қал ма ға   ны, адам қатарынан шығып қалғаны ту-
ралы пі кір дің тууына негіз болады. Сондықтан 
мұн дай «ант ұр ғанның айтқан сөзі, шыққан үні 
құ ры сын». 

Ақын өтірікшінің бір түрін «екі сөзді» деп 
атайды:
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Екі сөзді тәңрі атқан –
Шыр айналған дөңгелек [1, 181].

Қазақ ішінде біреу өзге елге барса, барған 
еліне өзінің елін өтірік мақтайтын, қайтып кел-
ген соң, өз еліне барған елін өтірік мақтайтын 
мінез болған. Абайдың қырқыншы сөзінде осын-
дай әдеттің бірнеше көрінісі берілген. Мұндай 
өтіріктің айтылу себебі мақтангершіліктен 
шығады. Өтірік айтушы екі жағдайда да өзінің 
өзгелердей емес, көргені, білгені бар, жақсы 
мен жаманды айыра білер кісілігі бар тәуір кісі 
есебінде көрінуге ұмтылады. Өтірікші үшін бұл 
да пайда. «Екі сөзді тәңірі атқан» – өтірікшінің 
басқа түрі. Мұның сипаты «Көжекбайға» өлеңін-
де берілген: екі елдегі екі дос; екі достың бі-
рін шісі екіншісіне дұшпандығы бар үшінші 
біреумен жолығысады; үшінші біреу екі достың 
біріншісіне екіншісі туралы өзінің араздық сөзін 
айтады; екі достың біріншісі екіншісін жолда 
жолығысқан үшіншімен қосыла даттайды, оның 
араздығын күшейте түседі; екінші дос одан 
мұның мәнісін сұрайды; бұл (бірінші дос) ескі до-
сына адалдығына аруақ, құдайдың атын атап ант 
ішеді, «жауың алдап қайтқанын», «сыр алғалы 
айтқанын» түсіндіріп, ақталады. Осы сатылар 
қайталана береді. «Екі сөзді тәңірі атқанның» 
«шыр айналған дөңгелек» қалпы осындай. Осы 
өтірігімен оның да пайда таппақ ойы бар.   

Абайдың шығармашылығында өтірік айту-
дың, алдаудың мал табу құралына айналғаны, 
өтірік арыз жазудың, өтірік куәлік берудің кең 
өріс алғаны, тіпті өтірігі өрге жүзген қу мен 
сұмның ел ішінде елеулі болуы әлеумет өмірін-
дегі зұлымдық іс қатарында суреттелді және 
ақын ның ақыл-ойы соған қарсы күресті, соны 
жоюға бағытталды. Өтірікті өнер көріп, сол 
өнері мен мал таппақ болған «нанымы жоқ, анты 
бар» [1, 88] антұрғандарға ақынның айтатын 
сыны да ескертуі де бар. Солардың ішінде «Жас 
өспі рім замандас қапа қылды» өлеңінің мына бір 
шума ғында жинақталған ойдың маңызы зор:

Малға сат, пайдаға сат қылығыңды,
Ылайла ылай оймен тұнығыңды, –
Сонда өмірден алдамшы бола алмассың,
Ол білдірмей ұрламақ қызығыңды [1, 203].

Қулығын бұлдау, қылығын малға, пайдаға 
сату, тұнығын ылай оймен ылайлау – өтірікті 
өнер тұтқан алдамшының, қу мен пысықтың 
ісі. Бұлар қанша «алдадым» деп «шалықтап, 
шалқып, шатып» жатса да, өтірікпен, қулықпен 
біреуді алдап, біреуді арбап тапқан мал дәулет 
болмайды, қанша қу, қандай пысық болса да, 
өмірден алдамшы бола алмайды. Қу мен пысық 

өзінің тұнығын өзі қанша ылайласа, өтіріктен 
қанша пайда тапса, өмірін де, өмірінің қызығын 
да сонша жоғалтпақ. Өйткені өтірікті судай са-
пырып, біреуді алдап, біреуді арбап тапқан дүние 
ешкімге опа бермейді. Опасыз, игіліксіз дүние 
жолында сарп еткен өмір – ит қорлықпен өткен 
өмір, оның орнын ешнәрсе толтыра алмайды.

Өтірікшінің сөзінен сақтанудың өмірлік 
маңызы үлкен. Бірақ өтірік пен шынды ажыра-
та алмай, жоққа сену деген бар. Сөздегі өтірік – 
барды жоқтай, жоқты бардай көрсету.

Ақын өтіріктің, өтірікшінің жайын айтумен 
қатар өтірік пен шынның арасын ажыратуға да 
көңіл бөледі.  

Рас сөздің кім білер қасиетін?
Ақылсыз шынға сенбей, жоққа сенбек [1, 45], –

секілді өлең жолдарына қарағанда, рас сөздің 
қасиетін білу оңай емес. Рас сөздің қасиетін білу 
– үлкен игілік. Рас сөздің қасиетін білуші, алды-
мен, өзі шын сөйлейді, өтірікке бармайды. Ал 
өзгенің сөзінің шын немесе өтірік екенін ажы-
рату – ақылдың, ақылдының ісі. Шын мен өтірік 
таразы басына түскендей жағдайға тап болған 
жанға Абай мынадай кеңес береді:

Ақыл сенбей сенбеңіз [1, 66].

Шындыққа көзі жетіп, шындық жағында 
тұрған адам сол шындықтан қандай жағдайда да 
ажырамауы керек. Шындыққа көзі жетіп тұрған 
адам сол шындықты ақылмен қорғап, қарсы 
жақты сол ақылмен жеңуге тиіс.

Ақсақал айтты, бай айтты,
Кім болса мейлі, сол айтты –
Ақылменен жеңсеңіз.
Надандарға бой берме,
Шын сөзбенен өлсеңіз [1, 66].

Абай жастардың алдына үлкен талап қойып 
отыр. Өтірікке қарсы шығып, шындықты қорғау 
жолындағы күресте ақсақалдан да, байдан да, 
«көптен» де, «жұрттан» да жасқанбау, олардың 
дегеніне көнбеу, «надандарға бой бермеу», 
ақылдың дегенінен қайтпау қай кезде де оңай 
болмаған. Мұндай талапқа лайықты іс қылуға 
Абайдың тұсында лайықты қоғамдық, әлеуметтік 
негіз жоқ еді. Солай бола тұра Абай адам болам 
деген жастардың алдына осындай талап қояды. 
Тіпті өтірікке көнбей, шындықты қорғау жолын-
да өлуге тура келсе, «шын сөзбен өлу» туралы 
насихат береді, өтірікке көніп тірі жүргеннен 
шындықты қорғап, «шын сөзбен өлуді» артық 
көреді.  
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2. Өсек
  
Өтірік айтылған жерде өсек те жүреді. Өйткені 

бұлардың негізі бір. Бірақ өсектің өтіріктен 
өзгешелігі бар. Өтірік сөзде де, пікірде де, істе де 
кездеседі. Ал өсек сөз арқылы ғана тарайды. Ол 
кісінің сыртынан айтылады. Біреуді біреуге жа-
мандау, біреудің сөзін біреуге жеткізу – өсектің 
ең кең көрініс тапқан түрлері. Кісінің сырты-
нан айтылған ғайбат сөз – өсек сөз. Жұрт оны 
«қаңқу сөз» деп те атайды. «Аурудың жаманы – 
шаншу, сөздің жаманы – қаңқу», – деген халық 
даналығы. Ол адамның арына қиянат келтіреді. 
Кісінің сыртынан өсек айту арқылы оның арына 
қиянат жасау – үлкен күнә. Көпті көрген кария 
кісілердің айтуынша, дүние тіршілігінде адам 
баласының біліп не білмей жасайтын жазалы 
істерінің үштен біріне өсек себепші. 

Халықтың дәстүрлі мәдениетінде адамның 
абыройы, ары өте қастерлі, қасиетті. Сондықтан 
қазақ: «Малым – жанымның садағасы, жаным 
– арымның садағасы», – деген. Адамның ары-
на қиянат жасау оның малы мен жанына бірдей 
қиянат жасаумен парапар зұлымдық қатарында 
бағаланған. Өзінің өсегімен «татуды араз, 
жақынды жат қылған», жақсының жақсылығын 
көре алмай, оны сыртынан жамандаған адам – 
адамның ең жаманы. 

Қай қызығы татиды қу өмірдің,
Татуды араз, жақынды жат қыларға [1, 279], –

дейді Абай. Татуды араз, жақынды жат қыларда 
өсекшінің көздейтін бірнеше мақсаты болуы 
мүмкін. Оның бірі – татудың араз, жақынның 
жат болуынан рақат табу. Татуда кегі, жақында 
өші болмаса да, олардың арасындағы татулық 
пен жақындықты бұзғанына өсекші қуанып, 
мәз болады. Мұндай қуаныштың түп негізінде 
татудың татулығын, жақынның жақындығын 
көреалмаушылық жатады. Екінші мақсат ар ой-
ламай, пайда ойлаумен байланысты анықталады. 
Өсекші татуды араз, жақынды жат қыларда 
өзінің осы ісінен өзіне түсетін пайданы көздейді. 
Өсекші өз ісінен түсетін пайданы көз алдына 
келтіргенде, құлшына түседі, өзі секілділердің 
алдына түсіп, олардан озып шығуға күш салады.

Адам деген даңқым бар,
Адам қылмас халқым бар,
Өтірік пен өсекке
Бәйге атындай аңқылдар [1, 151], –

дегенде, ақын өтірік пен өсектен пайда тау-
ып жүрген жұрттың қалыпқа айналған жаман 
құлқынан тапқан күйігі мен күйінішін білдірген.

Екі мақсат та өсек пен өсекшінің елдің ішін 
бұзушы, бүлдіруші болмысын танытады.

Жамантайдың баласы Көжек деген,
Әркімге өсек тасып безектеген.
Досын келіп досына жамандайды,
Шіркінде ес болсайшы сезед деген [1,77],  –

сияқты өлең жолдарында Абай өсекші мен өсек-
ке осы тұрғыдан сын айтады. Көжек әркімге 
өсек тасып безектегенде, досын досына келіп 
жамандағанда, өз ісінің жазалы ауыртпалығын 
сезінбей, жамандығына салынып отырған болуы 
мүмкін. Екіншіден, өсекшінің өсегінің қисыны 
ашылмай қалмайды. Ол бүгін біреуге екінші 
біреуді жамандап келетін болса, ертең мұны 
жамандап келесі біреуге барады. Өсекшінің, 
өсектің жайын білетін есті кісі үшін бұл белгілі. 
Бірақ өсекшінің өсектеуінде себеп барын жоққа 
шығару қиын. Оның қандай себеп екені жоғарыда 
сипатталған екі мақсатқа байланысты белгілі бо-
лады. Бұл екі мақсаттан Көжек сырт қала алмай-
ды. Оның да өз есебі бар. Бір күндік бас пайдасы 
үшін досын досына жамандаудың түпкі себебі 
көреалмаушылық, қызғаныш болса да, пайда ой-
лап, мал табу болса да, олардың жеңілі жоқ.  Оның 
«өзін-өзі күндеуі, жақынын жалған міндеуі»  
[1, 80] ар ойлаудың емес, пайда ойлаудың көрінісі 
екендігінде сөз жоқ. Сондықтан өсек айтушыға 
оның өсек айтып жүруінің дұрыс еместігін, жал-
пы мұның жақсы емес, жаман іс екенін айтудың 
әсері болмайды. Қанша ақыл айтқанмен, қанша 
ескерту жасалғанмен, өсекші сүйегіне сіңген 
әдетін қоя алмайды, ойы мен бойын өсектен 
тыя алмайды. Қой дегеннің тілін алмайды. Абай 
өсекшінің осы мінезін «арсыздықтың белгісі»  
[1, 80] деп көрсетеді.

Тасыса өсек,
Ысқыртса кесек,
Құмардан әбден шыққаны [I, 118], –

дегенде де Абай өсекшінің ісін оның тек өсекке 
құмарлығынан таратып айтып отырған жоқ. 
Өсекшінің өсек тасығанда құмардан шыққандай 
күйге түсетінін жоққа шығаруға болмайды. Бірақ 
осы құмардан шыққандай болып рақат күйге 
түсіретін күш өсек тасудың өзі ғана емес, соны-
мен бірге оның салдарының ойдағы елесі болу 
керек. Кез келген өсекші біреуді сыртынан жа-
мандап айтқан қаңқу сөзі арқылы екі нәрсені 
көздейді: а) жамандаған кісісінің өзінен жаман 
екендігін көрсетеді; ә) жамандаған кісісінен 
өзінің жақсы екендігін білдіреді. Кейінгі мақсат 
жоқ жерде алдыңғысы да болмайды. Мұның 
аяғы, ілгеріде айтылғандай, мақтанға келіп 



Абай институтының хабаршысы.  №5 (17). 20128

саяды. Осы мақсаттың үстіне пайда табу ту-
ралы екінші мақсат келіп қосылатын болса, 
өсекшінің арсыздығы қулық пен сұмдыққа, 
зұлымдыққа ұласады. Бұл жолға бір түсіп кет-
кен адамның «терең ой, терең ғылым іздеуге» 
шамасы келмейді. Сондықтан ол «алдын жөн» 
көріп, «өтірік пен өсекті жүндей сабап» [1, 91] 
қала береді. Кісінің бойында өтірік пен өсектің 
тұтасуынан қалыптасатын мінез-құлықтың си-
паты мынадай болмақ:  (1) сабырсыз; (2) арсыз;  
(3) еріншек; (4) көрсе қызар; (5) жалмауыз [1, 80].

Ақын шығармаларында өтірік пен өсектің 
сипаты, себебі, салдары, онымен сыбайлас 
қылықтар мен құлықтардың зияны әр қырынан 
көрсетіледі. Бұл орайда айтылған ойлар мен 
пікірлердің, тұжырымдардың өмірлік маңызы 
үлкен. Ақын сонымен қатар өтірік пен өсекке, 
өтірікші мен өсекшіге қарсы қояр амалдар мен 
құралдарды көрсетеді. Оның қайбір қырлары 
«Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап» өлеңінде 
былай көрсетіледі:

Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап,
Әуре етеді ішіне қулық сақтап.
Өзіңе сен, өзіңді алып шығар,
Еңбегің мен ақылың екі жақтап [1, 267].

Мақтау мен мақтаншылық та, даттау мен 
міндеу де адамды бұзатын нәрсе. Ал енді сол 
мақтау мен мақтаншылық өтірік болса, даттау 
мен міндеу өсек болса, мақтаушы мен міндеуші 
қу мен сұм болып келсе, онда кісінің одан ба-
сын аман алып шықпағы қиын. Қу мен сұмның 
өтірік мақтауына буыны босап, жалған міндеуіне 
бойын алдырып қойған кісінің қайта түзеліп, 
адам қатарына қосылуы неғайбыл. Сондықтан 
ақын елдің жасы мен кәрісін қу мен сұмның 
өтірігі мен өсегінен сақтандырады. Қу мен 
сұмға, олардың өтірігі мен өсегіне бой алдырмау 
үшін, кісінің өзгеге емес, өзіне, өзінің еңбегі мен 
ақылына сенуі қажеттігін ескертеді. Бұған қоса 
өмірде кездесетін, баста болатын қызықтар мен 
қиыншылықтарға берік болуға кеңес береді:

Қайғы келсе, қарсы тұр, құлай берме,
Қызық келсе, қызықпа, оңғаққа ерме [1, 267].

Берілген сөздердің шын мәнін біреу біліп, 
біреу білмеуі мүмкін. Бірақ көп жұрт мұны 
білетінін, мұнда тұрған білмейтіндей ештеңенің 
жоқтығын айтып, мардымсуы мүмкін. Солардың 
көбі Абай айтып отырған қайғының не екенін 
білмеуі, біле алмауы ғажап емес. Егерде кісінің 
көкірек көзі жабық болса, жүрегінде айна бол-
маса, онда бұл қайғы ғана емес, қасірет. Мұндай 
қайғы бір адамның қайғысы болмай, оның 

айналасының қайғысына айналады. Қызықтың 
жайы да сондай. Қызықтың, қызықпақтың ақыры 
мақтанға әкеліп соғады. Мақтан өтірікпен, 
өсекпен шендеседі. Мұның бәрін кісі өз басы-
на түспей тұрып білуі шарт. Ол оңай емес. Оны 
білуге талап қылған жан терең ойдың түбін 
көздесе ғана дегеніне жетеді.

   
Жүрегіңе сүңгі де, түбін көзде,
Сонан тапқан шын асыл, тастай көрме [1, 267], –

деген сөзді Абай көкірегінде көзі бар, ойлы жанға 
арнап айтады.     

3. Мақтаншақ

Абай адам болам деген жанның қашық бо-
латын бес жаман ісінің бірін мақтаншақ деп 
көрсетеді. Кісінің мақтануы да, мақтауы да ежел-
ден бар. Кісінің өзінің өзгелерден артықшылығын 
айтып мақтануы – мақтаншақтық. Мақтанған 
кісінің көздегені біреу: өзін басқалардың да 
мақтауына құмар болады. Мұның жайын ақын 
өзінің өлеңдері мен қара сөздерінде, поэмала-
рында әр қырынан ашқан. Мысалы, «Ескендір» 
поэмасында мынадай жолдар бар:

Мақтанасың біреуге мақтасын деп,
Шаужайымнан еш адам қақпасын деп.
Сен кеткен соң артыңнан күліп қалар,
Антұрғаннан құдайым сақтасын деп [1, 325].

Бұл жерде мақтанушының ішкі шындығы екі 
салада ашылады: а) мақтасын деу; ә) шаужай-
ымнан еш адам қақпасын деу. Сонымен қатар 
мақтанушының мақтанын естушілердің бол-
мысы танылады: ә) мақтанушының мақтанын 
тыңдайды; ә) мақтанушы кеткен соң, оның ар-
тынан күліп қалады; б) антұрғаннан құдайым 
сақтасын деп қалады. Ақынның мақтанушысының 
да, мақтанушыны тыңдаушысының да бейнесі – 
типтік бейне. Онда бір адамның, бір заманның 
шындығы емес, бар адамның, бар заманның 
ортақ шындығы бар. Осы шындық негізінде 
ақын ойын былай түйеді:

Ақылсыз өзін мақтап былжырайды,
Бойыңа өлшеп сөйлесең, нең құрайды?
Жақсы болсаң, жарықты кім көрмейді,
Өз бағаңды өзіңнен кім сұрайды?! [1, 325].

Кісінің мақтануы, өзін-өзі мақтауы оның 
бойына сын әрі мін екені нақты әрі бейнелі 
айтылған. Оның үстіне кісінің мақтануына, 
өзін-өзі мақтауына берілген баға да салмақты: 
ақылсыздық. Ақын мақтану мен мақтауды 
шайтанның ісі деп көрсетеді [1, 305], білімсіздік 
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белгісі ретінде түсіндіреді [I, 288], қошеметшіл 
шығарған, жанға қас жел сөз деп анықтайды  
[2, 181].

Адамзаттың мақтаннан, мақтаудан арылуы 
мүмкін емес. Абайдың тануы бойынша, адам 
баласының мақтаннан аман болмағы – қиын іс. 
Ақын оның екі түрін көрсетеді:  бірі – үлкендік, 
екіншісі – мақтаншақтық. «Үлкендік – адам іші-
нен өзін өзі бағалы есеп қылмақ. Яғни надан 
атанбастығын, жеңіл атанбастығын, мақтаншақ 
атанбастығын, әдепсіз, арсыз, байлаусыз, пай-
дасыз, сұрамшақ, өсекші, өтірікші, алдамшы, 
кеселді – осындай жарамсыз қылықтардан сақта-
нып, сол мінездерді бойына қорлық біліп, өзін 
ондайлардан зор есептемек. Бұл мінез – ақыл-
дылардың, арлылардың, артықтардың мінезі. 
Олар өзімді жақсы демесе, мейлі білсін, жаман 
дегізбесем екен деп азаптанады» [2, 156].

Мақтан мен мақтаншақтықтың түбі бір бол-
ғанмен, Абай оларды екі бөліп, айырып, біріне-
бірі қарама-қарсы мазмұндағы құбылыстар тү-
рінде пайымдайды. «Мақтан ақылдылардың, 
арлылардың, артықтардың мінезі» болғанда, 
одан кемістік, жамандық, дұшпандық іздеу 
орын сыз болып шығады. Ақынның мақтан ғиз-
зат-хұрмет адамды өзі іздеп тапса, адамдықты 
бұз байтыны һәм көрік болатыны [2, 187] жайын-
да жасаған тұжырымы бұл ойлардың мәнін 
аша түседі. Адамның ел мақтарлық, көп ғиззат-
құр мет тұтарлық деңгейден табылуы – оның 
бес нәрседен қашық болған, бес нәрсеге асық 
бол ған адамшылық қасиеттерінің нәтижесі. 
Мақтаншақтықтың мәнісі басқа. Мақтаншақ 
адам әрқашан біреуден асып, өзін өзгешелікпен 
артық көрсетпек ниетте болады. Ал өзгеден асуға, 
артылуға, өзгешеленуге асық болу – күншілдіктің 
белгісі, «күншілік күншілікті қозғайды» [2, 207]. 
Сөйтіп, мақтаншақтық дегеніміздің айқын, анық 
тегі күншілдік болып шығады.

Мақтаншақ адам «...бай десін, батыр десін, 
қу десін, пысық десін, әрнешік не түрлі болса 
да, «десін» деп азаптанып жүріп, «демесінді» 
ұмытып кетеді. Ұмытпақ түгіл, әуелі іс екен деп 
ескермейді» [2, 157]. Бұл  – адамның мақтанды, 
ғиззат-құрметті оларға табынып іздеуінің көрінісі 
[2, 187]. Мұндай жағдайда адамның «адамдығы 
жоғалады» [2, 187].

Мақтан, мақтаншақтық туралы жалпы си-
паттамалар берген соң, ақын мақтаншақтардың 
үш түрін көрсетеді: а) біреуі жатқа мақтанарлық 
мақтанды іздейді; ә) екіншісі өз елінің ішінде 
мақтанарлық мақтанды іздейді; б) үшіншісі өз 
үйіне келіп айтпаса, яки аулына келіп айтпаса, 
өзге кісі қостамайтын мақтанды іздейді. Ақын 
бұлардың біріншісін надан, надан да болса адам 

қатарында бағалайды, екіншісін надандағы то-
лық, адамдығы толық емес жандардың қата ры-
на қосады, үшіншісін наданның наданы, адам 
емес деп санайды [2, 157]. Осы үшеуінен басқа 
«қырт мақтан» деген тағы бір мақтан бар. Оған 
бой алдырғандар «ар, есті білмейді, намысты 
білмейді, кең толғау, үлкен ой жоқ, не балуандығы 
жоқ, не батырлығы жоқ, не адамдығы жоқ, не 
ақылдығы, арлығы жоқ» [2, 172].

Мақтан, мақтаншақтық түрлеріне сипаттама 
бере отырып, ақын олардың кейбірінің нақты мы-
салын да көрсетеді. Солардың біпеуі: «Барында 
баймын деп мақтанады». Енді біреу: «Жоғында 
«маған да баяғыда мал бітіп еді» деп мақтанады» 
[2, 145].

Мақтаннан, мақтаншақтық адамды аздыр-
май қоймайды. Бірақ мақтанға бір салынып ал-
ған адамның одан бойын жиып алмағы қиын. 
Әйт се де Абайдың мына сөзін есте ұстай керек:  
«...құдайға терістіктен, не ар мен ұятқа терістік-
тен сілкініп, бойын жиып ала алмаған кісі, үнемі 
жаманшылыққа, мақтанға салынып, өз бойын өзі 
бір тексермей кеткен кісі, тәуір түгіл, әуелі адам 
ба өзі?» [1, 149]. Мақтанның, мақтанға салынудың 
жамандығын білу, біліп қана қоймай, одан бойын 
жиып алу – адамдықтың, адамшылықтың белгісі.

Абай мақтанның, мақтаншақтың болмы-
сын барынша толық, барынша анық танытумен 
бірге мақтаудың, мақтаушының да сырын ашып 
көрсетеді.

Мақтау – жел сөз жанға қас,
Қошеметшіл шығарған [1, 181], –

дегенде, ақын мақтанның, мақтаншақтың емес, 
мақтаудың, мақтаушының жайына көңіл аударып 
отыр. Мақтау сөз қазақ сөз өнерінде ежелден 
бар. Оның ерекшеліктері, айтылу мақсаты ту-
ралы Аристотельден бастап көптеген ғұламалар 
ой айтқан. Мақтау сөздің сөз өнеріндегі жеке 
бір жанрлық түр болуына қарамастан, Абай оған 
сыншылдықпен қарайды, оны қошеметшілдің 
сөзі деп біледі. Достан да, дұшпаннан да көңілі 
қайтқан ақын қошеметшіл шығарған мақтауды 
жел сөз ретінде бағалайды. Адам болам деген 
жасқа жел сөздің зияны тимесе, пайдасы ти-
мейді. Халықтың дәстүрлі дүниетанымында жел 
– не жерде емес, не көкте емес, жер мен көктің 
ортасында есіп жүрген бірдеңе. Одан көктегіге 
де пайда жоқ, жердегіге де пайда жоқ. Ақын 
мақтауды жел сөз ретінде бағалағанда, жел тура-
лы халықтың дәстүрлі дүниетанымындағы осы 
түсінікті негізге алып отырған болуы ғажап емес. 

Мақтаннан, мақтаншақтықтан мақтанушыға 
түсетін пайда жоқ. Ал мақтаушы әрқашан пай-
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дасын ойлайды. Мұның көрнекі үлгісі Абайдың 
И.Крыловтан аударған «Қарға мен түлкі» мы-
салында көрініс тапқан. Ақынның отыз үшінші 
сөзінде мақтаушының мақтау сөзінің өзгеге 
әсері қолөнерлі қазақтың мінезі негізінде сипат-
талады: «Үшінші – «дарқансың ғой, өнерлісің 
ғой, шырағым», немесе «ағеке, нең кетеді, осы 
ғанамды істеп бер!» дегенде, маған да біреу 
жалынарлыққа жеткен екенмін деп мақтанып 
кетіп, пайдасыз алдауға, қу тілге алданып, өзінің 
уақытын өткізеді. Және анаған дүниенің қызығы 
алдауды білген дегізіп, көңілін де мақтандырып 
кетеді» [2, 177]. Азды-көпті өнері бар қазақтың 
мұндай мінезін ақын кесел қатарына жатқызады. 
Осы ойын ақын мына өлең жолдарында нақтылай 
түседі:

Cенбе жұртқа, тұрса да қанша мақтап,
Әуре етеді ішіне қулық сақтап.
Өзіңе сен, өзіңді алып шығар,
Еңбегің мен ақылың екі жақтап [1, 267].

Мақтау сөз айтушы, мақтаушы өзінің мақ та-
уын шындыққа сай, шын ниетпен, шын көңілден 
айтпайды, әлдеқандай бір есеппен, ішіне қулық 
сақтап айтады, әуре етеді. Біреу екінші біреу ту-
ралы жақсы сөзін ішіне қулық сақтамай, шын 
көңілден де айтататын болар. Бірақ Абай өз за-
манында алыс-жақын қазақтың бәрін көргенде 
де ондай адамды кездестіре алмаған. Сондықтан 
адам болар жастардың біреудің мақтауына сен-
бей, өзіне, өзінің еңбегі мен ақылына сенуін на-
сихат еткен.  

Мақтанның, мақтаншақтықтың, мақтаудың 
себептері мен салдарын, зардабы мен залалын са-
ралап, бағалай отырып, ақын олардан сақтанудың 
жолдарын да көрсетеді. Жұрттың мақтағанына 
сенбеу – алданбастықтың бір құралы. Әрине, 
жұрт тың мақтағанына сенбеумен іс бітпейді. 
Істің игілікті болуы жұрттың мақтауына емес, 
кісі нің өзіне, өзінің ақылы мен еңбегіне сенуіне 
тәуелді. 

Өзіңде бармен көзге ұрып,
Артылам деме өзгеден.
Күндестігін қоздырып,
Азапқа қалма езбеден [1, 206], –

секілді өлең жолдарында да үлкен ғибрат бар. 
Кісінің өзінде бармен көзге ұруының, өзгеден 
артылам деуінің түбі мақтаннан, күншілдіктен 
екені Абай шығармаларының тақырыбы мен 
идея сында жеткілікті көрініс тапқан. Кісінің 
өзге нің күншілдігінен аман қалмағы оның өзгеге 
күн шілдігінің болмауымен байланысты. Дос-
тық тың достық шақыратыны сияқты, күншілдік 

күншілдікті шақырады. Сондықтан кісінің өзінде 
бармен көзге ұрудан, өзгеден артылам деуден сақ 
болуының өмірлік маңызы зор.

Мақтан қума, керек қу,
Ойсыздарға қосылма [1, 300], –

деген ақыл сөздің мәні қай заман адамы үшін де 
тағылымды болып қала береді.

Мақтанның, мақтаншақтың, мақтаудың 
түр лері мен сипаттарын ақын рет-ретімен, жү-
йе-жүйесімен саралап түсіндіреді. Мақтан шақ-
тықтың, мақтанның, мақтаудың түрлері мен си-
паттарын саралап ашып, анықтаудың маңызы 
зор. Сонымен қатар ақынның сөз болып отырған 
мәселе туралы ойлауындағы, саралауындағы, 
талдауы мен жинақтауындағы құрылымдық 
жүйенің толықтығы да аса маңызды. 

 
4. Еріншек

Еріншек тәннің құмарлықтарынан тікелей 
тумайды. Құмарлықтың қандайы да құмар 
болған нәрсеге қол жеткізу нәтижесінде ләззат, 
тоят табуға бағытталады. Құмар қанбаса не-
месе құмар болған нәрсеге қол жеткізу мүмкін 
болмаса, ләззаттану да, тояттау да болмайды. 
Бұл, өз кезегінде, көңілдің тыныштығын бұзады. 
Көңілдің тыныштығының бұзылуы қайрат, ақыл, 
жүрек арасындағы тұтастықтың бұзылуына 
әкеліп соғады. Мұндай жағдайда ұстанған бағыт 
жоғалады, жаңа бағыт таптырмайды, қуат-
күш кем тартады. Соның нәтижесінде адам 
қапалыққа ұшырайды, уайымға, қайғыға салы-
нады, қолы іске бармайды, талапсыз тартып, 
үмітсіздікке бой алдырады. Өздігінше ізденіп, 
іс қылмай, «шыға ойламай», «шығандап қылық 
қылмай», «ездігінен» көп айтса, көніп жүре бер-
мек [1, 44]. Мұндай «кеселді жалқау» адамның 
тір лігі тірлікке жатпайды, оның өзі тірі болса да, 
көкірегі, көңілі өлі. Сондықтан ол  «ақыл та буға 
сөз ұға алмайды», «адал еңбекпен ерінбей мал 
табуға жігер қыла алмайды» [2, 137-138]. Адам-
ның мұндай күйінің, күн жарықта жол таба ал-
май, кең дүниенің ішінен шығар есік таба алмай, 
қамалып қалмақтығының себептерін Абай «ой 
кеселдері» қатарына жатқызады, «антұрғандық» 
деп атайды. Еріншектік осылай туады. 

Еріншектіктің тууының екінші жолы бол-
май жатып болымсумен, толмай жатып толым-
сумен байланысты. Абай мұндай жағдайда 
адамның әуелі өзінің өнері немесе кәсібі бойын-
ша істеген ісінің бірін екіншісінен асыруға тал-
пынбауына, өнерін арттыруға талап қылмауына, 
«бір нәрсеге жетік болмауына» [1,78], ізденбей, 
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«талапсыздығына тартып, жатып алуына» [2, 
176-177] назар аударады. Бұл талапсыздық, та-
лап  тың жоқтығы екендігі анық. Ал енді кісі бо-
йын дағы осы күйдің атын тура айтатын болсақ, 
бұл – еріншектік, жалқаулық, салғырттық. 

Еріншектің тууының енді бір жолын Абай 
кісі бойында болатын бірнеше сабақтас күймен 
байланыстырады. Адал еңбек етіп, «бір-екі қара 
тапса, малға бөге қалған кісімсіп, «маған мал жоқ 
па?» дегендей қылып, еріншек, салдау, салғырт» 
тартатынын, «кербездікке салынатынын» [2, 177] 
көрсетеді. Мұнда уайым, қайғы жоқ, керісінше, 
«кедейдің кербездігімен» шектесіп жатқан «уай-
ымсыз салғырттық» бар. 

Кісі бойында еріншектік жеке өзі ғана бол-
майды, өзі тектес басқа да оңбаған құлықтармен 
қосылып, үйірімен жүреді.

Сабырсыз, арсыз, еріншек,
Көрсе қызар, жалмауыз... [1, 80] –

дегенде, ақын адам бойындағы оңбаған құлықтың 
өзара тең дәрежедегі бірнеше түрін қатар 
көрсеткен деуге болады. Алайда осылардың 
қатарында «еріншек» болмаса, қалғандарының 
сұмдығы мен сұмпайылығы толық еместей сезі-
летіні бар. Ал енді осылардың тобына «ерін шек» 
қосылғанда, кісінің бойындағы осы құлықтардың 
әрқайсысы өзінің толған қалпымен елес береді. 
Бұған қарағанда, еріншектік кісі бойында бо-
латын жамандықтың бәрінің ұйытқысы, негізі 
секілді. Еріншектікпен егіз, негіздес, тектес 
жалқаулық деген бар. Еріншектік, салғырттық, 
жал қаулық – мағыналас сөздер. Бұлардың шыға-
тын тегі бір, бұлардан шығатын құлықтар да 
бірдей. 

Абай шығармашылығында еріншектік, жал-
қаулық, салғырттық атаулары беретін ұғымдар 
арасында өзгешелік жоқ, болмашы эмоциялық 
реңк бар. Негізінде, еріншектік, жалқаулық, 
салғырттық – бір құбылыстың, бір нәрсенің 
түрлі атаулары. Ол бар жерде адал еңбек ету-
ге жол табылмайды. Адам баласын аздыратын 
барлық жаман қылықтар мен құлықтарды өз ай-
наласына үйіретін – осы. Ол – «күллі ақыл мен 
ғылымды тоздыратын» төрт түрлі «ой кесел-
дерінің» (уайымсыз салғырттық; ойын шы-
күлкішілдік; бір қайғыға салыну; бір нәр сеге 
құмарлықтың пайда болуы) [2, 173-174] бірі. 
Ақын уайымсыз салғырттыққа: «...әуел құда-
ның, екінші – халықтың, үшінші – дәулеттің, 
төр тінші – ғибраттың, бесінші – ақылдың, ардың 
бәрінің дұшпаны» [2, 176], – деп анықтама беріп, 
адам болам деген жастарды осыдан аса қатты 
сақтандырады.

Абай еріншектікпен сабақтасып жатқан ұғым-
дардың ұзын бір желісін жалқаулықтан таратып 
айтады. Адамда болуы мүмкін жаман құлықтарды 
саралап, олар туралы әлеуметтік-этикалық ойла-
ры мен қағидаларынан бірбүтін жүйе жасайды. 
Сонымен қатар бойын еріншектік, жалқаулық, 
салғырттық сияқты жаман құлық, жаман әдет 
алған адамның әлеуметтік-психикалық келбетін 
келістіріп көресетеді: а) әрбір жалқау кісі қорқақ, 
қайратсыз тартады → ә) әрбір қайратсыз қорқақ  
мақтанғыш келеді → б) әрбір мақтаншақ қорқақ 
ақылсыз надан, арсыз келеді → в) әрбір арсыз 
жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, тыйымсыз, 
өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шығады 
[2, 130]. 

Еріншектіктің тууына негіз болатын іргелі 
әлеуметтік құбылыстар мен жағдайлардың, 
күйлердің сипаттары және онымен сыбай-
лас құлықтардың тобы осындай болып келеді. 
Бұлардың қатарына ақын еріншектіктің өзінен 
туып, таралатын жаман құлықтар мен жағымсыз 
күйлерді де қосады. Олардың тобын Абай былай-
ша таратып айтады: талапсыздық, жігерсіздік, 
ұятсыздық, кедейлік [2, 207].

Абай күллі адам баласын қор қылатын үш 
нәрсені көрсете келіп: а) еріншектікті солардың 
бірі ретінде атайды; ә) еріншекті күллі дүниедегі 
өнердің дұшпаны санайды; б) адам болам де-
ген кісіге еріншектікке алып келетін жолдар 
мен жағдайлардан, күйлерден сақтану, жүректі 
еріншектікпен кірлетпеу туралы  насихат береді.

Абайдың танымы бойынша, еріншектік – 
адамға дұшпан «бестің» (өсек, өтірік, мақтаншақ, 
еріншек, бекер мал шашпақ) [1, 65], ақыл мен 
ғылымды тоздыратын «төрттің» (уайымсыз 
салғырттық, ойыншы-күлкішілдік, бір қайғыға 
салыну, бір нәрсеге құмарлықтың пайда болуы) 
[2, 173-174], адам баласын қор қылатын «үштің» 
(надандық, еріншектік, залымдық) [2, 207] 
бірі, күллі дүниедегі өнердің дұшпаны [2, 207]. 
Сондай-ақ әуелі – құдайдың, екінші – халықтың, 
үшінші – дәулеттің, төртінші – ғибраттың, бесін-
ші – ақылдың, ардың бәрінің дұшпаны [2, 176] 
да сол.

Осы айтылған жайлар еріншектіктің болмыс-
та шығу тегі, өзіне ғана тән түрі, сипаттары, 
сондай-ақ өзінен өніп, таралатын бұтақтары, 
сыбайлас сабақтары бар күрделі құбылыс 
екенін аңғартады. Абайдың ақындық танымын-
да еріншектік жалқы ұғым, жалаң түсінік емес, 
құрамдас, сабақтас, сыбайлас салалары мол 
күрделі тұтастық түрінде толық сипатталған. 
Тұтастық та, толықтық да мінсіз. Ой мен 
ойлаудағы тұтастық пен толықтықтың мұндай 
кемелдігі кемеңгерде ғана болатын болу ке-
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рек. Бір ғана еріншектіктің өзі туралы осынша 
тереңге бойлап ой толғаған және осынша толық 
сипаттама берген ойшыл ақынды шығыс данала-
ры арасынан табу оңай емес, әлем данышпанда-
ры тобынан табу да қиын. Мұның өзі – Абайдың 
ақындық даналығының өрісі кең екендігінің 
белгісі.

Құбылысты талдау мен таразылаудағы, тану 
мен бағалаудағы, топтастыру мен таптастырудағы 
толықтық пен тереңдік тек еріншектік 
жайындағы пікірлерден ғана емес, «бес жаман 
істің» әрқайсысына қатысты айтылған ойлар мен 
толғамдардан табылады.  

5. Бекер мал шашпақ

Абай малды табу мен жұмсаудың өз тұсын-
дағы жолдарын, амалдарын терең зерттеп, жете 
білген және сол білгенін жүйелеп, әлеуметтік 
мәні бар іргелі қағидалар негіздеген. Ақын 
заманының жастарына адал еңбек етіп, мал табу-
ды насихат еткенде, сол малды адамшылық жо-
лында, адамшылықпен жұмсауға да жөн сілтейді. 

Абайдың заманында әрбір мал іздеген 
қазақ өзінің де, балаларының да малының көп 
болғанын тіледі. Малы «көбейсе, малшыларға 
бақтырмақ, өздері етке, қымызға тойып, сұлуды 
жайлап, жүйрікті байлап отырмақ...» [2, 130]. 
Мал іздеген адамның  істер ісінің мұндай 
қалпына Абай қатты сын айтады. «Сол малды са-
рып қылып, ғылым табу керек» [2, 144], – деген 
талап қояды. «Мына мен айтқан жол мал аяр жол 
емес. Құдайдан қорық, пендеден ұял, балаң бала 
болсын десең, оқыт, мал аяма! Әйтпесе, бір ит 
қазақ болып қалған соң, саған рақат көрсете ме, 
өзі рақат көре ме, яки жұртқа рақат көрсете ме?» 
[2, 163], – деп, жұртына жаны ашып, рақымы 
түседі. Мал аяп, баланы оқытпаудың салдары 
анық: оқу оқымаған, білім таппаған бала «бір ит 
қазақ болып қалмақ». Ондай қазақ а) ата-анаға 
да, ә) өзіне де, б) жұртқа да рақат көрсетпейді. 
Ал мал аямай оқытқан баланың болмысы басқа 
болмақ. Оның оқып, тапқан білімінің рақатын 
а) ата-анасы да, өзі де, былайғы жұрт та көреді. 
Малдың мұндай жолға жұмсалуы игілікті, оны 
бекер мал шашу деп қабылдауға болмайды. 
Абайдың ілімінде адамшылық жолына, кісінің 
өзінің, ата-анасының, айналасының, жұрттың 
рақатына, пайдасына жұмсалған мал – орны-
мен жұмсалған мал. Ал мұндай игілік жолында, 
адамшылық жолында жұмсалмаған мал – бекер 
шашылған, иттікпен жұмсалған мал.

Абай бекер мал шашпақтың бірнеше түрін 
парықтайды. Мал тапқан бай елдің ішінде басқа 
біреумен күш таластырады, байлық жарысты-

рады. Бұлай болғанда, ол біреудің қолдауына, 
қорғауына мұқтаж. Оны ешкім ақы-пұлсыз 
қолдап, қорғамақ емес. Бай алдындағы малын 
оны қолдаушы, қорғаушы болып жүргендерге 
үлестіруге мәжбүр. Мал берудің бұл түрін Абай 
былай бағалайды: «Қайыр да емес, мырзалық 
та емес, өз елімен, өз жерімен ойрандасып, 
ойсыздарға қойнын ашып, малын шашып жүр» 
[2, 158]. 

Ел іші бұзылып, қу мен сұм белең алған соң, 
қақ-соғы жоқ, момын деген байлар да өз малы-
на өздері ие бола алмайтын күйге түседі. Қу мен 
сұмға, ұры мен залымға малының «жарымын 
беріп, жарымын тыныштықпен баға алмай» [2, 
158] жүрген байлардың ісі де бекер мал шашудың 
бір түрі.

Бекер мал шашудың ендігі бір түрін ақын 
«Күлембайға» өлеңінде көрсетеді:

Болыс болдым, мінеки,
Бар малымды шығындап.
Түйеде қом, атта жал
Қалмады елге тығындап [1, 106].

Егерде бар малын шығындап болыс болған 
адамның болыстық қызметінен өзі, айналасы, 
халқы рақат көретін болса, оның малын бекер 
шашылған мал қатарына қоспауға да болар еді. 
Бірақ олай емес, болыстың бар малын шығындап 
алған лауазымынан не оның өзі, не оның жұрты 
рақат көрмейді. Оның үстіне «сатып алған, жа-
лынып, бас ұрып алған болыстықпенен биліктің 
ешбір қасиеті жоқ» [2, 158]. Сондықтан болыстық 
лауазымға ие болу жолында біреудің көңілін алу 
үшін, біреудің шарын алу үшін, енді біреудің 
күшін алу үшін шыққан малды адамшылық жо-
лына жұмсалды, адамшылықпен жұмсалды деу-
ге болмайды.

Малдың адамшылық жолына, адамшылық-
пен жұмсалуы «адамның өз ожданы алдында 
адал, шыншыл болуы» [3, 19] себепті.  Бұл – ізгі 
қасиет. Ізгі қасиеттер адам бойында ізгі мінез-
құлық ретінде қалыптасады. 

Мінез-құлық адамда үш қилы халдің бірінде 
болады: а) артық; кем; орташа. Адамның мал 
жұм сауын осы өлшемдерге салғанда, оның мі-
нез-құлқының үш түрлі сапалық белгісі анық-
тала ды: а) жеткілікті дәрежеде үнемшіл болмау 
және артық жұмсау – ысырапшылық; ә) шек тен 
тыс үнемшіл болу және кем жұмсау –  сараңдық; 
б) бұл екеуінің орта өлшемін тауып жұмсау – 
мырзалық. Адамның бес дұшпаны қатарындағы 
бекер мал шашудың бір түрі осы жеткілікті 
дәрежеде үнемшіл болмау мен артық жұмсауға 
сәйкес келеді. 
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Жеткілікті дәрежеде үнемшіл болмау мен 
артық жұмсауды ысырапшылдық деп білгенде, 
ысырапшылдық мал жұмсаудағы белгілі бір 
өлшем мен мөлшерді білдіреді. Онда малды 
жақсылық жолына немесе жамандық жолы-
на жұмсау туралы ой жоқ. Солай дегенмен де 
ысырапшылық бекер мал шашумен негіздес, тек-
тес жаман мінез-құлық қатарына жатады.

Абай: «Кісіге біліміне қарай болыстық қыл: 
татымсызға қылған болыстық адамды бұзады» 
[2, 183], – деген қағиданы ұстанған. Болыстық 
қылудың түрлері, жолдары әлденеше болуы 
ықтимал. Оның да жөні, өлшемі, мөлшері бо-
лады. Мысалы, «ер артық сұраса да азға разы 
болады. Ез аз сұрар, артылтып берсең де разы 
болмас» [2, 183]. Осындағы «татымсыз» бен «ез» 
арасында көп айырмашылық жоқ. Екеуінің негізі 
бір. Оларға «болыстық қылғанмен», «берген-
мен», олардың бойына ізгілік болып дарымай-
ды. Олар біреудің болыстық қылғанына, біреудің 
бергеніне, біреуден болыстық көргеніне, біреуден 
алғанына шүкірлік қылмайды, разылықпен 
ниетін түзетпейді, негізін жақсарта алмайды. 
Сол себепті мұндай адамға қылған болыстықта, 
берген малда қайыр, игілік болмайды. Егер кісі 
өзіне біреудің қылған болыстығына, берген ма-
лына разы болмаса, көңілін тазартып, ниетін 
жақсартпаса, шүкірлік етпесе, тіпті бұрынғы 
қалпынан да жаман бұзылса, онда оған қылған 
болыстықтың та, берген малдың да қайыры, 
игілігі болмағаны, бекерге кеткені. Бұл да бекер 
мал шашудың қатарына жатса керек.

«Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, 
нұрлы ақыл, жылы жүрек» [1, 249], – дейді Абай. 
«Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста», – деп наси-
хат беретіні де бар. Ақыл қызметі ойлау арқылы, 
қайраттың сипаты іс-әрекет арқылы, жүректің 
мәні рақым арқылы анықталады. Қайрат, ақыл, 
жүрек туралы пайымдаулар мен парықтаулар 
көне заман кемеңгерлерінен бүгінгі ғұламаларға 
дейін үздіксіз жалғасуда. Бұл үш қасиеттің Абай-
дың ақындық танымындағы мәні мен мәнісін 
бүгінгі күн талаптарына сай зерттеудің маңызы 
зор. Абайдың іліміндегі өтірік, өсек, мақтаншақ, 
еріншек, бекер мал шашпақ –  осы маңызды мәсе-
ленің жекелеген тараулары деуге лайықты. Адам 
болам деген жанның «бес дұшпаны» – осылар. 

Адам болам деген жанға осы бес дұшпанның 
аты мен затын білудің өмірлік маңызы өте зор 
екенінде сөз жоқ. Сонымен қатар бұл бесеу 
неліктен дұшпан болып есептелетінін, олардың 
қайдан қалай шығатынын, қайда апарып 
соғатынын, олардан сақтанудың жолдарының 
қандай екенін түсінудің өзектілігі, зәрулігі де 
анық. Жақсы мен жаманның арасын ажырата ал-

май, екі ортада қалқып жүруге жол беруге болмай-
ды. Жақсы, игілікті, ізгі деп білген мақсатқа жету 
үшін не істеу керектігін, неден бастау керектігін, 
қалай бастау керектігін, қандай бағытта қандай 
жолмен жүру керектігін әрбір адам біліп, сол 
білгеніне ақыл-парасатының көзін жеткізуі шарт. 
Сонда ол өзінің іздеген ізгі мақсатына жететініне, 
қателеспейтініне сенімді болады, адастыратын, 
жаңылдыратын нәрселердің бәрінен сақтана 
біледі [4, 130-131].

«Бес дұшпанның» қайратқа, ақылға, жүрекке 
қатысы бірден көзге ұрып көрініп тұрмайтыны 
рас. Ал оны аңғару, танып-білу осы үш 
қасиеттің әрқайсысының мынадай екі сипатын 
анықтаумен байланысты жүзеге асады: а) бағыт-
бағдарын; ә) қуат-күшін (кемелдік деңгейін). 
Мысалы, осылардың әрқайсысының бағытын 
анықтаудың ұғымға жеңіл, белгілі дәрежеде 
жалпыландырылған мынадай екі шегіне на-
зар аударайық: а) жақсылыққа бағытталған;  
ә) жамандыққа бағытталған. Бұл қасиеттердің 
қуат-күшін (кемелдік деңгейін) анықтаудың да 
ұғымға жеңіл, белгілі дәрежеде жалпыланған 
мынадай екі шегін алайық: а) толық; ә) кем. 

Адам бойындағы үш қасиеттің жақсылыққа 
бағытталуы мен қуат-күшінің толықтығы – ма-
хаббаттан, ғаделеттен. Адам бойындағы үш 
қасиеттің жамандыққа бағытталуы – «махаб-
батсыз дүние бостықтан». Абай махаббатсыз 
дүниенің бостығын ғана айтып қоймайды, ма-
хаббатсыз адамның адам қатарына қосыла 
алмайтынына, ондай адамдардың хайуанға 
қосылатынына назар аударады. 

Енді адамның үш қасиетінен көрсетілген 
бағыт-бағдар мен қуат-күшке сай туатын 
нәтижелерді саралап көрейік. 

Бірінші нәтиже. Аталған қасиеттер 
жақсылыққа бағыт алып, қуат-күші кемел болған 
жағдайда, адам өз өмірінде «бес асыл іске» (та-
лап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым) асық бо-
лады. Сондықтан Абай өзі арнайы атап отырған 
үш қасиетке сапалық мән дарытатын үш көрнекі 
ерекшелік береді: ыстық (қайрат); нұрлы (ақыл); 
жылы (жүрек). Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы 
жүрек «бес нәрсеге» (бес жақсыға) асық, «бес 
нәрседен» (бес жаманнан) қашық адамдарға 
тән. Екінші нәтиже. Үш қасиеттің бірінің қуат-
күші толық емес, кем болса, бұл үшеуін «бірдей 
ұстау» мүмкін болмаса, адам бес асыл іске ұдайы 
асық болып қала алмайды. Үшінші нәтиже. Егер 
осы қасиеттер бірдей ұсталмай, олардың бірі 
үлкен қуат-күшпен жамандыққа бет алатын бол-
са, онда дүниедегі барша зұлымдық, солардың 
ішінде өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер 
мал шашпақ осылардан шықпақ. 
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Жамандықтан шығатын зұлымдық күйлер 
мынадай үш топқа бөлінеді: а) даңққұмарлық; 
ә) мансапқұмарлық; б) нәпсіқұмарлық. Адам 
өзі құмар болған нәрсенің қандайына да дүние 
байлығы арқылы жетуді көздейді. Сон дықтан 
аталған үш топ құмарлық адамды дүние-
құмарлыққа, «дүниедостыққа» алып келеді. 
Алғашқы үш топ құмарлық пен кейінгі дүние-
құмарлық («дүниедостық») арасындағы қаты-
нас өзара тығыз байланысты: а) алғашқы үш 
топ құмарлық кейінгі құмарлықты (дүние құмар-
лықты) туғызады; ә) кейінгі құмарлық (дүние-
құмарлық)  арқылы қол жеткен дүние байлығы 

алдыңғы үш топ құмарлықты қоздырады. Адам 
болам деген жастардың қашық болатын бес 
дұшпаны осылардан тарайды.
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Өтеген батыр тұлғасының әдеби-тарихи негіздері: оқу құралы.  
– Алматы: Қазақ университеті, 2012. – 133б.
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Оқу құралында көпшілік оқырманға жалпы таныс «Өтеген батыр» 
дастаны тақырыбы, мазмұндық-идеялық көркемдік сипаты жағынан 

әдеби-тарихи құжаттар мен халық арасындағы аңыздық деректер 
негізінде қарастырылған. Сүйінбай бастаған ақпа ақындардың Өтеген 

Өтеғұлұлына арнаған дастан-жырларында өмір шындығының суреттелуі 
мен баяндалу желісі, ырғағы жіті салыстырыла танылған.

Оқу құралы университеттер мен педагогикалық институттардың  
бакалаврына, магистраннатарға және жалпы көпшілік қауымға арналған.
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АБАЙ  ҚҰНАНБАЙҰЛЫ

Аңдатпа. Мақалада қарастырылатын мәселелер. Абай Құнанбайұлының өмірі мен шығармашылығы.  
Абайдың ақындық даналығы. Ақын шығармаларының жанрлық құрамы. Табиғат лирикасының көркемдігі. 

Саяси-әлеуметтік лирикасының реалистік және сыншылдық сипаты.  
Махаббат лирикасындағы ой мен сезім жарастығы.

Тірек сөздер: Абай, өмірі, шығармашылығы, ақындық, даналық, жанр, лирика.
Б.Кенжебаев

АБАЙ КУНАНБАЕВ

Аннотация. Вопросы, рассматриваемые в статье. Жизнь и творчество Абая Кунанбаева. Поэтическая гени-
альность Абая. Жанровый состав творчества поэта. Художественность пейзажной лирики. Реалистические 

основы и критический пафос социально-политической лирики. Гармония мысли и чувства любовной лирики.
Ключевые слова: Абай, жизнь, творчество, поэтика, гениальность, жанр, лирика.

B. Kenzhebayev

ABAI KUNANBAYEV

Abstract. The issues dealt in this article. Life and creativity of Abai Kunanbayev. Poetic genius of Abai.  
Genre structure of creativity of the poet. Artistry of landscape lyrics. Realistic bases and critical pathos  

of socio-political lyrics. Harmony of thought and feeling of love lyrics.
Keywords: Abai, life, creativity, poetics, genius, genre, lyrics.

АБАЙТАНУ ТАРИХЫНАН

Абай қазақтың феодал табынан шықты: 
оның өз әкесі Құнанбай, арғы аталары Ырғыз-
бай, Өскенбай – ірі бай, феодал, әйгілі би, сұл-
тан болған, ел ішінде үстемдік жүргізген, феода-
лизмнің барлық уытын жайған адамдар. Солай 
бола тұрса да, дарынды Абай өзі шыққан таптың 
сөзін сөйлемеді, еңбекші таптың сөзін сөйледі, 
халықтың мүддесін қорғады. Атаның ұлы болма-
ды, адамның ұлы болды. 

Қара сөздерінің бірінде Абай: «Дәл осы 
күнде қазақтың ішінде кімді жақсы көріп, кімді 
қадірлеймін деп ойландым», – дейді. Өзінің бай-
жуандардан, би-болыстардан жерігенін айта 
келіп, Абай әлгі ойына өзі былай жауап береді: 
«Енді, әлбетте, момындығынан: «ырыс бақ қан 
дау бақпас» деген мақалмен болам деп, бер гені-
мен жаға алмай, жарымын беріп, жарымын ты-

ныштықпен баға алмай, өзі залым, қу ларға жеміт 
болып жүрген момын шаруаны аяма саң, соның 
тілеуін тілемесең болмайды, сонан басқаны таба 
алмадым», – дейді (22-қара сөзінен).

Өлеңінде өзі айтқандай, Абай ерте оянды. 
Оянды да, қазақ халқының жаншылып, жапа 
шегіп жатқанын, түнекке, тұйыққа қамалып 
отырғанын көрді.

Қалың елім, қазағым, қайран жұртым,
Ұстарасыз аузыңа түсті мұртың. ..
Өзімдікі дей алмай өз малыңды,
Күндіз күлкің бұзылды, түнде ұйқың, –

деп зарлады.
Зарлап тек отырмады. Жігерлі Абай халық-

тың хал-жайы, тағдыры жөнінде ойланып, тол-
ғанды, шарқ ұрып ізденді. Халыққа түнектен, 
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тұйықтан шығар жол, тұрмысын оңдар өнер 
іздеп, Шығысқа да, Батысқа да көз жіберді. Ол:

Ғылымды іздеп,
Дүниені көздеп,
Екі жаққа үңілдім, –

дейді.
Талапты Абай іздегенін тапты. Оны басқа 

жақтан емес, Россиядан, орыс халқынан тап-
ты. Іздегенім осы еді деп, ұлы орыс халқының 
прогресшіл, озат мәдениетін, гуманизмге, 
әлеуметтік революцияшыл идеяға, зұлымдық, 
қанаушылық дүниесін күйретіп, еңбекші адам ба-
ласын құлдықтан құтқаруға болады деген сенімге 
толы классик әдебиетін ұстады. Оған шаңырқап 
жүріп шөлде су талқан кісінің бастауға бас қоюы 
сияқты, құмарланып бас қойды.

Ол «Орыстың өнері, ғылымы – дүниенің 
кілті. Оны білгенге дүние арзанырақ түседі. 
Орыстың тілін білсең, көңіл көзің ашылады», – 
деді (25-қара сөзінен).

Ол орыс халқының ұлы, классик ақындары 
A.С. Пушкиннің, М.Ю. Лермонтовтың асыл 
мұра ларын қазақ тіліне аударып, халыққа үлгі 
қылып ұсынды. Қазақ жастарын Л.Н. Толстой 
мен М.Е. Салтыков-Щедрин шығармаларынан 
үлгі ал деп үгіттеді.

Мейлінше гуманист Абай мынау туыс, анау 
жат, мынау орыс, анау қытай деп тұрмай, әр 
халықтың, бүкіл адам баласының жақсысынан 
үлгі алу өнегелі ісін, өнер ғылымын үйрену ке-
рек; үлгілі, өнегелі кісі – адам баласы; адам бала-
сының бір-біріне жаттығы жоқ. «Әкенің бала-
сы дұшпанның, адамның баласы – бауырың». 
«Адамзаттың бәрін сүй, бауырым!» – дейді.

Әр халықтың жақсысын, өнерін, ғылымын  
үйрену жөнінде халыққа Абайдың өзі үлгі бола 
алады. Ол қазақ халқының өзінен бұрынғы, өз 
тұсындағы мәдениетін жете біліп, соның ең 
жақсыларын бойына жинайды; қазіргі Советтік 
Шығыс елдер біразының (өзбектің, тәжіктің, 
әзербайжанның) бұрынғы әдебиетінен, ұлы орыс 
халқының классик әдебиетінен үйренді. Орыс 
хал қы революцияшыл-демократтарының эстети-
ка лық көзқарастарын өз шығармаларына арқау, 
өзек етті.

Бірақ, Абай, тағы да өзі айтқандай, жасын-
да албырт, ойдан жырақ өсті; ғылым бар деп 
ескермеді; тар заманда, соқтықпалы, соқпақсыз 
жерде жасады; елден етек бастыны көп көрді; 
мың мен жалғыз алысты. Осының бәрі ойшыл 
Абай дың әлеуметтік көзқарасына, дүние, қоғам 
тануына ен-таңбасын салды. Оны кей ретте 
шағын, қайшылықты етті.

Әлеуметтік көзқарасында, дүние, қоғам та-
нуында кейбір шағындығы, қайшылығы бола 
тұрса да данышпан Абай қазақ халқының жаңа, 
реалистік, көрікті әдебиетінің негізін салды, 
басы болды.

Қазақтың Абайдан бұрынғы, Абай тұсындағы 
ақын, жыраулары ақындықты, өлеңді, әнді жинап 
айтқанда, көркем өнерді ақынның қара басының 
мал табу, күн көру құралы деп, еріккеннің ермегі, 
думан-сауық құралы деп білді. Сол үшін оларды 
Абай былай сынайды:

Қобыз бен домбыра алып, топта сарнап,
Мақтау өлең айтыпты әркімге арнап.
Әр елден өлеңменен қайыр тілеп,
Кетірген сөз қәдірін жұртты шарлап,
Мал үшін тілін безеп, жанын    жалдап
Мал сұрап біреуді алдап, біреуді арбап.
Шет елде қайыршылық қылып жүріп,
Өз елін «бай» деп мақтап, құдай қарғап.

Абай бұрынғы ақындардың, керісінше, ақын-
азамат, әлеумет қайраткері деп, өлеңді өнер деп, 
акын өзінің өлеңі-өнерімен қоғамға, халыққа 
тәрбиеші, жетекші болып қызмет істеуге тиісті 
деп білді.

Осыдан Абай: ақын, әдебиет ең алдымен, 
ақи қатты ашу керек; «өмірдің өзі – ақиқат», 
жұрт қа соны таныту керек; қоғам, халық өмірін, 
қа лың бұқараның өмірін, арманын жырлау керек. 
Ақын, әдебиет онан соң, қоғамның, халықтың 
кем-кетігін, мінін ашып, бетіне басуға, сынап-мі-
неуге, солай қоғамды, халықты тәрбиелеуге, тү-
зеуге тиіс; қоғамның, халықтың хал-жайын, ой-
тілегін түйіп, оңын-солын, алды артын болжап, 
қоғамға, халыққа жөн, жол көрсетуге, ақыл ай-
туға тиіс. Ақын, әдебиет, ақырында, көреген, әділ 
болуға, ақиқатты, өмірді, қоғам, еңбекші бұ қа ра 
өмірін дәл, нақты, терең әділ бейнелеуге тиіс.   

Нағыз дарынды, әлеумет қайраткері, қоғам, 
халық тәрбиешісі ақын:

Қыранша қарап қырымға,
Мұң мен зарды қолға алар,
Кектеніп надан, зұлымға
Шиыршық атар, толғанар
Әділет пен ақылға
Сынатып көрген, білгенін,
Білдірер алыс, жақынға
Солардың сөйле дегенін.
Ызалы жүрек, долы қол.
Улы сия, ащы тіл,
He жазып кетсе, жайы сол,
Жек көрсеңдер, өзін, біл, –

дейді.
Яғни данышпан Абай ақынның, әдебиеттің 

мәнін, қызметін өзінен бұрынғы, өз тұсындағы 
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қазақ ақындарынан бүтіндей басқаша түсінді: 
жаңаша, ұлы орыс халқы классик ақындары 
мен революцияшыл-демократтарын түсінгенше 
түсінді.

Қазақтың Абайдан бұрынғы, Абай тұсындағы 
ақын, жырауларының бәрі дерлік көр-жерді, жоқ-
барды, ескіні, ертегіні, әзірет Әліні, айдаһарды, 
алтын иек сары-ала қызды өлең, жыр етер еді. 
Олары өзге түгіл, өздеріне де пайдасыз болу-
шы еді. Ал, Абай, әлгі өзі айтқандай, өмірді, 
қазақ халқының өмірін, тұрмыс-тіршілігін, іс-
әрекетін, мұң-зарын, тілек-арманын жыр етті; 
оның өміріндегі, мінезіндегі, санасындағы ескі, 
кер тартпаны сынады, жақсыны, ілгерішілді 
дәріп теді; халықты жаңаға бастады, түрлі жақтан 
жетілуге шақырды. Ол:

Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін,
Жоқ, барды, ертегіні термек үшін.
Көкірегі сезімді, тілі орамды
Жаздым үлгі жастарға бермек үшін...
Мақсұтым – тіл ұстартып, өнер шашпақ,
Наданның көзін қойып, көңілін ашпақ.
Үлгі алсын деймін ойлы жас жігіттер,
Думан, сауық ойда жоқ, әуел баста-ақ, –

дейді.
Абай қыранша қырымға қарап, қазақ халқы-

ның өміріне көз жібергенде, оның саясат, шаруа-
шылық жағынан, өнер-білімнен мүлде артта 
қалып отырғанын, оның берекесін қашырьш, 
еңсесін түсіріп отырған неше түрлі жағдайлар 
бар екенін айқын көрді. Ақын соларға кектенді, 
буырқанды, бұрсанды.

Бұл жағдайлардың бір жағы қазақ арасындағы 
ежелгі бектік-феодалдық қалыпта, қазақтың 
үстем табында, билеп-төстеуші тобында жатыр 
еді. Қазақтың үстем табы, билеп-төстеуші табы – 
қарадүрсін, надандар, халық қамын ойламай, тек 
өз қамын ғана ойлайтын жуандар, атқа мінерлер, 
қулар еді. Олар барымта, шабуыл, жесір дауы, 
жер дауы, бақ талас сияқты әлек-ылаңдарды 
қоздырып әкеп, қалың ел ортасына бәле, қырсық 
етіп тастар еді. Сол арқылы момын, еңбекші 
көп ті жейтін, тонайтын, қанайтын еді. Тіпті, би-
леушілер, жуандар тобы қазақ қауымы басына 
біт кен cop, бақытсыздық еді. Олар билеген ел 
кө шінің барар беті қараңғы, екі талай, тығырық 
еді. 

Сондықтан Абай билеуші таптан, бай-
жуандар тобынан жеріді, іргесін аулақ салды. 
Ақыл-ойының, ақындық күш-қуатының денін 
билеуші таппен, бай-жуандар тобымен күресуге 
жұмсады. Көптеген өлеңдері мен қара сөздерінде 
солардың қырсығын, надандығын, зұлымдығын, 
құнсыздығын әшкереледі. Оларды Абай:

Аузымен орақ орған өңкей қыртың ,
Бір күн жыртың етеді, бір күн бұртың,
Бас-басына би болған өңкей қиқым,
Мінекей, бұзған жоқ па елдің сиқын...

Сыбырдан басқа сыры жоқ,
Өтірік, өсек, мақтанға
Ағып тұрса бейне  су.
Ат, шапаннан  кем көрмес,
Біреу атын қойса «қу»
Қу нәпсісін тия алмай,
Атым шығып жүрсін деп,
Берекеге қас болса,
Желіктірген айтаққа
Арақ ішпей мас болса...
Ел тыныш болса азады,
Бірігіп өле жазады... –

деп сынайды. 
Абай үстем тапқа, бай-жуандар тобына 

қарсы шығумен бірге, олардың міндерін сынау-
мен қатар, қазақ арасындағы бектік-феодалдық 
қалыпқа, оның барлық қырсықты, ескі, кер-
тартпа көріністеріне, солардың бәрін қолдап, 
әдейі өршітіп отырған патша өкіметінің сая-
сатына қарсы болды. Ел басқару жөніндегі, 
әйел жөніндегі, тәлім-тәрбие жөніндегі ескі 
көзқарасқа, ескі салтқа, дау-шарды шешудің 
ескіден келе жатқан жөн-жосығына, өтірік, өсек, 
жалқаулық, еріншектік, шаруаға қырсыздық 
сияқты мінездерге, ңадандыққа, надан 
молдаларға – бәріне қарсы шықты, бәрін шенеп, 
мінеді. Бәрі жөнінде басқа, жаңа жол ұсынды. 

Абай жаңағыдай өз талабын алға қойып 
шыққан кезде, ел сорына біткен билеп-
төстеушілер, бай-жуандар табымен қатар, бүкіл 
қазақ даласында патша өкіметінің отаршылдық 
саясатынан туған партиягершілік, билікке, 
болыстыққа, старшындыққа таласу сияқты алыс-
жұлыс, қырсық та көп еді.

Патша өкіметінің ұлықтары: жандарал, үйез 
начальниктері, адвокат, чиновник, тілмәштері, 
патшалықтың ел ішіндегі өкілі, әкімі, сүйеніші 
байдан, жуаннан шыққан би, болыстар, елу-
басы, старшиндар қоғамдық тірлікті ылайлай-
тын, бұзатын мін мен дертке толы еді. Олар 
пара, алым-салық, қара шығын сияқты әр алуан 
ауыртпалықты ойлап шығарар еді, оларды тегіс 
қалың бұқарадан, момын шаруалардан, еңбек 
елінен өндірер еді. Осылай халықты жейтін, то-
найтын, қанайтын еді.

Қысқасы, бай-жуандар тобы сияқты, ұлықтар, 
би, болыстар тобы да шірік топ, шірік орта еді: 
елдің қамын ойламай, өз құлқынын ойлайтын, 
халықтың сорына біткен топ еді.

Мұны Абай айқын аңғарды. Сөйтіп, ол, бай-
жуандар тобыңан түңілгені, жерігені сияқты, 
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ұлықтар тобынан да түңілді, жеріді. Шығар ма-
ларында бай-жуандар тобын шенеп, мінегені 
сияқты, ұлықтар, би, болыстар тобын да шенеп, 
мінеді. Абайдың «Көжекбайға», «Болыс бол-
дым мінекей», «Мәз болады болысың» деген 
өлеңдері, тағы басқа бірқатар өлеңдері мен қара 
сөздері осы би, болыстарды сынап, мазақтауға, 
солардың оңбағандықтарын, құнсыздықтарын 
әшкерелеуге арналған.

Абай үстем тапты, бай-жуандар тобын, би, 
болысты әшкерелеу, жексұрын, жауыз етіп көр-
сету арқылы патша өкіметін, патша өкіметінің 
отаршылдық саясатын сынады; жұртқа патша 
өкіметін де жексұрын етіп көрсетті.

Бұл ретте Абай орыс халқының ұлы жазу-
шылары Гогольдің, Салтыков-Щедриннің әдісін 
қолданды деуге болады. Олар да өз тұстарындағы 
түрлі чиновниктердің, үкімет адамдарының жа-
ман қылығын, оңбағандығын, құнсыздығын 
көрсетіп, сынап, сол арқылы жұртқа патша 
өкіметінің өзін құбыжық етіп көрсететін, патша 
өкіметінің саясатын сынайтын еді.

Көреген Абай қазақ еңбекші бұқарасының 
басындағы бұл екі түрлі  ауыртпалықтың: бектік-
феодалдық, ұлт-отарлық қанаудың ақыр бір күн 
күйрейтінін ашық аңғарды:

Жамандар қыла алмай жүр адал еңбек,
Ұрлық, қулық қылдым деп қағар көлбек
Арамдықтан жамандық көрмей қоймас,
Мың күн сынбас, бір күні сынар шөлмек, –

деді. Ол халыққа болашақтан еркін, бақытты 
өмір күтті, сол болады деп әбден сенді: «Қары 
қалың қатты қыстың артынан көгі қалың, көлі 
мол жақсы жаз келмеуші ме еді», – деді.

Абай шығармаларының тағы бір тобы өмір 
сыры, заман жайы, қазақ халқы тұрмыс салты-
ның, мінез қылығының, шаруашылық қалпының: 
жаз жайлау, қыс қыстауының, қазақ даласының 
суреті болып келеді. Бәрі де нақты, дәл, жара-
сымды, шебер суреттеледі.

Жаңашыл Абай қазақ халқының барлық 
жақтан – саясат, шаруашылық, мәдениет жөнінен 
– әбден жетілуін арман етіп жырлайды. Көптеген 
өлең, жырлары мен қара сөздерінде ақын қазақ 
бұқарасына ақыл, өсиет айтады, жөн-жосық 
сілтейді, оларды адамгершілікке, өнер-білімге, 
еңбекке, игілікті кәсіпке үндейді. Ол қара сөзінде:

«Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе 
бар, содан қашпақ керек. Ол әуелі – надандық, 
екінші – еріншектік, үшінші – залымдық деп 
білесің. Надандық – білім, ғылымның жоқтығы 
– дүниеден еш нәрсені оларсыз біліп болмай-
ды. Білімсіздік хайуандық болады. Еріншектік – 

дүниедегі күллі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, 
ұятсыздық, кедейлік – бәрі осыдан шығады. За-
лымдық – адам баласының дұшпаны. Адам бала-
сына дұшпан болса, адамнан бөлінеді, бір жырт-
қыш хайуан есебіне қосылады». Ол өлеңінде:

Жан аямай қәсіп қыл.
Еңбек қылсаң ерінбей,
Тояды қарның тіленбей. ..
Егіннің ебін,
Сауданың тегін
Үйреніп, ойлап мал ізде...
Сақалын сатқан кәріден
Еңбегін сатқан бала артық...
Өсек, өтірік, мақтаншақ,
Еріншек, бекер мал шашпақ -
Бес дұшпаның білсеңіз.
Талап, еңбек, терең ой,
Қанағат, рақым ойлап қой –
Бес асыл іс көнсеңіз...
Дүние де өзі, мал да өзі
Ғылымға көңіл берсеңіз, – 

дейді.
Қайраткер Абай қараңғыда қармалаған ха-

лық қа өзінің мінезімен, өнер-білімімен, ісімен 
үлгі, жетекші болатын адамдарды: жақсы мінез-
ді, өнерлі, талапты, жігерлі, іскер жастарды, ел 
мұ ңын өз мүңы ететін, елге жөн-жосық сілтейтін, 
ел тарихын өзгертетін ер, азаматты дәріптеді, ар-
ман етті.

Осы ретте ақын көптеген шығармаларында 
адамның жақсы, жарасымды мінез-құлықтарын, 
ізгі, асқақ ой-сезімдерін, көңіл-күйлерін, үлгілі, 
шын, таза достық, махаббат істерін бейнеледі, 
жырлады; жыл мезгілдерін, өмірді, өсуді 
меңзейтін жаратылыс құбылыстарын, әсем 
табиғат көріністерін суреттеді.

Сонымен, Абай өмірді, өз заманының шын-
ды ғын, өз заманындағы қазақ халқы өмірінің 
шын дығын жан-жақты, кең шеңберлі, терең 
мағы налы етіп жырлаған үлкен реалист ақын; 
өзінің ақындық өнерімен халқына қызмет еткен 
азамат, әлеуметтік қайраткер.

Ұлы философ, ұлы сыншы В.Г. Белинский 
айтады: «...кімде кім жаратылысында дарынды, 
талантты болса, сол ақын болады. Бірақ ақындық 
таланттың да шама-шарқы бар, ол әркімде 
әртүрлі, әр дәрежеде болады. Бір ақынның талан-
ты, шабыты шампан шарабы сияқты, құлпырып, 
быжылдап, қайнап, көбіктенеді, адамды тез 
есіріп, тез басылады. Екінші ақынның таланты, 
шабыты жиектері жайнаған көк орай шалғынды 
таза, мөлдір өзен сияқты ағып жатады. Үшінші 
ақынның таланты, шабыты Ниагр ұшан суы 
тәрізді тулап, толқындап, сарқырап, көбік ша-
шып атқылап тұрады. Төртінші ақынның талан-
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ты, шабыты қиыры жоқ, түбі жоқ, бетінде күмбез 
аспан дүниесі: ай мен күн, жыпырлаған жұлдыз, 
түнерген, нажағай атқан бұлт бейнесі көрініп 
тұрған, толқындары әр қилы қайықтарды, алып 
кемелерді айдап бара жатқан, тұңғиық, жұмбақты 
түбі неше түрлі, ірілі-уақты жәндіктер дүниесіне, 
інжу, маржан ормандары мен ақық, седеп таула-
рына толы, мейлі жайшылықта болсын, мейлі да-
уылда болсын әрі зәулім, әрі салтанатты шалқып 
жатқан мұқит тәрізді», – дейді (үш томдық 
шығармасы, 1-том, 652-бет, 1948 ж., Москва).

Абайды, ойланып тұрмай-ақ, ұлы сыншы 
келісті етіп бейнелеген төртінші ақын қатарына 
жатқызуға, Абайдың ақындық таланты, күші, по-
эзиясы сол ақын құрамдас деп айтуға болады деп 
білеміз.

Қазақтың Абайдан бұрынғы, Абай тұсындағы 
әдебиетінде өлең, жырдың, соның ішінде 
лирикалық өлең, жырдың тек бір жанры ғана: 
саяси лирика ғана болушы еді. Ол түгелдей на-
сихат, үгіт, арнау, мақтау, жерлеу болып, келісі, 
кестесі жоқ сырдаң, шешен сөз, тақпақ, мақал, 
мәтел болып келуші еді. Мысалы:

Хан емессің, қасқырсың,
Қас албасты басқырсың.
Достарың келіп табалап,
Дұспаның сені басқа ұрсын!
Хан емессің лаңсың,
Қара шұбар жылансың.
Хан емессің, аянсың
Айыр құйрық шаянсың, –

          («Махамбеттің Жәңгірге айтқаны»)

болып, яки:

... Оқысаңыз балалар,
Шамнан шырақ жағылар,
Тілегенің алдыңнан
Іздемей-ақ табылар.
Кел балалар оқылық.
Оқығанды көңілге
Ықыласпен тоқылық.
Біз надан боп өсірдік
Иектегі сақалды.
«Өнер – жігіт көркі», – деп,
Ескермедік мақалды.
Біз болмасақ, сіз барсыз,
Үміт еткен достарым,
Сіздерге бердім батамды, –

(Ыбырай)
болып келер еді.

Оңы мен солынан, шығысы мен батысы-
нан көргені көп, алған нәрі, жол азығы мол, 
өзінің алдында: «Мақсұтым – тіл ұстартып өнер 
шашпақ», – деп міндет қойған талантты Абай 
қазақ поэзиясын дамыта, байыта түсті. Ол, ең 
алдымен, қазақ поэзиясында бұрыннан бар, әлгі 

саяси лирика жанрын дамытты, ұстартты; оның 
үстіне, қазақ әдебиетіне лириканың мәдениетті 
елдер поэзиясында болатын басқа жанрларын 
тыңнан, тұңғыш рет енгізді: махаббат, табиғат, 
көңіл күйі лирикасын қосты.

Ақындық талантына, күшіне қарай кей ақын 
лириканың бір-екі жанрына, айтайық, махаббат 
лирикасы мен көңіл күйі лирикасына, кей ақын 
лириканың тағы бір-екі жанрына, айтайық, сая-
си лирика мен табиғат лирикасына, енді бір ақын 
лириканың барлық жанрына ұста, күшті болады.

Абай соңғы айтылған ақын қатарына жатады. 
Ол лириканың барлық жанрын бірдей, күшті етіп 
келтіреді: саяси лириканы да, махаббат лирика-
сын да, табиғат лирикасын да, көңіл-күйі лири-
касын да мейлінше күшті, мейлінше сұлу етіп 
келтіреді.

Абай саяси-әлеуметтік лирикасының бірсы-
пы ра сында оқушыға дүние, жаратылыс, қоғам-
дық тұрмыс, заман, күнделікті тіршілік жөнінде, 
өмір, өлім, жастық, кәрілік, әділдік, жауыздық, 
достық, қастық жөнінде, адамның қасиеті, 
қоғамдық міндеті, мінез-құлқы, еңбек, өнер, 
білім, дін, ғылым, тәлім-тәрбие жөнінде байсал-
ды үгіт, насихат сөйлейді, байыпты ақыл, кеңес 
береді, терең, философиялық ой, түю, сезіну, 
шешім айтады. Бұл ретте ақын – жалынды үгітші, 
асқан ақылгөй, үлкен философ.

Абай саяси-әлеуметтік лирикасының енді 
бірсыпырасында қазақ қауымының оғаш, өрес-
кел, ескі, зиянды ғұрып-әдеттерін, мінез-қы-
лық тарын, әсіресе, бай-жуандардың, қожа-мол-
далардың, би, болыстардың, әкім-ұлық тардың 
дөрекілік, надандық, жемқорлық, мансап құмар-
лық, озбырлық, зұлымдық іс-әрекеттерін, ой-пи-
ғыл дарын әшкерелейді. Ызалы жүрекпен, долы 
қол, улы сиямен, ащы тілмен сынайды, мысқыл, 
сықақ, әжуа, күлкі етеді.

Мысалы, ол жөн-жосық білмей, өнер іздемей, 
кәсіп қылмай, тек ел қыдырып, сөз жүгіртіп, 
жұрттың ынтымақ, берекесін бұзып жүрген 
адамды – қуды өткір сөздермен, жарасымды 
теңеу, суретпен былай шенейді, сықақ етеді:

Адасқанның алды - жөн, арты - соқпақ,
Оларға жөн арамнъң сөзін ұқпақ.
Қас маңғаз, малға бөккен кісімсініп,
Әсте жоқ кеселді істен биттей қорықпақ.
Бір әршепке шапаны сондай шап-шақ,
Мүшесінен буынып, басады алшақ.
Қарсы алдына жымырып келтірем деп,
Ақ тымақтың құлағы салтақ-салтақ.
Жазды күні ақ бөркі бүктелмейді-ақ,
Қолында бір сабау бар: ол дағы аппақ.
Керегеге сабауды шаншып қойып,
Бөркін іліп, қарайды жалтақ-жалтақ.
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Қу шалбар қулығына болған айғақ,
Тізесін созғылайды  қалталанса-ақ...
Тірі жанға құрбы боп жап-жасында-ақ,
Қалжыңдамақ, қасынбақ, ыржаңдамақ.
Бет-аузын сөз сөйлесе жүз құбылтып,
Қас кермек, мойнын бұрмақ, қоразданбақ...

Бәрі жарасты сурет, айқын портрет, өткір 
сықақ болып келеді. Осы сияқты, Абай болысты 
өз сырын өзіне сөйлетіп, әшкерелейді, келістіріп 
әжуа, күлкі етеді.

Болыс болдым мінекей, 
Бар малымды шығындап.
Түйеде қоң, атта жал
Қалмады елге тығындап...
...Күштілерім сөз айтса,
Бас изеймін шыбындап.
Әлсіздің сөзін салғыртсып,
Шала ұғамын қырьндап.
Сиез бар десе, жүрегім
Орнықпайды, суылдап,
Сыртқыларға сыр бермей,
Құр күлемін жымыңдап…
Күн батқанша шабамын,
Арлы-берлі далпылдап.
Етек кеткен жайылып,
Ат көтіне жалпылдап.
Оязға жетсін деген боп, 
Боқтап жүрмін барқылдап.
Кейбіреуге таяғым
Тиіп те кетті бартылдап... –

дейді. Абайдың тағы бірсыпыра өлеңдері осылай 
келеді.

Бұл орайда Абай асқан сықақшы. Орыс хал-
қы ның классик жазушылары Гоголь мен Щедрин 
сияқты сатирик. Әшкерелеу, мінеп, шенеу, сы қақ, 
әжуа, күлкі – Абай поэзиясыньң, әсі ресе, Абай-
дың саяси-әлеуметтік лирикасының әрі мық ты 
өзегі, биік шыңы, әрі өзіне тән бір ерек ше лігі. 

Махаббат, достық туралы лирикасында Абай 
жұртқа махаббат, достықтың мәнін түсіндіреді, 
соларға әдемі сөз, әсем суретпен философиялық 
анықтама береді. Махаббат, достық болмаған 
жерде кісілік өмір жоқ: ойын-күлкі, дүние-мал, 
пайда, мақтан – бәрі тұл.

Махаббатсыз дүние дос,
Хайуанға оны қосыңдар.

Адам өмірінің көркі махаббат, достық, 
татулық, сұхбаттық, – дейді.

Абай өз тұсындағы кейбір жастардың, дос 
құрбылардың, қыздар мен жігіттердің махаббат, 
достық, сұхбаттың жөніндегі тұрақсыздығына, 
опасыздығына, әншейін көрсе қызарлығына 
ренжіп, налиды. Кей жастар мақтан қуады, оңғақ 
бұлдай, тез өзгереді.

Кей құрбы бүгін тату, ертең бату,
Тілеуі, жақсылығы – бәрі сату... –

дейді.
Абай жас қауымға, жігіттер мен қыздарға 

шын, таза, адал, баянды, ізгі махаббат, достықты, 
татулық, сұхбаттылықты өсиет етеді. Сүйгенді 
сүю, досқа достық жасау, бірін-бірі сыйлау, 
құрметтеу, осының бәрін шын көңілден істеу, 
бәрінде саналы, принципті, тұрақты болу – 
адамдық қасиет.

Қызды сүйсең, бір-ақ сүй, таңдап тауып,
Көрсе қызар, күнде асық – диуаналық..
Көкірегінде қаяу жоқ, қиянат жоқ,
Қажымас, қайта айнымас қайран тату...
Шын көңілімен сүйсе екен, кімді сүйсе,
Бір сөзімен тұрса екен, жанса, күйсе...
Бір жерде бірге жүрсең басың қосып,
Біріңнің бірің сөйле сөзің тосып.
Бірінді бірің ғиззат, құрмет етіс
Тұрғандай бейне қорқып, жаның шошып, –

деп насихат айтады.
Абай махаббат, достық туралы лирикасының 

бірсыпырасында сұлудың, сүйіскен жастардың, 
қыз бен жігіттің сыртқы сыр, сымбатын, ішкі 
дүниесін, жүрек күйін, күлкі, қуанышын, мұң-
зарын бейнелейді. Әр алуан сырмен, бояумен 
көңілге қонымды, көрікті, дәл етіп суреттейді, 
қыз бен жігіттің сөзі, хаты етіп баяндайды.

Мысалы, ол сұлу қыздың сурет-портретін 
былай келтіреді:

Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы, 
Аласыз қара көзі нұр жайнайды.
Жіңішке қара қасы сызып қойған,
Бір жаңа ұқсатамын туған айды.
Маңдайдан тура түскен қырлы мұрын, 
Ақша жүз, ал-қызыл бет тіл байлайды. 
Аузын ашса, көрінер кірсіз тісі, 
Сықылды қолмен тізген іш қайнайды.
Сөйлесе, сөзі әдепті һәм мағыналы. 
Күлкісі бейне бұлбұл құс сайрайды.    
Жұп-жұмыр, ақ торғындай, мойыны бар, 
Үлбіреген тамағын күн шалмайды.
Тақтайдай жауырыны бар, иығы тік, 
Екі алма кеудесінде қисаймайды. 
Сорақы ұзын да емес, қысқа да емес, 
Нәзік бел, тал шыбықтай бұраңдайды.
Етіндей жас баланың білегі бар, 
Әжімсіз ақ саусағы іске ыңғайлы. 
Қолан, қара шашы бар, жібек талды, 
Торғындай толқындырып, көз тандайды...

Осы сияқты, Абай ғашық жастардың аулақта 
кездескендегі кейіп-келбеттерін былай береді:

Қызарып, сұрланып,
Лүпілдеп жүрегі,
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Өзгеден ұрланып,
Өзді-өзі керегі...
Екі ғашык, құмарлы,
Бір жолдан қайта алмай,
Жолықса, ол зарлы
Сөз жөндеп айта алмай.
Иығы түйісіп,
Тұмандап көздері;
Аяңдап ақырын,     
Жүрекпен алысып;      
Сыбырын, тықырын, 
Көңілмен танысып.
Демалыс ысынып,
Саусағы суынып,
Белгісіз қысылып,
Пішіні құбылып,
Үндемей сүйісіп,
Mac болып өздері.
 

Қысқасы, Абай сұлудың сыр, сымбатын, 
ғашықтардың оңаша кездескендегі сыртқы 
бейнесін, жүріс-тұрысын, көңіл-күйін, ой-сезімін 
өте шебер келтірген. Тегі, Абай – адамның сыр, 
сымбатын, ішкі дүниесін, психологиясын беруге, 
солай кісінің бейне-образын жасауға ұста ақын. 
Бұл – Абайдың бүкіл поэзиясының, әсіресе, ма-
хаббат лирикасының бір күшті жағы, тағы бір 
биік шыңы, аса маңызды ерекшелігі.

Абайдың табиғат лирикасы жыл мезгілдері, 
жазғытұрым, жаз, күз, қыс туралы, табиғат 
құбылыстары туралы болып келеді. Бірақ Абай 
соларды оңаша, жеке-дара, тек өзін ғана алып 
суреттемейді. Көбінше, үнемі қоғам өміріне, 
адам тұрмысына, адамның іс-әрекетіне, көңіл-
күйіне байланысты сөз етеді, суреттейді.

Мысалы, «Жаз» деген өлеңінде шілдедегі да-
ланы, «өзен жағасына келіп қонып жатқан бай 
ауылды суреттейді; күз айлары өлеңдерінде күзгі 
күн райын, дала көрінісін суреттей келіп, бай мен 
кедейдің күзді күнгі күй-жайын, ой-қиялын ба-
яндайды. Жазғытұрым, қыс туралы өлеңдерінде 
де осылай істейді.

Қазақтың Абайдан бұрынғы, Абай тұсындағы 
кейбір ақындары бірді-екілі орайда жыл мезгіл-
де рі туралы сөз етсе, сөз арасында айта қойса, 
оны:

Болғанда сары жұлдыз жаз келеді,
Жаз өтсе, оған жалғас қыс келеді...
Сәуірде көтерілер рақмет туы... –

деген сияқты етіп келтірер еді.
Абай жыл мезгілдерін, табиғат құбылыстарын 

олай жалаң сөзбен, жалпылап айтпайды, дәл, 
нақты, кестелі етіп айтады. Ол, бір жағьнан, 
жыл мезгілдерімен, солардың құбылыс-көрініс-
терімен шаруа күйін, адам тұрмысын, күн райы 
мен адам райын үндес, ұйқас, жарас етіп, бірін-

бірі меңзейтін, бірін-бірі аңғартатын, айқындай 
түсетін етіп келтіреді; екінші жағы нан, осының 
бәрін айтпайды, суреттейді, кес кін дейді; әр алу-
ан сыр, бояу, кестемен, теңеу, шен дестірулермен 
бейнелейді; атын да атайды, суретін де салады; 
көңілге де құяды, көзге де елестетеді.

Мысалы, «Қыс» деген өлеңінде ол қысты ақ 
киімді, денелі, ақ сақалды, ашулы, соқыр, мылқау 
шал келбетінде суреттейді. Оның суретін, іс, 
қылығын былай бейнелейді:

Ақ киімді, денелі, ақ сақалды,
Соқыр, мылқау, танымас тірі жанды,
Үсті-басы ақ қырау, түсі суық,
Басқан жері сықырлап келіп қалды,
Дем алысы – үскірік, аяз бен қар,
Кәрі құдаң қыс келіп, әлек салды.
Ұшпадай бөрік киген оқшырайтып,
Аяз бенен қызарып, ажарланды.
Бұлттай қасы жауып екі көзін,
Басын сіліксе, қар жауып, мазаңды алды.
Бурадай бұрық-сарқ етіп долданғанда,
Алты қанат ақ орда үй шайқалды.

Абайдың табиғат лирикасы – Абай поэзия-
сының зор мәдениеттілікпен,  күшті  ақындықпен, 
тамаша шеберлікпен  жазылған  бір саласы, ақын, 
шығармаларының тағы бір биік шыңы.

Абай поэзиясының бір мол саласы, биік 
шыңдарының бірі – оның көңіл-күйі лирика-
сы. Абайдың көңіл-күйі лирикасы: «Жүрегім 
менің қырық жамау», «Жүрегім нені сезесің?», 
«Жүрегім ойбай соқпа енді!», «Көңілім менің 
қараңғы», «Көңіл  құсы  құйқылжыр шарта рап-
қа», «Жарқ етпес қара көңілім не қылса да», 
«Сап-сап, көңілім, caп көнілім», «Не іздейсің 
көңілім, не іздейсің!», «Көңілім қайтты достан 
да, дұшпаннан да» деген сияқты болып келеді.

Абай бұл саладағы лирикасында өзінің сы-
рын, ойын, сезімін, өзінің түйгенін, білгенін, 
күй-жайын, көңіл-күйін, өзінің қайғы-шерін, 
күлкі-қуанышын, жиреніш, сүйінішін, өзінің 
қиял-арманын баяндайды, әсем жыр етеді. Яғни 
ақын көбінше, үнемі тек өзімен өзі болады, өз жү-
регі, өз көңілімен өзі сырласып, мұңдасады, тек 
өз жүрегінің күйін шертеді, өз көңілін күйттейді.

Бұған қарап, Абайды ел-жұрттан бөлініп, 
жалғыз, дара қалған адам, дарашыл ақын деп 
қорытуға, бағалауға болар еді. Бірақ, В.Г. Белин-
ский айтады: «Ұлы ақын өзі туралы, өзінің жеке 
басы, «Мені» туралы айтса, ол жалпы көпшілік 
туралы, бүкіл адам баласы туралы айтқаны, 
өйткені ұлы ақынның тұлғасында жалпы адам 
баласына тән қасиеттің бәрі де бар, болады», – 
дейді (Таңдамалы шығармалары. Москва, 1947, 
148- бет).
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Сондықтан Абайдың жабығуы, қамығуы, 
мұңды сыры, жүрек шері – бәрі оның тек өзіне, 
жеке басына ғана тән қалып емес, заманы-
на, заманындағы қазақ бұқарасына тән қалып. 
Абайдың қайғы-мұңы, ыза-кегі, қиял-арманы 
заманның, сол замандағы қазақ бұқарасының 
қайғы-мұңы, ыза-кегі, қиял-арманы деп білу 
қажет. Сол үшін де Абай – халықтық, халық 
ақыны, заман ұлы.

Сонымен, Абай жалаң, бірыңғай не саяси 
лириканың, не махаббат, табиғат лирикасының, 
не көңіл-күйі лирикасының ақыны емес, ол 
лириканың барлық түр-жанрына бірдей. Оның 
лирикасы көп қырлы. Онда заманның, халықтың 
дәл сиқы, күйі де, әділ, өткір сыны да бар; шы-
бынсыз жаз да, қаһарлы қатты қыс та бар; онда 
мұң-шер, күлкі-қуаныш та, ыза-кек, қайрат-жігер 

де, терең ақыл-ой, нәзік сезім де, ыстық махаб-
бат, қаһарлы ашу да, әсем табиғат та, қар, мұз, от, 
жалын да бар – бәрі бар.

Абайдың лирикасы құлақтан кіріп, бойды 
алатын, оқушыға әр түрлі ой салатын, оның көзін 
емес, көңілін ашатын терең мағыналы, асқақ 
жанды, өткірдің жүзі,  кестенің бізі салған өрнек, 
ою, әшекей, кесте тәрізді, аса көркем лирика. Сол 
үшін де ақын: «Сөз түзелді, оқушы сен де түзел», 
– дейді.

Абай қазақ әдебиетінде шын мағынасьнда 
өлең-өнер, көркем лирика жасады.

1925 – 1954
Кенжебаев Б. Қазақ әдебиеті тарихының 

мәселелері (Мақалалар жинағы). –  Алматы: 
Ғылым, 1973.

* * *
ӘОЖ 82-94

Қ. Жұмалиев
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ЖАЗЫЛҒАН ЕҢБЕКТЕР

Аннотация. Мақалада қарастырылған мәселелер. Абайдың қысқаша өмірі. Ақынның өскен ортасы, білім алуы. 
Абай және орыс мәдениеті. Абай жөнінде жазылған еңбектер туралы. Абай өмірі мен шығармашылығының 

кеңестік кезеңде зерттелу деңгейі.
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ЖИЗНЬ АБАЯ И ТРУДЫ НАПИСАННЫЕ ОБ АБАЕ

Аннотация. Вопросы, рассматриваемые в статье. Краткая биография Абая. Абай и русская культура. Труды о 
жизни и творчестве Абая. Исследование жизни и творчества Абая в советский период.
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Abstract.. The issues dealt in this article. Short biography of Abai. Abai and Russian culture. Works about life and 
creativity of Abai. Research of Abai’s  life and creativity  during the Soviet period.

Keywords: Abai, life, creativity, research.

а) Абайдың қысқаша өмipi

Абай (Ибраһим) Құнанбаев 1845 жылы, осы 
күнгі Семей облысы, Абай ауданы, Шыңғыс тау-
ында туған. Абайдың арғы атасы Ырғызбай, бepгi 
атасы Өскенбай – екеуі де феодал, Өз әкесі Құнан-
бай жас кезінде «батыр» жігіттің бipi саналып, өсе 
келе сөз ұстап, ел басқарған адамның бipi болған.

1822 жылғы патша үкіметінің «Сибирь 
қазақ тарына арнап шығарған уставы» бойын-
ша қазақ даласы округке бөлініп, округтік при-
каз арқылы билеу тәртібінен кейін, Құнанбай 

Қарқаралы округіне аға сұлтан болып сайланады. 
Құнанбайдьң атын шығаруға бұл жағдайлардың 
мәні үлкен болды. Өйткені, ел билейтін хан, aғa 
сұлтандар бұрын хан-төре нәсілдерінен болып 
келсе, жоғapғы заң бойынша, ол міндетті төреден 
болмай-ақ, қарадан шыққан мықты феодалдар да 
атқарып, ел басқаруға жарай беру мүмкіншілігі 
Құнанбайды аға сұлтан етсе, бұл жай-жапсарды 
жақсы ұға білмеген көпшілікке Құнанбайды 
ерекше бағалатады. «Қарадан туып хан, айыр-
дан туып нар болды», – деп, өз кезіндегі феодал 
табының ақындары Құнанбайды ел мадағы етті.
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Өз қолындағы әкімшілік тізгінін Құнанбай 
өз кepeгiне толық пайдалана білді. Бірақ, ел 
басқаруда Құнанбай жаңа тәртіп орнатқан жоқ, 
бұрынғы 6ip руды екінші руға айдап салу тәрізді 
ecкі әдісті о да қолданды.

Оның бұрынғылардан 6ip өзгешелігі – дінді 
берік ұстау. Қарқаралыға мешіт, Меккеге қажы-
лар тусетін «Тәкие» атты үй салғызады. Бұл жағ-
дайларды да ол өзінің ел билеу мақсатына толық 
пайдалана білді. Діншілерді өз қолына ұстап, ел 
басқарудың бip жағын дінге, діншілерге тіреді.

Құнанбайдың тек өз қара басы ғана емес, оның 
достасқан, қастасқан адамдарының қайсысы бол-
сын өзімен деңгел түскен, сол кездің сөз баққан 
адамдары болды. Талай дау, талай тартыстардың 
жуан ортасында болуы болашақ ұлы ақын, жас 
Абайдың шешендік тілге жаттығуларына әсер 
eтпeyi мүмкін емес еді. Абайдың нағашысы – 
«Шаншар қулары» атанған, күлдіргі, мысқыл, 
сықақпен аты шыққан қазақтың даңқты руының 
бipi. Ұлжанның (Абайдың шешесі) ағасы 
Тонтайдың кожа-молдаларды сықақтап, өлер ал-
дында: «Жазыла-жазыла қожа-молдалардан да 
ұят болды, енді өлмесек болмас», – деген cөзі 
күні бүгінге шейін ел аузында. Бұл сықылды сөз 
тапқыш, мысқылшылдық Ұлжанда да болған.

Атасы Құнанбайдың өзі және оның айнала-
сының бәpi де сөз ұстаған шешендер болып, 
анасы жағынан «Шаншар қуларымен» тамыр-
ласып жатуы Абай тәрізді үлкен таланттың ең 
болмағанда тілі ұшталуына аз да болса әсер етуі 
сөзсіз. Абайдағы қазақтың нақыл-тақпақ, билер 
сөздерінің үлгісімен келетін шешендік сөздерге 
ұсталық, мысқыл-сықаққа асқан шеберліктердің 
бip тамырын осы өскен ортасынан іздеуіміз ке-
рек.

Абай он жасына шейін ел ішіндегі дін мекте-
бінде оқып, он жасында Семей қаласындағы дін 
мектебіне түседі. Мұндағы оқудың бәpi де ec-
кішe, дін сабағы. Онда Абай небәрі үш жыл мұ-
сыл манша және үш ай орыс мектебінде орысша 
оқиды.

Дін мектебінде жүргізілетін бар сабақты 
жақсы үлгepiп, артылған уақытын өз бетімен 
кітап оқуға жұмсайды.

Оқитын кітаптары араб, парсы, түрік 
елдерінің даңқты ақындарының еңбектері бола-
ды. Солардың ішінде шын сүйіп оқыған ақын-
дары – Навои, Сағди, Қожа-Хафиз, Фзули. Абай 
– өзінің таланттылығы, қабілетінің күштілі гі мен 
үш жылда үлкен білімге ие болған ақын.

Сол жас кезінде-ақ араб, парсы, түрік ақын-
дарының өлеңдеріне еліктеп, өзі де өлең шығара 
бастады. «Физули, Шәмси, Сайхали», «Жүзі рау-
шан» атты өлеңдері осы кезде жазылады.

Жасы 13-ке толып, мұсылманша үш жыл, 
орысша үш ай оқумен Абайға «оқудың eciгi жа-
былады». Құнанбай Абайды оқудан шығарып 
алып, ел басқару жұмысына қосады.

Абай араб, парсы, шағатай әдебиетін де, орыс 
әдебиетін де көп білу, терең ұғыну, әр тілдің тек 
жалпы мағынасын ғана ұғынушы емес, сол тілдің 
әдемілігін де ұға білуіне қарағанда, ақынның 
мек тепті тастағансын да өз бетімен үздіксіз оқы-
ған дығын дәлелдейтін фактының бipi деуге бо-
лады.

Абайдың жас кезіндегі өлеңдері жоқтың 
қасы. Жоғарғы аталған «Кім екен деп келіп ем 
түйе қуған» атты өлеңі мен араб, парсы, түpiк 
ақындарына еліктеген өлеңдерінің алдыңғысы 
1854-1855 жылдары, соңғысы 1858-1859 жылда-
ры жазылған.

1864 жылы, 19 жасында, «Әліф-би» өлеңін 
жазады. Мұнан кейінгі өлеңдерінің жылдары 
1870 жылдан бepi қарай болып келеді. Абай 
өлеңдерін қолжазба түрінде сақтаған Мүрсейітте 
де, не басқа мәліметтерде де, 1870 жыл мен 1876 
жылдың арасында жазған өлеңдерінен дерек 
жоқ. Ал, 1884 жылдардан бepi қарай өлеңдерінің 
жылдары үзілмейді. Әcipece, көп жазған жыл-
дары 1886, 1889, 1895 жылдар. 1886 жылы – 17 
өлең, 1889 жылы – 27 өлең (оның сегізін орыс-
шадан аударған), 1895 жылы 13 өлең жазды.

Абай алғашқы кезінде өз өлеңдерін досы, 
замандасы Көкбай ақынның атымен жариялап, 
1886 жылдардан ғана бастап өз атымен шығарған. 
Сөйтіп, өлеңді өзінің мамандығы eтуі осы жыл-
дардан басталады. Абай өмipiн зерттеушілердің 
бәpi де мұны мойындайды. Абайдың көп өмірі-
нің ел басқару iciнe жұмсалынып, сөз ұстап, 
билік icтерін аткаруы, Абайдың өмірбаяны да, 
өлеңдерінің жылдары да үздік болуының негізгі 
бip ceбeбi осында екенін аңғартады.

Абайдың ғылымға, өлең жазуға белсене 
кipicyi 40 жасынан бepi қарай. Оған шейін бiлiм 
іздеуден қол үзбегенмен, өлеңді жүрдім-бар-
дым ғана жазып келсе, 40 жасынан бастап твор-
чествоға түгелдей беріледі.

Өз айналасындағы ру тартысы, ескілік, на-
дан дықтан жеріне бастаған дана ақын өз елін ел 
етуді ойлайды да, осының жолын іздейді. Ақын 
солардың барлығына қаламмен күрес ашу деген 
қорытындыға келеді.

Алдына зор мақсат қойған ақын, ұлы орыс 
халқының бай мәдениетін меңгеруге белсене кi-
piciп, орыс тілі, орыс әдебиетімен шұғыл данады.

Абайдың орыс мәдениетіне құлшына кірі-
суі нің екі түрлі себебі болды. Біріншіден, Абай, 
қазақ елін шығыстың схоластикасының ықпалы-
нан мүлде шығарып, тура орыс мәдениетін алу, 
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сондықтан, қазақ даласында орысша мектеп 
ашу, молда, қожаларға патша үкіметі тарапы-
нан берілген кейбір праволарды қайтып алып, 
оларды тізгіндеп ұстау, олардың правосын уезд, 
болыстарға беру жөнінде өз пікірін тарихи, 
ғылыми түрде дәлелдеген Шоқан Уәлиханов, 
онан кейінгі өзінің замандасы Алтынсариннің 
бағытын Абай дұрыс деп ұқты.

Екіншіден, бұл кезде ұлы орыс халқының 
әдебиеті дүиие жүзі мәдениетінің алтын қазы-
на сының қатарына қосылып қана қoйған 
жоқ, Еуропаға өзінің революцияшыл әсерiн 
тигізді. Батыстың кәpi әдебиетін басып озды. 
XVIII ғасырдағы орыстың кейбір жазушылары 
жамылған Еуропалық шапанын шешіп тастап, 
орыс әдебиеті мазмұнына түpi сай, өзінің ұлттық 
қалпында дүниелік сахнаға шықты.

Өз кезінің үлкен мәдениетті және талантты 
ақыны Абайдың оны білмеуі, көрмеуі мүмкін 
емес еді. Абай көре де, түсіне де білді. Оның 
үстіне Абай Семейге айдалып келген орыстың 
халықшыл демократтары: Михайлэс, Долгопо-
лов, Гростармен танысып, өзінің сол бағытын 
бұрынғыдан көpi де ұштай түседі. Орыс 
мәдениетіне тереңдеп, Чернышевский, Белин-
ский, Добролюбов, Салтыков, Толстой, Пуш-
кин, Лермонтов шығармалары, Аристотель, 
Сократ, Платон, Гоголь еңбектерімен таныса-
ды. Орыстың демократтары мен ұлы классик 
жазушыларының даналық еңбектерімен танысуы, 
батыс философтарының еңбектерін оқуы және 
өз кезіндегі шаруашылық-әлеумет өміріндегі бо-
лып жатқан әртүрлі өзгерістерді сезіну, ұғыну 
жиынтығы келіп, Абайдың өмірге көзқарасына, 
ой-санасына үлкен өзгеріс кіргізеді. Абайдың өзi 
айтқан: «Шығысым батыс, батысым шығыс бол-
ды», – дейтін сөзінің терең сыры, мінe, осында.

Қазақтың әлеуметтік өміріндегі ecкi феодал-
дық көзқарасқа қарсы, кертартпа, надандық, 
жал қаулықтарға қарсы күрес ашып, бұл жөнінде 
көп өлеңдер жазған жылдары осы 1886 жылдар-
дан басталады. «Ғылым таппай мақтанба», «Жа-
сымда ғылым бар деп ескермедім», «Интернат-
та оқып жүр» тәрізді оқу, өнер, адамгершілікке 
үндеген, «Қалың елім қазағым», «Байлар жүр 
жиған малын корғалатып», «Адасқанның алды 
жөн» сықылды әлеумет өмірінің әртүрлі жақта-
рына арналған өлеңдері де осы жылдары 
шығарылған.

1886 жылдардан бастап, бұрынғы ел әңгі-
ме сінен ayлақтап, өз еңбегін түгелдей ел игілігі 
үшін жұмсауға бел буғанына Абайдың өз сөзі 
айғақ.

«Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, 
жа ман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді 

өткіздік, айтыстық, жұлыстық, тартыстық –
әурешілікті көре-көре келдік, енді жер ортасы 
жасқа келдік, қажыдық, жалықтық, icтеп жүрген 
ісіміздің бәpi баянсыз, байлаусызын көрдік, 
бәpi қоршылық екенін білдік. Ал, енді қалған 
өмірімізді қайтіп, не қылып өткіземіз? Соны таба 
алмай өзім де қайранмын... Ақыры ойладым: осы 
ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін, ақ 
қағаз бен қара сияны ермек қылайын, кімде-кім 
ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын, 
кеpeгi жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры 
осыған бел байладым, енді мұнан басқа еш 
жұмысым жоқ».

Бұның негізінде екі түрлі себебі болды. 
Бірінші: патша үкіметінің қазақтың жерін әбден 
отарлап алып, өз дегенін жасап, бұрынғы ру тар-
тысын штат сайлауларымен үрлеп жандырып, ел 
бірлігін мүлде ipiтy саясаты болса, екінші, ecкi 
феодалдық құрылысты ығыстыра кіре бастаған 
капитализм элементі, онымен байланысты ене 
бастаған әр түрлі жаңалықтар, қысқасы, осылар 
тәрізді қайшылық қарым-қатыстар еді.

Абай, сөз жоқ, жаңалықты қолдады. Жаңа 
байлардың халықты қанауына қарсы шықса да, 
оны мықтап шенесе де, қазақтың орыс халқымен 
араласуы, ол арқылы қазақ даласына жайы-
ла бастаған мәдениеттің, прогрестік идеяның 
қырдағы жетекшісі болды.

Өз кезіндегі Шортанбай не Әубәкір тәрізді 
сары уайымға түспей, болашақты алдынан күтіп,  
халқын  оқуға, өнерге, ғылымға үндеді, шын 
мәнінде халық қамқоршысы болды.

Ыбырай   (Абай)   жас  жолбарыс  жүректенген,
Дұшпанға арыстандай білектенген.
Өзінің заманында бозбаласы,
Перінің жігітіндей іріктенген.
Ей, Сара, қай кісің бар оған жетер,
Өнерін көрген жанның eci кетер.
Адамның жалғыз басты білімпазы,
Оны да жамандайсың, Найман, бекер, –

деп, өзінің замандас ақыны Біржан оны осылай 
дәріптеді.

Ел арасындағы дау-шар, әртүрлі ру тартысы 
тәрізді әңгімелерден аулақтап, орыс мәдениетін 
зерттеп, оны өз халқының пайдасына асыруға 
күш салуы, творчествоға берілу, халықтық ipi-
ipi мәселелерді көтеріп, өзі айтқандай, «Әкесінің 
ұлы болмай, адамның ұлы болуы» жұрт алдында 
оның беделін, даңқын бұрынғыдан да күшейте 
түседі. Оның елі үшін еткен күрделi icтepi Абай-
ды жалғыз қазақ Абайы емес, қанаттас, іргелес 
және басқа елдердің де Абайы етеді. Әртүрлі се-
бептермен Ресейден айдалып келген сол кездегі 
халықшылдар, оқымысты, жазушылар –  бәpi де 
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Абайды өзіндік санап, достасып кетті. Бәрінің ат 
маңдайын тірейтін жері Абай болды. Бұған дәлел 
ретінде Долгополовтың арызы мен Тұраштың 
естелігін келтіруге болады:

«Семейдің соғыс губернаторы-мырзаның  
ғұзырына

Нифонт Долгополовтан

Өтініш

Жүрек ауруы және безгек науқасымен менің 
денсаулығым өте төмендеп кетті. Оны жөндеу 
үшін жазғы айларда қаланы тастап, кырға 
шығып, қымыз ішсем, таза ауаны пайдалан-
сам деймін. Сол себепті өте кішілік етіп, ciздің 
ғұзырыңыздан Шыңғыстау болысы, Құнанбай 
Өскенбаевтың ауылына баруға 15 авгусқа шейін 
ұлықсат етуіңізді сұраймын [3].

Семей, 4 июль, 1885 жыл
(Н. Долгополов)».

Сонымен қатар, басқа көршілес елдердің де 
кейбір патшаға наразы адамдары, өз елінің бай-
феодалдарына қарсы болғандар да Абайды пана-
лайды. «Жыл сайын Үркіттен қашқан, көбінесе, 
Кавказдағы Дағыстанның, Tүpiктің айдалған 
адамдары бірден, eкіден келіп, кейі қыстап, 
кейі бip-eкi ай жатып тынығып, бip-бip ат мініп 
кетеді. Осындай ат мініп кеткен қашқындардың 
менің көзім көргендегісі 15 шамалы», – деп жа-
зады өзінің баласы Тұраш [4].

Бұлар тәрізді фактілер Абай өмірінде көп. 
Басқаларын айтпағанда, осы екеуінің өзі-ақ Абай 
тек қазақтікі ғана емес, басқа елдердің де өз 
кезінде мен жақсымын дегендеріне ортақ Абай 
болғандығын толық дәлелдейді. 

Қазақтың ұлы ақыны Абайдың зор еңбегінің 
бipi – жастарды, әсipece, болашақ ел өмірімен 
байланысты ақын-жазушыларды тәрбиелеу. 
Орыс, шығыс, батыс елдерінің мәдениетіне сүң-
гіп, түбінен керекті маржанын теріп ала білген 
ақын және елiн өнер-білімге үндеп, жастарды 
оқуға сүйреді. Балаларын орысша мектептерде 
оқытып, олардың жоғарғы дәрежелі білімі бар 
адам болуларын талап eттi. Адамгершілік, жаксы 
мінез-кұлыққа тәрбиеледі.

Ақындарына өзі тақырып беріп, әр халықтың 
өмipiнен поэмалар жаздырып, өзi олардың сын-
шысы болды. Maғауияға «Медғат, Қасым», 
Ақыл  байға «Қисса Жүciп», тағы басқаларға осы-
лар тәрізді өлең-жырлар жаздырды. Өзі Пушкин, 
Лермонтов, Крыловтардан өлең аударып, жас 
ақындарға солардың өлеңдерін үлгі eттi.

Абайдан кeйінгі қазақ ақындарының 

көпшілігі қазақтың өз әдебиетінің шеңберінде 
қалып қоймай, орыс, шығыс, батыс әдебиеттеріне 
еліктеулерінің негізгі бip ceбебi Абайдың әсері, 
Абайдың үлгісі болатын.

Қазақ халқының жаңа әдебиетінің, әдеби 
тілінің негізін салушы, қазақтың өлең құрылысын 
бұрынғы қалпынан өзгертіп, әлденеше жаңа 
түр кіргізуші, өзінің даңқты ұлы еңбектерімен 
қазақ халқын басқа елдердің мәдениетімен қоян-
қолтықтастыруға басшылық еткен, елін мәдениет, 
білім, өнерге шақырып, сол жолда бойындағы 
бар асылын аямай жұмсай біліп, кeйінгі ұрпаққа 
үлгі-өнеге қалдырған қазақтың ұлы ақыны Абай 
1904 жылы 23 июньде қайтыс болды.

ә) Абай жөнінде жазылған  
еңбектер туралы

Қазақтың ұлы ақыны Абайдың алғашқы 
өлеңі бipiнші рет 1885 жылы «Дала уәлаяты» 
газетінде басылды. Бірінші өлеңдер жинағы 1909 
жылы жарық көрді. Сол кезден бepi жеке жинақ, 
таңдамалы өлеңдері әр кезде, әртүрлі редакция-
ларда үздіксіз басылып келеді.

Абай шығармалары зерттелу, тексерілу жағы-
нан да қазақ әдебиет тарихында бірінші орын 
алды. Оның ұлы еңбегі толық зерттеліп жетпесе 
де, қазақтың басқа ақындарымен салыстырғанда, 
ғылым қайраткерлерінің ерте қолға алған ақыны 
да Абай.

Абайдың өмipi, еңбектері жайлы 1903 жылы 
«Россия біздің отанымыздың толық жағыра-
фиялық сипаты» (Орыстардың пайдалануы 
үшін В.П. Семеновтың редакциясы, XVII том, 
қазақ өлкесі) атты кітапта бip мақала, 1906 ж. 
ағылшын Жорж Кененің «Сибирь және айдау» 
деген шығармасында ескерткіш, таныстырулар 
жазылды.

1907-1909 жылдар Кәкітай Ысқақұлының 
әуелі орысша, артынан қазақша «Абай Құнанбай-
ұлының өлеңдері» деген кітап, Абайдың өмір-
баяны басылды және осы 1909 жылы Зейнел 
Ғабден Әл Жауаһари Омскау «Тобықты Ыбрай 
марқұмның сөздерінен» деп, Абайдың бірнеше 
өлеңдерін өзінің «Насихат Қазақия» атты жина-
ғына кіргізіп, Абай сөздерін басқаларға үлгі етті. 
1913 жылы қазақтың талантты ақыны Сұлтан-
мах мұт Торайғыров және 1914 жылы Арысұлы 
«Ақынның өмipi, еңбектері» туралы мақала жаз-
ды. 

Совет дәуірінде Абайдың толық өмірбаянын 
жазып және ұлы ақынның еңбектерін жұртшы-
лыққа түсіндірмекші, шын ғылыми бағa бер-
мекші болған жаңа авторлар да көп. Солардың 
ішінен күрделі еңбектер деп профессор 



Абай институтының хабаршысы.  №5 (17). 201226

М.О.Әуезовтің «Абайдың өмірбаяны», «Ата-
тегi» (1939, 1940, 1945 жылдар). «Абайдың 
мәдениеттік іздеулері» (1939 жыл), «Абай және 
орыс әдебиеті» (1944 жыл); қазақтың, ipi жа-
зушысы С.Мұқанов жолдастың «Абай - халық 
ақыны» (1937, 1939 жылдары), «Абайдың 
философиялық көзқарасы» (1945 жыл); проф. 
Е.Ысмайловтың «Абайдың поэтикасы» (1934 
жыл); профессор А.М.Марғұланның «Абай 
және халық еркіншілігі» (1939 жыл), проф. 
М.С.Сильченконың «Ақын және халық» (1939 
жыл), доцент Б.Ш.Шалабаевтың «Абай және 
Пушкин» (1940 жыл), атақты орыс жазушы-
сы Л.Соболевтің «Данышпан өлмейді» (1939 
жыл), доцент А.С.Мәметованың: «Абай және 
шығыс әдебиеті», проф. Мәлік Ғабдуллиннің 
«Абай және шығыс» атты мақалалары. Абай 
жөніндегі соңғы жылдағы күрделі еңбектер деп 
М.Әуезовтің «Әр жылдар ойларын» (1959 ж.), 
М.С. Сильченконың «Творческая биография Абая» 
(1957 ж.), X.Сүйіншәлиевтің: «Абайдың қара сөз-
дері» сықылды жеке монографиялық ең бектерді 
және М. Қаратаевтың «Пушкин мен Абай», «Ұлы 
Абай» атты мақалаларын айтуға болады.

Бұл мақала, зерттеу жұмыстары ұлы ақынды 
жұртшылыққа танытуға мәні үлкен екені сөзсіз. 
Бұл авторлардың бipi Абайдың өмірбаянымен та-
ныстырып, үлкен идея, зор мәдениетке қалай ие 
болғанын айқындайды, екіншісі Абайды халық 
ақыны деуіміздің себептерінің беттерін ашады, 
үшіншісі Абай мен Пушкин шығармаларының 
қарым-қатыстарын көрсетеді, төртіншісі Абай 
өлеңдерінің құрылысын зерттеп, қазақ әде бие-
тіне енгізген жаңалықтарының бетін ашады, 
қысқасы, дана ақынның ұлы еңбектерін әр жа-
ғынан тану, өз кезіндегі әлеуметтік жағдай, әде-

биет, мәдениет даму сатыларын ескерте отырып, 
ғылыми бaғa беруге күш салады.

Бірақ біздің жоғарғы аттары аталған жол-
дас тардың Абай еңбегін тану және оны жұрт-
шы лыққа таныстыру жөнінде үлкен-үлкен қате-
ліктері де аз емес. Бұлардың кейбіреулері мүлде 
тepic, формалистік қателер жіберді (Ысмай лов, 
«Абайдың өлең өрнектері» («Әдебиет майда-
ны», 12-саны, 1934 жыл). Әйтсе де оларға сын 
айту – өз алдына жеке жұмыстың міндеті. Абай 
жөніндегі негізгі еңбектердің тізімін келтір-
гендегі біздің бұл жерден айтпағымыз: «Абай-
дың поэзиясының тілі» жөнінде не бар, не 
жоқ – осының бетін ашу. Бұл тақырып туралы 
жо ғарғы авторлардың ешқайсысы тоқталған 
емес. Сондықтан, Абай поэзиясының тілі 1944-
1946 жылдары айырықша зерттеліп, соның 
негізінде 1948 ж. «Абайға дейінгі қазақ поэзи-
ясы және Абай поэзиясының тілі» деген атпен 
жеке кітап болып басылып шыққан. Қазір сол 
еңбекті өңдеп, кемшіліктерін толықтырып, осы 
кітаптағы Абайға арналған бөлімнің екіншісі 
етіп енгізіп отырмыз. 1948 жылғы басылуы қазір 
библиографиялық сирек кездесетін кітапқа ай-
налды. Абайды терең танығысы келгендер үшін 
де, оқушы студенттер үшін де Абай поэзиясының 
тілі жайлы терең зерттеудің қажеттігі сөзciз. Со-
нымен қатар, бұл еңбекте Абай поэзиясының 
тілі оған шейінгі әдебиет нұскаларының тілі-

мен салыстыра зерттелініп, ұлы ақынымыз әде-
биетімізге идеялық мазмұн, тіл көркемдіктері 
жағынан қандай жаңалықтар енгізгендігі айқын-
далады, сол арқылы қазақтың әдеби тілін дамы-
тудағы оның тарихи ролі мен әдебиеттегі орны 
белгіленеді. Бұл – тілшілерімізге де, әдебиет-
шілерімізге де бірдей керекті, ортақ мәселе.

* * * 
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Великий поэт-мыслитель, философ, гума-
нист, основоположник казахской письменной 
литературы Абай (Ибрагим) Кунанбаев занимает 
особое место в истории культуры и судьбе ка-
захского народа. Имя его для казахского народа 
является символом света, разума и справедливо-
сти. Великий поборник свободы и равноправия 
людей, Абай воплощал в себе дух и волю тру-
долюбивого, талантливого народа, его жажду к 
знаниям и потенциальную силу обширной казах-
ской степи, которая оставалась под гнетом цариз-
ма обездоленной и не приобщенной к мировой 
культуре и цивилизации.

Абай как великий поэт засиял на небосводе 
древней казахской земли, некогда родившей не-
мало гениальных сыновей и создавшей велико-
лепные культурные ценности, как звезда первой 
величины своей светлой поэзией зажег сердца 
своих соплеменников, призывал их к изучению 
наук, просвещению, к равноправному труду.

Абай является связующим звеном в цепи вре-
мен, между далеким прошлым и современным 
духовным возрождением. Расстояние в сотни 
лет Абай одухотворяет, обогащает своим име-
нем, своей незаурядной фигурой, своей велико-
лепной поэзией. Он смело прокладывает дорогу 
в будущее, приближает его. Поэтическое насле-
дие Абая, с одной стороны, возрождает вновь 
талант древнего, некогда оседлого народа, много 
сделавшего для мировой цивилизации, с другой 
– является основой, новым исходным началом 
дальнейшего плодотворного развития демокра-
тической культуры и литературы, которые мы 
сегодня имеем.

Абай заключил в себе всю мудрость народа, 
познал его беды и нужды и с болью в душе пел 
об этом.

Поэзия Абая – отражение народной мудро-
сти, которую создавал народ в течение столетий, 
гонимый судьбой в поисках благоденствия и при-
станища.

Поэзия Абая – философия народа, отражение 
его духа и труда, зеркало жизни, обездоленной 
судьбы.

Абай первый, в отличие от других акынов, 
жырау и поэтов - своих предшественников – вы-

соко оценил значение поэтического слова, опре-
делил общественную роль поэта, как выразителя 
дум и чаяний народа, как борца за его идеалы. 
Это имеет особенный смысл, если учесть, что 
только истинные деятели, настоящие мыслители 
знали цену искусству слова, поэзии, проповедо-
вали прежде всего ее общественное значение. 
Абай, самобытный, казахский поэт, совершенно 
по-новому видит поэзию, призванную, по его 
мнению, не только слух ласкать, но и открыть 
глаза на мир, на горькую истину, на правду. Свой 
поэтический шедевр он создает в этом русле.

Исключительную любовь питал Абай к по-
этической культуре прошлого, особенно клас-
сического Востока. Он высоко ценил творения 
Фирдоуси, Рудаки, Хафиза, Джами, Саади, Ни-
зами, Навои – этих великих представителей пер-
сидско-таджикской, азербайджанской и узбек-
ской поэзии.

Как в свое время восхищался Гете поэзией 
Хафиза, в стихах которого человек «обретал без 
мук и боли свет небес в земном глаголе» (Гете), 
так и Абай в их поэзии видел мудрость народа, 
свет ума, труд людей. Поэзия Древнего Востока 
вдохновляет поэта, и он в этом стиле делает пер-
вые творческие шаги.

Зрелый Абай видит дальше и больше. Зна-
комство с высокой русской культурой, особенно 
с творениями таких ее гигантов, как Пушкин, 
Лермонтов, Лев Толстой, Бунин, знакомство с 
учением великих революционных демократов 
Белинского, Чернышевского, Добролюбова спо-
собствует формированию его прогрессивных 
взглядов, он становится истинным поэтом – бор-
цом, демократом и просветителем.

Зло личное и общественное во всех его про-
явлениях становится для него непримиримым 
врагом. Борьба за изгнание его из сердца чело-
века, из среды общества, в целом становится его 
главной задачей.

Все это неуемное желание он выражает через 
поэзию, назвав ее «властителем языка».

Определяя место и роль поэта в жизни народ-
ной, Абай писал:

 Взглянет он зорче степного орла,

M. Bazarbaev

ABAI IS OUR UNIVERSITY

Abstract. The issues dealt in this article. Poetic heritage of Abai. Poetry of Abai is a reflection of the people's wisdom 
and philosophy. Historical merit of Abai. Abai about the role of science and education in the community.  

Humanism of Abai. Abai  is a  teacher, a mentor.
Keywords: Abai, poetry, philosophy, merit, science, education, teacher.



Абай институтының хабаршысы.  №5 (17). 201228

 Струны раздумья в душе теребя.
 Против невежества, против зла
 Он обращает свой гнев, скорбя. 
Люди слова его пронесут 
Близким и дальним из края в край. 
Суд справедливости, разума суд, 
Ты рассуди и ты покарай.

Ставивший такую высокую цель перед по-
этом, требовавший от поэзии большой художе-
ственной глубины, ювелирной чеканности слов, 
Абай создавал стихи с совершенно новым назна-
чением, новым содержанием. Стихи Абая в кор-
не изменили само понятие о поэзии, они удивили 
и поразили современников своим глубоким со-
циальным содержанием, высоким мастерством. 
Поэзия Абая восхищает своих читателей и ныне. 
«Звонкий стих» поэта,  «на вид – серебряный, по 
сути – золотой», постоянно с нами, напевно зву-
чит в душах далеких потомков, которых он лю-
бил, которым верил.

Творения Абая, вся его деятельность как поэ-
та и мыслителя являются ярким доказательством 
того, как просыпалось самосознание народа, как 
увеличивался разрыв между угнетателями и уг-
нетенными. Творчество Абая в целом отражает 
противоречие времени, противоречие в жизни 
казахского общества XIX века, которое находи-
лось под двойным гнетом – со стороны местных 
феодалов и аткаминеров, царских колонизаторов. 
Известно, что царский режим культивировал и 
поддерживал старый, почти средневековый па-
триархальный уклад жизни, чтобы держать на-
род в невежестве и эксплуатировать его.

Несмотря на такое крайне тяжелое положе-
ние, передовые умы казахского общества стре-
мились к правде, боролись против гнета, отста-
лости, за равное социальное положение людей в 
обществе, пропагандировали идеи национально-
го самосознания, просвещения, экономи-ческого 
развития казахской степи. Необходимость корен-
ного изменения образа жизни одним из первых 
понял Абай и своей поэзией, всей общественной 
деятельностью страстно служил этой цели.

Безусловно, нужно было обладать острым 
умом, прозорливостью, умением хорошо разби-
раться в общественных и социальных вопросах, 
чтобы выбрать правильный путь в трудных ус-
ловиях эпохи, в сложной обстановке крайне от-
сталой казахской степи и посвятить себя борьбе 
за справедливость и социальное равноправие 
людей. В условиях полицейского режима цар-
ских ставленников в казахской степи, при не-
ограниченной власти феодалов и баев Абай су-
мел смело поднять свой голос за радикальное 
изменение уклада жизни, выступить за правду и 

справедливость, беспощадно клеймить алчность, 
невежество и дикость, страсть к наживе прави-
телей степи. Абай всей душой хотел просветить 
свой народ, открыть ему глаза на мир, сделать 
его культурным, духовно обогащенным, процве-
тающим. Исторической заслугой Абая является 
то, что он смело выступил за искоренение из об-
щества, из жизни людей всякого зла, тирании и 
это проповедовал в своем творчестве. Он твердо 
верил в будущее, верил, что наступят времена, 
когда между людьми и народами будет царить 
благоденствие и мир.

Судьбу своего народа Абай неизменно свя-
зывал с судьбой великого русского народа, его 
светлое будущее он не представлял вне братской 
связи и духовной помощи русского народа. Абай, 
сам глубоко изучивший русскую культуру и ис-
кусство, переводивший десятки произведений 
гения русской поэзии Пушкина, в своих стихах, 
назидательных словах с восхищением и любовью 
пишет о культурном богатстве, неисчерпаемой 
энергии, трудолюбии русского народа. В станов-
лении Абая как поэта и мыслителя громадную 
роль сыграло поэтическое и философское насле-
дие русских прогрессивных деятелей. Именно 
поэтому Абай настойчиво пропагандирует в сво-
ем творчестве необходимость изучения наследия 
русской духовной культуры. Он писал: «Изучай 
культуру и искусство русских. Это ключ к жизни. 
Если ты получил его, жизнь твоя станет легче. 
Узнавай у русских доброе, узнавай, как работать 
и добывать честным трудом средства к жизни. 
Если ты этого достигнешь, то научишь свой на-
род и защитишь от угнетения».

Обогатив себя знаниями в области филосо-
фии, общественной мысли, ознакомившись с пе-
редовыми идеями русской и мировой культуры, 
Абай стал придавать большое значение роли На-
уки и просвещения в жизни общества. Он изуча-
ет философию Спенсера, Спинозы, Толстого. Его 
увлекают идеи русских революционных демо-
кратов Белинского, Чернышевского, Добролюбо-
ва. Главную задачу переустройства, утверждение 
равноправия, установление справедливого обще-
ства Абай видит в воспитании, в овладении всеми 
науками, которых достигли передовые страны. 
В своей поэзии Абай воспевал думы и стремле-
ния народа, ставил задачу воспитания его в духе 
готовности к активному деянию, трудовой дея-
тельности. Упорная борьба за свои права, труд 
тяжелый, каждодневный, тяга ко всему новому, 
передовому, к прогрессивной мировой культуре, 
по учению Абая, могут принести независимость 
и равноправие кочевому казаху. Абай проповеду-
ет гуманизм, уважение к человеческой личности, 
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любовь к труду, страстно желает счастья и блага 
для своего народа и для всех народов. Великий 
поборник дружбы народов, Абай высоко ценил 
вклад каждого из народов в мировой прогресс и 
учил уважать, любить их, перенимать их опыт.

Как известно, все эти глубоко социальные, 
общечеловеческие мотивы и темы в прежней 
казахской поэзии отсутствовали. Абай, поставив 
задачей перед поэзией служение народу, отраже-
ние явлений действительности, поднял темы ак-
туальные, животрепещущие для своего времени. 
Обладая высоким мастерством, исключитель-
ным талантом, Абай создал поэзию глубокую 
по содержанию, прекрасную по форме, идейно  
направленную, выражающую дух времени и 
эпохи.

Из устной, дидактически-назидательной тра-
диции Абай вывел казахскую поэзию на путь 
критического реализма и оформил письменные, 
профессиональные традиции. Абай в поэзии вы-
ступил истинным новатором. Нововведения Абая 
утвердились в казахской поэзии как традиции 
классические. По праву Абай является осново-
положником казахской письменной литературы.

Как философ, Абай глубоко чувствовал дыха-
ние времени, понимал его веления, он призывал 
перестраиваться соответственно новым требова-

ниям жизни, бороться против косности, консер-
ватизма, считая, что только путем обновления, 
радикального изменения всего старого можно 
добиться улучшения и совершенства в развитии 
и управлении человеческим обществом.

Благодарные потомки считают его учителем, 
наставником, у которого черпают жемчужины 
прекрасной поэзии, образцы мастерства. Абай 
учит жить и трудиться, честно служить своему 
народу. Его идеи тесно перекликаются с идеями 
и идеалом нашего современного общества. Абай 
– предтеча всей казахской культуры, развитой 
литературы и искусства. Потомки восхищаются 
и гордятся великим предком, который в дни без-
временья, в эпоху прозябания зажег факел сво-
боды и равноправия и открыл глаза народу на 
новый путь развития.

Абай – наш университет, мы у него учились и 
будем учиться. Он первый в казахской степи при-
звал людей к науке, образованию, проповедовал 
учение, труд, тягу к знаниям. Абай – учитель, на-
ставник, его идеи, его учение, его великая поэзия 
в условиях современной жизни стали достояни-
ем всего просвещенного мира.

Базарбаев М. Избранное. – Астана, 2009. – 
Том 3. – С. 21-26.
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Г.А. Горбаткина Шайяд Хамзаның поэма-
сы туралы жазған мақаласында былай дейді: 
«Әрбір ақын нәзира дәстүрін жалғастыра оты-
рып, жаңа бірдеңе қосады, өзіндік көзқарасын 
білдіруге күш салады, Уақыт тынысын жырға  
қосады. Сондықтан олардың туындыларындағы 
сюжет қана маңызды емес, (батыс европалық 
зерттеушілер негізгі  салмақты соған салады), ең 
бастысы  сол сюжетті таратып түсіндіру, оның 
әлеуметтік, психологиялық мазмұнын білу де өте 
зәру мәселе» [1,8].

Бұл жайтқа қатысты түркі ақындары не ай-
тады? Бұл сұраққа  жауап қатпас бұрын алды-
мен ақындар пайдаланған деректерге тоқталған 
жөн. Ол деректердің бастауында, сөз жоқ, Құран 
кітабының 12-сүресі тұрады. Әли ақын өз 
поэмасының аңдатпасында сюжеттің құрандағы 
атауына назар аударады. 

Аңыздар мен нақылдардың тәжіндей,
Тыңдай берсең шаршамайсың, ғажабы.
Ырғағы ғашық жүрек дүрсіліндей
Тегін емес, құранда айтылуы.

Басқа дерек көздері жайында М. Хаутсманың 
айтқандары көңілге қонады; «Сөз жоқ, ақын 
Құран хикаялары мен «Қиссас ал-анбияны», 
Фирдаусидің поэмасын пайдаланды. Сонымен 
бірге шығыстанушылардың VII Халықаралық 
конгресінің отырысында хабарлағандай автор-
дың қолында олардан өзге төрт немесе үш түрлі 
парсылық өңделген нұсқалар болған» [2,9].

Құран тәфсирлерінің ішіндегі ең маңыздысы 
әрі мезгілі жағынан ертерек хатқа түскені 
Табиридің «Тафсир ал-кабири» еңбегі [3, 34].  
Фирдауси пайдаланған негізгі мәліметтер осы 
тәфсірден алынған.

СӨЗ ӨНЕРІ

ӘОЖ  82.0(091)
П. Бисенбаев

«ЖҮСІП-ЗЫЛИХA» ДАСТАНЫНА ӨЗЕК БОЛҒАН КӨНЕ СЮЖЕТ

Аңдатпа. Мақалада қарастырылатын мәселелер. «Жүсіп-Зылиха» дастаны. Дастанның сюжеттік желілері. 
Оны жырлаушылар. Дастанның нұсқалары. Дастан нұсқаларының зерттелу жайы.  
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ДРЕВНИЙ СЮЖЕТ ЛЕЖАЩИЙ В ОСНОВЕ ДАСТАНА  
«ЖУСУП-ЗЫЛИХА»

Аннотация.Вопросы, рассматриваемые в статье. Дастан «Юсуф и Зулейха». Сюжетные основы дастана. 
Версии дастана. Состояние изученности дастана. Идейно-художественное содержание дастана.
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ANCIENT PLOT "ZHUSUP-ZYLIHA" UNDERLYING DASTAN

Abstract.  The issues dealt in this article. Dastan  of "Yousaf and Zuleykha". Subject bases of dastan.  
Versions of dastan. Condition of study dastan. Ideological and art contents of dastan.
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Әли болса, керісінше, Зылиха мен Жүсіп 
сезімдерін кәдімгі адами махаббат кейпінде 
бейнелейді. Дегенмен, түркі ақындары парсы 
тіліндегі атақты шығарманың жетегінде кете 
бермеген. Сюжеттің дара, өзгеге ұқсамайтын 
үлгісін ұсыну  үшін Абдолла Ансаридың «Анис 
әл-муридин уа шамс әл-мажалис» атты проза-
лық шығармасымен танысқан [4, 54].  Бұл 
сопылық трактаттың Гераттық шейхтың туын-
дысы екендігіне ғалымдардың көбі дау айтты, 
солардың қатарында  Бертельс те болды. Рас, 
басқа еңбегінде Е.Э. Бертельс алғашқы пікірінен 
қайтып, бұл шығарманың Ансаридікі екендігін 
мойындайды [5, 43].  Мүмкін ғалымның осындай 
тоқтамға келуіне шығармада жиі ұшырасатын 
"Қожа Абдолла Ансари айтты...." болып келетін 
сілтеме формасы әсер еткен шығар. Алайда 
мұндай стилистикалық амал-тәсілдерді (араб, 
пар сы қолжазбаларында көп кездесетін) мәтінді 
көшірушілердің де енгізіп жіберуі ғажап емес. 
Ахмет ибн-Фадланның Еділге сапары туралы 
атақ ты естелігі жайында да осыны айтуға болады.   

Э.Р. Рүстемов те бұл версияның Абдол-
ла Ансаридікі екенін айта отырып, мәтіннің 
1605 жылғы 14 мамырда Бурханпур қаласында 
Махмуд ибн Мұхамметтің қолымен өңделіп, 
редакцияланғанын ескертеді [6, 43].  Біздің айта-
рымыз, хатқа түсірушілер қанша түзету енгізейін 
дегенімен авторлық шығарманың негізгі де-
тальдарына нұқсан келтіре алмаған. Мұны 
парсылық версиямен Құлғали поэмасының ұсақ 
детальдарына дейін ұқсас келуімен түсіндіруге 
болады. Ал «Қисса Жүсіп» авторы «Анис әл-
мүридин» редакторынан төрт  ғасыр бұрын 
өмір сүрген.  Сонымен бірге Әли мен Дүрбек 
поэмаларындағы маңызды эпизодтар мен бөл-
шектер, екі поэманың туып, қалыптасуына ық-
пал еткен Ансари версиясында кезікпейді. Бұл 
жайт тың өзі мәтінді көшірушілердің қатесі бо-
лар деген ойға жетелейді. Құлғалидың прозалық 
шығарманың толық мәтінімен жұмыс жасағаны 
күмән туғызбайды. Э.Р. Рүстемов те Дүрбек вер-
сиясы туралы осыны айтады.

Прозалық шығармаға өзбек ғалымы төмен-
де гідей мінездеме береді: «Абдолла Ансаридің  
«Анис әл-муридинінде» нақты басы ашық сю-
жет тік желі жоқ. Онда сымбатты  Жүсіп туралы 
әр түрлі версиялардың үзінділері ғана бар» [6, 58].

Автор осы версиялардың көмегімен , құранда 
қысқа әрі белгілі баяндау формасына тәуелді 
болғандықтан ,шығарма бөліктерінің идеялық 
мазмұнын кеңірек  түсіндіруге күш салады. 
Біз сюжет құрудағы мұндай көркемдік әдістер 
дастанның прозалық версияларының барлық ав-
торларына тән ерекшелік екенін ескертеміз. Же-

келеген эпизодтардың түрлі нұсқаларын Құлғали 
да кіріктіреді. Одан  шығарманың сюжеттік 
бітіміне зиян келмейді, керісінше, шығармаға 
зерттеушілік стиль үстей түседі. Зерттеушілік 
стиль  сюжеттің ең жаңа версиясы саналатын 
Томас Манның «Жүсіп және оның бауырлары» 
романында да бар.

Ансари туындысында сюжеттік оқиғалар 
бірінен бірі туындап отырады. Ал сопылық 
үгіт-насихат, хикметтер Фирдоусидің «Жүсіп-
Зылиха» поэмасындағыдай  әрбір маңызды эпи-
зодтан соң орналасады. Шамасы, сюжет құрудағы 
мұндай стиль Жәмиге дейінгі парсы әдебиетінде 
басымдық танытса керек. Аисари шығармасы 
бірнеше буын ақындарын өзінің мол дерегімен, 
тартымды  детальдарымен, қат-қабат  верси-
яларымен қызықтырған болатын. Әрбір ақын 
солардың ішінен өздерінің идеялық ұстанымына, 
көркемдік амал-тәсілдеріне сай келетін эпизод-
тар мен шағын бөлшектерді таңдап алатын.     

Кейбір деректерге қарағанда, Анса-
ри құран тәфсірінің авторы болған көрінеді. 
Оның «тәфсірі» туралы З. Сафының еңбегінде 
айтылған. Бірақ ол еңбектің мән-маңызы туралы 
жарытып ештеңе айта алмаймыз. Мәліметтердің 
көптігі сияқты «Анис әл-муриддин» еңбегіне тән 
белгілер автордың «Тәфсіріне» де тән қасиеттер 
деп білеміз. Жүсіп туралы әпсана 1872-1873 
жылдары Тевриз қаласында жарық көрген 
«Қиссас-әл Әнбиенің» парсылық нұсқасында 
да басылыпты .Онда кітаптың төңірегіне Үнді 
ғалымдарын жинайтын сұлтан Ғиясиддин билік 
жүргізіп тұрған уақытта жазылғаны айтылған. 
Бұл жерде, әрине, әңгіме селжүк сұлтаны туралы 
болып отыр. Тарихта бірнеше Ғияссиддин өмір 
сүрген. Солардың біреуі Әмір Құсырау дәуірінде 
билік жүргізіп, 1286 жылы, енді бірі 1296 жылы 
қайтыс болады. Егер кітап соңғы сұлтанның 
кезінде шыққан болса, онда оның Құлғалиға 
мәлім дүние екенін сеніммен айтуға болады. Бір 
қызығы «Қисас әл-Әнбиядағы» әпсананың ба-
сты сюжеттік бөліктері «Анис әл-муриддиндегі» 
оқиғаларды сол күйі қайталайды. Мысалы, 
Жүсіп дұғасының нәтижесінде саудагер Мәлік 
Ибн-Дүғардың жиырма баласы дүниеге келетін 
деталь екі версияда  ұшырасады.          

Жүсіптің Ніл жағалауында  балықтың арты-
на  жасырынып  жуынатыны жайындағы эпи-
зод «Анис әл-муриддинде» жоқ, ал парсының 
«Қиссас әл Әнбиясында» бар. Әли ол эпи-
зодты соңғысынан алса керек. XVIII ғасырда  
өмір сүрген түркімен ақыны Андалыптың осы 
еңбекті пайдаланғаны анық. «Анис әл-муридде» 
парсылық «Қисас әл-Әнбиясында» түрікменнің 
"Жүсіп-Зылиха» дастанында қайталанатын де-
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тальдар кездеседі. Мысалға, аштықтың келетінін 
сипаттайтын тұсты, Жүсіптің Мысырға сатыла-
тыны туралы эпизодты алайық. 

Халық дастандарының дәстүріне толық 
сай келетін сюжетті туғызған Андалыпты 
«Қисас әл-Әнбия» әпсанасындағы прозалық 
мәтіннің ғазалмен астасуы сияқты ерекшеліктер 
қызықтырған сияқты. Мұның өзі Андалыптың 
Әли версиясымен жақсы таныс болғанын 
білдіретін жайт. Е.Э. Бертельстің «Орта Азия 
халықтарының әдебиеті» атты мақаласындағы 
мәліметтер көңіл аударуға тұрарлық. Автор былай 
деп жазады: «1313 жылы түрікмен тайпасының 
арасында алғашқы әдеби шығарма пайда болды. 
Салур тайпасына тиесілі «Мүридтің көмекшісі» 
атты кітап толығымен дін қағидаларын 
түсіндіруге арналады. Өкінішке орай ол еңбектің 
мазмұны жайында нақты ештеңе айтылмайды» 
[5,  271].

Бұл А. Ансаридың «Анис әл-муридин» шы-
ғар масының көне аудармасы болуы да мүмкін. 
Археологиялық экспедиция барысында Татар-
стан жерінде көне түрік тіліндегі қолжазба кітап 
табылған. Ғалымдардың айтуына қарағанда, 
бұл кітап А. Ансаридың «Анис әл-мүридин» 
шығармасының аударма  нұсқасы көрінеді. 
Олай болса, Гераттық Шейх шығармасының 
толық версиясысымен танысатын күн де алыс 
емес. Е.Э. Бертельс мақаласында сөз болған 
кітаптың шыққан уақытына қарағанда Құлғали 
ол шығарманың түрікше нұсқасымен таныс 
болмаған. Ол өз поэмасының эпилогында бы-
лай дейді: «Біз Жүсіп пайғамбардың өмір тари-
хын араб, парсы тілінде қалай жазылса, солай 
баяндадық. Зылиха бейнесіне қатысты Құлғали 
енгізген жаңа өзгерістерді Жәми, Дүрбек және 
Әли поэмасын үлгі тұтқан ақындардың бәрі 
қайталайды.

Осының өзі бүгінгі ғалымдарға белгісіз басқа 
да дерек көздерінің болғанын білдіреді. А. Та-
гирджанов үш поэмадан түс көрудің сапалық 
ерекшеліктерін көрсете отырып, Дүрбектің 
өзгеде жоқ дерекке сүйенгендігі туралы гипотеза 
ұсынады. Мәселе мынада: Құлғали мен Жәмидің 
Зылихасы Жүсіпті түсінде үш рет көреді, ал 
Дүрбек кейіпкері бір рет қана. Алайда әр автор 
әрқандай дерек пайдаланды деп кесіп айтуға 
ерте. Бұл авторлар бір шығарманың бірнеше 
нұсқасын пайдалануы мүмкін.

Құлғали мен Дүрбектегі Жүсіп жайғасқан 
керуеннің Ханааннан Мысырға сапары су-
реттелетін жерінің ортақ болуы осы болжам ның 
дұрыс екенін айғақтайды. Керуеннің жолдағы 
хикаялары сол эпизодтарда ғана сипаттала-
ды. Нақтырақ айтсақ, Жүсіптің Иерусалим 

билеушісімен кездесуі және соған байланыс-
ты оқиғалар екі версияда да көрініс табады. 
Айырмашылығы Құлғалиде жекелеген тараулар 
тәптіштеліп суреттеледі, ал  Дүрбекте қысқа 
қайырылады. «Анис әл-муридиннің» Лондондық 
нұсқасында бұл эпизодтар толық қамтылмаған: 
«Керуен Мысырға бір күнде жетеді». Бұл Э.Р. 
Рүстемовтің Дүрбек шығарманың басқа нұсқасын 
пайдаланды деген пікірін растай түседі. Ақынның 
өзге дерек көздерін тұтынбағаны анық. Өйткені, 
ол атақты шығармасында парсы тіліндегі 
прозалық туындыны оқығанын ескертеді. Оның 
үстіне ақындар қолда бар шығармалардың 
барлық мағыналық бөліктерін тұтас пайдалан-
ды деу артық. Ілгеріде айтқандай, олар өздерінің 
идеялық ұстанымына, талғам мен стиліне сай 
келетіндерін ғана таңдаған. Авторлардың бір де-
рекке әр түрлі жолмен келуін осылай түсіндіруге 
болады. Жәмиде «Анис әл-муридиннен» сол күйі 
көшірілген детальдар бар.    

Зылиха Жүсіпке сезімін білдіріп: «Мен мұн-
дай құрметті тірі жанға көрсеткен емеспін. Ме-
нің сені жақсы көретінім сондай, мен сенсіз 
бір минут та тағат тауып тұра алмаймын. Сен 
жоқта әбден мазам кетеді», - дейді.СондаЖүсіп: 
«Әкемнің үлкен махаббатынан мен құлдыққа 
түстім. Сенің махаббатың да жамандық әкеле ме 
деп қорқам», - деп жауап қатады. 

Жәми детальды байытып, психологиялық 
реңк береді. Ол бір идеялық желіге Жүсіптің та-
рихын баяндайтын үш эпизодты кіріктіреді, оған 
Жүсіптің басына пәле боп жабысып, ұры атан-
дыратын апайының махаббаттын да қосады. Бір 
деректі пайдаланған ақындардың көп тұста өз 
бағытын айқындағанын көреміз. Мәселе олардың 
шығармадан өзіне керегін алғандығында. Фило-
соф ақын Жәми тұтас бір желіге өзек болғандай 
нәзік деректерге иек артады. Және олар ақын 
стилімен үндесе отырып поэманының көркемдік 
жүйісіне мігірсіз орнығады. Сосын үзіндеден 
алынған детальдар Ансари версиясының Жәми 
поэмасына қаншалықты ықпалы болғанын 
көрсетеді. Ансари шығармасы мен Жәми по-
ямасына сопылық туындылардың ықпалы 
болғандықтан ба идеялық тұрқы бір-біріне 
жақын. Е.Э. Бертельс болжап, Э.Р. Рүстемов 
дәлелдегендей, Дүрбек поэмасының бастау көзі 
де Ансари версиясы болып шықты.

Сонымен, Жәми поэмасының дүниеге ке-
луіне септігі тиген шығарма туралы Крымский 
болжамы дұрыс болды. Түрлі ақындардың вер-
сияларындағы өзара ұқсас  мотивтерді анықтаған 
ғалымдар бірте-бірте олардың шығармаларының 
түп негізі бір әдеби туындыдан бастау алатынын 
анықтады. Ғасырлар бойы өңделіп, жаңғырып 
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отырған сюжет идеялық-тақырыптық мүмкіндігі 
әртүрлі шығыс  ақындарына негізгі тақырыпты 
өзек ете отырып, өздері өмір сүрген уақыттың 
зәру мәселелерін, маңызды саяси-әлеуметтік 
проблемаларын шешуге мүмкіндік берді.

А. Ансари версиясы түрлі дәуірдегі әрқандай 
халықтардың авторлары туғызған қымбат та 
қызықты  дүниелердің бастауы. Жүсіп туралы 
сюжеттердің  астарлы, көпқырлы қасиеті ежелден 
белгілі болған.  Поэманың идеясын әркім өзінше 
түсінеді. Оның себебін А. Ансари соқырға таяқ 
ұстатқандай етіп былай  баяндайды. 

«Жаратқанның жарлығы түскен бұл сүренің 
он атауы бар. Ғалымдар оны үрей туғызатын 
сүре, данышпандар сұлулық сүресі, кезбелер 
төзімділік сүресі, қызметшілер ақыл сүресі, 
кекшілдер келісім сүресі, қайғылы жан қуа ныш-
қа бөлену сүресі, ғашықтар махаббат сүресі, 
мүридтер Алланы сүю сүресі, көктегі періш те-
лер арылу сүресі, қамаудағылар қайғы сүресі, 
қа рапайым халық Жүсіп сүресі деп атайды», – 
дейді.

Автордың соңғы ескертуі елең еткізеді: халық 
сюжетті тұтас, бүтін болмысымен қабылдайды.

Сюжеттің поэзиялық қалыпқа түсіп, біршама 
толық өңделгені Фирдоуси версиясы деп айтуға 
әбден болады. Кейінгі авторларға қарағанда, онда 
сюжеттің көп қабатты астарлы қыры жан-жақты 
қамтылған. Автор шығарманы сол дәуірдегі 
Иран жұртшылығына тән психологиялық 
өрнектерімен, ақиқат өмірдің өзінен алынған 
мысалдармен толықтырған. Автор сюжеттің 
бірде-бір тақырыбын сырт қалдырмайды. Ол 
ежелгі сюжеттің тақырыптары мен мотивтерін 
библиялық бастауынан алшақтатпай береді. 
Ақын әке мен бала қатынасын үлкен махаббат-
пен, шабытпен жырлайды. Фирдоуси шеберлігін 
танытатын сұлу суреттер адами құндылықтарды 
насихаттау үшін алынған. Бұл жайтты А.Т. Та-
гирджанов та атап өтеді. А.А. Гавахария бұдан 
поэманың кемшілігін көреді: «Поэманың барлық 
мағыналық бөліктері көркемдік талаптарға 
толық  жауап бермейді, эстетикалық деңгейі  
төмен, бір сарынды көркемдік амал-тәсілдер 
кездеседі» [7, 23].  «Бір сарынды көркемдік амал-
тәсілдер» автордың моральдық ұстанымында, 
ең бастысы адамның ерік-жігерінің әлсіздігін 
бейнелейтін діни мазмұнында, ақынның өмірге 
деген немқұрайлы көзқарасында.

Е.Э. Бертельс шығарманың өн бойындағы 
кемшіліктің бәріне қармастан, оны өте жоғары 
бағалайды: «Бұл поэманың үлкен күші оның 
өте нәзік детальдарында, сырлы суреттерінде. 
Таланты ертедегі голландық шеберлерді еске 
түсіреді» [5, 5].

Бұл жерде поэманың авторы Фирдоуси 
ма, әлде басқа біреу ме? деген дау-дамайды 
қозғаудан аулақпыз. Оның атақты «Шаһнама» 
туындысының авторы екенін А.Т. Тогирджа-
нов жазды. Жәмидің "Жүсіп-Зылихасы" туралы 
монография бастырған Түлеев те осы пікірде. 
Е.Э. Бертельс Жүсіп туралы сюжеттің Фир-
доуси нұсқасына мынандай мінездеме береді: 
Фирдоуси поэмасындағы негізгі көрініс Зыли-
ха жайындағы эпизод емес, әке мен баланың 
жалынды махаббаты. Жақып пен Жүсіптің 
арақатынасын өте нәзік, әрі өте берік махаббат 
құбылысына айналдырып әсерлі суреттейді. Ең 
басты қасырет - әке мен баланың бір-бірінен 
ажырап қалуы. Кейін ғалым Дүрбек поэмасына 
қатысты мақаласында осы пікірге қайта орала-
ды: "Махаббат желісі, нақтырақ айтсақ, бүтін 
Зылиха тарихы, поэманың негізгі бөлігі емес, 
бар болғаны оқиғаның дамуына  түрткі болатын 
бір эпизод қана". Э.Р. Рүстемов ғалымның бұл 
ескермесін іліп әкетіп, оны поэманы нақты әрі 
жан-жақты талдау барысында дәлелдеп берді.

Әке мен баланың бір-бірінен қол үзіп қалуы 
сюжетті жетілдіру барысындағы басты са-
рын  ретінде барлық версияға, ортақ тіпті То-
мас Манның атақты романына да тән ерекшелік 
осы деп білеміз. Жалғыз Жәми мен соған 
еліктеушілер ғана Жүсіп пен Зылиха махаббатын 
негізгі тақырып етіп алады. 

Сюжетке Жәмилік тұрғыдан келу сипа-
тын дәріптеу және оны барлық версияға тану 
ғалымдарды шатастырады, тіпті тығырыққа 
әкеп тірейді десек болады. Салыстыра 
қарастырар болсақ, мұның өзі жекелеген 
поэзиялық нұсқалардың көркемдік кестесінің 
әлсіреуінен көрінеді. Кейбір ұлттық версиялар-
да  эпизодтардың маңызын осылай күшейту 
мақсатында негізгі сюжеттік жағдай мен образдар-
ды әлсіретіп  алғаны байқалады. Ал шығарманың 
басты құндылығы идеялық мазмұнында тұрғаны 
мүлде байқалмай қалады. Жалпы салыстырмалы 
зерттеулер мен ұлттық шеңбердегі еңбектерде 
негізінен алғашқы түркі версиясы сынға алы-
нады. Тек Г.А. Горбаткина мен А. Гулиевтер де 
ғана дұрыс баға беріледі. Бірінші жұмыс авторы 
осы тақырыпты терең зерттеген ғалымдардың 
пікіріне құрметпен қарайды.  

Әзірбайжан ғалымының жұмысында да 
жақсы талдаулар кездеседі. Ол дастанның ең 
маңызды нұсқаларын салыстырып қарастырып, 
Жәми нұсқасына басымдық береді.

Татар әдебиеттану ғылымындағы поэманы 
бағалау мен талдау саласында екі түрлі тенден-
ция байқалады. Шығарманың проблематика-
сы мен негізгі тұжырымын анықтай алмаған 
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ғалымдар екі ұшты пікір ұстанады. Мысалы,  
К.Т. Ғизатов монографиясына назар аударған 
болсақ, шығарманың басты эстетикалық артық-
шылығы мен гуманистік құндылығы Зылиха об-
разында жатыр, бас кейіпкердің артықшылығы 
бәрін кешіре беретін әулиелік қасиетінде. 
Ал автордың өзі басты кейіпкерді күреске 
шақырмағаны үшін айыпталады [8, 43].

8-сыныпқа арналған түрікмен әдебиеті оқу-
лығында шығармаға көне ескерткіш ретінде, 
түрікмен  әдебиетінің дамуына үлкен ықпалы 
болғандығы жайында айтылып, оның идеялық-
тақырыптық негізіне мынадай баға беріледі: 
«Шығармада, ілгеріде айтқандай, Жүсіп пен 
Зылиханың махаббат хикаясы бейнеленеді, 
нақтырақ айтсақ, Жүсіп пен Зылиханың махаб-
баты». Сөз жоқ, авторлардың тақырып туралы 
мұндай түсінігі оларға поэманың көркемдік-
идеялық ерекшелігін толық әрі дұрыс ашуға 
мүмкіндік бермеген.  

Шығармадағы негізгі мәселені кейіпкер ма-
хаббаты арқылы түсіндіру әрекеті татар поэзия-
сы туралы жазылған ірі еңбектерде де кездеседі. 
Жоғарыда аты аталған Бекмұхамедованың 
кітабында төмендегідей жолдар бар: «Зыли-
ха махаббатының анық, әрі дәл бейнеленуі, 
ғашықтардың сүйгенін ізден ұзақ жолға шығуы, 
махаббат отына күюі шығарманың көркемдік-
эстетикалық әсерін күшейте түседі. Автор 
сюжеттің маңызын жақсы түсінеді: шығарманың 
барлық көркемдік-бейнелеу амалдары Жүсіп 
пен Зылиханың үлкен махаббатын ашуға қызмет 
етеді. Ғали оқиғаға қатысы аз табиғат суреттері 
мен образдарға ұзақ тұрақтамайды. Жүсіп пен 
Зылиха махаббаттарының тағдыры әрқашан на-
зарда болады». 

Әрине, сюжетті дәл осылай талдайтын 
болсақ, көптеген детальдар, эпизодтар мен об-
раздар түсініксіз боп қалар еді. Көркемдік бей-
нелеу амалдары мен тәсілдерінің толық бөлімі 
зерттеуші назарынан тыс қалады. Егер ғалымның 
пікірін қосалқы емес, негізгі сюжетке қатысты 
десек, онда жекелеген тезистер түсініксіз бо-
лып қалады. Тең дәрежеде «азапқа түскен 
ғашықтар» туралы айтудың өзі артық. Өйткені 
поэмада азапқа түсетін кейіпкер Зылиха ғана. Ал 
Жүсіптің оған, оның сезіміне қатысы жанама, 

біржақты бағытта ашылады. Біз бұл мәселеге әлі 
де қайтып ораламыз.

Құлғалидың  шығыс әдебиетіндегі Жүсіп ту-
ралы сюжетті жетілдіруге қосқан үлесі бірінші 
кезекке билеуші мен халық тұрмысын жақсарту 
мәселесін қоюынан  байқалады. Ал  көтерілген  
мәселенің зәрулігі мен оны шешудегі өзіндік 
модель көне түркі әдебиетіндегі прогрессивті 
тенденциялардың дамуына ықпал етеді.

Сюжеттік материалдар бүкіл әлем әдебиеті 
тарихында билеуші мен халық тұрмысына 
қатысты мәселелерді көтеруге жайлы жағдай 
туғызды. Тіпті, Томас Манның атақты версия-
сында да идеал, қоғам моделі зерделенеді.

Сюжеттің дамуында, Фирдоуси шығарма-
сында да, бұл қатардағы мәселелердің бірі. Ал 
Құлғали болса, аталмыш сюжеттік желіні негізгі 
мәселе деңгейіне көтерді. 

Г.А. Горбаткина Құлғалидің алғашқы және 
атақты шәкірті түрік ақыны Шайяд Хамза 
поэмасынан да осындай ерекшеліктерді бай-
қайды. «Орта ғасыр әдебиетіндегі барлық шы-
ғар малар сияқты, Ш. Хамза поэмасы да діни 
сарынға иек артады [9, 4].  Бірақ онда билеушілер 
мәселесіне, нақтырақ айтсақ ,күшті әрі әділ 
патша мәселесіне көп орын беріледі». Дұрысы, 
Құлғали мен Шайяд Хамза негізгі орынды осы 
мәселеге арнайды. 
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Қазақ әдебиетінің басқа елдер әдебиетімен, 
оның ішінде Европа халықтары әдебиетімен 
қарым-қатынас, байланыс тарихында ұлы 
классик, данышпан ақын Абай Құнанбаевтың 
(1845-1904) орны ерекше. Ұлы ақын еңбекте-
рінің биік ысаналы өрісінің тағы бір қыры –  
М.О. Әуезов сөзімен айтсақ: «өзінде Евро-
па, өзі Европада боп, қарға тамырлы боп 
байланысқаны... Бұл белгі – сүйсінерлік нағыз 
ірі белгі». Қазақ филологиясының абайтану са-
ласында  М.О. Әуезов  айқындап  кеткен ғы-
лы ми концепция бо йынша «дана ақынның өз 
халқынан және жалпы адам баласының өнер-
ой байлығынан алған үлкен салалы түп-төркіні 
барын байқаймыз: Мұ ның біріншісі – қазақ 

халқының есте жоқ ескі заманнан жиып, өсіріп 
келген өз даналығы, ха лықтың ауыз әдебиет 
қоры, ақын Абай осы қор дан көп нәр алып, сол 
арқылы өз өлеңін көп көркейтті.

Екінші бір қол артқан қазынасы – араб, парсы, 
түрік тіліндегі шығыстың көркем классикалық 
поэзиясы.

Үшінші – үлкен өнер, мол азық алған зор са-
ласы – орыс халқының мәдениеті және сол ар-
қылы Европа мәдениеті. Осы соңғы өріске құлаш 
созған Абай өз заманы үшін, әрі жаңа тарих, жа-
ңа дәуірдің басы, әрі кең майдан келешек еді.

Абайдың ақындық білімінің кемелдене то-
лысуына, өрісінің биіктене түсуіне негіз болған 
бұл үш үлкен салаға оның қарым-қатынасының 
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кейбір жайы абайтануда едәуір зерттелді. Алай-
да ақынның орыс мәдениеті арқылы Европа 
мәдениетімен байланысы, Европа жағасынан 
алған нәр оның творчествосында қандай іздер 
мен өрнектер қалдырғаны әлі арнайы зерттелмей 
келеді, сөз етілмей келеді.

Европамен таныса келе, Абайдың: «Шығысым 
батыс, батысым шығыс боп кетті», – деуі Батыс 
елдерінің мол рухани қазынасы, мәдени, әдеби 
өсу жолдары ақынды катты қызықтырғанын 
аңғартады. Бұл тану, қызыға зерттеу, үлгі таңдап, 
нәр алу ақын творчествосына өз ізін қалдырмауы 
мүмкін емес еді. Европа елдерінің әдеби қорына 
қарым-қатынасында Абай Құнанбаев құр ғана 
үйренуші, таңырқаушы, еліктеуші ретінде 
емес, үлкен ойлы, терең толғаулы ізгі ақындық 
ерекшелігімен, ұлттық келбетімен, ұлы реалистік 
өзіндік, Абайлық тұлғасын сақтайтын кадір-
қасиетімсн, қалып-қабілетімен көрінді. Ақынның 
қазақ сахарасынан шығып, орыс мәдениетіне, сол 
арқылы Европа елдерінің қазынасына жалғыз 
өзі жол тартуы, оның тамаша қадір-қасиетін 
бұрынғыдан да арттырып, биіктете түскен еді.

Абай оқып, біліп, танысып өткен Батыс 
мәдениетінің, әдебиетінің көлемін, шеңберін 
нақты анықтау қиын. Абайдың орыс әдебиеті 
арқылы барлап көрген өрістері туралы М.О. 
Әуезов былай деген еді: «Батыс Европа мен орыс 
жазушыларының көпшілігін ол әуелі көп оқып, 
тексеріп өтеді. Өзінің білім алып, дүние тануына 
солардың шығармаларын азық етеді. Осы ретпен 
оқып шыққан ақын-ғалымдарының ішінде Батыс 
Европаның Гетесі, Шекспир, Шиллер, Гейнесі, 
Байрон, Бальзак, Беранжесі де болады. Ол кездегі 
білім-өнерлердің мол қоры, үлкен бесігі Батыс 
Европа екенін аңғарып, сол жақтың ақындары 
ғана емес, неше алуан философ, білімпаздарын 
да зерттейді. «Европаның есею тарихы», «Ескі 
Шығыс мәдениетінің тарихы» сияқтыларды 
да сол Батыс Европа ғалымдары арқылы оқып-
біледі. Европа философиясын зерттеу ретінде 
Спенсер, Спиноза, Декарттарды оқиды. Беріде 
Дарвинге қызығады. Қиыр Шығыс тарихынан 
Будданың жайын да біледі». Бұдан кейін М.О. 
Әуезов Абайдың Батыс Европада орта ғасырда 
болған діни сот-инквизицияның зұлымдықтарын 
суреттейтін романдарды көп зерттегені, Европа-
да әкімшілік құрған патша, король нәсілдерінің 
сарай тартысын білмек боп Александр Дюма ро-
мандарын көп оқығаны, кейін «Үш мушкетер», 
«Он жылдан соң», «Король әйел Марш» роман-
дары ақынның әңгімелеуі бойынша елге таны-
лып, ертегі боп кеткені туралы айтады. Африка, 
Америка, Австралияда немесе басқа бір жабай-
ылар арасында тіршілік еткен білімділер немесе 

сол жергілікті адамдардың ішінен шыққан ерлер, 
намысқорлар, дана адамдар туралы әңгімелерді 
де Абай Құнанбаев сүйсіне оқығандығы туралы 
деректер де бар. Сондай-ақ Африкадағы нег-
рлер (Абай сөзімен айтқанда – зәңгілер) мен ақ 
жұрт араларындағы алыс-тартысты көрсететін 
«Валентин Леви», «Азажүрек», «Ягуар Меду-
ленец» деген әңгімелер де Абайдың ертегі қып 
таратқан әңгімелері екендігін, осылайша европа 
жазушыларының да көп-көп әңгіме-дастандарын 
еліне жая жүргенін М.О. Әуезов айтқан болатын.

Міне, бұл көрсетілген деректердің өзі-ақ 
Абай Құнанбаев назар аударған, оқып-біліп 
таныған Европа қазына-қорының мәдениет 
көлемінің қандай болғандығын көрсетеді. Ал Ев-
ропа қазынасының ішінде Абайдың дәл өзінен 
қалған поэзиялық және прозалық шығармаларға 
қалдырған іздері мен өрнектері ұлы ақын 
мәдениетінің ірі, жоғары мәдениет екенінің тағы 
бір айғағы, дәлелі – Абай Құнанбаевтың Евро-
па мәдениеті мен әдебиетіне қарым-қатынасы 
оның орыс әдебиетімен байланысының бір 
қыры, бір бөлімі. Орыс тілі, орыс әдебиеті, орыс 
классиктері арқылы дүние жүзі мәдениетінің 
үлгілерімен танысқан Абай өз елінің талабына 
сәйкес Европа елдерінің кейбір мәдени-әдеби 
құбылыстарын халқының рухани қажетіне жара-
та білді.

Абай Құнанбаев творчествосындағы Ев-
ропа жағасының белгілерін оның орыс клас-
сиктері ерекше қадірлеген ескі антикалық, 
ескі классикалық тарихы мен әдебиетіне анда-
санда болса да, оқта-текте соғып отыруынан, 
бүкіл Батыс, Шығыс тарихтарын бірдей әңгіме 
еткен «Ескендір» жайынан әңгімелі өлең жа-
зуынан, классиктер – Шиллер, Гете, Байрон, 
Мицкевичтердің кейбір өлеңдерін алғашқы рет 
қазақшаға аударуынан, бірсыпыра батыс роман-
дарын әңгімелеп, ел арасына таратуынан, өзінен 
кейінгі жас ақындарға сыртқы өзге елдер жайын-
да шығармалар жазуына ақыл беріп, әсер етуінен 
көруге болады. Бұл белгілер халқымыздың 
рухани тарихында мән-маңызы зор ерекше 
құбылыстар еді.

Ұлы гуманист ақын Абай Құнанбаев мұра-
сының ежелгі антикалық және элладалық тарих-
пен де байланысы аса қызғылықты белгілердің 
бірі. Эллада елінің мәдениеті мен әдебиеті адам-
зат дамуы тарихында ерекше орын алатыны, 
оларды революцияшыл пролетариаттың ұлы 
ұстаздары жоғары бағалағаны белгілі. «Греция 
мен Рим салған фундаментсіз қазіргі Европа да 
болмаған болар еді», – деп жазды Ф. Энгельс 
«Анти-Дюринг» деген еңбегінде. Грек өнері мен 
эпосы «бізге көркемдік ләззат береді және белгілі 
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бір дәрежеде норма мен үлгі де бола алады», – 
деді К. Маркс.

Орыс жазушылары, әсіресе, Абайға ықпал 
еткен Крылов, Пушкин, Лермонтовтар да анти-
ка лық дәуірдің көркем мұраларын жоғары 
баға лаған-ды. Пушкин жас өспірім кезінен-
ақ антикалық әдебиетті жақсы білді. Гомердің 
«Илиада» мен «Одиссея» поэмаларын Пуш-
кин француз тіліне Битобе аударуынан оқыған. 
«Қалашық» деген өлеңінде Пушкин антикалық 
әдебиеттің өзі жақсы көретін әйгілі өкілдерінің 
қатарында Гомерді атайды. Н. Гнедич жиырма 
жылдай уақыт аударған «Илиада» орыс тілінде 
жарық көргенде, ұлы ақын екі жол өлең арнады:

Естимін баяу қаққан дыбысын ғажап эллин сөзінің 
Ұяла жаным сеземін ұлы қарттың көлеңкелі келбетін.

«Дидарластың Гомермен ұзақ уақыт жалғыз 
сен» деген бір өлеңінде Пушкин «Илиаданың» 
орыс оқушыларына еткен әсерін бейнеледі.

Антикалық мәдениет пен әдебиеттің орыс 
қоғамында жоғары бағалануы, ықпалы Абай 
Құнанбаевтың назарын аудармай қалуы мүмкін 
емес еді. Антикалық мәдениеттің Гомер, Софокл, 
Сократ, Платон, Ксенофонт, Аристотель сияқты 
өкілдері Абай шығармаларынан да орын алды.

Абай өлеңдерінде, әсіресе, қара сөзінде 
кездесетін эллин классикасының үлгілері ұлы 
ақын рухани ізденістерінде адам баласының ортақ 
мұраларына қол артып өрлегенін байқатады. 
Ежелгі гректердің эстетикалық мұраттары қазақ 
ақынының да ізденіс-толғаныстарына үндесе 
үйлесті. Өзінің «Жиырма жетінші сөзінде» 
өнеріне таңырқауға лайықты адамдар деп 
бәйітші, жыршы Гомерді, трагедия шебері Со-
фоклды, суретші Зевксисті атайды. «Гомерге 
бәйітшіліктігі себепті, Софоклге трагедиясы 
себепті, яғни біреудің сипатына түспектік, Зевк-
сиске суретшілігі себепті таңырқаймын», - деп, 
соған ұқсаған неше онан басқа өнерлері әшкере 
болған жандарды айтты.

Грек ойшылдары арасынан Абайдың көбіне-
көп назар аударғаны – Сократ, Платон, Аристотель.

Сократ (біздің заманымыздан бұрынғы 
469-399 ж.)  – ежелгі грек философы, ойшылы. 
Қайшылықтарды шешу арқылы шындыққа жету 
диалектикасын ашқан Сократтың философиялық 
және этикалық идеялары мен ол туралы   дерек-
тер біздің заманымызға көбіне-көп оның шәкірті 
Платон (б. з. бұрын 427-342 ж.), Сократпен 20 
жылдай бірге болған тарихшы әрі жазушы Ксе-
нофонт (б. з. 430-355 ж.)| және Аристотель (б. 
з. 384-322 ж.) арқылы жетті. Бұл ойшылдардың 
атын Абай атап қана қоймайды, Ксенофонттың 

шығармаларын талдай оқып, соның негізінде 
«Жиырма жетінші сөзін» (Сократ хакімнің сөзі) 
жазды.

Ксенофонттың «Сократ туралы естеліктер» 
деп аталатын философиялық трактатын 
Абай орысша басылуынан оқыған. Фило-
софия және басқа ғылым салаларымен Абай 
қатты шүғылданып жүрген 70-80 жылдары 
Ксенофонттың шығармалары Россияда бірнеше 
рет, мысалы, 1876 жылы Киевте, 1887 жылы 
Санкт-Петербургте жарық көрген болатын. 
Ксенофонт шығармаларының бұл екі басылу-
ында да «Сократ туралы естеліктері» бар. Бұл 
шығармалар кезінде Абай тұрақты оқушысы 
болған Семей кітапханасына да түсуі ықтимал. 
Немесе оларды сол жылдары Семейге көптеп кел-
ген саяси тұтқындар ала келуі мүмкін. Қалайда 
Абайдың Ксенофонттың шығармаларын, әсіресе, 
«Сократ туралы естеліктерді» оқығаны анық, тек 
оқып қоймай, аздаған өзгертулермен «Сократ 
хакімнің сөзі» деп аталатын шығарма жазды.

Ксенофонттың «Сократ туралы естеліктері» 
мен Абайдың «Сократ хакімнің сөзі» көп 
жерлері біріне-бірі сай келе тұрса да, екіншісі 
біріншісінің аудармасы деп қарауға болмайды, 
Ксенофонт идеялары мен пікірлері, дәлелдері 
мен түжырымдарын Абай өз оқушыларына, 
өз қоғамының мұң-мұқтаждарына қарай 
сәйкестеп өзгерістер, түсініктер, анықтамалар, 
пікірталастар енгізген. Сондықтан да Абайдың 
«Сократ хакімнің сөзі» казақ, орыс, көне грек 
мәдениеттерінің эементтері өзара байланыса 
астасқан, өзіндік ерекшеліктері бар төл шығарма 
ретінде қаралып, бағалануы керек.

Ксенофонттың «Сократ туралы естелік тері-
нің» төртінші бөлімі «Тәңірінің адамға деген 
қатынасы туралы Аристодиммен әңгіме» деп ата-
лады, Абайдың дәл осы бөлімге көбірек тоқтап, 
қазақшалауының сыры да тереңде жатыр. Ксено-
фонт шығармасының бұл бөлімі тәңірі мен адам, 
адам мен қоғам, адам мен табиғат, жан мен тән, 
өмір мен өлім сияқты аса күрделі дүниетанымдық 
құбылыстарды, философиялық мәселелерді 
әңгіме етеді. Осы аталған құбылыстар ақыл-
ой, сана-сезім дүниесін толғандырмаған, олар 
туралы өзіндік таным-түсініктер, болжау-жо-
рамалдар, ертегі-аңыздар қалыптаспаған бірде-
бір халық жоқ деуге болады. Адам мен табиғат 
өмірінің сан қилы ғажайып сырларын танып-
білуге қазақ халқы да сергек болатын.

Оның дүниетану тарихы жазыла қалған 
күнде зерттеушілер басқа халықтар таным-
түсініктерімен ұқсастықтарын және ерекшелік-
терін көптеп көрген болар еді.

«Табиғат және адам, өмір мен өлім аса бір 
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таңғаларлық жайлар және әрқашан ашылмаған 
құпияға толы. Табиғат пен адам! Айтыңызшы, 
адам мен табиғаттан ғажап және сыры мол не бар? 
Әлемді, оның ғажайыптарын білу қажеттілігі, 
өмір мен өлім және адамның табиғатқа қаты-
настары туралы мәселе шамандықты – әлем мен 
табиғатты, өлген адамдардың рухын құрметтеуді 
туғызды», – деп жазды Ш. Уалиханов.

Табиғат пен адам өмірінің сырлары туралы 
өз халқының түсінік-танымдарымен жақсы та-
ныс Абайды сонау ерте замандағы грек оқымыс-
ты ларының айтқандары қатты қызық тырды. Өзі 
ойшыл ақын, өнер адамы болғандықтан да Абай 
Ксенофонт шығармаларының ішінен Сократ пен 
Аристодимнің адам өнері туралы диалогтарынан 
бастайды.

Ксенофонттың «Сократ туралы естеліктері-
нің» төртінші бөлімі де және Абайдың «Жиыр ма 
жетінші сөзі» (Сократ хакімнің сөзі) де Сократ-
тың сұрақтарынан, Аристодимнің жауап беруінен 
басталады. Ксенофонтта: «Аристодим! Есть ли 
такие люди, мудрости которых ты удивляешься?

– Конечно, – ответил тот.
Так назови мне их по именам, - сказал Сократ.
– В поэмах я наиболее удивляюсь Гомеру, 

– отвечал Аристодим, – в дифирамбах – Мела-
ниппиду, в трагедий – Софоклу, в ваянии – По-
ликлиту, в живописи – Зевксису». Бұл диалогты 
Абай қазақша дәлме-дәл аударады, тек Маланип-
пид пен Поликлиттің аттары мен олардың негізгі 
істерін атамайды:

–  Ай, Аристодим, ешбір адам бар ма, сенің 
білуіңше, қылған өнерлері себепті адам таңыр-
қауға лайықты? – деді.

Ол айтты:
– Толып жатыр, қазірет.
– Бірінің атын аташы, - дейді.
– Гомерге бәйітшіліктігі себепті, Софоклге 

трагедиясы себепті,  яғни  біреудің  сипатына 
түс пестік,  Зевксиске суреттілігі себепті таңыр-
қай мын, – деп соған ұқсаған неше онан басқа 
өнерлері әшкере болған жандарды айтты».

Одан әрі қарай Абай тәңірі, құдай адамды 
аса күрделі етіп, оған ақыл, ой, жан, сезім беріп, 
ерекше жаратқаны, сондықтан адам құдайдың 
ұлылығын қасиеттеуі керектігі, т.б. туралы 
Сократтың теологиялық және этикалық ой-
пікірлерін еркін баяндайды.

Тәңірінің ұлылығына құлшылық ету, бас ию 
туралы Сократ пен Аристодимнің әңгімесін Абай 
сәл өзгертеді де, адамның табиғи қасиеттері пай-
далы істерге қолданылуы қажеттігін баса айта-
ды. Ксенофонттың баяндамасындағы Аристо-
димнің Сократқа «я не отвергаю высшего 
существа, но я считаю его слишком величествен-

ной для того, чтобы нуждаться в моем поклоне-
нии» деген жауабын Абай сәл өзгертеді: «Тахқиқ, 
бұл айтқаныңның бәрі рас, жаратушы артық 
ақыл иесі екендігі мағлұм болды. Ол құдайдың 
ұлықтығына іңкәрім жоқ, бірақ сондай ұлық 
құдай менің құлшылығыма не қылып мұқтаж бо-
лады?» – деді.

Ксенофонт шығармасында жоқ, тек Абай 
қол данған «лайықты жарастықты законымен 
жара тылып», «керекке бола жаратылып және 
бір-біріне себеппен байланыстырылып», «мықты 
көркем законға қаратылып жаратылуы» деген 
философиялық түсініктер кездеседі.

Атай кететін тағы бір жай – жеке белгілер 
не мысалдар арқылы жинақтау, қорытындылау 
кейін Сократтық индукция деп аталып кеткен 
Сократтың негізгі методын, қарсы пікір айтушы 
не әңгімешінің сұрақтарына жауап, пікірталасы – 
диалог ретінде шындықты ашу әдісін Абай өзінің 
«Сократ хакімнің сөзінде» қалпында сақтады.

Абай Кұнанбаевты Сократтың кейбір идеяла-
ры ғана қызықтырып қойған жоқ, сонымен бірге 
оның өміріне, надандықпен алысып өткен өжет 
бейнесіне, аянышты өліміне де ақын назар ауда-
рады. Өз идеяларын, пікірлерін батыл айтқаны 
үшін, Сократ реакциялық топтардың қысымына 
ұшырағаны, «мемлекет таныған құдайлардан 
бас қа жаңа құдіреттер енгізіп», «жастарды бұ-
зады», «афин демократиясын жек көреді» деген 
айып тағылып, гелие – ант берушілер соты – оған 
өлім жазасын үкім еткені, одан кейін өзі у ішіп 
өлгені бізге тарихтан мәлім. Реакциялық күш-
термен арпалысып өлген Сократтың қажырлы 
бейнесі көп елдердің ойшылдары ақын, жазу-
шылары қадірлеп, құрметтеген. Өзінің «Отыз 
жетінші сөзінде» қазақ ақыны грек ойшылының 
аянышты өлімін еске алып, «Сократқа у ішкізген 
кім?» дейді де, оны бағалай білмеген көпшіліктің 
надандығы, ақылы жоқтығы екендігін ашына 
атайды.

Сөйтіп, қазақ ойшылы бүкіл адамзат ой да-
муы тарихына енген грек философы Сократтың 
кейбір теологиялық және этикалық идеялары-
мен, ғажап өмірімен таныс болып қана қоймай, 
сонымен бірге оны өз отандастарының танып-
білуіне де көп үлес қосты.

М.О. Әуезов Абай туралы зерттеулерінде ұлы 
ақынның өз ұлтының көлемінен асып, сыртқы 
өзге елдер жайында сөз қозғауы «жалғыз қазақ 
ауқымында қалмай, Пушкинше масштаб іздеуі, 
өзінің шәкірті болған ақын жастарга неше алуан 
әңгімелерді айта отырып, өлең еткізіп халыққа 
жаюы» туралы айта келіп, букіл Батыс, Шығыс 
та рихтары бірдей әңгіме еткен «Ескендір» жайы-
нан әңгімелі өлең жазғанын, т.б. атап көрсеткен-ді.
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Бүкіл дүние жүзі халықтарының бірсыпыра-
сы: өз өмір тарихына, сана-сезімдеріне, мақ-
сат-мұраттарына, қажет-мұқтаждарына, ті-
лек-талаптарына сәйкестендіре әңгіме еткен 
ер те дегі грек қолбасшысы Александр Македон-
ский (қазіргі заманға дейінгі 356-323 ж.) туралы 
ғасырлар бойы жазылған әдеби шығармалар бел-
гілі бір өзіндік дәстүрге ие болғаны белгілі. 

Халықаралық әдеби кейіпкерге айналған 
Александр Македонский Шығыста алғашында 
Ескендір Зұлқарнайын (Қосмүйізді), кейін 
Ескендір аталып, қыруар шығармаларға негіз 
болды да, өзіндік сипаттары мен ерекшеліктері 
мол шығыс «Александриясын» жасады. Бұл 
тақырыпқа қазақ әдебиетінде де фольклорлық 
және жазба туындылар бар. Абай Құнанбаевтың 
«Ескендір» поэмасы әдебиеттану ғылымында 
байсалды зерттеліп, дәлелді тұжырымдар 
айтылған. Алайда бұл поэманы өзі тақырыптас 
кейбір туындылармен қатарлас салыстыра, 
байланыстыра зерттеу, «Александрияға» қазақ 
ақыны қандай өзіндік үлестік түсінік, жаңа шешім 
қосып, дәстүр байытқанын анықтау – Абай асқан 
биіктің тағы бір қырын аша түсер еді. Әдетте, осы 
поэмада кездесетін шығыс классикасына кейбір 
ұқсастықтар, ондағы кейіпкер мінездемелері және 
ақын творчеетвосындағы орны мен маңызы баса 
айтылады да, «Ескендірдің» осы тақырыптың 
даму тарихына, Шығыс әдеби дәстүріне жаңа 
леп әкелгені, сондықтан да, оның «Александрия» 
әлемінде жоғары баға, тиісті орын алуына әбден 
жарарлық мүмкіндіктері солғын көрсетіліп жүр.

Әр халықтар әдебиетіндегі Александр 
Македонскийдің бейнесін көп зерттеген атақты 
ғалым Е.Э. Бертельс Шығыста қалыптасқан 
дәстүр туралы былай деген еді: «Шығыс 
халықтарына Александр жорықтарының шын 
мәні беймәлім болды. Александр Грек республи-
касын талқандап, азаматтарын бағыныштыларға 
айналдырғаны, біршама еркінділіктің орны-
на өктемдік орнауы, оның жорықтары Шығыс 
елдерін ойрандап, мәдениет қазыналарын ора-
сан жойғанына олар мән бере қоймады. Мұндай 
әрекеттер Шығыс тиранына әдет-ті. Сондықтан 
да, нағыз Александр тез ұмытылып, аңыздар мен 
әңгіме-ертек тұманында ғайып болды. Алексан-
дрды өнегелі басқарушы етіп суреттеу дәстүрі 
қалыптасты. Ол туралы нақты деректердің 
жоқтығы кейіпкердің бойына автор қандай 
касиеттерді қаласа, соны аялатты. Мұның өзі 
басқарушыға үйрету, ақыл айту – «зерцало» 
тақырыбы топтасқан ерекше бір шығармалар 
тегінің тууына әкеп соқты да, «Александрия» 
фабуласына, түйініне өз кезіндегі ғылым 
салаларының бәрінен әр түрлі деректерді енгізу 

әректіне әкелді. «Александрия» әлеуметтік 
жағдайына лайық басқарушы адам меңгеруге тиіс 
білімдерді қызықты түрде хабарлайтын өзіндік 
бір энциклопедияға айналды. Сөйтіп, Александр 
туралы шығыстың шығармалары біз үшін аса 
зор маңыз алады. Бұл тек көркем шығармалар 
ғана емес, сол шығармалар туған дәуірдің саяси 
даналығының жиынтығы».

Бұл дәстүр, негізінде, Фирдоусидің (934-
1020) аса ірі поэмасы «Шах-намэның» «Искен-
дер» бөлімінде, Низамидің (1141-1203) «Искан-
дер-намэ», Хосроудың (1253-1325) «Искандердің 
зерцалосы» мен Жамидің (1414-1492) «Искандер 
даналығының кітабы» және Навоидың (1441-
1501) дидактикалық-философиалық дастаны 
«Садди Искандерий» («Ескендірдің қорғаны») 
шығармаларында дамығаны, оларда Ескендір 
қастерлене, көтермелене ырланғаны, ал бұл 
шығыс классиктерін Абайдың жақсы білгені 
белгілі.

Шығыс ақындары дәстүрлі жыр еткен тақы-
рыпқа Абай да шығарма жазуы, сюжет құрамында 
Низамидің «Искандер-намэ» дастанының бірер 
көріністеріне аз да болса ұқсас баяндау келтіруі, 
шығарманы дидактикалық, адамгершілік, гу-
ма нистік ойлармен аяқтауы – Абай «Ескенді рі-
нің» шығыс классикасымен байланысы, міне, 
осы белгілер төңірегінде болып келеді де, ал 
поэманың тақырып шешілімі, мазмұны, кейіпкер 
суреттеулері мен одан шығатын қорытындылары 
Шығыс шығармаларынан әлдеқайда өзгеше.

Ең алдымен көзге түсетін өзгешелік – ол 
қазақ ақыны Ескендірді тарихқа, шын өмірі 
мен әрекеттеріне жақындата суреттеуі. Тарихта 
болған адамның керкемдік бейнесін суреттеу-
де тарихи шындық негізін сақтау деген Шығыс 
«Александриясына» тән емес екенін Бертельс 
жоғарыда келтірілген сөздерінде анық айтқан. 
Ал Абай оның бейнесін елестетін деректерді по-
эмасына негіз етеді. Ескендір туралы тек шығыс 
елдері шығармаларымен шектеліп қалмай, ақын 
өзіндік зерттеу, ізденулер жүргізген. Сондықтан 
да бұл поэмада ақын мұрасына тән өз халқының, 
шығыс және орыс, сол арқылы Батыс Европа 
мәдениеттерінің табиғи үштасу белгілері айқын 
көрінеді.

Абайға дейінгі шығармаларда Ескендірдің 
өмірге келуінің өзін әр автор өз қалауынша 
өзгертті. Мысалы, I-III ғасырлардағы белгілі 
«Псевдо-Каллисфен» романы.

Оны Египет адамы Нектанебтың баласы, Фир-
доуси Иран шахының ұрпағы ретінде баяндаса, 
ал патшалык етуінің өзін әр ақын әр елге патша 
етіп суреттесе, Абай дәл тарихтағыдай Македо-
ния патшасы Филипп өлгеннен кейін оның ба-
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ласы Ескендір 20-21 жасында таққа отырғанын, 
данққұмар, мақтан сүйгіш жас патша ең әуелі 
маңайдағы елдерді бағындырып, одан соң әлемге 
билік етуді көздеп, есепсіз әскерлермен жорықтар 
жүргізгенін, жорықтар қиыншылықтарын, 
оның тәрбиешісі Аристотельдің даналығын 
әңгімелейді.

Ескендір елде алмаған хан қоймады,
Алған сайын кеңілі бір тоймады.
Араны барған сайын қатгы ашылып,
Жердің жүзін алуға ой ойлады.
Қанішер қаһарлы хан ашуы көп,
Атағынан қорқады жұрт қайғы жеп,
Сол күнде қошеметші айтады екен,
Ханның – ханы, патшаның – патшасы деп, –

деген сипаттамалар шығыс шығармаларында 
жиі кездесе бермейтіндігін айтпағанның өзінде, 
осы мінездемелердің өзі де белгілі бір та-
рихи шындыққа едәуір сәйкес келеді. Грек 
қолбасшысының жанындағы адамдар жазып 
қалдырған күнделіктерде де, сәл кейінірек атақты 
Плутарх, Арриан, Диодор сияқты тарихшылар 
еңбектерінде де көп жағымды қасиеттерімен 
қатар, Александр Македонскийдің қаһарлы, 
қатал, қанішер, мейірімсіз болғаны туралы талай 
деректер келтірілген.

Ескендір жорықтары шығыс шығармаларында 
әңгімелене қалса, көбіне бірыңғай жеңімпаз боп 
қастерленетін. Мұнда да Абай өз өзгешелігін, өз 
қалып, мәнерін сақтайды. Поэмада жорықтардың 
тек қиыншылық, кедергілік жақтарын көрсетуді 
кейіпкерінің мінез-құлық дүниесін аша түсуге, 
грек оқымыстысы дана Аристотельді қастерлеуге, 
құрметтеуге шебер пайдаланады.

Абай поэмасында әңгімеленетін «жүре-жүре» 
бір елсіз шөлге түсу, cap далада су таба алмай 
сандалу, шөлге шыдай алмай қызметкерлерін 
өлтірмекші болу, өлген атының жалын құшып 
зарығу жайы Ескендір өмірі мен жоғарыдағы 
кездерінің тағы бір сырын елестете кетеді. Алек-
сандр Македонский жорықтарының ішінде 
Орта Азияны өзіне қарату кезі (қазіргі заманнан 
бүрын 330-327 ж.ж.) туралы грек тарихшылары 
жазбаларын мұқият зерттеген ғалымдарымыз: 
«Көне жазу материалдары Яксарт (Сырдария) 
үшін жорықтың өте ауыр болғанын, әскерлердің 
ыстық шөлден азап шегіп, Александрдың өзі 
қатты ауырғанын әңгімелейді», – деп жазады. Өз 
дастанына бұл бөлімді енгізуде де Абай белгілі 
бір деректерге сүйенуі әбден ықтимал. Бұл та-
рихи деректерді Абай мына жазбалардан білді, 
соларды негіз етті деп дәл айту қиын, алайда өз 
шығармасын қазақ ақыны Александр Македон-
ский туралы зерттеулер негізінде жазғаны анық.

Абай поэмасындағы баяндауда Ескендір 
және оның әскерлері зарыққан кезде табылатын 
«сылдыр қаққан мөлдір бұлақ, таспадай бейне 
арықтан шыққан құлап, суы өзгеше тәтті тым-ақ» 
деп келетін бөлімде де ақын Ескендір жайындағы 
шығыс шығармаларында жиі кездесетін қасиетті 
су, адамға мәңгі тірлік беретін киелі, шипа-
лы су іздеу хикаяларынан мүлде басқаша, 
реалистік мәнерде баяндап, кейіпкерінің негізігі 
белгілерінің бірі – жауынгершілік, көз тоймастық, 
қанағатсыздығын аша тусуге бейімдейді. 
Әлгінде ғана көрген зарығу, азап шегу, қиналуын 
қолбасшысы су ішіп, көңілі жай болысымен-ақ 
лезде ұмытып, «бір бай елден осы су шыққан 
шығар, өрлеп барып үстіне тігелік ту» дейді де, 
«көкпеңбек темір киген өңкей батырын» – қолын 
ертіп, сырнай-кернейлетіп жөнеледі.

Ескендір жайындағы көп оқиғалардың ішінен 
жорықтардың аяқталу кезеңіне Абайдың көңіл 
бөлуі жэне шөл дала азаптарынан кейін бітіруі де 
кездейсоқ бітіруі емес сияқты. Македонскийдің 
байтақ империясының бір жақ шегі осы күнгі 
Орта Азия, қазақ жері – Сырдария шебі болғаны 
туралы да тарихта деректер аз емес: «Зеравшан 
жазығын мекен еткен қалың ел Александрға 
бағынды да, енді Александрдың эскері Яксарт 
(Сырдария) жиектеріне шықты. Оны жоғары 
өрлеп отырып, Александр жиек бекіністерінің 
барлығын мұқият нығайтты, өйткені Яксарт 
Александр империясының шегі болмақ-ты», –
деп жазылған «Ертедегі авторлар Орта Азия ту-
ралы» деген кітапта.

Абай поэмасындағы кісінің көз сүйегінің 
өзгеше сыры мен түйіні туралы әңгіме төркінін 
де зерттеушілер көбіне-көп Низамидің 
«Искандер-намэсінің» бір бөлімдегі салмағына 
ешбір қазына бара-бар болмай, тек бір уыс 
топырақ қана сай келген кішкентай тас сырын 
баяндау тұсынан өзгертіп өсіріп алған деген 
қорытындыға келіп жүр. Алайда бұл сюжет ер-
теден халық шығармаларында кең тарағаны 
белгілі. Бұл сюжетті Низами мен Абайдың 
творчестволық дәрежісі баршама бара-бар екені 
анықтала бастады. Олай болса, бұл ұқсастыққа 
қарап Абай «Ескендірі» Низамидің «Искан-
дер-намэ» шығармасының кейбір оқиғаларын 
қайталау ғана дәрежесінде болуы мүмкін деген 
ой туып қалмас үшін немесе «Реалистік жазудың 
алғашқы піспеген тәжірибелерінің бірі» деп те 
жазылған дүдәмал ұшқары пікір ұшығы өріс 
алмауы үшін осы сюжеттің туу, жайылу сыры 
мен өзгерілу тарихын салыстыра зерттеудің де 
өзіндік маңызы болмақ.

Поэманың соңғы шумақтарындағы ой-
түйін  дерінде Абай дәстүрлі тарихи тақырып 
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шешімін өз заманы тынысы мен талабына шебер 
сәйкестендірген.

Аз-ақ сөз айттым, бітті бұл әңгіме, 
Мұны бір өзге сөздің бірі деме. 
Қарның тойса, қайғырма мақтан үшін, 
Тоймас көзің толар деп қайғы жеме.
Қу өмір жолдас болмас, әлі-ақ өтер, 
Өз күлкіңе өзің қарқ болма бекер. 
¥ятың мен арынды малға сатып, 
Ұятсызда иман жоқ, түпке жетер.
Мақтанасың біреуге мақтасын деп, 
Шаужайымнан еш адам қақпасын деп. 
Сен кеткесін артыңнан күліп қалар, 
«Антұрғаннан кұдайым сақтасын» деп.
Ақылсыз өзін мақтап былжырайды, 
Бойыңа өлшеп сөйлесең, нең құрайды. 
Жақсы болсаң. жарықты кім көрмейді, 
Өз бағаңды өзіңнен кім сүрайды.

Поэманың тарихи кейіпкеріне ақын заманы 
тудырған бірсыпыра жағымсыз қылықтардың 
бейне бір елесі болу қызметін де жүктеп, өзінің 
негізгі гуманистік, ағартушылық бағытына, адам 
қоғамының рухани өрісін жоғарылату мақсат-
мұраттарына сәйкестендіреді.

Ескендір жайлы шығармалардың көбіне оған 
серіктер, қолдаушылар, ақыл-көмек берушілер 
кейде әулие, сәуегей, қызыр немесе Низамидың 
«Искандер-намэсіндегідей» әр кез өмір сүрген ой-
шыл философтар тобы ретінде суреттеліп кел ді. 
Мысалы, Македонский дүниеге келуден 43 жыл 
бұрын қайтыс болған Сократты да, одан бір ғасырға 
таяу бұрын өмір сүрген Платонды да, за маны бір 
Аристотельді де, қолбасшы дүние сал ғаннан 37 
жыл кейін туған Архимедті де, тағы басқа ойшыл-
дар, ғалымдар тобын Низами Ескен дірдің маңында 
суреттесе, бұл анохризмнен Абай бойын аулақ са-
лып, тарихтағы шындық Ескен дірдің тәрбиешісі 
болған Аристотельді бейнелейді.

Сол күнде Аристотель жеке-дара, 
Ақыл-сөзін тыңдамай бар ма шара, –

деп, оны ақылына, даналығына патша бас иер 
хакім ретінде бейнелей отырып, ақын ақыл мен 
білімді, парасаттылықты ерекше жоғары санап, 
бағалай қастерлеген өзінің ой-пікір, дүниетаным 
жүйесін, ағартушылық мақсат-мүдделерін поэма-
да тағы да паш етеді. Поэмада суреттелген тіріде 
тоймас адам көз сүйегі сырын ашу көрінісіне гу-
манист ақын көп идеялық-көркемдік жүк артып, 
әлемге әйгілі философ Аристотель бейнесін қазақ 
сахарасына аялдатқанда, көңіл көзі ашық, сана-
сы сергек, ойы алғыр, қиялы қанатты жастарға 
үлгі ете, даналықты қастерлей суреттейді.

«Ескендірде» кездесетін осы ерекшеліктер 
мен сипаттар бұл шығарманы тек шығыс клас-

сика үлгісінде, ақын қазынасының аясында ғана 
бағалау жеткіліксіз екенін көрсетеді. Замана 
қажеттерін гуманистік, ағартушылық бағытпен 
астастыра отырып, қазақтың ұлы ақыны та-
рихи адам туралы өзіндік идеялық көркемдік 
қасиеттері мол реалисттік поэма жазып, шығыс 
«Александриясына» үлкен үлес қосты.

Александр Македонскийдің, оның есімімен 
байланысты ежелгі грек ойшылдарының қазақ 
жеріне «келуінің» олардың көркем бейнелері де 
жасалуының өзіндік тарихи ерекшеліктері бар. 
Бұл тектес материалдарды жинау, «Александрия» 
дәстүрлерімен белгілі бір жүйеде салыстыра 
зерттеу, көп ғасырғы қазақ сөз өнерінің томаға-
тұйықта емес, басқа халықтар мәдениетімен 
де біршама байланыста, рухани сергектікте 
дамығанының кейбір сырларын аша түсер еді.

Фольклорлық және жазба әдебиетімізде 
Ескендір туралы біраз шығармаларда оны жеңіс-
қой қолбасшы, тәңірі, ақыл иесі, парасатты пат-
ша ретінде дәріптемей, қайта оның жаугершілік 
жорықтары үшін жағымсыз етіп бейнелеу тен-
денциясы басымырақ. Бұл бағыттың аса анық 
көрінісі Абай поэмасындағы мақтан сүйгіш, 
даңқ құмар, тойымсыз, қатыгез қолбасшы Ескен-
дір, оны тоқтамға келтірер дана ақыл иесі 
Аристо тель бейнелері. Қазақ шығармаларындағы 
бұл бағытты баса айту тарихи адам, тарихи 
құбылыстар туралы қазақ халқының да ой-сана 
өмірінде белгілі бір түсінік қалыптасып, сөз өне-
рінде өзіндік із қалдыру сырын білу үшін ғана 
емес, сонымен бірге тарихты кейбір бұрма лағы-
сы келетіндерге тойтарыс беру үшін де қажет.

«Буржуазия тарихшылары, – деп жазды 
ғалым Б.Г. Ғафуров, – Александр Македонский 
жорықтарын прогресшіл құбылыс деп түсінеді 
де, ол жорықтардың басты мақсаты Шығысқа 
Греция үстемдігін жаю, сауда айналымын 
кеңейту, Шығыс халықтарын езу және олардың 
байлықтарын иемдену екенін көрсетпейді». Шет 
елдерде Александр Македонскийді Азия елдерін 
«мәдениеттендіруші» ретінде суреттеген кейбір 
кітаптар да бары белгілі. Ал біздің елімізде та-
рихи шындықты даттамай да, ақтамай да грек 
қолбасшысын объективті көрсететін ғылыми 
зерттеулер мен көркем туындылар аз емес. 
Солардың қатарында, сонау XIX ғасырда ұлы гу-
манист ақын қаламынан туған «Ескендір» поэма-
сын қазақ елі рухани тарихында да Ескендір ту-
ралы өзіндік түсінік, тұжырым қалыптасқанын, 
ол тұжырымдарда Македония патшасы дәріптеле 
бермей, халық сынына да ұшырап отырғанын, ал 
ақыл-ой, білім қазынасы ежелден ел қастерлісі 
екенін баяндайтын шығарма қалдыра алғанын 
орынды мақтанмен атай алады.
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Өткен мұраны зерттеу жөніндегі маркстік-
лениндік принциптерді нақтылы туындыларға 
қолдана тексеру, абайтану ғылымында әділ 
орныққан ақын қазынасының үш негізі – туған 
мәдениетінің, шығыс, орыс, сол арқылы батыс 
мәдениетіне ұштасуы туралы М. Әуезов айтқан 
пікірді жеке шығармаларына қолдана талдау 
«Ескендір» поэмасының да біраз қырларын 
ашуға, сөйтіп оның «Александрия» тарихында 
алуға лайық маңызы мен орнын анықтай түсуге 
жәрдемдеспек.

Батыс классиктері Шиллер, Гете, Бай-
рон, Мицкевичтің кейбір өлеңдерін Абай 
Құнанбаевтың алғаш рет қазақ тіліне ауда-
руы халқымыздың рухани тарихында ерекше 
маңызды құбылыс болды.

Неміс халқының ұлы ақыны Фридрих Шил-
лер (1759-1805) Абай шұқшия зерттеген озық 
ойлы орыс қоғамында аса қадірменді болатын. 
Россияда Шиллерді лицейстер Пушкин, Дель-
виг, Пущин, Кюхельбекер, декабристер оқып, 
қадірлеген. Лицей кезін еске түсіріп жазған 
өлеңдерінің бірінде Пушкин Дельвигке «Шил-
лер, данқ, махаббат туралы» әңгімелескен күнде-
рімізді жаңғыртайық дейді. Ал «Евгений Оне-
гинде» бір кейіпкері туралы ақын:

Лирамен жаһан кезді дәйім; 
Аралап Гете, Шиллер жайын, 
Солардың от ақындығы 
Жанын өртеп, алқындырды, –

деп жазады.
Ұлы гуманст ақының романтикаға, игілік 

пен сұлулық құдіретін сүю мен сенуге толы 
ғажап жарқын поэзиясы гуманизм, шындық, 
жақсылық, әділет идеалдарын аңсаған талай 
адамдарды, ұрпақты баурап, оларға ықпал етіп 
келеді. Герцен Шиллерді «игілік қарқынының 
ақыны» деп атады және былай деп жазды: «Шил-
лер! Сені тәңір жарылқасын, саған мен көңілсіз 
жастық шағымның жарқын минуттары үшін 
қарыздармын... Шиллерді қалай қолыма алдым, 
содан бері онымен ажыраса алмадым, қазірде де, 
мұңды минуттарда, оның мөлдір өлеңдері мені 
емдейтін болды».

Шиллер шығармаларымен Абай орыс ақын-
дарының, көбіне-көп М.Ю. Лермонтов аударма-
лары арқылы танысты. Шиллердің «Бесік тегі 
бала» («Дитя в люльке») атты шағын өліңін Лер-
монтов аударған.

Счастлив ребенок 
И в люльке просторно ему, 
Но дай время сделаться мужем, 
И тесен покажется мир.

Бұл өлеңнің мазұны мен жол сатылығын 
сақтай отырып, Абай қазақшаға еркін аударған 
да, соңғы екі жолда есейген шақта адам өмірі 
тыйышсыздыққа, ізденістерге душар болаты-
ны туралы айтады. Сөйтіп, Шиллер өлеңіндегі 
бақытты балалық шақты қызықтау мен есейген-
де адамның өмірге талап, қажеті көбейетіні тура-
лы мазмұн Абай аударуында сәл өзгертілген:

Кең жайлау – жалғыз бесік жас балаға, 
Алла асыраған пендесі аш бола ма? 
Ержетке соң, сыймайсың кең дүниеге, 
Тыныштық пен зар боларсың баспанаға.

Неміс халқының тағы бір үлкен ақыны әрі 
ойшылы Иоганн Вольфганг Гете (1749-1832) 
творчествосы Россияда XVIII ғасырдан бастап-
ақ зерттеліп, жоғары бағаға ие болған-ды. Гете 
өлеңдерін орыс тіліне аударуға В.А. Жуковский, 
Пушкин айналасының ақындары және Ф.И. Тют-
чев, Н.П. Огарев, М.Ю. Лермонтов, А.А. Фет, 
т.б. қатысты. Гете қазынасына қазақ ақына Абай 
Құнанбаевтың да қызығуына Лермонтовтың 
әсері мол болды. Гете шығармаларының 
орыс тіліндегі ең тәуір аудармалары, мысалы, 
В. Жуковский аударуындағы «Орман патшасы»,  
А. Толстой аударуындағы «Коринф қалыңдығы» 
қатарынан саналатын М.Ю. Лермонтов аударған 
«Горные вершины», «Тау шыңдары» лирикалық 
туындысын Абай қазақшаға еркін аударды.

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

деп келетін тамаша пейзаждық көріністі Абай 
дәлме-дәл дерлік шебер аударған.

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

Көптеген поэтикалық шығармалардың 
текстіне арнап Абай шығарған әуендер, әндер 
қатарында Гетенің «Қараңғы түнде тау қалғып» 
өлеңі де бар, бұл ән – қазақ халқының сүйікті 
әндерінің бірі. Ұлы Абайдың Гете өлеңіне ән 
шығаруы оның сол кездің өзінде немістің ұлы 
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гуманист ақынының лирикасындағы тамаша 
белгілер мен ғажап әуеніне терең бойлап, жан 
қозғалысының үндестігін таба алғандығының 
айғағы. Гете творчествосын зерттеушілердің 
айтуынша, «Гете өз өмірінде 1600-ге тарата 
өлең жазған. Солардың көбі халық өлеңдеріне 
айналған; дүние жүзінің ең тәуір композитор-
лары олар үшін музыка шығарған». Осы дүние 
жүзіне ән боп тарап кеткен Гете өлеңдерінің 
бірін Абай аударып, өзі де ән шығарып қазақ 
сахарасына жайып жіберген. Гетенің «Қараңғы 
түнде тау қалғып» өлеңі мен әні қазақ сахара-
сында кең тарауы сияқты тамаша мысалды Гер-
ман Демократиялық Республикасы делегация-
сы Қазақстанда болғанда, әңгімелесу кезінде  
М.О. Әуезов мақтаныш сезіммен атаған болатын.

«Нейес Дейчланд» газетінің редакторы, 
публицист жазушы Гейнц Штерн «Гүлденген 
Қазақстан» атты очеркінде ұлы ақын Абай 
Құнанбаевтың есіміне, қазақ халқына деген 
терең сүйспеншілік, құрметтеушілік сезімін 
білдіре отырып, өз отандастарына осы бір ғажап 
фактіні хабарлаған еді.

Абай аудармаларының ішінде ұлы ағылшын 
ақыны, революцияшыл романтизмнің көрнекті 
өкілі Джордж Ноэл Гордон Байронның (1788-
1824) әйгілі «Еврей сазы» циклынан «Көңілім 
қараңғы» деген өлеңі бар.

Байронның «Еврей сазы» 1814-1815 жыл-
дары Библия сарындары бойынша жазылған. 
Мұнда адам рухының күші мен ұлылығына сену 
пафосы, күрес пен жеңістерді дәріптеу сазы ба-
сым. Байронның лирикалық өлеңдерінің ішінен 
«Еврей сазынан» бөліміне Абай Құнанбаев на-
зарын тегін аудармаған. «Еврей сазынан» Абай 
ұлт езушілігінің зардабын тартқан жазықсыз 
адамдардың қайғы-шерін, азап азасын естіді. 
Бұл өлеңнің өзегі болған езілген халыққа деген 
ықылас-ілтифат, гуманизм идеялары, қиындық 
кезде сол езілген халықпен бірге ауыр жүк 
көтерісер сөз бен саздың күші мен құдіретін 
сүюшілік қазақ ақынына да қатты әсер ет-
пей қалмады. Өз халқының да отарлық әрі 
ұлттық езушілік зардабын тартқан күй-жайына 
қанық қазақ ақыны Байронның «Көңілім менің 
қараңғы» өлеңін былай аударды:

Көңілім менің қараңғы. 
Бол, бол, ақын!
Алтынды домбыраңмен келші жақын.
Ішек бойлап,
Он саусақ жорғаласа,
Бейістің үні шығар қоңыр салқын.
Егер сорым түбімен әкетпесе,
Керек қой көңілді үміт тебіренткен. 
Қатып қалған кезімде бір тамшы жас 

Төгілмей ме, бой жылып, 
Ол да ерісе?

Бұл өлеңде түпнұсқаның негізгі мазмұны мен 
бағыты дәл сақталып, қазақ өлең өлшемдеріне, 
ерекшеліктеріне сәйкестендіріліп еркін ауда-
рылған. Түпнұсқадағы кейбір сөз, мысалы, 
«алтын арфа» қазақ оқушылары мен тыңдау-
шыларына түсінікті «алтынды домбыра» деген 
сөзбен ауыстырылған.

Алтын домбыраны шертіп тартушы ақын 
Абай аудармасында өмірінде көп азап шеккен, 
бірақ көңілі жарқын үмітке, бойы қайратқа толы, 
ұмтылыс-серпіліске, батыл қимылға, күреске 
бейім жан болып бейнеленеді.

«Қатып қалған көзімде бір тамшы жас» – 
адам азабының, сорының ауырлығын ғана бей-
нелеп қоймады, сонымен бірге адам бойындағы 
сарқылмас күш, мұқалмас жігер, айбарлы ашу 
айбатының да елесі іспетті. Өзінің көрген азабы 
мен қиындығын, келешекке үміті мен талабын, 
тілегі мен қажетін езілген халық тек ақынына ғана 
сеніп айта алған, ақыны ғана оның жоқшысы, 
өкілі бола алған. Байрон өлеңіндегі бұл өмір 
шындығы алыстағы сахара елінің өмір жайына 
да жақын, таныс-ты. Сондықтан да Байронның 
«Көңілім менің қараңғы. Бол, бол, ақын!» өлеңі 
Абай аудармасында қазақтың өз төл өлеңіндей 
түсінікті болып, ел арасына кең тарады.

Поляк ақыны Адам Мицкевичтің (1798-1855) 
жарқын есімі әлем әдебиетінің ұлы классикалық 
жазушылары Шиллер, Гете, Байрон, Пушкин 
есімдерімен қатар тұрады. Жалынды патриот, де-
мократ, революционер ақын, халықтар ынтымағы 
мен достығының жаршысы болған Мицкевичтің 
әдеби мұрасын прогресшіл бүкіл адамзат қадір 
тұтады. Мицкевич туындыларының гуманистік, 
халық сүюшілік рухы Абай Құнанбаев арқылы 
қазақ даласына сонау өткен ғасырда-ақ жеткені 
мақтанышпен атарлық.

Абай Құнанбаев шығыс ақындарынан бірінші 
болып Мицкевич өлеңін қазақшаға аударды. Ау-
дармасын «Тұтқындағы поляк жандарының сөзі» 
деп жалпы атауына қарағанда, Абай Мицкевичтің 
бірнеше өлеңін аударғанға ұқсайды. Абайдың 
төл шығармаларының өзі бізге толық жетпегені 
сияқты, аудармалары да түгел сақталмай, 
жоғалып кетуі әбден ықтимал. Бізге бір-ақ аудар-
ма өлеңі жеткен.

Поляк ақынын Абай Құнанбаевтың білуі, 
өлеңін аударуы түсінікті жай. Мицкевич өзінің 
көзі тірісінде-ақ көптің ықылас-ілтифатына, 
даңққа бөленген ақын-ды. Оның Пушкинмен 
айырылмас достығы екеуінің де творчествосын-
да із қалдырғаны белгілі. Пушкин поляк досы-
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на арнап «Ол біздің арамызда...», «Фонтандар 
салқын самалында...» атты өлеңдерін жазып, 
бірнеше шығармасында оның атын қүрметпен 
айтады. Ұлы орыс ақыны Мицкевичтің әйгілі 
«Конрад Валленрод» романтикалық поэмасын, 
«Үш Будрыс» және «Барлаушы» балладаларын 
(орысшасында «Будрыс и его сыновья», «Воево-
да» деп аталады. – Ш.С.) орыс тілінде аударған. 
Сөйтіп Пушкин өмірі мен творчествосында 
Мицкевич қалдырған белгілер арқылы оған 
қазақ ақынының да ықыласы ауа бастады де-
уге болады. Оның үстіне дәл сол кезде Минаев 
аударған, Н.П. Полевой редакциялаған А. Миц-
кевич шығармаларының екі томдығы 1882 жылы 
Санкт-Петербургте басылып шақты. Мицкевич 
өлеңін қазақ тіліне аударғанда Абай Құнанбаев 
осы басылымды пайдалануы мүмкін.

Мицкевичтен Абай аударған өлең – «С.Б. аль-
бомына». Бұл өлеңнің кімге арналғаны әлі толық 
анықталып болған жоқ деуге болады. Мазмұнына 
қарағанда бұл өлеңді ақын декабристер және 
1830 жылғы поляк қозғалыстарынан кейін евро-
па реакциясы етек алған ауыр жылдарда жазған 
болуы керек:

Дни благородные прошли, 
Когда поля пестрели чудо, 
Когда цветы везде росли... 
Теперь цветок найти мне трудно.
Ненастье, бури и тоска... 
На нриве, где завыла вьюга, 
He вижу я нигед листа, 
Чтобы сорвать его для друга.
Все, что нашел — дарю. 
Такой Листок не должен затеряться: 
Он подан дружеской рукой 
Он дар последний, – может статься.

Бұл текстен ақынның көңілсіз, минорлық 
көңіл-күйі, жарқын келешектен үміт еткен 
кездерін еске түсіріп қамыққан жайы, «ызыңдаған 
боран-бұрқасын» жағдайындағы қапаланған халі 
айқын сезіледі. «Ызыңдаған боран-бұрқасын» 
реакция бейнесі деуге болады. Мицкевичтің бүл 
өлеңін Абай қазақ тіліне былай аударған:

Дүрілдеген нажағай, 
Бұрқыраған жауынның 
Ашылмағы бар ма басынан 
Бағы қайтқан қауымның?
Мен орманға барғанда, 
Неше түрлі гүл үстап, 
Қайтушы едім қолыма. 
Гүлдер түгіл бүл күнде 
Шөп тағы жоқ маңында.

Түпнұсқаның жалпы мәні мен мазмұнын 
сақтай отырып, қазақ тіліне еркін аударғанда, 
Абай өлеңге «дүрілдеген нажағай», «бұрқыраған 
жауын», «бағы қайтқан қауым» сияқты сөздер 
қосып, өлеңге едәуір қоғамдық-саяси рең бере 
түседі. Мицкевич өлеңдегі соңғы шумақ Абайда 
жоқ, Абай аудармаған ба, әлде аударса да бізге 
жетпей жоғалып кеткен бе – ол арасы белгісіз. Аз 
да болса Абай аударған осы тамаша лирикалық 
өлең екі ақынның көңіл-күй әлемінде бір-біріне 
жақын үндес мотивтер, орайлас ойлар болғанын 
да аңғартады.

Ағылшын басқыншылығымен жүз жылдық 
азаттық күрес кездерінде асқан қажырлылықпен 
ерекшеленген француз халқының батыр қызы 
Жанна д Арктың (1412-1431) есімін қазақ ақыны 
аса құрметпен еске алуы, «Отыз жетінші сө-
зінде» А. Құнанбаев көпшілік үшін киын-қыс-
паққа да түскен ержүрек жандардың қатарында  
Жанна д Аркты атап, «оны отқа жаққан кім» 
дейді де, тобыр опастығы, надандық екендігін 
әшкерелейді.

Әр ел халықтарының тарихындағы мұндай 
уақиғаларды еске алу надандық пен қараңғылық 
етек алған жағдайда биік адамгершілік ныса-
на, жарқын ой мен батыл ерлік қасиеттердің 
тағдыры гуманист ақынды қатты қобалжытып, 
толғандырғанын аңғартады.

Сонымен, халықтардың рухани, мәдени 
қазы на лары алмасуы арқылы бірін-бірі тану-
білу тарихында қазақтың ұлы ақыны мен ойшы-
лы Абай Құнанбаевтың орны мен рөлі ерекше. 
Дүние жүзі мәдениеті тарихында өзіндік маңыз 
алған антик дәуіріне қазақ ақынының назар ауда-
руы, одан тақырып алып, шығарма жазуы, Батыс 
Европа классиктерінің кейбір өлеңдерін қазақ 
тіліне аударуы, біраз әдеби туындыларын ауыз-
ша ертегі түрінде елге таратуы – бұлар біздің 
әдебиеттегі тағы бір соны, интернационалдық 
маңызы зор қызықты жаңалықтардың бірі. 
Бұл жаңалық қазақтың ұлттық әдебиеті тар 
көлемде қалмай, кең шеңберде бүкіл адамзат 
көркемдік дамуы процесімен байланыста даму-
ына ыңғайланғанының бір көрінісі іспетті еді. 
«Европалық қызығулар» мен Европа мәдениетіне 
қарым-қатынасында да ұлы гуманист, ойшыл, 
ұлт ақыны Абай көрінеді.

Абай Құнанбаев өз халқының ғасырлар бойғы 
рухани мәдениеті мен әлем әдебиетінің алтын 
қорының арасын жалғастырушы бейне бір көпір 
іспетті,  бұл – Абай ұлылығының, даналығының 
тағы бір өшпес биік нысанасы еді.
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Абай считается творцом казахской классиче-
ской художественной литературы.  Быть  может,  
это  и верно:   я  не  намерен  оспаривать.   Мне хо-
чется дать небольшой  анализ  философии  Абая.   
К  этой  мысли  толкнула  меня   широкая рас-
пространенность абаизма и популярность Абая 
среди новой и старой казахской интеллигенции 
и даже широкой казахской массы, кроме того, мы 
часто встречемся с неправильными толкования-
ми философии Абая,  превозносящими его, Абая, 
чуть ли не в материалисты. Отсюда, мы считаем 
задачей молодой коммнистической мысли Ка-
захстана разъяснение социально-экономической 
сущности абаевской философии перед казахской   
общественностью.   Думаю,  что  наша инфор-
мация казахской общественности по одному из 
злободневных вопросов нашей литературной 
действительности будет небесполезной.

Прежде чем перейти к освещению непосред-

ственных вопросов темы нелишне будет остано-
виться на тех представлениях об Абае, которые 
одухотворяют его. Иные считают Абая чуть ли 
не сверхъестественным казахом, вышедшим со-
вершенно случайно из отсталой казахской сре-
ды. Это одно из проявлений идеализации Абая. 
По нашему мнению, Абай продукт своей эпохи 
и той общественной среды, из которой он вы-
шел, и творчество его надо брать во времени и 
пространстве. По нашему исследованию, худо-
жественно-литературное творчество Абая и его 
философия являются отражением в первом пери-
оде его общественной и литературной деятель-
ности нисходящего общественного бытия па-
триархально-родового строя, а во второй период 
- восходящей капита-листической общественной 
формации.

Здесь нам возрожают абаисты. Позвольте, 
мол как же это так, ведь искусство для искус-
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ства, а следовательно этой зависимости абаев-
ского творчества от исторического развития не 
может быть. Мы отвечаем: виноват, граждане, 
искусство прежде всего с неба не падает, из зем-
ли не вырастают, как вырастают грибы, оно не 
есть свойство не духа, а наоборот сам дух есть 
свойство существующего, продукт человеческой 
деятельности. Искусство есть обобществление 
чувствa общественного человека, чувство, в свою 
очередь, есть свойство субъекта человека, прояв-
ляющегося в процессе взаимодействия с объек-
тивным миром. В данном случае, если понимать 
под субъектом Абая, то в понятие объективного 
мира я включаю со всеми его особенностями и 
человеческое общество, и его общественное бы-
тие, и общественное мышление.

Перейдем к характеристике Абая и абаевской 
эпохи.

Абай и его эпоха

Этот казахский поэт и, до некоторой степени, 
мыслитель, о котором все время будет идти речь, 
родился в 1845 г., в семье потомственного почет-
ного казахского патриарха, и сам Абай в первый 
период своей жизни, как наследник патриарха, 
был патриархом. Впоследствии, с постепенным 
развитием общественной жизни казахского на-
рода, после завоевания Россией Киркрая, были 
поколеблены до некоторой степени основы ро-
дового строя. Началась дифференциация внутри 
рода, что в свою очередь отразилось на патриар-
хальном положении Абая.

В первое время Абай, в своей общественно-
литературной деятельности, ведет беспощад-
ную борьбу против нового быта и новых обще-
ственных отношений, проникавших в казахскую 
родовую общину, под лозунгом борьбы против 
аткамынерства, волостных, обмана, обмена не-
справедливости и против существующего ре-
жима который поощряет процесс разрушения 
старого уклада жизни казахской родовой общи-
ны, за сохранение ее и за полную реставрацию 
прежних порядков у казахского народа. И такое 
активнейшее сопротивление Абая и абаевид-
ных патриархов не могло противостоять перед 
историческим развитием общественной жизни. 
Абаю и другим, как это для них же было бы не-
желательным, приходится лишиться своего при-
вилегированного положения, становясь жертвой 
исторической необходимости,

После полученного от действительности от-
пора Абай вынужден был приспособиться к но-
вым восходящим общественным отношениям, 
ими Абай впоследствии вдохновляется и стано-

вится ярым сторонником сохранения и развития 
их (новых товарно-капиталистических отноше-
ний). Об этом свидетельствуют все данные, кото-
рыми мы располагаем.

Во второй половине своей общественно-ли-
тературной деятельности Абай беспрерывно вос-
певает в своих стихах единение казахских родов, 
ликвидацию родовой вражды, бросает призыв к 
культуре, зовет к овладению знанием, как верного 
средства прогресса казахского народа. Все это ха-
рактеризует Абая в последний период его жизни, 
до 1904 г. как идеолога новорождающейся моло-
дой казахской буржуазии. Поэтому-то неслучайно 
превозношение его националистической казах-
ской интеллигенцией чуть-ли не в материалисты.

Если мы перейдем анализу того историческо-
го процесса, который совершился в эпоху Абая, 
то увидим следующее: до завоевания Россией 
Киркрая, население края почти поголовно зани-
малось скотоводством, преобладающей формой 
хозяйства было хозяйство натуральное. После 
завоевания Россией, товарно-капиталистические 
отношения упорно и бесповоротно проникают 
в почти нетронутый ими до этого Киркрай, бес-
пощадно сметая с пути всякие сопротивления 
прежних общественных отношений, существо-
вавших в казахском народе. Особенно усилился 
этот процесс со второй половины 19 столетия 
(эпоха Абая). Частная собственность все больше 
и больше закрепляется внутри родовой общины 
на движимое имущество, развивается обмен, по-
являются деньги, натура превращается в товар, 
товарооборот развивается; в общем, как образно 
выразился Маркс, «происходит накопление бо-
гатства на одном полюсе и нищеты на другом», 
происходит перегруппировка общественных сил, 
появились баи, торговцы, посредники обмена 
(джалдап), новые общественные деятели – «ат-
камынеры, волостные управители, охранители 
новой системы общественных отношений.

Но родоначальники враждебно относились и 
вели борьбу всеми способами, не брезгуя ничем, 
с растущим новым общественным укладом жиз-
ни. Этот процесс лучше всего выражен в литера-
турных произведениях родоначальника Абая, за 
первый период его литературной общественной 
деятельности. В этот период Абай в 1886 г., в сво-
их стихах, восхваляя прошлое казахского народа, 
дискредитируя новые отношения, характеризует 
его (прошлое) так:

Бай алады кезінде көп берем деп,
Жетпей тұрған жеріңде тек берем деп.
Би мен болыс алады күшін сатып,
Мен қазақтан кегіңді ап берем деп.
Жарлы алады қызметпен өткерем деп...
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В переводе это означает: «бай получает доход, 
обещанием оказать материальное содействие в 
критический момент, би получает доход, обещани-
ем отомстить за тебя твоим врагам, беднота полу-
чает доход, обещанием компенсировать трудом».

Приведенная цитата из произведения Абая 
характерна тем, что ярко свидетельствует о су-
ществовании товарно-капиталистических отно-
шений в Киркрае еще в 1886 году и о разложении 
родовой патриархальной формы в киргизских ау-
лах, втянутость Киркрая в общий товарооборот.

Нет сомнения в том, что Абай как наслед-
ственный патриарх, конечно, не мог сразу при-
способиться и помириться с новыми условиями 
общественной жизни казахского народа. Отсюда 
отрицательно отношение Абая, в первое первое 
время, к новым общественным формам. Но со-
гласно характеристике Абая, своей эпохи, без 
особых усилий, мы можем установить, что аба-
евская эпоха есть эпоха разложения родового 
строя,  эпоха проникновения товарно-капита-
листических отношений в казахский аул, эпоха 
втягивания Киркрая, в целом, в общий товароо-
борот товарно-капиталистического мира, эпоха 
зарождения национальной экономики, эпоха по-
явления своеобразной национальной буржуазии 
(баев). В общем, казахский быт абаевской эпохи 
в основном полностью отражен во всех произве-
дениях Абая, но, конечно, не под углом матери-
алистического миропони-мания, а миропонима-
ния идеалистического.

Философия Абая

После краткого обзора эпохи Абая мы мо-
жем без особых затруднений проанализировать 
социально-экономическую сущность абаевской   
философии.

Прежде чем перейти к решению поставлен-
ной задачи, для установления яс-ности в разби-
раемом вопросе, нам необходимо ответить на 
вопрос, что мы вкладываем в понятие филосо-
фии. Философия есть наука, изучающая наибо-
лее общие законы всех наук, или наиболее общие 
законы мирового процесса, а мир есть совокуп-
ность процессов. Иначе: посредством изучения 
наиболее общих законов объективной реально-
сти у человека складываются более или менее 
общие по-нятия о мире. Следовательно, фило-
софия есть более или менее стройная система 
миропонимания, и отсюда спрашивается – может 
ли существовать единое мировоззрение у всего 
человечества в современном обществе? Конечно, 
нет. В зависимости от его бытия миропонимание 
отдельного человека бывает различным, ибо от-

сутствие равенства в жизни общественного че-
ловека в неорганизован-ном обществе (капита-
листическом) создает различное миропонимание 
у отдельных индивидов, у отдельных классов и 
классовых прослоек. Равенство бытия отдельно-
го человека мыслится только в будущем комму-
нистическом обществе.

А для выяснения основных положений фило-
софии Абая, нам необходимо выслушать самого 
Абая, вот как понимает Абай мир:

Адам ғапыл дүниені дер менікі,
 Менікі деп жүргеннің бәрі онікі

(Абай, избран, стихот. стр. 30).
 

В переводе: «Беспечный человек скажет: мир 
принадлежит мне, но это неверно, ты и то, что тебе 
принадлежит - принадлежит миру». В другом ме-
сте Абай эту мысль так поясняет: «И ты являешься 
кирпичом стройного здания мира, найди свое ме-
сто в щелях его» (Абай, избран, стихот. стр.  128).

В приведенных цитатах Абай говорит, что 
мир единый, что в нем есть единство частей. Это 
свое, поистине материалистическое положение, 
Абай извращает следующим своим изречением: 
«В мире все изменяется, все течет, кроме всемо-
гущего аллаха». Здесь уже более или менее ре-
алистическая философия Абая превращается в 
безнадежную теологию (хотя абаисты считают 
Абая безбожником, но, оказывается, их понима-
ние Абая не свидетельствует действительности). 
Очень может быть, что Абай отрицал формы ре-
лигии, но никогда ни в какой мере до самой смер-
ти не отрицал содержания религии, о чем свиде-
тельствуют его произведения.

Итак, по Абаю все изменяется в мире, кро-
ме всемогущего аллаха... Чем же это объяснить? 
Можно ли подвергнуть сущность аллаха нашему 
исследованию и эксперименту? Абай отвечает: 
нет, нельзя, аллах неосязаем, невидим, недо-
стижим нашим исследованиям, он непознаваем, 
а только сознанием, ибо аллах во мне – в моем 
сердце, в моем сознании, в тебе – в твоем сердце, 
в твоем сознании, всюду, где я и где ты... Здесь 
уже необходимо проанализировать мысли Абая 
и довести их до логической последовательности. 
По Абаю выходит – во мне есть аллах. Что это 
значит? Выходит, что это – мое свойство. Кого 
же я тогда представляю? Здесь нужно мыслить, 
согласно выдвинутому Абаем философскому 
положению об единстве частей. Тогда я есть не-
разрывная часть целого, т. е. по Абаю «кирпич 
стройного здания». Из чего оно состоит? Из ма-
терии, а следовательно, я тоже представляю ма-
терию. Тогда выходит, что аллах есть свойство 
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материи. Но как же это свойство у человека про-
является?

Теперь этот вопрос никакого затруднения не 
представляет, если понимать, что объективный 
мир состоит из взаимодействующих субъектов, 
что человек, как субъект, действует на объекта, а 
объект в свою очередь на человека. И в процес-
се этого беспрерывного взаимодействия потен-
ция превращается в движение. Это проявляется 
у различных животных, в различной форме, а у 
общественного человека в форме развития мыс-
лительной способности мозгового аппарата и в 
форме усовершенствования его орудий произ-
водства. В этом отношении, конечно, прав Фей-
ербах, когда говорит – «нет мысли без мыслящего 
мозга». Итак, мысль есть свойства материально-
го человеческого мозга. Теперь: если есть аллах 
в моем сознании, что же такое тогда сознание? 
Сознание – есть результат процесса познания, 
а процесс познания, как выше мы сказали, есть 
процесс взаимодействия. Если сознание опреде-
ляется бытием и формируется в процессе позна-
ния, то что же получается с моим аллахом? Толь-
ко одно – аллах во мне, в моем сознании, значит 
– не аллах меня создал, а я его, не он является 
творцом мира, а мир творцом его.

В общем здесь с абаевским аллахом полу-
чается недоразумение непримиримое противо-
речие в абаевской философии. Абаевский аллах 
– есть беспомощность Абая перед объяснением 
закономерности природных и общественных яв-
лений. Раз так, то сам собой напрашивается вы-
вод, что не к чему учиться молодой казахской об-
щественности у беспомощного философа Абая в 
философских вопросах.

Метод Абая

Может быть мы кое-что почерпнем из метода 
познания Абая? Для этого опять-таки необходимо 
хотя бы в общих чертах изложение его метода. 
Задачами своего метода Абай считает овладение 
знаниями, доставляющими все довольство в мире. 
Это положение Абая можем подтвердить следую-
щими цитатами из его произведений: «Мир и бо-
гатство в знании» (сбор. стих. Абая, стр 26).

Конечно, можно бы перефразировать это по-
ложение так, что «богатство и знание в мире», но 
как бы то ни было эта цитата нам поясняет сущ-
ность абаевского метода. Отсюда призыв Абая к 
народу – «бросьте ребячество, овладевайте зна-
ниями, тогда только достигнете цели» (изб. стих. 
Абая, стр. 125-126).

Абай считает, что для овладевания знанием 
(установление истины) требуются от человека 

следующие данные: «любовь к окружающему, 
чувство его, воздействие на внешний мир, по-
яснение посредством мышлений» (избр. стих. 
Абая. стр. 145). Абай уточняет выдвинутые ос-
новные положения своего метода критерием ис-
тины, говоря, что «без экспертизы истины раз-
умом, нет истины» (избр. стих. стр. 126). Иначе: 
все доставляемое моим воздействием на мир, 
любовью и чувствами, проведенное разумом – 
есть истина (по Абаю).

Мы не собираемся оспаривать кое-какую 
долю правды в этих положениях Абая. Верно 
то, что активный субъект (человек) воздейству-
ет на окружающий его мир и это обстоятельство 
влияет на развитие чувствительной способности 
общественного человека. Но все это одна сто-
рона действительности, а другая – объективная 
реальность, с чем нельзя не считаться при выяс-
нении границы познания. Если она (объективная 
реальность) есть единство связи, совокупность 
взаимодействующих субъектов, и если мир есть 
совокупность противоречий, то, без всякого со-
мнения, мы можем констатировать, что посколь-
ку человек является частью объективного мира 
– он связан с ним и, вполне естественно, границе 
познания не может ограничиться только акти-
визмом человека (субъекта), но и воздействием 
мира на него (на субъекта, человека). Взаимные 
действия объекта на субъект и субъекта на объ-
ект не кончаются одним только проявлением, а 
происходит бесконечный процесс. Следователь-
но, развитие чувствительной способности чело-
века, которая является источником познания, не 
есть только результат, присущий всемогущему 
человеку, а есть продукт беспрерывного взаимо-
действия объекта и субъекта.

Теперь верно ли будет утверждение Абая, что 
все доставленное моим чувством, проверенное 
и оформленное моим разумом – есть истина? В 
этом отношении правы классики марксизма, ут-
верждающие, что нет абстрактной истины, а ис-
тина всегда конкретна. Значит, критерием истины 
является не «мышление», не «разум», а действи-
тельность в целом, для чего от человека требует-
ся опыт, получивший в процессе взаимодействия 
его с объектом, рациональная обработка его, 
проверка его путем экспериментов и после чего 
результат этого кругооборота более или менее 
может соответствовать объективной реальности 
и то во времени и пространстве. Ленин говорил: 
«с изменением времени и прос-транства знание 
превращается в незнание, незнание превращает-
ся в знание». Это обстоятельство еще более ярко 
подчеркивается у Гоголя, «то, что существует – 
это разумно, то что разумно – это существует, с 
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изменением времени и пространства разумность 
превращается в безумие, действительность пре-
вращается в недействительность».

Из вышеизложенного видно, что Абаевский 
метод не рассматривает явления в связи, в един-
стве, в развитии, превращении путем противо-
речия, а поверхностно, в отдельности, покое и 
торжестве.

Выходит,   нечему   учиться   у   него,   это   ме-
тод   познания   не   наш,   а   метод метафизиче-
ского  идеализма.   Наш  научный  метод   позна-
ния – материалисти-ческая   диалектика,   чему   
(материалистической   диалектике)   нашей   мо-
лодой казахской общественности следует учить-
ся не у Абая, а у Маркса,  Плеханова, Ленина и 
других классиков марксизма.

Учение Абая об обществе

Наконец, несколько слов по поводу понятий 
Абая об обществе. Во второй половине XIX сто-
летия, когда Абай, не находя в общественном 
мнении поддержки, как патриарх, вел беспощад-
ную борьбу за сохранение старого правопорядка 
родового патриархального строя, в том числе за 
сохранение своего патриархального положения, 
в это время Абай определяет общество как «со-
вокупность полей, прикрепленных к единице». В 
рассуждениях Абая видно, что ноли без едини-
цы не могут составить общество. Но все же без 
«нолей» Абай, сколько бы он ни старался и ни 
боролся за сохранение родового патриархально-
го быта, не мог достигнуть цели.

Ярким доказательством этому может служить 
ход исторического развития казахского народа. 
Видимо, «ноли»-то что-то значили, они начали 
существовать без абаеподобных патриархальных 
«единиц», а «единицы» без них (нолей) не могли 
существовать и поэтому-то им пришлось приспо-
собиться к условиям жизни «нолей», а кто из них 
не смог этого сделать, то были стерты с поверх-
ности земли. И так, мы видим, что каждые ноли 
равны единице, тогда уж извините, общество не 
есть совокупность нолей, прикрепленных к еди-
нице, а совокупность единиц (отдельных людей). 
Этого еще не достаточно, ибо такое общество 
может существовать и среди животного мира, а 
человеческое общество отличается кое-чем от 
общества животных, именно взаимодействием 
людей между собой, следовательно, – плюс еще 
совокупность взаимодействия их.

Что касается роли личности в человеческой 
истории, то мы никогда не оспаривали, а конста-
тировали, конечно, не по Абаю, что человек есть 
продукт общественной среды и как следствие 
причин, он имеет известное влияние на обще-

ство, но не основное. Абай, приспособившийся к 
новым условиям жизни, в своих предпоследних 
произведениях призывает к знанию, к культуре, 
единению казахских родов, территории, к эконо-
мике, в них видит спасение отсталого казахского 
народа. Здесь-то он в полном смысле выражает 
интересы товарно-капиталистических отноше-
ний в Киркрае в конце 19 и начале 20 столетия, 
и даже (нельзя удивляться этому) идеологию 
теперешней казахской националистической ин-
теллигенции. Вот почему Абай превозносится в 
материалисты постоянно ими, преобладающим 
большинством их и восхваляется абаевская фи-
лософия и Абай.

Выводы

Подытоживая все сказанное, мы можем без 
особых затруднений, определить Абаевскую 
философию, как конгломерат разновидностей 
обычной буржуазной капистической филосо-
фии, с преобладанием теологии. Эта философия 
до настоящего времени распространялась и рас-
пространяется среди солидной интеллигентной и 
широкой массы казахского народа. Кроме того, к 
великому нашему сожалению, даже на одиннад-
цатом году нашей революции этот самый буржу-
азный хлам (абаевская философия) без всякой 
критики преподносится молодой казахской об-
щественности как истинная материалистическая 
философия на казахский лад. Абаевская филосо-
фия – изречения до настоящего времени цитиро-
вались и цитируются во всех казахских учебни-
ках, казахских изданиях и на обложках учебных 
тетрадей казахского производства, а также в до-
кладах, выступлениях и т. п. Если бы эти вопию-
щие ненормальности вторились пять-шесть лет 
тому назад, то можно было бы не удивляться, ибо 
тогда происходил лишь процесс установления 
господства трудящихся в Казахстане, не теперь, 
когда это уже произошло и происходит револю-
ция во всех областях жизни казахского народа, 
мы считаем, что одна из первоочередных задач 
партийной организации Казахстана на идеологи-
ческом фронте состоит в том, чтобы покончить с 
абаизмом, как с обычным буржуазным хламом. 
Поэтому в кратчайший срок необходимо мобили-
зовать все культурные силы партийно-советской 
общественности Казахстана против учения Абая 
и его современных  единомышленников. 

Данная статья является первоначальным 
наброском тезисов прочитанного доклада
в кабинете казахского языка КазпедВУЗЕ.

Советская степь. –  2 августа 1928 г.
Абай. - 1992. - №2. – С. 56-60.
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Тов. Кабулов свою статью под заголовком 
«Философия казахского поэта Абая и ее крити-
ка» в «Советской степи» (от 2 августа) кончил 
убийственным для Абая заключением «Одна из 
перевоочередных задач партийной организации 
Казахстана на идеологическом фронте состоит в 
том, чтобы покончить с абаизмом, как с обычным 
буржуазным хламом. Поэтому в кратчайший срок 
необходимо мобилизовать все культурные силы 
партийно-советской общественности Казахстана 
против Абая и его современных единомышлен-
ников». Воспользовавшись уместно и неуместно 
всякими философскими изречениями и своими 
произвольно схематическими построениями, т. 
Кабулов показывает необходимость одним взма-
хом покончить с Абаем.

Как разбивать Абая

Безусловно, нужно снять идеализацию с име-
ни Абая, но не таким манером, как это делает  Т. 
Кабулов. Оценку всяких духовно-культурных 
ценностей, больших или малых, все равно, нуж-
но производить марксистско-ленинским путем, в 
соответствии и в связи с историческими услови-
ями. Грубо неосторожный подход тов. Кабулова 
способен только усилить фетишизм вокруг име-
ни Абай, и порадить разброд понятий на идео-

логическом фронте в нашей партийной органи-
зации.

Мы совершенно не думаем, что Абай должен 
быть духовным вождем нашего молодняка. Тов. 
Кабулов писал: «Наш научный метод познания - 
материалисти-ческая диалектика и нашей моло-
дой казахской общественности следует учиться 
не у Абая, а у Маркса, Плеханова, Ленина и дру-
гих классиков марксизма». Мне кажется, в насто-
ящее время каждому ясно, что следует учиться 
не у Абая, а у Маркса, Пле-ханова, Ленина. Это 
же совершенно ясно.

Верно, иные считают Абая «сверхъестествен-
ным казахом». Здесь сколько угодно заблуждений 
в идеологическом миропонимании этих людей; 
здесь мы согласны с Кабуловым. Сверхчеловеков 
нет. Но это не значит ничуть, что в истории не 
было отдельных личностей с историческими ро-
лями, что не было никаких талантов. Были и еще 
довольно продолжительное время будут отдель-
ные личности, отразившие в своем лице эпоху, 
свою социальную среду и т.д.

В истории казахского народа одним из заме-
чательных людей, каковых было очень мало, мы 
считаем Абая, конечно, не за его философскую 
систему, а как родоначальника казахской класси-
ческой литературы и общественника своего вре-
мени. И по нашему разумению Абая-философа 

* * *
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отделить от Абая-художника и писателя-публи-
циста своего времени никак нельзя, поскольку 
за Абаем мы должны искать целую концепцию 
исторических процессов, расшифровывать кон-
кретные условия данной исторической среды, 
и поскольку Абай в целом есть продукт данной 
исторической эпохи с его социально-экономиче-
скими процессами. Или т. Кабулов думает, что 
диалектика допускает произвольно расчленить 
Абая по своему предвзятому вкусу и рассматри-
вать Абая-философа, Абая-художника и Абая-
публициста. Нельзя забывать, что философия, 
публицистика, литература, искусство, эстетика 
смежные и черезполосные отрасли духовной 
культуры человечества.

Для убедительности хотя бы приведем такие 
примеры: у Пушкина есть страшное стихотворе-
ние «К клеветникам России», где он оклеветал 
народно-революционное движение польского 
народа, изнывавшего под сапогом Николая I в 
первой половине 19 столетия. Что, разве здесь 
происходит простое заблуждение или недораз-
умение с Пушкиным. Нет. Здесь проявление 
социального инстинкта русского барина в лице 
гениальнейшего своего поэта-классика, поэта-
национального. Пугачевское восстание Пушкин 
назвал бунтом жестоким и бессмысленным. Есть 
у него вроде «Боро-динской годовщины», еще 
ряд реакционнейших стихотворений, в которых 
без труда увидишь чиновничье-барскую идеоло-
гию.

Возьмем Толстого. Религиозно-философская 
система Толстого, в одно время поднявшая его не 
только как властителя дум русской интеллиген-
ции упадочного периода, но в глазах культурной 
Европы превратила его чуть ли не в пророка XХ 
столетия – сейчас стала реакционной вещью, не-
смотря на то, что эта реакционная система Тол-
стого своей борьбой с государственной формой и 
существующим общественным порядком, своей 
борьбой с официальной церковью, играла в одно 
время положительную роль. Теперь ведь филосо-
фия Толстого наивна и жалка, реакционная вещь. 
Между тем, художник Толстой в духовную куль-
туру старого мира входит как одно из великих 
духовных достижений человечества.

Творческое наследие нам нужно критически 
проработать, вскрыть его недостатки, разобрать 
его идеологию, социальные основы и т. д.

Можно, конечно, в два счета разделаться с 
Пушкиным, с Толстым и с другими. Но тогда 
вместо культурно-духовных достижений челове-
чества в прошлом останется ровно нуль. Партия 
подходит весьма осторожно к вопросу использо-
вания оставшегося нам наследства в культуре и 

искусстве. Ленин говорил: «Пролетарская куль-
тура не является выскочившей ниоткуда, не яв-
ляется выдумкой людей, которые называют себя 
социалистами по пролетарской культуре. Это все 
сплошной вздор! Пролетарская культура долж-
на явиться закономерным развитием тех запасов 
знания, которое общество выработало под гне-
том капиталистического общества, помещичьего 
общества, чиновничьего общества» (Полн. собр. 
соч. том XVII). Это сказано вообще о всей куль-
туре, и по отношению к искусству эти слова Ле-
нина должны иметь безусловную санкцию.

 
Философия Абая

«Не к чему учиться молодой казахской обще-
ственности у беспомощного философа Абая в 
философских вопросах». Мы согласны с тов. 
Кабуловым. Пожалуй, не один Кабулов это за-
метил, не ему принадлежит заслуга первенства в 
этом вопросе. В основе рассуждений т. Кабулова 
о философий Абая, конечно, лежит марксисткое 
положение, но имеется изрядная доза путаницы, 
чего марксизм никак не может допустить, как 
математика не может допустить ни малейшей 
своевольности во всей своей строгой и стройной 
научной системе.

Кроме этой дозы путанной философии  
Т. Кабулов, стараясь доказать несостоятельность 
Абая, как философа, сам обнаружил непонима-
ние характера философии и публистики Абая. 

Перейдем сначала к публицистической об-
щественной стороне творчества Абая. Во всех 
стихах такого направления социальная природа 
Абая (не происхождение), вдохновлявшая его, 
видна совсем ясно. Эти стихи отражают настро-
ение и думы, которые появились, как некая квин-
тэссенция социальных движений, происходящих 
в эпоху Абая, подготовленных всем предыдущим 
историческим развитием страны. 

Единственно, в чем мы согласны с т. Кабуло-
вым, – это верная характеристика, сделанная им 
эпохе Абая, которая оставила след на творчестве 
Абая. Мы об этом написали более подробно в 
своем специальном подробном очерке об Абае, 
сделанном для казахской печати, показав зависи-
мость свего его творчества от этой эпохи. Сей-
час в пределах газетной статьи нет возможности 
подробно остановиться на характере творчества 
Абая. 

Мы считаем своей обязанностью лишь пред-
упредить нашу партийно-советскую обществен-
ность от тех заблуждений и кривотолков, которые 
может вызвать т. Кабулов своей односторонно-
стью. Кроме того, Кабулову нужно внести одну 
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существенную поправку, а именно, эпоха Абая 
была эпохой активного внедрения колонияльного 
торгового капитала в патриархально-общинную 
среду со всеми отрицательными и положитель-
ными последствиями этого, во-первых, и затем – 
эпохой столкновения и конфликта двух культур, 
культуры отсталой с культурой более высокой, 
во-вторых.

Это обстоятельство дает свой особый отте-
нок на творчество Абая. 

Тов. Кабулов произвольно разбил Абая на 
два периода: первый выходит консервативный, а 
второй вроде того, что либеральный. Это просто 
голый схематизм, а не изучение живого Абая.

Первым долгом считаем необходимым об-
ратить внимание, что Абай до 30 лет как будто 
ничего не писал, все его изданные произведения 
написаны им во второй половине жизни, в тече-
ние 20 лет. Первые его произведения носят поч-
ти исключительно публицистический характер, 
но по форме – старое казахское песнесложение. 
Во всех этих стихотворениях нет никакого опре-
деленного оформленного консерватизма. Есть 
отдельные ошибки, отдельные недоразумения, 
происходящие у Абая, благодаря его некультур-
ности и невежеству, а во всех других его случаях 
есть сатира и злой смех над той средой, где он 
жил, и которая на глазах у Абая разлагалась.

У Абая есть свое миропонимание, иногда до-
вольно смешенное, но в целом в этих первых, 
даже плохих, стихах нет никакого консерватиз-
ма. Только иногда он не понимает происходящих 
явления и стоит, озадаченный, на перепутье. В 
дальнейшем же Абай оформляется и доходит до 
полного обличения разложившейся обществен-
ной среды в лице всех баев-паразитов, управи-
телей-обиралов, всяких мошенников-проидох 
более мелкого пошиба, лентяев, дармоедов и т.д. 

Весьма удивляешься только одному, что тов. 
Кабулов, сделав две-три ссылки на стихотворе-
ния Абая указанного характера, в первом своем 
периоде считает его консервативным. Видите-ли, 
Абай сам был патриарх, а все эти типы-баи, упра-
вители и т. д. были новыми общественниками, 
игнорировавшими Абая, и будто явились иосите-
лями вновь сложившейся общественной формы 
жизни, и потому Абай, озлобленный на них, стал 
ругать и ненавидеть их. Это самое поверхност-
ное и схематическое суждение. По нашему, при-
мерно к 80-м годам прошлого столетия, они были 
типами разлагающейся общественной среды, 
и Абай в лице этих типов и стал современную 
ему общественность беспощадно изобличать. В 
этом, именно, положительная сторона Абая, и мы 
в этих выступлениях находим полный голос эпо-

хи, выразительный язык социальных движений, 
чем и замечателен Абай. Этой стороной были за-
мечательны и Толстой, и Салтыков-Щедрин. Ха-
рактерно то, что у Абая, наряду с злой сатирой на 
существующую среду, не найдешь особой слезы 
о прошлом.

Делать подробно выписки о характере этой 
публицистики Абая, что мы сделали в своем очер-
ке на казахском языке, здесь нет возможности.

Короче говоря, оспариваем мнение о консер-
вативности характера публистических и сатири-
ческих стихотворений Абая и заявляем, что он 
(Абай) является именно глашатаем надвигаю-
щейся новой эпохи торгового капитала и в этом 
мы видим положительную историческую заслу-
гу Абая.

В дальнейшем Абай оформляется, хотя об-
щественный идеал Абая не развился до закон-
ченной формы и не мог доразвиться в той среде, 
где жил Абай. Однако Абай в своих последних 
стихотворениях, со стороны языка и формы бо-
лее зрелых – общественность и молодежь благо-
словляет на новый порядок, призывал их взяться 
за культуру, взяться за труд, и даже за торговлю, 
осмеивал все пороки и косность своей среды. Во 
всех его таких стихах есть что-то новое и более 
высокие думы, задачи и загадки, которых не зна-
ла, не слышала раньше его среда. Что это все – 
ерунда, чушь? Ничуть не бывало. Все это язык 
эпохи, голос чего-то нового, и потому они были 
столь популярными среди казахской массы; что 
все от малыша до старика, даже неграмотные ка-
захи наизусть передавали их на все мотивы.

Абай был подлинным народным поэтом, и 
в истории литературы и публицистики вообще 
редко на долю писателя выпадал такой успех в 
народной массе, какой имел в свое время Абай.

Такие вещи бывают лишь на поворотном 
историческом пункте, на известном этапе исто-
рического развития нации, классов и такая сла-
ва и  всенародное признание выпадают на долю 
немногих лиц, которые сумели отразить в свом 
лице настроения и думы духовной жизни эпохи. 
Конечно, многое у Абая устарело, многое теперь 
наивно, часть абаевского творчества теперь ста-
ла консервативной. Но все это ничуть не умаляет 
исторического значения Абая, как общественно-
публицистического идеолога нарождающейся 
новой общественности своей эпохи. А всякое ли-
тературное наследство каждый марксист обязан 
рассматривать в связи с конкретными историче-
скими условиями. 

Ругая Абая, многие наши товарищи указы-
вают на отсталость его идеологии, на некоторые 
противоречия его взглядов о марксизме, и упу-
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скают его историческое значение, как поэта, и как 
общественника своего времени. Претензия есть и 
такого характера, что он не отразил пролетарской 
идеологии. Абай, мол, симпатичен алашордин-
цам и националистам. Все это вздор. Противоре-
чия у Абая с марксизмом, его ошибки и наивно-
сти, которые ясны для нас, ничуть не говорят о 
том, что советская общественность должна сдать 
Абая в архив. Абай не мог быть марксистом, не 
мог в своем творчестве отразить пролетарскую 
идеологию. Ведь даже у Чернышевского, Салты-
кова и даже самого Горького сколько угодно най-
дешь противоречий, немарксистских вещей, не-
смотря на то, что некоторые из этих людей росли 
вместе с русским пролетариатом, вместе с расту-
щим оформлением классового сознания пролета-
риата, жили в новой социальной эпохе и имели 
за своей спиной кое-какую духовную культуру 
русского народа и были знакомы с европейской 
культурой. Ну а что спрашивать у Абая о марк-
сизме? Чернышевские, Салтыковы и др. не будут 
нами игнорироваться и не будут долгое время за-
быты. Их значение и достоинства не в том, на-
сколько они марксисты, а совершенно в другом. 
То же самое мы говорим об Абае.

Философия Абая очень проста. Целой фило-
софской системы у Абая нет. Отдельные мысли 
и воззрения на мир и общество встречаются во 
всех стихах Абая так же, как у всех поэтов вооб-
ще, но в отдельных произведениях обнаружива-
ются частями его миропонимание и обществен-
ный его идеал. Это отдельные, не связанные 
между собой мысли, безусловно, имели в свое 
время влияние на духовную жизнь некультур-
ного казаха, но никак не утверждает за Абаем 
звания философа, оставившего какую-нибудь 
систему воззрений. Правда, в одном месте Абай 
дошел до такого обобщения, как признание мира 
единым и целым, и доходя единстве частей всего 
мировоззрения, полагая, что в нем каждый имеет 
свое место. Это были потуги сильной индивиду-
альности, зажатой в тиски роковой обусловлен-
ности своей среды – потуги над разрешение тех 
вопросов, которые поставила ему среда.

Кроме того, есть два-три стихотворения на 
религиозно-философские темы, вроде державин-
ской оды «Бог».

Все религиозного характера мысли Абая ни-
чего нового не представляют, за исключением 
того, что может быть они были новы для тогдаш-
ней казахской среды, которую всякие шарлата-
ны-муллы обманывали всяким шарлатанством, 
знахарством, схоластикой. Мусульманские рели-
гиозные философы более древнего происхожде-
ния, наоборот, по существу веры «ислам» успели 

развить более цельные, метафизические, теоло-
гические системы, чем Абай; у Абая встречаются 
их взгляды. То же самое влияние их имеется в от-
рицании Абаем существующей и проповедуемой 
муллами формы религии.

В остальном у Абая имеется влияние Толсто-
го, которого он читал.

Вся философия Абая эклетична: кусочек от-
сюда и кусочек оттуда. Многие из философских 
рассуждений Абая стало теперь реакционной 
вещью так же, как многие из публицистических 
стихотворений его уже устарелой и теперь наи-
вно, несмотря на то, что последние в одно время 
сильно волновали духовную жизнь казахов.

Однако, из-за своей философии Абай в целом 
не подлежит осуждению и полному забвению. 
А за общественно-публицистическими стихами 
должно быть признание их историческое значе-
ние, как за документами целой эпохи. Но глав-
ная заслуга Абая в художественной стороне его 
творчества.

Литературное наследство Абая

Мы Абая считаем родоначальником казах-
ской классической литературы, и чтобы отдельно 
товарищи по поводу этого ни говорили, думаем, 
что мы не стоим в каком бы то ни было проти-
воречии с марксизмом. Если этот факт нужно 
замалчи-вать только потому что одно время име-
нем Абая одухотворялось все националисти-че-
ское движение, что Абая в свое время алашор-
динцы признавали за духовного вождя, то это 
вздор. Если, кто бы то ни был алашординец или 
даже монархист говорят, что вокруг солнца вра-
щается земля, то не можем же мы из-за классо-
вой ненависти к нему говорить обратное.

Когда мы говорим, что родоначальником ка-
захской классической литературы является Абай, 
примерно происходит то же, когда говорят, что 
отцом русской классической литературы был 
Пушкин. И вслед за ним это же положение мо-
гут выдвигать и монархисты, и анархисты, и фа-
бриканты, и помещики, и казах, и немец. В эпоху 
Абая не было чего-либо похожего на классиче-
скую литературу, кроме простого песнесложения 
по поводу разных случаев. Были, конечно, от-
дельные, более или менее стройные песнеслага-
тели и раньше Абая, и его современники и даже 
поэты своего рода, которые, конечно достигли 
некоторой формы.

Но это и все.
Абай впервые воспел тончайшую лирику, 

думы и элегии в своих стихах, чем воспитывал 
и выковывал новую казахскую личность и инди-
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видуальность, которая до сих пор еще жила стад-
ным чувством и которая теперь пробуждалась и 
росла, властно требовало себе духовной пищи. 
Абай расширил кругозор еще бесформенной 
индивидуальности даже плохими (в настоящее 
время) сатирическими стихами на разные обще-
ственные темы, так же, как неустаревшими еще и 
прекрасными в свое время стихами на некоторые 
другие темы, как например, отношения между 
мужчинами и женщинами, о любви, о поэзии, 
об окружающей природе, и наконец, непревзой-
денными переводами произведений Лермонтова, 
Пушкина, Крылова, где особенно выразилось по-
этическая сила дар слова Абая.

Во всем этом Абай выступал с самым про-
стым и изящным казахским слогом, достиг такой 
вершины мастерства, что переводы таких масте-
ров русской литературы, как Пушкин, Лермонтов 
и Крылов вышли ничуть не хуже оригиналов, за 
исключением сознательных отступлений и изме-
нений соответственно пониманию языка. Благо-
даря такому мастерству, тончайший звук лирики 
самого Абая и высокохудожественное творче-
ство Пушкина и Лермонтова доставили настоя-
щее наслаждение современному Абаю, даже не-
грамотному казаху, открывали ему новый мир, 
расширили его кругозор и потому-то они широко 
разошлись по степи, выковывая новую пробуж-
дающуюся личность.

И это было тогда, когда грамотных был 1 про-
цент населения, письменность была полудухов-
ная, никакого литературного языка не было, а в 
самом песнесложении из четверостишии были 
и религиозные, и арабские, и татарские слова. В 
дальнейшем все последующие поэты восприня-
ли технику слога и простоту языка Абая. Совре-
менному нашему литературному языку проло-
жил дорогу абаевский слог. Кое в чем он и сейчас 
непревзойден.

Здесь Абай выполнил высокую историче-
скую миссию. И к нему можно применить слова, 
которые наш ученейший марксист Покровский 
сказал о Пушкине: «Мы любим Пушкина за то, 
что он выработал великий русский язык».

До Абая вообще не было никаких литератур-
ных форм. Вся техника песнесложеия состоя-
ла из четверостиший. Абай впервые выработал 
точно размеренные рифмы, создал свои формы, 
и технику, которые и вошли целиком в последу-
ющую литературу...

Далее следует сказать, что общее направле-
ние поэзии ближе Салтыкову и Гоголю, почти 
что родственно им. Абай не знал техники, был 
необразован, поэтому то острый язык его и мет-
кая сатира не оформились в законченные формы. 

Да и среда не дала ему и не могла дать всех необ-
ходимых материалов для создания бессмертных 
казахских типов, подобных Разуваемым, Собаке-
вичам, Хлестаковым.

Беря отдельные места сатиры, многие счита-
ют Абая романтиком. Близок к такому мнению 
и т. Кабулов. Это незнание общих законов лите-
ратуры и характера творчества Абая. Так очень 
просто и легко можно причислить к романтиче-
ской школе литературы и Гоголя, и Салтыкова 
из-за одной сатиры и юмора. Но всякое обличе-
ние пороков данной общественной среды есть 
романтизм. Разбирая подробности стихов Абая 
не найдешь ничего родственного с романтизмом, 
характерным для какого-нибудь упадочного пе-
риода той или другой эпохи. Наоборот, характер-
ным для всех стихов Абая является призыв его, 
какое-то рвение вперед и искание чего-то нового, 
своеобразное реагирование своей среды.

Как мы сказали выше, это было отголоском 
новых веяний, новых дум, отразивших новую со-
циальную эпоху в лице проникающего в казах-
скую степь торгового капитала и идею новой, 
более высокой культуры.

Абай многого, как художник, как поэт, не до-
стиг. Но достаточно того, чего достиг Абай, что-
бы в соответствии с историческими условиями 
признать за ним заслугу родоначальника казах-
ской литературы.

Для такого признания нас не должны сму-
щать ни происхождение Абая из патриархальной 
семьи, ни тот еще факт, что он был волостным 
управителем. В оценке положительного исто-
рического значения отдельных личностей соци-
альное про-исхождение может быть заслонено 
их историческими заслугами. Примеров этому 
много и не к чему их приводить. Также можно 
сделать снисхождение и в отношении личных не-
достатков, когда вся историческая деятельность 
личности в целом выше отдельных его заблуж-
дений.

В истории бывали случаи, когда духовный 
вождь целого поколения доходил до самого вы-
сокого морального падения, хотя бы пример с 
Гейне. Абай как управи-тель - тоже продукт той 
среды. А Салтыков был управляющим казенной 
палатой, ведь это на старой бюрократической 
лестнице не маленькая была должность.

Говорят, что Абай теперь устарел, у нас те-
перь есть поэты и писатели получше его. Со-
вершенно спорно. Но это опять-таки ни в коем 
случае не стирает исторического значения Абая.

Советская степь. – 22 августа.1928 г.
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Философия начинается как этнофилософия. 
Мы знаем, какие плоды дала ионийская фило-
софия - философия племени ионийцев, а также 
философия италийцев, затем философия древне-
греческая, английский эмпиризм, французский 
материализм, немецкий идеализм и т.п. Но мы не 
знаем, какие плоды в исторический перспективе 
даст этнофилософия коренных малочисленных 
народов Севера [1], этнофилософия банту или 
казахская философия. Поэтому концептуальная 
систематизация и экспликация философских 
учений самобытных мыслителей различных на-
родов представляет громадный историко-фило-
софский интерес. Правда, речь здесь идет об 
истории не прошлой, а будущей философии.

Для раскрытия эвристического потенциала 
оригинальных философских взглядов чрезвы-
чайно важен выбор контекста историко-фило-
софской интерпретации. Каждая из точек зрения 
задается перспективу, в луче которой анализиру-
емое учение разлагается на значимые и незначи-
мые составляющие. Значимыми представляются 
те положения, которые, по крайней мере, по-
нятны интерпретатору, т. е. совпадают в опреде-
ленной мере с его собственными воззрениями. 
Узнавая тождественное, интерпретатор диффе-

ренцирует нетождественное. И если произве-
денная дифференциация плодотворна, способна 
«распочковать» зародышевые потенции учения, 
то философская работа проведена не зря.

Наш взгляд на оригинальные этнофилософии 
определяется социально-философской точкой 
зрения. В соответствии с последней, философия 
по существу есть социальная философия, т. е. 
социально-философская деятельность, функцио-
нально интегрированная в социум [2].

 Соответственно, те вопросы, которые обсуж-
дает и решает философия, прежде всего являют-
ся не умозрительными вопросами, а вопросами 
социальными. В своей социальной функции фи-
лософия проблематизирует социальную ситуа-
цию времени и предлагает проектно-прикладные 
решения.

В социальной миссии философии особое ме-
сто занимают социально-политические вопросы. 
Генетически философия выросла из политиче-
ской деятельности, став ее мировоззренческой 
рефлексией. Мыслить мир через призму полити-
ки органично для философии. Не случайно, пер-
вым и основным вопросом ионийской филосо-
фии стал вопрос об архе, т.е. о первоначале мира, 
правящим по старшинству. 

* * * 
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Каждое философское учение этноспецифич-
но в выделении и категориальной формулировке 
своего основного вопроса. Для русской фило-
софии, как представляется, таким стал вопрос о 
порядке, о месте Русской Земли в миропорядке. 
Сложность концептуальной конструкции может 
затенять социально-политические истоки мета-
физических вопросов, но в первоисточнике такое 
тождество часто оказывается прозрачным, непо-
средственным.

Обращаясь к философскому учению Абая Ку-
нанбаева, можно заметить его ярко выраженный 
этнофилософский характер. В центре его внимания 
– судьба казахского народа, казахский вопрос [3].

Содержание казахского вопроса сегодня по-
нимается в различных аспектах — от территори-
ального до языкового. На наш взгляд, казахским 
вопросом можно называть и тот вопрос, кото-
рый является основным предметом обсуждения 
Абаем. Этот вопрос в «Книге слов» [4] он фор-
мулирует следующим образом: «В чем кроется 
причина разрозненности казахов, их неприязни 
и недоброжелательности друг к другу? Отчего 
слова их неискренни, а сами они ленивы и одер-
жимы властолюбием?» (Слово 3-е)

Немирность, враждебность казахов друг дру-
гу - это вопрос социально-политический. Это во-
прос о мире как среди казахов, так и мире каза-
хов с другими народами, а кроме того, это есть 
вопрос и о мире в целом. 

Мир – проблема философская. У разных на-
родов проблема мира имела разное социально-
политическое измерение. В Древней Греции – 
это агон Гераклита, в европейской культуре – это 
вопрос о вечном мире.

Вопрос о казахском мире также этноспеци-
фичен. Абай пишет: «Казахи, не сходны ни с од-
ним другим народом в своем стремлении к богат-
ству, в поисках знаний, постижении искусства, в 
проявлении чувства доброжелательности, силы, 
хвастовства или враждебности. Мы враждуем, 
разоряем друг друга, следим друг за другом, не 
давая ближнему своему и глазом моргнуть. Не-
ужели нам так и жить, подстерегая друг друга, 
оставаясь ничтожнейшими из всех народов на 
земле? Или все-таки наступят светлые дни, когда 
люди забудут воровство, обман, злословие, враж-
ду и устремятся к знаниям, обучатся ремеслу, 
начнут добывать богатства честным, достойным 
путем. Вряд ли наступят такие дни. Сейчас на 
каждые сто голов скота зарятся двести человек. 
Разве они утихомирятся, пока не уничтожат друг 
друга?» (Слово 24-е) 

Абай подчеркивает накал и драматизм враж-
ды. Обратим внимание на причины описываемой 

вражды. Это демографическая проблема, пере-
населенность степей, в которой скоту и людям 
становится тесно. Абай пишет о том, что родите-
ли, стараются умножать свои стада и стада своих 
детей. «В конце концов их зимовья и пастбища 
становятся тесными, тогда они, употребив силу 
своего влияния или занимаемого положения, 
всеми доступными для них средствами выкупа-
ют, выманивают или отнимают угодья соседа. 
Этот, обобранный, притесняет другого соседа 
или вынужденно покидает родные места. Могут 
ли эти люди желать друг другу добра? Чем боль-
ше бедноты, тем дешевле их труд. Чем больше 
обездоленных, тем больше свободных зимовий. 
Он ждет моего разорения, я жду, когда он обни-
щает. Постепенно наша скрытая неприязнь друг 
к другу перерастает в открытую, непримиримую 
вражду, мы злобствуем, судимся, делимся на пар-
тии, подкупаем влиятельных сторонников, чтобы 
иметь преимущество перед противниками, де-
ремся за чины» (Слово 3-е).

Перенаселенность и земельный вопрос Абай 
воспринимает как универсальную проблему че-
ловечества с незапамятных времен. «Потерпев-
ший не будет трудиться, – пишет он, – добиваясь 
достатка иным способом, ни торговля, ни земле-
пашество не интересуют его, он будет примыкать 
то к одной, то к другой партии, продавая себя, 
прозябая в нищете и бесчестии» (Слово 3-е). 
Формулируя это положение, Абай, как представ-
ляется, неявно подразумевает, что другие народы, 
столкнувшиеся с перенаселенностью, развили 
альтернативные отрасли хозяйственной деятель-
ности. Так, в Слове 2-м он восхищается таланта-
ми сартов (узбеков), ногаев, русских, способных 
успешно заниматься не только скотоводством, но 
и земледелием, ремеслом, торговлей, военным 
делом. «Сила их в том, — говорит Абай, – что не-
устанно учатся они ремеслу, трудятся, а не про-
водят время в унизительных раздорах между со-
бой» (Слово 2-е).

Таким образом, оценивая положение казах-
ского народа, Абай фактически задает глобаль-
ный, всемирно-исторический контекст анализа. 
Слово 24-е он начинает эмпирической констата-
цией: «Говорят, нынче на земле живет более двух 
миллиардов человек. Из них нас, казахов, более 
двух миллионов». В основе этой, казалось бы, 
малозначащей констатации находится глобаль-
ный взгляд на положение казахов как всемирно-
исторический вопрос. Связь казахского народа 
(единичного) и человечества (всеобщего) фик-
сируется на абстрактно-общем уровне без выяс-
нения конкретно-исторических мир-системных 
взаимосвязей. Тем не менее, контекст всеобщего 
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– а следовательно, и философской предметности 
– задан.

Философское творчество Абая исследовалось 
в различных контекстах [5-7] Указывалось на его 
преемственность по отношению к суфийской 
традиции, типологическую принадлежность к 
формации Просвещения, духовную близость к 
философии сердца российской традиции, а также 
на роль провозвестника евразийской философии. 
В социально-философском контексте позицио-
нирование Абая как философа обосновывается 
тем, что он обсуждает частные предметы в аспек-
те всеобщего как всемирно-исторического и гло-
бального. Такое социально-всеобщее становится 
основанием для перехода к абстрактно-всеобще-
му, т.е. к уровню метафизических абстракций, 
с которым обычно и ассоциируется профессио-
нальное философствование.

Переход на метафизический уровень Абай 
совершает этноспецифическим образом. В Сло-
ве 7-м говорится: «Ребенок рождается на свет, 
наследуя два начала. Первое из них требует еды, 
питья и сна. Это - потребность плоти, без этого 
тело не может служить пристанищем для души, 
не будет расти и крепнуть. Другое - тяга к позна-
ниям. Младенец тянется к ярким вещам, берет 
их в рот, пробует на вкус, прикладывает к щеке. 
Встрепенется, услышав звуки дудки или свире-
ли. Подросши, бежит на лай собаки, на голоса 
животных, на смех и плач людей, теряет покой, 
спрашивая обо всем, что видят глаза и слышат 
уши: “Что это? Зачем это? Почему он так де-
лает?” – это уже потребность души, желание все 
ви деть, все слышать, всему учиться».

Как можно видеть, Абай выделяет два начала: 
плотское, телесное и душевное, разумное. Соот-
ношение между ними описывается в процессе 
развития. Если оперировать стандартными фор-
мулами диалектического материализма, то мож-
но утверждать, что для Абая телесное первичное, 
а духовное – вторично. Вместе с тем в процессе 
человеческого развития блага души приобретают 
более высокую ценность и подчиняют себе теле-
сное. Диалектические противоположности обо-
рачиваются.

Абай изложенную диалектику описывает 
следующим образом: «Не раскрыв для себя ви-
димых и невидимых тайн вселенной, не объяс-
нив всего себе, человеку не стать человеком. И 
бытие души такого человека тогда ничем не раз-
нится от бытия иной твари. Изначально Бог от-
личил человека от животного тем, что наделил 
его душой. Почему мы, повзрослев и поумнев, не 
ищем и не находим удовлетворения тому любо-
пытству, что в детстве заставляло нас забывать о 

еде и сне? Почему мы не избираем путь тех, кто 
ищет знаний?  Нам бы неустанно ширить круг 
своих интересов, множить знания, которые пита-
ют наши души. Нам бы понять, что блага души 
несравненно выше телесных, и подчинить плот-
ские потребности велению души. Но нет, не ста-
ли мы делать этого. Кликушествуя и каркая, не 
продвинулись мы дальше навозной кучи у аула. 
Душа правила нами только в детстве. Повзрослев 
и окрепнув, мы не позволили ей повелевать со-
бой, подчинили душу телу, на все окружающее 
смотрим глазами, но не разумом, не доверяемся 
порывам души. Довольствуясь внешним видом 
того, что охватывает взор, не пытаемся вникнуть 
во внутренние тайны, полагая, что ничего не те-
ряем от этого незнания» (Слово 7-е).

В первом приближении Абай отождествля-
ет как явления одного ряда плотское, телесное, 
тварное, животное. Соответственно, к другому 
ряду субстанций относимы душа, познание и 
знание, разум. Онтологический аспект основ-
ного вопроса философии (в том смысле, как его 
понимает западная традиция дополняется гно-
сеологическим аспектом познаваемости мира. 
Таким образом, можно утверждать, что в твор-
честве Абая присутствует постановка основного 
вопроса философии, а те категории, в которых он 
выражается, используются как методологическо-
го средство последующего дискурса.

Этноспецифичность постановки основного 
вопроса философии выражается в ряде аспек-
тов. Так, очевидно, что различение телесного и 
душевного проводится прежде всего не в мире 
как целом, а в человеке. Универсум тоже входит 
в сферу действия данной оппозиции, но Абай из-
бирательно акцентирует в качестве объекта фи-
лософии не космос, а человека. Можно сказать, 
что по своей установке философия Абая изна-
чально не космоцентрична, как, например, древ-
негреческая философия, а  антропоцентрична. 
Воз рожденческий антропоцентризм, будучи за-
воеванием тысячелетней истории философской 
мысли Европы, для Абая уже предзадан в каче-
стве естественной установки, органичной для 
жизненного мира казахов.

Так, Абай в критическом ключе оценивает 
взгляд казахов на бытие-в-мире через призму че-
ловека. В Слове 44-м он замечает: «Все стремят-
ся к чему-то, стремятся читать, но не по книгам, 
а по лицам людей. Смотрят, точно прощупывают 
биение пульса и определяют: «А... сегодня в цене 
то-то и то-то, а вот на этом деле можно недурно 
заработать». В Слове 3-м Абай приводит новую 
пословицу: «Не суть дела, суть личности важна». 

Обратим внимание не на стремление казаха 
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заработать, а на способ его реализации. Оказы-
вается, знание людей воспринимается как более 
важное, чем книжное знание. Абстрактный, от-
влеченный формализм ученого знания в жизнен-
ном мире казахов воспринимается скептически, 
что не противоречит прагматике объективной 
действительности: «Значит, добиться намечен-
ного можно не правотою предпринятого дела, - а 
ловкостью и хитроумием исполнителя его» (Сло-
во 3-е). Даже школьная ученость детей, как сету-
ет Абай, используется хитроумно, прежде всего 
с целью роста престижа: «Казахи, обучающие 
детей в русских школах, пытаются использовать 
их грамотность как знак превосходства в распрях 
с сородичами. Избегай этих намерений» (Слово 
25-е).

Антропоцентризм, как бы ни недостаточен 
в современном мире он не был, является, следо-
вательно, естественной установкой жизненного 
мира казахов. Житейские преимущества антро-
поцентризма очевидны. Действительно, порой 
важнее не что?, а кто? Западная философия есть 
философия «чтойности» (Н. Кузанский). Ее фун-
даментальные вопросы формулируются языко-
вым концептом «что». Что я могу знать? Что я 
могу делать? На что я могу надеяться? Что такое 
человек? Эти кантовские вопросы близки и по-
нятны европейскому мышлению, но странны и 
чужды для того, кому важнее всего человеческое. 
Так, знаменитые вопросы И. Канта могут быть 
переформулированы и следующим образом: 
Кого я могу знать? Кого я могу делать? На кого 
я могу надеяться? Кто такое человек? Нельзя не 
признать, что в горизонте жизненной, конкрет-
но-приземленной философии разрешение этих 
вопросов представляет ценность более высокого 
порядка.

Антропоцентризм этнофилософии казахов, 
по-видимому, является ландшафтно определен-
ным проявлением антропоцентризма народов ев-
разийских пространств. Указывается, что бытие 
человека в мире и мира в человеке как процессы 
непосредственной человеческой жизни являют-
ся главной проблемой евразийской философии: 
«Эта тенденция четко просматривается в “Книге 
слов” Абая и в “Записках забытого” Шакарима, 
в софиологии В. Соловьева, во взглядах Н.А. 
Бердяева на софийную природу философского 
знания» [8]. Истоки этой тенденции автор цити-
руемой словарной статьи усматривает в идеях 
«Трактата о взглядах жителей добродетельного 
города» аль Фараби. 

Особое внимание не к космосу, а к человеку 
объясняется, возможно, бескрайностью евразий-
ских пространств. А. Саримов в фрагменте «Про-

клятие большого пространства...» сравнивает 
два типа пустотности: «В маленькой, уютной, 
обустроенной, ухоженной и чистой до полного 
цинизма и идиотизма Европе свойственна своя 
пустота. Она не пространственная, а личная, лич-
ностная. Она была в каком-то смысле была даже 
плодотворной. Поскольку рациональный евро-
пейский ум не терпит пустоты. Любая подоб-
ная пустота требовала наполнения ее смыслом 
и содержанием. Ее тут же стремились засадить 
газоном, благоустроить, сделать удобной и при-
годной для жизни. И в этом смысле европейская 
пустота — это мотив, повод для творчества» [9].

Европа, следовательно, представляется на-
полненной людьми, но ее пустота оказывается 
отсутствием у этих людей личности. Внутренняя 
пустота замещается внешней наполненностью, 
обихоженностью, тварностью вещей. «Казахское 
пространство иное, - продолжает А. Саримов. - У 
нас совершенно иная почва и соответственно со-
вершенно иные мотивы. Наши бескрайние степи 
беспощадно пожирали время, города и цивили-
зации … В таком пространстве ни одно пораже-
ние не было смертельным, как ни одна победа не 
была окончательной. Это пространство всепо-
глощающей, всепожирающей энтропии, которая 
нивелирует и, в конечном счете, дискредитиру-
ет любую пассионарность, любую идею, любое 
созидание. Большое пространство, которым мы 
гордимся, но которое мы еще не поняли, не осоз-
нали, не отрефлексировали (про обустройство 
я даже не говорю), это еще и большая пустота» 
[10]

В пустынных пространствах Евразии – ее 
лесах, тундрах, степях – как бы ни было тесно, 
плотность населения все же чрезвычайно низка. 
Отсюда высокая ценность человека, стремление 
очеловечить пространство, сделать его близким 
и родным, заполнить потомством. Творческая 
деятельность естественным образом сублими-
руется в творчестве людей. Стихийный антропо-
центризм казахов находит продолжение в дето-
центризме.

«Люди молят Бога о ребенке. Зачем челове-
ку ребенок?» – задается вопрос Абай (Слово 10-
е). И не находит доводов, которые оправдали бы 
желание их иметь. Вместе с тем, вся его книга 
пронизана любовью к детям — своего рода фи-
лософскому камню. Напомним, что Слове 3-ем 
говорится, что «душа правила нами только в дет-
стве. Повзрослев и окрепнув, мы не позволили ей 
повелевать собой, подчинили душу телу, на все 
окружающее смотрим глазами, но не разумом, 
не доверяемся порывам души». Таким образом, 
только в детстве человек остается человеком, 
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тогда как взрослея, он может утрачивать свою 
человечность: «Нет ни искры в груди, ни веры в 
душе. Чем отличаемся мы от животного, если ви-
дим только глазами? В детстве мы были лучше. 
Тогда мы были человеческими детьми — стреми-
лись узнать как можно больше. Сейчас мы хуже 
скота. Животное не знает ничего, но и не стре-
мится ни к чему. Мы не знаем ничего, но готовы 
спорить до хрипоты: отстаивая свою темноту, 
стремимся свое невежество выдать за знания»  
(Слово 7-е). Поэтому Абай обращается только к 
детям: «Дети мои, утешение сердца моего! (сло-
во 38-е)». 

Безусловно, оригинальной характеристикой 
философского учения Абая является анализ вза-
имосвязи телесного и духовного начал в аспекте 
онтогенеза человека. Проблему единства бытия 
и мышления европейская философия обсуждает, 
как правило, в эволюционном, т.е. филогенетиче-
ском аспекте. Это обусловлено базисной космо-
центрической позицией. Так, важен вопрос о том 
Ум правит миром или нет. Выясняется проис-
хождение сознания из свойства отражения при-
сущего низшим формам движения материи и т.п. 
Базисная антропоцентрическая установка казах-
ской ментальности определяет актуализацию ос-
новного вопроса в философии Абая в контексте 
онтогенеза, воспроизводящего в соответствии с 
системогенетическим законом филогенез. Во-
прос о соотношении материи и сознания прагма-
тически важно решать на каждом этапе жизнен-
ного пути.

Даже начиная свою «Книгу слов», Абай раз-
мышляет о тщете мирских деяний в старости и 
возможности ограничиться только изложением 
своих мыслей. Правда, мысль его сразу обраща-
ется к воспоминаниям о детстве.

В целом «Книга слов» в значительной своей 
части производит впечатление очерка этниче-
ской психологии казахов, акцентирующей те ано-
малии духовного развития, которые формируют-
ся в процессе становления и развития личности. 
Специалист в области возрастной психологии 
(психологии развития) сразу определит, что Абай 
выделяет те пороки развития, которые детерми-
нированы дефектами социализации в определен-
ные возрастные периоды. 

Например, известная дилемма последней 
фазы детства – трудолюбие против неполноцен-
ности – разрешается, очевидно, в пользу второй 
альтернативы. Важно подчеркнуть, что механизм 
реализации именно этой линии развития соци-
ально детерминирован. Не случайно, Абай при-
дает столь большое значение необходимости об-
учения казахских детей в русских школах.

Вместе с тем сложности в формировании 
трудолюбия, навыков творческой обусловлены, 
возможно, онтологическими запретами, содер-
жащимися в мусульманском вероучении.

Так, Абай утверждает: «Совершенным ма-
стерством своим Аллах создал мироздание и 
человека, чтобы тот мог расти и продолжать род 
людской» (Слово 38-е). Если это действитель-
но так, то мир совершенен, может только расти 
и не требует преобразований. «Мы не создате-
ли, а смертные, познающие мир по созданным 
вещам, – пишет Абай. – И отличаемся тем, на-
сколько лучше один другого осознаем творения 
Всевышнего» (Слово 45-е). Не создатели  – и не 
творцы. Соответственно: «Мы не способны при-
думать науку, мы можем только видеть, осязать 
созданный мир и постигать его гармонию раз-
умом» (Слово 45-е). 

В онтологии Абая содержится, следова-
тельно, определенное противоречие. Призыв к 
труду (если понимать последний не только как 
усердие в познавательной деятельности) соче-
тается с констатацией объективной невозмож-
ности творчества и даже его кощунства. Если 
последнее верно, то жизненная суета (или созер-
цательность) выглядит единственно возможной 
гармонизирующей стратегией. Если данное впе-
чатление о мире не вполне адекватно, то картина 
мира Абая нуждается в более фундаментальном 
и детальном исследовании, оправдывающем его 
деятельную жизнь.
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Абай адамның адамшылығын ғылым, рақым, 
ғадаләт аясында сипаттайды. Бұл үшеуінің ішінде 
ғылым ақылдың – бір аты. Шындық, шапағат, 
жақсылық осылар арқылы танылады. Бұлардың 
көзі адам баласының бойында, шама-шарқына 
қарай, әуелден болады. Оларды адамның өз 
еркімен талап қылып, шын ниетімен іздеуі, ізденуі 
ғана гүлдендіріп, кәмәлатқа жеткізбек. Бұл үш 
қасиеттің «иелерінің алды – пайғамбарлар, онан 
соң – әулиелер, анан соң – хакимдер, ең ақыры 
– кәміл мұсылмандар» [1, 197-198]. Адам бала-

сы «өз ақылы жетерлік қадәрін ғана білсем деген 
әрбір істің себебін іздеушілерге», «бір ғана хақты 
таппақ» болғандарға  «хаким» деп ат қойған. 
«Адаспай тура іздеген хакимдер болмаса, дүние 
ойран болар еді» [1, 201]. Осындай әрбір істің 
себебін тура іздеген, бір ғана хақты, шынды 
таппақ жолда өмірін сарп еткен хакімдердің 
басы Сократ еді. Абайдың жиырма жетінші сөзі 
– «Сократ хакимнің сөзі». Қазақ әдебиеті мен 
мәдениетіне Сократ туралы мәліметті, хакім ту-
ралы түсінікті әуелде Абай алып келді.
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Сократ айтты деген даналақ ойлар мен 
сөздерде есеп жоқ. Данышпанның шәкірттері 
оның ең ақырғы сөзіне дейін естерінде 
сақтап, хатқа түсірген. Сократтың жан тапсы-
рар алдындағы сөзі мынау екен: «Критон, біз 
Асклепияға қораз беруіміз керек. Беріңдер, 
ұмытып кетіп жүрмеңдер» [2, 96]. 

Сократ есіне алған Асклепия – емшілік құ-
дайы. Аурудан сауыққандар, дерттен айық қан-
дар Асклепияның разылығы үшін құрбандыққа 
қораз шалған деседі. Осы сөзін айтқанда, Сократ 
өзінің өлімін дүние ауруынан сауығумен, дүние 
дертінен айығумен шендестіргенге ұқсайды [2, 
518]. Жаратқан иесіне өзінің жанын алғанына 
шүкірлік қылып, оның разылығы үшін құдайыға 
қораз атау Сократтың өмір мен өлім туралы 
көзқарасын, өмір мен өлімге берген бағасын 
білдіреді. 

Алкивиадқа айтқан бір сөзінде Сократ өзінің 
арғы атасының – Дедалдан, Деделдың Гефе-
стен тарайтынын, Гефес Зевстің бел баласы 
екенін еске алады [3, (121)]. Диоген Лаэртский 
«Тамаша адамдардың өмірі...» атты еңбегінде 
Сократтың әкесі Софронискінің мүсінші, анасы 
Фенаретаның әйелдерді босандырушы болғаны 
туралы айтады [4]. Платон Сократтың аузына 
оның анасының кәсібі туралы осындай сөзді са-
лады [2, 240]. Платонның «Үлкен Гиппий» диа-
логында  Сократ өзінің әкесі Софрониск туралы 
айтқанда, оның биік адамгершілік қасиеттерін 
еске алады [5, 181].

Cократ Софрониск пен Фенеретаның 
жанұясындағы екінші ұл еді. Әкесі оны сәби 
кезінде көріпкелдің алдына алып барған екен 
деседі. Сонда көріпкел бала туралы өзінің 
көргенінен туған ойларын айтыпты. Оның 
ұзын-ырғасы мынадай: «Бала ойына не келсе, 
соны істеуі керек. Әкесі баланы бетінен қақпай, 
ешнәрсеге қыштамай өсіруге тиіс, ұлының 
қызығушылығы мен қабілетінің еркін ашылуына 
жағдай жасауы, әр істің сәтті аяқталуы туралы 
Зевс пен Музаларға жалбарынып, құлшылық етуі 
керек. Бала басқадай қамқорлыққа мұқтаж емес, 
өйткені оның кеудесінде мыңдаған тәрбиешілер 
мен оқытушылардан артық желеп-жебеуші бар» 
[6]. Осы желеп-жебеушінің үні Сократтың ішкі 
үніне айналды.

Афиныдағы білім беру жүйесіне сәйкес Со-
крат жалпыға бірдей қолжетімді бастауыш білім 
алады. Ол екі саладан тұрды: а) дене тәрбиесі; ә) 
рухани тәрбие. Рухани тәрбие, өз кезегінде, поэ-
зия, музыка, театр, сурет, мүсін, есеп, сөз, даналық 
секілді бірнеше саланы қамтыды. Кәмелетке 

толғанда, өзге замандастары секілді, Афины 
азаматы санатына қосылып, арнайы азаматтық 
құқықтарға ие болды, азаматтық міндеттер алды. 
Ол шақта Афины азаматы атану үшін талапкердің 
әкесі де, шешесі де Афины азаматтары болуы, 
өзі ата-анасынан заңды түрде туған, еркін болуы 
және он сегіз жасқа толуы шарт еді. Сократ Афи-
ны азаматы болу үшін қойылатын талаптардың 
бәрінен өтіп, Афины азаматының азаматтық ан-
тын қабылдайды. Оның мазмұны Аристотельдің 
«Афины политиясы» еңбегінде былай баянда-
лады: «Мен қолымдағы қасиетті қаруымды қор 
қылмаймын, жанымдағы жолдасымды жолда 
қалдырмаймын, храмдар мен әулиелерді жалғыз 
да, көппен бірге де қорғаймын.Отанымды өзіме 
дейінгілерден қалған қалпынан аздырмаймын 
және тоздырмаймын, кейінгі ұрпаққа өскен және 
өркендеген күйде жеткіземін. Заңды үкіметті 
тыңдаймын, қабылданған заңдарға бағынамын. 
Қабылданған заңдарды  жеке де, көппен бірге 
де қорғаймын, оларға ешкімнің қарсы шығуына 
немесе бағынбауына жол бермеймін. Отанның 
қасиетті құндылықтарын ардақтаймын...» [7]

Сократ он сегіз жасқа толған соң, екі жыл 
әскер қатарында болып, арнайы дайындықтан 
өтті, кәмелетке толған шағында қабылдаған 
осы антына өле-өлгенше адал болды.  Отан 
алдындағы азаматтық борышын абыроймен 
орындады.

Данышпан осылай өсті, ержетіп, ел ісіне 
араласқанда да тек өзінің ішіндегі үнге құлақ 
асты. Сөйтіп жүргенде, оның көзі Дельфтер 
храмының маңдайына жазылған «Өзіңді өзің 
таны» деген үндеу сөзге түседі. Аристотельдің 
айтуына қарағанда, осы сөз Сократтың жан 
дүниесін айрықша тебірентеді. Өйткені бұл 
сөз оның ішіндегі үнмен, желеп-жебеушісінің 
үнімен, мәндес болып шығады. Бұл үн ту-
ралы шындық жасырын қалпында қалмады, 
басқаларға да белгілі болды. Білемін дейтіндер 
оны Сократтың даналық болмысының үні деп 
түсіндірді. 

Жас кезінде ол әкесінің кәсібін жалғастырып, 
тас кесу, тас қашау ісімен айналысады. 
Мүсіншілер шеберханасында да жұмыс істейді. 
Іске шебер, сөзге жүйрік болады. Көшелерде, 
алаңдарда жұрттың жақсылық пен жамандық, 
өтірік пен шындық, әділеттілік пен әділетсіздік, 
ізгілік пен зұлымдық туралы алуан түрлі 
сұрақтарына жауап беріп, көппен тікелей 
тілдесуді кәсіп етеді. Жұрт оның сөзінен білім 
алды, тәрбие алды, ақылын байытты. Ол қызыл 
сөзге келгенде, ешкімге дес бермейді. Ондайда 



Абай институтының хабаршысы.  №5 (17). 201262

сөзден ұтылғандар білектің күшіне сеніп, оған 
қол көтергенге дейін баратынға ұқсайды. Бір 
ғажабы, Сократ, қарсыластарынан соққы алып, 
таяқ жесе де, оларға қол көтермеген деседі. 
Осындай жағдайлардың біріне куа болған 
әлдекім Сократтың қылығына таң қалып, одан 
бұл ісінің мәнісін сұрайды. Сонда Сократ оған 
былай деп жауап берген екен: «Егерде мені есек 
теуіп жіберетін болса, онда мен қалайша оның 
үстінен биге шағымданамын?» (Деметрий Ви-
зантийский).

Сократ орта бойлы, кең маңдайлы, басында 
бармақтай мүйізі бар, құс мұрынды, бадырақ 
көзді нағыз қасқаның өзі болыпты. Қалай бол-
са, солай, олпы-солпы киінетін, оның үстіне ба-
зарлар мен алаңдарда жалаңаяқ, жалаңбас жүре 
беретін әдеті де болғанға ұқсайды. Сөйте тұра 
ол соғыста да, бейбітшілікте де бірдей сабырлы, 
баршылықта да, жоқшылықта да бір қалыпты, 
ыстыққа да, суыққа да төзімді, аштыққа да, 
шөлге де шыдамды болды, тіпті өмірге де, өлімге 
де жайбарақат, тура қарады. 

Қызыл сөзде ешкімге дес бермейтін 
жүйріктігінің арқасында болашақ хакім бірте-
бірте шешендік өнерді терең меңгеруге бет 
бұрады. Шындықты іздеп, сөзшеңдермен де, 
өзгелермен де кезкелген мәселе бойынша сөз 
жарыстырып, ой таластырып жаттығады. Өз 
заманының алдыңғы қатарлы шешендерінен 
дәріс алады. Платонның «Менексен» диалогын-
да ол эллиндердің бірқатар тамаша шешендерін, 
солардың ішінде өзі мен Периклді шешендік 
өнерге үйреткен екі адамның атын атайды. 
Олардың бірі – Периклдің әйелі Аспазия, 
екіншісі – Конн. Аспазия риторика негіздерінен, 
Конн музыка негіздерінен сабақ береді [8].

Еврипид бірде оған Гераклиттің шығармасын 
оқуға беріп, кейін одан оқыған кітабынан не 
түсінгені туралы сұрағанға ұқсайды. Сон-
да Сократ мынадай жауап айтқан екен дейді: 
«Түсінгенім өте көп. Бәлкім, түсінбегенім де 
сондай болар. Тек қана, шынын айтсам, мұндай 
кітаптың тереңіне жету үшін делостық сүңгуір 
болу керек шығар».

Сократ өзінің заманының алдыңғы қатарлы 
білімпаздары, ойшылдары Анаксагордан, Архе-
лайдан білім алды. Анаксагор білім мен ғылым 
тарихында бірінші болып ақыл-ойды Құдайдың 
жаратқандарының бәрінен биік, бәрінен артық 
деп білді. Анаксогордың білімінің байлығы, 
тәуелсіздігі дұшпандарының көреалмаушылығын 
өршітті. Олар Анаксагорды өлім жазасына кесу 
туралы шешімге қол жеткізді. Шәкірті Периклдің 

алғырлығы, ақылдылығы арқасында халық оны 
қорғап, ақтап алды. Тура келген өлімнен ол осы-
лай аман қалды. Өзін жазықсыз өлім жазасына 
кескен ортаның қараңғылығынан, қоғамның 
надандығынан, биліктің зұлымдығынан көңілі 
қайтқан данышпан өмірден өз еркімен кетеді. 
Сократ үшін Анаксагордың білімі мен ғылымы 
да, өмірі мен өлімі де үлкен сабақ болды.

Екінші ғұлама Архелай да заманының 
асқан білгірі еді. Жұрт оны «физик» деп ата-
ды. Ол Афиныда физикалық философияның 
(натуралдық философияның) негізін қалады. Со-
крат Архелайдың адамшылық туралы ойларының 
желісін дамыта отырып, даналық ойдың жаңа 
бағытын ашты.

Сократтың өмірінде оның достарының 
атқарған адал қызметінің орны үлкен. Тарих 
деректері дос табуда, шәкірт табуда шешуші 
қадамды Сократтың өзі жасағанын аңғартады. 
Оның ықыласы түскен достарының бірі – Кри-
тон. Бір аймақта туып өскен әрі түйдей құрдас 
бұл екеуінің адамгершілік ұстанымдары да 
негіздес болды, бір-бірінен қолдарынан кел-
ген көмектерін аямады. Сократ Критонның 
адамшылығын, ақыл байлығын аса қадір тұтты, 
өмірінің ақырғы сәттерінде оның өзімен құрдас 
екенін әрі екеуінің бір жерден шыққанын еске 
алды [5, 105]. Өлер алдындағы соңғы сөзін де 
Критонға арнады. 

Эсхин жастайынан Сократтың қасында бо-
лады. Дерек көздерінде Эсхиннің әкесі колба-
са жасаушы кәсіпкер болғаны туралы мәлімет 
сақталған. Эсхиннің достық ықыласына 
бөленіп, мәз болғанда,   Сократ оған: «Мені тек 
колбасашының ұлы ғана сыйлай алады» [4], – 
дейді екен. 

Көне дәуір хакімінің өмірінің жақсы жылда-
ры майдан даласында өтті. Ол өзінің елден ерек-
ше асыл қасиеттерін, досқа адал, дұшпанға әділ 
қалпын соғыс жағдайында да жоғалтпады. Май-
дан даласында жараланып, өмір мен өлім ара-
сында қалған жауынгерлер мен қолбасылардың 
біразы өздеріне Сократтың достық қолын 
созғанын, өздерін және басқа жауынгерлерді 
ажалдан алып қалғанын үлкен разылық сезіммен 
еске алады. Потидея шайқасында, Делии 
түбіндегі сұрапыл ұрыста, Амфиполь жорығында 
және басқа соғыстар барысында ол Отаны үшін, 
Отанын қорғаған жауынгерлер үшін небір қауып-
қатерге басын тігіп, естен кетпес ерлік жаса-
ды, Отан алдындағы азаматтық міндеттерін, ел 
алдындағы борышын абыроймен атқарды. 

Б.з.б. 431 жылы (Пелопоннес соғысына 
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дейін) Потидея қаласы өзінің Афины одағынан 
шығатыны туралы жар салып, одақтастарына 
қарсы қарулана бастайды. Афины бұған 
жайбарақат қарай алмады, Потидеяға қарсы 
жорыққа шығады. Потидеяны алу үшін болған 
ұрыста қолбасы Алкивиад жаралы болып, ор-
нынан қозғала алмай, далада қалады. Сонда оны 
майдан даласында қансырып жатқан жерінен 
оқ пен отты кешіп жүріп Сократ алып шығады. 
Платонның «Той» («Пир») шығармасында 
бай әрі белгілі әулеттен шыққан Алкивиад 
Сократтың осы және басқа да ерліктері туралы 
шын ниетімен сыр ашады [2, 155-156]. Потидея 
шайқасы туралы Платон «Хармид» диалогында 
Сократтың аузына сөз салып, шайқастың кейбір 
сұрапыл сипаттарын көресетеді [9].  

Сократ Потидея түбіндегі ұрысқа, Де-
лии түбіндегі шайқасқа (б.з.б. 424 ж.), Амфи-
поль жорығына (б.з.б. 422 ж.) қатысып, ерлік 
көрсеткен. Афинылықтар жеңіліске ұшырап, 
жауынгерлер жаппай қашқан аласапыранда ол 
қашқындардың тобына қосылмай, алды-ар-
тын сақтықпен барлаған, үрейге бой алдыр-
май, дұшпанның шабуылына тойтарыс беруге 
сақадай сай болып, жауынгерлік қырағылығын 
жоғалтпай шегінген. Алкивиад оның Делии 
түбіндегі осындай қалпын өз сөзінде былай 
бейнелейді: «Онда да дәл осындағыдай, Ари-
стофан, сенің сөзіңмен айтқанда, оң жағына бір, 
сол жағына бір тәкаппар көз тастап, досқа да, 
дұшпанға да жайбарақат көз салып келе жатты» 
[2,157]. Осы қалпымен ол жаудың соққысынан 
бойын билей алмай, атынан құлап түскен 
Ксенефонттың жанын сақтап қалады [4]. Афи-
ны армиясының көрнекті қолбасыларының бірі 
Лахет Делии түбіндегі шайқаста Сократтың 
батырлығы мен сабырлылығына, төзімділігіне 
сүйсіне отырып, жұрттың бәрі сол секілді 
соғысқанда, афинылықтардың мұншалық абы-
ройсыз жеңіліске ұшырамайтынына назар ауда-
рады [10, 181 б-с]. Сократтың ерлік істері тура-
лы деректер негізінде Ф.  Х. Кессиди негіздейтін 
пікірлерде үлкен мән бар [11]. 

Сократтан дәріс алған даналардың бірі – 
Платон. Олимпиадордың (б.з.б. ҮІ ғ.) айтуын-
ша, ол жас кезінде трагедия да, дифирамбы да 
жазған, шығармашылық қабілеті зор талант 
еді. Сократтың дәрістерін тыңдаған соң, жазған 
шығармаларының бәрін біртіндеп отқа тастап 
тұрып: «От құдайы, жете гөр: сен Платонға дәл 
қазір керексің» [12], – деген көрінеді. 

Екі данышпанның арасындағы қатынастың 
басы жайында Олимпиадор мынадай бір 

әңгіменің барын айтады: «Сократ Платонды 
өзіне шәкірт етіп аларда түс көрген екен дейді. 
Түсінде оның алдында қанатсыз аққу отыра-
ды, әлден уақытта әлгі аққуға қанат бітеді, аққу 
қанаттарын қағып аспанға ұшады. Оның ұшып 
бара жатып салған сырлы әні тыңдаған жанның 
бәрінің құлақ құрышын қандырыпты» [12]. Осы-
дан көп ұзамай, Сократтың көзіне  Платон түседі. 
Сонда ол: «Міне, менің аққуым!», – деп, мәз 
болған екен [13, 15].

Платон өлер алдында түсінде өзінің аққуға 
айналғанын, талдан талға ұшып-қонып, құс 
ұстаушыларға ұстатпай, оларды әбігерге 
түсіргенін көреді [14].

Сократтың Ксенефонтпен алғашқы кездесуі 
де ерекше жағдайда өтеді. Сократ көшеде бейта-
ныс бір жас жігітті тоқтатып, одан ұн мен май алу 
үшін қайда бару қажеттігін сұрайды. Әлгі жігіт 
таңдайы тақылдап, ұн мен май алу үшін базарға 
бару қажеттігін айтады. Енді Сократ даналық пен 
ізгілікті қайдан алуға болатынын сұрайды. Жігіт 
бейтаныс егде кісінің сұрағынан аңтарылып 
әрі оған таңданып қарайды. Жас жігіт осы таза 
таңданысымен Сократтың ықыласына бөленеді. 
Сократ: «Мен көрсетемін, менің артымнан ілесіп 
жүр!», – деп, жүріп кеткенде, жас жігіт оның ар-
тынан ереді [6].  

Көзкөргендердің естеліктерінде, шығарма-
ларында орын алған мәліметтер Сократтың 
достарының, шәкірт достарының дені күзірлі ор-
тадан шыққан белгілі тұлғалар екенін көрсетеді. 
Зерттеушілердің қайсыбірі бұған Сократтың 
қоғам өміріндегі маңызды мәселелерді дауысқа 
салып шешпей, білім негізінде ақылға салып 
шешу туралы ұстанымы негіз болуы мүмкін 
деп жобалайды. Мұның астарында Сократтың 
демократияға қарсылығы туралы ой жатқаны 
байқалады. Аристократтық ортадан шыққан, 
білімді, өнерлі жастардың Сократтың жанынан 
табылуының себебін осындай жаймен байла-
нысты түсіндіру бар [15].  Әйтсе де мемлекеттік 
маңызы бар мәселелерді білімсіз көптің даусына 
салып шешпей, ақылға салып, білімнің негізінде 
шешу туралы ұстанымда ақылға қайшы си-
пат жоғына күдіктену бекер. Ақылға қайшы 
келмейтін ізгі шешімді жұрттың бәрі үшін де 
игілікті деп тануды демократияға қайшы деп 
есептеу әділеттің аулынан қашық, оны аңғармау 
қиын. Істің жайына толық көз жеткізу үшін, 
мәселені шешудің екі жолына бірдей көңіл ау-
дару керек: а) халық үшін (пайдасы, игілігі, 
ізгілігі айдай анық) өмірлік маңызы зор шешімді 
ақылдың талқысына салып, білімге сүйену 
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нәтижесінде қабылдау; ә) халық үшін өмірлік 
маңызы зор шешімді ала-құла көптің даусы-
на салып қабылдау. Бұл жерде мынаны ескеру-
ге тура келеді. Ол - қоғамның интеллектуалдық 
даму деңгейі. Қоғамның интеллектуалдық даму 
деңгейі төмен болған жағдайда, қу мен сұм 
белең алады. Қуы мен сұмы белең алған қоғамға 
қатысты Сократ Калликлға мынадай сөз айтқан: 
«Калликл, егер мен біздің қаламызда кез кел-
ген адамның да қандай да бір бәлеге ұшырауы 
мүмкін екендігіне күдіктенсем, онда менің шын 
мәнінде ақылсыз болғаным. Бірақ мен бір нәрсені 
анық білемін: егер мен күндердің күнінде соттың 
алдында тұратын болсам және маған сен айтқан 
қатерлердің бірі төніп тұрса, онда мені айыптау-
шы, шындығында, сұмырайдың нағыз өзі бо ла-
ды – бір де бір адал адам жазықсыз жанды сот қа 
тартпайды – олай болғанда өлім жазасына кесіл-
генімді еститініме таң қалмасам керек» [5, 367].

Сократ хакімнің сөзіндегі шындықтың 
беті ашық, айдай анық. Қоғамдағы кез кел-
ген адам әйтеуір бір бәлеге ұшырауы мүмкін 
жағдайда жүретін болса, онда мұндай қоғамның 
интеллектуалдық негізінің қалыптаспағаны, 
қоғамдық санасының төмендігі, азаматтық 
ахуалының жақсы еместігі күман туғызбайды. 
Интеллектуалдық негізі қалыптаспаған, 
қоғамдық санасы төмен деңгейдегі әлеуметтік 
ортада адамның – наданнан, момынның – 
зұлымнан, адалдың – арамнан, әділеттінің 
әділетсізден жапа шекпейтініне, азап тартпайты-
нына, тіпті өлім таппайтынына ешкім кепілдік 
бере алмайды. Сократтың дәл осындай қоғамда 
өмір сүре отырып, күндердің күнінде соттың 
алдына бара қалғандай болса, өзінің ақ жүріп, 
адал тұрғанына қарамастан, қалайда өлім жа-
засына кесілгенін еститіні туралы сенімі илан-
дырмай қоймайды. Өйткені оның жағдайында 
өмірлік мәні бар шешім ақылдың талқысына 
салынбады, білім негізінде қабылданбады. На-
дандар – адамдарға, зұлымдар – момындарға, 
арамдар – адалдарға, әділетсіздер әділеттілерге 
жапа шектіргеннен, азап тартқызғаннан, тіпті 
өлім жазасына қиюдан пайда тауып қана қойған 
жоқ, рақат алды. Осының бәрін көріп-біліп 
тұрып, өмір өзенінің жағасына жармасып, бір 
күн де болса тұра тұрмақшы болып тал қармауды 
Сократ нағыз адам үшін лайықты емес деп са-
нады. Жазмыштан озмыш жоқ. Сондықтан ол 
нағыз адам өлместің қамын жеп қалтырамай, әр 
күнін, әр жылын мағыналы өткізудің лайықты 
жолын іздеуі керек деген ұғымда болды [5, 355]. 
Бұл ұғымның негізінде өмірлік мәні, әлеуметтік 

маңызы аса зор дүниетаным бар еді. Сократтың 
осы таным шегінде туған  даналық ойлары мен 
пікірлері әділеттілік, адамның ақыл-ой кемелдігі, 
адамшылығы туралы қағидалар жүйесін түзді. 

Сократ дүниенің тірегі әділеттілік деп білді. 
Егер дүниенің тірегін әділетсіздік шалса, онда 
ол берік және мызғымас қалпын сақтай алмай-
тынын болжады. Оның ақыл-ой кемелдігінің бір 
қыры адамзаттың әділеттілікке, заң талаптары-
на барынша адал болуға, қандай ауыр жағдайда 
да оны бұзбауға, өлім қаупі төніп тұрса да 
әділеттен таймауға байланысты ұстанымы мен 
ісінен көрініс табады. Соның бір мысалы мына-
дай: грек-парсы (Пелоппоннес) соғысынадағы 
бір шайқаста гректердің соғыс флотилиясы 
б.з.д. 406 жылы тамаша жеңіске жетеді. Ізінше 
теңізде қатты дауыл тұрып, бірнеше кеме суға 
кетеді, суға кеткендерді де, cоғыста өлгендерді 
де құтқару мүмкін болмай қалады. Кейінгі ха-
бар афинылықтардың арасында толқу туғызады. 
Қаза тапқандарды судан шығарып, ғұрып бой-
ынша жерлемегені үшін, теңіз соғыс әскері 
басшыларын Афины халқы сотқа тартады. Сот 
құрамындағы елу адамның ішінде Сократ та бо-
лады. Сот мүшелері соғыс теңіз флотының он 
стратегінің, заңда көрсетілгендей, әрқайсысының 
ісін жеке қараудың орнына он стратегтің ісін 
біріктіріп, бір-ақ қарау туралы ұсыныс жасай-
ды. Бұл заңға қайшы еді. Қолданыстағы заңды 
бұзуға жол бермеу мақсатымен Сократ сол 
күнгі кеңестің басшысы ретінде бұған қарсы 
болады. Осы әрекеті үшін ол билік басындағы 
демократиялық партияның қолынан өлмей әрең 
тірі қалады. Келесі күнгі мәжілісте сот кеңесін 
басқа біреу басқарады да, стратегтер өлім жа-
засына кесіледі. Афинылықтардың соғыс теңіз 
флоты басқарусыз қалады [5, 103-104].

Афиныда демократиялық партия билігінен 
кейін орнаған «Отыз тиран» билігі тұсында да 
Сократ заңға қайшы бұйрықтарды орындамаған 
[5, 103-104]. 

Осының бәрі Сократтың өмірі үшін қауіпті, 
қатерлі істер еді. Бірақ ол биліктің мемлекет 
заңына қайшы талаптарын орындаудан бас тар-
тып, қандай қауіп-қатер төніп келсе де әділет 
жолынан таймаған. Өзінің сөздерінде де ол 
әділетті, әділеттілікті қорғады. Әділеттілікті, 
жақсылықты, ізгілікті қорғап сөйлеген 
сөздерімен тыңдаушыларының жүрегін аттай 
тулатты, әділет, жақсылық, ізгілік сүйгендердің 
көңілін босатып, көз жасын көлдей ағызды [2, 
151]. Осының бәрі азаматтық ерліктің, ақыл-ой 
кемелдігінің, қайрат байлаулығының, шешендік 
өнердің теңдесі жоқ озық үлгісі еді.
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Сократқа дейінгі ақыл-ой өзегінде 
софистердің ақиқат туралы біржақты танымы 
жатты. Олар нағыз (объективті) ақиқат деген 
жоқ, ол туралы шартты (субъективті) пікір ғана 
болады деген қағиданы ұстанды. Соған орай 
түрлі даулы, тартысты жағдайларда пікірдің 
ақиқатқа қатысына назар аударылмай, оның 
сенімділігі, иланымдылығы, нанымдылығы ғана 
ескерілді. Сократ софистердің осы қағидасына 
қарсы күресті және оның қате танымнан 
туғанына, негізсіздігіне көз жеткізді. Сократтың 
нағыз ақиқаттың бары, оның адамның санасы-
нан тыс болатыны және барлық нәрсенің өлшемі 
екені туралы мүлде жаңа қағиданы негіздеуі 
даналық ойдың арнасын мүлде басқа, өрісті 
бағытқа бұрды. Платонның диалогтарында Со-
крат ақиқатқа, әділетке байланысты аса бағалы 
пікірлер жүйесін ұсынды. Сократтың пікірінше, 
шешендердің жұртқа ақиқаттың мәнін, шын мен 
өтіріктің, әділеттілік пен әділетсіздіктің арасын 
ашып түсіндіруі, сөйтіп оларды ақиқат, әділет 
жолына салуы үшін, олардың өздері ақиқаттың 
мәнін, шын мен өтіріктің, әділеттілік пен 
әділетсіздіктің арасын анық білуі қажет. Белгілі 
бір құбылыстың белгілі бір сыры немесе қыры 
туралы сөз айтуға тура келетін болса, алдымен 
ол жайында қажетті деңгейде білу керек. Егер 
шешен өзі білмеген нәрсе жайында да суырылып 
шығап, сұлу сөйлейтін болса, сол сөзіне көпті 
сендіретін болса, өзі де қатты қателеседі, көпті 
де қателестіреді.    

Сократ бар білімін, ақылын, күш-жігерін, 
уақытын әділет жолына, қорғансыз жандарға 
қорған болуға, жазықсыз жалалы болғандардың 
жанын сақтап қалуға, адамның адамшылық 
қасиеттерін байытуға, қоғамның ақыл-ой 
деңгейін көтеруге жұмсады. Онысы үшін 
ешкімнен ешқандай ақы алмады.Ол әр адамның 
бойынан оның «жақсы жағын» іздеді. Адамның 
«жақсы жағы» деп ол ақылды атады. Адамның 
адамшылығын ақылмен байланыстырды. Ол 
адамның ақылын ешуақытта өлмейтін, өшпейтін 
қасиетті қуат, жақсылықтың, ізгіліктің қайнар 
көзі деп санады. Сонымен қатар ол адамның мы-
надай бес дұшпанын көрсетіп берді: достарын 
алдау; ғалымдардан теріс айналу; өзінің қадірін 
өзі білмеу; кісілігі кемге бас ұру; құмарлыққа 
құлдық.   

Сократтың Калликлға айтқан сөзі шындыққа 
айналды. Қулар мен сұмдар бас қосып, Сократ-
тың сот алдында жауап беруіне қол жеткізді. 
Айыптапушылардың сот алдында ант етіп берген 
арызы туралы дерек көздерінде мынадай мәлімет 

сақталған деседі: «Алопекадан шыққан Со-
крат Софрониск ұлына қарсы Питфтен шыққан 
Мелеттің ұлы Мелет ант етіп берген арыз: Сократ 
қала құлшылық ететін құдайларды құрметтемей, 
жаңа құдайлар жасағаны үшін жазықты, жастар-
ды бұзғаны үшін жазықты; сол үшін оның жаза-
сы - өлім» [4].

Айыптаушы Мелет болды. Ол Сократқа мы-
надай қылмысты істер істеді деп айып тақты: а) 
мемлекет құлшылық қылатын құдайларды мой-
ындамайды; ә) өзі ойынан шығарып алған жаңа 
құдайлардың аянына сенеді; б) жастарды бұзып 
жүр [5, 93]. Мелет аталған айыптар негізінде 
Сократты өлім жазасына кесуді сұрайды. Оны 
Анит пен Ликон қолдайды. Дерек көздерінде 
бас айыптаушы болып Мелет аталғанмен, нағыз 
айыптаушының Анит екені көрсетіледі [5, 
510]. Мелет, Анит, Ликон үшеуі де Сократтың 
ойының ұшқырлығынан, сөйлесу өнерінен, пікір 
түюдегі алдына жан салмас жүйріктігінен іштері 
күйгендердің тобынан еді. Сократтың ащы, ашық, 
өткір сынынан, мазақ, келекесінен олардың ішіне 
қан қатқандай болатын. Сот алдында бұларға 
қарсы Сократ өзін өзі қорғап сөйлейді. Мелеттің 
таққан айыптарын жоққа шығарады. Бірақ өзінің 
ісінің ақтығын, әділеттілігін, ешқандай заңды 
бұзбағанын дәлелді айтқанмен, оның сөзінде 
айыптаушылырды, үкім шығарушыларды 
өзіне тең көрмеген, тіпті олардың өзімшілдігін, 
көреалмаушылығын күшейте түсетін саз болды. 
Сөзінің астарында айыптаушыларды мазақтау, 
келекелеу сарыны жатты. Оның сөзінің кейбір 
бөлімдерінің жалпы мазмұны мынадай болып 
келеді: 

«Афинылықтар, мен сендерге адалмын, мен 
сендерді сүйемін, бірақ сендерді емес, құдайды 
тыңдаймын. Кеудемде жаным барда, бойымда 
күш-қуатым барда сендердің әрқайсыңа, осы 
күнге дейін айтып келгенімдей, мынаны айта-
мын: «Сен афинылық бола тұра, даналығымен 
және ұлылығымен даңққа бөленген алып 
қаланың азаматы бола тұра, ақыл туралы, хақ 
туралы және өзіңнің арың туралы ойламай, бас 
пайдаң үшін, атақ пен мақтан үшін іс қылғаныңа 
ұялсаң нетті?»

Құдайдың әмірімен сендерге бүкіл қалада 
сендер үшін менің құдайға құлшылығымнан 
артық игілік жоқ екендігі туралы ойымды ай-
тамын. Өйткені мен сендердің әрқайсыңды, 
жасыңды да, кәріңді де, бәрінен бұрын және 
бар күштеріңмен тән туралы, тәннің құмары 
туралы емес, жан туралы, жанның ізгілігі тура-
лы ойлауға шақырдым, сендердің әрқайсыңа, 
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жасыңа да, кәріңе де: «Жақсылық байлықтан 
тумайды, байлық пен барлық жақсылықтан туа-
ды», - деп айттым. Егер береу менің бұлай емес, 
басқалай сөйлегенімді айтар болса, онда ол өтірік 
айтады. Сондықтан сендерге мен былай деймін: 
«Афинылықтар, сендер Анитты жақтайсыңдар 
ма жоқ па, мені ақтайсыңдар ма жоқ па – өз 
еріктерің, ал мен, тіпті бір емес, мың рет өлер 
болсам да, осы күнге дейін істеген істерімнен 
басқаша іс қыла алмаймын... [5, 101], басыма 
өлім қаупі төніп тұрса да, әділетсіздікке көнбек 
емеспін, ал әділетсіздікке көнбегенім үшін өліп 
кетуім мүмкін екенін мойындаймын» [5, 103].   

Мелеттің ұлының ант етіп жазған арызын-
да Сократқа тағылған айыптардың бірі де сотта 
анықталмады, дәлелденбеді. Соған қарамастан 
Сот Сократты өлім жазасына кесу туралы үкім 
шығарды. Сот үкімін көпшілік дауыс беріп бекітуі 
керек еді. Көп (501адам) дауыс бергенде, Сократ-
ты өлім жазасына кескен сот үкімін қолдаушылар 
отыз дауысқа басым болып шығады [5, 515]. 

Соттың үкімі, оны көптің басым дауыспен 
қолдап шығуы Сократты жасытпайды, керісінше 
оның ішкі қайратын тасыта түседі. Тіпті соттың 
үкімін, көптің сол үкімді қолдып дауыс беруін 
ол өзі күткендей тамаша бір оқиға ретінде 
қабылдайды. Жүзінен де, жүріс-тұрысынан да, 
сөзінен де ешқандай абыржудың, қапа болудың 
белгісі байқалмайды. Сот өлім жазасына 
мұны емес, өзін-өзі кескендей күй аңғартады. 
Сократтың соттағы соңғы сөзінен де осындай 
сарын сезіледі. Ксенефонттың жазбаларында да 
Сократтың соңғы сөзі осы сарында айтылады: 

«Афинылықтар, маған қарсы куәлерді 
жалған ант беруге және жалған куәлік беруге 
итермелегендер де, олардың дегеніне көнгендер 
де өздерінің әділетсіздігі мен арсыздығын 
мойындауға тиіс. 

Егер сотта маған тағылған айыптардың біреуі 
бойынша да менің жазықты екенім дәлелденбесе, 
онда мен өзімнің қазіргі күйімді сотқа дейінгі 
күйіммен салыстырғанда қалайша қоршылық 
деп сезінуім керек? 

Зевс пен Гера орнына басқа құдайларға 
құрбандық шалғаным, ант бергенде басқа 
құдайлардың атын атағаным анықталған жоқ. 
Ал жастарды қиыншылыққа төзімді, сабырлы 
болуға ақы-пұлсыз үйретсем, қалайша оларды 
азғырған боламын? 

Енді өлім жазасына адам қандай қылмыстар 
жасағаны үшін кесілетініне келейік: әулиелерді 
қорлау; үй қабырғаларын қазу; адам ұрлау; отанға 
опасыздық. Маған бұлардың бірін жасадың деп 

менің дұшпандарымның өзі де айта алмады, айта 
алмайды да. 

Сөйтіп, сендер мені өлім жазасына қиғандай 
қандай қылмысымды көріп отырғандарыңды 
біле алмай, таң болып тұрған жайым бар. Мұндай 
үкім қоршылық екені рас. Бірақ өлім жазасына 
кесу туралы ең әділетсіз деген үкімдеріңнің өзі 
де менің үлкен басымды кішірейте алмайды. 
Өйткені бұл үкім мен үшін емес, оны шығарғандар 
үшін қоршылық. Менің ешкімнің қаһарына 
ұшырамағанымды, ешкімді ренжітпегенімді, еш-
кімді бұзбағанымды, керісінше, адамдарға пай-
дамды тигізгенімді, алдыма келген жұртқа ақы-
пұлсыз жақсылық жолын көрсеткенімді, оларды 
ізгілікке үйреткенімді уақыт көрсетеді [16].

Жетпіске келген жасы бар, көпті көрген басы 
бар, данышпан деген аты бар Сократ хакім, осы-
лайша, өлім жазасына кесілді. Диогеннің мәліметі 
бойынша, біреу Сократқа: «Афинылықтар саған 
өлім жазасын берді ғой», – десе керек. Сонда Со-
крат оған: «Маған өлім жазасын бергендердің 
жазасын жаратқан береді», – деп жауап берген-
ге ұқсайды. Данышпанның шәкірттерінің бірі 
Аполлодор: «Сен жазықсыздан жазықсыз өлетін 
болдың ғой», – деп күйінген екен. Сонда Со-
крат оны шашынан сипап тұрып: «Немене, сен 
менің жазықсыз болғандықтан емес, жазықты 
болғандықтан өлгенімді қалайсың ба?» [16] - 
деп жұбатыпты. Үкімді орындауға қам жасай 
бастағанда, Аполлодор Сократқа судай жаңа 
шекпен ұсынған екен. Сонда Сократ оған мына-
ны айтыпты: «Өзімнің өмір сүруім үшін жараған 
шекпенім өлуім үшін қалайша жарамсыз болып 
қалмақ?» [4]

Сот үкімінің орындалуына дейінгі бірнеше 
күнді Сократ түрмеде өткізеді. Сот та, түрме 
қызметшілері де, қарапайым афинылықтар да 
Сократтың түрмеден қашып кеткенін қалайды. 
Данышпанның тәрбиесін алған шәкірттері, до-
стары түрмеден қашып кету туралы Сократқа 
ұсыныс жасайды. Сократ түрмеден қашуды өз 
басына лайық көрмейді.

Өлер шағы жақындағанда, Сократ жуы-
нып-шайынады. Жуынып-шайынған соң, бала-
шағасымен, туыстарымен жүздеседі. Оларды 
үйлеріне қайтарып, бөлмеде едәуір уақыт жалғыз 
өзі болады. Содан кейін Критон бастаған доста-
ры мен шәкірттері отырған бөлмеге шығады. 
Үн-түнсіз отырады. Аздан соң түрме қызметшісі 
келіп, Сократқа у ішіп өлетін шақтың келгенін 
ескертеді. 

Сократ қызметшінің қолынан у құйылған 
кесені жайбарақат алып, ернеуін ерніне тигізді, 
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содан соң кеседегі уды асықпай түгел ішті. Кри-
тон шыдай алмай, көз жасын көлдей ағызды. 
Федон да, қанша күш салғанмен, көз жасын тыя 
алмай, шекпенін бүркеніп алып қайғы жұтты. 
Бұған дейін үнсіз егіліп отырған Аполлодор енді 
өкіріп жылап жіберді. Сократтан басқалардың 
бәрі өксіді.

– Бұларың не, батырлар! – деп тіл қатты Со-
крат. – Осындай жылап-сықтау болмас үшін 
әйелдерді, бала-шағаны үйге қайтардым емес 
пе. Мен мамыражай тыныштықта өлгенді дұрыс 
көремін. Тынышталыңдар. 

Сократтың осы сөзінен кейін жылап-сықтау 
басылды. Сократ әуелі ары-бері аздап жүрді де, 
аяқ басуы ауырлағанын айтып, шалқасынан жат-
ты. Алдымен Сократтың аяғы суынды. Суық 
бірте-бірте жоғарылай берді. Суық кіндікке кел-
генде, бүркеніп жатқан Сократ бетін ашып:

- Критон, біз Асклепияға қораз беруіміз ке-
рек. Беріңдер, ұмытып кетіп жүрмеңдер, - деді.

Аздан соң Сократ үзілді. Көзі ашылған қалпы 
тоқтап қалған екен. Критон оның көзін жауып, 
жағын тартты. 
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Әр халықтың дана да ұлы ақындарының 
арасында рухани жақындықтың, рухани тамыр-
ластықтың, тіпті туысқандықтың бары анық бол-
са, сол жақындық, сол туыстық Гете мен Абай 
шығармашылығында анық білінеді. 

«Әртүрлі тарихи-географиялық ортада, 
әртүрлі қоғамдық формация мен тарихи кездерде, 
тіл мен әдебиет дәстүрі бір-бірінен мүлдем алшақ 
жағдайда өмір сүргендеріне қарамастан, Гете 

мен Абай тағдырларында, дүниетанымдарында, 
ізденістерінде, адамгершілік ынта-талабында, 
ұлттық мәдениетті дамытып, ұлттық сана-сезімді 
ояту бағытындағы ересен еңбектерінде үндес, са-
рындас әуендер жиі кезедеседі» [1.175] деп жазған 
белгілі аудармашы Герольд Бельгер Гетенің 
«Жолаушының түнгі жыры» негізінде туындаған 
Лермонтовтың «Тау шыңдары» мен Абайдың 
«Қараңғы түнде тау қалғып» өлеңдерінің үндес 
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әуендерін кезінде біраз зерттеп, сол жайында 
үлкенді-кішілі мақала, эссе, әңгімелер жазған. 
Зерттеулерінің барысында жұрттың бәріне мәлім 
небәрі сегіз жолдық миниатюраның түп-тамыры 
көне грек ақыны Алкманға барып тірелетініне 
көз жеткізген. Қызықты деректің төңірегіндегі  
ойлары мен топшылауларын «Үндестік» («Со-
звучие») атты кітапшасында береді.

Гетенің «Uber allen Gipfel» өлеңінің орыс 
және қазақ тіліндегі аударма нұсқаларына 
талдау жасау барысында бұл өлеңнің орыс 
тіліндегі Г.Бельгер, В.Брюсов, И.Анненский, 
Ю.Лермонтов, Б.Момышұлы жасаған аудар-
ма нұсқаларына, ал қазақ тіліндегі Абайдың, 
Құрманбаевтың, М.Әлімбаевтың аудармаларына 
сүйендік.

Ұлттық қазынаға игілікті сыбаға болып 
қосылатын аудармалық әдебиеттің табиғаты та-
лай ойшылды толғандырып, талай сөз зергерін 
сынаған. Қазақ топырағында ысылған реалистік 
аударма дәстүрі Абайдан басталады. Аудар-
ма мәдениеті де сол Абайдан тарайды [2.94]. 
Абай ана  тілімізден айна-қатесіз балама тау-
ып, жүректің қанымен жазудың үлгісін жасады. 
Қазақ тіліне тәржімалауда біздің күні бүгінге 
дейін Абай тәжірибесіне соқпай өте алмайты-
нымызда, абайтанушы ғалым Төлен Әбдіков 
айтқандай, «бұрқыраған қайнардың» қасиеті бар.

Абай аудармалары тілімізді байыта түсті. 
Жаңа ұғымдары, тың теңеулері, эпитеттері жаңа 
сөз орамдарын, сөз айшықтарын туғызды. По-
эзиямызда жаңа ырғақ, жаңа әуен пайда болды. 
Ойлаудың бейнелі жаңа түрлері шықты.

Абайдың аудармалық мұрасы аз сөзбен 
шешілетін нәрсе емес, жеке талдауды керек 
ететін нәрсе. Солай болғандықтан, біз бұл арада 
оның Гете өлеңін («Uber allen Gipfel») қазақ тіліне 
тәржімалаудағы аудармашылық шеберлігіне өзге 
де орыс және қазақ аудармашыларың тәржіма 
нұсқаларымен салыстыру барысында тоқталатын 
боламыз.

Бұл өлеңді Гете 1778 жылы Рейн өзені 
бойындағы бір деревняға жаяу қыдырған сапа-
рында шаруа үйінің қабырғасына жазып кетеді.

Тәржіма барысында қазақ аудармашылары-
ның түпнұсқа ретінде орыс тіліндегі аударма 
нұсқаларына сүйенгендіктерін ескере отыра, 
алдымен, өлеңнің орыс тіліндегі тәржіма нұс қа-
ларының сапалық деңгейін зерттеуді, яғни орыс 
тіліндегі аударма нұсқаларын түпнұсқамен салы-
стырып, соның негізінде қазақ тіліндегі тәржіма 
нұсқаларын салыстыруды жөн көрдік.

Түпнұсқадағы «вершины гор» тіркесін 
Г.Бельгер де, В.Брюсов та «вершины» деп бір 
сөзбен тәржімалаған. Аудармашылар бұл жерде 

генерализация тәсілін пайдаланса, И.Анненский 
мен Ю.Александров «вершины гор» тіркесін 
синонимі арқылы «горные выси», «горная 
высь» деп тәржімалаған. Аудармашылар бұл 
жерде «гора – горы» деген зат есімді «горный», 
«горные» сын есімдері арқылы беріп, транс-
позицияны да пайдаланған.  М.Лермонтов та 
трансформацияның осы тәсіліне сүйеніп, «гор-
ные вершины» деп тәржімаласа, Б. Момышұлы 
«вершины» деп генерализациялау арқылы 
тәржімалағанын көреміз. Трансформацияның 
генерализация тәсілін қазақ аудармашылары да 
пайдаланған. Мәселен,осы тұсты Абай «тау», 
ал М.Әлімбаев «таулар» деп тәржімалаған. 
Құрманбаев болса, «шыңдардың басында» деп 
түпнұсқаға барынша жақын аударма жасаған. 
Менің ойымша, поэзия тәржімасындағы мұндай 
аударма тәсілдері (генерализация, транспози-
ция) түпнұсқаны қатты бұрмалап, мазмұнына 
айтарлықтай нұқсан келтірмегендіктен,  
аудармашылардың пайдаланған әр тәсілі орын-
ды деп есептеймін, өйткені поэзия тәржімасында 
дәлдікті сақтау өте қиын екендігін білеміз.

Ал түпнұсқадағы «покой» сөзін аудармашы-
лардың барлығы дерлік (Г.Бельгер, В.Брюсов, 
Ю.Александров, Б.Момышұлы)сол күйінде 
сақтай отыра тәржімаласа, И.Анненский «по-
кой»-ды «тишь» сөзіне ауыстырады, мұндай 
өзгер тулер аудармаға айтарлықтай нұқсан келтір-
мегенмен,  М.Лермонтовтың «спят во тьме ноч-
ной» деген тәржімасында еркіндік байқалатын 
іспеттес. Әрине, аударма нұсқасы өте бейнелі, әрі 
көркем шыққан, десек те, аудармашы бұл жерде 
өзінің шығармашылық таланты мен шабытына 
басымдық бергендей. М.Лермонтов тәржімасын 
басшылыққа алғандықтан, Абай аудармасында 
да бұл тұс: «Ұйқыға кетер балбырап» түрінде 
көрініс табады, яғни таулардың тыныштықта 
болуын М.Лермонтов пен Абай олардың ұйқыға 
кетуі тұрғысынан суреттейді. Қарап отырсақ, 
Абай таудың өзіне жан бітіреді, оны бейне бір 
алып батырға ұқсатып қояды.

Көріністі осы тұрғыдын дамытып, тәржіма 
жасаған аудармашыларымыздың бірі – М.Әлім-
баев, ол «маужырап таулар мүлгиді» деп тәржі-
малап, таулардың тыныштығын олар дың маужы-
рап мүлгуі арқылы бейнелеген. Ал Құрманбаев 
болса, Б.Момышұлының неміс тілінен орыс тіліне 
жасаған жолма-жол аудармасын қазақ тіліне 
жолма-жол аударып, «покой» сөзінің сәйкестігі 
– «тыныштық» сөзін аударма нұсқасында сақтап 
қалған. 

Лермонтовқа байланысты бір жәйт, оның 
тұңғыш жинағы небәрі 28өлеңнен құралады. 
Екі жүзден астам өлеңнің жиырма сегізін ғана 
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кіргізген. Сайдың тасындай іріктелген аз өлең 
автордың ересен білімдарлығын, талғампаздығын 
байқатады. Бір қызығы, Абай Лермонтовтан дәл 
28 өлең аударыпты [2.103].

Түпнұсқадағы «вершины деревьев» тіркесінің 
тәржімасына тоқталар болсақ, Г.Бельгер «вер-
хушка (макушка дерева)» деп жолма-жол 
тәржіма жасайды. В.Брюсов болса, «в листве, в 
долинах» деп трансформацияласа, И.Анненский 
де «в листве,уж черной» деп еркіндікке бой 
берген. «Черная листва» деп эпитет қосып, 
түпнұсқаның өзіндік көркемдігін бұрмалаған.  
Әрине, түпнұсқадағы «allen» - «вершина» сөзінің 
«вершины гор» (allen Gipfel) «вершины дере-
вьев» (сөзбе-сөз) (allen Wipfeln) деп қайталаулар 
арқылы берілуі автрдың өзіндік стилін байқатса 
керек. Алайда, орыс тілінде «вершины дере-
вьев» деген тіркестен гөрі, ағашқа қатысты «ма-
кушка, верхушка» сөздері қолданылады. Сол 
себепті, поэзия аудармасындағы образдылықты, 
көркемдікті басты назарға ала отыра, тұтастай 
сол образдың аудармасын қарастырған жөн деп 
есептеймін. Мәселен:

 
Во всех вершинах деревьев
Не ощущаешь ты
Ни дуновения, –

деген тұсты Г.Бельгер :

В каждой верхушке (макушке дерева)
Чувствуешь ты
Едва дуновение, –

деп ұтымды аударған деп есептеймін. Г.Бель-
гер дің антонимдік аударма тәсілі арқылы «не 
ощущаешь ты» тіркесін «чувствуешь ты едва ду-
новение» деп аударуын да тәржіманың ұтымды 
тұстарының бірі деп қабылдауға болар.

Ал В.Брюсовтың: 

В листве, в долинах,
Ни одной
Не дрогнет черты, –

деген тәржімасында түпнұсқада суреттел-
ген тыныштық образы сақталса да, дәлдіктен 
алшақтық сезіледі, еркіндік лебі байқалады.

И.Анненскийдің де: 

В листве, уж черной
Не ощутишь
Ни дуновенья, –

деген тәржімасындағы «черная листва» эпитеті 
түпнұсқадан бөлек, жаңаша образдың пайда бо-
луына әкелді деп айтқан болатынбыз. Меніңше, 
ағаштардың барлық жапырақтарының қыбыр ет-

пей, тыныштықта болуын бір ғана жапырақтың 
образымен беру мүмкін емес.

Осы секілді еркіндік Ю.Александровтың:

Чуть слышен листьев шорох
В глуши лесной, –

деген тәржімасынан да сезіледі. Егер түпнұсқада 
«не ощущаешь ни дуновения» деп толық 
тыныштық суреттелсе, бұл аударма  нұсқасында 
«чуть слышен листьев шорох» деп жапырақ 
сыбдырының сәл де болса естілуін бейнелейді.

М.Лермонтов болса:

Тихие долины
Полны свежей мглой, –

деп трасформация тәсілін пайдаланып, түпнұс-
қаға жаңа образ сыйлауға тырысқан, сәйкестік 
іздеуде еркіндікке бой алдырған. Ағаш жапы-
рақтарының үнсіздігін М.Лермонтов тәржі ма-
сында «Не дрожат листы» деп береді, алайда 
түпнұсқадағы өлең құрылымына, ретіне аудар ма-
шының өзгеріс енгізгендігін аңғару қиын емес. 
Сол секілді, түпнұсқада сөз етілмейтін жол кө-
рінісі де М.Лермонтов тәржімасында «Не пылит 
дорога» түрінде орын алған. М.Лермонтовтың 
тәржімасын қазақ тіліне аударып, сол арқылы Гете 
өлеңін қазақ тілінде сөйлеткен Абай бұл тұстарды: 

«Даланы жым жырт, дел-сал қып,
Түн басады салбырап»,
«Шаң шығармас жол дағы
Сілкіне алмас жапырақ», –

деп керемет тәржімалаған. Абайдың бұл тұстағы 
кереметтілігі – неміс тіліндегі түпнұсқаға 
дәлдігі емес, себебі Абай үшін түпнұсқа рөлін 
М.Лермонтов тәржіма нұсқасы атқарды. Өзі 
түпнұсқа деп білген М.Лермонтов аударма 
нұсқасы қазақ тілінде сондай жатық, сондай 
бейнелі де көрем шыққан, тіпті өлең о баста 
қазақ тілінде жазылғандай әсер қалдырады. 
Жым-жырт дала да, салбыраған түн де, шаң 
шығармай тыншыған жол да қазаққа түсінікті. 
Бұл шақты «ел орынға отырған шақ» деп 
те атайды. Өлеңнің кейінгі тармақтарында 
«Тыншығарсың сен дағы, Сабыр қылсаң азырақ» 
деуінде осындай астар бар. Бұл астардың қиялдан 
қосылмай, түпнұсқадан алынуы аудармашының 
ыждағаттылығын танытып тұр. Соған қарап, 
неміс тілінен тікелей аударма жасауға болғанда, 
Абай өзге аударма нұсқаларын шаңына жуытпас 
та еді деген ойға келе аламыз. Мұның барлығы 
– Абай Құнанбайұлының аудармашылық және 
ақындық шеберлігін, талантын тағы бір мәрте 
айғақтай түседі.
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...Тым-тырыс, бей-жай қыр-белде
Қоңыржай мұнар сырғиды.
Бұрқ етпес шаң да жолдағы,
Желпінбес жасыл шалғын да», –

деп тәржімалаған М.Әлімбаев та М.Лермонтов-
тың орыс тіліндегі аударма нұсқасын түпнұсқа 
ретінде басшылыққа алды. Неміс тіліндегі 
түпнұсқада «вершины деревьев» туралы сөз 
болса, М.Лермонтов аудармасында ол «листы» 
боп түрленсе, М.Әлімбаев аудармасында жа-
сыл шалғын туралы сөз етіледі. Неміс тіліндегі 
түпнұсқадан алшақтық жер мен көктей деп осы 
жерде қолдануға болар: ағаштардың басындағы 
жапырақтардан жердегі көк шалғынға бір-ақ кеп 
түстік.

Б.Момышұлының осы бір тұсты тәржімалауы 
туралы сөз етсек, «В листвах не услышишь шо-
роха» деп барынша түпнұсқаға сәйкес тәржіма 
беріп, саймасай аударма жасауға тырыс-
қан. Ал Б.Момышұлының тәржімасы негізін-
дегі Құрманбаев аудармасына келер болсақ, 
«ағаштардың басында болар болмас леп 
байқалады» делінген.

Түпнұсқадағы «Птички молчат в лесу» 
тармағының тәржіма нұсқаларын қарастырып 
өтейік. Г.Бельгер жолма-жол тәржімасында 
бұл тұс өзгеріссіз «Птички молчат в лесу» деп 
сақталса, В.Брюсов тәржімасында «Птицы 
спят в молчании бора» түріндегі трансформа-
ция көмегімен берілген. Ю.Александров бұл 
тармақты «ни пенья в ней, ни суеты» деп ұтымды 
аударма нұсқасын бере білген деп айтуға болар. 
Түпнұсқаға деген дәлдік қатал сақталмағанымен, 
орман тыныштығын құстардың әуелетіп ән сал-
мауымен байланыстыра суреттеу – аударма-
шы шеберлігін танытатын тұстардың бірі деп 
есептеймін. Себебі, орманның сәні де, базары да 
– құстардың тамылжыта салған әні. Б.Момышұлы 
жасаған тәржіма нұсқасында бұл тұс «Птички без-
молвно молчат в лесу» түрінде, түпнұсқаның сәтті 
баламасы ретінде көрініс тапса, М.Лермонтов пен 
И.Анненский өз тәржіма нұсқаларында бұл тұсты 
суреттемеген. Қазақ тіліндегі Абай және Мұзафар 
Әлімбаев жасаған тәржіма нұсқаларында да бұл 
тұс туралы сөз етілмейді.

Ал «Отдохнешь ты тоже» тұсының тәржі-
малануына келер болсақ, В.Брюсов түпнұсқадан 
сәл алшақтап, «Уснешь и ты» деп берген. Мұның 
себебін аудармашының «птицы спят в молча-
нии бора» деген тармағымен арадағы байланы-
стан табуға болады.Аудармашы орманның жым-
жырт тыныштықта болуын, құстардың әндетпей 
қалуын айналаның ұйқыға кетуімен байланысты-
ра келе, оқырманның да ұйқыға кетіп тынығуын 
сөз етеді.

Осындай тыныштық образын тәржімалауға 
И.Анненский де өзіндік тұрғыдан келіп, «Тишь 
и тебя...возьмет» түрінде тәржімалаған. Бұл жер-
де аудармашы түпнұсқа құрылымына өзгерту 
енгізіп, сәйкестік табуда кейбір олқылықтарға 
жол бергендей. Ю.Александров болса, «отдо-
хнешь» етістігінен зат есім жасап, яғни транспо-
зиция тәсілін пайдалану арқылы:

 
К отдохновенью
все ближе ты, –

деп тәржіма жасаған. Ал М.Лермонтовтың 
түпнұсқаға барынша сәйкестік іздеп:

Подожди немного,
Отдохнешь и ты, –

деген тәржімасының негізінде Абай:

Тыншығарсың сен дағы,
Сабыр қылсаң азырақ, –

деген. М.Әлімбаев:

Аялдай тұрсаң болғаны,
Тыныстар күнің алдыңда, –

деп тәржімаласа, Б.Момышұлының тәржімасы 
негізінде Құрманбаев: «Сен де тыншығарсың» 
деп өз аударма нұсқасын берген.

Тұтастай алғанда, атақты неміс ақыны Гетенің 
бұл өлеңін орыс тілінде сөйлеткен әр аудармашы 
өзінің таланты мен шеберлігінің арқасында  сәтті 
тәржіма жасай білген. 

«Менің Абайды тануым Гетені түсінуден 
басталуға тиіс сықылды еді. Қаншама қазақша 
оқып, қазақ ауылында өстім дегенмен, неміс 
емеспін бе? Бірақ бәрі керісінше болып шықты. 
Мен әуелі Абай арқылы Гетені таптым. Бұл әншейін 
айтыла салған жылтырақ сөз емес. Басқасын бы-
лай қойғанда, Гетенің әйгілі «Жолаушының түнгі 
жыры» атты өлеңін мен әуелі Абайдың «Қараңғы 
түде тау қалғып» деген өлеңін оқып барып, 
Лермонтовтың «Тау шыңдары» арқылы бойыма 
сіңіріппін. Қалай десек те, танып-білудің жолы 
кейде осылай иір-шиір болады екен...» деп жаза-
ды Герольд Бельгер өзінің бір мақаласында.

Дегенмен, Абай тұсында қазақ поэзия-
сында аударма тәжірибесі жоқ еді, яғни сол 
тәжірибені Абайдың өзі жасады десек те бола-
ды. Ал тұңғыш істе қашанда қиындықтардың 
көптеп кездесетінін білеміз. Сол себепті, Абай 
кей тұстарда шығармаларды еркін аударып, 
арасында өз идеялары мен өз көзқарастарын 
қосып, соған үндеді. Қазақ даласының болмы-
сына қарай бейімдеп жіберген де реттері болды. 
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Қалай болғанда да, Абай аудармаларының басым 
көпшілігі әрі жатық, әрі дәл, мін атаулыдан аулақ. 
Жуковскийдің: «Қарсөздің аудармашысы – құл; 
поэзияның аудармашысы – бәсекелес» дегені 
жұртқа мәлім. Абай осы бәсекелестік тұрғыдан 
жарыса аударады. Түпнұсқаның мағынасын, сы-
рын, шырайын сол қалпынша жеткізеді. Оның 
аудармалары түпнұсқа қазақ тілінде туғандай 
әсер береді.

«Гете мен Абай шығармашылығы көл-көсір 
дүние. Мұхтар Әуезов айтқандай, олардан 
бәріміз де шөмішпен қалқып алып отырмыз» [1, 

193], - деген Г.Бельгер сөздері де бекер айтылма-
са керек. Гете мен Абайды оқып, түсініп-түйсіну, 
тану үшін бір адамның ғұмыры аздық етеді. 
Г.Бельгер айтпақшы, «Оларды оқу - өнер. Олар-
ды танып-білу – еңбек».
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Қайталанбас ұлы тұлғалар Абай мен 
Гетенің әдеби байланысы, шығармашылық 
үндестігі жайында сөз қоғамақшымыз. Абайдың 
өз заманындағы ұлы қазақ ғұламаларынан 
айырмашылығы ой өрісінің кеңдігінде. Орыс 
әдебиеті мен қоғамдық ой өрісі бойынша білімі 
өте терең болған. Абай саяси қуғынға ұшыраған 
Е.Михаэлис, С.Грос, Н.Долгополов, Блек, Ле-
онтьевтермен жақын дос еді. Осы достығы 
орыс және батыс мәдениеті бойынша біраз 
мәліметтер жиып алуға көп көмегін тигізді. 
Абай  жиырма жыл бойы Михаэлиспен шынайы 
дос болды. Абайдың Михаэлиспен және Блек-
пен кездесе жүріп, олармен Гете, Шиллер тура-

лы әңгімелеспеуі мүмкін емес. Демек, Абайдың  
неміс әдебиеті жөнінде едәуір мағлұматы 
болды деуге толық негіз бар. Гете мен Абай 
шығармаларының терең салыстырыла оқытылуы 
екі ақынның рухани үндестігі, дүниені сезінуі, 
поэтикалық көзқарастары, ғибраттық – этикалық 
тақырыптағы ой-пікірлерінің ұқсастығы туралы 
тұжырым жасауға мүмкіндік береді. 

Сонымен, Абай Лермонтов, Пушкин, Крылов-
тардың кейбір шығармаларын қазақ тілінде сөй-
летті.  Орыс тіліндегі аудармалары арқылы Гейне, 
Байрон, Гете шығармаларымен танысып, Гетенің 
бір қатар поэзиялық шығар маларын орыс тілін-
дегі аудармалары арқылы  қазақ тіліне аударды.
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Абай мұрасының маңызды бір қыры – Еу-
ропа мәдениеті мен әдебиетіне қатысы. Бұл 
құбылыстың мазмұны мен сыры, диалектика-
сы мен динамикасы бір жағынан, талант, дарын 
іспетті қасиеттер табиғатынан шектелушіліктен, 
жалпы адамзаттық игілік-жақсылықпен сабақтас, 
тектес екендігінде болса, екінші жағынан, 
Абайдың туған жерінің, елінің жаратылысының 
өзі Еуропа мен Азияны, Батыс пен Шығысты 
жалғастырушы көпір іспеттілігіне байланысты. 
Қазақ халқының көп ғасырғы рухани ізденістері 
мен қазынасының жемісі, жиынтығы, әрі жаңа 
сатыға көтерушісі бола алған Абай – дүниенің 
осы екі бөлігінің бірсыпыра халықтарының 
даму тарихына, ақыл-ой жүйесіне, мәдениетіне, 
әдебиетіне көз тігіп, танып, біліп өзіндік 
шығармашылық қатынасты қалыптастырды, 
қазақ қоғамының қажетіне, рухани өсуіне жарату 
ісін де, дәстүрлерін де байытты. Абай мұрасының 
батыс еуропа әдебиетімен байланыстары әртүрлі 
тұрғыдан, бірнеше бағытта қарастыруға болады. 
Еуропада толып жатқан халықтар әдебиеттері 
ішінен негізінде жалпы әлемдік, адамзатқа 
ортақ ежелгі грек, рим мұраларының жекеле-
ген нұсқалары, ағылшын, француз, неміс, по-
ляк ақын-жазушыларының туындылары қазақ 
ақынының шығармашылық жолында жақсы 
игерілген, олармен үндестіктер, сырластықтар, 
көркемдік ой ізденістердегі сабақтастықтар 
тапқан, ал бірқатары қазақша аударылған.

Неміс халқының тағы бір үлкен ақыны әрі ой-
шылы Иоганн Вольфганг Гете шығармашылығы 
Ресейде ХVIII ғасырдан бастап-ақ зерттеліп, 
жоғары бағаға ие болған. Гете өлеңдерін орыс 
тіліне аударуға Ф. И. Тютчев, Н. П. Огарев, М. Ю. 
Лермонтов, А. А. Фет, И.Анненский, В.Брюсов, 
Смирнов, Андреев, Ю.Александровтар т. б. 
қатысты, Гете қазынасына қазақ ақыны Абай 
Құнанбаевтың да қызығуына Лермонтовтың 
әсері мол болды. 

 Абай  Гетенің бүкіл дүние жүзіне танымал 
болған, сан-алуан тілдерге аударылған әйгілі 
«Wanderer’s Nachtlied» («Жолаушының түнгі 
жыры») өлеңін Лерментовтың орыс тіліндегі 
аудармасы арқылы аударып шықты. Осы небәрі 
сегіз жол өлеңнің оқырмандарды, суретшілерді, 
зерттеушілер мен әдеби сыншыларды өзіне тар-
татын сиқырлы көркемдік құдіреті бар сияқты.    

    Гетенің «Жолаушының түнгі жырынан» 
жасаған Лермонтовтің еркін аудармасына 90 ком-
позитор музыка жазыпты. Қазақ үшін тоқсанға 
татитын сазды да өзі шығарған – Абай. [1,69]. 

Абайдың Гете өлеңіне ән шығаруы – оның сол 
кездің өзінде немістің ұлы гуманист ақынының 
лирикасындағы тамаша белгілер мен ғажап 

әуендеріне терең бойлап, жан қозғалысының 
үндестігін таба алғандығының айғағы. Гете 
шығармашылығын зерттеушілердің айтуын-
ша Гете өз өмірінде 1600-ге тарта өлең жазған. 
Солардың көбі халық өлеңдеріне айналған, 
дүние жүзінің ең тәуір композиторлары олар 
үшін музыка шығарған. Осы әлемге ән боп та-
рап кеткен Гете өлеңдерінің бірін Абай да ауда-
рып, өзі ән шығарып, қазақ сахарасына жайып 
жіберген.[4,88].

Бұл өлең Лермонтов пен Абайды да өзінің 
көркемдік сиқырымен аударма жасауға ша-
быттандырды. Бірақ бұл аударма емес, Гете-
Лермонтов – Абайдың ой мен сезім үндестігі 
десек те болады. Лермонтов, керісінше, Гете 
өлеңін еркіндеу аударып, орыс табиғатына 
лайық бірнеше тың бейне қосып, ырғақ, буын 
өлшемін дәл сақтамағанымен, түпнұсқадағы 
ойға, сарынға, сезімге ешбір нұқсан келтірмей, 
данышпан неміс ақынының философиялық ой-
күйін, түйсік-сезім, дүние танымын айқын бере 
алған. Абай аудармасы жайында да дәл осыны 
айтуға болады. Ол Лермонтов тәржімесі арқылы 
ұлы Гетенің жан сырын тап басып, өлеңді қазақ 
топырағына бейімдеп, ұлттық әр беріп, жаңа, 
тың жыр туғыза алған. Абайдың шеберлігі, 
көрегендігі, сезімталдығы, әсіресе үш өлеңді 
қатар қойып оқығанда ерекше айқындала түседі. 

Түпнұсқа: [Wanderer's Nachtlied]

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

М.Лермонтов аудармасы («Из Гете»):

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

деп келетін тамаша пейзаждық көріністі Абай 
дәлме-дәл дерлік, шебер аударған.

Абай  аудармасы:

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

Гете мен Абай лирикасында сәйкестік 
көп. Гете мен Абайды туыстыратын қасиет 
Лермон товтың аудармасында толық ашылған. 
Дәлірек айтқанда, Абайдың аудармасы аудар-
ма емес, ақындар арасындағы рухани үндестік 
нәтижесінде жаңа төлтума туынды дүниеге кел-
ген десек те болады. 

Бір қызығы, мамандардың айтуынша, Лер-
монтов Гете өлеңін өз көңіл күйіне әуендестіріп,  
сәл өзгертіп еркіндеу аударған сияқты. Содан ба 
әлде өнер жарыстыру мақсатымен бе, әйтеуір, 
орыстың тағы бір жазушысы В.Брюсов те бұл 
өлеңге аянбай тер төккен.

В.Брюсов аудармасы:

На всех вершинах
Покой,
В листве, в долинах
Ни одной
Не дрогнет черты;
Птицы спят в молчании бора.
Подожди только: скоро
Уснешь и ты.

Бұл, аударма, неміс тілін білетіндердің айту-
ынша, рифма, өлшем, рухы жағынан түпнұсқадан 
айнымайды екен. Сөйтсе де Лерментов аударма-
сы жұрт құлағына сіңіп, оқырман қауымға кең 
тарап, етене жақын болып кеткендіктен, елеусіз 
қалып қойған. 

Гетенің сегіз жолдық  кішкентай шедеврінде: 
«бар табиғат күллі әлем сыйып тұр», – деп жа-
зады. Гете шығармашылығының әйгілі білгірі 
А.Аникст айтқан пікірде үлкен шындық бар 
[1,76].  Ақындар үндестігі туралы профессор 
Ә.Тарақов өзінің «Гете – Лерментов – Абай: ой мен 
сезім үндестігі» атты мақаласында үйлесімдікті 
табиғи заңдылық дей келе, американың ұлы 
ақыны У.Уитменнің «Ты отдохнешь в могиль-
ной тишине», б.д.д. 340-278 жылдары өмір 
сүрген Қытай классигі Цюй Юанның «Горно-
му духу» өлеңдерін мысал ретінде салыстырып 
қарастырады [2]. Ә.Тарақовтың мақаласынан 
біз ақындардың жалғыздықты, жанын мазалаған 
уайымын тек табиғат арқылы беретіндігіне 
көз жеткізіп қана қоймай, әр дәуірдегі ақындар 
арасындағы үндестікті байқаймыз. 

Гете «Жолаушының түнгі жырын» солардың 
үлгісінде жазып, сол ұлы ақындардың дәстүрін 
жалғастырды, өзіндік соны бояу, жаңа реңк 
енгізді. Өлеңнің философиялық түйіні соңғы екі 
жолында ашылады: «Тыншығарсың сен-дағы, 

сабыр қылсаң азырақ». Бұл жолдар Гетеде де, 
Лермонтовта да, Абайда да дәлме-дәл, сөзбе-
сөз өрілген. Гетеде «Жолаушының түнгі жыры» 
еркін жазылған, буын саны, ұйқасуы да әр алуан.

Негізінен алғанда, Гете де Лермонтов пен 
Абайда тұтасымен – жалпы тыныштық күйі, ты-
ным рухы интонация, ырғақ, әуез құбылысымен 
ғана емес, шу, дабыр, дыбыс мағынасы жоқ, 
үнсіз сөздермен де түнгі тыныштық дүниесі 
«дыбыссыз» бейнелермен берілген», жүрек бір  
екендігін  пайымдай келе, белгілі сыншы, ғалым 
Тұрсынжан Шапаев «Шын жүрек, бір жүрек» 
зерттеуінде Лермонтовтың түні мен тыныштығы 
бояуы әбден кепкен көрініс екенін айтады. Бұл 
қалай таным? Күнделікті тәтті ұйқы ма, жоқ 
біржола тыншығу ма? Таң атқанша ма, мәңгілік 
пе? Деген ой туындайды. Лермонтовтағы «от-
дохнешь» пен Абайдағы «тыншығарсыңында» 
бейнелі бір терең трагизм жатқандай болатынын 
көрсетеді.

Аудармашы Г.Бельгер «Ода переводу» 
зерттеуінің бір тарауын осы ақындар үндестігіне 
арнаған. Гете мен Абайдың дүниетанымы әр 
түрлі болғанына,  Гете қайтыс болғанда, Абай 
әлі туылмағанына қарамай,  әлдебір туыстық, 
әлдебір үндестік сезіледі. Мезгілдіктің арасы 
осындай!  Лингвистикалық талдау Бельгердың  
қаламынан тууы заңды, үш тілді ана сүтіндей  
еміп өскен полиглоттық бар қанында, бір өзі 
неміс-орыс-қазақ! Үш мәдениеттің өкілі.

 «Гете Эккерманмен әңгімелескенде бұл өлең 
туралы былай деген: дерексіз нәрсені жырлау 
маған тән үлгі емес. Ол шабыты шалқып, жүрегі 
толқып, осы бір тылсым әсерлерін қағазға түсіре 
білген. Ақын өзінің көркем әсерін өзге жұртпен 
бөлісуді аңсаған» - деп жазады Г.Бельгер. [3,12].   

Ол Лермонтов пен Абайды Гетені көзсіз 
қайталаушы, даяр үлгіні малданушы емес, теңдес 
ақындар ретінде қарастырады. Поэзияда аударма-
шы ақынға бәсекелес, лайықты бақталас, күндес 
деп өзара жарыстырып қоятын шалағай ұғымдар 
бұл арада шет. Г.Бельгердың айтуынша, Лермон-
товта нақты дәлдік жоқ. Ол Гетеден тақырып, 
идея, өлеңнің мәнін ғана алады да, өзінше береді. 
Ол сөздерді емес, стильді, екпінді, өлеңнің сазын 
аударды, соның үшін шынайы орыс рухына сай 
жыр туды. Дәлдік тұрғыда айтсақ өлеңнің ең 
соңғы екі жолы түпнұсқаға дөп: «Подожди не-
много, / Отдохнешь и ты». Лермонтов нақты. 
Орыс тілінің жаратылысына дәлдік тән. Абай 
еркін көсілгенмен соңғы шумақты бұлжытпай 
аудара білгенін зерттеуші айтады. 

Қазіргі әдебиеттану ғылымында Абай ш ғар-
малары мен неміс әдебиетінің өзара қаты-
насы аз зерттелген. Неміс әдебиетінің Абай 
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шығармашылығына қандай дәрежеде әсер еткені, 
олардың өзара ұқсастық шамасы айқындалған 
жоқ. Ақындарды зерттеуіне келсек, әрине тең 
дәрежеде емес. Әлі күнге дейін Абай шетел 
оқырмандарына – миф, ұлттық тілдің тұтқыны. 
Ең болмағанда Абайдың бірнеше  шығармалары 
өз дәрежесінде орыс, ағылшын, француз, неміс 
тілдерінде аударылған болса, Абай сөзсіз Еуропа 
мен бүкіл әлемнің  ұлы поэзия өкілі болатын еді. 

«Гете-Абай» тақырыбын зерттеу жолы ұзақ 
және тиянақты: әдеби деректерді  жай салыс-
ты рудан бастап, жасырын ұқсастықтарды, үн-
дес  тіктер мен аналогтарды, идея мен ойды, 

шы ғар машылық сезімдер мен тарихи-мәдени тұ-
жы рымдарды зерттеу үлкен ізденістерді талап ете-
тін қиындығы көп, ауыр еңбек болып табылады.
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А.Байтұрсынов атап өткендей, Абай 
Құнанбаев – қазақтың бас ақыны және оның 
шығармасы халық өмірінің айнасы іспеттес. 
Ақынның қай туындысын алып қарасақ та 
қазақ халқының тұрмыс-тіршілігі, салт-санасы, 
дүниетанымы, ойлау ерекшелігі, күйіну және 
сүйіну сипаты, сөйлеу мәдениеті терең көрініс 
табады. Осындай көркем туындыларының бірі – 
«Қараңғы түнде тау қалғып».

Өлеңінің түпкі авторы – Гете. Гете немістің 

ескі саудагерлер қаласында дүниеге келген. Гете 
ең алғаш өзінің білім жолын өз үйіндегі шағын 
кітапханада бастаған. Оның бүкіл дүние жүзіне 
тараған шығармалары көп. Соның ішінде осы 
туындысының маңызы ерекше.   Тәкен Әлімқұлов 
«Жұмбақ жан» атты еңбегінде ақынның бұл 
өлеңін 1778 жылы Рейн өзенінің бойындағы бір 
деревняға жаяу қыдырған сапарында шаруа үйінің 
қабырғасына жазып кеткен деген тұжырым айта-
ды [1, 84 б.]. Өлеңнің түпнұсқасы мынадай:



Абай институтының хабаршысы.  №5 (17). 201276

Ночная песнь странника [Wanderer's 
Nachtlied]

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

Абайдың шығармаларының екі томдық 
толық  жинағында 1780 жылы қыркүйектің 6-сы 
күні Гете осы үйге алғаш рет келгенде, терезе-
ден қарап тұрып, Тюрингия тауларының әсем 
көрінісіне сүйсінгендіктен, өлеңнің мәтінін 
есікке бормен жазып кетіпті делінген [2, 310 
б.]. Туынды жарыққа шыққаннан кейін өзге ұлт 
өкілдері қызыға аудара бастайды. Алғашқы бо-
лып 1892 ж. М.Ю. Лермонтов «Из Гете» деген ат-
пен аударады. Лермонтовтан  қазақ ақыны Абай 
«Қараңғы түнде тау қалғып» тақырыбымен қазақ 
тіліне аударады. «Қараңғы түнде тау қалғып» 
(1893) – шығарманың тексті 1909 жылғы Абай 
жинақтарында Мүрсейіт қолжазбалары бойынша 
беріледі. Лермонтов – аудармасында бұл туынды  
әрқайсысы 4 тармақты 2 шумақтан тұрады.

М.Ю.Лермонтовтың аудармасы

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

Көлемі орысша нұсқасында да, Абайда да 
сегіз жол. Буын санынан айырмашылықтар бол-
маса, Абай өлеңді дәлме-дәл аударған. Лермон-
тов аудармасын біреулер еркін аударма десе, 
екіншілері Гете поэзиясына еліктеу түрінде ау-
дарылып жазылған десе Абай тура, дәлме-дәл 
аударған деп беріліп жүр [3, 311б.]. Орысша 
нұсқасы Гетенің «Uber allan Gipfeln» «Над все-
ми вершинами» деген өлеңінің еркін аударылып, 
1840 жылы «Отечественные записки» журналын-
да, содан кейін неміс тілінде нұсқасында «Түнгі 
жолаушының әні» деген тақырып болған. Абай 
Гете өлеңінің поэтикалық әдемі әуезін айтпақ 
ойын терең мәнін аша білді. Сонымен қатар Абай 
өте шебер нақты аударылғанын өлеңінің мәтінін 
оқу арқылы көз жеткізуге болады. Өлең – Абай 
аудармаларының шоқтығы биік озық үлгісі.

Абайдың аудармасы

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

Абайдың «Қараңғы түнде тау қалғып» өлеңі-
нің текстологиялық жағдайына мән беретін бол сақ, 
өлеңнің екінші шумағының бастапқы екі жолы:

«Шаң шығармас жол дағы
Сілкіне алмас жапырақ», –

деп басылған.
Ал 1909 жылғы жинақта:

«Шаңдай алмас жол дағы,
Сыбырламас жапырақ», –

деп басылған.

«Не пылит дорога,
Не дрожить листы», –

Абайдың аудармашылық өнеріне назар аудара-
тын болсақ, ондағы аударма жасау барысындағы 
лексика-семантикалық бара-барлық ерекшелігі 
бірден көзге түседі. Бұған куәгер аудармалардың 
бірі  Лермонтовтан аударған «Қараңғы түнде тау 
қалғып» шығармасы жалпы ұлы ақындардың 
дүниетанымы, өмірдегі көзқарастары ұқсас бо-
лып келеді. Мысалы, Гетеде «не доржит листы» 
деген сөз жоқ. Оны Лермонтов өз жанынан, 
қиялынан тебірену арқылы және өлеңді шамалы 
қысқартып, ширатып аударған.

Абайдың аудармасындағы синтаксистік 
құры лымында назар аудару қажет, сонымен қатар 
өлеңдегі шоғырларға топтастырылған сөйлем-
дерді синтаксистік тұтастық дегеннен гөрі, 
мағыналық тұтастық деген атау дәлірек болар. 
Дегенмен, сөйлемдерді біркелкі етіп құрастыру 
маңызды.  Бірақ жеке-жеке шоғырларға бөлінбей, 
бір ғана бөліктен тұратын тұтас бір өлеңді не-
месе тармақ саны едәуір мол шоғырларды бір 
ғана синтаксистік тұтастық деп табу қиын. Тіпті 
кейде идея, тақырып біреу болғанмен, бұларда 
синтаксистік құралымы жағынан өз ішінен тағы 
бөлінетін сәттері байқалады.

Ал Абайдың «Өлеңдері мен аудармала-
рында» Лермонтовтың аудармасында «полны 
свежей мглой» деп берілген. Үш тілді толық 
меңгерген аудармашы Г. Бельгер Гетенің өлеңін 
неміс тіліндегі нұсқасымен жолма-жол аударып 
ұсынған [4, 70 б.]. 
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Г.Бельгердің жолма-жол аудармасы:

Над всеми вершинами
Есть покой.
В каждой верхушке (макушке дерева)
Чувствуешь ты
Едва дуновение.
Птички молчат в лесу.
Подожди только, скоро
Отдохнешь ты тоже.

Абай аудармаларындағы лексика-семанти ка-
лық бара-барлықты сол туындының басқа аудар-
маларымен салыстыра отырып ашу қолайлы. 
Бұлай еткенімізде  белгілі бір текстің бір жағынан 
қиын қырларын көрсек, екінші жағынан жолма-
жол аударма екенін байқау қиын емес[5, 30 б.].  

Абай осы аударма туындысында таудың өзіне 
жан бітіреді, оны алып батырға теңейді. Осын-
дай суреттер қазақ жерінің сахарасына түгел 
ортақ. Жым-жырт дала да, салбыраған түні де, 
шаң шығармас жолы да, тыншығарсың сен дағы 
дегені де қазаққа түсінікті. Ал Абайдың азырақ 
сабыр қылсаң, сен де тыншығарсың деуінде 
бір астар жатыр. Қапырық күннен кейінгі түн 
тыныштығынан жанға жайлы сезім еседі. Абай 
осы сезімді керемет әсерлі жеткізген. 

Сыншылдық және ғылыми ой-пікірдің 
өріс алар өзегі болып келген Абай мұрасына 
жаңаша көзқараспен қарау өлеңнің күрделілігін, 
тереңдігін айқын көрсетеді. Осы тұста Абайдың 
өз мұрасын зерттеуге байланысты нақты көтеріле 
бастаған тақырыптарды былай қойғанда, орыс, 
қазақ тілдерінде жариялануы абайтану ілімінің 
қарқынды қадам жасап жатқанына дәлел бола 
алады [6, 73 б.].   Абай шығармаларына, әдебиет 
сынына қазақ әдебиетін ұлы ақын салып кеткен 
осы жолмен Абайтану ғылымының аудармалары 
әдебиет тарихында шешуші қадамдардың бірі. 
Атап айтсақ, Сауытбек Абдрахмановтың осы 
жайға «Төлтума және Телтума» атты еңбегінде 
ерекше назар аударатын тұстары бар. Абайдың ау-
дармаларын таратушылар қазіргі шығармаларын 
үзік-үзік етіп жеткізбеген. Ресейде Абай жылы, 
Қазақстанда Пушкин Жылы өтіп жатқан тұста 
ұлы ақын Абайдың жасаған тәржімелеріне роман-
дарды қалай аударғандығы тұрғысынан қараған 
[7, 30-31бб.].  Белгілі сыншы, ғалым Тұрсынжан 
Шапай «Шын жүрек бір жүрек» зерттеуінде 
Лермонтовтың түні мен тыныштығы бояуы 
әбден кепкен полотодай біржола орнығып, тұрлау 
тапқан көрініс. Өлеңде бейнеленген табиғат 
тынымы өзекті пенденің әйтеуір бір өлетін 
ақиқатына меңзеу деп жорисың. Лермонтовтағы 
«отдохнешь» пен Абайдың «тыншығарсында» 
сол бейнелі бір терең трагизм жатқандай, – деп 

қорытындылайды. Абай шығармашылығында 
сыртқы қылыбы мен ішкі сырының құпиясын 
аштырмаған тылсым мен жұмбақ мол. Толық 
ашылуы мүмкін де емес – эстетикалық ортақ 
заңдылық. Әр ұрпақ, танымның әр деңгейі өз сөзін 
айтады. Жұмбақтың шешіміне мәңгі жақындау – 
ең кең мағынадағы абайтану жолының мазмұны 
мен сипаты болмақ.

Алдыңғы екі ақындардағы сияқты Абайда 
да кеңістік ауқымы мен уақыт көлемінің қарым-
қатынасында өзара сәйкестік бар. Гете мен Лермон-
товта – вертикаль кеңістікпен «сен» деген нүктеге 
қадалған дәл осы мезет, дәл қазіргі шақ. Абайда 
– белгісіз, бейтарап уақыт: қазір-қазір емес, енді 
болатын, немесе, әйтеуір бір болатын, болуға тиіс, 
не болмаса, тіпті... күнде болатын нәрсе («оқиға»). 
Тау қалғып [кетер] – «қалғыды» емес. Түн баса-
ды – «түн басты» емес. Шаң шығармас пен сілкіне 
алмастың да болжамды келер шақтың мағынасы 
айқын. Осы өлеңді оқығанда еске түсіргенде, біз 
әрдайым өлеңнің өзінде жоқ бір терең мағыналар 
туралы ойланамыз. Және ол мағына сөзсіз бар 
деп білеміз. Жалпы шынайы өнер туындысының 
жалғыз ғана сырмен шектелмей, алуан түрлі 
мән-мағынасымен құбылатыны белгілі. Көрінген 
суреттің бояуынан, айтылған сөздің астарынан 
сарқылмас мағыналарөрістеп жататын құбылыс. 
Алдыңғы алты жолда ақын түнгі табиғат пен 
тыныштықтың бейнесін жасайды. Соңғы екі жол 
назар иесінің өзіне (не белгісіз, бейтарап «сен»-
ге – жалпы адамға) қатысты сыр. Жаңағы алты 
жолдың әрқайсысы поэтикалық тұтас образдың 
(түн, тыныштық) шеңберінде тығыз тіркесіп, 
сатылай жылжыған метафорлық байланыстар 
тізбегінен тұрады: тау қалғиды, балбырайды, 
ұйқыға кетеді; дел-сал даланы салбыраптүн ба-
сады; жол шаң шығармайды, жапырақ сілкіне 
алмайды – бәрі де адамға тән әрекет, қимыл, 
күй, халді білдіретін метафораларлық етітіктер. 
Ал адамға қаратпа айтылған соңғы екі жол-
да мұндай айқын балама бейнелер жоқ – адам-
ды «адамдандыру» қажетсіз. Алдыңғы жол-
дарда барынша «адамдандырылған» табиғат, 
мезгіл, кеңістік құбылыстары соңғы, түйінді екі 
жолдағы адамға қатысты күйге табиғи ұласады. 
Біртұтас тыныштық грмониясында тұтасып, 
өлең мзмұнының терең қабаттарын қамтылған 
потенциалды мағыналық оппозиция ослай 
айқындалады: табиғат – адам. Гетелік танымда, 
адам – табиғатпен тамырлас, тектес құбылыс. 
Ол да табиғаттың бір объектісі, табиғаттың ең 
биік жаратылысы. Адам ойы – табиғаттың өзін-
өзі тану құралы. Сондықтан «Жолаушының 
түнгі жырындағы» түнгі табиғатты көруші на-
зарды, ғалам тыныштығын сезінуші түйсікті – 
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табиғаттың өз рухы деп тануға болады. Сол рух 
өз объектісі – адамға да сондай бір тынымды уәде 
етеді. Табиғаттың мәңгілігімен салыстырғанда – 
қас-қағым сәттік рух. Өзекті жанға өлшеп қана 
берген саналы тіршілік.  

Өлеңнің «үстіңгі» қабатындағы астарлы бай-
ланыс, психологиялық параллелизм – ой-сезім, 
аңсар-зауқыңды алдымен осы аңғарға бұрады. 
Салбырап түн басқан табиғаттың тыншу күйі 
шалдыққан, шарасыз жұмыр бастының әйтеуір бір 
тынымнан дәметкен түйінді сырына ишара болып 
өріледі. Дүниенің күндізгі жарығынан, қым-қуат 
шуы, қарбалас-әбігерінен, қуаныштан, ызадан, 
күлкіден, қайғыдан қажыған пенденің үздігіп жет-
кен дамыл сәті күннің аптабы, желдің аңызағынан 
кебірсіп көні қатқан, шаңытып шар шаған даланың 
түнгі қоңыр-салқын тыныш тық та тыныста тауып, 
жым-жырт, дел-сал болып созыла солықтап жатқан 
қалпымен астартырылады [8, 45б.].

Бұл өлеңнің орысша нұсқасына да арнап 
жазылған ән бар. Осыған орай Абай өз тарапы-
нан ән шығарған. 

Абайдың осы бір ерекше аудармасы қазіргі 
таңдағы қазақ әдебиеті  поэзиясында Абайдың 
аудармасы ерекше орын алып тұр. 

1979ж. қазақ жазушысы Қ.Исабаев неміс 
қаласы Габельбахтағы Гетенің музейіне Абай 
аударған «Қараңғы түнде тау қалғып» өлеңі 
қашалып жазылған мәрмәр тақтаны және әнші 
М.Көшкінбаев домбырамен орындаған әннің 
магнит таспасын сыйға тартқан Г.Бельгер. 
Абай «Қараңғы түнде тау қалғып» өлеңіне 
ән шығарған. Ән сипаты көңілге қонымды, 
жүрекке жылы, құлаққа жағымды. Алғашқы 
рет нотаға композитор Л. Хамиди 1935 жылы  
А. Ысқақовтың айтуы бойынша жазып алған. 
1984 ж. музыка зерттеуші Қ. Жүзбасов әнші  

Қ. Байжановтан 1958 жылы (магнитофонға) 
тас паға жазылған үлгісін және М. Мұқамед жа-
новадан жазылған нұсқасын нотаға түсірген. 
Қазіргі уақытта бұл әннің 3 түрі белгілі бо-
лып отыр. Сол үш нұсқаның 2 түрі ең күрделі 
және толық екі шумақ аумағында түгелдей 
мелодиялық сазымен ерекшелеңеді. Екінші 
шумақтың әуен-сазы мен ырғағы бастапқы 
шумақ тармақтарының сарынының вариациялық 
(өзгерістермен) мәнермен өрнектелгенін 
аңғартады. Абай поэзия саласында ғана емес, со-
нымен бірге сазгерлік, ән өнерінде де лирикалық 
қазақ-қалалық ән жанрының жаңа түрін 
қалыптастырды. Абайдың композитор өнерінде 
сұлу үн, терең философия, ұнамды парасат, сән-
салтанат, әдемі үйлесім табады. Әннің әуен сазы 
мен поэзия тілі гармониялық үйлесім тауып, 
сазы минорлық ладта қалыптасқан, ырғақ желісі 
мен жүйесі аралас өлшеммен ерекшеленген.
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Джеймс Фенимор Купер – крупнейший аме-
риканский писатель-романтик, писавший о бес-
пощадной войне колонистов против индейцев. 
Его знаменитые современники, такие, как Гете, 
Вальтер Скотт, Теккерей, Жорж Санд, Бальзак, 
Лермонтов, Белинский, воспринимали его как 
создателя американского романа. И в действи-
тельности, он заслужил то, чтобы ему принад-
лежало открытие жизни индейцев, где он опре-
делил их как отдельную нацию, а также описал 
богатую природу Америки, необъятные прерии и 
леса.

Ф. Купер родился 15 сентября 1789 г. в селе-
нии Бурлингтон штат Нью-Джерси. Отец – Ви-
льям Купер, мать – Элизабет Фенимор Купер. 
Вильям Купер был американцем в четвертом 
поколении. В 1774 году он женился на Элизабет 
Фенимор. Человек энергичный и предприимчи-
вый, он основал собственное дело, активно уча-
ствовал в политической жизни страны [2, 265].

Будущий писатель вырос в поместье своего 
отца, в штате Нью-Йорк, на озере Отсего. Мы не 
раз сталкиваемся с описанием этих мест в пове-
ствовании о Кожаном Чулке. Недалеко от Купер-
стауна (так называлось по имени землевладельца 
поселение, возникшее на землях его отца) тяну-
лись густые заросли лесов, где обитали хищные 
звери и дичь. В этих местах легко мог бы заблу-
диться и пропасть всякий, кроме индейцев, да не-
многих белых охотников и звероловов, которые 
переняли навыки туземцев и научились пони-
мать лесные приметы. Впоследствии на страни-
цах романов Купера было запечатлено все то, что 
он мог видеть здесь с детства. Это необычный, 
насыщенный мир охотников, поселенцев-коло-
нистов и коренных жителей американской земли 
– индейцев.  

Первичное обучение Ф. Купер проходил в ре-
гиональном учебном заведении. Затем отправил-
ся в Йельский университет, но, не окончив курса, 
поступил в морскую службу (1806—1811), где 
далее был назначен состоять при постройке во-
енного судна на озере Онтарио. С великолепным 
описанием местности озера мы встречаемся в его 

знаменитом романе «Следопыт, или на берегах 
Онтарио» («The Pathfinder»). В девятнадцать лет 
его назначили мичманом на одном из кораблей 
американского военно-морского флота «Везу-
вий». Пробыл на морской службе до 1811 года. 
Годы службы стали плодотворным результатом 
для его творчества в дальнейшем. Он до мелочей 
изучил парусное дело: описания корабельных 
действий и их оснащенность, а также морских 
битв – это все в изобилии встречаются в его ро-
манах. Благодаря такому опасному опыту писа-
тель постиг ту лиричность морских просторов, 
которой пропитаны его многие романы. 

В 1811 г. женился на француженке Сюзанн 
Аугусте Де Ланси. Она была родом из семьи, ко-
торая питала симпатию к Англии в период войны 
за независимость. Невысокая, хрупкого телосло-
жения, Сюзанн была образованной, культурной 
и миловидной собеседницей, зачитывалась ан-
глийскими романами. Его творчество возымело 
свое начало совершенно случайно. Как-то он чи-
тал жене один роман и заметил, что ему неслож-
но написать такое же хорошее произведение. 
Сюзанн поймала мужа на слове: чтобы не пока-
заться хвастуном, Купер в несколько недель и на-
писал свой первый роман «Предосторожность» 
(«Precaution»; 1820). В своем романе, как в обыч-
ных английских произведениях, автор изобразил 
быт и нравы далекой Англии. Однако следующая 
попытка писателя оказалась более смелой. По 
словам самого Купера, «устыдившись пути под-
ражания», по которому он пошел в своем первом 
романе, он «попытался создать произведение, 
которое было бы чисто американским и темой 
которого была бы любовь к родине» [3, 5]. Таким 
образом, зародилось следующее произведение 
под названием «Шпион» (1821), которое позднее 
стало одним из самых лучших в сочинениях Ку-
пера и сделало его имя известным в Америке и 
Европе. 

В 1826 г. Купер отправляется в Европу. Он по-
долгу живет во Франции, Италии, путешествует 
по другим странам. Набравшись здесь новых впе-
чатлений, Купер написал свои «морские» романы, 

Тірек сөздер: романтик-жазушы, Куперстаун, үндістер, Натти Бампо, Чингачгук,  
Ункас, аударма.
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такие, как «Красный корсар», «Морская волшеб-
ница», а также трилогия об европейском средне-
вековье («Браво», «Гейденмауэр», «Палач»).

Жорж Санд отмечал, что Америка также 
многим обязана Куперу в области литературы, 
как Франклину и Вашингтону в науке и полити-
ке. Однако Купера в Европе почитали больше. 
К примеру, в Германии Гете сильно увлекался 
творчеством Купера и был просто в восторге от 
его романа «Последний из могикан». Во Фран-
ции Купером зачитывались почти все писатели 
середины XIX века. Одним из них был Бальзак, 
который в некоторой степени брал произведения 
Купера как образец для своих романов. [1, 196]. 

Летом 1834 года писатель вместе со своей се-
мьей возвращается в Куперстаун. К тому време-
ни было много негативных подходов со стороны 
критиков к его трудам, непонимание его мыслей, 
равнодушие к его новым романам, и из-за всего 
этого писатель, конечно же, сильно переживал. 
А здоровье его понемногу ухудшалось, ему уже 
было тяжело самостоятельно передвигаться, 
только с помощью палки. Обращение к врачам 
не дают никакого положительного результата, 
но Купер по-прежнему занят литературной дея-
тельностью. Он уже не мог сам писать и время от 
времени диктовал новые страницы истории Нью-
Йорка своей дочери Шарлотте. 14 сентября 1851 
года Джеймс Фенимор Купер скончался. Похоро-
нили его на семейном кладбище в Куперстауне.

Первым романом, переведенным с француз-
ского И. Крупенниковым на русский язык, и вы-
шедший в свет в 1825 году, был «Шпион». Нуж-
но выделить, что английский язык в тот период 
был, не так известен и распространен, как фран-
цузский в сфере русской литературы. И поэтому 
первые переводы произведений Купера дела-
лись не с оригинала, а с французских переводов. 
Позднее вышли в свет «Пенитель морей», «Аме-
риканский пуританин», «Пионеры», «Последний 
из могикан». В 30-х годах XIX века романы Ку-
пера все еще продолжали переводить с француз-
ского языка, однако переводы оказались неудач-
ными. И уже к 40-годам появились качественные 
переводы Введенского и Кэтчера. А также в 80-х 
и 90-х годах в Германии в качестве «детских из-
даний» стали появляться ранее переработанные 
романы, и они уже переводились с немецкого 
языка на русский. Начиная с этого времени Фе-
нимору Куперу присвоили звание «писателя для 
юношества», которое постоянно присутствует и 
вплоть до сегодняшнего дня и в какой-то мере 
ограничивает все, характеризует Купера как ве-
ликого американского писателя [1, 199]. 

«Последний из могикан» – одно из самых из-
вестных произведений Купера, который был на-

писан в 1826 году. Затем этот роман уже в 1832 
году в переводе с французского (в отрывке), был 
опубликован в журнале «Сын Отечества». В сле-
дующем году он вышел уже отдельным издани-
ем. В 1874 году появился первый полный пере-
вод на русский язык в переводе О. Майковой. 
Это произведение в обязательном порядке при-
лагалось во все другие издания сочинений автора 
и неоднократно переиздавалось отдельно. Только 
в XIX веке оно печаталось не менее 15 раз. Пер-
вое советское издание «Последнего из могикан» 
было включено в полное собрание сочинений 
Ф. Купера, предпринятое издательством «Земля 
и фабрика». Затем последовали неоднократные 
публикации Детгиза в сокращенном переводе Е. 
Чистяковой-Вер и А.П. Репиной, которые пере-
издавались в Минске, Ташкенте, Алматы, Киеве, 
Кишиневе, в этом же переводе роман вошел в со-
брание сочинений 1961-1963 годов [4, 604]. А.П. 
Репина начала свою деятельность в ХХ веке с пе-
реводов с английского, немецкого, французского 
и итальянского языков. Переводила сочинения 
Марка Твена, Фенимора Купера, Киплинга, Эд-
мондо де Амичиса и других. 

Многие поколения увлекались произведени-
ями Купера, т. к. читателей разных эпох всегда 
привлекал этот добропорядочный образ героя 
произведения, роман же имел свое поразитель-
ное, необычное влияние на умы, изречения, суж-
дения людей. 

Натти (Натанаэль) Бампо в изображении 
автора – человек кристальной души, честный, 
благородный и благонравный, человек слова, 
отличный следопыт, и, конечно же, прекрасный 
охотник.  Он умен, проницателен, но в то же вре-
мя в его взглядах вы не увидите какие-либо ко-
рыстные намерения. По его словам, поведению 
сразу можно понять, что он знаком с образом жиз-
ни индейцев с юности. Он очень любит их, пита-
ет глубокое уважение к их культуре, быту. Сам 
автор подчеркивает, что Натти бывает, подражает 
обычаям краснокожих, а именно – их периоди-
ческим паузам между разговорами, движениям 
рук, жестикуляциям в беседе. В жизни Натти 
мало в чем нуждается. Все, что необходимо ему 
это – свобода, независимость и лесное приволье. 
Это все, что нужно ему для счастья. Но, к сожа-
лению, судьба отнимает даже это. Порой против 
своих желаний и принципов, ему приходилось 
иметь дело с  кровожадными и безжалостными 
варварами-колонизаторами. Их целью было – как 
можно больше присвоить себе все источники до-
хода, уничтожить те первозданные, нетронутые 
рукой человека лесные рощи и водные просторы. 
Их волновала только нажива, от чего они загу-
били природные богатства страны [3, 8]. Натти 
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Бампо поселенцы прозвали Кожаным Чулком, 
от того, что он всегда носил гетры из оленьей 
кожи. Спустя десятилетия все другие прозвища 
забывались, но  «Кожаный Чулок» закреплялся 
прочнее и дал название всей серии романов о 
Натти Бампо. Вот перечень этих романов в том 
порядке, в каком они обычно печатаются в собра-
нии сочинений Купера: «Зверобой» (1841),  «По-
следний из могикан» (1826),  «Следопыт» (1840),  
«Пионеры» (1823),  «Прерия» (1827). 

В «Последнем из могикан» действие романа 
относится к периоду третьего года войны между 
Францией и Англией. Эти страны не раз исполь-
зовали междоусобицы индейских племен, чтобы 
завладеть  американскими землями. Время было 
трудное и опасное. Майор Дункан Хейворд со-
провождал двух сестер (Кора и Алиса) к их отцу, 
который командовал осажденным фортом Уи-
льям-Генри. Проводником был индеец Магуа, 
по прозвищу Хитрая Лисица, которого позднее 
девушки и сам майор заподозрят в предатель-
стве, так как они, по его словам, заблудились. 
К их счастью, они по дороге встретят охотника 
по имени Соколиный Глаз (Натти Бампо) и его 
друзей – Чингачгука и Ункаса, из племени моги-
кан. Охотник был удивлен, что индеец, сопрово-
ждавший их, мог заблудиться днем. Далее они 
разоблачают предателя, но тот успевает сбежать. 
После многих приключений майору с помощью 
Соколиного Глаза и его друзей-индейцев все же 
удается довести девушек до форта, но, к сожале-
нию, не в самый благоприятный момент. Часть 
романа посвящена событиям после атаки на 
форт Уильям-Генри, когда с молчаливого согла-
сия французов их индейские союзники вырезали 
несколько сотен сдавшихся англо-американских 
солдат и поселенцев. В конце книги Ункас поги-
бает в безуспешной попытке спасти Кору, стар-
шую из дочерей, оставляя своего отца Чингачгу-
ка последним из племени могикан.

 Популярность этого романа также в том, что 
его название давно уже стало «крылатым выра-
жением» и существует в языке самостоятельно. 
Мастерство Купера в том, что роман воздейству-
ет на читателя, на его мысли как глоток свежего 
воздуха. Купер учит нравственности, благород-
ству помыслов и деяний, свободомыслию, муже-
ству и отваге, которые так были необходимы для 
его страны в то время. 

В захватывающих романах о Кожаном Чулке 
мы видим романтических героев и манящую при-
роду, чистую среду, в которой действуют Бампо, 
Чингачгук, Ункас, Джаспер. Без всего этого пен-
талогия Купера не была бы вечной, не имела бы 
романтического обаяния.

У Купера высокая романтика, человечность 

разлита в каждой странице. Драматизм купе-
ровских героев, их удел судьбы в том, что они 
обречены, у них нет будущего. Трагичная обре-
ченность их судеб – неотъемлемая особенность 
романтического стиля и романтического метода 
Купера. Дело в том, что герои Купера не могут 
быть счастливыми среди беспощадных и расчет-
ливых законников, губителей прекрасного. Его 
герои стоят выше их в нравственном отношении, 
вот почему автор не может дать им благополуч-
ной судьбы. Их трагичная доля обусловлена той 
честной и поучительной линией жизни, которую 
избирает для них Купер. Могучая сила героев 
куперовских романов это – чистота мыслей, до-
бросердечие и прямота, что и  покоряет сердца 
читателей – взрослых и юных.     

В процессе своей литературной деятельности 
Ф. Купер всегда беспокоился о судьбе индейского 
народа. Среди своих современников один лишь 
он не расставался с этой очень важной для аме-
риканского общества темой. Благодаря Куперу, 
эти племена вошли в большую литературу, через 
его произведения мы узнали их нравы, обычаи, 
их эпическую поэзию, образный язык, верова-
ния, философский склад ума. Купер смог ответит 
на вопрос: было ли необходимым физическое ис-
требление индейцев [1, 203,204]. Через истории 
о Кожаном Чулке мы увидели индейцев совсем 
с другой стороны. Они оказались не такими ди-
карями, какими их часто описывают. Это целая 
цивилизация со своей культурой, традициями, 
мировосприятием. Это такие же люди со своими 
положительными и отрицательными чертами, у 
них также есть свои воины, предводители, у каж-
дого из них есть своя семья, которую они любят, 
защищают, они также страдают от потерь близ-
ких, и среди них мы можем найти верных друзей, 
таких как Чингачгук и Ункас. Они превосходные 
охотники, восхитительные следопыты, могут с 
легкостью понимать «язык» природы. Они знают 
зеленые долины, песчаные равнины отлично как 
никто другой. Они мудры, спокойны, сдержанны, 
но в то же время и эмоциональны. Любое собы-
тие они выражают через своеобразные для них 
крики. В их народе большое внимание уделяется 
словам, речам. Каждому предложению или сло-
ву сопутствует пантомима, либо жестикуляция. 
Индейцы обладают необычным талантом давать 
людям прозвища. К примеру, в Натти Бампо они 
подметили его природные особенности. В «По-
следнем из могикан» Чингачгук называет его 
«Соколиный Глаз».  Все это и многое другое Ф. 
Купер смог передать так, как оно есть, в своем 
подлинном виде. Это еще одно доказательство 
того, что Фенимор Купер обладал истинным та-
лантом художника. 
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Одна из основных проблем, возникающих 
при переводе художественных произведений, 
связана с сохранением национальной специфики 
оригинала. При решении этой проблемы наибо-
лее остро встает вопрос о передаче на иностран-
ный язык фразеологических единиц, т.е. устой-
чивых выражений, афоризмов, идиом и других 
изречений, которые являются неотъемлемой 
частью национальной специфики переводимого 
произведения. 

Вопрос о фразеологизмах рассматривался во 
многих трудах по теории художественного пере-
вода. Однако вопрос сущности фразеологизмов, 

их места и роли в языке самого оригинала, пути 
передачи с одного языка на другой, мало осве-
щены в литературе по теории художественного 
перевода.

Богатство языка это богатство и его фразе-
ологии, т.е. выразительных и образных выра-
жений. Очень часто за этими оборотами лежит 
национальный дух народа, его история, быт, 
реалии, верования и т.д. Фразеология непосред-
ственно отражает в языке культуру говорящих на 
нем людей, в ней зафиксировано все то, что ха-
рактеризует образ жизни народа, его националь-
ную психологию.
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Фразеология – лингвистическая дисциплина, 
изучающая устойчивые сочетания слов с полно-
стью или частично переосмысленным значением.

Слово «фразеология» происходит от двух 
греческих слов: «фразис» - «выражение» и «ло-
гос» - «учение». Фразеология является «истори-
чески вторичным отделом науки о языке», и объ-
ектом ее изучения становится фразеологизм или 
фразеологическая единица. Иногда для их обо-
значения используют и другие термины: идиома 
и фразеологическая единица. 

Фразеологизм, фразеологическая единица 
или фразема – устойчивое по составу и структу-
ре, лексически неделимое и целостное по значе-
нию словосочетание или предложение, выполня-
ющее функцию отдельной лексемы (словарной 
единицы). 

Изучение фразеологии позволяет глубже про-
никнуть в далекое прошлое не только языка‚ но и 
истории‚ и культуры его носителей; а также спо-
собствует более глубокому пониманию сложной 
и разнообразной природы устойчивых сочетаний 
слов. Попытка раскрыть и описать национально-
культурную специфику фразеологизмов тесно 
смыкается с проблемами исследования челове-
ческого сознания‚ восприятия мира и путей его 
осознания‚ отраженных в языке. Взгляд на мир 
осуществляется через знаки культуры‚ ее стере-
отипы‚ символы‚ эталоны: значение языкового 
знака тем самым соотносится с культурно-наци-
ональной системой мировидения‚ воплощенной 
в знаках культуры.

Рассказ М.О. Ауэзова «Коксерек» воплощает 
в себе национально-специфические особенности 
казахского языка, в частности, в нем широко ис-
пользованы образные основы фразем компара-
тивного характера и выражаемые ими оценочные 
признаки, что является  предметом данного ис-
следования.  

Имя великого казахского писателя, крупней-
шего ученого-литературоведа, видного обще-
ственного деятеля Мухтара Омархановича Ау-
эзова знают миллионы читателей во всем мире. 
Его произведения переведены на многие языки 
народов мира и на всех континентах читают его 
«Абая», произведение не только гениальное, да-
ющее энциклопедическое представление о жиз-
ни казахского народа второй половины XIX века, 
но и глубоко актуальное такими качествами, как 
гуманизм, вера в прогресс и перспективы чело-
вечества.

М. Ауэзов создал ряд великолепных произ-
ведений. В его произведениях присутствуют лю-
бовь к родине, степям, неприятие несправедли-
вости, насилия и невежества. Эти произведения 

отличаются подлинным реализмом. В них Ауэ-
зов как бы является психологом, который анали-
зирует и выявляет все переживания героев и их 
мироощущение.

По свидетельству самого писателя, рассказ 
«Коксерек» был создан под впечатлением «Бело-
го клыка» Джека Лондона. В рассказе автор по-
вествует о волчонке, попавшем к людям, о том, 
как он сбегает на волю и предпочитает сытому 
плену голодную, но гордую смерть на свободе. 
В рассказе  Ауэзов описывает не только сильно-
го волка, но и свободолюбие, жизнестойкость и 
крепость духа казахского народа.

Переводчиками же «Коксерек» почти не за-
трагивался. Написан он был в 1922 году, а пере-
веден только в 1997 году А. Пантиелевым на рус-
ский язык, и О. Чоракаевым на английский язык. 
И уже в наше время, критически подойдя к пере-
воду А. Пантиелева, был дан более точный, адек-
ватный перевод А. Жаксылыковым в 2011 году.

В формировании казахского национально-
культурного ареала важную роль сыграли обы-
чаи, что отразилось в языке на уровне фразеоло-
гии. Фразеологические единицы восполняются 
пословицами, поговорками, сказками, мифами, 
историческими событиями и другим. Фразео-
логизмы отражают народную культуру своими 
прототипами – свободными словосочетаниями, 
описывающими определенные обычаи, праздни-
ки, особенности быта, исторические традиции и 
др. Мастера художественного перевода считают, 
что сохранение национального своеобразия под-
линника – задача чрезвычайно сложная в плане 
как практического, так и теоретического анализа. 

Следовательно, мы не можем не обратить 
внимание на некоторые неточности в передаче 
фразеологизмов на русский и английский языки 
при переводе повести М. О. Ауэзова «Коксерек». 
В связи с этим рассмотрим несколько фразеоло-
гических оборотов, предлагаемых подлинником, 
сравним их с переводами на русский язык, и под-
берем эквиваленты на английском языке.

«Қанқақсатты» - буквальное значение – «за-
ставить истекать кровью, страдать» [1, 29]. В 
переводе А. Жаксылыкова этот фразеологизм 
передан как «кровь все еще струилась», а у А. 
Пантиелева его и вовсе нет. При буквальном 
переводе выразительность фразеологизма теря-
ется. Поэтому на русский и английский языки 
подберем соответствующие эквиваленты: «За-
хлебнуться кровью» - «To be choken with blood». 

В предложении «Атылып келе жатқан садақ 
оғындай үнілген, сүйірленген бір бітімі бар» [2, 
13] – «садақ оғындай үнілген, сүйірленген бір 
бітімі бар» является фразеологическим оборо-
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том. Буквальное значение – «во всем его обли-
ке ощущалось напряжение нацеленного  лука» 
[1,с.29]. В переводе А. Жаксылыкова этот фра-
зеологизм передан с точностью буквального 
перевода: «Ощущалась теперь в нем сила и на-
пряжение натянутого лука», а у А. Пантиелева 
это звучит: «А загривок и спина его напоминали 
натянутый лук», что тоже правильно передано.  
При переводе на английский язык мы использо-
вали переводческую трансформацию – кальки-
рование: «Throughout his appearance felt voltage 
aiming bow».

«Қия бастырмай-ақ сақайған болады» – 
буквальное значение – «бдительно выстаивать 
стражу, охранять» [1, 31]. Словосочетание пре-
вратилось в устойчивое выражение, в почти эпи-
ческую формулу – стоять на страже. В переводе 
А. Пантиелева абзац с этим фразеологическим 
оборотом был вырезан переводчиком. Более под-
ходящий эквивалент этому выражению на рус-
ском языке будет:   «Беречь как зеницу ока», а 
на английском: «Сherish as the apple of one's eye».

В предложении «Түн баласында бір ауылдың 
шуын бір ауылдікіне қосып, бықпырт тигендей 
қылады» [2, 25] переводчиком А. Жаксылыко-
вым сразу был подобран русский эквивалент 
этому фразеологизму: «Разбить в пух и прах». 
В английском языке уже имеются аналогичные 
фразеологизмы : «To give a thorough rating» или 
«To give a sound scolding», что в буквальном пе-
реводе означают «дать тщательный нагоняй».

«Қан-жын басы-көздерін жауып» – это иди-
оматическое выражение, что в буквальном пере-
воде означает «дурная кровь добычи ударила в 
морды волкам» [1, 32]. А. Жаксылыков перевел 
эту идиому как «брызги крови ослепили одурев-
шие глаза зверей», что близко к оригиналу. А А. 
Пантиелев использовал выражение «вымазанные 
в крови до глаз», что совсем несет другой смысл 
и теряет экспрессивность идиомы. В русском 
языке есть вполне подходящий аналог этой иди-
оме: «Одолела жажда крови», что в переводе на 
английский звучит: «To be out for blood».

«Осы соң екеуінің жұбы жазылған жоқ» [2, 19] 
– буквальное значение  «не расставались, были 
вместе» [1, 32]. Во всех переводах на русский 
язык эта фразеологическая единица правильно 
передается: «этот случай прочно связал пару» (А. 
Жаксылыков) и «не разлучались» (А. Пантиелев). 
Но буквальному переводу можно было предпо-
честь русский аналог казахскому фразеологизму: 
«Не разлей вода». И в английском тоже существу-
ет эквивалент: «As thick as thieves», что буквально 
означает «близки как воры».

«Көресіні көрді» [1, 22] – фразеологическая 

единица. В переводе А. Жаксылыков подобрал 
соответствующий русский эквивалент «хлеб-
нули горя». А. Пантиелев перевел эту единицу 
как: «покаялись», что для русского читателя этот 
фразеологизм был не доступен. «Хлебнуть горя» 
в переводе на английский язык звучит как: «To 
have one's share of grief».

«Шұбап алыста қалды» [1, 32] – устойчивое 
словосочетание с соответствующем эквивален-
том на русском языке «растянуться вереницей 
вдалеке» [1, 32]. В переводе А. Пантиелева вы-
ражение «далеко от них отстала (стая)» пока-
зывает потерю как смысла, так и национально-
го своеобразия фразеологического оборота, т.к. 
слово «шұбап»– скорее всего связано со старыми 
ассоциациями кочевья, движения караванов, ког-
да они шли длинной вереницей, пыля издалека 
[1,с.32]. 

«Сай-сүйегі сырқыраған» [1, 23] – букваль-
ное значение «горе, скорбь пронзили до костей». 
В переводе А. Пантиелева выражение было пере-
дано простым предложением с утратой вырази-
тельности фразеологизма «горькие слова боль-
но задели». В русском языке существует весьма 
подходящий эквивалент «проникнуть до мозга 
костей».  И на английский язык тоже переводом 
заниматься не пришлось, т.к. есть аналог русско-
му фразеологизму «to the marrow of one's bones».

«Қоясың да екі рет тастатып алып еді» – фра-
зеологический оборот, содержащий реалии ка-
захских собаководов [1, 33]. В буквальном пере-
воде означает «очистить внутренности гончего» 
-  «to clean hound`s entrails». А. Пантиелев прене-
брегает казахскими реалиями и в своем переводе 
использует прием опущения. Русский эквивалент 
этому обороту: «кожа да кости», к сожалению, в 
английском языке мы не смогли найти подходя-
щую фразеологическую единицу. Поэтому при-
шлось переводить дословно «skin and bones». 

«Сіркесі су көтермейтін долы, ызалы» – устой-
чивое идиоматическое выражение, вытекающее 
из старой бытовой культуры казахов, буквальное 
значение «раздражительный, злобный» [1, 34].  
А. Жаксылыков перевел как «рассвирепел». Рус-
ский эквивалент, соответствующий идиоме «вы-
йти из себя», а английский «to lose one's temper», 
что буквально означает «терять самообладание».

«Бұрынғыдан жаман құтырды» - прямое зна-
чение - взъяриться, взбеситься, одуреть. Можно 
подобрать русскую поговорку «лютовать пуще 
прежнего», что в переводе на английский язык 
будет «complaining more than ever».

Слово «кәпір» означает «иноверец, чужак, 
враг». В контексте рассказа это выражение имеет 
переносное значение – «нечисть, дьявол, черт». 



Абай институтының хабаршысы. №5 (17). 2012 85

А. Пантиелев переводит как «дьявол, кровопи-
ец, проклятый». У англичан есть словосочетание 
«evil spirit», напоминающее наше «кәпір».

Следовательно, рассмотрев несколько казах-

ских фразеологизмов, и сравнив их с русскими 
переводами А. Пантиелева и А. Жаксылыкова, 
мы можем составить по ним статистические дан-
ные (Таблица №1).

Таблица №1

Фразеологизм Буквальный перевод Перевод 
А.Жаксылыкова

Перевод 
А.Пантиелева

Қанқақсатты заставить истекать кро-
вью, страдать

кровь все еще струи-
лась

нет

Садақ оғындай үнілген, 
сүйірленген бір бітімі 
бар

во всем его облике 
ощущалось напряжение 
нацеленного  лука

ощущалась теперь в 
нем сила и напряже-
ние натянутого лук 

а загривок и спи-
на его напомина-
ли натянутый лук

Қия бастырмай-ақ 
сақайған болады 

бдительно выстаивать 
стражу, охранять

бдительно выстаивал 
стражу

нет

Бықпырт тигендей 
қылады

разбить в пух и прах разбивающий в пух и 
прах 

нет

Қан-жын басы-көздерін 
жауып

дурная кровь добычи 
ударила в морды вол-
кам

брызги крови ослепи-
ли одуревшие глаза 
зверей

вымазанные в 
крови до глаз

Жұбы жазылған жоқ не расставались, были 
вместе

прочно связал пару они не разлуча-
лись

Көресіні көрді хлебнули горя с лихвой хлебнули 
горя

покаялись

Шұбап алыста қалды растянуться вереницей 
вдалеке

показалась вереницей 
летящая стая

далеко от них от-
стала (стая)

Сай-сүйегі сырқыраған горе, скорбь пронзили 
до костей

горе, скорбь пронзи-
ли до костей

горькие слова 
больно задели

Қоясын да екі рет та-
статып алып еді

очистить внутренности 
гончего

внутренности пса 
очищены от волос и 
всякой дряни

нет

Сіркесі су көтермейтін 
долы, ызалы

раздражительный, 
злобный

рассвирепел нет

Кәпір иноверец, чужак, враг нечисть, дьявол, черт дьявол, кровопи-
ец, проклятый

 Рассмотрев казахские фразеологизмы, и подо-
брав к ним соответствующие эквиваленты на 

русском и английском языках, мы также можем 
составить статистические данные (Таблица №2).

Таблица №2

Фразеологизм Русский эквивалент Английский эквивалент
Қанқақсатты Захлебнуться кровью To be chokeп with blood
Садақ оғындай үнілген, 
сүйірленген бір бітімі бар

нет нет
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Қия бастырмай-ақ сақайған 
болады 

Беречь как зеницу ока Сherish as the apple of one's 
eye

Бықпырт тигендей қылады Разбить в пух и прах 1.To give a thorough rating
2.To give a sound scolding
Қан-жын басы-көздерін жауып Одолела жажда крови To be out for blood
Жұбы жазылған жоқ Не разлей вода As thick as thieves
Көресіні көрді Хлебнуть горя To have one's share of grief
Шұбап алыста қалды Растянуться вереницей вда-

леке
нет

Сай-сүйегі сырқыраған Проникнуть до мозга костей To the marrow of one's bones
Қоясың да екі рет тастатып 
алып еді

Кожа да кости Skin and bones (буквальный 
перевод)

Сіркесі су көтермейтін долы, 
ызалы

1.Выйти из себя

2.С пеной у рта To lose one's temper 
Құтырды Лютовать пуще прежнего Complaining more than ever

Продолжение таблицы

Национальная специфика рассказа «Коксе-
рек» определена теми конкретными социально-
историческими условиями в жизни казахского 
народа, которые нашли свое художественное 
воплощение в творчестве казахского писателя. 
Исследуемые фразеологические обороты рас-
сказа М. Ауэзова «Коксерек» играют важную 
роль в создании образности языка данного про-
изведения. Они отражают, кроме того, стороны 
жизни казахского народа, своеобразные условия 
его истории и культуры. Сущность националь-
ных фразем заключается в том, что они наибо-
лее полно передают национальные особенности 
художественного произведения. То есть нацио-
нальные фраземы – это специфическая лексика, 
придающая художественному произведению та-
кой национальный колорит, который нельзя соз-
дать другими лексическими средствами.

Являясь неотъемлемой частью лексики ори-
гинала, фразеологизмы требуют к себе особого 
внимания переводчика, который должен знать не 
только язык данного оригинала, но и иметь ясное 
представление об истории, национальных тради-
циях, быте, культуре того народа, о котором гово-
рится в оригинале.

На материале переводов рассказа М. Ауэзова 
«Коксерек» на русский и английский языки нами 
выявлено следующее:  одним из наиболее эффек-
тивных способов передачи национальных фра-
зем является фразеологический перевод (подбор 

эквивалента). Однако допустимость этого при-
ема возможна, если в языке перевода полноцен-
ные лексические эквиваленты национальным 
фразеологизмам подлинника.

Высокой художественной адекватности при 
переводе фразеологизмов на другой язык мож-
но достичь и с помощью описательного способа 
перевода, т.е. с помощью пояснений, описаний 
фразеологизмов в самом контексте. При описа-
тельном способе перевода передается основной 
признак или свойства самих фразем. 

Одним из факторов, способствующих полно-
ценной передаче содержания того или иного фра-
зеологического оборота на другой язык, является 
контекст, который конкретизирует и восполняет 
значения данных оборотов. В некоторых случа-
ях контекст не ограничивается вспомогательной 
ролью, а становится ведущим, доминирующим 
фактором при переводе: он не только уточня-
ет, но и определяет значение и функции слова, 
в частности, контекст способствует адекватной 
передаче экспрессивно-стилистических особен-
ностей национальных фразем.  
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Аннотация. Вопросы, рассматриваемые в статье. Рассказ Эдгара По «Черный кот». Проблема перевода на 
русский язык. Характерные для романтиков тенденции: тяга к иному миру, полному тайн, загадки.  

Яркие примеры концептов. Эквивалентность, адекватность переводв.
Ключевые слова: эквивалентность, адекватность, экспресема, концепт, маркер, прагматика, стиль,  

семантика, «черный» романтизм.
Бекерешвили Н.

Ғылыми жетекші А. Жаксылыков

ЭДГАР ПОНЫҢ «ҚАРА МЫСЫҚ»
ӘҢГІМЕСІНІҢ КОНЦЕПТІЛЕРІН АУДАРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
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Abstract. The issues dealt in this article. Edgar Poe's story "Black cat". Problem of translation into Russian. 
Characteristic tendencies for romantics: thirst for other world full of secrets, riddles. Striking examples of concepts. 
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Keywords: equivalence, adequacy, expressema, concept, marker, pragmatics, style

Произведение Э. По «Черный кот» относит-
ся к так называемому «черному» романтизму, 
к классической дьяволиаде. Для «черного» ро-
мантизма характерно наличие мистики, ужаса, 
приключения. Готический роман (анг. The Gothic 
novel) - роман "ужасов и тайн", («черный ро-
мантизм»)- появился в западно-европейской и 
американской литературе второй половины 18 
и первой половины 19 веков. Отличительными 
чертами готического романа явились тематика и 
философия "мирового зла" и изображение сверх-
естественного, загадочного, мрачного. Сюжеты, 
как правило сводятся к таинственным преступле-
ниям, герои отмечены печатью рока и демониз-
ма. Создали готический роман английские пи-
сатели Гораций Уолпол, Анне Рэдклиф, Уильям 
Бекфорд, М. Льюис, Мэтьюрин, во Франции в 
этом жанре успешно работал Жак Казот. Готиче-
ский роман оказал влияние на становление евро-
пейского романтизма (Байрон, Скотт, Гофман) и 
американского (Эдгар По). 

 «Черный кот» вызывает интерес, прежде 
всего, загадочностью и неким суеверием, связан-

ным с этими животными. Перевод В. Хинкиса 
является самым известным русским вариантом 
рассказа Эдгара По, поскольку именно этому 
переводчику удалось отразить в переводе ту 
индивидуальность, которая присуща Э. А. По. 
Нас заинтересовал процесс перевода данного  
произведения и воссоздание концептуально зна-
чимых слов на ПЯ. Рассмотрим  переводы неко-
торых примеров концептов в интерпретации В. 
Хинкиса.

Уже само название можно рассматривать как 
концепт. Рассмотрим пример его перевода. 

Пример №1
The Black cat
Черный кот
(1:1) 
(2:258)
В данном примере мы видим, что В. Хинкис 

подобрал эквивалент к этому словосочетанию, и 
сохранил семантику, а также тот смысл, который 
кроется в названии этого рассказа. Переводче-
ская тенденция здесь свелась к нейтрализации, 
поскольку все, что содержится в оригинале – 
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было передано в переводе и соответственно по 
этой причине перевод адекватен. 

Словосочетание «черный кот» здесь является 
прежде всего маркером, поскольку кот – это сим-
вол, фигурирующий в мифологической эстетике 
в течение примерно трех – четырех тысяч лет. 
В египетской мифологии кошка – это божество 
ночи. Кошка – служительница Богини Ночи Нут, 
дочь Изиды, одновременно с этим, это существо 
есть ипостась или заместитель Богини Ночи. 
Связь между котом и человеком это - амбива-
лентность – своеобразный баланс во взаимном 
сосуществовании, который человек в данном 
рассказе нарушает, и тогда рождается дьяволиа-
да. Безусловно, главной причиной, толкнувшей 
человека на подобный поступок – это любопыт-
ство. Любопытство – не порок, но его нужно 
держать в узде, поскольку именно оно рождает 
последующие проступки в человеческом поведе-
нии. В рассказе Эдгара По человек переступает 
через табу – он вторгается в в запретный мир. 
Здесь опять же проявляется характерная черта 
романтического искусства – тяга к трансмигра-
ции и приключениям. Это нарушение и порож-
дает предсказанный сюжет типа «преступление 
и наказание», именно поэтому «Черного кота» 
относят к классической дьяволиаде. 

Пример № 2
Pluto – this was the cat’s name was my favourite 

pet and playmare. I alone fed him, and he attended 
me wherever I went about the house. 

 (1:1)
Плутон – так звали кота – был моим любим-

цем, и я часто играл с ним. Я всегда сам кормил 
его, и он ходил за мной по пятам, когда я бывал 
дома.

 (2:259) 
1) «Pluto» - кличка кота является здесь сво-

еобразным символом. Хинкис дает следующий 
перевод этому имени собственному: «Плутон» 
- название одной из планет солнечной системы. 
И здесь замысел автора оригинального произве-
дения виден. Как известно, Плутон – это плане-
та, которая покровительствует Тьме, подземному 
миру. Кроме того, согласно римским мифам, Плу-
тон – это Бог Воды, Океана (в греческой мифо-
логии - Посейдон), символ «нижнего» мира. Мы 
видим характерную для романтиков тенденцию: 
тягу к иному миру, полному тайн, загадки. Пере-
водческая тенденция свелась здесь к нейтрали-
зации, поскольку имена собственные, как прави-
ло, транскрибируются либо транслитерируются 
в переводе, даже если они говорящие. Замысел 
автора оригинального текста здесь выполнен и 
перевод адекватен. 

2) Экспресемой здесь явзляется предложе-
ние: «I alone fed him, and he attended me wherever 
I went about the house».Особое внимание здесь 
нужно уделить слову «alone», которое Хинкис 
интерпретировал следующим образом: «сам». 
Слову «alone» в словаре даны следующие эк-
виваленты: один, одинок, сам, без посторонней 
помощи. Неслучайно переводчик выбрал ме-
стоимение «сам», поскольку в данном контексте 
подчеркиваются взаимоотношения между котом 
и его хозяином, их близкая духовная связь, кото-
рая и стала роковой, как в жизни кота, так и в 
судьбе рассказчика. 

Еще одно словосочетание заслуживает вни-
мания в данном предложении:  «…he attended me 
wherever I went about the house». 

Подстрочник: «…он сопровождал меня по-
всюду, куда бы я ни пошел, если я был дома». 

Хинкис переводит: «он ходил за мной по пя-
там, когда я бывал дома». Мы видим здесь ис-
пользование фразеологической единицы «ходить 
по пятам», из этого можно сделать вывод, что пе-
реводческая тенденция здесь свелась к усилению 
экспрессии, однако, это не нанесло вред перево-
ду, ведь известной чертой творчества Эдгара По 
было использование в своих произведениях при-
ема нагнетания, градации. Перевод в данном слу-
чае вполне адекватен и сохранен дух, присущий 
оригинальному тексту. 

Пример № 3
The socket of the lost eye presented, it is true, a 

frightful appearance… 
 (1:1)
Правда, пустая глазница производила ужа-

сающее впечатление…
 (2:260)

                                                                
Символом здесь является словосочетание 

«the socket of the lost eye», которое Хинкис пере-
вел «пустая глазница». Слову «socket» в словаре 
даны следующие эквиваленты: впадина, гнез-
до. Переводчик, учитывая контекст, перевел как 
глазница. «Lost eye» было интерпретировано как 
«пустая». В целом здесь мы видим упрощенный 
перевод, но переводческая тенденция сведена к 
нейтрализации. Пустая глазница является в дан-
ном случае маркером, поскольку это символ са-
мой смерти, ее незримого присутствия, это сви-
детельство злодеяния, которое постоянно будет 
напоминать нашему герою о том, что он совер-
шил чудовищный поступок. 

Экспресемой в данном отрывке является 
словосочетание «a frightful appearance», которое 
переводчик интерпретировал в соответствии с 
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контекстом: «ужасающее впечатление». Прила-
гательное «frightful» имеет следующие эквива-
ленты: страшное, пугающее. Хинкис выбирает 
синоним к этим словам, имеющий более мощное 
по семантике значение «ужасающее». Из этого 
можно сделать вывод, что переводческая стра-
тегия свелась к усилению экспрессии и сохра-
нению духа оригинала. Перевод является полно-
ценным и адекватным.

Человек по своей природе не считает же-
стокость к животному преступлением, деянием 
злодейства. Однако мы наблюдаем постепенный 
переход его души к дьяволу. Главный герой ис-
пытывает смутное чувство, похожее на раская-
ние и ищет похожего кота в грязных притонах, 
где он был постоянным посетителем. И однажды 
его поиски увенчиваются успехом. 

Пример № 4
One night as I sat, half stupified, in a den of 

more than infamy, my attention was suddenly drawn 
to some black object, reposing upon the head of one 
of the immense hogsheads of Gin, or of Rum, which 
constituted the chief furniture of the apartment

 (1:2)
Однажды ночью, когда я сидел, томимый 

полузабытьем, в каком –то богомерзком месте, 
внимание мое вдруг привлекло что –то черное на 
одной из огромных бочек с джином или ромом, 
из которых состояла едва ли не вся обстановка 
заведения.

 (2:261) 
1) Экспресемы. Оригинал: «half stupified». 

Рассмотрим эквиваленты к слову «stupified», ко-
торые даны в словаре: оглушенный, в ступоре, в 
оцепенении, остолбеневший. Хинкис, учитывая 
контекст, подбирает слово-синоним, которое бо-
лее уместно в данном случае, ведь  мы помним, 
что главный герой злоупотребляет спиртными 
напитками. Как результат получается: «томимый 
полузабытьем». При переводе были соблюдены 
как грамматические особенности ПЯ, так и дух 
оригинального текста, поэтому перевод данной 
экспресемы является адекватным,  и переводче-
ская тенденция здесь свелась к нейтрализации, 
поскольку эквивалент полностью совпадает с 
оригиналом по семантическому признаку. 

Текст оригинала: «den of more than infamy» 
Подстрочник: «наипозорнейший притон». 
Перевод Хинкиса: «в каком–то богомерзком 

месте». 
Мы видим, что здесь Хинкис несколько от-

ступает от оригинала в плане эквивалентности, 
но при этом общий смысл сохраняется, а также 
заметно усиление экспрессии, что только улуч-
шает качество перевода и сохраняет настроение 

оригинала. Перевод данной экспресемы является 
адекватным и полноценным. Эти два словосоче-
тания, рассмотренные нами выше, имеют боль-
шое значение, поскольку именно с помощью них 
Эдгар По показывает нам ту низость, ту планку,  
до которой опустился главный герой из–за своего 
пристрастия к алкоголю. Поэтому читателю ста-
новится вполне понятной линия его поведения. 
Благодаря мастерству переводчика, русский чи-
татель смог почувствовать ту глубину ситуации, 
в которую попал рассказчик. 

2) Символы. Оригинал: «the immense 
hogsheads of Gin, or of Rum». 

Перевод: «огромных бочек с джином или ро-
мом». 

С точки зрения эквивалентности перевод не 
имеет погрешностей, поскольку эквиваленты на 
ПЯ соответствуют оригинальному произведе-
нию. Переводческая тенденция здесь сводится к 
нейтрализации, поскольку в семантическом зна-
чении оригинал и перевод не расходятся. Пере-
вод данного концепта-символа является адек-
ватным и все грамматические особенности ПЯ 
Хинкисом учтены. Бочки джина или рома явля-
ются здесь символом приключенческой романти-
ческой литературы, поскольку данные предметы 
неизменно сопровождают героев-романтиков в 
их приключениях, взять хотя бы того же Робин-
зона Крузо Дефо. Примечательно также и то, что 
именно среди этих бочек главный герой замечает 
огромного черного кота, который имеет пораз-
ительное сходство с Плутоном за исключением 
наличия у него грязно-белого пятна на шее,  и 
решает взять его к себе, однако вскоре жалеет 
об этом,  поскольку между ними складываются 
очень сложные отношения. Мы наблюдаем пара-
доксальную коллизию любви и ненависти глав-
ного героя по отношению к этому коту и видим 
тяжелую борьбу противоречивых чувств героя, 
Эдгар По мастерски показывает все оттенки его 
эмоций. Немаловажно и то, что отношение к 
нему кота словно бы оттеняет эту палитру чувств 
преступника. 

Пример № 5
…but gradually – very gradually – I came to 

look upon it with utterable loathing, and to flee 
silently from its odious presence, as from the breath 
of a pestilence.

 (1:3)
…но медленно – очень медленно – мною ов-

ладело неизъяснимое омерзение, и я молчаливо 
бежал от постылой твари, как от чумы.

 (2:262) 
Словосочетание «…utterable loathing» имеет 

следующие эквиваленты в словаре: полное/край-
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нее/невыносимое нежелание/отвращение/нена-
висть. Хинкис подобрал этим словам близкие по 
семантике эквиваленты и несколько усилил экс-
прессию: «неизъяснимое омерзение». Даже зву-
ковая оформленность на ПЯ вызывает у читателя 
определенные ощущения, и он словно бы сам 
проникается чувствами главного героя. Следова-
тельно, перевод в данном случае можно считать 
адекватным. 

Рассмотрим второй концепт-символ из дан-
ного отрывка: «from its odious presence». Прила-
гательному «odious» даны следующие словарные 
эквиваленты: ненавистный, отвратительный, а 
существительному «presence» - присутствие, на-
личие, соседство, непосредственная близость. 
Надо полагать, что переводчик здесь руковод-
ствовался прежде всего контекстом и духом ори-
гинального произведения. Его перевод следую-
щий: «от постылой твари». В принципе, слово 
«постылый»  является в некотором роде сино-
нимом, но оттенок здесь немного иной – надо-
едливый, раздражающий. Что касается перевода 
существительного, то здесь переводческая тен-
денция свелась к усилению экспрессии, ведь не 
нужно забывать о том, что произведение написа-
но в жанре классической дьяволиады. А «тварь» 
- это своеобразный символ – напоминание о тех 
прегрешениях, которые совершил человек по от-
ношению к животному. 

Пример №6
Goaded, by the interference, into a rage more 

than demoniacal, I withdrew my arm from her grasp 
and buried the axe in her brain.

 (1:3) 
В ярости, перед которой бледнеет ярость 

самого дьявола, я вырвался и раскрои ей голову 
топором. 

 (2:263) 
Данный пример раскрывает весь ужас, всю ту 

жестокость, с которой убивает свою жену глав-
ный герой. Все происходит очень быстро, слов-
но бы в состоянии аффекта. С телесной стороны 
бытия рассказчика подталкивает нечистая сила, 
некий внутренний голос. 

Оригинал: «Goaded, by the interference, into a 
rage more than demoniacal…». 

Перевод Хинкиса: «В ярости, перед которой 
бледнеет ярость самого дьявола…». 

Сравним с подстрочником: «Подстрекаемый 
ее вмешательством, я впал в ярость, несравни-
мую с яростью самого дьявола…». 

Таким образом, мы видим, что В. Хинкис пе-
ревел хотя и не совсем точно, зато очень вырази-
тельно, что, можно сказать, компенсировало от-
сутствие мотивировки ярости. Перевод данного 

отрывка можно назвать адекватным, поскольку 
сама экспресема – «demoniacal» в переводе дана, 
несмотря на то, что произошла замена части речи 
из прилагательного в имя существительное. Од-
нако, здесь все  соответствует грамматическим 
нормам ПЯ и по образности перевод тождестве-
нен оригиналу. Все свелось к усилению экспрес-
сии, что только обогатило перевод. 

Еще один пример перевода концепта-симво-
ла из данного отрывка: «…buried the axe in her 
brain». 

Перевод Хинкиса: «…раскроил ей голову то-
пором». 

На наш взгляд, глагол очень удачно подобран. 
Что касается перевода концепта-символа «axe», 
то эквивалент также подобран верно. Данное 
слово здесь является символом, поскольку топор 
– очень грубое орудие убийства, и оно примене-
но против хрупкой, беззащитной женщины. Дан-
ное противопоставление – это то основание, по 
которому можно заключить, что слово «топор» 
здесь является концептом. Здесь усматривается 
антитеза хрупкого (анимы) и способа убийства 
(топора). Как только это ужасное преступление 
совершено, должно произойти кульминационное 
действие, которое заключается в прямой схватке 
с нечистой силой, с самим дьяволом. Мы видим, 
что рассказчик беспричинно убивает свою жену, 
а до этого был убит Плутон, который являлся 
защитником женщины. Развязка – маскировка 
преступления, воплощающая в себе идею иде-
ального преступления. Рассказчик далее хлад-
нокровно рассуждает о том, куда спрятать труп. 
Рассмотрим на примере концептов, какой способ 
он выбрал.

Пример № 7
I determined  to wall it up in the cellar – as 

the monks of the middle ages are recorded to have 
walled up their victims. 

For a purpose such as this the cellar was well 
adapted.

 (1:4)
Я решил замуровать труп в стене как не-

когда замуровывали свои жертвы средневековые 
монахи.   Подвал прекрасно подходил для такой 
цели.

 (2:263-264) 
В данном примере мы видим экспресему и 

символ. Рассмотрим их переводы. 
1) Экспресемы. Оригинал: «…to wall it up 

in the cellar – as the monks of the middle ages are 
recorded to have walled up their victims». Глагол 
«to wall it up» переведен Хинкисом как «заму-
ровать», что соответствует и семантическому 
значению и грамматическим особенностям ПЯ, 
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и в силу этого, перевод здесь полноценен и адек-
ватен. Экспресема «замуровать» в данном слу-
чае является концептом, поскольку это  символ 
ужаса, символ смерти и бесчеловечности. Дья-
вольское, демоническое в данном случае все же 
победило. Чернота кота стала как бы способом 
очернения человеческой души, кот и его хозяин 
словно бы поменялись местами. 

2) Символ. Оригинал: «cellar», Хинкис по-
добрал эквивалент этому слову – «подвал». Он 
дается в словарях, кроме того, переводческая 
тенденция в данном случае свелась к нейтрали-
зации, поскольку перевод по всем признакам не 
уступает оригиналу ни в чем. Подвал в данном 
случае является концептом-символом, поскольку 
подвал – это символ «нижнего» мира, «подзем-
ного», где обитают таинственные демонические, 
темные существа. Казалось бы, замуровать труп 
в подвале - идеальный вариант, и об этом никто 
никогда не узнает. Но дьявол вселился в главно-
го героя рассказа и стремился сделать так, чтобы 
это преступление было раскрыто и виновника, 
наконец, разоблачили. Он стремится высмеять, 
так называемую, «победу» человека над исти-
ной. Во время внезапного прихода полиции на 
четвертый день после убийства  главный герой 
остается невозмутимым, однако, несмотря на 
это, он ощущает будто в нем что – то рвется на-
ружу, и он почему – то жаждет восторжествовать 
над полицией. Дьявольское одержало победу над 
человеком. Здесь ощущается классическая  «Ме-
ниппова» сатира: превращение героя в совсем 
иное существо, чья внутренняя суть теперь пре-
вратилась во тьму. Черный кот же при этом яв-
ляет собой образ возмездия. Стремясь развеять 
подозрения полицейских, рассказчик начинает 
колотить тростью по стене, словно глумясь над 
истиной. Так что,  можно прийти к выводу, что 
он обезумел. Возмездие все же свершилось, по-
скольку Истина не терпит насмешек и все тайное 
рано или поздно становится явным. Рассмотрим 
очередной пример перевода концептов, которые 
наиболее точно и ярко раскрывают дальнейшие 
события. 

Пример № 8
…by a cry, at first muffled and broken, like the 

sobbing of a child, and then quickly swelling into 
one long, loud, and continuous scream, utterly 
anomalous and inhuman - a 

howl - a wailing shriek, half of horror and half 
of triumph, such as might have arisen only out of 
hell, conjointly from the throats of that exult in the 
damnation the dammed in their agony and of the 
demons.

 (1:4)

Крик, сперва глухой и прерывистый, словно 
детский плач, быстро перешел в неумолчный, 
громкий, протяжный вопль, дикий и нечеловече-
ский, - в звериный вой, в душераздирающее сте-
нание, которое выражало ужас, смешанный с 
торжеством, и могло исходить только из ада, 
где вопиют все обреченные на вечную муку и 
злобно ликуют дьяволы.

 (2:265)
Ко всем экспресемам и символам здесь подо-

браны равные оригиналу по семантике и образ-
ности эквиваленты, кроме того, Хинкис постро-
ил предложение на русском языке таким образом, 
что не упустил ни одного значимого элемента в 
оригинале. 

Сравним перевод Хинкиса с подстрочником: 
«Крик, сначала приглушенный и прерывистый, 
похожий на детские рыдания, а потом быстро 
перешедший в продолжительный, громкий, про-
тяжный вопль, аномальный и нечеловеческий – в 
звериный вой, в душераздирающее стенание, на-
полненное и ужасом и восторгом. Такой вопль 
мог исходить только из Преисподней, из глоток 
горящих в агонии и от принесших им проклятье 
ликующих дьяволов». 

Мы видим, что существительному 
«damnation» Хинкис подобрал несколько иное 
значение, переведя его наречием «злобно», оче-
видно, переводчик исходил из того, что эквива-
ленты у имени прилагательного «damn» в сло-
варе обозначены как «злой, проклятый», кроме 
того, подобный выбор эквивалента заметно об-
легчает восприятие русскому читателю и тут нет 
ослабления или усиления экспрессии, здесь пе-
ревод всех значимых слов свелся к нейтрализа-
ции и перевод соответствует оригинальному тек-
сту, его можно назвать адекватным. Мы видим, 
что Истина все же победила в данной схватке. 
Дьявол-искуситель сам же и губит свою жертву, 
обрекая ее на вечные муки. Разумеется, полицей-
ские, оправившись от потрясения, взломали сте-
ну и вот что они обнаружили. 

Пример № 9
The corpse, already greatly decayed and 

clotted with gore, stood erect before the eyes of 
the spectators. Upon its head, with red extended 
mouth and solitary eye of fire, sat the hideous beast 
whose craft had seduced me into murder, and whose 
informing voice had consigned me to the hangman. 

 (1:5)
Труп моей жены, уже тронутый распадом 

и перепачканный запекшейся кровью, открылся 
взору. На голове у нее, разинув красную пасть и 
сверкая единственным глазом, восседала гнусная 
тварь, которая коварно толкнула меня на убий-
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ство, а теперь выдала меня своим воем и обрек-
ла на смерть от руки палача.  

 (2:265)
 
В данном примере мы видим концепты-сим-

волы и экспресемы, которые придают наиболь-
шую образность и сохраняют дух оригинального 
текста и романтической концепции. 

1) Оригинал: «The corpse, already greatly 
decayed and clotted with gore…» 

В данном предложении концептом-символом 
является существительное «corpse», к которому 
Хинкис подобрал словарный эквивалент «труп». 
Однако здесь мы видим уточнение: в переводе он 
уточняет «труп моей жены». Причастию «clotted» 
был подобран эквивалент «перепачканный», то 
есть был учтен контекст, поскольку в словаре 
этому слову дан эквивалент «образующий ком-
ки, сгустки», а в сочетании с существительным 
«gore» (которому дан в словаре эквивалент «за-
пекшаяся кровь») словарный эквивалент не соче-
тается. Переводческая тенденция в данном слу-
чае свелась к нейтрализации, поскольку перевод 
соответствует оригиналу по всем параметрам. 

2) Оригинал: «Upon its head, with red extended 
mouth and solitary eye of fire, sat the hideous beast 
whose craft had seduced me into murder, and whose 
informing voice had consigned me to the hangman». 

В. Хинкис перевел все символы в соответ-
ствии с оригиналом, при этом качество перево-
да не пострадало. Существительному «craft» был 
подобран эквивалент «коварно», то есть в пере-
воде часть речи изменена на наречие, но если 
посмотреть на словарные эквиваленты, то мы 
видим следующие слова: «ремесло, умение, сно-
ровка». Безусловно, в данном случае был учтен 
контекст и грамматические особенности ПЯ. Пе-
реводческая тенденция здесь свелась к усилению 
экспрессии, и перевод соответствует духу ориги-
нального произведения по семантике и по праг-
матическому аспекту. Перевод части предложе-
ния: «На голове у нее, разинув красную пасть и 
сверкая единственным глазом, восседала гнусная 
тварь…» полностью соответствует оригиналу 

по образности и по семантике. В данном случае 
переводческая тенденция свелась к нейтрализа-
ции, поскольку задумка автора оригинального 
текста передана в переводе. Немаловажным кон-
цептом-экспрессемой является слово «informed», 
которому в словаре даны следующие эквивален-
ты: «сообщать, информировать, доносить». Хин-
кис подобрал синоним, наиболее близкий к по-
следнему из вышеперечисленных эквивалентов 
– «выдала», здесь был учтен контекст и семан-
тика. Концепт-символ «hangman» в интерпрета-
ции Хинкиса звучит как «палач»,палач-символ 
наказания за содеянное, символ страха и ужаса. 
В этом отрывке мы видим множество существи-
тельных, прилагательных и глаголов, смысловое 
значение которых очень точно передано в пере-
воде, в силу этого обстоятельства перевод данно-
го отрывка можно признать адекватным.  Убитая 
женщина с котом на голове – это тоже концепт 
– символ. Символ разоблачения. Здесь четко про-
слеживается параллель с греческой богиней ра-
зоблачения  Фемидой. Жена рассказчика – это ее 
метаморфоза. Мы видим, что все злодеяния, со-
вершенные главным героем, наконец-то раскры-
ты, и он понес наказание за все те преступления, 
которые он совершил по отношению к своим без-
защитным близким. 

Мы выбрали наиболее яркие примеры кон-
цептов из этого рассказа и проанализировали их 
перевод на русский язык. Чаще всего перевод-
ческая тенденция в данном рассказе сводилась 
к усилению экспрессии, а вот ее ослабление в 
переводе встречается крайне редко. Все действия 
переводчика в основном были продиктованы 
тем, чтобы верно донести до читателя основную 
идею рассказа, а также познакомить их со стилем 
Эдгара По и заинтересовать рецептора творче-
ством американского писателя-романтика. 
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CASE AS  ACTIVE METHODS OF TRAINING

Abstract. The issues dealt in this article.  Active methods of training. Case analysis (case study).  
Main characteristic features of a method.
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ОҚЫТУДЫҢ  
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

Кейс-талдау (case study) жағдаятты талдау жо-
лымен оқыту әдісі болып табылады. Студенттер-
ге семинарда нақты жағдаят  және практикалық  
мәселе ұсынылады. Өздері игерген білім кешені 
мен жинаған тәжірибесіне сүйене отырып студент-
тер осы тапсырманы орындайды. Мәселенің бір 
ғана шешімі болмайды, семинарға қатысушылар өз 
білімдерін бекітіп қана қоймайды, аналитикалық 
және шығармашылық ойлау дағдысын, өз ойы 
мен идеясын дәлелмен жеткізуге, топта жұмыс 
іс теуге және теориялық материалды практикада 
қол дануға үйренеді. Кейс-талдау әдісінің техноло-
гиясы қарапайым. Белгілі ережелер бойынша өмір-
де болған нақты жағдаяттың моделі жасалады.

Ол жағдаят мәтін-кейсте сипатталады, оның 
көлемі және бөлшектері әртүрлі  болуы мүмкін. 
Студенттер кейс төңірегінде ойлана бастайды, 
түрлі ақпарат көздерін тауып, мәнін ұғынуға тал-
пынады. Семинарда жағдаятты талқылау – елеу лі 
маңызы бар мәселені елеусіз, мәні төмен мәсе леден 

айырып жіктейді. Кейсті оқып берген соң міндетті 
түрде оның жүйелік сипаттамасын беру керек, 
онда келтірілген фактілер, бағаның болжамдар 
мен жасырын тұрған ойдың өзіндік түсіндірмесін 
жасау керек. Одан ары кейсте қойылған мәселені 
талдап, оны шешу жолдарын іздестіреді. 
Оқытушы бұл дискуссияның дирижері тәрізді 
шығармашылық үдерісті бақылап, дамытып отыра-
ды. Кейс-талдаудың құры лы мында пікірталастың, 
дәйектеудің бар болуы қатысушыларды талқылау 
дағдысын шы нық тырады, қарым-қатынас ережесі 
мен нормасын сақтауға үйретеді. Оқытушы сабақ 
үстінде қақтығыс тарға жол бергізбей, оны дұрыс 
шешіп,  ынтымақтастық әрі бәсекелестік жағдайын 
бірдей жасап, топтың шығармашылық әлеуетін 
жандандырып отыруы тиіс.

Кейс-талдаудың бірегейлігі мынада: бұнда оқы-
тудың бірнеше әдістері бірден қолданылады, үйре-
нушілер таным мен талдаудың бірнеше формасын: 
модельдеу, жүйелік талдау, проблемалық әдіс, ой-
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лау  эксперимент, сипаттау, жіктеу, ойын әдіс те рін 
ке шенді түрде игеру мүмкіндігіне ие болады.

Сase-study немесе нақты жағдаяттар әдісі 
(ағылшынша case – жағдай, ситуация) – нақты бір 
міндет-жағдаятты (кейсті) шешу жолымен оқытуға 
негізделген белсенді проблемалық-жағдаяттық 
талдау әдісі. Нақты жағдаяттар әдісі (case-study 
әдісі) оқытудың имитациялық белсенді әдісіне 
жатады. Сase-study әдісінің негізгі мақсаты – топ 
студенттерінің бірлескен күш-жігерімен жұмыс 
барысында пайда болған нақты case-жағдаятты 
талдау және практикалық шешім табу; үдерістің 
соңында – ұсынылған алгоритмдерді бағалау және 
қойылған мәселе контексінде ең дұрысын таңдау.

Сase-study әдісі көбіне экономика, бизнеске 
үйретуде кеңінен қолданылады. Алғаш рет ол 
Гарвард университетінің құқық мектебінде пай-
даланылды. Кейбір американдық кейс мәтіні 20-
25 беттен, иллюстрациясы 8-10 беттен асады, ал 
европалық кейс 1,5-2 есе аз.

Кейсте шын өмірден алынған жағдаят мы-
салы шынайы түрде сипатталып қана қой май-
ды,жағдаятты түсінуге мүмкіндік беретін басқа 
да ақпараттар тұтас беріледі. Жақсы кейс мына-
дай талаптарға сай болуы керек:

• нақты қойылған мақсатқа сәйкес келу;
• тиісті деңгейде қиын болуы керек;
• нақты жағдаяттың бірнеше аспектісі көрінуі 

керек;
• тез ескіріп қалмауы тиіс;
• заманауи тұрғыда өзекті болуы тиіс;
• типтік жағдаяттарды көрсетуі тиіс;
• аналитикалық ойлауды дамыту;
• пікірталасқа итермелеу;
• бірнеше шешімі болуы керек.
Сase-study әдісімен оқытудың мәні мынада, 

әр қатысушы өз біліміне, практикалық тәжіри-
бесіне, интуициясына сүйене отырып, өз вариан-

тын ұсынады. Мәселен, біреуге маңызсыз болып 
көрінген детальды басқа студент өз тәжірибесіне 
сүйене отырып өте маңызды деп тануы мүмкін. 

Кейс оқытушының ғылыми-әдістемелік қыз-
ме тінің нәтижесі болып табылады. Интеллек туаль-
дық нәтиже ретінде оның өзінің шығу көз дері бар:

- кейс сюжетінің, проблемасының, фактіле рі-
нің негізгі базасы - қоғамдық өмірдің түрлі көрі-
ністері; 

- білім саласы case-study әдісіне жинақталған 
оқы ту мен тәрбиелеудің мақсат-міндеттерін 
анық тайды;

- ғылым – кейстің тағы бір шығу көзі; кей-
сте және оны талдау үдерісінде қолданылатын 
көптеген ғылыми әдістер, талдау қызметі мен 
жүйелік талдау негізгі әдістеме болып табылады. 
Осы тұрғыдан кейстерді пратикалық, үйретуші, 
ғылыми-зерттеу кейстері деп бөлуге болады. 
Практикалық кейстерде  абсолютті шынайы 
өмірлік жағдаяттар көрінеді, үйретуші кейстің 
негізгі міндеті үйрету , ғылыми-зерттеу кейстері 
зерттеу қызметін жүзеге асыруға бағытталады.

Практикалық кейстің негізгі міндеті, өмірлік 
жағдаятты егжей-тегжейлі, толық көрсету. 
Мұндай кейсте жағдаяттың шын өмірде болып 
жатқандай практикалық моделі жасалады. Бұл 
кейстер көрнекі әрі бөлшектеніп жасалады.Ба-
сты мәні өмір шындығын тану және оңтайлы 
әрекетжасау қабілетіне ие болу болып табылады. 
Мұндай кейстің оқыту мақсаты үйренушілерді 
жаттықтыру, нақты жағдаятта шешім қабылдау, 
әрекет жасау дағдысы мен білігін, білімді бекіту. 
Әлеуметтік-экономикалық жүйенің моделі 
жасалып, ұжымдық түрде балама шешімдер 
ұсынылады, іс-әрекетке топтың бағасы беріледі, 
өзара ақпарат алмасады, студенттің әлеуметтік 
белсенділігі артып, табысқа ынталанады, талдау 
және қарым-қатынас мәдениетін тәрбиелейді.

* * *
ӘОЖ  37(094)

Сәуле Жусанбаева

ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІНІҢ КЕЙБІР ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Аңдатпа.Мақалада қарастырылатын мәселелер. Қазақ тілін оқытудың бағыттары, қазақ тілі пәні және 
оны оқытушы тұлғасы. Қазақ тілін оқыту әдістемесінің пәні, оқыту үдерісі. Қазақ тілін оқытудың 

жалқыдидактикалық және жалпы дидактикалық ұстанымдары. Қазақ тілін оқыту әдістемесінің басқа 
ғылым салаларымен байланыстары.

Тірек сөздер: қазақ тілі, оқыту, әдістеме, оқыту үдерісі, ұстанымдар, дидактика, байланыстар. 
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ  
КАЗАХСКОМУ ЯЗЫКУ

Аннотация.Вопросы, рассматриваемые в статье. Основные направления обучения казахскаму языку.  
Учебный предмет и личность учителя казахского языка. Процесс обучения как передмет методики обучения 
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Қазақ тілін оқытудың бірнеше бағыттыры 
бар: а) ана тілі ретінде оқыту; ә) екінші тіл ретінде 
оқыту; б) шет тілі ретінде оқыту. Бұлардың 
әрқайсысының өзіне тән мазмұны, әдістемесі, 
құралдары болады. Біз қазақ тілін ана тілі ретінде 
оқыту жайына тоқталмақпыз.

Ана тілі пәні - білім беру ісіндегі басты 
пән. Ана тілінің басқа пәндерден айырықша 
айырмашылығы бар. Ол айырмашылық ана 
тілінің білім жүйесіндегі белгілі бір пән ғана 
емес, сонымен қатар барлық басқа пәндерді оқып-
үйренудің бірден-бір құралы екендігінде. Осы 
себепті ана тілін оқытудың сапасы оқушылардың 
тек осы пән ғана емес, басқа барлық оқу пәндері 
бойынша алатын білімдерінің деңгейіне ықпал 
етеді. 

Жоғары мектепте қазақ тілі пәнінің мұғалі-
мін даярлау ісі өте күрделі құрылымдық тұтас-
тығымен ерекшеленеді. Негізінде, жоғары білімді 
маман даярлау ісі қай мамандық бойынша да оңай 
емесі рас. Әйтсе де болашақ мұғалімдерді даяр-
лау басқа сала мамандарын даярлаудан күрделі 
ғана емес, сонымен қатар өзіндік қиындығы 
бар, жауапкершілігі үлкен іс болып есептеледі. 
Өйткені болашақ мұғалімдірді даярлау оларды 
мектеп оқушыларымен кәсіби деңгейде жұмыс 
жасай білуге баулиды. Ал қазақ тілінің мұғалімін 
даярлау ісі болашақ мұғалімдердің мектеп 
оқушыларын өмірдің түрлі салаларында ана тілін 
дұрыс, тиімді пайдалана білуге қабілетті болып 
шығуын көздейді. Мұндай мақсаттың мейлінші 
маңызды, өмірлік мәні зор болатын себебі – 
дүние есігін ашып келген адамзат баласы өзінің 
өмірі үшін қажетті адамшылық қасиеттердің 
бәрін ана тілі арқылы табады, ана тілі арқылы 
қалыптастырады. Адазат қоғамы тарихында 
адамның өмір тәжірибесі мен ақыл-ойы негізінде 
жинақталған ақпараттық құндылықтар, білім 
қоры тіл арқылы сақталады, тіл арқылы игеріледі, 
тіл арқылы болашақ ұрпаққа беріледі. Білім беру 
мекемелеріндегі оқу пәндерін меңгерудің құралы 
да тіл. Осының бәрі тілдің адамзат өміріндегі 

маңызы мен мәнінің қаншалықты жоғары екеніне 
көз жеткізеді. Ана тілі пәнінің мұғалімін даяр-
лау ісінің осындай өзіне ғана тән ерекшеліктері 
мен үлкен жаупкершілігі болады. Сондықтан ана 
тілін оқыту ісіне, ана тілінің мұғалімдерін даяр-
лау ісіне абай болу, оған үлкен жауапкершілікпен 
қарау - білім беру жүйесіндегі әрбір маманның, 
әрбір басшының басты міндеті.  

Қазақ тілі пәнінің мұғалімдерін даярлаудың 
мынадай құрамдас бірнеше саласы бар: а) қазақ 
тілі пәні бойынша жеткілікті теориялық білім; ә) 
қазақ тілін оқыту әдістемесінің теориясы; б) қазақ 
тілі пәнін оқыту әдістемесін іс жүзінде пайдалана 
білу дағдысы; в) қазақ тілін оқыту құзіреттілігі. 
Бұлар өзара тығыз байланысты. Бұлардың бірі 
жоқ жерде басқалары да болмайды. Мысалы, 
егер студент, болашақ мұғалім қазақ тілінің те-
ориясын білмейтін болса, онда ол қалған сала-
лар бойынша да білімсіз болып қалмақ. Ал егер-
де ол қазақ тілінің теориясын білгенмен, қазақ 
тілін оқыту әдістемесінің теориясын білмейтін 
болса, онда бұл оның әдістемелік ойлауының 
қалыптаспағандығын көрсетеді. Ал әдістемелік 
ойлауы қалыптаспаған мұғалім әдістемелік 
ұғымдардан бейхабар қалады. Әдістемелік 
ұғымдардан бейхабар адам білім алушыларға 
сапалы білім бере алмайды. Айналып келген-
де, әдістемелік ойлауы, оқыту әдістемесінен 
тиісті білімі қалыптаспаған болашақ мұғалімнің 
кәсіби құзіреттілігі де қалыптаспайды. Ана 
тілі пәні мұғалімін даярлау дегеніміз болашақ 
маманға ана тілі бойынша білім беру ғана емес. 
Студент жоғары оқу орнында қанша мол білім 
жинағанмен, сол білімін іс жүзінде пайдалана 
алмайтын болса, онда оны білімді деп есептеу-
ге болмайды. Пайдаға аспаған білімнен қайыр 
жоқ. Маман өзінің бойындағы білімді іс жүзінде 
пайдалануы, пайдаға жаратуы үшін, оған арнайы 
құрал керек болады. Ана тілін оқыту әдістемесі 
маманның өз бойындағы білімді іс жүзінде пай-
далануын, пайдаға жаратуын қамтамасыз ететін 
осы құрал қызметін атқарады.

казахскому языку. Связь методики обучения казахскому языку с другими науками.
Ключевые слова: казахский язык, обучения, методика, процесс обучения, принципы, дидактика,  

связь, другие науки.
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Қазақ тілін оқыту әдістемесі бойынша 
теориялық білім беру болашақ мұғалімдердің 
қазақ тілін оқыту үдерісі туралы іргелі ғылыми-
әдістемелік білім қорының қалыптасуын 
қамтамасыз етеді. Екінші жағынан, қазақ тілі 
пәнінің мұғалімі оқушыларға тиісті білім беріп 
қана қоймайды, сонымен бірге қазақ тілі негізінде 
тәрбие береді. Бұл өте маңызды. Бұл жерде білім 
беру мен тәрбие берудің өзара сабақтастығын 
анық түсінудің пайдасы зор. Бүгінде білім беру 
мекемелерінде білім беру ісі бір бөлек, тәрбие 
беру ісі бір бөлек жүріп жататыны бар. Бірақ мы-
наны ескеру керек: білім беру ісі - адам, маман 
тәрбиелеудің бірден-бір құралы. Білім беру ісінен 
тыс, білімсіз тәрбие беремін деу - үлкен қателік. 
Білімсіз беремін деген тәрбие құмға құйған су 
сияқты болмақ. Тәрбие адамға ізгі білім, игілікті 
дағды, біліктілік арқылы беріледі. Тәрбие берудің 
басқа жолы жоқ. Тәрбиесіздік білімсіздіктен 
шығады. Білімнің жоқтығы - ақылдың кемдігі 
деген сөз. Қазақ тілінің болашақ мұғалімі осыны 
есте мықтап ұстауы шарт.

Болашақ мұғалім үшін қазақ тілін оқытудың 
мазмұнын, әдістері мен ұйымдастыру жолдарын 
игерудің қажеттілігі даусыз. Сондықтан жоғары 
оқу орындарында қазақ тілінің мұғалімдерін даяр-
лауда оқу үдерісінің барлық кезеңдерін қамтитын 
оқыту әдістемесінің жалпы мәселелерін, қазақ 
тіл білімінің барлық салаларын оқытуға ерекше 
жауапкершілікпен қарауға тура келеді. Сонымен 
қатар оқушылардың тілін дамытудың әдістемесін, 
оқушылардың білімін бақылау мен бағалаудың 
әдістері мен тәсілдерін арнайы зерттеу, оның 
нәтижелерін өндіріске енгізу, тиімді пайдалану 
әрқашанда ерекше өзекті мәселелердің қатарында 
тұрады. Оқытудың қазіргі құралдарын пайда-
лана білу, қажетті дидактикалық құралдарды 
жасаудың, іс жүзінде пайдаланудың амалдарын, 
тәсілдерін меңгеру - өз алдына бір сала. Осын-
дай әр сала бойынша қалаптасатын білім, дағды, 
біліктілік негіздері  аясында мұғалім оқыту 
әдістемесінің жалпы теориялық қағидаларын, 
соны жетістіктерін озық тәжірибемен ұштастыра 
отырып, өзінің кәсіби қызметін жоғары сапалық 
деңгейде атқаруға ұдайы ұмтылуы аса маңызды. 
Оның мынадай себептері бар: белгілі бір пәнді 
оқыту әдістемесі ғылыми тұрғыда қаншалықты 
толық зерттелгеніне қарамастан, ол зерттеулер 
бүгінгі күннің даму қарқынына ұзақ шыдас бере 
алмайды. Бүгін жаңа болып есептелген ғылыми-
әдістемелік үлгі ертең де сол жаңа, пайдалы бо-
лып қала алмайды. Екіншіден, қазақ тілі пәнін 
оқыту әдістемесі ғылым пәні, оқу пәні ретінде 
қаншалықты маңызды екеніне қарамастан, бұл 
салада осы күнге дейін іргелі ғылыми зерттеуге 

немесе сапалы оқулыққа қолымызды жеткізе ал-
май келе жатқанымыз шын. Қолда бар еңбектер 
бүгінгі күннің өскелең талаптарына жауап 
бере алмайды десек, артық айтқан болмаймыз. 
Мұндай жағдайда қазақ тілі пәні мұғалімінің 
кәсіби білімі мен дағдысын, біліктілігін жоғары 
оқу орнынан кейін өздігінше ұдайы жетілдіріп 
отыруының өмірлік пайдасы үлкен.

Қазақ тілін оқыту әдістемесі тілдің адам 
өміріндегі, қоғамның әлеуметтік дамуындағы 
маңызы, тіл мен сана, сөз бен ойлау арақатынасы 
туралы лингвистикалық, психологиялық қағида-
ларға сүйенетіні белгілі. Бұл ретте қазақ тілін 
оқыту әдістемесі тіл білімінің тілдің әлеуметтік 
қызметі мен мәні жайындағы теориялық қағида-
ларына сүйенеді. Бірақ қазақ тілін оқыту әдісте-
ме сін қазақ тілінің құрамдас бір саласы ретінде 
түсінуге болмайды. Іс жүзінде қазақ тілін оқыту 
әдістемесі пәні мен қазақ тілі пәнін бір санап, 
жоғары оқу орындарының оқу жоспарынан бірін 
шығарып тастауды жаңалық, иннавация деп есеп-
теу тәжірибесі де кездеседі. Мұндай тәжірибе 
жалпыға міндетті мемлекеттік стандартты (білім 
беру бағдарламасын) орындаудан бас тарту ғана 
емес, мұндай тәжірибенің қазақ тілі пәнінің 
болашақ мұғаліміне, оның болашақта оқытатын 
оқушыларына қиянат болатынын ескеру артық 
емес. 

Қазақ тілін оқыту әдістемесі педагогикалық 
ғылымдардың саласына жатады. Ол оқушылар-
дың дұрыс ойлау, дұрыс сөйлеу, бір-бірінің 
сөзін дұрыс түсіну, ауызша да, жазбаша да ойын 
дұрыс, жүйелі жеткізе білу қабілетін дамытып, 
қажетті дағдыларын, білігін, жеке тұлға ретінде 
дүниеге көзқарасының, дүниетанымының негізін 
қалыптастыру жолдарын қарастырады. Бұлар 
- оқу үдерісінің құрамдас бөліктері. Қазақ тілін 
оқыту әдістемесінің пәні - оқыту үдерісі.

Ана тілі қазақ мектебінің оқушылары үшін 
таным құралы, білім, тәрбие алу құралы, ой-
лау формасы болып табылады. Оқушының 
ақыл-ойының өз деңгейінде дамуы, қоғамның 
лайықты мүшесі болып қалыптасуы оның 
тілінің, ойлауы мен сөйлеуінің тиісті талаптарға 
сай дамуымен тікелей байланысты. Қазақ тілін 
оқыту әдістемесі осындай мақсаттарды көздейді. 
Сондықтан оқыту әдістемесінің пәні оқыту 
үдерісін тұтас қамтиды. Сөйте тұра қазақ тілін 
оқыту үдерісінде оқыту әдістемесінің мазмұны 
оқушылар үшін беймәлім болып қала беруі 
мүмкін. Оқушы қазақ тілі пәнінің мазмұны ая-
сында тиісті білім, дағды, білік алғанмен, осы 
үдерісте мұғалімнің оқыту әдістемесінің мәніне 
бойлай алмайды. Оқыту әдістемесі мұғалімнің 
пән мазмұны бойынша тиісті білімді оқушының 



Абай институтының хабаршысы. №5 (17). 2012 97

меңгеруіне қызмет ететін құралдар мен әдістерді 
тиімді пайдалану әрекетінде жүзеге асады. 

Оқыту әдістемесі оқу үдерісінің барлық 
кезеңдерін, құрамдас бөліктерін тұтас қамтиды 
дедік. Оқу үдерісінің құрамдас бөліктері мы-
надай болады: а) білім мазмұны (білім, дағды, 
білік); ә) мұғалім әрекеті; б) оқушылардың 
әрекеті. Оқушылардың білімін бақылау мен 
бағалау әдістері де оқыту үдерісі аясында 
қарастырылады. Бұл жерде мынаны ескеру 
дұрыс: оқу үдерісінде оқушының әрекеті мен 
мұғалімнің әрекеті екі дара емес, бір-бірімен 
тығыз байланысты, өзара бірлікте жүзеге асады. 
Сондықтан оқыту әдістемесі оқу үдерісіндегі 
оқушы мен мұғалімнің әрекеттерін өзара 
үйлескен, бірлескен әрекет ретінде қарастырады.

Айтылған жайлар негізінде қазақ тілін оқыту 
әдістемесінің мынадай бірнеше міндеттерін 
атауға болады: а) қазақ тілін ана тілі ретінде 
оқытудың мақсаттары мен міндеттерін анықтау; 
ә) оқытудың мазмұнын анықтау: оқушыларға 
арналған оқу бағдарламаларын, оқу кешендерін 
жасау, оқулықтар жазу; б) оқытудың әдістерін, 
тәсілдерін, дәріс үлгілерін, әдістемелерін,  
құралдарын әзірлеу; в) оқушылардың білімін 
бақылау әдістері мен бағалау өлшемдерін 
анықтау. Сөйтіп, қазақ тілін оқыту әдістемесі 
оқытудың мақсаттары мен міндеттерін, мазмұнын 
анықтайды, әдістерін жасайды, бақылау мен 
бағалау өлшемдерін қалыптастырады. 

Оқыту әдістемесінің жалпы ұстанымдары 
дидактикада негізделетіні түсінікті. Қазақ тілін 
оқытудың ұстанымдары жалпыдидактикалық 
ұстанымдарды негізге ала отырып, қазақ тілін 
оқытудың өзіне тән мақсаттары мен міндеттеріне 
сай анықталады. Дидактика ұстанымдары жалпы 
болғанда, қазақ тілін оқыту ұстанымдары жалқы 
ерекшеліктерімен сипатталады. 

Қазақ тілін орта мектерте оқытуда мынадай 
жалқыдидактикалық ұстанымдар басшылыққа 
алынады: а) оқытуда теориялық білімге сүйене 
отырып, практикалық бағытты ұстану; ә) қатынас 
құралы ретінде оқыту; б)  сөйлеу әрекеті ретінде 
оқыту; в) тілдік деңгейлерді сипаттаудағы 
синхрон дылық. 

Қазақ тілін оқыту әдістемесінің даму кезең-
деріне байланысты аталған ұстанымдар өзгеріп 
отырады. Әр кезең оқытудың жаңа ұстанымдарын 
ұсынады. Жалқы дидактикалық ұстанымдар 
пәнді оқытудың құрамдас бөліктерін қамтып, ба-
сты бағытты белгілейді.

Қазақ тілі пәнін оқыту әдістемесі пәнінің 
маманы өзінің кәсіби қызметінде мұғалімнің, 
әдіскердің, педагогтың, психолгтың, тілші мен 
әдебиетшінің ісін бірдей атқаратыны сырт-

тан қараған қарапайым адамның көзіне де ша-
лынбай қалмайды. Бұл мәселеге арнайы көңіл 
бөліп, ғылыми тұрғыдан қараған жағдайда, 
оқу әдістемесінің арнасында бірнеше ғылым 
салаларының ұштасқан қызметі аңғарылады. 
Мұның өзі қазақ тілін оқыту әдістемесінің 
ғылым ретінде бірнеше ғылым салаларымен 
тығыз байланыста, бірнеше ғылым салаларының 
тоғысында тұрған, пәнаралық сипаты басым 
ғылым екендігін көрсетеді. 

Оқыту әдістемесі педагогика ғылымының бір 
саласы ретінде жеке тұлғаның қалыптасуының 
белгілі бір қырларын қарастыратыны белгілі. 
Оның басқа ғылым салаларымен байланысы 
осыдан басталады. Бұл ретте қазақ тілін оқыту 
әдістемесінің ғылым ретінде тіл білімімен, 
әдебиеттанумен, педагогикамен, психологиямен 
байланыстарының  тамыры тереңде және ба-
рынша анық екендігі түсінікті. Сонымен бірге 
бұл пәннің философиямен, мәдениеттанумен, 
әлеуметтанумен тығыз байланысы бар.

Қазақ тілін оқыту әдістемесінің қазақ тіл 
білімімен байланысы мына салалар бойын-
ша жүзеге асады: а) тіл білімінің ұғымдары, 
терминдері пайдаланылады; ә) қазақ тіл білімінің 
даму деңгейі қазақ тілін пән ретінде оқытудың 
мазмұнын анықтайды; б) қазақ тілін оқытудың 
әдістері, түрлері, дидактикалық құралдары қазақ 
тілі пәнінің мазмұнына сәйкес анықталыды; қазақ 
тілін оқыту әдістемесінде жалқыдидактикалық 
ұстанымдар қолданылады. 

Философия бар ғылымның әдіснамалық не-
гізі қызметін атқаратыны бұрыннан айтылып 
келеді. Қазіргі заманда да бұл қағиданың өзек-
тілігі жоғары. Қазақ тілін оқыту әдістемесі нің 
әдіснамалық жүйесі философияға негізделеді. 
Оқушының жаңа тақырып негізінде жаңа білім 
алуы, өзіне бұған дейін белгісіз болып келген 
құбылысты қабылдауы, тануы, білуі, ұғуы -күрделі 
үдеріс. Оқушының жаңа білімді игеру үдерісі, 
жалпы сипаттағанда, сезімдік және ойлау сатыла-
ры арқылы өтіп, нәтижесін тәжірибе жүзінде тек-
серумен аяқталады. Басқаша айтқанда, баланың 
білім алуы өмірдің шындық құбылыстарымен 
тығыз байланыста болады. Философияда бұл 
таным үдерісіне сәйкес келеді. Оқушылардың 
білім алу әрететін осы үдеріс сатылары тура-
лы философиялық қағидаларға сүйене отырып 
тануға болады. Ал бұл үдеріс тілдік формалар 
түрінде жүзеге асады. Сондықтан оқушының та-
ным үдерісі арқылы алған тілдік бірліктер (сөз, 
сөз тіркесі, фразеологизм, сөйлем, мәтін) тура-
лы білімін өзінің өмір тәжірибесінде, іс жүзінде 
(оқуда, ойында, еңбекте және басқа салаларда) ор-
нын тауып пайдалануына ерекше көңіл бөлінеді. 
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Тіл мен сананың, сөйлеу мен ойлаудың ара-
сындағы байланыс бары ертеден бері айты-
лып келеді. Адамның ойы тек тіл арқылы ғана 
нақтыланады, тіл арқылы ғана ұғылады. Оқу шы 
тіл арқылы өзінің ойын жүйеге түсіреді, нақты-
лайды, негіздейді, басқаларға жеткізеді. Тілдік 
бірліктерсіз, тілсіз оқушының ойын, ойлауын да-
мыту, танымын байыту мүмкін болмайды. Оқыту 
әдістемесі ғылым ретінде өзінің әдіснамалық 
ұстанымдарын философияның осы бағыттағы 
іргелі қағидалары негізінде анықтайды.

Қазақ тілін оқыту әдістемесі оқушының 
қазақ тілі туралы білімді қабылдау, есте сақтау, 
еске түсіру және өзінің өмір тәжірибесінде 
пайда лану, ойлау қабілетінің даму үдерістерін 
бақылау мен бағалауда психология ғылымының 
қағида ларына сүйенеді. Білім беру ісінде 
оқушылардың білуі, тиісті дағдылары мен білік-
терінің қалыптасуы, білуге деген ынталарының, 
талаптарының оянуы мәселелерін пайым-
дауда қазақ тілін оқыту әдістемесі психоло-
гия ғылымының заңдылықтарын негізге ала-
ды. Психология ғылымында оқушылардың 
ақыл-ой еңбегінің үдерісін зерттеу саласында 
жинақталған білім қорын лайықты пайдалана 
білу де оқыту әдістемесінің дамуына, жетілуіне 
игі әсерін тигізеді. Бұл орайда оқушылардың 
жас мөлшеріне қарай салыстыру, талдау мен 
жинақтау, жалқыдан - жалпыға, жалпыдан 
жалқыға көшу, белгіліден - белгісізге, белгісізден 
белгіліге ауысу, ой түю, пікір негіздеу секілді ой-
лау операциялары да ескеріледі. Осы және оқыту 
әдістемесіндегі қызығу, талап, ынта, қабылдау, 
түсіну, есте сақтау, білім, дағды, білік, қалыптасу, 
даму секілді негізгі ұғымдар психологиядан ен-
ген ұғымдар қатарына жатады. Оқушының білім 
алу үдерісінің сатыларын, құрылым-жүйесін си-
паттайтын ұғымдар да психологиядан алынған. 
Осының бәрі оқу әдістемесінің жүйесінде 
оқушының білім алу үдерісін, жалпы оқыту 
үдерісін ұймдастыруда, оның нәтижелілігін 
бақылау мен бағалауда психология ғылымының 
алатын өз орны барын көрсетеді. 

Қазақ тілін оқыту әдістемесінің дидактика-
мен байланысы ерекше назар аударуды қажет 

етеді. Оқытудың мақсаты, оқытудың мазмұны, 
оқыту үдерісі, оқыту ұстанымдары және басқа 
осылар секілді ұғымдардың түп негізі дидак-
тикадан шығады. Дидактиканың ұстанымдары 
дегенде, еске оқытудың ұстанымдары келеді. 
Дидактикада оқу пәндеріне ортақ оқытудың 
бірнеше ұстанымдары негізделген. Олардың 
құрамы туралы түрліше пікірлер бар. Солардың 
ішінде мына ұстанымдарға назар аударған дұрыс: 
а) ғылымилық; ә) жүйелілік; б) жалғастылық; 
в) қолжетімділік; г) беріктілік; д) көрнекілік; 
е) теория мен практиканың байланыстылы-
ғы; ж) оқытудың жеке тұлғаға бағытталуы;  
з) оқушының өздік еркіндігі. Бұл ұстанымдар оқу 
пәндерінің бәрінде, солардың ішінде қазақ тілін 
оқыту ісінде де жетекші, анықтаушы қызмет 
атқарады. Көрсетілген ұстанымдар оқытудың 
тәрбиелік мәні, дамытушылық мәні сияқты 
жалпыдидактикалық мақсаттарына қызмет етеді.

Жоғарыда қазақ тілін оқыту әдістемесінің 
міндеттері қатарында оқытудың әдістері 
көрсетілді. Әдетте оқыту әдістері туралы аз айтыл-
майды. Оқыту әдісі дегеніміздің оқу мазмұнына 
сай білім білім, дағды, білік қалыптастыру жо-
лында мұғалім мен оқушының өзара бірлесе 
жүргізген жүйелі, мақсатты әрекетінің үдерісі 
екендігі туралы анықтаманыың мәні білім беру 
саласындағы мамандарға түсінікті. Бірақ оқыту 
ісіндегі оқушы мен мұғалімнің бірлескен әрекеті 
тәжірибе жүзіндегі нақты үлгілері мұғалімдер 
үшін қолжетімді деп айтуға ерте. Оның үстіне 
оқыту әдістері туралы теориялық қағидаларды 
мұғалімдердің іс жүзінде пайдалануына лайық-
тап, өндіріске енгізуге дайындау ісі саласын-
да да айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізе 
алмай отырғанымыз өтірік емес. Қолда бар 
жетістіктерді насихаттау, мұғалімдерге ұсыну 
жағы да жетісіп тұрмағаны рас. Тіпті пән бойын-
ша мемлекеттік стандарттың өзін мұғалімдердің 
қолына ұстауына, көруіне жағдай жасалған деп 
айту қиын. Мұндай жағдайда мұғалімдер корпу-
сы оқыту әдістері туралы азды-көпті қолда бар 
еңбектерді оқу үдерісінде толық пайдаланып 
жүр деп айту артық. Біздің ендігі сөзіміз оқыту 
әдістері туралы болмақ. 




