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АБАИ ТЫЛСЫМЫ 
ФИЛОСОФИЯЛЫҚ СЫР САНДЫҚ

HI. Ә. Әбдірайымовтың «Лбай жумбақтыгы - 
философиялық мәселе» туындысына пікір-беташар

Бұл туынды әйтеуір бір Жарық дүние есігін ашуы керек еді. 
Абай заманы, Мұхтар Әуезов Абай мұрасына, тұлғасына ден 
қойған қазақ халқының рухани жаңғыруындағы ғасырга бергісіз 
кеңестік кезең, туған елінің Абайды ұлттық рух көсемі деңгейінде 
шынайы пейілмен пір тұтуы, Абай мен Мұхтарға деген бүгіндегі 
элем жұртшылығының ықыласы аууы - осының бәрі-бәрі көптен 
күткен аталмыш еңбектің жарыққа шығуына ақжолтай.

«Абай» романы, соны іле-ш ала «Абай жолы» роман- 
эпопеясының жариялануы қазақ үшін рухани қайтатүлеп, ескіше 
айтқанда, Ренессанс үрдісін бастан кешкендей ғұлама оқиға болды 
десек, ақиқатган алшақтамаған болар едік. Тіптен, Абай заманы 
«Қазақ Ренессансы» деуге тұрарлық. Осындай зор тағдырлы бақыт 
кез келген ұлттың басына түсе бермейтіні аян. Біз тағдырдың 
өркениет ұзын сонар көшінде бұндай бақ қондырған сыйын аразы 
болуымыз керек жэне де осынау бақ құсын уысымыздан шыгарып 
ал мауымыз лэзім.

Мен Шақанай Әміржанұлын бір кездері Павлодарда қызмет 
етіп жүрген күндерінен білуші едім. Ол кездері қазақган философия 
маманын алып шыққандар бірен-саран ғана болатын. Кеңес 
Одағының коммунизм кұруға бағытталган социалист доктринасы 
марксизм-ленинизм ілімі шеңберінен бір қарыс та ауытқи алмайтьш, 
сана-сезімімізге сіңген коммунистік идеология өктемдігі өз табын 
философия ғылымына салмай қойған жоқ.Тіптен, философия бұл 
тұрғыдан алғанда, басқа ғылымдардың алдын орап, КОКП 
доктрина жүйесін жасауда басты рөл атқарып, кеңес халқының 
жаппай игеруге, меңгеруге, кез келген істерінде, бүкіл тұрмыс- 
болмысында басшылыққа алар қоғамдық бағдаршамы болатын. 
Сондықтан да, автордың сол уақыт туралы айтқандарымен
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келісемін. Дегенмен де, кеңестік ғасырдың қазақ халқына, жалпьі 
адамзатқа бергені де аз болған жоқ: дербес болмаса да, казак өзіндік 
автономияға қол жеткізді; тілі мен мәдениетін эжептэуір жоғары 
деңгейге көтере алды, міне соның арқасында Абайды тануымыз 
сол кеңесгік ғасырдан бастау алды; білім беру һэм денсаулық сақгау 
жүйесін қалыптастырып алды жэне де ғылымын даму жолына 
бағытгай алды; белгілі бір паргиялық жүйеге мойынсұну, елдік пен 
мемлекеттікке ден қою секілді бүгінгі заманымызға қажеттігі 
көрініп, кэдеге асқан әдеттерге бойды үйрету; кешегі ¥лы Отан 
Соғысы ауыртпашылығьш бүкіл кеңес халқымен бірге көтеріп, 
содан абыроймен шыға білу т.т. Бұларды жоққа шығару, әлбетге,
ешкімге абырой әпермес.

Абай шығармаларындағы гылыми, соньщ ішінде философиялық
сарын, тіптен көзқарас бар екендігін біз де, басқа да ғалымдар, 
жазушылар басқа да сала мамандары тарапынан бүрыннан, эсіресе 
Мұхтар Әуезовтьщ түбегейлі еңбектерінен кейін көптен айтыльш, 
жазылып жүр. Абай өзінің осынау ой-сана, зерде-санат тереңінен 
толғаған шығармашылығын дүниесезгіштік, дүниетанымдық 
дэрежеге дейін жеткізген ғұлама. Бұл жағынан кейінгі Р енессанс 
кезіндегі Батыс философ-оқымыстыларынан ол Иммануил Кантқа
жақын деп айта аламыз. Ал, жалпылай айтсақ, Эллин өркениеті 
дэуір індегі Ф алес,Анаксимен, А наксимандр, П ротагор  
бертінгілерінен Гераклит, Демокрит сынды ежелгі ғұламалар 
идеяларының ұшқындарын Абайдан байқаймыз. Түптеп келгенде, 
Абайдьщ ол дэуірдегі прототиптері - Сократ пен Платон. Сондықган 
да, егер соларды ғалым десек, ондаАбай да - ғалым, егер-әки 
философ десек, онда Абай да - философ. Бұған еш талас-тартыс 
қажет емес. Шақанай Әбдірайымовтың керемет атқарған еңбегінің 
басты нәтижесі сол,осындай ой-топшылауларды, толғаныс- 
болжамдарды, шашырап жүрген пайымдарды терең зерделеп, бір 
ізділікке түсіріп, жүйелеп шыққандығы. Абай шығармалары, әсіресе 
«Философия трактаттары» деуге болатын «Қара сөздері» тұнып 
тұрған ғылыми жүйе үлгісі.

Мұрат СӘБИТ,
профессор, философия гылымдарының докторы.
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ҰЛЫЛАР ҮНДЕСТІГІНІҢ ҮДЕСІНЕ ҮҢІЛГЕН

Ш. Ә. Әбдірайымовтыц «Абай жүмбақтыгы - 
философиялық моселг» атты гылыми-зерттеу

еңбегіііе сараптамалық ой-пікір

Адамзат қогамы жаратылғаннан бергі уақыт ішінде сан апуан 
ғылымның түрлерінің зерттеуіне айналса да элі де болса барлық 
қүлиясы толық ашыла қоймаған бір нысан бар. Ол - адам. Өзінің 
жаратылу құпиясынан бастап бірталай ғылым саласының элі күнге 
дейінгі эр түрлі бағыттағы зерттеулеріне өзек болып келе 
жатқандығымен де жұмбақ болып отырған осы бір табиғат 
сыйының болмыс-бітімін түпкілікті ашып бере алдық деп айта 
алмасақ керек. Ал тарихта терең із қалдырған үлы өнерпаз
тұлгалардың өміртану мен өнертанудағы шығармашылық құпиясы 
деген шетсіз, шексіз жатқан бір ғаламат дүние. Қазак халқының 
бастан өткерген тарихи тағдырында мақтана да, мақтай да 
ұлықтайтын Ұлыларымыз қаншама! Жер жүзіндегі өркениетке бір 
де бір данасымен үлес қоса алмаган ұлттар мен ұлыстар да бар. 
Жеке ұлт ретіндегі тарихы тәлкекке түсіп, мемлекет болмақ тугілі, 
тілі, діні, ділі күрып жойылып бара жатқаны қаншама!? Ал «мың 
өліп, мың тірілген қазақ халқы» әлемдік өркениетте қаншама ұлы 
ойшылдарымен даңқты. Сонау Сақ, Ғұн дәуірлерін былай қойған 
күнніңөзінде, Білге қаған, Тоныкөк, Күлтегіндей арыстарымыздан 
классик ақынымыз О. Сүлейменовке дейінгі ғасырларға созылған 
тарих көшіндегі тарихи түлғаларымыз калдырған өшпес рухани мүра 
барша адамзат қоғамының игілігіне қызмет жасауда.

«Абай - қанша алсаң да таусылмайтын үлы мұхит. Мен одан 
өзіме керегімді ғана алдым», - деген екен бір сөзінде М. Әуезов. 
Ұлттық эдебиеттану ғылымында абайтану ілімі жеке сала болып 
қалыптасып, оның барлық проблемалары ғылыми түрғыда 
қарасгьфылды дегенімізбен, тәуелсіздік алғаннан бергі жаңа дэуірде
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үлт мүддесіне байланысты жанаша көзқарастағьі тың зертгеулердщ 
кол ға алынғаны кеше гана. Ту расы н айтсак, Абайтану мен 
Әуезовтану ілімдерінің мәселелері кешегі тотал нтарл ы қ зам анда 
тек әдебиетші ғалымдардьщ еншісінде ғана болып келді. Басқа
гуманитарлық ғылымдар саласы тек шет пұшпақтаганы болмаса, 
аса тереңдеп барды дей апмасақ керек.

Бұған да объективтік себеп-салдарлар жоқ емес. «Тек үш 
пайызы гана сауагты болған көшпелі надан халық» дел санаган ұлы 
державалық көзқарас пен еуропашыл арамза пиғыпдардың салдары 
өз тарихымыз бен данышпан даналарымызды ақиқатқа сай 
бағалауга мүмкіндік бермеді. Егемендік алганнан бергі уақытта 
элемдік ЮНЕСКО ұйымы арқылы қаншама гұламаларымыздың 
мерейтойлары дүниежүзілі к көлемде аталып өтіп жатыр. Бұған тек 
кана қуану аз, бөркімізді көкке лакдырып мақтану да керек!

' Бүгінгі таңда кеіиелері тек үлтты қ эдебиеттанудагы жеке ілім 
саласы гана болып келген абайтану пен эуезовтануға басқа 
қоғамдық жэне гуманитарлық гылымдардың батыл араласуы 
күгпарлык күбылыс. Онын ішінде философия гыл ы м ы и да ұлттық 
ойшылдардың данышпандық даралықтары жан-жақты зерттеу 
нысаныиа айналуда. Абай секілді ғүлама ойшылдын пэлсапалық 
ой-көзкарасгары галымдар А. Машани мен Ә. Маргұлан жэне 
Гхгрірскте Ж.М. Әбділдин мен Ғ. Есім гылыми эертгеулерінен бастау 
алды. Бұларга қоса,филология, педагогика, психология, эл еуметгаі іу, 
саясаггану, так гылымдары салаларында да ізденістср жүрігі жатыр.

Абай фнлософиясы жекелей карастырылганымеи, М. Әуезовгей 
үлы тұлганың дүниетанымдық ойлары мен шығармашылыгына 
тығыі ба й л а н ы стыл ы ктагы логикалык түтастыкта кешенді түрде 
C03 бола койған жоқ. Оның кейбір мәселелері алғаш тек 
М Мыріахметовтін «М. Әуезов жэне абайтану проблемалары» 
атты монографиялык еңбегінде жэне кейіндерде шыққан басқа
тсрттсулерінде эдсбиетгаңуіиылық бағытында гана сөз болған-ды. 
Сондықтан да, сгср де біз III.Ә. Әбдірайымовтың «Абай



жұмбақгығы -философиялық мэселе» атгы бүл ғылыми-зерттеу 
еңбегінің негізгі өзегі ұлылар үндестігінің тарихи дәстүр  
сабактастығына сай жалғастық табуын зерделеуде десек, артық
айтқандық болмас.

«Абай әлемі - бір дәуірді қамтитын тарихи үдеріс. Мұхтар
Әуезов «Абай», «Абай жолы» роман-эпопеясы арқылы Абай өмірі
мен ісін тарихқа сәйкестендіре отырьш талдап,зертгеп, жан-жақгы
бейнелеп, қазақ халқының тарихи тұлға бітімін қалыптастырды.
Қазақ мәдениеті, ғылымы мен өнерінде Абайдың орны ерекше.
Абай өмірі - қазақ халқының өмірі, мәдениеті даму тарихы. Абайды
тану - белгіліден белгісізге үздіксіз, үзіліссіз сатылап жоғарлайтын
диалектикалық үдеріс. «Абайтану» ғылымының салалары үнемі
жаңа деректермен, пікірлермен толықгьфылып, байытылып отыруы
гылыми зандылык.Сондыкган да, Абайды тану - барға бас шүлғьш,
ат басын тежеу емес. Үлы ойшыл ақынның элемдік тарихи түлға
бітімі - сарқылмас рухани да, ғылыми да қазына. Абайдың жеке-
дара өмірі, қоғамдық ісі мен шығармашылығы, рухани асыл
мұралары кімге де оолсын - мэңгілік серік» - деп автордың өзі атап 
көрсеткендей, бұл көлемді еңбектің маңыздылығы да осында.Ұлы 
перзентгеріміз Абай мен Мүхтар әлеміне диалектика заңы бойынша 
философиялық тұрғыдағы байыпты байламдар жасауды мақсат 
тұта отырып, қазақ деген халыктың ұлттық дүниетанымының 
болмыс-бітіміне бүгінгі тандағы жаңашыл көзқараста тың ғылыми 
пайымдамалар жасауға ұмтылады. Расында да «Абайдың тарихи 
тұлғасының әлемдік деңгейге көтерілу сыры - қазақ халқыньщ 
жасампаз еңбегіне, қоғамдық қызметіне,ойшылдық қасиетгеріне 
байланысты. Диалектиканың түтастық жэне жан-жақтылық 
қағидаларын басшылыққа алсақ - «тарих» жалпылық мэнінде бар 
тіршіліктің болмысы үнемі даму үстінде деген түсінік. Тарих - шекті 
де, шексіз үрдіс, өмірді де, ойды да баптап, шектеп, жүтендеп 
ұстауға тырысатын, шамасынша тізгінді мықтап үстау үшін бар 
айла-амалын жүмсайтын адам қоғамы іс-қимылдарынан
туыңцайтын объективп үдеріс» деген пікірі талдауды қажет етпейді.
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«Абай кім? Оны қалай ұғамыз жэне ұғынамыз.» деген 
ғасырдан гасырға жалғасып келе жатқан сұрақ эрбір ұрпақгық буын 
ауысқан сайын олардың алдында үнемі жаңарып, өзгеріп, заман 
талаптарына сай туындайтын ұшан-теңіз мәселе екені белгілі.
Кешегі социализм деп аталған тоталитарлық-әкімшілік жүйе
кезеңінде отаршылдыкты негіз егкен кеңестік идеология абайтану, 
мүхтартану ілімдерінің проблемаларын қандай талаптар бойынша 
насихаттауға мэжбүрлегеніне көз жеткізеді. Ол бірінші бөлімнщ 
алғашқы тарауындағы «Тарих қойнауынан: Қорқыт атадан Қонаевқа 
дейін» деп аталагын тараушада нақгы сөз болған. Бұл тұрғысынан 
келгенде, Ш.Э. Эбдірайымов жаңадан Америка қүрлыгын ашуға 
ұмталап отыр деуге негіз жоқ. Мәселе Абай мен Мұхтар аталатын 
даналық элеміне өзіндік ғылыми ой үйғарымдар бойынша келуінде. 
Ол тэуелсіздікке қол жеткізгеннен бері жан-жақты және эртүрлі 
аспектіде айтылып жатқан ізденіетерді біртұгас жүйеге келтіруге 
деген ғылыми танымдық жэне тағылымдық мэнде жатыр.

«Абай әлемі - деп жазады Ш.Ә. Әбдірайымов - XX ғасырдан 
XXI ғасыр табалдырығын аттады да. Бүгінгі тәуелсіз елімізде, 
халықаралық көлемде келесі тарих бұрын-соңды болмаған 
қоғамдық, саяси-әлеуметтік мүмкіндіктер тудыруы сөзеіз. Абай 
әлемінің, танымы мен логикасының мақсатты бағыттылыгын 
анықтау ізденісімізді белгілі бір заңдылық арнасына жетелейтін, 
бұныңтікелей әсерімен сипаттапып, бейнелейтін философиялық 
категориялардың басын ашып аныктасақ: олар кеңіетік пен уақыт 
және дедиалектикалық қайшылыктар. Аталған категорияларды 
Абай элемі тың мәселелелері мен жүйесін анықгап, зерпгтеп талдауға 
жол нұсқайды. Кеңістік пен уақыт физикалық элементарлық 
бөлшектен бастап, баршаның - материалдық дүниенің, бұның
ажыратылмас оөлігі, әрі қүрамы адам қоғамының өмір сүруінщ  
объективті түрлері. Ал, диалектикалық қайшылыктар болса, кандай 
да бұған қоса таным мен логика дамуының ішкі қайнар қөзі. 
Философияның сөз етіп отырған тұлғалы қагидасын өмірге 
келтірген, тек қана, әбден етене болып еіңіп кеткен маркстік-
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лениндік философия ғана емес, алемдік философияның - даму, таным 
жэне логика туралы ілімі - диалектикальіқжиынтық, қорытынды, 
түйін пікір». Мінеки, осы пікірдің өзінен-ақ оқырман қауым абайтану 
пен әуезовтану ілімдерін қалыптастыру барысындагы барлық 
жетістіктер мен кемшіліктерге соны сипаттағы таразылык
көзқараста қарауға ұмтылары анық.

Ғалымның өз еңбегінде қайталап айтып отыратын кеңістік пен
уақыт жэне дедиалектикалық қайшылықтар проблемасы - 
ғасырларға созылса да, шешуін таппаған күрделі мэселе. Себебі 
кеңістік пен уақыт мәңгілік болатын болса, онда тарих көшіне 
ілескен эрбір ұрпакпгың үлтгық кемеңгерліктің мэйектеріне, Абай 
мен Мұхтар аталатын даналық әлеміне жаңа көзқараста қарауы 
философиялық заңдылық. Ол қөзқарастарды дамудың  
диалектикалық қайшылықгары туғызатынын дэлелдеп жату артық.

Ғалым Ш .Ә. Әбдірайы мовты ң адамтану, тұлғатану 
ілімдеріндегі ғылыми айналымда бұрын-сонды кездесе қоймайтын 
«Үшкіл қағидасы» ұғымын енгізген. Зерттеуші оны былайша 
негіздей ді:

«Абай шығармашылыгына диалектикалық тұтастық сипат 
беріп, бұның мазмұнын ашатын ғылыми-теориялық негізі - «үшкіл 
қағидасы». Үшкіл төңірегіне теориялық түлғалыүш қағиданы 
үсынбақпыз:

- біріншісі - Абайдың қоғамдық-саяси көзқарасы;
- екіншісі - Абай мен Мүхтар Әуезов шығармашылығының 

халықтық, үлттық жэне үлтжандылық қасиеттері;
- үіиінилісі - біздің ойымызша, тың, әсіресе, талас, тартыс 

тудыратын қагида - «Абай философиясы».
Жаңашылдықсипаты айқын осы «Үшкіл қағидасы» үғымының 

бара-бара ғылыми терминге айналары сөзсіз. Егер эрбір  
шығармашылық өнерпаз болмысын осы үшкіл қағидасы  
талаптарына сай зерттей бастасақ, онда сол саладагы ғылымға 
да, ғалымға да пайдасы молынан тиері анық. Өйткені, гуманитарлық 
ғылымдардың эр саласы «өз қотырын өзі қаси берудің» уақыты
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етті. Абай мен Мұхтар Әуезов элемінщ тарихи да, ұлтгықта, рухани 
да тамырларын осы қағида тұрғысынан қарастыру авторды талас 
тудыратын тың мәселелерге жетелеген. Сондықтан да, қоғам жэне 
адам, оның ішінде өнерпаз дара тулға болмысы мен дүниетанымы 
туралы дәлелді ой-пікірлер сонылығымен көңіл аудартады.

Ал тұлға мэселесін әдебиетгану ғылымы тұргысынан қарасақ, 
эртүрлі көзқарастар тоғысында дау тудыратыны анық. Белгілі бір 
тарихи тұлға мен ол туралы жазылған көркем шығармадағы әдеби 
образ ретіндегі кейіпкер тұлғасы арасындағы ұқсастық пен 
айырмашылықтардың тарихи шындыққа сәйкестігі мэселесінде 
түрлі пікір қайшылықгары туындап жататыны шындық. Автор ¥лы 
Абай жэне ол өмір сүрген кезендегі тарихи тұлғалардың М. Әуезов 
шығармашылыгында кейіпкер дэрежесінде сомдалуын негізге ала 
отырып, тарихи тұлға жэне көркем бейне мэселесіне орай ой 
толғайды. Ғылыми зерттеу жұмысымыздың саласы  
әдебиеттанушы ретінде қарайтын болсақ, бұл еңбекте эрі қарай 
тарата, тарамдала зерделенегін көптеген ғылыми проблемалар мен- 
мұндалап тұрғанына шэк келтіре алмайсыз. Бір ғана мысал 
келтірелік. Автор жеке тараушада ғана сөз ететін«Әйел тағдыры» 
мәселесінің өзі бұған Абай шығармашылығындағы көзқарас пен 
М.Әуезов туындыларындағы қазақ әйелдерінің тағдыр-талайьш 
салыстырмалы эдебиеттану талаптарына сай философиялық 
аспектіде қарастыру - тың зерттеудің өзегіне жетелеп тұр.Әрине, 
сараптама пікір жазып отырғаннан кейін бұл еңбектің эр бөлімі мен 
тарау,тараушаларына жеке-жеке тоқгалуга болар еді. Бірақ біз оған 
барған жоқпыз. Себебі, бір жағынан автор айтқан идеялар мен ой- 
тұжырымдарды өз сөзімізбен қайталап айтып беру жағынан 
сақтансақ, екіншіден, өзім ғана білеміннің аяғы жақсылыққа
апармасы оелгш.

Ш.Ә. Әбдірайымовтың «Абай жұмбақтығы - философиялық 
мәселе» атгы ғылыми зерттеу еңбегі төрт аяғын тең басқан мінсіз 
зертгеу деуден аулақпыз. Егер автор марқұм болып кетпегенінде 
айтылатын сын ескертпелер де болар еді. Олар түзетіле келе
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еңбектің ғылыми сапасын арттыратүсер ме де еді. Қалай дегенмен 
де, ұзақ жылдар бойы том-том кітап ақтарып, кешті таңға 
жалгастыра, көз майын тауыса, еңбек еткен қалам иесінің  
жанқиярлық еңбегіне тэнті болдық. Ең бастысы үлтжандылық 
болмыс-бітімінен туындап жатқан «Қазағымды танытсам екен, 
оныңұлыларын ұлықгау арқылы ұлтымның мерейін өсірсем екен» 
деген патриотгық сезімі шын мэніндеризашылықтудырады.

Философиялық ой-толғамдарға негізделген бұл зерттеуде 
гылыми стиль мен публицистикалық сарын араласып отырғанымен, 
ол Абай мен Мұхтардың жұмбақгығын ашуды мақсат тұгқан негізгі 
жүйеден аулақтай қоймайды. Қазіргі кездегі көзқарасқа 
сайавтордың субъективтілік көзқарастары да тақырып аумағанан 
табылып жатыр. Қандай да болсын бір ғүламалықпен жазылған 
кітап болса да, оқырман одан тек өзіне керегін ғана алатыны мэлім. 
Ендеш е, Ш .Ә. Әбдірайы мовты ң «Абай жұмбақтығы - 
философиялық мәселе» атты еңбегініңтағылымы мен танымы мол 
екенінде дау жоқ. Мәселе оны қалай түсіну мен түйсінуде жатыр. 
Абайтану мен Әуезовтану ілімдерінің келелі мәселелерімен қатар, 
ел бірлігін сақтау мен тәуелсіздігіміздің түғыры берік болу жолында 
осы ғүлама даналарымыздың қалдырған багажетпес мүраларынын 
да пайдасы шексіз екені анық.

Жандос Қожахметұлы СМАГҮЛОВ, 
академик, Е.А. Бөкетов атындагы Қараганды мемлекеттік 

университетінің қазақ әдебиеті кафедрасының профсссоры,
филология ғылымдарының докторы.
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ҒҰЛАМАЛАР САЛҒАН 
ДАҢҒЫЛ ЖОЛҒА АДАЛДЫҚ

Шаңапай Әміржанүлы Әбдірайымовтың 
«Абай жүмбақтыгы - философиялықмоселе» 

,монографиялық еңбегіне сараптама-пікірлеме
V »' \

Осьшау күрделі де ауқымды еңбскке сараптама жасау, пікірлеме 
беру ойламаған, өзім күтпеген жағдайда орын алып отыр. Автордың 
кім екенін естігенде жэне де монографиямен танысқан соң, бұл 
эріптестерім жүктеген тапсырмадан бас тартуға болмайтынын 
түсіндім,тіптен, соньщ үрдісінен шығуды өзіме парыз, мэртебе деп
білдім.

Ұлы бабам ыз Абай жолын ғүлама ғалым-жазушымыз Мүхтар 
Әуезов қандай жағдайда, қай заманда дүниеге әкеліп, қилы-қилы 
заманауи қалтарыстарға, қылышынан қантамған империялық 
зобалаңға қарамастан, қазақ үшін өркениеттің даңғыл жолына 
айналдырды емес пе. Біз бүгінгі егемендіктің арқасында, бейбіт 
өмір түрғысынан енді гана түйсінуге мұршамыз келіп отырған жоқ 
па: Мүхтар Әуезов осы қатерлі істе басын тігіп, абыройын тәлкекке 
салып, өмірін жанпида еткенін жан-тәнімізбен сезінетіндей уақыт 
жегкенін.

Қазактың ел болып, жүрт санатында жай сақгалып қана қалмай, 
болашақ өркениет көкжиегіне қүлаш үруына бірден-бір алғышарт - 
Абай бабамыздың даңғыл жолы: соның багдарымен патшалық 
отарлау дәуірінен де, кеңестік тар-қапас ғасырынан да халқымыз 
әупірімдеп шықгы-ау, әйтеуір. Ал, сол жолдың кеңестік замандағы 
мызғымас темір-қазыгы, шам-шырағы Мүхтар Әуезов болғандығы

мактаныш
Ғұламаның

жазғанымен ғана осынау үзын-сонар өркениет жолындагы еліміздің 
рухани көш жүрісі тауысылмайтынан тағы бір мэрте қайран эріптес- 
аға Шақанай Әбдірайымов дэлелдеп те, дәйектеп те көрсеткен екен.
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Халқымыздың екі ұлыларына ғылыми ізденістерінде, 
зерттеулерінде жүгінбегендалам тартпаған ақьш, жазушы, ғалым, 
қайраткер жоқгьщ қасы, бірақ-та, осы еңбектің авторы тыңға түрен
салғандаи, жаңашылдығымен, жащыртпалығымен, тосындығымен
ереісшеленіп, оқыған адамды таң-тамаша күйге бөлейтіндігін 
айтпасқа болмайды. рЩ|
^  Иэ, бэз-біреулер ойлауы не айтуы мүмкін: не жаңалық, қандай 
бүкпе сыр, нендей Абай бабамыздың ашылмаған, осы күнге дейін 
беймәлім қырлары бар - деп. Еңбекті оқи бастап, мән-мағынасына, 
мазмұнына тереңдеген сайын, «Абай - терең тұңгиық!», «Абай -

✓

мэңгілік тақырып!» деген тркырым ойлардьщ ақиқатына көзщ жете 
түседі екен.

Мен өзім эу бастан мамандығым бойынша математик едім. 
Он жылдай философтармен араласып, ғылыми ізденуші болып жүріп, 
2001 жылы Абай бабамыздың атындағы мемлекеттік  
университетінде докторантурадан өтіп, 2006 жылы «ғылым жэне 
техника» философиясы мамандығы бойынша «Ақпарат пен үйлесім 
арақатысын ғылым жэне техника философиясының келелі мэселесі 
ретінде қарастыру» тақырыбында докторлық диссертация 
қорғағанмын: ғьшыми кеңесшілерім философия ғ.д., профессор, 
ҚРБҒМ ¥ҒА академигі Ғарифолла Есім, философия ғ.д., профессор 
Мұхтар Зиядаұлы Изотов. Мінеки, осы және Жабайхан Мубэрэкұлы 
Әбділдин, Зия Аташұлы Мукашев, Мұрат Сәбит,Нығмет Аюпов, 
Дэуренбек Құсайынов, Сергей Кольчигин, Акрамхан Қапышев 
т.б.философтардың құнарлы ортасында өзім де қалай философ 
болып шыққанымды байқамай қалыппын. Бұны мен тәптіштеп 
айтып отырғанымның себебі - ¥лы бабамыздың шапағаты менің 
өзімнің де философ болуыма түрткі, қозғау күш болғандай... 
Дегенменде, солай бола тұрғанымен, мен осы философпын ба, элде 
жоқ па? - деген сауалды өзіме де қатысты қоюым керек сиякты.

Шаканай Әбдірайымов туындысына қайта оралмас бұрын, осы 
дилемма-сауалға жауап іздеп көрейік. Бұл мәселенің осындай сипат 
алуына себеп мына жайт: егер кімде-кіммені философ емес деп
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дэлелдесе, онда бабамыз Абай да философ емес, ал, егер-эки ондай 
бірде-бір философ-маман табылмаса, яки мен еш дәлелдеусіз 
философ екенмін, онда дэл солай ешқандай даусыз - Абай бабамыз 
да философ! Осы арада килігуші біреу шығып, сұраса-ше: «эй, 
философ болгандарыңа болайын, философия - ғылым ба өзі, элде
жоқпа?!». ^

Элбетте, мэселе осыпай диалектикалық логиканың силлогизм
эдісімен еш қиындықсыз шешіле салса ғой, онда Шақанай
Әбдірайымовтың аталмыш туындысының дақиыннан-қиыстырған, 
үйлесті-қиюластырған, алыстан сермеп, бүкіл жан-тэні, ыстық
жүрегімен тербеп, тереңнен кеніштеген сипаты қажет болмас та
еді.

Әріптес ағамыздың қажырлылыгына, қайтпас қайсарлығына 
бас ие отырып, енді осы еңбекті сын таразысынан өткізіп бағайық. 
Алдын ала ескерілуге тиіс тагы бір жайт - менің физика-математика 
саласынан гылым кандидаттыгьша дайындалу барысында өмірлік 
рухани жян азығым рстіндс бойыма сіңіргсн м&мандығым, яки 
біліми-ғылыми кәсібім кибернетик болғандығым. Ягни, жүйе 
ұғымын аталмыш еңбекке қатысты талкылауда қос ғылыми 
тұргыдан келмекпін: бір жаты - философия түрғысынан, екінші жағы 
-кибернетика тұрғысынан. Бұлай деуімде бір гэп барын айтып 
қойган да аргык болмас: «Жүйе» ұғымын анықтауда, түсіндіруде 
ғылымның кибернетика һэм синергетика салаларынын басқаларда 
бір көп жағдайда ескеріле берм ейтін тұсы бар, оны 
ғылымда«мезоскопиялық» деп атайды. Қарапайым сөзбен айтсақ, 
жүйе болудың жэй гана көптеген құрауыш элементтерден түруынан 
солардын басын бірегей үғымға түтастырудан басқа аса маңызды 
тұсы: жүйе өзін кұрайтын құрауыштарының сипаттарын, 
қасиеттерін, іс-эрекеттерін өз бойына сіңірумен қатар, оған сол 
кұрауыштарының ешқайсысында байкалмайтын, тіптен болмайтьш 
жаңа сипатгың не қздір-қасиетгің немесе ерекше іс-эрекеттің пайда 
болып, жүйені бүтіндей жаңаша ерекшелейтіндей болуы. Тагы да
манызды деуге келерлік талап - қарастырылмақ жүиенщ

14



құрастырылу (егер жүйе жасанды, адам қолынан шыққан болса) 
немесе табиги бар болу, жүйе болуының арнайы қағидалары.

Мінеки, Абай бабамыздың мүрасында, жалпы тіршілік 
болмысында философиялық жүйенің болган-болмағанын осындай 
талаптар үрдісінен қарастыру лэзім. Енді аталмыш еңбектен 
үзінділер ала отырып ({...} - үзінді белгілеуі), сараптамалық
талдауды жалғайық.

{Абайдың - «ақыл», «қайрат», «жүрек», «ой-сана», «ғылым»,
«білім», «білмек»,«білсем», «ниеттеніп білмекке» т.б. ғылыми- 
теориялық қағидапар төңірегіне шоғырланып, тұтасытт, бірігіп Абай 
жүмбақгығының сырын үғуға мүмкіндік береді} (Осында, 756.).
Яғни, қағидалық жағынан «философиялық мәселе» жеткілікті 
мөлшерде бай деуге болады. Кей мамандар бүларды философиялық 
құрауыштар емес қой - деуі мүмкін. Шынтуайтында, адам, адамзат, 
қоғам тіршілігінің болмысы неден қүралады? - деп, сүрақ қойсақ. 
Дэл жоғарыдағы қағидалық үғымдардан (шын мэнінде еңбекте ол 
8-ден әлдеқайда көп!). Ал, «болмыс» деген ің із - нағыз 
философиялық категория да, қағида да жэне де «ой-сана» үғымымен 
бірге философия ғылымының ең негізгі зерттеу дүниесі - пэндік 
нысаны.

{Абай философиясының ж үйесін зерттеп, талдаудың 
теориялық негізі - Үшкіл деп қабылдап, осы түрғыдан Абай 
«жұмбақтығын» түсінуге көмектесетін ғылыми-теориялық,эрі 
әдістемелік бағыттарын да анықтаған болар едік. Демек, 
ізденісім ізді эрі үйымдастырушы, эрі мазмұнын құратын 
қағидаларын түжырымдап, түсінуге бетбүры с жасауға 
көмектесетін тұтастық қағида - «Үшкіл»} (Осында, 125 б.). Бүл 
«Үшкіл» қағидасы туралы идеяның алғашқы авторы Ақжан 
Машанов (Машани) екені баршаға мэлім, ШақанайӘбдірайымов 
осы идеяны эрі қарай дамытып, өте орынды һэм нәтижелі 
қолданған,сондықтан «Үшкіл» Абай философиясын қағидалық 
жағынан күшейте түскен.

Мүхтар Әуезовтың 20 томдық жинағының 20-шы томының 54 
бетінен автор келтірген үзінді: {«Абай енді өзінің қогамдық,тарихтық
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жолын ұзақ өріске қарай ұлғайтып алып кетеді. Өзі де ғылымды 
зерттей бастайды. Сонымен, 1884 жылдары жасы қырыққа таман 
ілінгенде, - деп, ғалым-жазушы ойын эрі жалғастырады, - ол 
дүниеден көп мағлұматы бар кісі болады. Әр нәрсе туралы гылыми 
философияга сүйенген арнаулы көзқарасы, сыны бар қырағы озғын 
азамат болып, жекеленіп шыға бастайды...»} (Осында, 125 б.). 
Осы үзіндіде және төм енде М ұхтар Ә уезовтің «Абайда 
философиялық система жоқ» дегені жай ғана секем ретінде 
астыртын айтылғаны туралы Шақанай Әбдірайымовтың ойымен 
толықгай келісемін, тіптен, ғұлама-жазушының неге солай еткендігі 
көкірегі ашық, ой-санасы зерделі адамға айдан-анық түсінікті ғой, 
тек кейбір абайтанушы деген мамандардың соны түйсінбеуі таң 
қалдырады. Осы Гордий түйінін шешіп-тарқатушы - биік 
интеллект автор.

{«Абай Үшкілі» ұлы ойшыл философиясында жүйе (система) 
бар деген ойды негіздеп, Мұхтар Әуезовгің «Абайда философиялық 
система жоқ» деген секемін сейілтіп:«жоқ емес, жүйе бар» деген 
тұжырымды қуаттауға ақыл қосады. Сонда, Абай философиясы 
элемдік философия дәстүрлі қағидаларымен байланысьш қазақтьщ: 
«Оты», «Жері», «Суы»,«Ауасы», яғни көне грекгердің дүние пайда 
болуы мен кұрылымының апғаш бастамасы,«алгаш себептілігі» 
сырын ашуға бағытталған қагидаларының логикалық жалғасы 
ретінде қабылдауға мүмкіндік береді. Мүнымен бірге Абай 
философиясы көне гректердің аңғырт,мифтен аса алмаған 
көзқарасынан тереңірек жагыр. Абай ғалым ретінде өз заманының 
ғылыми-техникапық жетістіктерінен хабардар екенін, түсінігі бар 
ғалым екенін де аңғартады, оған электр қуаты (электрон), зауыт, 
фабрика жөнінде философиялық сөздерінде келтірген деректері куэ. 
Мэселен, үш миллион хапқы бар ірі қалалар, жер шарын үш айналып 
шыққан жиһанкездер туралы айтқаны, элем ақпарат құралдарынан 
тым шалғай жатса да, дерекп, негізді пікірді жоғары бағалайтынъш, 
бүларды ғалым көзімен қабылдап,қатты дэріптейтінін танытады 
емес пе?!} (Монографияныц 2-ші кітабы, 136 б.). Қазақ
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саһарасының жай ғана ойшылы деп жүргеніміз осылайш; 
философиясы» - «Абай -философ» тұғырында!

{Сонда, Абай ғылымы тілімен айтсақ, зерде, санат (инг
камал

ақиқатжолына апаратын сенімді ғылыми құрал.} (Моногра 
2-ші кітабы, 145 б.). Абай бабамыздьщ заманында «инт 
ұгымыбүгінгі мэн-мағынасында болмайтын, соған қара

шығармаларында

философия
бұл

болашақ философия олимпіне\
{Абай мен Мұхтар Әуезов шығармаларын мұқият оқыі 

«мейлінше тугел қамтып, тексеріп, талдап» ойшыл дана 
шығармашылығы арнасы «Үшкіл» мен ғылым екенін тү 
дәлелді негіздеу мақсатында «интеллект», «оі 
«шығармашылық» қағидалары туралы ойымызды ұсын, 
бұлар болса, Абай философиясы жүйесін негіздейтіи

б.). Демек
қуаттайды} (Моногра

тұрғысынан - философия тұрғ
келе алған, яғни дінді адами дүниетаным деп білген.

{Сократ хаким айтты деп, Абай дүние (материя) ту 
ойын тұжырымдайды. Бұл ғаламды көрдің, өлшеуіне ; 
жетпейді, келісті көрімдігіне һэм қандай лайықты жара 
законімен жаратылып, оның ешбірінің бұзылмай-тұғынын і 
Бүлардың бэоіне тангажайып каласын һэм акыпын жетпейлі.



(Монографияның 2-ші кітабы, 150 бет). Қазақ саһарасының 
Сократы - біздің Абай бабамыз, яғни ежелгі грек ғұлама
философтарының ортасынан ойып тұрып орын алган болар еді: 
осылайша, «Гректің теңдессіз 7 данасы» құрамындагы көнекөз 
бабамыз Анахарсис данышпан Абайдың тарихи прототипі
іспеттес... л •

{Абай философиясы жүйесін «ниетгеніп білуге» бет қойған
зерттеушілердің бірі Бақыт Ғабдуллин: «Абайдың философиялық
көзқарастарын сөз еткен кезде ойшыл ақынды тек философиялық
категориялардыңтөңірегіндетелміріп, «сана» мен «материяның»,
«рухпен табиғаттың», «ойлау» мен «болмыстың» ара қатынасын 
қалай шешті, түсінді,материалист пе, элде идеалист пе, немесе 
таным теориясында ойлау мен сезімнің арасынқалай түсінді, 
рационалист пе, элде сенсуалист пе деген кесімді сүрақ қойып, оған 
кесімді жауап талап ету қажет бола қояр ма екен?} 
(Монографияның 2-ші кітабы, 155 б.). Әлбетте, бүндай сүрақ 
қою - орынсыз. Дегенмен де, ғылымда да кербез мінез кірпияз 
адамдарболады ғой - орынды-орынсызына қарамай, сүрақ қоя 
беретін: ондай сүрақ қойылса,тартынатын несі бар - «иэ, Абай 
герменевтик-ғалым, көнеше - Сократшыл, Батысша -Кантшыл 
данышпан философ. ‘

{Сол кездесуде Абайдың сүйенгені эл-Фараби ілімі болган. 
Екінші жағынан миссионердің алдына Лев Толстойдың пікірін 
тартқан. Бүл өзі сол кезде, онан бергі кезде халық арасына жайылып, 
аңызға айналған. Сонан бірер мысал. М иссионер Абайға: 
«Сіздің«Дүние бір тарының қауызына сияды» дегендеріңіз ақылға 
симайтын нәрсе ғой», - деген.Сонда Абайдың берген жауабы: - Сіз 
бен біз мынау жарық дүниені көріп отырмыз.Аспандағы Ай мен 
Күнді, жүлдыздарды көріп отырмыз. Осы көруде көздің  
қарашыққылауы тарының қауызымен мөлшерлес деуге болады. 
Демек, көздің зередей қарашығында осынша әлемді сиғызатын 
тәңірім шебердің ісіне шек келтіруге бола ма? - деп жауал берген. 
Бүл сөз әл-Фарабидің жарық сэуле жөніндегі қагидасында бар. Абай
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даналығының қадамын аңғарған миссионер оны үгіггеуцің орнына 
онан тағылым алуға айналған. Осы оқиға сол кездегі халық арасына 
кеңінен тараған. Абайдың даналык дәрежесі бұрынғысынан да 
жоғары көтерілген», - дейді ғұлама ғалым (Ацжан Машанов. Әл- 
Фараби және Абай. Алматы: Қазаңстан, 1994, 94 б.).}
(Монографияның 2-ші кітабы, 160 б.). Әл-Фараби ғұламаның 
эңгіме өзегі болып отырған қағидасын Абай бабамыз біліп, түсініп 
немесе білмей, өзінше туйсініп қайталап огырса, бұл дегеніңіз Абай 
ғалымдығының бұлтартпас дэлелі. Ғ. Есім «Абай хакім» деген 
еңбегінде эр хакім - ғалым деген баба сөзін жаңғыртады, бірақ 
бабамызға философ-ғалым деген атақгы қимайды, сонда философ 
болмағанда қай саланың ғалымы деп шешкен екен 
абайтану шымыз?.. Ш. Әбдірайымовтың осы еңбегі болмағанда, 
абайтануымыз осылай жартыкеш, дүдэмал қалпында қалар ма 
е д і, ойпы рмай, қайтер ед і?!

{Ұсынып отырған еңбегіміздің екі бөлімінде қаралған, 
талданған, зерттелген'м эселелерді қорытындылай келіп 
айтпағымыз: Абай шығармашылығъшың ең тұтқалы, ең тағдырлы 
жэне тұлғалы қағидасы - ел бағу мен ой бағу мәселелері. Бұлар 
болса,диалектикалық қарама-қарсылықтар тұтастығы мен 
ажыратылмас бірлігі. Ел бағу - ең алдыменен адамның өзін бағудан 
аяқганады. Ел болсын, мемлекет болсын, жеке-дара адам болсын 
өз ойын бақпай елді бағу қиынға түседі.} (Монографияның 2-ші 
кітабы, 259 б./Бұдан бүгінгіше айтқанда, «Абай - саясаттанушы, 
ел басқарушылыққа л айық» д еген қорытынды шығады.

{Абай сөзіне өте мұқият болу қажег. Қазақ сөзіне өрелік, өрістік, 
жүйелік сипат беріп,мұны философиялық сыннан өткізіп - 
«ұстартқан» ақын, философ, ғалым Абай еді. ¥лы ойшыл қазақ сөзін 
не түрлі «мисыз», «ақылсыз», «ойсыз», «білімсіз», «надан», «қу 
тілді»ақымақтардан азат етіп, тазартуға бар өмірін сарп етті.} 
(Монографияның 2-ші кітабы, 262 б.). Ал, бұдан бүгінгіше 
айтқанда, «Абай - герменевтик философ-ғалым» деген қорытынды 
шығады.
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{«Абайдың жүз жылдығын өткізу үшін арнайы комиссия 
қүрылды. Абай дастаны ертеден әдебиет, өнер саласынан орын 
алып келгені мэлім. Сонымен қатар, академия Абайдың басқа 
саладағы еңбектерін еске алды. Абай шыгармасы эдебиет 
шеңберіне сыймайды. Оның ойшыл философ екені мэл ім. Және де 
табиғат дүниесіне көзқарастары көрсетілуі керек деген пікір болды. 
Осы кейінгі мәселе жөнінде маған баяндама жасау, мақала жазу 
тапсырылды» (Ақжан Машанов. Әл-Фараби жэне Абай.
Алматы: Қазақстан, 1994, 72 б.). Менің үгып, білуімше, Абай 
философиясы жүйесін зерттеуде жаңашыл ой төңкерісін жасаған 
гүлама ғалым, ол - Ақжан Машанов. Сол төңкерісшіл ойы - «Абай 
Үшкілі» - ізден ісім іздің  басты, жетекші дегеи багытын 
қалыптастыратын теориясы да, логиксы да. Абай сөзін  
философиялық деп қабылдауға ақыл қосатын келесі төңкерісшіл 
ойы - «Абай шығармасы әдебиет шеңберіне сыймайды» |  деген 
қагидалы пкірі. } (Монографияның 2-ші кітпабы, 272-273 б.). Бүл
екі үзіндіден шығатын тұжырым; Абай заманауи Томас Кунше 
талдасақ, «ғылыми-парадигмалдық революция» жасаушы, демек,
Абайдың философ-ғалымдыгы хақ.

{Абай ең алдымен сөздіңтанымдық, логикалықсипагын айтпай
ма?! Сондықтан даАбай сөзі, өзі айтатын, өзі ұсынатын: «жүрегі
айна», «көкірегі көзді», «көңілі ояу», «жанжарығы», «жан куаты» бар
адамга арналган емес пе?! Абай сөзінің ішкі философиялықсыры
да осында ғой.} (Монографияның 2-ші кітабы, 276-277 б.). Сөз 
қасиетін үғынуда, өз халқыныңтарихын, тіршілік болмысын, бүгіні 
мен болашағын зерделеуде Абай бабамыз батыстық Жаңа заман 
ғұлама-философтары деп жүрген X. Гадамер, М. Фуко, 
Р.Дж.Коллингвуд, К.Р. Поппер, И. Лакатос, Л. Лаудан, Т. Кун, 
П.Фейерабенд, Р. Карнап, У.Куайн, Э. Гуссерль сынды ғалымдырдан 
еш кем соқпайды, тіптен солардың баршасының синтезі деуге
боларлық.

{¥лы Абайдың дана ойын жүдетпей, «қарапайым, жеңілдің» 
қамауында үстау қиянат болар. «Ағатуыстың» қас-қабагы астында
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кысылып, қымтырылып өскен Абай сөзіне әлемдік философия 
деңгейіне шығуына мүмкіндік тудыру - қазақ ғылымының 
өскелең,Абай аруағы алдындағы ұлттық борышы.} 
(Моиографияның 2-иіі кітабы, 282-283  б./Ж оғары дағы
түсіндірме-талдау осы үзіндіде айтылған үлттық борышымызды
нақтылай түсіп, бағыт-бағдарын да көрсетеді.

Сонымен, сарапшылық ойымызды қорыта келе, жинақтап 
айтпағымыз:

Философияның сонау Аристотель анықтаған екі бағыты бар 
емес пе - диалектика һәммета физика. Шақанай Әміржанұлының 
осынау үланғайыр еңбегінде диалектика, диалектикалык логика 
саласынан Абай бабамыз нағыз философ-ғалым болып шыққанына
шүкіршшік дегендеиш, көңшіміз марқаиып, төоеміз көкке оір елі ғана 
жетпей қалғандай сезінудеміз; сөйтсек, Абай бабамыз метафизик- 
философ деп атауға да түрарлық түлға екен! Ал, метафизика 
философияның идеалистік бағытын туындатканы белгілі. Несі бар 
-Гегельді, «эй, ол идеалист» деп, балағаітаған маманды көзіміз көрсе
- бұйырмасын,керісінпіе, Багыстағылар түгілі, кешегі Кеңес Одағы 
философ-ғалымдары, идеологтары оньщ аяғын жерге тигізбей, 
философтардың философы, галымдардың ғалымы дегендей 
қүрметтеді ғой - Ленинің де, Марксің де солардың ішінде!

Талдап отырған еңбекті жэне оның басты мәселесін сараптауца 
біз жоғарыда жоспар ретінде айтқан «мезоскопиялық» үғымы 
қолданусыз қалып отыр. Енді біз соны Абай бабамыздың 
ғылымында, философиясында «жүйелік» бар ма, «жүйелілік» 
қағидасы қалай көрініс тапқан, осылар болса - қандай деңгейде 
дегенді қарастыру үшін қолданьш көрейік.

Сонымен де, Абай бабамыздың ғылымының да, 
философиясының да қүрауыштары болуға лайықтүсініктері мен 
ұғымдары һәм қагидалары мен нәтижелік түжырымдамалары
жетіп артылады екен. Солардың бастарын коса отырып, Абай 
солардың көмегімен нендей дэрежелерге көтерілді? - деген сұраққа
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жауап іздесек. «Абай |  элеуметтанушы һэм қоғамтанушы- 
қайраткер», «Абай - саясаттанушы һэм саясаткер», «Абай 
мэдениеттанушы һэм кемеңгер: сазгер, эн шығарушы-композитор,
ақын-жазушы, сөз зергері, моралист»,«Абай - педагог һэм 
ағартушы», «Абай - философ һэм ғалым», «Абай - тарихшы һэм 
халықөмірінің шежірешісі». Мінеки, «жүйелілік» қағидасының 
ерекше «мезоскопиялық» түрде көрінуінің нэтижесі |  белгілері
осындай.

«Жүйелілік» кағидасының қолданыс табуының үгынықгы болуы 
үшін тағы бір бүгінгі Қазақстан жағдайынан мысал келтірейік. Ел 
рэміздері: Ата-заң, Ел-таңба, Ту, Өн-үран; Парламент, Ақ-орда, 
Президент, атқару жэне басқару органдары - институттары т.б. бір 
үғымға құрау ы штар болып саналады: эр қүрауыштың өзіндік сыр- 
сипаты бар, іс-әрекеттік қолданылуы бар, бірақ осылардың 
ешқайсысында жекелеген түрде астаналық сипат жоқ. Ал, егер 
осыларды жүйе түрінде бастарын біріктіріп, «мезоскопиялық» 
қағидасының орындалуын талап етсек, онда ерекше сипаттағы 
астана болу - «Астана» үғымын аламыз.

Дәуренбек Әзенұлы ӘУБӘКІР, 
философия ғылымдарының доісгоры, 

JI.H. Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры, ХАА, 
ХЭҚТҚА академигі, «Ноосфера жэне Теракты даму» 

ЭкБ-орталығы д и ректорыны ң орынбасары (Е¥У жанындагы)
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ӨЗЕКТІ ӨРТЕГЕН ӨМІР

Ллғысөз орнына
I

Осы бір теңдесі жоқ ғылыми еңбектің бір арнаға тоғысып 
жинақгапғанына жиырма жылдай уақыт өткен екен. Күні-туні көз 
майын тауысьш, ғұмырының жартысьша жуыгын Абай мен Мұхтар 
еңбектерінен бас алмай, ғұламалардың ой тереңіне үңілумен өткен 
еңбекқор ғалым - Шақанай Әміржанүлының бүл дүниеден өткеніне 
жеті жылдан аса мезгілде өтіп кетгі.

Абай мен Мұхтар идеяларын философиялық тұрғыдан жүйелі 
тұтастықта біріктіре зерттеген, талай мэрте түзеуден, күзеуден 
өткізіп, сан рет қайталап жазып, докторлық диссертацияға арналып 
жазылғанымен, өкінішке орай, қорғауға қаншаталпынса да, жолы 
бола бермей, тауы шағылып кері қайтса да, беті қайтпай, 
бірбеткейлік танытып, болашақтан еш үмітін үзбей, соңғы демі 
таусылғанша қолынан қаламы түспеген. Келешек үрпақ алдындағы 
парызын абыроймен аткаруға жан-тэнін де, уақытын да аямаған.

Шақанай Әміржанүлы бір кездері Павлодар облысы бойынша 
аймақтық ақпарат құралдарының таралуы мен елдің саяси 
сауаттылыіына қырағы көзбен қарап отырушы, Кеңес өкіметінің 
идеологиясыньщ белді де білікті, білімді саясатганушысы, үгіт- 
насихатшысы, кеңесш ісі эрі философиялық (даналық) 
қағидаттарына сүйене отырып, ақылға салушы, ақііарат атаулыны 
сүзгіден өткізгендей мың қарап, сараптаушысы, алдыңғы қатардағы 
заманының озық ойлы ойшыл ғалымы да болды.

Сондыкгган да болар, өз заманына сыни көзбен қараған Абай 
мен Мүхтардай жүрекгері қазақ үшін соққан асыл азаматтардың 
эрбір сөздерінің астарынан қүнды саяси деректер іздеуден еш 
жалықпаған. Абай заманы келбеті, Мүхтар заманы бейнесін, қазіргі 
кезеңнің көрінісін түтасымен біріктіріп, жалпы адам деген жүмыр 
басты пенденің бүл ғүмырдағы тірлік-әрекетін сипаттайды. Батыл 
шешім жасап, ащы шындыкты Абайша да ашу-ызымен айта алған.
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Кеңес өкіметі тұсында саяси сауаттылығымен көзге түскен
1 іЛк m i  r^ d  Ш г *  *

ғалым
қырлы дәлелдерімен, дэйектерімен көзіндіжеткізіп, дала тарихының 
әлі де зерттелмей жатқанын, ақын-жазушылардың 
шығармаларындағы астарлы ойлардың элі дұрыс ашылмай
қалған

Қорқыттан бастап кешегі күнгі көзіміз көрген Қонаевка деиінгі
кезенде - Қазақ елінің тәуелсіздік үшін күресінщ жалгасқанын, 
қаншама тарихи шым-шьпырық оқигаларды бастан кешкенін, небір 
асыл да ардақты ұл-қыздарының қыршын болғанын, өркениетті 
заманда соңғы бас көтеру - Желтоқсан оқигасының нэтижелі екенін, 
қазақрухының мэңгілік жасайтынын мақганышпен айта отырып,
Абай үшкілін алғатартады. Мың жылғы тарихтың өне бойынан 
адамзаттық, адамдық, имандылық, шындық пен ақиқатты іздеп, 
бүкіл әлем халқы Түркі әулетін мойындауын, Алаш пен Қазақ - 
біртұтас, бір үгым болуын,бірлік барда - тірлік болатынын, өзі е
елге қарап өзеуремей, өзіңе сенудщ жепспп мол екенін жиі қаиталап 
отырғаны - нағыз елі үшін жанын қиюга дайын нағыз нар түлға, 
дегдар, батыр, ақылгөй, данышпан, көреген саясаттанушы- 
галымның іштегі буырқанып жатқан жан айгайы болса керек.

аалмаиды;»
басқалардан

ндандар
қарапаиым гана қатардагы ғалым оолып жүреоерген. ыреуіе іми 
үрып, жылап-сыісгамай, «ешкімнің аузын алмай» (қазіріі заманның 
індеті), арага адам да салмай, әйтеуір, асылдың қында жатпайтынын 
білген, болашақтан зор үмітін үзбеген кең жүректі галым болғанына 
оқырманның осы еңбекпен танысу арқылы өздерінің де көзі
жететініне кэміл сенемін.

Қонаев пен Қорқыт аралығын түтас қарастыра келіп, алтын
діңгек етіп, Абай менМұхтарды ортага ала отыра қазіргі жэне
өткенгі саясаттыц демімен терең тыныстаганын байқай апасыз.
Ойшыл, философ, саясаттанушы-ғалым зерттеулерінде акын-
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философ, ағартушы-демократ Абайдың жэне оны бүкіл әлемге 
танытушы I «Абай жолы» роман-эпопеясының авторы - ғұлама, 
ойшыл, суреткер жазушы - Мұхтар Әуезов туындыларының өне 
бойынан түркі әлеміне деген ойшыл-ғұламалық, сүйіспеншілік, 
отансүйгіштік,жанашырлықсезімдерін, махабатгарын іздейді. Оны 
іздеудің себептері де жоқ емес. Абайдың шығармаларының 
зерттелуі тек патшалық Ресей саясаты, ал оның занды жалГ&сы

Кеңес өкіметі саясатының ш еңберінен шықпай 
қарастырылғанын тілге тиек егеді. Ал Мүхтар Әуезов қиын-қыстау 
заманда, қыл көпірдің үстіндегідей, қальщ өртгің ортасында жүріп, 
Абай жайлы деректер жиыстырып, «Абай жолы» кітабын жазып 
шықты. Түркі әлемінің жарық жүлдызы - Абайдай данышпан, 
ғүлама-хакімді әлемге танытты. Қазақ деген халықтың бар екенін, 
оның кім екенін, халықтың сүйікті үлының бірі - Абай арқылы 
білдірді. Өзі де танымал болған, Мүхтарды жэне Абайды пір тұгқан 
Шақанай Әміржанүлы Әбдірайымов саясаткерлік шешен тілімен 
көпшілікке түсінікті етіп, өзінің түпкі мақсатын айқын сездірген 
еңбегін қалдырып отыр. Бұл еңбектің ең соңғы нұсқасының 
(компьютердің жадында қалғанына шүкір!) табылғанына қуана- 
куана жарыққа шыгаруға асықгық. Шақанайдьщ көп рет түзетілген 
бір нүсқасын қаншама қайталап оқып, екі жыл бас жағыма жастап 
жатсам да, бірнеше рет компьютерге тергенім жоғалып кетсе де, 
түп нұсқасының бір күні табылатыньша сеніммен қарағаным оң 
болып,туған күйеу баласының - ТұяқовТөлеудің және оныңінісінің 
арқасында қолымыз құнды еңбекке жетті.

Шақанайдай ардақты ағамыздың эрбір жүрек соғысы: «Қазақ, 
қазақ!» «Алаш, Алаш!» - деп соғып, саяси тақырыпқа арналған 
философиялық тұрғыдап талданған бұл ецбегініцтамырларьшыц 
ішіндегі, ерсілі-қарсылы аққан қаны: ата-баба мұрасы, өсиеті, бір 
сөзбен айтқанда, ел сақтау, жер сақтау, ибалы өмір сүру, бірлік, 
жақсы тірлік, береке, бақ пен баянды ғүмыр кешу; соған барар 
жолга бағыттайды. Қазақ басынан кешкен беймаза тірлікпен
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бейқамдылыққа жаны қас Шақанай адал еңбекпен мақсатқа жетуді
көздейді. *

«Қазақ халқының дербес елдігі мен тәуелсіз мемлекетгіп болса,
жаңа ғана аяқтана бастады, бұлар - элі тым жас. Қарадан 
Президентке дейін қамқорлыққа элі де зэру екенін көріп отырмыз. 
Ә сіресе, халықтық пен ұлтжандылықтың қолдауынсыз: 
халқымыздың тұтастығын, бірлігін сақтап, нығайту - мүмкін емес. 
Өз елімізде отырып, анатілімізді заңжолымен қорғауға мүмкіндігіміз 
болса да, пайдалана алмауымыз - өкінерлік те,қиналарлық та 
жағдай...», - деп, көпті көрген ағалық, даналық, отансүйгіштік наз- 
тілегіайқын көрінеді. Шақанайдың әрбір айтқан сөзінің мэн- 
мағынасына түсінбей қалу - мүмкін емес. Өйткені Шақаң талай 
жылдар ақпарат, үгіт-насихат шеңберінде айналып, кеңестік 
кеңеспен қаруланса да, ділін, дінін, қанын сатпай, ақиқат жолын, 
шындық жолын ұстанды.Кеңес өкіметінің біржакты, «үр да жық» 
саясатшысы да болған жоқ; халқының қамын ойлау идеясын
өркендетуге ат салысты.

«Даму зандылығы - қарама-қарсылыктардың күресі. Бүны
жоққа шығару - қүрәурешілік, «бахасқа» салынған бос сандырақ. 
Кеңес империясыныңтірегі болған идеология КОКП-нің «мүлтіксіз» 
көзқарасы қоғамдық санадан оңайлықпен, күрессіз кете қояды деу 
-соқырлық болар. Ал ескінің орнын басарлық жаңа үлттык 
идеология элі толғак үстінде.Дербес елдігіміз бен тәуелсіз 
мемлекеттігім іздің көзімен қарасақ: үлттық тіл ім ізсіз, 
мэдениетімізсіз үлттық идеологияның бір күн ішінде пайда болады 
деу - негізсіз де дәлелсіз», - дейді көреген еаясаткер ғалым агамыз.

Идея кім көрінгеннің қолында: ездің де, ердің де, батырдың да, 
қорқақ пен азғынның да, адалдың да ұстанған жолдарынан, сана- 
сезім түйсіктерінен белгілі бір топ не тобыр пайда болып, жақсы да 
жаман ниетте аумағы кеңейе түсетіні белгілі, тіпті, үйреншікті 
жағдай болып кетті. Өлемде қаншама агымдар бар десеңізші!? 
Оған эдет-ғұрып, салт-сана, жол-жора, Ага заң, жарғы барлығын 
қосыңыз. Біздің көп үлтты деп жүрген елімізде қандай ортақ идея
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болуы керек? Мінеки, сол жағына келгенде, Шақанай ағамыз тарих 
қойнауына тереңдеп кіріп, ой мүхитына сүңгуді, оң мен солды, ақ 
пен қараны ажыратуды; өтірік пен шындықты, адалдық пен 
арамдықты, зымияндықты айыруды - басты мақсат етіп отырады. 
Айналып келіп, Абай атамыздың даналық ой-тұжырымдарынан 
мысалдарды тұспал ретінде, нақгы дәлел ретінде нақьш-өсиеттерін 
келтіре кетеді. Бұны - өнегелі ұстаздың, тэжірибелі үгіт-насихат 
жүргізуші саясаткердіңбайыргы би-шешендерше болжап толғаған, 
толғандыратын, көпшілікке ой қозғататын шешімін тапқан, қисыны 
келген, жөн-жобағалайық құнды, салиқалы сөз деп 
қабылдаганымыз лэзім.

Ғұламалардың туындыларына байланысты сөз қозғау үшін 
олардьщ ой тереңдіктерін айқындаушы, сарапқа салушы, зертгеуші 
ғалымның өзі де сондай дәрежеде болуы тиіс секілді. Абай мен 
Мүхтардың эрбір ой-пікірінің гибратгық ара-жігін, асыл сөздерінің 
астарын сан саладан салмақтап, қырынан да қиғаштап көріп, 
тұтастай да, бөлшектеп те тереңіне бойлап та, алды-артын, 
болашағын ойлап та, көз жетер жеріне дейін қадалыпқарап, ойын 
анықтап, өз тұжырымын талқыға сапып отырған.

Шакаң кіріспе сөзінің біртүсындабылай депті:
«Идеология тек қана мемлекеттік санамен, Конституциямен, 

құқықты қорғайтын заңдармен шектелмейді: мұның тамырлары 
тереңде, ғасырлар қойнауларында жатыр. ҰлыАбай бүгінгі 
үрпакгарга аманат етіп тапсырган «Бірлік», «Береке», «Шын пейіл» 
санасымен тікелей байланысты. Әрине, мүны теріске шығару - 
орынсыз сэуегейл ік болар. Бірақ бұныңбір гэбі бар: Абайдың ойына
сүйенсек:

Үқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді,
Аузымен орақ орган өңкей қыртың, - дегеннің кебін кигендер 

эулегі. Көбіміз шарасыздыққатірелген соң, осы киімді киіп жүрдік,
- дей келе, ары қарай ойынаой жапғастырып, - марксизм-ленинизм
- КОКП идеологиясы, пролетариат көзқарасы деп даңғойланып, 
ұлттық көзқарасты менсінбедік. Сірэ, «аузымен орақ орган өңкей
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қыртың» деудін сыры да осында болар. Басқаша түсінудщ қисыны 
жоқ сиякгы. Үлтгық көзқарасты менсінбеу, елемеу Кеңес империясы 
саясатының таяздығын, бейшаралығын танытып, оның күйреуіне
тарихи себептерінің бірі болды», - дейді.

Осы еңбегінде айтпақшы болған тұжырымдарының, ой-
максатының алғашқыны санасы - осы бір ғана Абайдай гүламаның
«қырг» сөзіне тіреліп, осы сөздің мән-мағынасы, этимологиясы (түп
төркіні) үлкен саясатган хабардар етіп, өткен ата-баба ғұмырынан
бір мысқалдай белгі беретінін аңғартады. Мінеки, қырағы көз,
сезгіш,саясаттың иісіне қанық, биік құздан, шыңыраудан байкағыш,
бақылағыш Шақанайдай ғалым ағамыздың философиялық ғылыми-
зерттеу л абораториясынан, шеберханасынан шындалып, суына 
қанып шымырланып шыққан шынайы, сыни сөз саптаулар, шешімді 
деқисынды, таза, тұщы, мөлдір, салмақгы пікірлері еріксіз назар
аударгады. Әрі бас алғызбай окытып, таңғалтады...

Мен екі жыл үзбей, алдыңғы нұскаларды аударыстырғаннан
соң ғана өзімше сөз арнаудамын.

Ысқақов Мейрамбек Ризхан\р іы,
Астана қаласы № 34 орта мектебінін

қазақтілі мен әдебиеті пәнінің окытушысы-

28



БҮГІНГІ КЕЗЕҢ ТАЛАПТАРЫ

Кіріспе орнына
I ‘ .. \  : \ *- Н

Қазақ халқы ғасырлар бойы өз еркімен бе, әлде әзәзіл 
саясатгьщайла-амалынан ба, болмаса халықгығы мен ұлттығыньщ 
оянбағандыгынан ба, ең болмаса мемлекеттігінің жетілмегендігінен 
бе, әлемдік тарих бұл туралы пікірін келешекте айта жатар, бағасьш 
бере жатар - өзекп өртейтін «құлдық психологиясынан» құтылатын 
күн туар ма екен деген арманға есік айқара ашылмаса да, бірақ 
табалдырығынан өктемдеп, екпіндеп атгады. Бұның жолына өмірін 
сарп еткен ойшылдар кемеліне жете алмай құрып жатты, бұлардың 
орнын жоқгатпай бассам ба деген үміткерлер,табанды күрескерлер 
ұрпақгары өмірге үздіксіз, үзіліссіз, толассыз келіп жатты. Әлі не 
түрлі «шешендері - бүлбүл», «көсемдері - дүлдүл» келер. ¥лы 
бабаларымыз: Асанқайғы, Қорқыт Ата армандаған жақсы 
өміршағында өсетін мүлдем жаңа ұрпақтар өмірге келер. 
Осылардың ең бақыттысы - бүгінгі Тәуелсіз Қазақ Елінің жаңа 
шаңырағының іргетасын қалап жатқан ұлдары мен қыздары. 
Қадамдарың құтты, істерің сәтгі болсын! - демекпіз бұларға.

Қазақ коғамы өмірінде ғасырлар бойы күткен тәуелсіздік 
күнітуды. Халық жаңғырып, малға, шаруаға да береке енді, адамға 
да бақ-мереке, та¥у-тыныштық, шат-шадымен тірлік бар жаңа 
өмірге ұмтылган дэуірі басталды.

Бүгінгі қазақтың сиынатын күш-қуаты, өнеге, үлгі түтатыны - 
жаңа Ата заңы, Ән ұраны, Ел таңбасы, Көк туы, бүларга сиыну, 
әрине, занды. Демек, бүлар болса еліміздің тәуелсіздігінің айшықты 
көріністері, қазақ халқының үлтгығының, елдігінің табиғи жалғасы, 
мэңгілік нышандары.

Бүгінгі қазақтың сиынатыны, әрине, ең алдымен қазақ 
халқьшың ұлттығы мен ұлтжандылық қасиетгерінің мыңжылдық 
тарихы, ел ақылшысы, қамқоры болған ұлы даналарымыздың істері
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мен азатшыл, жасампаз ойлары: «Жерұйық», «Жиделі-байсын» 
жерін көксеген Асанқайғы, Қорқыттай ұлы бабаларымыздың, 
Шығыстың Аристотелі атанған ұлы философ, данышпан
ғалымымыз - эл-Фарабидің, еліміздіңтүтастыгын сақгап, ұлтгьіқ 
мемлекетіміздің негізін салған: Абылайхан, Қасымхан, Есімхандай 
ұлы ел билеушілеріміздің, ұлтгық мэдениетімізді элемдік деңгейге 
көтерген Абай мен Мұхтар Әуезовтей дана ойшылдарымыздың,

еттерінщ
Желто»^^ 
бастырсы н

құрыды

КПСС билік тағынан қуылды. КСРО-ның орнын баспақшы 1МД 
орнағаны әлем халықгарына белгілі. Бүгінде дербес еліміз тэуепсіз 
ұлттық мемлекетімізге сүйеніп, шаруашылыгымызды, рухани 
өмірімізді мүлдем жаңа элемдік өзгерістер дендей бастаған 
алеуметгік жағдайларды қалыптастырып, жаңа деңгейде дамытып,

арга, жаңа сұраныстарга саи 
in кпп-яяғымызлы байлан

аузымызды аштырмайтын орыс патшалығының отарлау саясаты, 
бұның табиғи жалғасы кеңес империясынын қазақ халқын жаппай
орыстандыру саясаты күйреді.

Бүгінде Тәуелсіз Қазақстан Республикасы көптеген шетелдік
мемлекетгермен дипломатиялық катынастарын орнатып, олардың
елшілік мекемелерін өз Астанасында ашуы - еліміздін тәуелсіз 
гиттгктл гяясатынын алғаш кадамдары. Қазақ халқының дербес

тәуелсіз,
Тарих қойнауына көз жіберсек: осынау - Қоркыт Атадан 

Қонаевқа дейінгі уақыт аралығында казак халқы ауыр азапқа, 
зорлықка, корлықка - айықнас кдйшылықгарға толы өмірді басынан
өткерді

халқынын дербес елдігі мен тәуелсіз
Қатардағ
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азаматтарынан бастап, Алғаш Президентіміз Назарбаевқа шейін 
қамқорлыққа элі де зэру екеніи көріп отырмыз. Әсіресе, 
халықтықпен ұлтжандылықтың қолдауынсыз халқымыздың 
тұтастығын, бірлігін сақтап, нығайту мүмкін емес. Өз елімізде 
отырып, ана тілімізді заң жолымен қорғауға мүмкіндігіміз болса да, 
пайдалана алмауымыз - өкінерлік те, қиналарлықта жағдай.

Еліміздің жер қойнауындагы есепсіз байлықтарына, шетйТдіктер 
ден қызығуда, ал өзіміз болсақ, ебін тауып екі асай апмай, мысымыз 
құрып жүрген жоқ па?! Айтарымыз - көп-ақ, бірақ іске қосарлық 
амалдарымыз, айлаларымыз Абай айтқандай:«Алдымызда айла 
жоқ!» - дегеніне бара-бар сияқгы. Сол «айланың» бірі - еш уақытта 
азып-тозбайтын, мұқалмайтын құрал - қай-қайсымыздың да 
руханилығымыз. Ал руханилыкты тағы да Абайға жүгінсек: «Аят, 
хадис емес қой!» - деп, бұның тұтастығына ой тоқтатқан.

XX ғасыр саяси жендеттері руханилықгы қара табанымен 
жаныштап, дүниежүзі халықтарын тағылық құрбандығына 
шапмақшы больш, адам түсіне жоламайтын айуандықгың, шектен 
шыққан қиянатына шейін барды емес пе?! Бір сөзбен айтқанда, 
жер бетінде адамның өзін ауызга алмағанда, тіршіліктің қандай да 
түрін жоюға бет алды.

«Руханилық» - философиялық абстракция. Руханилық 
адамнан,адамзаттан тыс өмір сүретін түсініксіз, ақылға 
сиымсыз(иррационалдық) күштерге қарсы төтеп беретін 
гуманизмді ту қьигып көтереді.

Руханилық- жалпылықфилософиялықтүсінік. Яғни,түгастыққа
бара-бар, былайша айтқанда, адамзат қауымының өскелең 
парасатымен сүрыпталып, жиынтыкталған білім, гылым үғымы, 
түсінігі, осының қалыптасу, даму тарихы.

Руханил ық - әлем кеңістігін жайлаган бір мүхит сиякты, бүған 
жан-жақтан тоғысып келіп құятын сансыз тармақты, көп салалы 
өзендер, көлдер іспеттес. Осылардың бірі - қазақ халқының 
мыңжылдық тарихы. Қоғамньщ күйзеліске, дағдарысқа үшыраған
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шағындағы аскынған дертгің дендеген түрі: ол - ескі мен жацаның 
күресі.

Даму заңдылығы - қарама-карсылықгардың күресі. Бұны жоққа
шығару - құр эурешілік, «бахасқа» салынған бос сандырақ. Кеңес
империясының тірегі болған идеология КПСС-тің «мүлтіксіз» 
көзқарасы коғам ды қ санадан оңайлыкпен, күрессіз кете қояды деу 
-көрсоқырлық болар. Ал ескінің орнын басарлық жаңа үлттық 
идеология элі толғақ үстінде. Дербес елдігіміз бен тәуелсіз
мемлекеттігіміз көзімен қарасақ: үлтгықгілімізсіз, мәдениегімізсізЫ Яь! Ф
ұлттық идеологияның бір күн ішінде пайда болады деу - негізсіз
дедэлелсіз. Себебі, идеология көктен түспейді.

Идеология - қоғамдагы эртүрлі азғын да, ез де, ер де, 
азатшыл,күрескер қоғамдық, әлеуметтік топтардың, 
құрылымдардың өздері, бұларға қарсы тұрған af ымдар гуралы 
жэне мемлекетке деген көзқарастарын жиынтықтагі
тұжыры м дал ған идеялар жүйесі.

Идеологияның түп нұсқасын алсақі қандай да халықтың
тарихтылығы, өзіндік санасының өсіп жетілу жолы. Қандай да

халық
мүдделерінің

етпекші. Идеология тек қана мемлекеттік санамен - 
Конституциямен, құқыктықты қоргайтын заңдармен шектелмейді, 
бұның тамырлары тереңде, гасырлар қойнауларында жатыр. 
ҮлыАбай бүгінгі үрпактарга аманат етіп тапсыргаи: «Бірлік», 
«Береке», «Шын пейіл» санасымеН тікелей байланысты. Әрине, 
бұны теріске шыгару - орынсыз сэусгейлік болар. Бірак бұның бір
гэбі бар. Абайдың ойына сүйенсек:

Үқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді
Аузымен орақ орган өңкей қыртың, - дегеннін кебін кигендер 

эулеті. Көбіміз шарасыздыкқатірелген соң, осы киімді киіп жүрдік 
қой. Марксизм-ленинизм - КПСС идеологиясы, пролетариат 
көзқарасы деп даңғойланып, үлтгық көзкарасты менсінбедік. Сірэ, 
«аүзымен оракорган өңкей қыртың» деудің сыры да осында болар.
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Басқаша түсінудің қисыны жоқ сияқты. ¥лттық көзқарасты 
менсінбеу, елемеу кеңес империясы саясатының таяздығын, 
бейшаралыгын танытып, күйреуіне тарихи себептерінің бірі болды
емес пе?

Қазіргі жағдайда елімізді өркениет жолына ынталандыратын 
қуатгы қарудың бірі - халкымыздьщ ұлтгық идеологиясы. Қандай 
да ел өзінің ішкі және сыртқы саясаты тағдырын мемлбКетіне 
жүктейтіні - тарихи қажеттілік. Мемлекеттіктің іргетасын қалап, 
тарихын калылтасыратьш белгілі бір халық. Қазіргі өтпелі кезеңге 
ауадай қажет: ол - ұлттық көзқарас, қоғамдық, әлеуметтік пікір, 
ой,идеялар, соның ішінде «Ұлттық идея» т.т., яки «Ұлттық
идеология», ыздщ пікірімізше, қазақ халқының мың жылдық тарихы 
біпе білсек, осының куәсі.

Біздің эңгіме етпегіміз - XIX ғасырдың ортасы XX ғасырдың
басында өмір сүрген ұлы ойшыл Абай шығармашылығы негізін
қүрған ұлттық идеология мэселелері. XX ғасырда Абай әлемінің
тарихын зерттеп, ғылыми-теориялық негізін салып, үлттық және
ұлтжандылық сипаггарын зерттеген ұлы ғалым-жазушы - Мұхтар 
Әуезов.

Әзірше, елімізде жүріп жатқан нарықтық өзгерістер 
айтарлықтай дэрежеде халқымызды қарық қылмаса да, болашақ 
өзгерістерге бастар халқымыздың елдік тұтастығын, тэуелсіз 
мемлекеттігін нығайту жолындагы алгаш түсаукесер қадамы.

Дүниежүзілік деңгейдегі тарихи түлғалар қатарына көтерілген 
қазақ халқының үлы перзентгері - Абай мен Мұхтар Әуезов.
ьүлданалардың қазірп қоғам өмірінде алатын орнын жан-жақты 
зерттеп, тану үдерісі жаңа кезеңге кезігіп отыр. Социалистік реализм 
білім, ғылым салаларында үстемдік, өктемдік жасаған шагында 
ұлттық мәдениет мәселелері КПСС саясатының багуында 
болатьш. Ғылым мен теория КПСС идеологиясымен уланған заман 
болатын. Абай айтатын: «Бұл не деген заманга ісім түсті?!» - деген 
философиялық ойында терең сыр бар емес пе. Аумапы-төкпелі, қиян-
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кескі күрес үстінде өткен замандардың куәгері болған ұлы Мұхтар 
Әуезов: «Заман сырын есіңнен қалт жіберме! Мені ұғамын десең, 
әділ бол, ақиқат жольга ұстан» - деп, бүгінгі, болашақ ұрпақгарды
сақгандырып тұрғандай сезінесің. XX ғасьф мэдениеп жетіспктерін 
ХХТ ғасыр өркениетіне табыс етіп, сабактастырып, жалғастьфатын 
қазақ елі атынан әлемдік гуманизм елшілері - АбайҚұнанбайүлы
мен Мүхтар Әуезов.

Мыңжылдық тарихымыздың Абай мен Мұхтар Әуезовтей 
даналарға арнапған беттерін бүгінгі күн талаптарына сай жаңғырту
- тарихи қажеттілік. Адамдық эрі үлттық борышымыз. Абай мен 
Мүхтардың өмірі мен шығармашылығы туралы ақиқатты әрқилы 
идеологияландырған бүрмапаудан, соқырлыктан, метафизикалық 
сыңаржақтылықган тазартып, азат ету - Абай әлемінің кезек
күттірмейтін тың мәселесі. ,

Ғасьфдан астам уақыт ішінде Абай туралы жазылған еңбектер
тау-тау, өз алдына жеке тарих, бұиы тексеріп талдау ісі кезек 
күттірмейтін мэселе. Осыған орай айта кететін жайт. ол - Абйй 
дэу ірінің табиғи жалғасы Мүхгар Әуезов дэуірінің үмытыл а бастауы, 
эсіресе, философиялық сипаты ескерілмей келеді. Жаңа кезең 
Абайды тану мәселелерін Мүхтар Өуезов айтқандай. «Абайдың 
барлық мүрасын алғанда (лирикасы, поэмалары, қарасөздері), көп 
шығармаларында көрініп отьфатын анық ойшылдық көзқарастар, 
терең толғаулар болады. Бүлар катты ескершіп, зерпгтеліп, зерделеніл 
отьфылуы керек. Жэне осындай ойшылдық белгілерін жеке 
философиясы деп атамасақ та, ақынның даналық,философиялық 
көзқарастары деген түрде мейліише түгел қамтып, тексеріп, талдай
білуіміз керек».

Бүгіпгі кезең Абай элемі децгейін дүниежүзілік өзгерістермен 
қабыстьфып, осылардың талаптарына сай зертгеу, айрықша ескеру
- заман талабы. Абай тұлғасы - оның жеке-даралыгы, 
таңғажайыптылығы, ал бітімі - тек Абайдың Абайлығьтна тэн: 
ойшылдығы мен даналығы; таланты мен дарындылығы; қоғамдық
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болжағыштығы мен саяси көрегендігі т. б. да қасиеттерімен 
сипатгалады.

«Сахара үнсіздігін» мекендеп, ғасырлар бойы бүгіліп, буылып 
өскен қазақ хаяқының батыр тұлғасы мен даналық бітіміне 
гаңданбасқа болмайды. Әлемдік мэдениетке «Отырар өркениетін» 
өмірге келпрген халық. Артьша «өлмейтін сөз қалдырған» Абайдай 
ұлы перзентін тудырған халық. **

Әлемнің табиги жаратылысы бір нүктеден (электрон, гена, 
затпен өріс, элі сондайдың талайы ашыла жатар) басталып, 
тарап,тіршілікке ие болады деген ғылыми болжамы логикалық 
ойлауда неге саяды? - десек, жауабы: «бір сөзге», философиялык 
тілде -категорияға саяды. Сонда, осы қағидага сүйеніп айтпағымыз: 
Абай әлемі «үшкіл» ұғымына саяды деген қағиданы диалекитика 
тұргысынан жан-жақты зерттеу - ізденісіміздің мақсатты бағыты. 
Абай мен Мұхтар Әуезов мұраларын ұлы ғалым-жазушы 
айткандай: «мейлінше тугел қамтып, тексеріп, талдай білуіміз керек»
- деген ғылыми-теориялық эрі әдістемелік қағидасы Абай әлемін 
танудың «басты шарты». —L

Абайдың «оқы», «үйрен» жэне «ойлан» атты философиялық 
түйін-тұжырымы - «қырық жамау» жүректің - «ойлы көзі», «терең 
ойы», «шын ақылы», «әділетті ақылы».

Абайдың тікелей өз шыгармалары мен Мұхтар Әуезовтің 
жиырма томдық ш^іғармалар жинагын жан-жақты пайдалана 
отырып, мұқият зерттеліп, қалыптасқан гылыми-теориялық, 
эдістемелік қағидалар сапасында қабылдап, ұсынып отырған 
тақырыбымызды тұжыры м дасақ, Абайдың дана ойшылдығының 
сьфы - қоғамдық, саяси-әлеумегтік қызмегі мен өмір сүрген ортасы, 
заман талаптары әсерімен қалыптасқан қоғамдық-саяси жэне 
фил ософиял ық көзқарастары болмақ.

Ағаргушылық, педагогикалық, психологиялық, эстетикалық, 
сазгерлікт.б. көзқарастары зертгеліп, танылып, қазақ ғылымында 
көрініс ала бастаганы жұртшылыққа белгілі.
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Абай мен Мұхтар Әуезовпгей ұлы даналардың шығармашылық 
қызметінің қоғамдық-саяси жэне философиялық жүйесін тақырып 
етіп алудың себебі: бұлар элі де болса жетік зерттелмей, ғылыми
ізденістерден қағыс қалып келеді.

«Білім-гылым үйренбекке талап қылушыларға әуел білмек
керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмек керек.
Оларды білмей, іздегеніміз табылмас» - дейді Абай.

Абай философиялықтанымы мен логикасы алда, бүл туралы 
жеке-дара, арнайы сөз болады. «Әуел білмек керек» деген ғылыми- 
теориялық, эрі эдістемелік қатидаға сүйенсек, бұл дегеніңіз, Абай 
мен Мүхтар Әуезов шыгармашылығын зертгеп, еңбектерін мұқият 
оқып, танып, біліп барып, тек осындай қадам жасағанда ғана, жан- 
жақты талдауға мүмкіндік береді.

Абай шығармашылыгына диалектикалық түтастық сипат беріп,
мұның мазмүны мен мәнін ашатын «Ү шкіл» атгы теорияның ғылыми 
мүмкіндіктерін іс жүзінде байқап, сынамақпыз. Ү шкіл төңірегіне 
ізденісіміздің мына багыттарын шоғырландырмақшымыз. Басын
ашыпайтсақ,олар: ,  ̂ л 5 ■,і 4 .

- біріншісі—Абайдың қоғамдық-саяси көзқарасы;
- екіншісі—Абай мен Мүхтар Әуезов шығармашылығы, бүның

халыктық, ұлттық және үлтжандылық қасиеттері;
- үшіншісі — біздің түсінігімізде ең талас, тартыс тудыратын

мәселе: ол - Абай философиясы туралы ойлар, болжамдар.
Абай философиясы мәселелерін жиынтыктап, түжырымдап 

топтастырып, бұның жүйесін, жұмбақгыгын, «ниеттеніп білмекке»
бет қойдық.

Қазақ халқының батыр түлға бітіміне кенеше жабысып, қалмай
8 #

келе жатқан «көшпенді», «надан» деген оисыз, мисыз гпкірлер, 
өлшемдер, ғылымдыққа дәм елі. Бұл қағидалар орыс
пагшалыгының отарлау саясаты мен идеологиясыныңтаяздығын 
көрсетті. Қазақхалқын жаппай орыстандыруға багытталган КПСС- 
тің ұлт саясатының бейшаралығын бүгінгі тарихтың өзі дәлелдеп
отыремеспе?!
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«Абай кім?» деген cay ал бүгінгі кезеңце тың талаптарды қойып 
р. Бүл сұрақбүгінгі де, ертеңгі де ұрпақтарды, ягни бұлардың

оірде оірін жаибарақат, немқұрайды қалдырмайды. Немесе: «Е. 
Абайма, болса қайтейін!» деген керенаулық фолмас деп ойлаймыз.

Жүрегі - айна, көңілі - ояу,
Сөз тыңдамас ол баяу,
Өз онері түр таяу,
Уқпасын ба сөзді тез, - деп, Абай хапқының мэдениегін, өнерін,

тағдырын келешек ұрпақгарға аманат етіп тапсырып, қазіргі жэне
болашақ буындарға деген тарихи сенімі зор еді. Иә, «Абай - кім?». 
Бүл мәңгілік сұрақ.

Себебі, ұлы ойшылдың мәдени, философиялық және әдеби- 
көркем мұрапары мол, арнасы кең дүниежүзілік өркениет мүхитына 
құятын айдынды өзендерінің бірі емес пе?! Оның шипалы суын 
ішіп,«көкорай бэйшешек атқан», сұлу қыздың жасыл жібек ұзын, 
әдемі бұрымындай толқындаған көк орманынан ақыл сая тауып, 
тылсымалып, жоғын іздеп, барына жаңа қоныс, жаңа өріс таппай 
ма?! Сол қоныс, ссш өріс, бүгінде Абай әлемі - Абай өмірі мен ісі: 
ұлы ақын,ойшыл, философ, психолог, оазгер, саясатшы, тарихшы,
қогам, мемлекет қайраткері т.с.с. айта беруге, тізбегін жалғастыра 
беруге болады.

Абай туралы шәкірттері, замандастары қапдырған естелікгері, 
еңбектері ғасыр бойы, әлі де, бір сэтке толастамай тексеріліп, 
зерттеліп келе жатқан тарих деректері, жазыльш жатқан еңбектер, 
кітаптар, міне бүгінгі кезбен Абай әлемі осындай. Абай элемінің 
жаңа өрісі кеңейіп, ЮНЕСКО-ның шешімімен 1995 жыл - 
Халықаралық Абай жылы аталып, Абаидьщ 150 жылдық мерейтойы 
элемдік деңгейдегі салтанатпен өтгі.

Қазақ мәдениетінде, дүниежүзілік өркениет өрісінде Абай 
орыны ерекше. Абай ага мекенінен шығып, тіпті қазақ жерінен асып

талабы
оишылдың рухани, адами
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Жолдастық, сұхбаттастық - бір үлкен іс,
Оныц цадірін жетесіз адам білмес, - деп, дүниежүзі

парасатшыл қауымымен ақыл дүкенін құруға алғаш сапарга
шығуьш «Халыкаралық Абай жылы» салтанагы іс жүзінде таньпты.
Абай жанкүйерлерінің оргақ парызы - ұлы ойшылдьщ элемдік тарихи
түлғасьш «көңіл ашығымызда» кіршіксіз таза үстап, баи мүраларын
элем жұргшылығына жан-жақгы таныстыру.

Абай мен Мүхтар Әуезов - ойшылдық пен даналықтың егізі,
бірі-бірінсіз өркениет шыңына көтерілуі мүмкін емес. Абай 
даналығы Мүхтар Эуезов даналығын тудырды, XX ғасырдың 
Абайы өмірге келді. Абайдың өлмес, өшпес, мэңгілік шыгармалары 
дүниежүзілік өркениеттің жарық жүлдыздарының бірі. Мұхтар 
Әуезовгің «Абай»,«Абай жолы» роман-эпопеясы элемдік өркениег 
қорына кірді, Абай әлемдік тарихи тұлға сапасында танылуы - 
Мүхтар Әуезовтің шығармашылық қызметінің үлы табысы, жемісі.

Мұхтар Әуезов тек Абайтану элемі шаңырағын көтеріп қана 
қойған жоқ, мұның тарихын зерттеп, ғылыми-теориялық та, 
эдістемелік мәселелер жүйесін қалыптастырды. Абай элемі тарихы 
Мүхтар Әуезовтің «терең ой», «терең ғылым» түрғысынан жан- 
жақгы зерттеліп, танылуы - бүгінгі кезеңнің тарихи табысы.

Абай әлемінің элі де болса игерілмеген тың мэселелері 
көп.Өйткені өріс үнемі өніп, өсіп, жаңарьш отырады емес пе? «Абай 
кім?» - деген сұрақ - тарихи қальштасқан философ иялық түтастықка 
мегзейтін тұжырымдаманың өзекті бағыты. Абай - ұлы ақын, 
ағартушы екенін баладан қарияға дейін біледі. Ал Абай - көреген 
саясатшы, иэ, Абайда даналарға тэн ойлар бар, бірақ қатардағы 
«философиялық көзқарас» дегеннен жоғары түратын философиялық
жүйе бар ма? - деп ойлануға жағдайлар туғандай.

Біз ұсынып отырған: «Абай кім?» - деген тарихи сұрақ - 
түтастық қағида. Әсіресе, дәуірлер алмасқан шакта «Абай кім?» - 
деген сұрақтың қайта тууы -заңды қүбылыс. Өз кезегін күтуі - 
ақиқатталабы. Қазіргі заманда «Абай әлемі» - үйреншікті, етене
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жақын «Абайды тану» ілімі, белгілі бір мағынада өзі де жаңа ой 
толғау мен ізденуді талап ететін жаңа кезеңге тал болып отыр 
гой.«Абай әлемі», әрине, Абайды танумен бара-бар деу асығыстық 
болар.А — \ *■ * з

«Абайды тану - жалпы қазақ әдебиетін тану тэрізді элі жас 
ғылым» - деп, Мұхтар Әуезов Абайды тану ілімінің жалпы жағдайы 
қандай күйде екенін таныстыра отырып, бұл ғылымныңХасты 
бағыты «Абай мұрасы жайында» болатындығын баса ескертеді.

Абай мұрасына күдікпен, сыңаржакгылықпен қараған, ізденісі 
«күдік, жеміссіз тұл сөз болып шыққан» - деген С.Нұрышевтің 
мақаласын сын көзбен талдап, Мүхтар Әуезов Абайды тану - 
түтасты қ мэселе екенін диалектиканың жан-жақтылық қағидасы 
тұрғысынан негіздегенін көреміз. Абайды тану ілімінің «жетіскен 
шама-шарқымен қатар элі олқылығы, кемшілігі де көп. Бірақ, бұл 
үрдіс өсіп келе жатқан жэне қазақ әдебиетінің өзге тарауларын 
тануымыздан гөрі өнімдірек өскелеңдеп келе жатқан ғылым тарауы 
екенін де жұртшылық біледі. Бізде Абайды тану жұмысына тек 
әдебиетші ғана атсалысып отырган жоқ, тарихшылар, тілшілер,
көркемөнер зерттеушілері, педагогтар, тағы да осыларға жалғас 
эр саланың мамандары тарапынан үлестер қосылып келеді» - деп 
ескертеді Мүхтар Әуезов.

«Бірақ шын мол еңбек нәтижелерін беру жолында, элі де 
алдарымызда түрған қарыз-міндеттер көп. Абайды танудың 
олқылығы көп дегенді эдейі алға салып айтып отырмыз.

Сондай ретте ойлауды керек ететін жайдың бірі - Абайдың 
мүрасы турасында. Бұл жөнінде зерттеу, сынау, ойлану керек 
болатын жайлар аз емее» деп, Мұхтар Әуезов Абайды танудың 
өзіндік логикасы мен заңдылығы бар екеніне айрықша мән беріп, 
осы іске бар өмірін сарп етті емес пе? Алдағы ізденістер мен 
зерттеулерімізде үлы ғалым-жазушының осы пікірін ғылыми- 
эдістемелік қағида санасында қабылдап, Абай әлемін танудың 
ғылыми-теориялық негізі ретінде пайдаланбақпыз.
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II

«Абайды танудың олқылығы көп» деген қағиданың танымдық 
және логикалық мэнін тусіну үшін «Пушкинтанудың» 
қағидаларымен сапыстырып, талдап, тексеруді орынды деп 
ойлаймыз. Пушкинді тану іліміне қатысты дереісгерді зергтеуде екі 
мэселенің басын ашып, мұнымен қатар қорытынды түйін-пікірін 
де тұжырымдаған белгілі пушкинтанушы-ғалым Семен Франк:

- бірінш іден, Пушкинге қатысты деген деректерді, 
материалдарды жинағанда, сұрыптап қарастырғанда, тіпті 
данышпан ақынның аяғы аттаған көшесі, нэрсе алған дүкені, 
аялдама жасаған қонақ үйі т.т. - бэрін де қажег деп тапқанның өзінде 
де, тым рабайсыз асып-таспайық деп ескертеді;

- екіншіден, «пушкинтануда» мынаны қүнарлы даму мен 
шексіз,мақсатсыз далитудың арасындағы айырмашылықты 
ажырата білу керек дейді орыс ғалымы. Қандай да дерек, материал 
болмасын Пушкин туралы, мұның керектігі данышпан ақын турапы 
қандай да бір жиынтықтұгастықгы жасау мақсатына қажетгілігімен 
ақтапатын болсын деп, түйін ойын қорытқан Семен Франк.

Жиынтық тұтастық философиялық ұғым. Мысалға, осы 
тұрғыдан Абайдың тарихи тұлға бітімін құратын ең өзекті деген 
жақтарының эрбірін бүгінгі тапаптар түрғысынан жиынтық 
тұтастық деп қабылдап айтсақ, олар: «Абай 
әлеуметтанушы»,«Абай - саясатшы», «Абай - философ» (жетік 
зерттелмеген жаңа қырлары) т.с.с. үлы ойшылдың қараусыз,
бағусыз, зерделенусіз жатқан жақтары, қырлары көп қой.

Мұхтар Әуезовтің Абайды жан-жақты тану туралы ойлары 
Семен Франктің «пушкинтану» жөніндегі пікірлерімен үндесіп, 
сабақтасып жатыр. «Абай өмірбаянын «биографизмнің» тар 
шеңберінен шығару керек. Оның творчестволық өмір жолын 
реформадан кейінгі дэуір шындыгының нақгы жағдайлары белгіледі.
Бүл жағдай жазушының жаңатипін тугызды. Аптынсаринде, Абай 
да осындай жазушылар болды, олар өздері туып өскен феодалдық 
ортадан қол үзіп, феодализмнің кертартпа негіздеріне карсы 
шаруапар наразьшығын білдірушілерге айналды», - деген Мұхтар
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Эуезов пікірі жаңа кезеңнің талабын да ескерген, яғниАбайдың 
тарихи тұлға бітімін диалектикалық тұтастық тұрғыдан қарауды 
тапап етеді. Осы себепті «Абай творчествосының халықтыгын 
зерттеу - айрықша маңызды міндеттің бірі», - дейді Мұхтар Әуезов.

Пушкин туралы Ресейлік жэне әлемдік деңгейде қалыптасқан 
ілім бар, ал Абай болса әлемдік деңгейдегі тарихи тұлғалар 
қатарына, міне, жаңа ғана көтеріле бастады. Бұган себеп: 199^жылы 
өткен Абайдың жүз елу жыпдық мерейтойын - «Халықаралық Абай 
жылы» салтанатымен өткізу туралы ЮНЕСКО шешімі.

Сонымен, 1995 жылдан бастап Абайды тану ілімі өзінің даму 
тарихында тың кезең бастады, дүниежүзілік тұғырга көтерілді. 
Бүдан былай «Абайтану» - Абай әлемі болып жаңа тарихын бастауы
- жаңа кезеңнің заңды талабы. Дүниежүзілік қауым Абайды Мүхтар 
Әуезовтің қаламынан шыққан үлы туынды «Абай» романы, «Абай 
жолы» роман-эпопеясы арқылы ғана емес, енді үлы ойшылдың өз 
шыгармаларымен тікелей тілдесіп, танысады.

Мұхтар Эуезов айтатын: «Абайды танудың олқылығы көп», - 
деуінің бір сыры - үлы Абай туралы замандастары жазьт қалдырған 
естеліктердің, тарихи деректердің өте тапшылыгы. 
Осы«олқылыкггардың» орнынтолтыру үшін Абай мүраларының 
жоғын тауып, барын толықтырып, Абайды Абай еткен 
даналығы,ойшылдығы, ақындығы туралы тарихты ғылыми- 
теориялық жүйеге келтіру қажет. Абайдың тұлға бітімін әлемдік 
тарихи тұлғалар қатарына жеткізу мақсатындатеңдесі жоқ ерлік 
еңбек еткен адам: ол

XX ғасыр Абайы - Мұхтар Әуезов еді. Сондықган да, Абай 
өмірімен қызметін, әдеби және ғылыми мүраларын жан-жакты 
зерттеп, танып, біліп барып меңгерудің бірден-бір теориялық- 
методологиялық негізі - Мұхтар Әуезов еңбектері.

Бүрынгылардың ескермеген, қолдары жетпеген Абай элемінің 
тың жақтарын, деректерді іздестіру, табу, ашу - диалектикалық 
заңдылық. Абайды танып, жан-жақгы зергтеу арқылы Абай элемінің 
тарихын, жүйеге келтіру, барға бас шүлғып, ат басын тежеу емес.
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Абай әлемін тану - белгіліден белгісізге жогарылап, өрлеитін 
диалектикалық үрдіс.

«Абай кім?» - мэңгілік сұрақ дедік. Бұл әр ұрпакгы мазалайтын
да, толғандыратын да қайшылыкты мәселе. Абай әлемі салалары 
санғилы - үнемі жаңа деректермен, пікірлермен толықтырылып,
байытылып отыратын ғылыми ізденістердің алуан жолдары. 
Өткен«Халықаралық Абай жылы» - «Абай әлемі» мэселелерін 
тануды элемдік өзгерістерге сай, бағыттауды талап етеді.

Абай өмірі мен қоғамдық ісіне нәр беріп, ой талғамы мен 
көзқарасы бағыттарын анықтайтын осынау XX ғасыр басында өзі 
ұсынған, ұстанған болашақ қоғамда үстем етеді деп армандаған - 
«Бірлік» саясаты, «Береке» шаруашылығы, «Шын пейіл» 
философиялық санасы деп қабылдасақ, Абайдың философиялык 
(қара) сөздері үлы ойшылдың ойлау логикасьша қаишы келмес деген 
пікірді I ізденісіміздің арқауы жэне мақсатты бағыты деп танимыз.

Сонымен, ізденістеріміздіңтүрагы, шығар биігі, ойымыздың 
арқа түтар тірегі, логикалық жүйесін нэрлендірепн үлттық та, тарихи 
да тамырларын анықтасақ, Абай әлемінің тікелей өрісіне жақындай 
түскендейміз. Бүл дегеніңіз - Абай элемінің мәселелері. Басын ашып 
айтсақ, олар: Абай өмір сүрген қоғамы мен дәуірі; тіршілік қүрып, 
қызмет еткен әлеуметтік ортасы; жеке-дара тарихи түлғасы; 
шығармашылығы: поэзиясы, философиялық (қара) сөздері, саяси- 
әлеуметтік көзқарастары, аудармалары. Абай әлемін жан-жакты 
зерттеуде айрықша қызмет атқаратын ұлы Абайдың өз 
шығармалары һэм Мүхтар Әуезовтің жиырма томдық шығармалар 
жинағы. Бүп «Абай Үшкілінің» негізі болып қаланған қағидапық алғы
шартгардың біріншісі.

Екіншісі - Абай мен Мүхтар Әуезов туралы, эр кезенде, әршақга
айтылған, жазылған, үсынылған: пікірлер, ойлар, бағалар.

Үшіншісі- біздің айрықша мэн беріп, таным мен логиканың 
теориялық, эрі методологиялық қүралы есебінде іске коса гынымыз:
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Абай әлемінің ғыл ым и-теориял ы қ негізін салушы Мұхтар Әуезовтің 
тікелей өз ойлары, болжамдары, пікірлері.

Абайдың 150 жылдық мерейтойы қарсаңында қазақ баспасөз 
бетінде жарияланған материалдарды һэм шет елдерде шыққан 
басылымдарды қазақ оқырманы қолына қашан ұстар екен? Күдер 
үзген қазақ Аллаға тапсыра салады ғой, бүлай ету, әрине, оңай 
жол,себебі бүл үрдіс шығынсыз, көп ойлауды талап етпейді. Бүл, 
әзірше, соңғы төртінші тірек. Талдауға, зертгеуге, танып білуге 
ұсынып отырған Абай әлемінің тың өрісін - «Абай жаңа кезеңде» 
деп атап, ал ізденісіміздің гылыми-теориялық, эрі әдістемелік негізін 
«Абай жұмбақтығы - философиялық мэселе» деген тың қағида 
төңірегінде топтастырып, шоғьфландырмақшьгмыз.

Еліміздіңтэуелсіздігін қорғап сақгайтын, насихаттап, зерттеп, 
мүнымен қатар өніп-өсу жолындағы «көкірегі көзді», «ойлы 
жастарды» тэрбиелейтін, олардың тэнін де, жанын да, рухын да 
шынықтыратын мүқалмас, тозбас қүрал: ол - халқымыздың 
мыңжылдық тарихының берген де, берер де сабақтары. Бүгінгі 
күннің ең айшыкты табиги да, тарихи да түтастық көрінісі: ол - 
халқымыздың үлттық жэне үлтжандылық қасиетгері. Ал, бүлар 
болса Мұхтар Әуезов зерттеуінде, талдауында - Абай әлемінің 
тарихи да, теориялықта негізі.

¥лы даналар, әсіресе, ғасырлар алмасып, дэуірлер өзгерген 
кезеңде қайта туып, ескі-қүсқьщан арылып, шаң-тозаңнан тазарып, 
жаңгырагыны - тіршілік заңдылығы. Абайдың тарихи түлға ретіндегі 
бітімі бүгінгі кезеңде осыған орай жаңа сұраныстарғадалаптарға 
сай жаңаша өмір сүруі - тарих дамуының заңдылыгы. КПСС 
идеологиясыньщ үстемдігі заманында Абайдың қоғамдық қызметі 
мен сан алуан шығармашылығы, көзқарасы жалаң «ағаріушылық» 
пен «моральдықгың» шырмауындаөмір сүріп келді.

Абайдың тарихи тұлғасының әлемдік деңгейге көтерілу сыры 
-қазақ халқының жасампаз еңбегіне, қоғамдық қызметіне,
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ойшылдығы қасиеттеріне байланысты. Абай жұмбақтығы сыры 
Абай философиясы жүйесі - үшкілге тікелей қатысты. Ізденісіміздің 
ғылыми-тёориялық, философиялық негізі - «Абай Ү шкіпі».

Ұсынып отырған еңбекті 3 кітапқа белуге тура келді (Бірінші 
бөлім - кітап, Екінші бөлім - 2-ші кітап, Үшінші бөлім жэне
Социологиялық талдаудың ұсыныстары - 3-ші кітап).

«Абай жұмбақтығы - философиялық мэселе» - деп атадық.
Еңбек негізінен үш бөлімнен түрады:
Бүгінгі кезең талаптары /кіріспе орнына/
Бірінші бөлім: Абай әлемі мэселелері;
Екінші бөлім: Абай философиясы;
Үшінші бөлім: Абай мен Мұхтар Эуезов XXI ғасырда.
Социологиялықталдаудың үсыныстары /қосымшасы ретінде:

біріниіі-бесінші кесгелер бойынша/.
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БІРІНШІ БӨЛІМ.

АБАИ ӘЛЕМІ

I ТАРАУ. АБАИ ӘЛЕМІНІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ

1.1.1. ТА РИ Х  ҚО Й Н АУЫ Н АН :
Қ О РҚЫ Т А ТА ДА Н , ҚО Н АЕВҚА ДЕЙ ІН

Абай элемінің ұлттық жэне тарихи тамырлары ғасырлар 
өңірімен қойнауларын бойлап кетеді. Егер ғасырлар тарихына көз 
жүгіртіп, «терең ғылым» логикасымен қарап, ой тұжырымдасақ: 
«Қорқыт Атадан Қонаевқа дейінгі өмір» деп түйсек, ой орынды 
болар.

Тарихымыздың ондаған ғасырларға созылған шежіре беттері 
сырын ашып, ой жүгіртетін азалы кезеңдерінің бірі -Қорцьіт Атадан 
Қонаевқа дейінгі «Елім-ай!» тагдыры.

Өткен жэне қазіргі, жаңа тарихымызды жадымызда сақгап, 
ойша қайталап, жаңғыртып, салыстырып отыру - халқымыздың 
үлттық жэне ұлт жандылығыньщ ең абыройлы, азаматгық борышы. 
Қазақтың бүгінгі саналы, ойлы жас буыны Қорқыт Атаны «біле 
ме екен?» деген күдік «көкіректі» еріксіз мазалайды. Ұлтгық 
таңгажайыптарымызды дэріптеп, пір тұіу - ел билеуге кірісіп жатқан 
қазіргі ұрпаққа тарихи қажеттілік, себебі, халқымыздың 
тұтастығының, бірлігінің жэне ұлттық саналығының кепілі, эрі 
қамалы. Кіндік кесіліп, қан тамған, өсіп, өніп жетілген, кісілік 
қатарьша көтерген Елінді, Жеріңді, Хапқьщды білу, сыйлау - ұлтгық 
борышымыз.
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Мыңжылдық тарихымызды ғасырлар бойы езгілеген Ресей 
патшалығы отарлау саясаты, бүның табиғи да, тарихи да жалғасы, 
кейінгі 70 жыл бойы жан дүнием ізді, арымыз бен
ұятымызды,арманымыз бен намысымызды жаныштаған КПСС
үстемдігі еді.

Н Р __ ....ыздың бетке ұстары, халқымыздың, жеріміздщ,
мемлекеттігіміздің бірлігі мен тұтастыгын сақтап, қоргаған 
Абылайхан, Есімхан, Кенесарыдай - еліміздің тэуелсіздігі үшін 
күрескен үлтгык қайраткерлерімізді: хан-төре түқымы деп, «талтық 
жауымыз» деген өрескел «идеологиялық бұрмалаумен» ұлы Абай 
айтқандай, «шынның бетін бояп», бетімізге қара күйе жагылды.

КПСС саясатшылыры ойлап тапқан: «орысшыл болсаң, 
прогресшілсің» деген үнсіз, тілсіз саясатын бетке үстап әуре болдық. 
Орысша оқыдық, сөйледік, ойладық, тек енді шіркеуде шоқыну ғана
қалып еді. «Мың өліп, д

Жұбан Молдағалиев
айтпаса керек.

алысқан Қорқыт Ата бейнесін көз алдымызға
келтіріп, батыр түлғасын қабылдау үшін аңызға айналған 
туралы ұлы Мұхтар Әуезовтің терең, философиялық о

алайық. Қорқыт
Мұхтар Әуезов: «Қорқыт

жырларында
Сыпыра жырау сияқты... Сыпыра жыраудан айырмасы. бұл - 
мінсіз дүрыс адам, жөні - дүрыс, оң кейіпкердің жәрдемшісі 
болып жүреді. Және үнемі хан қасында о ты рван Сыпыра 
жырау дай хан сарайының зана ақылшысы емес, баласыз amasa, 
панасыз жасқа да атальщ жәрдем, жақсылық етіп жүретін 
көмекіиі қария болады. Бұл соңгы кескін бітім, кейде қазақ 
аңызындагы Асанқайгыга ұқсаңқырап отырады»,-дейді (18 т.,
236 б:). . ■ , :

Қазақ аңыз ертегілеріндегі Қорқыт бейнесінің ерекшеліктерін 
Мұхтар Әуезов жан-жакты аша отырып, философиялық та көзқарас
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деп айрықша мэн берген. «Қорқыт сөз атасы емес, - дейді 
Мұхтар Әуезов, - күй атасы, жер үстіндегі адам баласы білген 
ән-күйдің өз атасы болады. Және бір зор, айқын тұрган 
ерекіиелігі - өлімге царсы алысуы. Бүл мұсылманшылық 
үгымында қүдай бұйрыгына, тагдырга қарсы іиыққан күпірлік 
есепті болгандықтан, Шыгыстагы көп әңгіме Қорқытты тек 
ақылгой, дача қарт қылып әкетсе де, қазақ әңгіме-аңызіТоныц 
қасиет-ерекшелігін, сол тагдырмен алысушы болуына саяды»
(Сонда, 237 б.).

Қазақ аңыз-ертегісі Қорқытқа адамдық сипат беріп, бұған: 
«жақсы өмір үшін табанды түрде күрес» деп үміт артады. «Қорңыт 
адам тірлігі шақты болганына наразы. Өлім деген обыр барына 
наразы. Өлімнен қүтылам деп шарқ үрады, шар-тарапты 
кезеді. Бірақ қай тарапца барса да, алдынан азынап түрган 
көр иіыгады. «Кімнің көрі?» - деп сүраса: «Бұл - Қорқыттың 
көрі», - деген жауап алады» -дейді (Сонда, 237 б.).

«Қорқыттың көрі» деген ұғымға Мұхтар Әуезов ғылыми 
түсініктің ең бай арнасы - халық көзқарасы диалектикасын шебер 
пайдаланып, бұның өмірлік жэне философиялық сипатына, мэніне 
айрықша ден қоя білген. Міне, төменде осының сөзбен жеткізе 
алмайтын, бірақ ой меңгерген үлгісімен танысайық. «Осы әңгіменің 
өзін де халықгың жеңіл ғана, үстірг қана емес, мұндағы «көр» дегені 
дэл көрдің өзі емес, эрбір тозбақ, өлмектің бейнесі, елесі деп білу 
керек. Шартараптың бэрінде Қорқыт көрдің өзін көрмейді, жүгірген 
аң өлексесін, ұшқан құс жемтігін, құлаған ағаш, қураған шөп 
кзлдығын көреді. Оларда да бір шақга өмір, тірлік болған, енді сол 
өмір бітіп, жоқтық жүтып бара жатқан халдерін көргенде, осы 
жайларды «көрге» санайды. Бүлар осылай өлді, сен де солай 
өлмексің, бітпексің деген елесті береді, ойды ойлатады.

Қорқыт - эр заттың өлімінен өзінің ажалы мен көрін көргендей 
болады. «Қайда да барса Қорқыттың көрі» дегеннің халық 
аузындағы мағынасы осы. Философиялық, поэзиялық зор
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мағына».(Сонда, 237 б.). Қорқыт жайын қорыта келіп, бұл адам: 
«Өлімге қарсы амал тапқан жан болды. Өйткені, бұл аңыздың 
өмірлік, философиялық шын терең мағынасы: өзі өлсе де артына 
өлместік мұра қалдырған адам, өлмеген адам деп саналуға тиіс», -
дейді Мұхтар Әуезов (Сонда, 238 б.).

Қорқыт Ата туралы ұлы ойшыл-жазушы Мұхтар Әуезовтің ой 
толғаныстарымен танысқанда, қазақ халқының тарихи тұлға 
бітіміне ден ризасың, сарқылмас халық даналығынан еселеген 
рухани күш-жігер аласың. Ғасырлар бойы әлем халықтарының 
жогын іздеп, мұратына жету үшін «өлімге қарсы амал тапкан адам» 
деп, қастерлейтін ұлы күрескер, ақылгөй Қорқыт Ата - қазақ
халқының перзенті.

Тарих қойнауына бір сәт ой тоқтатсақ, еріксіз көне тарих пен
жаңа тарихты салыстырасың. Өткенге оралу, қайталау, салыстыру
-диалектикалық зандылық. С он да, ең алдымен көз алдыңа келетіні
-тарихи тұлғалар. Қорңыттан Қонаевқа дейіп деудің бір сыры
осында болар. Қонаевтың Қорқыт Атаға қатысы қандай? - деген
сұрақтың тууы да заңды. Сонда, дәлеліміз бар ма десек?
Жауабымыз, әрине, тікелей:

- Біріншіден, Қонаевты Қорқыт Атамен байланыстыратын 
-қазақ халқының елдігі, ұлттығы мен мемлекеттігінін қалыптасуы,
дамутарихы. $ІІ

- Екініиіден, екеуі де - Қорқыт Ата да, Қонаев та - казак 
халқының ұлы перзентгері, тарихи тұлғалар. Мэселен, кейінгі 
дерекгерге қараганда, Қарақожа ұлы Қорқыт Ата казіргі Сырдария 
өзенінің төменгі жағасында, Жаңакент (Иеникент) қаласында (VIII- 
IX ғғ.) өмір сүрген. Қорқыт Ата туралы толығырак деректі «Қорқыт 
Ата кітабы» шығармасынан караңыз (Қорцыт Ата кітабы. Түрік 
тілінен аударган Балтабек Ысңаңов. Алматы: Жазушы, 1994,
160)

- Халқымыздың коне жэне жаңа тарихы тілдескенде: «Кезшде 
жеткізе алмаған», «Іште жалын дерт болып, шыға алмай жүрген» 
дегендейін, іште сақгалған сырлар коп! Дербес ел, тәуелсіз мемлекет
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болам десең - «мені аттап кетпе» деп, бугінгі ұрпақтан өтініп 
тұрғандай сезінесің.

Қорқыт Ата - аңыз ертегілерде қалыптаскан тарихи тұлға. 
«Өмірді сүщді соншалық оттай жанды күйінде суреттеу аркылы 
халық Қорқьпты өмір, тірлік үшін алысушының ең зоры епсен. Сол 
себеггп кейін шаманизм нанымы бойынша ауруды бағып, өліммен 
алысқан бакс ы атаулының барлығы Қоркыт күйін тартып, алйІЬагын 
болған. Ол күй - әмір тірлікті қоргау, арашалау күйі болғандықган, 
бар бақсының сиыну күйі болды» (Сопда, 238 б.). Ғасьфлар бойы 
ұрпақган ұргіакка Қорқыт Ата бейнесі аңыз эңгіме, ертегі арқалы 
жетіп, халқымыздың жады ңд а сақталып келеді.

Д.А. Қонаев та тарихи тұлға, әрине, Қорқыт Ата сияқты атағы 
жер жүзіне әйгілі болмаса да, кеңес империясы заманында қазақ 
елінің басшысы, КПСС-тің Саяси Бюросының мүшесі ретінде, 
шетелдік мемлекетгерге танымал қайраткер. КПСС-тің өктемдік, 
жаныштау жүиесі үстемдік еткен шақга да халқыньщ қамқоршысы 
болып, өз шама-шарқынша Қазақ КСР шаруашылығы мен
мәдениеті, білімі мен ғылымының дамуына отыз жыл бойы үлес
қосқан белгілі партия жэне мемлекет қайраткері, көрнекті ғалым,
академик. Ресей патшалығының отарлау саясатының табиғи
жалғасы, кеңес империясының Қазакстанда орыстандыру саясатын
жеделдете жүргізген шактың өзінде халқьша адал қызмет жасаған,
ұлтжанды, өз халқыньщ азаматы болатьш. Бүпнде де, Дінмүхамед
Қонаевтың өмірі - тарих, қазіргі және келешек үрпақтарға да тәлім-
тэрбие боларлық, өнеге тұтарлық іс тындырған партия, мемлекет 
жэне қоғам кайраткер і.

Мүхтар Әуезовтің жүз жылдығы қарсаңьшда - ЮНЕСКО 
шешімімен өткен Хальщаралық Әуезов жылында баспасөз бетінде 
ұлы оишыл-жазушы, ғалым өмірі мен шығармашыльнъша арналған 
сан алуан іуындылар басылып жатты. Осылардың ішінде тарихи 
құндылығымен козге түсегін «Мэңгілік мекгебі» деген естелік-эссе. 
Бұның авторы - Д. А. Қонаев. Естелік-эссені қаз қалпында қағазға 
түсіріп, баспаға берген жазушы Серік Әбдірайымұлы, Халыкаралық
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Д. А. Қонаев қорьтның вице-президенп. Осы естелік-эсседен үзінді 
келтірейік.

«Министрлер Кеңесінің мекен-жайы, - деп бастайды Д. А.Қонаев, 
осы күнгі Жүргенов атындағы көркемөнер институты орналасқан 
үйде еді. Соның екінші қабатына көтеріліп, үзақ әңгімелестік. Бұл 
кезде «Абай жолы» эпопеясының алғаш кітаптары шығып, 
оқырманнан лайықты бағасын ала бастаған. Өмір күрмеуі мол 
жұмбаққа толы, оның сырын үғуға үмтылу керек, бэрін білдім, 
бэріне қанықтым деу - ағаттық. Дарынға, талантқа қашан да 
тосқауыл көп. Алдынан ор қазбаса, артынан сөз ілестірмесе, бұл 
қазекемнің ішкені бойға сіңген бе? Мүқаңның етегінен тартып, 
шаужайына жармасып, шығармаларынан қайдағы жоқ феодализм, 
адамның үш үйықтаса түсіне кірмейтін үлтшылдық, ескіні 
көксеушілік сарын бар деп, беттері бүлк етпестен жала жабуға дейін 
барғанды қайтерсіз», - деп, ойын түйіндеген. Зиялы, парасатты, 
ақылды адамның осы бір сөздерінің тасасында, ойлауды талап 
ететін, «бүл қазекемнің» ары мен ұятына сын боларлық, қаншама 
пікірлер зілі бойын жасырып тұрған дай сезінесің. Тарих шындықгың 
бетіндегі талай “жалған бояулардың сырын ашар, алтынды тот
баспайды. '

Д.А. Қонаевтың атымен еліміздің мыңжылдықтарихының жаңа 
кезеңі байланысты десек, ақиқатқа сэйкес болар. Орыс 
империясының соңғы патшасы М.С. Горбачевтің нұсқауымен 
Д.А.Қонаевтың Қазақстан Компартиясы бірінші хатшылығы 
қызметінен куылуы - намыстан өртенген жаңаұрпақгьщ Желтоқсан 
көтерілісін жеделдетуге түрткі болды. Желтоқсан көтерілісіне де 
жиырма жыл толды, элі де жарасынан жазылмай, қайғы жүгінен 
белі майысқан, намыстан өртенген «саналы жандар» ұлы Абай
айтатын:

Бір күшті көп тентекті жыга алмай жүр,
Іште жалын дерт болып, шыга алмай жүр, 

дегендейін, шараеыздықтың қамауынан шыға алмай, зілмен
тұншыққан «жаны жаралы» адамдар ісі элі талай әңгіме болар...
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Желтоқсан көтерілісінің тарихи маңызы сол, үлкен саясат 
маңында жүргендердің мэдениеттілігі туралы мәселеге ой 
тоқтатып, көңіл аударып, сонау Бұхар жырау заманынан бері 
азатшыл, бостандық үшін күрескерлердіц ұлтгык ұранына айналган: 
«Оян, қазақ!» деген философиялық ұранды алдыңа көлденең 
тартады. Осыған тікелей байланысты мэдениет қайраткерлерінің 
екі өкшінің пікірлеріне «герең ой» көзімен қарапык: біреуі - о^Ьістың 
қазіргі белгілі ақыны Евгений Евтушенко болса, екіишісі - қазақ 
мәдениетінің өкілі Хасен Қожа Ахмег.

«...И только совесть - власть?!» - деген айдармен жүргізілген 
эңгіме барысында журналист Наталья Желнорованьщ сүрақгарына 
Евгений Евтушенконың қайырган жауаптарында айрықша 
баиқалатын гуманиспк, кісілік сипатгарына токтап өтелік.

Сонымен, сұрақ: «Интеллигенция и власть. Может ли быть 
между ними родство по крови, а не пролитая кровь?».

Жауап: - Есть выражение Карлайля, что все революции 
задумываются идеалистами, осуществляются фанатиками, а 
плодами их пользуются негодяи. Когда Ельцину было плохо, он попал 
в опалу, мы - люди, никогда не были врагами Горбачева, защищали 
Ельцина, его право критиковать первого человека в государстве. 
Думаю, у нас не было ни одного генерального секретаря, к которому 
бы так хорошо относилась интеллигенция, как к Горбачеву. Но, его 
беда, что он позволил разъединить себя с интеллегенцией. А Ельцин 
оседлал эту волну, она его же привела к власти. Но, что получилось 
сейчас? Я отказался от награды - ордена Дружбы народов - из-за 
войны в Чечне. Эта война от бескультурья: достаточно было 
прочитать «Хаджи Мурата», чтобы не начинать ее. Но, ни один из 
наших власть имущих людей его никогда не читал. Они говорят, 
что сначала надо провести экономические реформы, а потом уж 
думать о культуре. Чушь! Экономические реформы не получаются 
по той «простой» причине, что в обществе не достает как раз 
культуры (особенно в верхах). В результате - дикая диспропорция 
заработков коммерческих людей и интеллигенции».
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Иэ, бізде де экономикалық реформаның басталкыда қарық 
қылғаны шамапы. Білім мен ғылымға деген қамқорлық жоқгың 
қасы. Енді 2030-шы жыпдары қарық боламыз деп, Н.С. Хрущевтің 
80-ші жылдардағы «коммунизмі» сияқгы, сағым қумақшымыз. Заң 
ұстап, билік айтқандар күнде ауысып жатса, бұқара хапық кімге 
шағымын айтады? Егер ешкім еш нәрсеге жауап бермесе, үкімет 
не үшін жауап береді, жыл саиын ауысып жатса? Не басы, неаяғы
жоқреформағажауапкершілікті кім алады? Қорқыт Атадай өлімнің 
өзімен алысқан қарапайым қазаққа жанашыр қайраткерлер бар ма
қазір? - деген сұрақ, әзірше, жауапсыз қалып отырған сиякты.
Мысалға Евгений Евтушенконың сүхбатын жалғастырайық.

Сұрақ: «Но маловероятно, чтобы наши власти стали 
культурными. (Біздің де басшыларымыздың қүлағына алтын сырта/ 
калам иесі/). А потом зачем им меняться, если их и так выбирают?

Жауап: «На последних выборах интеллигенция была загнана в 
капкан. Мы выбрали Ельцина потому, что он чуть-чуть лучше 
Зюганова. Но сейчас Борис Николаевич должен думать о своем 
наследнике. Потому что, в нем самом образовалась какая-то 
деревянность по отношению к страданиям человеческим. Я его 
видел плачущим у гроба его матери и сопереживал ему. А, теперь, 
у скольких гробов из Чечни плакала вся страна?! Сопереживал ли 
он? Не знаю. Но он и окружающие его люди все время проявляют
свое равнодушие к культуре. А равнодушие - невольная агрессия. 
Я бы сказал так: власть, которая разъединена с интеллигенцией,
обречена на гибель.

От всех трагедий, обыватели,
вы заслонились животом.
Вы всех поэтов убиваете, 
чтобы цитировать потам!»

Қоғам өмірінде мәдениеттің алатын орнына тоқтай келіп,
Евгений Евтушенко түйін ойын: «Одна из функций интеллигенций I 
предупреждать. Может быть, писатели - не главный ум нации, но 
они ее инстинкт» («Аргументы и факты», №  44, 1996).
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Үлы Абай да:
Қарыны ток, қас надан үқпас сөзді,
Сөзді ұгар, көкірегі болса көзді.
Қадіріп жақсы сөздің білер 
Таппай айтпа оган да айтар 'сөзді, - 

деп үн қосып, кешегі, бүгінгі үлкен саясат маңында жүргендердің
мәдениетсіздігін бетіне басып, надандықтан сақгандырыіттұрған 
жоқ па?! Жазушыларды ұлттың басшы ақылшысы болмаса да, бірақ 
Абай айтқандай, бұның «көкірегі болса көзді», яғни «ее (нации / 
қалам иесі/) инстинкт» дегенмен бара-бар пікір.

Білім мен мәдениет коғам өмірінде, эсіресе, үкімет 
орындарында қалай бағаланып, қызмег атқаратыны туралы Евгений 
Евтушенконың ойы қазақ интеллигенті Хасен Қожа Ахметтің 
Желтоқсан көтерілісі жөнінде айтқан пікірімен үндестігін, 
ұқсастығын байқауға болады. М әдениет өкілдерінің ой 
толғаныстары нэр алатын көзі: ол - халқымыздың ұлттық жэне 
ұлтжандылық қасиеттері.

Ұлттық - саяси-әлеуметтік, мэдени жэне философиялык 
мэселелердің жиынтығы, тұтастық қагида екеніне айрықша мэн 
бермекпіз. Бүл дегеніңіз, Кенесарыдай болмаса да, бітеу құлдық 
сананы оятқан Бұхар жырау бабамыздың ісін жалғастырған 
Абаймен Мұхтар Әуезов туралы ізденісіміздің басы-көзі, ақылшысы 
болмақ. Коне жэне жаңа тарихымыздың қойнауларына сапар шегіп, 
ұмытыла бастаған беттерін қайта ашуымыздың сыры да осыған 
байланысты. Тарих үшін күндер, жылдар деген жарық сәуле 
жылдамдығы сияқты, бірақ бұдан да жылдам: ол - адам 
ойы.Тарихқа айнала бастаған Желтоқсан көтерілісіне 20 жылдай 
болыпты. Осыған байланысты Хасен Қожа Ахметтің «Оқиғаны кім

(Қараңыз
мақаласымен танысқанды дұрыс

апталыгыМ 348, қарашаныц 21-і, Тышқан жылы, 1996).
Ниетіміз - мақалаға талдау жасау емес, бірақ қалам 

иесінің«Жептоқсан көтерілісі» атты ой тұжырымымен жақынырақ
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танысып, пікір алысу еді. Осы себепті мақала иесінщ ұлттық,
үлтжандылықой толганыстарымен жақынырактанысайық.

Өзімізді қазақпыз деп аузымызды толтыра айтсақ, бүгінгі
тарихымызды Абай бабамыз айтқандай:

Сөзін оқы және ойла,
Тез үйреніп, тез жойма, - 

дегендейін, ұлтгық тарихымызды жадымызда сақгай да білсек,
шындық үшін күресе де білу деген.

«Ондаған жылдар бойы дүниежүзін тітіренткен, көптеген үлы
мемлекеттердің тісі батпай келген КСРО империясының 
қабырғасыньщ кақырауына бастама болтан Желтоқсан көтерілісінің 
жасаушы қазақ халқының осьшау жанкешті күресінің басын, өкінішке 
орай, өзге елдер түгілі өзіміз толық зертгеп, тиісті бағасын бере 
алмай келеміз. Тіпті, 1986 жылдан кейін болған Тбилиси, Вильнюс, 
Баку т.б. оқиғаларды айтқан кезде, әуелде тек «Алматы оқиғасы» 
деп қана аталганымен, шын мәнісінде Қазақстанның көптеген 
облыстарында болып өткен Желтоқсан оқиғасын айтпай кетуге 
тьфысушылық элі күнге дейін байқалуда. Сондықган, Желтоқсан 
көтерілісінің азамат тарихында ерекше маңызы туралы болашакта 
зертгеу, насихаттау жұмыстарын жүргізу тек Қазақстанның емес, 
өзге де елдердің ғалымдары һэм қатардагы азаматтарының 
борьппы деп білемін». Желтоқсан көтерілісі Қазақстанның түпкір- 
түпкірін өзінің жалынымен шарпыды десек, ақиқатқа жанасады. 
Бүның бір куәгері - осы жолды жазып отырған қал ам иесі.

Ол кезде мен Павлодар индустриалды институтында 
философия жэне экономикалықтеориялар кафедрасының доценті
болып қызмет істедім. Менің есімде қалған мына жайлар: 
желтоқсанның 20-21 -і болуы керек, оқушы студенттердің аитуьша 
Караганда, институттьщ сыртқы кіре беріс есігіне желтоқсанньщ 20 
күні Ленин алаңына жиналындар - деген үндеу плакатын жалсырған
адамдар да болған. Студент жатақханаларына милиция күзеті 
қойылды, қала алаңдарында қазақ жастарының бастары қосылып 
қалса, қуғынғатап болып жүрді. Павлодар совхоз-техникумы мен
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Красноармейка ауылшаруашылығы техникумының оқушыларының 
көбі - ол кезде қазақ жастары болатын. Осы жастардың арасында 
Желтоқсан көтерілісін қолдаушылардың шіщыны болды деген хабар 
қала жұртшылыгына да жетті.

«1986 жылы Желтоқсан оқиғасына қа^ысып, тұтқындалған 
кезімде, тергеушілер», 1 деп бастап, Хасен көтерілістің тарихи 
да,халыктық тамырл арына деректі түрде талдау береді: «Оқиғаны
ұйымдастырушылары кімдер? ¥лтшылдық оқиға не себептен
болды?» - деп, екі жыл бойы шұқшиған еді. ¥  йъгмдастырушыл арды 
іздеп бүкіл МҚК көп уақыт әлекке түскен. Желтоқсан көтерілісінің 
себебі ме? - деп, ойын эрі жалғастырды. Себебі: өз жерін игере 
алмай жатып, өзгенікін тартып алуға, өзгенің құкығын таптап, 
өзінікін ғана жөн деп, «сенің дініңнен, тіліңнен, дәстүр, мэдениегіңнен 
менікі артық» деп, өз елінде қандастарын крепостниктік правода 
ұстап, итке айырбастай отырып, көшпелілерге өркениет экелмек 
болтан, бас имегендерін қырып-жойып, бағынбағандарын аштан 
қырып, одан аман қалғандарын, ассимиляцияға ұшыратқан Ресей 
отаршылдығы себепкер болды Желтоқсан көтерілісінің шығуына!..

Ал көтерілісті ұйымдастырушылар кімдер десеңіз: XVIII 
ғасырда 14 жыл аттан түспей Ресей отаршылдарымен соғысқан 
Сырым батыр, XIX ғасырда ұлт-азаттығы үшін көтерілген қазақ 
халқын бастаған Исатай-Махамбеттер, Кенесары-Наурызбайлар, 
Есет, Жанқожа, Сыздықтар, XX ғасырдың басында Қазақты 
автономиялы ел етемін деп халкын қаламымен түртіп оятқан, қажет 
болған кезде Алаш партиясын құрып, қол бастап, соғысқа кірген 
Әлихан, Міржақып, Мағжан, Жүсіпбектер. Қылыіпьшан қан тамған 
30-шы жылдардағы сталиндік кезеңде де қорлыққа төзбей, бұрқ 
еткен Маңғыстаудағы Адай көтерілісінің, Созақтағы Тарақты- 
тама,«Аллаһу!» көтерілісінің, сондай-ақ Ресей отаршылдығы 
кезеңіндегіуш ғасырда болған қазақ халқының 300-ден астам 
ерлерінің рухы,тарихи өнегесі - Желтоқсан көтерілісін  
ұйымдастырған! Тоталитарлық-отаршылдық түнекте де тәсілін 
тауьпт халқына тарихшындығын айтпақ болған ғалымдарымыз,
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жазушылырымыз Е.Бекмаханов, I. Есенберлиндер - Желтоқсанды
ұйымдастырған!».

Желтоқсан оқиғасы турасындаэртүрлі пікірлер айтылып жүр,
бұны «көтеріліс» деп логикалық абстракция деңгейіне көтерген 
ғалымдардың алғашқыларының бірі - Хасен Қожа Ахмет. Ғ алым 
пікірінің айта кету керек кұндылыгы тек қана бұл кісінің Желтоқсан 
көтерілісіне тікелей қатысуы немесе намысы тапталып, қорлық 
көруінде ғана емес. Көтеріліске мыңдаған адам дар қатысты, бүкіл 
халық болып, ішінен тынып, тілеуқор болды. Ал Хасеннің Желтоқсан 
көтерілісіне катысы қандай? - деп, мәселенің басын ашып алу -
ақиқат сұранысы, талабы.

КПСС-тің басып-жаныштау тэртібініңұзын құрыгынан элі де
болса құтыла алмай, не шыға алмай жүрген басшы деген 
саясатшыларымызбен бірге «қазақстандық патриотизм» деген 
басы-көзі жоқ сағым қағиданың екпінімен жүріп келе жатырмыз. 
Совет патриотизмі КСРО-ны қандай күйге үшыратқаны белгілі 
болса да, бүған кенеше жабысып айырылмай келеміз. Сонымен, 
ескі-қүсқыдан арыла апмай жүрген қогамдық сананың әсерінен бе, 
Хасен сияқты жүздеген үлтжанды азаматтар елеусіз, атаусыз 
қалып келеді,сый-құрметке емес-ау, тіпті орынды бағасына да ие 
бола алмай жүр.Хасен сияқгы азаматгар - Желтоқсан көтерілісінің 
дәнекері ме,тікелей үйымдастырушысы ма - бүл туралы тарих элі 
өз сөзін айта жатар. Біздіңтүсінігімізде Хасен Қожа Ахмет сияқты 
азаматтар,өздерінің батырлығымен, үлтжандылығымен ғана көзге 
шалынып отырган жоқ. Осындай адамдар бүгінде Желтоқсан 
көтерілісінің тірі куэгері гана емес, ең абзалы, сол көтерілістің 
қайраткері, эрі тарихшысы, теоретигі деп санасақ та орынды болар.

«Меніңше, - дейді Хасен Қожа Ахмет - біз Желтоқсан ақиқатын 
10 жыл бойы басқа бағытта іздеп келе жатқан сияқтымыз. Әлі де 
саяси мәселелерді білектің күшімен шешуге тура келетін заманда 
халық көтерілістері кезінде қүрбандардың болатындығы қашаннан 
белгілі емес пе? Бірақ тарихи оқиға кезінде төгілген әртамшы қан, 
көрген азап бекер кетпей, сол қоғамға, халықтың болашақ өміріне
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игі нәтиже, жеміс әкелетін. Ендеше, әуелбастан-ақ Желтоқсан 
көтерілісі кезінде жазаланғандар мәселесімен айналыспай, 
«Желтоқсан оқигасы қазақ халқына не берді, нені бере алмады, егер 
бере алмаса оған қандай күштер тосқауыл болды?» - деген саяси 
зерттеуді де қатар жүргізу қажет еді. Байкал қарасақ, 10 жыл 
көлемінде Желтоқсан көтерілісін тексеру үшін түрлі комиссиялар 
тек оқига кезінде Адам қүқьіғының бұзылғандығы мәселесімен 
ғана айналысып келіпті. Оның өзінде дәйектер жарты-кеш айтылып, 
ал халыкты репрессиялауға кінэлі үкімет қызметкерлерін жауапқа 
тарту мәселесі мүлде іске асырылмай отыр». Осы бір, жанымыз 
азапта, үлттық намысымыз аяққа басылып, жігеріміз сынып, ар- 
ұятымыз тұншыққан кезеңнің күй-сезімі тамырын үлы Абай:

Бектікті біреу бектеп тура алмай жүр,
О дагы үры-қарды қыра алмай жүр.
Қарсылық күнде қылган телі-тентек 
Жаза тартып, егибірі сұралмай жүр, - 

деп, дәл тамырын басқан.
Бүгінде билік басында отырғандардың үлкенді-кішілі Хасен 

айтқандай, «үкімет қызметкерлері» көбісінің мінез-күйінің дертін, 
ягни диагнозын үлы Абай дэл қойған. Көпке танылып, 
ақылтүмарына айналған үлы ойшыл Абайдың мына бір:

Ынсап, үят, ар-намыс, сабыр, талап,
Бұларды керек қылмас ешкім қалап.
Терең ой, терең гылым іздемейді,
Өтірік пен өсекті жүндей сабап, - 

деген терең философиялық толғанысын «көңіл ашығымызда» 
кіршіксіз таза үстап, әрдайым жаңғыртып отырсақ, көп дертімізге 
шипа болар ма еді!? Саясат басындагылар, өкіметті ұстаушылар 
бұған не айтар екен? Сонда қалай? - деп, үлкен саясат 
маңындағылардың кірлеген «көңіл ашығы» туралы ойын 
жалғастырып, Желтоқсанда мыңдаған азаматтар қоғамды өзгерту 
үшін емес, тек таяқ жеп, қамал ып, онан соң 10 жыл бойы үкімегген 
өздерін ақтауды, пәтер беруді сүрап, сергелдеңге түсу үшін
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көтеріліске шығып па еді?! Бүкіл қазак ұлтының кұкығының 
ғасырлар бойы бұзылуына наразылық көрсетіп шыкты емес пе халық 
Желтоқсанда? Бірақ комиссияньщ да, үкіметтің де Желтоқсан 
көтерілісіне байланысты ресми қаулы, құжаттарынан «Ресей 
огаршылдығы», «тәуелсіздік үшін» тектес бірде бір сөз таппайсыз. 
Бұл туралы кейбір журналистер қауымы ғана айтып келеді. Сөйтіп, 
агы шулы комиссияларымыз Желтоқсан көтерілісінің шығу себебін 
жылы жауып қойып, тек оның салдарын - бас көтерген 
азаматтардың кұкыгының бұзылуы жайлы айтумен шектелді».

Хасен Қожа Ахметтің Желтоқсан көтерілісі туралы ой
толғаныетарын Абайдьщ кісілік туралы:

Көцілім цайтты достан да, дүшпаннан да
Алдамаган кім қалды тірі жанда?! - 

деген сөздері тол ыкгыра түсе д і. Мэдениет туралы айтқан:
Мақсүтым - тіл үстартып, өнер шашпақ, 
Наданның козін қойып, коңілін ашпақ.
Үлгі алсын деймін ойлы жас жігіттер.

сауық
философ

абыройына сын көзімен қарауға шақырғандай! Бүгінде ұлы 
Абайдың саяси да дауа, ұлжандылықты қастерлейтін азатшыл
ойына мемлекетпен шаруашылық оасында отырған «қарыны юқ
кас надан» ой токгатып, қүлак асар ма екен? Әлде «қүлағын сатып», 
ар, ұятган безіп, Абай айтқандай: «алар жердің ебін қамдап», эуре
болып жүр ме екен!? Сірэ, осылай болар.

Желтоқсан котерілісі қазак халкының тарихын жаңа белеске 
көтеріп, қогамның кат-кабат тондарын копарып, кімнің кім екенін: 
«Анау кім? Мынау не кылған кісі?» - деп, көрсетіп, таньпып келеді

беттестірі
етіп

Желтоксан
үл-кыздарьшыздын халқының ұлт

үшін күресі
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Кісімсіген, жеп кепгер, білімсіз көп, - дегендейін, жапаңдаған көп 
шенеуніктер «жеп кетіп» жур емес пе?!

Желтоқсан көтерілісі сол шақга да, қазір де елімізде, атышулы 
Оріалықгьщ да шенеуніктерінің үрейін алғаны сөзсіз. Т ағы бір бұған 
дэлел қарапайым қазақ қаламгері Үмбет Әбнәзірұлы басынан 
кешкен жағдай. Бүл кісі өзінің басынан кешкенін «Көкірегімде 
Желтоқсанның ызгары» деген мақаласында баяндаган (Заман- 
Қазақстан - Еларалық еркін газет in оқыңыз: 22 қараша, 1996
жыл, №  44(168)).

Мақаланың қысңа түйіні. Сол шақта Үмбет Қазақ радиосыньщ 
бөлім меңгерушісі қызметін атқарған. Қызмет бабына орай 
Республикалық газеттерге шолу жасау кезінде Желтоқсан 
көтерілісіне байланысты материалдардың үш жолын қысқартқаны 
үшін ол кудалауға ұшырап, ақыры қызметтен куылады. Тек үш жыл 
өткен соң, 1990 жылы наурыз айында біржола ақгалып, қызметіне 
қайта алынады. М.С. Горбачев бастаған КПСС-тің КСРО 
халықгарын жаппай жазалау тэртібі, ылаңы, міне осындай еді.

Асанқайғы желмаясына мініп, жер шарын аралап, халқы 
ұнататын «Жерұйығын» шарқ ұрып іздесе, Қорқыт Ата өлімге карсы 
тұрып, адамзатты азаптан құтқармақшы еді. Халқымыздың ұлтгық 
тұлғасы - Д.А. Қонаев та қазақ елін дамыған елдердің қатарына 
қосуға адал ниетпен еңбектенді. Желтоқсандықтар бабалар 
арманын әрі жалгастырып, КПСС-тің қолжаулығы болған кеңестік 
империяның басып жаныштау, жаппай орыстандыру саясатынан жері 
мен елін, халқы мен тілін азат ету үшін күресті, элі де бұның жолын 
тосқауылдың эртүрл і айла-амалдарғатап болуы күмэн келтірмейді.

Қазақ халқының тарихын ұрпақтан ұрпаққа жалғастыратын 
осынау Қорқыт Атадан Қонаевқа дейінгі дәуірлер сабақтастығын 
сақтайтын дәнекер - халықтық, ұлттық жэне ұлтжандылық 
қасиеттері. Қазақ халқының бірлігін сақтап, тұгастығын нығайтатын 
күш - дербес елдігіміз, мемлекетгігіміз. Бүлар болса, Абай мен 
Мұхтар Әуезов элемінің тарихи да, үлтгық та, рухани да тамырлары.
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1.1.2 М Ү Х ТА Р Ә У Е ЗО В  - А БА И  Ә Л ЕМ І ТЕОРЕТИГ1

Абайдың өз қолымен жазған шығармалары Ресейдің ірі 
кітапханаларының қорында элі де сакгаулы көрінеді. Бұл туралы 
төменде әлі сөз болады. Абай әлемі, мүның да жүз жылдан астам 
тарихы бар өңірлеріне көз тастағанда, дүниежүзілік мэдениетгің
бай рухани арнасы екені айқындала түседі.

Қазіргі қазак гылымы түрғысынан қарағанда, Абайды тану,
Абайтану ілімі деп есептейміз. Абай әлемінің тарихын да, бұның 
ғылыми-теориялық негізін қалыптасгьфып, дамыткан үлы жазушы- 
ғалым, тарихшы Мұхтар Әуезов екені дүниежүзі жұртшылығына 
белгілі. Ұлы галым-жазушыныңбай рухани мұрасына тікелей сүйене 
отьфып, Абай элемінің қалыптасуы мен даму заңдылығы хакында 
сөз көтеру - жаңа кезеңнің талабы. Бүл талап үрдісінен шығу - ұлы 
ойшыл аруағы алдында атқармақұлттық парызымыз, азаматтық
борышымыз.

Мұхтар Әуезовтің ұлылығы мен даналығы, эсіресе, ұлы ойшыл 
Абайдың Жүз елу жылдық мерейтойы - Халықаралық Абай жылы 
атальпт өткен тарихи кезеңде айрықша байқалып сезілді. Абаиды 
ұлы Абай атандырған, Абайдың Абайлық ілімін, ғылымын дамытқан 
тарихи тұлғасын элемдік деңгейге көтерген Мұхтар Әуезовтің 1997 
жылы Жүз жылдык мерейтойы да - ЮНЕСКО шешімімсн - 
Халықаралық Мүхтар Әуезов жылы болып өтуі - қазақ халқы үшін
үлкен абьфой, эрі куаныш.

Еліміз бен мәдениепгіміздің дамуының бүпнгі кезеңінде Мұхтар
Әуезов Абай әлемінің тарихшысы жэне теоретигі сапасында 
танылуы тарихи заңдылық. Абай элемінің алгаш кадамын: «Абайды 
танудьщ басы», - деп, Мүхтар Әуезов сөзін бастаганда, - «алғашқы 
адымдары революциядан бүрын басталган еді», - дейді. «Бұл 
жөнінде Абайдың ақындық еңбектері үш түрлі болып жайылып 
тарағанын еске алу керек» - деп, Мүхтар Әуезов ойын эрі
жалғастырады.
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«Бірінші жопы - баспа арқьшы тарауы; екіншісі - халық арасында 
ауызша жагталып, әнмен арапас тарауы; үшіншісі -қолжазба түрінде 
әр көлемді жинақгар болып, көшіріліп тарауы. Жэне осылайша ақын 
шығармаларының окушы, тыңдаушы жұртшылыққа мәлім 
болуымен бірге, Абайдың өмірі мен ортасын, еңбектерінің әр алуан 
сипаттарын, өз шамасынша көпшілікке мәлімдеп отырған үлкенді- 
кішілі танытқыш сөздерді, деректерді де еске алуымызТерек» 
(Мүхтар Әуезов. Жиырма томдық іиыгармалар жинагы.
Алматы: Жазугиы, 1985, 20-т., 16 б.).

Абай элемінің өмірге келуі, бұның шығармаларының баспа 
бетінде жарық көріп, халық арасында кең таралуына тікелей 
байланысты. Деректерге сүйенсек, үлы ойшыл көзі тірісінде 
баспадан шыққан шығармаларын көруге тағдыр жазбаған екен. 
Абай әлемі жаңа кезеңінің айрықша бір ерекшелігі - Абай мен 
Мүхтар Әуезовтей үлы даналарымыздың шығармаларының әлем 
халыктарына кеңінен таралып танылуында. Абай мен Мүхтар 
Әуезовтің элемі туралы сөз көтеру заңды да, орынды да. Егіз 
даналардың әлемі қазақ тарихы мен мэдениетінің, білімі мен 
ғылымының ұлы жетістігі, бай да сарқылмас рухани қазынасы.

Абай әлемі тарихының түңғыш қадамы дейді кейінгі, деректерге 
Караганда, газет беттерінде («Дала уалаяты» газеті,1889) 
жариялануынан басталады екен. Абайтанудың жүз жылдан астам 
тарихы бар. Абай шығэрмашылығы туралы алғаш ғылыми ой- 
пікірлер де XX ғасырдың басында, 90 жыл бұрын пайда болған. 
Бүл салада Ә. Бөкейхановтың «Киргизский край» (1903) атгы 
кітаптағы мақаласында келтірілген деректер мен 
«Семипалатинский листок» газетіндегі ( /905)өм.ірбаяны.н 
айтсақта жеткілікті». Абайтану менАбай әлемінің тарихы туралы 
келтірілген тарихи деректер Серік Қирабаевтың «Абайтанудын 
кезекті м і н детгері туралы» атты мақаласын да бері лген (Қараңыз: 
«Абай және цазіргі заман»: зерттеулер жинагы. Алматы:
Ғылым, 1994, 336 б., 5-18 бб.).
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Абай әлемі жөнінде зерттеу және ізденіс жұмыстарында қаи 
себеппен екені белгісіз Абайды тануда ескерілмей келе жагқан, өзінің 
тарихи деректілігімен, эрі ғылыми құндылығымен көзге түсетін 
гұлама ғалым-этнограф Әлкей Марғұланның шағын ғана «Абай 
қолжазбасы» атгы мақаласы (Қараңыз: Әлкей Маргұлан. Абай 
қолжазбасы. Абай тагылымы. Әдеби-сын мақалалар мен
зерттеулер. Алматы: Жазушы, 1986, 300-305 бб.). Осы себепті
Абай әлемінің тарихы мен ғылымы күрделі деген мәселелерін 
жадымызда тағы да бір жаңғыртайықшы. Себебі, сөз етіп отырған 
мақаланың өзі ізденіс саласынан қағыс қалып, архив қазбасына
айналып барады.

«Абай қсшжазба мұраларынан біздің эдебиегшілеріміздің жақсы
білетіні - Мұрсейіттің қолжазбасы, не оныңкейінгі көшірмелері. 
Мұны Абай өлеңінің толық қамтыған, аса бағалы, негізгі бүлақ көзі 
деуге болады. Бұл жинақгың тағы бір ерекшелігі -үжен кітапханада 
сақталмай, ауылда, сандық ішінде сақгалып келген» - дейді Әлкей 
Марғұлан (Аталган эісинақ, 301 б.). Осы пікір Мұхтар Әуезовтің 
Абайға арналған монографиясында да айтылған (Абай (Ибраһим) 
Қүнанбайүлы (1845-1904). (Монография). Жиырма томдық 
шыгармалар жинагы. 20-т. Монография, мақалалар, 20 б.).

Абай мұрасын зерггеуге Әлкей Марғұланның қосқан үлесі элі 
де өз құндылығын жоймаған. Үлы Абайдьщ:

Білгенге - маржан,
Білмеске - арзан,
Надандар бәһра ала алмас, - 

дегендейін, ғұлама ғалым-этнографтың төменде келтіріп отырған 
пікірі «терең ой», «терең ғылым» тұрғысынан орьшды бағасын апуға
тиісті.

«- Тегінде», - дейді Әлкей Марғұлан, - «Абай өлеңдері өзінің 
тірі күнінде қолжазба түрінде жинақталып, орыс ғалымдары 
арқылы... үлкен кітапханаларға да түсе бастаған... Шоқанның 
әдебиет мұраларын зертгеу үстінде, Абай шығармаларыныңтөрт 
тізбегінтаптым. Олар: біріншісі -князь Куцашевгің тізбегі, екіншісі-
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Садуақас Қүсаұлының тізбегі, үіиініиісі - Г.Н. Потаниннің жинағы, 
төртіншісі - Н.Я. Коншинның жинағы. Бұлардың ішінде ең 
ертеректе жазылғаны - Г.Н. Потаниннің жинағы. Бұл 1884 жылы 
жазылған. Г.Н. ГІотаниннің өтініші бойынша бүл өлеңдер тобын 
АБАЙ ӨЗ ҚОЛЫМЕН ЖАЗЫП жіберген. Конвертте: «Из 
Чингизской волости от А.К.» деген жазуы бар» (Сонда, 302 б.). 
Ал, Зэки Ахметов «Сіздерге еркін тиер, байқап қара»тцеген 
мақаласында: «Бірақ Абайдың өз каламының бедері түскен 
қолжазбалар бізге жетпегені, эрине, өкінішті», - дейді (Абайжэне 
қазіргі заман. (Өмірі мен эдеби мүраларының жаңа қырлары).
Алматы: Ғылым, 1994, 35 б.). Сонда, дұрыс-бұрысы қайсысы - 
«Абай өз қолымен жазып жіберген» деген Әлкей Марғұланның 
тікелей архивтен тапқан дерегі ме? Әлде, ЗэкиАхметовтің: 
«Абайдың өз қаламының бедері түскен қолжазбалар бізге 
жетпегені» деген ой болжамы ма? Әлкей Марғұланның 
мақаласынан Зэки Ахметов хабарсыз деудің қисыны жоқ сияқгы. 
Сонда, қалай болганы? Жауабын Абайды зерттеушілердің жаңа 
буыны берер деген үміттеміз.

Тағы бір үсынбақ пікіріміз, мүмкін, үлы Абай шығармаларының 
толык басылымын келешекте баспаға дайындау барысында, Әлкей 
Маргүланның ойын ескере отырып, «төрт кітаптан тұратын 
шығармаларының жаңа жинағын баспадан шығарса қалай» - деген 
ой да мазалайды. Біздің ойымызша:

- бірінші кітабы -'өлеңдер мен поэмалары;
- екіншісі - философиялық сөздері мен аудармалары;
- үгиіншісі - қоғамдық, саяси-әлеуметтік ойлары;
- төртіншісі - «Абай әлемдік баспасөз бетінде» деп атаса, 

ұлы ойшылдың тарихи түлгасын жан-жакты, тарихтыққа бара-бар,
оилау мәдениеті мен логикасына сәикес жэне келісімді оолар еді -
деп оилаимыз.

Абай элемі тарихын тың, жаңа деректермен байытып, 
жаңғыртудың мэні, әсіресе, бүгінгі кезеңде айрықша. Осы орайда 
Әлкей Марғұланның элі күнге дейін ескерусіз қалған ойларымен
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жақынырақ, эрі талығырақ танысайық. «Потанинге жіберген Абай 
өлеңдері көпшілікке тіпті мәлім емес, түгелдей жаңадан табылған 
өлендер», - деп, Әлкей Маргүлан тың ойын ұсынады. «Сондай-ақ 
жинақтың ішінде үлкен поэма «Қозы Көрпеш-Баян қыз», «Жаңа 
закон» тағы басқалар бар. Мұнда халық эпосы, заң-жоралар туралы 
мәліметгер орасан көп - деп, ойын эрі дамыта түседі. «Оның көбі», 
-дейді ғалым, - «Күншығыс (қазақ, қалмақ, моңғол, якут) тілдерінде, 
өйткені козі ашық, көкірегі саналы адамдардың Потанин сиякты 
жанындай сүйетін кемеңгер кісіге жазбай калғандары кемде-кем».

Абай өлеңдерінің бірінші рет топталған қолжазба жинағын 
«Садуақас тізбегі» деуге болады. Тегінде, мұны бірінші рет тізген 
ақын Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы, ал Садуақас оларды өз дэптеріне 
содан кошіріп жазған» (Сонда, 302 6.). Осы тұста ерекше ескеретін 
жайт - ол Абай әлемін насихаттаушы және зерттеушілерінің 
алғашқыларының атгарыньщ ескерусіз қалуында. Бүлардын ішінде 
казак мәдениетінің корнекгі окілі, ақын-ғалым Жүсіп ақын Копейүлы 
да, кемеңгер орыс ғапымдары да бар екен. Сонымен, Абай әлемін 
зерттеу ісі, С. Қирабаев айтқандай, 1889 жылы емес, Әлкей 
Марғұланның дәлелді деректері бойынша 1884 жылдан, ягни 
Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы акын мен Садуақас Қүсанұлы 
тізбектерінен басталады. Философиялық тұрғыдан алсақ, 
француздық Декарттың «Карфаген қамалын бұзу керек» деген 
дүниежүзілік философия тарихьшда афоризмге айналған данал ық
ойынан елес береді.

«Карфаген қамалын бұзатын» сол ой гүлама этнограф-ғалым 
Әлкей Марғұлан қаламынан шыққан күйінде: «Жинақ (Садуакас 
тізбегін айтады /қалам иесі/) 1884-1891 жылдар арасында тізілген.

Абай шығармаларынан басқа да мүнда бірнеше ақыннын 
жьфлары жинақталған. Оның ішінде қарауыл Арыстан, Тобылбай 
ақынның, Жүсіптің, Садуақастың өзінің тағы басқалардың 
жазгандары бар.Садуақас осы дәптерін 1897 жылы Петерборға 
барган сапарында Петербург университетінің профессоры, қазақ 
тілін. элебиетін зеоттеүші галым П.М. Мелиоранскийге сыйга
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тартқан. Қазір бұл дәптер Салтыков-Щедрин атындағы көпшілік 
кітапханасында академик А.Н. Самойлович архивында сақгаулы 
тұр (ГПВ, ф. 67), №  94).

«Бір қьізық жері», - деп, танданған сезім куйін Әлкей Марғұлан 
әрі былай деп жалғасырады, - «бұл дэптерде Абай өлеңдері барын 
П.М. Мелиоранский де, кейін А.Н. Самойлович те білмеген, егер
білсе, олар әлдеқашан пайдаланып, эдебиет жүзінде сөз бола^астар 
еді».

Садуақаетың бұл дэптері қазақ колжазбаларының ішіндегі 
маржандай тізілген көркемінің бірі. Садуақас орые эдебиетін, 
Күншығыс халқының әдебиет дүниесін жақсы білген мәдениетті 
кісі бсшғандықган, Абай шығармаларына зор мэн беріп, оны қолымен 
мүлпксіз көшіріп, ғылыми кітапханаларға тапсыруы игілікті іс болған, 
Садуақастың бұлай іетеуіне ертеде өткен Шоқан мен Потаниннің 
әсері себеп болғанында сөз жоқ» (Сонда, 302-303 бб.).

Мақаласының соңын ұлы Мұхтар Әуезовтің тарихи деректерге 
ғылыми ұқыптылығын сөз еге отырып, түйін пікірін Әлкей Маргран 
былай деп корьггынд ылаған: «Абай туралы роман жазушы Мұхтар 
Әуезов бұл деректерді (Абайдың өзіне тэн эдеби мұраеымен қатар, 
оның өмірбаянына керекті мэліметтер де үлкен кітапханаларда, 
архивтерде кездесіп отьфатындығын айтады, оеының бірі Абайдьщ 
экесі Құнанбай мен оның балаларын патша үкіметі айыптап, тергеу 
жүргізген істерді айтады /қалам иесі/) көрмеген, сөйтее де архив 
деректері мен оның романында айтылған тарихи эпизодтар мүлде 
бірі мен бірі қабысып жатыр. Бүган қарағанда, Мұқаңньщ қариялар 
аузынан жазып алган эңпмелері өзінің тарихи негізін бергі кезге дейін 
жоймай, архивте сақталып түрган деректермен қатар айтылып 
келгенін көрсетеді» (Сонда, 304 б.)

Т арих бүралаңцары мен қалтарыстары қандай коп болса, адам 
танымы жолы да тегіс емес. Себебі, таным дегеніміз - тарихи 
үдерістің көшірмееі, адам миында бейленелену үдерісі, ягни 
логикалық үғымдар, түсініктер мен категориялар (еөз өрнегі) жүйееі 
арқалы логикалық бейнеленуі, рухани меңгеру үдерісі.
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Философиялық түсінікте объекп - нысан (тарихтың бір кезеңі, бір 
көрінісі, сәті т.т.) мен субьектінің - бейнысанның (тарихтың бел гілі 
бір кеңістігі мен уақыты жағдайларында өмір сүріп отырған 
ацамдардың тіршілік іс-әрекеттері мен қимылдары, осыған сәйкес 
білім мен ғылым сатысы, «Ақыл-мизан өлшеуі», осының бэріне қолы 
жеткен деңгейі) өзара байланыстары, арпалыс, ымырасыз күресі, 
сан-алуан қарым-қатынастары, сондықган да таным мен логиканың 
тарихи жолы қайшылықгы. Әлкей Марғүлан біздіңше, осы жағдайды 
терең сезініп, ғылымға ынталы қазіргі жас тапапкерлерді ақиқат 
жолын берік ұстануға шақырып тұрғандай сезінесің. Мінеки, сол
өсиетсөзі: 7 Г•‘, /  ’ у ^ - п , , - . ^  .

«Әдебиет зеттеушілердің біразы тек қолындагы барга мэз
болып, тереңге үңіле зертгеуді қолға алмайды, бір аитқанын қайта- 
қайта айтып, жаңалық ашуға ұмтылмайды» (Сонда, 304 б.) деп,
ғылымдағы метафизикалық сыңар жактылықты сынайды.

Абай қолжазбаларын зерттеу барысында туған жаңашыл ойьш. 
«Біздің осы мақалада - «Абай қолжазбасы» /қалам иесі/ келтіріп 
отырган Абайдың қолжазба мүралары аз қазына емес. Оларды 
зергтеп, соңына түссе, мэдениетімізге күрделі негіз болған бірнеше 
мәселені шешуге болады, оның ішінде, әсіресе, Абай жырларының 
қай кезден тарай бастаганын, ол неше жинақпен қай жерде 
сақталғанын тағы басқаларды анықтау қажет, Абай 
шығармаларының қазіргі басылып жүрген тексінде бірталай 
қателер, күмэнді жерлер бар. Оларды дүрыстап бір қалыпқатүсіру 
үшін, жоғарыда келтірген нұсқалардың көмегі болатыны сөзсіз. 
Екінші жағынан, Абайды зерттейтін жас ғалымдар үшін бұлар - 
соны жатқан байтақ материалдар» (Сонда, 304 б.).

Ғұлама этиограф-ғалым Әлкей Марғұлаішыц «Абайдыи 
қолжазбалары» атты мақаласында айтылған пікірлері, қойған 
талаптарының баспа бетінде жарық көргеніне, міне, отыз жылдан 
астам уақыт өтсе де, өзінің тарихи, логикапық-танымдық, сондай- 
ақ ғылыми да құндылығын жоймағандығына куәгер болып
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отырмыз, келешекте Абай элемін тануда өзінің занды орньш табар 
деген сенімдеміз.

Абайтану, Абайды тану мектептері -• Абай элемінің мазмүнымен 
қаңқасын жасайтын бірден бір негіз. Ендігі сөз кезегі Абай элемі 
туралы, осы шақка шейін қолданылып келе жатқан «Абайтану»,

«Абайды тану» қағидаларымен өзара байланысы
диалектикалықтұтастықтұргысынан қаралмақ. —

Абай әлемі - Халықаралық Абай жылының тарихи да,
логикалық, теориялықта қорытындысы. Ойымыздың дэлелді негізі-
мың жылдық тарихымызды зерттеу мәселелері жаңа сапаға көшіп, 
Абайды тану ілімінің шын мэнісінде әлемдік деңгейге шығуы. Абай 
элемдік тарихи тұлға хақында дүниежүзілік мэдениетте 
қазақаймағынан өкілдік қызметін атқаруда. Тарихтың 
қалтарыстарында қалып келген қазақ халқы бүгінде көшін түзеп, 
әлемдік тарихтың даңғыл жолына шығуға қамданып жатыр.

Мұхтар Әуезовтің «Абай», «Абай жолы» тарихи роман- 
эпопеясының төменде келтіріп отырған көрінісі тарих 
қойнауының«тереңіне бет» қойып, ойлауды талап етеді. Сол көрініс:

«Бүгін бір кезде экесімен үран қайда отырғанда, Әбіш сахара 
тіршіпігінің мүны таң калдырган бір жайын сөз қылды:

- Сахарадағы тұрмыс қалаға қарағанда, адамды мол бір 
бейқамдыққа, салғырттыққа тартады-ау. Мүнда жалқау болып 
кетуде оп-оңай, мен өзім осындай болып барам ба деймін, осы!..

Абай бұған күл е қарад ы:
- Анығында, мұнда ешнәрсе сағатпен, мезгілмен өлшенбейді. 

Барлық тіршілік мерзімді өлшеуден сыртжатыр, өзімен-өзі. Түйелі 
көштің жүрісіндей, қоралы қойдың жай жайлауындай, басқаша. 
Кейде, тіпті, дүниенің бүл бүрышында уақыт тоқталып, «сағат», 
«тэулік» деген өлшеулер, дағдыдан қажеттіктен шығарылып 
тасталган сияқты. Сахара сағаты бейне бір тоқталып түрган 
сиякты! Әбіш кұптай сөйледі:

- Мұнда сағат қана емес, тарихтың өзі де жылжымай жатып 
алгандай ғой. Тіпті, ғасырлар бойы осы емес пе?!» (Мухтар Әуезов.
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Жиырма томдық шыгармалар жинагы, 5-т. «Абай жолы»,
үшітиі кітап, 183-184 об.).

Осы жерде ескеретін бір маңызды жайт |  ол екі дана
шығармашылығының егіздігі, екеуіне де ортақ гылыми әдістеме -
диалектика. Абай болса табиғи-тылсым (жадағай (стихиалды)) да,
ал Мұхтар Әуезов - диалектик. Әке мен баланың пікір алысуы
сияқгы,екеуінің әңгімесінде диалектикалық сарын барын аңғармаска
болмайды. Философиял ық тұрғыдан егіз даналарға ортақ ой - ол
тарих пен қазақ болмысының көріністері, «тарихтың өзі де
жылжымай жатып алғандай гой» деген Абай пікірінде терең
философиялық сыр бой тасалап тұргандай көрінеді емес пе. Тарихта
өмір сүріп, тіршілік еткен Абай һәм Мұхтар Әуезовгің «Абай»,«Абай
жолы» тарихи роман-эпопеясындагы Абай жолдары қиылыспайтын
екі адам емес, бір ғана, тарихта өмір сүрген тарихитұлгалы Абай.

Диалектика - таным ілімі, логика теориясы. Тарихта өмір 
кешкен Абай - бір дэуір сырын ашатын тарихи тұлга 
болгандықтан,таным нысаны да, эрі логикалық ойлаудың да жүиесін 
қалыптастыратын тарихи негіз. Ғабиден Мұстафин айтқандай: 
«Мұқанның жөні де, жосыгы да - бөлек еді ғой. Мұқаң өткен өмірді
өте терең жэне жан-жақты білді, ол энциклопедиялық мағлұматты
ғұлама галым болатын» (Қазақ әдебиеті, №  15(1773), ақпан, 
жүма 1985 жыл: «Шыгарма - жазушының жан сыры»). Екі 
дана ойлау мәдениеті логикасы бір-біріне бара-барлыгын, 
үқсастыгын сэйкестігін танытатын тағы бір көріністі «Абай жолы» 
роман-эпопеясынан келтірейік. Бұл көріністе Абайдың атақты 
«Қалың елім қазагым, қайран жұртым» атты әлеуметтік- 
философиялық шыгармасындагы: «Елім», «Қазағым», «Жұртым» 
логикасын Мұхтар Әуезов өз романында «Халқым», «Қазағым», 
«Жұртым» логикасымен жалғастырып дамытады. «Қарашығын», 
«недоимка» алым-салығының, әсіресе, кедейлерге келпрген кесірін
Абай сөзімен Мұхтар Әуезов былай деп суреттеген:

«Халқым, қазагым, жүртым сол. Соның куйі қалың сор...
Соғанмен не көмек, не басшылық еттім?..
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Күн артынан күн келеді. Бірақ жаңғырығар дүние жоқ. Елді 
жегідей жеп жатқандары анау. Қалың жұртың корлықга, зарда 
иткешуде жатса, қасқырдай шауып, жауша тонап 
тойымсыз,тынымсыз бүліктер жүр...» (Бесінші кітап, 181 б.).

Абай элемі - Халықаралық Абай жылының логикалық 
қорытындысы деген пікіріміздің мәнісі, сол жылы ұлы ойшыл 
туралы әлемдік пікірде көптеген тың ойлар, қорыТЬінды 
түжырымдар да айтылды. Осылардың, ең айшыктысы: «Абай -элемдік 
тарихи тұлға», «ұлы ойшыл философ» т.б. соны пікірлерАбайдьщ:

«Қисынымен қызьщты болмаса сөз», - деген пікірімен сіңісіп, 
кірігіп «қисынымен» элем жұртшылығын кызықтыра бастағанын 
көреміз.

Абай тек осы күнгі Семей обылысының Шыңғыстауын 
жайлаған тобықты руының қазағы емес - әлемдік тарихи түлға, 
дүниежүзілік өркениет туындысы. Төрт құбыламызда жайғасқан 
халықтардың мэдениетімен қазақ елін жақындастырып, өзімізді 
бұларға таныстырған ұлы даналарымыз Абай мен Мүхтар Әуезов. 
Әрбір жеке адамға сана, ақыл, парасаттылық туа бітпейді, еңбек 
арқылы дүниені заттай да, рухани меңгеру барысында адам өзінің 
іскерлігін де, ойлау мәдениетін де қалыптастырып жетілдіреді, 
дамытады. Сондықтан болар, Абай әлемі тек қазақ жерінің ғана 
емес, дүниежүзі өркениет туындысы, логикалық қорытындысы - 
үнемі,үзіліссіз дамып, толассыз өзгерісте болатын ойлар, пікірлер, 
білім жиынтығы. Абай әлемі - Халыкаралық Абай жылы 
қорытындысы деген пікірдің мэнін анықтауға талаптансақ, сонда 
логика дегеніміз- қазіргі заманның үздік ойлау мәдениеті. Ал, 
танымдық жағын айтсак, қазіргі әлемдік оқиғалар қиылысы, 
дүниежүзі халықтарының жаңа мүдделері, адамзаттың өзгере 
бастаған санасьшда бейнелену үдерісі болар деп ойлаймыз. Себебі, 
қазіргі жағдайда кеше ғана КСРО құрамында болған 
республикаларда, дүниежүзі деңгейінде де,үш ұйықтасаң түсіңе 
енбейтін қоғамдық, элеуметтік өзгерістер, Мұхтар Әуезов 
айтқандай, «ойлауды кажет» етеді. Осылардың ішіндегі ең

69



сү б ел іл ер і: құлауы

■пң тақтан қуылуы
Дүниежүзі халыктарының жүйкесін эбден тоздырып, титығына

жеткен қырғын
соғысқұмарлар

саясатынан тайған жоқ. Абай айтатын:
Қаньі бұзық өзі ойлар 
Қу мен сүм боларды 

дегеннің әулеті құрып біткен жоқ.
«Ш ын

дэуіріне ұмтылыс жасайды деген үмітке сеніміміз зор. Бұл
калыптаса

Я і  _ Ш

Абайды тану ілімі Абай әлемінің өрісін тың ойлар, пікірлер жайлай 
бастауы - нысаналы зандылық. Бұл дегеніңіз - Абай мен Мұхтар 
Әуезов өмірі мен шығармашылығы бүгінгі кезенде қайтатуып, ескі- 
құсқыдан арылып, жаңғыра, қүлпыратүспек. Сөз кезегі Мүхтар 
Әуезовтің Абай элемі тарихын зерттеп, шаңырағын көтеріп,

•  # і жасап, ғылыми-әдістемелік қүралдарі
S B

қал ы птасты руда атқарған теңдесі жоқ қызметіне өз шамамызі 
тоқгап өтуді үлттық парызымыз деп есег

«Абай элемі» - қоғамдық пікір мен қазақ ғылымы өңіріңде жаңа 
қалыптаса бастаған тың, түлғалы түсініктік үғым. Абай әлемі: 
бұлАбайды тану ілімі туып, қалыптасуы мен дамуының 
географиясы; өмірі мен тіршілік қүрган кеңістігі мен уақыты; 
шығармашылығымен библиографиясы; санғилы зерттеулер мен
ізденістердің өмірге келуі; сын мен талас < 
күнделігі; өзіне тэнтаным заңдылығы мен ойлау мэдениеті бар; 
үздіксіз, үзіліссіз дамуда болатын дүниежүзілік мэдениеттің 
құнарлы салаларының бірі.Осылардың бэрі бірігіп, түтасып, 
болашакта да туындайтын жаңа бастама
I  баршасы болып, бас қосып, диалектикалық тұтастықты 
қалыптастырады. Бұл тұтастықтың аты -тағы да қайталасақ,
«Абай Үшкілі».
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Абай әлемінің тууы мен даму заңдылығы - тарихи екеуцің: Абай 
мен Мухтар Эуезов дәуірлерінің ажыратылмас байланыстарынан 
туындайды. Абай дэуірі: улы ойшылдың өмір сүрген, тіршілік қурған 
ортасы; шығармашылығы мен қызметі тыныстаған заман; тарих 
кеңістігі мен уақыт өктемдігі; шығармашылыгы (ақьгадық, саяси- 
элеуметтік, философиялық,педагогикалық, психологиялық жэне 
сазгерлік т.б. түрлері) тың салаларын болашақ урпақтар ЗЗіі аша 
жатар. і

Мухтар Эуезов дэуірі: Абайды тану ілімінің тууы; Абай әлемінің 
іргетасы қаланып қалыптасуы мен дамуының тарихы; Абай 
даналығы мен улылығының дүниежүзі деңгейінде танылуы және 
әлемдік тарихи тулғалар қатарына көтерілуі.

Сөз етіп отырған екі дэуірге де бір сәт «ойлы көзбен» қарап, 
«шын ақылмен» пайымдап, тарихын зерттей, баяндай қарасақ: 
даналар тыныстаған әлеуметтік, қоғамдық орта. Абай пікірімен 
түйіндесек - ол «қиянатшыл дүние». «Абай жолы» роман- 
эпопеясында Мухтар Эуезов айтатын «қырсық тіршілік». Абай 
болса «соқтықпалы, сокпақсыз жерде» өсіп, «мыңмен жалғыз 
алысқан» дана. Мухтар Эуезов «аңдамай сөйлеген, ауырмай өледі» 
дегеннің КПСС-тік тоталитарлық қысымы шығандап турған 
шағында өмір сүрген дана.

1996 жылдың 17 қаңтарында «Егемен Қазақстан» газеті бегінде 
жарияланған: «ЮНЕСКО уйғарымы бойынша - 1997 жыл Эуезов 
жылы деп жарияланды. «Әзірлігіміз капай!» деп куанышты хабарды 
жеткізе отырып, қазақ жерінен шыққан тағы бір әлемдік тарихи 
тулға салтанатына арналған тойдың жақындал қалғанын ескертіп, 
хабарлап еді, бул да тарихқа айналды. Абай әлемінің іргетасын 
қалаушыларының бірі, эрі насихатгаушысы, зерітеушісі Абай 
даналығының тарихи жалғасы - Мухтар Әуезовтің жүзжылдық 
мерейтойы элемдік деңгейде салтанатпен аталып өтті. «Қазак елінің 
мерейі - биік болса екеи!» деген тілегіміз қабыл болғандай.

Абай әлемі тарихта алғаш қадам жасап, ғылыми жургшылыкка 
зін таныстыра бастауы жоғарыда келтірген Элкей Марғуланның
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орталық Мэскеу мұрағаттарынан тапқан Абай шығармаларының 
төрт тізбегінен (1884 жылдан бастап) басталады.

Бүгінгі күнге дейін зерттеушілердің басын біріктіріп, бэрін 
толғандыратын философиялық мәселе - ол «Абай кім?» деген тарихи
сұрақ. Бұл көп салалы, сыры да, мэні де, элі де жетік ашылмаған 
тұгасггық мәселе. Абай элемінің санқилы, эр тарапты бағытгарының 
басын қосып, мақсатын анықгап, тұжырымдаптүйіндейтін, тагы 
қайталасақ: ол - «Абай кім?» деген мэңгілік сүрақ.

Абайды тану, Абайтану ілімі өзінің тарихи міндетін атқарып, 
қазіргі кезең сұранысына орай Абай әлеміне қоныс аударып, өрісін 
жаңартып, шаңырагын көтеріп жаггыр. «Абай ағартушы», «Абай үлы 
ақын», «Абай моралист» т.б. да қағидалар тарихи міндетін атқарып, 
Абай әлеміне жол ашқаны даусыз. Бүгінгі кезеңге сай, Абай әлемінің 
тың мәселелерін көтеріп, өзгерген талаптарды ескеретін - «Абай 
кім?» I  диалектикалықтүгастық қағида орнына жүретін ғылыми-
теориялық мэселе.

Абай мен Мүхтар Әуезовтің шығармаларына сүйене отырып,
қазіргі баспа бетіндегі деректерді ескерсек, Абай әлемін тануға ұлы
дананың өзі айтқан дай:

Түзу кел, қисық-қыңыр, қырын келмей,
Сыртын танып іс бітпес, сырын көрмей.
Шүу дегенде құлагың тосаңсиды,
Өскен соң мүндай сөзді бүрын көрмей.

Тац қаяамын, алдыңгы айшқанды үқпай 
Жэне айта бер дейді жұрт тыным бермей, 

деген өлең жолдарында мэңгілікке орныққан сараптағыш ойлар 
заман «сырын көруге» жетелік жасап, ойлылыққа, мәдениеттілікке 
шақырады. Таным мен логиканың ең жемісті деп саналатын 
қағидасы мен ғылыми әдістемелері тарихтық, тарихилық пен 
логикалықтың ажыратылмас түтастығы.

«Өскен соң мүндай сөзді бұрын көрмей» деудің терең 
философиялық мәні - осында. Қазан-ошақ басында айтыла салған
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сылпың сөз емес, керісінше, ойлылыққа, терең философиялық 
толғанысқа бағыттайтын ғылыми ізденіс. Мұны ескермесек, онда 
Абай поэзиясы мен философиялықсөздерінің«сырын көрмей» деген 
гылыми қагидасының, эсіресе мэнісін де, мазмүнын да 
ұқпаган,елемеген болар едік. «Ақын мен ақындық міндеті туралы» 
ой толғайтын «Мен жазбаймын өлеңді» деген шығармасында (20 
т., 145 б.уІАбайдың «сырын көрмей» деген қарапайым қазақсьздері 
жүйе сипатына не болып, элемдік философияныңтаным мен логика 
т.б. да қағидаларымен үндесіп, сабақтасып, «қисыны мен 
қызықгыратын» сияқты.

Абай әлемі тарихын жасап, ғылыми-теорияық негізін салып, 
гылыми-эдістемелік құралдарын қалыптастыруда ұлы ойшыл 
Абайдың өзі ұсынған «түзу кел, қисық-қыңыр, қырын келмей» деген 
философиялық қагидасы дана егіз-сыңары - Мұхтар Әуезов үшін 
де эрі теория, эрі әдістемелік қызмет атқарғаны сөзсіз. Тұтастық 
ойлылық пен ақиқатқа бастайды, тарих пен танымның бұралаң
жолының бүлтарысында қалып қойма, - деп ескерткендей. Алдағы 
ізденісіміз бен зерггеулердің ғылыми-теориялық негізі жэне гылыми- 
әдістемелік құралы сапасында қабылдамақпыз.Айтпагымыз: сыңар 
жактамай, айла қалтқысыз тарих пен ғылым талаптарын Мүхтар 
Әуезов қатаң ұстанып, пайдаланған десек, ақиқатты сыйлап, 
мойындаган болар едік. Мұхтар Әуезовтің жазушылық жэне 
гылыми қызметінің ең өзекті, нысаналы да,тұтастыққа мегзейтін 
мақсатты багыттыл ыгынтүжырымдасақ - ол Абай әлемінің тарихы 
мен гылыми-теориялық негізін қалыптастыру болар деп ойлаймыз.

Мұхтар Әуезов - Абай элемінің тарихшысы да, эрі теоретигі. 
Бұл бүгінде аксиомага айналганы ақиқат. Осыған орай, әуелі 
«тарих»деген ұғымның философиялық сипатына тоқталалық. 
Диалектиканың түтастық жэне жан-жақтылық қагидаларын 
басшылыққа алсақ - «тарих» жалпылық мэнінде бар тіршіліктің 
болмысы үнемі даму үстінде деген түсінік. Тарих - шекті де, шексіз 
үдеріс, өмірді де, ойды да баптап, шектеп, жүгендеп ұстауға 
тырысатын, шамасынша тізгінді мықтап үстау үшін бар айла-
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амалын жұмсайтын адам қоғамы іс-қимылдарынан туындаитын
объективті үдеріс.

Абай элемі - бүкіл бір дэуірді қамтитын тарихи үдеріс. Мұхгар
Эуезов «Абай», «Абай жолы» роман-эпопеясы арқылы Абай
өмірімен ісін тарихқа сәйкестіре отырып талдап, зерттеп, жан-жакгы
бейнелеп, қазак халкының тарихи тұлға бітімін қалыптастырды.
Мұхтар Әуезовтің осы қасиетгерін Әлкей Марғұлан да айрықша
бағалаған. ■ ■ ■■■

Адам ойлауының жасампаздығының кепілі - диалектиканы
таным мен логика теориясы, эрі ғылыми әдістемелік құралдары 
сапасында колдану жэне пайдалану. Осы жағдайда тарихтың қүрық 
тимеген, жүгенсіз кеткен не түрлі асауларын ауыздықтауға 
мүмкіндік туады. «Ауыздықтау» - карапайым казақ сөзі 
диалектиканың тарихилық жэне логикалық эдістерін түсінудің ең 
ұтымды жолы, асауды бағындырып, жөнге салып, тэртіпке келтіру 
дегенді білдірсе керек. Тарихтың шым-шытырық, бас-аягы жоқ 
окиғаларын жиынтыктап, талдап, зерттеп барып, жүйеге келтіріп, 
бұның даму заңдылыгын ашып түжырымдайтын ойлау мәдениеті 
(логика) философия тілінде, ойлаудың болмысқа (бүл тұста, тарихқа
сэйкестігі) бара-барлығы.

Абай элемінің тарихы Әлкей Маргүланның дерегі бойынша, 1884
жылдан басталады деп айтып өттік. 1918 жылы «Абай» журналы 
шыға бастады. Иә, 1884-1918 жылдар аралығы қазақ халкының 
өмірінде айрықша із қалдырған тарихи оқигаларға толы. Осылардың 
ең айшықтысы - екі (ақпан жэне қазан) орыс революциялары 
қазақ халқын отарлау мен орыстандыру саясатынан азат 
еткен жоқ. Осының айрықиіа бір көрінісі -«Абай» журналыпың 
тагдыры.

Абай өмірі мен шыгармашылық қызметін зерттеп, таныстырып, 
насихаттауда «Абай» журналының аткарган қызметі - қазіргі күнге 
шейін ерекше. Осы журнал 1918 жылы Ж. Аймауытов пен Мүхтар 
Әуезовтіңтікелей қамқорлығы мен басшылыгы арқасында өмірге 
келіп, шыга бастаған болатын. КПСС-тін кай идеологына ұнамай
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қалғаны белгісіз, сол жылы жабылды да, 74 жылдан соң, тек 1992 
жылы гана қайта шыга бастады. Журналдың алғаш редакторы 
Ж.Аймауытов «Журнал туралы» деген мақаласында: «Еңбек қылган 
ер қадірін білу - ел борышы, оның ішінде көңілі жетік оқығандар 
борышты. Абайды бетке ұстасақ, білгішке ергіштік нысанамызды 
көрсетеміз - бүл бір, адамдық борышымызды атқарамыз - бұл екі»

(«Абай», №  1, 1918 ж., 4 б.) деп, казак элі жете білмейтін
өзінің ұлы перзенті - Абайды қадірлеуді келешек ұрпақтарға, эрі 
аманат, эрі парыз етіп тапсырды емес пе?!

Бүгінде «еңбек қылған ер қадірін» элем халықгары танып, біліп 
қадір-қүрмет көрсетіп отыр ғой. Халық айтатын «дана ешқашан да 
өлмейді», «аптынды тот баспайды» деуі де осыдан болар. Абай 
әлемін қазақгың қалың қауымына жан-жақгы таныстыра бастаған 
да осы басылым болатын. Ойымыздың деректі болуы үшін осы 
журналда жарияланган Жүсіпбек Аймауытов пен Мұхтар Әуезовгің: 
«Абайдың өнері мен һэм қызметі туралы» деген мақаласында 
айтылган Абай әлемі мазмұнын қалыптастьіратын алғаш қағидалы, 
элі де қүндылыгын сақгаган ойларымен танысайық. Міне, сол пікір: 
«Абайдың қиялы шалымды, ойы терең, ақыл білімнің эр тарауынан 
көкірегінде асыл қазына көп» - дей отырып, Абай әлемі 
қүрылымының басты дейтін салаларын былай деп тұжырымдаған: 
«Сол көп қазынаның барлық ырғағы нэзік сипатымен қазақтың 
ұсталмаған, ысылмағанжуан тілімен биязы қылып шығарады, 
ақындығы, ірі қызыл тілдік шешендігі. Абайдың ақындық өнері - 
тар жолды, бір беткей емес, эр тараулы, сегіз қырлы. Ол тараулар 
мынау: мінез түзететіндік (ақлақы, ақлақылық), тереңнен 
толғайтындық (пэлсапасы), сыншылдық (критика), суретшілдік 
(көркемдік), жүректін мүң-зарын, сырын тапқыштык (лирика), ащы 
тілділік (сатира), ызамен күлетіндік (сарказм) һэм керемет
аудармашылық.

Мұндай эр жакты, сегіз қырлы өнер басқа ақындардан табыла 
бермейтін, тек Абайға хас сипат» (Жүсіпбек Аймауытов, Мүхтар
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Әуезов «А байдың өнері һэм қызметі». Азия. Хая ықараяық газет.
Апталық, № 41(69), 1993).

Mine, Абайды дана акын, ойшыл философ, эстетик, моралист 
ретінде элем жүртшылыгына танылуына табанды, дәйекті еңбек 
еткен ғапымдарымыздың алғаш қағидалы пікірі осындай еді. Сол 
шақта, элі де жиырма беске толмаган, бүгінде мәдениетіміздің 
алыптары - Жүсіпбек Аймауытов пен Мүхтар Әуезов еді. Иэ, 
екеуіне де тағдыр өте катал болды. Біріншісі Сталин орнатқан 
тоталитарлык тэртіптің құрбаны болмағанда, кім біледі қаншама 
игілікті істі тындырған болар еді. Халқымыздың багына қарай 
Мұхтар Әуезовтің куғын-сүргіннен тірі калпінына шүкіршілік еіеміз.

адам
ғои.

санқи
жатыр, кезекге мыңдаганы күтіп те тұрган шығар, «соида да

тандамасы»
Әуезовтің шыгармалары. Ендеше, Абай элемі туралы кашанда, 
әркезде ақьш косып, ойымызды қанаттандыратын, ізденісімізге, 
зерггеулерімізге қамқоршы болатын үлы Мүхтар Оуезовтің жиырма 
томдық шығармалар жинагы. Мүхтар Әуезовтің «Абай», «Абай

роман
атгы

Мүхтар Әуезовтің «Абай (Ибраһим) Қүнанбайүлы» 
монографиясымен, «Абай», «Абай жолы» (төрт кітабы) тарихи 
роман-эпопеясымен бірге болып, біте қайнасып, Абай өмірі мен 
азапгшыл ойы, даналыгы қалыптасуы тарихы н жадымызда таіы бір 
жаңгыртып, Абай элемі туралы сауатымызды қаиаттандыра,
толыкгыра түседі.

Абай элемі тарихының қалыптасуын: «Біз казак халкының ұлы
классигі, данышпан акыны - Абай Қүнанбайұлынын өмірі мен

енбег
калай келиі, кандай ки

өткергендігі туралы тарихын ойшыл суреткер, үлы галымнын
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қаламынан шыққан күиінде баяндайық. «1884 жылдары жасы 
қырыққа таман ілінгенде, ол дүнисдсн кеп маглүматы бар кісі 
болады. Әр нәрсе туралы гылым-философияга сүйеніен арнаулы 
кезқарасы, сыны бар қырагы озғын а іамат болып, жекеленіп п іы і  а
бастайды», - деп бүдан эрі жал ғаст ы ра» да мыта отырып, Абайды 
ойшыл акын, қогам қайраткері, көреген саясаткер, ел ішінде беделі 
өсш таныла басгаганына егжей-тегжей ғьгЯыми 
үқып'іылықпен, герецдікпеи тоқтагі, жан-жақты бейнелеген. Енді, 
ізбе-із жүріп отырып, ғалым-жазушының ойын толыгырақ 
келтірейік. Абай әлемінің жетілген, саналы кезеңін: «Бүдан ксйін
Абай елге де, білгіш, кемел, халық қайраткері болыгі танылады»
(20 т., 54 6.).

Қазақелінің мұнга, шешілмеген кайшылықтарга толы өміріАбай 
алдына жаңа әлемді ашты, жаңа галаптарды қойды. Қыска
түиіндесек: олар хапқыныц «көкірегін көзді» етіп, ои мен санасын 
тірш іліктің тереңіне «бет қоюга» үйретіп, тэрбиелеп, 
«Бірлік»,«Береке», «Шын пейіл» заманына шақырды. Абай әлемі 
дегеніміз -азатшыл ой өрісі, ақиқат жолы деген сөз. Осы жолда 
үлы ойшыл Абай даналығын, дарынын, іскерлігін, бар саналы өмірін 
сарқа жүмсады. Абай әлемі - Мүхтар Әуезовтің де әлемі. Өйткен 
себебі ұлы суреткер жазушы, гүлама ғалым Мүхтар Әуезов Абай 
әлемінің дэуірлік тарихын көркем де, гылыми да тіпмен бейнелеп, 
суреттеп, жан-жақты зерттеп, қазақ халқы тарихының жаңа бетін 
ашты. Мұнымен қатар Абайдың сангилы, эр тарапты қоғамдық 
жэне философиялық көзқарастарының ғылыми-теориялық, Абай 
танымымен логикасының эдістемелік кұралдарын, қағидаларын 
қалыптастырып, дамытты.

Абай әлемі дегеніміз - Абайдын саналы өмірі, азатшыл ойы, 
сыншыл, сыршыл суреткер-ақьтдығының қалыптасу тарихы. «Абай

г: алые
мінездердің, барлығы атқамінер тобына жайылган мін екенін айта 
жүреді. Сол терістіктерді түзететін қатал тез болғысы 
кел еді .Үғарлык. ойланарлык санасы бар-ау деген кісілевге өсиет.

77



ақыл айтып, ұстаздық етеді. Сонымен, енді Абаи өз ортасыньщ 
ақылды, ақылшы басшысы бола бастайды. Осы соңғы макеатқа 
карай ауысуына кітал жүзінен алған біпімі, гәрбиесі жэне де 
қосымша себеп болады. Сонымен қатар, ауысып, өзгеріп келе 
жаткан заман жайындагы өзінің ойлаган ойы, жаңа бағыт түсініктері,

себеп болады»
жетіп

токталган. Абайдың жекеленіп даралана бастағанын, ой өрісі, 
арманының заманынан озык тұрганын айта отырып, бұны өз 
ізденістерінің өзекті мэселесі етеді Мұхтар Әуезов. Себебі заман 
қайшылықтары, халкымыц мүдделері Абайды қаншама 
«шошынарлық» мәселелерімен беттестіреді. «Осыдан соң», - деп, 
ойын эрі дамытады Мұхгар Әуезов, - «сыртқы омір бұның ырқына 
көнбей, қайта өзінін билігіне еріксіз көндіріп, ескі жолға кайта таріа 
берген соң, Абайдың арманы мен күнделік тірлігінде көп 
кайшылыктар кездесіп отырады. Бір жагынан, бұрынғы күйге 
уйлескісі келмсй, заманынан, ортасынан озып шыгып, сыншы, ұстаз, 
ақьш, данышпан болуга анналған Абайды көреміз. Екінші жағынан, 
күндегі омірдің талкысы мен шырмауынан шыга алмаган, содан 
азапшегігі, қиналған Абай көрінеді. Абайдыц сыртқы өмірі жеміссіз, 
магынасыз болса, ол аздай оган өз ішінде толып жатқан қарсылық 
көрсетушілік, түсінбеушілік бар. Өз халқының неше алуан қамы 
туралы ойына жиылган улы зар, үлкен мүң, қалың арман бар. 
Осының бәрін кауымына, замандастарына жеткізіп, мэлім сгерлік 
кұрал - оның акындығы, елең-жаршылығы һэм ақылгойлііі болады.

Сонымен, енді Абайдың нағыз өнімді ақындыгы дами береді.
Men жазбаймын өлеңді ермек ушін,
Жоц-барды, ертегіні терме к үшін.
Көкірегі сезімді, тілі орамды
Жаздым үлгі жастарга бермек үшін, - дейді.

Бұл кездегі Абайға - акындык үлкен қадірлі мағынасы бар, 
элеүмсттік кызмет. коғамлык зор енбек болын танылды. Ол
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надандық, зорлық, жуандық, пәлеқорлық сияқты халық үстіндегі 
паразит атқамінерлер мінезімен мықтап тұрып алысуга кіріседі»
(Сонда, 56 б.). .

Ұлы МүхтарӘуезовтің тікелей жетекшілігімен қалыптасып 
дамыган Абай әлемініңтарихы жөнінде айтқан ой толғаныстарынан 
алган эсерімізді жиынтықтасақ: Абайдыңтіршілік өмірі; қогамдық- 
элеуметтік істері; даналыгының қалыптасуы туралы жан-жақты 
деректер мен маглұматгар; қилы-қилы көріністері; үлылыгының, 
ойшылдыгының қалай туыгт, аяқтаныгі, қалыптасуы жэн даму
тарихы.

Абай әлеміне - «Абай кім?» деген жиынтық мәселені - 
диалектикалық түтастық сапасында қабылдап, бүның шын 
мәнісіндегі күрделілігіне Мүхтар Әуезов көзімізді жеткізді.

Абай элемі аяқтанып, қалыптаса бастаған шағында қазақ 
қогамына тэн саяси-әлеуметтік, эконономикалық жэне мәдени 
дамуының ерекшеліктерін Мүхтар Әуезов егжей-тегжейлі 
талдаудан өткізген. Міне сол талдау: «тарихтық, саясатты қысқа 
шолудың Абай жайын тексеруде ерекше қажеттігі бар» - деп 
бастайды. «ӨйткеніАбайдың өмірбаянын зерттегенде және, 
эсіресе, шыгармаларына тексеру жасағанымызда», - деп, ойын эрі 
жалғастырады М үхтарӘу езов, - «...әкімдер, шаруашылық халдер, 
қанаушы топтар мен калыц бұқара халық арасындағы жайлар 
үдайы, мол көрініп отырады. Абай ақындығының ішкі мазмұндарын 
нақтылап үгыну үшін,.. старшындар, болыстар, билер, ояздар, 
жандаралдар -барлығы да өздерінің іс-әрекетгерімен көп-көп 
жайларды ашып, шешіп отыруға себепші болады» деп (Сонда, 9
б.), тарих пен әлеуметтану мэселелерін де қамтиды, қажетті-ау 
дейтін көптеген деректерді де көз қырынан тыс қалдырмаган.

XX ғасырдың екінші жартысына аяқ басқан қазақ қоғамы: 
саяси-әлеуметтік қүрылысы; қоғамдық қатынастары; патшалық 
Ресейдің отарлау саясаты туралы Абай көзқарасымен 
таныстырады. Қазіргі, әсіресе, халқымыз тәуелсіздікке ие болды 
деп, қуанышымыз қойнымызға симай жүрген жағдайда да
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мыңжылдық тарихымызды, халықтығымызды, ұлттығымызды 
силап, бұларды дербес елдігіміздің тұтқасы ретінде дәріптеу, ең 
алдымен, эр қазақтың намысы да, азаматтық борышы да. 
Сондықтан да, халқымыздың ұмыт болып бара жатқан ұлы 
перзентгерінің бірі - Мұхтар Әуезовті- ұлттық мақганышымыз деп 
сый-құрмет көрсету - қазақ ғылымымен мәдениетінің міндеті де,
абыройлы борышы.

Мүхтар Әуезовтің цаламыпан туган үлттык, 
тарихымыздыц беттерін ашып, ойымызды ңопарып, ар- 
намысымызды жалынымен шарпитын халқымыздың ауыр 
кезеңдерін жадымызда, әсіресе, қазіргі шақта тагы да бір 
жаңгыртайьщшы!Жол сәті түсіп-ақ түр! Суреткер-жазушы, 
гүлама галыммен тарих пен ой сапарына бірге аттанайъщиіы! 
Сапар барысында тарих пен социология цандай сыр иіертер 
екен? Иә, қандай сыр? Сонымен Абай мекенін, қазақ халқының 
тағдырын, ой-арманын Мұхтар Әуезовтің қаламынан туған күйінде 
тамашалайық: «Абайдың елі қараған Семей уезі жиырма болыс 
болатын да, көршілес Қарқаралы уезі жиырма екі болыстан 
кұралатын. Қазақтың «болыс» деген сөзі орыстың «волость»,

ш

«волостной управитель» деген сөзінен алынған. Қазақша колдануда 
жэне Абай шығармаларында «болыс» деп эрі экімдік бөлікті де, эрі 
соның басында тұратын экімді де атаған.«Ояз» бен «болыстың» 
арасында тағы бір ұлық бар, ол - шаруа қожасы («крестьянский 
начальник»). Бір уезде 20-22 болыс болса, солар бірнеше учаскеге 
бөлінеді. Төрт-бес болыстан кұралатын учаскенің бастығы жаңағы 
шаруақожасы.

Осымен қатар экімшілік орындарынан басқа сот орындары 
болған. Олар қазақ болысында үш жылда болыспен бірге 
сайланатын билер, сонан соң мировой судьялар жэне эр болыстың 
басында облыстық-окружной суд (аймактық сот) болатын. Міне, 
Абай шығармаларында эр алуан кескінде сыпатталынып, 
әшкереленіп, сыналып отыратын ұлық, экім, ел билеушілер 
дегендердін саты-саты орындары осылай еді» (20 т., 9 б.).
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Қазақ қоғамындағы саяси-әлеуметтік жағдайлар туралы 
Мухтар Әуезовтің терең талдау пікірлері Абайдың қоғамдық 
қызметі туралы сөз болғанда, элі де ескерілмейтін сияқгы. Абай - 
«ұлы ақын», «ағартушы», «моралист» деп КЦСС қалыптастырған 
кеңестік қоғамдық пікірдің шырмауынан асьт шыға алмай келеміз.

Осыдан болар, Абайды «көреген саясатшы», «ойшьш философ»
деп дауысымызды шығара, көтеріңкі айтуға, элі де сескеніп, 
жасқанатын сияқтымыз.

Патшалық Ресей экімшілігі қазақ жерінде қандай саясат 
жүргізгені туралы Мухтар Әуезовтің ой толғаныстары - тарих үшін 
де, ғылым үшін де өте қажетп. Қазіргі тәуелсіз улттық мемлекетіміз 
бен халқымыздың үлтжандылық козқарасымен Мүхтар Әуезовтің 
орыс патшалығы саясаты туралы төменде келтіріп отырған 
ойларына тарихи сабақтастық козімен қарайықшы. «Бұрынғы 
патшалықтың саясаты», - деп жазады Мухтар Эуезов, - «қазақ
сахарасьшда ескі қалыптағы рушылдық, патриархалдық-феодалдық
құрылыстың ұйтқысын бұзғысы келмегендігі. Отарланған ел
мэдениетсіз, ескі қалпына берік болып, сол көне күйде қала берсін
дегендік. Қазақгың ақсақалдық, феодалдық жобадағы билеріне
бұрынғы неше алуан сорақы, жабайы түрдегі жол-жорасын үнемі 
сақтап отыруға кұрық береді.

Сондықган, мысалы, қун дауы, қальщ мал, көп эйел алу, барымта
сияқты надандық, ескілік, эдет-қалыптың бэрін сақтап отыруға
патшалық саясатының өзі жэрдемші болады. Патшалықгың ел
ішінде сайлап алған аппараты:болыс, билер және эрбір елу үйден,
сайлаушы ретінде аталып қойылатын елу басылар, эр ауылнай
басындағы старшындар, сонан соң, болыс кеңсесінде хат жүргізуші
болып қызмет ететін «тілмаш» (орысша «толмач», кейде «песір»)
деп аталатын патшалықгың эрі тыңшы, эрі оң көзі болған адамдар,
жаңағы тергеу істерінің барлығын орындатып отыратын аппарат 
болады» (20 т., 10 б.).

Әсіресе, қазіргі тәуелсіздік заманымызда Мухтар Әуезовтің 
тарихтық қағиданы колдана отырып, Абай өмірі мен шыгармашылық
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қызметін, ойшылдық, ақындық даналығын жан-жакты зерттеп, 
дәйекгі табандылықпен ақырына шейін қорғауы -ерліктің, күрескер 
мінезінің тамаша үлгісі. Қазақ мәдениеті патриархтарының бірі - 
Ғабиден Мұстафиннің өз замандасы Мұхтар Әуезов туралы: 
«Мұқаң өткен өмірді өте терең жэне жан-жақты білді, ол 
энциклопедиялық маглұматгы гұлама ғалым болатын». Иә,бұл 
багадан асып пікір айту орынсыз болар. «Абай элемінің тарихы мен 
гылыми-теориялық мэселелерін Мұхтар Әуезовтен кім артык
біледі?» I  деп, іздеу салу - астамдық болар.

Мұхтар Әуезовтің қоғамдық және әлеуметтік қызметін,
жазушылық эрі ғылыми еңбектерін зерпгтеп, талдау жасағанда тек 
«паргиялық», «социалистік реализм» қағидаларын басшылыққа алу, 
эрине, кезінде, КПСС үшін «ғылыми» болганымен, үлттық 
мәдениетті зерттеуде кертартпалық кедергі жасады емес пе?! 
Осының әсерін мына, төменде келтіріп отырған пікірден сезуге де, 
байқауға болады: «¥лы Абай жайындағы романдардың зор табыскә 
жетуінің сыры I оның нағыз партиялық тұрғыда 
жазылғандығында.Жазушы (Мұхар Әуезов /қалам иесі/) төрт 
кітаптың өн бойында өзінің бағытына берік. Мұның өзі өмір 
қүбылыстарын саралап, тапқайшылығын әлеуметтік теңсіздікті 
мейлінше ашық көрсете алатын жанды байланысгарды іріктеп алуға 
көмектескен». Тек партиялықты мадақтауға, осының ғана 
шашбауын көтеруге айла-амапымыз жеткенше тырыстық. Міне 
осының үлгісі: «Мэсележазушының тарихи, не қазіргі тақырыпты 
алуында емес, қай оқиғаны болсын партиялық мұнарадан 
суреттеуіне байланысты. Ендеше шығарманың партиялық өткірлігін, 
оның өмір үрдісін қаншалықты терең, жан-жақты көрсете 
білгендігінен іздеу керек» деп түйген зерттеуші Р. Бердібаев 
(Р.Бердібаев. Қазақ тарихи романы. Алматы: Қазақ КСР
«Ғылым» баспасы, 1979, 65 б.). Осы келтіріп отырған пікірде 
КПСС-тің «партиялық» қағидасы - идеологиялық шырмауы мен 
диал екти каны ң бір-бірі не қарама-қарсы көзқарастар екенін танытып,
қуатгап түрған жоқ па?!
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ұл тты қ ты ң
шығып, «таптық» қағиданы жақтаса, ал диалектика жан- 
жақгылықпен объективтілікті қуаттайды. Философия тарихында 
қалыптасқан стихиялды диалектика қағидасына жақындығын 
танытатын төменде келтіріп отырған Абай өлең сөзінде орналасқан
оилары

Ақылды қара қылды қырыққа бөлмек, 
Әр нәрсеге озіндей бага бермек.
Таразы да, қазы да өз бойында, 
Наданның сүйенгені - көп пен дүрмек, - 

логикалық ұғымдық мэніндегі сөздері негіздег
түрғ

Қазақтың- «қыл», «нәрсе», «баға», «таразы», «қазы», «надан» 
Деген қарапайым сөздерінде Абайдьщ стихиялды диалектиканьщ 
ұшқыны байқапады десек: ақиқатқа бір табан болса да жақындай 
түсеміз ғой. Мәселен, Абайдың «нэрсесі» мен диалектиканьщ 
«объективтілік» талабы арасында байланыс, ұқсастық бар ма 
екен?- деген сұраққа жауап берсек, әрине, бар дер едік! 
«Объективтіліктің» мэнін айтсақ: - жоқтан ой тумайды, тек бардан 
ғана деген түсінік береді. Абай сөзі өмірден, тэжірибеден алынған. 
Ойланайықшы, Абай да, Мұхтар Әуезов те «эрнэрсе» ойлауды талап 
етеді деген ғылыми-эдістемелік қағиданы үнемі қуаттап,
жактаитынын

құлақ
пе?

зерттеуде
Мүхтар Әуезов диалектиканьщ тарихтық, тарихилық жэне
логикалық
қолданғандығы, пайдаланғаны турасында сөз болмақ. Мұхтар 
Әуезовтің «Абай жолы» тарихи роман-эпопеясына арнайы жазылған 
әдеби-көркем, тарихи-ғылыми туындылар көптен-көп. Бірақ 
осылардыц ішінен «Исторические основы эпопеи «Путь Абая» алы 
Лейля Мұхтарқызы Әуезованың монографиясы, өзінің ғылыми
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тереңдігімен көзге түседі (Исторические основы эпопеи «Путь 
Абая». Алма-Ата: Изд. “Наука ” Казахской ССР, 1969, 315 стр.).

Лейля Мүхтарқызы атапган монографиясында экесі өзінің үлы 
шығармасын жазу үстінде диалектиканы өте орынды, эрі тиімді 
пайдаланғаны туралы: «Историзм эпопеи «Путь Абая» проявляется 
в глубоко достоверном конкретно-историческом отображении эпохи, 
в стремлении к раскрытию ее глубинных процессов и внутренних 
противоречий», - дей отырып, роман-эпопея сонау шәкірт Абай 
Семейден туган ауылына жазгы демалысқа келген шагынан бастап, 
соцгы төртінші кітабын аяқгайтын «Жұгга» деген аптыншы тарауы 
аралыгындагы жарты ғасырлық тарихты тарқатуга диалектика 
заңдарын, әдістерін дэйекті қолданганы туралы былай дейді: 
«Сюжет эпопеи полностью организован ходом самой

■

истории,многоплановым и многообразным течением жизни народа 
с ее сложнейшими переплетениями человеческих судеб и 
событий,борьбой прогрессивных и реакционных сил.

... Глубокая достоверность в показе эпохи дает все основания 
рассматривать «Путь Абая» как надежный исторический источник, 
позволяющий делать интересные наблюдения, выводы и обобщения 
в изучении экономической и общественной жизни казахов, показанной 
в диалектическом развитии на протяжении полувека» (Сонда, 199-
200 бб). -  ‘

Лейля Мұхтарқызы зерттеуіне Мұхтар Әуезов өзінің
творчестволық лабораториясында, әсіресе, ұлы «Абай», «Абай 
жолы» эпопеясын жазу үстінде қалыптасқан гылыми-жазушылық 
шеберханасында диалектиканы көркем таным мен логика теориясы 
сапасында қолданганы туралы орынды түжырымдары - монография 
мазмүнына тэн қасиет. Осыган орай, әңгіметақырыбынатікелей
байланысты эпизодгар мен сюжеттер мол гой, сөйтсе де, солардың 
ең айшыкты дегеніне көңіл аударалық. Олай болса, міне, сол 
эпизод«...располагая сведениями, что на Карамолинском 
черезвычайном съезде, М.О. Ауэзов воссоздает всю историю 
борьбы против злоупотреблений при взимании «черных сборов». Он
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изображает пышный приезд генерала-губернатора на 
Карамолинский съезд, униженное подобострастие волостных 
управителей перед ним и полный достоинства разговор Абая с 
генералом-губернатором о тяжелом положении народа, о 
справедливом протесте против беззакония и злоупотреблений 
царских чиновников. Подобные эпизоды, созданные воображением 
художника, даны в романе с таким соотвествием духу эпохи, 
психологии героя, документы с такой художственной
убедительностью, что автор заставляет верить в их реальность: 
если даже их и не было в документированной биографии Абая, то 
они вполне могли бы быть в жизни.

Исторический достоверно, что на Карамолинском съезде Абай 
был избран верховным бием. Исходя из этого факта, М.О. Ауэзов 
домысливает все обстоятельства, заставившие генерала- 
губернатора рекомендовать Абая на должность верховного бия. 
Писатель убедительно и логично показывает, что решающим 
фактором здесь явилась огромная популярность Абая в степи и 
любовь к нему народа, видевшего в нем своего защитника, с 
которым в данной ситуации царский чиновник нашел неразумностью 
не считаться» (Сонда, 213 б.). Осынша ұзақ үзінді келтірудің 
себебі: Лейля Мұхтарқызының Мұхтар Әуезов шыгармашылыгы- 
ның тарихи да, гылыми негіздеріне терец жан-жакты талдау беруіне 
байланысты еді. Лейля Мұхтарқызының ойлары, болжам-пікірлері 
диалектиканың тарихтық, тарихилық жэне л огикалық әдістері «Абай, 
«Абай жолы» эпопеясы әр сөзінің танымдық жэне лоппсалық мэнін 
ұгуға көмектеседі. Ойымызды әрі жалғастырайық.

Мұхтар Әуезовтің «Абай», «Абай жолы» роман-эпопеясында 
орын тепкен, өріс алган оқигаларга бас-көз болып келеміз. Абай 
өмірі мен ісін бейнелеу негізінде Мұхтар Әуезов бір дэуір тарихын
тарқататын: қоғамдық, экономикалық жэне саяси-элеуметтік 
қайшылықгарын; адамдар, халықгар сыр-силаты, сезім-күйі, ақылы 
мен ойын, істерін, қылықтары мен қимылдарын қамтитын тарихи
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сахналық, панорамалық дэрежедегі көріністер һэм оқиғалармен 
таныстырады.

Абай әлемінің тууы, аяқгануы, даму тарихы сонау 13 жастағы 
шэкірт I «жаман қарадан» басталып, әлемдік тарихи тұлғалар 
қатарына көтерілген ұлы Абайды мэңгілік, енді қайтып оралмайтын 
сапарына аттандырған сэті аралығында ұлы Мұхтар Әуезовтей 
жазушы, суреткер, ғалым, тарихшы жэне әлеуметтанушы 
қаламынан шыққан шынайы тарих жатыр.

Дэуір тарихына арна, арқау, негіз боларлық оқиғаларды, 
көріністерді баяндайтын, тұжырымдап қорытындылайтын 
деректерді сұрыптап, жиынтықтау мақсатында өз тарапымыздан 
жүргізілген социологиялық талдаудың ұсыныстарымен 
таныстыруды орынды деп таптық. Сарқылмас дерек көз боларлық 
сол деректер өзінің мазмұны мен мэні жағынан эр тарапты, 
көпсалалы, дәрежесі де эр сатылы, осы себепті эсері де, маңызы 
да әрқилы. Іске киліккен деректердің қай-қайсысы болмасын 
бықсыған шала емес, от болып жанып, ұшқындаған жалынымен 
шарпып,шартарапқа жүгіртетін тарихи үдеріс. Деректерді жіктеп, 
жиынтыктасақ, басты деген бағыттарын анықгасақ: «Абай», «Абай 
жолы» роман-эпопеясы кейіпкерлері; қоғамдық, элеуметтік 
түлғалары; тарих шеңберінде тіршілік жасаған халыктар, адамдар; 
тірі тарихтың қатысуы, бұның шығармаға деген тікелей эсері; 
соңында жазушының ұлылыгын танытатын, ойлау мәдениетінің 
деңгейі, шеберлігі мен тапқырлығын баяндайтын логикасы.

Мүхтар Әуезовті тек жазушы ғана емес, ғалым, тарихшы, 
әлеуметтанушы, психолог, философ дәрежесінде көрінуінің дәлелді 
негізі ретінде социологиялық зерттеулерді қолдандық. Себебі 
дерексіз тарих - тарих емес, жансыз болар еді. Осы жағдайды 
ескеріп, шығарманың қаңқасын жасап, мазмұнын қүратын Абай 
әлеміне тікелей қатысты дейтін төрт бағытта социологиялық
ізденіс,талдау жүргіздік.

БІРІНШІ багыт: шыгарма кейіпкерлері, бүлардыңтіршілік
болмысы.
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Роман-эпопеяның қаңқасын құрып, тарихын 
тарқатып,баяндайтын, төрт кітап бойы тарих сахнасында өмір сүріп 
дэуір жүгін көтерген кейіпкерлер саны: бірінші кітапта - 170, 
екіншісінде- 144, үшіншісінде - 127, ал соңғытөртіншісінде-243.
Бір кітаптан екіншісіне ауысып, көшіп огырғанда кейіпкерлер қатары 
үнемі жаңарып, өсіп отырады. Мәселен, бірінші кітаптағы
кеиіпкерлердщ көоі оір кітаптан екінші кітапқа ауысып отырады. 
Айталық, олар: Абай, Тәкежан, Базаралы, Дәркембай, Дэрмен, 
Ұлжан, Әйгерім, Ділдә т.б. ондаған, жүздеген кейіпкерлер. Тагы 
бір көңіл аударатын жайт, ол - тарих, яғни қоғамдық болмыс әсерімен 
туындайтын заңдылық - бірі кетіп, бірі келіп жатады ғой халыктың: 
«Елу жылда ел жаңарады» деуінің мәніеі осында болар.

Мұхтар Әуезовтің ұлы шығармасы бір дэуірді - жартығасырлық 
тарихты қамтиды гой. Әсіресе, төртінші кітапта айрықша 
сезіледі.Өмірге келіп жатқан ата-аналар, тарихтың сабақгастыгын 
сақтап,жалғастыратын жаңа буын-ұрпақгар адамдар болмысы 
өзгеріп,бұлардың еңбегі де, ермегі де жаңарып жатады. Төртінші 
кітаптағы243 кейіпкердің басым көпшілігі - тың түлгалар.

Шығарманы оқығанда қарапайым күнделігімен көрінетін 
адамдардыңтіршілік харакеттері, шаруашылық кэсібі, күнделікті 
машығы. Осылардың барлығы - тарих үшін өте қажетті, себебі 
адамдар өмірі мен еңбегінсіз тарих болмайды.

Төртінші кітаптың басты деген ерекшелігі, мұнда орын 
тепкен,өріс алған оқиғалар, тіршілік, өмір көріністері тарихтың жаңа 
кезеңімен байланысты, жаңа тұрмыс-салты, өндіріс, кәсіпорындары 
осыған орай адамдардың мінезі мен санасындағы өзгерістерді 
көреміз. Таным мен ойлау мәдениетіне қажетгі деген көп тарихи 
дерек хақындағы адамдармен танысамыз, бүлар арқылы тарих 
сырын ашып, жан-жақты танысқанда ойымызға тірек боларлық 
жаңа күш-қуат пайда болады. Деректердің ең бір қарапайымын 
келтірейік: «Ғабитхан - татар жасы. Осыдан бірнеше жыл бұрын
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солдаттан қашып, қазақ ішіне, Қарқаралы қазағының ішіне келген 
Бергіс ішіндегі Ырғызбайдың сүйек-шатыс бір ауылына келген-ді. 
Олар сол жылы Өскенбайдың асы болғанда, бүл жігітке:

- Сен бір мықты адамның ығында болсаң, жақсы болар, - деп 
Қүнанбайға әкеп, таныс етіп, табыс қылған.

Ғабитқан жас та болса, молдалығы жетік кісі саналып, 
Құнанбай қолындатұрып қалған.

Мінезі - аңқау, тілі - қызық, өзі майда, сүйкімді адам. Бүл 
ауылдың үлкен-кішісі аса бір газіз адам санап жақсы көретін» (3- 
том, Бірінші кітап, 108 б.). Тарих деген - осы татар баласы қазақ 
жеріне сіңіп, білім жолында еңбек еткендердің бірімен, 
міне,осыл айша танысгық. Тек бірінші кітаппен шектелмей, тарихтық
пен тарихилыққа сүиенсек, өмір өзен сияқты тұиыққа тірелмеи, 
сасық суға айналмай, тірлікті эрі қарай жалғастырады емес пе?! 
Енді 40 жылдан астам уақыт өткен соң, тагы бір өмір жаңалыгы, 
тарихтың тағы бір жаңа серпінімен танысайық. Бұл - бірінші 
кітаптағы көрініс,тарих көшімен бірге жылжып отырып, қазақ 
хапқының өміріндегі мүлдем жаңа қала өмірімен таныстырады.

«Қаланың толып жатқан Есберген, Кәріпжан,Төлепбектәрізді 
Абай білетін жалгыз ат-арбалы ұсақ саудагерінің бірі өз үйлерінің 
маңындагы байларға соншалық кіріптар екен. Бүлар мойнынан 
шырмалган шыбын тэрізді де, анау эрбір жатақ үйлерінің оргасында 
екі қабат бойымен, қызыл шатыр, көк шатырымен биіктеп түрған 
бай үйлер бүйідей, не өрмекшідей екен. Ол үй айналага мешітжігімен
аитса, махаллаға өзінің торын қүрып тастап, қыр мен қапаның 
саудасын өз қолымен жүргізбей жаңағы ондаған, жүздеген 
жалынышты ұсақ саудагер арқылы жүргізеді. Сол байлар 
мыналарды тагы да басқа неше түрлі жолмен тұсап жүреді. 
Мысалы, қырдан Есбергендей, Төлепбектей үйі бар, қора-жайы 
кеңдеу, тэуір қала жатагының қақпасына қыста, жазда елдің үлкен 
керуені келсе,солар экелген тері-терсек, қыл-қыбыр, жүн-жабагы, 
киіз бен аңтерісі, немесе аяқты мал болсын, бэрін жаңагы үлкен 
байлар осы саудагерлердің қақпасынан басқа жаққа кетіртпеуге
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тырысады.Саудагердің үйінде қонып жатып, қалың тобымен 
ошарылып қалып, ел керуені де Есбергенге кіріптар болады. Ал 
Есбергендер ұдайы көніп алған дағдысы бойынша, анау көк 
шатырлы бай үйлеріне мьгаау керуендерді алдап соғуға, аунатып 
жеуге, приемная алдап, безбеннен жеп, қақпайға салуға амалсыз 
жәрдемдес болады.

Сырт қарағанда, өз үйлерінің алдында"көпіртіп сауда 
жүргізбейті н, шүбыртып керуен түсірмейтін, қақпалары үнемі берік, 
жабық атақты қажылар, байлар бар. Бірақ олардың шын жайларына 
Абай Есбергенде, Тәлепбекте, Кэріпжанда қонақта болып, дэмге 
шақыруымен барып, әбден қанып шықты» (6-т., төртінші 
кітап, 342-343 бб.). Осы айтылғанга алып, қосатын жоқ. Үлы 
Мұхтар Әуезов Абай заманынан көрген келеңсіз жайлар дэл сол 
қалпында, бірақ қазактың қазіргі жағдайында қайталанып, эр үйдің 
сүреңін алып тұр ғой. Бүгінгі ауылда Есбергендейлерге сататын 
«тері-терсек, қыл-қыбыр, жүн-жабагы қалган жоқ» /Қазіргі байлар 
бұған не айтар екен?/.

Қазақ сөзінің көркемдік шеберлігін, қогамдық-саяси, элеуметгік- 
экономикалық, психологиялық сезімдер толғаныстарын, терең 
ойшылдық (философиялық) қасиеттерін, ғылыми-теориялық
мүмкшдіктерін жан-жакты меңгерген сөз, қалам зергері, үлы 
суреткер ғалым-жазушы Мүхтар Әуезов.

«Абай», «Абай жольг» роман-эпопеясының тарихи мазмұнымен 
мәнін үғуға Абай әлемін жетік меңгеру үшін ұлы ойшыл өзі айтатын
- Абай шығармаларынан «энциклопедиялықтүсінік» алуға болады 
деген қағидасын басшылықкаалуымыз қажет.«Энциклопедиялық 
түсінік» көзімен қарап түйін-пікірді айтсақ, қазақхалқы XIX ғасыр 
мен XX ғасыр басындагы тіршілігінің санғилы қоғамдық, саяси- 
әлеумепгтік, мэдениет бояуларымен салынып, дараланған кейіпкер- 
тұлға портреттерін, панорамалық еуреттерін, көріністерін 
тамашалаймыз. Ендеше, бірнеше көрініетерден түсініктер, сабақтар 
алайық.
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Саяси өмірден: «жағыну мен жалыну», «қүлдық психологиясы» 
көріністерін, патшашыл әкімшілік өкілі - жандаралға деген сый- 
құрмет туралы Мұхтар Әуезовтің сөз қаламы бояуларымен 
салынған элеуметгік портретгермен танысайык.

«Ынта, пейілдері тек жоғарғы ұлық жаққа ауып алған, өзге 
адамға көз де, көңіл де тоқтата алмай алактаған болыстар, Абайды 
байқаған жоқ. Бірен-саран жақын жерден танығаны болса, онымен 
ерін ұшымен ғана амандасады «ұлық», «біздің ұлық», «жандарал», 
«ояз», «біздің ояз», «элгі біздің нашэндік» десіп, тьгным алмай 
іштерінен пысып тұр. Абай сәл тұрып жаңагыдай болыстар ажарьш 
аңғарған кезде ұлықтар үй жағында жиі қозгалған қарбалас 
басталды. Жез қылыштар, жарқырауық түймелер, оқалы погондар 
болыстардың көздеріне жарқ-жүрк етіп, оттай ыстық болып 
басылды. Бұндағы сапқа түрған барлық қазақ болыстары, шапшаң 
сыбьфласьш, шолақ-шолақ үндермен дабырлап, қожьфап қалды.

- Ал, келе жатыр!
- ¥лықкеледі!
- Ояздар!
- Ал, жандарал шығады!
- Пай-пай! Осы ұлықтың осындай бір айбаты-ай!
- Қошаметші нөкерінің өзін қарашы!
- Көздің алмасын сорады ғой!
- Қайтіп ықгатып сілкіндірмесін!
«Ұлықтың пысы да, мысы да басады» деген осы ғой. Тіпті, 

арқама шейін тоңазып кетті!» - деп, өздері болыс болмаса да, 
біржуанның шылауында қошеметші болып жүретін билер, 
атқамінерлер тыным ала алмай тұр.

Енді біраздан соң жасауыл, жандарм, урядниктердің бэрі қаптап 
шыққан тобы болыстар қоршауының екі шетінен келіп, қақ жарылып 
тұра қалды. Сонан ары осы жарылған топтың тап ортасында көптен 
күткен ұлық қонақтар көрінді. Үлкен тендер, крест, медальдар 
таққан, жарқыраган сәнді тобы шыға келді. Ең алдында келе жатқан 
шалқақ төсті биік бойлы қасқабас төре. Ол келбетті адам. Дөңгелек
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жирен сақалы бар. Екі иығын жаңа эполет басқан, төсінде оқалы
аскельбант. Толықтау қарнын көлденең буған оқа белбеу. Төсінен
Қиғаш түскен әсем бауға ілінген қаралы күміс сапты сэнді сұлу
қылыш бар. Бүл ұлықты өзге қошеметші қорціаудың бәрі жалгыз
оқшау бөліп, алдына салыпты. Арт жағын ала полковник шеніндегі
үш-төрт ояз келеді. Солардың тобына ілесе, штатский кара фрак
сөртектер киген советниктер, хат жүргізушТлер қозғалды.
«Жандарал», «жандарал» десіп, болыстар қатары сусылдаған
сыбырмен үн берісіп қалды. Қамыс-құрақ басын ақырьш жел желпіп
судырлатып өткендей, қысқа сыбыр қазақ тобын түтел айналып 
шықты.

- Жандарал!
- Ақ жандарал!
I «Ақ жандарал» десе дегендей!
- «Өзі де аппақ марқасқа ғой! Айдыны да, келбеті де келіскен 

екен!» - десіп, бағанағы қошеметшілер элі де тыным ала апмайды» 
(Бесінші том. Абай жолы. Үшінші кітап, 377-378 бб.). Әркім 
осы суретті тамашалап қарап, ойлап барып, өз бағасын бере жатар. 
Жандарал бастаған топтың хал-ахуалы мынадай болса, жалшы- 
малшыларға деген бүлардың қамқорлығы қандай екен - деген сауал 
тіл үшына еріксіз оралады.

Енді үш кітап бойы кездеспеген үрпақгың жаңа буыны: Асқар 
Сеитов, Мақсұт Әбенов (интернатта түрып оқитын кедей 
бапалары), Нығмет, Жәлел Қүнанбаевтарды таныстырудың қажеті 
жоқ шығар. Әлеуметтік өмірде өзін көрсете бастаған Ресей орта 
жэне жоғары мектептерінің түлектері. Бүларды Мүхтар Әуезов 
«қаратаяктар» дейді - қазіргі қазақ интеллигенциясының алғаш 
өкілдері. Солар мына адамдар: Сақып Сақпаев - адвокат, Бэшір 
Баспақов - мал дәрігері, Қадыр Нүржанов, Әзімхан Жабайханов - 
төрелер. Ортабуын - Данияр Қондыбаев - банк қызметкері, 
«кеңселерге енді-енді түсе бастаған жас «қаратаяқтар» Самалбек, 
Нүрлан, Орманбек т.б. Қазақ елінің жаңа өкілдері, Затон жүкшілері: 
Сеиіт, Сейіл, Ақшолақ, Жәпек, Әбен; былғары зауытының
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жұмысшылары: Исқақ, Құсакт.б. танысамыз. Ал кейіпкерлердін 
жалпы саны мыңнан асып жығылады. «Қырсықтіршіліктің» алуан 
түрлі көріністерін кітап арқылы емес, өмір жүзінде көріп, тамсанып, 
не шіміркеніп, оқиға желісінен қалыспай, бірге еріп жүргендей күй 
сезімде болып, шаршап-шалдыккандай жагдайды сезгендей
боласьщ. ■ ,;■> ' - "ftW— І7

EKIHLUI багы/и.Роман-эпопея мазмұнын ашып, сырын 
тарқататын деректері. Роман-эпопеяның мазмұнын құратын, 
экономикалық, қоғамдық, саяси-элеуметтік окиғалардың бел 
ортасында болып, заман түлға-бітімін үгуга жегекшілік жасап, ақыл
қосатын ои толганыстары, талгамдарымен, аирыкша көрінетін 
кейіпкер-тұлғалардың іс-эрекеттерімен танысамыз. Заман сырын 
ашып, тарихын тарқататын 68 (алпыс сегіз) тарихи кейіпкер- 
түлгалардың өмір күнделігін роман-эпопеяның төрт кітабы желісі 
бойынша жасадық.

Сұрылталып алынған тарихи түлғалардың есімдерімен таныс 
болайық. Бұлардың іс-қимылдарымен оқырман қажет етсе, өзі 
таныса жатар. Әрбір жеке түлғаға арналып жасалған күнделігі, яғни 
бір кітап немесе төрт кітап бойы кейіпкермен бірге болып, бүлардың 
іс-әрекеттеріне тікелей байланысты оқигапар.

Кейіпкер-түлғалар «Абай», «Абай жолы» роман-эпопеясы 
бойынша мына төмендегі ретпен берілген:

1. Абай 18. Байсал 35. Зейнеп 52. Мұхаметжан
2. Абылгазы 19. Бейсембі 36. Зере 53. Майбасар
3. Ақылбай 20. Бектоғай 37. Зылиха 54. Маковецкий
4. Айтқазы 21. Бөжей 38. Кэкітай 55. Оразбай
5. Афтаф22. Біржан39. Күлбадан56. Оспан
6. Әзімбай 23. Данияр 40. Күнту 57. Павлов
7. Әзімхан 24. Дәмежан 41. Көкпай 58. Рахым
8. Әбділдэ 25. Дәркембай 42. Кішкене молда 59. Салтанат
9. Әмір 26. Дәрмен 43. Қаражан 60. Сармолла
10. Әйгерім 27. Дәулеткелді 44. Қаратай 61. Сеит
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11. Эбен 28. Девяткин 45. Қумаш 62. Сейіл 12. Әбді 29. Ділдэ 
46. Құнанбай 63. Сүйіндік

13. Әбіш 30. Ербол 47. Досовский 64. Тэкежан
14. Әлпейім 31. Еркежан 48. Мағаш 65. Тррымбала
15. Базаралы 32. Есберген 49. Мағрипа 66. ¥лжан
16. Байкөкше 33. Есентай 50. Мэкен 67. Шэке
17. Баймағамбет 34. Жиренше 51. Мэніке 68ЛИұбар
13. Кейіпкерлер заман сырын ашады деудің мәнісі 

философиялық сипатьгна байланысты. Қалайша? Әдеби шыгарманы 
оқығанда көркем ойлау көбінесе кейіпкерлерді жағымды жэне 
жағымсыз образдарға сұрыптау, осы тұрғыдан көркемдік пен 
қайшылықты мэселені басым көпшілік жағдайда шешуге келіп 
тіреледі. Философиялық тұрғыдан талдап, зерттегенде кейіпкерді 
тарихи тұлға-дерек деп алудың өзіндік заңдылығы бар. Тарихты 
жасаушы күш - ол адамньщ өзі. Алда бұл мәселені көзқарастық он 
бағыт және адамның өзіндік жасампаздық күштері көзімен 
талдағанда айқындала түседі. Қазіргі сәтге кейіпкер-тұлга Мұхтар 
Әуезов айтқандай, Абай дэуірі тарихы туралы «энциклопедиялық 
түсініктің» танымдық та, логикалық та тірегі. «Тұлға» ұғымының 
ғылыми-теориялық, эдістемелік сипаты алда арнайы сөз болмақ.

ҮШІНШІ багыт. Жоғарыда айтқан мыңдаған 
кейіпкерлер,тарихи түлғалар ішінен таңдап, сұрыптап, жан-жақгы 
танысып барып, 68 кейіпкерді тарихи тұлға дерек сапасында қарап, 
165 кейіпкерден тұратын «портрепгтер галереясын» жасадық. Өнер 
саласында сурет галереясы: эр салалы, эр тақьфыпты; уақыт жэне 
дәуірге; жеке-дара қыл қалам зергеріне т.с.с. арналады емес пе? 
Логиканың ұқсастық (аналогия) эдісіне арқа тұгып, біз де Мұхтар 
Әуезовті ң «Абай»,«Абай жолы» роман-эпопеясы тарқататьш жарты 
ғасырлық тарихқа байланыстыра отырып, тарихи, әдеби-көркем 
деректерге сүйеніп, тек қана ұлы сөз зергері Мұхтар Әуезовтің
қаламьшан туған портретгерімен жақьш танысайық. Кейіпкерлердің 
портреттік галереясында: табиги, адамдық, әлеуметтік суреттері 
қоғамдық бояулармен Мұхтар Әуезов шеберханасында қалай
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жасалады екен, осыған ұқыптылықпен ои тоқтатып, мэн берелік. 
Мыңдаған портретгердің ішінде Абай портретін сөз қаламымен 
салуда Мұхтар Әуезов қазақ мэдениетінде қолданбаған қоғамдық 
бояулардьщ көптеген түрлерін пайдаланып, ұлтгық мәдениетіміздің 
деңгейін дүниежүзілік сатыға көтерді. Өркениег өңірінде Абай алемі 
туып қалыптасты. Қоғамдық бояу деген - «қисыны» бар сөздің көп 
мэнділігі - көркемдіктің терең философияльщпен сабақгастығы, жан- 
жақты байланыстары.

Екінші кітап бойынша -17,18;үшінші- 148,365,385;төртінші-
7,51,135-136,151,173,271,283,319,320,326,327-328,346 бетгерден
сөз қаламымен салған портретгермен бетпе-бет танысуға болады.

Еңбегіміз зая болмас үшін, мүмкін жұртқа септігіміз гиер деген 
ниетпен ұлы Мұхтар Әуезовтің қаламынан шыққан сөз бояуларына 
бір сэт таза ниетпен көңіл қоялықшы. Қоғамдық бояудың 
сұлулығын, әсерлігін эркім өзі таба жатар. Оқырманды портреттер 
галереясымен таныстыруцы орынды шығар деп таптық. Осы жайда 
портреттердің біразын алдарыңызға жайып салмакпыз, байқаңыз, 
мұқият больщыз - демекпіз. Үлы бабамыз Абай айтқандай: «ғапыл 
қалмаңыз».

Ұлы ойшыл Абайдың тарихи тұлға бітімін жазушы суреткер 
Мұхтар Әуезов қаламынан шыққан қаз қалпьгада тарихтың эр 
кезеңіне сай портреттік суретімен бетпе-бет және толығырак 
танысайық.

«...Абай байқамапты. Бұның бар өлеңін Мәкіш тыңдап отыр 
екен. Бөтен біреудің өлеңі емес, інісінің өз өлеңі екенін де біліп
ОТЬфЫПТЫ.

- Абай, осы сен ақынсың-ау! - деді де, күліп жіберді. Абай 
Мэкішті ұмытып кеткен екен. Әуелі үркіп қалғандай, қысылып:

- Е, оны қайдан білдің? - деді.
- Естіп келем ғой... Жасырайын деп пе ең? - деп, Мәкіш күлдіде,

- жэне Ербол бар, барлық жас құрбың да көп айтады ғой.«Жарыска 
түспегені болмаса, анық ақын» - дейді, рас па сол? - деді.

Абай енді күліп жіберді.
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* Сонмеы - рае* Акынмын!
- Кандай елец айтасын?
- Эй, М ж тм Л , вленім меніц желге кетіп жур ғой
- О капай?

опшмастай алмста
Ал айнымастпн касымла, жалымда калар - жалгьп күнігім гана. 
соны айтқан соң, желге кеткенмсн бір смей і іемене?

■ Күйігіц не? О не деген еойң? С'еиле камлай күйік болушы 
еді?- деп, Мэкіш Абайга in налай да, сынай да карады. іиісінің кабаіы 
шытыиды да, өңі тағы куац гартты Голықша біткен доцгслек 
жүііиде бірде-бір әжім жоқ Кееек сүлу бітіміне бүл күнле 
үзацқырап шмқкан қыйық мүрты да жақсы жарясады Селлір кара 
сақалм да бетінін келемін бүзбай, сзл үтарьгп кана барыгі токтагіты.

Қазір Мәкіш барлап караган і пакта Дбайлың мүрын мсн бетінде 
аіырақ жыл гмрап білінген майла жүмеақ бір нүр білінеді. Жака 
гана толып жеткен жігітгіктін анык сүлу ажары. Оггы, саналы 
көздерінің ак, карасы айкын. Ажары газа, көздері әрі көрікті, әрі 
ыетыктиеді.

гартып
кара қасы

түскен
Екінші кітап. 21-22 66 ) Дэл осы сәттегі жазуш ы-суреткер Мүхтар 
Әуезовтін сөз қаламынан шыққан бояуларлы түгелдей каз калпында 
қайталап шыкпасақ, Абайдьщ тарихи-түлға бітімінің бояулары

сипатын
үзінді келтіруге тура келді.

Енді өмір таукыметі Абайдьщ табиги да. кісілік те тулгасын 
жүлмалап, һін калдмрған шактағы, есею шағы поргреі ін ұсынайык: 
«...Абайдың казір самайына ақ кіре түскен. Нұрлы көздерінің

w  д д ү  іг - t v  - іМ гі Үи і “  * ___ ёсг.Лаиналасына түскен эжімдер оаиқалады.
...Жүзінде ойлы мысқыл бар. Салқьш, кең, саналы даналық 

тәрізді биіктеп түрған ой шабыты байқалады» (Алтыншы там.
Төртінші кітап, 33 /  6.).
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Күйзеліс, дағдарыс, қапалыққа қамалған, дэрменсіздік деңдеп 
қайғыға душар еткен шаққа тэн (ия, тек осы сәттегі /қалам иесі/) 
психологиялық поргретін қалай жасаған десеңізші, міне оқыңыз: 

«Абай бұл күнді (Әбіштің аурулығы туралы телеграмма келген 
күн /қалам иесі/) күні бойын жэне осы түнді де оңашада жапа- 
жалғыз, қайғыда, ауыр қасірет тебіренткен күйде толас таппай 
өткізді. Біресе зор кеудені сілкінте, қалтырата шыққан ыстық жальш 
күрсіну естіледі. Бірде сыбырлап, элденені сөйлеп кетеді. Қапалық 
сөздері жиі-жиі сыбырлап, асыгып айтып-айтып кегеді. Оқга-текте 
бар зар, шерінің қайырмасындай етіп, алыстағы асыл баласының 
атын соншалық ынтазарлықпен қатты сыбырлап атай береді. 
«Әбішім, Әбіш, Әбіштайым менің» - деп қалады. Шошыған ата 
көңілі тынымсыз. Таң алдында жалғыз өзі аласұрғандай, әлекте 
отырған халінде, ендігі көңіл жалыны әлдеқандай бір сөздерге 
оралады. Қатар жолды күйге қайтады. Бұл сэгге де шерден туған 
қасірет өлеңі оралып, кұрылады.

Ол күрсінуден, жальгаудан... Шарасыз сенделуден туған күй... 
Сөзбен шыққан жан жалыны. Жүректен атылған, сол жүректің 
ыстық қаны. Бусанып, толқып аға берген ыстық кандай сөздер 
құралып жатьф. Оган ақыл, сана басшы да емес, қазы да емес. 

«Я, кұдай, бере гөр, Тілеген тілекті! Қорқытпай орныктыр, 
Шошыған жүректі. Шын жүрек елжіреп, Алладан тілеймін, Шын 

қалқам осы күн, Болып түр керек-ті.
Жүрегім суылдап, Сүйегім шымырлап, Талмастан тілеймін, 

Қүпия сыбырлап!..» - деген әлденеше шер, зар толқып-толқып 
ашыла түскендей болады.

Қандай сөзбен, не айтып жатқанын да Абай түгел андап жатқан 
жоқ. Әйтеуір тынымсыз да толассыз бір қауіп, шошыған жүректі 
қатал түяқпен қатты сыгымдап алган. Шеңгелдеп қысып, сәт сайын 
зэр-зарын төктіреді. Қанша жазғанын, нелер айтқанын, кеудеге 
симас қанша шер тіпінің қағазға түспей қалганын Абай андай 
алмайды. Бірақ Әбіштің жайын ойласа, осылайша оңаша, қүпия 
сыбьфлап, күйлі шер шертпеске шарасы жоқ. Бұдан былай да ендігі
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өмір күйіндей, көңіл күйі, қайғылы көңіл көй-гөйі осы түннің осы 
жырларынан басталардай» (Сонда, 180-181 66.).

Жоғарыда айтқандай, Абайдың әлемдік тарихи тұлға бітімі 
тұтастығын сақтау мақсатында «Эпилогтан» да, туған-туысының, 
жақын-жаранның, елінің жадында қандай із қалдырғаны туралы тағы 
да жазушы-суреткер сөз қаламынан шыққан, ұлы ойшылды соңғы 
сапарына аттандырған кезінен соңғы қимастық, қоштасу сәтіндегі 
панорамалық суретімен де танысайық. Қазақ қоғамы саяси- 
әлеуметтік өмірі бел ортасында жүрген Абайдың азаматтық іс- 
қимылын да, адамдық портреттік суреттерін де келтірген 
болатынбыз. Міне, портреттер галереясынан ең көріктілерінің 
көріктісі деп, ұсынып отырған Мұхтар Әуезов сөз қаламы салған 
Абай портретінің кейбірі емес-ау, кешіріңіз, «кейбіреуі емес-ау!», ең 
керемет бояулары салған, танысалық. «Өмірден Абай кетті» 
(Сонда,441 б.) деп, дана адамның өмірі мен ісіне, заманы мен 
ортасына тарих өзінің соңғы нүктесін қойып, Абайға деген ел 
құрметін «Эпилогта» - ұлы жазушы-суреткер, ғалым, ойшыл 
Мұхтар Әуезов былай деп тебірене толғайды: «Соңғы күндері 
жансыз, елсіз мүлгіп тұрған Жидебай бойында бар қозғалыс, 
қыбыр-қимыл тек сол жел ырғалтқан шөп басының қимылы. Осы 
Жидебайға кәрі эже Зеренің, асыл ана Ұлжанның бауырында қүлын- 
тайдай қайғысыз, қамырықсыз өскен бала - Абай еді. Ол ойнап,
шапқылап жүретін т а қ ы р л а р , ұсақ тастақ төбелер, қалың шидің
қоршауында биікгей тұрған дөңестер болушы еді.

Қыстаудан күншығысқа қарай созылған құла берісте сондай 
бір кішкене төбешіктің үстіне, жақын заманда салынған биік, кең 
төртқүлақты бейіт бар. Оның басына Оспан аты жазылған. Жаз 
ортасынан бері сол Оспан бейітінің қасына жэне де сандықгап қойған 
Абайдың бейіті - жаңа бейіт орнаған.

Бүгін осы бейіттің басына өте көп елдің көштері соғып өтті.
ата-аналар, тай-қүнанға мінген балалар, 

әсіресе, қой, сиыр айдаған малшы, жалшы жалпы жұрг. Таң агқалы 
көп ел келіп өтті.
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Түс ауа бергенде зиратқа Абайдың өз ауылының барлық еркек- 
эйел, кәрі-жас, ес білген жандары шұбырды. ¥зақ салқар арбалы, 
атты, жаяулы халық селі шұбатыла созыльш келген-ді.

Үжен төрт қүлақгы бейітгің іші кең, сырты көлеңкелі тақыры 
бар, мол болатын. Осы орындардың бэрін толтыра кернеген 
жұртгағы да тегіс егіліп, еңіреп жылауда. Сол жылаумен көп уақыт 
өткен соң, енді дэл осы сәтте осы қабьф қасында айтылатын 
арнаулы сөз, шын зар бірен-саран жақынның кеудесінде туып,
айтылатын тэрізді.

Көп жылауцы аяктап келген кезде зор қоңьф сарынмен бірересек 
эйел дауыс айтып кетті. Жұрттың бэріне анық естілген, қайталап 
айтылған «қос қоңыр, қос қоңыр!» - деген сөз.

«Бұл кім? Кім дауыс айта бастады?» - деп сырттан 
сұрастьфғанда мола ішіндегі кейбір үлкен сыбырлап жауап қатып: 
«Зейнеп» - дейді. Жастау эйелдер, артгағы әйелдерге білдіргенде
«Молда апаң» - дейді. !t

...Тағы бір кезек Зейнеп үні басылабере, өзгеше сүлу, салқын, 
бірақ сондай биік шырқап, тамаша қалқып сорғалаған бір дауыс 
кетті. Ол жылаған Әйгерім еді...

Әйгерім үшін осы жоқтауды Дэрмен жазған еді. Ал шерлі, күйлі, 
көркем сазды Әйгерім өз жүрегінен тудьфған... ӘйгерімАбайға көп 
айтатын, күнде айтатын жоқгау қып созған жоқ» (Сонда,442-443 
бб.). .’.і

«... Абайдьщ қабырьша қадал а қарап, аппақ больш, реңі қашқан 
Дәрмен отыр еді. Бұның қасында Дәркембайдың баласы, оқыған 
жас Рахым бар. Одан әрі - Абайдың бір кездегі жас қонақ достары, 
оқып жүрген балалар - Үсен, Мүрат, Шәкет отьф.

...Адал жар жоктауымен Абай жаңаша жолға өтті. Ол өлмеске 
қадам басты! Әйгерімнің эні мен соған оралып айтылған Дәрмен 
жьфы, Абай туралы кейін туатын бар өнердің басы еді. Жаңа туған 
әннен бастап Абай жаңатуысқа ауысқан» (Сонда, 445 б.).

Мүхтар Әуезовтің Абайға деген сый-қүрметін өз сөзімен 
түйіндесек: «Бұл күнде өзім түсінген Абайды тану ғылымьшың бір 
нәтижесі - «Абай» романы деп білемін.
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Еюнші нәтижесі - Абай жөніндегі монография» - j іейді.
ТӨРТІНШІ багыт. МұхтарӘуезов ойлау лабораториясында

тарих пен ақыл сарабы талгамынан өткен танымы мен логикасы 
қызметімен беттесіп танысканда, ойлау мәдениетіміз нэрлене, баии 
да түседі. Осы орайда жоғарыда сөз болған мыңдаған 
кейіпкерлердің, жүздеген тарихи гүлғалардың іоәрекетгері, тіршілік 
харакеттері уақыт талабы мен қажеті тұғырынап көрініп, заман
сыры мен тарих жүгін қазіргі ұрпактарга қалай жеткізеді екен деген 
сұрақтар бірінен соң бірі иін тіресе алға ұмтылып, алды-артыңцы 
қамалап мазаңды кетіреді. Абайдың - «ақыл», «кайрат», «жүрек», 
«ой-сана»,«ғылым», «білім», «білмек», «білсем», «ниеттеніп 
бшмекке» т.б. гылыми-теориялық қагидалар төңірегіне шоғырланып,
тұтасып, бірігіп Абай жұмбақгығының сырын ұғуға мүмкіндік 
береді.

Роман-эпопея шеңберінде адамдардың іс-эрекеттері, ақыл-ойы, 
зердесі арқылы үшкіл өзін қалай көрсетеді, таныстырады екен. Иә, 
бұл өте ауқымды философиялық деңгейден көрінетін мэселе, біздің 
ойымызша, Мүхтар Әуезов шығармашылығының ғылыми түлгалы 
бағыты. Сондықтан да: «Кірер де, шыгар да есігіңді ұмытпа?» 
дегендейін, ізденісіміздің тақырыпты, мазмүнды деген 
қырының бірі - Мүхтар Әуезов Абай әлемінің тарихшысы атты
мәселе.Зерттемек, талдамақ тақырыбымыз не түрлі 
бүрмалауды басынан өткерген, кугын-сүргін көрген 
қайшылықты мәселе. Себебі: Патіиалың Ресейдің қазақ жерін 
отарлау саясаты, бүның табиги жалгасы - кешегі қүлаган 
КПСС империясының қалдыгы әлі де болса тірі, бүрынгыдай 
қылышын ала жүгірмесе де, саяси қулыгын асырып, «қүлдық», 
«жагыну» психологиясынан арыла алмай жүрген цазац халцын 
уысынан шыгармауга тырысады.

Қазіргі қазақ халқының мемлекеттік тәуелсіздігі ескінің 
қыспағынан шыга алмай, жаңаны орнықтыруға шаруашылыгы 
да,тиын-тебені де жетіспей тұр. Бреудің ер-тұрманын арқалауға 
мәжбүр болып, өз аргымагын баптай алмаған көрінеді. 
Сондыктанда, қоғам өмірінің қай саласында болмасын ескеретін
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жайт сэті түссе, орыстың ұлы державалық санасының өре тұруы 
мүмкін. Екінші жағынан, орыс патшалығының отарлау, КПСС-тің 
«данышпан», үлттық саясатынан зэбір-жапа шеккен қазақ халқының 
езілген, жаншылған өзіндік ұлттық санасы: «Ия, сонда мен баяғы 
зар шеккен қалпымнан айықпаймын ба?!»- деп, кеңірдегімізден 
алса не шара. Бұған қоса «қазақ тілді», «орыс тілді» болып, екі 
ағымга қақ жарылып, бүлініп жатқан қазақ халқы: «эй, сен - 
мәңгүртсің» - деп, өзінің қандасының жағасынан алса, бір-бірін 
түсінісе алар ма? Болмаса, қашан түсінісе алар екен? - деген сұрақ 
еріксіз көмейге келіп тіреледі. Сонда: «Мынау не қылған халық?» - 
деп үлы бабаларымыз, ата-аналарымыз аруағы жағаларын үстап:
- «Теріе батамды берем!»- деп, жанынды азаптаса-шы? Не шара?! 
Иә, сонда осындай тағдырлы шым-шытырық қиылысқа келіп 
тірелген өміріміз қапасқа қамалған шағындажүрек жалғарлық нэр, 
ақылыңа қайрат боларлық күш - ол ұлы даналар - Абай мен Мүхтар 
Әуезовтің сарқылмас мұралары.

Қашанда сорлайтын да, зар кешетін де - «Бірлігі», «Берекесі», 
«Шын пейілі» шайқалған қазақгың өзі ғой.

Туысқаның, достарың - бәрі екі ұшты,
Сол себепті досыңнан дұшпан күшті.
Сүйсе - жалган, сүймесе - аянбаган,
Бұл не деген заманга ісім түсті?! - 

деген ұлы Абайдың сөздері еліміздің қазіргі хал-ахуалы тамырын 
дэл басып: «Е, ауруының емі - “Бірлік” екен», - деп ескертіп тұрған 
жоқ па? Ал, Абайдың осы ойын Мүхтар Әуезов «Абай», «Абай
жолы» роман-эпопеясында танымдық жэне логикакалық қүрал 
сапасында пайдаланғаны туралы бастан айтып келеміз. Ғалым- 
жазушы диалектиканы көркем танымның теориясы, әрі логикасы 
сапасында шебер қолдануын жазушы қызметі бабында көрелік.

Қазақ халқының батырлық, даналық түлға бітімін бейнелейтін 
Базаралы мен Дәркембай іс-эрекеті, дүниетанымы, сараптагы 
шойлау мәдениеті сырт көзге кездейсоқ пайда болған тіршілік 
(тарих) қиылыстарында өздерін қалай көрсетіп, таныстырады екен. 
Мүхтар Әуезов көзімен қарап, көріп, ішінде бірге болайық.
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Тарих сан гаранты, әрғилы, шым-шыгырық кайшылықгардың 
арпалысы, әрі жиынтыгы ғой. Бұның төңірегіне топтасқан санғилы 
саяси-элеуметтік, экономикалық мәселелердің шиеленіскен 
түйіншектерініңжиынтыгын үнемі нан-түзбен біте қайнасқан, үнемі 
еріп жүретін қарапайым күнделік түрмыс кажетінен 
бастайды.Диалектика тілінде: бүны - тарихтық, тарихилық пен 
логикалықтың түтастығы ретінде қабылдайда. Өмір неден 
басталса, жазушы ойыда содан басталып, жүгірінді болып, өрісін 
жайлайды. Бірак оқиғалардың сырт тізімін тіркеуші ғана емес, қайта 
бүларды өмірге келтіріп, даму заңдылығына ықпал жасайтын 
адамдар.

Қазақ халқы өзінің даму тарихында жаңа кезеңнің пайда 
болғанын өз көзімен көріп, иығымен қапай көтергені, ақьш-сезімімен 
қалайша қабылдағаны, дэл сәтгегі оқиға қиылысы МүхтарӘуезов 
қаламына ауыр жүк артады. Бүл көрініс - тарих тынысы. Мұхтар 
Әуезов «терең ой», «терең ғылым» түрғысынан қандай шешім 
қабылдар екен. Ізденіс сапарына бірге атганайық.

Орыс мүжыгы мен қазақ жатақ шаруасының пікір алысуы 
арқылы орыс патшалығы қазақ жерін отарлау саясатының алғаш 
қадамдарын Базаралы мен Дәркембай ауылы үстінен өтіп бара 
жатқан орыс переселендері көшін суреттеуден бастайды ғалым- 
жазушы. Осы күнделіктіршіпік қиылыстарын қаз қалпында Мүхтар 
Әуезовпен бірге қайталап шығайық. Сонда ғана мэні мен мәнісі 
үгынықгы да, түсінуге де септігін тигізер. Абай айтатын: «көкірегі 
көзді», «саналы жанга» бесенеден белгілі тарихи үрдіс екені сөзсіз.

Егін басынан «олжамен қайтқан көп үсақ баланың тобы 
Тайлақпай қүдығында отырған өздерінің көп үйлі жыртық, 
қоңырауылдарына тақай беріп, бір көрініске тегіс таң қалысты. 
Ауылдың жанында салқар үзақ көштей созылған өте көп арбалар 
түр. Рахымтай өзге баладан бүрын аңғарып, бір жайды айтып 
қалдьі.

- Ой, балалар! Мынау - қазақ емес. Ойбай, орыс! Әне орыстар. 
Мәтүшкелер де жүр! - деді. Өзге балалар да енді байқады. Аггар 
доғарылған екен. Бірталай арбаның үстінде дүңкиген шатыр
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шақаптау бар. Көп арбаның сыртында калың сақалды, ұзын шашты 
аталар, әкелер көрінеді. Әйелдер де көбінше жалаңбас, немесе қазақ 
эйелдерінен бөлек шолақ орамал байласқан, әсіресе, шаштары сап- 
сары еркек балалары, ұсақ қыздары көп.

... Тайлақпай құдыгы тегінде қаражол үстінде. Сондықтан бұл 
жүргіншілер жол бойына түскенімен таң қалған жоқ. Тек осынша 
орысты бір арада көру - балаларға тамаша» (Бесііші том. Үшінші 
кітап, 256-257 бб.). Сонымен, Тайлақпай құдығында орналасқан 
қазақ ауылының жаңа тарихы өмірге жолдама апган сияқты. 
Күнкөріс тіршілігі көзімен қарасақ, қазақ шаруасы мен орыс 
мұжығының өмірінде жаңа кезең басталғанын көреміз. Ал үлкен 
саясат биігінен қарасақ, орыс патшалығы қазақ елін отарлау 
саясатының іс жүзіндегі көрінісімен танысамыз.

Орыс крестьян-переселендер көшін көрген бапалар жүре беріп 
еді, енді бір-екі жалаңбас қартаң әйелдер арбаның астынан шығып, 
балаларға:

- Сють, сють бар! Сють бар? - деп, қазақшылап сүт сүрады...
- Сүт бар...
- Біздікінде, әжемде сүт бар.
Жүр, сүт бар... эне ауыл! - ауылдарына шақырып түр. Әйелдер 

ере бастады. Ергендердің ішінде «...осы обоздың басшылары: 
алғашқы бурыл шал - Афанасьич, қалған екеудің зор денелі, балуан 
кеуце сары мұрттысы - Федор, екіншісі кішілеу денелі, өпгкір шүңірек 
көзді, түксиген қабақгы ақбас шал - Сергей» (Сонда, 258-259 бб.). 
Обоздагы мұжықтар, мәтүшкелер қазақ ауылының хал-
тұрмысымен танысып, тіршілік пен күнкөріс қамдары екі жақтың 
да адамдарын бір-бірімен беттестіріп, кімнің кім екенін айтпай-ақ 
таныстырып жатыр. Орыс әйелдері қазақ әйелдерінің бас киімдерін 
сөз қылысады. 54^;^ - ,

- Кэрі қатындары да жалаңбас, о несі? - деп, қазақ эйелдері 
күңкілдесіп, тамашалайды. Дарья эр есіктен қарап, көп әйелді ертіп 
тәжірибелі көзімен нашар күйлерді танып жүр.

- Қандай жалаңапггар... Үйлері жыртық... іштерінде өңшең 
шоқпыт, киім де жоқ, бүйым да жоқ, - дейді...
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- Киргиздің деревнясы гой бұл. Сорлы жоқшылық деревнясы! 
-десіп, эр эйел Дарьяны қостап жүр.

- Біздің Пензадағы деревнялардың жоқшылығьшд ай.
- Дэл біздегі аш-жалаңаштың үйі! - деп,Дарьяға бойы тақау, 

бірақ одан балғын, балуан денелі Фекла катқыл үнмен кесіп сөйледі. 
Әлдекімге қарғыс айтып жіберді. Дарья да бағанадан бас изеп, 
ойланып келе жатыр еді.

- Ит кедейлік, барша жерде сенің сұмырай тұмсығың біреу- 
ақ!- деп, қасындағы эйелдерді ащы мысқылмен күлдіріп қойды» 
(Сонда, 260-261 бб.).

Міне, орыс пен қазақ кедейлерін бір-бірімен беттестіріп 
таныстырған да, табыстырған да, сана-сезім күйі жол тораптарына 
да алғаш сокпақгы салған да болмыс көріністері. Өмір, тіршілік 
сыбағалары арқалы қазақтың Базаралысы мен орыстың Апанасы 
бір-бірінің сөздерін ұқпаса да, Пенза деревнясының жоқшылығы 
жатақтан айырмашылыгы шамалы екенін көріп, түсінісіп жатыр. 
Екі елдің, патшалық Ресей мен бұның отары - қазақ елі өкілдері 
танысып жатыр, мұнда «таптық» деген ұгым «бай-феодал» жэне 
«помещик», «ақ патша» деген сөздер бұларға таныс емес сияқгы, 
жоқшылық тауқыметімен Жуылып-шайылып жатыр. Жоқшылық, 
таршылық бүларды жақындастыра түскендей. Қараңызшы, 
эңгімелерін тындалық.

«... Базаралының үйіне жаңағы орыстар ғана емес, сол ауылдың 
еркекгері де жиналған: Дәркембай, Абылғазы, Қаңбақ, Жұмыр да 
осьгада. Бэрі де бөгде қонақгарды қоршап алып, жапырласып отыр.

...Базаралының ауруы әлі де бар... Қазір еңсесін көтеріп, 
орыстармен соқалал сөйлесіп отыр.

... Афанасьичтің атын сұрап оны «Апанас» қойған. 
БазаралығаАп анас өздерінің бір үлкен киыншылыгын айтқан.

- Семейден шыққанда теріс жолға түсіп кетіппіз... Соған жолды 
біліп, бізді бастап баруға кісі тауып беріңдер. Біз оған ақы 
берейік,соны тауып беріңдер! - деп сұранған. Осыны білген соң, 
Дзркембай:
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- Я, кісі табамыз, береміз... Мына отырған Қаңбақ эзір бос қой... 
Егінге орақ салғанша оралып келеді, барсын, - деген...

Енді Дәркембай бұлардың қайдан шығьш, қайда бара жатқанын 
білгісі келді.

- Кода пайдом? Апанас-а-а? - деп еді, Афанасьич түсіне қалды.
- Семирек... Семирек едем!..
- Бұ Семирегі қайсы?.. Ақирек пе? - деп Дәркембай түсінбей, 

көршілес Сыбан қонысының бірін атады.
- Лепса, Лепса! - деп Сергей түсіндіре түсті. Базаралы енді 

аңгарып:
- Лепсі, Лепсі, Шұбарағаш, Қапал ды айтады.
- Да, да Капал... Капальск, Лепса, Капал.
- Е-е Жетісу! Түу, жер түбі екен ғой, қайдан келеді екен өздері?- 

деп, Дэркембай элі де біле түскісі келіп отыр. Базаралы бұл жөнді 
сұрағанда Афанасьич қолын алысқа сілтеп жауап берді.

- Ресей, Россейские!.. Мен Пензадан! - деп, Феодор мен 
Сергейді көрсетіп, - Тамбов! - деді.

Базаралы ішкі Россиядан, тіпті, алыстан көшіп келе 
жатқандықтарын ұгындырды. Дәркембай олардың екі айдай көшіп 
келе жатқанын білген соң, басын шайқап, ойланып отырып тағы 
сұрады:

- Неге көштіңдер? Туған-өскен жерің емес пе? Ата мекен 
қонысыңнан қандай зорлық айдады екен? - деп, таңданып отыр» 
(Сонда, 261-262 66.).

Жоғарыда ескерткен жайға оралсақ, әрине күнделік тіршілік 
санасынан қоғамдық сана өңіріне аяқ басқан, кешегі - «у жесең де 
руыңмен» деген тектік, рушылдық идеологияның «қысқа күр
межібінің» шырмауынан шығаалмай жүрген қазақ «кең тұсауынан» 
құтыла алар ма екен? - деген сұрақ та аяғыңа оратылып, жауабын 
күгкендей сезімде боласьщ. Ал орыс переселендерінің жауабы 
қандай болар екен? Бұлар болса, патшалық Ресейдің отарлау 
саясатының қол шоқпары болатындығын сезе ме? Мұхтар 
Әуезовтің ұлылығы тарихи деректің табигилыгын сақгай отьфып, 
күрделі элеуметгік-философиялық мәселені көтеріп отьф ғой. Дэл
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осы сэтге орыс пен қазақ шаруаларының бір бірімен кездескен 
тарихи сәттегі іштегі шер-мұңын тарқатып ашатын күй-сезімдерін 
өте шебер табиғилығьш да, тарихилығын да сақгай отырьш, тарихи
панорамалық суретін қоғамдық-тіршілік.бояулармен шебер
бейнелеген.

Орыс пен қазақ халықгарының келешек тағдыры қандай 
болмақ? - деген сұрақты эрбір саналы адам өТіне қоймай ма? 
Халықтардың тағдырына жауапты екенін мойындамай ма? Кеше 
ғана бұл сұрақты «коммунизмге ертең-ақ жетеміз» деп, сағым 
санаға алданып, мэн бермедік қой. Мұхтар Әуезовтің ерлігі осы 
сұрақты қойып, жауабын қазіргі ұрпақган күткендей сезінесің. Бүгін 
қазақ халқының тәуелсіздігі заманьшда қай саланың есігін ашсаң 
да, қаулаған сүрақгар, сауалдарға тап боласың. Жауап, бэріне жауап: 
«Қарқ қылмайтын нарық?!». Сонда: «нарық деген» - «сағым ба, 
ағым ба? Саясатшылардың ойлап тапқан амалы ма?». Әлі де 
күтудеміз, көзіміз талды.

Тағы да Апанас пен Базаралы, Дәркембай психологиясы мен 
санасына оралайық, қандай ой салъш, аманат жүгін тапсырар екен. 
Дэркембай сұрағына Апанастың берген жауабын тыңдалық: 
«Апанас бұл сұрауды ұққанда, алақанын жайды.

- Жаман болды онда... Аш болдық.
- Жер тар болды ма? - дегенде, Апанас бас изей беріп, өз 

халдеріне сәл ызамен іеүле түсті.
- Кімдерге жер көп, біздерге жоқ болды.
- Сонда қанша жерлерің бол ып еді? - деп Базаралының өзі сұрап

еді.
- Жер мына апақандай! - деп, бір алақанын жайды.
- Алжоқшылық мынау менің зипунымның үлкендігіндей! - 

дегенде, Базаралы Апанастың сөзіне сүйсіне күлді.
- Көрдіңдер ме, не деп отырғанын!.. Жер алақанымдай, -

жоқшылық шапанымдай болды, - дейді...
- Алда сорлы-ай! Қалай келістіріп айтты!
- Сөз-ақ-ау! Жоқшылық деген со-дағы! - десіп, Абылғазы, 

Тоқсандар тегіс қостап қалды.
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Апанас тағы да мыскылды жүзімен:
- Ал беда... Сенің мынау үйіңдей, - деді. Базаралы тағы қостап

күліп: - .
- Ал бастағы сор одан да үлкен, мынау сенің басыңдағы үйіңдей

болды, көшпей қайтейік! - дейді. Тыңдаушы қазақгар Апанастьгң 
ақылына тандай қағып тамаша етісті» (Сонда, 262 б.).

Абай мен жандарал кездесуінен туындап, өрісін жайған дәуірлік 
мэні бар окиға төңірегіндегі кайшылықтар түйіншектері міне 
өздеріненді қалай көрсетті. Бағусыз, тыюсыз кеткен сәттерімен 
бетпе-беткездестік те. Міне, орыс переселендері мен қазақ 
жатақтары кездесуіде көп мәселелердің басын ашты. Патшалық 
Ресей мен бұның отары қазақ жеріндегі қайшылықтарды 
адамдардың іс-қимылдары арқалы,күнделік тұрмыс қажетін өтеу 
үстінде қалай бой көрсеткені туралы да түсінік аламыз. Сырт көзге 
күнделікті карапайым тіршілік көріністерінен шыға алмай жүрген 
оқиғалардың басты бір қорытындысы - қоғам дамуының 
қайшылыктары жергілікті бай-феодалдардьщ тізгінінен шығып, тіпті 
орыс патшалығы күн бұрын пішіп ойлаған жерінен шықпады, 
айықпас қайшылықты арнаға түсті. Бұның кара бояуын орыс 
переселендерінің хал-күйі қоюландыра түсті. Мүхтар Әуезовтің 
ойлау шеберханасында туып қалыптасқан ғылыми-теориялык, 
әдісгемелік ой қағидаларымен танысқан сайын беки түсетін пікіріміз 
I қазақ халкы арманы мен тілегі. Осы орайда ізденісімізді 
деректендіре түсу мақсатында Абай мен Мұхтар Әуезовтің 
шыгармаларына жүгіну - зерттеудің басты бағыты екенін бастан
ескертіп келеміз.

Абай мен Мүхтар Әуезовтің шығармашылығының элі күнге 
ескерілмей келе жатқан сипаты - үлттық, үлтжандылық қасиетгері. 
Мұхтар Әуезовтің «Абайдың тікелей халықтыгы» қағидасы - 
тұтастық мэселе. Бұның тың қыры - ұсынып отырған -«АЛАШ» 
ұлттық мәселесі. І
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1.1.3 А Л А Ш - ҰЛ ТТЫ Қ  М ӘСЕЛЕ

Қазак қоғамы өзінің даму тарихында талай-талай қиын-қыстау, 
шытырман кезеңдерді басынан өткерді. Қазақ қогамы жаңа 
тарихында ерекиіеленіп орын алган - Алаш үлт-азаттық қозғапысы. 
Қазақ санасында бұл қозгалыс ұлт-азаттық революция, еліміздің 
дербестігі мен тэуелсіз ұлтгық мемлекет болуьг үшін табанды 
күрссімен тең. Сондықган да, Алаш мәселесі деген - халқымыздың 
дербестігі мен тэуелсіздігі деген сөз.

Алаш мәселесіне арнап МұхтарӘуезов еңбек жазбаған сияқгы, 
бірақ осы қозғалыстың бел ортасында болганм тарихтан белгілі. 
Бұның тарихын да, саяси-әлеуметтік те, гылыми-теориялық
сұраныстарын Мұхтар Әуезов терең сезініп, зерттеген тарихшы
галым деп, бүгінде тәуелсіздік жағдайда айтуга уакыт келді емес 
пе?

Алаш үлт-азаттық қозгалысын КПСС «үлтшылдыққа» 
теңгеріп, бұл туралы сөз көтерген адамды «халық жауы», «тап 
жауы», «феодалшыл», «байшыл» деп жаппай қугын-сүргінге алды. 
Алаш -үлттық тарихымыз бен идеологияға, ұлттық 
мемлекеттігімізге ие болу деген сөз. Ұлы Абай айтатын «өзге 
жұргган үялмайтын» дәрежеге қол артып, өркендеп, жетілу, жаңару 
мәдениеггі деген сөз. Мүхтар Әуезовтің прозалық, саяси-алеуметгік, 
ғылыми жэне тарихи еңбектерінде «Алаш» мэселесі деп атап, аты- 
жөнін жасырмайтын эдеби-көркем, арнайы гылыми туындыларды 
кездестірмейтін сияқтысың. Бірақ-та, Мүхтар Әуезов 
шығармаларының халыктық, үлттық жэне үлт жандылық касиетгері 
сапасында «Алаш» үнемі бой көрсетіп, іске араласып отырады. 
Себебі: «Алаш» деген - «Біз қазақпыз» деген сөз. Алаш азаматы 
деген сөз осының айғағы емес пе? Сондыктан да, Мүхтар Әуезовтің 
жиырма томдық шығармалар жинагы, бүның ішінде дүниежүзілік 
деңгейдегі туындылары: «Абай», «Абай жолы» роман-эпопеясы 
қазақ халкының тарихы мен мәдениетіне арналған. Олай болса, 
«Алаш» мәселесіне тікелей катысгы. Сонда: «Мұхтар Әуезовтің
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«Алаш» мәселесіне ңатысы бар ма?» - деген сұраққа жауапты 
тарихтыц өзі беріп отыр емес пе?!

Егер де «Алаш» қағидасын қазақ халқының тарихы, ұлтгык 
тағдыры деп қабылдасақ, берер жауап: «Тікелей қатысты!». Бұган 
коса, «тексеріп, талдай білуіміз керек» деген Мұхтар Әуезовтін
гьшыми-эдістемесш істе дэиекп қолдансақ, ұлтгық намысымызды 
қорғап, бірлігімізді нығайта түсу деген сөз болып шығады.

Абай мен Мұхтар Әуезов жөнінде ізденістерде, таным мен 
логика ашығында, сірэ, «үй артында кісі бар» деген жалтаң 
көздіктен бе, эйтеуір, ілікпей жүрген мәселесінің бірі - «Алаш» 
туралы.

«Алаш» - казақ халқының даму тарихының өте жауапты 
кезеңінде өмірге келген саяси-әлеуметтік, гылыми, мэдени 
мэселелерді топтастырған қоғамдық агым, қозалыс, эрі идеология. 
Орыстың 1917 жылғы екі: - Февраль жэне Октябрь революциялары 
«Алашқа» жол ашты. Бірақ Октябрь революциясы, бұл қозгалысқа 
қатты қысым көрсетіп, соңында «контрреволюционерлер» деп
кугынга альш, ізш суытпаи ше «ұлтшылдар», «сепаратистер» деген 
айдар тағып, ақыры көрнекті деген басшьшарьш жаппай қыргынга 
ұшыратып тьшды. Санамыз КПСС идеалогиясымен уланган мьша 
біздер, соның бірі осы жолдардың иесі «Алаш» туралы шындықпен 
жасымыз алпыстан асқан шақта ғана таныса бастадық. Қазақгың 
көрнекті қогам, саясат жэне ғылым қайракері Мұстафа Шокайдьщ: 
«1917 жыл естеліктерінен үзінділері» деген көлемді шығармасы көп 
нәрсеге көзімді ашты. Бүл туралы«Қазақ елі» еларалық 
апталықта1996 жылдағы: № 44 бастап, жоғарыда көрсетілген 
тақырыппен жариялана басгалған шығарманы окыныз. Ұлы Мұхтар 
Әуезовтің өзі де «Алаштың» белді деген мүшесі болды гой.

Шэкэрім Құдайбердіүлы, Әлихан Бөкейханов, Ахмет 
Байтұрсынов, Магжан Жұмабаев, Мыржақып Дулатов, Жүсіпбек 
Аймауьггов, Сэкен Сейфуллин, Ільяс Жансүгіров, Бейімбег Майлин, 
Қүцайберген Жұбанов т.с.с. мындаган ғылым, білім, мэдениег және 
мемлекет қайраткерлері тірі болғанда, елдігіміздің, халықтыгымыз
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бен үлттығымыздың деңгейі де, мэртебесі де қанша биікке 
көтерілген болар еді.

¥лттықтәуелсіздігіміз баянды болсын десек, элі игерілетін іс 
ұшан-теңіз. Осылардың бірі - қыйнаудан, зорлықган қазатапқан ұл 
мен қыздарымыздың аруағын сыйлап, үнін өштірмей, ісін эрі 
жалғастыру. Мұхтар Әуезов «Алаштың» қайраткері болғаны - бұл 
тарихи шындық. Мұхтар Әуезовтің ұлы туындысы - «Абай», «Абай 
жолы» роман-эпопеясының «Алашқа» қатысы туралы мәселе сөз 
болмақ. Мүхтар Әуезовтің эдебиет пен мэдениет мэселелеріне 
арналған жеке шығармаларында «хан-төрелердің кілемінде 
сайраган ақын» деген түсінік бар, әрине, саналы түрде қабылдап, 
айтылған тұжырым емес, заманының қысымынан туған 
насихаттық, идеологиялық шырмау эсерімен болған 
амалсыздыктың шарасы болар. Бүл туралы алда сөз болады. Хан- 
төрелерге қарсы КПСС идеологиясы бэрімізді таптықөшпенділік 
түрғысында тәрбиеледі емес пе? Кеңес дэуірінің ғылымында каулап 
өсіп жетілген «интернационалистер» қауымының ең мыкты деген 
қаруы -«ұлтшылдық» болды ғой.

Мұхтар Әуезовтің «Абай», «Абай жолы» роман-эпопеясы да 
«хан-төре» қағидасыныц қанжығасында кете жаздады емес пе? 
Мұхтар Әуезов «Абай жолында» «хан-төрелер» қағидасын 
сынайды, тіпті, Абайдың қас жауы ретінде де суреттеледі. Хан- 
төрелер эулетінің өкілі регінде романда Әзімқан деген төренің типтік 
тұлғасы төңірегіне көптеген аты аталмаса да, бесенеден белгілі 
«Алашқа» қатысты мәселелердің басы топтасқан. Абай эннің 
«естісін» де, «есерін» де сынайтын:

Бүл дүниенің лэззаті бэрі сонда, Ойсыз құлақ ала алмас ондай 
сыйды, - деген қағидалы ой-пікірі Әзімқан іс-қимылын, ой-пікірін 
«ойлы қүлақпен», «ойлы көзбен» қара: «Аптық па?» - деп ескертіп 
тұрғандай сезінесің.

Роман-эпопеяның IV-V тарауларында (4-ші кітапта) - қазак 
қоғамы тағдырына қатысты - эпизод ретінде, қысқа сюжеттік мэні 
бар, бұнымен қатар түтастыққа мегзейтін көріністерде Әзімқан
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төремен эр сипатты жағдайларда кездесеміз. Сырт қарағанда, 
Әзімқан Оразбай мен Есентай секілді - дала мен қала байларының 
қолшоқпары. Осындай «қаны бұзықгар» Абайға қарсы қастандык 
жасауға шейін барды. Әзімқан төремен кездескен сайын екі ұшты 
ойда боласың. Екінші жағынан таңданасың да: «қалайша осындай 
оқыған, саналы, ақылды адам Оразбайдай надандар тобырына 
қосылады». Біздің ойымызша, осында сикырлы ой бойын жасырып 
тұрғандай сияқты. Енді ұлы ғалым-жазушының, тарихшының ой 
толғаныстарымен жақынырақ танысайық. Сүйтіп, қызмет бабында 
жаңа көріне бастаған қазақ интеллигенциясының (қара таяктың/ 
қалам иесі/) «ұлтгық» (ескертіл қоялық: ұлтшыл мағынасында емес/ 
қалам иесі/) бағытгағы идеологтарымен танысамыз.

Мұхтар Әуезовтің ой талғамдарына қазіргі ғылыми еріктілікпен 
ойлау бостандығы көзімен қарасақ, кеңес ғылымымен 
келіспегендердің бәрінде - «таптық» пен «партиялықтың» темір 
құрсауы қалдырған ізін байқамасқа болмайды. Осының бір 
құрбаны- Әзімқан төре «Хан-төренің кілемінде» кете барды.

Әзімкан төре әңгімесінен, ой толғанысгарынан, мәселен, ұлпық 
тарих пен мәдениетіміздің көкейтесті мэселелері көмейге қамалып 
шыға алмай жүргенін айтпасқа болмайды. Мұхтар Әуезовтің 
ұлылығы, оның ұлт жандылығында - туған халқына деген 
сүйіспеншілігін көреміз.

Әзімқан төремен эр шақта бетпе-бет кездескенде қандай 
пікірлер туып, жан-дүниемізді эбігерлендіріп, ойымызды алып- 
қашты күйде ұстар екен деп елендейсің. Әзімқан төренің шыққан 
тегін де, мінезін де, қылығын да эр шақта, эр кездің қоғамдық 
қайшылықгардьщ эсерінен туған көріңістермен танысайық. Тіпті, 
кейде екілі-үшті ойда қаласың: «Әзімқан төрені көп дәріптейді, эрі 
өзі ұлық, патшалық ұлық, эрі қазақгьщ Орта жүзді билеген ханның 
тұкымы. Былай салсаң да төре, олай салсаң да хан-төре. Ұлықгьщ 
осыған тауып қонган. Қазіргі қазакхың Ресей заманындағы бастығы 
осы болар» - десіп, Оразбайдан шыккан сөз атыраптағы аталы жуан, 
бай, би, қажы, болыс, ру басыларға көп тарады» (Алтыншы том.
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Төртінші кітап, 256 б.)деп, жазушы үстем таптың сол шақтағы 
«телеграф-поштасын» нанымды етіп көрсеткен. Қай заманда 
болмасын өкімет ұстаушылардың саяси-элеуметік қылықтары бір- 
біріне ұқсас қой. «Келгеніне оншақты күн болмай-ақ бұны дабыр 
аитқан», - дейді Мұхтар Әуезов, - «көтере мақтаған лақап, қошемет 
сөздер Тобықтының төрт болысынан асып, бащтық жайлауына 
жетті. Әрбір Әзімбай, Сэмен, Жанатай сияқгы алысырақ жайлаудан 
келген болыстар өз еліндегі ниеттес жақын жуандарына сәлем 
айтып, шақыртып алып жатқаны да болды. «Төремен 
таныстырамыз. Қазақтан шыққан әрі білгіш, эрі ұлық. 
Орысша,қазақша бірдей ұлық, бірдей төре - Әзімқан ұлықпен 
таныстырамыз!» - деп, әдейілеп шақырысады» (Сонда, 256-257 
б.).

Енді хан-төре тұқымы өзіне деген арнайы сый-құрметті қалай 
қабылдайды екен, қандай қылық, мінез көрсетер екен, өнер-білім 
иесі болып, өзін таныстырар маекен? Осындай сауалдардың тууы 
орынды шығар. Сірә, бұл кісіні тегін мақтамайтын да болар. Өз 
көзімізбен көріп, жүзбе-жүз танысайық.

«...Әзімқан төре Оразбай бастаған үй толы жиынға бейіл берді. 
Өзіне тігіл ген бес үйлі орданың тап ортасында үш-төрт ақ жастыққа 
шынтактай сүйеніп, эр жайдан сөз бастап огыр. Кешкі шайдан бүрын 
ол бұл отырган Тобыкты жуандарын, ру басыларын, ата-текті 
жақсы білеміз дейтін қазақтарды таң қалдырды. Кітаптан айтқаны 
ма, өзінің хан баласы болған тегінен, жастайынан естігені ме, әйтеуір 
қазақ деген елдің арғы-бергісін бүл өңірде, бүл отырған қазақтар 
айтып та, естіп те көрмеген түрде баяндайды. Сондай бір шагында 
қазақ даласының Ресей патшалығына қараган жайын сөйлей 
жөнелді» (Сонда, 258 б.). Төренің сөйлем қүрылымында «қараған» 
деп сыпайы гана «отары» болды деген саясат үғымы кірмейді. 
Төренің қазақ халқының тағдырына, даму тарихына ықыласын 
білгіштікпен көрсетуі, танытуы бүгінгі оқырманда қандай пікір 
тудырар екен? -деген сүрақ та орынды. Осы сәттегі Мүхтар 
ӘуезовтіңӘзімқан болып, қазақ тарихы, бүның ішінде хан-төрелерге
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деген пікірін тындалық: «қазак тарихы үшін қатысы бар ма екен?»
- деген сұрақ еріксіз тіл ұшына оралады. Жэне де, ұлы Мұхтар 
Әуезов өзін ғалым-тарихшы ретінде таныстырып отыр емес пе? - 
деген ой да келеді. Қазақ тарихы үшін хан-төрелердің қажетгі екенін 
заман қысымына қарамастан өзі де қолдап отырғанын байқатпай 
ма? Жазушы, эрі ғалым-тарихшы төре туралы пікірлерінің төңірегіне 
бір-біріне қайшы мәселелерді топтастырып, «Алаш» туралы ойын 
ашық айтпаса да, бірақ эрбір сөздің астарында халыктық, үлттык 
туралы пікірлері бой тасалап: «ойлан» деп, өтініп түрган болжамдар 
бар». Төре ойының «тереңіне бет қойып» қаралық. Әзімкан төренің 
тарих, өнер, білім, Абай ақындығы, таланты төңірегінде 
шоғырланған түсініктердің «дүрыс», «бұрыс» 1 деген ой 
түжырымдары мен бағаларына тоқгап өтелік. «Кіші жүз қазагы», - 
деп төре ойын эрі жалғастырады Мүхтар Әуезов, - «Ресей 
патшалығына осыдан жүз алпыс жеті жыл бүрын қарады! Оган 
қаратқан Абылхайыр хан дейді.Орта жүзді қаратқан Абылай десе 
де, Жекей хандай біздің аталарымыз да қатысқан! - деді.

Айнала қамап отырган Оразбай, Есентай, Жиреншелер мына 
сөзді құптай түсіп, тандай қағысты. Жиренше күбірлеп:

- Бәрекелді, арғы атасы ақ патсамен келіекен, өзі мынау! 
Шынжыр қатар осы-дағы! Қайт дейсің, ерім-ақ-ау! - деп, төреге 
соңғы сөздерін естірте тамсанады. Төре одан дэуірлей түсті.

- ¥лы жүз қарағалы қырық шамалы жыл болды. Бұны 
қаратқанда біздің төре, Абылай баласы Сөк, Әділ дегендер болады!
- дейді. Енді бір орайда: «Кеше Құнанбайды аға сұлтандықган 
түсіріп, орнын тартып алған, менің туган ағаларым Құспек, 
Жамантайлар! -деп те, есіп соқты. Оразбай мен Есентайға осы 
жайдың шеті мэлім болса да, мына тұста айыздары қанып, 
кеңкілдеп күле берісті. Қүнанбайды бүл өңірдің қазагы атын атамай 
теқ қана «қажы» дейтін. Мынау опгырған Шүбар мен Әзімбайларды 
Құнанбай нәсілі демей, қастерлеп «қажы баласы» деп атандыратын 
болған. Қазір мына жас төренің Қүнанбайды «Құнанбай» деп 
баттитып айтқаны кекесін қақбасқа бір салғандай Оразбайга жағып
отыр...» (Сонда, 258 б.).
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Бүгінде тарихымыздың ұмыт болып бара жатқан беттерін 
қайта ашып, тірілтіп, өмірге қайта келтіріп жатқан шақта, 
халқымыздың бірлігін, жеріміздің тұтастыгын сақтаған, кеше гана 
«тагі жауы» деп жүрген хан-төрел ері м ізд і ц едйбк, халыктық, ұлттық 
қасиеттерін түсіне бастаган шагымызда ұлы Мұхтар Әуезовтің 
ерлігін, даналығын айтгіасақ, бүйткенде - үлтжандыл ық қасиеттерді 
жоғалтқанмен бірдей болған болар еді. Әзімқан төренің ойы етіп 
галым-жазушы: бақкүмар, шенқұмар, бақталас болыс, билердің, 
ел жуандарының, «қарғыс атқыр» хан тұқымдарының сөзі етіп, 
астарлап, қастерлеп жеткізіп отырған жок па? Осы орайда, енді 
Мұхтар Әуезовтің ойын тындапық:

/қ а л а м  и есі/)
:<Қазақтын

рулары дүниені жаулал алган Шыңгыс ханның қолында богтгы-мыс»
- деп кетеді. Ол Шыңгыстың Оразбайлар естіп көрмеген «дүниенің 
гөрт тарапын өздеріне қаратып алған төрт ұлын мадақгады: «Қасқа 
жолды» шыгарған Қасым, «Ескі жолды» қалдырған Есім ханды 
аитады. «Бүкіл үш жүздің қазағына әмір-құдьгретін жүргізген казак 
хандары мен төрелерінің» тегін апарып, сонау Шыңғыстың Жошы 
деген үлына байланыстырады. Айта келе, өзін сол Шыңғыс ханның 
нэсілі кып бір шығарды. Бұнысы да Оразбайға жағып отыр. «Ендігі
қазақтың осындаи, әрі арғы теп қазақтың ханынан келе жатқан, 
бүгін өзі орыстың өнерін біліп, Оразбайдың «айтуынша» ақ 
патшаның қолынан ұлықгық альт келген кісі басгау керек! - дейді»
(Сонда, 259 б.).

Әзімқанды төре деп хан көтеру і табиги да тарихи оқиға. Санақ 
жүргізуге келген патшалық әкімшіліктің өкілі, хан-төре тұқымы. 
Бұның құрметіне көрсетіліп жатқан сый-құрмет те орынды. Өзі 
білімді, оқыған азамат, мүмкін казак хагтқының орыс калитализмімен
мәдениетінің революцияшыл-демократияшыл ағымы әсерімен
қалыптаса бастаган «Алаш» қозғалысының қайраткері болуы 
мүмкін.
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Дихан Әбілевтщ «Сүлтанмахмүт» атты роман-трилогиясының: 
екінші - «Арман жолында» дейтін кітабында- «Алаштың» (Семейде 
орналаскдн /қалам иесі/) бастығы Әзімқан туралы әңгіме көтеріледі, 
мүмкін Мұхтар Әуезовтің «Абай жолындағы» Әзімқанмен туыс 
па, элде бір адам ба деп жорамал жасау әбден орынды емес пе? 
(Бұл туралы цараңыз: Дихан Әбілев «Сұлтапмахмұт», роман- 
трилогия, екінші кітап. Алматы: Жазушы, 1980, 30-100 бб.).

Әзімқан төренің төңірегіне топтасқан қайшылықты 
мэселелердің қауіп төндіруінің себебі - ол жергілікті дала мен қала 
байларының Абайга деген қара ниет пиғылы, «ку мен сұмдардың» 
қан төгіске дейін баратын іс-әрекеттері, бұл бір. Екіншіден, 
Әзімқанның Абайға деген тікелей көңіл-күйі, пікірі, бағасы, ойы. 
Кешегі қаңбақ болып - «ұшарымды жел біледі, қонарымды сай 
біледі», - деп, шексіз элемніңаясынан орын бұйырмай жүрген қазақ 
халқының арман-тілегін ұлы орыс халқы дұрыс ұғар деген 
сенімдеміз. Қазақ халқының да мың жылдықтарихы бар екенін 
мойындап, сыйлар деген үміттеміз. Қазақ хапықының да орыстың 
Пушкиніндей, Петр Біріншісі сияқгы әл-Фарабиі, Абайдай, Абылай 
хандай даналары бар екен, бүларды сыйпауга баршамен бірге бүның 
да құқығы бар емес пе?! ¥лы Мұхтар Әуезовтің даналығы, 
көрегендігі сол туған халқына: «тіліңці біл, даналарыңды сыйла, 
тарихыңа ие бол, қамқор бол, үмытпа!» - деп, жанашыр болған 
бабаны, суреткер-жазушыны, ғалым-тарихшыны, қоғам кайраткерін 
ұмытсақ, сыйламасақ, дәм-тұзымыздан қалдырсақ, сонда, қазақ 
кімге сиынады? Кім бізді: «Қазақ халқы» - деп, дүниежүзі 
жұртшылығына таныстырады? Міне, сол дана ұлдарының бірі -
Абай мен Мұхтар Әуезов!

¥лы дана Абай айтпай ма: "
Тән қалып, мал da қалып, жан кеткенде,
Сонда ойла, болады не сенікі? - осы дана философиялық 

сөздерінің мэнін неге ойламасқа? Не «болады сенікі» - иә, біздікі 
дегені емес пе? Баға жетпес рухани қүндылық дегені емес пе? 
Халық түсінігінде - үлылар аруағын қүрмет түту, сьгйлау дегені емес
пе?
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Тоталитарлық заманның аязды құрсауы ызғарын жастайынан 
сезген дана жүрегінің түбінде жатқан халқымыздың ұлтгык, 
ұлтжандылық қасиеггері туралы: «Оразбай айтқандай» - деп, өте 
қастерлеп, астарлап, өте қадірдеп түйген ой
толғаныстарына,болжамдарына ұқыпты, жауапкершілікпен
қарайықшы. «Әзімқан болып Мұхтар Әуезов не айтар екен?» - деп, 
бір сәт бэрін тастап бабаларымыздың ару ағына, рухани мұрасына 
жүгінелік. Ендігі әңгімеміздің сарыны - дала мен қала байларының 
Абайға деген көңіл-күйі, Әзімқан төренің Абайға деген ынта- 
ықыласы.

«Абай жэне Алаш» - біздің ұлттық еанамызда, ұлттық 
ұгымымызда еленбей, зерттелмей емес-ау, ескерілмей жүрген 
мәселенің бірі - ұлы даналар. Абай да, Мұхтар Әуезов те бар 
өмірлерін сарп етіп, армандаған тілегі - қазақ халқының елдігі, 
халықтығы, үлтгығы, тэуелсіздігі. Айтарлық, еленсе де бұл туралы 
еңсеңді көтеріп, ойынды барынша сарқа, ашық айтуға болмайтын 
заман болатын. Сүйікті тақырыбымыз: «кеңес халқы», «кеңес 
адамы», «кеңес мінезі», КПСС пен коммунизм туралы болатын. 
Тарих не толғар екен бұл туралы:

«Маңайына жиылған, ат үсті кездескен, ас айналасында басы 
түйіскен Тобықгьгаьщ ақсақал, қарасақалдарьшьщ бэріне Оразбай 
төрені тіпті көрмей жатып, әдейі көпірте мақгап қояды, сондай бір 
шағыңца:

- Әсіресе, аса білгір адам дейді. Білімді болғанда, қазақ баласы 
шерігіне келмейді, шаңына ілеспейді деп айтады. Осында «Абай 
білімді», «Абай білгір!» - деп, құлағымды сасытушы еді. Енді 
бақсам, мына төренің қасында Абай «аңқау елге - арамза молда 
болып қалса керек!» - дейді» (Соида, 255-256 6.).

Әзімқан төренің: «Өзің сараптап байқашы?» - дегендей ой 
қыртысының тағы бір сырын ашып, мінезінің мүмкін ойнақы,мүмкі н 
байыгіты сараптағыш, біз үшін тагы бір (тәуелсіз буынға/қалам иесі) 
жаңа қьфымен танысайық. Осы шаққа дейін Әзімканның әр сэтгегі 
мінезі, қылыгымен, ой талғамымен сырлас болдық. Мұхтар Әуезов
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Әзімқан төре мінезінің ең өзекті, түйіндейтін сәтін жан-жақты 
танытатын кезеңіне ат басын тірелік. Иэ, бұл ой қопарарлық сәт. 
Әзімқан төре Абаймен жүзбе-жүз кездеспей, эуелі ол туралы бар 
мәліметті жинап жэне әлеуметтің эр ортасының бага-пікірін, сый- 
құрмет дэрежесіне де қанық болмақ. Осы себепті төре Абайға 
сэлем бермес бұрын өзіне тыңшы, қулық-сұмдыққа жүйрік, 
жүртшылыққа силы, тыңшы адамды Құнанбай эулетінен іздестірді. 
Қалауы Шұбарға келіп тоқгады. Сөйтіп, Абайға апаратын соқпакты 
Әзімқан Шұбармен бірге салмақ.

Роман-эпопея бойынша Шұбармен таныспыз. БірақӘзімқан 
төре бүны қай қасиеті: арамдыгы ма, элде білгірлігі үшін бе? - деп, 
екі үшты күпті күйден шыга алмай әлек боласың. Бірақ: «Өзің шеш»- 
деп Мұхтар Әуезов қайшылықтар түйіншектерін алдыңа жайып 
салады. «Әзімқанның да Шұбарды бір есептен керек еткен 
мүқгажы бар екен. Сол жөнінде жиын аяғында ол Шұбармен қысқа 
түрде жауаптасып, сөйлесіп те қалып еді. Онысы Абайдың жайы. 
Төре Шүбардан Абайдың жөнін сұраган. «Өлең жазатыны рас па 
және орысша білетіні шын ба? - деп еді» (Сонда, 261 б.).

Мұхтар Әуезовті ұлы психолог деп айтуға батылымыз да, 
біліміміз де жетіспейтін сияқгы. Бірақ-та, сол бір сәттегі оқиғалар 
киыл ысындагы Мұхтар Әу езовтің терең адамтанығыштық қасиетін 
іс жүзінде көргенде таң қаласың. Адам деген қат-қабат шың екені 
туралы Мұхтар Әуезовтің терең психологиялық тапдауынан, ой 
түжырымдарынан сабақ алатын орайлы сәті де келіп-ақ тұр.

Үлы суреткер жазушы, ойшыл галым, тарихшы Мұхтар Әуезов, 
сөз етіп отырған сэтге байқалмай жүрген жаңа қьфымен - психолог
дарынымен де көрініп, өзін жетік таныстырады. Мұхтар Әуезов
үлы сөз суреткері гана емес, адамның мшез-күиі мен сезімдерінщ 
тамыршысы. Адамның ішкі рухани дүниесін терецбойлай сезініп, 
тани білетін психолог-жазушы. Бүл арнайы талдауды, тексеріп 
зерттеуді талап ететін күрделі тақьфып. Бұның кейбір жеке 
көріністеріне социологиялық ізденістің, талдаудың бес бағытын 
анықтап, сөз еткенде тоқтап өткен болатынбыз. Осылардың 
жиынтық көрінісі - Шұбардың шұбар мінезі мен қылыгы.
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жүзінде
туысы

жолына қарсы әрекет жасаушылардың қатарынан табылып жүр. 
Жай көзге Абай сөзін тек қал қан егігі үстан жүрген айлакер, екіжүзді, 
лас, пасық ісіне досын да, қасын да пайдалаиуга құныққан, өз 
пайдасы үшін кылмыстың қандайына да баруға арланбайтын

AL. к - - —адам. Аларамзал
КҰР

әр ортада әрғилы мінез көрсетіп, эр топтың таін
көрсетуте төселген, айла-тэсілі мол эккі, оте сақ

ҚУ
«Жарылған жүмыргканың біреуі - анау Шүбар

дерт
қүртын көбейтігі жарылғандай», - бүл Абай бағасы (Бесінші там, 
үшінші кітап, 406 б). Осы жерде ескерте кететін жайт - менің 
түсінуімде Шұбар Мефистофель сияқты эзэзілдіктің жиынтық 
көрінісі. Енді келіп, эр шақга пайдаланып жүрген, ысылған айласын 
Шүбар Әзімқан төреге де қолданбақ. Роман-эпопеяда Әзімқан 
тұлғасы жақсылықтың нышаны емес сияқты, жоғарыдағы 
жорамалымыз бойынша «Алаш» - деген аса қауіпті саналатын, 
қогамдық қозғалысы туралы Мүхтар Әуезовтің қүпия сырынан елес 
береді деп ойлаймыз.

Маңайына «шірік, лас дерт» таратып отырған Шүбар ауруына 
білгір дәрігерше қойған диагнозы: азғындық, арамдық. Осы аурудың 
тарихын Мүхтар Әуезов былай деп түйген: «Ол (Шүбар /қалам 
иесі/) Абайға сыртымен гана жылтыраган болып, ішкі есеп, айла- 
тэсіл, ниет, мақсатта мүлде басқа болатын. Кім Абайға түбегейлі 
жау болар-ау десе, сонымен бұның сыры да ұштасып, достығы да 
беки түсіп, тілеуі де ұзаққа қосыла беретін.

Оның Тәкежаннан бетер қастық етер кайраты бар, қырыстығы 
бар Әзімбайды өзіне «жақын туыс», «жақсы досым» етіп алган. 
Әсіресе, екеуі, кейде Тәкежанмен үшеуі ғана болып, өзге 
жанбаласына естіртпей сөйлескен сырларьш тыңцаса, шындарын
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сұмдық қыльш ашушы еді. Олар айдан ай, жылдан жыл еткен сайын
эрбір үжен-кішіш таргыс-таласқа Абай ықгиярсыз араласқан сайын,
оның сыртынан айтпайтын өсегі, тақпайтын айыбы қапмайтын.

Тек Абай ғана ол туралы ойламай, білмей жүрген кісі болады. 
Іші сезсе де, элі де ол алданумен, жұбанумен келеді. «Қызғанышы 
болмаса, ІІІұбардың қастыгы болмас» - деп санайды. Себебі ІІІүбар 
элі күнге болымсыз ғана сезік аңдатқаны болмаса, бүл шаққа шейін 
соншалық айлакер сақтықпен қастық етеді. Үнемі бір содырды, 
согқарды, өз сүмдығы өзіне өзі жетіп жатқан біреуді алдына салады. 
Солардың сыртында, ыгы мен тасасында жүріп Абайға ататьгн оғын 
кезеп отырады. Сондай есебінде біресе Оразбайды, бірде Тэкежан 
жэне бірде Әзімбайды алдына салып жүреді. Кейде Жиренше, 
Әбділдэ сияқгы аталас елдердің айлалы жуан содырларын да 
ақьфындап түрткі салып, алға шығарып, өзі сыртгарынан далдалап 
тасағатүсіп кетіп жүреді. Қаладағы киізші Сейсеке, Қасен, Жақып 
сияқгы байларды, мешіт-медреседегі хазірет-халфелерді де ақырын 
тамызықгатып, Абайға жау ете түсетін сөздер айта біледі» (Алыншы 
там, Төртінші кітап, 257 б.).

Шұбардың шұбар мінезі міне осындай. Әзімқанды Абайга 
қарсы қойып, төренің өзін дала мен қала жуандарының ақылшысы 
етіп, Шұбар өзінің кара ниетіне пайдаланбақшы. Әзімқан төре Абай 
туралы жұрт сөзін де көп ұғыпты. Қазір төренің Абай туралы 
бірталай ойлары бар (әрине үлы жазушы ғалым ойлары «хан- 
төреден» асып, көмейінен шықпады гой /қалам иесі/). Көп ниетін 
шынымен айтса, әзірге өзі білген қалпында Абайды жақсы көруден 
гөрі сынап, мінеп, ұрысу жағына бейім тәрізді. Әсіресе, осы ойына 
оны бекіткен соңгы бес күндей бүның қасында болган Шұбар, 
Әзімбай тәрізді Абайдың өз жақындары. Ол Оразбайдан Абай 
туралы естігеніне бір түрлі қарар еді. Ал Абайдың дэл қасынан, ет- 
бауырынан шыгып келіп, оның бар сөздерін де айтқан, іс- 
мінездерінде, ой-ниеттерін де баяндаған ІІІұбарларды тыңдаған 
Әзімқан Абаймен түсінісуден бұрын дауласардай» (Сонда, 265 б.).
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Шұбар Абайды көп білетін кісі қылып көрсеткен жоқ, мақгауға
дағдылы қызғаншақтығы жібермеді. Өтірікті жэне бадырайтып
айта алмады. Бірақ, Әзімқан төренің Абай жөнінде көп деректерге,
оның ішінде шығармашылығынан да хабардар екеніне көзі жеткен
соң ғана Шұбар төреге Абай туралы толық мэлімет беріп, эрі өзінің
бүған дүпгпан екенін танытты. Осы тұста ескерте кететін жайт -
Абай ақындығының ел ішіне кең жайылғаны туралы Әзімқан төре
де хабардар екен. Бұл туралы Мұхтар Әуезовтің төре ойы етіп, 
Абайға берген бағасы:

«Төренің Абай жайынан естігені аз емес тэрізді. Соньщ ішінде 
осыдан бір жыл бұрын бұған ерекше көрінген бір жай Абайдың 
акындығы жөнінде болатын. Былтырғы жылы жаз басында ол 
Петербордан Семейге келіп, содан Семейтауцы басып, Қарқаралыға 
қарай жүрген. Семейтаудың баурайындағы Бураньщ бір байының 
ауылына қонып отырғанда ол оқшау, ойда жоқ бір жайды аңғарған»
(Сонда, 262 б.).

«Оқшау», эрі «ойда жоқ» жай. Бұл қалай? Не себеппен деп, 
еріксіз ойға қаласың. Әзімқан төре ойы етіп Мұхтар Әуезов қазак 
мәдениетінің күрделі мэселесін көтеріп отыр. Осы бір-екі сөз 
төңірегіне Абай ақындығы мен таланты жөнінде сыр шертеді. 
Әзімқанның қайшылықгы пікірін сөз ете отырып, Мұхтар Әуезов 
Абайдың бүгіні мен болашагына көз жіберген сияқгы.

Қазақ эдебиеті мен мәдениетінің, әсіресе, қазақ эдеби тілі мен 
жазба әдебиеті өріс ала бастаған шақта орысша оқып, тәрбие алған 
қазақ интеллигенциясының, «қаратаяқтың», Абайға деген 
көзқарасына айрықша мэн беріп отыр. Қазақ жерінде Абай 
шығармашылығым е н таныс оқығандар арасында эр түрлі пікірлер 
туып қалыптаса бастағанын көреміз. Ақынның шәкірттері, өнерпаз 
жанкүйерлері арқылы қалың бұқараға да таныс болып, жастардың 
ақылшысына, сүйікті сазгеріне айнала бастаған Абайды көреміз.

Оразбай бастаған дала жуандары Абай сөзін, сыншыл, әшкере 
сөздерін, ақыл сөзі деп қабылдамады. Осы турасында ел арасында 
әрғилы пікірлердің бар екенін Әзімқан төре анық білетін-ді. Бірақ
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осы «қаратаякгың» іш пікірш толық ашпаса да, дана ойшыл туралы 
ойын, қайшылыкты пікірін, әрі-сәрі етіп көрсетуі арқалы Мұхтар 
Әуезов казақ халкының елдігі, халықтығы, мемлекеттігі мен

ft •мәдениетш казірп мемлекетпк тәуелсвдіп көзімен карауга шақырып 
тұрғандай күй-сезімі билегендей сезінесің.

Мұхтар Әуезов туған халқының тарихы туралы көп 
мәселелердің түйінін Оразбай айтады: «Былай сапсан да төре, олай 
салсаң да хан-төре» - деп, «Алаш» тұтастық қаг идасы төңірегінде 
қайшылықты мэселелердің өріс ала бастаганын байқатқандай. 
Сонымен, алдымызда көптеген «оғаш» оқшалар туындап, бүл
арқандаи пікірлерді аяктандырып, қогамдықои казаны на кандаи 
сыбага салар екен деп эбігерленесің. Сөз етіп отырган «оғаш» жай 
осының айгагы. Мүхтар Әусзовтің айтуынша: «Көрші үйде, аңгары 
отау үй болу керек, көп жастардың жиыны, думан-сауыгы болмп 
жагыр еді. Үлкен үйде ауыл иесінің қасында отырган Әзімқан сол 
отаудағы ән, сау ыкты естіп, алаңдай берген.

Ол думаннын жөнін сұраса күйеу келіл жатыр екен. Және оол 
күйеудің жолдасы болып, осы Семсйтау, Көкенге агы шыққан бір 
әнші келіпті. Осы жайды естіген соң жас төре үй ішінен өтініп, сол 
әншіні шақыртып алган» (Сонда. 262,6.). Ол көршілес Көкен
болысындағы УакіыңҚандардейтін руынан шыққан Мүкаметжан, 
достары арасында Мұқа атапған сері жігіт, өнер иесі, домбырашы, 
скрипкашы болаггын. Бүл жігіттек әнші гана емес, Абай сезі мен 
өнерін халық арасына таратушы, эрі үгітшісі, насихатінысы да еді. 
Жас өнерпаздың осы қасиетгері айрыкша жагдайда байқалып 
огыр.Абай жолын табанды қоргап, жақтайты н дард ы ң бірі екенін 
сөзімен де, өнерімен де танытып отыр. Қара халықтың калың 
орманынан шыққан осы Мұқаң өзінің өнерімен, зсреюігімен Әзімкан 
төрені таңқалдырды. Сойтіп окыган «қаратаяқ» емес, хапқы 
тэрбиелеген, Абай мектебінен өткен МүканӘзімқаи төрсні Абай 
даналығымен де таныстырып опгыр. Mine, енді халык өкілі мен хан- 
төре түқымынан шыққам оқыган, білімді Әзімқанның Абайга 
арналган сұхбатына назар аударай ы қ.
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«А қсұр  ж үзд і, кел істі то л ы қ  б ет  б ітім і бар , етш ең  денесі зор
сақалды энші бұл төрені салған

таңқал
мал жоқ

каитып
Қоймады дертің күйдірмей,

салсаң да тартамын!» - деп. біп кетті
етп

маңғаз пішінмен бұл өлеңді біраз айтып барып, енді тағы бұл өлеңге 
ауысарында: «Жаңағы хатқа Онегиннің жауабы мынау» - деп салды. 
Төре енді анық өзі болжаган жайды жыр қылып отырған эншіге 
басын жастықган жүлып алып, ентелей беріп сұрау салды:

- Өй, сенің айтып отырганың «Евгений Онегин бе?» - деп, өзіне
біткен топастау, оқыс мінезімен тұрпайы сұрады. Әнші бұған бет
бұрмастан, эдейі паңдана жай еөздей етіп, тағы бір жайды айта
салды. Өзің де біледі екенсің гой, мырза! Иә, бұл сол «Татьяна, 
Онегин» жайлары.

I Е, сен оны қайдан білуші ең?
- Мен білмейтін несі бар!?
I Кім деп білесің оларды?
- Олар орыстың мен ейякгы Пушкин деген ақыны жазган қыз 

бен жігіт. Солардың жөнін қазақша өлең қылган біздің досымыз, 
үлкен ақынымыз Абай - деді» (Сонда, 263 б.).

Мұқаметжан мен Әзімқан төре арасында болган пікір алысу 
сэті көңіл алдау, әуесқойлар эңгімесі емес, керісінше, енді гана қазақ 
мэдениетінде берік орныга бастаган Абай шыгармашылыгына 
деген бұқара халық, өзінің талант иесі - Мұқаң арқылы үлкен 
ықыласпен танытып, өзінің қүрметтүтатынын іс жүзінде көреміз. 
Бүл - 1900 жылдар болатын. Ресейдің жогары мектебін бітірген 
қазақ оқығандары Патша экімшілігінде эртүрлі қызмет бабында 
жүрген, өздерін халқына таныстыра бастаган алгаш қадамы еді. 
Солардың оқыган, білімді дегендерінің бірі - Әзімқан төре. Бүл 
төренін қоғамдық, әлеуметтік мінезі кайшылықты. Төренің осы
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қасиетіне Мұхтар Эуезов айрықша мэн бергені дау тудырмайды. 
Ғалым-жазушының Әзімқанға деген көзқарасын «хан-төрелер» 
деген жағымсыз, тагпық қағида негізінде беруге ниет қойғанымен, 
бірақ іш пікірі қарсы екенін байқагады. Жогарыда бүл іуралы айткан 
едік. Мұхтар Әуезов өз ойының құпиясы етіп, жасырын астарлы, 
қастерлі сырын: «өзіңтанып, түсінуге міндеггісің» - деген пікірін 
оқырманға тұжырым-болжам ретінде ұсынып отыр деген ойды 
қуаттамакпыз. Ойымызды негіздеу мақсатьшда дәл еліміздің тарихи
кезеңіне құнтгай отьфып, ден қоялық.

Біріншіден, КПСС пен кеңес үстемдігі 70 жылдан астам уақыт 
дәуірлеп тұрғанда қогамдық сананы билеген жалпы, оның ішінде 
қазақтың ғылыми да, қоғамдық та санасын билеген, мәдениет пен 
гылым саласында тамырын терең жайып, өріс алған 
« партиял ық», «таптық», «интернационализм» туралы қағидалар 
болатын. Бұлар болса ұлттыққа «ұлтшылдық» айдарын, 
халықтыққа «халық жауы» айдарын тағып, ұлттық тарихты 
«феодалдық-байшылдықты көксейтін тарих» - деп, құпия 
архивтердің қамауында ұстады. Осының ызғарын Мұхтар 
Әуезоетің Әзімқан туралы пікір болжамынан байқауға болады. Бір 
жағынан, Әзімқан оқыған, білімді, саналы азамат. Абайға деген ниеті 
де қайшылықгы, бірақ Абайды жақынырақ танып, тереңірек білуге 
ынталы екенін төре Мұқамен пікір алысуы сэтінде анықбайқапады. 
Міне, осыған дәлел төменде қастерлеп отырған көрініске зейін сала,
ден қоялық.

Әзімқан төре Абай шығармашылығы туралы көп мәліметті 
Мұкадан естіп білді, сөйтсе де <окаратылысында өлеңді сүймейтін 
бұл төре, қаншалық оқыған адам болса да, өзінің туған елінін тілі, 
қазақ тілінде жазылған Абайдың өлеңін танымады» - деп, Мұхтар 
Әуезов өз ойының желісін аңғартып, эрі жалғастырады. Әзімқан 
төренің казақ эдебиеті туралы пікірінің таяздығын сынаған: «Бір ауық 
ол Абай Пушкинді аударыпты, Лермонтовтың көп өлеңін 
қазақшалап айтыпты - дегенге елендеді. Ол Абайдың қазақ жаиынан 
айтқан, өз жанынан шығарған сөздерін тыңдап отырып, бұл 
өлендерді багаламай басқа бір жайды айтып кетті.
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- Қазактың ең жақсы ақыны - Бұхар жырау болатын! - деп, 
Абайға оны салыстырмай жоғары атап отырған тэрізді» (Сонда
264 б.) \

Мүхтар Әуезовтің Әзімқан төре болып, Абай мен Бұхар жырау 
туралы XX ғасырдың бірінші жартысында қазақ интеллигенциясы 
тарапынан айтылған ойларына қазіргі аяқтанд^бастаған қазақ 
тэуелсіздігінің көзімен қарасақ, ғылым мен мэдениеттің көптеген 
мэселелері талдаусыз, тексерусіз жатқан сияқты.

Екіншіден, КПСС үстемдігі қыспағьшда өмір сүрген Мұхтар 
Әуезов қазақ тарихы мен әдебиеті, мэдениеті туралы мэселелерді, 
жоғарыда келтірілген аты шулы қағидалардан тәуелсіз, өз бетімен 
шешім қабылдау, пікір айту өмірге қауіпті болатьш. Күштілердің иегі 
астында жүруге амалсыз мэжбүр болды. Сондыісган да болар,
Әзімқан сөзі епп Абай мен Бұхар жырауды бір-біріне қарсы қойып, 
екеуі де қазақ әдебиегі қайраткерлері екенін Мүхтар Әуезов білмеді 
Деу орынсыз болар. Ендеше, «ең жақсы ақын» деп Бүхар жырауды 
-«жоғары атау» заман тэлкегіне сай еді. Себебі, «хан-төрелер 
кілемінде сайраған ақынның бірі» - деп Бүхар жырауды санаушы 
еді «таптық сана». Осыған орай қазақ санасында «феодалдық- 
байшылдықты көксеген ақын» деген жалған, кертартпа қағида 
зерттеушінің алды-артьш орап, уысынан шығармады. Бұған қоса, 
Әзімқан сияқты оқыған, білімді деген адамдарды «ұлтшыл- 
буржуазияшыл» интеллигенция өкілі деген қагида да үлттық 
мәдениетгі зертгеуде кесірін тигізбей қалған жоқ.

Ү шіншіден, Мұхтар Әуезов Әзімқан төре қөзқарасын қатты 
сынаган болып, эрі оны Абайға қарсы шеп түзеген дала мен қапа 
байларының рухани демеушісі, қолшоқпары етіп те таныстырады. 
Осы сәтті ұлы ғалым-жазушының қаламынан шыққан ойын қаз- 
қалпында келтірейік. Шұбар, Сэмен, Оразбай, Есентай бастаган 
дала мен қала содырлары тура Абайдың жеке басына қастандық 
жасауға баталасып, анттасып жатыр. Абайдан «жала шеккен» 
жуандардың атынан Сәмен «тілеуін» бір-ақ кесіп түйді.
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«Сәмен Абайға, Оразбайдан да бетер өші бар болыстың бірі. 
Оның өз есептері жетерлік болса да, қазір гэп онда емес, Оразбай 
айтқан жайда. Енді ол да өзімен жақсы құрбы төрені «ағеке» деп, 
жалына түсіп:

- Тура ақылыңа қоңсы қона келдік, ағеке! Ендігі басшым, асыл 
төрем! Айтарықцы өзің айт! Қалай етейік осы Абайды? - деп,
қадалып отыр» (Сонда, 268-269 бб.).

Осы сәттегі Әзімқан төренің қылығы қанқұмар тобырымен 
бірігіп кеткенін көрсетеді. Не үшін? - деген сұрақ жауапсыз қалған 
сияқты. Шешім тым қатал, ақылға сиымсыз көрінеді. Абай 
ақындығы мен таланты төңірегіне қазақ эдебиеті мен мәдениеті
мэселелерін талқылай отырьш, кенет:

«Төре Абайға сыншы ғана емес, өшігіп алған жазалаушы есепті.
Аямас жаудың қалпына келіп, қырыс қабағын суыта жауып, түйіп
алыпты. Ол өз жауабын енді бір-ақ кесіп, шолак айтты...

- Еще не сөз бар? Бар сөз біткен, бар жол таусылған да! 
Сондайда жол таппайтын Оразекең бе еді?! Несіне ұйлығып, 
қамалып отырсындар?! Бұндайдың сөзі, тілі - біреу-ақ болады. Ол 
тілді Оразекең оқыған да оқытқан. Абайды молда қылатын да сол 
Тұщыкөлде жұмсалған қайрат, қара шоқпар! Оған тыйылмаған, 
аюсыған Абайды көріп алармын! ¥  қгындар ма? - дегенде, Оразбай 
мен Сәмен бір-біріне эрі таңырқап, эрі қуана қарасты» (Сонда, 
269- б.). Бұдан артық қандай қорлық, азғын мінездің шегі болады,
міне, мүмкін түсінігіміз үстірт болар.

Бірақ, тағы да айтпағымыз - өлгеніміз тіріліп, елдігіміздің, 
ұлттығымыздьщ, мемлекетгігім іздің тізгіні халықгьщ қолына тиген 
шакта - үлтжандылық бейіл көрсетіп, бұның тарихын, тілін, дінін 
қастерлеп, бар жан дүниесімен сыйлайтын келешек ұрпактарға өз 
даналарын, осылардың ішінде Абай мен Мұхтар Әуезовтей ұлы 
ойшылдарының рухани мұрасын білу - эрбір казақтың ұлттық 
борьнпы. Бұған ие болмасақ, онда бар елдік, ұлтгық қасиеггерден 
жұрдай болғанымыз да?! Міне, «Абай», «Абай жолы» атты ұлы 
шыгарма иесінің элі де көзге ілінбей, ойдан да орынсыз қағыс қалып
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келе жатқан қасиеттері көп, осылардың ішінде Мұхтар Әуезовтің 
кісілік те, гылыми да ұлы ерлігі. Келешекте элі талай-талай жаңа 
буындар бұған ат басын тірейтіні сөзсіз. Әрине, идеологиялық 
бояманың шырмауында болган «қаргыс атқан төре тұқымы 
Әзімқан» - келешек ұрпактың талайына көп мэселелердің бетін 
ашып, ой саларлыгы сөзсіз. ¥лы «Абай», «Абай жолы» роман- 
эпопеяны халықтығымыз бен ұлтжандылыгымыздың тарихи да, 
рухани да ту ы деп кастерлесек, Абай мен Мухтар Мухтар Әуезовті 
сый-қүрметке бөлегеніміз гой. Бұл тэуелсіздігіміздің ас-суынан 
соңғы, мүмкін, бұдан да деңгейі биік мәртебелі ұлттық, адамдық 
таусылмас қазынамыз болар!

1.1.4 ӘИЕЛ ТАҒДЫРЫ

Мүхтар Әуезов көзімен қарасақ, Абай мұралары тарихи, эдеби- 
көркем, гылыми жэне мэдени құндылығын көтере түсетін 
тағдырлы,түтқалы мэселенің бірі - ол әйел тағдыры. Мүхтар 
Әуезовтің «Абай», «Абай жолы» роман-эпопеясы тарқататын 
тарихтың бастамасы - Қарашоқьі трагедиясынан қалмай, іпесіп келе 
жатқан шикілі-пісілі тарих сыбағалары бір сэтке де толастамайтын, 
үнемі бықсып, тұганып жалынға айналатын, еш бітпейтін, бітіспейтін 
қайшылықтар түйіншектері. Халық қарғысына ұшыраған бүндай 
қайшылықтардың түйіншектерін тарқатып, шешіп, талдауда 
қоғамдық, саяси-әлеуметтік сипаттарымен өзіне ерекше назар 
аударатын, эрі ерекше даралана байқалатын тадырлы да, тарихи 
түлга бітімді де мәселе -қазақ әйелінің тағдыры.

Тарихтың қай заманында, уақытында, кезеңінде болмасын 
өркениеті дамыған адамзаттың назарынан тыс қалмаған, қашанда 
қайшыл ыктар түйіншектері, түйіндері больш, шешімін тапап ететін- 
ол эйел тағдьфы. Адам қоғамының дэулетгілігі, мэдениеггілігі мен 
рухани байлыгы әйелге деген көзқараспен танылып, бағалануы 
нысаналы қажетгілік - адамзат иыгын жауыр қылатын азап жүгі.
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¥лы  Абай мен Мұхтар Әуезовтей даналардың 
адамгершіл ік,кісілік өлшемінің ең айдарлысы, тұлғалысы - әйел 
еріктігі мен бас бостандығы. Ендігі сөз осы мәселені төркіндемек.

Қоғам өмірі қашанда әлек-шәлек, тартыстарға толы шексіз 
оқиғалар қиылыстары. Осының бір қыры - заман сырын ашатын, 
аса бір толассыз шиеленіс-тартыстан айықпайтын қоғамдық, эрі 
саяси-әлеумепік мэселе 1 Мүхтар Әуезовтің «Абай», «Абай жолы» 
роман-эпопеясының тарихына сүйенсек - ол эйел тағдыры. 
Жалпылай айтсақ, әйел мэселесіне қатысты-ау және де бұны ретгеп, 
сұрыптап жиынтықтағанда, біздің ойымызша, бар ауыртпалық 
салмағы менен белді шойыр қылатын - әйел мэселесі. Қарашоқы 
трагедиясынан басталып, қарапайым ауьш қызы Мәкен тағдырына 
келіп шоғырланып, бар кэрін төгеді. Мұхтар Әуезов айтатын 
қырдың«қара заңы» мен патшалық Ресейдің адам құқығы, бұган 
қоса эйел бостандығын қорғамаққа талпынған «шолақ заңы» 
«Мәкен ісін»тергеу барысында бір-бірімен ауыз жаласып та, 
араздасқан да кездерін де көреміз. Қорыта келіп, эйел тағдырына 
байланысты осыдан туындайтын мәселелерді тұжырымдап, 
жиышығын - «Мәкен ісі» деп атадық. Сондықган да, заман талғамы 
мен сұрқын танытатын мәселені диалектиканың тарихилық пен 
логикалық эдістері тұрғысынан талдау жасап, қысқа шолу беруді
дұрыс деп түйдік.

Мұхтар Әуезовтің «Абай», «Абай жолы» роман-эпопеясыньщ
тарихи кеңістігі шеңберіне киліккен эйел мәселелерін қоғамдық, 
саяси-элеуметтік, адам кұқығы көзімен қарасақ, таным мен логика 
қалауына орай болады деп ойлаймыз. Себебі, тарихгың сол кезеңіне 
тән қазақ қоғамының даму ерекш еліктері осыны талап 
етеді.Тарихтың басқан ізімен жүріп отырып, бүны ойлауца, ой 
сараптау арқылы қорытылып, сүрыпталып, байыта отырып, адам 
миында кайталанып, бейнеленуі - нақгылы тарихи үдеріс.

Халқымыздың өткен тарихын Мұхтар Әуезов эдеби-көркем 
құралдармен, пәлсапалықпен тьныз байланысып, сабақтасып 
жаткан көркем сөздің логикалық, үғымдьгқ мэні ерекше байқалады.
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Мэкен қыздың тарихи тұлга бітімі ізденісіміздің әдеби-көркем де, 
философиялық та құралы. Мэкен қыз тағдырын Мұхтар Әуезов 
тарих дерегі, ягни таным нысаньт, нысандық-бейнысандық

епп
Әйел тағдыры: қайшылықтар шиеленісі түйіншектері

>еген арман, теңсіздік, құлщ>іқ психология 
қасіреті. Дегенмен де, қара бояуды қоюландыра түсуден аулақпыз.

Тарих шежіресі бәрі-бәрісін орын-орнына қойып, баршасына 
қамқоршы да, эмірші де болады. Сөз етіп отырған тарих кезеңі эйел 
мәселесін айықпас шиеленістерге белшесінен батырып, қоғам 
дәрменсіздігін бетіне басып, өршелендіре түсгі. Ырың-жырыңы көп 
ата атын жамылып, кертартпа шаригат жолын бетке қалқан етті. 
Әйел бас бостандығын қорлайтын орта ғасырлық әд ет-ғү р ы пты ң 
қамауында қыз зорлықпен кісендеп ұсталмақшы. Бесікке бөленген 
шагынан-ақ қыз бала тағдыры ру-тайпалық қоғамдық 
қатынастармен байланатын: көп әйел алу, эмеңгерлік салты, малға 
сату, қүн орнына төлем ретінде пайдалану, міне, рушылдық 
қоғамның қызға, әйелге деген «сый-қүрметі» осьшдай. Қыз баланың 
еркі мен бас бостандығы, махаббаты ру ақсақалдары мен 
басыларының иегі астында, тағдыры қас-қабақтың қимылымен 
шешілетін. «Мәкен ісі» деп тақырыбымыздың жиынтық агын ұсыну, 
эрине, көп көңілінен шыға қоймас. Себебі, Мәкен қыздан да зор 
тұлғалар бар ғой. Мәселен, окырманның бірі: «Мэкеннің 
орнынаТогжан немесе Әйгерімнің біреуін неге таңдамаған» - 
демесіне - кім кепіл. Балбала, Керімбала, Салтанат, Үмітей сияісгы 
эсем, сүлу жандар т.б. үн шығарса шы? Бүлардан да айдарлы, сый- 
мәртебесі де жогары ел анасы Зере, кісілік мінезімен есте қалатын 
Ұлжан ана да бар гой. Адамдардың қарым-қатынысгарында кісілік

қогамның элеумегпк
еріктігі

бостандыгы мен құқыктыгының
төрт кітабы бойы

отбасы, елдік, салт-сана дэстүрлері; адамилық
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\ j  қасиеттер өлшемі; апалы-сіңлілі, қарындас, қалыңдық, жар, ана 
ретінде Мұхтар Әуезов қаламынан бір сәтке де ескерусіз, не 
қағысқалған емес. Мэкен қыздың тағдыры - заман қайшылыкдары 
тоғысып, тағылықпен қақтығысып түйіскен, шытырман 
оқиғалардың қиылысы. Сондықтан да Мэкен қыздың жеке-дара 
басы қазақ қоғамы дамуының жаңа кезеңі талаптарына сай 
қалыптасып, қоғамдық сахнаға шыға бастаған казак әйелдерінің 
жаңа тарихи тұлғасы. Патшалық Ресейдің шөміштеп болса да 
беретін мэдениеті мен адам кұкығын қорғайтын Абай айтатын 
«законсыз қорлыгы» көріністері ойымызды эр саққа жүгіртіп қояды. 
Патриархалдық-рушылдық катынастары орнаткан ата жолы кер 
тартпа дәстүрлеріне, шариғат заңының дүмбілез шикілігіне қарсы 
«сахара үнсіздігінен» шықкан қазақ қызыньщ қарсы шығуы ақылға 
сыйымсыз көрінуі мүмкін. «Е, е, мынау сұмдық екен!» - деп, 
жағаларын ұстап, беттерін шымшитындар да табылар. Абай жолы 
-дэуір талабы, лебі, әсері, жаңа уақыт өктемдігі деп қабыл алу 
табиғи заңдылық. Абай жолы қазақ жерінде өріс альт, қоғамық 
күш, эрі адамның кісілігінің өлшемі болып, қогам өмірінде нық орныға 
бастаған шағы, эрі өзін батыл, сенімді көрсете бастайды. Бұл қиял 
емес, тарих куэлігі, нақты шындық. Елеусіз көрінетін, бірақ Абай 
жолы қазақ сахарасына жағымды эсерімен таныстыратын біраз 
көріністерді келтірейік. Мэселен, Абай ауылының, Абайдың өзі 
адамға деген қамқорлығын көрсететін мына төмендегі 
жағдайлар.Татар жігітін (кішкентай молда /қалам иесі/) паналатуы, 
Мүхаметжанды қолына альт тәрбиелеуі, Мэкен мен Дәрменге пана 
болуы. Қаншама кедей балаларын, өз балаларын орыс оқуына 
түсіруі, міне, Абай жолының іс жүзіндегі көріністері. Бұған айгақ 
Мэкен қызға көрсеткен Әйгерім ықыласы, тэрбиесі. Мәкен қыз - 
өр, өжет, бапгыр мінезді, ақылымен, кісілігімен, адам бас бостандығы 
үшін табанды күрескер қасиетімен көзге түсе бастаған казақ
әйелдерінің жаңа буыны.

Абайды тек ұлы ақын, ойшыл деп қабылдаумен ғана 
шекгелмей, көбіне ескерілмей жүрген Абайдың кісілік сипатгарьтың
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тың қырларына айрықша назар аудару - тарихи қажеттілік. Атап 
айтсақ, саяси-әлеуметтік, заңгерлік қызметі. Мәселен, жаңа 
деректер бойынша, Абай жиырма жыл бойы қоғамдық жэне 
мемлекетпк қызмет бабында болғаны анықталып отыр. Ресейлік 
жэне қазақ заң жобаларына өз пікірін айтып, ұсыныс жасағаны да 
анықталып отыр. Бұл туралы төменде ұсынып оц>ірған ғылыми 
мақалаларды караңыз: Әлкей Маргұлан «Абай қолжазбасы» 
(«Абай тагылымы» Әдеби-сын мақалалар мен зерттеулер.
Алматы «Жазушы» 1986,300-305 бб.); Сапар Байжанов
«Абайга қатысты архив деректері». (Сонда, 403-425 бб.);
Бейсенбай Байгалиев «Абай Құнанбаевтың ел басқару қызметі
туралы» (Абай және қазіргі заман. Өмірі мен әдеби
мұраларының жаңа қырлары). Алматы: Ғылым, 1994, 285-296 
бб.).

Роман-эпопеяның төрт кітабы, әсіресе бірінші, екіншісінде 
рушылдық қоғамның іргесі элі сөгілмеген шақтағы қазақ 
қьіздарымен әйелдерінің тағдыры «терең ойға» калдырады. «Теңінен 
айырылып, тілегінен кесілген» қыздар: Балбала, Салтанат, 
Тоғжан,Үмітей, тым жас Кэмшат тағдырлары, міне, қоғам 
тарапынан ескерусіз, сұраусыз калган «қан жүрекгі, қайғылы-ау» 
деп ышқынадолғана, ашу-ызамен, ауыр зілмен айтқан Абайдьщ ең 
аяулы жас достары. Бұган кім кінэлі? Тек патриархалдық қазақ 
қоғамы ғана ма? Осыған жатқыза салу ең оңтайлы - «қасқыр да 
тоқ, қой да шығъгасыз» - деп, тоқшылық етеміз бе?

Патшалық Ресейдің қазақ жерін отарлау - тікелей жаулау 
саясаты, бұның табиғи жалғасы - КПСС-тің қазақ халқын жаппай 
орыстандыру саясаты туралы деректер купия қоймаларын тастап, 
қашан әлем жұртшылығы алдында жауап берер екен!

Мыңжылдық ұлттық тарихымыздың беттерін ашып 
оқығанда,тек кеңес дэуірін, социализмді мадақтап, ең 
«әділ»,«демократияшыл» коғам деп мэз болатынбыз. Иә, өтірігі жоқ 
сияқты: орысша оқыдық, ойладық, анау-мынау кызметтерде 
болдық, мэдениетті, жаппай «100 пайыз сауатты халық» деген
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Қуанарл
жалған

Халқымызға мұндай “бақыт” өте қымбатқа түсті 
ұлтымызды, тілімізді, ұлттық ғылымды, дініі 
мемлекеттігімізді құрбандыққа шалдық. Бұн 
айыптылардың атын неге атамасқа?

ұлттық
халқымыз

социализм
елімізді индустриаландырып, қолхоздандырып, жаппаи 
сауаттылыққа жеткіземіз деп, бұдан соң тың жерлерді игеру 
саясатын бетке ұстап, қазақ жері мен халқын орысгандыру үдерісін 
жеделдетті. Социализм қогам ретінде халық қолдауына ие бола 
алмады, керісінше, мылтықпен идеологиялық шырмаудың қалауы 
еді. Алысқа бармайық 1986 жылгы қазақ халқының Желтоқсан 
көтеріпісін қанғабояган М.С.Горбачевтің қылмысты ісі қашан сотқа 
тартылады. Мұхтар Әуезов сараптайтын Абай дэуірінің тарихы, 
алдымен әйел тағдырына байланысты. «Абай», «Абай жолы» 
роман-эпопеясы бетпердесі Қамқатрагедиясымен ашылады, бүл 
бірінші кітапта. Соңғы төртінші кітабында: Абайды оралмас 
сапарына атгандырған Зейнеп жоқгауын еске алсақтүсінікті болар. 
Т өрт кітап бойы мындаған адамдардың тағдырларына ортақ болып, 
осылардың іс-әрекеттеріне, мінез-қылықгарына, о 
қанықпыз. Қоғам өмірінің экономикалық жэне әлеуметтік 
құрылымының эр сатысында, эр саласында тіршілік қамымен 
айналысып жүрген әйел қауымы тағдырымен жақынырақ 
танысайық. Ру басылары мен ақсақалдардың ықпалымен әйел 
тагдырына байланысты болған мән-жайды, оқиғаларды Мүхтар 
Әуезов қаламынан шыққан күйінде келтірейік. Талай per оқып, таныс 
болсақ та, болған оиғаларды жадымызда тағы да бір қайталап, 
жаңғыртайық. Ру-тайпалық қогамның әдет-дәстүрлері мен «қара 
заңының» тірегі болган агасүлтан Қүнанбайдыңөмірінен бастайық. 
«Осы Нұрғанымды Қаратайдың ақылымен Қүнанбай тоқалдыққа
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ұйғарды да, Бердіқожаға кісі салды. Көп қатын алу эзірше өз 
тұқымында салт бол маган қожа әуелі үркіп кетті. Жэне Нұрганым 
мұның жаксы көретін баласы еді. Өзі ерке, тентек қыз болса да
көп қақпайтын. Қүнанбай сәлемін есіткен жерде Бердіқожа 
томырылып қалып: Е,мен баламды кэрі Құнанбайға кішілікке 
беруші ме ем?! - деді. Бастығы Бурахан болып, салмақ салып, екі-
үш күңде көндіріп берді...

Бердіқожаның көнген хабарын алысымен, Құнанбай қалың 
малды, жыртысты бір-ақ жібертті. Сөйтіп, осы бір қыстың ішінде 
Нұрганымды алып та қойды. Үлжан мен Айгыз жаңа тоқал хабарын 
Күнке жіберген сәлемшіден естіген, - деп, күндестердің сезім 
дүниесін Мұхтар Әуезов терең психолог ретінде талдап барып, ойын 
әрі жалғастырьпт, Үлжанның өз басы бай қызғанайын деген ойда 
болмайтын. Ержеткен төрт ұлы бар. Құнанбайды бұл күнде бай 
деп те санамайтын. Ол балалардың экесі. Көп өмірі, көп азабы, 
көпмашық мүңы табыстырған жай гана туысы сиякты. Содан басқа 
сезімдер суалғандай еді» (Үшінші том. Бірінші кітап, 334 б.).

Күндестердің үлкені - бәйбіше Күнке қандай мінез көрсетіп, 
жас токалды қабылдар екен. «Күнке эркашан бүқпа есепке бейім 
түратын: Үлжанның балалары көп. Оларға болысып отыратын, Зере 
де бар. Сол себепті Жидебайдағы ауылға Құнанбайдың қырьш 
қарап жүргенін эрдайым өзіне пайдалы көретін. Әсіресе, Ұлжанньщ 
айналасындағы үбірлі-шүбірлі молдықты, кеңдікті сүймейтін. 
«Түбінде солар көктей д і-ау!.. Артық үлес, үлкен сыбаға экетеді- 
ау!» деп, үнемі қызғанумен болатьга.

«...Нұрғанымды өз қолыма әкеп түсір! Менімен бір болсын! 
Ұлжан күн көрсетпес» - деп, тіпті қамқор болып та шықты. Сол 
Күнкенін дегені болды да, Құнанбай Нұрғанымды Қара шоқыға 
келтірді» (Сонда, 335 б.).

Иэ, сонымен күндестердің тіршілігінде жаңа өмір басталды. 
Бұрын бұлар үшеу еді, енді төртінші жас тоқал Нүрғаным қосылды. 
Байлыққа бұккан, озбыр, өктем, катал ага сұлтан Құнанбай мінезін 
көрдік. Осы жерде Бердіқожа шатасқан екен, Бурахан тас бауыр.
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Қаратай болса алжыған екен деп, ал күндестерді де эр саққа жүпрту 
орынсыз болар. Ананікі дұрыс, мынанікі бүрыс деп пікір айтуға эркім 
де ерікті. Бірақ адамзат жаратылысынан бері айтып, қолдап, күресіп 
келе жатқан гуманизм көзқарасын қорғау ұлы Абай айтатын 
«саналы жанның» азаматтық, кісілік борышы.

Үлкен-кішіге өнеге, үлгі болатын қашанда аналар гой. Осы бір 
нәзік сезім күйінің пернелерін қозғайтын, кісілік қасиеттердің нүрын 
шашатын ұлы аналар Зере мен ¥лжандай болар. Өлімнің соңғы 
демі алдында да адамдықты сақтаған ұлы ана Зере сүйікті 
немересіне айтқан сөздері, Абай қүлағына шалынған соңғы үні:

«Дене күші бітсе де, ойы сап-сау. Тек үні әлсіз.
- Өнегем... болса... тірлігімде көрсете алдым ба, жоқ па? 

Өсиетім болса... қүлағым, тілім барында айтып болдым ба, жоқ 
па? Қайтейін!.. Енді қайтейін!.. Бүгін мынау әлім біткен шагымда 
не дэме етееің екеуің!.. Не күтіп телміресің? - деді. Осы сөздерін 
көп қиналып, ұзақ айтып еді...

Әжесі тағы да сыбырлап:
- Қарағым... жалғыз қарашығым! - деп,¥лжан жаққа қарады

да:
- анаңды күт! - деді.
Осыдан кейін тағы бір толастан соң:
- Ішімнен шыққан жалғыз еді ғой... Жалғызға топырағым 

бүйырсын! - деді. Бүл сөзді тіпті ап-анық айтгы да, қайтып үндеген 
жоқ. Көзі тағы да жүмылып кетті. Жаңағы айтқаны Қүнанбай екенін 
Абай да лезде түсінді. Сол сөзді бастай бергенде, ¥лжан басын 
изеп: «тыныш болыңыз, орындаймыз» - деген белгі еткен. Қадірлі 
ана осы таңға жетпей қайтыс болды» (Сонда, 338-339 66.).

Міне, Абайды ң ұлы әжесі өмірмен қоштасқалы жатқан сәтте
де аналық, кісілік қзсиеттердщ оиіпнен көрінді.

Саналы, ақыл-ойы өзіне де, өзгеге де жететін - әйел тіршілігі 
ауыр жүгін арқалаған, арманы, мұцы, зары тұргысынан өмірді 
қарайда, талдай да, сынай да білетін көреген, терең, нэзік жанды 
адам -¥лжан ана! Мүхтар Әуезов те осы ұлы анаға деген мейірін,
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адамға деген бар сүйіспеншілік нұрын төккенін сезбеске болмайды. 
Келіні Ділдэ, немересі Әбіштің Ұлжан анаға деген мейірі, сый- 
кұрметі қазіргі ұрпаққа өнеге тұтарлық. Әсіресе, қазіргі рухани 
жүдеулік шағымызда тәлім-тәрбие аларлық мінез. Ділдэ мен Ұлжан 
мінездерінде көзге сезілер-сезілмес ұқсастық бар сияқгы. Келіндері

- Ділдэ мен Еркежанның өнеге деген пейт-ьгқыласы:
«¥зын бойлы, кесек сүлу жүзді Еркежан салқын сабырмен,

байыпты етіп сөйлеп отыр. Әбіш турасында ол кісі айтқан сөздерді 
еске алды» - деп, Мүхтар Әуезов келін сөзін эрі жалғастъфады:

- «Қалқам Әбіш, әжең сені де көп ойлады ғой, марқұм. Өзінен 
өнген өрен-жаранньщ ішінде жалғыз сенің шетге жүргеніңщ қанша 
уайым етуші еді. Басы ауырып, балтыры сыздаса серігі жоқ, 
бүтағьшан үзілген мәуем еді, дегеніне жеткенін, пісіп толғанын, 
экесіндей-ақ аңсаушы-ем! - деп, Әбішке ажарлы, ойлы көзін 
аударып, үзақ қарап отырды. Ділдәмен екеуі кезек эңгімелеп 
Ұлжанның соңгы шагын түгел баяндады. Былтыр күз аяғында, ел 
қыстауга қонысымен қайтыс бопты. Соңғы жылдарда қатты 
қартайған жэне үзақ аурулы болған Ұлжан ана, ел анасы, көбінше 
ақырын, баяу, үнсіз өмір кешіпті» (5 т. Үшінші кітап, 156 б.).

Роман-эпопея бойы айрықша орын алатын осы бір эпизод заман 
сырын, сұркы мен сүреңін ашатын, эрі көркем тілмен логикалық 
абстракция мәніндегі ой толғанысын байыптап, тереңіне бет қойып, 
ақыл таразысына салып салмақтасақ, бүны тек көркем шығармаға 
тэн эпизод не сюжет деп қабылдап қана қоймай, осыменен ғана 
шектемей, қоғам дамуы заңдылығы сапасындағы көрініс деп 
есептесек ақиқатқа сәйкес.

Әңгіме үлы ана Ұлжан туралы болмақ. Не себепті Ұлжан ана 
өмірін қоғам дамуы зандылыгына теңемекпіз. Ойымызды негіздеп, 
дэлелдейік. Заңдылық деңгейіне көтерілген окиғалар қиылысын 
Мүхтар Әуезов талдауында толық келтірейік.

«Өмір бойы ашык ойлы, білгір саналы болған асыл жан өлім 
сагатында да даналық қайратынан айрылмаған. Барлық ықгиярсыз, 
тенсіз тірлігіне өзінің адамгершілік таза биігінен қарап өте білген.
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Өлімнен жасқанбай, бұқпай кеткен тэрізді. Кең сабырға толы 
момынжан, өмір есігін ақырын ғана жауып, жол кешкендей» - деп, 
Мүхтар Әуезов бар мейірі сэулесін ¥лжан анаға төккендей сезінесің
(Сонда, 156-157 бб.).

Мүхтар Әуезовтің ¥лжан анаға деген тебіреніс, толғаныс ойын 
баяндайтын «теңсіз тірлік деген» ұгым бар. Бұл түсінік жалпылық 
мәніндегі ұғым - заңдылық дәрежесіндегі логикалық абстракция. 
Ру-тайпалық қоғам шеше алмаған алеуметтік мэселелер түйіншегін 
қарапайым тіршілік көрінісі ¥лжан ана өмірі арқылы бейнелеген. 
«Теңсіз тірлік» деп ұлы Мұхтар Әуезов көне, аргга қалған қоғамдық 
қатынастардың даму заңдылығын ашып, тұжырымдаған.

Абай логикасы сиқырлығы Мұхгар Әуезовгің ойлау мэдениетіне 
де дарыған. Жазушы ғалымның әр сөзі логикал ық деңгейдегі ұгым. 
Осының келесі бір көрінісін Мұхтар Әуезов қаншама рет деоек, 
тағы да, табиғатгың адам өмірін шектейтін, осы тұста ¥лжан ана 
өмірі сызыгы қиылған сәтін бейнелеу арқылы элем кеңістігін бір 
қауызға сиғызған сияқты. ¥лжан өлімін суреттеу арқылы ру- 
тайпалық қоғамның даму заңдылығын бейнелеген. Ақылымен 
сараптап, түсіне білген кісіге, міне, сол логикалық ұғымдық сөздер. 
¥лжан ана: «Кец сабырғатолы момын жан, өмір есігін ақырын ғана 
жауып, жол кешкендей» - дейді ғалым-жазушы. Әйел тағдырына 
байланысты тағы бір мазмұнды эпизод, Мұхтар Әуезов қаламынан 
шыққан күйінде қағаз бетіне түсуге тіленіп тұр. Бұл да 
заңдылықгың бір көрінісі. Сөз төркіні ¥лжан ананың аналық өсиегін, 
кісілік қасиеттерін өнеге, тэрбие түгқан үлы ананың ізін басқан Ділдә 
ана сүйікті ұлы Әбішке аналық арманын айтып, арызда етгі. Міне
сол сәт.

- «Сәулем! - деп, Әбіштің жіңішке қолын өз қолына алды. Кешегі 
өткен енеден менің де үққан өсиетім бар-ды. Баяғыда, сендер жас 
шақта, Абай қалаға оқуға кетем дегенде, «Талабына тілек қос, 
тізгінін алмай оң шырайыцмен үзат. Білім іздеп барады. Адам 
болсам деп аттанып отыр. Ол сенің де, мына кішкентай 
күшіктеріңнің де ырысы» - деген еді. Сенің ұзақ шырқап жүрген
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жүрісіңді де солай ұғынғам. Әлі де жолың болсын», - деп көзіне 
жас алды. Орамалымен бетін де басты. Қимастық шерге толы, 
сағынышты ана көңілі зорға шыдап жүргенін сездіреді.

- «Бірақ... - деп жыламсыраған үні қатқылдай түсті, - менің де 
сенен тілер тілегім болса, сенің бермесіңе бола ма? Мен сенен 
аналық өтініш етем. Сол қолқамды бересің бе? -  деп, баласын
иығынан құшактаи түсш, жауап күто.

Әбіш іркілген жоқ. Шешесі бұлай өтінгенге ол өзі де катты 
толқыған-ды.

I Апа, айт! Беремін! - деп тез кесті.
- Ендеше өзің ұзаққа кетсең де, мұнда сенің ұяң болсын. Өз 

қолымда, қасымда болсын. Мен саған қалыңдық айттыр деп өтінем»
- дед і. Әбіш тәрбиелі жастың ашық шыншыл мінезі бойынша, бұл 
өтінішке таң қалғанын жасыра алмады.

ғ *#

- «Ойбай-ау, не деді апам! Не деп огыр? Бұған мен не деймін?.. 
Мен еркім, ыктиярым өзімде, ержеткен азамат емеспін бе!.. Өзім 
ойламаймын ба?» - деп, Мағаштарға қарап еді. Мағаш ақырын ғана 
жымиды да:

I  «Әбіш аға, оньщыз рас қой. Зорлау жоқ, апамдікі өтініш емес 
пе? Ал жэне осы өтініштің мезгілі жеткен жоқ па еді? - деді» 
(Сонда,І57 б.).

Үлжанньщ аналық, кісілік тұлгасы төңірегіне топтасқан терең 
философиялық, психологиялық силаттағы оқиғалар қиылысы 
топтасуын - даму заңдылығы деп қабылдасақ талдауды, зерттеуді 
талап етеді емес пе? Басқаша түсінілуі оқырман еркінде. Біз өз 
түсінігімізді ұсындық. Диалектика талабы - нысаналылық, көп 
жақгьшық.

Жазушы гашлмньщ ойлау көрігінде сомдалған логикалық ұғым 
дэрежесіндегі көркем сөздер дэл сэтіндегі қызмет бабындагы: 
«ықтиярсыз», «теңсіз», «еркім», «ойламаймын ба» т.б. ойша 
сұрыпталып, сарапталып, жиынтықталып, адам миында заман 
сырын, яғни даму заңдылығынан ба, «әйел теңдігін» ашып, 
бейнелейтін логика - логикалық абстракциялар емес пе?
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¥лжан ана тағдыры жалпы қазақ әйелі қауымы: жас-кэрісі, 
кедей-байы т.т. баршасының тіршілігін сөз өрнегі арқылы бейнелеп, 
табиғилығьш, тарихилығын сақгап, жиынтықгап тркырымдайтын 
адамдар өмірі.

Әйел тағдырын - тұтастық мэселені көркем танымның 
құралдарымен Мұхтар Әуезов жан-жақты зерттеп, талдап, 
тексерген. Тұтастық деу: қоғамдық, саяси-әлеуметтік, бас 
бостандығы жэне құқықтық мәселелері жиынтығы деген сөз. 
Диалектиканьщ жекеден дараға, қарапайымнан күрделіге, 
абстракгіліктен нақгылыққа өрлеу эдістерін Мұхтар Әуезов көркем
оилаудың логикалық құралдары ретінде шеоер қолданғанын аиту 
қажег. Әйел қауымының ерікгігі мен бас бостандығын, кұқықгығьш, 
еркекпен теңдігін патриархалды-рушылдық қоғам өрескел 
бұзатындыгын шебер бейнелеген. Нұрғанымды кісі санатына 
санамағандығын, әкесі Бердіқожа көнген хабарды алысымен 
«Құнанбай қалың малды, жыртысты бірақ жібертті» деп әшкере 
етсе, эйел тағдырын «ыктиярсыз, теңсіз тірлігінде» деп жалпылық- 
заңдыпық мэнін ашатын философиялық тұжырым-түйін жасаган
Мұхтар Әуезов. Жэне де Әбіштің: «Мен еркім, ықтиярым өзімде, 
ержеткен азамат емеспін бе!.. » - деген бір ауыз сөзі рушылдық 
қоғамньщ кұқықгық дэрежесін көрсетеді. Ұлжан ана өмірі - қоғам 
даму заңдылығына бара-бар деудің сыры да осында болар.

Заман жүрегіне запыран болып біткен, армандары үзіліп, тілегі 
кесіліп, ah ұрып өткен, көз жастары дария болған, шерменде больш 
өмір сүрген қайран - Балбала, Керімбал a, Ү мітей, Тогжан, Салтанат! 
Иэ, осындай аяулы қыздардың бүгінгі сіңлілері мен құрбыларының 
қазіргі тағдыры қандай екен? Кеңес өкіметі «эйелге бостандық 
эперді» - деп, элемге жария егті. Социализм бүл мәселені «түбегейлі 
шеппі» - деп, сағым куып, 70 жыл бойы бармаған жеріміз, шықпаған 
тауымыз қалмады. Сөйтіп жүріп, құмға сіңген су сияқты, қас 
қаққанша жүмақ орнатам деген социализм жоқ болды.

Сонымен, эйел мәселесі тэуелсіз Қазақстан үшін «шешілді ме?», 
элде «АҚШ» т.б. елдерде - қалай шешіледі екен?» - деп, тағы да 
жол қарап, тосумен күніміз өте ме?
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Ақыл десе бір кісіден асып түсетін, кісілік қасиеттері нэзік, өте 
сезімтал жанның бірі - Салтанаг. Абайды ақыл иесі, өнер көзі, ақын 
ағасы, талант-дарын өңірі, өрісі деп, алғаш танвіғандардың бірі де -
Салтанат болатын.

«Мэкіш, бүгін сені көргенім, Абай сөзін естіге^ім тағы баяғы 
сағынышымды тапқандай табысым болды. Енді бір сертім болар: 
Абай қадірін өзім ғана біліп сақтамаспын. Мынау балаларымды да 
Абайға дос етіп өсіру ендігі аналық қарызым шығар. Абай 
алдындағы соңгы достық міндетім болар! - депті» (4 т. Екінші 
кітап, 394 6.). Осы көрініс тіршілікте күнде кездесетін сияқты, 
бірақ адамдық жагын, қоғамдық мэнін ескерсек - жалпылық 
тұгырдан көрінетін саяси-әлеуметтік мәселе емес пе? Мұхтар 
Әуезов қаламынан туған өте нэзік жаратылған аяулы жанның 
бейнесі айрықша. Әрине, түсінген қабылдағыш зердеге: - 
салыстырмалы кейіп керек. Сонда, ол кім? Осы сұраққатап болған 
адам: - иә, жауабын өзі берсін. Айтарымыз көп. Бірақ, ұлы Абай 
сөзіне: «... болады не сенікі?» - осы сұраққа жауапты эр адам өзі 
беруі керек. Себебі: бүл - философиялық сұрақ. Демек, эр кісі өзіне 
жауап беруі бір басқа да, ал адамзат алдында жауап беруі - бұл 
«мақшар» емес, абай болу керек: мұнда өмір, тарих бар. Бұл хаиық 
көші жүрген жолдың тарихы. Сондыктан да, бұның жүгін көтеруге 
дайынбыз ба? Сонда: кім не айтар екен?! Бұл, әсіресе, бүгінгі 
«көкірегі көзді», ұлтжанды адамға өте қажет. Аяулы Салтанаттай 
нэзік жанның ашылмаған, тұншығып өлген махаббаты, 
орындалмаған арман-тілегі, иә, қарапайым адамға таңгажайып 
көрінетін, түсініксіз оқигалардьщ аяқ асты қиылысы сияқгы көрінеді. 
Басқа, өзге - шексіз ғой. Салтанаттай аяулы жанның, шыңырау 
құдықгыц түбіндегі мөлдір, таза бұлақгыц суьшдай, кіршіксіз, мінсіз 
достық бейілінің соңгы бір көрінісі еді. Түнгі аспан аясын қақ жарып, 
жарық жұлдыздай агып өткен Балбала, Керімбала, Үмітей т.б. 
мыңдаган қазақ қыздарының тағдыры аяньпіггы. Кім кінэлі? - деген 
сұрақ көмейіңе тіреліп, жауабын күтіп түрғандай. Әлі де күтуде.
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Қанша күтпек? Бүгінгі ұрпақ бұған не айтар екен? Берер жауабы 
қандай?!

Қазақ қызы малға сатылып, теңіне қосыла алмай бір жыласа, 
байы өліп, әмеңгерліктің құрбаны болып тағы жапа шексе, бүгіні 
айықпаған түман, ертеңі күңгірт. Ал, болашағы бүлдыр. Тағы да: 
«Кімніңтөсегін жаңғыртып? Кімнің күңі? Кімнің қүлы боларекем?» 
деген алдында белгісіздік. Міне, осының кебін кигендер - Тоғжан, 
Ділдэ, Мәкен, Салиқа, Еркежан, Зейнеп, Торымбалат.б. Осының 
табиғи жалғасы Күнке, Үлжан, Айғыз, Нұрғаным - күндестердің 
тағдырлары.

Мүхтар Әуезовтің «Абай», «Абай жолы» роман-эпопеясын 
тарихтық көзімен қарағанда, мүның мазмұнын байыта түсіп, 
танымдық, логикалық деңгейін қоғамдық сатыға көтеріп, саяси- 
элеуметтік маңызын ашатын окиғалар жеткіліктіден асып түседі. 
Ертегі-аңыз эңгімелерден баетап, тарихи роман-эпопея 
дәрежесіндегі эдеби шығарманың еэні де, көркі де - әйел. Ділдэ, 
Әйгерім, Тоғжан, Салтанат, Мэкенмен оқиғалар дамуы шеңберінде 
эр шақта, әрғилы жағдайларда, эрине Абай арқалы, кездесіп 
отырамыз. Әйгерім рушылдық қоғамдық қатынастар орнатқан 
қаразаңның қүрбаны емес, қазақша сауатгы, өнерлі адам, Абайдың 
жары, ақылшысы, сүйеніші, қазіргі кеңсе тілімен айтқанда, жеке- 
дара хатшысы да. Осыған дэлел:

«Кей түнде, немесе таңертең ерте шақта Абайдың оңаша 
отырып, жазып тастаған қағаздары ең алдымен Әйгерімнің қолына 
жинала беретін» - дейді Мұхтар Әуезов (Алтыншы том. Төртінші 
кітап, 174 б.). Әйгерім өмірі, әрине, қүрбылары Тоғжан, Салтанат 
тағдырынан өзгеше, басқаша да. Салтанат мінезі, кісілік қасиеттерін 
Абай баеына қатер төнген шақта, басқадай да сәттерде көрдік. 
Әйгерім бастапқыда Салтанатқа деген қызғаныш сезім білдірсе 
де, кейіннен агаттық жібергенін сезеді. Салтанат, Тоғжан жэне 
Әйгерімнің мінездері кісілік сипаттарын еалыстырсақ, әрине, 
оқиғалардың эр қиылыетарында Абаймен кездесу сэттеріне орай 
көрінеді, бэріне де ортақ мінез үлы адамга деген ықылас,
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сүйіспеншілік, сыйластық көңіл. Тоғжан Абайдың алғашқы 
махаббаты, бірақ тагдыр екеуін қоспады. Тоғжан тұлгасы жас 
Абайдың жүрегінде мәңгілікке қалды. Тоғжанның түлға бітімінің 
тұтастық сипаты жан-жақты ашылмаған, көбіне табиғи 
сұлулығымен есінде қалады. Сөйтсе де, ішкі рухани дүниесін 
тереңірек білгің келеді. Ділдэ айрықша түл ға. ӘйГерім үнеміАбайдың 
қасында болып, қашанда бірге жүріп тұратын сияқты көрінеді. 
Ділдәмен оқта-текте кездесеміз, бір ғана келаңсізі: ол - өз 
замандастарыныңтаңдамалысының бірі еді. Абайдың сүйікті жары 
ма? Бірақ шариғат жолы қосқан жары екені сөзсіз. Өз еркімен 
тағдырын өзі шешуге, өз арманы, тіпегімен өмір сүруіне бөгет болған 
Алшынбай-Қүнанбай заманы. Өмірі зармен, күні жоқшылықпен, 
таршылықга өткен, шексіз аспан аясынан панатаппаған Иіс кемпір 
тағдыры - басқадан өзгеше, өз қаракетімен, өз ойымен оқшау түр. 
Рушылдық қоғамының қайырымсыз, қатал заңының шырмауында 
болған әйелдердің ішінде Қүнанбайдың тоқалы - Айғыздан туған 
Кэмшат атгы сәби қыздың тағдыры итке бергісіз, тіршілігі өте 
аянышты. Қырдың «қара заңы» орнатқан: «Өртенсең де, үндемей 
өртен» - деген қайырымсыз, қатал үкім-шешімінің құрбаны болған 
Кэмшат шеккен азап, қорлық психологиясын Мүхтар Әуезов жүрек 
тебіренте, жан түршіктіре суретгеген. Міне, сол көрініс: «Бүрын топ- 
толық, қьгаыл шырайлы,қарақат көзді Кэмшат, қазір сатқақ ұрғандай 
арықгап, қүп-қу шөлмектей болып қалыпты. Қол-аяғы шидей. 
Бетінде азап пен сор көлеңкесі бар сияқты. Кірпіктері үзарған. Екі 
ұрты кэдімгі кайғы шеккен, аштық көрген үлкен адамдардың 
бетіңдей больш, тозығы жетіп, жиырылып түр. Үлкейіп, алақандай 
болып кеткен қап-қара көздерінен кесек-кесек жастар 
тамшылайды. Күтімсіз, қор болғаіі бала шын бишаралық қалпьшда 
жатыр.

Осы жайды көріп, болжай сала, Абай мен Ғабитхан екеуі 
қатарынан Кэмшатқа созылды. Бала танымай, теріс бүрылып, 
тартына берді. Ғабитхан мынау көрген күйіне шыдай алмай:

139



- Ей, мазлума! (жазықсыз, кінәсіз мағынасында/қалам иесі/). 
Нилер ғазап көргенсің сен бейгүнаһ мазлума! - деп, жылап жіберді.

Абай ыза мен азаптан, жанашыр мен қайғыдан қалтырап 
кеткендей»(3 т. Бірініиі кітап, 185-186 66.).

Міне, азулы дейтін Құнанбайдың кіндігінен шыққан, айып пен 
қүн-төлемінің құрбаны болған Кэмшаттың көрген күні осы болса, 
қалғандарға не жорық. Тағы бір іште мұз болып қататын өкініш: 
«Кэмшат өліпті» - деген суыт хабарды бір қойшыдан естиді 
(Сонда, 191 б.). Мүхтар Әуезовтің Абай элемін зерттеп, тарихын 
ашып, ғылыми-теориялық негізін қалыптастыру барысында 
диалектиканы таным жэне логика теориясы ретінде жемісті 
пайдаланғанын -«ниетгеніп білмекке» бет алганымызды бастан 
айтып келеміз. Диалектиканьщ тарихтық кагидасьш, тарихилық пен 
логикалық ғылыми әдістерін жемісті қолданғанын айту көркем 
таным үшін өте орынды жэне ғылыми қажеттілік. Бүларға қоса, 
нысаналық пен жан-жақтылық қағидаларын, ойлаудың 
абстрактіліктен нақтылыққа өрлеу үдерісі - таным мен логиканың 
ғылыми әдістері, қүралдары сапасында Мүхтар Әуезов шеберлікпен 
қолданғанын да көреміз. Кэмшат тағдырын Мұхтар Әуезов, эрі 
жазушы, әрі психолог, тіпті тарихшы жэне заңгер көзімен қарап, өте 
үқыпты, жанаіпырлықпен, бар жан дүниесін тебіренте, ақыл азабьш 
терең сезіне, ойлана, жаназығын сарқа отырып, жан-жақгы ойлау 
сарабынан өткізген. Кэмшатқа байланысты түйін түжырымын, 
кісілік кесімін, үкімін жете бағалап, жете түсіну үшін Мүхтар Әуезов 
қаламынан сомдалып, сарапталып шыққан сезімдер күйімен, ой 
толғаныстарымен бетпе-бет, оқиғаның ізімен жүріп отырып 
танысайық.

«Ойлағандай Құнанбай бүгін оңаша келіпті. Қасында жорға 
Жұмабай гана бар екен.

Жігітгер үйге кірген кезде, осы үйге Айгыз да келді. Ана жүрегі 
бір жаманатгы сезгендей бұны асықгырып, осылай жетекгеп келген. 
Күндіз Абайдың Бөжей ауыльша кеткенін білетін. Ол үйге кірісімен 
көп бөгелмей, Абайға қарап:
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- Не көрдің, не білдің, Абайжан? Білдің бе элгі сорға туған 
бейбақ бауырыңның күйін? - деді. Жалын атып тұрған шер үні. 
Зеремен ¥лжан да Абайға осындай сұраулар беріскен жүзбен 
бұрыла қарасты. Абай әкесіне көз салып еді, үндемей, түйіліп 
Айғызға аса салқын қарап қалған екен. Өзі күйіп келген Абай эке 
жүзінен қаймығаалмады. Щ

- Көріп, біліп келдік. Кэмшат - ауру. Әл үстінде. Бізді 
танымады. Бауыры суып, аямас қас көргендей бардықжанды... не 
айтайын? - деп, тоқтап қалды. Әкесінің алдында кісі зарын да, өз 
уайымын да еш уақытга бүйтіп айтып көрмеген-ді. Қүнанбай оқыс 
бүрылып Абайға суық қарады да, үндемеді. Әйелдің бэрі үнсіз 
жылап, аһ үрып, күрсініп отыр. Түсіне ашу, көзіне жас толған Айғыз, 
дірілдеген үнменен:

- Қарашығым, балапаным-ай, сормаңдай жетімегім-ай! Не 
қарғысқа ұшырап туып ең? - дей беріп еді, Құнанбай сол қолын 
шүғыл көтеріп қап: «Доғар!» дегендей ишарат қылды. Қарғыс 
шарпуынан бетін қорғаған сияқты қозғалыс. Мұның әмірінен 
жасқанып өскен Айғыз саябырлап қалды. Бірақ сыбырлап сөйлеп, 
тұншыға жылады. Құнанбай ақырып:

- Қысқарг енді, басыңа көрінгір, не көрінді, басыңмен кеткір! - 
деді. Айғыз жауап қайырған жоқ. Бірақ Абайдың жанында отырған 
Ұлжан жаулығының ұшымен көзін сүртіп:

- Өртенсең де, үндемей өртен дегені ме? Кэмшатты ойласа, 
бүгін емес, көптен күңіренеді бүл жандар. Кімге айтады? Қайда 
айтады? -деді. Құнанбай оған да барын айтқызбай тежеп:

- Жэ, бірің бастап, бірің қостамай! Басалқа, басу айтады десе,
о несі? - деді. Ұлжанға Айгыздай зекірген жоқ, кінәлай сөйледі. Үй 
ішіпіц наразы үнін осылай баспақ. Бірақ онысына Зере болған жоқ.

- Қорқытпа келіндерімді!.. О несі? - деп қатты зекіп қап, ілгері 
жылжып келіп, екі қолымен жер тіреп отырып, баласының жүзіне 
аса суық қарады. Абай өз әжесінің мұндай қайратты ашуын бұрын 
көрмеген сияқгы. Зере Қүнанбайға элі де қадала карап, түйіліп отыр.
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- Құнанбай щёшесінің ажарын сезді де, жуаси түсті. Көзі де 
шеше көзінен тайқып кетті.

- Айына, аптасында бір көреді. Арыз мұңын саған айтпай кімге 
айтады? Қатты болсаң, қасыңа бол! Досыңа, қатын-балаңа қаггы 
болып, қайда барасың өзің? «Жер тәңірісі сенсің» деп кошеметшің 
айтсын! Бұл жерде, бұл мекенде сен мойныңдағы қарызы мол 
әкесің, білдің бе? Айтам ғой, «жер тәңірісімін» десең де, аяғың 
аспаннан салбырап түскен жоқ. Сен де бенденің ұлысың, анадан 
туғансың. Менмін сені тапқан. Мьшау аналар аналық зарын айтады. 
Кэмшат т^расында күйзелтіп, күңірентіл отырсындар, сендер, бізді. 
Тап енді ёмін, тап ақырғанша! Қүтқар анау қаршадай жетімегімді!
- деп, қатты бұйрық етіп тоқтады. Үй іші үнсіз. Қүнанбай тез жауап 
айта алмай, буылып қалды. Талайдан естімеген үнін есітті; 
анасының үні- ардың үні болып, қатты қадалып түр.

- Қайтейін?.. Мен қайтейін?.. Кеше исі Арғынның игі жақсысы 
бұйырды! - деп, шешесіне арыз шағып бір тоқгады. Абайдьщ аса
теріс көргені сол оұирықтың өзі.

- Рахым, мейірбандық жоқ, не деген жаны ашымас, қатыбас 
байлау сол байлаудың өзі? Тату етер байлау да емес. Көңілге қату 
бітіретін байлау гой жэне Кэмшаттан зорлықпен айырған Жігітекті 
мұндағы ана, бауыр қайтіп жақын көре алады? Мал алмай, мазасыз 
масыл жас баланы алганға олар қайтып ырза болады? Олардың 
рахымсыз, надан, топастарына салсаңыз. Кэмшатгың барлығынан 
дабес байталды артық корсе қайтесіз? Ендеше, ортамыздагы ең 
әлсіз,ең пұшайман бір ғарьшты қайда тастап отырмыз? Ит жемеге 
тастап отырғамыз жоқ па?.. Әкесіне Абай сөзі ұтыкты көрінді. Өзі 
тіпті ойға келмеген соны соз. Бірақ бұл баласы бір беткей кетіп 
отыр. Қазақ жолы, ел салты емес, өзг&бір сүрлеуге түсіп кетті.

- Әй, шалағай балам-ай, коңілің түзу болғанмен, жолдан тыс 
жайылып отырсың ғой! Бағанағыдай емес, енді мынау үйдің ішін 
күйзелткен жайды бірге ойлағандай. Абайды «шалағай» десе де, 
ақыл кеңесіне алған сияқты. Жэне бүған жылы жауап айтқаны
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¥лжан, Айғызга да жалына бастағаны тэрізді. Анық соның белгісі. 
Тагы біраз үндемей отырып барып:

- Ағайын жолы бұлай ма? Араз елді жамастырам деп, қалыңга 
қыз да беріседі. Күң есепті, қатын есепті береді. Біз берсек, ет 
бауыр бала қыл деп беріппіз. Қорлыққа бердік пе? Тек сын Бөжей 
басына ғой. Біле білсе, менің балам оның балйсы болмайтын несі 
бар еді? Жат деп, жау ұрпагы деп, дұспан көріп кірпідей жиырылса, 
қарыз-оның мойнында емес пе? Тіпті жазықщ болсам, мен 
жазықты шығармын. Бесіктен шығарып, адам ұлы деп, соның 
бауырына берген балам жазықты ма еді? Қатын-қалаш, ауыл 
аймағынатым құрысасоныұгындыраалмаса Бөжейдің аяқтағы 
суга ағып өлгені ғой! - деді» (Сонда, 187-189 бб.).

Өте аянышты, ақтауга сөз жетпейді. Адам арына тіптен 
сиымсыз, ел басымын дегендердің өз қолымен сэби бала Кэмшатқа 
жасалган қылмыс, рушылдық қазақ қоғамына ғана тэн тағылық. 
Кәмшатпен бір-екі қысқа сәтте кездестік. Бөжей ауылына 
Кәмшаттың жайын білуге Абайдың келу сапарында. Бүдан бұрын 
Абай эке тапсырмасымен Құлыншақ ауылына келген сэтте Кэмшаг 
жайы сөз болады. Жоғарыда келтіріп отырған Абай «Кэмшат 
арызын түгел жеткізіп» отырган сэтгегі көрініс - жан азабы, ақыл 
азабы көрінісі екенін, бұған қатысқан адамдардың ой толганысынан 
көріп,таныгандаймыз. Естіген құлаққа сұмдық, қабылдамайды. 
Кэмшат тагдыры - қазақ әйелінің тагдьфы. Аналап зар қаққан 
сәбидің жал ынышты үні рушылық қогамның «қара заңына» айтқан 
қаргыс лагынеті, шығарған үкімі. Кэмшат үні - Кэмшат үкімі бүгінгі 
үрпаққа: «Тарихыңды біл, сабағын да ал, сыбагасына да ие бол, 
ұмытпа! Өзіңе өзің ие бол. Әйел саулыгы қогам саулыгы, қогам 
саулыгы адам саулыгы. Қогам саулыгы - жалпы адамзат саулыгы 
абай бол, сақ бол!» - деп, ескертіп түрғандай сезінесің. Дэуір 
дамуьггарихы - күрес пен қайшылықтар қыспагында болып, осының 
тікелей эсерімен қалыптасатындыгын Абай мен Мүхтар Әуезовтің 
шыгармашылыгы, бұның ішінде айрықша да ту ын ды «Абай», «Абай 
жолы» роман-эпопеясы жан-жақты, мүқият талдап, тексереді,
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дәлелдейді деген тұжырым ойымыз - ізденісіміздің басты деген 
багыттарыньщ бірі. Абай заманы сырын ашатын күрделі деген 
мэселелердің бірі -эйел тагдыры дедік. Ал, бұган қорытынды түйін 
жасайтын нақтылық, ол - «МЭКЕНІСІ».

Эйел қауымының өмірі, тагдыры дамуыньщ жарты ғасырлық 
тарихын Мұхтар Әуезовтің «Абай», «Абай жолы» роман-эпопеясы 
шеңберінде: апа-қарындас, ана, ене-келін, абысын-ажын, кұрбы- 
құрдастар, күндестер, бэйбіше-тоқал, үлы эже, міне, эйел тагдыры 
басьшан кешетін эр гилы кезендерінің аты-жөні. Көз алдымыздан 
тізбектеліп, сабақгасып, жалгасып тарих оқигалары өтеді. Қорыта 
кепе айтсак, бес буын-ұрпақгарының тарихьш тарқатып бейнелеген. 
Бұлар болса:

Бірінші буын-ұрпац: Зере, Күнке, Үлжан, Айғыз, Нұрганым;
Екінші буын-үрпақ: Қамқа, Тогжан, Балбала, Керімбала, 

Үмітей, Салтанат, Ділдэ, Әйгерім, Қаражан, Мәнке;
Үшітиі буын-ұрпаң: Еркежан, Зейнеп, Торымбала, Дәмежан,

Айша;
Төртінші буын-ұрпац: Мәкен, Мағыш, Сэлима, Афтап;
Бесінші буын-үрпак,: Рахила т.б.
Әйел мәселесі не түрлі айықпас қайшылықтарга батқан 

түйіншектерін тарқатып, жалпы эйел тағдырына қорытьгады түйін 
жасайтын мәселені - «Мәкен ісі» деп атадық. Сонымен, тоқ етеріне 
ат басын тірегендейміз. Қарапайым қазак қызының тагдыры 
қалайша дэуір ерекшеліктері, қогамдық, саяси-элеуметтік 
қайшылықгардьщ шиеленісті қиылысына келіп тірелген? Насырга 
шапқан қайшылыктар қарапайым қазақ қызының басына: «не өлім,
не өмір» - деп, қау іп бұлтын төндірді.

Кедей ауылынан шыққан жалгыз ғана шешесі бар Мэкенді 
тагдыр айдап, бұны Дэрменге қосты. Енді екі жас бас бостандыгын 
қоргап, қырдың қара заңының құрыгынан құтылу үшін Семейді 
паналап, Абайдан пана, қорганыс іздемекші. Міне, дэл осы сәттің 
үстіндеміз. Қазақ сахарасы естіп көрмеген қыр мен кала 
жуандарын, Семей жұргшылығын, патша экімшілігін де дүрліктірген
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келеңсіз жағдай осылай басталып еді. Осы қиқылжың шатағы 
барысында пайда болған талас-тартыс патша экімшілігі мен 
жергілікті бай-феодал жуандары арасында ұшқындай түскен 
қайшылыкгар немен тынар екен? - деген сұрақ қараның да, төренің 
де аузында. Сөз етіп отырған «Мэкен ісінің» жарты ғасырлық даму 
тарихында не түрлі шатақгарды бастан өткеріп келеді. Бірақ мьша 
шатақ Мэкен басына төнген ерекше де, төтенше еді.

Қазақ қоғамы, жалпы адам құқықтыгы тұрғысынан Мүхтяр 
Әуезовтің мэселе көтеруі - «Абай», «Абай жолы» роман- 
эпопеясының ең жанды, ең ұрымтал жері. Себебі орта ғасырлық 
эдет, дэстүрлер билеген заманы осы шағына дейін көрмеген, 
қарапайым көзге сұмдық, тағы оқиғаға кезігіп отыр. Саяси- 
элеуметпк жағдайдьщ жаңа серпіні көтеріп, сөз етіп отырған әйел 
мэселесін шариғат жолыменен емес, орыс патшалығы заңы 
шеңберіне ілігіп отыр. Керек қылмасаң да, қажет деп тауып қорған 
іздейсің. Гуманизмді і у  көтерген қауым үні құлағыңа шалынғандай.

Мэкен тағдырына тікелей қатысып, арашашы болған ең 
алдымен Абай мен Әбіш. Сонан соң затон жұмыскерлері. Орта 
ғасырлық тағылықтан шошыған патша экімшілігі де «Мәкен ісі» 
төңірегіне топтасқан оқиғалар тізгінін өз қолына алуға амалсыз 
мэжбүр болды. Іс насырға шапты, сөйтіп «дау - біреу» болғанымен, 
«дауа көп» болайын деп тұр. Оқиға тарихына қысқаша түсінік. 
Дайыр кенже інісі Қайырға Мәкенді айтгырған екен. Бұған бес жыл 
өткен. Одан бері Әзім (Мәкеннің әкесі /қалам иесі/) қайтыс болып, 
Мәкен жетім қалады. Кедей шаруа болып шешесі басқарған үй- 
жайы шапдуарлыққа айналады. Күн санап Мәкен үйі тіршілік 
қасыретінен қайын жүртына юріптарлыққа түседі. Ал, Дайыр болса 
Оразбай дың жақын ағайыны. Оразбай бастаған содырлар «жесір 
дауын» шариғат жолымен шешпек болып, Дәрмен мен Мэкенді 
соңдарынан Семейге қуып келген сэттегі айуандық, тағылық 
қылыктырын Мүхтар Әуезов қаламьшан шыққан күйінде келтірейік. 
Жесір дауы жолында қанды қылмыстан тайынбайтын Оразбайдың 
туысы Дайыр мінезінен бастайық.
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«Жігіттер берген сәлемді жөндеп алмастан шоқша сақалды, 
зор мұрынды, қалың кеуделі жігіт қатаң үн қатты.

- Осында Мәкен бар ма? Анау тұрған Мәкенсің бе? Бері 
қарай бас, бері маған бұр мойыныңды! - деп, эмір ете сөйледі... 
Мэкен бүл кісіні таниды екен. Баяу, салмақпен басып, оның қасына
тақады.

...Сол келген салқьш үнді, қатаң ажарлы жүргінші Мәкен басына 
элек экелген. Ол Дайыр дейтін Мәкеннің эмеңгері...» (Сонда, 111
б.). Шатақ осылай басталды.

«... Мәкенмен екі-үш сөзге келместен ол:
- Үйіңе қайт, қазір кет мынау кесіртоптан! Шешеңнің қасына 

жет. Аз күнде келемін де аламын! - деп, бар бұйрығын да, 
байлауында бір-ақ айтты» (Сонда, 112 б.). Қалай дейсіз? Нағыз 
надан, ойсыз,өктем надандық мінез көрінісі - «Өзімі» жұртты қас- 
қабағы, иегінің астында бағып, ұрып соғуға дағдыланған мінезін 
көрсетіп, басынып тұр. Бұның санасынан тыс өмір сүретін басқа 
жан бар-ау деген ой оның миына кіріп те шықпайды. Ру басылары 
үшін бұл - «сұмдық» көрінетін іс еді. Осы сәтте орта ғасырлық 
әдет-ғүрыпқа қарсы шыққан, әсіресе, өжет Мэкен қыздың мінезі
ерекшеленіп, даралана байқалады.

«Дайырға тию деген ой - элі Мәкеннің көнген ойы емес. Жүрегін
үркіте, түршіктірген күпті жайы болатын. Шыншыл ашық көңілді
Мәкен Дайырдан жаңағы сөздерді естігенде, наразылығымен
ызасын жасыра алмады. Ол қабақ шытынып, реніш айтып:

- Сізге не көрінді? Мүнша тасырлап неден бүліндіңіз? - дей беріп 
еді, Дайыр сойдақтістерін ақситып, арс еткендей эмір айтты.

- Доғар сөзді, алма бетімнен! Жөнел қазір үйіңе!
- Ақырмаңыз! Мен сіздің әйеліңіз болғам жоқ элі. Болам деп те 

жүргем жоқ! - дей беріп еді. Ендігі сөзін қатгы бір түрпайы үрысқа
ауыстырған Дайыр:

- Өшір үніңді, жүзқара! - дей беріп, Мәкенді қамшымен тартып-
тартып жіберді. Мәкен шыр етіп:

- Қуарған жауыз! - деп, кейінгі топқа қарай жалт берді. Ащы
зары топтан көмек тілегендей өзгеше естіліп еді. Дәрмен жүрттан
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бұрын ұшып келіп, қыз бен Дайырдың арасына киліге кетті. 
Дайырдың қолындағы дырау қамшысын бір-ақ жұлқып, тартып 
алды.

- Тоқтат? Айуанбысың? Не деген арсыз адамсың! - деп, 
қамшыны Дайырдың өзіне білеп тұра қалған. Дайыр бұны да боқгап
жіоеріп:

- Тұр былай жолымнан. Ара түсемін дейтін шағарсың, жерге 
қағамын шегіңнен! - деді. Анадайдан бүл жанжалға «о не, немене, 
бұл кім?» - деп, ұмтылып келе жатқан Әбішті аңғарды да, Дайыр 
соңғы бір сотқар сөзін ақыра айтты.

- Сенгенің Абай шығар! Абайың түгіл, құдайыңды пана 
тұтсаңда жерге кағармын! - деп, шагіқылай жөнелді» (Алтыпшы
том, 4 кітап, 112-113 66.).

Оразбай бастаған дала мен қаланың жуандары, бұлардың 
жалдамалы бұзықтары Қорабай мен Дондағұл затон жұмыскері 
Әбен үйін паналаган Мәкенді зорлықпен тартып экетіп, паром 
арқалы аргы жиекте - «қайық ауызда» күтіп түрған Оразбай тобына 
табыс етпекші. Дэл осы сәтте Мэкеннің тагдыры өмір мен өлім 
арпалысы қыспагында, не амал болар екен. Әбіш пен Әбен, Сейіт 
бастаған топ Мэкен мен Дәрменді құтқару үшін Паромға жетуге 
асықты. Сонымен, паром үсті қан майданга айналды. Сейіт 
бастаған затон жігіттері Қорабайды да, Дондағұлды да соққыға 
жығып, Мәкен менДәрменді жыртқыштар тырнағынан босатып, 
өлім ауызынан кұтқарып алды. Сөйтіп, бүлар Оразбай сияқты 
тізгінсіз, жүгенсіз кеткен тобырға да құрық салатьга күш бар екенін 
затон жұмысшылары ерлік күреспен танытгы.

Мәкен ісінің ауырлыгы мьшада еді. Абай, Әбіш бастаған күрес 
даланың ең бір азулы жауы, кесір мен кеселдің қандайынан болсын 
қажып көрмеген Оразбайды тауып отыр. Қорабай мен Дайырды 
приставтың жапқалы әкеткенін естігенде Оразбайдай «қаны 
бүзықтың» аузынан от жалындап зэр атты:

- «Қанды балақ қас жауым Абай десем, бөлтірігі (Әбішті 
айтады/қалам иесі/) тағы еріп пе еді!? Жетіп қап па еді тагы бір
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дұспаным болып! Үлық, төре болғансып дегенін істетіп түр ма екен!
- деп, аржағын айтпай, тек өкініш қана білдірді... Бас бармағын 
қүпімрляна тістеп қалды» (Сонда, 124-125 бб.). Абай ұстанған 
ақиқат пен эділет жолына тап болған Оразбай есебінен жаңылып,
есінен адасып қалды.

«Мәкен ісі» төңірегіне топтасқан қайшылықгы түйіншектердің
бірінен соң бірін тарқата отырып, Мұхтар Эуезов махаббат пен орта 
ғасырлық надандық, қараңғылық арасындағы шарасыз күресті, ұлы
адамғатэн ұқыптылықпен танып, оіліп зертгеген.

Төрт кітап бойы Қазақ Елінің жарты ғасырлықтарихы қиян- 
кескі оқиғалардың бел ортасында болып, не түрлі қоғам, мемлекет 
қайраткерлерінің сатыланған өкілдерімен кездесіп келеміз. 
Солардың бірі Семей уезінің қазіргі уездік начальнигі Маковецкий 
мырза. Сөйтіп, «Мэкен ісі» қырдың «қара заңьі» тырнағына ілікпей, 
патшалық Ресей қармағына ілінді. Істің осылай бет алуына ықпал 
жасаған Әбіш еді. Сәтіне қарай, Әбіштің жеке-дара басының 
кісілігіне, әдептілігіне, біліміне орай ма, мұны Маковецкидің өзі де 
қолдап, окружной сот төрағасына өзі барып, іс жөнінде мәлімет 
ететінін білдірді. Мэкен арызы бойынша сот қабылдаған шешімге 
Мүхтар Эуезов саяси да, әлеуметтік те сипат берген. Саяси деудің 
мәні - патшалық Ресей отар экімшілігі мен жергілікті бай-феодалдар 
тобының арасындағы қайшылықтар төңірегінде болган 
қақгығыстарды көреміз. Патша әкімшілігі өз билігін қорғау, эрі 
жүргізу мақсатында сыбайластарына - сахара жуандарына қарсы 
шығуға, яғни бұлардың орта ғасырлық озбырлығына, надандығьша 
тойтарыс беруге мэжбур болды. Әлеуметгік маңызы - «Мәкен ісі» 
өмір мен өлім арасындағы тартыс барысында эртүрлі қоғамдық 
таптар, топтар мен күштер әділдік пен заңдылық үшін күрес 
барысында кімнің кім екенін іспен де, сөзбен де танытгы. «Мәкен 
ісі» туралы сот шешімін қандай себептен Мұхтар Әуезов «жартылай 
кесім» деп бағалады? Бүл бағаның сырын үғу үшін жазушының
ойын толық келтірейік.
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«. Мәкенге тілмаш арқалы өздерінің (сот/қалам иесі/) байлауын 
баян еткен. Бұл кесімдері бар істі мүлде бітірген байлау емес. Бірақ 
бұган білдіретіні: «Қыздың басы - азат. ГІатшалық законына 
сүйенген округ соты, Мэкен басына азатгық береді. Ал қалың мал, 
мүлік дауын шешуді қазақтың өзінің заңына бұйырады». Осымен 
талайдан күткен согтың байлауы болды. ЖарГЫлай кесімді сот өзі 
жасап, осы іс жөніндегі ендігі бір жарты дау-тартысты екі топтың 
өзара келісіп, бітісуіне берді. Мэкен үшін бақыт іщгындай болған 
алгашқы бөлім байлау еді. Ол - сот байлауы. Бұл жөнінде басына 
азаттыктілеуші Әзім қызы Мәкенді бұрынгы төленген қалың мал 
бойынша зорлықнен алам деуші Шақар ұлы Дайырдың талабын 
сот теріс деп табады. Дайырға тимей, өзінің тандаган адамына тиіоге 
қызға рұксат етіледі. Оны патшалық заңы, сот орыны өз коргауына 
алганын мәлім етіп, колына азаттық кагаз береді» (Сонда, 156 6.).

Орыс натшалыгы заңы Мәкеннің жеке басына бостандық 
бергенімен, бірақ әйел тағдырын калын малдан, эменгерліктен азат 
ете алмады, үстем күштер - патшалык отар экімшілігі мен сахара 
жуандарының сыбайластығын да, ымырашылдығын да байкатты. 
Міне «жартылай кесім» деудің сыры да осында еді. Мүхтар 
Әуезовтің «Абай», «Абай жолы» роман-эпопеясы - Абай әлемінің 
гарихы екенін бастан айтып, тарқаТып келеміз. Шыгарма 
логикасына сүйеніп, дэуірлік мазмұндық, сэпггік, эр қиылысгы, мэнді, 
манызды оқиғаларына тоқгап келеміз.
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ЕКІНШІ ТАРАУ. АБАЙ ӘЛЕМІНІҢ 
ТЕОРИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

1.2.1. АБАЙ ӘЛЕМІНІҢ ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ  
МӘСЕЛЕЛЕРІ МҮХТАР ӘУЕЗОВТІҢ КӨЗІМЕН

Адамзат келесі үшінші мыңжылдық тарихына аяқ басты. 
Дүниежүзілік өркениет тың өрісін игермек. Қаидай өріс, бұдан не 
күтеміз, артар жүгіміз көп, ең бастысы адамға берер жақсылығы 
мол болар I осыпай деп, үмітті сәуле етіп күтеміз. ¥лы Абай 
айтқандай, «өнер шашып» шашу төксе XXI ғасыр XX ғасырдын 
азабынан қүтқарса екен деп, ақ ниетпен тілеуқор боламыз. XXI 
ғасыр табалдырығын қазақ халқы дербес ел, тәуелсіз ұлттық 
мемлекет дэрежесінде қарсы алып отыр. Қазақмәдениеті үшін XX 
ғасыр берген тарихи табысының бірі әлемдік тарихи түлғалар - Абай 
мен Мұхтар Әуезов. Қазақбілімі мен ғылымының тарихи міндеті - 
ұлы даналар ісін бүгінгі кезең талаптарына сай әлем халықгарына 
жан-жақты таныстыру. Абай әлемі тарихын жазып, ғылыми- 
теориялық негізін салып, қалыптастьфып, дамытқан ұлы суреткер- 
жазушы,ойшыл, ғалым, философ, тарихшы, педагог, психолог - 
Мұхтар Әуезов. КСРО күйреп, бұның орнына Тэуелсіз 
Мемлекеттер Достастыгы (ТМД) пайда болды. Дүниежүзілік 
деңгейде болып жатқан өзгерістер Абай мен Мұхтар Әуезовггің өмір 
жолы мен шыгармашылыгын танып білуге жаңа мүмкіндіктер
тудырып ОТЬф.
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Кеңес и мпериясы қирап күл ағаннан соңғы элемдік өзгерістердің 
өмірге келіп, дүниежүзі халықтарында жаңа серпін тудырып 
отырғаны баршаға аян. XX ғасырдан XXI ғасырга көшкен 
шағындағы тарихи кезеңнің айшықгы ерекшелігі міне осындай.

XXI ғасырда Абайды тану ілімі белгілі бір мағынада өзі де жаңа 
кезеңге сай ой-толғау мен ізденуді, зерттеуді талап ететін 
қайшылықты жағдайға тап болып отыр. Кеңес заманында 
қалыптасқан: Абай «қазақ әдебиеті классигі», «үлы ағартушы», 
«моралист» т.б. да қағидалар қоғамдық санада, оның ішінде қазақ 
санасында элі де үстем етуде. Әрине, «Абайтану» бағьпы Абайды 
танумен пара-пар деу асығыстық болар. Осылай деп мәселені 
қойған Мұхтар Эуезов болатын. Абай элемі өзіне тэн таным мен 
логикасы, ғылыми-әдістемелік құралдары дамып, қалыптаса 
бастаған түтастық. Абай әлемі алғаш тарихи қадамы ғүлама ғалым 
Әлкей Марғүлан айтқандай, Поганинге Абайдың өз қолымен жазып, 
почтамен өзі жіберген колжазбасынан басталады. Бүдан соң «Дала 
уалаяты» газетінен жолдама алып, эрі Кэкітай жалғастырды. XX 
ғасырдың басында Абайды жұртшылыққа, қазақ жэне орыс 
тілдерінде, ойшыл ақын, ағартушы ретінде таныстырушылардың 
алгашқылары - Ә. Бөкейханов, А. Байгұрсынов, М. Дулатов еді. 
Жүсіпбек Аймауытов пен Мүхтар Әуезовтің қамқорлығымен кеңес 
заманы басында «Абай» журналының бірінші саны 1918 жылы 
жарық көрді. КПСС әкімдерінің кіміне ұнамағаны белгісіз, аталған 
басылым сол жылы жабылып, тек 1992 жылдан бастап қайта шыға 
бастады. Осы журналдың алгашқы санында Жүсілбек Аймауытов 
пен Мүхтар Эуезов Абай әлемі мақсатын, негізін құратын 
мәселелері турасында өз пікірлерімен жұртшылықты таныстыра 
бастады. «Абай» журналында жарияланған Жүсіпбек Аймауьповпен 
Мүхтар Әуезовтің пікірлерінен бастасақ тарих талабын мойындап, 
акикат жолына түскен боламыз.

Абайды танудың алғаш қадамы Көкпайдан (1909 ж.) өріс 
алады. «Абайды тану» деп қазақ ойы мен ғылымының тың саласын 
(1918ж.) ашып, осы ғылым саласын дамытып, туған халқына, әлем
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жұртшылыгына жан-жақты таныстыруға ұлы Мұхтар Әуезов бар 
өмірін сарп етті. Қазақ мәдениеті, ғылымы мен өнерінде Абайдың 
орны ерекше. Абай өмірі - қазақ хапқының өмірі, мәдениетінің даму 
тарихы. Абайды тану - белгіліден белгісізге үздіксіз, үзіліссіз 
сатылап жоғарылайтын диалектикалық үдеріс. «Абай тану» 
ғылымы салалары үнемі жаңа деректермен, пікірлермен 
толықтырылып, байытылып отыруы - ғылыми заңдылық. 
Сондықтан да, Абайды тану - барға бас шүлғып, ат басын тежеу 
емес. Үлы ойшыл ақынның әлемдік тарихи түлға бітімі - сарқылмас 
рухани да, ғылыми да қазына. Абайдың жеке-дара өмірі, қогамдық 
ісі мен шығармашылығы, рухани асыл мүралары кімге де болсын - 
мэңгілік серік. Осыған орай: «Абай кім?» деген сүрақ эр ұрпактың 
алдында үнемі жаңарып, өзгеріп, туындайтын үшан-теңіз мәселе 
екенін бастан айтып, ескертіп келеміз. Абай элемі XX гасырдан 
XXI ғасыр табалдырығын аттады да. Бүгінгі тәуелсіз елімізде, 
халықаралық көлемде келесі тарих мүлдем өзгерген жағдайларда 
ғылым мен мэдениетгің дамуына бұрын-соңды болмаған қоғамдық, 
саяси-элеуметгік мүмкіндіктер тудыруы сөзсіз. Абай элемі танымы 
мен логикасы мақсагты бағытгылыгын анықгау ізденісімізді белгілі 
бірзаңдылықарнасынажетекшілік ететін, бүныңтікелей эсері мен 
сипатталып бейнелейтін философиялық категориялардың басын 
ашып анықтасақ: олар кеңістік пен уақыт жэне де диалектикалық 
қайшылық. Аталған категорияларды Абай элемінің тын 
мәселелелері мен жүйесін анықгап, зерггеп талдауғажол нүсқайды. 
Кеңістік пен уақыт физикалық элементарлық бөлшектен бастап, 
баршаның - материалдық дүниенің, бүның ажыратылмас бөлігі, эрі 
қүрамы адам қоғамының өмір сүруінің нысанапы түрлері. Ап бүған 
қоса, диалектикалық қайшылық болса - ол қандайда бір таным мен 
логика дамуының ішкі қайнар көзі. Философияның сөз етіп отырган 
түлғалы қағидасын өмірге келтірген тек қана әбден етене болып 
сіңіп кеткен маркстік-лениндік философия гана емес, әлемдік 
философияның - даму, таным жэне логика туралы ілімі - 
диапектикалық жиынтық, қорытынды, түйін пікірі.
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Абайды тану ілімі кеңістік пен уақыт тұрғысынан өзгерген 
жағдайларға кезігіп отыр. Ендігі мақсатымыз Абай әлемінің жаңа 
кезеңде зерттеуді, талдауды қажет ететін мэселелеріне 
тоқталмақпыз. Абай тану бағыты, Абайды тану ілімі - Мүхтар 
Әуезовтен кейінп жаңа элем кеңістіктік өрісін жайлай бастады. 
Мұны бүгінгі күн талаптары, жаңауақыт мойындатып отыр. Абай 
әлемінің өзіндік тарихы мен теориялық мәселелері өзгерген уақыт 
талабы түрғысынан қаралуы, талдануы - тарихи қажеттілік.

Ендігі мәселе Абай әлемінің ғылыми-теориялық негізін 
қалыптастырып дамытудағы Мүхтар Әуезовтің алатын орыны. 
Ғалым-жазушының бай ғылыми мүрасы, жиырма томдық 
шығармалар жинагы көлемінде Абай элемін танудың қандай келесі 
тың мэселелері туындар екен? Осыған тоқгап өтелік.

Абай әлеміне байланысты үйреншікті санамызға кірігіп қалған
бағыттарды ң 
ақ та ту ады. Бі

қалмау - диалектика талабы
ғана шектелсек, онда елімізде, дүниежүзінде болып жатқан

қалып, бүгінгі өркениетталаптарын
қалдырғ
көтерілуі қажет. Абай әлемінің жаңа мэселелері қандай? Әлемдік 
өзгерістерге сүйеніп, жауап беруге талаптансақ: «Халықаралық 
Абай жылы туындысы» деп қабылдаған жағдайда ғана біздің 
көзқарасымыз кеңістік пен уақыт, эрі диалектикалық қайшылық 
талаптарына сәйкес болар деген пікірдеміз. Үлы Мұхтар Әуезовтің 
«Абай», «Абай жолы» роман-эпопеясы Абайдың әлемдік тарихи 
түлга бітімін дүниежүзі халықгарынатанытгы.

Абайдың түлға бітімі хал ықаралық пікірде әлемдік тарихи түлға 
ретінде сый-құрметке ие болып, жаңа ғана таныла бастады. Тек 
КПСС үстемдігі қирап, бұның нэтижесінде кеңес империясы да 
құлады. Қазақстан тэуелсіз үлтгық мемлекет болып танылған соң 
гана Абай партиялық, таптық идеология қүрсауынан босап, әлемдік 
кеңістікке өз тарихымен қүлаш сермеді.
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ЮНЕСКО шешімімен 1995 жыл - Халықаралық Абай жылы
аталып, осының салтанаты дәстүрімен өтуі казақ халқы үшін үлкен 
куаныш. Абай ата мекенінен шығып, элемдік деңгейге канат жаюы- 
үлы ойшылдың рухани мерейінің асқақгауы:

Жолдастық, сұхбаттасты қ - бір үлкен іс, Оның қадірін жетесіз 
адам білмес, - деп, дүниежүзілік қауыммен сұхбаттасу мақсатымен
1995 жыл -халықаралык көлемде Абай элемі салтанат құрып,
шынайы достар, жанкүйерлермен бірге жасампаз ой жэне өнер 
думаньш қүрды емес пе?! Абай элемі куанышыньщ табиғи жалғасы 
ЮНЕСКО шешімімен1997 жыл - Халыкаралық Мұхтар Әуезов
жылы айдарымен өтуі. Үлы ойшылдың: ақындық, саяси-әлеуметгік, 
философиялық, мінез-қүлықтық, педагогикалық, сазгерлік, 
психологиялық, эдеби-көркем шығармашылығының қалыптасу 
ерекшелігі, тарихы, зандылығы, өзіндік танымы мен логикасы - бэрі- 
бэрі ескерілетін жайт: ол - ескерусіз уақыт пен шешілмеген 
қайшылық шырмауынан шыға алмай жүрген Абайдың қоғамдық 
жэне саяси қызметі мен үлы ойшылдың шығармашылығына КПСС 
үстемдігі заманында Абайды көреген саясаткер, философ, үлтгық 
болмыстың таңғажайыбы деп бағалап, зерттеу күпірлік болар еді. 
Абай әлемі географиясы мен биографиясы, шыгармашылығы мен 
библиографиясы, ғылымы мен мәдениеті дүниежүзі деңгейіне 
шығуының өзіндік тарихы мен заңдылығы бар. Қазақ мэдениеті 
мен ғылымы тарихындағы екі: Абай мен Мүхтар Әуезов дэуірінің 
мазмұнына тоқгап өткенбіз (Бірінші бөлім. Біріиші тарау, екінші 
бөл ім шесінде).

Ең оңтайлы, тарпа бас салатын, эрі баса-көктеп, бас-көз демей, 
кімді @олса соны ұрып жығатын жалаң «таптық» пен 
«партиялықгы»«даналық» деп, көкке көтеріп, жерге тигізбей, бір 
ғана өліиемді, бір ғана таптық ой қалпын қолпаштап, эуре болдық. 
КПСС «даналығынан», «сэуегейлігінен» ешкім де асып шыға 
алмады ғой. Асып шығамын дегендер Н.С. Хрущев пен 
М.С.Горбачевтей болар.
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Мұхтар Әуезов тек «идеологиялық қысымды» ғана емес, 
КПСС-тіңжалпай қуғын-сүргін, жазалау тэртібінің «тәрбиесін» де 
басынан кешті, осының бір ылаңына токталайық. Мұхтар Әуезовті 
Қазақ КСР Ғылым Академиясының Президиумы мүшесінен 
қуылған шағы да болды ғой. Үлы жазушы ғалымның соңынан 
шырақ алып тіміскіленген адамдар да аз емес-Үі. Абай шәкірттері 
тақырыбына диссертация қорғаған аспиранты - Қайым 
Мұхаметқановқа «халықжауы» айдары тағылып, 2^жылғатүрмеге 
қамалды. Халықтарға жаппай қысымшылық көрсеткен шақтатагы 
Мұхтар Әуезовтей ұлы жазушы, галым-академиктің, қоғам 
қайраткері тіршіл ік тынысы міне осындай еді. «Абай кім?» - деген 
сүрақ үнемі алға жетелейтін, барымен гана шектеліп қоймай, үнемі 
жоғына сүрау салып, барына қамқор болуга ынталандыратын 
ғылыми-теориялық мәселе. Қазақ кеңес эдебиеті гылымының 
белгілі өкілдерінің бірі Серік Қирабаевтың Мүхтар Әуезов туралы, 
эрі Абайды тану ілімінің қазіргі жагдайы жөнінде пікірін келтіруді 
дұрыс көрдік.

«Абай мұрасын жинап», - дейді ғалым, - «зерттеп, ол туралы 
көркем туындылар жасауга бар өмірін арнаған үлы Мұхтар 
Әуезовтіңарамыздан кеткеніне де отызжылдан асты. Содан бергі 
дэуірде Абайдың өмірі мен шығармашылығын, қоғамдық- 
әлеуметтік көзқарасын зерттеу ісіне жеткілікті көңіл бөлінген жоқ. 
Жекеленген мақалалар мен мерейтойлар кезінде сөйлеген сөздер 
болмаса, бүл тақырыпқа жоспарлы зерттеу жүргізілмеді. Оның 
үстіне ақын туралы отыз жылдың ар жағында айтылған сөздің өзі 
де бүгін қайта қарауды қажет етуде. Идеологиялық қыспақ Мүхтар 
Әуезовтің Абай туралы зерттеулерінде де белгілі дәрежеде эсер 
егкені оның эр жылдар жазғандарын салыстыра қарасаң, анық көзге 
шалынады» (Абай және қазіргі заман. Алматы: Ғылым, 1994, 6 
б.). Мүхтар Әуезов Абай туралы тек көркем туындылармен ғана 
шектелген жоқ. Ұлы ойшылдың әлемдік тарихи түлғасын өзі 
айтатын, өзі үсынып қолдайтын: «мейлінше түгел қамтитын, 
тексеріп, талдай білуді» ғылыми әдістеме сапасында жемісті
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пайдаланып, Абай әлемінің ғылыми-теориялык та непзін жан- 
жақтытанып, біліп, зерттеп дамытты. Мүхтар Әуезов - «Абай 
әлемінің теоретигі» деген қағиданы неден бастап, өріс алсақ деген 
сұрақ туындайды. «Теорияны» зерттелмек, талдамақ мәселе 
туралы жиынтық ой, пікір айту, болжам ұсыну, тұтастык кағида 
тұжырымын жасау сұранысы ретінде қабылдаймыз. Бұлай 
болғанда, теория қандай да ғылымның дамуы бірден бір ғылыми- 
әдістемелік негізі, эрі кажетті деген танымдық та, логикалық та 
шартын кұралы. Абай өмірі мен қызметін жан-жақты зерттеп, 
шығармашылығының тарихын да, ғылыми негізін де салып, 
қалыптастырып дамытқан ұлы Мұхтар Әуезов. Бұл туралы «Абай 
мұрасы жайында» деген мақаласында оқымысты: «Бұл күнде өзім 
түсінген Абайды тану ғылымының бір нәтижесі», - дейді Мұхтар 
Әуезов, - «Абай» романы деп білемін. Екінші нәтижесі - биылғы 
жылы мен жазып бітірген, әзірше, қолжазба күйінде жүрген 
ғылымдықзерттеу, Абай жөніндегі монография» (19т., 27б.).

Мүхтар Әуезовтің үлы туындылары: «Абай», «Абай жолы» 
роман-эпопеясы жиырма томдық шығармалар жинағының 3,4,5,6 
томдарына кірген «Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы (1845-1904)» 
атты монографиясы. 20 т., 6-280 бб.берілген. Аталған 
еңбектерге қоса, 17,18,19,20 томдарда жекелеген мақалаларда 
Абай әлеміне қатысты ғылыми-теориялық, әдістемелік мэселелер 
молынан кездеседі. Мүхтар Әуезов «Абай элемінің тарихшысы, 
теоретигі» деген мэселені талдап, зертгегенде диалектиканың 
тарихтық,тарихилық пен логикалық эдістері ғалым-жазушынын 
шығармашылығын диалектикалық тұтастық сапасында қарап, 
талдауға мүмкіндік береді. Абайдың тікелей өз шығармалары мен 
Мұхтар Әуезовтің жиырма томдық шығармалар жинағын 
басшылыққа алып, жан-жақгы пайдалана отырып, бұлар да мұқият
зерттеліп, қалыптасқан ғыпыми-теориялық, әдістемелік кағидалары
негізінде талдамақ, тексермек тақырыбымызды түжырымдап 
айтсақ: Абай тарихи түлғасының «жүмбақтығының» сыры: 
қоғамдық, саяси-әлеуметгік қызметі мен өмір сүрген ортасы, заман

156



әсерімен қалыптасқан қоғамдық-саяси жэне философиялық
көзқарастары болмақ. ¥лы ойшыл, ақын Абайдың ағартушылық,
педагогикалық,психологиялық, сазгерлік, эстетикалық т.б.
көзқарастары зерттеліп,танылып, қазақ ғылымында көрініс ала
бастағаны жанкүйер қауымға белгілі. Абай жүмбақгығының сыры,
бұның қоғамдық-саяси жэне философиясының жүйесін тақырып етіп
алудың себебі - бұлар элі де болса, бүгінгі күнге шейін ізденіс 
шеңберінен қагыс қалып келеді. ».

«Білім-ғылым үйренбекке талап қылушыларға әуел білмек 
керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмек керек. 
Оларды білмей, іздегенмен табылмас» - дейді Абай (Абай 
(Ибраһим Құнанбаев) Екі томдық шыгармалар жинагы. Екінші 
том. Аудармалар мен қара сөздер. Алматы: Жазушы, 1986, 128 
б.). Абайтану теориясы, алда бүл туралы арнайы сөз болады, «әуел 
білмек керек» деген қағидасына сүйенсек, Абай мен Мүхтар Әуезов 
шығармашылығының ерекшеліктері мен еңбектерін мүқият 
оқыпданып, біліп барып, жан-жақты талдауымыз - бүгінгі кезең 
талабы. Абай шыгармашылығына диалектикалық түтастық сипат 
беріп, бүның мазмүнын ашатын ғылыми-теориялық негізі - «үшкіл» 
қагидасы. Үшкіл төңірегіне теориялық тұлғалы, үш қағиданы 
ұсынбақпыз:

- біріншісі -Абайдың қогамдық-саяси көзқарасы;
- екіншісі -Абай мен Мүхтар Әуезов шыгармашылығының 

халыктық, үлттық жэне үлтжандылық қасиеттері;
- үшіншісі -біздің ойымызша, тың, әсіресе, талас, тартыс 

тудыратын қағида - Абай философиясы.
Абай философиясының жүйесін зерттеп, талдаудың теориялық 

негізі - Үшкіл деп қабылдап, осы түрғыдан Абай «жүмбақтығын» 
түсінуге көмектесетін ғылыми-теориялық, әрі эдістемелік 
багыттарын да анықтаған болар едік. Демек, ізденісімізді эрі 
үйымдастырушы, эрі мазмүнын қүратын кагидаларын 
түжырымдап, түсінуге бетбүрыс жасауға көмектесетін түтастық 
қағида -«ҮШКІЛ».
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Тақырыбымыз: «Абай жұмбақтыгы - философиялық мәселе» 
деп аталуының сыры да осыған байланысты екенін ескертпекпіз.

«Біз қазақ халқының ұлы классигі, данышпан ақыны - Абай 
Құнанбайұлының өмірі мен акындық еңбегіне тоқталмақпыз» - 
деп.Мұхтар Әуезов өзінің тарихи, ғылыми ізденістерінің мақсатын 
түйіндеген (20 т., 6 6.). Абай өмірі мен көзқарасының қалыптасу 
ерекшеліктерін: «Абай енді өзінің қоғамдық, тарихтық жолын ұзақ 
өріске қарай үлғайтып алып кетеді. Өзі де ғылымды зерттей 
бастайды. Сонымен, 1884 жылдары жасы қырыққатаман ілінгенде,
- деп ғалым-жазушы ойын эрі жалғастырады, - ол дүниеден көп 
мағлұматы бар кісі болады. Эр нэрсе турапы ғылыми фил ософияға 
сүйенген арнаулы көзқарасы, сыны бар қырагы озгын азамат больш, 
жекеленіп шыға бастайды» (Сонда, 54 б.).

Абайдың саналы шаққа жеткен кезеңін сөз ете отырып, оның 
қоғамдық, элеуметтік қызметі, көзқарасы туралы өзінің ойын 
Мұхтар Әузов:«Абай енді тентек-тебіздік, ұрл ық-қарлық, ал ыс- 
жұлыс сияқгы теріс мінездердің барлыгы атқамінер тобына түгел 
жайылған мін екенін айта жүреді. Сол терістіктерді түзететін катал 
тез болғысы келеді. Ұғарлық, ойланарлық санасы бар-ау деген 
кісілерге өсиет, ақыл айтып, ұстаздық етеді. Сонымен, енді өз 
ортасының ақылды, ақылшы басшысы бола бастайды» - деп
түйіндейді (Сонда, 55 б.).

Бүдан соң Абай заманының болмыстық қайшылықтарын 
сөзетіп, «ғылыми философияға сүйенген» көзқарасына тоқтап, 
Мұхтар Әуезов ойшыл, ақын, ғалым Абайдың сана-сезімі 
кемелдене түскен шағын, бұның қоғамдық, саяси-элеуметтік 
талғамын, түсінігін, көзқарасын дендей бастаған қоғамдық, саяси- 
элеуметгік, ғылыми мэселелер туралы қорытынды ойын түйіндейді.
Сол қорытынды ой тұжырымы:

«...Абайдың арманы мен күнделік тірлігінде көп кайшылыкгар 
кездесіп отырады. Бір жағынан, бұрынғы күйге үйлескісі келмей, 
заманынан, ортасынан озып шығып, сыншы, ұстаз, ақын, данышпан 
болуға айналған Абайды көреміз. Екінші жағьшан, күндегі өмірдің
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талқысы мен шырмауынан шыға алмаған, содан азап шепп, 
қиналған Абай көрінеді. Абайдың сыртқы өмірі жеміссіз, мағынасыз 
болу сыры - оған өз ішінде толып жатқан қарсылық көрсетулер бар. 
Өз халқының неше алуан қамы туралы ойына жиылган улы зар, 
үлкен мұң, қалың арман бар. Осының бэрін қауымына, 
замандастарына жепсізіп, мэлім егерлік құрал - ақындық, өлең өнері 
һэм жеке басының өнегелі өмірі болады. Сонымен, енді Абайдың 
нагыз өнімді ақындығы дами береді. —

Мен жазбаймын өлеңді ермек үмін,
Жоқ-барды, ертегіні термек үшін.
Көкірегі - сезімді, mini - орамды,
Жаздым үлгі жастарга бермек үшін, - дейді.
Бұл кездегі Абайға - ақындық үлкен қадірлі мағынасы бар, 

әлеуметтік қызмет, қоғамдық зор еңбек болып танылады. Ол 
надандық, зорлық, жуандық, пәлеқорлық сияқгы халық үстіндегі 
паразит атқамінерлер мінезімен мыктап алысуға кіріседі» (Сонда, 
56 б.) деп, халқына қызмет ету жолына нық, ешбір секемсіз 
берілгенін айтпай ма: «Абай ойшыл данамыз, әулиеміз, 
қүрметтеңдер, сыйлаңдар, пір тұтыңдар!» - деген дана егізі -үлы 
Мүхтар Әуезовтің үні қазір де шексіз даламызды жаңгыртып 
түрғандай сезіледі. •• гч

Абай әлемі - көп салалы, эрбірі дарапанып жатқан, өрісі бай, 
кең, қүнарлы арна, қыры, сыры көп түтастық. Бүны философиялық 
түрғыдан Абай әлемінің басты теориялық мэселесі деп жоғарыда 
айттық. Осы орайда аталған мәселені зерттеп, талдауды - 
ізденісіміздің басты багыгы деп қабылдаймыз. КПСС идеологиясы 
қолдайтын, жақтайтын әдебиет теориясы көбіне «социалистік 
реализм эдісі», «социалистік мазмүн мен үлтгықтүр» қағидалары 
жалпылық әдістеме ретінде ұлттықтың тұтастық сипатын жэне 
үлттық мәдениет мэселелерін зерттеп тануда табысты нэтижеге 
жете алмаған си я қты. Үлттыкгы «жалпыхалықтық» деген тексіз 
қагида гылым өңірінен ығыстыра бастаған сиякты. Біз әдебиеттану 
теориясына диалектика түргысынан талдау жасайық деп опгырған
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жоқпыз. Мұхтар Эуезов көркем сөз шеберлігімен, қазақтілінің бай 
мүмкіндіктерін пайдалана отырып, тұтастық категорияны 
философиялық тұрғыдан қолданғанына айрықша мэн беруі тарихи 
да, ғылыми да қажеттілік. Мүхтар Әуезовті Абай элемінің теоретигі 
деу - бұл тың мәселе. Бұлай деуге себепші жағдай: ұлы Абай сиякты 
Мұхтар Эуезов те көркем сөздің философиялық астарлылығына 
айрықша мэң беруінде, шығармашылығыньщ осы касиеті ерекше 
дараланып, көзге түседі. Тұтастық категориясы, бір жағынан 
танымды сыңар жақгылыққа ұрынбаудан (философия тарихында: 
метафизика, софизм, эклектика, схоластика т.б. әдістемеліктен 
дәмесі бар диалектикаға жат түсініктер, кағидалар /қалам иесі/), 
ойлау мэдениетін олқылыктан, жолсыздықтан сактандыратын 
ғылыми теория, әдістеме. Диалектиканы - ой тарихы жэне ойлау 
теориясы, эдістемесі (методологиясы /қалам иесі/), зандылығы деп 
қабылдасақ, осы жағдайда, осы бағада ғана философияға деген 
сұраныстың бағасы арга түсетіні сөзсіз. Екінші жағьшан, ол ойлауда 
да тұтастыққа мегзейтін, нұсқайтын, ынталандыратын, 
мақсаттылыққа бастайтын, жетелейтін ғылыми жол.

Диалектика қандай да затгы, кұбылысты болмасын кызмет 
бабында ойымыздың бір затқа, окиғаға тап болған сәтте тұгастык 
тұрғысынан еңбектенуці, шешім кабылдауды талап етеді. Мысалы, 
Абайдьщ жеке-дара басьш, шығармашылығын да эр саққа жүгіртіп, 
жұлмалап келеміз. Шындығында да, осылай емес пе?! Қазір Абай 
тұлғасы халықарлық қоғамдық пікірде - «Әлемдік тарихи тұлға» 
деп қабылданып, таныла бастады. Бұл баға, әрине не поэзиясы, не 
қарасөздері үшін берілмеген шығар. Абайды дүниежүзілік өркениет 
туындысы - даналық, парасатгылық, ойшылдық жэне адамды, 
адамзатты дәріптеп, құрметтейтін ұлы ойшылдың тарихи 
тұлғасыньщ тұгастық қасиетгерін сыйлап, танып, біліп барып берген 
болар. Кешірім етіңіз, жанкүйерлерінен өтініп сұрайтынымыз: 
Абайдьщ төменде келтіріп отырған:

Ақыл сенбей сенбеңіз,
Бір іске кез келсеңіз.
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Ақсақал айтты, бай айтты,
Кім болса, мейлі, сол айтты,
- Ақылменен жеңсеңіз.
Надандарга бой берме,
Шын сөзбенен өлсеціз, - деген ой саптауы диалектиканың 

тұтастық категориясымен үндесіп тұрған жоқпа? Кезінде КПСС 
идеолгиясы үстем заманы қолдайтьш«ағартушы» атты, дағдыға 
айналған «қалып-сана» өктемдігі диалектикалық ойлау Абай 
шығармашылығына жат деп, маңайына мұны (диалектиканы /қалам 
иесі/) жолатпай, бас ауыртпайтын, үйреншікті, Абай айтқандай: 

Түзу кел, қисық-қыңыр, цырын келмей,
Сыртып танып іс бітпес, сырын көрмей, - 

деген ұлы ойшылдың диалектикаға тұнып тұрған ақыл кеніне бет 
қоймай, метафизикалық қыңырлыққа бой ұрамыз ба? Тағы да 
Абайға жүгінсек «бахасқа» (схоластикаға /қалам иесі/) (38 сөз) 
салынамыз ба? Мұхтар Әуезов айтқандай - ойлауды талап етеді.

Абай шығармашылығыньщ теориялық сипатыньщ бірі - бүның 
дарынды қабылдағыштығы, яғни әлемдік философияда орныққан 
жадағай (стихиалды) диалектикалық сипатында. Ұлы ойшылдың 
эр сөзі сараптагыш, сезгіш, талдағыш ойлылыққа тэрбиелейді. 
Осыны бірінші болып, алғаш байқағандардың бірі - ұлы Мұхтар 
Әуезов. Ойымыздың дәлелдігін қуаттау үшін үлы ғалым- 
жазушының Абайға арналған монографиясына жүгінейік. Абайды 
зерггеушілердің «олқылығы» Мүхтар Әуезов бағалауында, Абай 
әлемін зерттеуде диалектиканы таным жэне ойлау теориясы 
сапасында жете бағаланбауында деп санаймыз. Ал оқымысты 
пікірімен оқырман өзіңіз сырлас болыңыз.

«Бұрынғы зерттеушілердің бір алуаны ақын шығармаларының 
мазмұны мен идеясынан туатын жэне де зерттеушілердің өздері 
нақтылап алган ғылымдык мақсатынан туатын арнаулы, шартты 
түрдегі тақырыптық топтаулар жасайтын. Бұл тексерулер Абай 
шығармаларының қай жылдарда туғандарына қарамайды. Тақырып 
жағы мен идеялық өзгешеліктерге қарай өздеріне керек
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шығармаларды бөліп, ойып-ойып алып талдайды» (Сонда, 91 б.) 
деп, Мұхтар Әуезов зерттеушілердің гылыми, әдістемелік
талгамының сыңар жақгылығына ден қояды.

«Сонда, Абайдың эстетикалық көзқарасы, педагогикалық 
ойлары, философиялық көзқарасы, қоғамдық, тарихтық идеялары 
деген сияқты немесе Абайдың орыс классиктерімен жалгасы, 
кейде Абай ақындығының түрлері, Абайдың тілі деген сияқты эр 
алуан жекеше тақырыптарға арналған зерттеулер туады» (Сонда,
91 б.) дегені ойшылдың шығармашылығының түгастық сипатын, 
тақырыптығын ескере отырып, ғылыми дәрежесін (көп мәнді, 
эрсалалы қасиеттерін, эрі бұлардың өзара байланыстарын бұзбай/
қалам иесі/) сактауды талап етеді ғой деп ойлаймыз.

«Әрине, бұлайша арнаулы тақырыптар мен мақсатгарға ерекше 
көңіл бөліп, сол жайларды ғана зерггеу орынсыз, керексіз демейміз. 
Көбінесе зерттеушілердің нактылап, ерекше зер салып, дэлелді етіп 
зерттеу шамаларына қарай, бұл сияқты арнаулы тақырыптың 
эрқайсысы өз көлемінде көңілге қонады, орынды болып, бағалы 
еңбек болып шығулары әбден мүмкін. Бірақ еолай бола тұрса да, 
бұндай ойдым-ойдым тақырыптарга нақтылы арналған зерттеулер 
ақынның мүрасы туралы толық дерек бермейді. Рас, жоғарыда 
аталған ақындық ерекшелігі, тіл өзгешелігі, педагогикалық, 
эстетикалық, философиялық мэселелердің бэрі де Абай 
шығармаларынан арнаулы түрде табылып отырады. Бірақ, осы 
аталған күрделі, зор мәндері бар салалардың барлығы да Абай 
шығамаларында жекешеленіп, екшеліп, бөлініп тұрған жоқ» (20 
т.,91 б.). Бүдан толық, ғылыми жэне эдістемелік тұрғыдан жан- 
жақты, магыналы, терең талдауды Абай шығармашылығына 
арналган Мұхтар Әуезовтің басқа еңбектерінен кездестіре 
апмаймыз. Сондыкган, көз тапдырса да, монографиясынан,толық
үзінді келтіруді жөн деп таптық. Оқымысты пікірінің гылыми жэне 
әдістемелік тұргыдан қүндылыгы Абай шыгармашылығымен 
тікелей байланысында. Абайды тану ісіне ұлы Абайдың өзі 
айтқандай қисық, қырын, қигаш келмей тура келу, сыңар жақтамай,
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айла-қалтқысыз, «терең ой», «терең ғылым» көзімен, таза ниетпен 
қарауцы талап етеді. Абай мұрасына қатысты мэселенің бірі - Абай 
туралы ізденістердің тағдыры. Үлы ойшыл туралы, әсіресе
мерейтойларына арналған (100, 125, 150 жылдықтарына) 
материалдардың толық жинақтары уақытында жарық көргенде, 
мүмкін, Абай іуралы рухани жүдеушілігімізДІң емін дер кезінде 
тапқан болар ма едік - деген өкініш үнемі мазалайды.

«Абайдың жүз жылдығына арналған еңбектер жинақталмай 
қалды. Оның бірінші себебі: соғыстың киындық жагдайы болса, 
екінші себеп - сол кездегі Абайға деген көзқарастьщ қайшылықгары 
еді» - дейді Ақжан Машанов. Бүл кісі кезінде Абайдың жүз 
жылдығы мерейтойына арналган ғылыми конференцияда баяндама 
жасаған оқымыстылардың бірі болатын. Жасы 90-нан асып барып, 
қайтыс болған Қазақ Үлттық Ғылым Академиясының мүше- 
корреспонденті Ақжан Машанов ғалымдық арьш таза сақгай білген 
кісі еді. Абай туралы сол түстағы пасық ойды (мүмкін элі де жоқ 
емес шығар) оқымысты: «Абай озат ойшыл», «Абай данышпан» 
деген сөздер көп адамдарға, эсіресе, өзінен басқаны адам деп 
қарауға жағдайы жоқ жандардың жүрегіне ауыр тисе керек - деп, 
ойын түжырымдаған (Ақжан Машанов. Әл-Фараби жэне Абай. 
Алматы, Қазақстан, 1994, 72 б.).

Мүхтар Әуезовті Абай әлемінің тарихшысы дегенде, Абай өмір 
сүрген заманы мен жеке-дара басының қалыптасу тарихына, 
халықгық, үлтгық ерекшеліктерін жэне тарихи, ұлттық тамырл арын 
сөз еттік. Қазіргі қазақ халқының, елінің, жерінің, мемлекеттігі 
ескерусіз қала бастаған тарихын - «Қорқыттан Қонаевқа дейінгі 
өмір» деп - мыңжылдық тарихымыздың бір қабатын философиялық 
тұргыдан тұжырымдап, бүгінгі ұрпақтардың тарих алдында 
жауапкершілігін тағы да есіне салмақшы едік. Мұхтар Әуезовті Абай 
әлемінің теоретигі сапасында қарайтын болсақ ше? Әрине, 
«теоретик» деген ұгым өте ауқымды, терең әлеуметтік- 
философиялық, ғылыми мэні бар үғым. Абайтану, Абайды тану ілімі 
сүйенетін дағдылы, қогамдық пікірде берік орныққан: «классик
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ақын», «данышпан ақын», «ағартушы», «қоғамдық 
қайраткер»,«моралист» деген т.б. ұгымдар, түсініктер, багалар, элі 
деғылым мен қоғамдық пікірде жемісті еңбектенетіні сөзсіз. Теория 
белгілі бір нысан туралы таным үрдісінде үнемі құнарланып, байып 
огыратын пікір, идея, болжам жиынтыгы. Сөз етіп отырған жагдайда 
ұлы Абай- әлемдік тарихи тұлға ретінде, таным нысаны сапасында 
жаңа жағдайларға, қайшылықтарға тап болып отыр.

1.2.2. АБАЙДЫҢ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ КӨЗҚАРАСЫ.
АБАЙ ҚОҒАМТАНУЫ. ЖАЛПЫ ТҮСІНІК

Абай шығармаларын талдағанда, көбінесе оньщ ақындығы не 
ағартушылығы немесе моралистігі т.с.с. басым болып, ұлы 
ойшылдың қоғамдық-саяси, философиялық көзқарастары, «тікелей 
халықтығы» ерекшеліктері, ұлттық қасиеттері ескерусіз қалып, 
бұлар орынды бағасына ие бола алмай келеді. Халықгық пен 
ұлттық қашан да мемлекет, саясат тарабынан барлық 
мүмкіндіктерді пайдаланып, бұларды барынша қолдауды, қорғауды, 
жақгауды жэне дамытуды талап етеді. Ұлттық мемлекет, ұлттық 
мүдде, мәдениет т.б. ұғымдар, қағидалар ұлттық, ұлтжандылық 
қасиетгерсіз мағьгаасыз, жігерсіз, жансыз болып, қоғам дамуында 
кертартпа ағымдар мен күнггердің пайда болуына түрткі болар еді. 
Абайдың қоғамдық-саяси көзқарасы хақында сөз көтергенде, ең 
алдымен кеңес, социализм қолдаған КПСС-тің не түрлі 
идеологиялық шырмауынан арылып, психологиялық қорқыныш 
шоғынан шығу үшін: Абайдың ойшылдығына, ұлылығына сай 
көзқарасын жан-жакты, тікелей өз шығармаларында айтылған 
пікірлеріне, ойларына негіздей, байланыстыра отырып, тексеріп 
талдау - тарихи қажетгілік. Мүхтар Әуезов Абайдың қоғамдық- 
саяси көзқарасына арнайы тақырыпта еңбек жазған жоқ. Бірақ-та, 
Абайды көреген саясатшы деген қағидаға тарихи негіз боларлық 
мәдени, эрі халқына рухани тірек боларлық атақгы «Абай», «Абай
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жолы» роман-эпопеясы көп жылғы теңдесі жоқ шығармашылық 
қызметінің, зертгеулерінің мэдени жэне ғылыми нәтижесі еді. ¥лы 
ойшылдың өмірі мен шығармашылығьша арнайы жазылған «Абай 
(Ибраһим) Құнанбайұлы (1845-1904)» атгы ғылыми монографиясын 
былайша айтқанда, жиырма томнан тұратын құнды ғылыми, мэдени 
жэне рухани мұрасын қалдырды. Диалектиканьщ тарихтық, 
тарихилық жэне логикалық, ойдың абстрактіл іктен нақтылыққа 
көтершу т.б. да ғылыми кағидаларын, әдістерін таным мен логика 
теориясы, эрі құрапдары ретінде Абайдың Абайлығын, бұның аса 
айшықты көрінісі, қоғамдық-саяси қызметі мен философиялық 
т.б.көзкарасын, талдауға пайдалану- тарихи да, гылыми да 
қажеттілік. Мұхтар Әуезов адам мүмкіндігін таң қалдыратын 
теңдесі жоқ табысты ғылыми еңбек жасады.

Мұхтар Әуезов еңбектерін жетекшілікке ала отырып, Абай 
шығармаларын диалектиалық тұтастық сапасында талдауга 
мүмкіндіктер тудыратын, эрі ізденісіміздің он бойьшда байқальш 
отыраггьш Абайдың Абайлық өзіндік ойын тану мақсатында өз ой 
болжамдарымызды ұсынбакпыз. Осы орайда Абай 
шығармашылығын, көзқарасын қамтитын, философиясын жүйе 
деңгейіне көтеретін «Үшкіл» атты тың қағиданы ұсынбақпыз. Осы 
жолда Абай өз енбектерінде ұстанатын, ұсынатын көзқарасьша 
тірек боларлық ғылыми-теориялық, эдістемелік ойларын, 
болжамдарын пайдаланбакпыз.

Абайдың қоғамдык-саяси козқарасын, философия жүйесін 
зерттеп білуде Мұхтар Әуезовтің орыны ерекше екенін де 
ескермекпіз. Бұны да шамамызша тексеріп, талдамақпыз. XX 
ғасырмен қоштасар алдында ғана демократияға жол ашыла бастап, 
гуманизмді табанды қорғауға қадам жасауға жаңа мүмкіндіктер 
туғандай ой орныға бастағандай. Сөйтсе де, Абай айтқандай:

Ендігі атқа мінерлер,
Күнде ертеңнен талмайды, -  

дегендейін, саясатшылардың темір кұрсауынан шыга алмай жүрген 
демократияның гуманизмге көмегі тым әлсіз сияқты. Гуманизмді
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армандаган адам еркі мен бас бостандығы саясатшылар ойлап 
тапқан- «нарықтық реформа», «реформаторлық» саясаттың айла- 
амалының құлы болган сияқты. Орыс патшалыгы ұлы державалық 
саясаты мен идеологиясы, бұныңтабиғи жалғасы КПСС-тің жал пай 
қуғын-сүргін, әсіресе қазақ халқын орыстандыру саясаты билеп 
тұрған заманда Абайды көреген саясатшы деп, саяси сауаттылығы 
туралы сөз көтеру жарық күнде көктен жай түскенмен тең еді. 
Қайдагы бір қыр ақыны - Абайды көреген саясатшы деп элем 
жұртшылығына таныстырсақ: орыстың ұлы державалық санасында 
ақ патшасын, КПСС-тің генсегін табалағанмен бірдей ғой. Ал 
қазақтың оқығандары болса, «Абай ағартушы», «Абай 
моралист»деген күнкөріс пікірдіңтыныш саясындажүргенге мәз 
болып, осыған шүкіршілік етуге мәжбүр болдық. Әлі де осындай 
бейқам, жалқау ойдан асып, шыға алмай жүрміз.

Абайдың саяси-әлеум етп к белсенділігі туралы пікір айту, бүны 
ғылыми ізденістің арнайы тақырыбы ету - «байшылдықты» 
көксеумен, дэріптеумен тең саналатын. Үстем - КПСС идеологиясы 
бұндай көзқараспен мүлде сиыспаған болар еді. Ғ ылыми-көпшілік 
басылымдарда ұлы ойшылдың, элі де жете зерттелмеген: 
педагогикалық, психологиялық, саяси-әлеуметгік, философиялық 
көзқарастары бүгінде Абай танушылырдың назарын өзіне аударуы 
қуанарлық жағдай. Кейінгі кезде, Абай философиясы төңірегінде 
эрқилы пікірлер орын тебе бастады. Осылардың бірі «Абайда жүйе 
жоқ» десе, тағы бірі - «Абай арнайы трактат жазбады» дегенді 
қалқан үстап, сүрленген жолдан шыққысы келмейді. Тағы 
қайталасақ, Әлкей Марғүланның ескертпе не жолдама ойы дейміз 
бе: «Әдебиет зерттеушілердің біразы тек қолында барға мэз 
болыпдереңге үңіле зерттеуді қолғаалмайды, бір айтқанын қайта- 
қайта айтып, жаңалық аитуға үмтылмайды». Абаи әлеміне тікелей 
қатыстытағы мына бір ойы: «... Шоқанның әдебиет мүраларын 
зертгеу үстінде, Абай шығармаларының төрт тізбегін таптым 
дейді» (Абай тагылымы. Әдеби сын мақалалармен зерттеулер.
Алматы: Жазушы, 1986, 302, 304 бб.).
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Абайдың 150 жылдық мерейтойына арналған «Абай жэне қазіргі 
заман» (Өмірі мен әдеби мұраларының жаңа қырлыры) Алматы: 
Ғ ылым (1994)) атгы басылымда да Әлкей Марғұланның жоғарыда 
келтірген жаңашыл пікірлері ескерілмеген сияқгы.

Абайдын элемдік тарихи тұлғасының қалыптасуы көп 
жағдайлардың туйісіп, мидай араласып, тұтасуына байланысты. 
Адам көзқарасының қапыптасуы ең алдымен адамның өзіндік 
жасампаздық күштеріне байланысты. Адамдық күштердің 
жиынтық сипатын танымның үш тіреуін: «ойшыл», «интеллект», 
«шығармашылық» - осыларға арнайы токталмақпыз. Сондай-ақ, 
Абай философиясы жүйесіне қатысты-ау дейтін өзекгі мэселелерге 
де тоқгалмақпыз. Осыған орай тікелей жағдайларға келеек, олар: 
Абайдың жеке-дара басы; табиғи дарыны мен даналығы; бүған 
қоса жиырма жылға созылған қоғамдық, саяси-әлеуметтік қызмет 
бабы; орыс патшалығьшың үлы державалық идеологиясы, отарлау 
саясаты; патша экімшілігінің қолшоқпары - жергілікті «бүлдіргі 
шәкімдердің» жүгенсіздігі; орыс революцияшыл-демократтарыньщ 
азатшыл ойлары; Батыс жэне Шығыс мәдениетгерінің орыны мен 
әсері. Біддің қалауымызша, келтіріп огырған жағдайларға деген Абай 
мен Мүхтар Әуезовтей даналардың ғылыми-теориялық пікірлері, 
ойлары болжамдары, сыны мен бағасы.

Қоғамтану мәселелері сұрыпталып, жүйеленіп жалпылық 
мэнінде алғанда, қоғамның даму заңдылықгары деген қағидаға 
саяды. Бүл болса зерттеуді, талдауды талап етеді. Білім, ғылым 
мен мәдениет өкілдерінің қайсысы болмасьт, мэңгілікке айналған 
эдеби-көркем, драмалық туындылар болмасын, бұлардың өмірге 
келуінің арнасы, адам қоғамының даму заңдылықгарына, адамның 
жасампаздық күштерінің дарыны мен даналығына тікелей 
байланысты. Абайдың қоғамтану мәселелеріне қатысы бар ма? - 
деп, өзімізге сұрақ қойып, жауабын берсек, оның жауабы тікелей 
демекліз. Себебі, шығармашылық қызметгің қандайы болмасын, 
тіпті электроника, жерсеріктерін зерттеу мәселелері де қоғамтану 
саласьгаа жатады. Адамның болмысқа деген сангилы қатынастары
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эр тарапты, шексіз, мэңгілік, азып тозбайтын мэселе. Демек, 
адамдар үрпақгары да мәңгілік. Себебі: бұның мекені, элем кеңістігі 
де -шексіздік. Абай шығармашылық қызметі турапы пікір айтып, 
ой сараптағанда, ұлы ойшылдың қогамдық-саяси көзқарасына 
тоқтап өту- ғылыми сұраныс талабы. Бұл болса мыңжылдық тарихы 
бар қазақ халқының елдік, мемлекетгік тэуелсіздігіне, қол артқан 
шағында үлы даналарының аруағы алдындагы үлттық парызы.

Жақсылықгы да, жаманшылыкты да адамзатқа үйіп-төгіп 
экелген XX ғасырдың қоғамдық тәжірибесі К. Маркстің адам - 
қоғамдық қатынасардың туындысы деген қағидасының 
ақиқаттығын дэлелдеп отыр ғой. Бүл шындықты мойындамақса 
шара жоқ. Абайдың да қоғамтану саласында өзіндік пікірін 
замандасы К.Маркс ойымен ұқсастығын байқауға болады. Данапар 
да өз заманы перзенттері. К. Марксті Абай оқымаған болар, бірақ 
ойларын, пікірлерін салыстырып қарастыру ғылыми зерттеудің 
заңдылығы.Абайдың Отыз’ жетінші, Қырықыншы т.б. 
философиялық сөздерін мұқият оқып, ой сарабына салғанда, 
ғылыми-теориялық сипаты көзге түседі. Қүлағымызға үйреншікті 
болып кеткен «тезис», ал қазақша «ой күрмеу» деп алсақ: Отыз 
жетінші сөздің ерекшелігінде, мэнін де ұгуға дүрыс бағыт алган 
болар едік. Ой күрмеу деп атаудың мәні - Отыз жетінші сөз 23 ой 
күрмеуінен тұрады. Бүлардыц эрқайсысы терең ғылыми ой 
ізденістеріне, бұның ішінде біздің де ізденістерімізге бастама негіз 
болатын сиякты. Мэселен, 9-шы, 12-ші ой күрмеулерін келтірейік: 
«9. Адам баласын замана өстіреді, кімде-кім жаман болса, 
замандасының бэрі виноват... 12. Жамандықты кім көрмейді. 
Үмітін үзбек - қайратсыздық. Дүниеде еш нәрседе баян жоқ екені 
рас, жамандықта қайдан баяндап қалады дейсің! Қары қалың қатгы 
қыстың артынан көгі қалың, көлі мол жақсы жаз келмеуші ме еді!» 
(2 т., 135 б.). Міне, оқырман көзбен сүзіп қана емес, Абай өзі 
ұсыныл, ұстанатын «ойлы көз», «терең ғылым» қагидаларына 
сүйенуді талап етеді. «Адам баласын замана өстіреді», «көгі - қальщ 
көлі I  мол» заман келеді деген қағидалы ойлары қазіргі буынғаөте
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жауапты міндет жүктейді. Абайдың философиялық создерін, 
Мұхтар Әуезов айтқан дай «мейл інше түгел қамтып, тексеріп, таддай 
білуіміз керек» - дегенін үнемі ізденіс барысында көз алдымызда 
қара жетесі деп, ойымыздың ғылыми-әдістемелік негізі деп 
қабылдауымыз қажет. Қазақ халқының тәуелсіздікке қол жетуіне 
орай қоғамның қай саласында болмасын көзге көрінсе де, көрінбей, 
еленбей келе жатқан жайлар көптен көп, білсек те, білмеген болып, 
шарасыздықтың камауынан шыға алмадық қой. Ғасырлар бойы 
үлы державашыл орыс патшалыгы идеологиясьг^бүның табиғи 
жалғасы социализм мен коммунизм идеологиясымен кейінгі жетпіс 
жыл бойы уланған санамыз өз алдына, дербес, тэуелсіз ойлап, өзінің 
қоғамдық, саяси-элеуметтік мэселелерін, жерінің, хапқының, үлттық
тарихын сақтап, дүниежүзілік қоғамтану талабына сәйкестіре 
отырып, танып білуге мүмкіндігі болса да, шынында болмағандай 
еді. КПСС-тің: «Барлық жолдар коммунизмге апарады» - деген 
алдамшы қағидасының құрбаны болған қазақ қогамы өзіндік 
дамуының тәуелсіз жолын жаңа, енді ғана тануға бет алган сияқгы. 
Тәуелсіздікке қолы жаңа гана жеткен қазақ халқының қоғамдық, 
саяси-әлеуметтік тарихына мың жыл болса да, түсінбеушіліктің, 
бұрмалаушылықтың алуан түрлерінен, алдамшы айла амалдарынан 
енді ғана арыла бастаған сияқты. Коммунизмнің салқын ызғары 
тэнімізді де, жанымызды да мұздатып, тірі мумиеге 
айналдьфмақшы еді. Үлы Абай да ғасырлар сарабынан өтіп, 
даналығы мэңгілікке жолдама алып, адамзатпен бірге ХХТ ғасыр 
табалдырығын аттамақ. XIX ғасыр соңы XX ғасырдың басында 
Абай талдауынан туған «АДАМБА ӨЗІ?» (14-сөз)- деген қағида 
XXI гасырда жемісті еңбек етеді деген үміттеміз. Ең әуелі осы 
қагидаиыц Абайлық түсіпілу інің қоғамдық, саяси-әлеумепік мәніие 
токтап өтелік. Абайдың қоғамдық-саяси көзқарасы қан-тамыр 
жүйесі туған халқьіның тарихы, тіршілігі мен шаруашылығы, түрмыс 
салты, дәстүрлері, санасы мен ойлау мэдениеті. Өркениет 
мұхитының бір «барса, келмес аралында» өмір сүрген жоқ Абай.
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Өз заманы, өз дэуірі ұлы ойшылдары, қоғам қайраткерлері
%

қатарында Абай да болды. Осы тұста мына бір тарихи жағдайлар 
ізденісіміздің басы-көзі больш, үзбей ескерілуі - тарихи да, гылыми
да қажетгілік. Сол ескерілетін жағдайлар:

- біріншіден, оз халқының ықыласы, қалауы бойынша, кейінгі 
деректерге сүйенсек, Абай 20 жыл бойы қоғамдық, саяси- 
элеуметтік өмірдің қайнаған ортасында болып, бірнеше рет
экімшілік қызметке сайланады;

- екіншіден, қызмет бабында болсын, өзінің табиғи
дарындылығы, әлеуметтік сергектігі арқасында өз заманының 
өркениегіне жол салып, заман ағымын, сұранысы мен ойьш түсінуге 
ұмтылыс жасады. Абайды - орыс не Батые немесе Шыгыс
мәдениеті туындысы деп багалау сьщар жақтылыққа ұрындырады.

- үшіншіден, қазіргі оркениет қалауы бойынша Абай - 
дүниежүзілік мэдениет туындысы. XXI ғасыр табалдырығын
үлы Абай әлемдік тарихи тұлға ретінде атгап отыр.

Осы аталған жағдайлардың тікелей әсерімен Абайдың жалпы 
көзқарасы, бұның ішінде қоғамдық-саяси жэне философиялықта, 
тағы да қайталасақ: «үшкіл» мен ғылым түтастығы негізінде 
қалыптасты деген ғылыми-теориялық, эрі эдістемелік те қағиданы 
ізденісіміздің он бойында басшылыққа алмақпыз. Әлемдік өркениет 
тіртиі пігіне, жер бетін мекендеген елдер тағдырына кұйынша киліпп, 
Абай замандастары мен отандастары мүлдем күтпеген тосын 
оқиғаларға тап болды. Батыс Еуропа елдеріндегі революциялар, 
Азия мен Африка елдерінде үлт-азаттық қозғалыстардьщ өріс алуы. 
Әлемде етек ала бастаған жаңа қоғамдық ілімдер: мәселен, 
Францияда ұлы қиялшыл социалистері; Германияда неміс 
классикалық философиясы; ағылшындық классикалық саяси 
экономиясы; Ресейде орыс революционер-демократтары, ең
соңында, К. Маркс ілімі. Бүларға қоса ғылым мен техника 
салаларындағы үлы жаңалықтар. Тарих көзімен қарасақ: Ресей 
бірінші орыс революциясы қарсаңьшда болатын. Ленин партиясы 
өмірге келді. 1905 жылғы орыс революциясын көруге Абайға тағдыр
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жазбады. Ресейдегі революция қарсаңындағы жағдайлардан 
Абайдың хабардар болғаны туралы Мұхтар Әуезов куэлігіне 
жүгінейік. Саяси сенімсіздігі үшін Семейге жер аударылган орыс 
революционер! Федор Иванович Павловпен Абайдың кездесулері 
эр сэтіне орай болған пікір алысу кезеңдерімен танысайық. «Абай 
жолы» төртінші кітабынан екі эпизодты келтірейік (Қараңыз: 
Мухтар Әуезов Жиырма томдық гиыгармалар жинагы. «Абай 
жолы». Алтыншы том. Төртінші кітап, «Шайқаста», 296-375 
бб.). —

Біріниіі эпизод. Абай Павловтан көптен күтетін келер күн, 
бүлдыр болашақ туралы қадала сұрады.

- Алдагы күн қандай, енді бір айтыңызшы?.. Болашақта 
жақсылық бар дейміз, сол болашақтъщ келер заманы қашан? Өлшеу,
- мөлшері енді сезіле ме? - деді. Соңғы шақта Абай өзіне өзі қайта- 
қайта беріп жүретін осы жүмсақ сұрауын, енді ол түгел салмағымен 
жиып, Павловтың алдына сүрау етіп қойып еді. Павлов бүл жолы 
бүрын кездесіп жүрген уақыттарда айтатын қалпынан әлдеқайда 
сенімді сөйледі. Нықгап түрып бір жайды басып айтты.

- Ең әуелі, Ибрагим Құнанбаевич, сол көптен айтқан жақсы 
болашак анық болады да келеді. Бүрын да бізден бүрынғы буындар 
жарық күнге сенумен өтсе, біз енді соны көруге үміт етуге болады. 
Соншалық айқын, соншалық даусыз, жақсы дүние, жаңа бір заман 
келеді, Ибрагим Құнанбаевич! Бүған шэк қылмаңыз! -деді. Абай:
- Соны жыл мөлшерімен межелегенде, қай шамада болар еді - деп 
те, шұқшия сұраған. Павлов:

I  Бүл тұста, әрине жылмен өлшеп айту қиын! - деп, Пушкиннің 
Сібірге жазған сәлем өлеңін айтып берді...

Абай: - Ол дүниенің үлкен жаңалығы не болады? Ең айқын 
көпке көрінетін белгісі неден басталады? - деп те, осы жолы Абай 
нықтап, нақтылап сүрады. Павлов бүл жөндегі сөзді нақтылы 
сөйледі. Даусын бэсендете түсіп, Абайға ендігі сырыныц аса қүпия 
біртүйінін сездірді. Бұның айтуынша, ең үлкен белгі сол: мынау 
патша билеген заман күйрейді. Тэж-тағынан патша айырылады,
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содан төмен карай санай беріңіз. Қазактар көп айтатын анау сегіз 
санат, министрлер, жандаралдар, мынау ояздар, тіпті, анау сіздердің 
болыстарыңызға шейін бар билік, әмір-қүдірет күл-талқаны шығып, 
жоқ болады. Соның орнына халықтың тіпегіне сай келетін жаңа 
дүние орнайды. Міне, ол болашак туралы менің барлық айтарым 
осы ғана! Бұны мен ғана, осындағы қиялшыл Павлов кана айтты 
деп білмеңіз. Айтылып та, жазылып та, бекітіліп жол болып, талай 
ер қауымды бастап келе жатқан арман мен айқын тілек осындай. 
Бұған сеніңіз! - деп, әңгімесін аяқгап еді» (Алтытиы там, төртінші
кітап, 334-335 66.).

Екінші эпизод. Абай өмірінің сощы жылдары, өмірдің кат-қабат 
тоңын қазып, өріне шығып, даналық кемеліне келген кезі. Абай 
өмірінің жартыгасырлық тарихының саяси-әлеуметтік 
қорытындысын Мұхтар Әуезов орыс революционер! Павлов пен 
казак халқы мүддесі үшін күрескер Абай азатшыл ойларының 
табысып, ынтымақгасуы ретінде берген. Міне, сол сәт: «...Семеидің 
полицмейстері берген жасырын бұйрық бойынша, Федор Иванович 
Павлов тағы да абактыға альшды. Абай үйінде осы күн түнде қаіты 
тінту болды. Бес кісі жандармдар келіп, Құмаштың үйін астын 
үстіне шығарып, үш сағат тіміскіледі. Іздегені элдекімнен естіген 
бір еміс хабардың дерегі болатьш. Полицмейстерге ол арызды екі- 
үш байдың қолын қойғызып, болашақ адвокат Сақпаев жазып 
түсірткен. Арызда қазақ халқын аздьфушы - Абай деген. Оның 
үгітші ақылшысы, орыстың айдалған революционері социалист 
Павлов. Сол екеуі бірлесіп байласқан, бірге жазған байлау 
кағаздары да бар деп көрсеткен. Жандарм Павловты үстаған жерде 
таба алмаған кағазын, қылмыстың жылы ізін суытпай, Абаидың 
калтасынан суырыгі алмақ еді. Бірақ-та, ол қағаз өзінің халық қамын 
ойлаған шынымен жэне ішіне бүккен сырымен Бектогайда қалды. 
Мың жандармның қолына түспес мықты қоймасында қалған-ды»
(Сонда, 374 б.).

Мұхтар Әуезовтің «Абай», «Абай жолы» роман-эпопеясы үш 
кітабы бойы өріс алған, түйін-түжырым боларлық оқиғалардьщ бірі-
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Абай мен жандарал кездесуі. Бұл кездесу патшалық Ресей мен 
мұның отары - қазақ елі арасындағы қайшылыктар шиеленісі ұлт- 
азаттық күрес өрісінен көрініп, пікірлер қақтыгысына килікті. 
Абайдың жандаралмен кездесу сэттері, Мұхтар Әуезов 
суреттеуінде тек көркем туынды ғана емес, тапихка сәйкестіоіп
оерілген тағдырлы, тарихи тұлғалы оқиға деп қабылдасақ, ақиқатқа
жанасатыны хақ. Төменде роман-эпопеядан келтіріп отырған тарихи-
панорамалық көріністер - қазақ жерінде, ұлы Абайдың қоғамдық,
саяси-элеуметтік іс-қимылдары әсерімен халық арасында жаңа
қоғамдық серпін күш ала бастағанын танытады. Мұнымен қатар,
Абайдың да жеке-дара басында, көзқарасында «қиянатшыл дүние»
қысымы әсерімен болған өзгерістерге Мүхтар Әуезов айрықша 
көңіл аударады.

Жандаралмен кездесу барысында Абай айтқан қоғамдық,
мемлекеттік ойлаоы. үсынған пікіплепі тепен г*й тппгянмгыыпя
қалдырып, бүлардың саяси-элеуметтік маңызын аңғарып, түсінуге 
ынталандырып, әбігерлендіреді. Көрнекті қоғам қайраткері, көреген 
саясатшы Абайдың өзі айтатын:

Күштілерім сөз айтса,
Бас изеймін шыбындап, - 

дегеннің үшқыны да жоқ. Қайта, бүндай саясатшы тегін Абай өлтіре
сынаған.

жандарапдың тарихи кездесуі күрделі деген қоғамдық 
басын ашып, талдауға мүмкіндік тудырады: 
ден, патшалық Ресей отаолаү саясаты мен м у н ы н

Қазақ
жалпы

элеуметтік-экономикалық жагдайы туралы өз ойын генерал
халкы

Өзімшіл, ап бодан елдің өкілі болса, бүны өктемдей жаныштап: 
кДегеніме көндірем, айдауыма бағындырамға» әбден қүнығып, 
дагдыланған патша әкімшілігінің әккі саясатшысы. Абай тарапынан 
патша экімшілігі саясатына қарсылық болады-ау деп жандарал
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тіптен күтпеген болар. Бірақ, шарасыздықтан асып шығуға сэттеп 
жандарал мінезін Мұхтар Әуезов қас-кабагына шейін бағып, кырағы 
көзден тыс қалдырмай өте нэзік сезгіш, психолог-жазушы жан- 
жақгы бейнелеген. Енді осы сэтке бас-көз болайық.

«Жандаралдың артында келе жатқан суық түсті ояздар, мұрт 
астынан жымияды. Жандарал қазақ тобын жағалап, орта тұсқа 
шейін келді. Әлі күнге «здәрәсти, тақсыр» дан басқа, жөні түзу сөз 
тапқан бір қазақ жоқ. Бірде-біреуі жандаралға өздерінің аты-жөнін 
айтуға жарамады. Енді бір кезекте жандарал Абайға тақап келіп 
еді. Оның мойынында белгісі, үстінде оқалы шапаны жоқ. Бірақ, 
қалаша сыпайы, сүлу тігілген ұзын бешпет, жүқа сұр шапаны бар. 
Келбетгі жүз, ойлы пішінді Абай, бұның қасына жандарал келген 
еркін, маңызды түрған қалыппен, титгей де өзгерген жоқ. Жандарал 
бар қазақтың тобынан басқарақ ажары, келбеті бар бұл қазаққа 
бір секундке таңырқағандай көз тастады. Абайға да бас иіп, қол 
созып амандаса берді. Сол кезде Абай да салмақгы сыпайылыкпен, 
тәрбиелі адамның қозғалысын жасап бас иді:

Здравствуйте, Ваше превосходительство! - деді. Жэне ілесе 
жандаралдың қолын қысып, амандасып жатып, Ибрагим
Кунанбаевич! - деп, өзін атап таныстырды...

- Кунанбаев! - A-а, элгі ел бүлдіргіш Кунанбаев сіз бе?... Абай
тез жауап берді:

- Я, сол менмін, Ваше превосходительство.
- А, сіз неге ондай болдыңыз?
- Мен алысамын! Себеп солай...
- Неге алысасыз?
- Алысу - тіршілік заңы. Дүниеде жанды, жансыз затгың бәрі 

де алысумен тірлік етпей ме? Мен гана емес, тіпті, сіздің өзіңіз де 
алысасыз, Ваше превосходительство»(Мрсюар Әуезов. Жиырма 
томдық шыгармалар жинагы. Алматы: Жазуиіы, 1980. 5 т.,
үшіншікітап, 378-379 бб.).

Жандарал психопогиясы күй-сезімінің нетүрлі қырлары: кісшікпе, 
шенеуніктік пе, бұған қоса жемтігін алдай да, арбай да
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бшетм-і қасиеттері Ресей отарлау саясатының тойымсыздығын, 
озбырльтғын және үлы державалық алпауыттығын алақанға жайып 
салгандай етіп көрсеткен Мұхтар Әуезов. ¥лы ойшыл Мұхтар 
Әуезовтің саясат туралы ой толғаныстарымен қазіргі тэуелсіз Қазақ 
Елінің ұлттық мемлекеті үлкен саясаты маңында жүрген, ең 
алдымен қазақ шенеунігі жақынырақ танысса, кім біледі, ойланар 
ма екен? - деген үміт сенімі көңіл еркіндігін алып үшады. Сонда 
ғой,саясатшылырдың сан алуан қоғамдық, элеуметтік 
портретгерімен іс үстінде тікелей таныссақ, саяси сауетымыз ашыла 
түсер еді. Бүған қоса ұлттық қасиеттерімізді силап, өз 
Конституциямызды өзіміз ойлап, ана тілімізде өзіміз жазып, 
мемлекеттігіміздің тарихын оқып, жан-жакты зертгеп түсінуге 
талаптанар ма едік. Үлкен саясат кеңістігіне тым кешігіп келдік 
қой.

Абайдың мына сөздері осыған айғақ:
Мақсүтым - тіл ұстартып, өнер іиаитаң,
Наданның көзін қойып, көңілін ашпақ.
Үлгі алсын деймін ойлы жас жігіттер,

Думан-сауық ойда жоқ әуел баста-ақ, - 
дегені қазіргі «ойлы жас жігітгерге»: «Ойланшы!» - Төрт қүбылаңа 
бір сәт «ойлы көзіңмен» қарашы! Қасыңды да, досыңды тани да, 
айыра да біпші!» - деп, экелік, жанашырлық, ақьшшы бейіпін таньпып 
тұрған жоқ па?! Мемлекеттік дэрежедегі екі елдің отаршыл 
патшап ық Ресей мен мүның боданы Қазақ Елінің мемлекет өкіпдері 
пікір тапастыруы аяқ асты, кездейсоқ пайда болған қабақ шыту, 
немесе кездейсоқ пайда болған күй сезімі де емес. Бүның тарихына 
бойлап, теревдей түссек, XX гасырдың толғағы жеткен күрделі 
деген саяси-әлеуметтік мэселесі. Патша әкімшілігінің эккі 
саясатшысы жандарал көзінен еш нэрсе қағыс қалган жоқ. Қайта 
жандаралдың түла бойын жайлаған белгісіздік мүны еркіне жібермей 
мазалай басгады. Осыны сезген сайын генерал-губернатор сасайын 
деді. Қызмет бабында Абай талай адамдармен кездескен де болар, 
шьпырман оқиғалардың ішінде болып, бүлардың сэтіне, мәртебесіне
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орай өзінің ұсыныс-пікірлерін де айтқан болар. Кейінгі мәліметтерді 
ескерсек, Абай саяси-элеуметпк қызмет бабында жиырма жылдар 
шамасында болған көрінеді. Бұл жағдайды ескермеске болмайды. 
Әрине, мүмкін, Абай генерал-губернатормен бетпе-бет кездеспесе

ұлықтармен бет
куә жағдай

«Жандарал сәл ойланып, тоқырап қалды, - деп ойын эрі 
жалғастырады жазушы. Тағы бір адым шегіне тусіп, Абайдың бас- 
аяғын барлап, сүзе қарап өтті. Ол бір сәт қатты ызаланғандай. 
Басының қасқасына дейін қып-қызыл болып кетті... Мына 
салтанатты шығысында, осынша жұрт алдыыда әлдеқандай 
сахаралық киргиз мұнымен қорганбай, қысылмастан жауаптасады. 
Жауабы қандай! Жандарал өзіне белгілі кейбір шағым қағаздарға 
сүйеніп, «Бұл қыңыр киргизді ұстатып қойса, не қылады?» - деген 
ойға да келді» (Сонда, 379 6.). Сырт көзге ескерусіз, бірақ 
жандарал жүрегінің тереңінде жагқан психодогиялық күй-сезімі мен 
ойдағдарысын Мұхтар Әуезов аса бір ұқыптылықпен, 
жауапкершілікпен бейнелеген. Тарих кезеңі ерекшеліктерін сақтай 
отырып, патша экімшілігінің аса сенімді, мықты деген қайраткері 
мінезіне жан-жақты талдау берген. Жандарал алгаш бетте ашу 
үстінде қабылдаған шешімі осындай болса, ал үкімі қандай болар 
екен? - деген ой көмейден шыға алмай, кептеліп калады. Екі 
қоғамдық формация: бірі жартылай крепостнойлықпен араласқан 
капиталист Ресей. Екіншісі - бүның боданы ол - ру-гайпалық 
қоғамдық қатынастарға негізделген Қазақ Елі. Аталған екі 
қоғамдық формация - жандарал мен Абай кездесуі арқылы бір-
бірімен бетпе-бет жүздесіп отыр емес пе?!

Қазақ қоғамының тар қапасқа қамалган кезеңін және қазақ 
жерінде орыс патшалыгы саясатының тікелей әсерінен (XIX ғасыр 
ортасы XX ғасырдың басындагы /қалам иесі/) туындаған когамдық 
қайшылықтарды Мұхтар Әуезов ой сарабынан егжей-тегжей 
өткізеді. Абай болып, ғалым-жазушы заман сыры туралы ой 
толғаныстарын ортага ұсынады. Сонда гой жандаралмен кездесу
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сәтінде заман тағдыры: «Ал, Қазақ Елін тығырықтан шығаратын 
жолын да, амалын да ойластыр, тап өзің, ізден!» - деп, бар салмағын 
Абайға артып, қайшылықтардың насырға шауып шиеленіскен 
түйіншектерін алдына жайып салып отыр. Жауапты сын сағат 
үстінде. Абайдың осы шаққа дейін өзі оқып тоқығаны, көріп білгені, 
танып меңгергені - баршасы бас қосып, заман іс-қимылдары 
Абайжан д үниесін өз қыспагына алып, сынынан өткізіп түрғандай!

Үш кітап бойы өріс алып, өктемдігін көрсете бастаған оқиғалар 
логикасы көз алдымыздан тізбектеліп, бірінен соң біріөпгіп жатқандай 
сезінесің. Қазақ халқын шарасыздыққа қамаған саяси-элеуметтік, 
экономикалық жағдайлармен бетпе-бет кездесіп, танысьш келеміз. 
Осы жағдайларды танып біліп жан-жақгы талдау сұранысына жауап 
қайыру үшін «сахара үнсіздігінен», «қазақылық» деген логикалық 
ұғымдарға сүйеніп, Мұхтар Әуезов қазақ халқыньщ шаруашылығы 
мен тіршілік жағдайларынан сыр шертеді.

«Қазақылық» - бүл қазақ қоғамы адымын да, тынысын 
шамалап қана, шектеп қана ұстауға әбден әккіленген: «осылай 
болады да, үстемдігім мэңгілік» деп, белгілі бір тарих кеңістігі мен 
уақыт қысымынан іуған жағдайлардың сырын ашады. Жері қандай 
кең-ақ, бірақ жүріс-тұрысы қамауда, ал жер қойнаулары есепсіз 
кенбайлықгарға толы болса да, қазақ халқы бұган иелік жасап, өз 
керегіне жарата алмады. Орыс патшалығы иелігіне бэрі де көшіп, 
айдауына түскен.

Мүхтар Әуезов «сахара үнсіздігінен» деген қағидалы ой 
тұжырымды қолдана отырып, қазақ халқы көзсіз соқыр, көкірексіз 
емес, намыстан өртеніп, сыртқа шығара алмай жүрген «дертіне» 
еміздей бастағанын байқатады. Асқына түскен «дерттің» 
жағдайлары туралы Абай жандаралга шағым жасап, жеткізіп, емін 
тап деп, өтініп қана емес, талап етіп отыр.

Халық мүддесі үшін күресі барысында қальпггасқан «саналы 
жалғыздың» I ұлы қайраттылығынан, қоғамдық тәжірибесінен, 
ақылы мен даналығынан сабақ алайық. Мүхтар Әуезов роман- 
эпопеясы бойынша қазақ халқы мүдделері үшін күрестің ең жанды-

177



ay дейтін жері біздің ойымызша, Абайдың жандаралмен кездесу 
барысында шиеленісе түскен қайшылыққа толы сэттері. Орыс 
патшалығм отарлау саясаты енді Тобықты жерінен шыгып, букіл 
қазақ жеріне шексіз билігін, әмір-құдыретін күшейте, бекіндіре 
тусуге бағытгалгагі жандаралдың айла-амалдарынан хабардар 
болайық. Міне, сол сәт:

«Осы кездерде Абай мен жандарал арасында бірталай арба 
сыпандысқан, эңгімелер өтіп жатқан-ды. Жандарал топ алдында 
кейбір сұрауларын қайталаумен қатар, өзінің жаңагы ызаланган куйін 
есіне түсіріп еді. Енді оңашада Абайга ашулы жүзбен қатал мінез
көрсепп ақыра сөиледі.

- Алысамын, алысамын! - деп, Абайды мазақтап, оның сөзін 
қайталап өтіп, - Сіздің орныңыз сахара емес. Сізді одан кетірепн 
адамсыз. Мен сіздің шыныңызды өзіңізге айтқызгалы, айыбыңызды 
мойыныңызга алгызғалы ертіп келдім. Жасырсаңыз, оңай 
ақгаламын десеңіз жаңыласыз! Жэне бүгінде қолымда тұрған
дэлелдермен, қазір осы арада, он екі сағат ншнде, сізді иемеидщ 
түрмесіне жіберіп, содан ары Сібірдің ең алыс каторгасына қазак 
даласы сіздің атыңызды естіместей жерге жіберуге дәлелім бар. 
Шыныңызды айтьщыз, сізге сахарадан не керек? Неге сіз, біз қойған 
барлық әкімдермен араздасып, жауласумен келесіз? - деді» (Сонда,
384 6.). ' « Щ

... Ол не қылган «далел» екенін жандарал басын ашып айтпаса 
да белгілі. Абай патша экімшілігі үшін ең «қауіпті адам» екені
жандарал сөзінен сезіліп-ақтұр ғой, бастан-ак белгілі. Әрине, патша 
экімшілігі қазақ халқының «сахара үнсіздігінен» қүтыла ал май, 
қаңбақ қуған күйінде жүре бергенін қалайды ғой. Бүл үшін ең 
я п дымен Абайдай көреген саясаткерін, ойшыл данасының көзін жою 
қажет еді. Бүган шамасы келер ме екен? Тағы қандай айла-амал 
табар екен? Сонымен корғасындай зілді қара бұлттарды Абай 
басына төндіруге әрекет жасайтынын патша экімшілігі әсте 
жасырмады. Жандарал сөзі осыған дәлел.
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<'Абаи дал ада жандаралды алғаш коргеннен, элі оның жүзінен 
үміт егетін белгі көрген жоқ. Мынау сөзде өзіне төнген анық қауіп 
барын аңғарды. Бірақ алысуға бекінген ниеті мынау сәтте де 
өзгерген жоқ. Сескену, үрку емес, бойына қайсар ашу жиды. Бұған 
ұлық қазір тек ызалы көрінді де, ақылсыз, ұшқалақ тэрізденді.
Мінезбен, ақылмен бойдағы адамдық қасиет қуатпен салысуға

жандаралдан
тұрғандай сезінді» (Сопда,

сэттегі айрықша, дараланып
үлы

қазақ сахарасы тағдырын философиял
жақты

ал десе, бас алуға»
тұратын «бүлдіргіш экімдер» түйгіпггейді. Бүтінгі әкімдеріміздің 
Абай заманы экімдерінен айырмашылығы бар ма? - десек. Жауабы: 
қазіргі әкімдеріміз - шетінен законщік, экономист, саясатшы. Бүған

ЭК1МШШ1КТЩ не түрлі темірдей үр
жық жұдырығын

Абай айтқандай
қоимас, араны тагы тоимас

дегендейін - артық болмаса, кем соқпас. «Демократия», 
«нарық» деген дақпыртқа бұқара көпшіліктің сенімі күн санап 
төмендеп барады, көкірегі элі де болса ашыла қоймай, ниеті де тым 
селқос.Осы тұста Абайды қазақ сөзіне реформаторлық жаңалық

тақырыбы саясаттан тым шалғай
араласып

жатқанын сеземіз. Біздіңтүсінігімізде Абайды көреген саясатшы 
тұғырынан таныстыратын атақты: «Өлең |  сөздің патшасы, сөз 
сарасы» деген әдеби-көркем, философиялық та шығармасынан 
түгелдей болмаса да, ең болмаса төменде келтіріп отырған 
жолдарын жадымызда тагы да жаңғыртып, ой сарабынан
өттазеиікіш
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...Ақыл сөзге ынтасыз, жүрт шабандап,
Көнгенім-ақ соган деп жүр табандап.
Кісімсінген, жеп кетер білімсіз көп,
Жіберсем өкпелеме көп жамандап.

Амалдап қаргайды талга жалгап,
Әркім жүр алар жердің ебін қамдап.
Мақтан куган, мал қүмар нені үга алсын,
Шықпаса мыңнан біреу талгап-талгап.

Мал жиып арамдықпен үрлап-қарлап,
Қусың десе, қуанып жүр алшаңдап.
Қақса-соқса бір пайда түсе ме деп,
Елдің байын еліртіп «жау мүндалап».

Ынсап, үят, ар-намыс, сабыр, талап,
Бүларды керек қылмас ешкім қалап. •
Терёң ой, терең гыльм іздемейді,
Өтірік пен өсекті жүндей сабап, - 

міне, саясат жүрген жерде «алар жердің ебін қамдайтындар», «кумен 
сұмдар» да қатарын көбейтіп, қара орман еңбекқор бұқара 
көпшілікке кенеше жабысып, қанын сормақшы. Мемлекет қаншама 
халық қаражатын осыларға тосқауыл қоямын деп шашады. Ал 
мафия болса мемлекеттің өзін ышқырына қыстырып, керегіне 
пайдаланбақшы. Абай заманының «бүлік әкімдері» сүйегі жер 
қойнына кіргелі қашан десеңші. Бірақ-та, қазіргі әкімдеріміз 
«аяқгарын алшаң басқанға» куанып жүргендер әулеті емес пе?! 
Қалталарында сықырлаған доллар, қоралары шет елдік көліктің 
неше түрлісіне толы. Абай айтқандай: «Байлар, олар өздері де, 
дәулет қонып, дүниенің жарымы басында түр. Өзінде жоктымалы 
менен сатып алады. Көңілдері - көкте, көздері - аспанда, адалдық, 
арамдық, ақыл, ғылым, білім - еш нәрсе малдан қымбат демейді. 
Мал болса, қүдай тағаланы да паралап алса болады дейді. Оның
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діні, хұдайы, хапқы, жұрты, білім - ұяты, ары, жақыны, бэрі -мал. 
Седді қайтып ұксын, ұгайын десе де колы тие ме?» (Абай (Ибраһим 
Құнанбаев). Екі томдыц иіыгармалар жинагы. Екінші том. 
Аудармалар мен қара сөздер. Алматы: Жазушы, 1986, 104-105 
66.). Бұган не айтып, қосуға болады. Абайдың өзі 
айтатын«интеллекті» жоғары, ягни «көкірегі көзді» адамдарға 
арналган сөздер ғой. Тағы да жандаралға оралатын шақ келді. Абай 
жер құдайы- гіатша наместнигіне тайсалмай жауап бере отырып, 
енді өзі де тура шабуылга шықты. Міне сол кезең.

- «Ваше превосходителство! Мен ол адамдарійен сіздер экім 
қоиғандыкгган алыспаймын. Айттым ғой, олар жауыз болгандықган 
алысамын! Жандарал қатгы тепсініп, столды саусағымен қатты 
үрып түрып:

- Ең эуелі сіз осы үшін жауап беріңіз! Әкім сайланған адамдарды 
«жауыз» деуге қандай хақыңыз бар?

- Олардың шынын білсеңіз, мен гана емес, өзіңіз де, жауыз 
демек түгіл, көбін жазалар едіңіз.

- Осы айтқан еөзіңізге дэлел келтіріңіз! Не сіз көп волостной 
управительдердің қылмыстарын дәлелдеп атап бересіз. Менің 
көзімді жеткізесіз соған. Немесе мен сізді осы үйден шығарғанда 
қасыңызга жандарымдарды қосып, түрмеге жөнелтетін болып 
шыгарамын. Абай әлі сасқан жок. Жандарал га ойлы, салқын көзбен 
тік қарап тұрды да:

- Мақұл, Ваше превосходительство! Тек, бірақ маған барымды 
айтқызып, тыңдап шыгуыңызды өтінемін, - деді. Абайдың мынау 
жауап, мынау жүзінен соң, жандарал оған бір сәтжалт бұрылып, 
ұзак ойлана үнсіз тоқтап, қадалып тұрды. Сөйтті де бірталай уақыт 
унсіз жүріп қалды... Абай өз ойын айтып жатыр:

- Қылмыстың бэрі қағаз жүзінде сансыз көп ауыр жұмыстар 
болғандықтан, ояздар тыя алмай, мировой судьялар анық бұзық, 
жауыз адамдарды жазалай алмай қойды...

- Сіздің өзіңіз ықтиярсыз сол көп арыздарға көңіл бөліп, 
жаманшылық, жауыздықпен алыспақшы болып, араға келіп 
отырсыз...
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«Соны істейтін кім?» - десеңіз, көбінше елде отырган малы көп, 
жігіті көп жэне керек десе, қазналық печаті, кеңсесі де бар, эр 
болыста отырган атакты экім адамдар. Ал, барлық тынымсыз,

ш

шексіз көп жауыздықгар соңында малынан айырылатын, есесіз 
қапатын, эділет таппайтын көп момын халық болады. «Адал 
еңбекпен, тыныш тіршілік етемін» деген көп халықжаңагы мыкты 
жауыздардан ұдайы зорлық көріп, тендік таба алмай, жапа шегеді,
- деп сөйледі...Жандарал Абай сөзін тыңдай огырып, бұл адамның 
«жай бір арыз,приговорларда жүретін, қатардагы айлакер емес 
екенін аңғарды. Аңғарған сайын, Абайга іштей жауыгып, жаггырқаи 
қарады. Бұл киргиз жандаралдың сахарада «кездестірем» деп 
күтпеген адамы. Өзінде «халықтың қамқоры боламын деген, оның 
сөзін жоқгаушы, алысушы боламын» деген кескін байқалады. Бір 
кезек жандарал Абайдан іштей үркіп те қалды. Мынау айтып 
отырган сөздерді элі «азатшылдық, халықшылдық, социалистж 
ойлармен жалгасатын профамма емес пе екен?» - деп те сескенді» 
(Сонда, 386 6.). Абай мен жандарал арасындагы пікір таласы қазақ 
елінің дамуы тарихының жаңа кезеңі екенін танытады. Қазақ 
халқының үлт-азаттық қозгалысы тарихы туралы қазақша 
сауатымызды жетілдіре түсуде даналарымыз - Абай мен Мүхтар 
Әуезов мүраларының әсері орасан зор. Мүны үнемі ескеріп, 
ұмытпау - үлттық парызымыз. Бүл бір дерлік.

Екінші, гасырлар бойы «жалтаң көз», бүйыгы, жуас болып өскен 
басымыз «жагыну» мен «қүлдық» психологиямыз өзгенің 
тепкісінде, басқаның билігінде болып, элі де бүның айла-амалы 
қүрсауынан босай алмай келеді. Осьгаың салдары болар: есімімізді, 
нәсілімізді, тілімізді, дінімізді, мәдениетімізді, мыңжылдық 
тарихымызды үмыта бастадық емес пе?! Ойга кірмейтін 
сүмдыктаргатап болып, бүл дегеніңіз өз дэрменсіздігімізді жэне 
мүны өз қолымызбенен жасап отырган жоқпыз ба? Бүндай 
сұмдықгардың ең сорақысы: «Ойланшы қазақ?» - Мыналар емес 
пе?! Қазіргі қазақ өз елінде, өз жерінде отырып, бүрын-сонды 
болмаган: «Анатілімді қоргаймын!» - деп, «Анатілі» қогамын, толып
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жатқан комитеттерді жыл саиын су жаңасын жарлықтармен жасап 
жатыр? Пайдасы шамалы болған соң, «Кім үшін?» - деген сұрақ 
туады. Саясатшылардың қулық-сұмдығы арқасында тағы бір 
«керемет» ылаңын өз колымызбен жасап, иығымызбен көтеріп 
отырмыз ғой. Қазақ халқы ақылсыз саясатшылардың көмегімен 
өзін өзі екі жікке: бірін «орыс тілдіге» деп, екініиісін, «қазақ тілдіге» 
жатқьізып отыр. Байқайсыз ба? Бір сұмдық дске тағы да өзіміз 
мұрындык болып отырмыз. Сөйтіп, не керек екі қазақ кездесе қалса, 
есеп айъфысарда: «сорок» пен «қырьгқтың» қосьшдысьгн шығара 
алмай жүр. Қазақ халқыньщ ұлттық тэуелсіздігін тэЛкек етіп жүрген 
саясатшылар да аз емес. Қазіргі кезеңнің ең шиеленіскен 
мэселелерінің бірі - қазақ тіпі тағдьфы. Анатілімізге барлық жағынан 
қамқоршы болу, қолдау жасау - ауадай қажеттілік. Осыған қорған, 
бас-көз болатын, ең алдымен, елдігіміз бен ұлтгық мемлекеттігіміз, 
халықтығымыз бен ұлтжандылығымыздың бірлігідұтастығы. 
КПСС идеологиясы үстемдігі дэуірлеп тұрған шақга жоғарыда 
аталған мәселелер туралы ашық пікір айту өмірге қауіпті болатын. 
Мындаған ұл-қыздарымыз осының құрбаны болды емес пе? Ұлы 
державалық идеологияға қарсы Абайдьщ тойтарыс беріп отырған 
сәті қалай өрістер екен? Куэгері болайық. Бірақ, отар экімшілігі үшін 
Абай оңай жау емес екенін байкаған патша шылнаместник - 
жандарал тагы қандай тың мінез көрсетер екен, оқиғаның ішінде 
бірге болайьщ.

Жандарал «... Абайды тағы да сөйлете түсіп, сырын ашқыза 
бермекке бекінді.

Құнанбаев, не себепті сіздің жаңағы маған айтқан 
сөздеріңізде жамандаған адамдарыңыздьщ барлығы, біздің сайлап 
қойған судьялар, волостной управительдер жэне эртүрлі беделді, 
инабатты адамдар болып шығады? Сіз бұнымен кімді жамандап 
отырғаныңызды аңғарасыз ба? Біз киргиз даласына таңдап отырып, 
әкімдер сайлаймыз. Сіз оның бэрін жаман дейсіз, жауыз адамдар 
дейсіз. Оныңыз менің аңғаруым рас болса, сіздің өзгеден бөлек 
убеждениеңіз емес пе? - деді. Абайға салқын қарап сынап, торып,
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сөй л еп  оты р. Бұл с ө з д ің  арты нда « ел д ег і әк ім д ер  ж ам ан бол са ,

саилап
көрсетті. Бұл
аитгы

қорыту, ӘК1М НЩ  өз міндеті» - деп, ішінен оилады да, өзімшы 
зорлықшыл ұлықпен бұдан ары шыншылдыққабасып, сьф ашысып 
сөйлескісі келмеді. Салмақпен қарады да күліп жіберді:

- Ваше превосходительство! Мен ғұмырымда бірінші рет сіз 
сиякты үлкен экімге кездескендіктен, сіз билеп жүрген сахарадағы 
шын ауыр хапдерді айту қажет қой деп білдім. Шынын айтсам, 
жаңагы мен айтқан көңілсіз халдер туралы бір мен емес, 
сұрастырсаңыз, барлық сахараның мол халқы да айтар еді. Сізге 
кездесуде менің өз басым үшін әділетген басқа өтінетін еш нәрсем 
жоқ. Мен әкім боламын дейтін кісі емеспін. Сіз болсаңыз, зор әкімсіз. 
Қолыңызда көп қүдірет күші бар. Жаманшылық, жауыздыкты 
тыямын десеңіз, қолыңыздан көп нәрсе келеді. Ал, сізге біздің

турасындагы шындық халдың
кетсе

jm

айттым! - деді. Жандарал бүл сөзді үнатпады. Қазактың халкын 
тек топас жабайылықты білетін, үлыққа қараңғы қорқынышпен 
бағыну, табынуды ғана білетін аса бір тағы ел деп ойлайтын түсінік 
бар еді. Ол ойының бэріне мына сахара қазағы Ибрагим Қүнанбаев 
өнеге бойымен сөйлеген сөз, ішкі нэр ойымен, түгелдей карсы ажар 
танытып отыр. Орысша оқыған адамша сөйлейді. Жандаралдай 
үлықтан жасқанбай тәрбиесі тең адамша кеңеседі» (Соңда, 387
б.). ■ ■ •• - Й Ё |^  7 : д ' '

Мемлекетгік екі қайрагкер: бірі - патша экімшіл ігінің ауызынан 
жалын атқан генерал-губернаторы да, екіншісі - қазақхалқының 
жогын жоқтап, мұңын шагып, мүдделерін қорғайтын ұлы ойшыл,

Бүл
жүздесу

алмаи
түйекпен жуылып-шайылып, дәрежесі детөмендеп, эсерсіз, белгісіз

184



болып қала берер еді. Шын мэнінде жандаралмен табан тіресіп, 
күреске бекіндіріп отырған, патша экімшілігі алдына қойып отырған 
Абай тілектерін, талаптарын мемлекетгік, дипломатиялық сатыдағы 
қарым-қатынастар деңгейі деп Кабылдап, эділ шешіп, қазақ 
халқының елдігін, ұлттық тэуелсіздігін, мэдениетін тануды, 
сыйлауды талап етіп отырган жоқ па?! КПСС үстемдігі 
заманындаАбайдай ұлы ойшылдың саяси қызметі, көзқарасы 
туралы сөз көтеруге астыртын тыйым салынғандай еді. Әсіресе, 
үлкен саясат маңындағылар «дала ақынын» көреген саясатшы деп 
санаған адамды мазақ етіп, күлкіге айналдырган болар еді. 
Бұрынгы одақгық көлемдегі қоғамдық пікірде: «Абай - үлы ақын», 
«Абай - агартушы» деген түсініктер қалыптасып, үстемдік етгі. 
Осының салдарынан болар зерттеушілер Абайды біресе, батыстық 
немесе шығыстық мәдениет түлегі деген қарама-қарсы 
агымдардың қыспағында болды. Абай дүниежүзілік өркениет 
туындысы деген қагидаға кең жол ашылмады. Әрине, даналардың 
ұлттық сипатын сақтай отырып, дүниежүзілік мэдениеггі не Батыс, 
не Шыгыс деп геогрфиялық қүрылымына орай бөлу, тұтастыққа 
бастамай, сыңар жактыл ыққа үрындырган болар еді.

Абай - дүниежүзілік өркениет туындысы деген қағида күн 
санап күш алуда. Осының ең айшықты деген көрінісі - ЮНЕСКО 
шешімімен, 1995 жыл тұңғыш рет Хапықаралық Абай жылы 
салтанатымен өтуі. Ал, 1997 жыл Мүхтар Әуезовтің Жүз жылдық 
мерейтойы ЮНЕСКО қалауымен Халықаралық Әуезов жылы 
болып өтті. Абайдың, сөз етіп отырган патшалықРесей қазақжерін 
отарлау экімшілігінің өкілі - жандаралмен кездесуі - тек 
дипломатиялық қана емес, мемлекеттік дэрежеде өтті десек, 
тарихка да, ақиқатқа жанасты болары хақ. Абай қазақ елінің 
мүддесін, саясаты н орыс үлы державалық империя шабуылынан 
қоргады. Ойымызды дәлелді негіздеу мақсатында үлы Мұхтар 
Әуезов қаламынан шыққан ой сарабындагы пікір таласымен 
салыстыру (ойлау мәдениеті гылыми қүралы /қалам иесі/) 
мэдениетіне жүгінейік. Абайдың дипломатиялық саясатқа деген
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дарындылығы, бейімділігі, талас-тартыс үстіндегі тапкырлыгы, 
табандылыгы жандаралдың өзін таңқалдырып, ойлануына мэжбүр 
етті ғой. Бұны Абай мен халық дипломатиясының жеңісі екендігін 
Мұхтар Әуезов өте нанымды, эрі тартымды бейнелеген. Жандарал 
күй-сезімі мен ой саптауына да ғалым-жазушы терең талдау 
жасаған. Жандарал өз ісін өте жетік білетін, орыс патшалығы 
әкімшілігінің сенімді, ұр да жық емес, ақылды, айласы мол, эккі 
саясатшы портретін заман тұлғасына сәйкестіріп, тарихтығын 
сақгап, нанымды етіп түлғасын сомдаған Мұхтар Әуезов. Оңайға 
түсетін саясатшы емес екенін Абай да танытты. Қазақ жеріне 
тамырын терең жіберіп, мэңгілікке мекен теппек орыс патшалығы 
жаулау, отарлау саясаты қол шоқпары қызметін ойдағыдай аткарған 
жандаралдың қазақ еліне келуінде көп сыр түйіні жатканын көреміз. 
¥лы державалық отарлау саясатына қарсы шыққан «надан», 
«топас» халық дипломатиясының өкілі -Абай ақылды, көреген 
саясатшы ретінде көрінеді. Патша наместнигінің мемлекеттік 
санасы қыңырлыгы, бірбеткейлігі дараланып байқалады. Себебі, 
жандарал жүз жерден ақылды болғанымен, бүның сүйенетіні - 
қатып, семіп қалған деректер, жалған өсек, арнайы дақпырт. Қазақ 
халқын «надан», «топад»,«жабайы» деп түсінілуі парасатшыл ойға 
сиымсыз баға. Әлде жалған түсініктер дейміз бе?! Мүмкін, бодан 
халыққа деп, патша сарайында арнайы пісірілген идеологиялык 
қойыртпак па?! Қал а берді қазақ халқьш отарлау саясатынын тірегі 
боларлық мақсатты насихат,уағыз бағдарламасына негізделген 
жандарал саясаты ма?! Бір шыны- патша экімшілігі қулық пен 
сұмдыққа бай. Осылай етпесе, жандарал патша сенімінен 
табылмайды. Тіпті, жергілікті үсақ-түйек әкімдер де бұдан ат-тонын 
ала қашқан болар еді. Жандарал түлғасын бейнелей отырып, Мұхтар 
Эуезов Абайдьщ тарихи тұлға бітімінің саяси-әлеуметтік қырларьш 
толықгыра, жетілдіре, терендете түседі. ¥  лы ойшылдың қоғамдық 
көзқарасы мен саяси-әлеуметгік қызметінде де өзгерістердің өріс 
ала басгағанын философиялык тұрғыдьш баяндаған. Философиялық 
деудің мэнісі Абайдьщ тарихи түлғасындағы тың серпін казак халқы
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мінезімен санасындағы өзгерістермен тыгыз байланысын тәжірибе 
жүзінде таныстыратын «ереуіл сана» иесі Базаралы іс-қимылы 
арқылы ерекше дараланып байқалады. Абай мен хапық біртүтас 
қоғамдық күшке айнала бастағынын көреміз. Бүхара халмқтмң 
Абайга деген ықылас-пейілін, ақ ниетін танытатын бірнеше 
көріністерді Мүхіар Әуезов қаламынан шыққан күйінде келтірейік. 
Осылардың ец «таңдамалысы» Базаралы мінезі арқылы халық 
дипломат иясмн бейнелейтін төмендегі көріністер.

«- Сан жердеталайымызгаболысып, Абай еткен жақсылықты 
айтамыз», - дейді «ереуіл сөз» иесі, халықтың *яра орманынан 
шыққан жиынтық түлға Базаралы. «Ал, біздің» - деп, ойын эрі 
жалғасггырып, - «Абайға еткен бір жақсылық, достығымыз бар ма? 
«Мынау соның қарызы!» деп, кей ауылдың приговорын осымен 
жияды. Тағы бір ауылда: «¥лық пен елдегі жуандар болып, Абайға 
қарсы ұрандасыпты... Бүдан иянаттап, нұсқайды, онда ұлық 
ұстайды, халыққа болыстың деп кэр тігеді. Олар солай 
ұрандасқанда, енді тым құрса халық Абай үшін бүлк етпеске бола
ма?! - дейді» (Сонда, 358-359 66.).

Сол Базаралы, міне, Қарамолаға келіп, жандарал кеңсесінен 
көктен түскен жай сияқты бір-ақ шықты. Орыстың ұлы қыл 
қаламгері Репиннің «Не ждали» деген атақты суретіндегі «үнсіз 
көрініс» сиякты үлы суретшінің қыл қаламьшан кем түспейтін етіп, 
үлы сөз шебері - Мұхтар Әуезов жандарал кеңсесіндегі үнсіздік 
сэтті сөз бояуларымен керемет бейнелеген. Абай дэл Базаралы 
түлғасы: «осы сәтке лайық дэрежеге көтеріледі» деп ойламаган 
болар. Тіпті, патша наместнигімен орысшатілдесіп, ойын шағуға 
да жетіп қалыпты. Абай түсінігінде сүйсіну де, тандану да қабатгаса 
кетті. Қоғамдық пікірлер қазанына Базаралы тұлға бітімі, уақыт 
пен тағдыр айдап келген, қогамдық қайшылықгар сыбағасын салып, 
қазақ жерінде де халық күрескерлері бар екенін танытты. Бұны 
сезбеске жандаралдың да амалы таусылғандай. Базаралы 
«...өздігімен бастап өзі жиған қоржындары толы приговорларын 
алып, бір бөлек сапар шеккен еді» (Сонда, 359 6.).
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Базаралы сөздерінен сескенген жандарал көңіліне күдік те юре 
бастаган еді. «Осы мәжіліс үстінде оның Абай турасындагы ойы 
элденеше рет өзгерді. Енді андаса, қалың надан сахарадағы жалыз 
мынандай адамды жазаласа, оның арты оңай болмайтын сиякты. 
Приговорларға қол қойғанға қараганда, бұны жақгайтын халык көп 
екені даусыз. Сан болыстан бұның беделі де зор болу керек. Кім 
біледі, оны жазаласаң мынау қалың приговор сенатка, патшаның өз 
кеңсрсіне де кетер. Билеген облысьшан көп арыз түскен жэне алғаш 
қызметке келген жылы түскен деген жандаралға абырой бермейтіні
бар-ды» (Сонда, 389-390 66.).

Жандаралға «үлкен эсер» еткен Базаралы сөзін осы арада толық 
келтірмесек, онда қалың орман халықгың ақылшысын да, күрескер 
басшысын ұқпаған да, ескермеген де боламыз ғой. Сондықтан да 
эңгімеміз тақырыпсыз, мағынысыз болмасын десек, Абайды қауіп- 
қатерден сақгап қалуға ат салысқан халқының өкіліне соз берелік. 
«Базаралы Абайды өзінің тың өнерімен тағы таңырқатып
орысшылап тұр:

- Қырғыз степ слапой, тақсыр, - деп ұзын сұлу аппак
саусақтарымен бір козін басты. - Токмо один клаз ес, он Құнанбаев! 
Қыргыз степ глухой тақсыр, - деп бір құлагын да жаңағы саусағымен 
басқанда, жандарал еріксіз езу тартгы. Қазақ арызшы сондай тапкьф 
тэрізді. Базаралы дауысын сенімдірек шыгарды. Саусағын екінші 
қүлағына апарды да, - токмо один ух ес, он Құнанбаев! Он не бойдет,
- дейді, озі бұл сөздерін Абайды көрмей тұрган кісіше айтып тұр. - 
Не можно! - деп, жүзін тез салқындатып бас шайқады. - 
Стептомнай, глухой бойдет! - деп, басын тагы шайқап, - не можно!
- деді. Савельев енді өзі жымиып жандаралга Базаралы сөзін 
орысша жеткізейін деп еді, жандарал оған қолын көлденең сермеп, 
кіріспеуге белгі жасады да, Базаралыга қарап отыр. Базаралы әлі 
сойлеп түр:

- Каспадан кубрнатр нобай шалабек! Наш пригоуар много... 
много степ послал... Много-много степ просит. Наш пригоуар поскай 
санту, министр, белый сарь. Степ просит пустит нас министр,
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ГТетербор... сарь... псе пойдом! Тода пой дом! - деді. Жандарал 
бұл тұста қабағын қайта түйді де, Базаралы мен Савельевке 
түсіндік, - барындар!» деген белгі етті. Жауап айтып жылушыраған
жоқ (Сонда, 389 б.).

Базаралы сөзі жандаралға жетті ме, бұны ол ұқты ма, ұқпады 
ма? Бейіл бермеді. Сірэ, ұққысы келмегені басым шығар. Бірақ, 
бір анық-танығы «үнсіз сахара» дауысын шыгарып, шағымын 
патшаға жеткізем деушілердің қатары күн санап көбейіп келе 
жатқанына жандаралдың өз көзі жеткендей. Мұны мойындамасқа 
амалы қалмаған сияқты. Жандарал өз қолын өЗТ байлағандай. 
Әйтпесе, мына Базаралыны да Абаймен бірге қосақтап, Сібірге 
айдау еді. Осы тұста Абай ойы - халық ойы, Абай арманы - халық 
мүддесі екенін, Абай мен халыктың бір түтастығын Мұхтар Әуезов

етіп
феодал дық

патшалык
туындысы. Базаралы тарихи түлғасы эр қырын, эр қүбылысын, эр 
көрінісін т.с.с. (эсіресе, үшінші, төртінші кітаптарда) ерекшелендіре, 
дараландыра бейнелей отырып, Мұхтар Әуезов қазақ халқының 
тарихи түлға бітімінің батырлықта мінезін қалыс қалдырмаған.

Қазақ жерін жаулап, халқын «жалыну мен жағыну», «қүлдық 
психологиясы» тегеуірінде ұстамаққа бекінген пагаіалық Россияның 
огарлау саясаты тарихының объективтілігін Мұхтар Әуезов жан- 
жақты зерттеген десек: ақиқатқа сэйкес болар. Енді осы тарихи 
үдерісті, Мұхтар Әуезов тек үлы жазушы деп қана емес, тарихшы 
галым, социолог хақындагы зерттеуші шеберлігімен де өзін 
таныстырады.

«Ресей көлемінде күш алып, қанатын жайып, өрлеп өсіп келе 
жатқан өндіріс капиталы, ол кезде отар, базар іздеп, жалактайтын» 
-деп, өзінің тарихи жэне социологиялық ізденістерін бастайды 
Мұхтар Әуезов. «Отар бір жағынан өндірістің шикі бүйымын арзан

туындыларын
алатын
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берерінде, бермесін де кнмыл сгіл, омыраулай берш алагын күш 
керек еді. Сол күш орньша өндіріс капиталы қазақ дадасына, 
алдымен жалан қия сауда капитал ын агент қылып жұ мсады. 
Екіншіден, сол өндірісті тап мақсатына үйлее келерлік тәрті11 

орнатып, еп дегенін булжытпай орындатып отыра алатын әкімшілік
керек болды» - міне. орыс патшалығы мен сауна капигалынын казак 
елш отарлап, жерімен байлыгын өзінін экономика іык мүдделеріне 
пайдалануда қаидай саясат жургізтгі туралы пікірін герендете түсіп,
эрі жалгастырып, былай дейді:

«М үндай әкімдер патшалық үкімеггің ел ішіндегі тірегі, көзі
боларлық міндетгі орындай. элеумег майданына шықты. һл ішінде 
экім, султан, тере, болыс, би дегендер кобенді» дейді (1 8 т , 7 6 )  

Жергііікті «бүлдіргіш экімдердің» казак халқына келтірген 
азабы мен мазагын, тарихи үдеріске сэйкестіре, кезеңіне сай, 
объективі ілігін сактал, талдап, тексергси. Енді үлы жаіушы 
галымның осы орайда айгқан пікірін толыгырақ келтіренік.

«Бүрын да гитыі ы күрып келген ел енді жерден аЙырыдып, 
малдан ажырап, алым-шыгын, салык-каржы, қымбат ба.шр 
талауыиа бір үшырады Жүт, індет, пара-иэле сияқты кесірлерге 
іагы шырмадды» (Сонда, 7 6). Из, қазақ калкына қасіреі пен
ж\ деушілік әкеліеи осы бір іарихи кезец қазіргі тоуелсіздікке ие 
боліам қазақ ш к ы н ы н  гірліпнде гасыр арқалан, таіы да 
кайталанып шыр Диалекгиканын іерісіеуді іерістеу іацы куапші, 
жактайтын мыиа объектинтт корініс іерді: опсеше орал у, от кем 
кезенді жана жагдайда кайталагі оіу үдерісі бІздің казірі і 
ііршііи імшелскорінісберін,кайталапьш, іаі дырымыйаараласын, 
иелік етін, уысмнда у стамаюі ім. Мұны байкдмасақ, инда кокіреі імп 
сокыр бон алы гой. Мүндай адам «нарасынып» шіеумеггік-адамдык

а-бггім»н Абай
т , ш ір е п н  ш і бшгсаи т ш

Адад енбекііен срінбсй жүріп мал табу га жіігр қы
алмаисын
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Кеселді жалқау, қылжақбас,
Әзір тамақ, әзір ас,
Сыртың - пысық, ішің - нас,
Артын ойпап үялмас, - болып жүріп, тірімін деме, онан да Алла 

жіберген ақ бұйрықты өлімнің өзі артық» (Абай (Ибраһим 
Құнанбаев) Екі томдық шыгармалар жинагы. Екіниіі том.
Аудармалар мен қара сөздер, 102-103 бб.). Щ

Бүгінде «өндіріс капиталына базар» керек дегендейін, осы 
үдеріс қайталанып, өктемдігін жүргізіп отырған жоқ па?! Сөз жүзінде 
капитапизмнен аулақпыз да, ал іс жүзінде: «нарық экономикасына 
көшеміз», «өтпелі кезең үстіндеміз» деп, үлы Абай айтатын «күнде 
ергеңмен» күнкөріс жасауға шарасыздықган көніп келеміз. Сонымен 
ит жығыста, эуре-сарсаң болып, кімге? Капитализмге ме, қүқыктық 
па, азаматтық қоғам ба? Қайсысына сенерін емес-ау, түсінбей, 
білмей қарахалықдел-сал.

«Өтпелі» деп қақсап жүрген кезеңнің даму заңдылығын 
марксизм-ленинизм ашып көрсеткен еді. Бірақол отпелі кезеңге 
пролетариат үстемдігі (диктатурасының) саяси кезеңі тэн деп, 
анығын айтқан болатын. Ал бүгінгі таңда қандай саяси кезеңді 
бастан өткеріп отырмыз? - деген сұрақтың тууы заңды. Қазіргі 
қазақта «малдан ажырап, алым-шығын, салық-қаржы, қымбат 
базарталауына» ұшырап отыр, бұған не айтамыз. Абай заманында 
«бүлдіргіш экім» ел билесе, бүгінгі күні қандай экім билеп отыр?! - 
деген сүраққа жауапты кім береді екен. Тағы да аты шулы Алладан 
да бетер, үстемдігі шексіз «нарық» пен «өтпелі» кезеңге итере 
саламыз да.

Қазақ елінде Ресей өндіріс капиталы орнатқан тойымсыз 
экімшілігін сынаганда Мүхтар Әуезов логикасына Абай эсері 
байқалып-ақ түр. Әсіресе, «Сегіз аяқ», «Сабырсыз, арсыз еріншек», 
«Күлембайға» басқа да поэзиялық шығармаларында, ал 
философиялық (үйреншікті қара) сөздерінің қай-қайсысында 
болмасын қазақ мінезі мен санасын сынайтын Абай логикасының
ізін оаиқамасқа оолмаиды.
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«Ел ішінің әкімдері сол елді сорлатушы, тыныштығынан 
айырушы бүлдіргіш экім болады. Олар, әсіресе, жемшіл-парақор, 
партияқор, зорлықшыл әкімдер, әрі жоғары ұлыққа жағынымпаз 
құлдар. Елдің өнерлі, мэдениетті болуын олар ойламақ түгіл, 
өздеріндей қылып, елді де надан күйінде ұстауға тырысады. Қолына 
түспеген өнер-білім, елдің аңсаған сусыны, жалгыз суаты есепті 
болады. Ел осы тілегін қиялында, көкірегінде сақгайды. Басына 
түскен хал менен жаңағыдай әкімшілікке ел наразы, жұрт күйзеу 
болып күңірене береді» - дейді Мұхтар Эуезов (Сонда, 8 б.).

Жұрттың «күйзеу болып күңіренуі» себебін Мұхтар Әуезов 
саясат пен қоғам арасындағы қайшылықгарға байланыстырады. 
Осындай нық негіз, тірек боларлық дәлелді ұлы ғалым-жазушы 
Абайдың саяси-әлеуметтік қызметі мен саясат туралы пікірлерінен 
қарастьфады. Қоғам мен саясат бүлар үнемі, үздіксіз қарама-қарсы 
қоғамдық күштердің әсері мен қыспағында туып, орістеп, дамиды. 
Сонау құлиеленушілік қоғамнан бері қазіргі жаңа тарих аралығында 
орын алған әлемдік оқиғалар осыған далел. Алысқа бармай-ақ Кеңес 
империясының құлауының өзі дәлел. КПСС-тің 70 жылдық 
үстемдігінің опат болуы - қоғам мен саясаттьщ бір-біріне қарама- 
қарсы күштер екенін қоғамдық тәжірибеде көрсетгі ғой. КПСС- 
тің «Халық пен партия біртүтас» деген құрғақ соз, жалған 
саясатыньщ тиянақсыз, жәдігөй болуыньщ сыры да осьшда болар. 
Себебі КПСС пен кеңес үкіметі ондаған, жүздеген халықгарды, 
үлггарды үлкен саясатқа қатыстьфмай, арқан дап ұстады емес пе?! 
Мәселен, Қазақстанда орын алған КПСС-тің тың игеру саясаты- 
шы. Бүл туралы жоғарыда соз болды. КПСС үшін деп 100 % дауыс 
берсек те, қазақ халқы соның бір пайызына де иелік жасай алмады.

Саясаттың қулық-сүмдығы шексіз ғой. Халық пен саясат 
арасындағы айырмашылық жер мен көктей. Себебі халық 
мэңгілікте, саясат өткінші. Тарихты жасаушы күш - ол еңбекші 
бұқара халық. Қандай да қоғамның өмір сүруі мен дамуының 
материалдықта, рухани да негізі - халық. Бүл жерде К. Маркстің 
ойын жоққа шығаруға ешбір негіз жоқ. Баспанасыз, ас-сусыз өмір
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сүрген кісі адамзат тарихында элі кездескен емес. Саясат болса 
көбіне дамудың кертартпа күші. Саясатгың осы касиеттерін Абай 
терең сезінді емес пе?! «Жуандар, Құнанбайлар ортасы ел қамы 
емес, ел сорына біткен озбыр қиянатшылдар ортасы екенін Абай 
таныды», - дейді Мұхтар Әуезов (20 т., 47б./Сөйтіп, өз заманы 
оргасын ұгып түсінуде Абай кеңінен қолданған «қиянатшыл дүние» 
атты әлеуметтік-философиялық мәніндегі үғымды Мұхтар Әуезов 
те Абай әлемін тануда ғылыми әдістеме ретінде пайдаланғанын
көреміз.

Орыс патшалыгы жүргізген отарлау саясаты шагында да өз 
елін әділдік жолыменен билік жургізу үшін Абай жаңа заң ережесін 
Де үсынады. Бүл туралы гулама галым Өлкей Маргүланныңойын 
келтірген болатынбыз. Абай замандасы куэлігіне де жүгінейік. 
«Абаймен Қара молада болтан Мүсірәлінің куәлігі бойынша, - дейді
Мүхтар Әуезов, - бүл жолы Абай тізген ереже бабы жүзден аса 
еді дейді» (Сонда, 62 б.).

тұста айрықша
халқы

щ л * т Ж ---- ----м Г Р *

экімшілігі Қазақ еліне билігін жүргізу саясатыиа да араласып, өз
турасында ғалым

ойына мэн бере, ойлы көзбен қарап, толығырақ келтірейік. 
«Сол Мүсіралінің есінде қалған екі статьясы анық Абайдың

қостырған, тың жаңа
әділет

ұрлық
Ьұрынғы жол боиынша ақы иелері алатын малды төлеуге 

ұрының өз мүлкі жетпегенде, ағайыны төлейді екен. Абай енді 
«агаиыны емес, ұрыға ат майын беруші, сүйеуші бай-жуан төлейтін 
болсын» - дейді. Бұдан бұрын ері олген жесір эйелді алатын эмеңгері 
жоқ болса, байының ағайыны өзге біреуге сатып беруге болады 
екен. Абай: «Бұл әділет емес, ол эйел баста бір сатылған, жасау- 
мүлкімен келіп аоташқы қалың мал орайын төлеткен. Енді екі 
сатылмақ - зорлық. Алатын әмеңгері болмаса, еркі өзінде, ол әйел 
«азат», - деген» (20 т.,62 б.).
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Абайдың қоғамдық-саяси қызметі турасында сөз ете отырып, 
әрі қогам мен саясат арасындағы қайшылыктар жөнінде көзқарасын 
талдап, зерттеуде жүйелі қағидалар ұсынған жазушы, зерттеуші, 
тарихшы, оқымысты, ол - Мұхтар Әуезов. «Абайдай ешкім соншама 
тебіреніп, - дейді Мұхтар Өуезов, - «әр тарапты және жауапты 
ойланған емес... Басқа сөзбен айтқандаі ақын жеке және кездсйсоқ 
нэрсені емес, жалпыға бірдей және қажет нәрсені, бүкіл өз 
заманының айқын көрінісін, мән-мағынасын көрсетстін нәрссні 
бейнелеуге тиіс. Абайдың қалдырған мұрасының осындай жэне осы 
сияқты елеулі белгілері мен қасиеттері оның творчествосының
халыктығын көрсетеді» (1 9 - т 50 б.).

Қорытынды түйін ойын М ұхтар Әуезов былай деп
тұжырымдаған: Абай «өлеңдерін, поэмаларын, қара сөздерін өз
заманындағы қоғам өмірінің ондағы халыктың барлықжіктерін,
барлық жастағы, күй-түрмыстағы адамдарын түгел қамтитын
энциклопедиясы деп батыл айтуға болады. Абайдьщ шығармаларын
оқи отырып, қазақ қоғамының әлеуметгік-экономикалық, праволық,
семьялық және қоғамдық, мәдени және моральдық жайы турасында 
айқын, әртарапты және дәл түсінік алуға болады» (Сонда, 51 б.). 

Енді, Мұхтар Эуезов айтқан Абайдың қоғам омірі туралы
юнцикл опедиясын ан» дәл «түсінік алу» дегеннің мәнісі, яғни, қоғам 
өмірі жөнінде: мұның эр тарапты салалары; қоғамдық, саяси- 
элеуметтік қүрылымы\ ру-тайпалыққа негізделген қоғамдық 
қатынастары; шаруашылыктың көне түрлеріне негізделген қазақ
қоғамы экономикасы; қазақ халқының үлттық психологиясы мен 
қоғамдық санасы т.б. туралы ұлы ойшылдың шығармаларынан 
(Өлең және философиялық сөздерінен) қазақ халқының тарихи түлға 
бітімі туралы «түсінік алуға» толығынан болады.
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1.2.3 АБАЙ ПЫСЫҚША ¥ҒЫ МЫ  ТУРАЛЫ

Абай өлең сөзінде (танымдық жэне логикалығына мэн берсек) 
қоғамды тану мәселелерін жиынтықтап, маңызы мен мэнін 
тарқататын, әрі қазақ мінезінің ұлттық та, тарихи да тамырларын 
ескеретін, бұған қоса казак қоғам қайраткері мен саясаткерінің 
тұлға-бітімін түсінуге жол ашатын уйреншікті, дағдылы, қазаққа 
етене жақын қарапайым «пысық» деген сөзді көп қолданады. 
Әдеби-керкем, мінеу, шенеу (сатиралық /қалам иесі/) құралы ғана 
емес, қогамды-тану логикасы, эдістеме сапасында да 
пайдаланғанын көреміз. Бұл сөз Абай зерттеуінде, иэ зерттеуінде, 
талдауында, түсіншуінде коғамдық, саяси-әлеуметгік, адамдық, 
кісілік қасиеттерін бейнелей отырып, логикалық абстракция 
деңгейінен көрінетінін айту орынды. Философиялық тұрғыдан да 
осыпай. Зерггеуінде дегеннің мәнісі Абай тек ойшыл философ, ақын 
ғана емес, әрі психолог, педагог жэне саяси қайраткер, социолог 
сапасында да ізденіспен айналысқан галым екенін де танытады. 
Ойымыздың деректі, негізді болуы үшін, Абайдьщ тек эдеби- 
көркемдік қана емес, саяси-әлеуметтік, философиялық 
мазмұныменен көзге түсетін бірнеше өлеңінен «түсінік алайық». 
«Өкінішті коп өмір кеткен өтіп», «Сабырсыз арсыз, еріншек», 
«Көжекбайга», «Күлембайга» т. б. деген шыгармалары Абай өз 
заманындагы қазақ саясаткерінің қогамдық тұлға-бітімін 
«пысықша» деген логикалық мэні бар ұғым өрісінде жан-жақты 
баптаған. «Үлгісіз жұрттың» философиялық бейнесі «ит мұрындай
надандар» болса, бұның саяси-элеуметгік жиынтық бейнесін: 

Еңбегі жоқ, еркесіп,
Бір шолақпен серкесіп,
Пысық деген am шъщты.
Бір сөз үшін жау болып,
Бір күн үшін дос болып,
Жүз кұбылган салт шықты, -

Деп тұжырымдап, ал бүның қоғамдық, әлеуметтік сипатын:
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Қызмет қылып мал таппай,
Ғылым оқып ой таппай,
Құр үйінде жатады, - дейді де, бұндай «пысықтың» қоғамға 

тигізетін саяси-элеуметтік ылаңын, адамға деген қаскөйлік
пигыльш:

Ақылы бар кісіні , Н
Ғайбаттайды, даттайды.
Ауқаты бар туганды 
Қайырсыз ит деп жаттайды.
Мал мен бақтың дүшпаны,
Кеселді пысьщ көбейді,
Күшік иттей үріп жүр,
Кісіден кеммін демейді, - деген өлең сөзі арқалы логикалық 

ойының жүйесімен таныстыраотырып, бір Тобықты емес, қазақ
халқының сол шақгағы, тіпті,бүгінгі тәуелсіз еліміздің көптеген 
саясаткерлері Абай«пысықшасынан» аспаса, кем соқпас. Абай 
«пысықшасының» саяси-элеуметтік бейнесінің қырларын ашып,
сорлы қазақгы:

Апты бақан, ала ауыз, - қылатын, әсіресе, тэуелсіздікке қолымыз 
жеткен шақта да соңымыздан еріп қалмай келе жатқан «кеселді 
пысықгың» жиынтық бейнесін Абай:

Қу тілменен құтыртып,
Кетер бір күн отыртып,
Қызмет қылган кісісін
Құрытуга таяйды.
Қылып жүрген өнері:
Харакеті - әрекет
Өзі - оңбаган, антүрган
Кімге ойлайды берекет? *
Кімді ұялып аяйды? - деп, мұндай «қу тілді» - «кеселді

пысықтың» (идеологиясын /қалам иесі/) қоғамдық пікірге, саяси- 
әлеуметгік ойға тигізегін запалын:

Расы жоқ сөзінің,
Ырысы жоқ өзінің,
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Өңкей жалган мацтапмен 
Шынның бетін бояйды, -
«Бұл кім өзі?! Мынаған не болған-ей?!» - деп, әркім өзіне сұрақ

койып, бүған қайтарар жауагіты өзі іздестірііі, табуға талаптанғаны
қажет қой деп ойлаймыз. Ең алдымен, жауабымызды негіздеу
мақсатында, тағы да: «Бұл Адам ба өзі? Әлде азғын ба?» деген
Абай ойына сүйенсек? Сонда сұрақты сұрақпен жалғастырып:
«кеселді пысықтан» сақтандыру үшін, Абай ойын «көңіл
ашығымызда» таза ұстауға, ұғуға, түсінуге қоғамдық ұмтылыс
жасап, өзімізді өзіміз тәрбиелесек, бұл дегеніңіз, үнемі қазаққа
жетіспей жүрген қоғамдық қажеггілік- үлтгық парызымыз. Ел билеу
тізгініне жармасқан, бұган қалай да ие болмаққа аласұрған қаскөй,
надан саясатшының «кеселді пысықшасыньщ» алдамшы, екі жүзді
мінезінен (идеологиясынан/қалам иесі/) қашанда сактан, ойлан деп
ескертіп тұрған жоқ па?! Мына төмендегі келтіріп отырған Абай 
сөздері:

Бүл сөзімде жалган жоқ,
Айтыпмай сөзім цалган жоц,
Абайлаңыз, байцаңыз -
Елдің жайы солай-ды, - деп қазіргі, ертеңгі жэне болашакгагы 

ұрпактарға ақтарыла, таусыла, ішкі сырын ашып, өзінің мәңгілік 
өсиетін ұлы Абай аманат етіптапсырып отырған жоқ па?! 
«Көжекбайға», «Күлембайға» т.б.өлеңмен жазылған 
шығармаларында, шифрмен белгілесек: 16,17,18,19,21,24,27,36,
44,46,62,71,72,76,80,90,101,130,131,139,141,142,143,154,156,
158,159. Бүл сандар - шифрлық, эрі логикалық қызмет атқарады. 
Айталық, 16 саны: «Қалың елім,қазағым, қайран жүртым» атты 
шығарма (Абайдың екі гпомдъщ шыгармалар жинагы. Екінші 
кітабының соңы 296-302 бб. іиыгарма- «мазмүны» /қалам иесі) 
бойынша тақырыптық тізімінде алатын сандық орынын шифрмен 
белгілесек: 16. Ал, 19 саны: «Адасқанның алды - жөн, арты - соқпақ» 
деген келесі шығарманың сандық орыны. Сөйтіп, саннан-санға 
ауысқан сайын тақырыптардың атымен танысамыз. Сонымен, 
мәселен сан: «Иузи - рэушан, көзі -гэуһар» шығармасынан басталып,
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соңғысы -175-ші, яғни, «Өзім әңгшесі» атгы поэмасымен аяқгаладьі 
(Екі тамдықтың Бірінші томы бойынша /қалам иесі). Бұл шифр: 
(Абай (Ибараһим)Құнанбаев. Екі томдық шыгармалар жинагы
бойынша жасалган. Алматы: Жазушы, 1986).

Шығармалардың атын атап, тізіп, шұбыртпай, қысқарту үшін 
шифрлап, сандықтізбегін беруці ұгымды, эрі орьгады деп ұйғардық. 
Танысамын деген кісі шығарманы шифры бойынша қажеттісін әзі
де тауып алады.

Әрбір шығарманың озіндік тақырыбын ескере отырып /іүтастық
козімен қарасақ - бұлардың барлығына ортақта, эрі бір арнада бас
біріктіріп, толғандыратын тағдырлы мәселе: ол - заман болмысы.

Абай өз заманында би, болыс болып танылды, казіргі тілмен
айтқанда белгілі қоғам қайраткері, кореген саясатшысы. Қазақелін 
жаулау, эрі отарлау саясатын жүргізу жолында қазақтың белсенді, 
ақылды, парасатшыл дейтін адамдарын патшалық Ресей экімшілігі
оз уысында ұстап, озінің колониялдық мүдделеріне пайдалануға 
тырысып бақты. Бірақ Абай казақ халқының басына тонген 
осындай қайшылыкты, тағдырлы жағдайдың озінде де халқьғна, 
үлтына адал қьізмет атқарып, қазақ қоғамы дамуының қүқыктық 
жолын ұстанды. Қараны, байды да, торені де - бэрін де қоғамға, 
адамға жат мінездері, қылықгары үшін, бүларды Абай сай-сүйегіне 
жете сынады. Абайдың саяси-әлеуметтік козқарасыньщ жиынтық 
түйіні: «пысықша»,«кеселді пысық», «бүлдіргіш экім» - жеке-дара 
бір болыс не би, старшын емес, жиынтық саяси-элеуметтік 
жаппылық тарихи түлға ретінде қолданды. Қоғамға жат кеселді 
қылықгарын, мінезін бейнепей отырып, Абай түсінігіндегі саясагшы 
«парасыньщ» -алдамшы, арам, парашыл пиғылын түтастық ретінде
қабылдасақ, қазақ қоғамы саяси ахуалы туралы «толық түсінік» 
алуға болады. Қазір де тәуелсіз Қазақ елінің үжен саясат маңында 
жүрген мемлекет дәрежесіндегі шенеуніктерді Абай айтқан, бірақ 
элі де ескерілмей, ұмытыла бастаган, «алар жердің ебін қамдап» 
жүрген саясатшылардың кісілік қасиеттерін: «сабырсыз, арсыз, 
еріншек»,«қыры жоқ», «сыры жоқ», «ақылсыз», «шаруасыз», 
«ырысы жоқ», «расы жоқ», «қу тілді», «ыржаңшыл», «қалжың
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басіііыл», «күшік итше үріп жүр» - өңкей «ит мінезділерді» 
мұрыяынан тізіп түрып: «Көріңдер, тамашалаңдар мьшаларды», - 
деп, көздерін шұқып тұрып халқына эшкіре етіп, кімнің кім екенін 
таныстырды емес пе?! Абай ақылына қүлақ артсақ, мүмкін дер 
кезінде «жаманшылықтан жиренер ме еді» деген үміт көкірекке 
үялап мазалағандай. Абайдың мына шығармаларына: шифрлық 
аттары: 16,17,18,19,30,31 саясат көзімен қысқа шолу жасалық. 
Мәселен, 16-шы, бұл шығарма - «Бірінші қараъөз» іспеттес бэріне 
арна, негіз болып, жалпылық мэн атқарады. Осыларға түйін-талдау 
беретін болсақ: 17-ші сауда капиталы қазақ жерінде үстанған 
саясаты сыналғай. Ал 18-інде:«Саналы жанға» қазақ халқының өте 
зэрулігі. Қазақ қоғамының әрғилы элеумет ортасы: «байлар», 
«саудагер», «естілер», «бектер»,«тенте кггі», қазіргі көзбен қарасақ: 
мафияны жыға алмай жүрген«күштілер» іс-эрекеттері. 
Келесілерінде: 19-шы сыйсыз «сидаң жігіт» қылыгы; 30-шы да
өндіріс пен өнерден, білім мен гылымнан бейхабар «үлгісіз жүрттың» 
сиқы; 31 -шіде - «үлгісіз жүрггы» уысынан шығармауға тыраштанған 
«кеселді пысықгың» қылықгары эңгімеленеді. Абайдың қоғамдық- 
әлеуметтік көзқарасының ең бай, қүнарлы саяси-әлеуметтік 
шыгармаларының ішінде өзінің саяси-әлеуметтік талғамымен, 
мазмүңды талдауымен көзге түсетін «Көжекбайға», «Күлембайға» 
атгы еңбектері. Біріншісінің шифры -32, екіншісінікі - 43. Аталған 
шығармаларда қоғамның эр алуан топтарының, таптарының 
алеуметгік, саяси, психологиялық сезім дүниесін мандайынан шертіп 
тұрып: «міне, көрдің бе? Кел тамашала!» деп, қазақ қоғамының 
саяси-әлеуметгік ойын ұйқыдан оятпакшы. «Доспын, сырласпын» 
дегендердің де мінез-қүлқын жан-жақты ашып, сөйтіп барьш қана, 
«кеселді пысықтың» қоғамдық, адамдық, кісілік қасиетгері ойнақы, 
екіжүзді мінезінің сырын аша түседі. Сонда ғой:

Сыбырлас, сырлас көп болган,
Көптен тату цимасың.
Басыңа жұмыс түскен күн
Татулыцты бұрынгы
Не қылып ол ойласын? - деп, болыс па, би ме, қатардағы ма -
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ісі шатақ, ойы шолақ кісінің алдамшы, сатқын мінезін айтса, 
саясатшылардың бұл «парасы» елдің қамын ойлай ма екен деген 
сұраққа жауапты Абай сөзінен күтсек, міне, сол жауап:

Жау жагадан алган күн 
Өздері иттей тақымдар, - 

міне, бірлігі мен берекесі кеткен елдің сиқы. Ел басына, адам басына
күн туғанда, тіпті жақын туысың да:

Әркімде-ақ бар гой туысқан,
Қайсысы жауды қуысқан, - 

иә, елдің бүгіні осындай болса, ертеңі қандай? Міне Абайды қатты 
толғандыратын «өз сөзінен басқа сөзді» тыңдамайтын, эділ 
саясаттан тым шалғай жайылған, «өңкей қиқым» сиқы. Ел қамьш, 
ел тыныштығын, хапық бірлігін, бары мен жогын қазақтың мұндай 
саясаткері ойлар ма екен? Ең алдымен қазіргі тэуелсіз ұлттық 
мемлекеттің шаңырағын көтеріп жатқан саясаткерлер Абайдың 
мына бір саяси ой-пікірін ми жылгапарынан өткізсе? Қайтер еді?

Шыныменен тамам ел t
Кете ме екен ит бола?...  ̂ т .,л..ч •,_.
Қызыгы кеткен ел багып,
Қисыны кеткен сөз багып,
Ендігі атқа мінгендер 
Күнде ертеңге талмайды - деп,
Бас-басына би болган өңкей қиқым 

саясатын сынаған. Тэлім-тэрбие алып, өнеге тұтып, құлак асса? 
Кім біледі? Әсіресе, екіжүзді байырғы ұлы державашыл 
саясатшылардың сиқырлы арбауынан шыға алмай жүрген, бұның 
ішінде «орыстілді» болып кеткен қазақтар оқыса: Нетсе? Не етер 
еді? Кім біледі, бір сэт ойланар ма еді? Бірақ, Абай айтқандай: «Сөзді 
кайтып ұқсын, ұғайын десе де, қолы тае ме?» (сегізінші сөз). Немесе: 
«Күнде ертеңге талмайды» - деген сөздердің саяси-әлеуметтік 
астарын ұғар ма еді? Қалай? Қүқьіқтық мемлекетке бір қадам 
болсада, жақындай түсер ме едік? Президентгі сыйлар ма едік?
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сэтке мижылғаларын оны-мұны кеселден тазартып, қопарып, ой 
жүгіргсек: еліміздің Президентін катардағыдан - бәріміз болып 
ұлттық мүдделеріміз үшін қайгы жер ме едік?! Қашанғы «күнде 
ертеңмен» тамақтанып, саяси аш-жалаңаш болып, қолда бардың 
берекесін де кашырыгт, құнын да жоямыЗ ба?! - деген ой көкіректі 
жарады. Қашан арық-тұрақ күнімізден арылып, шала-жансар 
қалыптан қүтыламыз. Бүған бүгінгі «атқа мінге(ндер» - қазіргі тақга 
отырғандар не айтар екен?

Абайдың тағы да, мына бір ашу-ызага толы, «қырық жамау» 
намыстан өртанген, жүрегінің түбінен тебіреніп шыққан 
философиялық толғаіғысын:

Тынбаган соң арамы,
Көңілі әбден торыцты.
Саудагер қашты бүл елден, і
Несиесін жия алмай.
Бүралқылар самдалды 
Жуандарга сыя алмай.
Сенімсіз болды алашқа,
Барымтасын тыя алмай.
Нанымы жоқ, анты бар,
Ел нүсқасы кетті гой,
Елмін деген салты бар.
Әлі күнге уайым
Қылган жан жоқ, үялмай - деген бағдарламалы дәрежедегі 

саяси ойына бүгінгі үрпақ не айтар екен. Абайдьщ осы ой-пікірлері 
«Абай саясатшы» деген түжырым-түйін үғымды қоғамдық 
танымда, логикалық ойлауда да берік орнықса, бүған ат салысатын, 
ең алдымен, қазақтың өзі.

Еліміздің кешегі тарихын, бүгінгі қажетін түсінуде Абайдьщ 
саясат туралы ойы қоғамтану мен мемлекет танудың қажетті 
қүралы болуы ұлттық қажеттілік. Бүл да болса Абай
«жұмбактыгының» тагы бір тың қыры болар.
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«Иэ, Абай өзі ом ір сүріп, акындық еткен заманы үшін шынында 
да жұмбақ еді» дейді Мұхтар Әуезов «Абай творчествосын 
зерттеудің маңызды мәселелері» деген ұлы ойшылдың қайтыс 
болғанына елу жыл толуына орай жазылған макаласында (19 т.,

2 8  б - ) -  '  I  *  ‘ :

Абай - «жұмбақ адам» - деп зерттеліп, насихатталып келген 
қағидағатың тілекгер айтылып, сауалдар қойылуы бүгінгі күннің 
талабы. Абайдың «жұмбақтығы» сырын ашуға даңғыл жол ашқан 
ЮНЕСКО-ның тікелей басшылығымен өткен Абайдың 150- 
жылдығына арналған Халықаралық мерейтойы. Дүниежүзілік 
қоғамдық пікірде I «Абай әлемдік тарихи тұлға» деген ғылыми 
тұжырым кеңінен насихаттала, қолдана басталды.

Сонда, Абай өзі айтатын «жұмбақтығы» сыры өз
шығармаларында жан-жакты талданып, жауабын да өзі береді 
десек тарихқа, ақиқатқа да сыйымды, эрі «жарасымды» болар. 
Жиынтық, түйін жауабын «жүректен тербеп» тұрып, «Сегіз аяқ» 
(шифрлық қатардағы саны - 47) деген көркем-лирикалық,
әлеуметтік-философияльіқ иіығармасында қоғамньщ саи-салаларьш:
шаруашылық; еңбек; ғылым; надандық көзі; ел билеушілердің мінезі; 
адам тіршілігі; ел сиқы болмысын - бәрі-бэрісін қамти отырып Абай 
ой сарабынан өткізіп барып, түйгені:

Ойланар елдің сыщы жоқ;
Баягы қулық, бір алдау,
Қысылган жерде жалдау.
Атадан - алтау, v / /  С
Анадан - төртеу,
Жалгыздьщ көрер жерім жоц;
Агайын бек көп,
Айтамын ептеп,
Сөзімді ұгар елім жоқ;
Моласындай бақсының
Жалгыз цалдым - man шыным! - деп, өз елінің мисыз, ойсыз 

«қас надан», «ақыл сөзге» ынтасыздар парасының «үлгісіз жұртъша»
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жат, түсініксіз «жұмбақ адам» көрінді. Абай өз заманы қогамдық,
саяси-элеуметтік өміріне тікелей қатысып, бұның бел ортасында
жүрген беделді, кернекті деген қоғамдық-саяси қайраткері. Соцғы
деректерге сүйенсек Абай 20 жыл бойы болыс, би, төбе би болғаны
анықталып отыр. Абайды зерпггеушілердің бірі Бейсебай Байғалиев 
былай деп жазады:

«Ел басқару, ел билігіне араласу үлы ақынды тек зарлатып 
киналтып кана қойган жоқ, сонымен бірге үлы ақынды кемелдендірді, 
осірді, жеплдірді. Ақын озін қоршаған элеуметтік ортаның қилы- 
қилы болмыс тірщгін танып білді, ой қорытты. Туган халқының мінез- 
қүлқын, тұрмыс-тірлігін жан-жақты білуге Абайға ел басқару 
қызметі үлкен мектеп болды» («Абай және қазіргі заман».
Алматы: Ғылым, 1994, 296 б.).

Абайдың қоғамдық, саяси-әлеуметтік көзқарасы арнайы 
тақырып болып, зерттелмеген сияқты, ал шын мәнінде, әсіресе 
философиялық сөздерінің эрбірін жеке-дара мүқият оқып, талдап, 
тексеріп барып, ой қорытсақ: қоғамдық ойларының озегі - ел бағу 
мәселелері болғаны сөзсіз.

1.2.4 ЕЛБАҒУ. АБАЙ ОЙЛАРЫ

Абай қазақ елі тағдырын, бір гана Тобыкты тайпасы шеңберімен, 
тіпті, тек қазақ халқы мүдделерімен ғана шектемей,тереңірек, 
ауқымы, талғамы әлемдік деңгейге де құлаш сермей, ой орісін 
баптап жайлаған саясатшы ретінде де өзін таныстыра білді. КПСС 
жаппай қуғын-сүргін үстемдігі заманында бір ғана бірден бір 
«данышпан» саясат деп, тек лениндік партияның таптық, 
пролетарлық саясаты на табындық қой. «КПСС пен халық біртүтас» 
деген жалған қагиданы жөргектен бастап қүлағымызга қүйып, ми 
жылғаларына сінірмекші болды. КСРО жайлаған халыктар санасын 
КПСС саясаттың не түрлі «меруерттей» тізілген «айла мен 
амалдың»темір қүрсауында қысып үстап, санамызды жалған 
дақпыртпен, сагым куған ұрандармен уландыруға тырысып бақгы.
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Тілті миф заманынан келе жатқан аңыз-ертегі эңгімелердің өзш де 
«партиялық», «таптық» тұрғыдан қарауға мэжбүр етті гой. Хан- 
төрелер эулетін қанаушы таптың өкілі деп, таптық жауымыз деп, 
маңына жуымадық, жаксы мен жаманы бір қалыпта кегп. КПСС 
ұлттық қағидасы мен саясаты халықтардың шынайы, адал 
достығы игілігіне ақ ниетпен қызмет атқара алмады. КСРО-ның 
құрамына кіретін халықтардың рухани, мэдени өмірі Кремль
қалауынша «социалистік мазмұн жэне ұлттықтұр» деген жалған 
дақпырт пен алдамшы саясаттың кұрсауында, иелігінде, қарауында, 
бағуьшда болды. Абайды қоғам қайраткері, көреген саясатшы деп 
бастан айтып келеміз. Осы ойды Абай шыгармалары арқылы 
негіздеп дэлелдемекке бет алдық. Абай қандай саясатты қолдады, 
жүргізді? -деген сұрақ еріксіз көмейге келіп тіреледі. Кімнің 
саясатын, орыс патшалығы экімшілігінің бе? Туған халкының 
мүдделерін қорғады ма?! Сұрақтар көп. Сұрақтардың өзектісі - 
Патшалық Ресейдің отарлау саясатын қолдады ма? Бай-
феод алдардыңру-тайп алыққа негізделген саясатын жақтады ма?
- деген сұрақ та суырылып алға ұмтылады. Жоғарыда: «Тарих 
қойнауынан»; «Алаш мәселесі»; «Әйел тағдыры» атты Бірінші 
бөлімнің тармақтарында Абайдың қоғамдық көзқарастары қандай 
саясатты жақгап, қорғағаны туралы айтып, өз іүсінігімізді жегкізуге 
талаптандық. Абай «таптық мүдде саясатына» көтеріле алмады
деген пікір де болды. Пролетарарлык саясатгы дэріптеп, хан- 
төрелер түқымына қарсы таптық өшпенділік рухында тэрбиелендік 
қой. Мыңжылдық тарихымызға «ескінің қалдығы» деп жиренішпен 
қарап, мүны да эр саққа жүгіртіп,таптыққа бейімдедік, біртіндеп 
ұмыта бастадық. Қазақ халқының шынайы тарихы - тек орыстың 
Октябрь революциясынан басталады деп, не кенеуі, не арнасы жок 
қағидаға бар ар-үятымызды, білім мен ғылымды, өнер мен 
мәдениетті бағындырып, тарихымызды өрескел бұрмалап, 
«партиялықгы», «кеңестікті» мадактап, шашбауын көтергенге мэз 
болдық. ¥лы Абай айтқандай:
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Ендігі жүрттың сөзі - үрлық-қарльщ,
Саналы жан көрмедім сөзді ұгарлық.
Осы күнде, осы елде дәнеме жоқ 
Мейір қанып, мәз болып қуанарлық.
Қандай да мемлекет, жүз жерден өзін конституцияшыл, не 

демократияшыл, құқықшыл деп санамасын, халықтың 
қолдауынсыз,бұның тұракгылыгы баянсыз. Саясатгы В.И. Ленин
түсінігімен үгып тарқатып келдік, яғни экономиканың жиынтық 
көрінісі деп есептедік. Немесе экономиқалық үстем таптың билігін 
жүргізегін құрад^еп озбырлыққа жол ашылып, заңды заңсыздықгы 
шоқпарына айналдыруға жол ашты. КПСС кемелденген социализм 
туралы ілімін «жалпыхапыктық мемлекет» теориясымен қорғауға 
тырысып бақты. Ал шындығында «жалпыхалықтық» мемлекет 
КПСС-тің КСРО-ға кіретін халықтарды жаныиггап, езгілеуцің area 
оғы, шапса қылышы болды. Бұган куэ - Қазақстанда орын алған 
1986 жылғы Желтоқсан көтерілісінің аяусыздықпен жанышталуы. 
Абайдың философиялық сөздерінің эрбірін жеке-дара алғанда, 
барлығының өн бойы сатылап, бірінен келесіне ауысқан сайын - 
өзекгісі, тағдырлы мэселесі бар ма? - деп, сұрак қойып, жауабын 
берсек: адамтану, қогамтану мәселелері. Абай логикасына жүгінсек: 
«Иэ, осылай дсп кабылдаймыз» десек. Сонда ғана Абай - 
«жұмбақгығы» сырын ашып, ғылыми-теориялық қағидаларының 
мэнін үғуга, «ниеттеніп білмекке» «бет қойған» болар едік.

Адамтану - Абай түсінігінде, талдауында адамның: тіршілік 
қамы, еңбегі, арман-тілегі, сезім, ақыл, сана дүниесі, мінез-қүлқы, 
ой саптау мен ойлау мәдениеті. Қоғамтану қысқа түйіндеп айтсақ- 
«ел багу»: қогамдық, саяси-элеуметгік, өндірістік қатынастары; ішкі 
жэне сыртқы саясат мэселелері. Сүрыптан түйіндесек, үш мэселе: 
Экономика, Саясат пен Ғылым. Қазақ халқының білімге өте зэру 
екендігін сөз етеді. Қазақ ел ін ең алдымен орыс халқының өнерінен, 
ғылымы мен шаруашылығынан өнеге-тэрбие алуға шақырады. 
Мэселен, Жиырма бесінші сөзін мүқиятоқып талдағанда, мынабір 
таң қапарлық жағдайға тап боласың. Абай екі Россияны - патшашыл
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шенеуніктік Ресей мен орыс халқының Ресейі барын терең 
аңғарады. Бұны жоғарыда патша экімшілігі өкілі - жандаралмен 
Абайдың кездескен сәтгерінде анық байкалады. Абай пікіріне қүлак
асайық.

«Орысша оку керек, хикмет (керемет, ғажайып, сыр, ақыл/қалам 
иесі/) те, мал да, өнер де, ғылым да - бэрі орыста тұр. Залалынан 
қашық болуға, пайдасына ортақ болуға, тілін, оқуын, ғылымын 
білмек керек. Оның үшін олар дүниенің тілін білді, мұндай болды. 
Сен оның тілін білсең, көкірек-көзің ашылады. Әрбіреуцің тілін өнерін 
білген кісі соныменен бірдейлік дағуасына (Теңдікке үндеу 
хақысына ие болады /қалам иесі/) кіреді, аса арсыздана 
жальшбайды... Орыстың ғылымы, өнері - дүниенің кілті, оны білгенге 
дүние арзанырақ түсед і. Лэкин осы күнде орыс ғылымын баласына 
үйреткен жандар соньщ қаруымен тағы қазақгы андысам екен дейді. 
Жоқ, олай ниет керек емес. Малды қалай адал еңбек қылғанда 
табады екен, соны үйретейін, мені көріп жэне үйренуішлер көбейсе, 
ұлықсыған орыстардың жұртқа бірдей законы болмаса, законсыз 
қорлығьша көнбес едік. Қазаққа күзетші болайын деп, бізде ел 
болып, жүрт білгенді біліп, жұрт қатарына қосылудың қамын жейік 
деп ниеттеніп үйрену керек.» (Соифа, 119-120 66.).

Абай талдауьгада: орыстың «тілін, оқуын, ғылымын білмек 
керек»; «білгенге дүние арзанырақ түседі»; «ниеттеніп үйрену 
керек» - деген ойлау аялдамалары бүгінде де көп ойға қалдырады. 
Мәселен 100 пайыз «сауатты» қазақтың қанша пайызы қазақша, 
үлтгық сауаттылыққа жатады деген пікір КПСС билігі заманында 
тіпті ойға кіріп те шықпайтын. Себебі, бірінші орында қазақша 
сауаттылық емес, орыстандыру пайызы түрды емес пе? Қазір қазақ 
мемлекегі саяси жэне экономикалық тәуелсіздігінің тірегі -казактьщ 
қазақша сауатгылыгына да байланысты. Қазақтілі, қазақхалкының 
қазақша сауаттылығының тағдыры XXI ғасыр табалдырығын 
аттап түрған тәуелсіз Қазақ елі үлттык мемлекеті алдындағы ең 
жауапты, тағдырлы мэселенің бірі болып тұр. Сондықтан болар, 
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Тілдерді
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қолдану мсн дамытудың мемлекеттік бағдарламасы бекітілді. 
Қазақстан Республикасы Президента Баспасөз қызметінің<<Тіддерді 
қолдану мен дамытудың мемлекеттік багдарламасы туралы» 
Елбасы Жарлыгынатүсіндірмесінен мемлекеттік тілді қоддану мен 
дамытуга арналған бағдарламада белгіленген шараларды
келпрсиік:

«Мемлекеттік багдарлама мынандай бағьггтарда іс-шарапарды
жүзеге асы руды көздеиді:

- қогамдық өмірдің барлық саласында, эсіресе, ғылым, 
білім,мэдениет, б^қаралық ақпарат құралдары, мемлекетгік басқару, 
сот ісін жүргізу салаларында мемлекеттік тілді барынша дамыгу;

- іс жүргізуді кезең-кезеңмен мемлекеттік тілге көшіру үшін 
нақты база жасау;

- республика азаматтарының мемлекеттік тілді еркін жэне тегін
меңгеруі үшін жағдаи жасау;

- анатілінде сөйлеу, тэрбие беру, оқыту жэне шыгармашылық 
тілін еркін таңдау үшін қажеггі жағдайлар қалыптастыру» (Қараңыз: 
Егемен Қазақстан. Үлттық қогамдық-саяси газет. №17 (22003). 
26 қаңтар, сейсенбі, 1999 жыл).

Патшалық Ресей отары болған жағдайдың өзінде қазақ 
халқының қолы көп нәрсеге жететінін Абай ерекше ескертті ғой. 
Мүмкін, қазақ ішінен гыл ыми да сауатты, саяси да белсенді, өнерлі, 
жаңа технологияга да икемді, эрі бейім адамдар көптеп шығып,
қазіргі аитып жүрген мэдениетп, эрі оқыған ғылым мен технология 
заманына сай білімді, қоғамдық басшы элита қалыптасса, 
халықгында жалпы сауаты, білімі жетіле түсіп, тәуелсіздік, азапгшыл

V #оиы да оянып, үлтгық намыс пен тәуелсіз сана деңгеиіне көтерше 
түскен болар еді. «Орыстың... законсыз қорлығына көнбес едік» 
деуінде Абайдың саяси-әлеуметтік астарлы ой үшқыны бар емес
пе?!

Абай саясатының ерекшелігі - халықтық, үлтгықтамырымен 
тығыз байланысында. Мүхтар Эуезов айтатын Абайдың «тікелей 
халыктығы қасиеттері», мүның саяси көзқарасы мен іс-қимылының
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халықгық багытын танытады. Осыған дэлел тарихи деректі жэне 
ғылыми-теориялық негізді Мұхтар Әуезовтің «Абай», «Абай жолы» 
роман-эпопеясынан және Абайдың тікелей өз шығармаларын 
мұқият оқып, танысып, зерттесек, молынан кездестіруге болады.

Осы жайды бастан айтып, дәлелді негіздеп келеміз. Абай 
саясатының халықтық сипатын М ұхтар Әуезов әдеби- 
көркемтанудың құралдарымен: эпизод, сюжет, кейіпкер, образ, тип, 
тарихи тұлға, тарихи ауқымды көріністер т.б. ғылыми ұғымдар, 
қағидалар, өзіне тэн «менікісі» арқылы шебер бейнелеген. Бұл жерде 
«менікісі» танымдық та, логикальщ та қызмет аткарып тұрғанын 
ескеру қажет. Мүхтар Әуезовтің «Абай», «Абай жолы» роман- 
эпопеясының төртінші кітабының «Қастықта» атты бесінші 
тарауында (Қараңыз: Жиырма томдыц иіыгармалар жинагы. 
Алтыниіы том. Абай жолы. Роман-эпопея. Төртінгиі кітап.
Алматы: Жазушы, 1980. 223-296 бб.)

Абай қоғам қайраткері, күрескер, азат ойшыл жэне әділ 
саясатшы ретінде ерекшелене, даралана бейнеленген. Сөз етіп 
отырган тарауда Абай Абайдың саяси қызметі, кемелденген 
ойшылдыгы, ақындыгы көреген саясаткерлігімен толықгырылып, 
шиеленіскен күрес, тікелей қоғамдық іс үстінде көреміз. Өмірдің 
өріне шыққан Абайдьщ осы бір оте күрделі кезеңін: «Абай - тарих 
жэне уақыт куәгері» - деп түйсек, фил ософиялык түрғыдан қарасақ: 
ізденіс тақырыбы мазмұнына сэйкес. Себебі, «Абай», «Абай жолы» 
роман-эпопеясы заман сырын бейнелеп, қазақ халкынын 
жартыгасьфлық дамуы тарихы шежіресін тарқатады.

Жартығасырлық тарихтың беташары «Қарашоқы трагедиясы».
Бүл болса Абайдың «қиянатшыл дүниеден» алған саяси сабагынын 
алғаш қадамы. Абай - шэкірт бала он үш жаста, ал Арқатга өткелі 
отьфған Шербешнай сиязы түсында жасы елуден асқан шағы 
болатын. Рушылдық қоғамды айықпас дертке ұшыратқан 
қайшылықтар түйіншектері элі де шешілмей келе жатқанын 
ескертеді. Қарқаралы дуаны бірінші кітапта; Балқыбек сиязы - 
екінші; Қарамола Шербешнай сиязы үшінші кітапта, міне, тарих
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белестері осындай. Арқатта өткелі отырган Шербешнай сиязына 
Абай куэгер болып қатыспакшы. Осы оқиғалардың бэріне ортақ 
бір гана мәселе: ол - жер мен жан дауы. Абай әкесі Құнанбаймен 
бірге Қарқаралы дуанына (бірінші кітапта) барған сапарында жас 
бозбала кезі еді. Абайдың бала көңілі элі де рушылдық қарым- 

‘ қатынастардың шырмауынан шықпаған еді. Ауыл ішінен шыгып 
саясат элеміне бой ұрмаған кезі. Бірақ-та, ру жуандарының саясат 
туралы ойларымен алғаш бетпе-бет жүздескен кезеңі. Әкесі 
нөкерлерімен бірге аттанган алғаш сапары болатын. Сонда ғой ру 
саясаты майталманы Алшынбай дуан мәжілісінде қаралган мәселе 
жэне жалпы рушылдық қоғамга тэн қайшылықтардың сипатын: 
«Алысар болсаң, аянбассың. Алысқан соң да аянбас» деп 
түиіндеген. Жуан атаның саясатын: «Кішіреймейсің, кешірім етесің» 
деп тұжырымдап, анықтаған (3 т. «Абай». Бірінші кітап, 123
б.). Осы бір-екі ауыз қазақ сөзі сапына орныққан танымдық, эрі 
логикалық қызметіне ойлы көз жіберсек, Мүхтар Әуезовтің ойлау 
мэдениеті өрісі логикалық абстракция деңгейінен көрінетіндігіне 
таңданбасқа болмайды. Бұқара халыққа етене жақын, эрі күнделікті 
ас-суына айналған қарапайым қазақ сөзіне Мұхтар Әуезов 
логикалық абстракцияға философиялық жалпылық мэн бергенін 
сараптағыш сана еріксіз аңғарады. Ғалым-жазушының ойлау 
лабораториясында қазактың «жуан, ысылмаған» - «алысу», «кешіру» 
деген сөздері қоғамтану өңірінде жемісті еңбек үстінде көрінеді. 
Семей жандаралымен келісіп, Маковецкий (уезд начальнигі /қалам 
иесі) Семей уезіне қараған он алты қазақ болысының бәрінің басын 
осы Арқатга қосып отыр. Мұнда қаралатын мәселе Тобықты (төрг 
болыс) мен Көкен елінің жер дауы. Бұл Шербешнай сиязында 
Абайдың «куэлік сөзі» және бүған тікелей байланысты 
қабылданатын шешім - Абай саясатын дараландыра, ерекшелендіре
көрсетеді.

«Абай куэлігі басталатын кезек жетгі. Ендігі қалың жиынның 
ойы да, көзі де Абайдьщ өзіне төнгенін, тэуір үмітпен сенгенін Абай
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анық аңдап тұр»- деп бастап, Абай сөзінің сияз саясатына ықпалы
туралы ойын Мұхтар Әуезов эрі жалғастырады.

«Қазақ жолымен болатын талай жиындарда жас кезінен-ақ көп 
сөйлеп жүрген Абай, бұл топтан да қорғанып тұрган жоқ. Бірақ 
өмірінде дэл осы жолы қатты қобалжып, қиналатын шақта 
тұрғандай. Сыртган, көлденең жұрттан, қалың топтан қысылып, 
қобалжыған күйі емес. Әдетте куэлік оңай да, би болу қиын. Бұдан 
бұрынғы сан жиын бүгінгіден Абайға әлденеше есе ауыр болса 

. керек еді. Онда бүл оң ба, теріс пе кесім айтып, қиын түйінді 
шешетін. Ақылмен, абырой, атақбарымен де жауалекер болатын. 
Бірақ сондай кезеңдердің өзінде де дэл казіргідей Абай қысылған 
емес. Өмірдің өрін едәуір жүріп келіп Абай, енді айналаға коз тастап, 
өтекен мен кеткенге, бүгін мен болашаққа өз кеудесінде танығанын, 
шынын ашпақшы. Бүл жиынға айтатын ендігі сөзіне Абай баскаша, 
ерекше бір бекініспен келіп түр. Өз үгымынша қазіргі Абай анау 
отырған, түксие қараған, жапғыз көзді Оразбайдың алдында тұрған 
жоқ. Екі жүз елу знактары мойындарында салбыраған, ары да, 
адамшылыгы да саудалы сан бидің алдында түрған жоқ. Керек десе, 
ендігі Абай сөзін хатқа түсіргелі отырған үлықтардың да алдында 
түрган жоқ. Абай өзін заманымен беттесіп түрған адамшатүсінеді. 
Бір есептен эке мен бала болып айтыспақшы. Тағы бір жөннен өзі 
эке болып, бала буынмен бет ашып, шынға жетіспекші» (6 т. Абай 
жолы. Төртінші кітап. 277-278 бб.).Міне, Абай саясаты 
рушылдық қауызбен бүркемеленген қазақшылық жолынан 
қоғамдық, елдік саясаттың өлкесіне, гуманизм санасына ауысқанын 
көреміз.«Заманымен беттеседі», «эке мен бала болып 
айтыспақшы», «эке болып» келер буынға эділ, жаңа саясаттан сабақ
беріп отырганын байқатады.

Абай саясаты негізгі бағыттарымен таныстырып, «куэлік
сөзіне» Мүхтар Әуезов қоғамдық, саяси-әлеуметтік мэн оереді. 
Абай сөзінің диалектика тіл імен айтсақ, тарихилығы мен логикалығы 
ерекшеленіп байқалады. Абай тарих куэлігіне сүйеніп, қарсыласына 
қорғану үшін ешбір дерек те, мұрша да бермейді, мүмкіндік те
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қалдырмаиды, әділет, ақиқат жолын қорғаиды. Осы орайда Абай 
сөзіқде айрықша сезіліп, көңіл аударатьшьг, бұның жаңашылдығы - 
ескі мен жаңаның бітіспес қайшылықтары арпалысы. Жаңашыл 
деудің сыры Абай шаруашылықтың отырықшылыққа бейімделген 
түрін жактап, бай-феодалық қоғамның көне шаруашылығы 
құрылысының надандыққа жол беріп отырған ескілігін өлтіре 
сынаған. Бай-феодалдардың саяси демеушісі, эрі идеологы 
Оразбайдьщ жалшы-малшыны кемітіп, мүдделестерін, жақгастарын 
желікпріп, арандатушылық саясатыньщ қолшоқпары егпекші болған 
қаскөйлік пиғылын Мүхтар Әуезов нанымды, саясаттьщ алдамшы, 
екі жүзді пиғылын шебер бейнелеген. Міне, содан көрініс:

«Оразбай Уақтың аты аталғанда, еліріп, сұрланып, қатты 
қозданып алды.

- Шиқылдаған арбасына мәстегін жеккен өңшең егінші,
масақшы, күрек-шоттан қорегін іздеген ку кедей! Аталы ел больш,
қырық жамау болған басымен «Көкен еліміз» деп көкиді дейді. Осы
«ұстасканда кімімен үстасамын» десең де, көзге түсер қүйқалы
жері жоқ. Өңшең «қүм жиылып тас болмас, құл жиылып бас
болмас» дейтін, сайда саны, қүмда ізі жоқтар. Енді шапқанда
солардың қырық руы бір араға жиылған қара қорда көпірін
бұздырайын деп отырмын. Өңшең тырмашы, балташы, орақшы,
соқашы, диқаншы дей ме, ылғи ыңыршақ мінген, ырымы жаман
суырларды сойгызайын деп отырмын! - дейді» (Сонда, 230-231 
бб.).

Кедей-кешиікке көрсеткен қоқан-лоқылық қыры міне осындай. 
Енді бай-феодалдардың саясатшысы, эрі идеологи ретінде Оразбай 
мырза өзін қалай көрсетеді. Мүхтар Әуезов қаламынан шыққан 
күйінде танысайық.

«Жаулыққа, аямасқа өз тісін басып алып, енді барлық бай- 
жуанды шетінен мае кыла қоздырып, қыздырып отыр. Оларға бір 
жағынан ескертіп кояды. «Анау ергіп келген жігітгеріңе, қарашы - 
қосшыларыңа, сойыл соғарларыңа, менің осы айтқандарымды 
ұгындырыңдар!» - дейді. «Неге баратынын, неліктен баратынын,
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кімдерге соқтығатынын біліп барсын! - дейді» (Сонда, 231 
б./Қараңызшы, қоғамдық психология мен қоғамдық сананы 
мүйіздестіріп, түйістірген сәтін қалай сэйкестіре, бара-бар етіп 
бейнелеген. Біз эдейілеп келтірген сюжет пе, эпизод па, 
дұрысырагы, әлеуметтік-панорамалық мазмұнды саяси оқиғаның 
тууы, дамуы жэне щешімі. Себебі, қалың бүқараның іс-қимылында 
қоғамдық жаңа серпін барын аңғартады. Жатақ халқы еңбек 
нәтижесін қорғауга бар екенін іспен де, ақылмен де танытты: 
«Ойлан» деп, қарсыласын ескерткен дей. Міне, осы сәтке де жетпк. 
Жүмыр бас не айтар екен. Иэ, ең алдымен «мұңымызды үғып, 
қамқоршы болуға жарар ма екен?» - деп, үйқыдан оянган жатак 
кедейлері жан-жагына тіршілік көзімен қарай бастаған еңбекші 
бүқараға тікелей жақындадық. Сырт қарағанда қара дүрсін, 
қарапайым, ескерусіз қалатын оқиғаға көңілің толмайды. Ал «ойлы 
көзбен» барлап, саралап қарасақ, Мүхтар Әуезовтің адамдық 
жасампаздық күштері:ойшылдығы, зердесі, шығармашылығы 
(екінші бөлімде бүл мәселенің философиялық сипатына арнайы 
тоқтаймыз /қалам иесі/) қасиеттері: эдеби-көркем, ғылыми 
еңбекқорлығы, сараптағыш санамен «тереңнен толгайтын 
пэлсапалығы», сезгіш, оқитын, тоқитын,ысылып, жетіліп 
кемелденген ойлагыш, танығыш ақыл-парасатының мэдениегімен
танысамыз.

Ақыл тоқгатып, тарих керуені сэті қиылысына дөп келіп отырган 
-«Абайдың куэлік сөзіне» ойлау аялдамасын жасайық. Ең алдымен 
сонда сезім мен ақыл дүниесіне байқалатыны: ажуа-мазақ,табалау, 
қорлау, жерлеу психологиясымен таныстырады. Бұган еселеп 
қоссақ: ащы, уытты, өткір жэне тапқыр халық тілі мен 
дипломатиясын шебер қолданғанын, пайдаланғанын көреміз. Ал, 
ақыл мен ойға ілінетіні: ажуа, дөрекі, үрыс сөзердердің
ығындатығылып түрған байлыққа масаттанған, үстем жуан 
топтардың психологиясы мен қоғамдық санасын, жатақка деген 
бүның қаскөйлік ылаңын Мүхтар Әуезов диалектиканың жан- 
жақтылық қағидасын орынды қолданып, логикалық абстракция
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дәрежесінде көркем сөз өрнегімен шебер бейнеленген. Абайдың
тарихи «куэліксөзі» төңірегіне қоғамдық-саяси көзқарастық мэні 
бар көптеген мәселелер шоғырланған. Осы себепті, «Өмірдің өрін 
едэуір жүріп келген» Абайдың «куәлік сөзіне» толығырақ, мэн, 
мазмұн бере тоқталық. Міне, сол «куэлік сөзі» Абайдың Мұхтар 
Әуезов қаламынан шыққан қаз қалпында:

- «Ағайын жұрт, бір дуан елді бір араға шоқтай жиган әлек
сөздің жөніне мені куэға тартпақсыздар. Мен сол куэлікті айтқалы
келдім. Кесік айтатын мен емес. Осында мансап иесі аса көп
адамбас косыпсыздар. Мансаппен адам қасиет таппайды.
Адаммен мансап қасиет табады. Әділет жол талсын, opic алсын
деймін. Қаншалық ащы болса да, әлдекімге ауыр тисе де, жұрт
жарасын емдейтін дэрі сол эділет қана» (Сонда, 278 б.) деп, Абай
куәлік созінің саяси багытын да, дау таласы мен шешімі кандай
болады, алдын ала ой түйінін қорғау кажетгігін де айтты. «Әділет
жоп тапсын, opic апсын» деп, кесік тұжырымыдца ұсынды. Сонымен
дау тоңірегіндегі қайшыльпсгар туралы әңгіме басталып кетгі. Абай 
тікелей куэлік созіне көшті.

- «Тобықтының Кокен елін осы коктемде шапқанын менен 
сұраудың қажеті жок. Оны жалған дейтін жан жоқ. Неге шапты? 
Кокен елі неліктен озіне Тобықтының шабуылын жасатарлық 
қарсылыққа шықты? Осыған келейік! - деп алып, Абай енді 
бүгінемес, коп бұрын болған күйлерге ауысты.

I  Мен - Тобықтының ұлымын. Ешкімге сатылғам жоқ. 
Сондықган да, Тобықтының терісін айтам, тентегін, зорлығьга, 
бұзықгығын айтам. Ол Тобьпсгьшың қалың елін қорлағаным емес, 
қайта жазығы жоқ копшілігін арамға апарып, итеріп 
жығыпарандагқан аз Тобыктының азғындығын айтам. Коп елді аз 
арамнан, зорлықшыддан, сотқардан, Кокеннің коп елінің коз алдында 
ақтап алам деп айтам. Кімді атаймын, «зорлықшы, сотқар, 
қиянаткер, бүлік басы Тобықтыны» атаймын. Әділет соны тілесе, 
агаңның да болсын айыбын айт. Ең әуелі айыпкер деп мен ен 
алдымен кешегі откен өз экем Құнанбайды атаймын! - деп, Абай
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қатты үнмен өте бір ауыр шындықты басыгі айтып қалғанда, өзінің 
бұл күнге шейін ауырлап тұрған демі жеңілейіп, тынысы кеңи
бергендей болды...

Осыдан эрі Абай елу-алпыс жыл бойында момын ел, шаруаның
елі - Уақтың талай қоныстарын бастығы Құнанбай болып, көп
Тобықгы тартып алып жүргенін айтты.

Өз әкесі Құнанбай Уақтан тартып алған Жымба, Арқалық, 
Күшікбайды түгелімен «даусыз Уақжері» деп кесіп берді. Кеше 
Оразбайлар алғызбаймын деп, землемерге бөлік жүргізбеймін деп 
әлек-бүлік басгаған Ақжал, Төреқүдық, Қарақұдық, Обалы, Қоғалы 
деген қоныстардың бэрі - Көкен елінің қай ауылының, қай атасының 
мекені екенін Абай бүлжытпастан санап берді. Елу жылдан бері 
тартып жеп, баса қонып, бастыра жайлап, зорлығын өткізіп алған 
Тобықты, бүгін Көкен елі өсіп көбейіп, еңбек етер өз жерін қайта 
сұраса, оны қаралайды, қылмысты етеді. Қала берсе, шауып
шанышады, жазалап жаралайды» (Сонда, 279-280 бб.).

Міне, Абайдың куэлік сөзі «болысу сөзі ғана емес, айьптгау сөзі 
болып барады» - деп, Мұхтар Эуезов Шербешнай сиязында Абай 
саясаты жеңіске жеткенін: «Ақыры Арқаттағы Шербешнайда 
Тобықгының Оразбай бастаған бар жуаны мойыны астынан келіп
жығылды» (Сонда, 284 б.).

1.2.5 ЕЛ БАҒУДЫҢ ӨЗЕКТІСІ -  
МЕМЛЕКЕТ БАСҚАРУ

Үсынып отырған мәселе - тың ғылыми тақырып. Ғылыми 
ізденіс өңірінен көбінесе көрінбей, қажеттіп бағаланбай келе жатқан 
қазақ мемлекеттіктігін Абай, өзі айтатьш, «ниеттеніп бшмекке» бет 
қойғанын танытады. Осы жерде Абаилықтың таң қалдыратыны 
Абай ел билеу мәселесін болыстықтан тереңірек, өркениет 
деңгейінде қарап талдамақшы. Сонда, Абай назарын өзіне айрықша 
аударатын мәселесін сөз етсек: қандай да мемлекеттің ішкі жэне 
сыргқы саясаты. Міне, осы дәрежеде қалай түсініліп өзекті-ау дейтін
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тьщ мәселелерді ұсынар екен. Абай өзі қандай қоғамдық ойлар
толғар екен? Тың сұраққа жауапты тікелей Абайдың
шығармаларынан іздестіріп, талғам, болжам пікірімізді де
қарастырып, өз ойымызды ұсынамыз. Абайдың қоғамдық
көзқарасының ең тұлғалы мэселесі - ел бағу, яғни, адамтану,

». қоғамтану мәселелері дедік. Осылай деп қабылдасақ, сонда
Абайдың қоғамдық-саяси көзқарасын тарқататын ғылыми-
теориялық қағидалары- мемлекет туралы ойлары, пікірлері.
Абайдың философиялық сөздерін диалектикалық тұтастық
сапасында зерттеп, талдағанда тағдырлы деген екі бағытын атаған 
орынды.

Біріншісі -адамтану: адам болмысы - халыктар, адамдардың 
әрғилы қоғамдық, элеуметтік қауымдастығы.

Екіниіісі -қоғамтану мәселелері: қоғамның рухани өмірі 
игіліктерін өндіру: сана-сезімі, мінез тэртібі мен салт-дәстүрлер, 
интеллект дәрежесі мен ойлау мәдениегі. Адамдардың өмір сүруіне 
қажетті деген материалдық игіліктерді өндіру үдерісіне орай 
қалыптаскан мемлекет, саяси-әлеуметтік кұрылысы, ел басқаруцьщ 
әрғилы мэселелерінің қалыптасуы тарихы. Қоғамды тану мақсатын 
Абай: «Қазаққа күзетші болайын деп, біз де ел болып, жұрг білгенді 
біліп, жұрт қатарына қосылудьщ қамын жейік деп ниеттеніп үйрену 
керек» - деп анықтаған (Абай (Ибраһим Құнанбаев) Екі томдъщ 
шыгармалар жинагы. Екінші том. Аудармалар мен қара сөздер.
Алматы: Жазушы, 1986, 120 б.).

Халқының бүгіні, болашағы, қоғамдық мүдцелерін терең сезініп, 
ой сараптап барып қана Абай өз халқын ел қатарына, «жұрт 
қатарына», «өрістерлік күнге» жеткізуге ұмтылыс жасады. Қазақ 
қоғамы кажеггерін зерттеп, танып, біліп барып Абай шаруашылық, 
қазіргі тілмен айтқанда, экономика мәселесін, бірінші орынга қояды. 
Ғылым мен білімді меңгеру, оқу ісі де экономикаға тікелей 
байланысты екенін де Абай даналықпен аңғарады. «Қарыны аш 
кісінің көңіпшде ақыл, бойында ар, ғылымға құмарлық қайдан 
тұрсын?» - дейді Абай. Қоғам өміріне экономика эсерін Абай өзінше
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түйеді. Бұл турасында: «Ашап-ішуге малдың тапшылығы да, 
ағайынның араздығына, уа, эр түрлі бәлеге, ұрлық, зорлық, қулық, 
сұмдық секілді нэрселерге үйірлендіруге себеп болатұгын нэрсе. 
Мал тапса, қарын тояды. Онан соң білім түгіл өнер керек екен. 
Соны үйренейін, не балама үйретейін деп ойына жақсы түседі. 
Орысшаоқу керек, хикметте (сілтемедегі аныктамасы - керемет, 
гажайып, сыр, ақыл /қалам иесі/), мал да, өнер де, ғылым да - бэрі
орыстатүр. Зарарынан қашықболуға, пайдасынаортақболуғатілін,
окуын, ғылымын білмек керек. Аның үшін, олар дүниенің тілін білді, 
мүндай болды. Сен оның тілін білсең, көкірек-көзің ашылады. 
Әрбіреудің тілін өнерін білген кісі соныменен бірдейлік дагуасына 
(теңдікке үндеу хақысына ие болады /қалам иесі/) кіреді, аса
арсыздана жалынбайды» (Сонда, 119 6.).

Қазақ халқы ішінен шыққан білімді деген, ғылыми талғамы да 
жоғары, осыған орай қазақша сауатты оқымыстылар қатары өсе 
түссе халқымыздың мәдениеттілігі де жетіле түсіп, саяси- 
әлеуметтік белсенділігі де үлттық намыс, ұлтжандылық сана 
деңгейінен көрініп, өрісін жая түсер еді.

Мьша: 1,2,3,14,24,25,37,38,39,40,41,42 шифрлы философиялык
сөздерінде Абай үсынатын мэселелердің шоғырланып, 
жиынтықталып, can түзеп, ой сарабынан өтелн түлғалы өлкесі: ол
- ел бағу қамы. «Бірінші», «Жиырма төртінші» т.б. философиялық 
сөздерінде Абай саясатты мемлекет деңгейінен көріп, талқылайды, 
түжырымдық ойын ұсынады деген пікірді куатгамақпыз. Абайдың 
«Бірінші» философиялық сөзі қалған қырық бесіне - бастама соз. 
Неге десеңіз танымның ұзақ, эрі қатерлі сапарына аттанар 
алдындағы: қамдану, жиналу, анықтау, толғаныс ниеті; ойлау 
атырабында эрлі-берлі жүгірінді сезім дүниесі, көңіл-күйі екі ұшты 
ойлау сэттерінен айығу; ізденіс, зерттеу барысында танып біліп 
объектілік-субъектілік қатынастарды оймен меңгеріп, яғни, XX 
ғасыр табалдырығын аттаған қазақ халқының мүдделерінде, арман- 
тілектерін жүйелеп анықтамақ. Аса жауапты сапарға аттанар 
алдындағы Абай танымы мен логикасы элемдік түгырдан көрінетін:
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саяси-элеуметтік, шаруашылық (экономика), білім, ғылым 
мәсевелері. Абайдың қоғамтану логикасына жүгінейік. Абай: 
«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, керегі жоқ десе өз сөзім 
өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым, енді мұнан басқа ешбір 
жұмысым жоқ» деп анықтаған (Сонда, 96 6.).

Мұхтар Әуезовтің айтуынша, Абайдың қара сөздері 1890-1898 
жж. жазылған. Бүл кезде Абай қырықбес жаста екен: «...бір талай 
өмірімізді өткіздік: алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, - 
әурешілікп көре-көре келдік» деп, Абай өз басынан кешкен өмірімен 
қоғамдық қызмехі күрес (диалектикалық) үстінде өткенін ескерпгіп 
отыр ғой. Сонда Абай дүниеге (материяға), қоғамға,саясатқа деген, 
көзқарасы қогамдық күрес үстінде туып, қалыптасып өрбігенін: 
«...енді қапған өмірімізді кайтып, не қылып өткіземіз?» деген тіршілік 
өмірдің төңірегіне ойларын, болжамдарын топтастырып, 
жиынтықгап сала-саласын тарқатады. Сөйтіп озінің ел билеу туралы 
ойларын, яғни саясат туралы ой-пікірлерін халқына, қазіргі ұрпаққа 
да аманат етіп тапсырып отыр емес пе? Сол кезеңге тэн қазақ елі 
тіршілігін: «...қажыдық, жалықгық; қылып жүрген істіміздің бәрінің 
баянсызын, байлаусызын көрдік, бэрі қоршылық екенін білдік» 
(Сонда, 95 б.)дейді Абай. Сонда, осы қарапайым қазақсөзін талай 
оқып, естіп жүрсек те, мүның мэні мен талғамына қөңіл аудардық 
па? Абай ойы сыры - нал ыгандық, шаршагандық нышанын таныта 
ма? Иә, тек осы сүрақ арқылы Абай ойының философиялығын 
«ниеттеніп білмекке» бетбұрыс жасауға көмектесетінін 
ескертпекпіз. Негізінде, қазіргі шаққа дейін Абайдьщ саяси 
көзкарасын жетік меңгеру ге орынсыз «сіресіп» мэн бермей келеміз.

Жұртым-ай, иіалқақтамай сөзге түсін,
Ойланшы, сыртын қойып, сөздің іиіін.
Ыржаңдамай тыңдасаң не кетеді,
Шыгарган сөз емес қой әңгіме үшін, - деп, Абай өз 

замандастырын, әсіресе бұлардың - «қайгысыздардың» орынсыз
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сынамаган шығар. «Қалың елімдегі...» «Қайран жұртын» айтып отыр 
ғой. Себебі, көбінесе Абай көзқарасын ағартушылық қызметпен, 
моральдық философиямен шектеп, қалыптық санадан құтыла 
алмадық. Абайдьщ: «бәрі қоршылық екенін білдік>> деген танымдык 
мэн атқаратын философиялық деңгейдегі логикалық 
абстракциясына сал ғана болса да көңіл аудардық па?! Қаншама 
рет оқып жүріп, философиялық мазмұнына ден қойдык па?! Сірә, 
элі де болса ескі, үйреншікті сүрленген жолмен келе жатқан 
сияқгымыз. Сонда - «қоршылық» деген логикалық абстракция 
сапасьшдағы негізделіп, дэлелденіп тұрған ұғым екенін қалайша 
ескермеске? Тіршілік тауқымегінен көргені, кешкені, яғни, өмірдің 
«бэрі қоршылык» деп дәлелді философиялық пікір ұсынып тұр ғой! 
Бір сэтке ойланайықшы? Жоққа шығаруға негіз бар ма? Қалай? 
Жоқ десек. Сонда ұлы Абайдың - «бәрі қоршылық екенін білдік» 
деген жан азабы мен ой толғанысын ескерусіз қалдырамыз ба?! 
Ойлауды талап ететін жағдай. Иэ, кімнен көрген қоршылық? 
Абайдың жеке-дара басы мал-мүліктен таршьитық, қоршылық көрді 
ме? Әрине, жоқ дейміз. Сұрақтар бірінен соң бірі туындап, өрби 
береді. Жауабын Абай шығармашылыіъша шолу жасап, тақырыбы 
мен логикасына сүйеніп дәлелді пікір айтсақ орынды болар. Ең 
алдымен «Қалың елім..» шығармасы өзінің саяси-идеялық, 
философиялық мазмұны жағынан жалпылық, яғни, ғылыми- 
теориялық, үлт идеологиясы мэнін атқарады. «Бірінші» 
философиялық жэне қалған сөздерін дэстүрлі философиялық 
деңгейдегі шығармалар деп қабылдасақ, ізденіс сапарымыз оң 
болатынына толық сенім артуға болады.

Бас-басына би болган өңкей қиқым,
Мінеки, бұзган жоц па елдің сиқын.
Өздеріңді түзелер дей алмаймын 
Өз қолыңнан кеткен соң енді өз ырцың...

Бірлік жоц, береке жоц, шын пейіл жоц,
Сапырылды байлыгыц, бсщқан жылк,ыц.
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Баста ми, цояда малга талас қылган, 
куш сынасқан күндестік бузды-ау шырқың, - деп, Абай 

айтпақ пікірін, тұжыры мдамак ойын жалпы философиялық қағида - 
«ел қорғаны» төңірегіне топтастырып, сала-саласына тарқатып, 
түиін-түжырым жасамақпыз. «Кірлемеген көңіл ашығында» - «Ел 

k қорганы» мазмұнын ашатын эрі философиялық,саяси эрі ғылыми 
тұлгалы ұғымдар: «Бірлік», «Береке», «Шынпейіл». Сонда «Ел 
қорғаны» боларлық - «Бірлік» жоқ. Адамдардың күш-қуаты, 
молшылық көзі - «Береке» берекесіз болса. Ақыл бұлағы, қуаты, 
рухани байлық көзі - «Шын пейіл» адамға дарымаса,«бәрі - 
қоршылық» емей, не болмақ?! Қолындағы билігін тартып алса, қазақ 
халқының бар болғаны, орыс патшалығының боданы. Көрешегіміз
- «қиқым» болғанымыз ба?! Ойланарлық жағдай. Абайдың өлең 
сөзіндегі «қиқым» туралы идеялық, елдік көзқарасы «Бірінші» 
философиялық сөзінде мемлекеттік саясат деңгейінен көрініп, 
қаралып, тұжырымдалғанын байқамасқа, айтпасқа да болмайды. 
Диалектиканыңтүтастық қағидасы тұрғысынан кеңірек, тереңірек, 
жалпылық, яғни, біртұтастық мэнінде қаралуы, зерттелуі ақиқат 
талабы, заңдылыгы. Абай өзі айтпай ма:

і іршшктің несг сән,
Тереңге бет қоймаса, - дегені сыңар жақтылықтан 

сактандырып тұрғандай. Ал мына өлең жолдары ше:
Рас сөздің кім білер қасиетін?
Ақылсыз шынга сенбей, жоққа сенбек.
Міне, ұлы ойшылдың саяси-әлеуметтік, философиялық 

көзқарасының тірегі болмыс пен ақиқат - бір-біріне бара-барлығы. 
Абайдың қай сөзінде (өлең, философиялық/қалам иесі/) болмасын 
өзі дэлелді негіздеп ұсынатын «терең ой», «терең гылым» 
қағидалары тамырын терең жіберген. Мұны ескермесек, онда 
Абайдың ұлылыгын да, даналығын сыйламаған, не менсінбеген 
боламызғой. Бүйткенде, ұлы ойшыл шығармашылығының жалпы 
философиялық үні қүлаққа шалынбай, сарыны байкдлмай, ашылмай, 
жабулы қазан күйінде қала береді ғой. Халқының ертеңі мен
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болашағы - Абайды мазалайтын ойлар. Өз өмірі мен халқының 
тағдырынан туындаған қоғамдық қайшылыктарға әлеуметгік- 
философиялық талдау жасап, эрі ұлы ойшыл өз көзқарасы жоспарлы 
бағдарламасын да анықгағандай. Осы тұргыдан ой сараптасақ, 
мәселен, 3, 24, 39, 41, 42 шифрлы философиялық сөздерінің 
басқаларынан айырмашылығы да осында. Себебі, Абай жаппы 
адам; қазағы; ұлттық мемлекеті тарихы, мұның тарихи қажеттілігі 
туралы ой толғайды. Мұнымен қатар қазақгың шаруашылықка 
деген, қоғамдық жэне саяси-элеуметтік істерге ынтасыздыгын, 
жауапсыз бейқамдығын, құнтсыздыгын, талапсыздығын сынап, 
қоғамдық мінезінің таяздығын, саяси талғамсыздығын сөз етеді.

«Қазақгьщ бірінің біріне қаскүнем болмағының, бірінің тілеуін 
бірі тілеспейтұғынының, рас сөзі аз болатұғынының, кызметке 
таласқыш бол атұғыныньщ өздерінің жалқау болатұғынының себебі 
не?» (Сонда, 91 б.) - деп, Абай өз заманы мемлекетгік дэрежедеп 
саяси-әлеуметтік мэселелердің аты-жөнін атап, бұлардан 
туындайтын қоғамдық қайшылықтардың сырын ашып, әрі танып 
білудің, эрі іспен де, ақылменен де шешудің жолдарын қарастырып, 
сөз етеді. Қазак қоғамтану сол шақтағы тарихына, экономикалық, 
саяси-әлеуметтік те жағдайларына да Абай талдау жасаған. 
Мэселен, қазақ қоғамтану деңгейі туралы ойын Абай: «...ғаламға 
белгілі данышпандар әлдеқашан байкаған: эрбір жалқау кісі қорқақ, 
қайратсыз тартады, эрбір қайратсыз - қорқақ, мақтанғыш келеді; 
эрбір мактаншақ - қорқақ, ақылсыз, надан келеді; эрбір ақылсыз - 
надан, арсыз келеді; эрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, 
тыйымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шығады. Мұның 
бәрі төрт аяқгы малды көбейтеміннен басқа ойының жоқгығынан; 
өзге егін, сауда, өнер, ғылым секілді нэрселерге салынса, бұлай
болмас еді» - дейді Абай(Сонда, 97 б.).

Абайлық талдауда, түсінілуде талант, дарын, ақылға кеселін 
тигізетін жаудың аты: ол - «жалқаулық». Осының кесірінен қоғамга, 
адамға орыны толмас қаншама зиян келеді десеңізші. Қаншама 
істер: «егін», «сауда», «өнер», «ғылым» т.б. істер, тындырылмай
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қалады. Бұл қоғамға жабысқан, емі жоқ дерт сияқты. Абай 
замаьындағы қазақ қоғамының сиқы, міне, осындай. Қазіргі ші? 
Жаңа ұрпақ әрі-берісін қарап барып, бар мен жоғын тындырған соң 
жауабын бере жатар. Қазақ қоғамындағы саяси тартыстың 
баянсыздыгы, дәрменсіздігі, тыянақсыздығы сыры билікке - 

v болыстыққа таласушы, қазіргі тілмен айтсақ, өкіметті (мемлекетті)
ұстап отырғандардың ісі мен мінезіне, ақылы мен парасатгылық 
мәдениетіне байланысты екеніне Абай ерекше мэн береді. 
Сондықтан «қиқым» ұғымы Абай түсінігінде қоғамдық, саяси- 
элеуметгік маңыз да, ұгымдық та қызмет атқарады. Қазақ елі мен 
үлттық мемлекеті қамын жеген, мұның мүдделерін қорғап, ішкі 
жэне сыртқы саясаты мақсатын аныктап, бүл туралы жүйелі пікір 
аитқан Абай. Қазақ мемлекеті туралы Абайдың өзіндік көзқарасы 
барын неге айтпасқа? Мүның мэнін, мазмұнын «ниеттеніп білмекке» 
неге талаптанбасқа? Абайды қазақтың тәуелсіз мемлекеті 
қалыптаса бастаған шағындағы ішкі жэне сыртқы саясаты 
бағдарламасын жасаушылардың алғашқыларының бірі деуге 
толыгынан болады.

«Бірінші» философиялық сөзі Абайдың қалған қырық төрт 
философиялық сөздеріне бастама, бағдарлама хақында, келелі 
деген мэселелердің басын қүрастырып, біріктіріп, мазмүнын 
тарқататын тұлға бітімді сөз. Абай сөзін бір сыдыртып оқып 
шыққанда: «Мынау адам не ел, не мал, не бала, не гылым, не шаруа 
бага алмайтын, софылыққа, саудага да икемі жоқ адам екен» деп, 
«э» дегенде, ойга қаласың, қынжылып, эуре боласың. Бірақ 
қарапайым қазақ сөзінің бірінен соң біріне көшкен сайын бастапқы 
күйден айыгып, ойлау тэртібі өзінің тарихи қалыптасқан мәдениегіне
- «тереңіне бет» қойып, «шын ақыл», «терең ой» қагидаларын 
философнялық эдістеме деп қабылдасақ қана, осы жагдайда гана 
дүние тұтастыгын жан-жақты ашатын логикалық түсініктік 
үгымдар екеніне Абай философиялықсөздері көзімізді жеткізеді. 
Диалектиканьщ қарапайымнан күрделіге көтерілетін танымдық, әрі 
логикалық әдісінің ізін кескендей көңілде боласың. Ал, қазіргі
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ұрпаққа, әсіресе «орыс тілді» қазақтар, үлкен саясат басында 
отырғандар диалектиканы өмірдегі шынайылыққа ұқсастык үлгісі 
деп қабылдаса, тек осы жағдайда ғана Абай шығармашылығы дэуір 
сырын ашатын мұқалмас, тозбас таным, білім, ғылым жолы. Осы

щ  #

тұрғыдан сұрыпталып, сығымдалып жиынтықгалған логика екендіп 
білім мен тәжірибе жүзінде айқындала түседі. Себебі, Абай сөзі 
адам тіршілігі, уайымы мен қамы, дэуір сыры, адамдыққа 
ұмтылыстың тарихи үлгісі:

Қайгысыздың бәрі асау,
Бізге онан пайда
Абай сөзінде диалектикалық ойлаудың ұшқыны байқалады. 
«Бірінші» философиялық сөзі - Абайдың өзі өмір сүрген дэуірі 

туралы, халқына деген қамқор ойы. «Ел бағудың» өзекті 
мэселелерімен таныстырады. Енді Абайдың қоғам жэне адам 
іуралы ойлау мәдениетімен бетпе-бет жүздесіп, жақьшырақ танып, 
сырлас, мүңдас болайық. Абайдың қаламынан туған мына түлғалы 
ой толғаныстарына зейін қойып, ақыл тоқгатып, жауапкершілікпен
ойланайықшы. Абай болайық:

«Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын 
деген кісі бақпаса, не албырпгқан, көңілі басылмаған жастар бағамын
демесе, бізді қүдай сақтасын!

Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше 
өздері багар. Енді қартайғаңда қызығьш өзің түгел көре алмай-түғын, 
үры, залым, тілемсектердің азығын бағып беремін деп, қалған аз 
ғана өмірімді қор қылар жайым жоқ. Ғылым бағу? Жоқ, ғылым 
бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніқді кімге 
үйретерсің, білмегенщді кімнен сұрарсьщ? Елсіз-күнсізде кездемені 
жайып салып, қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? 
Мұңдасып, шер тарқатысар кісі болмаған соң, ғылым өзі - бір тез 
қартайтатұғын күйік. Софылық қылып, дін бағу? Жоқ, ол да 
болмайды, оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күнінде 
бір тыныштық жоқ, осы елде, осы жерде не қылған софылык! 
Балаларды бағу? Жоқ, бага алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың
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мәнісін де білмеймін, не болсын деп бағамын, қай елге қосайын, 
қай харекетке қосайын?» (Сонда, 95-96 66.).

Қарапайым қазаққа түсінікті - «ел»», «мал», «ғылым», «дін», 
«білім» деген қатардағы сөздерді Абай саясат деңгейіне көтеріп, 
бұларды қандай да елдің ішкі жэне сыртқы саясаты мемлекеттік

Ч багдарламасы Деп қарауға болады. Себебі, бұларсыз елдің 
тұтастығын, мемелекеттік тұрақтылыгын сақгау жағдайлары 
өздігінен көктен түспейді. Бүлардың бэрін адамның қолы мен ой
оірліл жасаиды, яғни хапық деген сөз.

Сырг қарағанда, Абай - қажыған, шаршағагі, жайбарақат, бардан 
күдер үзген адамның мінезін көрсететін сияқгы. Жиырма жыл бойы 
қоғамдық, саяси-әлеуметтік өмірдің бел ортасында жүрген Абай 
патша экімшілігі мен жергілікп болыс пен билердің екіжүзді, сатқын 
саясатынан көргенін, бшгенін, оймен болжап қорьпып, түжырымдап 
үлкен саясагтың - «ел багудың» (билеудің/қалам иесі/) бағыттарын 
ашып, өз көзқарасын үсынады. Абайдың: «бэрі - қоршылық» деген 
қағидапы ойында коп сыр бой тасалап түрғандай. Қазақ халқын 
«қоршылыққа» душар еткен орыс патшалығы отарлау саясатын 
тура сынамаса да, бірак «гылым» мен«білім» туралы ойлары, бүны 
аяғынан шалып тұрган жоқ па? «Ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ» 
деп қазақ жерінде ғылыми ойдың, білімнің, әсіресе ана тілінде 
дамуға жагдайдың жоқтығын ескертіп, қынжылғандай мінез 
байқатады. Басқаша қарап, бағалаудың орайы жоктың қасы.

Қазақ баласын «қай елге қосайын, қай харакетке қосайын?.. 
Не бол деп бағам» деп, үлы Абай дүниежүзілік деңгейдегі 
мәдениетті армандайтынын білдіріп, бүған қол артатын шаққа 
жетер күн туарма екен деген ойды тікелей жағалап жүр емес пе?!

«Жиырма тортінші» созін түгел келтірейік. Мүқият болайық. 
Жауапкершілікпен оқып, талдап, біліп барып қана қабылдайық. 
Абайдың эр сөзі өз алдына жеке-дара үлкен саясаттан, 
философиядан сыр шертетінін үмытпайық.

«Осы күнде жер жүзінде екі мың миллионная коп артық адам 
бар, екі миллион қазақ бар (Екінші том, 118 б. берілген сілтемеде
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-қазақтың жалпы саны 4 миллион 84 мың болганы айтылзан /  
қалам иесі/). Біздің қазақтың достығы, дұшпандығы, мақтаны, 
мықгылығы, мал іздеуі, өнер іздеуі, жұрт тануы ешбір халыққа 
ұқсамайды. Бірімізді-біріміз аңдып, ұрлап, кірпік қақтырмай 
отырғанымыз. Үш миллионная халқы артық дүниеде қала да бар, 
дүниенің бас-аяғын үш айналып көрген кісі толып жатыр. Өстіп, 
жер жүзіндегі жұрттың қоры больш, бірімізді-біріміз андып өтеміз
бе? Жоқ, қазақ ортасындада ұрлық, өтірік, өсек, қастық қылып, 
өнерді, малды түзден, бөтен жақтан түзу жолмен іздеп, өрістерлік 
күн болар ма екен? Эй, не болсын! Жүз караға екі жүз кісі сүғын 
қадап жүр ғой, бірін-бірі қүртпай, кұрымай тыныш таба ма?» (Сонда,
118-119 бб.).

Осы бір он бес жолдың әрбір сөзі үжен саясатган сыр шертеді. 
Олай емес, былай деуге жол қалдырмаған сияқты. Өр созі, иэ, эр 
созі жеке-дара оз алдына үлкен саясаттың күрделі мэселесіне 
арналған. Қарапайымдылығынан, саяси да, ғылыми да қолданыстан 
сырт қалғандықтан бүл создер элі де, танылмай, ескерусіз қалып, 
тиісті бағасына ие бола алмай жүр. Біздің ойымызша қазактың

үқсамайды». Себебі, қазақ та басқалардаи өз алдына ел, халық, 
озіне тэн тілі, діні, мэдениеп мен мьщ жылдық тарихы бар. Бұның 
бэрі, саясат тілінде, қандай да істе де Абай айтқан: «...қазақгың 
достығы, дұшпандығы, мақтаны, мықгылығы, мал іздеуі, онер 
іздеуі, жұрггануы, малды түзден, ботен жақган түзу жолмен іздеп» 
деген Абайдың мемлекетгік ойлары дипломатия мәдениетімен 
танытылмаса, корсетшмесе жабулы казан күйінде қала берер еді, 
«кормес, түйені де кормес», деген осы болар. Осы күйден 
айықпасақ, эсіресе, қазіргі тэуелсіз елдігіміз жағдайында, 
халықгыгымыздьщ, тым жас мемлекеттігіміздің мәртебесі элемдік
деңгейде танылуы копке созыльш кету кауіпі бар.

«Өрістерлік қүн болар ма екен?» деген атакгы қоғамдық-саяси 
ойдың ұйыщысы боларлық Абайдьщ қағидасы қазіргі тэй-тәй жүре 
бастаған тәуелсіз мемлекетіміздің ішкі жэне сыртқы саясатына
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тікелей қатысы бар десек ақиқатты аттап кетпеспіз. «Өріссіз» 
мемлекет болмайды. Бұл - даусыз ақиқат. Абай айтатын: «жер 
жүзіндегі жұрттың қоры» болмау - үлкен саясаттың ең жанды, ең 
тағдырлы-ау дейтін мәселесі. Бұл қазіргі тэуелсіз қазақты қатты 
мазалайтын мәселе. XIX ғасыр екінші жартысы XX ғасырдың 
басында өмір сүрген қазақ халқының ұлттық мінезі мен санасын, 
елдігі мен мемлекеттігін жан-жақты зерттеушілердің 
алғашқыларының бірі - ұлы Абай. Осылай, басқадай емес деп 
айтарлық уақыт келді емес пе?! Тағы да кімнің апдында «бас юейміз
шыбындап». КПСС-тің үстемдігі заманында: «Абай - көреген 
саясаткер» деген сөзді түсіңце де айтуға батылың жетпес еді. 
Абайдың саяси-әлеуметгік ойыньщ үйтқьісы - «ел бағу» мэселелері. 
Ең басты дейтіні осы.

«Қальщ елім, қазаіым...» да бастама, жолдама альш, «Бірінші» 
сөзімен қабысып, жалғасып, сабақтасып, барлық шығармаларының 
теориялық, идеялық негізін қүрады. Абайдың тікелей өз 
шыгармаларына сүйене отырып, жэне де үлы Мүхтар Әуезовтің: 
Абай туралы монографиясын, «Абай», «Абай жолы» роман- 
эпопеясьш; он жетінип, он сегізінші, он тоғызыншы, жиырмасыншы 
томдары бойынша; т.б. еңбектерін тарихи, ғылыми-теориялық, 
эдістемелік негіз, құралы ретінде ескере отырып айтпағымыз, 
Абайдың атақты «ел багу» деген қағидасы мэңгілік қагида. Қай 
заманда болмасын мемлекет, не партияларды т. т. бағу емес, ең 
жанды мәселе - «Ел бағу».
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1.2.6 АБАЙ. МЕМЛЕКЕТ ТУРАЛЫ

Оиымызды жалғастырсақ, Аоаидан тек ақындық, оишылдық 
шеберлігінен ғана емес, саясат өнерінен де неге сабақ апмасқа? 
Мұхтар Әуезов айтқандай, қазақ халқының елдігінің терең 
тарихтықта, ұлттық та тамырларын зерттеп ұғу үшін Абайдың
тікелей өз шығармаларынан «энциклопедиялықтүсінік» алу кажет.
Сондай сабақгың күрделі, тағдырлы тақырыбы: ол - «Ел бағу». 
Абайды көреген саясатшы, мемлекегші теоретик ретінде көрсетепн 
шығармаларымен танысайық. Келесі сөз төркіні - Абайдың саяси-
элеуметгік көзқарасының өзекті-ау деипн, тікелеи мемлекет туралы 
ойлары. Бұл туралы Абайдың Абайлықталдау, болжам, үсыныс,
түйін-түжырым ойлары.

Сөз кезегін Абайдың шығармапарына берейік. «Ә» дегеннен-
ц,іқ» деп шалқаңнан түсіріп, салған жерден кісіні үркітіп 

жіберетін шығармасын үсынайық. Мүқият оқып, біліп, таныса 
келсек, біздің түсінігімізше, дэл осы шығармада да миды ұйқыдан 
оятатын қопарғыш ойды элі күнге аңғармаған сияқтымыз. Бүл 
шығарманы мінез тақырыбымен шектеп, арқандап ұстаған 
күйдеміз. Он екі шумақтан тұратын шығармасының (шифры: 13 
(23-24)) қай сөзінде болмасын, бұның тереңіне беттей түсек, сөз 
астарында бой тасалап түрған - тәрбиелік, моральдық, саяси- 
элеуметтік, философиялықта ой қопарғыш барына көзіміз жетеді. 
Осы түста бізді әбігерлендіретін мэселе - саясат пен мемлекет. 
Мәселен, соңғы үш шумағында қазіргі «мафия», «коррупция» деп 
жүргендермен сыбайлас, елді ала ауыз ететін саясатшыларды 
сынаган. Қоғамдық бояулардың не түрлерін танымдық, логикалық 
және көркемдік мақсатта орынды пайдалана отырып, Абай сөз 
қаламымен саясатшылардың не түрлі әлеуметтік портреттерін 
салған. Бұған қоса ел бағудың өзектісі - мемлекет туралы

Міне
бұзылс

қаигы жемек
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Өзімнің иттігімнен болды демей,
Жеңді sou деп, гиайтанга болар көмек.

Сырттансынбақ, қусынбақ, оршілденбек,
Сыбырменен топ эісасап бөлек-бөлек.

% Арамдықпен бар ма екен жаннан аспац,
Өзімен-өзі бір күн болмай ма элек? I

Қолдан келе бере ме жұрт мецгермек?
Адалдъщ, арамдыцты кім тецгермек?!
Мақтан үгиін қайратсыз болыс болмақ,
Иттей қор болып, өзіне сөз келтірмек, - 

деп, Абай саясаттың санғилы астарын ашып, бұның алдамшы, 
құбылмалы, екіжүзді, ойнақы мінезінен қазіргі ұрпақты 
сақгандырып тұрғандай сезім-күй бойыңды еріксіз билейді.

Қырағылықты талап етеді. Сол «пысықша» сиқырлы мінезі: 
қулық, сұмдық, көрсе қызарлық, арсыздық, арамдық, азғьгадық 
тізімін жалғастыра беруге болады. Міне, лас саясатшының осы 
мінез-қылықтарьш «моральдық философияға» жатқызып жүрміз. 
Сонан соң барып, «пысықша саясатшыны» «моральдық философия» 
өрісіне аттандыра саламыз. Ал, Абай болса, «кеселді пысықша» 
мінезінің жоғарыда келтірілген азғындық қасиеттерін саясатшының 
маңдайына басылған қоғамдық таңба деп санады емес пе?! Абай 
«қайратсыз болыс болмақ» демей ме?! Қазіргі қазақтың көбіне 
түсініксіз «мафия», «коррупция», «ұйымдасқан қылмыс» деп, онды- 
солды бұл сөздерді бұрқыратып, шашып жүрміз. Ал көреген 
саясатшы Абай қазақтың: «сырттан сынбақ», «қусынбақ», 
«оршілденбек», «шайтаю>, «сыбырмен топ жасап» деген қарапайым 
қазақ сөздерін қолдана отырып, қазіргі аты шулы сыбайлас, 
ұйымдасқан қылмыстың аты жөнін тізіп «энциклопедиялық түсінік» 
беріп: «Абай бол, сақган» деп ескергіп тұрған жоқ па?! Енді бірде 
халқын тәлкекке салып, қолжаулық еткен «алдамшы саудагер» 
саясатшыны да әділ сөзбен түйреп өтеді. Міне, осындай арам,
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сиқырлы қылықты саясатшыларды мұрнанан пзіп тұрып көрсеткен. 
Міне, ойнақы, сол арам қылыкты саясатшы бейнесі:

Ортақтық, тыныиітық, достық қой,
Оиың қадірін кім білер,
Әркімге-ақ тілеу қостық қой,
Еәрі - алдамшы саудагер, - 

деп, Абай саясатшыны «алдамшы саудагер» ылаңымен теңестіріп,
ойын эрі жалгасгырыгі:

Халъщтың аты керек қой Я мақтауга, боқтауга.
Құбылга бәрі зерек қой, Е әрі жайсыз тоңтауга, - 

дейді. Иә, осы сөздердің саясатқа қатысы бар ма? Болса ше? Бүлай 
десек, онда - «бар» дегеннің саяси мазмұнын Абай айтқандай, 
«ниеттеніп білуге» талаптанайық. Сонда, халықгы «мақгайтьш» да, 
«боқгайтын» да кім? Не үшін? Мұндай сұмдыққа ар-ұяттан аттап 
кім барады? Әрине, үлкен саясатшьшар. Бақиға ауысқан КСРО 
Президенті, КПСС ақырғы генсегі М.С. Горбачевтің бір өзі неге 
тұрады. Бүгінде қазақ қоғамы өтпелі кезенді кешіп отырган шақга 
бәсекеге түскен қоғамдық үдерістердің ішінен, тіпп, экономиканы 

. да кейін ысырып тастап, ентелей алға үмтыла түскен бақталас екі 
агайын бар: бірі - демократия да, екіншісі - нарық. Осы екі ағайын
халықгың мазасын алып, берекесін кетіруде.

Патшалық Ресейдің боданы болған Қазақ Елінің демократиясы 
мен экономикасына Абай өзінің Абайлық түсінігі мен бағасын 
берген. Халқына: «Мені есіңе алғайсың? Сөзіме қүлақ арт» деп, 
өтініп тұрғандай. Сонда, бүгінгі демократия мэнін Абай сөзімен 
түйіндесек: «Кісімсінген жеп кетер білімсіздер» эулеті. Турасын 
айтса, бір-бірін қорғайтын, қолдайтын өзімшіл, лас саясатшьшар. 
Бүл турапы ең алдымен үлкен саясат маңында жүргендер не айтар 
екен? Жауапты тағы да ертеңнен күтеміз бе?! Әзірше, Абай
айтқандай: «бэрі жайсыз» болып түр гой.

«Кісімсіген жеп кетер білімсіз» саясатшы әулелнің жаңа түрін 
талдағанда: «Осы күнде қазақ ішінде «іс білмес, кісі білер» деген 
мақал шыкты» - дейді Абай. Ойын эрі дамытып: «Оның мәнісі: 
«ісіңнің түзулігінен жетпессің, кісіңнің амалшы, айлалыгынан
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жетерсің» деген сөз. Үш жылға болыс сайланады. Әуелгі жылы: 
«Сені біз сайламадық па?» - деп, елдің бұлданғандығымен күні 
өтеді. Екінші жылы кандидатпен аңдысып күні өтеді. Үшінші жылы 
сайлауға жақындап, тағы болыс болып қаларға мүмкін болар ма 
екен деп күні өтеді. Енді несі қалды? Осы қазақ халқының осындай 
бүзы қшыл ыкқа тартып, жылдан жылға төмендеп бара жатқанын 
көрген соң, менің ойыма келеді: Халықгың болыстыққа сайлаймын 
деген кіеісі пәлен қадірлі орыеша образование (білім /қалам иесіУ) 
алған кісі болсын. Егер де орталарында ондай кісі жоқ болса, яки, 
бар болса да сайламаса, уезный начальник бірлэн военный 
губернатордың назначениесі (қызметке тағайындау /қалам иесі/) 
бірлэн болады десе, бүл халыққа бек пайдалы болар еді. Оның 
себебі: эуелі қызмет қүмар қазақ балаларына образование беруге 
олда - пайдалы іс, екінші - назначение бірлэн болған болыстар 
халыққа міндегп болмас еді, үлықтарға міндетті болар еді» (Сонда,
98-99 бб.).

Орыс патшалыгының отарлау саясаты қазақ жерін билеп, 
дәуірлеп түрған заманның озінде де саясатшы ісі мен қылыгын, 
мінезі мен санасын Абайлық талдаудан, түсінілуден жан-жакты 
сарапталып өткен мінездемесімен, жиынтық сипатымен 
танысамыз. Сол саясатшы қасиеттерінің ең өзектісі: іскерлігі, 
білімділігі, кісілігі, өз пайдасы үшін жүретін «қызмет құмарлығы» 
емес, «ұлықтарға міндеттілігі» емес, халқынаберілгендігі. Өз елі 
тарихын да, орыс патшалығы билік жэне адам қүқығы туралы, 
шаруашылық пен мемлекет басқару заңдары жиынтығын жан- 
жакгы меңгерген білімді, білгір үлтгық мамандардың қазақ жерінде 
жоктың қасы екенін ескертіп отыр гой. Дэл осы пікірі Абайдың 
бүгінгі әкімдерді аягынан шалып, сүріндіріп тұр гой. Мемлекет 
туралы Абайдың көзқарасы таңқаларлық жағдай. Мәселен, 
мемлекет тағдыры,Абайдың ойынша, шаруашылық пен саясат
оірлігіне оаиланысты екенін даналықпен аңғаруы, мұны кореген 
саясаткер тұғырынан танытады. Мемлекет құрылысы, 
шаруашылық пен ел басқару ісі белгілі бір зандар жиынтыгына қол 
артатынытарихтан белгілі. Бүл туралы Абай, мәселен былай дейді:
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«...билік деген біздің қазақ ішінде эрбір сайланған кісінің қолынан 
келмейді. Бұган бұрынғы Қасым ханның «Қасқа жолы», Есім ханның 
«Ескі жольш», Әз Т әукеханның «Күл төбенің басында күнде кеңес» 
болғандағы «Жеті жарғысын» (Тәуке ханның жүз жасаған 
Қожаберген Толыбайсыншыұлы жырау қолымен жазган заң жинағы 
/қалам иесі/) білмек керек. Әм, ол ескі сөздердің қайсысы заман 
өзгергендікпенен ескіріп, бұл жаңа заманға келіспейтұгын болса, 
оның орнына татымды толық билік шығарып, төлеу саларға 
жарарлық кісі болса керек еді, ондай кісі аз, яки тіпгп жоқ» (Сонда, 
99 б.) - деген өз заманьгада орын алган қазақ қогамы ең жоғарғы 
билеушісі - болыс саясаты мен билігін сөз етіп огырған Абай ойына 
құлақ артсақ қандай да мемлекеттің халық алдындағы 
«міндеттілігінің» жуан белі- қоғамды қаржыландыру мәселесі. 
Сайып келгенде, ел билеу ісінің қандайын алмайық, осының төңірегін 
паналайды. Бүгінгі тәуелсіз ұлттық мемлекетіміздің де олқы жері - 
«төлеу салу» ісі. Мемлекет билік етіп отырган қоғамда, бұның 
ішінде, Абай заманындағы, казіргі тәуелсіз қазақ мемлекегі тұсында 
да «кеселді пысықшалар», қазіргі тілмен айтсақ, әсіресе, өкімет 
ұстап отырғандар мен ұрылардың ұйымдасқан қылмыскер 
тобының етек алғаны, бұның идеологиясы жөнінде, әрі тарихи
тамьфы туралы Абай:

«Қазақгы я қорқытпай, я параламай, ақылменен, не жерлеп, не
сьфлап айтқанменен еш нәрсеге көндіру мүмкін емес. Етінен өткен,
сүйегіне жеткен, атадан мирас апған, ананың сүтіменен біткен
надандық әлдеқашан адамшьшықтан кетірген. Өздерінің ырбаңы
барма, пыш-пышы бар ма, гуілдегі бар ма, дүрілдегі бар ма
сонысынан дүниеде ешбір қызықгы нәрсе бар деп ойламайды, сөз
айтсаң, түгел тықдап тұра алмайды, не көңілі, не көзі аландап
тұрады. Енді не қылдық, не болдық!» (Сонда, 158 б.) - деп, Абай
«ырбаңы», «пыш-пышы», «гуілдегі», «дүрілдегі» барларды түп
тамырымен құртудың жолдарын да іздестіреді. Қазақ халқының
басына төнген қара түнек бұлттардың арасынан жарык «үмітп сэуле
көретін» сияқгы. Абайдың философиялық сөздерін мұқият оқып,
саралап талдағанда қорытылып, тұжырымдалатын келесі ойдың

230



өзектісі - мемлекет, бұның күш-қуаты, тұтастығы мен бірлігі. Отыз 
тоғыз, Қырық бірінші философиялық сөздері қазақ мемлекетінің 
гарихына, ұлттық қасиеттеріне Абай ерекше тоқтаған. Отыз 
тоғызыншы сөзі «ата-бабаларымыздан» ұрпақтан-үрпаққа көшіп 
келе жатқан елдігімізді, халықгығымызды жэне мемлекеттігімізді 
сақтауға, қуат күшін нығайтатұғын үлттық «екі мінезін жогалтып 
алдық» дейді Абай. Осы екі мінезді Абай түсінігінде келтірейік.

«Ол екі мінезі қайсы десең, әуелі, ол заманда ел басы, топ басы 
деген кісілер бшіады екен. Көші-қонды болса, дау-жанжалды болса, 
билік соларда болады екен. Өзге қара жұрт жақсы-жаман өздерінің 
шаруасымен жүре береді екен. Ол ел басы, топ басылары капай 
қылса, капай бітірсе, хапы қ та оны сынамақ, бірден-бірге жүгірмек 
болмайды екен... Man айтып, ііпеу қылып, екі тізгін, бір шылбырды 
бердік саган, берген соң, қайтып бүзылмақ түгіл, жетпегеніңді 
жетілтем ін деп, жамандығын жасырып, жақсылығын асырамын деп 
тырысады екен. Оны зор түтып, әулие тұтып, онан соң жақсылары 
да көп азбайды екен. Бәрі өз бауыры, бэрі өз малы болган 
соң,шыныменен жетесінде жоқ болмаса, солардың қамын жемей 
қайтеді? Екіншісі - намысқор келеді екен. Ат аталып, аруақ 
шақырылған жерде ағайынға, өкпе, араздыққа қарамайды екен, 
жанын салысады екен... Кәнеки, енді осы екі мінез қайда? Бұлар 
да арлылық, намыстылық, табандылықтан келеді. Бұлардан 
айырылдық. Ендігілердің достығы - бейіл емес, алдау, дүшпандығы- 
кейіс емес, не күндестік, не тыныш отыра апмағандық» (Сонда, 155-
156 66.).

Мемлекет туралы Абай ойының қүндылығын сөз еткенде, үлы 
ойшыддың, көреген саясаткердің халық пен мемлекет арасындағы 
кайшылықтарды оқығаны, тоқығаны бар қазаққа болсын, 
күнделіктен асып шыға апмайтын қарапайым қазаққа болсын
түсінікті, үғынықты етіп, жан-жақгы тапдап, зерттегенін айту қажет. 
Мемлекет билігін - «екі тізгін, бір шылбырды бердік», ал үкімеггі 
үстаушыларды, «ел басы, топ басы» деп ой тұжырымын жасаған. 
Мемлекет пен халық арасындағы қайшылықтарды шешудің
қажеттілігіне көңіл аудара отырып, бүларды насырға шаптырмай
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шешудің амалдарын да ойластырған. Бұл амалды «жақсылары да 
көп азбайды» деп, билік басында отырғандардың қоғамдық 
саулығынан іздестіреді. Ал қоғамдық денсауліықтың қажетті-ау 
дейтін негізгі кұралдары: «арлылық, намыстылық, табандылық» деп 
санайды. Абай танымы мен логика өлкесінде сомдалып шыққан

внЛ
элеуметтік тұлгалардың типтік түрлері сан-қилы: «кеселді 
пысықгар», «қу мен сұмдар», «қаны бұзықгар», «тэңірі атқандар», 
«құлағын сатқандар», «жылмаңдар» мен «жыпылдақтар» - 
бұлардың тізімін жалғастыра беруге болады. Осылардың эрбірі 
жеке-дара бір адамға арналған сынау, немесе теңеу емес, бұлар 
логикалық абстракция деңгейіндегі бір дэуірдің тарихынан 
сұрыпталып, сомдалып тарихи түлға бітімдер арқылы жинақгалып, 
калыптасқан қогамдық адамдардың өндірістік қатынастар негізінде 
қауымдасқан саяси-әлеуметтік топтары. Жиынтық қогамдық тұлға
- «кеселді пысықтың», «бүлдіргіш экімдердің» саяси-элеуметпк, 
қоғамдық жэне адамдық бейнелерінің сэпне, кылықгарына қарай 
санғилы көріністерімен таиыстық. Абайды философиялық 
танымдық тұрғыдан, қазақ халқының «көреген саясаткері», 
«идеологы» деп қорытынды баға берсек, бұдан ұлттық 
иамысымызға, халықтығымыз бен елдігімізге иүқсан келмес деп 
ойлаймыз. Қайта ұлтжандығымыздың мәртебесін көтеріп, 
қазыналы ел екенімізді элем жұртшылығыиа иасихаттап, халықтық 
жэне үлттықтарихымызбеи таныстырып, достық пейілімізді, ақ 
ниетімізді әлем халықгарьша білдірмейміз бе? Тарихты жасайтын 
және саясатқа эсер ететін шешуші күш: ол -халық. Абай осыны 
сезді, саяси көрегеидігі - халқына дегеи шексіз сеиімі. Қорытып 
айтсақ, Абайдың кісілік, адамдық қасиеттерінің жақгайтыны халық 
мүддесін қоргайтыи саясат, адамды сыйлайтын, адамда кісілік 
қаситтерді дэріптейтін, адамиың сансыз көп игіліктеріне, кісілік 
мұқгажына қызмет жасайтын азаматтық жэне гуманистік қоғам. 
Азаматтықпен гуманизмге негізделген қоғам өздігінен келмейді, 
адамның өз қолымен жасалады. Сонда бүған «ниеттеніп білмекке» 
«бет қойған» адамның ойлауы, ой сараптауы қогам туралы 
көзқарастарға сүйенуі, үлгі алуы қажет. Кеңес дэуірінде көп
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айтатын, тілді эбден жауыр қылган, еңбектенетін емес жаттанды, 
жалан қағидаға айналған, бүгінде ұмытыла бастаған К.Маркстің 
мына бір төменде келтіріп отырған ойына назар аударайықшы. 
Қоғам туралы пікірімен таныстыра отырып, К. Маркс былай дейді: 
«Өзім анықгаған жэне содан кейін өзімнің барлық мұнан былайғы 
зерттеулерімде басшылық арқау болған жалпы нәтижені қысқаша 
төмендегі түрде тұжырымдауға болады. Өз өміріндегі қоғамдық 
өндірісте адамдар өздерінің еріктеріне байланыссыз, белгілі бір, 
қажетті қатынастар - өндірістік қатынастар жасайды, бұл 
қатынастар олардың материалды қөндіргіш күштерінің белгілі бір 
даму сатысына сэйкес келеді. Осы өндірістік қатынастардың 
жиынтығы қоғамның экономикалық құрылымы, реалдық базисі 
болып табылады, заңдылық жэне саяси қондырма осыған келіп 
қондырылады жэне қоғамдық сананың белгілі бір формалары осыған 
келіп сәйкестенеді. Материалдық өмірдің өндіріс әдісі жалпы 
өмірдегі элеуметтік, саяси жэне рухани үдерістерді туғызады. 
Адамдардьщ болмысын олардың санасы билемейді, қайта, олардың 
санасын өздерінің қоғамдық болмысы билейді.» (К. Маркс, 
Ф.Энгельс. Екітамдъщ таңдамалы шыгармалар. Алматы: Қазақ
мемлекеттік баспасы, 1956. I том, 340 б.).

Қоғамтану саласына К. Маркстің жасаған жаңапығы өмірге 
қажетгі материалдық игіліктрді өндіру үдерісі қандай да қоғамның 
экономикалық, элеуметгік, саяси жэне рухани дамуы мен өзгеруінің 
объективті заңдылығы деп жан-жақты ашуы. Қогам дамуы 
заңдылыгын түсінуге ұмтылыс жасағандардың ішінде Абай да 
болды десек, ақиқатқа жанасты. К. Маркстің ойымен тікелей 
танысып, мүны басшылыққа алмаса да, бірақ өз ойын Абай да 
түйіндеді. Бірсыпыра философиялық сөздеріне жоғарыда тоқгап 
өткен болатьшбыз, ал мьюа 41 -ші сөзінде тікелей мемлекет туралы 
айтқан пікірін толық келтірейік.

«Қазаққа ақыл берем, түзеймін деп қам жеген адамға екі түрлі 
нәрсе керек. Әуелі бек зор өкімет, жарлық қолында бар кісі керек. 
Үлкендерін қоркытып, жас балаларын еріксіз қолдарынан алып, 
медреселерге беріп, бірін ол жол, бірін бұл жолға салып, дүниеде
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есепсіз ғылымның жолдары бар, сол эрбір жолда бір медресе бар, 
соларға тоздырып, бірін сен бұл жолды үйрен, сен ол жолды 
үйрендеп, жолға салып, мұндагы халыкқа шығынын төлетіп 
жіберсе, хәтта қыздарды да ең болмаса мұсылман ғылымына 
жіберіп, жақсы дін танырлық қылып үйретсе, сонда сол жастар жегіп, 
бұл аталары қартайып сөзден қалғанда, түзелсе болар еді. 
Екіншіден, ол адам есепсіз бай боларға керек. Аталарын паралап, 
балаларын алып, бастапқы айтқандай жолға салып, тағылым берсе, 
сонда түзелер» (Сонда, 158 б.). Қазақ халқының экономикалық 
жэне саяси тәуелсіздігі тағдырына қайғы жеген Абай ойы өз 
замандастарының озғын, дана ойларынан кем соқпайды. Бүгінгі 
тәуелсіздікке қолымыз жеткен шакта Абай ойының ерекшелігі, 
ғылыми тереңдігі, философия тілінде объективтілігі және 
ақиқаттығы даралана корінеді, қазіргі мемлекеттік, экономикалық 
істерімізге қам жеп,тікелей қатысып, қызмет жасамақшы ниеп 
айқын байқалғандай. Қазіргі жағдайда еліміздің тәуелсіздігінің 
айрықша бір көрінісі, көңіліміздің қалауы, жүрегіміздің ең түпкіріңдегі 
сьфы - ғасьфларға азық боларлық Абайдың әлемдік тарихи 
түлғасы. Тақьфыбымыз: «Абай жүмбақтығы - философиялық 
мэселе» деп түйіп, ізденісімізді бастағаннан сөз етіп келеміз. 
¥сыньш огьфған мэселенің бір қыры -Абай саясатшы деген қағида. 
Абай - тек «халық ақыны» деген қагидамен гана шектеліп қалмай, 
әлемдік тарихи түлға бітімін қалыптастьфатьш кырларьш, жакгарьш 
жан-жақгы зерттеп, талдап барып, әлем халықгарьша үлы ойшылды 
таныстьфу. Ұлы даналар дэуірлер дәнекері - гасырды гасырларга 
жалғастьфатын өркениет жолы. Абай өзі омір сүрген заманын 
гасырлар бойы шешілмей келе жатқан мәселеден - қогамның 
әлеуметтік жэне мемлекеттік қүрылымын «бүлдіргіш экімдерден», 
«паразит экімдерінен» тазартып, эділдік пен адам бас бостандығын 
табанды жақгап, қоргайтын, гуманизмге сәйкес келетін азаматтық, 
қүқықгық қогамды орнату жолында бар жан д үниесімен, ісімен де, 
азаішыл ойымен де қоргай білген көрнекті қоғам қайраткері: ақын, 
тарихшы, ғалым, философ, педагог, с аз rep.
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ҮШІНШІ ТАРАУ. АБАЙ МЕН МҰХТАР 
ӘУЕЗОВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ

1.3.1 Абай мея Мұхтар Ә5СЗ0В 
шығармашылыгының халықтығы

«Социалист идея», «кеңес халқы», «көпұлтты мәдениет» 
т.б.ұгымдар, КПСС идеологиялық жамаулары социализм үстемдігі 
заманында ұлттықтың ерекшеліктері мен психологиясына, 
қоғамдық сана мэселелеріне тосқауыл қойып, бұлардың 
толыққанды дамуына қарулы да, идеологиялық та тосқауыл қойып, 
тікелей шабуыл үйьімдастырды. Дүниежүзі халықгарын тітіренткен 
«кеңес халқы» КСРО құлауы мұң екен, із-түзсіз жоқ болды, ғайып 
болды,тіпті тарихта өмір сүрмегендей. Кеше ғана КСРО аймағында 
тіршілік жасаған жүздеген халықгар бар еді ғой? Бұлар не күйде 
қалды? Отанынан айьфылған жоқ па? Жылдар жылжыгын сайьга 
анық байқалатыны: жүздеген халықтар өздерінің тарихи 
мекендерімен отандарына қайта оралған сиякты. Басқаша қалай 
деп айтуға болады. Себебі «кеңес халқьі» қамауьшан босап шыққан 
кешегі Кеңес Одағьгаың «кеңес» халықгары бүгінде өздерінің
ұлттықтәуелсіздігін жариялап, дероес елдіп мен мемлекеті фге 
тасын көтеріп жатыр, ата мекеніне қайта оралды деудің сыры да 
осында болар. Кеңес империясының айдауы мен бағуында болған
халықгардың Офі - қазақ халқы да өзінщ саяси және экономикалық
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тәуелсіздігін жариялап, үлттық мемлекеттігінің құрылысымен
тікелей айналысып жатыр.

Қазақ халқын «надан», «көшпенді» деп эжуа ететін орыс
патшалығы отаршыл, үлы державашыл идеологтарының қағидасьш 
қолдайтындар орыстың жаңа державашылдық саясаты мен 
идеологиясын жасайтындардың катары жыртылып айырылады. 
Осылардың бірі - орыс жазушысы А. Солженицын екені, әсіресе, 
қазақ жұртшылығына белгілі. «Түркістан» атты Халықаралық 
апталық газетінде бір топ жазушылардың атынан еліміздің 
жұртшылығына арнап, «Арандатуға тыйым салынсын!» деген 
айдармен жарияланған үндеуінде Солженицынның орыс 
патшалығынан бүгінгі шаққа дейін дүниежүзі халықтарын 
дүрліктіріп келе жатқан арандатушылык, үлы державалық саясатын 
жаңартпақ болтан арамза пигылына еліміз бен халқымыздың атынан 
дәлелді тойтарыс берген: «Комсмольская паравда» газетінде (23 
сәуір, 1996 ж.) жарияланған А. Солженицынньщ оқырмандармен 
эңгімесі деп аталатын сүрақ-жауабы арандатушылық жағынан 
бәрінен де асып түсті деуге болады. Өзінің әсіре русофобиялық 
саяси көзқарастарымен эйгіш болтан бүл кайраткер сымақ бүрынғы 
әуенін «жацгырта жаңапай» қайталапты. Аяқ асгынан өзін аспаннан 
түсе қалған «пайгамбар» сезінетін Солженицынньщ сандырақгары 
негізінен орыс ұлтының ежелден артықпіылығьш, басілмдылығын, 
эріптеп, қалған үсақ ұлттардың (отарлау саясатының үгымы /қалам 
иесі/) адам санатына жатар-жатпасына күмэн келтіру желісіне 
қүрылыпты. Оның осы жасқа дейшп ұзақ гүмырында көзі жеткен 
ақиқаты - көп санды ұлт аз санды ұлтқа үстемдік, өктемдік ету 
арқылы ғана дүниеде әділеттік орнайды екен. Ягни, орыс үлты сан 
жағынан көп, сондықган ол қалған чешен халкы болсьш мейлі, мари 
үлты болсын мейлі немесе татар мен башқұрт бола ма, тек 
орыстардың табан астында жатуы керек деп санайды. Солженицын 
үшін: жер бетінде тек орыс жері, орыс тарихы, орыс тілі мен 
мәдениеті гана бар жэне Ресейдің ұлы державалық мүддесі гана 
бар. Осы түргыдан келгенде, оған «Тэуелсіз Қазақстан» деген де -
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түк емес, қолдан жасалған мемлекет сымақ қана. Сол себепті, оның 
өмір сүруге қақысы жоқ! Сол «пайғамбарсымақтың» өзіне сөз 
берсек былай болуы керек екен: «В Казахстане даже после усилий 
Назарбаева стянут казахов из Монголии, еще откуда попало, их 
набралось 40 процентов. А вас - не казахов: русских, немцев, поляков, 

*- евреев и всех остальных 60. Позорно бежать оттуда, из Казахстана, 
вы имеете там большинство. Это совершенна^ чудовищность, что 
Казахстан считается унитарным государством. А у нас Россия, 
где русских 82 процента, считается федеративным. Вы имеете право 
на федеративное устройство. Вы имеете право на то, чтобы русские 
области имели свои автономные федеративное право. Вы должны 
нисколько не боясь давления, развивать свои общественные союзы... 
Я знаю, вас лишают культуры русской, вас лишают русских изданий, 
русских телепередач». Қандай сандырақгы тагы ойлап табар екен. 
(«Түркістан», халықарапық аптальщ газет. №18 (102) 1 мамыр, 
сәрсенбі, 1996 жыл).

Орыстың империялық санасының табиги жалғасы КПСС 
орнатқан кеңестік (патшалық деп оқыңыз/қалам иесі/) Россияның 
«кеңес халқьі», «кеңестік патриотизм», «кеңес мәдениеті», «КПСС- 
тің үлттық саясаты» - бұндай идеологиялық жәдігөй, алдамшы 
шьфмаудыңтізімінде ұлттыққа, үлтжандылыққа орын бұйырмаған 
сияқты. Жетпіс жастағы ақсақалмын ғой, тірі тарихпын, шыным 
осы. Сөйтсе де, халыктыгымыз бен елдігіміз, үлттығымыз бен 
ұлтжандылығымыз өзінің мыңжылдық тарихи дәстүрлеріне сүйеніп, 
жасампаз адамзаттың қолдауының көмегімен дербес ел, тәуелсіз 
мемлекет болып, жаңа өмірі мен мыңжылдық тарихының тың бетін 
жаза бастады. Бүгінде қазак халқының үлтгыгы мен үлтжандылық 
қасиетгері тэуел сізді кке қол артқан еліміз бен мемлекеттігіміздің 
ғасырларға созылган «қүлдық психологиясынан», «жалыну мен 
жагыну психологиясынан» біртіндеп айығу, сауыгу жэне жаңару 
үдерістерімен, тікелей байланысты. Бүл мәселеге алда талай 
ораламыз. Ұлтгық мемлекетіміз өзі болса элі тым жас, саясаттың 
не түрлі қулық-сұмдыгына төтеп беру үшін ана тілімізді заңды
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жолмен қорғауға мүмкіндігі болса да, орынды пайдалана алмаи 
жүрген шақгы бастан өткеріп отырмыз. Жер койнауындагы есепсіз 
табиғат байлықгарына бәрі де қызығуда, бірақ өзіміз болсақ, элі 
күнге шейін, ебін тауып, екі асай алмай, мысымыз құрып жүр ғой.

Тарихымыздың осындай қысыл-таяң кезеңінде саяси, 
экономикалық тәуелсіздігіміз де ұлттық санамыздьщ қалыптасуына, 
дамуьша байланысты болу ы объективті зандылық. Қашангы КПСС 
тексеруінен, жөндеуінен өткен тек «таптыққа», «партиялыққа» 
бағынышты марксизм-ленинизм ілімінің қүрсауынан босай алмай, 
ойлау мэдениетіміздің тарихи да, үлттық тамырларына балта 
шабамыз. Абай мен Мүхтар Әуезов - қазақ халқына ең 
жанашырділеуқор, ұлтжанды даналары: халқының елдігін, 
мемлекетгігін, руханилығьш жан дүниесімен, ақыл парасатымен 
дамыта да, қорғай да білген күрескер, қайраткерлер емес пе?! 
Кеңес дэуірінде қазақгьщ 99 пайызы сауатты, білімді адамдар болса 
да, өзінің төл даналары есімін білсе білер, бірақ бұларды жегік тани 
ма екен?! Ұлы Абайдың төменде келтіріп отырған сөздеріне
«ұққанымызша» кұлақ артсақ:

Біреуі олай, біреуі бұлай қарап,
Түгел сөзді шыңдауга жоц қой қазақ, - деп, әсіресе, қазіргі 

«пысықшалардың» төбесінен жай түскенмен тең ғой. Бұлардың 
адал-арам өлгені ешбір тэңірі тізімінде жоқ шығар. Енді бірде, ұлы
Абай:

Мақсұтым - тпіл ұстартып, опер шаиіпақ,
Наданның көзін цойып, квңілін ашпац.
Үлгі алсын деймін ойлы жас жігіттер,
Думан-сауыц ойда жоқ әуел баста-ац, - деп ұлттықтың 

тіректері: сана, ойлау, тіл мәдениетіне айрықша міндет жүктеп, 
жемісін қазіргі ұрпақган күтіп тұрғандай сезінесің. Бүгінгі буын 
бұған құлақ артса, кім біледі, ісіміз тезірек оқға басар ма еді?!
Еліміздің тэуелсіздігін қорғайіъш, тіліміз бен мэдениетімізді сақгап,
өсіп-өну үстіндегі жас ұрпақгы тәрбиелеуге айрықша үлес қосатын 
мұқалмас, өлмейтін, өшпейтін құрал болса,ол - халыктық пен

238



елдіпміздің кісілік күш-қуаты, ұлтжандылық қасиетгеріміз. Бүгінде 
ешкімге жалтақтамай айтсақ: саналы тарихымыздың сабағы
осынау ҚОРҚЫТ, АСАНҚАЙҒЫ бабаларымыздан ҚОНАЕВ, 
НАЗАРБАЕВҚА дейінгі өмірді қамтитын ондаған ғасырлар болар. 
Ал, гасырлар бойы армандаған жаңа тарихымыздың бетін 1986 
жылғы Желтоқеан көтерілісі ашты десек,тарих заңдылығы 
тұрғысынан бізді ешкім де, ақиқатты ұстанған адам болса - 
даттамас. Үлтжандылық- қандай да халыктың тарихи қалыптасқан 
елдігі, ұлттығы, мемлекетпгі мен үлттық санасының ажыратылмас 
бір тұтастығы. Ал бұлар болса, мың жылдық тарихымызды 
бейнелейтін, философиялық деңгейдегі танымдықта, логикалықта 
ұгымдар, түсініктер. Елімізді әлеуметтік, саяси, экономикалық, 
шаруашылық ынтымақтастыққа, бірлікке бастайтын 
ұйымдастырушы, ынталандырушы куш: ол - ұлтжандылық 
қасиетгеріміз. Ғ асырлар бойы орыс патшалығы, бүдан соң Кеңестік 
Одақ қазақ халқын тарихи орналасқан жерінен, қалыптасқан 
елінен,үлттық сипаттарынан: руханилығы мен мемлекеттігінен, тілі 
мен мэдениетінен айырып, үлтжандылық қасиеттерін тарихи қан 
тамырларынан айырып, мэңгүрт - мутант (не гпүрлі мисыз 
эксперименттердің жиынтыгы /қалам иесі/) қалпында сақтауға 
не түрлі айла-амалдарды, қулық-сүмдықты іске асыруға әлек 
болды. Әлі де осы ниеттен айығар, тайынар емес. Әлемдік 
кеңістікте бір ғана жарық жүлдыз: ол - Мәскеу еді. Халыктардың 
сиынатын, құдіреттүтатын бір ғана ортапық: ол - Мәскеу болатын. 
Саясат пен экономика, білім мен гылым, мэдениет пен онер 
салаларында да билік айтып, үлгі шығаратын бір ғана орталық, тағы 
да сол Москва болатын.

Үлтгық, үлтжандылық - тарихи қалыптасқан халықтың: үлттық 
психологиясы, сана-сезімі, коңіл-күйі, салт-дэстүрл ері. Кеңес окіметі 
мен КПСС тізе қосып, бірігіп не түрлі идеологиялық меңгеруді, 
қамтуды көксейтін: «кеңес халқы», «кеңес адамы»,«пролетарлық 
интернационализм», «таптық сана» т.б. қүрақтар мен жамаулар 
арқылы ұлтгық қасиеітерімізді езгілеп, қорлап, сайқалдықпен

239



жаныштап, көмескіл ендір in, бүларды бара-бара ұлттардың жадынан 
мұлдем өшіру еді. Осы тұста көңіл аударарлық жайт: ол - арнайы 
үкім шықпаса да, бірақ «ұлтшыл», «хан-төре»,«бай-феодалдық 
ескішілдік» дегендер қылмыстық заңдар кодексі тармақгары күшіне 
ие болып: «ат!» - десе, атып, «шап!» - десе, шабатын, кешірімсіз 
жазалау үкімі орнына жүретін. Сондықтан да үлттық психология 
мен сананы жаныштап, езгілейтін ең оңтайлы қару орнына
пайдапанып, жүмсапатын.

КПСС үстемдігі заманында саясат тұғырынан түспейтін, 
біліммен ғылым салаларында билік жүргізетін қогамдық психология, 
пролетарлық психология, үлттық психология емес, шын мәнісінде 
партиялық идеология мен саясат болатын. Қогамдық психологияны 
коммунисте идеология сатысына котереміз деп элек болып, сагым 
қуатынбыз. Ал үлттық сезім-күй меселесі жабулы қазан қалпында 
қала береді. Үлттық психология деген үгымның орнына үлттык 
сезім-күй үгымын қолданғанды дұрыс көреміз. ҮЛТТЫҚ СЕЗІМ- 
КҮЙ: халыктық пен үлттықтың өзін өзі сақтаудың, қоргаудың, 
түрмыс, өнер, шаңырақ ошагына, үлкен-кішіге, ата-экеге, ана- 
эжелерге, апа-қарьіндасқа, аға-ініге, жалпы табигатқа, адам мен 
қогамга бүның бэрі-бэрісінің өмір, тіршілік, көңіл-күйі, еңбек 
харакеттерін қамтамасыз етіп жайгастыратын түрмыс пен
шаруашылық салт-дэстүрлері.

Ұлттық сезім-күйі қандай да халықтың жері мен суын 
сақгайтын, күнделік тіршілік қажетгері: азық-түлігін, киім-кешегін 
өндіретін өндіргіш күштеріне сай қалыптасқан көңіл-күйі: өмір салты, 
ойын-күлкісі, эн-күйі, көңілашар-думаны, сауыгы, дүние қабылдау, 
дүние тану, сезім дүниесі мен ойлау мэдениеті.Үлттық сезім-күйі 
тамырлары ғасырлар қойнауларында жатыр.Сондыктан да бұның 
қогамдық, әлеуметтік әсерлігі саясаттан да басым, эрі пәрменді. 
Үлттық пен үлтжандылықтың ажыратылмас түтастыгы мен 
бірлігін үлы Абай: «Елім», «Қазағым», «Жұртым»деп түжырымдады 
емес пе?! Қандай да халықтың үлттыгы мен үлтжандылыгы, бүл 
дегеніңіз, тарихи қалыптасқан: тілі, шаруашьшыгы, түрмыс-салты 
мен мэдениетін тагдырдың қат-қабат қойнауларында сақтап,
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ұрпақгар сабақтастығъш үзбей жалғастырып, материалдық өндіріс 
арқалы адам мен қоғам өмірін қамтамасыз ететін күштің бірі: ол -
үлтжандылық қасиеттер.

Үлтжандылық қасиеттердің диалектикалық бірлігіндүгастьіғын
- ұлттықгың таңғажайыптылығы деп, тарихи-философиялық қағида 

» сапасында тұжырымдау - тарихи заңдылық.«Таңғажайып» - 
философиялық ұғым: оқиға, кұбылыс, корініс тт., осылардың 
тұгастық құрылымында айрықша дараланъш, өзінің ерекшелігімен 
көзге түсетін қүбьитысты бейнелейтін философиялық ұғым.

Ұлтжандылықтың таңғажайыптылығы - диалектикалық
қарама-қарсылықгардьщ: халықтық пен үлттықгың, қоғамдық пен
саяси-әлеуметтік жандылығы мен эсерлігінің ажыратылмас бірлігі.
XX ғасыр осыны негіздеп, дәлелдеп XXI ғасыр ұрпақгарына аманат 
етіп тапсырды.

XX ғасырды - жаңа технология ғасыры деп жүрміз. Ал 
табиғатты тоздырған, адамның тіршілігіне қатер төндіріп түрған 
өндіріс технологиясы кімге кызмет жасайды - тойымсыз байларга 
ма? Әлде адам игілігіне ме? Сірә, XX ғасырдың әлемдік 
саясатшылары осы сұраққа тура жауап беруцен тайқьш, эрқайсысы 
оз үйінің жасауымен айналысып жатқан сияқты: бірі - Еуропа, 
екіншісі - Азиялык болып, үшіншісі - Африка, Исламдық 
мемлекетгер де, Америкалық та құрылым болып шаңырақгарьш 
котере бастады. Сонда, XX ғасырдың осындай тарихи «салтанат» 
қозғалысына жан бітіріп, жасампаз еңбектің айрықша әсерлігін 
элемге танытып отырған кім? Халықгар мен ұлтгар емес пе? Қазақ 
халқы да, ғасырлар бойы күткен тэуелсіздігінің шаңырағьш кетеріп 
жатыр. Мүмкін, XXI ғасыр XX ғасырдың шеше алмаған
мэселесін,үлттықтың таңғажайыптылығы - демократияны
саясатшылардың билігінен құтқарып, емдеп, гуманизмді элем 
халықгарының достык, бірлестік туына айналдырса, ғылым мен 
білім де, саясат пен экономика да адам игілігіне кызмет жасаған 
болар еді. Адам -барлық игіліктердің, байлықгардың өлшемі! XXI 
ғасырға адамньщ артар арманы үшан-теңіз. Кешегі КСРО қулауьша
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себеп болған саяси-әлеуметлк, экономикалықта жағдайлардың бірі
А ;  #

- ұлттықтың таңғажайыптылыгы, бұның жандылығы мен әсерлілн 
ескерсе де силамай, елусіз қалдыруы. Жоғарыда бұған тоқтап 
өттік. Халықтық, ұлттық пен ұлтжандылық әлеуметтік- 
философиялық ұғымдар,бүлардың мағынасы жақын жэне бір-
бірімен тығыз байлынысты.

Елдіктің, мемлекетгіктің, жер мен су, мал мен мүлік, қазан-ошақ 
иесі халықтың тарихи түлға-бітімін қалыптастырып, бейнелейтін, 
тарих шежірелерін ғасырлар қойнауында сактап, ұрпақтан ұрпаққа 
сабақтастығын, байланыстарын үзбей жалғастыратын
экономикалық та, рухани да күш.

Ұлтжандылық халықтық пен үлттықтың байланыстарын 
қамтамасыз етіп, тарихы шежіресін де тарқататын, сактайтын 
үрпақгардың санасында бейнеленуі тарихы. Халық «Абай Ү шкілі» 
тілімен айтсақ: қайрат - көзі, ақыл - бүлағы, халық- жүрегі, ерлік, 
батырлық - мінез тұрағы, елдік пен мемлекеттіктің қан-тамыры,
жүлын-жүйкесі. Елтіршілігін жасап, қоғам өмірі мен шаруашыльвын 
үйымдастырушы, қазан-ошақ пен мал-мүліктің,бала-шағаның
барын үқсатып, жоғын іздейтін жанашыр қамқоршысы. Кеңес 
заманында «халық пен партия - бір түтас» деген жалған, алдамшы 
қагидаларды бетке үстап, КПСС ұлттық пен ұлтжандылықты 
айдауында, байлауында ұстап, саз балшықша иледі емес пе? Тіпті 
өнер мен шыгармашылық (творчество) мамандарын, білім, гылым 
жанкүйерлерін аты шулы, адамдарда үрей тудыратын,таптық көзбен 
сүзгілеп, қажег болса, «жауын» тарпа бас салгуға ең оңтайлы каруды 
қас-қабағы мен иегі астында үстады бұлар:«үлтшыл», «ескішіл», 
«тап жауы», «халық жауы» деген мемлекеттік саясат бағында 
бапталатын айдарлар қылмыстық заң тармақтары орнына жүрепн. 
КПСС саясаты халықтарды «кеңес халқы», «кеңес адамы» деген 
саясат қазанына лақтыра салатын. «Екі қошқардың басы бір 
қазанға сыймайды» деген халық көрегендігін еске де түтпады. 
Үлттық, үлтжандылық - халық арманы, тілегі, намысы т.т. саясат 
қанжығасына ілінбей, экономика, шаруашылық пен мәдениет
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салаларынан ығыстырылып, қуылды. Осы мэселелердің өте 
күрделілігі, ерекше нэзіктігі, өте саққүлақтыгы үлкен саясат 
маңындағылардың қүлагына шалынса да, естімеген, көрмеген
болды.

КПСС-тің «Барлығы адам үшін, адамның игілігі үшін» деген 
стратегиялық багдарламасы, Абай айтқандай «күнде ертеңге» 
жалықпайтьш құргақ уэде, бос лепірме сөз больщ қала берді. Сөйтіп, 
КПСС заңды заңсыздықты қорғауға икемдеп, бейімдеуге барынша 
әккіленді. Кешегі ауызынан жалын атқан КСРО құлауын 
жеделдеткен өзекті мэселенің бірі: ол - үлтаралық қатынастардың 
дағдарысқа ұшырап, шығарға есік таба алмауы, тығырыққа тірелуі. 
Партияның «адал» үлдары болып жүрген Б. Ельцин, JI. Кравчук, 
С. Шушкевич бір сэтте өзгеріп, кеңестіктен безіп, славяндық болып 
шыға келді. «Известия» газегінде осы аталған КПСС қайраткерлері 
бірігіп жариялаған мәлімдемесі көзімізді осыған жеткізді.

«Известия» газеті «Точка зрения редакции» деген айдармен 
жарияланган мәлімдемесінде: Как жить дальше интересует 
итревожит всех трех республик (басқаларды ауызына алмайды, ііпті 
кеңес республикалары өмір сүрмегендей, лезде үмытыла қалды/ 
қалам иесі/). Б. Ельцин, JI. Кравчук, В. Шушкевич договариваются
о принципах взаимоотношений как на личном уровне, так и на 
государственном. Но важно именно то, что встреча, произойдет 
сразу после определения Украиной сатуса независимости. 
Политические лидеры не стали выжидать, как будут развиваться 
события, они пошли впереди событий, определяя их ход и 
направление. Знаменательно и то, что они встречаются лицом к 
лицу и при этом не испытывают нужды в посреднике. Встреча в 
Минске имеет еще один аспект, на который обозреватели обратили 
внимание. Встретились руководители славянских (советских - 
демейді /қалам иесі/) республик бывшего СССР. Потому возможны 
предположения о возникновении нового славянского союза (бүгінгі 
Ресей мен Белоруссия жаца одағы қандай халде екені кімге де 
болсын белгілі /қалам иесі/), противостоящего мусульманским
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(бұлар да кеңестік республикалар еді ғой, өздерін мұсылман деп 
атаған емес /қалам иесі/) республикам» («Известия» 7 декабря, 
суббота 1991^.Көрдіңіз бе, бейпіл ауыз, билікке масаттанған мінез 
алшаң басып, қалай-қалай тайраңдайды, бүны - ұлы державапық 
демегенде, басқаша қалай деп бағалауға болар еді. Кеуделерін 
соғып: «Біз славяндықпыз, мүсылмандарга қарсы түрамыз» - деп, 
жоқ жерден жік шығарып өкіріп, байбалам салып тұрган жоқ па?

¥лттық - елдік пен ұлтжандылық қасиетгерінің жиынтығы - 
Ел Ұраны, Елтаңбасы, Бас Заңы - Конституциясы, бұлардан да 
жоғары тұратын халық түтастығы, бірлігі, руханилығы - өзіндік 
санасы мен ұлттық сезім-күйі бар емес пе?! Мүхтар Әуезов Абай 
элемінің тарихшысы жэне теоретигі деген қағиданың қазақ мэдениеті 
мен эдебиетін, білімі мен ғылымын танып, білуде айрықша әсерлі 
теориялық та, әдістемелік те мэні бар деудің сыры ұлы жазушы, 
ғалымның «тікелей халықтығы» қағидасына байланысты.

- Біріншіден, екі дананың шығармашылығын талдап, танып, біліп, 
зерттеу барысында пайдаланатын ғылыми-теориялық эдістеме,
ғылымға танымал даму, таным жэне логика теориясы. ол 
диалектика.

- Екіншіден, Абай мен Мұхтар Әуезов еңбектерін мүқият оқып, 
жан-жақты талдап барып қана, ой тұжырымдарын, 
қорытындыларымен болжамдарын жасау танымдық та, логикалық
та қажеттілік жэне де тарихи зандылық.

- Үшіншіден, әлемдік тарихи тұлғалардың өмірі мен қызметі,
шығармашылығы, халықтық қасиеттері. Абайдың өмірі мен 
қоғамдық қызметі өзі ескертетін «...бірталай өмірімізді өткіздік: 
алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық эурешілікті көре-көре 
келдік» деген, диалектика түсінігінде, үнемі қарама-қарсы саяси- 
элеуметтік күштердің күресі қыспагында өтті (Абай (Ибраһим 
Құнанбаев). Екі томдық шыгармалар жинагы. Екінші том.
Алматы: Жазушы, 1986, 95 б.).

- Төртіншіден, адамның қоры болмас үшін дүниені танып,
рухани да, материалдық та меңгеру қоғам мен адам өмір сүруінің
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заңы. «Қиянатшыл дүние» озбырлығьша төтеп берерлік жэне қарсы 
түрарлық жагдайлар бүгінде қазақ елінде, шүкіршілік дейміз, 
баршылық. Осылардың ең түлғалысы - халықтық, үлттық және 
үлтжандылық қасиетгеріміз. Қазақ халқы дербес ел болып, тәүелсіз

• *

мемлекетппнщ шаңырағын көтеріп, дүниежүзілік қауымдастыктың 
қүрамыңа кіріп, дами бастады. Бүл туралы жоғарыда айттық. 
Әлемдік деңгейде де үлы өзгерістер нық орныға бастады. Енді, 
осы өзгерген жағдайларға сәйкес Абай мен Мүхтар Өуезов 
өмірі,шығармашылық еңбектері де жаңашыл көзқараспен танылып, 
бағалануы халықтық пен үлттығымыздың, үлтжандылық 
пенелдігіміздің ары, намысы мен абыройы.

- Бесіншіден, соңында ескертетініміз, ғасырлар бойы қазақ 
қоғамдық мінезіне «мәңгілікке» шегеленіп біткен, Мүхтар Әуезов
аитагын қасиеп - «қүлдық психология», «жалыну мен жагыну», Абай 
айтатыи - «бас изеп шыбындайтыи» психология, бүдан соң 70 жыл 
бойы үстемдік еткен КПСС үлы державалық идеологиясы үлтгық 
пен үлтжандылық қасиеттерімізді саз балшықша илеп, өз керегіие 
жаратты. Абай мен Мүхтар Әуезов шығармашылыгының 
халықтығы тамырлары: үлттық және үлтжандылықтың 
ажыратылмас бірлігінде, тығыз байланыстарында деп қабылдап, 
осылай деп үғуға түбегейлі бет бүрыс жасау - ауадай қажеттілік.

«Тікелей халықгығы» қағидасының тоңірегіне үш мәселені 
топтастырмақшымыз. Олар болса:

- біріншісі - Мұхтар Әуезов үсынуында, талдауында
«АБАЙДЫҢ ТІКЕЛЕЙХАЛЫҚТЫҒЫ» қағидасы;

- екіншісі -«АБАИДЫҢ ТІКЕЛЕИ ХАЛЫҚТЫҒЫ» 
қағидасыиың Мүхтар Әуезов шығармашылыгына тікелей әсері, 
философиялық тілде - теориялық жэне эдістемелік 
(методологиялық) мәні;

- үшіншісі- диалектиканың абстрактіліктен нақтылыққа 
көтерілу эдісі козімен қарағанда, Абай әлемін таньпт, біліп, зерттеп 
барып, Мүхтар Әуезов жасаған қорытынды түйін ойы - 
«ХАЛЫҚТЫҢ ТАРИХИ ТҮЛҒА БІТІМІ» қағид іасының 
қалыптасуы.
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1.3.2 АБАЙДЬЩ TIKE Л ЕЙ ХАЛЫҚТЫҒЫ

Орыс патшалығы қазақ халқын жерінен, тілінен, дінінен, 
ұлттығынан айыруға бағытгалған жаппай орыстандыру саясатын 
жүргізді. КПСС ұлтжандылыкты қан-сөлінен арылтып, семіп қалған 
күйде ұстауға не түрлі идеологиялық қалыпты ойластырып бакты. 
Кеңес ғылымы тұрғысынан ең жүйелісі - «совет халқы», тарихқа 
да сиымсыз алдамшы, жэдігөй қағиданы КСРО халыктары ми 
жылғалары мен көмейіне КПСС тыққыштады. Осы мақсатта
қарауындагы барлық қүралдарды пайдаланды. Жүздеген ұлттарды, 
халықгарды - «кеңес халқы» деген қазанда қайнатып, қан-сөлінен
айырмаққа аласұрды.

Ұлтаралық қатынастарының қайшылықты, шиеленістерге
толы,толғагы жеткен мэселелері сол күйінде, шешшмей қалаберді. 
КСРО құрамына кіретін жүздеген ұлттарды, халықтарды 
тығырыққа тіреп, шартарапқажүгіртгі. Осы жағдайлар Қазақстанда 
1986 жылғы Желтоқсан көтерілісінің тууына себепші болды. Бұл 
көтерілістің тарихи да, үлттықтатамырларына жоғарыда қысқа
шолу жасап,тоқтап өттік.

КСРО-да үлтгар антагонизмі жойылған, үлт мәселесі дәйекті,
түбегейлі шешілген. Осының тарихи нәтижесі - «кеңес халқы» деген
адамдардың <окаңа» тарихи қауымдастығы пайда болды деп, дүние
жүзіне жар салдық. Сонымен КПСС-тің «барлығы адам үшін,
адамның игілігі үшін» деген стратегиялық бағдарламасы құрғақ
уэде күйінде қала берді. КПСС-тің бірден бір «эділ» деп жариялаган
ұлт саясатының қысымын да, жүгенсіздігін де, әсіресе қазақ халқы
қатгы сезінді. , . |  ф У  <-і ' Щ ЩІ

Елімізде КПСС басшылығымен - өткен «кеңестендірудің», 
«колхоздандырудың», «мэдени революцияның», кейін өткен «тың 
игеру» эпопеясының басты бағыты шындығында орыстандыру

түсіру
Қазақ

эксперименттердің
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полмгондарына, «саяси сенімсіздердщ», «халық жауларының» 
лагерлеріне, түрмесіне айналды. Қазақстанда Орталықтың 
қалауымен жүргізілген тың игеру деген жақсы іс, шындығында 
мүнда жоспарлы түрде қазақ халқын орыстандыру үдерісін 
жеделдетуге жол ашты. Тарихқа жүгінсек, Мүхтар Әуезовтің «Абай 
жолы» роман-эпопеясында бейнеленген Дэркембай мен Базаралы 
ауылы үстінен өтіп бара жатқан орыс мүжықгарыньщ көші (обозы) 
туралы тарихи деректің табиғи жалғасы, сол орыс переселендерінің 
жаңа ұрпақгары, тың игерушілерді «кеңес переселендері» деп атаған 
тарихка жанасты. Бүл переселендер болса, КІ ІСС-тің «данышпан» 
басшылығымен қазақ жерінің жүйке тамырын құрытып, қазақ 
халқын айықпас дертке батырды.

«Кеңес переселендерінің» сол орыс преселендерінен 
айырмашылығы неде? - деп сүрақ қойып, жауап берсек. Орыс 
патшалығы қазақ жерін жаулап, халқын отарлау саясатын бастаса, 
КПСС кеңес империясын пайдаланып, оны эрі жалғастырып, 
Қазақстанды орыстандыру саясатын аяқтамақшы еді. Тың игеру 
кезінде осы зобал аң айрыкша сезілді. Жүздеген жаңа тьщ совхоздар 
пайда болды. Тың өлкелері құрылып, сөйтіп, қазақ жері орыс 
қоныстарына айнала бастады. Тың өлкелері Москваның тікелей 
иел ігіне көшті. Осьшьщ салдарынан қазақ халқы өз тагдырына, өз 
еліне иелік жасаудан қала бастады. Орыстың жаңа патшасы Н.С. 
Хрущев казақ жерінде ойына келгенді істеп бақгы. Тың өлкелерін 
құрды. Ақмола қаласы енді Целиноград деп аталып, тың игерудің
емес, қазақ жерін қан тогіссіз оасып альш, халқын жедел, жаппаи 
орыстандыру ісін жоспарлы түрде іске асырудың орталығына 
айналды. Ал, тың игеру саясатын, жерімізді жаңа өлкелерге бөлуді 
қазақ халқы қолдай ма? КПСС пен КСРО Министрлер Кеңесінің, 
немесе Хрущевтің жаңа астанасын қалай ма? Жоқ па? Елең еткен 
жан жоқ. Мамандар тың совхоздың директорынан басгап, Қазақсган 
Компартиясы Орталық Комитетінің бірінші хатшысына дейін 
Орталықтан тағайындалып, «жүз пайыз КПСС Орталық 
Комитетінің пленумдарында бір-ауыздан қуатталатын. Партияның
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пленумдарында ұмытпасам, сол кезде Пономаренко, Брежнев, 
Беляев, Яковлев деген адам дар бірінен сон бірі Қазақстан 
Компартиясының бірінші хатшылыгы қызметіне, Ортапықтан 
шешіліп, тағайындалатын. Сол шақтағы Қазақстан Орталық 
Комитетінің бірінщі қатшысы қызметін атқарған Ж. Шаяхметовті 
тың игеру ісін басқаруға білімі де, қабілеті де жетпейді деген 
сылтаумен бірінші хапгшылық қызметінен Орталық алып тастады. 
Облыс көлемі бойынша парткомнан бастап, аудандық партия 
комитеттерінің бірінші хатшылары түгелдейін кілең 
«целинниктерден» тағайындалатын. Бірінші хатшының өзгеруіне 
орай аппарат құрылымы да, әсіресе бөлім меңгерушілері түгел 
жаңаратын жэне бүлардың басым көпшілігін тікелей Орталық 
(Москва) тағаиындайтын. Тіпті, жергілікті орыстардыңөзіне, баягы 
орыс переселендері ұрпақтарына да, аты шулы Орталық 
сенімсіздікпен қарайтын. Орталықтың, М оскваның, 
саясатшыларытың игерумен қатар қазақ халқының мәдениетін, 
ұлттық психологиясын, рухани байлығын, әдет-гұрпыи, арманы мен
тілін игере алды ма? Орыс переселендерінің «кеңестік» жаңа 
үрпақгары қазақ халқының мың жылдық тарихын сыйлады ма?! 
Сыйлататын кім? - десек. Әрине, халық! Қандай күшпен десек? 
Елдік пен халықтық, үлттық пен үлтжандылық қасиеттеріміз деп 
жауап берер едік. Қазақстанда болған 1986 жылғы Желтоқсан 
көтерілісі осының дәлелі. Қымызды арақ ыгыстырды, дэсгүрлі казы- 
қартаның орнына «дружба» колбасасы келді. Жеке шаруаның 
жапғыз-жарым малын «контрактация» - «нанды көп жейді» - деген 
желеумен қүрта бастады. Мәселен, Тың өлкелік Кеңесінің тікелей 
нүсқауымен Павлодар қалалықКеңесі атқару комитетінің мүшелері 
болып, жанымызға милиция қызметкерлерін ертіп, тэртіп сақгау 
деген лақаппен, қала жүртшылығының малын өз ырқымен бермесе, 
тартып алуға нүсқау берілді. Бүл қылмысқа мен де, аутком 
хатшысы, қатыстым. Ол шакта жергілікті Кеңестің еш билігі жоқ, 
қаланың көшесін сыпырушы жүмысын атқаратын едім. Алдағы 
сайлау мерзімін тоспай өпгініш беріп, бүл 1964 жылдыц ақпан айында.
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қызметтен босап, индустриалды институтқа ұстаздық қызметке 
ауыстым. «Коллективтендіру» деп, қазақтың ауқаттысы мен 
шаруасының малын бір қырса, тың игеру атын жамылып, жоспарлы 
түрде екінші рет құртылды. Ал, бүгін-ше, миллиондаған ірі 
қарамалы мен қойларын (колхоз, совхоздардың) кімніңтүпсіз өңеші 
жүтып жіберді екен?! Бұндай қара ниетгі істің саяси-элеуметтік, 
адами-гуманистік жағына үлкен саясат маңындағылыр көңіл 
аударды ма? Халықтың мүддесімен, ұлттық психологиясымен 
санаспаған орталықтың саясатшылары қазақ жерінде «саяси- 
элеуметтік эксперименттің» қиянатшыл түрлерін сынап бақты. 
Бұрынғы КСРО аймағында болған республикалар ішінен, тек 
Қазақстан социал измнің 70 жылдық даму тарихында ана тіл інен 
жаман жүдеушілік көрді ғой. Бұның кесапаты, эсіресе тэуелсіздік 
заманымыз орныға бастаған шақга айрықша сезіледі. Саясатшылар 
бұрын естіп білмеген, тіпті бүгін пайда болғандай «орыс тілді» 
дегенді шығарып, қазақты қазаққа айдап салып: «бірің өліп, бірің 
қап» деп, жаманшылық тілейтіндер де аз емес. Ана тіліміздің 
бүгінімен ертеңіне ұлы ғалым-жазушы Мұхтар Әуезов 
ұлтжандылықпен қарап, тағдырына, болашағына халқы, үлты 
мүддесі тұрғысынан ерекше толғанды. Осы мәселеге бір емес 
бірнеше мақапаларын арнайы жазды. Солардың бірі «Тіл жэне 
әдебиет мәселесі» деген көлемді ғылыми еңбегі. Осыдан үзінді 
келтірейік: «... сөзді эдебиетшілер мен тіл мамандарына ғана 
арнамай», - дейді Мұхтар Әуезов, - «қазақ кеңес эдебиет 
майданында қайрат етіп жүрген қазақ оқымыстыларына түгел 
арнамақшымын. Қазақ кеңес әдебиет тілі баю үшін бүгінгі сан- 
сала ғылымда еңбек етіп жүрген қазақ ғалымдары өздерінің
еңоектерін орыс тілімен қатар қазақ тілінде де түсінікті, көркем 
егіп жазып, басгыратын болуы шарг. Қалың жүртшылығымыз орыс 
тілінде жазылған ғылымдық еңбектердің көпшілігін түсінбейді... 
Ендеше, сол жүртшылыққа қазақтан шыққан инженерлер, 
дэрігерлер, биологтар, математиктер өз еңбектерін, өз халқы тілінде 
жазып таратпауын немен ақтауға болады?». Бүған қазіргі тәуелсіз
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Қазақстан азаматымын деп жүрген ғалым дары мыз, әсіресе өкімет
басьшда отырған шенеуніктер не айтар екен?

«Қазақ эдбеиет тілін көркейту, өсіру жолында сол ана тілімізді
сүйіп, қадірлеп еңбек ете білейік» деп, ұлы ойшыл ғалым арман- 
тілегін қазіргі ұрпактарға тікелей жолдап тұрған жоқ па? (19 т., 
271-272 б.). Айта берсек, бойға дерт болып біткен шер 
таусылмайды. Ана тіліміздің тағдыры «жүректі қозғап, бастағы 
миды оятады». Ең өкініштісі өз жерінде туып, өсіп, өз халқының 
қажетін өтеуге, мүддесін қорғаута мемлекетпк тіл болса да, әлі де 
қоғам өмірінде күш алып, өзін жеткілікті корсете алмай жүр. Тіл - 
«тікелей халықгықгың» белпсі, қандай да халыктьщ руханилығьшьщ 
көзі,тарихының, білімі мен ғылымының арнасы, сырт дүниеге 
шыгудың, дүниежүзі халыктарымен танысудың, бұлармен саяси- 
элеуметтік, экономикалық жэне дипломатиялық та байланыстарды 
нығайтудың құралдары. Елдігім із, халықтығымыз бен
мемлекепігім іздің даму тарихыньщ шежіресі.

Кеңес дэуірінде жоғары білімді мамандарды дайындау ісі
атышулы Орталықтың қолында болатын. Кеңес мамандарын 
дайындау бүкіл хал ықгық мемлекет карам ағында болса, ал ұлттық 
кадр л ар ды дайындау ісі есептен де қалды, естен де шықты. 
Орталыктың қожалығы салдарьшан, мэселен, ана тілімізде қазіргі 
заманғы күрделі - электрон, компьютер, тұрмыстық техника 
салаларын қамтитьш мамандар дайындау ісін «кеңес маманы» деген 
сылтаумен білім-ғылым салаларьшан ыгыстырылып, тікелей КПСС 
иелігіне көшті. Кеңес заманында ана тілімнің қоршылық күиде, 
айдауда, қамауда болған жайьга мен де, өз басымнан кештім. 1953 
ж,, казіргі эл-Фараби атындағы ҚазМУ-дің философия-экономикалық
факультегінің бесінші курс сіудентімін. Факультегіміздің сол кездегі 
деканы М.И. Глузбергке диплом жұмысын С.М.Торайғыровтың 
«Кедей» поэмасыньщ диалектикасы деген тақырыпка казак тілінде 
жазуға ниет білдіріп едім, бірак ескерусіз калды, диплом жұмысын 
өзіме ұнамайтын такырып бойынша жазуға тура келді. Тарих үнемі 
қайталанады дегендейін, 1966 жылы өзім бітірген университетгің
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философия кафедрасының аспиранттығына қабылдандым. Күн 
бұрьт ереже бойыиша: «Социально-философское значение 
публицистики Сакена Сейфуллина» деген тақырыпта (орыс тілінде 
/калам иесі/) реферат жаздым, қабылданды. Кандидаттық 
диссертацияны осы аталған тақырыпта қазақтілінде жазуға сұрап, 
өтініп едім: «Мы такого писателя знаем, но философа- нет» деген 
сылтаумен кафедра меңгерушісі профессор Ж.Т.Туленов 
маңайлатпады. Қарсылық білдіріп, дау айтуға шамажоқ. Сөйтіп, 
кафедралық жоспар бойыиша: «Возростание роли рабочего класса 
в духовной жизни закономерность развития социалистического
оощества» деген тақырыпта жазуга ықтиярсыз көнуге тура келді. 
Тагы да өзім ұсынған тақырыбым қабылданбай, ецбегім зая 
кеткендей болды. Қогам мен саясат, білім мен гылым,өнер мен 
мәдениет салаларында да, бір гана «гылыми-теориялық» өлшем 
болды: ол - «түрі - ұлттық, мазмұны - социалистік» деген КПСС- 
тің лепірме, жалган қағидасы ұлттықты кісендеп ұстады. Абай 
айтқандай:

Өңкей жапган мақтанмен
Шынның бетін бояйды,- дегендейін: бояма, жалган «көп үлтты 

кецес хал қы» деген қагида ұлттық, ұлтжандылық психологияны, 
халықтық сананы, көңіл-күйді, мыцжылдық тарихымызды 
көмескілендіріп, жадымыздан өшіре бастап еді. Ал, үлттықтың 
гылыми жэне саяси тагдыры КПСС-тің қанжыгасына байланып, 
тәлкекке түсті.

«Таптық», «партиялық», «КПСС пен халық біртүгас», «кецес 
қогамының саяси-моральдық, идеялық бірлігі» туралы 
т.б.идеологиялық «жамау қагидалары» барлық баспасөз 
қүралдарымен, мемлекет орындарымеи, білім, гылым, мәдениет 
мекемелері, оқу орындары, өндіріс, кәсіпорындары, жастар одагы 
арқылы, бастауыш партия ұйымынан бастап, КПСС-тің барлық 
жауынгерлік қүрылымдарына сүйеніп, не түрлі жиындарда: съезд, 
пленумдарда насихатгалып, қуатгалып, кеңес хапықтары миына 
тыққышталып жатты.
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1917 жылғы ¥лы  Октябрь социалистік революциясы 
жаршшаған «Халықгардьщ тең праволығы туралы Декларациясы»
КПСС билігі күн санап күш алған сайын, құрғақ сөз жүзінде қала 
берді. КПСС үстемдігі жүйесі халық санасын Абай айтатын 
«меруерттей тізілген айла мен амалдың» қыспағына алынып, 
уландьфды емес пе? Еңбекші халык пен интеллигенция өз еркіне 
қарсы «таптықгы», «интернационализмді» жақтап, партиялық 
саясатты бұлжытпай орындау мақсатында «ескіге қарсы» 
бірыңгай ағын» деген қағиданы үстанып, өткенге, бүпнпге, бэріне 
де, күдікпен қарауға мэжбүр болды. КСРО құрамына кірген 
жүздеген халықгардың үлттық, үлтжандылық қаеиетгері мемлекег 
деңгейіндегі қанды қсш «үлтшылдық» атгы саяеаттың қамау ында,
айдауында, байлауында болды. Т ііт , еонау миф дэуірінен келе 
жатқан аңыз-эңгімелердің өзіне таптық, партиялық тэдэгыдан кэрауға 
тырысты. Мүхтар Әуезовке КПСС үетемдігі жаеаған қысымыныц 
ызғарын ұлы ғапым-жазушының: «Еңбегім - ұлы Оганымдікі» деген
мақаласынан анық сезуге болады.

«Абай» романының еэтті болып шығуына себепші болған,
көмектескен жағдайлар мен күштердің барлығына мың сан аліыс
айтамын. Бұл істе маған дем берген, ақылшы, көмекші болған, ең
авдымен Владимир Ильич Лениннің Россиядағы тарихи даму
жолдарын, патшалық Россиянин отар аймақтарьшың тағдыры мен
келешегін данышпандықпен көреетш берген үлы еңбектері болды.
Содан кейін БК(б)П Орталық Комитетінің идеология мэеелелері
жөніндегі тарихи қаулыларынан, Жданов жолдаетың терен
мазмұнды баяндамаларынан жэне біздің қателеріміз бен
кемшілікгерімізді туралай көрееткен ҚК(б)П Орталық Комитеіінщ
қаулыларынан еабақ алдым. Мүның бэрі жауапты, қиын, тарихи
тақырыпты көркем әдебиетте дұрыс алып шығуыма жол көреетп»
(18 т., 276 б.). Атапган мақала «Социалисты Қазақстан»
газетінің 1949 жылгы 29 сэуірдегі санында жарияланган.

Сырт қарағанда, бэрі де - орынды, сол кездегі тарихи жағдайды 
еске түсірсек жеке адамға табынушылықгың шыған дап түрган кезі
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болагын. Мұхтар Әуезовттң айтып отырған БК(Б)ТТ Орталық 
Комитетінің қаулылары ақын, жазушыларға, мәдениет 
қайраткерлеріне (1947 жылғы /қалам иесі Г) қарсы қугын-сүргінді 
бастап берді. Эрине, заман талабы солай болды ғой, бірақ берген 
«сабағын» жадымызда сақтап, ұмытпауымыз қажет. 
«Орысшылдықсыз», «марксизм-ленинизмсіз» аяқ басу қиынға 
согатын. КПСС саясаты, идеологиясы басшылыгын қалт еткізбей 
орындайтын заман еді ғой. Бұдан кім «жақсылық» тапты, әрине,
партия үстемдіп, оірақ халықтар, үлттар емес.

Еліміздің тэуелсіздігінің айрықша бір көрініеі - Абай мен Мүхтар 
Әуезовтей даналарды, мемлекет басшыларының демеушілік, 
қолдаушылыгына сүйене отырып, насихаттап, зерттеп, элем 
халықгарына өзімізді: тілі, діні бар, білімі мен ғылымы дамыған ел, 
мемлекет ретінде таныстыру. Осы арқалы қазақ халқы да ұлы 
ойшыл Абай айтқандай, «өзге жүрттан үялмайтын» дәрежеде 
көрінуіміз мәдениеттілігіміздің, руханилығымыздың тамаша
жетістігі.

Абай мен Мүхтар Әуезов шығармашылығын әлемдік 
өзгерістерге сай, өткенмен шектеліп қалмай, 
зерттеуіміз,талдауымыз қажет. Сондықтан да үлы даналардың 
еңбектерінің, эліде танылмай, ескерілмей келе жатқан, жаңа 
қырларын дарапандьфып талдау, зерттеу - қазіргі қазақ ғылымьшьщ 
кезек күттірмейтін талабы да, қажеттілігі де. Осы мақсатта 
тал дамаққа үсынып отырган: «Абай мен Мүхтар Әуезов халықгығы
- ғылыми мәселе» деген тақырыбымызға кешегі жэне бүгінгінің 
деңгейінен қарауга талаптанайық.

Жоғарыда КПСС үстемдігі мен идеологиясына тікепей сүйенген 
кеңес заманыньщ үлттыққа деген көзқарасымен таныстық. ¥лтгық
- тұтастық гылыми қағида сапасында өмірге қайта оралып, XX 
ғасырдың қүлдығынан, азабынан қүтылуға табанды ұмтылыс 
жасап, әлемдік деңгейге шығуы - елдігіміздің, хал ыктыгымыздың, 
тәуелсіз мемлекетгігіміздің кепілі. Кеңес империясы үстемдігі 
шағындагы үлттыктың тағдырын еске ала отырып, жан-жақты
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талдай отырып, жалган, орынсыз, қисынсыз, өрескел 
бүрмалаушылықган азат ету - XXI ғасыр халықгарының бірлігі мен
ынтымақгастығының іргетасы.

Ұлтгық деген халық санасы мен ойының ең түпкірінде жатқан 
жан дүниесі, өмірі мен тарихы ғой. Қандай да халыкгың қоғамдық 
ортасы, эр түрлі, әрғилы әлеумеггік жіктері, топтары, таптарын 
біріктіріп, бұларды қоғамдьщ, саяси жэне экономикалық іс- 
қимылдарға ынталандыратьш, ұйымдастыратын рухани ортасы мен 
салт-дәстүрлерін қалыптастыратын ерекше, айрықша күш: ол - 
ұлттық. Абайлық - «Мен» менен «Менікі» қағидасын басшылыққа 
ала отырып, ұлттықтың мазмұнын ашып, ұғуға талаптансақ, 
«ұлттық» деген халықгьщ «Мені» - «ақылы мен жаны», яғни, «өзі» 
деген. Ал, «Менікісі» қандай да халықгың еңбегі, өнері, «ақылы мен 
жаны» жасаған, жиған, терген, сақгаған заттай да, рухани да 
игіліктері. Үлттықты қорлау, тәлкекке салу дегеніміз - халықты 
қорлап, мұның жүрегіне жара салумен тең. Сонда, ұлттық деген 
қандай да халықтың өзіндік намысы, жігері, қайраты, ақылы мен
парасаггылығы. Абай шығармапіылығыньщ халықгық, үлтгық жэне 
ұлтжандылық қасиетгерін Мұхтар Эуезов Абай элемінің теориялық 
негізі ретінде қабылдап, зерттеді. Осыған байланысты ғалымньщ 
ой талғамдарымен, тұжырымдарымен танысайық. Бүл орайда 
Мұхтар Әуезов шығармашылығына талдау жасағанда Абай 
әлемінің ғылыми-теориялық бағыттары регінде ғалым-жазушыньщ: 
«Абайдың тікелей халықгығы», Абай шығармашылығының «үш 
арнасы», «үлттық спецификасы», «үлттық қазына», үлттық пен 
элемдіктің бірлігі т.с.с. қағидалы ой тұжырымдары болар деп 
ойлаймыз. Осының бәрі-бәрісіне жүйелік сипат беретін, 
диалектиканың абстрактіліктен нақтылыққа көтеріліп 
жоғарылайтын ғылыми эдісі көзқарасымен қарағанда - «ҚАЗАҚ -
АДАМ - АДАМЗАТ» деген - нақтылык үғымы.

Абай қазақтың «үлы халық ақыны», «үлттық ақын» деген 
түжырым бағалар кеңес заманында қалыптасқаны жүртшылыққа 
танымал ойлар. Бүл бағалардың Абайдың әлемдік тарихи түлға
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бітімін талдап зерттеуде өзіндік орыны бар. Сондықтан 
дарайандыра, ерекшелендіретүсетіндігі сөзсіз. Бірақ-та, Мұхтар 
Әуезов «ұлттық», «ұлтжандылық» деген түсініктерді тікелей 
қолданбаса да, осыларға бара-бар ұлттык «специфика», «қасиег», 
«бейне», «түлға» деген танымдық мэн агқаратын логикалық 
абстракцияларды жекелеген мақалалары мен зерттеулерінде Абай
шыгармашылыгыныңтеориялық деңгейі есебінде жиі қолданады.

\  \ 9І

Осы орайда айтпағымыз Абай элемінің теоретигі - Мұхтар Әуезов 
деген қағидалы ойға негіз боларлық, талданып, түжырымдалып

о

түйінделетін мэселелерді Мұхтар Әуезовтің Абайға арнап жазган 
монографиясынан басқа, көптеген ғылыми еңбектерінен молынан 
кездестіруге болады. Солардың кейбір түлғалысын атап айтсақ:

- «Қазақ халқының ұлы ақыны» (18 т., 42-62 бб. 1954 ж. 
жазылган);

- «Абай Құнанбаев творчествосын зерттеудің маңызды
мәселелері» (19 т., 27-39 бб. 1954 ж.);

- «¥лы ақын, ағартушы - Абай Құнанбаев» (19 т., 39-53 бб.
1954 ж.);

- «Әдеби мұрага арналған конференциядағы қорытынды сөз»
(20 т., 382-41066.1959 ж.);

- «Қайта туған халықтың әдебиеті» (19 т., 426-446 бб., 1960 ж.)
т.б.

Абайдың халықтығы, үлттығы сипаттарын талдап, зертгеу 
барысындатеориялық жэне методологиялық негізі етіп, Мұхтар 
Әуезовтің пайдаланатыны К. Маркстің: «хапық - тарихты жасаушы 
күш» дегеи қағидасы десек, ақиқат тарихы меи логикасына қайшы 
болмас деп ойлаймыз.Тарихтың қандай да қайшылықтарын 
тудырып, өмірге келтіріп, осыларды шешуге жол ашатын тірек те, 
рухани да күш: сол - бұқара халық. Ойшыл даналарды да, «шешен 
бұлбұлдарын», «көсемдерін», «дүлдүлдерін» тудырған да, бұларды 
қоғам сахнасына шығаратын да сол халық.

КПСС-тің биліктен куылып, тақган түсуініңтүп тамыры КСРО- 
ның құрамында болған халықтарды, ұлттарды сыйламауында,
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тәлкекке салуында. Әсіресе, қоғамдық ғылымдарды идеологиялык
сағымға айналдырып, қоғамды дағдарысқа ұшыратуы, марксизм- 
ленинизмді тығырыққа тіреп, бұның дұрысын бұрысқа айналдырып, 
өз қисығьш түземей, Абай айтқандай: «пысыкпын деп» журу шде. 

«Пушкинтану» ғылымы саласында жемісті қызмет жасаған
орыстың көрнекті галымдары большевиктердің қысымына
шыдамай, елінен кетуге мэжбүр болды. Сөйтсе де, бұлар шет 
елдерде эммиграцияда жүріп, Пушкинді тану гылымынан қол үзген 
жоқ. Пушкин кітапханасы орыстың данышпан ақыны 
А.С.Пушкиннің туғаньша200 жыл толуына орай, Москва «КНИГА», 
1990, баспасы басып шығарған «Пушкин в русской философской 
критике» деген көлемі 527 беттік кітапта он үш автордың 
еңбекгерімен зертгеупері жарияланган. Бұлардың шіінде: Владимир 
Соловьев, Сергей Булгаков, Петр Струве, Семен Франк т.б. бар. 
Кітапта жарияланган еңбектердің жалпы багытын: «По следам 
гения» деп анықгауга арналган кіріспеде: ұлы орыс ақыны жэне 
ойшылы А.С. Пушкиннің өмірі мен шығармашылыгының үш негізгі: 
«... обсуждаются три тайны Пушкина» деп, багыттарын анықтап 
талдаған. Олар: біріншісі - «Первая, издавна поражавшая всех тайна 
творчества, его неисчерпаемость и полната, в которой объединено 
все предыдущее и заключено все последующее развитие русской
литературы» (Аталган кітапта, 7 б.).

Екінші кұпиясы -«... русская философия... - не удовлетворяется
взглядом на гениальность, как на частную, продуктивную
способность человека и ищет за ней тайну духа» (Сонда, 8 б ). 

¥лы дана Абай да:
Жүрегімнің түбіне терең бойла, ( 1 •
Мен бір жұмбаң адаммын, оны да ойла.
Соқтықпалы, соқпақсыз жерде өстім,
Мыцмен жалгыз алыстым, кінә қойма!
¥лы ойшыл рухының «сұмдық сыры» да осында болар. 
Үшінші қүпиясы -«... Итак, тайна творчества выводит и к тайне 

личности Пушкина - и это главное, что приковывает внимание 
русских мыслителей» (Сонда, 9 б.).
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Пушкиннің үш құпиясы Абайға тән қүпиялар десек, эрине
орынды. Үлыларға тэн қасиетгер тұрағы - талант дарындылығы
мен даналығы. «Пушкинтанудың» қалыптасқан отандықта, алемдік
те тарихы өте бай болса, ал «Абайтану» әлемдік деңгейге жаңа
гана, 150 жылдан соң шыға бастады. «Пушкин мен Абай» атты

J мақаласында Мұхтар Эуезов:«... Пушкин сынды данышпан өкілін
Абай да өзіне үлгі, мектеп деп білді» дейді.(7Р т., 6 б.). Пушкин
мен Абайдьщ бір-бірімен творчествалық жақындығы, ақындық өнер
үйлестігі туралы көп жазылды және бүл мәселе Абай элем інің өзекгі 
деген мәселелерінің бірі.

Әлемдік тарихы бар Пушкиндей дананың элі күнге шейін 
зерттелмеген тың мэселелері үшан теңіз. Жоғарыда келтірілген
кітаптан Семен Франктьщ (1877-1950): «О задачах познания
Пушкина» деген көлемді мақаласынан үзінді келтірейік, тек үзінді 
деп қоймай, бізше, Пушкинтанудың өзекті-ау дейтін мәселесі деп 
қабылдайық. Жэне де Абайды тануда да, диалектиканың ұқсастық 
әдісі түргысынан тікелей қатысы бар деп есептесек орынды болар. 
Орыс оқымыстысының ойы.

«Как бы то ни было, если мы не только на словах, но и на деле 
признаем Пушкина величайшим русским гением, величайшим 
представителем русского духа, то пора, наконец приступить к 
серьезному и внимательному познанию этого гения. Это есть 
прежде всего просто задача русского национального самосознания: 
ибо гений есть, конечно, наилучший, наиболее адекватный 
выразитель самой субстанции национального духа. И, с другой 
стороны, так как ценность национального начала в том и 
заключается, что оно есть прирожденная нам, естественная и неп
осредственная для нас, своеобразная форма общечеловеческой 
духовной жизни, общечеловеческих и вечных начал духовного 
бытия.- то познание Пушкина, сверх его ценности для национального 
самопознания, нужно для познания самой правды, для углубления и 
просветления основ нашей духовной жизни. Пушкин есть, коротко
говоря, наш ближайший и естественный учитель мудрости» (Сонда, 
425-426 бб.).
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Семен Франк айтып отырган Пушкин туралы шындық Абай га 
да тікелей қатысты. Эсіресе, еліміз тэуелсіздігін жария еткен шақта, 
Абайды жан-жақты тану - үлттық жэне ұлтжандылық 
қасиетгерімізді танудың ғылыми-теориялық та, эдістемелік те тірегі. 
Абай даналығының сыры: оның «тікелей халықтығында», 
шығармашылыгы ұлтгық жэне ұлтжандыл ы к гамырларымен терең 
байланысында. «Абайдың тікелей халыкгыгы - халыкты езушілерді 
қаналушыньщ түрғысынан эшкерепенуінде» - дейді Мұхтар Әуезов. 
Бұл ретте Абай халықтьщ ауыз эдебиетіндегі нақыл сөздерді, 
мэтелдерді, тілдегі м етафорал арды, хальгқ юморының тэсшдері мен 
құралдарын пайдаланды - деп, ойын эрі дамытады. «Ол ауыл 
кедейін, батырағын, қазақ эйелін, қарапайым адамдардың бейбіт 
еңбегін жақгайды, надан әкелердің содырлы мінез-күлыктарының 
кесірі тиетін жас үрпақгы жақтайды. Бұл - тікелей халыкгық 
белгілері. Ақын шығармаларын өз халқыныңтілінде жаза отырып, 
халық ойы мен арманын негұрлым өткір, терең, нэзік түрде жеткізу 
үшін бұл тілді байытып, дамытады. Абай халықжыршылары айта 
алмаган, бірақ халық бұқарасының санасында жүрген ойларды
айтты» (19 т., 34-35 бб.).

Үлттық мэдениет пен ұлттық психология мәселелерінің 
біртұтастығы Мұхтар Әуезов ой толганысында «халықтық 
белгілері» деген қоғамдық, эрі философиялық тұтастық қагида 
сапасында ұсынылады. Тұтастықты, диалектика тілінде, 
жекелендіріп дараландырсақ, олар: бұқара халық қамы; мүддесі; 
бейбіт еңбек; қоғамга жат мінездерді эшкірелеп сынау; ұлттык 
намыс, мақтаныш жэне ар-ұят мәселелері. Халықтың өзіндік
санасыныңтеориялықжэне идеялық мазмұнын қалыптастыратын 
кұралдарын да ерекшелендіре тұжырымдаган. Бұларды болса, 
халқымыздың мыңжылдық тарихы мен мәдениеті, әсіресе, тіл
тағдыры деп қабылдайық.

Халықтың қалың орманынан шыққан ойшылдар ой-өрісі
дамуының басты бір қасиетін детүйіндеген. Абай халықойларын
«өткір, терең, нэзік түрде» жеткізе білген. Осыньщ бәрі - Абай
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«халықгығының» бірінші саласын құрады. Күдян соң екінші 
саласына да талдау жасаған. «Осыдан келіп - дейді Мұхтар Әуезов- 
Абай халыктығының екінші бір саласы басталады. Халықтың 
саналы түрде түсініп болмаған, стихиялы тілектерін саналы түрде 
айтып, бұл үшін өз бойына жинаған нэрді пайдаланып, сол кездегі 
орыс мэдениетінің шыңына құлаш ұра, ақын жалпы мэдениетгік, 
жалпы тарихтық маңызы бар ұлттық қазына жасайды» (19 т., 35 
б.).

Тарихи, әлеуметтік-философиялық мэні бар, «ұлттық кдзына» 
деген үгымды Мұхтар Әузов ғылыми абстракция деңгейіне жегкізіп, 
эрі мүны Абай әлемін зерттеудің ғылыми-теориялық жэне 
әдістемелік құралдары сапасында қалай дамьггьш пайдаланғанын 
көреміз. Бұл ұғым эдебиет тану саласында жиі айтылатын, бірақ 
танымдық және логикалық мазмұнына, мэніне, жете көңіл 
аудармадық. Мұхгар Әуезов қолданысы мен талдауында «ұлтгық 
қазына» ұғымының айрықша ерекшелігі - мұның философиялық мэні 
мен маңызында эрі логикалық мүмкіндікгерін жііі қолдана білуінде. 
Осы тұста аса ескеретін жай: ол - Абай мен Мұхтар Әуезов 
шыгармашылығын философиялық тұрғыдан талдап қарасақ, 
айрықша байқалатыны сапалық мазмұны мен теориялық 
ерекшелігі. Жүсіпбек Аймауытов, Құдайберген Жұбанов, Әуелбек 
Қоңыратпаев айтатын «пәлсапалығы». Сырт көзге жэй қарапайым 
көрінетін, ақыл-ойы егіз даналар сөздері заман мен адам болмысы 
сырын ашатын ойлаудьгң логикальщ түрі, эрі абстракция кызметін 
атқарады.

Философиялық мэнділік түрғыдан қарасақ, Абайдың эр сөзінде 
«ойсыз қүлақ», «ойсыз көзге» шалынбайтын, осы себепті 
Абай«жүмбақтығының» тереңіне «бет қоюды» талап ететін, 
философиялық сиқырлық бар. Мұхтар Әуезов талдап, 
зерттеп^сынып огырған «Т1КЕЛЕЙ ХАЛЫҚТЫҚ», «ХАЛЫҚГЫҚ 
БЕЛГІЛЕРІ», «ҰЛТТЫҚ ҚАЗЫНА» қағидалары. Сөз - бір ғана
тіл байлығы ғана емес: руханилығымыздың жүрер аяғы; 
тұжырымдалып түйінделетін, сараптағыш ойлар; қоғамдьпс саяси-
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әлеуметтік бірліктің тірегі; ақыл-ойдың кені; мыңжылдық 
тарихымыздың шежіресі; зерде - интеллект мәдениеті; елдігіміз бен 
ұлттығымыздың айшықгы көріністері. Екі гүлама ойшылдың ойлау 
мэдениетінен сабақ алып, өнеге тұтып, тэлім-тэрбие алсақ, сонда 
тарих та жапғасады, мэдениет те сабақтасады, ұрпақтар тілдесіп, 
өз тарихын жасайды. Бұған қоса, Абай мен Мұхтар Әуезовтей 
даналарымызды құрметгеп, ақ ниетпен силаған болар едік. Сонда
алар сабақтың басты тақырыбы: «¥Л ТТЫ Қ ҚАЗЫНА».
«Халықгықтың белгілері», яғни үлтгықтың нэтижелі жетістіктерін 
«ұлттық қазына жасайды» деп, Мұхтар Әуезов жиынтық ойын
түжырымдап, түйіндеген.

«Бүкіл дүниежүзінің алдыңғы қатарлы ақындық мэдениетінің 
маңызды элементтерін қамтыған Абай шығармалары қазақ 
әдебиетін, оныңбүкіл мәдениетін ғасырлық оқшаулану, мешеулік 
қалпынан шыгарып, қазақ мәдениетін жаңа, жоғары тарихи сатыға 
көтерді. Абайдың халықгығы мынада: ол өз халқының рухани көзі 
болып, алысты көре білді, халық үшін ойлап, халық үшін сезе жүріп, 
оның тарихи келешегін көрсетіп берді» (Сонда, 35 б.).

Абай шығармашылығының, бүкіл Абай әлемінің халыктық, 
ұлттық, ұлтжандылық сипатына деген Мүхтар Әу езовтің ғылыми- 
теориялық талғамымен, бағасымен таныстық. Үлттық рухани 
қазынаның алтын қоры: ұлы ойшылдың «Қалың елім, 
қазағым,қайран жұртым» деген атақты эдеби-көркем, 
энциклопедиялық мағлұмат беретін, элеуметгік-философиялық 
туындысы. Бүл шығарма 1886 жылы жазылған. Сана-сезім 
толғанысы, түшынуы, сезінуі, ойлау логикасы алқабына киліккен 
мэселелерді тарихи-философиялық тұрғыдан талдап, топшылап, 
ойша қорытындылағанда: «Ә!» дегеннен-ақ, «Кдльщ елім...» бірінші 
жолынан бастап-ақ, логикалық ойлауға мың батпан жүк артады. 
Абайдың бұл шығармасы өзіндік оқшау философиялық- 
энциклопедиялық мэдениетімен көзге түседі жэне бүкіл өлең, 
философиялық (қара) сөздеріне ізденістік мэселелер, тақырыптық 
бағыт ұсынып түрған жоқ па?! - екен деген ойда қаласың. «Қалың
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елім, қазағым, қайран жұртым» деп, «Ә!» дегеннен диалектикалық 
іұгастыққа мегзейтін дэуірлік мәніндегі шығарма. Тақьфыптық, 
мазмұндық жағынан талдап, байыптағанда: «Ә!» дегеннен-ақ өзінің 
әлеуметтік-қоғамдық, философиялық салмағымен,
бағыітыл ыгымен көзге түсіп, қазақ халқы мен жалпы адамзаттық
тарихтың күрделі-ау деген кезеңінен сыр толғайтын 
ерекшеліктермен таныстырады.

Тарихтың тіршілік өлшемдері: мыңғырған малы, кең 
жайлауы,сахара кеңістігі, ұланғайыр дарқан, бай өлке болса да, 
тақыр кедейлері де жеткілікті. «Қалың елімнің...» тарихи- 
философиялық мәні қазақ мэдениетінде мұның алатьш орьшына, 
халықгык, ұлттық сипатьша байланысты. Осы тұрғыдан танымдық 
және логикалық мүмкіндіктерін жетік ұгып, шама-шарқымызша 
талдауға ниет қоидық. Ең алдымен, Мұхтар Әуезовтің «Абай», «Абай 
жолы» роман-эпопеясы ізденісіміздің тек эдеби-көркем ғана емес, 
философиялық та арнасы екенін ескертпекпіз. Агалмыш туындыньщ 
мазмұны, бұндағы оқиғалар желісі, тіл байлыгы, көркем сөздің 
философиялық мэні: «Маған назар аударшы» деп өтініп тұрғандай. 
Мұхтар Әуезов ой өрісі, эдеби-көркем жэне ғылыми талғамы өрісі 
-Абай поэзиясы, философиялық сөздері десек: не артық, орынсыз 
мадақтағандық болмас. Осы орайда «Абай жолынан» мына бір
үзіндші оқып, оиша сарапталық.

Абай мен Әбіш: эке мен бала болып, қазақ тарихы мен ғылымы 
турасында келелі пікір толғайды. Сонда, сөз тақырыбы мал өрісі, 
тіршілік қамы деп қысқа ойламайық. Әке мен баласын мазалайтын 
мәселе - қазақ ііршілігі мен жалпы адамзатгық тарихпен байланысы 
әңгіме арқауы болған.

«Бүгін бір кез әкесімен ұраңқайда отырғанда, Әбіш сахара
тіршілігінің мұны таң қалдырған бір жайын сөз қылды.

- Сахарадағы тұрмыс қалаға қарағанда, адамды мол бір 
бейқамдыққа, салғыртгыққа тартады-ау. Мұнда жалқау болып 
кетуде оп-оңай, мен өзім осындай болып барам ба деймін, осы!..

Абай бұған күл е қарады:
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- Анығында, мұнда ешнәрсе сағатпен, мезгшмен өлшеноеидь 
Барлықтіршілік мерзімді өлшеуден сырт жатыр, өзімен-өзі. Түйелі 
көштің жүрісіндей, қоралы қойдың жай жайылуындай, баскаша. 
Кейде, тіпті, дүниенің бұл бұрышында уақыт тоқталып, «сағат», 
«тәулік» деген өлшеулер, дағдьщан қажеттіліктен шығарылып 
тасталған сияқты. Сахара сағаты бейне бір тоқталып тұрган
сияқгы

Мұнда
алғандай ғой. Тіпті, ғасырлар бойы осы емес пе?!» (5 т., үшінші
кітап, 183-184 бб.).

Қазақ тарихының логикалық талгамы, ұғымдық ерекшелігі 
халықтың тіршілік болмысымен тығыз байланысында екені 
деректілікпен негізделіп тұр гой: «Түйелі көшпң жүрісіндей»,

щ жай жайылуындай» деп, қазақтарихын сөз етсе, «дүниенің 
бұл бүрышында тарихтьщ өзі де жатып алғандай» деу і қазақ тарихы 
дүниежүзілік тарихтан қандай орын алады: «Ойланшы!» деп өтініп 
түргяндяй «Қапың елім...» толғаныстары Абай шығармашылығына 
бастама боларлық ой толғаныстарымен нәрлендіреді десек - эбден 
орьшды. Мұнымен қатар Мүхтар Әуезовтің «сағат», «тэулік» деген
тарихқа талдау жэне логикалық ұғымдары Абайдың:

Үстарасыз аузыңа түсті мүртың, - дегені қазақ тарихына 
көзқараеымен еабақтаеып жатыр. Мұны неге байқамасқа? Бұны 
ғылыми ізденіетерде еекермееке! Иә, бұл -болашақ үрпақтың ғана 
емес, қазіргі үрпақгың да іеі. Халқының әлеуметок-экономикалық, 
мэдени дамуы қажеттері үлы ойшылдардың тарихқа деген

ың үлттық арнасы. Осы ойымызды эрі жалғастыраиық. 
щ ой өріеінде не налу, не түңілу, пессимизм сарыны емес, 

гуманизм, оптимизм үні октем, басым жатыр. Абай халқының
экономикалық, саяси-әлеуметтік хал-ахуалына, ұлтгық сезім-күйіне
терең бойлай, жан-жақты пайымдап барып, талдауға тарихи 
ұмтылыс жасайды. Өлеңінің эрбір сөзі, жолы, шумағы өз алдына 
жеке-дара, өзіне ғанатэн шежіресі, ішіне бүгіп түрған сыры барын 
аңғармасқа ерік бермейді. Қазақ елінің шаруашлыгы мен мэдениеп
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дамуы ерекшеліктерін қарапайым: «ұстара», «орақ», «талас», 
«би»,«қиқым» т.б. деген түсініктерге логикалық мэн жүктеп, бұл 
қазақ сөздерінің мэн-жайын Абай жан-жақгы талдап, ұғындырып 
түсіндірген. Экономикалық жэне рухани өмірдің жалпы 
заңдылығынсын көзбен терең талдау жасағанын ойшыл ақын 
шығармасының мына келесі жолдары байқатады.

Жақсы менен жаманды айырмадың 
Бірі қан, бірі май боп енді екі ұртың, - 
міне, осы екі жолга орныққан көркем сөздің эрбіреу і қоғам мен 

халық өмірінен сыр шертеді, ой толғайды жэне әлеуметтік- 
философиялық мэні бар күрделі мәселелерге түтастық сипат 
берген. Ел тагдырын, халық қажетін, ел билеушілердің қоғамдық 
санасының тар өрістілігін өмір диалектикасына сэйкестіріп
бейнелеген.

Бет бергенде шырайыц сондай жақсы,
Қайдан гана бұзылды сартша сыртың? - дегенде, ойшыл 

дана не айтпақ болды екен? - деген сүрак көмейге еріксіз тіреледі. 
Сонда, біздіңше, жауабын «сартша сыртың» деген сөздерден 
іздестіріп, алпауыт, жемқор, жылтықай саудагердің элеуметгік 
портретш жасаған. Алып сатарлардың айла-тәсілі жалпы бүқараның 
көсегесін көгертгіейтінін, сырт көрінісінің «шьфайы сондай жақсы» 
болғанымен, алдамшы, тиянақсыз екенін диалектиканың жан- 
жақтылық кағидасына жадағай (стихиалды) түрде сүйеніп 
шыншылдықпен ашып көрсеткен. Ойшыл философтардың 
пайымдауынша, адам атаулы жағдай мен тәрбиенің туьгадысы 
болып табылады да, ал тэрбиешінің өзі де тәрбиелі болуы керек 
екен. Осы тұрғыдан Абай адамның сана-сезімі оның түрмыстық 
және әлеумелік жағдайына байланысты екенін тілге тиек етіп отыр 
емес пе? Өзінің бір өлеңінде:

Түзетпек едім заманды, - десе, осы ойын дамыта отырып, 
тағы бір өлеңінде былай деп жалгастырган:

Ақылдылар арланып, үялган соц,
Ойланып түзелеме деп айтқанмын, - дейді. Бүгінгі 

«ақылдыларымыз» бүган не айтар екен?!
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Қоғамдық болмысқа деген адамның сан ғилы қатынастарына 
тікелей байланысгы туындайтын қоғамдық сана туралы мәселелер 
Абайдың Огыз жегінші, Қырықыншы философиялық сөздерінде ой 
күрмеулері (тезистер /қалам иесі/) түрінде берілген. Ой күрмеулері 
негізінде жазылған Отыз жетінші (жиырма үш ой күрмеуінен тура- 
тын /қалам иесі/), Қырықыншы (жиырма бір /қалам иесі/) 
философиялық ой күрмеулерінің қоғамдық, саяси-апеуметпк мәнін 
сөз еткенде, бүларды тек ағартушылық, не моральдықпен шектеу 
Абай логикасына қайшы келіп, сиыспас. Отыз жетінші 
философ иялық сөзден: 8,9,10,11,12-ші ой күрмеулерін үлп репнде 
кеягірейік.

- «8. Сократқа у ішкізген, Иоанна Аркті отқа өртеген, Ғайсаны 
дарға асқан, пайғамбарымызды түйенің жемтігіне көмген кім? Ол 
-көп, ендеше, көпте - ақыл жоқ. Ебін тал та, жөнге сал.».

- «9. Адам баласын замана өстіреді, кімде-кім жаман болса,
замандасының бәрі виноват.». L

- «10. Мен егер закон қуаты колымда бар кісі болсам, адам
мінезін түзеп болмайды деген кісініңтілін кесер едім.».

- «11. Дүниеде жалғыз қалган адам - адамның өлгені. 
Қапашылыкгың бэрі соның басында. Дүниеде бар жаман да көпте, 
бірақ қызық та, ермек те копте. Басгапқыға кім шыдайды? Сонгыга
кім азбайды?». , і

- «12. Жамандықты кім көрмейді. Үмітін үзбек - қайратсыздық.
Дүниеде еш нәрседе баян жоқ екені рас, жамандық та қайдан 
баяндап қалады дейсің! Қары қалың қатты қыстың артынан көгі 
қалың, көлі мол жақсы жаз келмеуші ме еді!» (Абай. Екінші том, 
135 б.). Абайдың тек келтіріп отырған ой күрмеулері ғана емес,
жалпы философиялық сөздеріне тэн өмір диалекти касы.

«Қалын елім...» логикасы өңдірістік қатьшасгар туғызган қогам 
қайшылыктарына оз заманы талаггтарын ескере отырып, Абай жан- 
жақты талдап, түсінік береді. Әлеуметтік-философиялық және 
әдеби-көркем шығарманың эр жолы дүниеге, мал-мүл ікке таласқан, 
жанжалдасқан би-болыстар, старшын-песірлер, жалшы-малшы,
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кедей-шаруа, осылардың бір-бірімен қактыгысын тіршіліктің бар 
бояуларымен көз алдына тарихи панорамасын жайып сапады.

«Қапың елім...» толғайтын философиялық-энциклопедиялық 
ойлар, түжырым дар Мұхтар Әуезовтің «Абай», «Абай жалы» роман- 
эпопеясына тақырыптық та, мазмұндық та бағыт нұсқап, ықпал 
ететіні туралы бастан айтып келеміз. Осы пікірді қуаттау 
мақсатымен роман-эпопея шежіресіне жүгінейік. Бұл жолы Абаймен 
Құнанбай бала мен экенің ой қақтыгысын: «Замандар ой толғайды» 
деп, келесі кітагтгарына тарихи, логикал ық та бастама боларлық ой

Ф

қақтығысын заман сырын ашатын қарама-қарсы қоғамдық 
күштердің қактығысын таныстыратын тарихи көріністің логикасына 
жүгінейік.

«Орайы келгенде, айтармын деп жүр едім. Сенің басыңнан 
үштүрлі мін көремін. Соны тында! - деді.

Абай
Құнанбайдың жүзіие тура

тосып қалды.
- Нң әуелі арзан мен қымбаттың парқын айырмайсын. Өзіңдегі 

барыңды арзаи ұстайсың. Бұлдай білмейсің. Көп күлкіге, болымсыз 
ермекке асылыңцы шашасың. Жайдақсың! Жайдақ суды ит те, құс 
та жалайды. Екіншіден, дос пен қасты саралтамайсың, досқадосша, 
қасқа қасша қырың жоқ. Ішіңде жатқан сыр ұшқыны жоқ. Жұрт 
басгайтын адам ондай болмайды. Басына ел үйірілмейді.Үшіншіден, 
орысшылсың. Солай қарай ден қойып барасың. Дін, мұсылман жат 
санайтынын ескермейсің! - деді».

Құнанбайдың Абайға таққан үш мінінің сарыны - аға сұлтанның 
сенімі күйреп, қолынан биліктіңтая бастағанын көрсетеді. Иэ, аға 
сүлтанның: «атсам огым, шапсам қылышым, әрі ісімнің, ойымның 
жалгасы болар маекен» - деген үміті пышақ кескендей үзілді.

«Бүл сөздердіңтүпкірін Абай оңай таныды... Бұл түстаәкесін 
аял қала алмайды. Сөйлеп кепггі:

- Осы үш айтқаныңыздың үшеуіне де дау айтам, әке. Өзімдікі 
дүрыс деп айтам. Ең әуелі, жайдақ суға теңгердіңіз. Қолында қүралы
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бар жалғыз-жарымға ғана пайдасы тиетін шыңыраудағы су 
болғанша, құралды, құралсыз, кәрі-жасқа түгел пайдасы тиетін 
жайдақ су болғанды артық санаймын. Екінші, ел алатын тәсілді 
айттыңыз. Ел билейтіндердің мінезін айттыңыз. Менің білуімше, ел 
бір заманда қой сияқгы болған, бір қора қойды жалғыз қоишы «айт» 
десе өргізіп, «шайт» десе жусататын болған. Бертін келе, ел туйе 
сиякты болды. Алдына тас лақгырып «шөк» десең, аңырып барып 
қана бұрылады. Ал, қазіргі ел бұрынғы көр балалыктан, нашар 
момындықган сейіліп, көзін ашып келеді. Ендігі ел жылқы сияқты 
болды. Аяз бен боранда, жауын-шашында топ не көрсе, соны көруге 
шыдаған, жанын аямаған, қар төсеніп, мүз жастанған, егегін төсек, 
жеңін жастық қылған бақташы ғана баға алады. Жан ашыры бар, 
жақсылық пайдасы бар ғана кісі бағады... Үшіншіден, орысты 
айттыңыз. Халық үшін де, өзім үшін де дүниенің асылы білім-өнер. 
Сол өнер орыста. Мен барлықтірліктен ала алмаған асылды содан
- алатын болсам, ондай жер жатым бола ма ?.. Жатырқап, 
қашықгауым надандық болса болар, бірақ қасиет болмас - деді» 
(Мухтар Эуезов. Жиырма томдық іиыгармалар жинагы. Үшінші 
том. Абай. Роман-эпопея. Бірінші кітап. Алматы: Жазуіиы.
1979, 406-407 бб.). .. : „

Қазақ сахарасы Абай әсерімен үнсіздіктен ояна бастады. 
Мұнда қалыптаса бастаған, эділдік пен гуманизмді үстанып, 
орыстың революцияшыл-демократияшыл озық ойларымен, 
дүниежүзілік жасампаз мәдениетпен жақындасып, бүлармен 
достық-ынтымаққа бетбұрыс жасай бастаған Абай жолы - халық 
мүдделері үшін күрес жолы күш ала бастағанын танытады.

«Қалың елімнің...» мазмұнына терең бойлай, эр сөзіне мэн бере, 
қоғамдық, философиялық мэнін үғуға үмтылсақ Абайдың «Қальщ 
елімі...» ғана емес, бастан ескертіп келеміз, бүкіл шығармашылығы 
зандылығы - Абайлық қызметінен аңғаруға болады.

Үшкіл- түтастық қағида - жаңа саясат, азатшыл күрескер, 
қоғамдық қайраткер ойы, Абайдьщ тың қоғамдық, саяси-элеуметгік 
бағыты, гуманистік, азаматтық идеяларға деген табанды 
ұмтылысы.

266



Абай өлеңі, философиялық сөздері толғайтын басты мәселесі - 
халқьшың өмірі мен тағдыры.

Халықтың аты керек қой 
Я мақтауга, боқтауга.
Құбыпга бәрі зерек қой,
Бәрі жайсыз тоқтауга, - деп, Абай халқының тағдырына 

жанашырлықпен қарап «шала ұгамын қырындап» дегендердің 
әулетін сынаган. Енді бірде халқының надандыгына ашынып: 

Атымды адам қойган соң,
Қайтіп надан болайын?
Халқым надан болган соң,
Қайда барып оңайын?! - деген Абайдың ащы да, уытты да 

сөздері ақиқат пен эділдік жолына бастайды, ғасырлар бойы 
шешілмей келе жатқан мәселелердің де басын ашып, түйіндеғені 
емес пе?! Ойшыл дананың көркем сөзбен тұжырымдаған ойы 
ғылыми абстракция деңгейінен көрініп тұрған жоқ па?! Қоғам 
тануда, эсіресе, тәуелсіз елдің үлттық идеологиясы қалыптасуы 
жагдайында, Абай сөзінің алатын орыны ерекше екендігіне баса 
көңіл аударуымыз қажеттілік те, әрқайсымыздың рухани 
саулығымыз бен ұлттық сауаттылығымыздың тірегі. Абай 
даналығы, ойшылдығы сыры да осында емес пе?! Абайдың адам, 
қоғам туралы ойлары, саяси-әлеуметтік, философиялық 
толғаныстары қаны бар, намысы бар, ақылы сау қазақтың 
ұлтжандылығын оятып, бұны немқұрайды, жайбарақат, бейтарап 
қалдырмайды.

Адасып алаңдама, жол таба алмай,
Берірек түзу жолга шық, қамалмай.
Не гылым жоц, немесе еңбек те жоқ,
Ең болмаса кеттің гой мал бага алмай, - 
¥лы Абай орыс патшалығы тегеуірінде күн кешкен халқын «мал 

баға алмадың» деп кінэлағанын сезінбеске болмайды. Сөйткенімен 
де, оптимистік сеніммен: «түзу жолға шық!» - деп, еңбек, ғылым 
жолына шақырады. ¥лы ойшылдың осы сөздері үкіметпен
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тя р уяпіиітыіс басшыларының құлағына шалынса, кім біледі халкына
жанашыр болып, жақындай түсер ме еді?

Абайдың «тікелей халықгығы» М ртар Әуезовтің ұлы ойшыл,
ақын, ғалым, саясаткер туралы қорытынды тұжырым-түиін оиы, 
эрі тұтастық баға. Бұл болса Абай элемін зерттеп, танып бшуге,
түсініп ұғуға көмектесетін және ынталандыратын қоғамдық,
тұлғалы философиялық қағида.

м Абай «шын пейілмен» сүйді, бүның игілігіне адал еңбекХал111

етті. Мұхтар Әуезов бағасында: «Абай жаңа поэзияның биік 
мақсаты, міндеті - халыққа қызмет еіу, адамды қайта тәрбиелеитін 
жэне қоғамды қайта құруға көмегі тиетін жаңалыққа шақыру деп 
білді. Дала кедейіне еңбек етіп, халықгың өз правосы үшін күресу 
ғана тэуелсіздік әпереді, білімге, аянбай оқуға ұмтылу ғана жас 
ұрпақгың қолын жақсы өмірге жеткізеді» (19 т., 30 6.).

«¥лы ақын, ағартушы - Абай Құнанбаев» атты мақаласында 
Мұхтар Әуезов жоғарыда бастаған ойын эрі жалғастырып: «...халқы 
үшін ешбір жол таба алмай, оның басына түскен ауыр хадщ айтып, 
зарлай берген өзінен бұрынғы ақындарға жауап бергендей, Абай 
халықгы келешек үшін күреске шақырады», - дейді (Сонда, 42

6 ) ■  '  М м  ш«Ағартушы» деген көзқарасқа, біздің ой сараптауымызша, 
Мұхтар Әуезовтің өзі жаңашыл көзқараспен қарап, Абайдың тарихи 
түлға бітімін тек акындықпен, агаріушылықпен ғана шектемей, өзі 
талдап, тексеріп ұсынған «тікелей халықтығы» қағидасымен 
Абайтану ғылымын байытты. Патшалық заманынан арнайы 
қолданыста тұрақгаған «ағартушы» - казак оқығандарына патша 
экімшілігі тарапынан берілетін негізінен насихатгық жалпы баға еді. 
Бұдан асыра Абайды - ғалым, саясаткер, философ т.б. дәріптеу 
патша қоршауына қауіпті. Мұхтар Әуезовтің «хальщтың өз 
правосы үшін күресуі гана тәуелсіздік эпереді» деп, Абайға 
берген ғылыми, эрі саяси-әлеуметтік бағасын батылдықпен, 
табандылықпен, еркіндікпен пайдалана алмадық қой. Бұны білсек
те, түсінсек те, ұқпаған болып жүре бердік те. Біреу біліп қоймасын
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деп те жалтаң көз болған шығармыз. «Көсемдік», пролетарльгқ тап 
куресщің«теориясы» дэуірлеген шақта КПСС-тің «халық жауы», 
«тап жауы», «ұлтшыл», «хан-төрешіл» т.б. қанды шоқпары дайын 
тұрды. Осындай төтенше жағдайда Абайды күрескер деп бағалау 
күшрлік болар. ¥лы ойшылдьщ шығармаларында екі сөздің бірінде 
кездесетін: «елім», «қазағым», «халқым», «жұртым», «адам», 
«адамзат» деген сөздер тек танымдық, логикалық абстракция 
мәніндегі гана ұгымдар емес, сонымен бірге элеуметтік жэне саяси 
қызмет атқаратын қоғамық қағидалар. Қазақ халқының ұлттығын, 
елдіпн, мемлекетпгін тануда батыстық, шығыстық көзқарастармен 
сабақтасып, өз үлесін қосатыны даусыз. Бірақ бұған қазақ 
оқымыстылары өздері агсалысуы қажет. Абайдың: «Елі», «Қазағы», 
«Жұрты» - бүгінде тэуелсіз Қазақ Республикасы болып, Б¥¥-ның 
толыққанды мүшесі, Халықаралық қүқықтықтың субъектісі 
дэрежесінде танылып, тэуелсіз, дербес мемлекеттігіне ие болып 
отыр. Халқын сүю кімге де біте беретін қасиет емес, бізше, тек 
Абайдай ұлы адамдарға дарыған қасиет. Абайдың «тікелей 
халықгығы» теориясьш қорытьшдылай келіп, Мүхтар Әуезов:

«Абайдьщ халықтық балғаны, ол өз халқыньщ рухани көзі болды 
жэне алысты болжады, халықша ойлап, сезе отырып, халыққа оның 
келешегін көрсетті. Абайдың еңбектерінде халықтың алдыңғы 
қатарлы адамдарын тебіренткен негізгі нәрселердің бэрі тарихи 
жағынан айқын бейнеленіп отырды. Қазақ халқының Октябрь 
революциясына дейінгі тарихында казак еңбекшілерінің тағдырьш, 
«қоғамньщ қанды жараларын», оның келешегін АБАЙДАЙ ЕШКІМ 
соншама тебіреніп, эр тарапты жэне жауахтты ойлаған емес... Басқа 
сөзбен айтқанда: ақын жеке жэне кездейсоқ нэрсені емес, жалпыга 
бірдей жэне қажет нәрсені, бүкіл өз заманыньщ айқын көрінісін, мэн- 
магынасьш көрсететін нэрсені бейнелеуге тиіс. Абайдьщ қалдыртан 
мұрасының осындай жэне осы сияқты елеулі белгілерімен 
қасиетгері оның творчествосының халықтыгын көрсетеді», -деп
түйіндеген (Сонда, 50 б.).
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Абай мен Мұхтар Әуезовтің адам мен қоғам туралы ойлары, 
эсіресе, еліміздің қазіргі, ескі құлағанмен, әлі қүрыған жоқ, жаңаны 
іздеп элек болып жатқан жағдайда тэуелсіз қазақ халқының ұлхгық 
идеологиясы ұйтқысы деп қабьищау - тарихи қажетгілік. Кеңесшіл 
орые державалық саясаты мен идеологиясы ойлап тапқан 
«орыстілділік» қағидасы - тарихи қалыптасқан патшашыл 
державалық саяси-әлеуметтік ағымның тарихи жалғасы. Ғасырлар 
бойы орысшыл державалықгың қанына, миына сіңген, семіп, кдтып 
қалған дягдмпяры, үстемдікке құнықкан, айла-амалдары көп. Билік- 
мінезі, өктемдік озбыр саясаты қайтып қазаққа: «Сен дербес ел, 
тәуелсіз мемлекет бола ғой!» деп, жанашырлық көрсепп, жол бере 
қояр дейсің, қайта иығымен қағып жібермеее екен - деген қауіп те 
төніп тұрғандай сезінесің. Даналарымыз: Абай мен Мұхтар 
Әуезовтің «ұлттық қазына» етіп қалдырған бай, сарқылмас 
мұралары -халқымыздың рухани азығы. ¥лы Абай өзінің жеке-дара 
басына халқының рухани қасиеттерін дарыта да, сиғыза да алды, 
тани да білді, жеткізе де білді. Абайдың ұлылығының сыры да 
осында болар- «ұлттық қазына» мен ұлттық рухтың шаңырағын 
көтерушілердің бірегейі еді. Мұхтар Әуезовтің Абай өмірі мен
қоғамдық қызмегін, шығармашыльнъш - өлең жэне философиялық 
сөздерін, жан-жақгы,мұқият зерттеп, талдап, жүз толғанып, мың 
сөзден бір түйін жасап ,тұжыр ымдаган ғылыми-теориялық қағидасы
- Абайдың «тікелей халықтыгы». Үлттық мемлекеттігіміз 
аяқтанып, ұлттық санамыз бен идеолгиямыздың сарқылмас 
қазынасы- халъщтьщ, ұлттьщ, ұлтжандылық қасиеттеріміз. 
Міне, Абай әлемі идеялық жэне теориялық негізін қалыптастырып, 
мұны дамыта отырып, Мұхтар Әуезовтің қазақ мәдениеті мен 
ғылымына қосқан жаңашыл ойлары.
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1.3.3 АБАЙДЫҢ «ТІКЕЛЕЙ ХАЛЫҚТЫҚ» 
ҚАҒИДАСЫ -  ¥ЛТТЫ Қ ВДЕОЛОГИЯ АРНАСЫ

КПСС өзі қальштастьфып, қолдайтын таптық идеологияньщ: 
«ұлтшыл», «байшыл», «ескі феодалшыл сарын», «ұлттық түр мен 
социалистік мазмұн» - деген т.с.с. кертартпа, сыңаржакты қыңыр 
метафизикалық қағидалары Абай элемін зерттеушілерінің алды- 
артын орап, бұлардың жолында, көлденеңдеп тұра қалатын қарулы 
тосқауыл сияқты. Міне, осындай қарулы тосқауылды иығымен 
итермелеп, бұза-жара алға ұмтылып шыққан «Абай ұлы ақын», 
«ағартушы» деген қағиданьщ өзі де - сыңар жақгы.

Абай элемінің адам аяғы баспаган, шаң-тозаң басқан түпкірлері 
әлі де жеткілікті болар. Абайдың өмірі мен акындық, қоғамдық 
қызметін, ұлы ойшылдың шығармашылығы мен әдеби-көркем, 
ғылыми еңбекгерін мұқият танып, біліп, зерггеп, талдап барып Абай 
әлемін шаң-тозаңнан тазартьш, ескі-құсқыдан арылтып ірге тасын 
қалап, шаңырағын көтерген ұлы жазушы, ғалым, тарихшы - Мұхтар 
Эуезов. Абай мұралары мен әлеміне берген Мұхтар Әуезовтің 
қорытынды жэне түйіндік бағал арын ұлы ғалым-жазушының өзіне 
де: шығармашылығы мен еңбектерін ұғуға, бұған қоса қазақ 
ғылымымен мэдениеті қажетін оймен сараіггап, тануға жан-жақты 
қолдануды талап ететін сәттің тууы, эбден орынды да, эрі заңцы. 

Басын ашып айтсақ төменде келтіріп отьфған мьгаа сол бағалар:
- біріншісі -«...Абай біздің өткеніміз ғана емес, ол үнемі алға 

ұмтылған халқымен бірге болды. Ендеше, мұндай ақынға өлім 
жок».(19 т., 28 б.). Абаймен бірге Мұхтар Эуезов те халқьшыздьщ 
сарқылмас мэңгілік рухани да, мәдени де «ұлттық қазынасьш» эрі 
жалғастьфып, байыта, дамыта түсті;

I екіншісі -халқының келешегін «... Абайдай ешкім соншама 
тебіреніп, эр тарапты жэне жауапты ойлаған емес». (Сонда, 50 
б ).Абайдай Мұхтар Эуезов те ұлттық, ұлтжандылық 
қасиеттерімен халқының кемеңгер ойшылы, ақылшысы жэне 
күрескері болтан дананың егізі. Абай шытармашылытына тэн елеулі
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белгілер мен қасиеттер Мұхтар Әуезовтің де творчествосына тэн
қасиеттер, ягни бұның да «тікелей халыкгығын» танытады;

- үшіншісі - «...Абай өз халқының ой-санасы өсу тарихында
анық прогрестік жсшын бастаушы болдьі. Өз заманының тарихтық,

щ

кертартпалық бөгетінің бэрінен атгап өпп, ел-жұртын дүниелік 
мэдениетке жеткізем деушінің ең алдывды бірі болды» (18 т., 41 
б.). Мүхтар Әуезов те Абай әлемі арқьшы өз халқын дүниежүзіне 
танытты емес пе?! Мұхтар Әуезов Абайдай дананың егізі деудің
сыры да осында болар.

Абай әлемі «ұлттық қазынасын» зерггеудің ғылыми-теориялык
негізі «тікелей халықгық» қағидасы туралы Мұхтар Әуезовтің
ғылыми-теориялық көзқарасымен таныстық. Енді ұлы ғалым- 
жазушы өзінің ғылыми концепциясын эдебиетгік, көркем-образдық 
кұралдарды Абай әлемін зерттеуге қалай қолданғанына көңіл
аударалык.

«Бұл күнде өзім түсінген Абайды тану ғылымының бір 
нәтижесі- «Абай» романы деп білемін. Екінші нәтижесі - биылғы 
мен жазыл бітірген, әзірше қолжазба күйде жүрген ғылымдық 
зертгеу - Абай жөніндегі монография», - деп, Мұхтар Әуезов түйін 
ойын айтады.(19 т., 276.). «Абай», «Абай жолы» роман-эпопеясы 
қазақ халқының өмірі мен тарихының энциклопедиясы ретінде 
дүниежүзілік мэдениеттің де табысын баяндайды. Абайдың 
«тікелей халықгыгы» белгілерін жан-жақгы талдай отырып, Мұхтар 
Әуезовтің де қазақ ғылымы мен мэдениеті дамуьшың жаңа кезеңін 
қалыптастырып, дәлелді негіздеп, тыңнан жол салып дамытқан 
ғалым екенін үнемі есте сақгап, эрі дамыту - бүгінп ұрпактын
ұлтгық парызы.

Абай өмірінің тағы бір аса жауапты кезеңін бейнелейтін тарихи 
оқиғаға тоқгап өтелік. Сөз егпек оқиганы аса жауаіггы деуцің мәнісі, 
бұл өзінің мазмұны мен мэні жағынан Абайды қазақ халқының
мүддесі үппн күрескер екенін оаяндап, әрі тұжырым-түиін оиды 
қалыптастыратын, қатардағы оқиға емес, тарихи оқиға. Бұл 
оқиғаныдуып өріс алған жеріне байланыстырып, эрі мэнін
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ерекшелендіре түсу үшін «Көшбикедегі қылмыс» деп түйдік. 
Қылмыс деуге негіз боларлық себеп, Көшбикедегі өтпек сияз, 
Абайды тағы да жолға шығарды. Арқатта өткен Шербешнай 
сиязында Абайдың куэлігі сөзімен, осы куэлік бойынша сияз 
кабылдаған шешіммен де таныспыз. Өткелі отырған сиязға 
Абайдың қатысуы себебі тағы да халық мүдделері. Көшбикедегі 
өткелі отырған сайлауда Сәмендей, Әзімбайдай жеміг болыстарды 
орнынан түсіріп, «аз да болса жұрт басына жеңілдік әперіп көрем» 
деген Абайдың адал ниеті болатын. Әзімхан төре ақылымен 
Оразбайдай «қара ниетті жау» - қала мен дала жуандары болып, 
Абайға шыгарған үкімі - өлім. Іске асыруды Сәменге жүктеді.

«Жауыз дұшпандардың күндіз-түн, айлар бойы, жылдар бойы 
қамауында келе жатқан, талауын тосқан, бірақ тәуекел етіп, шыдап 
тосқан Абай бүгін өлімнен бетер жаза шекті. Бүның басына тиген 
соққы, етіне түскен жара, бетінен аққан қан, беймезгіл заманның 
адал үлын қасқырша талаған қас қимылдың айғагы еді. Осы сокқы 
Абайға ғана тиген соққы емес, қазақ хапқының арына соққан 
сұмдық соққы болды» (6 т., төртінші кітап, 291 б.) деп, қазақ 
сахарасында күш ала бастаған Абайдың өзі айтатын, өзі салған 
«әділдік жолына» қарсы шыққан феодалдық қоғамның байлыққа 
масаттанған, билік тізгінін уысында калайда үстамаққа аласұрған, 
жүгенсіз кеткен, құрық салынбаған жемқор тобырдың қанды 
қылмысын әшкерелейді. Іргетасы шайқалған бай-феодалдық 
қоғамның «у жесең де - руыңмен» деген жырым-жырым 
идеологиясы қүлдырай бастағанын кореміз.

Сол шақтағы казак әлеуметі қоғамдық санасының эр ортада 
қалай сөйлеп, қандай іс-әрекетке итермелегенін, эр ғилы күпілдек 
пікірлерді, сұмдық лақаптарды таратушылардың мінезін Мүхтар 
Әуезов жан-жақгы бейнелеген. Міне, «Көшбикедегі қастық» қазақ 
халқының жарты ғасырлық дамуына түйін боларлық сипатын 
ғалым-жазушы тұжырымында оқып, ойланып корелік.

«Талай мезгіл өтсе де, сол болтан қастық туралы халық ауызы 
элі тиылған жоқ...
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...Даланың елі, көшпелі жұрттың жаилау, күзеу, көктеу 
қыстаулары ғана естіп қойған жоқ. Біртіндеп, жаяулап тарап, бүл 
жаманат Семей обылысының бес оязындагы қапа-қалаларға да 
жеткен. Жан-жақгың көп елі, ояздары келетін облые орталығы 
Семей қаласының өзі түгел көп эңгіме айтатын. Сол Семейге дуаны 
қарайтын болған соң Қарқаралы, Кереку, Өскемен, Жайсаң, Көкпекті, 
Баян сияқгы қалалар да қараңғы қылмыстан хабардар болған. 
Семей облысына көршілес болыс - Ақмоланың Қараөткелі, 
Жегісудың Шүбарағаш, Лепсі-Қапал, Аягөзі де үзын қүлақган, сол
жаманаттан шет жағалы естіген-ді.

Өз заманындағы қазақ атапған халықтың зор қасиет иесі, 
қадірлісі Абайдың арына соққан соққы солайша, алыс атрапқа 
тарады» - деп(Сонда, 298-299 бб.), «Абай жолы» роман- 
эпопеясының төртінш і кітабының: «Қастықта»(223-296  
бб.),«Шайқаста» (296-375 бб.) атты тарауларында Абайдың 
«тікелей халықгығын» егжей-тегжей сарагггаған (Жиырма тамдық
шыгармалар жинагы. 6 т.).

Абай мен Мүхтар Эуезов шығармалары бойынша Абай
әлемінің тарихи да, теориялық та негізі ретінде ұсынылған 
мэселелеріміздің талдауьш эрі жалғастырсақ Абай айтқдн:

Алдыңда уайым көп шошынарлық,- дегендейін, ғасырлар 
бойы армандаған, талай үрпақгар өмірін сарп еткен бақыт қүсымыз
- тәуелсіздігіміз қолымызға келіп қонды.Халқымыз бен 
мемлекетіміздің гэуелсіздігінің іргетасы қаланып жатқан шақта - 
ең «шошынарлық» мәселе: ол - халықтық, ұлттық жэне 
үлтжандылық қасиеттерімізді сақгап, мүлде өзгере бастаған ішкі 
және сыртқьі жағдайларға сәйкестіріп серікгіру, айықгыру, жаңғыріу 
үдерісі. Бұл- дэуірлік мәніндегі түтастық мэселе. Мүлде жаңа 
жағдайларда қалыптаса бастаған экономикалық, саяси-эл еумелік,
мэдени өзгерістердің жиынтық көрінісі. Бірақ, осының бэрінің 
қаңқасы, біздің ойымызша, халқымыздың: ұлттық жэне 
ұлтжандылық қасиеттері.
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Абайлық түсіншуде «Бірлік» саясаты; «Береке» шаруашылығы; 
«Шын пейіл» философиясы ұлттық та, мемлекетгік те идеология 
негізі. 1 ағы да біреудің иелігінде, біреудің жетегінде кетеміз бе - 
деген қауіп үнемі көкейден шықпай, алаңдатуда. «Бұлай емес, 
солай» деуге ешкімнің де батылы бармайтын сияқгы.

- Ғасырларға созылған ұйкыдан оянып серігу, жаңғыру - казак 
халкына ауадай қажет, Ғ асырларға созылған «құлдық психопогисы» 
мен «жағыну психологиясынан» арылып серігу, айыгу, жаңғыру 
үдерісі ең алдымен қазақтың өзі үшін тарихи қажеттілік. Бұл ең 
алдымен эр қазақгьщ үлттық міндеті, келешек ұрпақгардың ұлттық 
парызы. Тарих үкімін шығарды, келешек ұрпақтар өз түсінігін айта 
жатар! Мыңжылдық тарихы бар қазақ халқы мектеп жасынан жаңа 
гана аса бастаған сияқты. Абай айтқан:

Көк туман - алдыңдагы келер заман,
Үмітті сәуле етіп, көз көп цадалган.
Көп жылдар көп күнді айдап келе жатыр,
Сипат жоц, сурет те жоц, көзім талган, - дегендейін, 

айыкпаған тұманға шашалып, сенделіп жүре беремізбе?! «Үмітгі 
сәуле» емес, қолымызға қонған бақыт құсымыз үмітімізді үзбесе 
екен, елімізге жақсылық әкелсе екен дейміз. Тагыда жол тосып, 
«елең-селең» болмай, идеологиялық тосақцықган, экономикалық 
мешеуліктен, саяси-әлеуметгік селқостықтан шығудың жолын
іздестірейік.

Қазақ халқының елдік бірлігі мен берекесін нығайтып, ұлттық 
санасы мен ұлтжандылық қасиеттерінің, әлеуметтік саяси жэне 
шаруашылық іскерлігін әлемдік деңгейге бейімдеп, қалыптастыру
- тәуелсіздігіміздің кепілі. Бұғаи қамқоршы, қайғы жейтін ең 
алдымен, мыңжылдық тарихы бар қазақ халқының өзі, басқа 
ешкімде емес. Жанашыр болса құшағымызды жаямыз, сыбаға 
берсе, дүйімел болып ырзалық білдіреміз, «ниеті жақьш, көңілі ақ» 
қонаққа есігіміз қашанда ашық. Міне, иелігімізге оралған 
тәуелсіздігіміздің талабы осьшдай: оң-солыңды таны, сақ бол, дос 
пен дұшпаныңды айыра біл деген сөз. «Қамалмай...» әлемдік
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өркениетке құлаш серме деген сөз. Бұл Абай арманы, әрі 
философиялық өсиет сөзі. Ру-тайпалық идеологияның ылаңын, 
өзімшілдік тар өрістілігін терең сезіне білген, тани да білген ұлы 
Абайдың: «Қаны қара бір жанмын, жаны жара» деген тереңнен 
толғайтын үлттық күй-сезімі мен ой толганыстары «қиянатшыл 
дүниенің» ащы да, уытты да шындығын «терең оймен» 
түжьфымдайтын сөздері қазіргі қазақгьщ ұл-қыздарының кұлагына 
шалынса, кім біледі, соңда мүмкін, өзіне болсьш, хал қының тарихына 
болсын, бір сәт жауапкерш ілікпен, жанаш ырлықпен, 
үлтжандылықпен қарар ма еді? Ақылы толып, намысы оянып, есп 
болар ма еді? Халқының түлға бітімі батырлығын, рухани байлыгын 
силап, дэріптеп, жаршысы болып, әлем жұртшылығы қатарына 
жеткізер ме еді! «Көкірегі көзді» болып әлемдік өркениет деңгейіне 
көтерілеміз деген сенім үнемі алға бастар ма еді?!

Қүқыктық мемлекет, азаматтық қоғам қүрамыз деп өзімізді 
бүған сендіріп, барша әлем жұртшылығына жариялап, еңбектеніп 
жатқан сияқгымыз. Ағаш жапырақпен көгеретін болса, адам 
қоғамы да халқымен көгереді, өзінің үлттық және үлтжандылық 
қасиеттеріне сүйеніп тарихын жасайды. Алыеқа бармайық, қазақ 
халқының ұлттық жэне үлтжандылық қасиетгерін қаетерлеп, 
Боетандық Туы етіл ұстаған қазақгың үлы мен қыздары 1986 жылы 
Желтоқсан көтеріліеіне шығып, жаңа тарихының бепн ашты. 
Абайдың «Бірлік», «Береке», «Шын пейіл» қағидаларын ұлттық 
идеологиямыздың философиялық, саяси да негізі деп танып, біліп, 
саналы қабылдасақ, тек қабылдап қана емес, табанды қорғасақ, 
қазақ халқының тәуелсіздігі беки түсері, нэрлене түсері сөзсіз. Қазір 
айтылып, баспасөз арқалы үгіттеліп, насихатталып жүрген: 
«Қазақстандық патриотизм», «Қазақстан - жалпы үйіміз» деген 
жалпылама, жадағай идеологиялық жамаулар - өтпелі кезеңнің бір 
көрінісі болса болар, бірақ Тәуелсіз Қазақ Елінің стратегиялық 
дамуының идеологиялық бағдарламасы деп қабылдасақ, тарих 
талабына қайшы келіп, сиыспайды, сабақтаспайды. Бұл 
«қағидалар» орыс державалық идеологиясының сыбыры, калдығы.
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Мухтар Эуезов шығармаларын муқият оқып, зерттеп талдағанда, 
мына бір ғылыми заңдылықты, әсіресе, ұлттық санамыздың 
жүдеушіліқ шағын байқамасақ, кешпейтін күнэға батамыз. Айтпақ 
ғылыми заңдылық халықгық, улттық ұлтжандылық қасиеттерімізді 
танып, біліп, елдіпміз бен мемлекетіміздің рухани бойтұмары ретінде 

~ қабылдасақ, кісіліғімізге нұқсан келмес.
Абай әлемінің тарихшысы, теоретигі деген қағидамен ғана

шекгелмей, өрісі кең дүние жүзілік мәдениет өңірінен енші алып,отау
тіккен Мұхтар Әуезовтің элемдік тарихи тұлғасын жан-
жақгытанытып, көрсетіп, насихаттау - халқымыздың даналар 
алдындағы үлттық парызы.

«Ұлттық тур мен социалислк мазмұн» атгы КПСС-тің жалған, 
кергарша қағидасы аязды ызғарьшан «бүгіліп, буылып өскен» қазақ 
халқыньщ «жалынышты, жалтаң көз» заманында да тәуелсіз ұлттық 
мэдениетіміздің тарихи да, теориялық та негізін қалаған 
ғалымдардың алғашқыларының бірі - Мұхтар Әуезов. Айтпақ 
ойымыздың мазмұнын ашып тұжырымдасақ - Мұхтар Әуезовтің 
эдеби жэне ғылыми бай муралары тэуелсіз еліміздің ұлттық 
мэдениеті, идеологиясыньщ қалыптасу тарихы да, теориясы да, эрі 
танымдық, логикалық құралдары, эрі ғылыми эдістемесі.

Жердегі, көктегіні - бэрін де иемденуге құныққан, дағдыланган, 
айдауьша бағындьфьш, айтқаньша көндіріп, темір қолымен билігін 
жүргізуге әлек болған «қудіретті әмірші» КПСС бір ғана қамалды 
ала алмады: ол - бұрынғы КСРО құрамында болған халыктардың 
ұлттық пен ұлтжандылық қасиеттері. Өлмейтін, өшпейтін, 
тағдырдьщ өлімнен де бетер, не түрлі қатерш де, қауілті «қиянатшыл 
дүниенің» озбырлығына, қорлығына төтеп бере алатын күш - 
халықгың ұлттық, ұлтжандылық қасиеттері. Дербес елдігіміз бен 
тэуелсіз қазақ мемлекетіміздің ең жанды, ең эсерлі, ең нэрлі, ең 
жігерлі, жеріміздің қойнауындағы есепсіз байлықган да куапы - 
халықгың өзіндік жасампаздық күнггері.

Дүниежүзін тітіренткен кешегі КСРО қулауьш жеделдеткен де 
халықтардың күш-жігері. Бұның қуатты тармағының бірі -1986
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жылы Қазақстанда болған қазақ халқының Желтоқсан көтерілісі.
Халық, ұлт, мемлекет туралы миымызға «мэңгілікке» шегеленіп, 
кеңестік қалыптан шыққан түсінік-ұгымдарды, халқымыздың
мыңжылдық тарихы мен дербес ел жэне тәуелсіз ұлттық 
мемелекет көзқарасы түргысынан талдауды, бағалауды талап еткен
де сол Желтоқсанда төгілген қазақ халқының қаны.

Мемлекеттіктің кеңестік түрін КПСС өз мүддесіне бейімдеп 
пайдалануы мүның ең осал жері. Осының салдарынан болар, үлттық 
сана мен үстем етуші мемлекеттік идеология арасындағы 
қайшылыктарды шиеленістіре түсті. Бұның тарихына үңілсек, 
мэселен, патшалық Россияның Қазақстанды отарлау мақсатында 
жүргізген жаулаушылық саясатынан басталады. КПСС-тің 
«Партиямен халық біртүтас» деген идеологияланған саясаты 
заманындатек бір пролетариаттың ғана санасы болып саналатын 
маркстік-лениндік идеология насихаты еді. ¥лтты қ сана, 
үлтжандылық қасиеттер туралы сөз көтеру - мемлекеттік саясат 
пен идеологияга жат көзқарас деп саналып, заң түгырынан қарал ып 
жазаланатын.

Сөз етіп отырған жанды мәселенің тарихын да, теориясын да 
Мүхтар Әуезов патшалық Россиянин отарлау, бұның тарихи 
жалғасы Қазақстанды жаппай орыстандыру үдерісін жеделдеткен 
КПСС үстемдігімен тікелей байланыстырады. Осы мәселе Мүхтар 
Әуезов еңбектерінде қалай қойылып, зерттеліп, қаралады екен, 
осыган токгалық. Абайды ң «тікелей халықгыгы» қағидасын Мұхтар 
Әуезов отаршыл, державашыл орыс патшалық идеология мен үлтык 
сана арасындағы қайшылыктармен тікелей байланысты деп, «иә, 
осылай!» деп патшалық Ресей саясатын сынаганда айтады. 
Кеңестік Россиянин ұлт саясаты да патшашыл Россиянин қазақ 
халқын отарлау саясатының табиги жалгасы. Патшалық Ресей 
әкімшілігініңұстаган үлттық саясаты туралы көзқарасы мен қазақ 
халқының үлттық санасы, ягни ұлттық сана мен үстем етуші 
мемлекеттік идеология арасындагы қайшылықтарды Абайдың 
Семей губернаторы - Жандаралмен кездескен сэттердегі қарама-
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қарсііі пікірлердің арпалыс үстінде қалай беттескені ұлы Мұхтар 
Әуезоягің «Абай жолы» роман-эпопеясының (Бесінші там үшінші 
кітаптың соцгы) «Қоршауда» апты тарауында (Қарацыз: 313-407 
бб. /қалам иесі/) жан-жақты бейнеленген. Бұл жөнінде жоғарыда 
айтқан да болатынбыз.

Қарамола Шербешнай сиязына аттанар алдында орыс
халқының демократияшыл азатшыл ағымқіның жаңа өкілі -
Павловтың Абайға ескерте отырып, айтқан пікірін Мұхтар Әуезов
қаламынан шыққан күиінде танысып, пікір-үсыныс жасалық. Осы
барар сапарында жандаралмен кездесе қалғанда, кандай азатшыл
рухани күшті бұган қарсы қоюға болар екен деген ой Абайды капы
толғандырады. Әрине, ол күш - ұлттық сана, ұлттьщ намыс. Пікір
алысу барысында осы тақырып төңірегінде эр ғилы ойлар 
шоғырланып, өрбіді.

«- Семейдін губернаторы осы жолы Қарамолага келуі керек. 
Ол менің бұрын кездеспеген адамым. Қандай мінезді чиновник? 
Және сонымен қалайша сөйлескенімді мэслихат көресіз? Өз 
кеңсесінің бір адамдары арқылы сөйлессем бе? Немесе, өзім 
жүзбе-жүз сөйлессем бе? Жоқ, алде, менің үстімнен жауларым беріп 
жатқан көп жала, жалған шағымдар болу керек, сол ретге адвокат 
жалдап апам ба? - деді.

Павлов бүл жайлардың жауабын тез ойлады.
- Қазіргі Семипалатинск губернаторы жаңа келген адам гой. 

Қаладағы адвокатгар мен ірі чиновниктер арасындағы пікірлерді 
естігенім бар. Бұның бір мінезі «өзінен қорқып, жасқанган адамға 
рахымы жоқ», дейді. Ал, «тура, батыл жауап айтатын адамдарға 
кейде ойламаған күтпеген кешірім жасайтыны да болады», деседі. 
Осыны да ескеріңіз! - деді.

Абай бас изеді.
- Бүны білдіргеніңіз жақсы болды.
- Екіншіден, әдейі сізге бір айтайын деген сөзім: патшаньщ қай 

чиновнигі болса да, қазақ даласын «жабайы, қараңгы, надандар 
даласы» деп біледі. Ал, сіз олардың кайсысына кездессеңіз де, сол
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далада Ибрагим Құнанбаевич барекенін аңғартыңыз! Білсін олар!
ің ішінен туып, осында өмір кешіп отырып, адамшылық 

қасиет, әділет, шыншылдықгы және де поэзияны, мэдениетп сол 
чиновниктердің бәрінен де артық түсінетін, сүйетін Ибрагим 
Қүнанбаевич бар екенін білдіріңіз! Намыспен танытыңыз. Ызамен 
білдіріңіз! Ең ақьфы бұл сіздің халқьщыздың намысы! - деді» (Абай 
жопы, Роман-эпопея. Бесінші том, үшінші кітап, 355-356 66.).

К.Маркстің тарихты материалистік ұгуға бағыттайтын 
«қогамдық болмыс пен қоғамдық сана» жөніндегі ғылыми дүрыс 
қағидасын да партиялық мүддеге икемдеп, дүрысты бұрыс 
қабағындырып, халық санасын жалған «кеңес халқы», «кеңес 
адамы» деген негізсіз, дәлелсіз жалған, лепірме қағидамен
уландьфып, халықтың жадынан үлттық, үлтжандылық қдсиеттерін
өшіру еді. «Отандық», «жалпы халықтық» деп таптық сананы ту 
көтердік. КПСС-тің стратегиялық бағдарламасы коммунизм - 
адамзаттың ең жарқын болашағы деп көпірдік. Ал, қазіргі үрпақ 
болса, 80-жылдары коммунизм заманында өмір сүреді деп жар 
салды Н.С. Хрущев мырза. Бүгінгі үрпақ қай заманда өмір сүріп 
отырғанын элі де түсінбейді: көзін жүмса, коммунизм, ал көзін ашып
калса, нарық қысып барады.

Мүхтар Әуезов шығармаларын оқып таныскіанда байқапатыны
ұлттық санамен одақтық сана, яғни мемлекеттік идеология 
арасындағы қайшылық дараланып, ерекшеленіп көрінеді. Сырт 
Караганда, әңгімелер, повестер мен романдар, гьшыми мақалалар, 
монографиялар үлы Мұхтар Әуезов қаламынан шыгып жатгы. 
Бірақ, бүгінгі тәуелсіздік көзімен қарасақ, мэселен, гылыми 
зерггеулерімен эдеби-көркем шыгармапарына тэн, обьекгивті емес, 
міндетгелген, жүктелген: «көнбесең де көнесің» деген қыңырлықты 
аңдамасқа болмайды. КПСС-тің «үлттық түр мен социалист 
мазмұн» туралы гылымдыққа дэмелі идеялары, партиялық 
съездердің мінбелерінен тасталатын ұрандарды қалгандарымыз 
қагыл алып, шайнамай жүтуымыз қажет болды. Мүхтар Әуезовтің 
17, 18, 19, 20-шы томдарына кірген мақалалар, зерттеулер мен
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моносрафияларды Абай мен Мұхтар Әуезов әлемі қалыптасуы 
көзімен қарағанда, қандай мәселелер қамтылды екен деп, осы 
мақсатқа орай қысқаша шолуды келесі: «Тұлға ұгымы - теориялық, 
эдістемелік мэселе» атты ғылыми-теориялық мэселемен
жалғастыруды ұйғардық.

Абайдың «Тікелей халықтығы» ғылыми қағидасы 
қалыптасуына 17-томда қаралатын мәселелерердің орыны мен 
эсері қандай? Осы тұрғыдан 17-томға қысқа шолу жасалық.

17-томның беташары: «Театр, музыка кадры» мақаласы (1933 
жылы жазылған), ал 20-томға кірген монография, мақалалардың 
соңғысы - «Есте болар сөздер». (Мұхтар Әуезов архивінен

Қазақ
қызметкерлері ұсынған екен.

Беташар мақала (17-т.) мен соңғы мақала (20-т.) аралығында 
ғасырларға жүк боларлық - үш қоғамдық формацияны басынан 
өткерген, үлы жазушы, ғал ым, д үниежүзі жүртшылыгына танымал 
белгілі қоғам қайраткері, дананың егізі, «адам-шежіре» Мүхтар 
Әуезов өмірі.

Феномен болу - ұлыларға тэн қасиет, себебі олар таңғажайып
халқына, үлтына

даналардың жанашырлыгы, қамқорлыгы. Бүларға қалтқысыз
адал

дараландыра түеетін зерденің асқан еңбекқорлығы, кісілік 
қасиеттері. Өркениег шаңырагьш көтеруге ұлыларға қайрат беретін 
күш - хапықтың тарихты жасаушы жасампаздық күштер - бұқара 
халық.

Мұхтар Әуезовтің еңбектері еліміздің білімі, гылымы мен
мәдениеті
соғысы атымен; социализм туы астында; «данышпан» КПСС

халқын
тұрғ

галым
өткендей көрінеді. «Саяси-қоғамдық түрмыс пен шаруашылық
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құрылыста, ұлы майданда ескіні жеңіп, социализмге басқан 
Қазақстан еңбекшісі өлке тіршілігінің қай саласьінда болса да, артта 
қалыгі, шабандап, баяулап келе жатқан істерді үлкен қарқынмен 
алға сүйремей, жетегіне алмай отыра алмайды» (17 т., 66.) деп, 
өнер мен мәдениет, білім мен гылым шебінде алғаш қадамын 
Мұхтар Әуезов осьиіай бастаган. «Жетегіне алмай отыра алмайды» 
деген жазушы пікірі емес большевикгердің саясаты. Капитализмге 
соқпай, тура социализмге көшеміз деген лениндік саясаты жетегіне
сенім.

«Тарих путевкасын берген адам» мақаласында Мұхтар Әуезов: 
«Мирзоян бір жолы «Арқалық» пьесасын көрді:«... жалпы театр 
мен әдебиет бірбеткей қалмасын. Құр казақ ескілігі басымдап 
жүрмесін. Оның ішінде қостарлыгын қосгап, сүйерлігін сүю керек. 
Сьшсыз, талгаусыз бас шұлғи беру жол емес. Екіншіден, эсіресе, 
алдыңгы қатарлы орыс әдебиетінен үлгі алуды ойлаңдар. Өз 
үлгілеріңді Қазақстан көлемінде қалдырмай Одак майданына алып 
шыгыңдар. Өз күштеріңді танытарлык шығармалар туғызындар» 
(Сонда, 79 6.) деген партия көсемдерінің бірінін сөзін келтірген. 
Қазак мәдениеті партия басшылыгыньщ тікелей жетегіне алынып, 
Одактық, ягни орыс мәдениеті иелігіне көше бастағанын ацгарамыз. 
Көсем сөзінде үлттык мэдениет, өнер, салт-сана дегендер ауызга 
алынбайды, бұның бэріне қамқорлықгы енді «қазақ ескілігі» деген 
«жаңа» кагида жасайтын болар деген болжам көңілге үялай 
бастайды. Қазақ халқы мәдениетін арқандап ұстайтын «таптық», 
«партиялықтың» тұсауы салына бастады. «Таптық тұлга», 
«партиялык басшылық» деген, хат танымайтын қарапайым қазакқа 
ұғынықсыз сөздер, саясат пен шаруашылық, мэдениет пен ғылым 
салаларында күш ала бастайды. Үлттық сана мен мемлекеттік 
идеология арасындагы қайшылықгар шиеленісі өрістей түсті: 1929 
жылгы байларды кәмпескелеу; 1936-37, 50-жылдардагы 
«байшылдар», «ұлтшылдар» науқаны Қазақстанстанда қалыптаса 
бастаган мемлекет, білім, ғылым қайраткерлерін кеңестік жаңа 
буынын кыргынға, кугын-сүргінге ұшыратуы; социализмнін ең
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тұрпайы көрінісі: жеке адамгатабыну саясаты үстемдігі; 1941-45 
жж. Отан соғысы; Н.С. Хрущевтің «ұлы он жылдық (1954-1964) 
эпопеясы»; Л.И. Брежневтің тоқырау заманы (1964-1982); 
М.С.Горбачевтің қайта құру кезеңі (1982-1991), міне,70 жылға 
созылған социализм дэуірі орыс патшалығының табиғи жалғасы - 
кеңес империясының құлауымен тынды. Мұхтар Әуезов 
идеологиялық қысым жағдайында, партиялықтың қатаң таптық 
талаптарын да ұлттықты талқылауга, зерттеуге, танып білуге 
гылыми ұқыптыл ықпен пайдал анып, Абайдың да, өзіңің де «тікепей 
халықтығын» қорғап жэне де өзінің ұлтжандылық мінезін, 
қайраткерлігін көрсету і: бүл дегеніңіз - ұлы ерлік.

17-томга енген мақалалары мен зерттеулерінің жалпы саны - 
37. Осының бэрі дерлік ұлттық мәдениеттің үлкенді-кішілі 
мәселелеріне арналған. Осылардың кейбір мақалаларындағы - 
үлтгық сезім-күйі, мемлекетгік идеология (КПСС идеологиясы / 
қалам иесі/) арасындағы қайшылықтар турасында пікірлерімен 
ақылдасамыз.

«Үзінділер» атты мақаласында Мұхтар Әуезов партияны 
мадақгап, дэріптей отырып, кеңесгік замандағы үлтгық мэдениеггің 
қазіргі көзбен қарасақ, қажетті-ау деген теориялық дэрежедегі 
мэселесіне тоқгаған. Жалпылық мэні бар, логикалық деудің мэнісі 
«этнографиялық эдебиетше болмай» деген түйін ойын трсырымдай 
отырып, мэдениеттің кеңестік те, үлттық та сипатын үғуға бет 
қояды. Шексіз үстемдікке ұмтылган КПСС идеологиясы 
шеңберінде кеңестік пен үлттықгың сиыспайтыны, өзара жарасуцьщ 
орнына бүлар қайта бір бірінен апшақтай түсіп, араларындағы 
жарықшақ тереңдей түсті.

Одақтық әдебиет көлемінде қойылып отырган үлы табыс 
міндеттерін ің шебіне араласа бастаган казак әдебиетінің бүгіні мен 
болашағына Мұхтар Әуезов «ойлы көзбен» қарағанын танытады. 
Қазақ эдебиеті «кенжелемей, шабандамай, жай гана Қазақстанн ың 
сырткы суретгерін көрсететін этнографиялық эдебиетше болмай, 
бастас, тең түс әдебиет болуды проблема қып койган болады.
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Мурат қылатынымыз - осындай табыс» (Сонда, 24-25 бб.). 
Мұхтар Әуезовтің осы сөздері, әсіресе, бүгінгі мэдениетіміздің 
тағдырына ултжандылықпен қамқоршы болғанын танытпай ма?
Міне, будан 63 жыл бұрын Мухтар Әуезовтің көрегендікпен айтқан
осы ойы қазіргі тәуелсіз мәдениетіміздің қалыптасып, дамуына эсер
ететіні сөзсіз.

Мухтар Әуезовтің аталған томдарға енген мақалалары мен 
зерттеулерінде теориялық дэрежедегі логикалық тужырымдары, 
қагидалары ескерусіз, иесіз қалған сияқгы, мэселен: Абайдың 
«тікел ей халыкгығы»; «пгұлға» теориясы; «отандықсана»; «қулдық»; 
«жалыну мен жағыну» психологиясы туралы т.б. ойлары. Міне, 
буның бәрі Мухтар Әуезовтің Абайға берген «тікелей халықгығы
белгілері».

Ойлау мэдениепгінің еркіндігі, тәуелсіздігі көзімен улы ғалым- 
жазушының қаламынан шыққан еңбектерін қазіргі жағдайда 
оқып,талдап, зерттегенде, мына бір заңдылықгы - ол диалектиканьщ 
салыстырмалы, сабактастық, уқсастық, немесе терістеуді терістеу 
заңының өткенге оралу, қайталау сэттері, кезеңдері қағидаларын 
шеберлікпен пайдаланғаньш еріксіз аңгарасың. Мухтар Әуезовтің 
патшалық Россияның отарлау саясатына деген сын көзқарасын 
кеңес империясының улт саясатын талдауга, әдістемелік тургыдан, 
толығьшан пайдалануға болады. Себебі, патшалық Ресей мен Кеңес 
империясының улт саясатының табиғи уқсастығын, отарлау жэне 
орыстандыру саясаты ның сабақгастығын деректі, негізді зертгеуге 
септігін тіигізеді. КПСС үстемдігі заманында улттық туралы ашык 
айтуға ешкімнің де батылы жетпеді. Бүгінгі куннің де аса бір өзекті 
мэселелерінің бірі - ол «Отан», «Отандық сана» жөнінде ойлары. 
Буның эр түрлі, эр сипатга түсінілуі тарихтан белгілі. Мухтар Эуезов 
бул туралы қандай пікірде болды екен деген сурақ еріксіз 
мазалайды. Мухтар Әуезовтің «¥лы уран - Отан ураны» деген 
шагын мақаласын окығанда, марқум болған КСРО-ның гүңғыш 
Консгитуциясын мадақтағанмен, эсіресе, қазіргі жагдайда, ултгық,
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тәуелсіз идеологияға нэр боларлық ойлармен танысуға болады. 
Қазір зйнек сыртында XXI гасыр.

Абайды тек ақын деп білдік, тіпті, әл-Фарабидей қазақтан 
шыққан данышпанын философ деп емес-ау, өз басым атын да 
естіген жоқпын. Дүниежүзіліқ эдебиеттен дэрістер оқылып, 

*■ тэжірибелік сабактлр жүріп жатгы. Қазақга да өз тарихы, әдебиеті 
де,фил ософиясы да болған екеніне қазір ғана көзіміз ашылып келеді. 
Ойласам, сол кезде бізге философия бөлімшесінің студенттеріне, 
Мұхтар Әуезов қазақ әдебиеті мен мэдениетінен, Абай туралы 
дәрістер оқығанда, кім біледі, үлтжандылық санамыз: «ертерек 
оянар ма еді» - деген өкініш 40 жылдан соң ғана көкірегімде берік 
орныға бастаған сияқгы. ¥лы Абай айтқандай:

Өкінішті көп өмір кеткен өтіп,
Өткіздік бір нәрсеге болмай жетік.
Ойшылдың мен де санды бірімін деп,
Талап, ойсыз, мақтанды қалдым күтіп, - 

немесе «мақтанбасқа мақтанып» дегендейін, жезді алтын деп 
жүріппіз ғой.

Қоғам тірлігі мен бірлігін сақгайтын куаттың бірі - ол Отандық 
сана, Отан туралы ұғым, түсінік. Отан - біреу үшін тойған жері, 
біреу үшін туған жері. Отанын жан қи ярлықпен қорғайтын да, 
бақьфға сататын да адамдар болады. Отан деген ең жанды сезім, 
адамның мінезі мен көзқарасын тәрбиелейтін де, 
қалыптастыратында жігер-қайрат. «Отан», «Отандық санасыз»
қоғамдық, әлеуметтік ортаның қалыптасуы мүмкін емес.

Үлттық сана мен мемлекеттік идеология арасындағы 
кдйпіылықгардың салдарынан шешілмеген мэселелер көп, осының 
әсерінен болар кешегі КСРО аяқ асты, күтпеген жерден қүлаған 
сияқты. Бұл оқига төңкеріс идеясына, қоғамдық ілімдерге қосатын 
талай жаңалықгарын, әлі өмірге келтірер. Кеше ғана Кеңес Одағын- 
«Отаным!» - деп жүрген адамдардың бүгінде үйім дейтін Одағы 
ғайып болды, күйім дейтін бірлігі жоғалды, бұның орнына ырду- 
дьфду пайда болды. Панам дейтін «жалпы халықгық» мемлекеті
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құрыды, арып-жүдегенде «ар» ойлайтындар азайып, «пайда» 
ойлайтын «пысықшалар» қатары күн санап көбеюде. Осы 
жағдайлардың тарихи тамырларын ашып үғуға Мұхтар Әуезовтің 
жоғарыда сөз еткен мақаласыньщ теориялық жэне әдістемелік те
үлесі бар екеніне тоқгап өтелік.

Патшалық Ресейдің отарлау саясаты заманындағы «Отан»,
«Огандық сана» туралы ойшыл-ғалымның түсініп мен «социалистік
Отан» туралы ұғымның тарихи тамырлары, тәуелсіз халықтың
ұлттық қасиеттері тұрғысынан қарасақ, бір екеніне көзімізді
жегкізеді. КСРО-нъщ түңғыш Конституциясы туралы асқақ ойын:
«.. .жаңалыкгар ішінде, эсіресе, басымдап, асқындап үн салып түрған
ұлы ұран «Отан» деген ұран» (сонда, 74 6.) деп бастап, патшалық 
Россияда «Отан» деген ұғымның өзі бар ма еді? деп, сұрақ қойып: 
«Көзімізбен көріп ек, жоқ еді» - дейді. Ойын эрі терендете түсіп, 
бұның себебін Мұхтар Әуезов былай деп түсіндіреді: «Панасыз 
ел, өгей-жетім ел отандық сана дегеннің не екенін білген де, сезген 
де емес еді. Сондықган, «кімсің?» десе, «Берішпін», «Атығаймын», 
«Дулатпын» деп, ата тегін санаудан эрі аспаушы еді. Одан арғы 
дүние «нендей дүнйе?», «кімнің дүниесі?» екенін білместен, бүгілш, 
буылып өскен бір ел бар еді. «Кімсің?» десе, «Ходженттікпін», 
«Бұхарлықпын» деп, елінің одан арғы атын, мазақ атын, атай алмай
өскен ел тағы бар еді.

Патшалық Ресейінде «морава», «жойқын», «қырғыз», «сарт» 
демектің барлығы да сол елдің тең аты емес, қорлау, мазактау,
ұрсудьщ сөздері еді.

«... Кешегі құлдай қор еткен отардан бүгін күндей жылытып 
қуантқан Отан тауып отырған, Қазақстан еңбекш ісі өз 
республикасының тағы бір ұлы биікке шыққан күніне жетті» - деп, 
ойын түйіндеген» (Сонда, 74-75 бб.). Осы кеңестен «жаны жара» 
болтан үлы дана Мұхтар Әуезов үшін: «кеңестік империяда» 
«бұратана» елдің сана-сезімінде «Отан» деген ұғымның өзі бар 
ма еді?» деген сұраққа: «Көзімізбен коріп ек, жоқ еді» деп жауап 
беруге тәуелсіз қазақ елінің мұршасы қазір гана келіп отыр. Иэ,
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патшашыл идеологияның мықгы құралдарының бірі - «жүзшілдік» 
пен «рушылдық» болды. Қазақ халқы Абай айтқандай:

Бас басына би болган өңкей киқым,
Мінеки, бүзган жоқ па елдің сиқын, - дегендейін, қазір де 

осы пиғылдан арыла қойған жоқпыз. Бүгінде: «қазақтіпді», «орыс 
тілді» деп қазақты қазақпен жауластырып қоюдың жаңатүрі пайда 
болды. Бүл - қазақ халқын «өгей ұлдай басып, жаншып, бұқгырып 
келген» патшалык Россияның отар елдеріндегі үлы державашыл 
саясатының қалдығы.

Абайдың: «Елін», «Қазағын», «Жұргын» Мұхтар Әуезов үлттық 
идеология арнасы деп қабылдап, тарихи, саяси-әлеуметтік, 
философиялық мазмұндылық пен «тікелей халықтығы» туралы 
теориясымен байытты. Абай мен Мұхтар Әуезов 
шығармашылықтарының халықгық, қазіргі көзқараспен айтсақ, 
ұлтгық жэне үлтжандылық қасиеттері туралы көзқарастары бүгінде 
үлттық санамыз бен идеологиямыздың теориялық негізі болуы 
тарихи қажегггілік. «Одақіык» идеологияныц: «кеңестік патриотизм», 
«кеңес халқы», «кеңес адамы» т.б. қағидалары үстемдігі шағында 
да халыктың өмірімен, ас-суымен, жан-тэнімен ғасырлар бойы біте 
қайнасқан ұлттық психологиясымен санаспай, мұны шапажансар 
күйінде ұстады. Сөйтіп, бұлар «таптык психология» мен «КПСС 
идеологиясының» қас-қабағы астында болды, халықтардың 
тағдыры КПСС-тің иегі қалай қозғалса солай шешілді.

Абайдың философиялық ойлықка шақыратын, өмір сүйгіштік, 
оптимизмге толы «Өлсем, орным қара жер сыз болмай ма?» деген 
шығармасының мына бір шумақтары еріксіз тіл үшына оралады:

Амалсыз тагдыр бір күн кез болмай ма?
Біреуге біреуге тез болмай ма?
Асау жүрек аягъін шалыс басқан,
Жерін тауып, артқыга сөз болмай ма? - деген Абай ойы 

тыгырыққатіреліп, шарасыздыққа қүл болған адамныңтағдырына 
аяныш білдіре ме? Немесе, «тағдырыңа ие бол», «артқыга сөз» 
бол деп, игілікті істерге бастамай ма? Өлімнің өзіне қарсы шыққан
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Қорқыт Атадай өмір үшін күреске шакырмай ма? Дана Абай! 
Көпшілік бұқара санасында тағдыр деген, элі де көбінесе 
шарасыздыққа, амалсыздыққа тірелгенде беттесетін керемет, тэңірі 
ісі болып көрінеді. Тағдыр деген ұғымның өзі табиғат, қоғам 
кайшылыкгарыньщ жүгенсіздігіне тікелей байланысгы туган не түрлі 
сары уайым, діни-пессимистік сезім-күйлер жайы, адамды еркіне 
жібермей, арқандап ұстайтын дүлей күштердің сиқырлы арбауы
сияқты.

Тағдыр деген ұғым болмыс, сана, дүние, әлем т.б. 
философиялық ұгымдарга бара-бар түсінік. Әрине, болмыс ұғымы 
-баршаны санаға белгіліні де, белгісізді де қамтитын ұгым. Ал 
тағдыр ұғымы тікелей тек адам болмысынан туатын ұғым, яғни, 
қоғам тіршілігі қаракегінен: еңбегіне, талабына, талантына сай тиегін 
еншісі, сыбағасы секілді. Тағдыр қоғам өмірінің сан атырантарына 
саналы да, жадағай (стихи алды) да ап араты н жолдардьщ то рабы.
Еңбек бөлінісі деп, қоғамдық қатынастар торабы деп, эрине 
бұлардың қажеттілігіне ешкімнің күмэні болмас, бірақ осылардың 
көлеңкесінде жеке-дара адамның, ұлтгардың тағдыры елеусіз қала 
берді, бірі шикізат қоры болса, енді бірі - жаңа технол огияның казіргі 
түсініктегі ортальпы болды. Бірі мал бақса, енді бірі компьютер 
бағады. Біреуі - ғарышқа ұшса, бірёуі - Семей полигонының 
құрбаны болады. Сөйтіп, кеңес халқының көлеңкесінде - «әйтеуір 
күн көрсем болды, тағдырым жазғаны осы да» деп, арба сынбас, 
өгіз өлмес тіршілікке мэз болып, жүре бердік қой. Әлі де болса 
осыдан алыстап кеткен іміз шамалы. Енді, бұл үшін біреуді кінэлау, 
кешегі өткен тарихымызды танып білуге кажег болар. Бірақ қазіргі 
еліміздің тагдыры халқымыздың иелігіне көшуі- ауадай қажетгілік. 
Адам тағдыры өзіне айрықша көңіл аударатын кезеңі, әсірес 
аумалы-төкпелі заманда:

Сүйсе - жалган, сүймесе аянбаган,
Бұл не деген заманга ісім түсті?!
Адамдар амалсыз тағдырдың қыспағына түсіп калган да еріксіз 

шығарға жол іздейді. Осы шақга ерекше көзге түсетін көрініс халық
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тағдыры мен ұлттық психология ерекшеліктері, байланысы. Міне, 
осы жерде, тағы да, Абай мен Мүхтар Әуезовтің зерделіпігі, асқан 
еңбекқорлығы нэтижесінде қалыптасқан «тікелей халыктық» 
теориясьш басшылыққа ала отырып, халықтық, ұлттық жэне 
ұлтжандылык қасиетгердің, әсіресе қазіргі еліміздің тэуелсіздігі 

*■ жағдайында ерекшеленіп байқалатыны: табиғи-тарихи үдеріс 
екеніне көз жеткізу. Бұл ізденісіміздің мақсаты, танымдық
бағыттылыгы.

«Қорғансыздардың күнінен» (1921 ж.) бастап, «Өскен өркен» 
романы (аяқталмай қалган /қалам иесіУ) басқа да еңбектері мен 
зерттеулері, монографиялары (1961 ж.) аралығындағы, тарих 
көзімен қарасақ, бұларда үш ғасыр жайғасып жатқан сияқты: ру- 
тайпалық, капитализм жэне социализм - эрбірінің өзіне тэн тарихы 
бар, замандар тынысьга үзбей жалғастыратын ұрпақтары бар емес 
пе?! Мәңгілік адам жоқ, «қой үстіне боз торғай жұмыртқалататын» 
қоғамның болуы да екі талай. Адам өмірі - жақсы өмір үшін жанды 
да, қанды да, ақылсыз-мисыз, парасатты да күрес тарихы деген 
сөз. Осындай өмірдің, бүның тарихы жүріп өткен жолының: 
жақсылығы мен жаманшыл ығын, арпалысы мен азабын, қуаньппы 
мен көз жасын, арманы мен қасіретін, махаббаты мен күйініші - 
бәрі-бәрісінің шежіресін тарқататын оқымысты: ол - Мүхтар Әуезов. 
Осыдан болар өмірдің өріне шығып, даңқы әлемге жайылып, 
дүниежүзі хал ықтарының қүрметіне ие болған шагында Мұхтар 
Әуезов өзі туралы ойын «Колониализму позор» атты мақаласында 
был ай деп баяндайды:

«Мне сейчас 58 лет. И небезынтересно сопоставить 
воспоминания начального и нынешнего этапа моей жизни. За свою 
жизнь я, представитель одного из многих народов Азии, прошел 
через три общественные формации: феодализм, капитализм и 
социализм. И ныне, как все граждане моего отечества я участник 
строительства коммунизма. В некотором смысле, как мне кажется, 
я мог бы явиться человеком-справкой, у которого между 
отрочеством и сегодняшним днем лежат буквально века. По всему
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мироощущение и воззрения человека, который некогда воспитывался 
в казахской юрте, а спустя полвека, выступает как почетный гость 
и полноправный товарищ, скажем, на конгрессе писателей в Берлине. 
Вспомнив все, что дала мне социалистическая Родина, думая о 
своей судьбе, судьбе обыкновенного человека, представителя одного 
из некогда угнетенных народов, я невольно думаю и о судьбе всех 
народов Азии и Африки. На живых фактах человеческой правды я 
утверждаю, что самым позорным явлением нашего века является
колониализм» (19 т., 204-205 бб.).

Бұл мақалада Мүхтар Әуезов партиялықтың сақшысы ретінде
байқалады. Сөз арасында өзінің қазақ екенін ескертпей ме, бірақ 
мадақтап отырган «социалистік Отаны» айықпас дертке 
шалдыққанын сезді ме екен ұлы жазушы галым. КСРО-ны дертінен 
айыктыру ушін КПСС өзінің XX съезінен бастап, ем іздеп, әлек
болды. , ■Ни шж ш ш  ШШ

Мүхтар Әуезовтің бар
қалдырмайды. Бұл

ӨТТІ

түскендей. Міне, XXI гасырдың табалдырыгын аттадық. Иә, біздің 
гасыр басынан не өткермеді дейсің: кісі қыргынына ұшыратқан 
дүниежүзілік согыстар; адамды қырып жоятын атом жэне сутегі 
бомбалары; екі қарама-қарсы: капитапистік және социалистік

I ылаңы; халықтарды от 
бүгауының талқандалу ы

жүйесінің қара түнекке

тақган куылуы; ең соңында, жаңа технология соңынатүсіп, тіршілік 
жасайтын табиги да, жасанды да мекенімізді ластап, адам басына 
төнген қатерді байқамаган сияқтымыз. Сөйтіп, күн санап 
ақырзаманды басымызга өз қолымызбен төндіріп келеміз. Тіршілік
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Планетасы Жерге қатер төніп тұр. Болашақта зұлымдық пен 
аюандық жағынан XX ғасырмен XXI ғасыр күш сынастырып, 
таласпас. Гуманизм мен аты шулы демократия, бір-бірімен тіл 
табысып, халыктарға Абай армандаған: «Бірлік», «Береке», «Шын 
пейіл» заманын адамдар өнерімен XXI ғасырда орнығар деген 

г  үміттеміз. Ғасырлар қойнауларын аралап, барлап, рухани дәм- 
тұзымен табақтас болған Мұхтар Әуезовтей - «адам-шежіренің» 

[ замандар туралы, қазіргі жэне болашақ ұрпақтарға рухани азық 
боларлық, қандай келелі ой, пікірлер мен болжамдар жазып 

I қалдырды екен деген ниетпен ұлы адамның еңбектерімен, 
[ зерттеулері жэне мақалаларымен, монографияларымен тікелей 
і танысуга «бет алдық». Қайталап айтсақ, мақсатымыз - Мүхтар
I Әузов шығармаларының мазмұнын қалыптастырып, ғылыми- 

теориялық талғамын анықгайтын - Абайдьщ «тікелей халықгығы»
(I

жэне ерекшеленіп, тереңіне бетгегенде, байқалатыны халықтьщ,
ұлттық және ұлтжандылық қасиеттер туралы ойлары, пікірлері, 
тұжырым кағидалары.

«Қорғансыздьщ күні» (1921 ж.) алғаш әңгімесінен 82 жыл өтіпті. 
Ұлы ғалым-жазушының да дүниеден кеткеніне де 3 0 жылдан асты, 
есімі тарихқа, еңбегі мен шығармашылыгы да архивке айналып бара 
жатқан сияқты, ЮНЕСКО шешімі болмаса, ұмытыла бастар ма, 
қайтер еді. ¥лы дана Абай айтқандай:

Неге алтынды десіп жез, - дегендей, алтьщды тот баспайды. 
Даналар - ғасырл ар перзенті.



ТӨРТІНШІ ТАРАУ. 
ТҮЛҒА -  ТЕОРИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕ

1.4.1 Т¥ЛҒА ¥ҒЫМЫ МҰХТАР ӘУЕЗОВ 
Т АЛДАУ ЫНДА

Қазіргі қазақ мәдениетінің ұлтгық сипатының қалыптасып, 
дамуьша Мұхтар Әуезов ғылыми мұраларының берері - молшылық, 
философиялық мүмкіңдіктері де айтарлыктай Үлы ғалым-жазушы 
Мұхтар Әуезовтің қазақ ұлттық философиясы мен Абай 
философиясын дамьггуға қосқан үлесі ерекше.

Мұхтар Әуезов шығармашылығын тек көркем туынды деп 
қоймай, философиялықтатуынды деп қабылдасақ, сондагана Абай
мен Мүхтар Әуезов сөзінің «жұмбактығының» сиқырлы сырын 
ұгуға «бет қойған» болар едік. Мұхтар Әуезов сөзі де Абай сөзі 
сияқты көркем сөздің әдеби жэне философиялық қызметі 
сабақтастыгы арқалы танылады. Осы орайда тұлга ұгымының 
Абай философиясын зерттеу барысындатанымдықжэне логикалық 
мүмкіндіктерімен көзгетүседі.

Диалектика - таным жэне логика теориясы деген дәстүрлі 
философия қагидасының гылыми да, сондай-ақ, әдістемелік 
мүмкіндіктері ұлы ғалым-жазушынын жеке-дара, шыгармаларын 
тұтас алғанда да көрініс береді. Бұл - эсірелеу емес, гылыми 
заңдылық. Ерекше көңіл қоятынымыз: ойлаудың карапайымнан
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күрделіге, абстрактіліктен нақтылықка жоғарлау заңдылығы. 
Мұхтар Әуезовтің ойлау, ғылыми зерттеушілік мэдениеті жекені, 
қарапайымды танып, білуден бастап, күрделіге, абстрактіліктен 
нактылыққа көтеріледі. Мэселен, бұған дэлел жиырма томдық 
шығармалар жинағы, бұның ішінде тікелей Абай тану мәселесін 
зерттеу ге арнапған Мүхтар Әуезовтің он жетінші, он сегізінші, он 
тоғызыншы, жиырмасыншы томдары. Бүл томдарға қыска шолу 
жасағанда айрықша дараланып байқалатыны - қазақ халқының 
ұлттық жэне ұлтжандылық қасиетгері.

Мухтар Әузовтің бірінші-сегізінші томдарындағы прозалық 
еңбектері мен «Абай», «Абай жолы» роман-эпопеясын мүқият 
оқып,талдау барысында туған философиялық сұранысқа, кезеңнің, 
жагдаидың логикасына орай жүгініп отырдық.

КПСС идеологиясының озбырлығы, өктемдігі үлттықты
ғылыммен саясат түғырынан аластатып, ыгыстырып, қуып шыққан 
сияқты. Қоғамдық ғылымдарда эуелі «таптық» үстем болып, 
бүдан соң «элеуметтік біркелкілік», «кеңес хапқы» аттыжамау- 
жасқау түсініктер жаулай бастады. Ұлттық - тұтасты қ теориялық 
мэселе ғылым өңірінде не түрлі идеологиялық жамаулардың 
кесірі нен керексіз болып, пана, қолдау табагын тірі түлға халық болса 
да, біртіндеп бұның қамкорл ыгынан айырылуға мэжбүр болды.

Үлтаралық қатынастар кейінгі кезде «коммунизм 
қүрылысшысының моральдық Кодексі» деген түлга тегі жоқ 
бірдеңемен жеделдетіп, алмастыра бастады. Бас-көзсіз бірдеңе 
жүздеген халықтар мен үлттардың басын біріктірем деп эуре 
болды. «Пролетарлық ынтымақ» орнын баспаққа дәмелі болған 
«комунизм кодексі» де іс жүзінде КСРО-ның күйреуіне себепші
болды.

Қандай да халықтың «тікелей белгілері» - ұлттық жэне 
үлтжандылык қасиеттері. Бұларды, тұтастық сипат беріп, 
жиынтыктап бейнелейтін - «тұлға» ұғымы.

Зерттемек, талдамақ тақырыпқа қатысты-ау деген 
мэселелердің басын ашып, анықтасақ:
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- біріншісі -түлға ұғымының қалыптасу тарихы. Мұхтар 
Әуезов шыгармаларына қысқа шолу (он жетінші, он сегізінші, он 
тоғызыншы, жиырмасыншы томдары бойынша);

- екіншісі - түлға ұғымы Мұхтар Әуезов талдауында;
- үшіншісі -тұлға ұғымының теориялық жэне эдістемелік 

(методологиялық) мәні мен мүмкіндіктері.

1.4.2 Т ¥Л FA ¥ҒЫМЫ

Кеңес күш ала бастаған алғашқы жылдары әдебиет, адам тану 
саласында тұлга ұғымы өмірге келді. Қазақ ғылымында біздің 
ойымызша, тұлға ұғымының ғылыми-теориялық мүмкіндіктерін 
әдебиет тану саласында алғаш қолданған оқымыстылардың бірі -
Мұхтар Әуезов.

Тұлға ұғымы өмірге тікелей жақын, бұның қалыптасуы 
заңдылыгы хапықтықтың «тікелей белгілерінің» тууы мен дамуы 
тарихымен тыгыз байланысты. Тұлға дегеннің бет-пішіні, қол-аяғы, 
көрер көзі, сөйлейтін тілі бар болса тірі дүниеге жатады ғой. Адам 
да тіріге жатады, мұның табиғилығы болмаса да, бірақ бұның 
халықтық бітімі үздіксіз, үнемі дамып, өзгеріп отырады. Бұлай 
болғанда қарапайым адамға «пролетариат», «әлеуметтік біркелкілію> 
дегеннен гөрі түлға деген сөз етене жақьш, таныс сияқты. Логикалық 
қолданыс түлға үгымының түрмыстық жэне философиялық мэнін
ұғуға мүмкіндік туғызады.

Жалпы мәдениетіміздің қалыптасуы, дамуында «тұлға» 
үғымының алатын орыны қандай? Ізденіс, талдау барысында 
басқадай сүрақгардың да көлденеңдеп түра қалуы мүмкін.

Абай мен Мұхтар Әуезов шығармашылығының үндестік 
сарыны, түтастық сипаты, ең алдымен, халыктық, үлттық және 
үлтжандылық қасиеттері арқылы байқалады. Ал, бүлар болса үлы 
ойшылдардың шығармашылығы мен еңбектерінің тарихи 
тамыры,теориялық жэне методологиялық арнасын құрып,
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қальптгастырады. Бұдан басқа өзге негіздің, арнаның болуы мүмкін 
емес. Абай мен Мұхтар Әуезов қазақ халқының ұлы перзенттері. 
Осы ойымызды Мұхтар Әуезовтің шығармашылығына 
тақырыптық, мазмұндық қысқа шолу арқылы деректендірейік. 
Жоғарьща Абай поэзиясы бойынша жасалған социологиялық 
ізденістерімізбен таныстырып өткен болатьшбыз. Он жетінші, он 
сегізінші, он тоғызыншы, жиырмасыншы томдарына социологиялық 
талдаудың тақырыптық та, мазмұндылық та үлгілерімен 
таныстырып өттік.

Ойлаудың жемісті ғыпыми эдістерінің бірі - ойдың қарапайымнан 
күрделіге, абстрактіліктен нақгылықкд көтерілу эдісі: өмір мен тарих 
талабы. Даму зандарының объективтілігін мойындамау тәжірибеде 
субъективтілік соқырлыққа, жеке бастың озбырлығына, 
сәу егейлікке әкеп ұрындьфады. Мұхтар Әу езовтің 40 жыл бойы 
жазған еңбектері қазақ мәдениеті мен эдебиеті, білімі мен 
ғылымының қалыптасуы, дамуы тарихы, сонымен бірге, ұлы 
жазушы, ғалым ақыл-ойы мәдениеті дамуы тарихи жолы. Эр 
жылдарда жазылған Мұхтар Әуезовтің мақалалары, зерггеулері мен 
монографияларында айтылған әдеби-көркем, философиялық 
ойларымен, түсінік тұжырымдарымен тікелей танысайық.

Он жетінші томның тақырыптық жэне мазмұндық құрылымы 
келесі: он сегізінші, он тоғызыншы, жиьфмасыншы томдарымен 
ұқсастық, салыстырмалы жэне сабақтастық көзімен қарағанда, 
ойлау заңдылығы тарих заңдылығына сэйкестігін танытады. Өмір 
мен тарих ойлау мен ой сараптау мәдениетіне өз талаптарын 
ұсынады, яғни өткен тарих пен бүгінгі күн үнемі тартыс, күрес 
үстінде беттесетіні анық. Бірақ бүны танып, білуге, оймен 
сараптауға күреспен ойлау азабынан өтпейінше мүмкін емес. Бүл 
даналарға тэн қасиет. ¥лы Мүхтар Әуезовтей «адам шежіренің» 
басынан өткерген үш қоғамдық формация туралы ой толғаныстары 
әрғилы, эрдеңгейде. Жазушы ғалымның шығармашылыгын 
нэрлендірегін көз,тарихи-мэдени тамырлары: ол - туған халқының 
үлттық, үлтжандылық касиеттері. Ғасырлар қойнауларында
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сақгалып, өсіп, өніп жэне үнемі дамып, қүнарланып, байып отыратын 
қазақ халқының тарихи түлға бітімі.

Осы тұста Мұхтар Әуезовтің грузин халқының данышпан 
ақыны Шота Руставели туралы айтқан пікірін толығынан ұлы 
ғалым-жазушының шыгармашылыгын багалап, танып, білуге 
қолдануды өте орынды деп таптық.

«... Руставели дасганы («Жолбарыс тонды жортуыпшы» /қалам 
иесі/) құр ғана әңгіме, оқиға ұқсастығымен қымбат болмайды. 
Ондай, кейбір уақытта ұқсастығын алғанда, бұл эңгіме жалгыз 
«Тристан - Изольда» емес, «Мың бір түнге» де, түркіменнің 
«Көроғыльгаа да», қырғыздың «Семетей, Айшөрегіне» де, қазақгың 
«Қозы Көрпеш - Баянына» да келеді. Бірақ Руставели дастаны 
шыныменен мәңгіпік қазына ететін қасиет мүнда ғана емес, ол 
қасиет Грузия халқының өз сипатынан туған геройлық пен 
маңыздылықта. Халықтың геройлық мінезді сүйіп, өмірдің 
магынасы мен мүратын зор бағалап, өзін-өзі солай тәрбиелеп 
келгендігінде. Жэне осы жайларды зор талантты ақынның жыр қып 
бере білгендігінде.

М іне, Руставели дастаны дэл осы жагымен барлық 
халықтардың өзді-өзі бойларындағы осындай қасиеттерін еске 
түсіріп, қозғау арқылы қымбат болады. Өйткені, озінің ғасырлар 
бойындагы тартыс тапабы мен идеалын жыр етпеген халық жоқ. 
Жэне өзге халықгағы дэл осындай жырды сүймейтін де халық жоқ» 
(17 т., 88 б.).Члы Руставели даналық қасиеттері үлы Мүхтар 
Әуезовке де тэн. Ш ота Руставелидің «Жолбарыс тонды 
жортуылшы» дастаны Грузин хапқының «геройлық мінезі» мен 
үлттық қасиетгерінен туса, Мұхтар Әуезовтің де «Абай», «Абай 
жолы» роман-эпопеясы да қазақ халқының батырлық мінезі мен 
үлттық қасиеттерінен туған. Даналардың еншісіне тиетін ауыр 
еңбек- «халқының ғасырлар бойындағы тартыс талабы мен 
идеапын» жырлау, қорғау, әлем хал ықтарына жеткізу.

Мұхтар Әуезов шығармалар жинагының он жетінші, он 
сегізінші, он тоғызыншы, жиырмасыншы томдарына тэн сан ғилы
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тақырыптарына, бұлардың бэріне оргақ, әрі түтастық сипат беретін
- қазақ халқының ұлттық және үлтжан д ы лық қасиеттері 
«Абай»,«Абай жолы» роман-эпопеясының төрт кітабын мұқият 
оқыл, зергтеп, танып, біпіп барып түжырымдалатын диалектикалық 
ой: үлы ғалым-жазушы логикасы қарапайымнан күрделіге, 
абстрактіліктен нактылыққа ойдың жоғарылап, көтерілуі әдіспгерін
саналылықпен қол данған ды г ы.

Таным тарихи кдлыптасқан нысанның эр қырын, жағын, көрінісін 
адам миында бейнелеу арқалы алгаш түсінік, ұгымды 
түжырымдайды, осындай көптеген ұгымдар көмегімен күрделіні 
оймен меңгеруге ұмтылады. Курделіні меңгерудің табысты, 
ұтымды әдісінің бірі ойдың абстрактіпіктен нактыл ыққа көтеріліп 
жоғарлау эдісі. Өмірде, тарихта орын тепкен, бар көріністі, оқиғаны 
т.т. ойлау логикасы заңдылықтарын қолданып, меңгеру деген. 
Диалектиканы даму, таным мен логика теориясы деудің сыры да 
осыған байланысты.

«Тұлга» - теориялық та, методологиялық та мәселе. Тұлға 
ұгымының әдебиет тануда емес, философиялық, яғни танымдық 
жэне логикалық мүмкіндіктері, әдістемелік мэні элі де жете 
меңгерілмеген. Мүхтар Әуезовтің жиырма томдық шығармалар 
жинагының он жетінші томга енген мақалалар мен зерггеулердің 
теориялық жэне логикалық деңгейіне ойлы көзбен қарасақ үзақ, эрі 
қауіп-қатерге толы сапарга аттанар алдындагы дайындық, үлкен 
ғылым жолына бастама.

Ғ ылымга бастама боларлық тақырыптың бірі емес-ау қырық 
жылдық еңбегінің бас аяғын қамтитын, қайгы жейтін, бойлайтын 
теориялық мәселе - түлға ұгымы. Бүл үғымның төңірегіне топтасқан 
гылыми-теориялық мэселелерді атап айтсақ: «тікелей халықгық», 
«халыктық белгілері», «үлтгық пен үлтжандылық қасиетгер».

Философиялық түрғыдан түлга - жалпылық үғым, жанды да, 
жансыз да қүбылыстарды бейнелейтін үғым. Мазмүны жагынан 
түтастық үғымына бара-бар. Түлға - диал ектикал ы қ түтастықгың
сангилы көріністерін, қырларын, жақтарын, құоылыстарын
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бейнелейтін логикалық ұғым. Тұлға ұғымы Абай философиясы 
жүйесін зерттеп, талдап, тексеруде ғылыми-теориялық жэне 
эдістемелік қызмет атқарады. Мұхтар Әуезов талдауында тұлға 
ұғымы Абай әлеміне байланысты айтылған, тұжырымдалған ой 
толганыстарыны ң теориялық, логикалық мэнін ұгуға көмектеседі.

«Тұлға» көркем шығармалық мэнін алсақ, біздің ойымызша, 
типтік, саяси-әлеуметтік, сюжеттік образдар - көркем туындылар.

Философиялық қолданыста тұлгалар: Зере, Ұлжан, Құнанбай, 
Павлов, Дәркембай, Базаралы, Әбіш, Дэрмен т.б. жүздеген 
кейіпкерлер. Бұлар көркем шығармалық колданыста суретші 
пайдаланатын не түрлі бояулар іспеттес. Ал, философиялық 
түрғыдан түтастықты адам қоғамын эр қырынан адамның тұлға 
бітімдері көркем, қоғамдық танымның құралдары сапасында 
пайдаланады. Келтіріп отырған кейіпкердің кай-қайсысыньщ да бет 
пішіні, дене құрылымы,сезім-күйі бары күмэн келтірмейді. Ал 
философиялык түрғыдан карағанда түлға жалпылық мэн атқарады. 
Сонда әдеби-көркем жэне логикалық ұғым деп қабылдасақ, 
әдебиеттік пен философиялықтың бірлігі мен айырмашылығын 
танып, білуге мүмкінік тудырады. Бірлігі - екеуі де таным 
қүралдары: бірі - көркем, екіншісі философия лық танымның,

Ал айырмашылығы таным объектісініц адам миында 
бейнеленуі деңгейі. Әдебиетгік деңгейде кейіпкер, тип, бірақ бұның 
жиынтық көрінісі - түлға. Мүнда тұлғаның жекелігі, даралығы. Бүл 
түста айырмашылық коркем таным мен философиялык таным 
деңгейі, яғни жалпы мен жекенің ара қатынасы сияқты.

Базаралы мен Абай түлғаларының деңгейі. Мүхтар Әуезовтін 
эдеби көркем, ғылыми, арнайы болмаса да, философиялык 
талдауының негізі: ол - түлга ұгымы.

Абайдын тарихи тұлга бітімі әлемдік тарихи түлғалар 
катарынан көрініп, жалпылық деңгейге жоғарлады. Ойлауга түрткі 
боларлық, эрі үнемі есте ұстайтын бітім ұгымы тұлғаға қарама- 
қарсы. Осыған байланысты бітім ұғымының философиялык, яғни 
танымдық, логикалық мүмкіндіктерін ойластырып, орынды
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пайдалану қажет. Базаралы тарихи тұлғасының бітімдік сипаты 
«Абай», «Абай жолы» роман-эпопеясында - «ереуіл соз» бен 
«ереуіліс» иесі, халық мүддесін қорғайтын күрескерлер эулетіне 
жататын эдеби-көркем, тарихи негізі бар әлеуметтік түлға. 
Дагдылы түсінікпен айтқанда, образдар, бірақ бүлардың түлғалар 
қатарынан көрінуі эр деңгейде болады. Мәселен, піскен бас Майыр 
(майор болар /қалам иесі/) мен Абай. Екеуін де көркем танымның 
әдебиеттік қүралы деп қарамай, жаппы философиялықтанымның 
логикалық қүралы ретінде қабылдауды талап етеді. Осы екі тұлға 
арқылы Мұхтар Әуезов заман тағдыры - үстем етуші өндірістік 
қатынастардьщ сырын ашуға жол ашады. Себептілігін ұгып түсінуге 
мүмкіндік береді. Майыр болса қазақ жеріндегі патша әкімшілігінің 
саяси датірегі, эрі қарулы да күші болып, қазақхалқын қүлдықта 
ұстамақшы. Абай болса адамзатты апға, бостандыққа бастайтын 
азатшыл күрестің өкілі сапасымен үлы тарихи тұлғалар қатарынан 
көрінеді. Тұлга мен түтастық бір қатардағы, мазмұны жағынан да 
бір-біріне жақын ұғымдар. Түтастық - затгың санғилы жақтары, 
бөлшектері т.т.с. жиынтығын, ажыратылмас бірлігін бейнелейді. 
Ал,тұлға үғымы болса, біздіңтүсінігімізде, көбінесе, эдебиет тануда 
қолданатын ұгым деп қабылдауга дагдыланған сияктымыз. Түлга 
ұгымының қогамтануда, адамтануда философиялық мүмкіндіктерін 
жетілдіре түсуде Мүхтар Әуезовтің ғылыми табысы айтарлықтай. 
Ізденісіміздің ғылыми-теориялық та, әдістемелік те негізі түлға 
қагидасы деп қабылдауымыздың сыры да осыған байланысты.

Түлға ұгымын философиялық түсініктік мэнінде қарайтын 
болсақ тұтастық үғымына бара бар. Диалектика дүниедегі барға 
сәйкестіріліп бейнеленудің ойша ұқсастығы (аналогы) диалектика 
танып, біліп, зерттейтін дүниенің дамуы үдерісі қүпия сырлы: көп 
мәнді, шексіз қырлы, жақгы, ягни, тәңірлі қагидасын жан-жақгы 
ашып, бейнелеуде «тұлға» да, «түтастық» та өз қызметімен 
даралана, ерекше лене байқапады. Тұлға үгымының қызмет 
бабындағы сипаты өзгерістерге, дамуға өте сезгіштігі мен 
бейімділігі. Бүдан, әрине түтастық дамуга бейім емес деген түсінік
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тумайды. Айтпағымыз,тұтастық гұрақтылыққа, бірлікке деген 
үнемі ұмтылыс үстінде болады. Осы түрғыдан дамудың да 
қамқоршысы, түрткісі сияқты. Диалектика тілмен айтсақ тұлға 
тарихи (тұтастық) бітім үнемі, үздіксіз өзгеріп, дамып отыратын 
объективті, тарихи үдеріс. Сөзіміз кұрғақ, ойымыз негізсіз болмас 
үшін Мүхтар Әузовтің «Абай», «Абай жолы» роман-эпопеясы ойлау 
лабораториясьшда «іші алтын, сырты күміс сөз жақсысын» адам 
түжасы санғилы бітімін асқан зергерлікпен сомдап жасауға көз
жанарын алатын сөз бояуларын пайдаланып, сөз қаламымен салған
портреттік суреттерін тамашалайық.

Данышпан Рембрант, Репин, Суриковтей суретшілердің қыл 
қаламынан шыққан бейне-портреттерден Мүхтар Әуезовтің сөз 
қаламьшан туған түлға бітімді портреттері кем соқпайды. Мұхтар 
Әуезовтің роман-эпопеясыньщ мазмұнына, тілі мен көркемдігіне, 
ойлау мэдениеті мен зергерлігі, суретшілік шеберлігіне айрықша 
сипат беретін сөз өрнегімен жасалған таңғажайып түлғалардың 
бейне-портреттерімен танысайық. Роман-эпопеяньщ төрт кітабы 
бойынша, мыңдаған кейіпкерлер ішінен біздің тексеріп, 
талдауымызша, таңдап түрып жүз алпыс бесінің тұлға бітімін сөз 
бояуларымен салып, сомдап жасаған. Түлға деген шексіздікті 
жайлайтын, белгілі бір уақыт өлшемінде өмір сүретін затгар сиякгы, 
мэселен, көркем танымда, сондай-ақ қоғамтануда, адамтануда 
пайдаланатын логикалық абстракция дәрежесіндегі үгым. Түлға 
үғымын Мүхтар Әуезов біздің түсінігімізше, көркем танымда, 
адамтануда шеберлікпен қолданып, мақсатгы пайдаланғанына
куәгерміз. -

«Тұлға» мен «бітім» ұғымдары М ұхтар Ә уезовтің 
жазушылықга, оқымыстылық та түлға бітімінің қалыптасу тарихы. 
Осы ойымызды негіздеу үшін ғалым-жазушының 30 жыл 
аралығында жазылып, баспадан шыққан шығармаларының мына 
бір мэнді деген жагына көңіл аударалықшы: ол - тағы да «түлға» 
туралы. Оқымысты өз ойын:«... айтылатын сөздің бары да, бірі де 
ең алдымен үлкен «Түлға» жайы» - деп, жауапты ғылыми-
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шығармашылық жолына аттанар алдындагы пікірін ұсынады. 
Мухтар Әуезов «Жақсы пьеса -сапалы әдебиет белгісі» 
мақаласында тұлға ұғымын алгаш пайдаланып, талдап, 
тужырымдап дамытады. Бул - 1934 жыл болатын.

Әлемге танымал улы жазушы, ғалым тулға туралы ойын 
қунарландыра, байыта түсіп: «Қайта туған халықтың әдебиеті» 
атты,1960 жьшы баспадан шыққан, мақаласында қазақ кеңес 
эдебиетінің қырық жылдық дэуіріне талдау жасай отырып, түлга
теориясын «оітім» қағидасымен саоактастырып: «ьнді оір алуан 
жай адам бейнесі жөнінде. Оның ең ерекше бітім-тулғасы ішкі 
психологиялыққа білепгінде» (20 том, 441 б.) деп түйіндеген. Қысқа 
дерек беруіміздің мақсаты Мухтар Әуезов шығармашьшығында 
тулға уғымының теориялық жэне эдістемелік мэніне ден қойып, 
көңіл аудару еді. Ойымызды эрі жалғастырамыз. Мухтар Әуезов 
қаламынан шыққан тулға бітімдердің көркем танымдық 
қызметімен танысайық. Жеке-дара тулғалар: ¥лы ана Зере, 
Қунанбай, Абай, Ұлжан, Әбдірахман, Ділдэ, Әйгерім, Базаралы, 
Дэрмен, т.б.мыңдаған кейіпкерлер. Ал, «тулға» дегенде, 
философиялық қолданысында адамның әрғилы бітімі: табиғи, 
адамилық, кісілік, қоғамдық, саяси-әлеуметтік т.т. Енді кезек тікелей 
тулғаның көркемтанымдық, жеке-дарапық көріністерімен жүздесіп 
дидарласайық.

1.4.3 ҚҰНАНБАЙ ТҰЛҒАСЫ

Табиғи-психологиялық жэне саяси-әлеумеггік бітімінен бастау- 
тарихилыққа сэйкес. Мухтар Әуезов Абай болып, эке тулғасы 
бітімін жасар алында, Абай сөзі етіп, «тулға» туралы өз ойын: 
«Тегінде ертекші, өлеңші, басқа әңгімеші адамға талай уақыт 
тапжылмай тесіле карап қалу Абайдың кішкентай күнінен бергі әдеті 
еді. Адам пішіні әрдайым буған бір тамаша, өзгеше қызық сурет 
тэрізденетін. Әсіресе, әжімі мол үлкендер пішіні бір кызықхиқая 
тэрізді. Ол кей адамның айғыз-айғыз эжімінен, салбыраған уртьшан,



қыртыстанған маңдайынан немесе бояуы оңган көздерінен, эр алуан 
сақал-мұртынан өзінше, неше түрлі жанды, сызаты көп сипаттарын 
көргендей болатын. Қына басқан, сызаты көп тас па? Я селдір тоғай 
ма? Не, көде-көкпек пе? Кейде мал мен аң бейнесі ме? Бәріне де 
үқсап кетіп отыратын адам мүсіндері болады» деп тұжырымдаған.

_____

(Жиырма томдъщ шыгармалар жинагы. Үиіінші том. АБАИ. 
Роман-эпопея. АБАЙ. Бірінші кітап. Алматы: Жазушы, 1979. 
24 6.). Міне, Мүхтар Әуезов көркем сөз өрнегі арқылы «тұлға» 
ұгымын логикалық абстракция деңгейіне көтеріп, әрі көркемдік, эрі 
философиялык мәнін ашқан. Енді Абай болып, сөз бояуларымен 
жасаған эке тұлғасының бейне-портіретін Мүхтар Әуезов 
суретгемесінде тамашалайық.

«Әкесінің ат жақты келген, ұзын сопақ басының кұлактан 
жоғары жері қаз жұмыртқасындай көрінеді. Онсыз да ұзын, үлкен 
бетіне, ұп-ұзын болып, дөңгелей біткен сақалы қосылғанда, 
басымен беті бір оңірдей. Сонда, Құнанбайдың жалғыз сау көзі, 
оның көтеріңкі жал-тұмсығының сол иығына шығып алып,
қалғымаи, сақшыдаи оағып, осы өңірді қалт етпеи күзетш тұрған 
сияқтанады. Қоя беріп, салғырттығы жоқ сергек қатал күзетші. 
Жалгыз кад шүңейт емес, томпақша. Тесіле, сыздана қарайды. Кірпігін 
де сирек қағады. Иыгына бота ішігін жамылып, шалқая отырып 
сөйлеген Құнанбай, осы үйде эркімге қарамайды. Қарсысына таман 
отырған Сүйіндікке ғана кадалып сөйлейді» (Сонда, 246.).

Енді, Қүнанбайдың саяси-әлеуметтік түлға бітімі қоғамдьщ 
ортада қалай багаланады екен? Мүхтар Әуезов пікірін тындайық. 
Ел жуандары арасында «Қодар қылмысы» туралы тараған лақап, 
қаңқу сөз ақыры шариғат жолына келіп: «Үкімі қандай?» - деген 
сүраққа тірелген сэтте Қүнанбай тұлғасы даралана көрінеді. Себебі, 
«Қүнанбай аға сүлтан болды да, өзгелерінің қатарынан озғындап 
кетгі. Онда әкімдік бар. Сыртқа да, үлыққа да жақындық бедел 
бар.Әрі қолы - ұзын, мапды. Сөзге жүйрік мінезбенен іске де алғыр. 
Осының бэрі өз ортасын бойымен басып, жыга беруге себеп 
болатын.» (Сонда, 28-29 66.).
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і Қүнанбайдың тұлға бітімі толық болуы үшін кэрілігі дендей 
I бастаған шақгағы бейне-портретімен де танысайық. «Құнанбай 

Ұлжан жанына отьфды да, Мәкіш пен Абайдың жүздеріне қарады. 
Үй ішінің қабағын әрқашан сергек, танығыш көзбен болжай 
қарайтын эдеті еді. Бұл жолы балаларын, эсіресе барлағандай. 
Құнанбайдың өз түсі бұл кезде кэріліктің алғашқы ызғарына анық 

' ілінгендей. Кешеңдеп келіп ағара бастаған сақал-шашы, жетпіске 
ілініп болғанша, бурыл ғана болып келіп еді. Қазір ағы дендепті. 
Бет, маңдайында әжімі терендеген, бірақ бойы - элі сұңғақ, элі етінен 
арылған жоқ. Жүрісте, отьфыста Құнанбай - элі тіп-тік» (Төртінші 
том. Абай жолы. Екінші кітап. 11 б.).

1.4.4 АБАЙ Т¥Л FАСЫ

Құнанбай тұлғасымен шектелмей «Абай», «Абай жолы» болтан 
соң, Абай, Әйгерім мен Тоғжан т.б. іс-қимыл үстіндегі адамдардың 
түлга бітімдерімен танысайық.

Абайдың жігіт шағы мен даналық кемеліне жеткен шақтағы 
түлға бітімін Мүхтар Әуезов қаламынан шыққан күйінде келтірейік. 
Жігітгік шағы: «Толықша біткен дөңгелек жүзінде элі бірде-бір эжім 
жоқ. Кесек сұлу бітіміне бұл күнде ұзаңқырап шыққан қиық 
мұртыда жақсы жарасады. Селдір қара сақалы да бетінің көлемін 
бүзбай, сэл үзарып қана барып тоқтапты... Жаңа ғана толып жеткен 
жігіттіктің анық сұлу ажары. Отты, саналы көздерінің ақ, қарасы 
айқын. Ажары таза, көздері эрі көрікті, эрі ыстық тиеді. Бір қараған 
кісіні қайта таргып, еріксіз қаратқандай, алмасы бардай, әсерлі көз. 
Жіп-жіңішке болып, ұзын сызылған қап-қара қасы да жігіт жүзінің 
жақсы ажарын аша түскендей» (Төртінші том. Абай жолы.
Екінші кітап, 21-22 бб.).

Даналығы кемелденген шағы: «Алғашқы қысқа, шапшаң 
сұрасып жауаптасқан ыстық, достық сүрақтардан соң, Павловтың
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салмақпен сүрайтын бір сөзі бар. Абайдың қазір самайына ақ кіре 
түскен. Нұрлы көздерінің айналасына түскен әжімдер байқалады.

Соған қадала, ойлана қарап отырып, Павловтьщ сұрағаны: 
«Қалай, Ибрагим Құнанбаевич! Қазір тірлік қалай, көңіл қалай?» -
деген. I а I  ЯЯІвРй I '

Абай даПавловтың көрікті көкшіл көзіне ыстықтарта қарады.
Аса сенімді жанға сирек ашатын бір сырды, анық ақынша қызық
теңеумен айтты.

- Тірлік дейсіз бе, Федор Иванович!? Тірлік деген, дүние деген,
менің андауымша, өзінің осы күні-түнімен бір оралып жатқан ала 
жылан ғой. Ол оқ жылан бірде соғады, бірде шағады. Сөйтпек оның 
болмысы ғой! Міне, тірлік дүние осылай, Федор Иванович! - деп 
тоқгады. Жүзінде ойлы мысқыл бар. Салқын, кең, саналы даналық 
тэрізді биіктеп түрған ой шабыты байқалады. Рас, жаңағы сөздерін 
Абай қазақша қанша шебер ойлағанмен, орысша дэл ойдағыдай 
шыгара any қиын еді. Ол Федор Ивановичтен кешірім өтіне отырып,
бөгеле сөйлеп, қиналып барып жеткізген-ді.

Бірақ, айтылған ақьгадық теңеу жэне соның мегзеген үлкен ойы
Павловтың көкейіне оте тез қонды. Ол бас шұлги отырып, 
сүйсінгеннен бет-жүзі қызарып, мейлшше қатты дыбыстап, күліп 
алды. Өз ішінен: «қандай ақын, философ ақын, кдсиегі бар Ибрагим 
Қүнянбаевичтін» деп ойлады.» (Алтыншы том. Абай жолы.
Төртінші кітап, 331 б.).

«Қиянатшыл дүниенің» қаталдыгы бастарына төнген сэттегі
әкемен баланың тарихи түлга бітімі қандай пікір тудырады, бұны 
оқырманның өзі айтар. Жүз алпыс бес тұлғаныц бейне-портретгері 
бір-бірін қайталамайды, эрқайсысы өз алдына жеке-дара. Бэріне
ортақ тек қана тіршілік болмысы.
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1.4.5 ӘЙГЕРІМ ТҮЛҒАСЫ

Табиғат жаратқан сұлулыққа қыздың үлбіреген, албырт 
жастығы қосқан әсем, өте нэзік сезім күйі жігіт жүрегінде махаббат 
отын тұтатқан сәттегі, тек жастық тұлғасына ғана тән сезім 
пернелері күй тартады. Бүл туралы Мүхтар Әуезов қаламынан 
туған түлға бітім бейне-сурегін тамашалайық. Міне, сол «Махаббат, 
қызық мол жылдар»! Абай Ерболмен бірге Бекей-Шекей екі 
ағайынды Байшора ауылына келіп, Бекейдің (Шүкіманның әкесі / 
қалам иесі/) қонағы болады. Шекей қызымен Шүкімэн әкесінің 
үйіне келген сәттен бастап, жастардьщ махаббат күй пернелері 
шырқап, самғай түседі. Енді сол махаббат хикаясының қүлы 
болайық.

«Абай асыгып күтіп отыр. Жастар оншатез кірген жоқ. Тыста 
да әзіл-сыңқыл дауыстары шығып, біраз бөгеліп калды. Үйдегі 
Бекеймен Наймантай су, шылапшын қамдай бастады. Аққүба әйел 
енесін оятып, түгкыш альт, қазанға жакындап келіп еді. Осы кезде 
киіз есік шалқасынан ашылып, келуші қонақтарға жол берді. Әуелі 
үйге екі жігіт кірді. Тымақ, шапандары жұпыны. Саптама етіктері 
бар, жүздері төменшік, үяңдау. Сэлем беріп, иба қылып кірген 
күйеулер екен. Соларға ілесе үсақ қыздар кіріп жатыр. Бір-екі 
келіншек кірді. Жиыны жеті-сегіз кісі. Абай көзін алмай, сабыры 
қалмай қадалып отыр. Енді аз бөгелістен соң, басына сұргылт шапан 
жамылған, бетінің жарымын бүркеңкірей түскен, орта бойлы бір 
қыз кірді. Мүрыны қоңқақтау кара торы көрінеді. Шекей қызы, 
қалыңдық осы болу керек. Дәл осының артынан шолпысы ақырын 
сылдырап, ақжүзінде жүқалау кызылы нүрдай жарасқан анық 
Тоғжан өзі келеді екен. Сыпайы жымиып, күліңкіреп кірді. Мінсіз 
аппақ тістер қолмен қойғандай. Екі бетіндегі нэзік жарастық 
қызыл ы, асыгып күгкен қызыл арай таң сәрідей. Әлі де айықпаған 
ұяң сыпайылықпен қонақтарға қарап ақырын амандасқанда, реңіне

305



шұғыл толқын кірді. Бет ұшындағы жұқалаң кызыл тұтасып, бар 
жүзіне ду етіп тарады.Үлбіреген, бала жастықтың аса қатты 
қысылған, қымсынған белгісі білінді. Оны ұялтқан Абай еді.

Орга бойлы, дәл Тоғжанның өз бойындай. Бар мүсіні келіп түр. 
Бет бітімі, ақ қызылы жаңа Ербол айтқандай, айнымаган Тоғжан. 
Бұның да жібек талды, қолаң қара шашы бар. Мұрын, аузы 
қарағанға ма, дэл сол сағынышты ғашығының Абайга ерекше 
ыстық көрінетін аса сұлу, сүйкімді ауыз, мұрнындай. Аз көтеріңкі 
қырлы мұрыны үш жағына келгенде жұмырланыңқырап, өзгеше 
келісті біткен. Жұқалаң қызыл еріндерінде балалақ, кінәсіздік 
лебіндей, ысгық эсер демі бар. Айналасын куантып, сүйсіндіргендей, 
жазықсыз нэзік күлкі қуаныш бар. Анық Тоғжан жары осы. Бірақ, 
жаңа түсінде көрген сиякты, ертерек күндегі үлбіреп тұрган жас 
Тоғжан. Ең алғаш сэт сағатта Сүйіндік үйінде, көктем кешінде, Түйе 
өркепгге көрген сол сүлуы. Қайран, ғажап хал үстінде жаңа туған 
ай көрді. Бүрынғы сүйікті айдың, қайта жаңғырып, айнымаған
тұлғасымен қайта айналып келіп, прлік аспанынан өзіне саи оқшау
орнын алғанындаи

сэтте
жұмбақ түман мүнарға батты. Абай өзін де, айнала жұртты да 
тегіс үмытыпты. Тек қана түс артынан болған жүрек қүйынын 
аңғарды. Енді соған қосылған, бар сыры жат көрініс келіс мынау.

«Қасыңдамын. Мен келдім!» деп еді ғой. Дегені рас, жалғаны, 
жаңсағы жоқ. Өзі, өзі келді. У ыздай таза болып, үлбіреген сезімтал 
күйде, нэзік жүрек толқынымен, діріпімен келді.

Жас қыз кірген кезде қатып қарап қалған Абайдьщ реңі, тіпті 
жат еді. Екі көзі шарасынан шыгып, тесіле қадалып қалыпты. Қаны 
қашқан жүзінде аспаннан тағдыр жүлдызын күткендей жат ажар
бар. Аңырған, аң-таң дағдарыс бар еді, еріні күбірлей түскен, үнсіз
сыйыну бар.
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Үйге кірген жұрт амандасып жатыр еді. Абай оны сезген жоқ.
Ешкімді көрмей отыр. Жапгыз бір жанға ынта, бейілі ауған да
құлаған. Сезімтал сұлу өзіне қадалған көзді кіргеннен-ак аңғарып
еді. Қысылып тұрып, амандасқан да болатын. Бірақ көз айырмай,
есі ауғандай қадалған жігіт қыздың амандасқанына жауап та
қатпады. Құр болымсыз ғана еріні жыбыр етті. Сұлу жас осыдан £ >г \ _ * %
қымсынып, қыіі-қызыл болып кеткен» (Тәртінші том. Абай жолы. 
Екінші кітап. 38-39 бб.). Міне, махаббат Абайды бір сәт бар 
тіршіліктен айырып, ұмытгырып, өзіне қүл еткен көріністерін ешбір
дана суретшінің қыл каламы сала алмас. Ал, үлы Мұхтар Әуезовтің 
сөз қаламы адамның тұлға бітімінің не түрлі бейне-портреттерін 
сала да, жеткізе де алды, еебебі мұнда нэзік еезім мен ой қатысады.

Мұхтар Әуезовтей еөз зергері қаламынан шыққан бейне- 
портретгердің тұлға бітімдері: данасы мен қарапайымы; ақылды 
мен ақымағы; өңкей «қиқымы» мен «бүлдіргіш әкімдері»; 
«арсыздары» мен «пысықшалары» т.с.с. қылыктары мен мінездерін 
көріп, бетпе-бет танысқанда, адамды терең ойға қалдырады. 
Қайшылықгардың не түрлі түйіншектерін алдыңа үйіп-төгіп тастай 
салып: «Шамаң келсе шешіп, тарқатшы? Айтарың бар ма?» деп, 
жан дүниеңді әлекке салады. Сонда, біреуін жақтап, келесісін 
датгап, барыңды еалып: «Мен оеьшардьщ қайсысы екенмін?» деп, 
өзінді де сынап әлек болаеың.

Мұхтар Әуезов жасаган адамдардың тұлға бітімінің не түрлі 
бейне-портреттері кіеіге қосымша қуат береді. Ол күштің аты - 
руханилық. Ұлы Абайдың:

Пайда ойлама, ар ойла,
Талап қыл артьщ білуге.
Артық гылым кітапта
Ерінбей оқып көруге, - деуінің ең бір терең, керемет сыры 

адамның руханилығында болар. Руханилық дегеннің ең биік шыңы
- ғылым, біпім, жасампаз еңбек!

307



Пай да деп, мал деп шуар ендігі
Еңбекпен терін сатып түзден жимас, - деп, Абай қазіргі 

ұрпақгы - руханилықгың көзі - тікелей білім,ғылым жолына салатын 
табанды, қажымас еңбекте деп ескертіп тұр гой. Абайдың:

Еждиһатсыз, михпатсыз,
Табылмас гылым сарасы, -  деуінің сыры да осында болар.
Руханилық табиғи да, тарихи да, кіндік кескен, тіршілік беріп, 

өміріңе таусылмас, сарқылмас азық боларлық - жерің, табиғатың,
елщ, халқыңның «героилық мшезі».

Мұхтар Әуезов «тұлға» ұғымын эдебиеттануға бейімдей 
отырьпт, эсіресе, пэлсапалығын да ұмыт қалдырмаған. Өмір мен 
ғылымның өңірінде қанат жайып, өріне шыға бастаган шактың 
өзінде-ақ Мұхтар Әуезов өзін алып ой иесі, ұлы суреткер жазушы 
екенін таныта біпді.

Мұхтар Әуезов шығармаларын мұқият оқып, зертгеп барьш, 
талдағанда баса көңіл аударатын ерекшелігі, яғни, өмірі мен 
шығармашылық еңбегінің ең жанды, ең өзекті деген мэселесі: ол - 
үлттық сана мен үстем етуші кеңестік мемлекеттік идеология, 
дұрысырағы КПСС идеологиясы мен ұлттық сана арасьшдағы 
бітіспес қайшылықгарды шешіп, бұларды бір-бірімен жарастырып, 
табыстырмақшы. Міне, осы арқылы қазақ мәдениеті мен ғьшымы
дамуы қажетплігінен туындаитьш ғылыми-теориялық мэселелердің 
дарасын, жекесін, жалпысын да қарастырып, заман талаптарын 
ескере отырып, бұларды ұлттық қазына арнасында топтастырып, 
талап, зерттеу еді. Осы тұрғыдан өз төңірегіне қазақ ғьшымы 
теориялық мәселелерін шоғырландырып, бұларға тұтастық сипат 
беретін ғылыми қағидалары - тұлға мен бітім ара қатынастары, 
байланыстары. Адамтану мен қогамтанудың жалпы теориялық 
мәселесі - «тұлға». Тұлға ұғымы әдебиет пен философияның 
түйіскен жеріне Мұхтар Әуезов терең талдау жасап, өз түсінігін, 
талғамын, талдауын берген. Қазақ ғылымының тың мәселесі еді.
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Жаңашыл қасиетін қазір де жоймаған. Осы тұста, кеңес ғылымы
қалыгггаса оастаған кезеңінде қазақ ғылымы «кеңестіксіз», 
яғнидіркеусіз, күзетшісіз жүре алмайтын шағында, үлттық 
ғылымның негізін салушылардың бірі - үлы Мүхтар Әуезов еді.

Мұхтар Әуезов қазақ халқы тарихи түлға бітімін жан-жақты 
талдап, мазмүны мен қүрылымын ашып, зерттеуде түлға үғымы 
айрықша орын алады. Осының бедері алғашқы мақалаларынан-ақ, 
кейін де, бүгіл шығармаларының өн бойында көрініп, үнемі қатысып 
отыратын басты дейтін гылыми жэне әдістемелік қағидалардың 
тағдырлысы - түлға.

Жалпылай айтқанда, Мүхтар Әуезов ғылыми-теориялық 
деңгейде бастама ретінде екі мәселені үсынады. Екеуіне де ортақ 
мәселе - қазақ мэдениетін зерттеуде «түлға», «жанды 
түлға»,«феодалдықтүлға», «түлғасы толы, түрманы түгел адам», 
«жиынтық тұлға» т.б. қағидаларды диалектика тұрғысынан 
обьективтілікке сәйкеспгіріп, далірек, тереңірек, жан-жакты қолдануы.

Ғылым мен теория мұқтажын Мұхтар Әуезов дер кезінде 
аңгарып, бағытын аныктаған - бүл болса адамның бар түлға бітіміне 
түскен қоғамдық, саяси-әлеуметтік ауыртпалық. Міне, осы тың 
саяси-әлеуметтік мәселені түлға қағидасын қолдана отырып
зертгемекші.

Бірінші мэселе - түлға теориясы. Үлттық мәдениеттарихында 
болсын, социализм үшін майданда болсын, тарихтың осы бір 
кезеңдеріне ортақ мәселе - «түлға» теориясы, яғни Мүхтар Әуезов 
түсінігінде - «жанды түлғаны» бейнелеу. «... Біздің мақаланың 
мазмүны бүгінгі (1934 жыл /қалам иесі/) қазақ пьесалары 
болгандықган, соған көшеміз...» деп бастайды (17 т., 12 б.). «Жалпы 
пьеса деген - түр-түлғамен пьеса. Түлғасы толық, түрманы түгел 
адам болмаса, пьеса өз түрінен (мүмкін тек түрінен ғана 
емес,мазмүнсыз да болар /қалам иесіГ) айырылады. Өңі қашады. 
Ол не терме (хроника), не жасыған сөз (публицистика) болып
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кетеді» деп, Мүхтар Әуезов ойын эрі дамыгып, түйін ойын: «Ендеше 
тұлға демек, сапа демекпен тең. Барлық кеңес әдебиетінің, оның 
ішінде, біздің эдебиетіміздің шеше алмай келе жатқан ең үлкен туйіні 
осы. Сондағы қиыны жалпы тұлға, я ескілік тұлгасы емес, 
жаңалықгың, жаңа адамныц тұлғасы. Бүгінгі пьесаның сапасы, нэрі
сонда тұр. 1 Н л . ‘ *

Әдебиетіміздің ең жанды мәселесі осы дейміз» - деп туйген
(17 т., 14-15 66.).

Екінші мәселе: ұлттық мэдениеттің тағдыры. Міне, «тұлға» 
ұғым ын ың төңірегіне эдебиетгану мен философиялық мэсел ел ерді ң 
басын қосып, теориялық та, танымдық та мүмкіндіктерін Мұхтар 
Әуезов ұгымды, тиімді пайдаланған.

Эдебиетгану деудің мәнісі, қазақ халықы көп үміт артатын, 
жаңа Кеңес өкіметі орнай бастады. Ғ асырлар бойы қағу-соғудан 
көзі ашылмаған қазақ халқы өзінің ұлттық мәдениетін, әдебиетін 
дамытуға ұмтылыс жасай бастады. Осының нышаны, талдап 
отырган Мұхтар Әуезовтің мақаласынан анық байқал ады. Жаңа 
өкімеітіен бірге ең алдымен жаңа саясат келді. Осының салдарынан 
қазақ халқын дертке ш алдықтыратын түсін іксіз, дүлей 
қайшылықгар пайда болды.

Ғ асырлар бойы қазақ халқын дендеген шарасыздық дертінен 
айыгам ба?! деген үміті жаңа «кеңестік», «таптық», «партиялық» 
саясаттьщ арбау ына, шырмауына ілінді. Атап айтсақ: үлттық пен 
«кеңестік», халықтық пен «таптық», үлттық сана мен КПСС 
(мемлекеттік) «идеологиясы» арасындағы бітіспес қайшылықтар 
өріс ала бастады. Жаңа пайда болған қайшыл ыктарды жалпыл ық 
тұлға деңгейінде алатын болсақ: ол - «құлдық психологисы» 
бұғауында өскен қазақ халқьшың басына түсініксіз «кеңестік» деген 
төнді. Бұл 30-жылдар болатын. Сөйтіп қазақ өмірін «кеңестік» 
жайлап, ал қазақ мәдениеті мен ғылымьш, білімі мен тілін КПСС 
саясаты өз билігіне ала бастады. Қазақ қоғамының қай саласында
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болмасын: «кеңес», «социализм», «коммунизм» атынан жаңа өмір, 
жана уақыт өз өктемдігін, өз билігін орната бастады. Бұл кезең 
социализм құрылысы заманы болатын. Жаппай сауатсыз халық, 
Лениннің сауатсыз надан адам саясаттан тыс қалады дегендейін, 
социализмнен мүлдем бейхабар еді.

Қазақ халқы ғасырлар бойы қалыптасқан щаруашылығы мен 
тұрмыстық салт-дэстүріне, сезім-күй өміріне күтпеген, түсініксіз, 
кенет келген қоғамдық, саяси-әлеуметтік қүбылыстар бүза-жара 
кіре бастады. Сондықган да, эсіресе қазақ жерінде орныгып, билігін 
жүргізе бастаған КПСС пен Кеңес өкіметі қазақ халқын Ресей 
патшалығы отарлау саясаты бүғауынан азат ете алды ма? ¥лттық 
жэне мемлекеттік тэуелсіздігімізді қамтамасыз ете алды ма? деген 
сүрақтардың төңірегінде пікірімізді Мүхтар Әуезовтің 
шығармаларына сүйене отырып, талдап, тексеруге бет 
алганымызды айтып келеміз.

Бастама - «түлға» теориясы. Әдебиетгану мен философиялык 
ойдың беттесетін, түйісетін жері ескі мен жаңаның - «ескілік 
тұлғасы» мен «жаңа адамының тұлғасы» арасындағы 
қайшылыкгар үлттык түлға деңгейінде шиеленісе түсгі. «Ескіліктің
трғасы» да айқьшдалды, сөйтсек: ол - «феодалдықтүлғалар» болып 
шықты, кейіннен «партиялық» түрғысынан кертартпа деп 
бағаланатын,«бірыңғай ағын» (единый поток) әдісіне айналды
(Қараңыз: 19 т., 34 6., 20 т. 395-396 66.).

«Ескі пьеса - мақсұт емес. Феодалдық тұлгаларды кайталап, 
көлденеқцете беру - социал исгік қүрылысқа мүрат бола алмайды 
«Тарих» деп кана жадагай алсақ, ұшкары алсақ, саяси қате. Тегі, 
бұдан былай ескі такырыпты пьесаның ішінде тарихқа бүгінгі 
көзқараспен, пролетариаттың тап тартысы жөніндегі жүйесінің 
көзімен қараған пьеса гана керек. Жана театр репертуарына тарихи 
пьеса тегі көп бола беру қажет емес... Қалайда, әрбір тарихи 
тақырып бізге де, театрға да, негізінде төңкерістік тақырып болып
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тұрсын»,-(7 7т., 20 б.) деп, Мүхтар Эуезов ұлтгық мэдениетімізге, 
мың жылдық тарихымызға күдікпен қарауга жол ашқан сиякты. 
Неге десеңіз, заман қысымы ұлы дананы да еркіне жібермеді гой. 
«Партия көзімен көріп шешпей, қоя беруге болмайды» (Сонда, 18 
б.) деп, (бұл-1933 жыл еді), өз көзқарасы емес, партия көзқарасын 
мойындауга мэжбүр болғанын сездіргендей. Өмірінің соңғы 
жылдарына дейін ұлы ойшыл «партиялық» пен «ұлттық түр» 
санамыздың, ойымыздың еріктілігі, тэуелсіздігі көзімен айтсақ: 
«ұлттық тұлға» арасындағы қайшылықгар түйіншектерін шешіп, 
жарастыруға Мүхтар Әуезов ғылым мүмкіндіктерін, бар айла- 
амалын пайдаланған сияқты. Әдеби мүраға арналған 
конференциядағы (1959 жыл) қорытынды сөзінде де, «бірыңғай агын» 
(партиялық) эдісі сарыны байқалады. «Біздің барлық 
ойларымыздың, ізденулеріміздің ұстаз басшысы - партия талабы»,
- деп, ғылым саласында да партия басшылығын Мүхтар Әуезов: 
«Бүгін ғылымдьгқ мәселенің барлығы да анық лениндік принципте 
бағаланып, талданып, сынала шешіліп отырған шақта біздің 
конференциямызда жүйелік эдебиеттік мэселелерді бар 
міндетгердщ асылы деп, негізді партияльщ қальпгга шешу керек», - 
деп тұжырымдаған (20 т., 395 б.).

Ал, өз көзқарасын айтқанда, «түлға» ұгымының тапымдық жэне 
логикалық жақгарына баса назар аударады. Осы сарын тек, мына 
тапдап отырған мақалада гана емес ұлттық мәдениетке тікелей 
қагысты зерттеулерінен, алда элі, көптеп кездестіреміз.

«Түлға» үгымыньщ философилық сипатьша тоқгалық. Әуелі, 14- 
бетте (17 т.) түлға туралы берілген сілтемені толық келтірейік: 
«Мен» (Мүхтар Әуезов /қалам иесі/) «түлға» деген атауды орысша 
образ орнына үсынам. Бүны «кейіп» деп жүргізу, орысшасынан кем 
соғады. Ол «кейіп» - настроение. «Түлға» образдың дэл өзі болмаса 
да, «түлға болар деймісің» деген сияқгы қолдануларға қарағанда 
мазмүны жақын сөз». Осы бір қысқа сілтемеде жэне мақалада
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«Ендёше тұлга демек, сапа демекпен тең» деген гылыми 
қағидасында философиялык ойлықты тәрбиелейтін көп сырлар
жатқан сияқты. Мұхтар Әуезовтің «түлга» теориясы диалектика 
заңдарымен сабақтастыгын, үндестігін танытады. Демек, 
«тұлға»теориясы «сапа демекпен тең». Ал бұның сыры 
диалектиканьщ даму туралы заңцарына бара-бар деген сөз. Мұхтар 
Әуезовтің тұлға қағидасын: диалектика түрғысынан, эдебиеттіктің 
де, философиялықгың да тығыз байланысын ашатын логикалық 
абстракция. «Тұлға» үғымының теориялық және әдістемелік 
мүмкіндіктерін үгуға бет алдық. Сонымен, Абай элемінің келесі 
теориялық мәселесіне тоқталық. Бүл да «түлға» қағидасынан 
туындайтын тың мэселе.

1.4.6 Т¥ЛҒА ҮҒЫМЫНЫҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ МӘШ

Мүхтар Әуезовтің эдебиет, не жалпы мэдениет мәселесіне 
арнал ған талдауында түлға қағи дасын диалектикалық түгастық деп

қүрал
ескеруіміз қажет. ¥лы ғалым-жазушының оилау мэдениепнщ 
диалектикалық сипатымен танысамыз.

Мүхтар Әуезов тұлға теориясын диалектиканьщ 
тарихтық.тарихилық пен логикалық әдістері философиялык 
мүмкіндіктерін ашып, бұларды шеберлікпен жалғастырып, 
сабакпгастырып пайдаланғанын, эрі дамытқанын көреміз. Түлға 
үғымының танымдық жэне логикалық мазмұнын ашып, мэнін де 
ұғыидыратын жолды, қүралды Мүхтар Әуезов іздестіріп, анықгауға 
үнемі ұмтылыс жасағанын байқаймыз. Жолды тапқан да еді. Ол 
болса «түлға» қагидасына қарама-қарсы «бітім» үғымы, осы екі
ұғымының диалектикалық түтастығы еді.

Түлга жэне бітім үгымдарының «кейіп» не «образ» емес, 
философиялык «сапасын» көркемдік те, философиялык шеберлікпен
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қолданғанын көреміз. Бұны іс жүзінде сынап, қарап талдасақ, - 
«түлға» ұғымына қарама қарсы ұғым: ол - «бітім».

Бітім қандай да халықгың тарихи түлғасын жетілдіріп, байьпъш 
дамытатын, өмірі мен тіршіл ігін, шаруашылығы мен түрмыс салтын 
қал ыптасу ы үдерісін бейнел ейтін ұғым.

Қазақ халқының тарихи түлға бітімін қалыптастыруда ұлы 
Абайдьщ айрықша алатын орнын бөле, ерекшелендіре отырып 
Мүхтар Әуезовтің айтқаны: «поэзия, музыка, қоғамдық-азаттық ой- 
пікір саласынды өлмес-өшпес шығармалар берген Абай қазақ
халқының өткен замандагы өмірін зерттеуші оіздің ұрпакқа 
таңғажайып түлға болып көрінеді. Ол өз халкьшьщ тарихында биік 
шынар сияқгы. Ол қазақ халқының нелер замангы мәдениетінің ең 
таңдаулы нәрін алып, бұл қазынаны орыс жэне батыс Европа 
мәдениетінің игі әсерімен байытты. Абай өз халқының жэне бүкіл 
Таяу Шығыстьщ қоғамдык ой-пікірінің Октябрьге дейінгі тарихында 
ең жасампаз қозгалысты бастады.» (19 т., 38 б.).

Абай шыгармашылыгын зерттеу, талдау барысында 
диалектикалық сипатымен көзге түсетін «түлға» үгымы. Мүхтар 
Эуезов шығармашылыгына тән қасиет әдеби-көркем суретшілдік 
шеберлігі мен фил ософиял ық ақылдың біртүтастығы.

«Түлға» мен «бітім» үғымдарының диалектикалык сипаты
көркем тану мен диалектикалық ойлау күралдары сапасында үнемі 
орын алмасып, бір-біріне айналып отыратындығы.

«Түтас бітімді, желісті келген өлеңнің аяғына шейін осы жаңағы 
айтылған («шыбындап», «шылпылдап», «бүлтылдап»,«сымпылдап», 
«сыңқылдап», «жылпылдап» /қалам иесі/) сөздерге орайлас 
ұйкастар айнымай созылып отырады. Жиынын алганда өлеңтілінде 
үлкен байлықпен қатар, тапқырлық, дэлшілдік мол. Мал баққан, 
көшпелі тірлік еткен елдің жайл ауындағы жаңа қонысқа көшіп, қонып 
жатқан кезін, қимыл-әрекетін, эбігер-қарбаласьш өлеңнің эр бөлімі 
айқын аңғартады. Сондай мазмұнымен біркелкі келген анык
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реалмстік шеберлікке толған өлеңнің барлық құрылысындағы, 
мағына-идеясындағы бір кемшілік жэне айқын байқалады. Ақын 
көшпелі тіршілікті сынап, мінеп жазып отырған жоқ. Көбінше, оның
көркін, сырт көршістерін тамашалаи түсіп, сүисіне жырлап отыр. 
Әсіресе, бай ауылының қальщ шұбар жанды-жансыз мүлкімен 
толықсып, жайғасып жатқанын негізгі тақырып етеді. Идея осылай
||ж |; • I
бөлімделгендіктен, Абай тапантьшың шыншылдығы бұл ауылда 
қажып, талған жылқышы барын, жалынышты, бағынышты кедей-
кепшік барын еске апса да, жоғарыда аитылғандаи, қоғамдық үжен 
кэйшылықгарды дэл осы көшіп-қонып жатқан бай ауылының өзінен 
де табуға болатынын ашпай кетеді» (20 т., 119 6.).

Абайдың «Жаз» өлеңін талдау барысында Мүхтар Әуезов 
диалектикалық тұтастықтың эр қырын, жағын, көрінісін 
бейнелегенде, эдеби-көркем шеберлікті терең философиялық 
ойлылықпен қабыстырып отыратынын байқаймыз. Жиынтық 
түлғаның бітімі даму үстіндегі тіршіпік көріністері адам ойлауында 
бейнеленуі зандылығьш (болмыс пен ойдьщ ара қатьшасьш) Мұхтар 
Әуезов «дэлшілдік» деген үгым арқылы тұжырымдаған. 
«Дэлшілдік» диалектиканьщ ұқсастық, салыстырмалы т.б.

эдебиеттік
танытады.

Мүхтар Әуезов «тұлға» жэне «бітім» деген қарапайым қазақ 
сөздерін қолдана отырып, қандай да хапыкты тарихтьщ тұлға- 
субьектісі екенін дэлелдеуге шебер пайдаланғанын көреміз. Халық 
-тарихты жасаушы күш деген К. Маркстің диалектикалық 
магериалистік даму теориясын қогамтану ғылымына пайдалануды 
дүрыс деп тапқан пікірін бүгінде бүрыс деп, теріске шығару орынсьв, 
гылымдагы әдепсіздік болар.

Қандай
халық екенін талдап, аныктаитын

материализмнің дұрыс қағидасын да сыңар жақгы
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халықгы тек қара күшке санап, саясатшылар айласын асырып, 
қулығы мен сұмдығын жасырды. Бәрі де халық атымен жасалады, 
бірақ халыкты «күнде ертеңмен» басын қатырып келеді. Құргақ 
уәде, бос сөз мемлекетгі дендеп бара жатқан шенеуніктердің кәсібі.

«Түлға» үғымының теориялық жэне методологиялык мэні,
бүның қоғамтануда атқаратын қызметімен тікелей байланысты. 
Яғни, ендігі әщімеміздің арқауы қазақ халқыныьщ тарихи түлға бітімі 
болмақ. «Түлға» - ең жоғары деңгейде алатын болсақ - «Абайдың 
тікелей халықгығы», «үлттық қазына» қағидалары. Бүдан туындап, 
өріс алатын қазақ халқының тарихи түлға бітімін жан-жакты танып 
білуге мүмкіндік жасайды. Қандай да халыктың тарихи түлға 
бітімінің ең жоғары көрінісі - бүның үлттық жэне үлтжандылық 
қасиеттері. «Түлга» мен «бітім» ұғымдарының танымдық жэне 
логикалық мүмкіндіктерін пайдалана отырып казақ халқы түлға 
бітімі туралы Мүхтар Әуезов қандай соны пікірлер ұсынар екен 
деген сенім ізденісімізді ынталандыратүседі. Осыны қадағалайық.

Мұхтар Әуезовтің жазушыпық жэне ғалымдық шеберлігіне жол
ашатын он жетінші том - таным жолы мен ои өңірі қалыптасуы, 
дамуы алғаш қадамдарымен беттестіріп таныстырады. Бүған қоса 
аяқгана бастаған қазақ мәдениеті мен эдебиеті және бұл.өрістен 
енші алып, қоныс тебе бастаған қазақ социалистік мәдениеті туралы 
ой толғайды. Қазан төңкерісінен кейінгі 15-20 жылдық кезеңді 
қамтиды. Ғалым пікірі, талгамы, ойлау логикасы деректен дерекке 
таным баспалдағымен үнемі жоғары көтеріліп, алға үмтыла 
отырып,танымы мен логикасы «тұлға» мен «бітім» арасындағы 
қайшылықгардың түйіншектерін бірінен соң бірін шешпекке бет 
алып, қазақ халқының тарихи түлғасының бітімі туралы қағидалы 
ойын қалыптастыра бастайды.

Мүхтар Әуезов шығармаларында біздің түсінігімізше, XX 
гасырдың 20-60-шы жылдарын қамтитын қазақ хапқы тарихи түлга
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бітімшің қалыптасуы мен дамуы тарихына жан-жақгы зертгеу, 
талдау жасаған.

Он жетінші томның беташары - «Театр, музыка кадры» 
мақапасы. Ал, бұл томды тамамдайтыны - «Айтыс өлеңдері» 
шығармасы. Барлығы 37 зерттеулер мен кішігірім мақалалардан 
тұрады.

Он сегізінші том аяқтана бастаған кеңес заманындағы қазақ 
мәдениеті мен ғылымын толғандыра бастаған, бүгінде тарихқа 
айналған мәселелер төңірегінде ой саптау үлгілерімен, ойлау 
мәдениетімен танысамыз.

Мэселен, он жегінші томда: Абайды тану, Абайтану мәселелері 
күн тәртібіне элі қойылмаған. Ал, он сегіз, он тоғыз, жиъгрм асыншы 
томдардьщ бегашарлары үлы Абайдьщ өмірі мен шығармашылығын 
талдаудан басталады.

Он еегізінші том: «Орыс классиктері жэне Абай» (1944 жыл) 
зертгеуінен басталып, зерттеулері Абайға арналған.

Он тоғызыншы томның зерттеулері Абайды танудың күрделі- 
ау дейтін ғылыми-теориялық тьщ мәселелері түжырымдалып, Абай 
әлемінің іргетасы қалана бастайды.

Он тоғызыншы жэне жиырмасыншы томдарында қазақ 
гылымымен мәдениетінің жаңа саласы -  Абайды тану ілімінің 
іргетасы қаланьш, шаңырағы котеріпе бастағаны сөз болған.

Таным мен логикалық ойлаудың қарапайымнан күрделіге, 
абстрактіліктен нақтылыққа котерілуінің диалектикалық (тарихи) 
жолы, міне, осындай қарапайым, күнделікті қажеті музыка кадрынан 
басталып, ғылыми танымның Мүхтар Әуезов түсінігіндегі ең 
күрделі-ау деген гылыми ізденісі - Абайдай үлы ойшылды, Абайдың 
тарихи түлға бітімін данапар қатарына көтеріп, деңгейіне шығарды.

«Қорғансыздың күні», мүмкін, тұңғыш әңгімесі басталып, 
элемдік эдебиет түғырынан орын алған Мұхтар Әуезовтің ұлы
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туындь/лары: «Абай», «Абай жолы» роман-эпопеясы дүниежүзі 
халыктарына танымал болуы, бұған бүгінгіні қоссақ, яғни ұлы 
жазушы, ғалымның Жүз жылдық мерейтойы элемдік болып, 
ЮНЕСКО шешімімен өтуі, міне, бізше, ғылыми, көркем, 
философиялық (логикалық) ойлаудың абстрактшіктен нактылыққа
көтерілу заңдылыгының жемісі.

«Абай - әлемдік тарихи тұлға», осы бір-екі ауыз сөздің 
ақиқаттығына жету жолына Мүхтар Эуезов бар өмірін сарп етті. 
Осы бір-екі ауыз сөз: үлы ғалым, суреткер жазушы, ғалымның 
жиырма томдық шығармалар жинағы сараптайтын, толғайтын да,
түжырым, түйін ойлары.

Абайды әлемдік тарихи түлғалар қатарына көтерген, әрине, ең 
алдымен өзінің туған халқы. Ұлы Абайдьщ тарихи тұлға бітімін 
әдеби-көркем, ғылыми қүралдармен жасай, талдай, зерттей, танып, 
меңгере отырып, ұлы тарихи түлға арқылы Мүхтар Әуезов 
халқының да тарихи түлға бітімін қалыптастырды. Осы орайда арна
қағидасына сүйене отырып, Мүхтар Әуезов ойьга: «Тегінде, Абай
шығармаларының барлық қор, нэрі үлкен үш арнадан қүралады. 
Бұның біріншісі, ең молы - қазақтың халық әдебиетінің мұра- 
тумалары, екіншісі - шығыс эдебиетінен келген жэне ең аз сезілетін 
белгілер, үшіншісі - Абайды мэдениетгі, үлкен аңғарлы зор акын 
етіп көрсететін батыс эдебиетінің үлгі өрнектері» - деп 
түжырымдайды (18 т. 17 б.). Осы аталған үш арнаның «ең молы» 
-қазақ мэдениеті деуі: Абайдың үлы түлғасын тудырып, тарихи 
бітімін қаяыптастырған халқының батырлық ісі мен мінезі, 
әдебиетімен мәдениеті деп тұрған жоқ па?!

Он жетінші, он сегізінші томдардағы зертгеулер мен макалалар 
көбінесе кеңес заманы қазақ жерінде күштеп орнығуына 
байланысты жаңа аяқганып, қалыптаса бастаған қазақ социалистік 
мәдениеті қалыптасуы ерекшеліктері мен заңдылықгары сөз арқауы 
болған.Театр мен кадр, музыка мен эн өнері, өсіп, жетіліп келе
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жатқан қазақ мәдениеті мен ғылымының келелі деген мэселелері 
зерттеліп, өнер қайраткерлері, ақын мен жазушылары туралы жаңа 
пікірлер ұсынылады. Осы жерде ескерілетін жай, ізденісімізге де 
кажетгі: ол- «кеңес адамы», «кеңес азаматы», «кеңес мінезі» жэне
теория мен ғылым салаларында әдістемелікке дэмелене бастаған 
«таптық», «партиялық», «пролетарлық интернационализм», «ұлтгық 
түр жэне социалистік мазмұн» т.с.е қағидалық ұғымдар қазақ 
мэдениеті мен ғылымын өз иелігіне, жетегіне ала бастады. 
Осыншама бірігіп тұтасқан, өзін мәңгілікке санаған: 
«партиялықтың», «таптықтың»,«кеңестіктің» идеологиялық 
шабуылының нысаналы бағыттары да анықгала бастады. Бірақ- 
та, «ескішілдік», «ұлтшылдық» атты партиялық айдардың 
қысымына, қанды шоқпардың токылдағына қарамастан, біздің 
ойымызша, Мүхтар Әуезов халқының үлттық және ұлт жандылық 
касиеттері мен тарихи түлға бітімінің тұтастығы қағидасы айрықша 
маңызды, мазмүнды, бай рухани мұраларын дамытып, 
қалыптастьфып, қазіргі, болашақтағы ұрпақгар бойтұмары, ар мен 
ой түмары етіп қалдырды. Қазақ халқы үшін эрі үміт, эрі күдік 
тудыра бастаған тарихтың осы бір кезеңінде де Мұхтар Әуезов
қаламынан туған еңбектер ғылыми-теориялық, гыл ыми-эдістсмел ік
жағынан қазақ ғылымы мен мэдениеті үшін аса жауапты, бағалы, 
құнды, табысты кезеңі еді. Әсіресе, қазақ халқының тәуелсіздікке 
қолы арта бастаған шақга айрықша дараланып көрінетін: «тұлға» 
мен «бітім» қағидалары осының дәлелі.

КПСС үстемдігі орнығып, беки түскен сайын, мүның ұлы 
державалық саясаты, пиғылы тісін корсете бастады. Марксизм- 
ленинизм атын жамылып КПСС идеологиясы ұлттықты, 
үлтжандылықты мәдениет пен гылым салаларынан ығыстыра
бастағанын көреміз. Қазақ өзінің төл тарихы мен мәдениетін 
феодалдық көнеге жатқызып, басында «ескішілдік», сонан соң 
«байшылдық» айдарын тағып, бара-бара «үлтшылдық» пен «хал ық

319



жауына» апарып тіреді. Бұның ар жағында КПСС-тің жендет канды
қолы бас салып, жаппай қуғын-сүргінге, жазалауга ұшыратты.
Ақырында қазақ халқыньщ тарихи тұлға бітімі тексіз, бет-пішінсіз,
елсіз «кеңес халқымен» алмастырылып, орысжанды Одақтық
киімді киіп, «аға» ұлттың жетегінде, бұның байлауында, айдауында 
жүруге мәжбүр болды. «Социалистік мазмүндагы (байқаңыз - 
мазмұнды демей, «мазмұндағы» дейді, яғни багудағы, біреудің 
қарауындағы дегенмен тең емес пе?! /қалам иесі/) «үлттык түр - 
көп ұлтты сан алуан әдебиеттерге байланысты аса кең көлемді 
мәселе» дейді Мұхтар Әуезов (18 т., 344 б.).Өте орынды пікір. 
«¥лттық түр» социалистік мазмүннын құлы емес, ұлттык
әдебиеттердің өзара байланыстарының, ара қатынастарының 
күралы сапасында қабылданып, даму зандылығы биігінен каральш 
отырған жоқ па?! Мұхтар Әузов «үлттық түр» мен «социалист 
мазмүн» туралы ойлары он жетінші, он сегізінші, он тоғызыншы, 
жиырмасыншы томдарында берілген еңбектерінің көбінде сөз 
болған. Сол еңбектердің ішінде арнайы бағыттылығымен көзге 
түсетіні: «Кейбір үлт жазушыларының романдары туралы» (1950 
жыл) жэне «Әдеби мұраға арналған конференциядағы қорытынды 
сөз»т. б.

Конференцияда сойлеген созінде қазақ мэдениеті мен әдебиеті 
жайын талдай отырып, қазақ мэдениегі мен ғылымының 40 жылдык 
даму тарихына тоқтаған Мүхтар Әуезов: «Коңілдегі занды күдік- 
қобалжумен кіріскелі түрмын», - деп (20 т., 385 6.) басгайды сөзін. 
Үлттықты тұтастық деп қарап, бұған айрыкша мэн бере, 
дараландыра талдамаса да, бірақ бүның ең жанды деген тек қана 
әдебиеттану саласында ғана емес, терең философиялық 
(көзқарастық) мэні бар: «үлттық түр», «үлттық стиль», «үлттық 
бейне», «ұлггық специфика» туралы соны пікірлер ұсынады. Осы 
аталған <оолықгықгьщ тікелей белгілері» біздің ойымызша, Мүхтар 
Әуезовтің қорытынды, түйін қағидасын жасауда теориялык та,
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әдістемелік те орын алатыны сөзсіз. Сол, түйін ой -ХАЛЫҚТЫҢ 
ТАРИХИ ТҮЛҒА БІТІМІ қағидасы - нақтылықты бейнелейтін
абстрактіл ер.

«Үлтгық специфика мэселесін түсінуцің эр түрі бар екенін жэне 
есте айқын сақгау керек. Егер үлттық спецификаны ерекшелік 
дегенде, өзге ерекшелік жоктай, өз эдебиетін ғана бөлекше жаралган 
өзгеге бітпес артықшылығы, елден ерекше дара үздік бітімі деп 
қарайтын болсақ, онда бұл мәселені үлтшылдыққа айналдырамыз. 
Ол идеял ы к-ғылым д ы қ дұрыс жол емес, консервагивтік қияс жол 
болар еді. Ал, маркстік-лениндік ғылым жолымен қарағанда, 
мазмүны социалистік, түрі үлттык мәдениет жайы айтылғанда, ең 
эуелі Лениннің мэдениетті идеологиялық категория деп түсінгенін 
есте сақгау шарт. Идеологиялық болса, ол ең алдымен таптық 
категория болады. Сондыкган да Ленин эр мэдениегге екі мэдениет 
болады деген» (Сонда, 402 б.). Үлттық тэуелсіздіктің көзімен 
қарасақ, заман агымы өктемдігін Мұхтар Әуезовтің «үлттық 
специфика» (ұлттықтын тікелей белгісі /қалам иесі/) туралы 
көзқарасынан айрықша сезіліп-ақ тұр. Жасанды «социалистік 
мазмұн» деген қағида мәдениетті «таптық категория» деп, 
паргиялық пен таптықгын иелігіне қазақгың үлттық Мәдениеті мен
санасын багындыру еді.

«Үлттык» пен «ұлттық түр» қоғамтануда, әдебиет тануда
ғылыми-теориялық, эдістемелік мэн атқаратыны сөзсіз. «Үлттық
түр» мен «социалистік  мазмұн» үгымдары, бүлардың ара
қатынастары, байланыстарының жасанды, өткінші екені сезіліп-ақ
түр.

Мұхтар Әуезов талдауында ұлпы қ түр біздің ойымызша,
«социалистік мазмүнның» арқандап үстайтын бүзауы сиякты. 
Егерде, «ұлттық түр» мен «социалистік мазмүн» қосағынан ұлттық 
түрді ажыратқан жагдайда социалистік мазмүн жүмыссыз қалган 
болар еді. Осының кебін киіп отырған жок па бүгінде кешегі кеңес
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халықгары. Кеңес тағьшан қуылып еді, «социалистік мазмұн» да
Ц|

түғырынан түсті.
«¥лттық түрді» КПСС саясаты одақтық мәдениет пен

эдебиеттің жасанды бояуы ретінде пайдаланды емес пе? 
«Социалистік мазмұн» қалт-құлт етіп күн кешті, тарихқа тамырын 
терең жібермегеН, халықтарға да сыйсыз, сиымсыз болды. 
Дүниежүзіл і кке бетгеуге бүньщ абиыр, атағы жоқ, езіндік байлауы, 
елдік түрағы жоқ, түлғасының тегі де, бітімі де белгісіз: «үшарымды 
жел біледі, қонарымды сай біледі!» - деп, аяқ-қолы жерге тимей, 
әлемнің қай кеңістігінде үшқаны да белгісіз.

«Социалистік мазмұнсыз» үлттық мэдениетті дамытуда 
«үлттық түрдің» тарихи да, танымдық та орыны туралы Мүхтар 
Әуезовтің ойымен танысайық. «Ұлттықтүр дегеніміз - бүлжымай, 
өзгермей, бір орында түрып қалатын бірнәрсе емес екенін естен 
шығаруға болмайды. Үлттық түр дегеніміз - өткен заманалар 
бойыиа тарихи жағдайда қалыптасып, халықтың жаңа дэуірде 
мәдени-тарихи дамуымен байланысты үнемі соны қасиетгер, 
жетістіктер тауып, өркендеп, байып отырады. Біздің социалистік
творчествомыздағы ұлттық түр - өз шеңберінен шыға алмаи,
өзімен-өзі оолатын нэрсе емес, халыктың қажепн өтеитін, керегіне 
жарайтын күшті қүрап. Оған уақытша, өткінші категориял ар арқалы
шек қоиылуына қарап, дамымаитын, өзгермеитін нәрсе деп карау
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дұрыс болмайды» (18 т., 351 б.).
«¥лтты қ түр» I халықтықпен тығыз байланысты 

диалектикалық үдеріс екенін ескертіп отырған жоқ па?! Мұхтар 
Әуезов талдауында ойға қалдыратын қүпия сыры осы түста біздің 
ойымызша, ұлттыққа шек қоятын «өткінші категорияға» 
байланысты деген ойды қуаттайтын сиякты. Сонда үлттыққа шек 
коятын «социалгистік мазмүн» емес пе екен? - деген болжам ойынды 
мазалайды. ¥лы ойшылдың: «үлттық түр - халықтың қажетін 
өтейтін, керегіне жарайтын күшті құрал», 1 деуі біздің ойымызды
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қуаттдйды деген сенімдеміз. «Социалистік мазмұн» «өткінші 
категория да, ал «ұлтгық түр» болса, қандай да халықтың қаны 
мен жанынан жаралып, маң дай терін сыпырып тұрып жасаған, 
қалыптасқан тарихи қасиеттері.

«Үлттық түр» қандай да халықтың тарихи тұлға бітімінің 
жиынтық көрінісі сияқты: ұлттығы мен ұлтжандылыгыныңI
сангилы«белгілері» - Мұхтар Эуезов зертгеп, талдайтын: «бейнесі», 
«мінезі», «спецификасы», «стилі», «психологиясы» т.т. Халықгың 
өмірі мен шаруашылығындағы өзгерістерге, жетістіктерге тікелей 
байланысты, бұның тұлға бітімі де қорланып, байи да, жаңара да 
түседі. Бүгінде аумалы-төкпелі заманды халқымыз бастан өткеріп 
отыр. XXI ғасьфда «көшпенді надан», «тогіас халық» деген тұрпайы, 
ұлы державалық көзқарас тарих қойнауына, бұнымен бірге 
жаратушысы да - мәдениетсіз, білімсіз саясатшылыр да мэңгілік 
оралмасқа кетері анық. Ұлттық түр табиғи-тарихи үдеріс. Ал, 
«социалистік мазмұн» жасанды, идеологиялық шырмау, саясаттың 
қолшоқпары. Қандай да халықгың да аспан мен күн аясынан, тарихи 
қалыптасқан жері мен суынан, халқының қанынан, Абай айтатын 
«жаны мен тәнінен» жаратылған таңғажайыбы: ол - ұлтгық, халық 
өмірі, еңбегі мен тіршілігі, тарихы. Абай мен Мұхтар Эуезов, ең 
алдымен казак халқының ұлы перзенттері, қазак жері топьфағынан 
жаратылған даналар қазақша ойлап, сараптап, шығармаларын ана 
тілінде жазды емес пе?! «Жазса қайтейін!» - деп, мекіренетін ойсыз,
ақылсыз кісілер де болар.

Ақылсыз іиынга сенбей, эісоққа сенбек, - дегені Абаиды көп
ойға қалдырады. Қазақша сауаттылыққа, ұлттықпен 
ұлтжандыл ы ққа тэрбиелейтін ұлы даналарымыз.

Халықгардың тагдыры млр. адамдарға еншісін де бөліп беріп,
сыбағасын да сыйлайды. Еншісіне, сыбағасьша орай адамдар қоғам
өміріне тікелей қатыса отырып, өз пршшктерін: санғилы сезім, ақыл, 
сана толғаныстарын тудырады, жасайды. Мысалы, өмірдін не түрлі
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тауқыметтерін: дәм-тұзын аиыртады; сорасы мен мазасын 
көрсетеді; мұңы мен назын шағады; арманы мен қайғысын 
зарлатады; жақсылық пен жамандықты, арамдық пен эділдікті бір- 
бірімен арпалыстырып қояды. Осының бэрін кім жасайды деп 
өзімізге сүрақ жолдап, жауабын берсек. Қоғам десек, бәрін камтуға 
ниет білдіргеніміз де, бірақ бұл жагдайда сұрагымыз жауапсыз 
қалады. Тарих талабы бойынша жауапты енші мен сыбаға 
үлестіретіндерден сұраганымыз орынды болар. Сөйтсек, беретін 
де, алатын да - бір қол екен: бүлар болса билік те, экономикалық та 
күші бар үкіметті үстаушы саясатшылар екен. Әсіресе, бүрынғы 
КСРО қүрамында болған одақтық республикаларда өтіп жатқан, 
Марксше революциялық үдерістер, кей аймақгарда азамат соғысы 
өртін түтатып, сөз етіп отырған мәселенің жан-жақгы түсінілуін 
талапетеді. ШИВ | лу'-'' -чн ■ \ - чЦ

Күйреген одақгық идеология (КПСС) мен үлтгық психология, 
сана арасындағы күрес бықсыған шаланы жалынға айналдырып, 
адамдардың жан дүниесіне жара салып, әлеуметгік іс-қимылдарға 
итермелеп, жүмылдырады. Осының дараланған көрінісі 
Қазақстанда орын алған - қазақ халқының Желтоқсан көтерілісі 
(1986 ж.). Қогамдық психология мен қогамдық сана кеңес 
заманында КПСС идеологиясы қазанында қайнатылып,
халықтардың үлтжандылық қасиеттерін үлттық қан-сөлінен 
айырып, тазартып, бүларды «орыстілді», «орысжанды», «кеңес 
адамына» айналдыруга не түрлі «айла-амалды», «қулық пен 
сүмдықты» іске асыруға әккіленді. Қоғамдық болмыс пен когамдық 
сана туралы Маркстің гылыми, эділ қагидасын үлттық пен 
үлтжандылық қасиеттерді жеделдетіп қүртудың идеологиялық 
шырмауларын ойластырып, коммунистік идеология үстемдігін
күшейтпекке пайдаланды.

Үлттық пен үлтжандылық қасиеттер әркімнің қонышынан 
шығаратын мінез емес, бүл табиғи-тарихи үдеріс екендігіне қандай
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да ұлттың ғасырлар бойы мәпелеп дәріптейтін, алтыннан сомдалған, 
өте-мөте қадірлейтін: салт-дәстүрі, салт-санасын, былайша 
айтқанда, еңбектеніп, жиған-терген, сақтаған, байлығын 
қорландыратын материалдық та, рухани да қазыналары - 
хапықгардың ғасырлар бойы қалыптасқан тарихи тұлға бітімі емес 
пе?! Қарадан Президентке дейін біртұтас халық болып, осы 
байлықтарды сақгамасақ, қорландырмасақ, нэрлендірмесек: 
елдіктен қалып, ұлттығымызды, ұлтжандылығымызды жоятын
қауіпті өз басымызға өзіміз-ақ төндіреміз ғой. Осыны іштен де, 
сырттан да көксеп, күтіп отырған жау жоқ емес шығар, элгі, 
қазақгьщ: «жау жоқ деме, жау борік астьінда» деудің сыры да осында 
бопар.

Мұхтар Әуезов озі де кеңестендіру мен идеологиялық 
қысымның қүрбаны болғанын, оның 30-50-жылдары жазылған, 
сощы мақалаларынан сезуге болады.

Осы келтіріп отьфған Мүхтар Әуезовтін шығармаларының 
біразына тоқгап отуці орынды кордік. Себебі, бүлардың бэрі дерлік 
қазақ халқының даму тарихының шежіресі, бүның тарихи түлға 
бітімін калыптастыратын объективті үдеріс. Қазак халқының тарихи 
түлға бітімі көп көріністерінің, қырларының бірі - халыктың салт- 
сау ығы. Осы мэселеге Мүхтар Әуезов «Біздің елдің салт-сауығы» 
деген мақаласын арнаған.

Мұхтар Әуезов кеңестікті дәріптей отырып, сойтсе де 
үлтжандылығы сөз арасында тығылып тұргандай сезілуі - еріксіз 
эрғилы ой толғаныстарын тудырады. Ұлттық бет-бедерін 
көрсетпесе де, үлттық салт-дәстүрді жан дүниесімен сезініп,

ЦІ

қабылдап, «терең оймен» қорытып, қабылдап, мүны созсіз
жактайтынын танытады.

«Жалпы салт дегеннің озін де сансыз коп салаларға боліп, 
таратып айтса, соз ұзақ болады. Салт деген үгымның өзінің де кең 
мағынасындағы барлық бұйым-белгілерін, бар-түрманын түгендеп
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тереміз демейік», - дейді Мұхтар Әуезов аталған мақаласында. 
(18т., 266 б.).Бір гэбі бұл мэселелерді тарих қойнауына жіберіп, 
ғылыми жэне тәрбиелік мэнін ескермеген сияқты. Шындыгында 
байқалатыны ұлттық пен ұлтжандылық үнемі экономикалық, саяси
және халық санасы тұғырынан белес беріп отырады. Себебі, 
мыңжылдық тарихы бар қазақ халқының салт-дэстүрі барына күмэн 
келтіру ойсыздық болар.

«Совет баласы», «кеңес ауылы», «жаңа сауық-салтымыз» 
депдолып жатқан, аяқгана бастаған «кеңестікті» жамылып, КПСС 
идеологиясы қазақ мәдениеті шептерін бірінен соң бірін жаулай 
бастағанын қөреміз. Кеңестікті дэріптей отырып, халқымыздың 
«салт-сауығын» тарих қойнауына жіберсе де, бірақ ұлттықтың 
тәрбиел ік мэніне Мұхтар Әуезовтің ден қойғаны байқалып-ақ тұр. 
Бүгінгі жастарға ой салатын Мұхтар Әуезовтің мына келтіріп 
отырған пікірі: «Тұрмыс салтының тағы бір жақсы дәстүрін ер мен 
жар болған жастар өмірінен де көреміз. Қазіргі қазақ елінде ер
қуанышы, жар жарастығы аталық әмірі мен тал аоынан тумаиды. 
Құдалық, қалың мал, баяғының ежеғабыл, бел қүда, бесік қүда 
сияқты салтын бүгінгі жаңғьфып өскен жаңа буьш, жас төліміз 
мүлде білмейді» (Сонда, 268 б.) деген Мүхтар Әуезов пікірі екі 
ұшты ойға қалдыратын сияқгы. . .

Кеңестікті жақтаса да, «баяғыны» даттамайды. Мұхтар 
Әуезовке арашашы болайық деген ниеттен аулақпыз. Бірақ, 
айтпағымыз үлы ғалым-жазушының даналығынан, ақыл- 
парасатынан, үлтжандыльщ қасиетгерінен тэлім-тэрбие, өнеге алу 
мақсаты.

Мүхтар Әуезов үлтгық мәдениет пен ғылымньщ тарихшысы, 
шежірешілік негізін салушылардың бірі. Қазіргі жастарымыз 
даналардан үлгі-өнеге алмаганда, кімнен алмақ? Сұраққа жауапты- 
үлттық пен ұлтжандылықты ту көтерем дейтін үрпақтардан 
күтеміз. -
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Мұхтар Әуезовтің «Кейбір ұлт жазушыларының романдары 
туралы» деген мақаласында аударма мәселесін ғана емес, одақгық 
көлемде дұрысырағы «Орталыктың» ұлттыққа, ұлттык мэселеге 
деген көзқарасы жөнінде деректі ой толғаныстарымен танысамыз. 
Мұхтар Әуезов ойын былай тарқатады:

«Бір елеулі мәселені сөз арасында атап айтқымыз келеді: ұлт 
жазушыеының романын орые тіліне аударудың тарихи маңызы 
ерекше зор» - деп бастап, ұлы ғалым-жазушы «тарихи» деген сөзге 
ерекше мэн берген сияқгы, яғни тек орыс тілін гана емес «ұлттық 
та ерекшеліктерді де сыйла» деген үні қүлагыңа шалынгандай
сезінесің. «Өйткені, шыгарманың авторы», - деп, ойын әрі
жалгастырады, - «сонымен қазіргі дэуірде өркендеп отырган ұлт 
(ұлтгық демейді /қалам иесі/) республикасьшың бүкіл әдебиеті сол 
аударма арқылы бүкіл одақгың сынынатүседі, шеберлікке жетілгені 
жөнінде емтиханнан отеді. Солай бола тұрса да, осы романдардьщ 
көпшілігінің көлемі шагындалып, коркемдік-стильдері түгел 
сакталмай, одактык эдебиет оқушыларына шала-жансар күйде 
үсынылып жүр. Мәселен, Сыдықбековтың «Біздің заманның 
адамдары» романы түп нүсқасында 21,5 баспа табақ болса, 
аудармасы небары 15 баспа табак болып шықты. Романның алты
баспа табағы қысқарып қалған И

... С. Мұкановтың 45 баспа табақ «Жұмбақ жалау» романы
орысша аудармасында «Ботагөз» деген атпен 25 баспа табақ 
көлемде басылып шықты» (Сонда, 345-346 бб.) деп, қазіргі 
тәуелсіз козқараспен пайымдасақ, оте күрделі мэселенің басын 
ашып, Мүхтяр Әуезов: «¥мыт қалдырма сөзімді!» - деп, ескертіп 
түргандай ойда боласың. «Шала-жансар» деген қагиданың мэнін 
я т я отырып, одақтық көлемде, бүның қогамдык пікірде қандай із 
қалдырагынына да коңіл аударған. Сонымен, аударманың кесірінен 
үлт жазушыларының романдарын «түп нүсқасында шала-жансар
жазылган әлсіз шыгарма екен деп білетін болады», - дейді Мүхтар
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Эуезов (Сонда, 347 б.). Сөз етіп отырған мақалада ғалым-жазушы 
«кеңестіктің» бағында өсіріліп бапталған, «ұлттық түр» деген 
ұғымға түсінік бере отырып, ұлтгық пен ұлтжандылық мэселелеріне 
қатысты көзқарасынан да бедер көрсетеді. Басқа да көптеген 
мақалаларында, мысалы, «табыну психологиясы», «құлдық 
психологиясы», «жалыну психологиясы» мен «жағыну 
психологиясының» саяси-элеуметтік жэне танымдық сипатына да 
тоқгаған.

Патшалық Ресей мен КПСС-тің ұлттық саясаты үстемдігі 
қазақ халқының тарихи тұлға бітімінің ең жапды-ау деген қасиеті - 
ұлттық пен ұлтжандылыкты қорлайтьш психология екенін Мұхтар 
Әуезов өзінің шығармашылық еңбектері арқылы жан-жақгы зерггей 
де,талдай да, корсете де білді. КПСС-тің «мүлтіксіз 
даньпппандығы» ұлтгықгы арнайы идеологиялық қальпгган өткізіп, 
өң-пішінін «кеңестендіріп», қазақ халқын жалпы адамзаттыққа 
маңайлатпайтын, туысқан бауырларына жақындатпайтын, қан- 
сөлінен, тарихи тұлға бітімінен айырыла бастаган шакггың өзінде 
де, Мүхтар Әуезов туған халқьга ұлтжандылық түргысынан қарауға 
айрықша зейін қойғанына ғалым-жазушы өмір жолы мен 
шығармашылығы көзімізді жеткізеді.

Мүхтар Әуезов түсінігінде Абай шығармашылығының ғылыми- 
теориялық негізі: «тікелей халықтығы», «ұлттық қазына» 
қағидалары. Бұны Мүхтар Әуезов шеберлікпен пайдалана агырып,
үлттығымызды, ұлтж андылығымызды табанды қорғап, 
халқымызға деген өзінің сый-қүрмет сезіммен, намысымызды 
оятьш, ұштық рухымызды жандандыра, нэрлендіре түсті.

Ана тілімізді Мүхтар Әуезов ғылыми-теориялық мәселе ретінде
талдап, қандай да халықтың өмірі мен жан дүниесі екеніне кэміл 
сендіреді.

«Роман эр халықтың өз тілінде жазылады», - деп бастап, өріс 
алған ойын эрі жалғастырып, - «демек, сөз - суреттеу қүралы
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ретінде өз халқының әдебиет тілінің қазынасын барынша 
пайдаланады; фольклорда, поэзияда қалыптасқан көркем сөз 
мәдениетінің жақсы үлгілерін: әр халықгың ауыз әдебиеті мен жазба 
әдебиетінің үлгі нүсқаларын іске жаратады. Сонымен қатар, үлт 
жазушыларының қай романы болса да орыс жэне дүниежүзі 
классиктерінің, алдыңғы қатарлы орыс кеңес жазушыларының 
жақсы дәстүрлерінен алған үлгінің жемісі деп білуіміз керек» деп,
ойын түйіндеген Мүхтар Әуезов (Сонда, 352 6.).

«Ұлтгық қазьгаа» теориясы Мүхтар Әуезов түсінігі бойыңша, 
ұлттықтілдіңсарқылмас рухани байлығы, эрі ғылыми-теориялық 
арнасы. Осы себепті бүның ғылыми-әдістемелік те құралы екеніне 
көзімізді ашып, бүған деген сенімімізді бекіте түседі.

Төменде келтіріп отырған үлы Абайдың поэзия тілімен 
түйіндеген «мақтау» деген философиялық деңгейдегі ойымен 
Мүхтар Әуезовтің «құлдық психологиясы», немесе «жальшу, 
жағыну психологиясы» туралы пікірімен тікелей сабақтастыгын
танытады:

Абұйыр, атақ сол жанда - 
Кімді көп жүрт мақтаса.
Ол мақтаудан не пайда,
Көп мақтауын таппаса?

Көп тәңірі атқан мақтай ма,
Ол тәңірі атқан болмаса?
Жоқ-барды шатпай ма,
Көптіц өзі оңбаса?

Мақтау -жел сөз жанга қас,
Қоіиеметшіл іиыгарган.
Бір мақтаса, боқтамас 
Ел табылса, құмарлан, -
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деп, оар жан-дүниесімен тебірене сезініп, тереңнен толғаитын 
ойшылдың сөздері, кімге де болсын: «Әуелі, өзіңе үңіле қарашы? 
Өзіңе озің: мен кіммін? - деп, «ойлы көзбен тағы, тағы қарашы? 
Ойланшы?» - дел, кдмқор болып тұрган жоқ па? Иә, «көп мактауын» 
таппайтын ба? Әлде «тэңірі атканы ма?» Немесе «ед» табатын, 
жер танитын қамқоршы ма? Бұлардың кай-қайсысы болмасын адам
ісімен мшезшен табылатынын ескертш, сақтандырып тұрган жоқ 
па?! Санғилы қылықтарға толы адам психологиясы пернелерін 
тартқан шакта адам күй-сезімі симфониясын тыңдап тұрғандай 
сезім, сезімдер қамауында боласың.

Мұхтар Әуезов «құлдык психологиясы» туралы ойын шағын 
гана «Шыншыл, тэкаппар акын» деген мақаласында толғайды. 
Макала ақын Сәкен Сейфуллин шығармашылығының жиырма 
жылдық жолына арналған. Сонда «тәкаппарлық» деген қарапайым 
казак сөзін халык психологиясы сырын ашатын танымдық, 
логикапык күрал сапасында, ойлаудың түрі ретінде үсынады. 
Карапайым «тэкаппарлык» атты казак сөзіне тарихи мән беріп, бұған 
философиял ық мазмүн жүктеген.

Мұхтар Әуезов ой байлыгы мақападан ізденіске, ізденістен 
зерттеуге, зергтеуден түлгапы ойга, әсіресе үлы Абайдың тарихи 
түлға бітіміне ауысқан сайын айрыкша байкалады. Сонымен 
карапайым казак сөзі ганымның келесі бір баспалдагы болып, 
логикалық ойлаудың қүралына айналады. Көрнекті қазақ ақыиы 
Сэкен Сейфуллиннің кісілік тұлгасынан диалектика тілінде айтсақ, 
жекеде жалпылык көрінісі аркылы казак халкының ұлттык жэне 
үлтжандылық қасиеттерін сөз сткен Мүхтар Әуезов.

Философиялык ойлылыққатәрбиелейтін Мұхтар Әуезовтін 
сөзін толыгырак келтірейік. Міне, сол ойы: «Ең әуелі тәкаппарлык 
дегенге тоқгасақ: бүл сөз казак кұлагына тосаң тиетін, өзінІң нэрлі
жақсы магынасынан айрылган сөз еді. Оның тарихи себебі дс бар
еді: ОТАРКҮНІОШАРЫЛА БАСҚАНҚҮЛДҺІҚКҮНІБОЛАТЫН
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(/қалам иесі/). Құлдық психологиясын елге мінез етіп басқалар: 
хан,төре, би, болыс, чиновник-тілмаш, ескішіл, байшыл үлтшылдар 
етіп еді. Жальтну мен жағыну үстінде де өз күндерін кешіп еді. 
Адамның шын адам мүсінін көрсететін, өз басын «өзгеден кем 
емеспіндеңмін» деген сенім, санаға жеткізетін, қадірлі сипат - 
тэкаппарлық- аналар (отарлау саясаты /калам иесі/) түсында сөнген, 
солған еді. Ол, тіпті, айыпты мінез, шам сөздің мағьшасында қальш 
еді. Октябрь революциясы, Ленин жолы бізді, міне, мақгандыратын, 
тәкаппарландыратын күнге жеткізіп, одақгық сүбе елінің бірі етті» 
(17т., 47б.) деп, Ленинге деген үлы МүхтарӘуезовтіңсенімі зор
еді.

Патшалық Ресей орнатқан «қүлдық психологиясынан» азат егп 
деп сендірген кеңес заманына Мүхтар Әуезовтің өзі үлкен үміт 
аргқан. «Ленин жолы» заманы «қүлдық күнін» қайта орнатады деп
ойлады ма үлы дана.

1937-1954 жылдары қазақгың оқыған, білімді мамандары, білікті
дейтін 67 мың ғалымдары (Қараңыз: «Егеменді Қазақстан»1996 
жыл, 5 шіпде) «үлтшылдық», «халық жауы» айдарымен аяусыз 
қьірғынға үшырады. Бүган кім кінәлі? КПСС биліктен тайды. КСРО 
құлады. Бүгінде жауапкершілікті ешкім де мойнына алмайды. 
Кешірімі жоқ қылмысты жасаған жендетгердің өзі тақган қуылды. 
Қазіргі, болашақтағы үрпақтар үлттық тарихымыздың 
жазықсыздардың қанына боялган осы бір шерге, «Елім-айға» толы 
қара жамылған беттерін үмытпаса екен, қайғылы күндер 
кайтал анбаска барлық адамдық, рухани күштерін жүмылдырса екен
деп тшеиміз.

Ұлы Мұхтар Әуезовтей дана да: «қанды шеңгелден қүгылдым 
ба, жоқ па? - деген күдік ешкімнің де көзі жетпейтін жүрегінің ең
түпкірінде сақталған болар. Абай аитқандай:

Бір күшті көп тентекті жыга алмай жүр,
Іште жалын deptп болып, шыга алмай жүр, - деген ақыл
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азабы мен жан азабын Мұхтар Эуезов те басынан кешті емес пе? 
Сөз болып отырган галым-жазушының мақаласы 1936 жылы 
жазылған. «Құлдық психология», «құлдык кун», элі де болса казак 
халқын шырмауынан шығаргысы келмейді. Себебі баршылық, 
тоқшылық, жақсы өмірді өзімізден күтпей біреуден күтудеміз. 
«Жалыну мен жағыну» психологиясына енді өзіміздің тәуелсіз 
мемлекетіміздің шенеуніктері душар етіп отыр ғой. Үлкен саясат 
маңында жүргендер бұган не айтар екен? Тарих жүктеп отырган 
осы бір дэуірлік мәселеге үлтжандылықпен қарап, елге билігін 
жүргізіп отырган шенеуніктік мемлекет, Абай армандаган күнге 
қүлақ артса:

Жарлы емеспін, зарлымын,
Оны да ойлан толганып.
«Жұртым» деуге арлымын,
Өзге жұрттан ұялып, - »
иә, осының тагдырлы мәнін қазіргі қазактың үлы мен кыздары 

тереңнен толгап ұғуга тырысса? Сонда, мүмкін, «өзге жұрттан 
үялмайтын кунге жетер ме едік?» деген «арманға жакындай түспес 
пе едік?» деген үміттер жетелер ме еді? Бірақ, үміт ой эркімді 
мазалайтыны, жетелейтіні сөзсіз.

Көпұлтты социалистік мэдениеттің қалыптасуынын 
теориялықта, идеологиялық та өлшемі, әрг шектейтін шебі деп 
есептесек акиқатка жақындай түсеміз. Себебі, «үлттық түр» 
үлттық мәдениетті дамытудың қүралы емес, керісінше, кеңестік 
мэдениеттің сырт пішінін гана сылап-сипайтын саяси алдамшы 
одақгық бояуы. Әдеби-көркем, ғылыми шыгарма болсын анатілінде
жазылганымен,бүлардың ішкі жан дүниесін, тіпті, ақыл-ойын 
«социалиспк (реализм) мазмүн» биледі, жүріс-түрысына дейін қалт 
еткізбей бақылап, бағып отырды емес пе?

«¥лтты қ түр» мен «социалистік мазмүн» - жалган 
идеологиялық бояулар. Бұлар болса ұлттықты ң да,
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ұлтжандылықгың да өңін де, түсін де мүлдем өзгертіп, бара-бара 
көзін жойып: «кеңес адамы», «кеңес халқы» атты даурықпа, 
жасанды қалыпқа салмақшы еді. Мұхтар Әуезов өзінің жеке 
шығармаларында «аға ұлт», «Москва- ең биік таразы» деген табыну 
психологиясының «жайқаң-қайқаң» қылығымен де таныстырады. 
Бұл турасында Мұхтар Әуезов не айтар екен, танысалық:

«Мысалы біздің туысқан елдер эдебиетінің шығармаларында 
Москва ең биік таразы қазы есепті танылар еді. Мұнда жеңістің 
бағасы, талантгың танылуы, эділдің ақгалуы, қатенің жазалануы, 
дұрыстың ұстемдік алуы, даулар шешілуі, қиялдар іске асуы - бэрі 
де бір Москвада жай табады»(7$ т., 402 б.).Сонымен, Москвада 
кеңестіктің атымен нені ақгау, нені даттау, кімге ат-шапан - осының 
бәрін КПСС Саяси Бюросы шешетін.

Москва «биік таразы» болып, көпұлтты кеңес мәдениетіне 
шешімін де, үкімін де шығаратын бірден-бір орталық болса, атса 
оғы, шапса қылышы болған КПСС-тің «таптық», «партиялық» атты 
қағидалар, эрі қалып көзқарастық өлшемдері «творчестволық» деп 
саналатын мәселелердің қандайын болсын қырағылықпен 
қадағалап, бағып отырды. Осының сарынын, идеологиялық қысымы 
құрсауының салған іздерін Мұхтар Әуезовтің отызыншы жылдары 
жазған мақалаларынан аңғаруға болады. Мэселен, 1937 жылы 
жазылған «Тарих путевкасын берген адам» деген мақаласы. Сол 
кезде ВКП(б)-нің Қазақстан бойынша бірінші хатшысы 
Л.И.Мирзоянның кабинетінде (1933 жылы /қалам иесі/) мэдениет 
майданына арналған мэжілістен алған әсері туралы пікірін: «Мирзоян 
бір жолы драма театрында «Арқалық» пъесасын көрді. Артистердің 
өнерін жақсы багалады, «жалпы театр мен эдебиет бір беткей 
қалмасын. Құр ғана қазақ ескілігі басымдап жүрмесін.

Оның ішінде қостарлығын қостап, сүйерлігін сүю керек. 
Сынсыз,талғаусыз бас шұлғи беру жол емес. Екінші, әсіресе 
алдыңғы қатарлы орыс әдебиетінен, классик мәдениетінен үлгі
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алуды ойлаңдар. Өз үлгілеріңді Қазақстан көлемінде ғана 
қалдырмай, Одақ майданына алып шыгыңдар. Өз күшгеріңді
танытарлық шыгармалар туғызыңдар» - деп түшндеген оиын 
Мүхтар Әуезов (17 т., 79 6.). Сырт қарағанда, барлығы қамтылған
сияқгы, ал оидың қан тамырын «қазак ескшігі» деп, «орыс классик
мәдениетінен үлгі» деп, қазақ мәдениетінен үлгі аларлық ештеңе
жоқтай мәдениет пен әдебиет салаларында «орталық», «таптык» 
үстемдігі идеясы насихатталып, қуатталады жэне де КПСС 
жағынан тікелей қолдау ала бастады. Партиялық үстемдік қысымы 
үдеуінің алғаш қадамдары міне -осындай. Алда канды қылышын 
жалаңдатып, репрессиясы күпп түрды ғои.

Мың өліп, мың тірілген қазақ халқы - 1997 жылдың мамыр 
айының 31 -і, соңгы сенбісі, түңғыш рет - Қазақстан Президент» 
Жарлығымен «Саяси қуғын-сүргін қүрбандарын еске алу күні» деп 
жарияланды. Еске алу күніне байланысты Республика Президенті 
Нүрсүлтан Назарбаевтың Қазақстан азаматтарына арнаған Үндеуі 
(Қараңыз: «Егемендік Қаза^стан». Үлттық қогамдық-саяси
газет. №105(21570). 31 мамыр, сенбі, 1997 жыл) алпыс жыл 
бойы архив қойнауында сақталған, жан түршігелік деректермен 
таныстырады: 1929 жылдан бастап 1953 жылға дейін Кеңес 
Одағында 40 миллион адам қуғынға ұшырап, 25 мың адам атылған. 
Халыққа қарсы жасалған қылмыстың басқа да айғақтарын 
келтіргенде: қазақтардың 42 пайызы аштықтан қырылып, 
миллионная астам адам ауып кеткен. Ал, біздің елге бір миллион 
209 мың адам жер аударылды. Осының барлығының нәтижесінде 
қазақгар өзінің туған топырағында аз үлтқа айналды.

Ү ндеу: «Келешек күндеріміздің бэрі жарық, бэрі - жақсылык 
болғай!» - деп, қазіргі, болашақ үрпақтарды да халқының, елінің 
тәуелсіздігін, жерінің түтастығын сақгауға шақырады.

Абай шығармаларының (өлең жэне философиялық сөздерінің) 
ғылыми-теориялық жэне әдістемелік негізі Мүхтар Әуезов
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ұсынаіын «Абайдың тікелей халықтығы» мен «Абайдың ұлттық 
қазына» жасауы туралы қағидалары.

Екі дана ойшылдың әлемдік тарихи тұлғалар деңгейіне 
көтерілуінің сыры -туған халқыныңтарихи түлғабітімініңбатырлық 
мінезін дүниежүзі халықгарына таныстыруында болар.

Қандай да халықгың тарихи тұлға бітіміщң жасампаздығы, 
даналыгы мен батырлықмінезін қалыптастыратын да, өміржолына 
қамдайтын да, бары мен жоғына іздеу салып, қамқоршы болатын

ф

да, бұның ұлттық жэне ұлтжандылық қасиеттері. Қандай да
халықгың үлттыгы мен ұлтжандылығы сыры неде? деп сұрақ қойып, 
жауап берсек. Мұхтар Әуезовтің ойымен түйіндесек: қандай да 
халыктың -ең «жанды», «үздік», «ұлы» бітім тұлғасы.

Мұхтар Әуезовтің отызыншы жылдары аяқтана 
бастаған«тұлға» мен «бітім» қағидасы КПСС-тің «мүлтіксіз 
данышпандығы» заманындағы қазақ халқыньщ тарихи тұлға бітімі 
қапыптасуының азапгы, қайшылықгы жолын ғылым мен мәдениег 
салаларында бейнеленуі (танылуы, логикалық қорытылуы,
түжырымдалуы /қалам иесі/) тарихымен таныстырады

¥лы Мұхтар Әуезов «тұлға» теориясы «түр-тұлғамен пьеса» 
деген абстрактіліктен, алғашқы қарапайым түсініктен, күрделікке 
бастайтын ұғым, ягни, нақтылыққа үнемі, үздіксіз жоғарлайтын 
танымдьщ, әрі логикалық (ойлау) үдерісі екенін ғылыми-теориялық 
деңгейде жан-жақы талдаған. Ғалым-жазушының толық 
шығармапар жинағының он жепнші, он сегізінші, он тоғызыншы, 
жиырмасыншы томдарына қысқа шолу беруіміздің де мақсаты - 
диалектика тек қана даму теориясы ғана емес, эрі таным және 
логика теориясы. Осы заңдылық Мұхтар Әуезов 
шығармашылығында бой көрсетеді деген ойды айрықша бөліп,
талдап таныстыру еді.

«Түлға» ұғымы теориялық жэне әдістемелік қызметін Мүхтар
Әуезовтің шығармаларына тікелей сүиеніп, философиялықтүргыдан
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«ниеттеніп білмекке» ұмтылыс жасадық. Осыған байланысты 
Мұхтар Әуезов ойлы көзімен қарап, мұның қалыптасуы тарихьгаа 
қысқа шолу жасауды дұрыс көрдік. Ганым мен логика мәселелерін 
тұжырымдауға арнапған ғалым-жазушының төменде келтіріп 
огырган ауқымды философиялык ойына көңіл аударалык.

Мүхтар Әуезов «...жазушының шығарушылық еңбек жолын 
бірнеше саты деп түсіну керек» деген көркем танымның
диалекгикалык жольш анықгаудан бастайды. Бұдан соң жазушының 
шығармашылық жолының танымдық жэне логикалық міндетін 
анықтағанда жазушы «ең алдымен өмірді тану, білуге міндетп» - 
дейді. Шығарушылық қызметтің танымдық жэне логикапық 
міндетін былай деп түсіндіреді: «Сол өмір болмысын алғашқы 
кезекте жазушы логикакалық ұғым тілімен ғана түсіне таниды. 
Өмірді танымай, танығанын іштей меңгеріп алмай жазушының 
шығарушылық шабытЫ тумайды. Жеке жазушы өмірмен 
байланыса отырыл, сол өмірді терең тани жүріп, жазушылық еңбекке 
кіріседі. Алғашқы сатыда ол, көбінше, ынталы зерттеуші қалпында 
болады. Осыдан кейін туатын екінші сатыда, жазушы еңбегі, сол 
ақылмен, біліммен танылғанын суретпен бейнелеуге ауысады» деп 
түйін ойын тұжырымдаған (20 т., 405 6).

Қазақ ғылымы мен мәдениеті қызметі аяқтануы, басталуы 
тарихы, ғылыми жетістіктеріне жету неден басталып, немен 
тынады? деген сұрақтың жауабын анықтайтын болсақ, галым- 
жазушы Мұхтар Әуезовтің өз сөзімен айстақ: «өмір болмысын.. 
логикалық ұғым тілімен» танып, ойлау арқылы тани, қорыта білу 
деген сөз. Мэселен, бұған айғақ: «ТҮЛҒА» ұғымын «бірнеше 
сатыдан» тұратындығын, яғни диалектикалык логиканың 
қарапайымнан күрделіге, абсграктіпіктен нақгылыққа жогарылауъі, 
бұл түста түлға ұғым ының қалыптасуы, Мұхтар Әуезов талауында, 
түсінуінде үздіксіз, үзіліссіз өсіп, өніп, дамып отыратын тарихи
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үдеріс деп саналады. Мұхтар Әуезовтің шығармашылығы арқылы 
«түлға» ұғымыньщ танылуы, логикалық меңгерілу і тарихын қысқа 
қайталап шыққанда, бұның диалектикалық жолы: өмірдегі, 
тіршіліктегі өткен тарихи жолын қорландырып, байытып ойша 
қайталап шығу деген. «Тұлға» мен «бітім» - қандай да халықтың 
тарихи дамуының айнасы, дұрысы мен бұрысы, түзуі мен қисығын
көрсететін айнасы.

Социализмнің жасампаздық қасиетіне сенген Мұхтар Әуезов
ш

КГІСС-ті «прогресшіл» күш деп санаса да төменде келтіріп отырған 
пікірі қогамтану мэселелерін тұлга қағидасы халықтың тарихи 
түлғасы мен бітімі төңірегіне топтастырғанын байқаймыз. «Әрине, 
халықтың тұрмыс қалпы да, оның өмірлік мүдде, талап-тілектері 
де өзгеріп, өсті, ұлттык тэн қасиетгер замандар бөгегін бүзып өтіп, 
өзінің ең асыл сырлары мен гүлдерін ашты, жаңа сипат, жақсы 
дәстүрлермен байыды, үлттық бейнесі көркейе түсті. Бірақ одан 
үлт келбеті, үлт түлғасы солғын тартқан жоқ, жайнай түсті» деп, 
түлға өзгеріп, үнемі дамып өсіп, өніп отыратын объективті үдеріс 
екенін Мүхтар Әуезов ерекше бөліп отыр емес пе?! (Сонда, 416
6.).

Абайдың әлемдік тарихи түлға бітімін талдау барысында 
қалыптасқан түлға үғымының ғылыми-теориялық жэне әдістемелік 
мэні туралы Мүхтар Өуезовтщ қорытынды ойын оқырман назарына
үсынайық.

«Абайдьщ бар өмірін баян ету бір сөзге сыймайды», - дейді 
Мүхтар Әуезов. Үзак өмірінде Абайдьщ азамат арманынан туған,
талан-тартысынан туған ақындық, даналық қалып-қасиетінен туған
бірнеше өреп-өреп кезендерін бәліп атап көрмекпіз.

Бүл ерекше қалпында Абайдьщ ақындығы да, бас тірлігі де,
өмірдегі жол тартысы да, тарихтын елеулі үлгілі жемісі де түгел 
танылады. АБАЙДЫҢАБАЙЛЫҚ БіТІМ КЕСКТНІН, ТАРИХГЬЩ 
ТҮЛҒАСЫН ТАНЫТҚАН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ БАР
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Осындай қасиеттері Абайды жас жігіт шагынан өлер кезіне 
шейін эр алуан болып айқындалып шығып отырады» (18 т., 35-36
бб.) Л  •*■■■■ ■" - Я

Мұхтар Әуезов Абайдың тарихи тұлға бітімін толыктыра түсу 
мақсатымен бұның эр қырын (абстрактілікті /қалам иесі/)
бейнелейтін, баяндайтын ерекшеліктерінщ жеке-дара, эрқайсының 
мазмұнын ашқан. Міне, төменде солар: «Жекелеп санасақ, жас 
кезіндегі өмірлік, азаматтық ең бірінші ерекшелігі: «Әкенің ұлы 
болмай халықгың үлы боламын» деген тартысьшда, «Әкенің баласы 
адамның дұшпаны, адам баласы - бауырың» деген ой Абайдың 
сөзі ғана емес, адамгершілік, гуманистік жолы да болатын... Абай 
жасьгада әкеден қол үзгенде ел үшін, ел көшіне, тарих көшіне соны 
қоныс, тың өрістабу үшін қол үзген, сол үшін кеткен. Ол кетуі - 
үстем тап әкімдерімен кетісуі еді. Бұл бірінші үлкен ерекшелігі 
еді.Осыны ісінде де, өлең еңбегінде де арман етті.

Екінші ерекіиелігі: жуан бел надан, содыр ру басылардан бөліне 
кеткен бетінде бірден хальщты, халықтың мұңын тапты. Сол 
халыктың жоғын берер жаңалықты іздеді. Жеке қазақ тарихы мен 
топырагынан іздеген жоқ, үлгілі көрші елдер, өнерлі орыс халкынан 
іздеді... Сонымен, бірінші ерекшелігіне екінші қасиег қосты. Абайды 
танудың, толъпсгырудың айнымас айқы н жолы осы еді.

Үшінші ерекшелігі: қос қанатган биікті мегзеген ақындығын, 
бұрынғы қазақ ақындарының ешқайсысы шығармаған әлеуметтік 
үлы тартыс, тарихтық тартыс құралына айналдырды.

Төртінші ерекшелігі: өзі үшін, елі үшін ізденді, ізденді де тапты 
жэне бар тапқаны мен тудырғанын ұстаздыққа салды. Ақын болып 
өсер ақынды тәрбиеледі. Қазақгың жаңа әдебиетінің, классик 
әдебиетінің іргесін өзі қалап тұрғызып, сол әдебиетке басшы, 
халыққа қамқор, қайраткер болды» дейді (Сонда, 36 б.).

Бесінші ерекіиепігі деп толыктыратыпымыз: Абай қазақ сөзінін 
жеке-дара эдебиеттік қана мэртебесіне емес, философиялық
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деңгейге көтеріп, жеткізді. Қазақсөзініңтанымдықжэне логикалық 
мүмкіндікгерін байыта, тереңдете, жетілдіре түсті.

Мұхтар Әуезовтің Абай туралы жазған еңбектері көп: «Абай 
елінде өткізілген мереке» (1945 жыл) деген журналистік репортаж 
сияқгы мақаласьшан бастап «Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы» (1845- 
1904) атты 50-ші жылдары баспадан толық басылып шықканI
монографиясы мен мақалаларында, зерттеулері мен еңбектерінде 
Абайды тану, Абайтану ілімінің мәселелеріне арналған. Осылардың 
ішінде Абай туралы бастама да, ғылым тұғырының ең биік 
нысанасы- Абайдың тарихи тұлға бітімінің ең жанды деген 
диалектика тілінде, ойлаудың абстрактіліктен нақтылыққа 
көтерілуінің ұзақ жэне қауіп-қатерге толы тарихи жолы, жоғарыда 
келтіріп отырган ой талғанысы: «Абай еңбектерінің биік нысанасы» 
деген зерттеуін тыгылып, сығылып, ұшуға дайындық, ой мұхитына 
ұзақ сапардың бастамасы деуге болады. Үлы Мұхтар Әуезовтің 
осы аталған шығармасында Абайдың сомдалган тарихи тұлға бітімі 
қазақ халқының да тарихи тұлға бітімін зерттеп танудың теориялық 
жэне эдістемелік негізі. Абай мен Мұхтар Әуезовтің халқының 
ұлттык, елдік пен ұлтжандылық қасиегтері туралы толғаган ойлары 
бүгінгі күннің де айшықты мәселесі. F асырлар бойы армандаған 
тәуелсіздік кұсы қолымызға келіп қонды. Халықтығымыз бен 
елдігімізді қорғайтын күшке де иелік қолымызда: тәуелсіз қазақ 
мемлекегі іргетасын капал жатыр халқымыз. Міне, осындай тарихи 
жауапты кезеңде әлеуметтік жэне рухани жүдеушілік тамыры ең 
алдымен ұлттық пен ұлтжандылық каситтеріміздін дэрменсіздігінен, 
көбімізде осылардың жоқтыгынан белең беріп отыр.

Абай мен Мұхтар Әуезов мұра етіп қалдырған ұлтгық пен 
ұлтжандылык қасиеттердің ұйытқысы, тірегі болатын қагидалары 
элі де көрксм сөзді жағалап, осынын шеңберінен шыга алмай, саяси- 
элеуметтік эсерліктін, белсенділіктің тұгырынан көрінуге шама- 
шарқы жетсе де, күші мәнсіз нэрселерге жұмсалатын сияқгы. Сол
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ұйытқы, сол тірек - Абай айтқан, бүгінгі үрпаққа аманат, өсиет етіп 
тапсырган: «Қалың елі», «Қазағы», «Қайран жұрты» көбімізге элі 
де«жумбақ» сияқты, себебі бұның сырын ашып, мэнін ұгуга 
философиялық биіктен ой жүгіртіп, эуре болмаймыз. ¥лы Абай 
айтқандай:

Қайгысыздың бәрі асау,
Бізге онан пайда, - деп, қазіргі жастарга, еліміздің болашагына: 

«Менің жүмбақгығым - сенің келешегің, ойлан, ойлан?» деп, өтініп 
түрған жоқ па?! Кінэні біреуге итере салатын заман оралмасқа 
кеткен сияқты. Тарихтың ауыр жүгі енді өз арқамызда, салмағы 
тіземізді бүктіріп, желкемізден түйіп, түмсығымызбен жер 
жырттырмақшы. «XXI гасыр, дайынбысың?!»- деп, есігімізді 
айқара ашып, өктемдеп босағамызды аттап, төрім ізге
жайгаспақшы!
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РЕДАКТОРЛАРДЫҢ БІРІНШІ КІТАП 
БОЙЫНША ЕСКЕРТПЕ ТҰЖЫРЫМДАРЫ

Біз ұсынып отырған осынау күрделі де, түбегейлі еңбек өз 
бойымызда қалыпгасқан, машықганған, дағдылы болып үлгерген 
көзқарастарымызды қайта қарауға мэжбүрлеуде.

- Біріншіден, монография авторының қазақша жазу стилі бір 
жагынан оның Абай гүламаға еліктеуін білдірсе, екінші жағынан

■>

заңғар жазушы Мұхтар Әуезовтің ықпалына ерекше ден 
қойғандығын байқатады. Бүл еңбектің аталуы, мэн-мағьшаеы, 
мазмүн-бітімі түстарынан келетін болсақ, бұндай жағдайдың өріс 
алуы түсінікті делік, бірақ қазіргі қазақ тілінің нормаларында бүл 
екі тұрғыдан да өзгешелеу тұстары барын ескермеске де болмайды. 
Сондықган да, редакторлық лауазымдарымызды пайдаланып, біраз 
«томпақтықгарды» заманауи тілдік талаптарға сәйкестендірдік, 
бірақ автор еншіеі - мазмұнына еш нүқсан келтірмеуді қадағаладық.

- Екіншіден, марқұм Шақанай Әміржанүлы бүл еңбегін 
докторлық диссертация сапасында дайындаған еді (философиядан 
ба, элде социологиядан ба - ол жағы біздерге беймәлім). Абайдьщ
м үрасына қатысгы автордың ойлап талқан социол огиял ық шифрлау 
әдісін сақгай отырып, осы эдісгің Мүхтар Әуезовтің туындыларына 
қатысты тұстарын алып тастадық. Бұдан еңбек мазмұндық 
өзгерісғ^е ұшыраган жоқ, тек оқылуы һэм қабылдануы жеңілдей 
түсті. Біртұтас құрылган еңбекті үшке боліп, 3 кітап түрінде 
жариял ауга дайындағанда да осы қагиданы қаперге алдық: түтастай 
оку ауырлау.

- Үшіншіден, автордың КСРО, КОКП тоталитарлық жүйесінің 
эсіре кертартпалық сипатынан әбден жерінгендігі еңбектің он 
бойынан «мен-мүңдалап» көрініп-ақтүрады, сондықган біздер оның 
пайым даулары, сөз саптауларының баршасымен келісе қоймаймыз.
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жолын ұзақ өріске қарай ұлғайтып алып кетеді. Өзі де ғылымды 
зерттей бастайд ы. Сонымен, 1884 жылдары жасы қырыққа таман 
ілінгенде, - деп, ғалым-жазушы ойын эрі жалғастырады, - ол 
дүниеден көп мағлұматы бар кісі болады. Әр нәрсе туралы гылыми 
философияга сүйенген арнаулы көзқарасы, сыны бар қырағы озғын 
азамат болып, жекеленіп шыға бастайды...»} (Осында, 125 б.). 
Осы үзіндіде жэне төменде Мұхтар Әуезовтің «Абайда
философиялық сие:

туралы Шақанай Әбдірайымовтың
толықгай келісемш, тіптен, ғұлама-жазушының неге солаи еткендіп 
көкірегі ашық, ой-санасы зерделі адамға айдан-анық түсінікп ғой, 
тек кейбір абайтанушы деген мамандардьщ еоны түйсінбеуі таң

■

қалдырады. Осы Гордий түйінін шешіп-тарқатушы - биік
интеллектгі автор.

{«Абай Үшкілі» ұлы ойшыл философиясында жуйе (система) 
бар деген ойды негіздеп, Мұхтар Әуезовтің «Абайда философиялық 
система жоқ» деген секемін сейілтіп:«жоқ емес, жүйе бар» деген 
тұжырымды куаттауға ақыл қосады. Сонда, Абай философиясы 
әлемдік философия дэстүрлі кагидаларымен байланысын қазақгьщ:
«Оты», «Жері», «Суы»,«Ауасы», яғни көне гректердің дүние пайда 
болуы мен құрылымының алғаш бастамасы,«алғаш себептілігі» 
сырын ашуға бағытталған қағидаларының логикалық жалғасы 
ретінде қабылдауға мүмкіндік береді. Мұнымен бірге Абай 
философиясы көне гректердің аңғырт,мифтен аса алмаған 
көзқарасынан тереңірек жатыр. Абай ғалым ретінде өз заманының 
ғылыми-техникалық жетістіктерінен хабардар екенін, түсінігі бар 
ғалым екенін де аңғартады, оған электр қуаты (электрон), зауыт, 
фабрика жөнінде философиялык сөздерінде келтірген деректері куэ. 
Мәселен, үш миллион халқы бар ірі қалалар, жер шарын үш айналып 
шыққан жиһанкездер туралы айтқаны, элем ақпарат кұралдарынан 
тым шалғай жатса да, деректі, негізді пікірді жоғары бағалайтынын, 
бұларды ғалым көзімен қабылдап,қатты дэрінтейтінін танытады

С

саһарасннын* 
философиясы» ■

{Сонда,А&
«адамдыюыи
акикат жольша г
2-ш і кітабы, I 1
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молы
0.11

ұгымдар
философия
болашак филоі 

{Абаимен)
«мейлінше тут

емес пе?!} (Монограф 136 б.). Қаз



саһарасының жай ғана оишылы деп жүргеніміз осылайша, «Абай 
философиясы» - «Абай -философ» тұғырында!

{Сонда, Абай ғылымы тілімен айтсақ, зерде, санат (интеллект) 
«адамдықтың орыны»- надандықтан қорғайтын камал, эділдік, 
ақиқат жолына апаратын сенімді ғылыми құрал.} (Монографияның 
2 - м і к іт а б ы , 1 4 5  б .). Абай бабамыздың заманында «интеллект» 
ұғымыбүгінгі мән-мағынасында болмайтын, соған қарамастан, 
дананың шығармаларында соның дэл мағынасын білдіретін 
ұғымдар молынан болганын көрсетеді автор, ал бұл Абайды 
философия олимпіне көтереді: жэй ғана өз заманының емес - 
болашақ философия олимпіне\

{Абай мен Мұхтар Әуезов шығармаларын мұқият оқып барып, 
«мейлінше түгел камтып, тексеріп, талдап» ойшыл даналардың 
шығармашылығы арнасы «Үшкіл» мен гылым екенін түсіндіру, 
дәлелді негіздеу мақсатында «интеллект», «ойшыл», 
«шығармашылык» қағидалары туралы ойымызды ұсындық. Ал 
бұлар болса, Абай философиясы жүйесін негіздейтін келесі 
мэселелер - гылым мен дін екенін қуаттайды} (Монографияның 
2-іиі кітабы, 149 б.). Демек, Абай бабамыз дін, діншілдік сенім- 
наным ұғымдарына ғылым тұргысынан 1 философия тұрғысынан 
келе алған, яғни дінді адами дүниетаным деп білген.

{Сократ хаким айтты деп, Абай дүние (материя) туралы өз 
ойын түжырымдайды. Бүл ғаламды көрдің, өлшеуіне ақылың 
жетпейді, келісті көрімдігіне һэм қандай лайықты жарастықты 
законімен жаратылыгі, оның ешбірінің бүзылмай-түғынын көресің. 
Бүлардың бәріне таңгажайып қаласың һәм ақылың жетпейді, осының 
бэрі де кез келгендікпенен, бір нәрседен жаралған ба, яки бүлардың 
иесі, бір өлшеусіз үлы ақыл ма? Егер ақылменен болмаса, бұлайша 
бүл хисабына, өлшеу іне ой жегпейтүғын дүние эрбір түрлі керекке 
бола жаратылыгі һэм бір-біріне себеппен байланыстырылып, 
пенденіңдкмлвініг олшеу ^оріішйтүгын мықты көркем законга 
кдрагылып жа^^Щ Ү^Щ ді>>, -реп, Сократ болып философ Абай
өз ойын Цкінші том, 123-124 бб.).}
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